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  حتوياتفهرس الم
  الصفحة  الموضوع  الرقم

  ج  اإلهداء  
  د  تقديرلاشكر وال  
  هـ  اإلقرار  
  و  محتوياتفهرس ال  
  ي  فهرس الجداول  
  ك  ألشكالفهرس ا  
  ش  الملخص  
  1  مقدمة الدراسة: الفصل األول  

  2  تمهيد  1.1
  3  الدراسة وإشكالياتها  2.1
  5  الدراسة اهمية  3.1
  6  الدراسة دافأه  4.1
  6  المراجعة االدبية  5.1

  7  المصادر التي اشارت الى المعماريين  1.5.1
  11  مصادر اشارت الى النمط المعماري  2.5.1

  12  منهجية الدراسة  6.1
  13  مصادر المعلومات   7.7
  13  محتويات الدراسة  8.7

  
في القرن العشرين في العـالم   االتجاهات المعمارية: الفصل الثاني

  وفلسطين
15  

  16  تمهيد  1.2
  20  العشرين القرن في المعمارية والطرز الحركات أهم  2.2

 Early Modernist: 1930-1900 المبكــرة الحداثــة حركــة  1.2.2

Architecture  20  

  Expressionist Architecture  21 2008-1920: التعبيرية العمارة  2.2.2

ــة  3.2.2 ــتيل حرك  De Stijl Avant-Garde: 1931-1917 الديش

Architecture  
22  



 ز 

  الصفحة  الموضوع  الرقم

  Bauhaus Design School  24: 1933-1919 البأوهأوس عمارة  4.2.2
  Constructivism  25 1930-1920 البنيوية  5.2.2
  Art Moderne:(  25( 1950-1930 الحديث الفن عمارة  6.2.2
  International 26 1945-1920 العالمي الطراز  7.2.2

ــراز  8.2.2 ــا ط ــورة التكنولوجي  High-Tech: ناآل-1960 المتط

Architecture  
28  

 Art Deco  29 1940-1925 الزخرفة فن طراز  9.2.2

 Late Modernism and post: الحداثة بعد وما المتأخرة الحداثة  10.2.2

Modernism 
30  

  DE constructivism  33 2000-1980: التفكيكية العمارة  11.2.2

 الفترة في فلسطين في العمارة على أثرت التي المعمارية األنماط أهم  3.2
  ):1995-1959( بين ما

36  

  36  المبكرة الحداثة عمارة  1.3.2
  39  الديشتل طراز عمارة  2.3.2
  39  البأوهأوس طراز عمارة  3.3.2
  40  الحديث الفن طراز عمارة  4.3.2
  40  العالمي الطراز عمارة  5.3.2
  41  الزخرفة فن طراز عمارة  6.3.2
  42  الحداثة بعد ما عمارة  7.3.2

  
-1959 بين ما الفترة في فلسطين في العمارة رواد: الثالث الفصل
  )المعماري التكوين في لتعقيد إلى النزعة( 1995

44  

  45  تمهيد  1.3
  46  عرفات توفيق هاني المعماري  2.3

  46  حياته  1.2.3
  47  والسياسية المهنية مسيرته  2.2.3
  48  المعماري العمل في قرانهأ  3.2.3
  49  ومقلديه تالمذته  4.2.3
  50  أعماله  5.2.3



 ح 

  الصفحة  الموضوع  الرقم

  58  أعماله انتشار  6.2.3
  59  ومقاالت كتب  7.2.3
  59  والمهنية الشخصية صفاته  8.2.3
  60  أعماله بعض تحليل  9.2.3

  86  عرفات هاني ألعمال العامة المالمح  10.2.3
  96  أصالن زكي محمد المهندس  3.3

  96  أعماله  1.3.3
  109  أصالن زكي ألعمال العامة المالمح  2.3.3

  111  خوري سبيرو رزق  4.3
  111  حياته  1.4.3
  112  المهنية مسيرته  2.4.3
  112  أعمالهتحليل بعض   3.4.3
  131  خوري سبيرو رزق ألعمال العامة المالمح  4.4.3

  
  )1995-1959( فلسطين في العمارة رواد: الرابع الفصل

  )والوضوح البساطة إلى النزعة(
137  

  138  تمهيد  1.4
  138  )م1960( زرو فؤاد سليم المعماري  2.4

  138  حياته  1.2.4
  139  أعماله بعض تحليل  2.2.4
  148  ألعماله العامة المالمح  3.2.4

  151  الخيري نظيف مازن المعماري  3.4
  151  أعماله تحليل  1.3.4
  163  الخيري مازن المهندس ألعمال العامة المالمح  2.3.4

  
 مـا  الفترة في فلسطين في المعماري العمل تقييم: الخامس الفصل

  168  168 م1995-1959 بين

  169  تمهيد  1.5
  170  )المحددات( المعماري التصميم في المؤثرة العوامل  2.5



 ط 

  الصفحة  الموضوع  الرقم

  176  المعماري التصميم مراحل  3.5
  177  التصميمية المشكلة بعادأ  4.5

  178  الفكرة قبل ما لمرحلة التجهيز  1.4.5
  181  الفكرة مرحلة  2.4.5
  182  النتائج  3.4.5
  184  التصميم تطوير  4.4.5

  193  والتوصيات النتائج: السادس الفصل  

  194  النتائج  1.6
  196  التوصيات  2.6

  198  المراجعقائمة المصدر و  
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  فهرس الجداول

  الصفحة  الجدول  رقمال

  85  ية بحسب تصور هاني عرفاتساسالمعماري األأجزاء التكوين   )1(جدول 

  )2(جدول 
تنوع المواد المستخدمة في التصميم بحسب استخداماتها من قبـل  

  هاني عرفات
87  

  89  هاني عرفات أعمالتوضيح التنوع اللوني للمواد المختلفة في  )3(جدول 

 )4(جدول 
التفاصيل الهندسية التي استخدمها هاني عرفـات فـي مشـاريع    

  تنوعةم
93  

  131  التنوع في استخدام المواد )5(جدول 
  133  التنوع في استخدام األلوان )6(جدول 
  149  تنوع استخدام المواد )7(جدول 
  151  يوضح عالقة الفراغات الداخلية مع الخارج ومع الفناء الوسطي )8(جدول 
  163  الخيري أعمالاستخدام المواد في  )9(جدول 
  164  مازن الخيري أعمالاأللوان المستخدمة في  )10(جدول 
  182  الخيارات المطروحة في التصميم الواحد )11(جدول 
  183  التصميم االبتدائي )12(جدول 

  

   



 ك 

  األشكالفهرس 

  الصفحة  الشكل   رقم ال

  4  )1996-1950( اهللا رام - دنيا سينما  )1(شكل 
  7  بورتوقيزي بأولو المعماري )2(شكل 
  8  1974 روما مسجد )3(شكل 
  9  .طوقان جعفر المعماري )4(شكل 
  9  1998 االردن عمان دونز، نادي )5(شكل 
  10  فتحي حسن المعماري )6(شكل 

 )7(شكل 
-1946 بـين  مـا  الفترة في وبنيت صممت الجديدة، القرنة قرية

1952  
11  

 )8(شكل 
. Seagram Building ،1958-1954 نيويورك– سيجرام بناية
  .فاندروه ميس المعماري تصميم من وهي

17  

 )9(شكل 
 جروبيـوس  والتـر  المعمـاري  تصميم لمانيا،أ- البأوهأوس بناية

)1919-1925 (Walter Gropius 
17  

 )10(شكل 
 Sullivan and Adler: Auditorium سـولفان  لـويس  مبنى

Building, Chicago, 1887-89  18  

 )11(شكل 
 للمعمـاري ) 1959-1943( نيويـورك  فـي  جوجنهـام  متحف

  لويدرايت
19  

  19  1936 رايت للمعماري الشالل بيت )12(شكل 

 )13(شكل 
 الينـا  آنـدير  الفلد للمعماري ،)Fagus Works( فاغوس مشغل

Alfeld an der Leine1913  
20  

  21  1973-1957 أوتزون، لجورن سيدني أوبرا )14(شكل 
  22  .م1921 موندريان بييه-زرقواأل األحمر اللون في التكوينات )15(شكل 
  23  هولندا في أوني دي مقهى مبنى واجهة )16(شكل 
  Schröder house 23 شرودر فيال )17(شكل 

 )18(شكل 
 لمانيـا أ-ايمـار ڤ في جروبيوس وولتر للمعماري البأوهأوس مبنى

1925  24  

  25  الحديث الفن طراز يوضح ورسم صورة )19(شكل 
  26  م1929-1928 كوربوزيه، لي للمعماري الخارج، من سافوي فيال )20(شكل 



 ل 

  الصفحة  الشكل   الرقم 

 )21(شكل 
 Le Corbusier، Palace of( الهنـد / شانديكار في العدالة بناية

Justice, 1952-55(.  
27  

  27  .م1951-1948 اينوي، -شيكاجو درايف، شور بحيرة شقق )22(شكل 
  28  م1950 للتخرج هارفرد مركز )23(شكل 

 )24(شكل 

 روجيـرز  ريتشـارد  للمعماري لندن الرابعة، للقناة العامة دراةاإل
ــركاه  ,Channel 4 headquarters. (م1994-1990 وش

London, designed by Richard Rogers Partnership.(  
28  

 )25(شكل 
 1972 فرنسـا -باريس في وبيانو روجرز تصميم بومبيدو مركز

  1976 إلى
29  

 )26(شكل 

-1928 نيويـورك  الـين،  فـان  ويليام للمعماري كرايزلر، مبنى
1930Chrysler Building, by William Van Alen, at 

New York  
30  

 )27(شكل 
 Vanna Venturi House / Robert ،1966 فينتوري انا منزل

Venturi 
31  

 )28(شكل 
 Center. ايطاليـا  فـي  روسـي  الـدو  للمعماري تجاري مركز

Towers Shopping Centre1985 
31  

 )29(شكل 
 Humana Building in( جريفنـز  مايكـل  هومانـا،  بنايـة 

Lousvilla, kentucky-Michael Graves (1982-1986  
32  

 )30(شكل 

. سـتيرلنج  جـيمس  للمعمـاري  كامبردج جامعة في التاريخ كلية
James Stirling- Cambridge University, History 

Faculty (1964-1967(  
32  

 )31( شكل
 ,Piazza d’Italia. مـور  جـارلس  المعماري تصميم من مبنى

New Orleans – Charles W. Moore 1978  
33  

 )32(شكل 

. العشـرين  القـرن  من الثالثينيات في السوفيتي نشائياإل الطراز
)VladimirTatlin-Monument-to-the-Third-

International-1919-20(  
34  

 )33(شكل 
 Concert Hall)، Walt( 2003 الموسـيقية  الحفـالت  قاعـة 

Disney Concert Hall / Frank Gehry.  
35  

 )34(شكل 
 كانـدا،  تورينتو، في) Royal Ontario( الملكي أونتاريو متحف
  2007 ليبسكنس دانيال تصميم

35  
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  الصفحة  الشكل   الرقم 

  36  كمال جواد السيد فيال )35(شكل 
  37  العالول عمر السيد فيال )36(شكل 
  37  العالول مطيع السيد فيال )37(شكل 

 )38(شكل 
 جين فيال الوسطي، الفناء على الفتحات حجم يوضح عرضي مقطع
  زرو سليم للمعماري زرو

37  

  38  الزعبي لطفي السيد فيال )39(شكل 
  38  الزرو جين السيدة فيال )40(شكل 
  39  النمر عزالدين السيد فيال )41(شكل 
  39  القمحأوي زاهي الدكتور فيال )42(شكل 
  41  عرفات هاني للمعماري وي،االبرق طارق السيد فيال )43(شكل 
  41  خوري لرزق ميخائيل، وداد الدكتور فيال )44(شكل 
  42  عرفات هاني للمعماري سرور، حمدأ الدكتور فيال )45(شكل 
  42  عرفات هاني للمعماري كنعان، حمدي السيد فيال )46(شكل 
  46  .عرفات هاني للمعماري صورة )47(شكل 
  47  القديمة البلدة في عرفات هاني عائلة منزل إلى المؤدي المدخل )48(شكل 
  51  كمال جواد السيد منزل )49(شكل 
  51  العالول عمر السيد منزل )50(شكل 
  52  عبدالهادي بسام السيد منزل )51(شكل 
  52  سرور حمدأ السيد منزل )52(شكل 
  53  كنعان حمدي السيد منزل )53( شكل
  53  الشنار عبدالرحمن الدكنور منزل )54(شكل 
  54  الزعبي لطفي السيد منزل )55(شكل 
  54  )2( الزعبي لطفي السيد منزل )56(شكل 
  55  البرقأوي طاهر السيد منزل )57(شكل 
  55  العالول مطيع السيد منزل )58(شكل 
  56  .الوادي سمير السيد منزل )59(شكل 
  56  العكر المنعم عبد السيد منزل )60(شكل 



 ن 

  الصفحة  الشكل   الرقم 

  57  عرفات داود السيد منزل )61(شكل 
  57  المصري غالب السيد منزل )62(شكل 
  58  نابلس بلدية )63(شكل 
  58  المدي نادي )64(شكل 
  61  عبدالهادي بسام السيد منزل )65(شكل 
  62  .العام الموقع مخطط )66(شكل 
  62  .التسوية لطابق توضيحي رسم )67(شكل 

 )68(شكل 
 الخدماتيـة  الترفيهية، الفراغات يوضح الذي التسوية طابق مخطط

  التسوية طابق في والساحات
63  

 )69(شكل 
 العامة الفراغات بين العالقة يوضح الذي األرضي الطابق مخطط

  والخاصة
64  

 )70(شكل 
 العامة الفراغات بين العالقة يوضح الذي األرضي الطابق مخطط

  والخاصة
65  

  65  فضلاأل المشهد نحو البناء بتوجيه االهتمام يوضح مخطط )71(شكل 
  66  )الشرقية. (يساراً الجانبية، الواجهة )72(شكل 
  66  )الجنوبية. (الخلفية الواجهة )73(شكل 
  66  )الغربية(. يميناً الجانبية، الواجهة )74(شكل 
  66  )الشمآلية. (األمامية الواجهة )75(شكل 

 )76(شكل 
 األماميـة  الواجهة على التيراسات بتوفير االهتمام يوضح مخطط

  المفتوحة والمنطقة
67  

  67  .وشتاءاً صيفاً الجيد والتشميس التهوية حيث من الفراغات توزيع )77(شكل 
  68  السنة فصول خالل والرياح الشمس حركة يوضح توضيحي رسم )78(شكل 

 )79(شكل 
 مـن  والخصوصـية  التشميس كمية في التحكم آلية يوضح مقطع
  .المعمارية والبروزات النوافذ عمق خالل

68  

 )80(شكل 
 مـن  والخصوصـية،  التشميس كمية في التحكم آلية يوضح مقطع
  التيراسات خالل

69  

  69  سمنتيةاإل المظالت توضح صورة )81(شكل 



 س 

  الصفحة  الشكل   الرقم 

 )82(شكل 
 مـع  قناطر بواسطة رفعها تم التي المنطقة من جزء يوضح مقطع

  قواسأ
70  

 )83(شكل 
 بواسطة رفعها تم التي المنطقة في واجهة من جزء يوضح مخطط
  قواسأ مع قناطر

70  

 )84(شكل 
 Villa Savoye,Le( كورزبوزيـه  لـي  للمعماري سافوي فيال

Corbusier 1929(  
71  

 )85(شكل 
 كورزبوزيـه  لـي  للمعمـاري  المتعـدد  العائالت سكانإ مشروع

)1947-1952 (Unite d’ Habitation- Le Corbusier.  
71  

  75  الشنار الرحمن عبد الدكتور فيال )86(شكل 
  75  العام الموقع مخطط )87(شكل 
  76  الترفيهية المساحات تشكل والتي األرضي للطابق الحاملة األعمدة )88(شكل 

 )89(شكل 

 لزيادة استغالله تم والذي رضاأل في المناسيب فرق يوضح مقطع
 تـدرج  خلـق  إلـى  باإلضافة والخدمات اللعب الترفيه، مساحات
  فراغي

76  

  77  التسوية طابق مخطط )90(شكل 
  77  التسوية طابق في الفراغات لخصوصية توضيحي رسم )91(شكل 

 )92(شكل 
 واستخدام األعمدة عن البروز ومقدار التسوية الطابق رفع توضيح

  .الحاملة الجسور في المنحنيات
78  

  78  .العامودية األعمدة مواقع يوضح شكل )93(شكل 
  79  )يساراً. (العامودية األعمدة توضح التي الشمآلية الواجهة )94(شكل 

 )95(شكل 
 الفراغات بين الفصل عملية يالحظ حيث األرضي، الطابق مخطط
  .والعامة الخاصة

79  

  80  العامة الفراغات يوضح األرضي الطابق مخطط من جزء )96(شكل 
  80  األرضي الطابق من العامة المنطقة في الوظيفية العالقات )97(شكل 

 )98(شكل 
 خـاص  مدخل وجود ويالحظ األرضي، الطابق من الخاص القسم

  الخارج من للمكتب
81  

  82  المعمارية البروزات توضح صورة )99(شكل 



 ع 

  الصفحة  الشكل   الرقم 

 )100(شكل 
 فاصـل  بخـط  بعـض  عـن  فصلها بواسطة الكتل بين العالقات

Groove 
84  

  85  التصميم مع تتماشى بطريقة والمداخل سواراأل )101(شكل 
  91  .السطحية التشكيالت توضح صورة كمال، جواد السيد منزل )102(شكل 
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  )1995- 1959(ما بين  "الضفة الغربية"رواد العمارة في فلسطين 
  إعداد

  هونعال رعبد القادمحمود جالل 
  إشراف

  العمد إيمان. د
  هيثم الرطروط. د

  الملخص

م، حيث أن تلـك  1995-1959تناقش الدراسة العمارة في فلسطين خالل الفترة ما بين 
السياسية؛ حيـث وقعـت   الفترة كانت بداية مرحلة جديدة في فلسطين على جميع األصعدة منها 

إضافة إلى . أجزاء تحت االحتالل تمهيداً إلى احتالل جميع فلسطين، وأيضاً االجتماعية والفكرية
هـذا  . ذلك فإن غياب التوثيق للعمل المعماري والمكاتب الهندسية والمهندسين كان محفزاً مهماً

إلى العمارة في فلسـطين  باإلضافة إلى عدم وجود أي دراسات سابقة أو أبحاث أو مراجع تشير 
في تلك الفترة والتي تركزت معظمها على العمارة التقليدية، كما أنه ال يوجد دراسات عن تلـك  

  .العمارة التي مهدت للعمل المعماري الحالي

وتمثلت المشاكل التي واجهتها الدراسة بندرة وضعف المراجع وصعوبة البحـث فـي   
عدم وجود أرشفة الكترونية لألعمال تخفف من عـبء   باإلضافة إلى. أنظمة وأرشيف البلديات

عدا عـن عـدم وجـود    . البحث وتسهل من الحصول على المعلومة بدالً من السجالت الورقية
  .دراسات سابقة تساعد على فهم الحراك المعماري وتطوره في فترة الدراسة

الضـفة  "ن وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على المعماريين والعمارة في فلسطي
م، وإبراز األعمال التي عكست الطابع العام في تلـك  1995-1959في الفترة ما بين " الغربية

الفترة، كما تقوم الدراسة بالبحث في أعمال مجموع من المعماريين الرواد الذين صاغوا النتـاج  
ـ   ن المعماري خالل تلك الفترة وذلك من خالل البحث الميداني، والحصول على المعلومـات م

خالل مجموعة من المباني والتي تعكس النمط السائد، باإلضافة إلى مجموعـة مـن الصـور    
ومن خالل تلك المخططات يتم التعـرف  . والبحث في أرشيف البلديات والمؤسسات ذات الصلة



 ت 

ومن ثم يتم تحليل األعمال ومحاولة فهـم  . على اسم المعماري والتعرف على أعمال أخرى له
تلك المباني من خالل دراسة وتحليل المخططات والواجهـات والفراغـات   الفكر الكامن خلف 

الداخلية والخارجية وربطها مع المنظور الثالثي األبعاد وأثرها على المحيط وتجريد المبنى إلى 
  .عناصره األساسية واستنتاج المالمح العامة لذلك البناء مع توضيح مميزاته

في العمارة قبل دراسة عمارة الـرواد، وذلـك   واستعرضت الدراسة التوجهات العالمية 
-1959بهدف الوصول إلى عالقة بين العمارة في فلسطين والعمارة العالمية في الفتـرة بـين   

م، ويالحظ انعكاس العمارة العالمية على العمارة في فلسطين من حيث المفاهيم والمبادئ 1995
يشة أغلب معماريي تلك الفترة للعمـارة  ويرجع ذلك إلى معا. األساسية للفكر المعماري العالمي

التي درسوا فيها، أو من خـالل  ) أوروبية وامريكية(العالمية إما من خالل الجامعات أو البلدان 
  .المجالت المعمارية العالمية التي تغذي فضول المعماري لمعرفة ما هو جديد

إلى تطـوير   وفي الختام، فإن هذه الدراسة خرجت بمجموعة من التوصيات التي تهدف
إضافة إلى أن هذه . دراسة العمارة وتفعيل هذا الجانب التوثيقي للعمارة في فلسطين بشكل علمي

الدراسة تمثل محاولة لتحديد الهوية المعمارية واألنماط السائدة للعمارة في فلسطين فـي تلـك   
عماري والرقي الفترة، إضافة إلى إظهار معمارييها بشكل الئق، ومحاولة رفع مستوى العمل الم

  .به ليكون مصدراً وملهماً لتطوير عمارتنا المعاصرة
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، االجتمـاعي  ونمطهمحالة الشعوب وثقافتهم  تعكسالفنون التي  أبرزتعتبر العمارة من 
وعند الحاجة إلى تعريف  ،باإلضافة إلى كونها أهم الفنون لخلودها وديمومتها على مر العصور

بحيث تتوافر فيها شروط المنفعـة، المتانـة، الجمـال     ؛العمارة فهي الفن العلمي إلقامة المباني
ن تفي بحاجات أويجب  ؛"Vitruvius"واالقتصاد كما وضحها المعماري الروماني فيتروفيوس 

  (Pollio, 1914) .على مستوى الفرد والجماعة نسان المادية والنفسية والروحيةاإل

يجب التعرف " الضفة الغربية"ارتنا المحلية في فلسطين على عم أوضحوللتعرف بشكل 
فيال السيد حمدي كنعان، األعمال؛  تلكومن  ،حدى الحقبات المميزةإانجازات معمارييها في  على

حمـد  أود عرفات، فـيال الـدكتور   افيال السيد عمر العالول، فيال السيد قاسم كمال، فيال السيد د
وتعتبـر تلـك    .وغيرها) الخ.....وي، فيال السيدة جين الزرواسرور، فيال الدكتور زاهي القمح

 وتميـزت ميالدية،  1995-1959نشأت في الفترة ما بين أالمميزة التي المشاريع من األعمال 
. برزت فيها أعمال وصفت بجمالها وتلبيتها الحتياجات سكانها حيث ؛لعمارةاازدهار بتلك الفترة 

جزء من وتوثيق  تلك الفترة من رواد العمارة في جانبلى من هنا جاءت هذه الدراسة للتعرف ع
سماء هؤالء الرواد لم تخلـد فـي قـواميس العمـارة     أن أوعلى الرغم من . أعمالهم وتحليلها
 .بداعاتهم المتميـزة إنها تخلدت في مبانيهم التي عكست مقدرتهم المعمارية وأال إوموسوعاتها، 

  )1990عدنان، (

ساليب عملهـم  أوال عن  ،وبالرغم من عدم وجود معلومات كافية عن هؤالء المعماريين
إلى أي مدى كانـت عمـارة   : نه يبرز التساؤل التاليأال إفكارهم التي أنشأوا مبانيهم عليها، أو

ها كانـت  أنم أالفترة،  نفسالمفاهيم العالمية في  تعكسهؤالء الرواد في تلك الحقبة التاريخية 

  فكار طرأت في ذهن معمارييها ولم يكن لها انعكاس لشخصية المجتمع وحاجاته آنذاك؟أمجرد 
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ن الرواد في فلسطين في تلك الفتـرة  ين العمل على المقارنة بين أعمال المعماريأيبدو 
شائها، وكـذلك فهـم   إنفكار المعمارية في تلك المباني وخفايا يؤدي إلى التعرف على طبيعة األ

وسيتبين مدى استجابة المجتمع لهـا وكـذلك    ؛لعبه الرواد في عمارة القرن الماضي الدور الذي
نه يمكن التعرف على الفكر العام الكـامن فـي أعمـال أولئـك     أإلى  ُأضف ،اهتجاهاردة فعله 

وكذلك سيتم التعـرف علـى الـنمط    . خرآالمعماريين من جانب، ومتطلبات السوق من جانب 
تنبكجـي،  ( .ها سواء فيها أو في فترات الحقةياتباع نهج أهم معماري المعماري العام فيها ومدى

1984(  

 شكالياتهاإالدراسة و 2.1

نشـأت فـي   ُأتنحصر منطقة الدراسة في الضفة الغربية والتي احتوت على مبانٍ مميزة 
جهاً عاماً مميزاً للعمارة نها عكست توأما ، كحيث كان لها طابعها ،)1995-1959(فترة البحث 

والتي ال تحمـل طابعـا    ،وبغض النظر عن بعض األعمال الشاذة فيها. المحلية في تلك الحقبة
صبحت عبارة عن خليط معماري غيـر  أوالتي  ،معينا كما هو حال العمارة الحآلية في فلسطين

  .واضح المعالم

شهدت فترة الدراسة أحداث مهمة أثرت على العمل المعماري فلسطين بشكل ايجابي أو 
مجلـة غيـر   "وهي  ؛صدار مجلة المهندسإالقرار بوجوب  1958في العام سلبي؛ حيث صدر 

 ،عنى بحال المهندسين فـي فلسـطين  والتي تُ ،"صحاب المهن الهندسيةأدورية تصدر عن نقابة 
وقد صـدرت تلـك المجلـة     ،لضوء على مهنة الهندسة والرقي بهاولة لتسليط ااوكانت تلك مح
وتميـزت تلـك   . 1958لسنة م 18من نظام النقابة الداخلي ضمن قانون رقم  41بموجب المادة 

 نظـراً  ؛)الضـفة الغربيـة  (الفلسطينية  راضيالستقرار السياسي والمهني في األاغياب بالفترة 
ولة االستيالء على بـاقي  ام ومح1948لسطينية عام الف راضيللحراك الصهيوني بعد احتالل األ

كانت الضفة الغربية ال تزال تحت ) الخمسينات من القرن العشرين(يضاً أوفي تلك الفترة . البالد
. م1967الفلسطينية عام  راضياأل باقي ردني، وبقيت على ذلك الحال حتى تم احتاللالحكم األ

حيث  العناصر اإليجابية والسلبية في آن واحد؛لدراسة عمارة عاصرت مجموعة من  فهي تهدف
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 علمـاً . تكمن األهمية هنا إلى دراسة العمارة في ظل تلك الظروف المختلفة وكيف أثرت عليها
ولها الرسالة بدأت بالظهور في خمسينيات القرن العشرين، بدًأ مـن  ابأن مالمح العمارة التي تتن

  ).1(شكل " في لبنان"تصميمها خارج فلسطين المشاريع الكبيرة مثل سينما دنيا والتي تم 

 

  ).1996-1950(رام اهللا  -سينما دنيا : )1(شكل 

  .2014الطيرأوي : المصدر

واضح وصارم للعمـل الهندسـي   بشكٍل  نقابيالتنظيم ال يبرزنه في هذه الفترة لم أكما 
الرغم من وجود مكاتب هندسية، ولكن غياب التوثيق لها ب ذلكو ،م1995لعام ا حتىلمهندسين وا

. وغياب التخصصية في العمل الهندسي لتلك المكاتب وحالة الفوضى التي كانت تعيشها آنـذاك 
انطلقـت   الهندسي بشكل عام والمعماري بشكل خاص والذي تنظيم العمل ولذاك كان ال بد من

صحاب المهن الهندسية في الضـفة  أفمن خالل نقابة  .م1993 عام النداءات بوجوبه في نيسان
قـد  ) القـدس فرع (لم تكن نقابة المهندسين في فلسطين ، الغربية وجمعية المهندسين لقطاع غزة

سس لتنظيم العمل الهندسـي  أوضعت  م1993 عام ن الثانيوفي تشري. ولدت أو طرحت فكرتها
كذلك . )1993تنظيم المهنة، ( ردنيينمن خالل تأسيس نقابة المهندسين كفرع لنقابة المهندسين األ

تزامن تنظيم العمل الهندسي مع تنظيم السلطة ألدائها في األراضـي الفلسـطينية مـن خـالل     
) 2(اوسـلو  ( 1994ريحـا  أ، غزة 1993عام  1سلوأومعاهدات السالم المتعددة التي بدأت من 

دارة إلسـطينية باسـتالم   ومن خاللها قامت السلطة الف ؛1995عام  2سلو وأو )1994القاهرة ، 
وتم تشكيل أول  ،مناطق األراضي الفلسطينية من الحكومة العسكرية االسرائيلية واإلدارة المدنية
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إلجراء وتنظـيم االنتخابـات لـرئيس السـلطة      1995كانون أول  21لجنة انتخابات مركزية 
طينية المرحلية حول عضاء المجلس التشريعي بموجب االتفاقيات االسرائيلية الفلسأالفلسطينية و

. )1996الديمقراطية في فلسـطين،  ( 1995يلول أ 28الضفة الغربية وقطاع غزة في واشنطن 
قرار النظام العام للعمل الهندسي من خالل نقابة المهندسـين  إعلى تعديل و آنذاكواستمر العمل 

  . حيث اكتمل العمل بالنظام الهندسي الجديد 1995حتى عام 

تظهر الحاجة إلى دراسة المتغيرات التي مر بها رواد  ،على ما تقدم من الظروف وبناء
ولـة  اية النظامية ومحلعمل الهندسي للمكاتب الهندسا تنظيم العمارة في تلك الحقبة في ظل غياب

ويـدعونا  . باإلضافة إلى وجود االحتالل وغياب السلطة الفلسطينية ،1"الختِّيمة"الحد من ظاهرة 
مفاهيم لعمارة ومدى تحقيقها لالهذا ايضاً إلى فهم مختلف الظروف التي ساعدت في ظهور تلك 

لتعرف على أهـم روادهـا   ، وما يرافق ذلك من ا"المنفعة، الجمال المتانة واالقتصاد"األساسية 
 وهـذا يتطلـب السـعي والبحـث     .ومقارنة األعمال الخاصة فيها في مختلف المدن الفلسطينية

قلة المعلومات التي ل ؛ نظراًالمعماريين مجموعةعن  الالزمةمعلومات الللحصول على  الميداني
   .والكتب والمراجع ليها من المصادر الرسميةإيمكن الوصول 

  سةأهمية الدرا 3.1

ن توضح المالمح العامة للـنمط  أول اتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها أول دراسة تح
وهي فترة غاب فيها التوثيق للعمـل   ،)1995-1959(المعماري السائد في فلسطين في الفترة 

. ؛ وذلك من خالل الكشف عن مالمح أعمال رواد العمارة في تلك الفترة ومقارنتها معاًالهندسي
تنظيم العمل الهندسي في ظل انتقال السيادة على األراضي الفلسطينية  بغيابالفترة  تلكتميزت و

الذي يسعى إلى تهويد الهويـة الفلسـطينية    ،ردنية سابقا إلى االحتالل االسرائيليمن المملكة األ
صعدة ومن ضمنها الصعيد االجتماعي والفني، والذي له انعكاسات بشكل مباشـر  على جميع األ

 .لمفاهيم االجتماعية وعلى العمارة والمعماريين الفلسطينيينعلى ا

                                           
ولة العمل الهندسي زام هم المهندسون الذين يقومون بختم المخططات الهندسية دون قيامهم بأعمال التصميم أو: الختِّيمة 1

  .ةمسجلالتب امكال من خالل
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 أهداف الدراسة 4.1

في الفتـرة  " الضفة الغربية"تهدف هذه الدراسة إلى مناقشة العمارة وروادها في فلسطين 
والظروف التي صـاغت الفكـر    تهموحيا تهممن خالل التعرف على فلسف ؛م1995-1959بين 

  :أساساً لنقد وتطوير واقع العمارة المحلية من خالل عدة نقاطسعياً لتكون  ،المعماري لهم

 .م1995-1959دراسة النمط المعماري السائد في الفترة بين  -1

 .م1995-1959أعمالهم في الفترة بين  وأبرزمعرفة أهم الرواد  -2

وتوجهـات   عامـة  فكارأم أفكار فردية أهل انعكست األعمال المعمارية في تلك الفترة عن  -3
 عالمي؟

 ط عشوائي في العمل المعماري؟م مجرد تخبأهل كان هنالك نمط ساد في تلك الفترة  -4

، )1995-1959(واد خالل الفترة الزمنية الر وأبرزالتعرف على أهم المشروعات المميزة  -5
 .سسه على تلك المشاريعأومدى تطبيق مبادئ التصميم و

 .في تلك الفترةولة استكشاف مختلف الظروف التي صاغت الفكر التصميمي امح -6

  )Literature Review(دبية المراجعة األ 5.1

بشكل عام ال يوجد دراسات سابقة تعاملت مع موضوع البحث بشكل مباشر، بل جميعها 
فتـرة  ي والتي ظهرت وانتشرت ف" الضفة الغربية"أهملت العمارة المحلية وروادها في فلسطين 

  .واضحة في تلك الفترةال هاوالتي تميزت ببصمات الدراسة،

كـرواق  (والت متواضعة من قبل بعض المؤسسـات  اوبالرغم من ذلك كانت هناك مح
بحاث ميدانيـة حـول   أالطلبة في قسم الهندسة المعمارية في جامعة النجاح لعمل  ، وبعض)مثالً

ن تقـوم  أدون  بشكل سـطحي  على عرض بعض أعمال تلك الفترة تتركز انهأال إالموضوع، 
ولة للخروج بمفـاهيم  ابفهم مفرداتها وتحليلها ومقارنتها بأعمال أخرى، كذلك لم تكن هنالك مح

ما في غياب التنظيم للعمل الهندسيميزت تلك الفترة من العمل المعماري ال سي.  
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ية والتي تتقارب مع فكرة هذا البحـث  العالمية والمحل األبحاثبعض  ةوهنا سيتم مناقش
وقـد  . سلوب عملهـم أولة فهم افي فهم األعمال المعمارية ودراسة المعماريين لتلك المباني ومح

  :انقسمت تلك الدراسات إلى قسمين

ردن، والتي تمثلت بدراسة للمعماري جعفر طوقان في األ: ت إلى المعماريينأشارمصادر  -1
ن أويجدر الـذكر هنـا   . ولو بورتوقيزي في ايطاليااحسن فتحي في مصر، والمعماري ب

اختيار هؤالء المعماريين الثالثة يعود إلى التنويع في فهم الخبرات المختلفة في نقل أعمال 
 .المعماريين وتسليط الضوء عليهم

 نمـاط مهنـد حـداد عـن األ   لوالمتمثلة في بحث : ت إلى النمط المعماريأشارمصادر  -2
 .المعمارية في فلسطين

  ت إلى المعماريينأشارالمصادر التي  1.5.1

  1ولو بورتوقيزيابو غنيمة حول المعماري بأدراسة الباحث علي  1.1.5.1

 

 ولو بورتوقيزياالمعماري ب: 2) (شكل 

   (Biografie Paolo Portoghesi, 2014): المصدر

                                           
 University La(معماري، منّظر، مؤرخ وبروفيسور في العمارة في جامعة السابينزا : المعماري بأولو بورتوقيزي 1

Sapienza (ايطاليا م في روما،1931تشرين الثاني  2ولد في . روما في. ) ،1991ابو غنيمة(  
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  .1974مسجد روما : )3(شكل 

  (Great Mosque of Rome, 2014): المصدر

 بو غنيمة في هذه الدراسة باستعراض دقيق لشخص بورتوقيزي وأعمالهألقد قام الباحث 
 ل فكره المعماري وتقسيم حياته إلى ثالث مراحل، وقد عرضها بطريقة السردسوتسل، )3(شكل 

ن اهتمام أباإلضافة إلى . القصصي، حيث يسهل للمعماري وغير المعماري فهم محتوى الكتاب
عة عمله كمحرر صحفي في رومـا، ومعايشـته لحيـاة    غنيمة بهذا المعماري ناتج عن طبي يبأ

كاملة وبشكل الفضلية في الحصول على المعلومات األ منحهوهذا  ،وتطور المعماري بورتوقيزي
  .مباشر

ولو بورتوقيزي من خالل از هذا البحث بتقديمه عرض كامل لحياة وعمل المعماري بتمي
وضيح فلسفة هـذا المعمـاري عـن طريـق     تحديد المراحل المهمة في حياة هذا المعماري، وت
ة إلى تكامل المعلومات والمحتوى العلمي إضاف ؛استعراض مجموعة أعماله خالل فترات مختلفة

 .وتنوعه

عمل على تحليل األعمـال بشـكل سـطحي، دون     الباحث نأهذه الرسالة  عيوبومن 
. بـو غنيمـة  أاستخالص خصائص كل مرحلة من المراحل التي جزأها  آليةالدخول في شرح 

قام بتخصيص البحث لدراسة معماري واحد عن طريق تقسيم حياة المعمـاري   ؛ة إلى ذلكإضاف
 مكتفيـاً  ،دون التطرق إلى العناصر المعمارية المميزة لكل مرحلة من حياته ،إلى ثالث مراحل

ن منهجية التحليل غير واضحة من حيـث  أبالوصف الشفوي والسرد القصصي لها، إضافة إلى 
  .تقسيم حياته آليةس وساأل
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  بو غنيمة وماريو بيزاني حول عمارة جعفر طوقانأن علي يدراسة الباحث 2.1.5.1

  

  .المعماري جعفر طوقان: )4(شكل 

  )2007السيد جعفر طوقان، (: المصدر

  

  .1998نادي دونز، عمان االردن : )5(شكل 

  (Abu Ghanimeh & Pisani, 2001): المصدر

ودراسته وتطور مسيرته  ،قام الباحثان في هذه الدراسة بتوضيح حياة المعماري طوقان
من خالل مكتب جعفر طوقان وشركاه أواخر العـام   ،المهنية وصوالً إلى تأسيسه لعمله الخاص

العمـارة  يضاً باستعراض الحركات المعمارية التـي عاصـرها، ورواد   أوقام الكاتبان . 1970
مثال أردن، شارة إلى مجموعة من المعماريين في األوتم اإل. الذين عايشهم وتعامل معهم الحديثة

العمارة والـنمط المعمـاري فـي    في حة راسم بدران ووضاح العبيدي، الذين لهم بصمة واض
قام الباحثان بتوضيح ملخص للحراك المعماري في الستينات، السبعينات والثمانينات، و. ردناأل
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شكل  وأهم المعماريين هنالك، ومن ثم قاما بتحليل بعض األعمال البارزة للمعماري جعفر طوقان
)5(.  

زت هذه الدراسة بكونها تقوم على تحليل أعمال معماري له بصمة واضـحة فـي   وتمي
ردن والشرق األوسط، إضافة إلى التسلسل السلس في توضيح المعلومات وربط عمارة طوقان األ

ولتـه  اإضافة إلى كون المعماري خلق طفرة في العمارة ومح .بالعمارة العالمية ومدى تأثره بها
ولكنها تخصصت لألسف فـي فهـم    ،التقليدي بمفهوم جديد ومعاصر" ردنياأل"إلعادة الطراز 

  .سلوب واتجاه معماري عامأأعمال معماري واحد فقط ولم تعبر عن 

  1دراسة الباحث سعيد علي خطاب حول المعماري حسن فتحي 3.1.5.1

احث في هذه الدراسة باستعراض المسيرة المهنية وحياة المعماري حسن فتحي في قام الب
يضا تم وضع معظم المناصب التي أو ،خر أعمالهآمنذ والدته حتى  امر بهمعظم المراحل التي 

  .احتلها باإلضافة إلى ذكر الجوائز التي حصل عليها

  

  .فتحيالمعماري حسن : )6(شكل 

  (Hassan Fathy, 2002): المصدر

وقام باستعراض مجموعة من أعماله، وتوضيح المفاهيم التي حملتها أعمال حسن فتحي 
  .)7(شكل  وتحليل بعض أعماله بشكل سريع مع التركيز على الجانب البيئي لألعمال

                                           
جامعة الملك فؤاد األول (معماري، فنان، شاعر، ومؤلف واستاذ في كلية العمارة والفنون في جامعة القاهرة : حسن فتحي 1

  )2004خطاب، (. م1989-  1900اذار 23ولد في االسكندرية ). سابقاً
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  .1952-1946قرية القرنة الجديدة، صممت وبنيت في الفترة ما بين : )7(شكل 

  (Safeguarding project of Hassan Fathy’s New Gourna Village, 2011): المصدر

حسـن فتحـي دون ربطهـا     في أعمالومن المآخذ عليه انه قام بسرد المفاهيم السائدة 
بالمباني، ولم تكن واضحة الهدف والمعالم، إضافة إلى عدم ترتيب المحتـوى العلمـي بشـكل    

ولم يقم الباحث بتحليل األعمـال  . المعلومات في دراسة معماري واحد فقط همتناسق وتخصصي
. على شرح الجانب التخطيطي ألعماله لوضع أهم العناصر المميزة لعمارة حسن فتحي والتركيز

دى إلى ظهور خلل فـي  أمرتبطة بالدراسة وغير مستغلة، مما الويالحظ كثرة الرسومات غير 
شكال ومخططات تتبع أعمال ليسـت  أكذلك يالحظ وجود  ،الفصولترتيب الدراسة والتنقل بين 

  .مرتبطة بها أو ذات صلة

زت هذه الدراسة بالزخم الكبير في المادة العلمية، إضافة إلى تنوع الموضـوعات  وتمي
 .سلوب التخطيطي ألعمال حسن فتحيام الباحث بتحليل األيالمطروحة، وبق

 :مصادر أشارت إلى النمط المعماري 2.5.1

 .2002دراسة الباحث مهند حديد حول مسح األنماط المعمارية فـي األراضـي الفلسـطينية،    
)“Architectural Styles Survey in Palestine Territories” 2002( 

المعمارية المختلفـة والموجـودة فـي     نماطتحديد األلسعى الباحث خالل هذه الدراسة 
، وذلك من خالل دراسة العمـارة التقليديـة   )غزة الضفة الغربية وقطاع(األراضي الفلسطينية 
المواد المستخدمة في البنـاء والعناصـر المعماريـة،     عن طريق عرضوالعمارة المعاصرة، 
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ـ . مور المشتركة واالختالفات فيما بينهاولة الكشف عن األاومح  الباحـث  ولاإضافة إلى ذلك ح
وذلك من خالل اسـتعراض بعـض   استكشاف العناصر والطرق التي استخدمت لتوفير الطاقة، 

  .األعمال المعمارية المختلفة

التي تلخصت في كونها أول دراسـة عـن    الميزاتوحملت هذه الدراسة مجموعة من 
نواع البناء في فلسطين، إضافة إلى الشمولية في المعلومات، حيث قامـت  أالمعمارية و نماطاأل

 .وأنماط متنوعة من المباني فلسطين فيمتنوعة  مناطقالدراسة بتغطية 

كونها لم تكن مخصصة للبحث عـن   ، تمثلت فيويظهر من خالل الدراسة عدة مشاكل
لية، إضافة إلى عدم تطرقها للبحث فـي العمـارة   االمعماريين الذين وضعوا مالمح العمارة الح

لمعاصـرة أو  االستفادة منها في وضع مالمح للعمارة ا آليةالتقليدية بشكل كامل، ولم تصل إلى 
وقام الباحث بوضع العناصـر   .وكيف تم التحول وتحديد نقطة التحول، االرتباط بين العمارتين

لم يقم بتقسيمها بحسب نـوع البنـاء أو الطـراز، وقـام      هالمعمارية المشتركة في المباني ولكن
ولم . عماريةلألعمال المفي تقييمه " نواع المبانيأ"و " الطراز المعماري"واة بين مصطلح ابالمس

ول التفريق بين المباني المعمارية ذات الطرز المختلفة، مما انعكس في حكمه علـى عـدم   ايح
بشكل عام كانت . كتفاء بتسميتها بأنواع العمارةفي فلسطين واإل) Styles(معمارية  أنماطوجود 

المناخيـة،  هذه الدراسة عبارة عن بحث في المواد المستخدمة في البناء وتأقلمها مع المنـاطق  
 Energy(توفير الطاقة وذلك بحسب ما ورد في وصف الدراسـة فـي    مبادئومدى تحقيقها 

Codes of Buildings.( (Hadid, 2002) 

 منهجية الدراسة 6.1

  :اعتمدت الدراسة على عدة مناهج للحصول على المعلومات

ويشمل هذا االطالع على المصادر، المراجع، الدراسات واألبحـاث ذات   :المنهج النظري •
لعمـارة  ل، والفكر المعماري 1995-1959العالقة بالمعماريين المحليين في الفترة ما بين 

 .وأنماطها المعمارية والعمارة اإلسالمية وعمارة الفقراء العالمية
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ويتبع هذا البحث منهجين علـى   وصف حال العمارة خالل فترة الدراسة، :المنهج الوصفي •
 :النحو التالي

ليـة  اعلى العمـارة الح  وأثرهاول التحليل الفكري لعمارة الرواد اويتن :تحليل المضمون −
هداف العمارة من حيث الجمال، المتانـة، المنفعـة   أكانت تحقق  إذاولة الكشف فيما اومح

 .واالقتصاد

للمقارنة فـي  و الدراسية والنماذج المختارة للتحليل حاالتالدراسة يشمل و :دراسة الحالة −
 رواد العمارة في تلك الفتـرة  مقارنة أعمالو وذلك من خالل أحد الحاالت الدراسية .بينها

 ومع أعمال عالمية للتعرف على مختلف التأثيرات الفكرية والشـكلية  ،مع بعضها البعض
 .للمفاهيم العالمية للعمارةومدى انعكاس العمارة في فلسطين خالل فترة الدراسة 

حيث يتم تحليل العمل  ويتركز البحث على المنهج الوصفي والتحليلي والمقارنة الهندسية
الهندسي إلى مفرداته األولية ومقارنتها باألعمال األخرى لباقي عينات الدراسة، وذلك بغـرض  

وذلـك سـعياً    .لمقـابالت ، ال سيما العمل الميداني واإبراز المباني التي ظهرت في تلك الفترة
  .للوصول إلى النتائج التي توضح طبيعة توجه العمارة في فلسطين وخصائصها

  مصادر المعلومات 7.1

  :ليةايرتكز البحث على مصادر المعلومات الت

وتشمل الكتب، المراجع، الرسائل الجامعية والـدوريات التـي تتعلـق    : المصادر المكتبية •
  .بموضوع الدراسة

وتشمل البيانات والمعلومات الصادرة عن المؤسسـات الرسـمية ذات   : الرسميةالمصادر  •
  .الخ...العالقة، على سبيل المثال، نقابة المهندسين، البلديات، المكاتب الهندسية،

وتضم النشرات والتقارير التي تصدر عن المؤسسات األهلية ومراكز : مصادر غير رسمية •
  .ة والبلديات ذات العالقة بموضوع الدراسةالبحوث، وسجل أعمال المكاتب الهندسي
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ويشمل المعلومات التي سيقوم الباحث بجمعها عبر المسـح الميـداني   : المصادر الشخصية •
والمقابالت الشخصية، إلى جانب خبرة الباحث من خالل تخصصه فـي مجـال العمـارة،    

 .والتحليل والنقد المعماري

رسمية للمنشورات العلمية والمنشورات ذات والتي تضم الصفحات ال: لكترونيةالمصادر اإل •
 .العالقة بموضوع الدراسة

 محتويات الدراسة 8.1

  :تم تقسيم هذه الدراسة إلى خمسة فصول مقسمة على النحو التالي

هدافها، الدراسات أشكالياتها، أهميتها، إول موضوع الدراسة وايقوم هذا الفصل بتن :الفصل األول
 .ومنهجيتهاالسابقة، 

ول هذا الفصل موضوع االتجاهات المعمارية العالمية فـي القـرن الماضـي    اتن :الثاني الفصل
 .على العمارة في فلسطين وأثرهاوخاصة فترة الدراسة 

ول هذا الفصل أهم األعمال المعمارية والمشاريع وروادها، وخاصة األعمـال  اتن :الفصل الثالث
  .التعقيد في التكوين المعماريبالتي اتسمت 

هذا الفصل أهم األعمال المعمارية والمشاريع وروادها، وخاصة األعمـال   تناول :الرابعالفصل 
 .التي اتسمت بالبساطة والوضوح في التكوين المعماري

دراسـة األعمـال    بعـد في هذا الفصل يتم دراسة آلية تقييم العمل المعماري  :الفصل الخامس
 .المعمارية في الفصلين الثالث والرابع

  .يقوم هذا الفصل بختام الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات :ل السادسالفص
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  الفصل الثاني

  القرن العشرين االتجاهات المعمارية في 
  في العالم وفلسطين
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  الفصل الثاني

  القرن العشرين في العالم وفلسطيناالتجاهات المعمارية في 

االتجاهات المعمارية العالمية في العمارة، يهدف هذا الفصل إلى إعطاء لمحة عامة عن 
  .م1995-1959للتعرف على مدى انعكاسها على العمارة المحلية في فلسطين في الفترة ما بين 

األهمية في دراسة العمارة العالمية في الكشف عن تأثر العمـارة فـي فلسـطين    تكمن 
سباب ذلك، عدا عن دراسة حال العمارة المحلية ومدى ارتباطهـا  أبالعمارة العالمية والبحث في 

فكـار خاصـة   أنها كانت مجرد أم أالعمارة العالمية، والتعرف على مدى انعكاس تلك العمارة ب
  .ا في تلك الفترةيهبمعماري

  تمهيد 1.2

ظهرت في القرن العشرين حركات معمارية حديثة مختلفة المعالم ذات هدف واحد وهو 
رون علـى  ئة مناسبة وغير متكلفة تناسب االنسان الحديث وعصر اآلالت، واتفق المنظّخلق بي

دى إلـى تسـهيل   أرجاع سبب ظهورها إلى التقدم الصناعي في القرن التاسع عشر، والـذي  إ
باإلضـافة إلـى   . وتطويع استخدام مواد انشائية جديدة مثل الحديد والزجاج والفوالذ والخرسانة

ومن أهم المعمـاريين لهـذه   . نشاءساليب اإلأي لحقه استخدام اآلالت وتطوير التقدم العلمي الذ
لة التي سيطرت على المجتمع نه ينبغي تطوير منتجات اآلأالذي اعتبر  ؛موريس وليمالحركات 

. بكل مستوياته ليصل هذا التطور إلى شكل المباني، وبالتالي عكس مفهومها من خالل المبنـى 
   مـيس فـان دوروه  ، ادولف لويس، اسكتلندافي  ماكنتوش زارلتش: خرينومن المعماريين اآل

، حيث اعتبر هؤالء من رواد العمارة التعبيرية فـي  )9(شكل مانيا ألفي  جروبيوسو) 8(شكل 
 بنيـة والتي بدورها لم تعامل األ 1925-1903العمارة الحديثة التي سيطرت في الفترة ما بين 

  )1984عويضه، ( .يضاأكعناصر نحتية  نماإو نت وظيفية فقطآكمنش
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وهي من تصميم المعماري ميس . Seagram Building، 1958-1954نيويورك –بناية سيجرام : )8(شكل 
  .فاندروه

  .(Stoller, 2013) :المصدر

 

 Walter) 1925-1919(المانيـا، تصـميم المعمـاري والتـر جروبيـوس      -بناية البأوهأوس : )9(شكل 

Gropius.  

  (Bauhaus, 2014): المصدر
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صاحبة فلسـفة  (في الحركة المعمارية الحديثة الحركة الوظيفية  خرىومن المدارس األ
التي سيطرت بالفترة ما بـين  ) 10(شكل  ومن روادها المعماري سوليفان) الشكل يتبع الوظيفة

 تعبير المبنى ورمزيته، وبالتالي، وقامت هذه الحركة بتجريد المبنى من زخارفه 1900-1950
  .غراضه العملية فقطأعن 

 

-Sullivan and Adler: Auditorium Building, Chicago, 1887لويس سولفان  مبنى: )10(شكل 

89.  

  .(Howe, A Digital Archive of American Architecture, 1998): المصدر

التي ارتادها المعماري فرانك لويـد   ،كما ظهرت في القرن العشرين المدرسة العضوية
 الذي استخدم المواد بطبيعتها وعضويتها وبأشكال تنسـجم مـع  ) 12(شكل و )11(شكل رايت 
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الطبيعة المحيطة، حيث قامت نظرية هذه العمارة على تطبيق الحياة العضوية في تصميم المبنى 
  )2007المالكي، ( .الطبيعة على مبدأ أساسه االنسجام بين أجزاء الكائنات الحية في

 

  .للمعماري لويدرايت) 1959-1943(متحف جوجنهام في نيويورك : )11(شكل 

 (Celebrity memorabilia, 2012) :المصدر

 

  .1936بيت الشالل للمعماري رايت : )12(شكل 

  .(Fallingwater, 2014): المصدر
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  أهم الحركات والطرز المعمارية في القرن العشرين 2.2

 Early Modernist Architecture: 1930-1900حركة الحداثة المبكرة  1.2.2

، وليس )الرجل العصري(تسميتها اعتبرت أول مثال حقيقي لعمارة القرن العشرين وتم 
  .لها عالقة بالتاريخ مطلقا

الحديـد، الزجـاج، المعـدن    (تكنولوجيا ومواد البناء  أحدثاستخدام : ومن أهم سماتها
، التأكيد على مبدأ الوظيفية التي انعكست على بساطة التكوين واسـتخدام مسـاحات   )واالسمنت

  .زجاجية كبيرة تبعا للوظيفة

، ومشـغل  )A.E.G.High Tension Factory(مصنع التوربينات : مبانيهاومن أهم 
  ).13(شكل ، )Fagus Works(فاغوس 

 

  .Alfeld an der Leine 1913، للمعماري الفلد آندير الينا )Fagus Works(مشغل فاغوس : )13(شكل 

  (Fagus Works, 1913): المصدر

فرانك لويد رايت، ادولف لـوس،  ) Peter Behrens(بيتر بيرنز : ومن أهم معمارييها
  )1989بانهام، ( .وولتر جروبيوسايليال سارينين 
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 Expressionist Architecture 2008-1920: العمارة التعبيرية 2.2.2

لمانيا، وتمرد فيها المعماريون ضد الهياكل الصـناعية  أظهر هذا الطراز المعماري في 
  .ةيثالوظيفية التي اتخذتها العمارة الحد

المتعرجـة   شكالشكال مبانيها سمات شخصية قوية، األأتحمل : ومن أهم سماتها العامة
والتركيبات المفصلية، المنحنيات والعناصر اللولبية، العناصر غير المتناظرة، والتأكيد على القيم 

  .التعبيرية لمواد معينة

ـ ، واستاد بكين الوطني )14(شكل  أوبرا سيدني لجورن أوتزون: ومن أهم مبانيها  لـ

Herzog & de Meuron.  

 

  .1973-1957، أوبرا سيدني لجورن أوتزون :)14(شكل 

  .(Davis, 2014): المصدر

رودولف ستاينر، هانس بويلزج، ماكس بيرج، برونو تأوت، مايكل : ومن أهم معمارييها
  .وايريك مندلسوندي كليرك، جوهانز فريدريك 
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 De Stijl Avant-Garde Architecture: 1931-1917حركة الديشتيل  3.2.2

 وبييه مونـدريان ) Theo van Doesburg(ظهرت في هولندا على يد ثيو فاندسبرغ 
)Piet Mondrian(أهم مبـادئهم   معماريوهاد م، وكان لها تأثير كبير على الفن والعمارة، واست

  )2010اليسير، ( .من كتاب يدعى الرياضيات البالستيكية

زرق واألحمر في التصاميم، صفر واألاأللوان رئيسية وهي األ: ومن أهم سماتها العامة
فق، زرق للتعبير عن اُألفاألصفر هو الشعاع للتعبير عن الحركة الرأسية، واألولكل لون معناه، 

ة في التصميم فقيواالقتصار على استخدام الخطوط الرأسية واأل. واألحمر هو مزيج بين اللونين
 ).15(شكل  والتشكيل

 

 .م1921موندريان  بييه-واالزرقالتكوينات في اللون األحمر : )15(شكل 

  (Parkinson, 2011) :المصدر

  )2010اليسير، ( :ومن أهم مباني الحركة

 ).16(شكل ، قام بتصميمه المعماري يعقوب أوود 1924مبنى مقهى دي أوني عام  �
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  واجهة مبنى مقهى دي أوني في هولندا: )16(شكل 

 Typeface used for the exterior of the DeStijl influenced Cafe De Unie in): المصــدر

Rotterdam, 2014).  

   Gerrit Rietveldفـي المانيـا، للمعمـاري جيريـت ريتفيلـد       1925فيال شرودر عام  �
  ).17(شكل 

 

   Schröder houseفيال شرودر  :)17(شكل 

  (Sveiven, 2010): المصدر

  .أوود. بي. وجيروبرت فانتهوف، جيريت ريتفيلد : الحركة يومن أهم معماري
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 Bauhaus Design School: 1933-1919عمارة البأوهأوس  4.2.2

بـان الحـرب العالميـة، واتخـذت     إتأثرت هذه العمارة بشكل كبير بالعمارة الحديثـة  
خصائصها من وحي المعماريين الذين هاجروا إلى الواليات المتحدة في الثالثينيات، اذ اعتبرت 

  .ولندية، والمعماري االمريكي فرانك لويد رايتشتيل اله-نتاج تراكم طرز الحركة الروسية، دي

  ومن أهم سماتها العامة

نهايـة   وتطورت فيلزخرفة، ا وغيابتميزت تصميمات هذا الطراز بالخطوط النظيفة 
  .المطاف إلى الطراز الدولي للعمارة الحديثة، وانتشرت فيما بعد إلى الواليات المتحدة

  ومن أهم مبانيها

 .للمعماري وولتر جروبيوس) 18(شكل  (Bauhaus 1919-1925)مبنى البأوهأوس 

  ومن أهم معمارييها

. مريكا مثل ريتشارد نيوتراأوولتر جروبيوس، ميس فانديرو، ومهاجرون أوروبيون إلى 

(Twentieth Century Architecture, 2014)  

 

  .1925 المانيا-في ڤايمار مبنى البأوهأوس للمعماري وولتر جروبيوس: )18(شكل 

  .(Bauhaus, 2014): المصدر
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 Constructivism 1930-1920البنيوية  5.2.2

الهندسي، واتخذت نشأت في موسكو، وقامت على المنطق والنظام والتجريد في التشكيل 
المـالكي،  ( .هو لإلنشاء فقـط  نشاءن اإلأنشائي أساسا لكل التصاميم اذ اعتبرت من التعبير اإل

2007(  

  )Art Moderne( 1950-1930عمارة الفن الحديث  6.2.2

حيـان  ن يكونان في بعـض األ أ، ويمكن Art Deco الـيتشابه هذا الطراز مع طراز 
ن، وتعد عمارة الفن الحديث جزءاً من التوجهات الحديثـة للعمـارة وتـرفض الطـرز     يمندمج

ن هذا الطراز يعتبر من الطرز االقتصادية الذي انتشر خالل فترة الكسـاد  أفي حين . التاريخية
االقتصادي العظيم، والذي اهتم بإعادة تقديم التطور الديناميكي للقرن العشرين، وألهميتـه تـم   

). Chicago World's Fair( 1933الضوء عليه في معرض شيكاغو الـدولي عـام    تسليط
لية من التصميم الصناعي لآلالت، وخصوصاً عربات القطارات، اواستلهم هذا الطراز القيم الجم

حساسـا بالسـرعة   إومن هنا يعتبر طراز عصري وعملي ويعطي . السيارات والسفن البخارية
  .)19(شكل والحركة 

  

 .الطوب الزجاجي -2       .نوافذ منحنية بشكل دائري -1                 

 .صورة ورسم يوضح طراز الفن الحديث: )19(شكل 

 (Twentieth Century Architecture, 2014): المصدر
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  العامة اومن أهم سماته

، وتظهر المباني بأسطحها المسـتوية وزواياهـا   )Asymmetrical(البعد عن التماثل 
لية ا، الجودة الع)Wraparound Windows(المستديرة، التركيز على النوافذ الكبيرة المستديرة 

عن السرعة  ويتم التعبير ة،نيينهاء المواد واستخدام محدود للعناصر التزيإو ،في التنفيذ تقانواإل
ة وانخفاض المبنى مـن خـالل   أفقياً، التأكيد على أفقيمن خالل استخدام النوافذ بشكل شريطي 

ـ  هتزييني، واستخدام العناصر التي تؤكد تلك الفكرة واستخدام عناصر فقيامتداده األ ة علـى  أفقي
  (Twentieth Century Architecture, 2014). كل شرائحش

الطوب الزجاجي : ن حداثة هذا الطراز يتم التأكيد عليها من خالل استخدام مواد جديدةإ
  .دراجبواب ودرابزينات األللنوافذ واأل) Stainless Steel(لمنيوم أو الحديد المجلفن للنوافذ، األ

 International 1945-1920لطراز العالمي ا 7.2.2

مريكا بعد الحرب العالمية األولى واليـزال حتـى اليـوم، وابتكـره     أنشأ في أوروبا و
   )21(شـكل  و )20(شـكل   1937-1919المعماري لوكوربوزيه، وانتشر إلى البأوهأوس بين 

 ).22(شكل و

 

  .م1929-1928، فيال سافوي من الخارج، للمعماري لي كوربوزيه: )20(شكل 

  (Howe, LeCorbusier Villa Savoye, 1998): المصدر
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  .).Le Corbusier، Palace of Justice, 1952-55(الهند / بناية العدالة في شانديكار: )21(شكل 

 (W., 2013): المصدر

 

  .م1951-1948، اينوي -شقق بحيرة شور درايف، شيكاجو: )22(شكل 

 (Lake Shore Drive Apts, 1976) :المصدر

التأكيد على الوظيفة، رفض مفردات التـزيين والزخرفـة التقليديـة،    : ومن أهم ميزاته
ة بشكل أفقيالنوافذ وباقي لطوابق العليا، ابراز إسقف المستوية مع استخدام السطوح الناعمة واأل

وتفضيل الهياكل الفوالذية ، إنشاءشريطي، ويفضل اللون األبيض للمبنى، وكذلك الباطون كمادة 
  .واستخدام األجزاء مسبقة التصنيع
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، الينـوي -شـيكاغو فـي  ) 1951-1948(شقق بحيرة شو درايـف  : اومن أهم مبانيه
، للمعمـاري والتـر   1950، مركز هارفارد للتخـرج  )22(شكل للمعماري ميس فان دي روه 

  .دي روه وميس فانومبنى سيجرام، نيويورك، تصميم فيليب جونسون ) 23(شكل جروبيوس 

  

  1950مركز هارفرد للتخرج : )23(شكل 

  (Harvard Graduate Center, 2014): المصدر

  High-Tech Architecture: االن-1960طراز التكنولوجيا المتطورة  8.2.2

باإلضافة إلى التالعـب بالفراغـات، وتميـزت     نشاءاعتمدت على الهندسة وتقنيات اإل
التكنولوجيـا،   أحدثوجاهزيتها الستيعاب  ،سطح المجردةلوزن واألاباستخدامها للمواد الخفيفة 

انابيب الصرف الصـحي، الكـابالت   (والعناصر الخدماتية  نشاءظهار عناصر اإلإوتقوم على 
  .)24(شكل  ليةابطريقة احتف) خال.... والمصاعد،الكهربائية، االدراج 

  

. م1994-1990 االدراة العامة للقناة الرابعة، لنـدن للمعمـاري ريتشـارد روجيـرز وشـركاه     : )24(شكل 
)Channel 4 headquarters, London, designed by Richard Rogers Partnership.(  

  .(High Tech, 2014): المصدر
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، اسـتخدام األلـوان لألنابيـب والعناصـر     نشاءظهار عناصر اإلإ: ومن أهم مميزاتها
المواد الحديثة، استخدام الحديد والزجـاج، مرونـة فـي تشـكيل     و ، استخدام التقنياتالخدماتية

  (High Tech, 2014) .استخدام مواد خفيفةالفراغات الداخلية، 

 67جناح الواليات المتحدة االمريكية في معرض اكسبو : ينيومن أهم المباني والمعمار
ميونخ،  )Olympia park, 1968-1972( في مونتريال، تصميم بوكمنستر فولر، أوليمبيابارك

 وريتشـارد ، باريس، تصميم رينزو بيانو )25(شكل يدو ، مركز بومبوفراي أوتوتصميم جنتر 
 Twentieth Century) .وبنـك هـونج كـونج وشـنغهاي، تصـميم فوسـتر       روجيـرز 

Architecture, 2014)  

 

   .1976إلى  1972 فرنسا-باريستصميم روجرز وبيانو في  مركز بومبيدو :)25(شكل 

 (Centre Pompidou, 2014): المصدر

 Art Deco 1940-1925طراز فن الزخرفة  9.2.2

نـه غيـر مسـتقل    أي أ ،التيارات األخرىتأثره بالفن الحديث وبعض : ومن أهم سماته
نه يعرض ترجمة حرة لها، استخدام المعدن والطوب الزجاجي والفسيفسـاء  أفكريا، كما اعتبر 

  ، ةنييلعمل التفاصيل التزي
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ترتيب واجهات المبنى ضمن سلسلة تراجعات لتأكيد الشكل الهندسي، استخدام الحـواف  
الحادة وتميز 2007المالكي، ( .ةبالخطي( 

روبيرتسون وسلوان، مبنى تلة  نيويورك، تصميممبنى شانن، : مباني الطراز أشهرومن 
ماك جرو، نيويورك، تصميم بايموند هود، مبنى امباير ستيت، نيويورك، تصميم شيرف، المب 

 ، نيويورك، تصميم، ويليام فان الين ومبنى شقق إلدورادو،)26(شكل كرايزلر وهارمون، مبنى 
  .نيويورك، تصميم اميري روث

  

 1930Chrysler Building, by-1928مبنى كرايزلر، للمعماري ويليام فان الين، نيويـورك  : )26(شكل 

William Van Alen, at New York.  

  (Chrysler Building, 2014): المصدر

  Late Modernism and post Modernism: الحداثة المتأخرة وما بعد الحداثة 10.2.2

) High-tech( "عمـارة التكنولوجيـا المتطـورة   "يضا باسم أعرف الحداثة المتأخرة تُ
، وهي عمارة ظهرت في ثمانيات )Structural Expressionism( "عمارة التعبيرية االنشائية"و

  .هذا الطراز حلقة الوصل بين عمارة الحداثة وعمارة ما بعد الحداثة أصبحالقرن العشرين حيث 
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رات الجديدة للمجتمع وفشل حركة الحداثة في منتصف القرن العشرين في مواجهة التغي
ذ تم تفجير المبنى السكني بـروت  إهور حركتي الحداثة المتأخرة وما بعد الحداثة، ساعد على ظ

  .من عشرين عام بسبب المشاكل االجتماعية التي لحقت بالسكان بأقلايغو في امريكا بعد بنائه 

حيث هـاجم فـي   ) 27(شكل اعتبر روبرت فنتوري أهم رواد عمارة ما بعد الحداثة و
  )2007المالكي، ( ،العمارة الحديثة بسبب أهمالها للرمزية) التعقيد والتناقض(كتابه 

  

  .Vanna Venturi House / Robert Venturi، 1966منزل انا فينتوري : )27(شكل 

  (Vanna Venturi House, 2014): المصدر

  ،)29(شكل ، مايكل كريفز )28(شكل روسي  الدواإلضافة إلى 

  

  Center Towers Shopping Centre1985 .الدو روسي في ايطاليامركز تجاري للمعماري : )28(شكل 

  (Architecture of our Century, 2014) :المصدر
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 Humana Building in Lousvilla, kentucky-Michael( بناية هومانا، مايكل جريفنـز : )29(شكل 

Graves (1982-1986  

  (Michael Graves: The Humana Building, 2014) :المصدر

 .وهانز هولن) 30(شكل جيمس ستيرلنك واخيراً 

 

 James Stirling- Cambridge .كلية التاريخ في جامعة كامبردج للمعماري جيمس ستيرلنج: )30(شكل 

University, History Faculty (1964-1967)  

  (History Faculty building at Cambridge University, 2014) :المصدر
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  :ومن أهم السمات المعمارية لعمارة ما بعد الحداثة

 ،)31(شكل واستخدام األلوان المبهجة  ،والزخرفية إلى التصميم ةشكال التزيينيعادة األإ
 نتقائية للتفاصيل التاريخية من فترات متعددة في مواضيع التزيين والزخرفة، تجميعستعارة اإلاإل

شكال الهندسية الحرة بمقاييس متناقضة، التناقض فـي  لية واستخدام األاالرموز والتفاصيل الجم
ارية واالتجاه نحو الغموض والسخرية، تمجيد الفوضى عوضا عن النظام الـذي  شكال المعماأل

  عصور استخدام المعماري ألساليب معمارية ضمنباإلضافة إلى مجدته عمارة الحداثة، 

  

 .Piazza d’Italia, New Orleans – Charles W. مبنى من تصميم المعماري جارلس مور: )31(شكل 

Moore 1978.  

  (Siravo, 2011): المصدر

واتجه هذا الطراز نحـو  . متباينة عوضا عن استخدام الشكل الموحد ضمن عصر واحد
بنية كجزء طر التقليدية لتخدم وتالئم االستخدام الحديث وإنشاء األالحنين إلى الماضي وتكييف اُأل

 )2007المالكي، (. من وسطها البيئي

  DE constructivism 2000-1980: العمارة التفكيكية 11.2.2

صـابت المجتمـع،   أمتأثرة بالتغيرات الفكرية والعلمية التـي  العمارة التفكيكية ظهرت 
، وقد تـأثر  وتشومساتذة العمارة العالمية مثل كوب هيملبألو، ايزنمان، كيري أوقادها القليل من 
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، وكان جاك داريدا هو من وضع فلسفة هذا الطـراز، واعتبـرت   )32(شكل نشائية السوفييتية إلهذا الطراز با

  )2007المالكي، ( .العراقية زها حديد من أهم معماريي التفكيكية

  

-VladimirTatlin( .الطراز االنشائي السـوفيتي فـي الثالثينيـات مـن القـرن العشـرين      : )32(شكل 

Monument-to-the-Third-International-1919-20.(  

  (Russian Constructivism - Soviet Art, 2014): المصدر

خذت الكثير من مكوناتها من األعمال البنائية في القـرن  أ :ومن أهم السمات المعمارية
عمـارة غيـر    ي وعـدت قصى، التجريد الفكرالعشرين، وتم تطبيق تجريد الحداثة إلى الحد األ

د الحديثة واختالف الزوايـا ضـمن   ساليب التعبير، واستعمال المواأاجتماعية، متعددة المعاني و
، )كأنها آيلة للسقوط(نفس التصميم الواحد، عمارة غير مستقرة وال يوجد لها قاعدة في التصميم 

حيان، فقد كان المعماري جيري يكرمش الورق ويرميه فـوق بعضـه   في بعض األ زحةًم دتع
ن الداخل الستحالة عمل هـذه  ويقوم برسم الشكل الناتج وادخاله إلى الكمبيوتر لتصوير الفراغ م

يضاً التحرر من كل مبادئ العمـارة وتكـريس   أومن سماتها . الخطوة بدون استخدام الكمبيوتر
  )2007المالكي، ( .الشكل الصدفة أو غير المكتمل
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  :ومن أهم مباني الحركة

 أنجلوس، تصـميم في وولت ديزني، لوس  )Concert Hall(قاعة الحفالت الموسيقية 
 ، متحف جاجنهام، بلبأو، تصميم فرانك جيـري، والمبنـى الهولنـدي   )33(شكل فرانك جيري 

 .الوطني في براغ، وهو من تصميم فرانك جيري

 

 / Concert Hall( ،Walt Disney Concert Hall( 2003قاعـة الحفـالت الموسـيقية    : )33(شكل 

Frank Gehry.  

 (Jones, 2013): المصدر

 ).34(شكل وايضا متحف أونتاريو الملكي، تورونتو، وهو من تصميم دانيال ليبسكنس 

(Twentieth Century Architecture, 2014) 

 

  .2007 تصميم دانيال ليبسكنس في تورينتو، كاندا، )Royal Ontario(متحف أونتاريو الملكي : )34(شكل 

  (Royal Ontario Museum, 2007): المصدر
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-1959(أهم األنماط المعمارية التي أثرت على العمارة في فلسطين في الفترة مـا بـين    3.2

1995(  

ن معظـم  أخاصة ) 1995-1959(لقد أثرت العمارة العالمية على العمارة في فلسطين 
ن األعمال إب دراستهم وممارستهم للعمل الهندسي، علماً روادها قد واكبو تطور العمارة في ظّل

خذت مالمح وعناصر معمارية متنوعة من أنماط معمارية أالمعمارية في فلسطين في تلك الفترة 
شـكال  من حيث استخدام المواد واأل ؛يالحظ من خاللها تأثرها بعدة طرز مختلفةمختلفة، حيث 

  :ليةاواأللوان، وذلك ضمن المدارس المعمارية الت

 عمارة الحداثة المبكرة 1.3.2

يالحظ استخدام المواد الحديثة في جميع أعمال المعمارين على سبيل المثال، اسـتخدام  
ة، وظهر ذلك بشدة في أعمال هاني عرفات خاصة في فيال الزجاج بمساحات واسعة تبعاً للوظيف

  ).37(شكل ، السيد مطيع العالول )36(شكل ، السيد عمر العالول )35(شكل السيد جواد كمال 

 

  .فيال السيد جواد كمال: )35(شكل 

  .2013الباحث : المصدر



  

 

  ).38(شكل وايضا في أعمال سليم زرو خاصة فيال السيدة جين زرو 

 

  .، فيال جين زرو للمعماري سليم زرو
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  .فيال السيد عمر العالول

2013.  

  .فيال السيد مطيع العالول

2013. 

وايضا في أعمال سليم زرو خاصة فيال السيدة جين زرو 

، فيال جين زرو للمعماري سليم زرويوضح حجم الفتحات على الفناء الوسطيعرضي مقطع 

 .، بتصرف2014ارشيف بلدية رام اهللا 

فيال السيد عمر العالول: )36(شكل 

2013الباحث : المصدر

فيال السيد مطيع العالول: )37(شكل 

2013الباحث : المصدر

وايضا في أعمال سليم زرو خاصة فيال السيدة جين زرو 

مقطع : )38(شكل 

ارشيف بلدية رام اهللا : المصدر
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  .فيال السيد لطفي الزعبي: )39(شكل 

  .2013الباحث : المصدر

هذا وقام المعماريون باستخدام الحديد والخرسانة كما في أعمال هاني عرفات، وظهـر  
وذلك مـن   ،زرو سليم، وايضا في أعمال )39(شكل بشكل واضح في فيال السيد لطفي الزعبي 

  ).40(شكل خالل فيال السيدة جين زرو 

 تبطما بالنسبة لمبدأ الوظيفة والذي برز في جميع أعمال المعماريين ولكن في حال رأ
وأعمال سليم ) 41(شكل تطفو أعمال المهندس مازن نظيف الخيري  ،الوظيفة مع بساطة التكوين

  ).40(شكل زرو 

 

  .الزروفيال السيدة جين : )40(شكل 

  .رام اهللا بلدية-موقع نظم المعلومات الجغرافية : المصدر
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  الدين النمر عز فيال السيد: )41(شكل 

 .2014الباحث : المصدر

 عمارة طراز الديشتل 2.3.2

الدراسة مفهوم التأكيد على استخدام الخطوط  إطارن ضمن يتحمل جميع أعمال المعماري
، أعمـال  )35(شـكل  في ذلك أعمال هاني عرفات  تولكن تميز ،فقية في التصميمواألالرأسية 

 ).42(شكل وأعمال محمد زكي أصالن ) 40(شكل سليم زرو 

 

  .فيال الدكتور زاهي القمحأوي: )42(شكل 

 .2013ارشيف بلدية نابلس : المصدر

 عمارة طراز البأوهأوس 3.3.2

واستخدام الخطـوط النظيفـة التـي     ،تميزت أعمال عدد من المهندسين بغياب الزخرفة
  .لسليم زرو) 40(شكل فيال السيدة جين زرو  أبرزهمناقة، وكان تعكس األ
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 عمارة طراز الفن الحديث 4.3.2

م ببعدها عن 1995-1959ة في فلسطين في الفترة بين تميزت بعض األعمال المعماري
هذا واسـتخدم عرفـات العناصـر    . لية في التنفيذاتقان والحرفية العلية واإلاالتماثل والجودة الع

  .)37(شكل و )35(شكل بشكل محدود في المباني بطريقة حديثة  ةزينيتال

وسـليم زرو بالتأكيـد علـى األفقيـة     أصالن، محمد زكي وهذا وعمل هاني عرفات، 
والتعبير عن السرعة من خالل اسـتخدام النوافـذ    ،فاض المبنى من خالل العناصر األفقيةوانخ

   )42(شـكل  ، )35(شكل . تؤكد على األفقية) شرائح(بشكل شريطي واستخدام عناصر تكتيلية 
  )40(شكل و

يضا هو أوقام عرفات باستخدام الطوب الزجاجي بشكل محدود في بعض أعماله، وقام 
  ).40(شكل و )35(شكل لمنيوم كعنصر معماري وسليم زرو باستخدام الحديد واأل

 عمارة الطراز العالمي 5.3.2

ن أتنوعت العناصر واألنماط المعمارية التي تأثرت بها عمارة الرواد، وال شـك فـي   
علـى  -مفاهيم عمارة الطراز العالمي أثرت عليهم من حيث التأكيد على مبدأ الوظيفة من خالل 

ـ    ) 40(شكل فيال جين زرو  -سبيل المثال ال للحصر   وي السـليم زرو، وفـيال زاهـي القمح
وفيال لطفي الزعبي لهاني عرفات  ،لمازن الخيري) 41(شكل ألصالن، وفيال النمر ) 42(شكل 
مبدأ رفض الزخرفة والبساطة في التكوين واستخدام اللون األبيض في البنـاء،   ماأ). 39(شكل 

. للخيـري ) 41(شـكل  لسليم الزرو، وفيال النمـر  ) 40(شكل فقد تميزت بذلك فيال جين زرو 
في أعمال الرواد وبرز ذلك في فيال  محدودا امافي اإلنشاء استخد) الخرسانة(واستخدام الباطون 

لسليم الزرو وفيال قمحأوي ) 40(شكل لهاني عرفات، فيال جين الزرو ) 39(شكل بي علطفي الز
  .أصالنلمحمد ) 42(شكل 
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 عمارة طراز فن الزخرفة 6.3.2

وظهر ذلك كما في فيال  ،طوب الزجاجي والفسيفساء في بعض المبانييالحظ استخدام ال
سلوب ترتيب الواجهات ضمن سلسلة أيضا استخدم في بعض المباني أ، و)35(شكل جواد كمال 

  إضافة إلى استخدام الحواف الحادة فـي تشـكيالت المبـاني    . تراجعات لتأكيد الشكل الهندسي
زت بعض األعمال في تأكيدها على خطيـة وأفقيـة   ، وتمي)44(شكل ، )42(شكل ، )43(شكل 

  .المباني من خالل التأكيد على العناصر األفقية

 

  .فيال السيد طارق البرقأوي، للمعماري هاني عرفات: )43(شكل 

  .2013الباحث : المصدر

 

  .فيال الدكتور دأود ميخائيل، لرزق خوري: )44(شكل 

  .2010مركز النظم الهندسية والعمرانية، سينا : المصدر
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 عمارة ما بعد الحداثة 7.3.2

واستعمال األلـوان  ) 45(شكل والزخرفية في التصميم  ةنييشكال التزلقد تم استخدام األ
 لتخدم وتالئم االستخدام الحديث ،طر التقليديةالمباني بتكييفها واأل معظم، بينما تميزت )46(شكل 

  .بنية تظهر كجزء من وسطها البيئيواإلنشاء واحترام المحيط وجعل األ

 

  .فيال الدكتور احمد سرور، للمعماري هاني عرفات: )45(شكل 

  .2013الباحث : المصدر

 

  .كنعان، للمعماري هاني عرفات فيال السيد حمدي: )46(شكل 

  .2013الباحث : المصدر

ن العمارة العالمية كان لها األثر البارز على أعمال المعماريين الرواد أ :وخالصة القول
  .نفاًآكما تم شرحه 
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ويظهر من خالل ما سبق الوضوح في مالمح العمارة العالمية في العمارة الفلسـطينية،  
أوروبيـة،  (ة المهندسين في تلك الفترة في جامعـات اجنبيـة   ويعود السبب في ذلك إلى دراس

ومعايشتهم لفترات ظهور وتطور الحركات المعماريـة، أو دراسـتهم فـي    ) مريكية أو عربيةأ
إضافة إلى ذلك، يظهـر مـن   . جامعات لديها انفتاح واسع على الغرب وعمارتهم واالهتمام بها

ومن رواد الحركات المعمارية الحديثة عملوا في جانب أن يخالل الدراسة أعمال متنوعة لمعماري
ولو بورتوقيزي واخرين، والذين كان لهم األثر على العمـارة العربيـة   امثال بأالوسط العربي 

ن تلـك  أ، باإلضافة إلى 1995 إلى 1959بشكل عام والفلسطينية بشكل خاص خالل الفترة بين 
  .1995 إلى 1959الرواد في الفترة بين لهام للمعماريين إالنماذج العالمية كانت مصدر 

ولذلك تظهر الحاجة إلى دراسة عمارة الرواد وتحليل أعمالها لرؤية مدى تجاوبهم مـع  
  .العمارة عالميا، وهذا ما سيتم مناقشته في الفصلين الثالث والرابع
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  الفصل الثالث

رواد العمارة في فلسطين في الفترة ما بين 
التعقيد في  النزعة إلى( 1959-1995

  )التكوين المعماري
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  الفصل الثالث

   1995-1959رواد العمارة في فلسطين في الفترة ما بين 

  )لى التعقيد في التكوين المعماريالنزعة إ(

يقوم هذا الفصل بالتطرق إلى مجموعة من المعماريين الذين تم اختيارهم بعناية، وذلك 
وعليه تـم تقسـيم   . عماري السائد في فترة الدراسةر بشكل مميز عن النمط المكون أعمالهم تعب

التي تم اختيارها في فصلين، بحيث يعرض هذا الفصل األعمال التي تميزت  المعماريينأعمال 
وتميز في هـذا   ،التكتيالت المعمارية والمواد المختلفة والتعقيد فيباهتمام المعماريين بالتفاصيل 

  .والمعماري رزق خوري أصالن،العمل المعماري هاني عرفات، المعماري محمد زكي 

  تمهيد 1.3

خر باختالف المفاهيم االجتماعية والثقافية لسـكان تلـك   آتختلف العمارة من مكان إلى 
مكتوبة الغير ) اللغة(الثقافة  تعدو ،ن العمارة تعتبر انعكاساً حياً لثقافة المجتمعاتأالمنطقة، حيث 

المعمارية  متهاوقدر مبداعهإبغض النظر عن  ينوعليه، فإن المعماري. التي تعكس حال المجتمع
إلرادة  عـا ويكـون تاب  ،هو الذي يتماشى مع احتياجات السوق القسم األوليقسمون إلى قسمين، 

ظـر عـن   وهو بذلك يعكس فكر المستخدم ال فكر المعماري بغض الن ،المستخدم بكل المقاييس
وت أعماله من حيث الجودة والتزامها بالمفاهيم األساسـية للتصـميم   اوتتف ،المحيط االجتماعي

قنع المستخدم به ويحارب من ويحمل فكره الخاص الذي ي يا،فيكون ثور القسم الثانيما أ. الناجح
مـارة  وينسـجم مـع الع   ،يتماشى مع المحيط الجزء األول: ينأوينقسم هذا النوع إلى جز ،جلهأ

المحلية بمفاهيمها األساسية ولكن يحمل بصمته الخاصة على أعماله ويتماشـى مـع المفـاهيم    
واالبتعاد عن  ،بداع، فيعمل على الخلق واإلالجزء الثانيما أ. المجتمع السائدة بالطريقة التقليدية

السـائدة بطريقـة   ن يعيد صياغة الثقافة والفكر والمفاهيم المجتمعيـة  أول اويح ،عمىالتقليد األ
وهنا يبرز التساؤل عن المعماريين في فترة الدراسة ومدى فعـاليتهم فـي   . متطورة وعصرية

  .تغيير المفاهيم األساسية للعمارة ومداركتهم لتطور الفكر العالمي
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  المعماري هاني توفيق عرفات 2.3

1929-1995  

  فلسطين - نابلس – القديمةمواليد البلدة 

  

  .صورة للمعماري هاني عرفات: )47(شكل 

  .2013المكتب الهندسي االستشاري، : المصدر

  حياته 1.2.3

، 1929عـام  ) البلدة القديمة(ولد المعماري هاني توفيق عرفات في مدينة نابلس القديمة 
خوته في أتربى تحت رعاية . وهو في الثامنة من عمره 1937نشأ يتيماً حيث توفت والدته عام 

تميزت . خوته توفي وهو صغير السنأ أحد، )بنات 7أوالد و 4( اًفرد 11سرة كبيرة مكونة من أ
حيث كانوا يؤمنون بحق البنات في التعليم مما يـدل علـى    ،لعلم والتعليماات بمحبة سرة عرفأ

خـوه االكبـر   أسرته في تلك الفترة؛ وكان أاالنفتاح الفكري والحرية الشخصية التي عاشت بها 
 علـى - كُبريتانال-خواته أن من ا، بينما لم تحصل اثنتاًمدني اًصغر مهندسواألئيا مهندساً كهربا

مـن جامعـات غربيـة     ةصغر سناً على شهادة الدكتوراخواته األأات جامعية، وحصلت شهاد
  )2013سالم، ( .من كانت معلمة وأخرى طبيبة نساء وتوليد نوعربية ومن معاهد محلية، فمنه
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دراسته الثانويـة مـن    وأنهى ،تلقى عرفات تعليمه االبتدائي واألساسي في مدينة نابلس
سرة ميسـورة الحـال   أى في وترب. )1948مدرسة النجاح، ( 1947/1948مدرسة النجاح عام 

في جامعة القـاهرة   دراسته الجامعيةمتابعة حيث كان والده يعمل في التجارة، مما ساعده على 
  ،)1تّرِكاالم(نهائه دراسته الثانوية إمباشرة بعد 

  

  .المدخل المؤدي إلى منزل عائلة هاني عرفات في البلدة القديمة: )48(شكل 

  2010نيسان 22: الباحث: المصدر

بناء على رغبته الخاصة وميوله الشخصـي،   1948ودخل كلية الهندسة المعمارية عام 
  )2013سالم، ( .1955وهواياته، وتخرج منها عام  تحقيق لرغباتهوذلك لما وجد فيها من 

  مسيرته المهنية والسياسية 2.2.3

محطات حياته على النحـو   أبرزتنوعت مسيرة هاني عرفات خالل فترة حياته، وكانت 
  :التالي

                                           
وح بين األربع والخمس سنوات، االمرحلة الثانوية، التي كانت سنواتها تترامتحان يقدم مرة واحدة في نهاية : تركاالم 1

  )2008الجريري، ( .م1960الغي عام 
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 .1955ربد عام إردنية في مدينة شغال األالتحق بالعمل في وزارة األ .1

 .1959-1956 شغال الكويتيةوزارة األعمل في  .2

 .1958عام ) 12(ردن وكان رقم تسجيله كان من مؤسسي نقابة المعماريين في األ .3

 .التقى بقيادات منظمة التحرير ومن ضمنهم ياسر عرفات .4

 ).1968-1959(عمل في بلدية نابلس بمنصب مهندس بلدية  .5

ردن واستقر في مدينـة عمـان   ألنفي إلى او ،سرائيلياعتقل على يد سلطات االحتالل اإل .6
)1968-1972.( 

 ).1972-1970(مين عمان للشؤون الفنية أمانة عمان كمساعد أعمل في  .7

 ).1986-1972(عاد للعمل في بلدية نابلس مرة أخرى بمنصب مهندس بلدية نابلس  .8

 ).1994-1986(تقاعد من منصب مهندس بلدية وتفرغ للعمل في مكتبه الخاص  .9

 ).1995-1994(ية نابلس حتى وافته المنية عين نائب رئيس بلد .10

 )2013سالم، ( .عاماً 68عن عمر يناهز  1996توفي هاني عرفات عام  .11

  قرانه في العمل المعماريأ 3.2.3

في الفترة التي عمل فيها المعماري عرفات لم يكن هنالك العديد من المعمـاريين فـي   
مجال التصميم المعماري، حيث برز المعماري عرفات بشكل واضـح  الضفة الغربية للعمل في 

والت التقليد اأعماله عن نظرائه رغم مح توتميز ،في مجال العمل نظراً لمجال المنافسة الضيق
  .لبعض أعماله

باإلضـافة   أصالنمثال مازن نظيف الخيري، محمد زكي أن وخرآن وكما برز مهندس
غره سناً، وتركزت أعمال جعفر في المباني العامة وقد كان إلى المعماري جعفر طوقان الذي يص
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نظراً لتأثرهم بنفس العوامـل مـن    ،جداً في العمل اًسلوبهما متقاربأصديقاً لهاني عرفات وكان 
  :حيث

  .فترة الدراسة �

 .الحركات المعمارية المعاصرة �

 .ظروف العمل في المجتمع �

 .الظروف السياسية المحيطة �

 .القوانين التنظيمية �

منها في الضفة الغربية، ولذلك  أكثرردن تركزت أعمال المعماري جعفر طوقان في األ
  .ال في فترات الحقةإلم يكن له األثر الكبير من األعمال في المنطقة 

 وتبعاً لنقابة المهندسين لم يكن هنالك تنظيم للعمل الهندسي مـن حيـث التخصصـات   
ن، وكـان  ربعة للترخيص كما هـو عليـه اآل  األتوفر التخصصات  إجبارياً، ولم يكن )1الكوتة(

التخصصات الموجودة فـي قطـاع التصـميم     أنشطالمهندس المعماري والمهندس المدني من 
الخاص بالمباني الخاصة والعامة، وانعكس ذلك باألثر االيجابي على النتاج المعماري في حـال  

كير في جميـع التخصصـات   كان المعماري هو قائد عملية التصميم، حيث كان يحثه على التف
واستمر الوضع على ما هو عليه من ضعف الرقابة والتنظيم  .ثناء عملهأويضعها بعين االعتبار 

  )2013سالم، ( .1995والتخصصية للعمل الهندسي حتى العام 

  تالمذته ومقلديه 4.2.3

تتلمذ على يدي المعماري عرفات مجموعة كبيرة من المعماريين الذين عملوا في مكتبه 
. الخاص أو تدربوا فيه، حيث كان له األثر البارز فيهم جميعاً على الصعيد المهني والشخصـي 

                                           
هو نظام الحصص الهندسية بالمتر  .وخبرتههو نظام الحصص الهندسية بالمتر المربع تبعاً لتصنيف المكتب : الكوتة 1

  .المربع تبعاً لتصنيف المكتب وخبرته
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التي نهجت منهجه فـي التوجـه لدراسـة    ) المهندسة ريما عرفات(وممن تتلمذ على يديه ابنته 
رية وزوج ابنته المهندس سامر سالم اللذان استمرا في العمـل ضـمن مكتبـه،    الهندسة المعما

المعماريين االستشاريين فـي   أشهرخالص الرطروط والتي تعتبر من إباإلضافة إلى المهندسة 
  .الضفة الغربية وغيرهم الكثير

مـن   1962حصل المعماري هاني على شهادة الماجستير في هندسة البلـديات عـام   
وقد . وذلك في الفترة التي عمل فيها في بلدية نابلس كمهندس للبلدية ،لمتحدة االمريكيةالواليات ا

ساعد ذلك على تطوير معلوماته المعمارية على الصعيد الشخصي والمهني ومتابعتـه ألحـدث   
دارية والتنظيمية والمرتبطة بشكل مباشر األعمال المعمارية على الصعيد العالمي ومعلوماته اإل

  )2013سالم، ( .ي البلديةبعمله ف

  أعماله 5.2.3

لعنا ما اطّ إذان الفترة التي عمل بها المعماري عرفات مهندساً تعتبر طويلة نسبياً، ولكن إ
نابلس على حجم أعماله لم تكن كثيرة ولكنها كانت متميزة وفريدة ومبدعة، وتركزت في مدينة 

نتاجه من حيث الكم نظرا النشغاله في العمل المؤسساتي وكانت أعماله إحيث ضعف . ومحيطها
  )2013سالم، (: على النحو التالي

  السيد جواد كمال :المالك) 1

  فيال :نوع البناء

  نابلس-القديمشارع النجاح : الموقع

    1960 :سنة البناء
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  .منزل السيد جواد كمال: )49(شكل 

  .2013الباحث : المصدر

 السيد عمر العالول :المالك) 2

  فيال :نوع البناء

  نابلس-الرازيشارع  :الموقع

  1962 :سنة البناء

  

  .منزل السيد عمر العالول: )50(شكل 

  .2013الباحث : المصدر

  يعبد الهادالسيد بسام  :المالك) 3

    فيال :البناءنوع 

    نابلس-شارع الرازي : الموقع

  1984 :سنة البناء
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  .منزل السيد بسام عبدالهادي: )51(شكل 

  .2013الباحث : المصدر

 الدكتور احمد سرور :المالك )4

  فيال :نوع البناء

  نابلس-الجامعةشارع  :الموقع

  1960 :سنة البناء

  

  .منزل السيد احمد سرور: )52(شكل 

  .2013الباحث : المصدر

 الدكتور حمدي كنعان :المالك) 5

  فيال :نوع البناء

  نابلس-شارع الجامعة : الموقع

  1962 :سنة البناء
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  .منزل السيد حمدي كنعان: )53(شكل 

  .2013الباحث : المصدر

 الشنار نعبد الرحمالدكتور  :المالك) 6

  فيال :نوع البناء

  نابلس-شارع الجامعة  : الموقع

  1974 :سنة البناء

  

  .منزل الدكنور عبدالرحمن الشنار: )54(شكل 

  .2013الباحث : المصدر

 الدكتور لطفي الزعبي :المالك) 7

  فيال :نوع البناء

  نابلس-شارع الجامعة العلوي : الموقع

  1960 :سنة البناء
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  .منزل السيد لطفي الزعبي: )55(شكل 

  .2013الباحث : المصدر

 السيد لطفي الزعبي :المالك) 8

  فيال :نوع البناء

  نابلس-شارع الجامعة السفلي : الموقع

  1970 :سنة البناء

  

  ).2(منزل السيد لطفي الزعبي : )56(شكل 

  .2013الباحث : المصدر

 السيد طاهر البرقأوي :المالك )9

  فيال :نوع البناء

  نابلس-العلويشارع الجامعة  : الموقع

  1965 :سنة البناء
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  .منزل السيد طاهر البرقأوي: )57(شكل 

  .2013الباحث : المصدر

 السيد مطيع العالول :المالك )10

  فيال :نوع البناء

  نابلس-الخلفيشارع الجامعة  : الموقع

  1985 :سنة البناء

  

  .منزل السيد مطيع العالول: )58(شكل 

  .2013الباحث : المصدر

 السيد سمير الوادي :المالك) 11

  فيال :نوع البناء

  نابلس-شارع المخفية : الموقع

  1990 :سنة البناء



56 

  

  .منزل السيد سمير الوادي: )59(شكل 

  .2013الباحث : المصدر

 السيد عبد المنعم العكر :المالك) 12

  فيال :نوع البناء

  نابلس-شارع الجامعة : الموقع

  1960 :سنة البناء

  

  .عبد المنعم العكر منزل السيد: )60(شكل 

  .2013الباحث : المصدر

 د عرفاتاوالسيد د :المالك) 13

  فيال :نوع البناء

  نابلس-الشماليالجبل : الموقع

  1960 :سنة البناء
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  .د عرفاتاومنزل السيد د: )61(شكل 

  .2013الباحث : المصدر

 السيد غالب المصري :المالك ) 14

  فيال :البناءنوع 

  نابلس-الجبل الشمالي : الموقع

  1960 :سنة البناء

  

  .منزل السيد غالب المصري: )62(شكل 

  .2013الباحث : المصدر

 بلدية نابلس :المالك) 15

  اداري :نوع البناء

  نابلس: الموقع

   :سنة البناء
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  .بلدية نابلس: )63(شكل 

  .2013المكتب الهندسي االستشاري، : المصدر

 نادي المدينة :المالك) 16

  ترفيهي :نوع البناء

  نابلس: الموقع

  s’1980 :سنة البناء

  

  .نادي المدينة: )64(شكل 

  .2013المكتب الهندسي االستشاري، : المصدر

  انتشار أعماله 6.2.3

السياسي وانشغاله بالعمل البلدي في انحصار أعماله في منطقة فلسـطين  وتسبب نشاطه 
وبالرغم من انتقالـه   .بالرغم من تميز أعماله وتفردها بطابعها الخاص ا،وعدم انتشارها عالمي

 نأال إكمساعد ألمين عمان للشؤون الفنيـة   م، وعمله1968للعيش والعمل في مدينة عمان عام 
وعـدم انتشـار    ،هما في عودته إلى فلسطيناعدم استقراره هناك وحنينه إلى وطنه فلسطين س
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وخصوصاً نمط  ،وانحصار أعماله على النطاق الخاص ،قليمي والعالميأعماله على الصعيد اإل
  )2013سالم، ( .المباني السكنية الخاصة

  كتب ومقاالت 7.2.3

تميزت أعمال المعماري عرفات وانفردت بطابعها الخاص عن نظرائه فـي المنطقـة   
بحاث والكتب وال حتى المقاالت التـي تسـلط   ي من األأالفلسطينية، وبالرغم من ذلك لم يوجد 
وبالرغم من ذلك فإن . لتصميم في المنطقةل سلوباً مختلفاًأالضوء على هذا المعماري الذي خلق 

لقاء محاضرة عن أعماله فـي نقابـة   إقام به زميله ورفيق دربه المعماري جعفر طوقان من  ما
، حيث قـام بتصـوير بعـض    كان شيئاً مهما إلبراز شخصيته ردنالمهندسين األردنيين في األ

باإلضافة إلى انشغاله في العمل البلدي وتعرضه للنفي بين الفينه . أعماله وطرحها بطريقة نقدية
  .رث المكتوب بواسطة المعماري هانيلم يكن هنالك الكثير من اإلواألخرى 

نجـازات  ألحـدث اإل  ةومع ذلك اهتم المعماري عرفات بالقراءة والمطالعـة المسـتمر  
حيث زخرت مكتبة بلدية نابلس بكتبه التي كان يتبرع بها بعد  ،والصيحات والحركات المعمارية

ه اشتراك دوري في المجالت المعمارية الشهيرة كمجلة كان لدي كما .ليهاإوانتهاء حاجته قراءتها 
AA  ومجلةConstruction. ) ،2013سالم(  

  صفاته الشخصية والمهنية 8.2.3

وامتالكه رؤية نافذة وخيال واسع  ،تميزت شخصية المعماري عرفات بالحيوية والنشاط
 اكان يتابع تنفيذ أعماله بنفسه ويقف علـى تفاصـيله  و التي تتبعها، التعقيداتفي التصميم وحل 

حيث يقوم ببعض التعديالت  ؛بصرامة، وذلك يبرره اختالف أعماله عن المخططات التصميمية
حيث ينعـدم   ،وخصوصا في تلك الفترة- ن مخططات الترخيص؛ أومما يؤكد ذلك .أثناء التنفيذ

وذلك من حيث تفاصيل المواد  ؛يقوم بالبناءتقدم الكثير من المعلومات لمن  ال-الحاسوباستخدام 
باإلضافة إلـى التشـكيالت    ،الخاص بها ”Module“وطرق التقائها وعدد المداميك والموديول

خيرة التـي  كأنها اللمسات األ والتي تعتبر بالنسبة إلى عرفات والزخارف السطحية التي تحتويها
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فـإن   باإلضافة إلى ذلك. وتوازنهامالها ج ليكتمل-إليهاعند الحاجة -يضعها الفنان على لوحته 
تنفيذ في جبارياً، ولذلك اعتمد إ ئاًال تكون فيه المخططات التنفيذية شي) الفلل(النوع من البناء  هذا

 مهندس الموقع ومدير المشروع ومن يضبط الجـودة  هو فكان ،مشاريعه على تعليماته المباشرة
  .في آن واحد

كان يحمل معه دفتر مالحظات ، وميع مراحل حياتهحرص عرفات على التعلم في جلقد 
وكان ممـن يمتلكـون    .المعلومات منا ليصبح لديه مرجع هليضع فيه كل معلومة جديدة يتعلم

سـنحت لـه    كلمـا ظهار المعمـاري  اإلجديدة في تعلم تقنيات  حيث ؛القدرة على التعلم الذاتي
 ؛AutoCADكبرنامج األوتوكـاد   ذ،ئالبرامج وقت أحدثوتكنولوجيا الرسم باستخدام  ،الفرصة
على تقديم ما لديه من خبـرات   عرفات وحرص. نجز مشروعاً كامالً على ذلك البرنامجأحيث 

 ،وذلك من خالل عمله في بلدية نابلس ؛وقدرات علمية لجميع المؤسسات المرتبطة بمجال عمله
كان يحمل تالمذته علـى العمـل   و .في قسم العمارة في جامعة النجاح الوطنية عمله محاضراًو

اجراء ورشات عمل فـي جامعـات    مباشرة، أوالدؤوب والتعلم واكتساب المهارات من خالله 
  .ومراكز تقنية أخرى

جهزة أخراج أعماله نظراً لعدم وجود إاعتمد المهندس عرفات على المهارة اليدوية في و
متخصصين عند انشغاله في عمله  امينن، وكان يستعين برسوبرامج متطورة كما هو الحال اآل

حيث كان يضع الفكرة الرئيسية للتصميم والمنظور الذي يحقـق التصـميم الـذي     ؛المؤسساتي
  .خراجه بالطريقة التي يراها مناسبةإثم يقوم الرسامون برسمه ومناقشته معه و ،يتخيله

  تحليل بعض أعماله 9.2.3

  :عرفات، وهي على النحو التاليهذا الجزء من البحث أعمال المعماري هاني  يناقش

  فيال السيد بسام عبد الهادي 1.9.2.3

  فيال :نوع البناء
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  نابلس–شارع عمر بن الخطاب : الموقع

  1984 :سنة التصميم

  2م 774 :مساحة األرض

  %49.9 :للبناء النسبة المئوية

  

 .منزل السيد بسام عبدالهادي: )65(شكل 

  .2013الباحث  :المصدر

  :الفراغات الداخلية والساحات الخارجية) 1

  :استغالل المساحات  .أ 

ن مسـاحة الفـيال كبيـرة    أيظهر من مخطط الموقع العام للبناء المقترح في تلك الفترة 
على استخدام كامل المساحة المتاحة من االرتدادات  نسبة إلى مساحة قطعة األرض، مما يدّلبال

  ).66(شكل دادات نشأت بمحاذاة االرتأو ،بناءوالنسبة المئوية في ال

  

  



محـيط المبنـى   خضـراء  المسـاحات  
، ولذلك قام المهندس بتخصـيص تلـك المسـاحات    
باإلضافة إلى خلق مناطق للعب والترفيه فـي طـابق   

واكتفـى  . حـواجز ليتواصل مع المحيط بشفافية بـدون  
قة للتخديم، غرفة للبويلر، واالدراج ومنطقة ترفيهية باإلضـافة إلـى   
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  .مخطط الموقع العام

  .2013ارشيف بلدية نابلس 

    :تنوع الفراغات

مسـاحات  ال أهمـال  يظهر من خالل مخطط الموقع العام
، ولذلك قام المهندس بتخصـيص تلـك المسـاحات    وانحصارها بالمساحات المتروكة لالرتداد

باإلضافة إلى خلق مناطق للعب والترفيه فـي طـابق    ،لتحتوي جميعها على المناطق الخضراء
ليتواصل مع المحيط بشفافية بـدون   مفتوح نحو الخارج التسوية الذي تركه

قة للتخديم، غرفة للبويلر، واالدراج ومنطقة ترفيهية باإلضـافة إلـى   بتخصيص جزء منه كمنط
  .)68(شكل  و )67(شكل 

  

  .توضيحي لطابق التسوية 

2014.  

 

  

  

  

  

 

مخطط الموقع العام: )66(شكل 

ارشيف بلدية نابلس : المصدر

تنوع الفراغات  .ب 

يظهر من خالل مخطط الموقع العام
وانحصارها بالمساحات المتروكة لالرتداد

لتحتوي جميعها على المناطق الخضراء
التسوية الذي تركه

بتخصيص جزء منه كمنط
شكل منطقة المدخل 

 رسم: )67(شكل 

2014الباحث : المصدر



  .التسوية طابق في والساحات الخدماتية

الداخلية والخارجية والتـي يمكـن أن   
وهذا انعكس على الفراغات الداخلية 

للمدخل،  وانفتاح تعطي رحابة والتي
ساحات كبيرة بالرغم مالمستخدم بوجود 

باإلضافة إلى التأكيد على التدرج الفراغي من الخارج إلى 
إلى المنـاطق  ) طابق التسوية(لمغلقة 

بـين   محسـوس  تواصـل بصـري  
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الخدماتية الترفيهية، الفراغات يوضح الذي التسوية طابق مخطط

  .2013ارشيف بلدية نابلس 

  :الخصوصية

الداخلية والخارجية والتـي يمكـن أن    الفراغاتبالتمعن قليال يالحظ انعدام خصوصية 
وهذا انعكس على الفراغات الداخلية  ،خلاشبه مفتوحة وعالقتها المباشرة مع المد

  .عدم الخصوصيةها بالتي اتسمت بالبساطة في توزيع

  :التدرج الفراغي نحو الفراغات الداخلية

والتي واسعبشكلها المساحات مبلطة  تظهر منطقة الدخول
المستخدم بوجود بصري يوهم خداع خلق تلك المساحات ل ت

باإلضافة إلى التأكيد على التدرج الفراغي من الخارج إلى . في البناء رضمن استغالل كامل األ
لمغلقة إلى المناطق شبه ا) الحديقة(بين المناطق المفتوحة 

تواصـل بصـري  وجود ، حيث يشعر المستخدم ب)الفراغات الداخلية
  .)68(شكل 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مخطط: )68( شكل

ارشيف بلدية نابلس : المصدر

الخصوصية  .ج 

بالتمعن قليال يالحظ انعدام خصوصية 
شبه مفتوحة وعالقتها المباشرة مع المدتوصف بأنها 

التي اتسمت بالبساطة في توزيع

التدرج الفراغي نحو الفراغات الداخلية  .د 

تظهر منطقة الدخول
تحيث استخدم

من استغالل كامل األ
بين المناطق المفتوحة  ؛الداخل

الفراغات الداخلية(المغلقة 
شكل  الفراغات



منـاطق  ن غرف النوم والمعيشـة و 
 بواسـطة ممـر معـتم    المترابطة

، باإلضافة إلى قسم الضيافة الذي احتوى على صالون 
 وفر الرؤيةي الموزع الرئيسي الذي

منطقـة  بمباشـر   بشـكل  رتبطة
يؤكد وهذا . التخديم في طابق التسوية مع المطبخ وحمام الضيافة من خالل درج الخدمة الوسطي

بين الخـاص   فكرة االنفتاح وضعف الخصوصية في المشروع ويزيد االحساس بالفراغ الواحد
مفهوما اجتماعيا خاصا بفئة معينـه مـن المجتمـع    

مغـاير للفكـر    فكر وجودمما يشير إلى 
السائد في المجتمع الفلسطيني المحافظ، وذلك إما أن يكون نتاجـاً لمتطلبـات المالـك أو فكـر     

 

  .مخطط الطابق األرضي الذي يوضح العالقة بين الفراغات العامة والخاصة
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ن غرف النوم والمعيشـة و أيالحظ ؛ )69(شكل صعودا إلى الطابق األرضي 
المترابطةووعالقاتها البسيطة  مساحاتهاخدمات اتسمت بالرحابة في 

، باإلضافة إلى قسم الضيافة الذي احتوى على صالون )70(شكل الخاص  قسمالوانحصارها في 
الموزع الرئيسي الذي-باالنفتاحالتي تمتعت -المدخل  وتشكل صالة

رتبطة؛ والمالبصرية من بداية فراغات العائلة إلى نهاية قسم الضيافة
التخديم في طابق التسوية مع المطبخ وحمام الضيافة من خالل درج الخدمة الوسطي

فكرة االنفتاح وضعف الخصوصية في المشروع ويزيد االحساس بالفراغ الواحد
مفهوما اجتماعيا خاصا بفئة معينـه مـن المجتمـع     في ذلك يعكس كان عرفات

مما يشير إلى  ،على مجتمعنا دخيلةوهي مفاهيم  ؛الفلسطيني المحافظ
السائد في المجتمع الفلسطيني المحافظ، وذلك إما أن يكون نتاجـاً لمتطلبـات المالـك أو فكـر     

  .المعماري الخاص

مخطط الطابق األرضي الذي يوضح العالقة بين الفراغات العامة والخاصة

  .2013رشيف بلدية نابلس 

صعودا إلى الطابق األرضي 
خدمات اتسمت بالرحابة في ال

وانحصارها في 
وتشكل صالة. وغرفة طعام

البصرية من بداية فراغات العائلة إلى نهاية قسم الضيافة
التخديم في طابق التسوية مع المطبخ وحمام الضيافة من خالل درج الخدمة الوسطي

فكرة االنفتاح وضعف الخصوصية في المشروع ويزيد االحساس بالفراغ الواحد
كان عرفات ربماو. والعام

الفلسطيني المحافظ
السائد في المجتمع الفلسطيني المحافظ، وذلك إما أن يكون نتاجـاً لمتطلبـات المالـك أو فكـر     

المعماري الخاص

مخطط الطابق األرضي الذي يوضح العالقة بين الفراغات العامة والخاصة: )69(شكل 

رشيف بلدية نابلس أ: المصدر



تركز اهتمام المعماري عرفات في تصميم هذا المشروع علـى الواجهـات األماميـة    
حيث كان لها الحظ األوفـر مـن   

الجبـل  (التوجيه الممتاز نحو المشهد المفتوح والمطل على جبل عيبـال  
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  .للطابق األرضي يوضح العالقات الوظيفية فيرسم 

2014.  

  :التصميم المعماري على الفراغات

تركز اهتمام المعماري عرفات في تصميم هذا المشروع علـى الواجهـات األماميـة    
حيث كان لها الحظ األوفـر مـن    ؛)75(شكل و )74(شكل و )73(شكل و )72(شكل 

التوجيه الممتاز نحو المشهد المفتوح والمطل على جبل عيبـال  في التصميم و
  ).71(شكل  والممتد شرقا وغربا

  

  .مخطط يوضح االهتمام بتوجيه البناء نحو المشهد االفضل

2014.  

رسم : )70(شكل 

2014الباحث : المصدر

التصميم المعماري على الفراغات أثر) 2

تركز اهتمام المعماري عرفات في تصميم هذا المشروع علـى الواجهـات األماميـة    
شكل  والجانبية
في التصميم و االهتمام
والممتد شرقا وغربا) الشمالي

مخطط يوضح االهتمام بتوجيه البناء نحو المشهد االفضل: )71(شكل 

2014الباحث : المصدر



وظهر ذلك االهتمام بتوفير مجموعة من التيراسات على الواجهـة األماميـة المحاذيـة    
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  )الشرقية. (الواجهة الجانبية، يساراً

  .2013ارشيف بلدية نابلس 

  

  )الجنوبية. (الواجهة الخلفية

  .2013ارشيف بلدية نابلس 

  

  )الغربية(. الواجهة الجانبية، يميناً

  .2013ارشيف بلدية نابلس 

  

  )الشمآلية. (الواجهة األمامية

 .2013ارشيف بلدية نابلس 

وظهر ذلك االهتمام بتوفير مجموعة من التيراسات على الواجهـة األماميـة المحاذيـة    
)76(.  

الواجهة الجانبية، يساراً: )72(شكل 

ارشيف بلدية نابلس : المصدر

الواجهة الخلفية: )73(شكل 

ارشيف بلدية نابلس : المصدر

الواجهة الجانبية، يميناً: )74(شكل 

ارشيف بلدية نابلس : المصدر

الواجهة األمامية: )75(شكل 

ارشيف بلدية نابلس : المصدر

وظهر ذلك االهتمام بتوفير مجموعة من التيراسات على الواجهـة األماميـة المحاذيـة    
(شكل ( للشارع
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  .مخطط يوضح االهتمام بتوفير التيراسات على الواجهة األمامية والمنطقة المفتوحة: )76(شكل 

  .2014الباحث : المصدر

 :المشروع، يظهر التساؤلوبالرغم من أعمال المعماري عرفات متميزة خاصة في هذا 
على التشكيل المعماري؟ وهل كان أساس التصميم  وأثّرهل انعكس الفراغ الداخلي نحو الخارج 

  ؟ وهل اهتم المعماري بتوجيه الفراغات بيئياً؟يام شكلأ اوظيفي

  .لإلجابة على هذا السؤال سيتم التطرق إلى الفكرة التصميمية

  :الفكرة التصميمة) 3

، العـام  الواجهات والمنظور دراسة أثرها علىو المشروع مراجعة مخططاتمن خالل 
 77(شكل (بتوجيه الفراغات تبعا للتهوية والتشميس الممتازين  هاهتمامالمعماري وتركيز يظهر 

  .الذي يوضح حركة الرياح الموسمية خالل فصول السنة) 78( شكلو

 

  .صيفاً وشتاءاً التهوية والتشميس الجيدتوزيع الفراغات من حيث : )77(شكل 

  .2014الباحث : المصدر
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  .رسم توضيحي يوضح حركة الشمس والرياح خالل فصول السنة :)78( شكل

  .2014الباحث : المصدر

أهمية انفتاحـه   وطبيعة الفراغ الداخليلتوجيه با تأثرهاحجام الفتحات أاختالف يظهر و
الفراغات صغيرة نسبياً لتحافظ على تهويـة وتشـميس   بعض  حيث كانت فتحاتب نحو الخارج؛

توفير تيراسات تجعل للفتحات الزجاجية عمقـا  من خالل  لية لهااتوفير خصوصية عو ؛معتدلين
  .)79(شكل  إضافيا

  

  

  

  

  

  

  

  

والبـروزات   يوضح آلية التحكم في كمية التشميس والخصوصية من خالل عمق النوافـذ  مقطع: )79(شكل 

  .المعمارية

  .2014الباحث : المصدر
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، وتزويـد  )79(شـكل   (بمظالت حجرية من االسمنت مفرغة  التيراسات أو يتم تزويد
شعة الشمس المباشرة أالنوافذ المنفردة بكتل وبروزات معمارية تحقق ذلك العمق والتظليل لتقليل 

، باإلضافة إلى زيـادة  )81(شكل و) 80(شكل في فصل الصيف وزيادتها في الفصول األخرى 
  معامل الخصوصية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .يوضح آلية التحكم في كمية التشميس والخصوصية، من خالل التيراسات مقطع: )80(شكل 

  .2014الباحث : المصدر

  

  .صورة توضح المظالت االسمنتية: )81(شكل 

  .2014الباحث : المصدر



  .يوضح جزء من المنطقة التي تم رفعها بواسطة قناطر مع اقواس

ـ أبواسطة  تشـبه  ( ةقواس حجري
  Le Corbusierمتأثرا بمشروع المعماري 

سكان العائالت إومشروع  ،م1931
سلوبه ودمغـه  أصياغة  ويبدو أن عرفات أعاد

 ،ساليب وطـرز المعمـاريين العـالميين   

  .مخطط يوضح جزء من واجهة في المنطقة التي تم رفعها بواسطة قناطر مع اقواس
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يوضح جزء من المنطقة التي تم رفعها بواسطة قناطر مع اقواس مقطع

2013. 

بواسطة  رضما سبق تميز هذا البناء بارتفاعه عن األم 
متأثرا بمشروع المعماري  ا عرفاتبدو). 83(شكل و )82(

1931نشأت في العام أالتي  ،)84(شكل ( Savoyeفي فيال 

Unite d’Habitation ) ويبدو أن عرفات أعاد. )85(شكل
ساليب وطـرز المعمـاريين العـالميين   أل تهودراي هبطابع الثقافة المحلية، وهذا يعبر عن فهم

  .والقدرة على اعادة استخدام العناصر بمفهوم وطابع محلي

  

مخطط يوضح جزء من واجهة في المنطقة التي تم رفعها بواسطة قناطر مع اقواس

  .2013ارشيف بلدية نابلس 

مقطع: )82(شكل 

2013الباحث : المصدر

 يالحظ
(شكل ) القناطر

في فيال 
Uniteالمتعددة 

بطابع الثقافة المحلية، وهذا يعبر عن فهم
والقدرة على اعادة استخدام العناصر بمفهوم وطابع محلي

مخطط يوضح جزء من واجهة في المنطقة التي تم رفعها بواسطة قناطر مع اقواس: )83(شكل 

ارشيف بلدية نابلس : المصدر
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  ).Villa Savoye,Le Corbusier 1929( فيال سافوي للمعماري لي كورزبوزيه: )84(شكل 

  (Kroll, Ad Classics: Villa Savoye/ Le Corbusie, 2010): المصدر

 أمـا ، البناءكتل  تحملشكل قناطر لتألقواس استخدم تلك االمعماري عرفات  أنالحظ ي
أو حتـى   ،بواب والمداخلحول النوافذ أو األسواء  ،قواس والمنحنياتمن األفقد خلت الواجهات 

التي تتسـم بهـا    ،ونظرا لبعد البناء عن البساطة التامة .المخططوجود منحنيات على مستوى 
  ،عمارة الحداثة التي تزامنت ونشأة المعماري عرفات

  

 ’Unite d) 1952-1947( للمعمـاري لـي كورزبوزيـه    مشروع اسـكان العـائالت المتعـدد   : )85(شكل 

Habitation- Le Corbusier.  

  .(Kroll, AD Classics: Unite d’ Habitation/ Le Corbusier, 2010) :المصدر
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، فإن هذا يدل علـى  وزيادة حجم التفاصيل التي تؤكد وجود عناصر من العمارة المحلية
  .العمارة المحلية لتأكيد مبدأ الخصوصيةعمارة ما بعد الحداثة والعودة إلى ابتعاد عرفات عن 

  :السمات العامة للمشروع) 4

صـفات  المـن   تظهر مجموعـة المخططات األفقية والواجهات للبناء،  من خالل تحليل
  :؛ وهي على النحو التاليخصائصالو

انعكاس المخطط الداخلي على الواجهات الخارجية، من حيث تأكيـد مبـدأ الخصوصـية     -1
 ).78( شكلو )77(شكل وتوفير التهوية والتشميس المناسب 

شكل ، 67(شكل (لخصوصية على مستوى المخطط للفراغات الداخلية والخارجية افقدان  -2
 ).71(شكل و )69(شكل ، )68(

بعاد وعلى مستوى ثالثي األ ة،لية من الخارج باتجاه الفراغات الداخلياوجود خصوصية ع -3
 .)80(وشكل ) 79(شكل 

شـكال  مـع األ  في القاعدة قواسحيث تم استخدام األ ،وجود عناصر متباينة في التشكيل -4
 ).81(شكل و 74(شكل ( في كامل المشروع البسيطة

الحجـر الطبيعـي، الكتـل    (خلو البناء من التنوع الكبير في المواد وانحصاره بمـادتين   -5
 .)68(شكل ، )الخرسانية بلونها الطبيعي الرمادي

استخدام اللون الرمادي ليعبر عن الكتل الخرسـانية،  حيث تم الصدق في استخدام المواد  -6
 .)81(شكل 

 تشـكيالت التصـميم   علـى  عتمـاد االخلو البناء من التشكيالت السطحية والزخارف، و -7
 ).81(شكل ن المعماري يالمواد في خدمة التكو تباينواستغالل 

 ،زيادة الترابط بين المبنى والمحـيط من خالل  Landscapeزيادة المساحات الخارجية  -8
 ).83(شكل و 82(شكل (خدمات في التسوية رفع المبنى مما وفر منطقة ب وذلك
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تسـوية   ليخلـق  رض،م فرق المنسوب في األارتباط مع المحيط من خالل احترتأكيد اال -9
طـالالت  إوتزيد قدرة المبنى على توفير  ،لتفاعللخدمات ومساحات  تضم منطقةية أرض

 ).74(شكل و) 68(شكل مميزة 

حواض للنباتات على الطابق األول لزيادة مساحة الفراغ الداخلي من خالل الـربط  أإنشاء  - 10
 ).81(شكل البصري مع الخارج 

بطريقة خفيفة ال تـؤثر علـى    تالتيراسااستخدام الحديد والزجاج ألعمال الحمايات على  - 11
 ).81(شكل التكوين العام للبناء 

احترام الجانب البيئي في البناء من خالل توفير التهويـة والتشـميس الجيـد للفراغـات      - 12
 .الداخلية

زيادة مساحات النوافذ وخلق عن طريق  المشهد األفضل؛زيادة المساحات المفتوحة باتجاه  - 13
 ).81(شكل بمظالت اسمنتية  ةمغطاتيراسات مكشوفة أو 

14 - 65(شكل ظفت لتخدم الفراغات الداخلية بشكل واضح التشكيالت الخارجية و.( 

صلي لتكون مكملة للتصميم وال مع العمل األ) االسوار والمداخل(وحدة األعمال الخارجية  - 15
 ).65(شكل تؤثر عليه سلباً 

 .اكتظاظ التكوين المعماري والبعد عن البساطة خاصة في ترابط الكتل معاً - 16

  تحقيق الشروط العامة للعمارة) 5

 تعكـس العناصـر   قـديماً ) فيتروفيوس(ن الشروط التي وضعها المعماري الروماني إ
انعكست تلك النقاط على هـذا المشـروع   و مبسط؛المبنى بشكل  على نجاحتؤثر األساسية التي 

 :على النحو التالي
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الحظ التركيز الواضح على وظيفيـة الفراغـات   يمن خالل مخططات المشروع،  :المنفعة  .أ 
 .ضعيفةكانت ن الخصوصية أبالرغم من 

بحسب الوظيفة التـي   حتى اآلن ال يزال مستغل، وم1984المشروع عام  تم إنشاء :المتانة  .ب 
 .جلهاأمن  صمم

نظرا  وذلك ليةافإن المشروع يحمل صفات جم ؛من خالل السمات العامة للمشروع :الجمال  .ج 
زداد جماالً بالعالقات والتفاصيل التي تجمع ا المعماري الذيلفكر ا ووجودلجودة التصميم، 

 .المشروع المختلفة عناصر

 التـي  معماريةالتشكيالت ال غيابو ،التي تم استخدامهالمواد إذا ما نظرنا إلى ا  :االقتصاد  .د 
متوفرة فـي   ن جميع المواد المستخدمة لإلنشاءأإضافة إلى  ،شائي خاصإنتحتاج إلى نظام 

المشروع يعد ذا تكلفـة  لتنفيذ، فإن في الية االع كذلك الجودةو ،تلك الفترة وفي فترات سابقة
  .مرتفعة نسبياً

  قاسم الشنار نالرحمعبد فيال الدكتور  2.9.2.3

  فيال :نوع البناء

  نابلس-شارع عمر بن الخطاب : الموقع

  1974 :سنة التصميم

  2م 960 :مساحة األرض

  %25 :للبناء النسبة المئوية
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  .فيال الدكتور عبد الرحمن الشنار: )86(شكل 

  .2013الباحث : المصدر

  :والساحات الخارجيةالفراغات الداخلية ) 1

  :استغالل المساحات  .أ 

بعكس  محيط البناءفي وجود مساحات واسعة  )87(شكل يظهر من مخطط الموقع العام 
الحظ قيام يوفي نفس الوقت  ،لالستخدام النباتي ؛ حيث خصصت تلك المساحاتالمشروع السابق

  ).88(شكل  للمبنىخرسانية عمدة لتشكل قاعدة أالمعماري برفع المبنى على 

 

  .مخطط الموقع العام: )87(شكل 

  .2013رشيف بلدية نابلس أ: المصدر

  ،)88(شكل صفر الفاتح على عكس المشروع السابق باللون األ القاعدة وتم دهان
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  .األعمدة الحاملة للطابق األرضي والتي تشكل المساحات الترفيهية: )88(شكل 

  .2013الباحث : المصدر

 ؛نشائيةإلا وتميز هذا المشروع من الناحية .الطابق األول عليهلمنصة  تشكلأصبحت و
مما يؤكد حرص المعمـاري علـى    ؛)89(شكل بارزة عن األعمدة وكتل معلقة  تاستخدم حيث

 ترابط مع المحيط البناء، وخلقرفع ل ازيادة كميات المساحات الخضراء، واستغالل الطوبوغرافي
  .وتدرج فراغي نحو الداخل

 

فرق المناسيب في األرض والذي تم استغالله لزيـادة مسـاحات الترفيـه، اللعـب     مقطع يوضح : )89(شكل 

  .والخدمات باإلضافة إلى خلق تدرج فراغي

  .2013أرشيف بلدية نابلس : المصدر

  :تنوع الفراغات  .ب 

مفتـوح  بشـكل  التسـوية   استخدمن عرفات أالحظ بي، )90(شكل وبالنظر إلى الشكل 
 منهـا للخـدمات   اًكما في المشروع السابق، واستخدام جـزء ) صفرباللون األ(الجدران بالكامل 

  ).زرقباللون األ(لسيارة باإلضافة إلى عيادة خاصة للمالك اوكراج 



 

البتعادها عن المدخل الرئيسي  أكبر؛
ضـاف  أ بحيـث  ؛المـدخل الجـانبي  

وذلـك بسـبب    ،فصل حركة المقيمين عن حركة الـزوار 

والتي اسـتخدمت علـى   ) جزء من دائرة
وخاصة الكتـل التـي شـكلت قاعـدة     
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  .مخطط طابق التسوية

  .2013أرشيف بلدية نابلس 

  :الخصوصية

أكبر؛البناء بخصوصية  أسفلتمتعت المساحات المفتوحة 
المـدخل الجـانبي  مع ، حيث كانت مرتبطة بقوة للمالكوانحصار استخدامها 

فصل حركة المقيمين عن حركة الـزوار  خاللعلى للمشروع من 
  ).91(شكل وحركة الزوار  تتناسبمامية كافية 

جزء من دائرة(المنحنيات المنتظمة  باستخدامالمشروع 
وخاصة الكتـل التـي شـكلت قاعـدة      ؛وانعكست على الواجهات ،مستوى المخططات األفقية

  ).92(شكل و )90(شكل ، )89(شكل  )طابق التسوية

 

  .رسم توضيحي لخصوصية الفراغات في طابق التسوية

2014  

مخطط طابق التسوية: )90(شكل 

أرشيف بلدية نابلس : المصدر

الخصوصية  .ج 

تمتعت المساحات المفتوحة 
وانحصار استخدامها 

على للمشروع من أخصوصية 
مامية كافية أوجود مساحة 

المشروع تميز 
مستوى المخططات األفقية

طابق التسوية(المشروع 

رسم توضيحي لخصوصية الفراغات في طابق التسوية :)91(شكل 

2014الباحث : المصدر



توضيح رفع الطابق التسوية ومقدار البروز عن األعمدة واسـتخدام المنحنيـات فـي الجسـور     

علـى   بقـوة انعكاس الشكل الخـارجي  
وهو العنصر العامودي الذي يعكس الحاجـة  
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توضيح رفع الطابق التسوية ومقدار البروز عن األعمدة واسـتخدام المنحنيـات فـي الجسـور     

2014.  

انعكاس الشكل الخـارجي  الحظ ي إلى مخططات الطابق األول، وبالرجوع
وهو العنصر العامودي الذي يعكس الحاجـة   ؛مع وجود عنصر جديد استخدم بضعف

  )94(شكل و )93(شكل . تم استغاللها معمارياًبحيث 

  .شكل يوضح مواقع األعمدة العامودية

2014.  

توضيح رفع الطابق التسوية ومقدار البروز عن األعمدة واسـتخدام المنحنيـات فـي الجسـور     : )92(شكل 
  .الحاملة

2014الباحث : لمصدرا

وبالرجوع
مع وجود عنصر جديد استخدم بضعف المخطط

بحيث االنشائية 

شكل يوضح مواقع األعمدة العامودية :)93(شكل 

2014الباحث : المصدر



 

  يضـاً  أالفراغات الخارجية فقد انعكسـت علـى الفراغـات الداخليـة     
وليس واصـل كمـا فـي المشـروع     

 

  .الفصل بين الفراغات الخاصة والعامة

الحظ الفصل الواضـح بـين الصـالون    
اسـتخدام غرفـة   - نسبياًن يعتبران فراغين متقاربين وبينهما انفتاح واضح 

المطبخ، حيث يفصـل بينهمـا    
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  )يساراً. (لية التي توضح األعمدة العاموديةاالواجهة الشم

  .2013أرشيف بلدية نابلس 

الفراغات الخارجية فقد انعكسـت علـى الفراغـات الداخليـة     خصوصية 
وليس واصـل كمـا فـي المشـروع     -فاصل الموزع الصالة الدخول  شكلتحيث 
  .الداخلية الخاصة عن الفراغات العامة للفراغات

الفصل بين الفراغات الخاصة والعامةمخطط الطابق األرضي، حيث يالحظ عملية 

  .2013أرشيف بلدية نابلس 

الحظ الفصل الواضـح بـين الصـالون    ي السابق، المخطط أجزاء الترابط بين بوجود
ن يعتبران فراغين متقاربين وبينهما انفتاح واضح يوغرفة الطعام، اللذ
 وبين-الوظيفيةبالضيوف فقط تبعاً للعالقات  االسفرة كان مقترن

  .منطقة حمام الضيوف والمغسلة

الواجهة الشم: )94(شكل 

أرشيف بلدية نابلس : المصدر

خصوصية ما أ
حيث  ؛)95(شكل 
للفراغات-السابق

مخطط الطابق األرضي، حيث يالحظ عملية : )95(شكل 

أرشيف بلدية نابلس : المصدر

بوجودو
وغرفة الطعام، اللذ
السفرة كان مقترن

منطقة حمام الضيوف والمغسلة
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 صالون

 اكل

 مطبخ

 خدمات

 مدخل

  مدخل

  

  .ةالعامات جزء من مخطط الطابق األرضي يوضح الفراغ: )96(شكل 

  .2013أرشيف بلدية نابلس : المصدر

  

  

  

  

  

  

  

  

  .العالقات الوظيفية في المنطقة العامة من الطابق األرضي: )97(شكل 

  .2014الباحث : المصدر

يسر نظمت في القسم األ) غرفة الضيوف، الطعام وحمام الضيوف(الفراغات العامة  أما
صـحاب  أالتي يسـتخدمها  و الخاصة بينما جميع الفراغات ،)97(شكل و 96(شكل من المبنى 

ويربط بينهـا   وكانت مرتبة بطريقة بسيطة وعملية ،من الطابق األيمنفي الجزء موجودة البيت 
ما بالنسبة للمكتب الذي يحمل الطابع الخاص والعام معاً فقد تم وضعه أ ).98(شكل  ممر طويل
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خر مـن الخـارج   آومدخل  ،الفراغات الداخلية مدخله الخاص يربطه مع ، لديهبطريقة متوازنة
  ).98(شكل مستقل عن صالة الدخول 

 

  .القسم الخاص من الطابق األرضي، ويالحظ وجود مدخل خاص للمكتب من الخارج :)98(شكل 

  .2013أرشيف بلدية نابلس : المصدر

 :الفراغي نحو الفراغات الداخليةالتدرج   .د 

ن طريقـة االنتقـال بـين    أ فإنه يالحظ ،)90(شكل إلى مخطط طابق التسوية  رجوعاً
تم فصل مدخل الـزوار عـن مـدخل    و ،خرآمن فراغ إلى المفتوحة تكون الفراغات الخارجية 

وذلك من خالل خلق مدخل جانبي يصل إلى المنطقة الترفيهية والدرج المؤدي  ؛صحاب المنزلأ
  .)97(شكل إلى المستوى العلوي 

وينعكس ذلك الفصل في المداخل على التدرج في الفراغات الداخلية سواء في الطـابق  
. أو التسوية، باإلضافة إلى تأثرها بالخصوصية التي تم خلقها في الفراغات )96(شكل  األرضي

 اخاص ن للعيادة والكراج مدخالأ يتبين )90(شكل  ومن خالل دراسة الفراغات في طابق التسوية
خر ألصحاب المنزل، باإلضافة إلى ترابط الفراغات مع المستوى العلوي من خـالل  آللزوار و

ما الدرج الثانوي فيصل مباشرة إلى منطقـة المطـبخ   أ. صالة المدخل والدرج الداخلي الرئيسي
  .قي المشروعمن خالله إلى با وينتقل
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بشـكل  الفراغـات   بينفيتم التنقل ) 96(شكل ما الفراغات العامة في الطابق األرضي أ
> خـزين > المطـبخ > مغسلة ثم حمام> اكل> صالون> مدخل (للوصول إلى الخدمات  متسلسل

ما الفراغات الخاصة، فهي كـأي فراغـات   أ. )97(شكل  )موزع الدرج أو المدخل مرة أخرى
  ).98(شكل أي مشروع، يتم التنقل بينها من خالل ممر طويل أخرى في 

    :التصميم المعماري على الفراغات أثر) 2

ويظهر ذلك في غرفة  ؛تنعكس الفراغات الداخلية بشكل مباشر على التكتيالت الخارجية
 حيث )99(شكل و )95(شكل المعيشة والصالون والمطبخ وغرفة الطعام وغرف النوم الثانوية 

بالرغم من عدم الحاجـة إلـى تلـك    لية تلك الفراغات، ابفع تخدم مختلفة الحظ وجود بروزاتي
البروزات على غرفة الصالون بهدف التظليل الشمسي لوقوعها إلى الشمال؛ إال أنها تعمل على 

  .الشارع الرئيسيزيادة الخصوصية نظرا لوقوعها على 

 

  .صورة توضح البروزات المعمارية: )99(شكل 

  .2013الباحث : المصدر

يضا، حيث تضفي نوعا من الخصوصية للفراغات أوتحمل هذه البروزات بعداً اجتماعيا 
، شـكل  )79(شكل  ،)78( شكل، )77(شكل الداخلية إضافة إلى عملها ككاسرات ألشعة الشمس 

)80.(  

لفصل بين مستخدمي الفراغات الداخلية وخاصة منطقـة الصـالون   إلى احاجة ال تظهر
فتظهـر البـروزات   الخارجية  على الواجهةونظرا لموقع تلك الفراغات  ،والطعام وفقا للمخطط

  .عليها المعماري سابقاً أكدضرورية لتأكيد مبدأ الخصوصية التي 
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  :الفكرة التصميمية) 3

عدم وجـود زوايـا   ب بعادالثالثي األ نظورهذا المشروع على مستوى المخطط والم تميز
وية ازبربع دائرة أو تكون ال؛ حيث تلتقي زوايا المشروع إما )95(شكل  قائمة صلبة في المبنى

وهذا يعكـس مفهـوم    ،أو تكون زجاجية ملتقية مع عنصر عامودي ،زجاجيعلى شكل مسطح 
ورجوعا إلى البروزات المعمارية على مسـتوى مخطـط   . االستمرارية في الفراغات الداخلية

، فإن انتقالها من مجـرد بـروزات تـؤثر    )96(شكل  المنطقة العامةالطابق األرضي وخاصة 
حساس بحجم الفراغ الكبير من الداخل نحو الخارج، وتزيد من عمـق النوافـذ   بصريا على اإل

ا تزيد مـن  نهأ كمانحو الداخل،  لتؤثر في التكافؤ البيئي وتزيد من مبدأ الخصوصية من الخارج
حواضاً للنباتـات علـى   أالترابط بين الداخل والخارج من خالل تدرجها من البروزات لتصبح 

تواجده  ءثناأمستوى الطابق األرضي بطريقة سلسة وجميلة وتشعر المستخدم بقربه من الخارج 
  .)95(شكل و )99(شكل داخل الفراغ 

 :السمات العامة للمشروع) 4

  :المشروع السابق، يالحظ تميز تصميم ذلك البناء بما يلي تحليل ودراسةمن خالل 

   )95(شـكل  التأكيد على مبدأ الخصوصية على مستوى الفراغات الخارجيـة والداخليـة    -1
 ).99(شكل و

خلو المشروع من العناصر التزينية والتشكيالت السطحية واعتماده على كتـل التصـميم    -2
 ).99(شكل 

نحصر في الحجر الممسوح ونسبة قليلة من حجر الطبـزة  امحدود بشكل  لموادااستخدام  -3
 ).99(شكل  باللون األصفرالبارز والخرسانة 

عدا عن صفر استخدم الكتل الخرسانية باللون األ حيث ،عدم الصراحة في استخدام المواد -4
 ).99(شكل  )الرمادي(استخدامها بلونها الطبيعي 
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الفراغات الخارجية من خالل رفع المبنى علـى   زيادة مساحات وجود خداع بصري في -5
 ).94(شكل قاعدة لزيادة مساحة الفراغات الخارجية والساحات المبلطة 

ضافت أالبروزات المعمارية التي  من خاللوجود خداع بصري في مخطط الطابق األول  -6
شـكل  و )95(شـكل  ، )94(شـكل  عمقا للكتل من الخارج ورحابة للفراغات من الداخل 

)99.( 

وهو استخدام العناصر العامودية الصغيرة  ،دخول عنصر ضعيف وبخجل على المشروع -7
شـكال  أل، على عكس ما تعود عليه فـي أعمالـه مـن قـوة ا    )94(شكل من الخرسانة 

 .وصراحتها

ـ لجم) رباع دوائرأ) (95(شكل وجود منحنيات على مستوى المخطط  -8 ع زوايـا المبنـى   ي
 .، باإلضافة إلى وجود زوايا زجاجية)94(شكل الواجهة وعلى مستوى 

9- وجود مالني في مناطق العقدات لطابق التسـوية وعقـدة    في الجدران الخارجية منحصر
ية يعطي نوعا من االنسيابفن في اتجاه الميالن امتعاكست ، وهاتان العقدتانالطابق األرضي

 ).94(شكل و )99(شكل للبناء مع االرتكاز على الخطوط األفقية 

بخـط  سلوب جديد في الربط بين المواد المختلفة عن طريق فصلها عن بعـض  أظهور  - 10
 ).100(شكل  Grooveُأخدودي فاصل 

  

  .Groove بخط فاصلالعالقات بين الكتل بواسطة فصلها عن بعض : )100(شكل 

  .2013الباحث : المصدر

مـن تصـميم الكتـل     وفي جميع عناصر المشـروع؛  بعد حدودأالتفاصيل إلى بهتمام اال - 11
 .والمداخل والساحاتسوار الخارجية تصميم األوحتى وعالقتها معاً 



85 

  

  .االسوار والمداخل بطريقة تتماشى مع التصميم: )101(شكل 

  .2013الباحث : المصدر

 ).1(جدول ( يمكن تقسيم البناء إلى خمسة أجزاء على المستوى العامودي - 12

  .بحسب تصور هاني عرفات أجزاء التكوين المعماري األساسية: )1(جدول 

  .القاعدة االسمنتية: األول

  
مستوى مائل إلى : الثاني

    .الخارج من اعلى

  .البروزات المعمارية: الثالث
  

مستوى مائل إلى الداخل : الرابع
    .على ويمثل نهاية البناءأمن 

عنصر الربط عبارة عن : الخامس
فراغ من الخرسانة داخل عن 

مستوى الواجهة الحجرية يفصل 
المستوى العامودي مع المستوى 

   .األفقي
 .2014الباحث : المصدر
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  :تحقيق الشروط العامة للعمارة) 5

تعبـر عـن    )Vitruvius( المعماري الروماني فيتروفيـوس ن الشروط التي وضعها إ
نه لم يختلـف كثيـرا عـن    أيالحظ  هذا المشروعبشكل مختصر، وفي  انيتقييم المب أساسيات

 .هداف والظروفسلوب اإلنشاء واألأالمشروع السابق وذلك نظراً للتشابه الواضح في 

  :المالمح العامة ألعمال هاني عرفات 10.2.3

ـ  لمعماري هاني عرفات لتشمل المبانيتنوعت أعمال ا ـ ة، السـكني ةالتجاري  ة، الترفيهي
. السكنية خاصة يالتوالف ؛المباني السكنية فيسلوبه أه ركز في أعماله وظهر ، ولكنّةوالخدماتي

سلوب عمله وطرازه الخاص بقوة في تلك المشاريع، وذلك بسبب ما يعطيـه ذلـك   أحيث ظهر 
ثنـاء  أن القيود التي تحيط في المعمـاري  ألتصميم، خصوصاً النوع من المباني من حرية في ا

 تركيزفي تلك الفترة لم يكن هنالك  المقترحة باإلضافة إلى طبيعة المشاريع. قلأالتصميم  ةعملي
، باإلضافة إلى كون عرفـات  اأو حاجة إلى مباني الشقق السكنية نظراً لطبيعة المنطقة اجتماعي

فبمجـرد  . بما هو مناسب لهم نظراً لحنكته في التصميم) الزبائن(على اقناع المستخدمين  اقادر
فكار ووضـعها  الحصول على متطلبات المالك األساسية وفهم حيثيات الموقع تتم صياغة تلك األ

  .ليةامعا لتنتج فكرة مميزة مبدعة ضمن معرفته الواسعة وثقافته الع

  :المعماري عرفات بما يليتتلخص المالمح العامة ألعمال و

 :تنوع استخدام المواد في البناء  .أ 

استخدامها بـذكاء فـي مختلـف    طرق نواع المواد وأتميزت أعمال عرفات باختالف 
ألهم المواد التي قام باستخدامها في  اهذا ويشكل الجدول التالي ملخص، المشاريع بحسب الحاجة

  ).2(جدول  أعماله
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  .بحسب استخداماتها من قبل هاني عرفات تنوع المواد المستخدمة في التصميم: )2(جدول 

شكاله أاستخدام حجر البناء بمختلف 
يضا باختالف ألوانه وأومقاساته و

  .في فيال السيد عمر العالولالملمس كما 

  

اللون ب استخدام الحجر الطبيعي العشوائي
المائل إلى الحمرة كما في فيال السيد 

  .جواد كمال
  

استخدام الرخام والجرانيت وخاصة 
سود كما اللون الرمادي الموشح باللون األ
  .في فيال السيد جواد كمال

  

مختلفة وملمس  بألوانالخرسانة استخدام 
  .م عبد الهادياناعم كم في فيال السيد بس

  

الطوب الزجاجي كما في فيال استخدام 
  .السيد جواد كمال
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الحديد لحمايات النوافذ استخدام 
بواب والمداخل والتيراسات وفي األ

باإلضافة إلى بعض التشكيالت المعمارية 
  .كمالكما في فيال السيد جواد 

  

استخدام الطوب األحمر المزخرف 
حمد أكما في فيال الدكتور والمفرغ 

  .سرور
  

الخزف واستخدام البالط المقطع استخدام 
كما في فيال الدكتور إلى أجزاء صغيرة 

  .حمد سرورأ

  

كما في  استخدام القرميد بشكل محدود
  .حمد سرورأفيال الدكتور 

  
  .2013الباحث : المصدر

 :استخدام األلوان  .ب 

اللون األبيض بشكل أساسي في تشكيل الكتل والذي يتخلله  ستخدامحرص عرفات على ا
ويقوم بإدخال األلوان . ، ويشكل كتلة التصميم األساسية)سود واألحمراأل(حجار الملونة بعض األ

يقوم باستخدام األلـوان كـل حسـب     حيث األخرى بنسب مختلفة بشكل يخدم التصميم، وبذكاء
فتح كانت نسبته أقل، وكلما كان أكانت نسبته في التصميم  أغمقفكلما كان اللون . درجته اللونية

  ).3(جدول ويمكن تلخيص ذلك من خالل أكبر، 
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  .التنوع اللوني للمواد المختلفة في أعمال هاني عرفاتتوضيح : )3(جدول 

كما في  حجر البناء األبيض يمثل الكتلة األساسية للتكوين
  .السيد عمر العالول فيال

  
يستخدمه في محيط : الجرانيت الرمادي أو الموشح باألسود

ورة عند الحاجة لخلق اوالنوافذ المتجالمناطق الزجاجية 
نها نافذة ممتدة لزيادة أنوع من الخداع البصري على 

الخصوصية للفراغ الداخلي وتقليل تعرضه ألشعة الشمس 
    .كما في فيال السيد جواد كمال

استخدمه في بعض : الحجر العشوائي المائل إلى الحمرة
لق نوع التسوية، وذلك لخ واجهات طوابقالمباني خاصة 

من التوازن واالندماج بين كتل المبنى والمحيط النباتي 
كما عمدة أللحديقة خاصة في حال لم يقم برفع المبنى على 

    .حمد سرورأفي فيال الدكتور 
يستخدمان للتعبير عن الكتل : صفر الفاتحالرمادي واأل

الخرسانية والتي غالبا ما تشكل المظالت المفتوحة أو التي 
كما في فيال الدكتور عالها أسفلها وأتجسم محيط النوافذ أو 

    .عبدالرحمن الشنار

حيث استخدم لتشكيل الكتل : حجر البناء المائل إلى األحمر
متد نحو الواجهات التي تقع على الواجهة األمامية وت

كما في فيال وية االجانبية وغالبا ما تكون كتلها مائلة بز
    .السيد عمر العالول

استخدم في مشاريعه : األجزاء الشفافة وشبه الشفافة
الزجاج الشفاف تماما في النوافذ وابواب التيراسات، 

معدني لتعكس  )بجورأ(وبعض النوافذ كانت تترك بدون 
  .كما في فيال السيد جواد كمالثاث الداخلي لون األ

  
 .2014الباحث : المصدر
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 :التشكيالت المعمارية  .ج 

لـم تكـن تلـك    التي من التشكيالت المعمارية، و ااستخدم المعماري عرفات تنوعاً عالي
صيلة في ن الكتلة األأحيث . الكتل لتلكاأللوان في  التنوعمعهودة في ذلك الوقت، باإلضافة إلى 

ما بالنسبة إلى الكتل األخرى فتقوم بالطرح واإلضافة والسحب ألمشروع بسيطة الشكل واللون، ا
ما على مستوى الواجهـات يبـرز ذلـك    أ. والدخول في تلك الكتلة، هذا على مستوى المخطط

الكتل التي تتحرك واستخدام الكتل المائلة، البروزات الكبيرة، ووت بارتفاع الكتل، اباستخدام التف
للكتل البارز بشكل (استخدام الحديد بخفة في التشكيل المعماري ووتة، اكات متفاكل أفقي بسمبش

باإلضافة إلى التنوع اللوني الذي يعكس ارتباطا واضـحا   ،)كبير والكتل المعلقة بأجزاء صغير
جميعها كانت تعكس الذكاء والحنكة لصـاحب ذلـك العمـل    و المشاريع،بحجم الكتلة في بعض 

  .المبدع

الحجـر  (ن الكتلة األساسية للبناء تكون باللون األبيض فإشارة إلى ما سبق ذكره، وباإل
حجر طبيعي مدماك (تباين مع الكتلة الرئيسية تفتح لأتداخل كتل بلون تو) سم26الطبيعي مدماك 

األفقية والتـي تشـكل المظـالت    ) الكتل(بنسبة معينة، ومن ثم يأتي دور المستويات ) سم12.5
وتؤكـد   للفتحاتأو التيراسات نفسها فوق بعضها البعض لتعطي عمقا  ،فوق التيراساتالبارزة 

ن المبنـى خفيـف   أعلى أفقية البناء وتقلل بصرياً من التأثير العامودي، وتعمل بخداع المشاهد ب
ن تلك المستويات والتكتيالت األفقية أوبالرغم من . التكتيالت المعمارية حجم ورشيق بالرغم من

  .)49(شكل  لتكوينلن ذلك يضفي تميزا غير معهود في الصورة النهائية أ إالبالسماكة  وتاتتف

من شفافية البناء، حيـث اسـتخدم    زاد مواد التشطيب الخارجياستخدام التنوع في  إن
الجرانيت، الرخام، السيراميك باإلضافة إلى استخدام الطوب األحمر المفرغ ليزيد من الشـعور  

نسبة االستخدام تبعاً لدرجة اللون والشفافية، حيث  ، وانعكستللبالتنوع والبعد عن الجمود والم
  .قل من اللون الفاتحأاستخدم اللون الغامق بمساحات 
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 :Ornaments )الزخارف(التشكيالت السطحية 

منه الزخارف، ولكن اتسم بالرزانة وتميز عن  تخُلكأسلوب هاني عرفات لم  اسلوبأن إ
بشكل مدروس وغير مكثف حتى الزخارف وتفرد به، حيث استخدم  عماريين بذلكغيره من الم

 وتمثلت تلـك الزخـارف بأحجـار    ؛ال يشعر المستخدم وال المشاهد بالملل أو الضجر لكثرتها
  غلـب المشـاريع   أ فـي وبـروز موحـد    ،بأطوال مختلفة وسماكةوأو عامودية أفقية  مستطيلة

وتكون  ،وتكون ذات لون وملمس ناعم مغاير للسطح الموجودة عليه) 103(شكل و )102(شكل 
 للتعويض عن النقص في الواجهة من العناصر األفقية أو عامودية، ولم تنتشر هـذه بشكل أفقي 

  .خرفاوتت من مشروع إلى آالعناصر في جميع المشاريع ولكن ت

  

  .منزل السيد جواد كمال، صورة توضح التشكيالت السطحية: )102(شكل 

  .2013الباحث : المصدر

  

 .حمد سرور، صورة توضح التشكيالت السطحيةأمنزل الدكتور : )103(شكل 

  .2013الباحث : المصدر
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 :التفاصيل الهندسية  .د 

ن التفاصيل تخـدم التنفيـذ   أ حيث ؛تختلف التفاصيل الهندسية عن التشكيالت السطحية
التي تخـدم  التشكيالت السطحية  على العكس من لتنعكس على الجانب الجمالي والنواحي العملية

  .جمال التصميم فقط

  :يما يل عكسوالذي ي ،)104(شكل ويظهر ذلك كما في 

 .آلية التقاء المواد معا باختالف الملمس والنوع واللون .1

  .آلية التقاء الكتل التصميمية معاً وتداخالتها .2

 .لتقاءالفصل بين المواد المختلفة عن اال .3

  .مطار والرياح والسرقةعمل البناء في حماية داخله من األ .4

  

الكتل وآلية انهائها بطريقـة تخـدم   فيال الدكتور عبدالحمن الشنار، صورة توضح التقاء المواد، : )104(شكل 
  .التصميم

  .2013الباحث : المصدر

  :معظم مشاريع التفاصيل فييالحظ انتشار تلك  )4( جدول وبالنظر إلى الجدول التالي

  

2+3  
1 

4  
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  .التي استخدمها هاني عرفات في مشاريع متنوعة التفاصيل الهندسية: )4(جدول 

حمايات ولنوافذ ا سالحاتو براطيش
حمد أالحديد كما في فيال الدكتور 

  .سرور

حمايات التيراسات باختالف موادها 
  .كما في فيال السيد جواد كمال

  

بواب الخارجية كما طريقة تركيب األ
  .حمد سرورأفي فيال الدكتور 

  
دراج والمناسيب بين مواد األ

التشطيب للتيراسات والداخل كما في 
  .فيال السيد جواد كمال

  

تفاصيل مزاريب المطر وثقوب 
ستنادية للتخلص من الماء الجدران اال

  .يعبد الهادكما في فيال السيد بسام 
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الفيرندات ومواد التشطيب الداخلية، 
التي  Grooves الفاصلة خاديداأل

سقف والجدران لفصل تستخدم في األ
المواد المختلفة كما في فيال السيد 

  .يعبد الهادبسام 
  

سقف حيث نارة في األعناصر اإل
النقطية نارة اعتمد على استخدام اإل

Spot Light  بحيث كانت تأسيساتها
في العقدة الخرسانية كما في فيال 

  .السيد بسام عبد الهادي
  

 .2014الباحث : المصدر

 :الفراغات الداخلية  .ه 

 :التالي توزعت الفراغات الداخلية على مستوى الطوابق إلى عدة أقسام على النحو

 ).105(شكل لعاب اطفال، كراج، عيادة أو مكتب أخدمات، ترفيه و: طابق التسوية -1

 ).105(شكل غرف نوم، معيشة، مطبخ وحمامات، ضيوف وطعام : الطابق األرضي -2

 يالحظ من ذلك الفصل الداخلي بين الفراغات الخاصة والعامة على العكس من المشروع
  .السابق وهذا يعكس اختالف االحتياجات باختالف المالك



  

  .ب، يوضح تقسيم الفراغات بين الطوابق األرضي والتسوية

وت ا، يالحظ التفسابقاًعرفات التي تم دراستها 
سلوب واضـح  أولكن يبقى هنالك 

  :سلوب ويمكن تلخيصها فيما يلي

 ).لمنيوم، الحديد والباطون

في التصميم وتداخل كتـل أخـرى تعـدل فيهـا     
 .خراج التكوين المعماري النهائي

 .غلب أعماله على المستويين الداخلي والخارجي

 .أساسي من أجزاء التصميم

 .استخدام التشكيالت الحادة والكتل المائلة في التكوين المعماري

1 
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ب، يوضح تقسيم الفراغات بين الطوابق األرضي والتسوية-مقطع ب

  .2013أرشيف بلدية نابلس 

عرفات التي تم دراستها  هاني وخالصة القول ومن خالل أعمال
ولكن يبقى هنالك  والتفاصيل، أعماله من حيث التشكيل المعماري

سلوب ويمكن تلخيصها فيما يليتم توضيحها سابقاً تعبر عن هذا األ ة

لمنيوم، الحديد والباطونالزجاج، األ(استخدام مواد متطورة 

 .استخدام الطوب الزجاجي للنوافذ وعند االبواب

 .التأكيد على األفقية في األعمال

 .وقوي ءجريل استخدام األلوان بشك

في التصميم وتداخل كتـل أخـرى تعـدل فيهـا      ااالعتماد في التصميم على الكتلة أساس
خراج التكوين المعماري النهائيإوتفاصيل التقاء تلك الكتل في 

غلب أعماله على المستويين الداخلي والخارجيأالتأكيد على مبدأ الخصوصية في 

أساسي من أجزاء التصميم التعامل مع المحيط والوسط البيئي كجزء

استخدام التشكيالت الحادة والكتل المائلة في التكوين المعماري

2 

مقطع ب: )105(شكل 

أرشيف بلدية نابلس : المصدر

وخالصة القول ومن خالل أعمال
أعماله من حيث التشكيل المعماري بينالواضح 

ةومالمح ظاهر

استخدام مواد متطورة  -1

استخدام الطوب الزجاجي للنوافذ وعند االبواب -2

التأكيد على األفقية في األعمال -3

استخدام األلوان بشك -4

االعتماد في التصميم على الكتلة أساس -5
وتفاصيل التقاء تلك الكتل في 

التأكيد على مبدأ الخصوصية في  -6

التعامل مع المحيط والوسط البيئي كجزء -7

استخدام التشكيالت الحادة والكتل المائلة في التكوين المعماري -8
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 .شكال المتناقضةألاستخدام ا -9

شارة إلى ان أعمال هاني عرفات تحمل في طياتها أجزاء من التطور الطبيعي وتجدر اإل
" الثاني العمارة العالميـة الفصل "ومفاهيمها سابقاً من خالل  توضيحهاتم  العالمية، التيللعمارة 

 .العمارة المحلية صياغتها بمتطلباتولة اوهذا يعكس متابعة هذا المعماري للعمارة العالمية ومح

بشـكل   أصالنتشابه أعمال عرفات مع أعمال المهندس محمد زكي سيالحظ الحقاً  كما
خاديد ستخدام األكبير في عدة عناصر، ولكن يتقاطع مع أعمال المعماري سليم الزرو من حيث ا

ما بالنسبة للمعماري رزق خـوري،  أمن الخرسانة للفصل بين المواد والتأكيد على أفقية البناء، 
ن التركيز على التكتيالت واستخدام الكتل الحادة في بعض األجزاء والكتل المائلـة، بخـالف   إف

وتشـابه   ،الموادالمعماري مازن الخيري الذي تشابهت أعماله مع أعمال عرفات في التنوع في 
  .ليةامن كونها جم أكثرولكنه قام بتوظيفها لجعلها وظيفية  ،العناصر التزينية في التصميم

  أصالنالمهندس محمد زكي  3.3

  فلسطين-نابلس

 أعماله 1.3.3

  .الجزء من البحث بدراسة ألهم أعمال المهندس أصالن وتحليل مفرداته يقوم هذا

  ويافيال الدكتور زاهي القمح 1.1.3.3

  فيال :نوع البناء

  نابلس–) عيبال(الشمالي  الجبل- االتحادشارع  :الموقع

  1967 :سنة التصميم

  2م933 :مساحة األرض



97 

  %30 :للبناء النسبة المئوية

  

 .ويحا، فيال الدكتور زاهي القم)األمامية(الواجهة الجنوبية : )106(شكل 

 .2013نابلس أرشيف بلدية : المصدر

  :الفراغات الداخلية والساحات الخارجية )1

مامي أالنظر إلى مخطط الموقع العام يالحظ تميز موقع البناء بوجود شارعين  خالل من
  .مختلفين بالمناسيب) 107(شكل وخلفي 

 

  .مخطط الموقع العام، الشارع الرئيسي بالخط الغامق: )107(شكل 

  .2013أرشيف بلدية نابلس : المصدر

 )108(شكل م 3.0م إلى 1.7بين  ماالشارع الخلفي  عنمامي ألالشارع ا ينخفضحيث 
 )109(شكل و



 

  

  .أ، يوضح فرق المنسوب بين المنطقة االمية والخلفية

شـكل  و) 109(شـكل  الفرق في المناسـيب  
ي علـى  في خلق مجموعة من الفراغات الخدماتية من خالل طابق التسوية الذي يحتـو 

مفتوحة علـى  ) منطقة ترفيهية(مع خدماتها، غرفة خادمة، منطقة جلوس مع بار 
دراج الصـعود علـى   إمامية إضافة إلى 
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  .مقطع عام في أرض المشروع

2014.  

أ، يوضح فرق المنسوب بين المنطقة االمية والخلفية-مقطع أ

  .2013أرشيف بلدية نابلس 

  :استغالل المساحات

الفرق في المناسـيب   باستغالل في هذا المشروع قام المعماري
في خلق مجموعة من الفراغات الخدماتية من خالل طابق التسوية الذي يحتـو 

مع خدماتها، غرفة خادمة، منطقة جلوس مع بار 
مامية إضافة إلى أيراندا ف، كراج سيارة، و)جانبية(حديقة صيفية مظللة 

  ).110(شكل األرضي 

مقطع عام في أرض المشروع: )108(شكل 

2014الباحث : المصدر

مقطع أ: )109(شكل 

أرشيف بلدية نابلس : المصدر

استغالل المساحات  -أ 

قام المعماري
في خلق مجموعة من الفراغات الخدماتية من خالل طابق التسوية الذي يحتـو ) 110(

مع خدماتها، غرفة خادمة، منطقة جلوس مع بار  خاصة عيادة
حديقة صيفية مظللة 

األرضي الطابق 



 

تـاح للمعمـاري   أالمساحة الكلية لألرض، ممـا  
مجموعة من التشكيالت المعمارية المرتبطة بـالمحيط وتتصـل بـالمبنى    
حيث شكلت جدران استناديه ساعدت في نفس الوقت على حل مشكلة الفرق في 

  ).109(شكل المناسيب في الموقع مع الشوارع المحيطة، وبين المناطق األمامية والخلفية 

يالحظ وجود منطقة امامية مبلطة مرتبطة بشكل رئيسي 
، ويرتبط )112(شكل و )111(شكل 

 )114(شكل ، )113(شكل . ا الزجاجية
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  .مخطط طابق التسوية

  .2013أرشيف بلدية نابلس 

المساحة الكلية لألرض، ممـا   1/4وز ان نسبة البناء لم تتجالحظ أ
مجموعة من التشكيالت المعمارية المرتبطة بـالمحيط وتتصـل بـالمبنى    استغالل ذلك بإخراج 

حيث شكلت جدران استناديه ساعدت في نفس الوقت على حل مشكلة الفرق في  
المناسيب في الموقع مع الشوارع المحيطة، وبين المناطق األمامية والخلفية 

  :تنوع الفراغات

يالحظ وجود منطقة امامية مبلطة مرتبطة بشكل رئيسي  ؛الفراغات الخارجية بعد دراسة
شكل فوق نوافذ ومدخل العيادة  الممتدةمع الكراج بواسطة مظلته 

ا الزجاجيةتهمنطقة الجلوس من خالل واجهل المقابلة
  

مخطط طابق التسوية: )110(شكل 

أرشيف بلدية نابلس : المصدر

الحظ أوي
استغالل ذلك بإخراج 

 ،بطريقة جميلة
المناسيب في الموقع مع الشوارع المحيطة، وبين المناطق األمامية والخلفية 

تنوع الفراغات  - ب 

بعد دراسة
مع الكراج بواسطة مظلته 

المقابلة يضا بالساحةأ
  )115(شكل و



حجم وشـكل الفتحـات،    مراعاة
أثر لتخفيف  ،كاسرات لألشعة الشمس

  .الزجاجية المرتبطة مع الساحة األمامية
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  .مخطط طابق التسوية، مظلة الكراج الخارجي

  .2013أرشيف بلدية نابلس 

  

  .، مظلة الكراج الخارجي)األمامية(الواجهة الجنوبية 

  .2013أرشيف بلدية نابلس 

مراعاةالخارجي مع  بالتكوينالداخلية نظرا لتأثر الفراغات 
كاسرات لألشعة الشمسب تزويدهاكثر تعريضا للشمس تم ن الواجهات األ

  .على الفراغات الداخلية

  

الزجاجية المرتبطة مع الساحة األمامية الواجهة الجنوبية، الواجهة

  .2013أرشيف بلدية نابلس 

مخطط طابق التسوية، مظلة الكراج الخارجي: )111(شكل 

أرشيف بلدية نابلس : المصدر

الواجهة الجنوبية : )112(شكل 

أرشيف بلدية نابلس : المصدر

نظرا لتأثر الفراغات و
ن الواجهات األبأيالحظ 

على الفراغات الداخلية أشعة الشمس

الواجهة الجنوبية، الواجهة: )113(شكل 

أرشيف بلدية نابلس : المصدر



  .المرتبطة بالحديقة الصيفية

  .مخطط طابق التسوية، والواجهة الزجاجية وعالقتها مع الساحات الخارجية والفراغات الداخلية

؛ وتنوعت آلية المبنى معصيل بشكل مترابط وأ
المظالت التي تؤكد أفقيـة  استخدام 
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المرتبطة بالحديقة الصيفيةالواجهة الزجاجية  ،)الجانبية(الواجهة الغربية 

  .2013أرشيف بلدية نابلس 

 

مخطط طابق التسوية، والواجهة الزجاجية وعالقتها مع الساحات الخارجية والفراغات الداخلية

  .2013أرشيف بلدية نابلس 

بشكل مترابط وأالكاسرات بالتشكيل المعماري  وارتبطت
استخدام لنوافذ والتيراسات، واعمق  زيادة هامن تخفيف أشعة الشمس

  ). 116(وشكل  )109(شكل . البناء وارتباطه مع المحيط

الواجهة الغربية : )114(شكل 

أرشيف بلدية نابلس : المصدر

مخطط طابق التسوية، والواجهة الزجاجية وعالقتها مع الساحات الخارجية والفراغات الداخلية: )115(شكل 

أرشيف بلدية نابلس : المصدر

وارتبطت
تخفيف أشعة الشمس

البناء وارتباطه مع المحيط

  

  

  

  



كبـر قـدر مـن الخصوصـية     أمخطط الطابق األرضي، حيث يظهر زيادة عمق النوافذ لتحقيق 

اسـتخدام   إلـى ذلـك  يرجع و ؛الفراغات الخارجية شبه مفتوحة في هذا المشروع
ما الكراج أ .األمامية ومنطقة الحديقة الصيفية

خارج حـدود البنـاء    إلىواستمرت 
وز ابواسطة مجموعة من األعمدة الدائرية المعدنية ال يتج

شكال أ حرص المهندس أصالن في هذا المشروع على تحقيق مبدأ الخصوصية في عدة

عمل أصالن في هذا المشروع على زيادة عدد المداخل في المشروع من خـالل خلـق   

طابق األرضي حيث تم التعامل معه بطريقة مختلفة من خالل نقلهم إلى ال
ليه من خـالل سـاحة   إمباشرة من خالل درج جانبي يسار المدخل مباشرة، ويتم الوصول 
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مخطط الطابق األرضي، حيث يظهر زيادة عمق النوافذ لتحقيق 
  .التظليل ءةللفراغات الداخلية إضافة إلى زيادة كفا

  .2013أرشيف بلدية نابلس 

الفراغات الخارجية شبه مفتوحة في هذا المشروع
األمامية ومنطقة الحديقة الصيفية ةخاصة منطقة الفيرند ،تغطيتهالالطابق األرضي 

واستمرت ، مدخل العيادة والخدمات فوقكان عبارة عن مظلة ممتدة 
بواسطة مجموعة من األعمدة الدائرية المعدنية ال يتجالدخول التجاه  جدار موازٍ

  .)112(شكل و) 111(شكل سم 

  :الخصوصية

حرص المهندس أصالن في هذا المشروع على تحقيق مبدأ الخصوصية في عدة
  :وذلك من خالل ما يلي

 :الفصل بين المداخل

عمل أصالن في هذا المشروع على زيادة عدد المداخل في المشروع من خـالل خلـق   

حيث تم التعامل معه بطريقة مختلفة من خالل نقلهم إلى ال: مدخل الضيوف
مباشرة من خالل درج جانبي يسار المدخل مباشرة، ويتم الوصول 

 ).117(شكل الدخول الخارجية 

  

  

  

  

  
  

  

مخطط الطابق األرضي، حيث يظهر زيادة عمق النوافذ لتحقيق : )116(شكل 
للفراغات الداخلية إضافة إلى زيادة كفا

أرشيف بلدية نابلس : المصدر

الفراغات الخارجية شبه مفتوحة في هذا المشروع دوتع
الطابق األرضي 

كان عبارة عن مظلة ممتدة ف
جدار موازٍحمل على لت

سم 50ارتفاعها 

الخصوصية  -ج 

حرص المهندس أصالن في هذا المشروع على تحقيق مبدأ الخصوصية في عدة
وذلك من خالل ما يلي

الفصل بين المداخل •

عمل أصالن في هذا المشروع على زيادة عدد المداخل في المشروع من خـالل خلـق   
  :ثالثة مداخل

مدخل الضيوف �
مباشرة من خالل درج جانبي يسار المدخل مباشرة، ويتم الوصول 

الدخول الخارجية 



هـذا   يصـل لساحة المقابلة للعيادة، و
يضا إلى غرف الخدمات والخادمة ومن ثم يلتقي بالدرج الصاعد إلـى المسـتوى   

 

  .مخطط طابق التسوية، يوضح مداخل المنزل من طابق التسوية

يتوسط المدخلين السابقين مدخل ثالث خاص بأصـحاب المنـزل،   
ن ين تـرتبط يحيث يصل مباشرة إلى غرفة الجلوس وغرفة الترفيه في طابق التسوية، واللت

 )110(شكل 

 .)116( شكل

ن العيادة ومنطقـة  أمفهوم تدرج الفراغات الخارجية نحو الداخلية، حيث يالحظ 
، والمرتبط من جهـة  )المدخل الثانوي
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لساحة المقابلة للعيادة، وليه من خالل اإعملية الدخول  تتمحيث : مدخل العيادة
يضا إلى غرف الخدمات والخادمة ومن ثم يلتقي بالدرج الصاعد إلـى المسـتوى   

 .)117(شكل 

مخطط طابق التسوية، يوضح مداخل المنزل من طابق التسوية

 .2013أرشيف بلدية نابلس 

يتوسط المدخلين السابقين مدخل ثالث خاص بأصـحاب المنـزل،   : صحاب المنزل
حيث يصل مباشرة إلى غرفة الجلوس وغرفة الترفيه في طابق التسوية، واللت

شكل . بشكل مباشر بالحديقة الصيفية من خالل نوافذ متعددة

شكل و )110(شكل ، )109(شكل عمق النوافذ والتيراسات، 

  :التدرج الفراغي نحو الفراغات الداخلية

مفهوم تدرج الفراغات الخارجية نحو الداخلية، حيث يالحظ 
المدخل الثانوي(بالمدخل الخاص بالعيادة  مباشرالخدمات مرتبطة بشكل 

مدخل العيادة �
يضا إلى غرف الخدمات والخادمة ومن ثم يلتقي بالدرج الصاعد إلـى المسـتوى   أ المدخل
شكل العلوي 

مخطط طابق التسوية، يوضح مداخل المنزل من طابق التسوية: )117(شكل 

أرشيف بلدية نابلس : المصدر

صحاب المنزلأمدخل  •
حيث يصل مباشرة إلى غرفة الجلوس وغرفة الترفيه في طابق التسوية، واللت

بشكل مباشر بالحديقة الصيفية من خالل نوافذ متعددة

عمق النوافذ والتيراسات،  •

التدرج الفراغي نحو الفراغات الداخلية  -د 

مفهوم تدرج الفراغات الخارجية نحو الداخلية، حيث يالحظ  يظهر
الخدمات مرتبطة بشكل 



ومن جهة غرفة الخادمـة   األرضي،
بالدرج الداخلي الذي يربط الطابق األرضي بالتسوية والمخصص الستخدام 
مع منطقة الفيراندة السفلية والتي تعمل على ربط وتـدرج  
الخارج نحو الداخل، وربط المدخل بالدرج الخارجي المعلق والذي يـؤدي إلـى   
الطابق األول، حيث عمل المعماري على ربط الفراغات الداخلية بالخارجية من خـالل خلـق   

داخلي خاص بالمسـتخدمين   أحدهما
، وعنـد  )117(شكل مباشر مع المدخل وفراغات استقبال الزوار 

يالحظ وجود بلكون طويل ممتد على طول 
يقود الزائر  ؛فراغات الصالونات والضيوف ووجود حوض للنباتات ممتد على طول تلك البلكون

بـين   افيشكل ربط ؛ستمر ذلك العنصر النباتي على امتداد البناء بالكامل
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األرضي،العيادة بالمدخل والكراج بواسطة بروز البلكون في الطابق 
بالدرج الداخلي الذي يربط الطابق األرضي بالتسوية والمخصص الستخدام  ؛وخدمات المشروع

مع منطقة الفيراندة السفلية والتي تعمل على ربط وتـدرج  المالك، باإلضافة إلى عالقة المدخل 
الخارج نحو الداخل، وربط المدخل بالدرج الخارجي المعلق والذي يـؤدي إلـى   
الطابق األول، حيث عمل المعماري على ربط الفراغات الداخلية بالخارجية من خـالل خلـق   

  )115(شكل و )114(شكل ، )113(شكل . فتحات كبيرة نسبياً

أحدهما ؛درجين   يتم االنتقال إلى الطابق األول من خالل
مباشر مع المدخل وفراغات استقبال الزوار  مرتبط بشكل خر خارجي

يالحظ وجود بلكون طويل ممتد على طول  األول،للصعود إلى الطابق  درج الخارجي
فراغات الصالونات والضيوف ووجود حوض للنباتات ممتد على طول تلك البلكون

ستمر ذلك العنصر النباتي على امتداد البناء بالكاملوي ،إلى مدخل الصالون
  )118(شكل . الفراغات الداخلية والمحيط الخارجي

  .مخطط الطابق األول

  .2013أرشيف بلدية نابلس 

العيادة بالمدخل والكراج بواسطة بروز البلكون في الطابق 
وخدمات المشروع

المالك، باإلضافة إلى عالقة المدخل 
الخارج نحو الداخل، وربط المدخل بالدرج الخارجي المعلق والذي يـؤدي إلـى    من الفراغات

الطابق األول، حيث عمل المعماري على ربط الفراغات الداخلية بالخارجية من خـالل خلـق   
فتحات كبيرة نسبياً

يتم االنتقال إلى الطابق األول من خاللو
خر خارجيآلوا

درج الخارجياستخدام ال
فراغات الصالونات والضيوف ووجود حوض للنباتات ممتد على طول تلك البلكون

إلى مدخل الصالون
الفراغات الداخلية والمحيط الخارجي

مخطط الطابق األول :)118(شكل 

أرشيف بلدية نابلس : المصدر
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 ، يالحظ اهتمـام المعمـاري بتوجيـه   )118(شكل وبالنظر إلى مخطط الطابق األول 
 الجنـوب وحيث قام بتوجيه غرف النوم نحو الشـرق   األمثل؛التوجيه  قاعدة الفراغات بحسب
 وجود درج المدخل الرئيسي بالقرب من نوافذ غرفـة النـوم   يالحظ ي،الغرب الشرقي والجنوب

وتوزعت لزيادة مبدأ الخصوصية  توضيح اآللية التي استخدمها المعماري سيتم الحقا ؛الرئيسية
الغـرب   جهة حيث وضع على ؛ة النوم الرئيسيةحمام غرف باقي الفراغات بشكل مناسب ما عدا

 تهـا رحاببالفراغـات   بشكل عام تميزت .وبالقرب من الدرج المؤدي إلى غرفة صالة الضيوف
بـين غـرف النـوم     وانحصار الممرات لتربط باإلضافة إلى استغالل جميع المساحات الداخلية

ل الفراغـات نفسـها؛ حيـث    فراغ إلى آخر من خالن موالصالة، حيث اعتمد المعماري للتنقل 
غرفة الجلوس والصالون والمجلس والطعام وصوال إلى موزع صغير للمطبخ وحمام يالحظ أن 

، باإلضافة إلى استخدام نفسها ودون التأثير على الفراغات يتم التنقل بينها بدون ممرات الضيوف
كـالتي تـم    لمجزأةا القواطع؛ واستخدم نظام القواطع المتحركة للفصل بين الجلوس والصالون

  .استخدامها في واجهة العيادة الخارجية للفصل بين غرفة الطعام والصالون

  :بحسب تصور زكي أصالن التصميم المعماري على الفراغات أثر) 2

بالنظر إلى توزيع الفراغات وتوجيهها وشكل فتحاتها، يالحظ الفصل الواضح بين العيادة 
ما العيادة فـتم  أ). 117(شكل بواسطة جدار ) والذي يقع في الجزء الشرقي من البناء(والكراج 

، تم تجزئتهـا بواسـطة   األمامية تهويتها بواسطة نافذة جنوبية ضخمة ممتدة على عرض الكتلة
وية من ضمنها مدخل العيادة اتفصل بينها مسافات متس؛ للشمس من الخرسانة ةعامودي كاسرات

الحمامـات، الخدمـة،   (ما المناطق الخدماتية في الطابق األرضي أ .)112(شكل و )111(شكل 
وظيفـة  فتحات مناسبة لكـل   فر المعماريوو ؛توجيهها إلى الشرق تمف) الخادمة وغرفة البويلر

 الحظ وجـود الممـر  ي، و)110(شكل ز فعال وممتا بشكلالتهوية زيادة من الروائح و للتخلص
الذي يصل بين العيادة وجميع فراغات الخدمة وصوال إلى الدرج الصاعد إلى المسـتوى   المظلم

وفي مرحلة ما يتحول إلـى   ؛لحجر العشوائي باالتجاهينبا وٍله مكس العلوي، ووجود جدار موازٍ
  .أجزاء متقطعة ومزججة، مما يعزز العالقة بين الفراغات الداخلية والخارجية
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الجـدار  (يالحظ وجود جدران منحنية في الفراغـات الداخليـة    ؛ما المنطقة الترفيهيةأ
استخدام ذلك الشكل الدخيل على المخطط والذي لم يستخدم في أي جزء من  ويرجح) االستنادي

باالستمرارية عطي شعوراً تالدائرية  الفراغات-البناء إلى ايجاد نوع من االستمرارية في الفراغ 
  .قدرة المستخدم على قراءة حجم الفراغ بدقة فتلغي- لفراغاتها

  :الفكرة التصميمية) 3

شكال األساسية التي تطور عنها إلى ثالثة كتـل  تجريده إلى األ يتكون هذا المشروع بعد
  ).124(شكل و )123(شكل ، )122(شكل ، )121(شكل ، )120(شكل ، )119(شكل رئيسية، 

 

  .مخطط الطابق األرضيعلى ) التكتيل الخارجي(مخطط يوضح انعكاس التصميم المعماري : )119(شكل 

  .2013أرشيف بلدية نابلس : المصدر



107 

 

 ).الجنوبية(على الواجهة األمامية ) التكتيل الخارجي(مخطط يوضح انعكاس التصميم المعماري : )120(شكل 

  .2013أرشيف بلدية نابلس : المصدر

 

  .على مخطط الطابق األول) التكتيل الخارجي(يوضح انعكاس التصميم المعماري مخطط : )121(شكل 

  .2013أرشيف بلدية نابلس : المصدر

 

  ).الشرقية(على الواجهة الجانبية ) التكتيل الخارجي(مخطط يوضح انعكاس التصميم المعماري : )122(شكل 

  .2013أرشيف بلدية نابلس : المصدر
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  ).الغربية(على الواجهة الجانبية ) التكتيل الخارجي(مخطط يوضح انعكاس التصميم المعماري : )123(شكل 

  .2013أرشيف بلدية نابلس : المصدر

 

  ).ليةاالشم(الواجهة الخلفية ) التكتيل الخارجي(مخطط يوضح انعكاس التصميم المعماري : )124(شكل 

  .2013أرشيف بلدية نابلس : المصدر

 )2رقـم (كتلة الفراغات الداخلية، وشـكلت الكتلـة    )1رقم( حيث شكلت الكتلة الرئيسية
والتي خلقت تحتها مظلة الـدخول لمنطقـة العيـادة     ،مامي في الطابق األولألمنطقة البلكون ا

فقد شكلت ممر الدخول للطابق األول تكون تحتها بشـكل   ةخيرواأل )3رقم(والخدمات، والكتلة 
تلقائي الفرندة والحديقة الصيفية للطابق األرضي، ومع عمليات التحسـين للشـكل المعمـاري    

  .الحالين وصلت إلى الشكل أإلى والتطوير 

  :السمات العامة للمشروع) 4

الواجهات تأكيـد   خاللمن  ترابط الكتل وتداخلها؛ حيث يالحظتميز هذا العمل بطريقة 
  ، )120(شـكل  ، )119(شكل في ) 5ورقم 4، رقم3، رقم2رقم(المعماري على الخطوط األفقية 

 الخطوط األفقية ساعد أما التأكيد على، )124(شكل و )123(شكل ، )122(شكل ، )121(شكل 
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علـى تـرابط   المعماري  حرص كديؤ هذاو. بانخفاض المشروع زيادة الشعورعلى  المعماري
مامي وجـزء  وجود بروزات في البلكون األالمشروع مع المحيط وقربه من األرض؛ وضاعف 

 علـى ارتفاع جزء من البناء فـي المقدمـة   ساعد و ،متدت إلى الخلفمن الكتلة الجانبية التي ا
، وانحراف الكتلة األمامية البارزة رضاألالجزء الخلفي من لمشروع يخرج من اإلحساس بأن ا

باإلضافة إلى انه يزيد  ،مامي إلى الخلف يزيد من ذلك الشعورالبلكون األ والتي شكلتوالمعلقة 
حساس بعمق الكتلة باإلضافة إلى ميالن الكتلة األخرى باالتجاه المعاكس يجعل من االرتبـاط  اإل

  .شكال السابقةكما هو موضح في األ؛ قوى كما في الواجهة الغربيةأمع المحيط 

  :تحقيق الشروط العامة للعمارة) 5

ول المعماري جاهدا في هذا المشروع على خلق تكامـل بـين التصـميم، برنـامج     اح
  :المشروع وطبيعة الموقع، فكان تحقيق الشروط العامة للعمارة على النحو التالي

 :المنفعة  .أ 

ن المخططات المعمارية التي تميزت بحل فريد للفراغات المعماريـة وعالقاتهـا مـع    إ
احتياجاتـه خـالل   قصـى مـن   تزويد المستخدم بالحد األفي  نجاح المعماريالمحيط، تعكس 

 . المشروع

 :المتانة  .ب 

 .زال المشروع يستخدم حتى وقتنا الحاضر ملبيا الوظيفة التي شيد من أجلهاما 

 :الجمال  .ج 

خلـق   فـي حيث نجـح   ؛قام المعماري بتحقيق واضح لمفهوم الجمال في هذا المشروع
تكوين معماري معقد من الخارج ومحلول بطريقة مميزة تجعل المشاهد يقف حائرا لفهم الكتـل  

؛ على الفراغات الداخليـة  التكوين الخارجي نعكس التعقيدي ولكن لم. وآلية ترابطها وعملها معاً
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 احتفظوفي نفس الوقت  ؛بصريا على بعضها البعض هاحافتوان ببساطتها على العكس فقد تميزت
 .كل فراغ بخصوصيته وامكانية استخدامه دون التأثير على الفراغات األخرى

 :االقتصاد  .د 

انت متوفرة في تلك الفترة، إضـافة إلـى حجـم    نظرا ألسلوب البناء والتقنيات التي ك
ليـتم  لـم يكـن    المشروع أنيظهر  تحليل المشروع؛التشكيالت المعمارية التي شوهدت خالل 

  .جودة المخططات التي انعكست على جودة التنفيذل نظراأو ميزانية محدودة، وذلك  بتكاليف

  زكي أصالن المالمح العامة ألعمال 2.3.3

  :السمات العامة التي ميزت أعمال زكي أصالن المعمارية وأهمهاهنالك مجموعة من 

 :تنوع استخدام المواد في البناء  .أ 

فاستخدم الحجر العشوائي  األساسية؛اعتمد المعماري في توزيع المواد على الكتل الثالثة 
عـي  فاسـتخدم الحجـر الطبي   اناالخري انما الكتلتأالكتلة الرئيسية بلونه األحمر الفاتح،  ةلتكسي

وعمل االسمنت على الربط بين الكتل مختلفة المواد عن طريق الفصل بينهم، وظهـر   األبيض،
وبلون االسـمنت   ةوبدون تكسي ،غائر إلى الداخل بعمق واضح جدا يخدودأذلك الفصل بشكل 

 ).اللون الرمادي(الطبيعي 

 :استخدام األلوان  .ب 

من خالل التنوع في استخدام المواد، يظهر التنوع في استخدام األلوان، ولكنـه يعتبـر   
 .أساسية، وهي األحمر الفاتح، األبيض والرمادي ألوانمحدود بثالثة 

 ):الزخارف والمنمنمات(التشكيالت السطحية   .ج 

 .أصالن من الزخارف والتشكيالت السطحية زكيخلت أعمال 
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 :التفاصيل الهندسية  .د 

للكتل بطريقة مبتكرة،  المتعددتداخل لأعماله بوجود تداخالت هندسية كثيرة نتيجة ل تتميز
 .ويظهر ذلك في استخدام التفاصيل والمواد للفصل بين الكتل األساسية للتكوين المعماري

 :الفراغات الداخلية  .ه 

تبعـا   ن الفراغات الداخلية توزعت في الطوابـق أيظهر من خالل مخططات المشروع 
حيث قام المعماري بدمج الفراغات الخاصة والعامة ؛ ليس تبعاً للخصوصيةلبرنامج المشروع و

إلى  اإلشارةجدر تو. في الطوابق ولكن تم فصلها بواسطة التسلسل الوظيفي والتقسيمات الداخلية
أحواض النباتات مؤكـدا علـى   من خالل  بالمحيطول ربط الفراغات الداخلية االمعماري ح نأ

  .أهمية ترابط المبنى مع المحيط

مـن   هاني عرفـات وسلوب محمد أصالن أالتشابه الواضح بين  يظهروخالصة القول، 
 مع أعمالهما تاستخدام مواد البناء والنمط المعماري وطريقة التكوينات المعمارية، وتشابهخالل 
ـ  وسليم الزرو من حيث التفاصيل في جمع الكتل المعمارية،  أعمال رزق  أعمـال ع تشـابهها م

ويختلـف أصـالن وهـاني    . لوانهاأتنوع استخدام المواد باختالف قياساتها و من حيثخوري 
  .وخوري عن باقي المعماريين بالزخم الموجود في أعمالهما والتعقيد في التكوين المعماري

  رزق سبيرو خوري 4.3

  فلسطين - اهللارام 

  حياته 1.4.3

حصل على شهادة الثانوية العامة  القرن العشرين،فلسطيني الجنسية ولد في عشرينيات 
وأنهى دراسة الهندسة المدنية في . في مدارس الفرندز لألوالد في مدينة رام اهللا 1944في العام 

قام بتصميم المشاريع واإلشـراف   1964ومنذ العام . 1949الجامعة األمريكية في بيروت عام 
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الغربية، القدس واألردن؛ كالفنادق، المصـانع،   على مجموعة من المشاريع المتنوعة في الضفة
  .المستشفيات، والمباني السكنية خاصة الفلل

  مسيرته المهنية 2.4.3

  :تميزت مسيرة خوري بمجموعة متنوعة من المناصب التي شغلها ومن أبرزها

  .مهندس بلدية رام اهللا: 1951-1961

  .مؤسس ومالك مكتب رام اهللا الهندسي: 1962-2015

  .بلدية رام اهللا/ عضو مجلس بلدي : 1964-1973

  .نائب رئيس بلدية رام اهللا: 1996-2005

  .عضو مجلس مستشفى رام اهللا: 1962-2015

  .عضو استشاري مجلس أمناء جامعة بيرزيت: 1973-1975

  .عضو مجلس أمناء جامعة بيرزيت: 1975-2015

  أعمالهتحليل بعض  3.4.3

  ود ميخائيلافيال الدكتور د 1.3.4.3

  فيال :نوع البناء

  رام اهللا-) االرسال(شارع االذاعة : الموقع

  م1961 :سنة التصميم

  2م 2,227 :مساحة األرض
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  .ود ميخائيلامنزل الدكتور د: )125(شكل 

  .2010مركز النظم الهندسية والعمرانية، سينا : المصدر

 :الخارجيةالفراغات الداخلية والساحات  )1

 :استغالل المساحات  .أ 

ـ أب) 126(شكل يالحظ من خالل مخطط الموقع العام   النسـبة وز ان حجم البناء لم يتج
  .الكلية رضمن مساحة األ "%20ال "المئوية المخصصة للبناء 

 ، ومنعلى مخطط األرض العام تسيطر المساحات الخضراء المحيطة بالبناءيالحظ أن 
شـكل  منتظم تم وضع البناء في المنطقة الضيقة القريبة من الشارع الشكل األرض غير  خالل

نها صـغيرة نسـبيا بالمقارنـة    أال إمام البناء أمامية واسعة أبالرغم من وجود ساحة  ،)126(
 ). 126(شكل بالمساحات الجانبية 

  

  

  
  



 بشـكل  االهتمام بالمساحات الخضراء والنباتات
  سوار الخارجيـة جميعهـا مغطـاة بالنباتـات ذات األوراق الكثيفـة      
 زيادة المساحات الخضـراء فـي  

سـوار  األ فـي  بشكل واضح سوار، ويظهر ذلك
متر بين المنطقة األماميـة والمنطقـة   

Error! Reference source not found.(   ًمشـكلة
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  .مخطط الموقع العام

  .2010مركز النظم الهندسية والعمراني، سينا 

االهتمام بالمساحات الخضراء والنباتات يظهروبالنظر إلى المشروع بشكل عام 
سوار الخارجيـة جميعهـا مغطـاة بالنباتـات ذات األوراق الكثيفـة      ن األأحيث 

زيادة المساحات الخضـراء فـي  إضافة إلى الخصوصية،  محققا بذلك زيادة من
سوار، ويظهر ذلكالمناطق المبنية واخفاء األجزاء المبنية من األ

متر بين المنطقة األماميـة والمنطقـة    1.5بـ  فرق في المنسوب يبدأ نتجت عن
.Reference source not found(الجانبية ليصل إلى مترين أو اكثـر  

  . بذلك نوعا من المصاطب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
مخطط الموقع العام: )126(شكل 

مركز النظم الهندسية والعمراني، سينا : المصدر

وبالنظر إلى المشروع بشكل عام 
حيث  ؛واضح جدا

محققا بذلك زيادة من، )127(شكل 
المناطق المبنية واخفاء األجزاء المبنية من األ

نتجت عنالداخلية التي 
الجانبية ليصل إلى مترين أو اكثـر  

بذلك نوعا من المصاطب
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  .صورة توضح تغطية النباتات لألجزاء المبنية: )127(شكل 

  .2010مركز النظم الهندسية والعمرانية، سينا : المصدر

  

  .صورة توضح تغطية النباتات ألجزاء من المبنى: )128(شكل 

  .2010مركز النظم الهندسية والعمرانية، سينا : المصدر



، حيـث  األرض حول المشروعتلك المصاطب على تخفيف حجم االنحدار في 
مزروعة بأشجار ضخمة مثمرة وغير مثمرة، مما ساعد 
ال يالحظ وجود مبنى مكون من ثالثـة  

Error! Reference source not found.( ،اخفاء كراجات  عدا عن
130.(  

 

كثافة الغطاء النباتي كحلـول الخفـاء األجـزاء    

الطوابق، يالحظ تميز كل طـابق بوجـود   
ن الفراغات الداخلية أيالحظ  ؛ حيث

116 

تلك المصاطب على تخفيف حجم االنحدار في  وعملت
مزروعة بأشجار ضخمة مثمرة وغير مثمرة، مما ساعد  رضتركت المساحات األخرى من األ

ال يالحظ وجود مبنى مكون من ثالثـة   ن المارألدرجة . على زيادة الغطاء النباتي حول المبنى
.Error! Reference source not found(طوابق في المنطقة 

130(شكل خر تحت بسطة المدخل داخل البناء واآل أحدها

  .مخطط يوضح عالقة البناء مع الشارع

2014.  

 

كثافة الغطاء النباتي كحلـول الخفـاء األجـزاء    طريقة اخفاء الكراج اسفل المدخل والتعامل مع 
  

  .2010مركز النظم الهندسية والعمرانية، سينا 

  :التنوع في الفراغات والتدرج نحو الفراغات الداخلية

الطوابق، يالحظ تميز كل طـابق بوجـود    مستوى بالنظر إلى الفراغات الموزعة على
؛ حيثطابق التسوية فبدأ من. فراغات متكاملة كما سيالحظ الحقا

  ).139(شكل جميعها تحمل مفهوم الفراغات العامة 

وعملت
تركت المساحات األخرى من األ

على زيادة الغطاء النباتي حول المبنى
طوابق في المنطقة 

أحدهاالسيارات 

مخطط يوضح عالقة البناء مع الشارع: )129(شكل 

2014الباحث : المصدر

طريقة اخفاء الكراج اسفل المدخل والتعامل مع : )130(شكل 
  .المنية الخارجية

مركز النظم الهندسية والعمرانية، سينا : المصدر

التنوع في الفراغات والتدرج نحو الفراغات الداخلية  .ب 

بالنظر إلى الفراغات الموزعة على
فراغات متكاملة كما سيالحظ الحقا

جميعها تحمل مفهوم الفراغات العامة 



 

والمدخل مفصول بشكل كامـل عـن   
الصالة والطعام (وبالدخول إلى الفراغات األخرى 

لية فيها، حيث تم فصل المطبخ وغرفـة  
الخادمة وربطهما بشكل مباشر مع غرفة الطعام والمطبخ الذي بدوره مرتبط بشكل مباشر مـع  
انفتاح الفراغات الداخلية نحو الخـارج بواسـطة   

 ،)حـذوة الفـرس  (، من خالل درج المدخل 
وجود مطـبخ  و) صالة(ن جميع الفراغات خاصة بالنوم مع وجود غرفة المعيشة العامة 

وهذه الفراغات موزعة بشكل بسيط وعملي نظرا لطبيعة وظيفتها باإلضافة إلى ارتباطها 
  .على الواجهة الجنوبية معظمها
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 .مخطط طابق التسوية

 .2013أرشيف بلدية رام اهللا 

والمدخل مفصول بشكل كامـل عـن    ،ود ميخائيل على اليساراتكون عيادة الدكتور د
وبالدخول إلى الفراغات األخرى . ولها غرفة انتظار وحمام خاص بها

لية فيها، حيث تم فصل المطبخ وغرفـة  ايالحظ مبدأ الخصوصية الع ؛)وغرفة الخادمة والمطبخ
الخادمة وربطهما بشكل مباشر مع غرفة الطعام والمطبخ الذي بدوره مرتبط بشكل مباشر مـع  

انفتاح الفراغات الداخلية نحو الخـارج بواسـطة    ومن المآخذ على هذا، .الداخلي
  .ارتباطها المباشر مع فيرندات جانبية مهما كانت الوظيفة

، من خالل درج المدخل )132(شكل وصعودا إلى الطابق األرضي 
ن جميع الفراغات خاصة بالنوم مع وجود غرفة المعيشة العامة 

وهذه الفراغات موزعة بشكل بسيط وعملي نظرا لطبيعة وظيفتها باإلضافة إلى ارتباطها 
معظمهامع الخارج بواسطة فيرندات موزعة على محيطها تتركز 

مخطط طابق التسوية: )131(شكل 

أرشيف بلدية رام اهللا : المصدر

تكون عيادة الدكتور دو
ولها غرفة انتظار وحمام خاص بها ،المنزل

وغرفة الخادمة والمطبخ
الخادمة وربطهما بشكل مباشر مع غرفة الطعام والمطبخ الذي بدوره مرتبط بشكل مباشر مـع  

الداخليدرج الخدمة 
ارتباطها المباشر مع فيرندات جانبية مهما كانت الوظيفة

وصعودا إلى الطابق األرضي 
ن جميع الفراغات خاصة بالنوم مع وجود غرفة المعيشة العامة أيالحظ 

وهذه الفراغات موزعة بشكل بسيط وعملي نظرا لطبيعة وظيفتها باإلضافة إلى ارتباطها . آخر
مع الخارج بواسطة فيرندات موزعة على محيطها تتركز 



 

انقسمت الفراغات الخارجية من حيث الخصوصية إلى فراغات خاصة وشبه خاصـة،  
ولكن تبعا للتعامل الذكي مع النباتات والمداخل 
مامي للسيارات، وجعل مدخل المستخدمين والـزوار  
بين المدخلين ومحاط بمجموعة متنوعة من النباتات دائمة الخضرة والموسمية، تتميز بتوجيهها 

  ).136(شكل و )135(شكل ، 
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  .مخطط الطابق األرضي

  .2013أرشيف بلدية رام اهللا 

  :الخصوصية

انقسمت الفراغات الخارجية من حيث الخصوصية إلى فراغات خاصة وشبه خاصـة،  
ولكن تبعا للتعامل الذكي مع النباتات والمداخل  ،ن االخيرة تعتبر عامة في مشاريع أخرى

مامي للسيارات، وجعل مدخل المستخدمين والـزوار  وخلق مدخلين على يمين ويسار السور األ
بين المدخلين ومحاط بمجموعة متنوعة من النباتات دائمة الخضرة والموسمية، تتميز بتوجيهها 

، )134(شكل ، )133(شكل المباشر نحو المدخل الرئيسي للبناء 

مخطط الطابق األرضي: )132(شكل 

أرشيف بلدية رام اهللا : المصدر

الخصوصية  .ج 

انقسمت الفراغات الخارجية من حيث الخصوصية إلى فراغات خاصة وشبه خاصـة،  
ن االخيرة تعتبر عامة في مشاريع أخرىأحيث 

وخلق مدخلين على يمين ويسار السور األ
بين المدخلين ومحاط بمجموعة متنوعة من النباتات دائمة الخضرة والموسمية، تتميز بتوجيهها 

المباشر نحو المدخل الرئيسي للبناء 
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  .في الطابق األرضي) اسفل ساحة الدخول(السيارات إلى الكراج صورة توضح مدخل : )133(شكل 

  .2010مركز النظم الهندسية والعمراني، سينا : المصدر

  

ومدخل الزوار، والممر الواصل بين ممر ) يسارا(صورة توضح جزء من كراج الطابق األرضي : )134(شكل 

  .السيارات وممر المشاة
  .2010مركز النظم الهندسية والعمراني، سينا : المصدر

  

  .صورة توضح مدخل وممر الزوار والسيارات إلى الطابق األول: )135(شكل 
  .2010مركز النظم الهندسية والعمراني، سينا : المصدر
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باإلضافة إلى ذلك فان التكتيالت األساسية للبناء والجدران القائمة بارزة ويزيد بروزها 
 تلـك  وسـاعدت  ،)135(شكل على التقائها باألرض، وتبدأ بالتراجع كلما صعدت نحو األ دعن

  .الجدران على تقسيم الفراغات الخارجية وتوجيه المداخل

 

  .مخطط الموقع العام موضح عليه المداخل وتقسيمات المناطق: )136(شكل 

  .2010مركز النظم الهندسية والعمراني، سينا : المصدر

  

  .توضح الجدران التي تحدد المداخل، حدود البناء والبلكوناتصورة : )137(شكل 

  .2010مركز النظم الهندسية، سينا : المصدر



وباالنتقـال إلـى    ،للبناء بفخامته وتعامده مع الممـر الرئيسـي  
 عند منطقة، )140(شكل و )139

  ، )141(شـكل   توسط طابق التسوية نزوال والطابق األرضـي صـعوداً  
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  .صورة توضح نظام الجدران وطريقة تشكيله للمدخل

  .2010مركز النظم الهندسية، سينا 

  زيادة المساحة

للبناء بفخامته وتعامده مع الممـر الرئيسـي   وتميز المدخل الرئيسي
139(شكل درج داخلي بشكل حذوة فرس  يظهرالفراغات الداخلية 

توسط طابق التسوية نزوال والطابق األرضـي صـعوداً  يالدخول على مستوى 
  .)143(شكل 

  .مخطط طابق التسوية
  .2013أرشيف بلدية رام اهللا 

صورة توضح نظام الجدران وطريقة تشكيله للمدخل: )138(شكل 

مركز النظم الهندسية، سينا : المصدر

زيادة المساحة  . د

وتميز المدخل الرئيسي
الفراغات الداخلية 

الدخول على مستوى 
شكل و )142(شكل 

مخطط طابق التسوية: )139(شكل 
أرشيف بلدية رام اهللا : المصدر



 

 

ساعد على خلق خضر إلى الداخل، الذي 
استمرار الجدران المحددة للمدخل إلـى  

  ).143(شكل و )143(شكل 
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  .مقطع طولي في المشروع

 .2013أرشيف بلدية رام اهللا 

  .مقطع عرضي في المشروع

  .2013أرشيف بلدية رام اهللا 

خضر إلى الداخل، الذي الغطاء األ المعماري بنقلوفي نفس الوقت قام 
استمرار الجدران المحددة للمدخل إلـى   وأكد ذلك .تنقل سلس من الخارج نحو الداخل أوبالعكس

شكل اختالف اللون بين الداخل والخارج  الفراغ الداخلي بالرغم من

مقطع طولي في المشروع: )140(شكل 

أرشيف بلدية رام اهللا : المصدر

مقطع عرضي في المشروع: )141(شكل 

أرشيف بلدية رام اهللا : المصدر

وفي نفس الوقت قام 
تنقل سلس من الخارج نحو الداخل أوبالعكس

الفراغ الداخلي بالرغم من
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  ).حذوة الفرس(الدرج صورة توضح منطقة الجلوس في منطقة : )142(شكل 

  .2010مركز النظم الهندسية والعمرانية، سينا : المصدر

  

  .صورة توضح المدخل من الداخل: )143(شكل 

  .2010مركز النظم الهندسية والعمرانية، سينا : المصدر

  :التصميم المعماري على الفراغات أثر) 2

الجدران العامودية، والني ظهرت بطريقة غير مدروسة يظهر في هذا المشروع عنصر 
مـا  أ، أو غير أصيلة في التصميم ولكن أثرت تلك الجدران بطريقة ما على المخطط الـداخلي 

 فيظهر من خالل الموقع العام تأثر المحيط بشكل بسيط وخاصة) 144(شكل الفراغات الخارجية 
شكل ويالحظ من . منطقة المداخل ولكن تم تطويعها لتتماشى مع الشارع الرئيسي لتحدد المداخل
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الذي يـؤدي إلـى الطـابق    ) الزوار(تشكل المدخل الخاص المشاة ) 3رقم (ن المنطقة أ )144(
األرضي والتسوية معا، حيث يظهر الترحيب الواضح من خالل االنفتاح نحـو الخـارج فـي    

، بشـكله المخروطـي  الجداريين المحتضنين للمدخل الرئيسي للبناء والذي يظهر على المخطط 
ضن بين جدارين متوازيين يشكالن مدخل درج الخدمة بين حتُا الذي إضافة إلى المدخل الجانبي

، حيث يحـدد كـل   )1بالرقم (هذا ويتماثل على جانبيه مداخل السيارات الممثلة . جميع الطوابق
فتشكل المناطق الخضراء ) 2للرقم (ما بالنسبة أ. )144(شكل مدخل جدارين كما هو ظاهر في 

  .يضا بواسطة الجدران العاموديةأالتي تم تحديدها 

 

  .أثر الجدران الخارجية على الفراغات الخارجية: )144(شكل 

 .2010النظم الهندسية والعمرانية، سينا مركز : المصدر

 الفراغات الداخلية، فكان األثر للجدران الخارجية عليها أو التكوين الخارجي واضحاما أ
قسام الرئيسية لتوزيع ألقراءة ا حيث يمكن) 145(شكل في تحديد أهم االقسام فيها، وبالنظر إلى 

منطقة المدخل التي انقسمت إلـى  ) 1الرقم (حيث يظهر  األرضي؛الفراغية الداخلية في الطابق 
التـي   منطقة الصالة) 3الرقم (ويظهر مناطق النوم، ) 2الرقم (وفراد، خل السيارة ومدخل األدم

يظهر الخدمات التي تحـوي المطـبخ   ) 4الرقم (و تميزت بعملها كموزع لباقي فراغات الطابق،
  .ودرج الخدمة
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  .مخطط الطابق األرضي يوضح أثر التكوين الخارجي على الفراغات الداخلية: )145(شكل 

  .2013أرشيف بلدية رام اهللا : المصدر

ن أمر كثيرا علن الطابق األرضي، حيث طابق التسوية فال يختلف األ انتقلنا إلىوإذا ما 
  ، حيـث يظهـر   )146(شـكل  التكوين الخارجي ساعد على توزيع الفراغات الداخلية كما في 

 منطقـة العيـادة   )2الرقم (يظهر ضن بين جداري المدخل، حتَماليشكل المدخل  لذيا )1الرقم (
المحتضنة من قبل الجدارين الممتدين نحو الخارج بحيث ينحصر الفراغ مع جـدار المـدخل،   

منطقة الخدمات التي تشمل الدرج المحصور بين جداري بيت الدرج والمطـبخ   )4الرقم (يظهر 
غرفـة   )5الـرقم  (يظهـر  حد جدران الدرج وجدار غرفة الخامة من الخارج، أالمحصور بين 

والذي يتوسط امتداد الجميـع   )3لرقم ا( امأ ،الخادمة المحصورة بين جدران التيراس الخارجي
  .الجدران ويمركز في قلب المنزل ويشكل منطقة الطعام والصالة

 

  .التسوية حيث يظهر تأثره بالتكوين الخارجي في توزيع الفراغات الداخليةمخطط طابق : )146(شكل 

 .2013أرشيف بلدية رام اهللا : المصدر
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  :في مشروع رزق خوري الفكرة التصميمية) 3

 ؛ضعف المشروع على مستوى المخطـط  بشكل واضح من خالل التحليل السابق يظهر
حيث تظهر الصالة  ؛األرضي أو التسويةصالة سواء في الطابق لخاصة في توفير حيز واضح ل

؛ وذلك بسبب الفتحات الكبيرة على جميع )146(شكل على أنها موزع مركزي لجميع الفراغات 
  .لة وكفاءته في أداء وظيفتهالفراغات التي اضعفت وضوح فراغ الصا

) 147(شكل يالحظ من تشكيل الكتل األساسية التي شكلت التصميم األساسي للمشروع 
ـ نطمفـي   تاين التقتتعامدم) 2و 1مستطيلين رقم(نها عبارة عن كتلتين رئيسيتين أ   المـدخل  ة ق
  ).3رقم (

  

  .التشكيل األساسي للمشروع: )147(شكل 

  .2014الباحث : المصدر

  

  .الكتل األساسية التي شكلت المشروع: )148(شكل 

  .2014الباحث : المصدر
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درجـة   45وية االمعماري بربطها بكتلة ثالثة مائلة بزولزيادة العالقة بشكل أوضح قام 
ن عالقـة الكتلـة   أكما يالحظ ). 148(شكل يمن وكراج السيارة قامت بتشكيل جدار المدخل األ

باإلضافة إلى خدمته التصـميم   ،بير الحديقة المحيطة والمداخل للمشروعوتوجيهها خدم بشكل ك
 تميزتخلقت فراغات بسيطة، بالرغم من عدم ارتباطه مع البناء بشكل واضح حيث  من الداخل

  علـى شـكل    ائـل بسـقفها الم  تميزتباإلضافة إلى كتلة الدرج . الداخلومن الخارج  هامدخلب
  ).149(شكل  Vحرف 

 أغلبكانت تلك الكتل في توجيهها وتوزيع فراغاتها تخدم الوظائف الداخلية حيث ان لقد 
جنوب -شرق: غرف النوم(الفراغات كانت موزعة بحسب استراتيجية التهوية والتشميس العامة 

ن العيادة موجهة أباإلضافة إلى ) شرق شمال وغرب شمال: المطبخ والحمامات) (وجنوب غرب
  ).146(شكل و )145(شكل الشرقي حيث انها تحتاج إلى تشميس مستمر -إلى الجنوب

 

  .كتلة الدرج المتميزة بسقفها عكست الطابع المعماري الخاص بالمصمم: )149(شكل 

  .2010، سينا ةمركز النظم الهندسية والعمراني: المصدر



وكانت الجدران العامودية الظاهرة من الكتل الخارجية تخدم آلية التخفيـف مـن حـدة    
والفيرندات البارزة تركـزت  ، )146

ن التصميم انطلق أيصعب الجزم ب
؛ حيث أن تلك الجدران والفيرندات لـم تظهـر   

شـكل  ، )151(شكل ، )150(شكل 

 

 

128 

وكانت الجدران العامودية الظاهرة من الكتل الخارجية تخدم آلية التخفيـف مـن حـدة    
146(شكل و )145(شكل الشمس في فترات معينه خالل النهار 

يصعب الجزم بو، )جنوب-شرق(في المناطق المعرضة للشمس بشكل كثيف 
؛ حيث أن تلك الجدران والفيرندات لـم تظهـر   روعمن المخطط الداخلي من التشكيل العام للمش

شكل بطريقة تخدم التصميم بشكل قوي ولم تكن أصلية مع البناء 
)153.(  

  ).الشرقية(الواجهة األمامية 

 .2013أرشيف بلدية رام اهللا 

  ).الجنوبية(الواجهة الجانبية 

 .2013أرشيف بلدية رام اهللا 

وكانت الجدران العامودية الظاهرة من الكتل الخارجية تخدم آلية التخفيـف مـن حـدة    
الشمس في فترات معينه خالل النهار 

في المناطق المعرضة للشمس بشكل كثيف 
من المخطط الداخلي من التشكيل العام للمش

بطريقة تخدم التصميم بشكل قوي ولم تكن أصلية مع البناء 
(شكل و )152(

الواجهة األمامية : )150(شكل 

أرشيف بلدية رام اهللا : المصدر

الواجهة الجانبية : )151(شكل 

أرشيف بلدية رام اهللا : المصدر



 

 

 وأسـفل نحـاء  أفي جميع  نوعة
ن الفتحـات المسـتخدمة لتهويـة جميـع     

ممـا يصـعب    ؛الفراغات الداخلية بما فيها الحمامات تظهر متشابهة من حيث الشكل والحجـم 
ويفتح المجال لصاحب البناء بإعادة تشكيل وتوزيع 

وهذا يعطـي   الفراغات الداخلية بحسب ما يراه مناسبا، وبحسب حاجته على طول عمر المبنى
  .انطباعاً بعدم تأثر الفراغات الداخلية بالتشكيل الخارجي وعدم ارتباط المخطط مع المشروع
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  ).الغربية(الواجهة الخلفية 

 .2013أرشيف بلدية رام اهللا 

  ).الشمآلية(الواجهة الجانبية 

 .2013أرشيف بلدية رام اهللا 

  :السمات العامة للمشروع

نوعةبتوفير فراغات م المهندس رزق خورييالحظ اهتمام 
ن الفتحـات المسـتخدمة لتهويـة جميـع     أويجدر الذكر ب وتأثرت الفتحات بذلك

الفراغات الداخلية بما فيها الحمامات تظهر متشابهة من حيث الشكل والحجـم 
ويفتح المجال لصاحب البناء بإعادة تشكيل وتوزيع  ،ماكن الحمامات من الخارجأللمشاهد تحديد 

الفراغات الداخلية بحسب ما يراه مناسبا، وبحسب حاجته على طول عمر المبنى
انطباعاً بعدم تأثر الفراغات الداخلية بالتشكيل الخارجي وعدم ارتباط المخطط مع المشروع

الواجهة الخلفية : )152(شكل 

أرشيف بلدية رام اهللا : المصدر

الواجهة الجانبية : )153(شكل 

أرشيف بلدية رام اهللا : المصدر

السمات العامة للمشروع) 4

يالحظ اهتمام 
وتأثرت الفتحات بذلكوداخل البناء، 

الفراغات الداخلية بما فيها الحمامات تظهر متشابهة من حيث الشكل والحجـم 
للمشاهد تحديد 

الفراغات الداخلية بحسب ما يراه مناسبا، وبحسب حاجته على طول عمر المبنى
انطباعاً بعدم تأثر الفراغات الداخلية بالتشكيل الخارجي وعدم ارتباط المخطط مع المشروع
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  :تحقيق المشروع للشروط العامة للعمارة) 5

بـين التصـميم، برنـامج     تـوازن المعماري جاهدا في هذا المشروع على خلق ول اح
تحقيق الشروط العامة للعمارة وذلك على النحو  ه نسبياً فيالمشروع وطبيعة الموقع، فكان نجاح

  :التالي

 :المنفعة  .أ 

علـى مسـتوى   للفراغات المعمارية  مختلفن المخططات المعمارية التي تميزت بحل إ
تعكس الفهم بأهميـة تزويـد   و مختلفة،بالخصوصية وحلها بطريقة اهتمامها مداخل الطوابق، و
؛ وعليه فإن ذلـك  قصى من المتطلبات التي حددت مالمح البرنامج للمشروعالمستخدم بالحد األ

  .المشروع نجح في توفير الوظيفة التي أنشئ من أجلها

 :المتانة  .ب 

اإلنشاء والمواد الحديثة التـي شـيد   سلوب أم، و1961بالرجوع إلى تاريخ اإلنشاء عام 
 .بشكل كامل ان كون المشروع مستخدمالمشروع بها، وحتى اآل

 :الجمال  .ج 

نتج عن هذا العمل وبشكل واضح مفهوم الجمال بالرغم من عدم االهتمـام بالواجهـات   
، والذي حقق مفاهيم الخصوصية واالنفتاح عن طريق فصل الوظـائف  الخلفية والجانبية الخلفية

  .الطوابق، باإلضافة إلى فصل الجزء العام بشكل عام عن الجزء الخاص خالل

 :االقتصاد  .د 

نظرا ألسلوب البناء والتقنيات التي كانت متوفرة في تلك الفترة، إضـافة إلـى حجـم    
لم يكن  اءبأن ذلك البن جلياالتشكيالت المعمارية التي شوهدت خالل مناقشة العمل سابقا، يظهر 

  .زانية محدودةلينفذ بتكاليف أو مي
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  المالمح العامة ألعمال رزق سبيرو خوري 4.4.3

وبالعودة إلى التشكيالت المعمارية يالحظ ايضا التنوع باستخدام المواد بشـكل واضـح   
  :يما يلويتضح ذلك من خالل 

 :تنوع استخدام المواد في البناء  .أ 

ـ   الملمـس   ثيظهر في هذا المشروع تنوع واضح في استخدام المواد المختلفة مـن حي
  :والحجم والشكل، ويظهر ذلك من خالل الجدول التالي

  .التنوع في استخدام المواد: )5(جدول 

سم ليؤكد على 12.5بارتفاع ) المقادم(حجر 
الجدران العامودية التي تحدد التكوين العام 
للبناء والتي تميز باستخدامه بشكل متعاكس 

  .المجاورضا كما يظهر الشكل أا

  

سم والذي استخدم 25الحجر المطبوب بارتفاع 
في المناطق المحصورة بين الجدران العامودية 

  .كما في الشكل المجاور

  

  .الحجر المفجر في الواجهات الجانبية والخلفية
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الرخام األبيض في تشكل األعمدة المستطيلة 
العامودية والتي تشكل المدخل الذي تميز به 

  .المشروع كما في الشكل المجاورعن سائر 

  

استخدام الحديد في تشكيل حمايات النوافذ 
والفيرندات وحماية التيراسات التي تظهر بعض 
التناقض من حيث اختالفها بالتصميم والزخرفة 

  .كما في الشكل المجاور

  

الطوب األحمر في المدخنة لمدفأتي الحطب كما 
  .في الشكل المجاور

  

الخرسانة لألعمدة الحاملة للكتلة استخدام 
  .المرفوعة الخلفية

  
 .2014الباحث : المصدر
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  :استخدام األلوان  .ب 

اهتمامه باأللوان وخاصة عند ربطها بالتشـكيل   لمشروع السابقظهر من خالل دراسة ا
  ):6(جدول المعماري، ويظهر ذلك من خالل 

  :األلوانالتنوع في استخدام : )6(جدول 

سم بشكل متعدد 12.5بارتفاع ) المقادم(حجر 
األلوان يطغى عليها األلوان األحمر الفاتح 

  .يضا كما يظهر الشكل المجاورأ

  

سم 25والمفجر بارتفاع الحجر المطبوب 
  .باللون األبيض كما في الشكل المجاور

  

الرخام األبيض واقتصاره على المدخل من 
  .حيث شكل االستخدام كما في الشكل المجاور
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اللون األبيض المتمثل بالكتل الخرسانية 
  )Vاألعمدة على شكل حرف (

 

استخدام الحديد في تشكيل حمايات النوافذ 
سود وحماية التيراسات باللون األوالفيرندات 

ليكون خفيف الوزن بصريا كما في الشكل 
  .المجاور

  

الطوب األحمر في المدخنة لمدفأتي الحطب، 
للتأكيد على العناصر األفقية وقرب لونه من 
  .لون الجدران الملونة كما في الشكل المجاور

  
 .2014الباحث : المصدر

 :التشكيالت المعمارية  .ج 

التحسينات على  من ولكن هناك مجموعة المعماري، التكوين بساطة )147(شكل  يعكس
من تكوينها زاخرا  تضيفت لتلك الكتل جعلُأاأللوان والمواد التي  فيالتشكيل المعماري والزخم 

تلك التراجعات الصغيرة في الجدران والتغييـر مـن نـوع المـواد     يالحظ فمثال  ؛بالتشكيالت
 ن تعتبر تشكيالتأزاد من التشكيالت المعمارية والتي يمكن ) 6(جدول و )5(جدول المستخدمة 

  .من كونها تشكيال في التكوين نفسه أكثرسطحية 
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  .واختالف الموادة الواحدة لالتراجعات في الكت: )154(شكل 

 .2010مركز النظم الهندسية والعمراني، سينا : المصدر

 ):الزخارف والمنمنمات(التشكيالت السطحية   .د 

ال إلم يظهر اي نوع من الزخارف والتشكيالت السطحية على الواجهات بشـكل بـارز   
فـي   التراجعـات سم، وبعض 3سم تبرز عن الواجهات  10استخدام المعماري لبراطيش سمك 

 )154(شـكل  الواجهة الواحدة لزيادة التكسير في الجدار الواحد، وخلق مبرر لوضـع النوافـذ   
ـ      Vيضا استخدام قمط الشبابيك بشكل أو   ميم الكلـي  والذي يعتبـر غيـر متناسـق مـع التص

  ).154(شكل 

 :التفاصيل الهندسية  .ه 

حل مشكلة  آليةو ،ويخلو المشروع من التفاصيل المعمارية عند التقاء المواد المختلفة كما
في ربط مداميك الحجر مشكلة التقاء سقف الفيرندات المقصور مع الحجر، باإلضافة إلى وجود 

  .ومتابعة ودراسة تسبق تنفيذ المشروع إدراكالمختلفة االرتفاع معا مما ينم عن عدم 

 :الفراغات الداخلية  .و 

حيـث   ؛الفراغات الداخلية بتوزعها على مستوى الطوابق من حيث الخصوصية تتمتع
  .الفراغات الخاصة في طابق التسوية والفراغات العامة في الطابق األرضي وضعت
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واستخدام  ،وخالصة القول، فإن أعمال خوري تميزت باستخدامه لسقف الدرج المكسوح
ولكن تشابهت أعماله مع أعمال  صيل في البناء،أكعنصر  على مستوى المخطط الشكل الدائري

جر الملون بشكل متعاكس، إضافة إلى الزخم في التشكيالت حم الهاني عرفات من حيث استخدا
المعمارية، ولكنه اختلف مع جميع الحاالت التي تمت دراستها من حيث تركيزه على الواجهـة  
األمامية والجانبية والتي تشكل المظهر المواجه للشارع وأهمال الواجهات األخرى مـن حيـث   

  .اصر مميزة كما في تلك الواجهاتالتصميم أو حتى ربطها مع المشروع بعن

بشكل عام شكّل هؤالء الرواد نفس التوجه من ناحية التعقيد في التكوين المعماري، مـع  
وجود االختالفات في التعبير عن ذلك تبعاً لشخصية المعماري، وكما ظهر توجه آخر مختلـف  

  .ته في الفصل التاليعن التوجه السابق؛ تميز بالبساطة والوضوح لعدد من الرواد سيتم مناقش
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  الفصل الرابع

، )1995- 1959(رواد العمارة في فلسطين 
  )النزعة إلى البساطة والوضوح(

   



138 

  الفصل الرابع

  )النزعة إلى البساطة والوضوح(، )1995-1959(رواد العمارة في فلسطين 

في هذا الفصل سيتم العمل على شرح أعمال المعماريين التي تميـزت بالبسـاطة فـي    
حيث بـرزت فـي ذلـك     ،عدم تنوع في المواد المستخدمة فيها التكوين والتشكيل المعماري مع

 .أعمال المعماري مازن نظيف الخيري والمعماري سليم فؤاد الزرو

  تمهيد 1.4

الرواد في فلسطين خالل فترة الدراسة والذين  عدد من في هذا الفصل سيتم تقديم عمارة
  :وح في التكوين واستخدام األلوان، وذلك على النحو التاليتميزت أعمالهم بالبساطة والوض

  )م1960(المعماري سليم فؤاد زرو  2.4

  فلسطين - اهللارام 

  

  .المهندس سليم فؤاد زرو: )155(شكل 

  (Saleem F. Zaru, 2007): المصدر

  حياته 1.2.4

، وأنهى دراسته الثانوية من مدارس الفرندز لـألوالد  ،في مدينة رام اهللا 1960عام ولد 
دراسـاته   وأكمـل  ،في بيروت) AUB(مريكية لهندسة المعمارية في الجامعة األا دراسة أنهي

الينـوي   في تخطيط المدن من جامعـة ) في تخطيط المدينة والتخطيط اإلقليمي ماجستير(العليا 
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، عمل كمحاضـر  اكيمرفي أ 1984عام ) Illinois Institute of Technology(للتكنولوجيا 
المركـز  "مكتب  أنشأوكان قد  1988في قسم الهندسة المعمارية في جامعة النجاح الوطنية عام 

باإلضافة إلى ذلك وبعد مرور عشرة سـنوات فـي    .في تلك الفترة" الهندسي للعمارة والتخطيط
في التدريس؛ أسس شـركة بيـوت شـهرزاد للتطـوير     ممارسة مهنة الهندسة وثمانية سنوات 

م عاش في ميرالند حيث أسس وأدار عدة مؤسسات للتطوير العقاري 1991العقاري، ومنذ العم 
 United Palestinian(ويشغل حالياً المدير التنفيـذي لمؤسسـة   . سواء السكنية أو التجارية

Appeal (اإلغاثة الفلسطينية الموحدة. (Saleem F. Zaru, 2007)  

  تحليل بعض أعماله 2.2.4

  فيال السيدة جين زرو 1.2.2.4

  فيال :نوع البناء

  .اهللا رام-بورسعيدحي : الموقع

  م1985 :سنة التصميم

  2م869 :مساحة األرض

  %49.9  :النسبة المئوية

  

  .منزل السيدة جين زرو ةصور: )156(شكل 

  .2014رام اهللا  بلدية-موقع نظم المعلومات الجغرافية : المصدر



يتميز هذا المشروع عن باقي األعمال التي تم تحليلها سابقاً باستحواذه على كامل قطعة 
يتوسطها فناء داخلي تحـيط الفراغـات   

 نحو امن الفناء مفتوحء رك جزالداخلية به، مع قيام المعماري بإضافة إلى هذا النوع من البناء تَ
 ؛ بطريقة توحي للناظر بأن المدخل الرئيسي للمشروع من

 

لخلق تجربة مميـزة   رضقام المعماري في هذا المشروع باالستفادة من كامل قطعة األ
طراز العمارة الحديثة الذي تميز به هذا 
حيث قام بخلق فراغات خاصة وداخلية مما يعطي اسـتمرارية  
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  :الفراغات الداخلية والمساحات الخارجية

  :استغالل المساحات

يتميز هذا المشروع عن باقي األعمال التي تم تحليلها سابقاً باستحواذه على كامل قطعة 
يتوسطها فناء داخلي تحـيط الفراغـات    بحيث ،واتخاذ شكل البيوت والقصور القديمة

الداخلية به، مع قيام المعماري بإضافة إلى هذا النوع من البناء تَ
؛ بطريقة توحي للناظر بأن المدخل الرئيسي للمشروع من)157(شكل المحيط الخارجي كما في 

  .مخطط الموقع العام

  .2013أرشيف بلدية رام اهللا 

  :الفراغيالتنوع والتدرج 

قام المعماري في هذا المشروع باالستفادة من كامل قطعة األ
طراز العمارة الحديثة الذي تميز به هذا  عوغير معهودة في العمارة المعاصرة، وخصوصا بتطبي

حيث قام بخلق فراغات خاصة وداخلية مما يعطي اسـتمرارية   ؛المعماري في تصميم المشروع

الجزء 

الفراغات الداخلية والمساحات الخارجية) 1

استغالل المساحات  .أ 

يتميز هذا المشروع عن باقي األعمال التي تم تحليلها سابقاً باستحواذه على كامل قطعة 
واتخاذ شكل البيوت والقصور القديمة رض،األ

الداخلية به، مع قيام المعماري بإضافة إلى هذا النوع من البناء تَ
المحيط الخارجي كما في 

  .تلك المنطقة

مخطط الموقع العام: )157(شكل 

أرشيف بلدية رام اهللا : المصدر

التنوع والتدرج   .ب 

قام المعماري في هذا المشروع باالستفادة من كامل قطعة األ
وغير معهودة في العمارة المعاصرة، وخصوصا بتطبي

المعماري في تصميم المشروع



 ضعفت تلـك االسـتمرارية بـنقص   
فكرة االندماج الفراغي بين الداخل والخـارج، وبـين الفراغـات    

شـكل   عكسو ؛إضافة إلى ما سبق قام المعماري بااللتزام باالرتدادات التنظيمية للبناء
لمشروع، وانعكس ذلك على شـكل  
دى ذلك إلى خلق مساحات محيطة بالبناء تـم اسـتخدامها   
  شكل مركزاً للتجمع وصالة مفتوحـة متعـددة االسـتخدام    
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ضعفت تلـك االسـتمرارية بـنقص   ولكن  ،الداخل والخارج واندماج للفراغات مع المحيط
فكرة االندماج الفراغي بين الداخل والخـارج، وبـين الفراغـات     أضعفالغطاء النباتي بشكل 

  .)157(شكل الوسطي الداخلية مع الفناء 

 

  .مخطط يوضح طريقة التشكيل األساسي للتصميم

2014.  

إضافة إلى ما سبق قام المعماري بااللتزام باالرتدادات التنظيمية للبناء
لمشروع، وانعكس ذلك على شـكل  ا حدود العامة وتشكيلضالع على الفكرة األرض منتظمة األ

دى ذلك إلى خلق مساحات محيطة بالبناء تـم اسـتخدامها   أو ؛)158(شكل  أيضاً 
شكل مركزاً للتجمع وصالة مفتوحـة متعـددة االسـتخدام     فقدء الداخلي الفنا ، أما

  .واستخدم لتوجيه بعض الفراغات عليها

 

  .صورة توضح الغطاء النباتي المحيط بالمشروع

  .2014رام اهللا  بلدية-موقع نظم المعلومات الجغرافية 

الداخل والخارج واندماج للفراغات مع المحيطبين 
الغطاء النباتي بشكل 

الداخلية مع الفناء 

مخطط يوضح طريقة التشكيل األساسي للتصميم: )158(شكل 

2014الباحث : المصدر

إضافة إلى ما سبق قام المعماري بااللتزام باالرتدادات التنظيمية للبناء
األرض منتظمة األ

 الفناء الوسطي
، أماكغطاء نباتي

واستخدم لتوجيه بعض الفراغات عليها )159(شكل 

صورة توضح الغطاء النباتي المحيط بالمشروع: )159(شكل 

موقع نظم المعلومات الجغرافية : المصدر



ن الفراغات الداخليـة  أ، يالحظ )

 

الفراغـات مفتوحـة نحـو الفنـاء     
ولكن تميزت بعض الفراغات باالنفتاح نحو الداخل 

  ).161(شكل 
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)160(شكل إلى المخطط األرضي للمشروع  بالرجوع
  .والخارجية مترابطة بطريقة قوية

  .مخطط الطابق األرضي

  2014أرشيف بلدية رام اهللا 

  :الخصوصية

الفراغـات مفتوحـة نحـو الفنـاء      معظمن أق األرضي بيالحظ من خالل مخطط الطا
ولكن تميزت بعض الفراغات باالنفتاح نحو الداخل  الوسطي والمحيط الخارجي على حد سواء،

شكل وبمساحات زجاجية كبيرة مثل الصالون والجلوس والطعام 

 الفناء الوسطي

سي
رئي

ل ال
دخ

الم
 

ات
ار

سي
ف 

واق
م

  

بالرجوع
والخارجية مترابطة بطريقة قوية

مخطط الطابق األرضي: )160(شكل 

أرشيف بلدية رام اهللا : المصدر

الخصوصية  .ج 

يالحظ من خالل مخطط الطا
الوسطي والمحيط الخارجي على حد سواء،

وبمساحات زجاجية كبيرة مثل الصالون والجلوس والطعام 

ات
ار

سي
ف 

واق
م

  

 ب- مقطع ب



 

  ما غرف الحمامات والمخازن فتميزت بفتحات كبيرة ولكـن مرتفعـة نحـو الخـارج     

 

  .لية الغربية، يظهر فيها نوافذ الحمامات والغرف وطريقة معالجتها مع الواجهات

، حيـث  )163(شـكل  ن الفراغات الداخلية مقسمة إلى أجزاء اربعـة  
  .انقسمت الفراغات لتشكل ما يمكن تسميته منزلين منفصلين في المدخل والخدمات
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  .ب، يوضح حجم الفتحات على الفناء الوسطي-مقطع ب

  .2014أرشيف بلدية رام اهللا 

ما غرف الحمامات والمخازن فتميزت بفتحات كبيرة ولكـن مرتفعـة نحـو الخـارج     
  

لية الغربية، يظهر فيها نوافذ الحمامات والغرف وطريقة معالجتها مع الواجهاتاالواجهة الشم

 .2014أرشيف بلدية رام اهللا 

  :التصميم المعماري على الفراغات

ن الفراغات الداخلية مقسمة إلى أجزاء اربعـة  أومن المالحظ ب
انقسمت الفراغات لتشكل ما يمكن تسميته منزلين منفصلين في المدخل والخدمات

 

  .تقسيم الفراغات وتوزيعها خالل المشروع

2014. 

مقطع ب: )161(شكل 

أرشيف بلدية رام اهللا : المصدر

ما غرف الحمامات والمخازن فتميزت بفتحات كبيرة ولكـن مرتفعـة نحـو الخـارج     أ
  ،)162(شكل 

الواجهة الشم: )162(شكل 

أرشيف بلدية رام اهللا : المصدر

التصميم المعماري على الفراغات أثر) 2

ومن المالحظ ب
انقسمت الفراغات لتشكل ما يمكن تسميته منزلين منفصلين في المدخل والخدمات

تقسيم الفراغات وتوزيعها خالل المشروع: )163(شكل 

2014الباحث : المصدر



بتوفير ثالث غرف نوم وصالونين وثالثة حمامات وغرفتي 
، فيشمل مطبخ )3رقم (ما القسم الثاني من المخطط 

ـ  ـ  اتالفراغ للضـيوف أو   ةمخصص
جلـوس  في غرفـة ال  على حدة؛

يضاً ان غرفة الطعام والصالون والجلوس مفتوحة بشكل كامل نحو الفراغ 
كـون مخصصـا   ين أالداخلي مما يخفف من خصوصية الفناء الوسطي والذي يفتـرض بـه   

  

 

مخطط الطابق األرضي، يوضح توزيع الفراغات وعالقاتها مع الفناء الوسطي ومواقع مـدافيء  

تم التأكيد  ،فهمها وجود مدخل المنزل الرئيسي من وسط البناء
وغيـر مـرتبط علـى     وية المفتوحة

ن المدخل غيـر مرحـب مـن    
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بتوفير ثالث غرف نوم وصالونين وثالثة حمامات وغرفتي ) 2رقم (تميز القسم األول 
ما القسم الثاني من المخطط أ، )164(شكل و )163(شكل 

ـ  يهيأ بأن تلكطعام وجلوس وغرفة نوم، غرفة  الفراغ
على حدة؛ باإلضافة إلى وجود مدفأة حطب في كل قسم. 

يضاً ان غرفة الطعام والصالون والجلوس مفتوحة بشكل كامل نحو الفراغ أوالصالون، ويالحظ 
الداخلي مما يخفف من خصوصية الفناء الوسطي والذي يفتـرض بـه   

  ).164(شكل و  )162(شكل ، )161(شكل المنزل 

مخطط الطابق األرضي، يوضح توزيع الفراغات وعالقاتها مع الفناء الوسطي ومواقع مـدافيء  

 .2014أرشيف بلدية رام اهللا 

فهمها وجود مدخل المنزل الرئيسي من وسط البناءمور التي يصعب ومن األ
وية المفتوحةاللدخول وبعيدا عن الز عليه بواسطة جدار عامودي موازٍ

ن المدخل غيـر مرحـب مـن    أ، باإلضافة إلى مستوى المخطط أو على مستوى ثالثي األبعاد

تميز القسم األول 
شكل خزين ومطبخ 

غرفة  وحمام و
لشخص مستقل

والصالون، ويالحظ 
الداخلي مما يخفف من خصوصية الفناء الوسطي والذي يفتـرض بـه   

المنزل  مستخدميل

مخطط الطابق األرضي، يوضح توزيع الفراغات وعالقاتها مع الفناء الوسطي ومواقع مـدافيء  : )164(شكل 
  .الحطب

أرشيف بلدية رام اهللا : المصدر

ومن األ
عليه بواسطة جدار عامودي موازٍ

مستوى المخطط أو على مستوى ثالثي األبعاد



 معتمة؛ باإلضافة إلى وجود ممرات داخلية
ـ ن الفأمما يوحي ب اء الـداخلي  ن

الفـراغ   نتجعلى مستوى المخطط، فقد 
 للسيارات ومـدخالً  اًخارجي اًساحة جانبية تشكل كراج

بالنظر إلى الشكل العام للمشروع، يالحظ البساطة الواضحة في توزيع الفراغـات مـع   
عادة تقسيم المخطط الداخلي بدون التأثير على التصميم 

بشكل واضح وملفت  تلك البساطة
، بحيـث  جـداً  اًن التشكيل المعماري كان بسـيط 

  ).165(شكل اقتصرت الكتل الخارجية على مستوى أفقي يعمل كتاج للكتلة الرئيسية 

 

حتى فتحات غرف الحمامـات كانـت   
شـكل  و )161(شـكل  على من مستوى االنسـان  

في هذا المشروع فكرة مميزة على مستوى المخطط والواجهـات  
حقـق   سليم الـزرو ن أال إلتي كانت تحمل نفس الفكرة في بساطتها، وبالرغم من تلك البساطة 
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باإلضافة إلى وجود ممرات داخلية. ضاأي، وغير مرحب من الداخل )164
مما يوحي ب دون استغالل الفناء الوسطي للعمل على التنقل بين الفراغات،

  .لمستخدمي المنزلمصمم الستخدام الزوار وليس 

على مستوى المخطط، فقد ) 4رقم ) (163(شكل األخير اما بالنسبة للجزء 
ساحة جانبية تشكل كراج من خاللعن الشكل غير المكتمل للمربع 

  :الفكرة التصميمية

بالنظر إلى الشكل العام للمشروع، يالحظ البساطة الواضحة في توزيع الفراغـات مـع   
عادة تقسيم المخطط الداخلي بدون التأثير على التصميم إمكانية إن أالمرونة الموجودة فيه، حيث 

تلك البساطة انعكست ذلكباإلضافة إلى . الخارجي تعد متاحة بشكل محدود
ن التشكيل المعماري كان بسـيط أحيث  ؛للنظر على الشكل الخارجي للمشروع

اقتصرت الكتل الخارجية على مستوى أفقي يعمل كتاج للكتلة الرئيسية 

  .مخطط تجريدي للتصميم

2014.  

حتى فتحات غرف الحمامـات كانـت    ،ن الفتحات كانت بسيطة وكبيرةأباإلضافة إلى 
على من مستوى االنسـان  أعبارة عن شبابيك رفيعة أفقية على مستوى 

في هذا المشروع فكرة مميزة على مستوى المخطط والواجهـات   سليم الزروحقق 
لتي كانت تحمل نفس الفكرة في بساطتها، وبالرغم من تلك البساطة 

164(شكل الخارج 

دون استغالل الفناء الوسطي للعمل على التنقل بين الفراغات،
مصمم الستخدام الزوار وليس 

اما بالنسبة للجزء 
عن الشكل غير المكتمل للمربع 

  .اًثانوي

الفكرة التصميمية) 3

بالنظر إلى الشكل العام للمشروع، يالحظ البساطة الواضحة في توزيع الفراغـات مـع   
المرونة الموجودة فيه، حيث 

الخارجي تعد متاحة بشكل محدود
للنظر على الشكل الخارجي للمشروع

اقتصرت الكتل الخارجية على مستوى أفقي يعمل كتاج للكتلة الرئيسية 

مخطط تجريدي للتصميم: )165(شكل 

2014الباحث : المصدر

باإلضافة إلى 
عبارة عن شبابيك رفيعة أفقية على مستوى 

)162.(  

حقق وقد 
لتي كانت تحمل نفس الفكرة في بساطتها، وبالرغم من تلك البساطة ا



ن واحد، مع خلق تنوع فراغي للساحات التـي تعتبـر خارجيـة    
  .خصوصية الفناء الوسطي

انعكست بساطة المخطط والتكوين المعماري على بساطة المـواد والعالقـات بينهـا،    
، )4(والحديـد  ) 3(واالسـمنت  ) 

سود، لزيادة وزنه ما الحديد فحمل اللون األ
سـطح  صميم حيث كان محدود االستخدام في أجزاء قليلة من الـدرابزين علـى األ  

ل الكتلة األفقية التي عملت على ما االسمنت فشكّ
شكل  كما في) 1(والطبزة ) 2(ن الحجر اقتصر على ملمسيه الطب 

نواع دقيق في العالقات بين تلك الكتل يالحظ وجود تفاصيل دقيقة في الربط بين األ
أفقـي مـن    Grooveخدود أااللتقاء بين المواد والفصل بينها كان بواسطة 

وسطي عملت علـى تظليـل الفتحـات    
  ).166(شكل 
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ن واحد، مع خلق تنوع فراغي للساحات التـي تعتبـر خارجيـة    آمفهوم الجمال والوظيفة في 
خصوصية الفناء الوسطي فهو المأخذ الوحيد الذي يمكن التحدث عنه

  :للمشروعالسمات العامة 

انعكست بساطة المخطط والتكوين المعماري على بساطة المـواد والعالقـات بينهـا،    
) 2و 1(في الحجـر األبـيض    )167(شكل فانحصرت المواد 

ما الحديد فحمل اللون األأواتسمت الكتل الحجرية واالسمنتية باللون األبيض، 
صميم حيث كان محدود االستخدام في أجزاء قليلة من الـدرابزين علـى األ  

ما االسمنت فشكّأ. نوافذسوار األمامية والجانبية وحمايات ال
ن الحجر اقتصر على ملمسيه الطب أنهاء المبنى باإلضافة إلى 

دقيق في العالقات بين تلك الكتل يالحظ وجود تفاصيل دقيقة في الربط بين األ
االلتقاء بين المواد والفصل بينها كان بواسطة ف ،الثالثة من المواد

  .سم5االسمنت بلونه الطبيعي وبعمق وارتفاع ال يزيد عن 

وسطي عملت علـى تظليـل الفتحـات    مظلة داخلية في الفناء ال ذلك ظهرتإضافة إلى 
شكل شعة الشمس طوال النهار أوالتي تواجه  ،الزجاجية الكبيرة

  .يوضح عمل كاسرات الشمس داخل الفناء الوسطي مقطع

  .2014أرشيف بلدية رام اهللا 

مفهوم الجمال والوظيفة في 
المأخذ الوحيد الذي يمكن التحدث عنه أما. وداخلية

السمات العامة ) 4

انعكست بساطة المخطط والتكوين المعماري على بساطة المـواد والعالقـات بينهـا،    
فانحصرت المواد 

واتسمت الكتل الحجرية واالسمنتية باللون األبيض، 
صميم حيث كان محدود االستخدام في أجزاء قليلة من الـدرابزين علـى األ  في الت وأثره
سوار األمامية والجانبية وحمايات الواأل

نهاء المبنى باإلضافة إلى إ
دقيق في العالقات بين تلك الكتل يالحظ وجود تفاصيل دقيقة في الربط بين األوبالت. )167(

الثالثة من المواد
االسمنت بلونه الطبيعي وبعمق وارتفاع ال يزيد عن 

إضافة إلى 
الزجاجية الكبيرة

مقطع: )166(شكل 

أرشيف بلدية رام اهللا : المصدر
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  .صورة توضح بساطة التصميم والتناغم في استخدام المواد: )167(شكل 

  .2014رام اهللا  بلدية-موقع نظم المعلومات الجغرافية : المصدر

  :تحقيق الشروط العامة للعمارة) 5

 :المنفعة  .أ 

باإلضافة إلـى تحقيـق   مرونة الفراغات الداخلية،  يظهر من خالل المخططات السابقة
لم يظهر سبب االنفتاح في الفراغات نحو بعضـها خـالل الفنـاء    متطلبات المستخدمين ولكن 

  .الوسطي

 :المتانة  .ب 

ويظهر  حديثة، المواد المستخدمة في تنفيذ المشروع التحليل السابق أنظهر من خالل ي
  .وتاريخ اإلنشاء نشائيةن المشروع ليس بالقديم من حيث الحالة اإلأيضا أ

 :الجمال  .ج 

ناقة في استخدام األلوان، جانب جمـالي  لبساطة واأليظهر من خالل التنوع الفراغي وا
  .لية الفراغات وجمال التكوين المعمارياجم ظهر في

1 
2 

3 

4 

4 
5 
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 :االقتصاد  .د 

ن المبنى أيظهر من خالل االستخدام المحدود للمواد إضافة إلى الشكل البسيط للمشروع، 
بشـكل   اع منتشروكون المشرو ،لية في التنفيذابسيط التكاليف، ولكن نظرا للجودة والحرفية الع

كامل على قطعة األرض فإن ذلك يزيد من تكاليفه ولكن ليس بالشيء الكبير مقارنـة بأعمـال   
 .مثال هاني عرفات، محمد أصالن ورزق خوريأالمهندسين السابقين 

  المالمح العامة ألعماله 3.2.4

 :تنوع استخدام المواد في البناء  .أ 

جـدول   محدودية المواد المستخدم وذلك حسب ألعمالهيظهر من خالل التحليل السابق 
)7(:  
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 .واأللوان تنوع استخدام المواد: )7( جدول

مزمول كما في الشكل  مطبة- الطبيعيالحجر 
  المجاور

  

  كما في الشكل المجاور مفجر- الطبيعيالحجر 

  

  الخرسانة المقصورة

  

الخرسانة بلونها الطبيعي، وكانت على شكل 
  .خدود أفقي كما الشكل المجاورأ

  

سود، حيث تميزت الحمايات بخفة اللون األ
التكوين العام  في إكمالوزنها ودورها 

  .للمشروع

  
 .2014الباحث : المصدر
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 :استخدام األلوان  .ب 

 فلقدوسيطرة الملمس الناعم على التكوين المعماري،  بصفائها وبساطتها تميزت األلوان
 ).7(وجدول ) 167(شكل انحصرت األلوان المستخدمة في المشروع باللون األبيض كما في 

 :ةالتشكيالت المعماري  .ج 

الذي نعكس على بساطة التكوين المعماري الذي اتميزت أعماله ببساطة المخطط األفقي 
ويظهر ذلك بانحصار التكوين المعماري على قسمين كما  في التصميم بشكل عام، خرج ببساطة

 ن القسم األول الذي يشكل المستوى األفقيأ، حيث )165(شكل هو في مشروع السيدة جين زرو 
 ، والقسم الثاني عبارة عن كتلة المشـروع المبنى على المستوى العامودي نهاءإالذي يعمل على 

  .األساسية

 :التشكيالت السطحية  .د 

 فـي ليـة  اأعماله وكون المشروع الذي تمت دراسته يتميز ببساطة ع تحليلمن خالل 
على خلو هذا المبنى من التشـكيالت السـطحية    انعكاس تلك البساطة انستنج التكوين المعماري

 .رفوالزخا

 :التفاصيل الهندسية  .ه 

في التكوين وانحصار الكتل األساسية للتكوين العام بكتلتـين   ةبساطبتميز هذا المشروع 
هذا المشروع، هي ما ميزت ن العالقة الهندسية بين تلك الكتل والتفاصيل الدقيقة أال إأساسيتين، 

 .كمل وجهبأهمية التفاصيل إلظهار التكوين العام بأ لياًعا اًتعكس فكروالتي 

 :الفراغات الداخلية  .و 

ما يميز أعماله خروجها عن المألوف في دمج الفكر القديم مع الحداثة، ومـن   أكثرن إ
  ):8(جدول  ذلك أبرز
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  .يوضح عالقة الفراغات الداخلية مع الخارج ومع الفناء الوسطي: )8(جدول 

  )160(شكل   استخدام للفناء الوسطي في مشروع السيد جين زرو
  )161(شكل   .توجيه الفراغات نحو الداخل وليس الخارج

  )164(شكل   .استخدام الفناء الوسطي في التصميم
  )167(شكل   .بساطة المواد المستخدمة

  )167(شكل  )Groove. (بساطة التفاصيل في حل التقاء المواد المختلفة
  ))167(شكل   .الناعم على التكوين المعماريصفاء األلوان وبساطتها وسيطرة الملمس 

  )166(شكل   .استغالل الفناء الوسطي في تهوية وتشميس الفراغات الداخلية
  .2013الباحث : المصدر

ومجاراتهـا للحـراك   وخالصة القول بأن أعمال سليم الزرو تميزت بنضجها الفكـري  
بالرغم من خلو أعمالـه مـن    بشكل عام العمارة التقليديةمع المحافظة على  المعماري العالمي

ولكـن   ؛ويتفق مع ذلك فكر المعماري مازن الخيري الذي اتسمت أعماله بالبساطة، الخصوصية
مثال هاني أخرين ما بالنسبة للمعماريين اآلألية والفكر المتجدد، اتميزت أعمال الزرو بالجودة الع
 ،التكوين المعمـاري الخـارجي   ناحيةفاختلف عنهم من  أصالنعرفات، رزق خوري ومحمد 

  .ر تعقيداثكأحيث كانت أعمالهم 

  المعماري مازن نظيف الخيري 3.4

  م1930

  فلسطين - مواليد مدينة الرملة

  .ولد في مدينة الرملة في الثالثينات من القرن العشرين

  تحليل أعماله 1.3.4

وكان منهـا فـيال    ،في فلسطين اانحصرت أعماله في الفلل السكنية وكان عددها محدود
  .السيد عزالدين النمر في نابلس



152 

  فيال السيد عز الدين النمر

  فيال :نوع البناء

  .نابلس-الجبل الشمالي : الموقع

  م1964 :سنة التصميم

  2م764 :مساحة األرض

  %25.2 :النسبة المئوية

 

  .فيال السيد عز الدين النمر: )168(شكل 

  .2014الباحث : المصدر

  :الخارجيةالفراغات الداخلية والساحات ) 1

  :استغالل المساحات  .أ 

ن نسبة البناء على قطعـة  أيالحظ من خالل الموقع العام ومن خالل جدول المساحات ب
  ، )169(شكل من مساحة األرض الكلية % 25وز ااألرض لم تتج
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  .مخطط الموقع العام: )169(شكل 

  .2013أرشيف بلدية نابلس : المصدر

خضراء ومواقف خارجية المناطق للن هناك مساحات واسعة خصصت أوعليه يالحظ ب
 يالحظ وقوع المشروع على شارعين) 169(شكل وبالرجوع إلى مخطط الموقع العام . للسيارات

خير ليلتف حول المشروع من جهتين فتصـبح محاطـة   خر فرعي، يمتد األرئيسي واآل أحدهما
  .ميميةفكرته التص ما يخدملتحديد المدخل ب أحدهامما يتيح للمعماري استغالل  ،بثالثة شوارع

  

  .مامي والخلفيمقطع يوضح فرق المنسوب بين الشارع األ: )170(شكل 

  .2014الباحث : المصدر

الشارع 

الشارع 
الخلفي
3.

00 



في المناسيب بين المنطقة األماميـة لقطعـة األرض والمنطقـة    
الشارع الرئيسي إلى نهاية  م من منسوب

 على عكس مـا كـان  (التفاف الشارع الفرعي، قام المعماري بتحديد المدخل في منطقه وسطية 
ومحمد أصالن بجعل المدخل على الشارع الرئيسي ومعالجة الفرق فـي  

الجـرف  وذلك لموازنة بـين كميـات   
  .باإلضافة إلى خلق طابق للكراج والدخول للسيارات يكون من نفس الشارع

 

، يالحـظ  )173(شكل بالنظر إلى باقي الفراغات الداخلية في مخطط الطابق األرضي 
فضل بالرغم مـن  لية الفراغات وتوجيهها بحسب التهوية والتشميس األ

بطريقـة  فضـل  المشهد األ نحو 
. حيث تكمن أولوية المعماري في توفير الراحة والخصوصية للمسـتخدمين 

 بـالرغم مـن   ،اطة توزيع الفراغات
ليسـت  ) قاعة(غرفة المعيشة  اصةً

 ن طريقـة أباإلضافة إلى  ،بواب المفتوحة باتجاهها
154 

في المناسيب بين المنطقة األماميـة لقطعـة األرض والمنطقـة    تباعاً لذلك االختالف 
م من منسوب3يصل إلى الذي ، و)171(شكل ، )170

التفاف الشارع الفرعي، قام المعماري بتحديد المدخل في منطقه وسطية 
ومحمد أصالن بجعل المدخل على الشارع الرئيسي ومعالجة الفرق فـي   تيقوم به هاني عرفا

وذلك لموازنة بـين كميـات    ،على الشارع الفرعي) المنسوب بخلق فراغات ترفيهية
باإلضافة إلى خلق طابق للكراج والدخول للسيارات يكون من نفس الشارع

  .أ يوضح فرق المنسوب-مقطع أ

  .2013أرشيف بلدية نابلس 

 :تنوع الفراغات

بالنظر إلى باقي الفراغات الداخلية في مخطط الطابق األرضي 
لية الفراغات وتوجيهها بحسب التهوية والتشميس األاتركيز المعماري على فع

 لفراغات والتيراساتا رض ذلك مع موقع المشروع وتوجيه
حيث تكمن أولوية المعماري في توفير الراحة والخصوصية للمسـتخدمين  ؛الخصوصية

اطة توزيع الفراغاتبس) 173(شكل ومن المالحظ في مخطط الطابق األرضي 
اصةًوجود مساحات في المخطط غير مستغلة، وبعض الغرف خ

بواب المفتوحة باتجاههابكثرة األ ةواضحة المعالم، ومساحاتها مشتت

تباعاً لذلك االختالف و
170(شكل الخلفية 

التفاف الشارع الفرعي، قام المعماري بتحديد المدخل في منطقه وسطية 
يقوم به هاني عرفا

المنسوب بخلق فراغات ترفيهية
باإلضافة إلى خلق طابق للكراج والدخول للسيارات يكون من نفس الشارع ر،الطم

مقطع أ: )171(شكل 

أرشيف بلدية نابلس : المصدر

تنوع الفراغات   .ب 

بالنظر إلى باقي الفراغات الداخلية في مخطط الطابق األرضي 
تركيز المعماري على فع

رض ذلك مع موقع المشروع وتوجيهاتع
الخصوصيةتزيد 

ومن المالحظ في مخطط الطابق األرضي 
وجود مساحات في المخطط غير مستغلة، وبعض الغرف خ

واضحة المعالم، ومساحاتها مشتت
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  من المدخل، حيث تم تصميم المدخل مـع واجهـة زجاجيـة كبيـرة      وتشميسها كانتتهويتها 
  ).172(شكل 

 

  .نارة غرفة المعيشةإالمدخل توضح تهوية و الواجهة الشرقية، واجهة: )172(شكل 

  .2013أرشيف بلدية نابلس : المصدر

  :الخصوصية   .ج 

مان جانبي حقق نوعاً من األالشارع العلى  الرئيسي المدخل فإن موقعبناء على ما سبق 
ولكن تلـك المنطقـة    ،ليةاخلق مساحة خلفية كبيرة تمتاز بخصوصية عولحركة المستخدمين، 

مـن   أضـعف  الخلفـي ممـا   في الجـزء ) المنطقة العامة(وار منطقة الز رض مع وجوداتتع
 ؛الخلفية منطقةوبالعودة إلى ال. ما المنطقة األمامية فتميزت بوجود العنصر النباتيأخصوصيتها، 

ؤدي المدرج الوالمطّل عليها تيراس المطبخ موقع حيث من يالحظ عالقتها الوطيدة مع المطبخ 
  ).173(شكل الخلفية  منطقةإلى ال

نافذة 
غرفة 



باإلضافة إلى ذلك فإن مبدأ الخصوصية الذي تم التأكيد عليه في الفراغـات الخارجيـة   
 صلفُ فقد )173(شكل ويظهر ذلك جلياً من خالل 

باإلضافة إلى آليـة التخـديم لغرفـة    
جميعها تقع في قسم مفصول بشكل كامل عن 

  .المطبخ الذي يشترك مع غرفة نوم الضيوف في الممر

يظهر عدم وجود  ،خالل التنقل من الفراغات الخارجية نحو الفراغات الداخلية وبالعكس
الداخل سوى المظلة الخارجية فوق المدخل وهـي بشـكلها   

  ).175(شكل ، )174(شكل للدخول 

  المنطقة الخاصة
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  .مخطط الطابق األرضي

  .2013أرشيف بلدية نابلس 

باإلضافة إلى ذلك فإن مبدأ الخصوصية الذي تم التأكيد عليه في الفراغـات الخارجيـة   
ويظهر ذلك جلياً من خالل  ؛الفراغات الداخلية انعكس بشكل واضح على

باإلضافة إلى آليـة التخـديم لغرفـة     ،)2رقم (عن مدخل المستخدمين  )1رقم (
جميعها تقع في قسم مفصول بشكل كامل عن  ؛غرفة نوم الضيوف والحمام الخاص بهم

المطبخ الذي يشترك مع غرفة نوم الضيوف في الممر ماعداحركة المستخدمين 

 :الفراغات الداخلية التدرج الفراغي نحو

خالل التنقل من الفراغات الخارجية نحو الفراغات الداخلية وبالعكس
الداخل سوى المظلة الخارجية فوق المدخل وهـي بشـكلها   نحو  الخارج منمراحل في التنقل 

للدخول  يهيئحسب المخططات التصميمية تظهر بشكل بسيط ال 

المنطقة الخاصة

  المنطقة العامة

1 
2 

مخطط الطابق األرضي: )173(شكل 

أرشيف بلدية نابلس : المصدر

باإلضافة إلى ذلك فإن مبدأ الخصوصية الذي تم التأكيد عليه في الفراغـات الخارجيـة   
انعكس بشكل واضح على

(مدخل الزوار 
غرفة نوم الضيوف والحمام الخاص بهم، الطعام

حركة المستخدمين 

التدرج الفراغي نحو  .د 

خالل التنقل من الفراغات الخارجية نحو الفراغات الداخلية وبالعكس
مراحل في التنقل 

حسب المخططات التصميمية تظهر بشكل بسيط ال 
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  :التصميم على الفراغات أثر) 2

على المخطط لتشكيل المعماري ل بسيطا اريالذي يظهر تأث )174(شكل يالحظ من خالل 
باللون (الداخل  نحومن الخارج  نيممتد جدارينن الصالون يأتي محصورا بين أ، حيث الداخلي

ما بالنسبة للمطبخ وغرفة النوم المقابلة له فتكـون مـن خـالل التيـراس البـارز      أ، )خضراأل
على تحديد ) صفرباللون األ(هذا وعمل الجدار الجانبي . زرقباللون األبين جدارين والمحصور 
، باإلضافة إلى كتلة الـدرج  ماميبالرغم من وجود تيراس يخترقه نحو الشارع األ ؛نهاية الكتلة

  .الخاصةوبين الفراغات العامة  فصلالتي جاءت بشكل وسطي لت ؛)باللون األحمر(

 

  .مخطط الطابق األرضي يوضح أثر التصميم الخارجي على الفراغات الداخلية: )174(شكل 

  .2013أرشيف بلدية نابلس : المصدر



على مفهوم أفقية العناصر ورشاقتها 
 حاجة إلى المزيد من الترتيبفي مرحلة ما، أظهر ال

وب مع ذلـك الترتيـب الـداخلي    
  .يعكس مخطط عمارة سكنية وليس فيال

 

المشتويات األفقية واستمراريتها خـالل المظـالت   

وبالنظر إلى التصميم المعماري للمشروع من الخارج، يالحظ انعكاس مفهوم البسـاطة  
ثناء وبعـد التنفيـذ   أ التغيرات التي خضع لها المشروع

المخططـات التصـميمية اهتمـام    
كسـاء  وتميزها فـي نـوع مـواد اإل   

 عبرت عن اسـتمرارية والتي  ؛
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  :التصميمية

على مفهوم أفقية العناصر ورشاقتها  المعماري، والتأكيدالبساطة في التشكيل  منبالرغم 
في مرحلة ما، أظهر الواالهتمام بالتهوية والتشميس 

وب مع ذلـك الترتيـب الـداخلي    اتعديل التصميم من الخارج قليال ليتج ضرورة
يعكس مخطط عمارة سكنية وليس فيالن المخطط أداء الفراغات، حيث 

المشتويات األفقية واستمراريتها خـالل المظـالت   مقطع عرضي يوضح االهتمام والتركيز على 

  .2013أرشيف بلدية نابلس 

  :السمات العامة للمشروع

وبالنظر إلى التصميم المعماري للمشروع من الخارج، يالحظ انعكاس مفهوم البسـاطة  
التغيرات التي خضع لها المشروععلى التشكيالت المعمارية، وبالرغم من 

المخططـات التصـميمية اهتمـام     يالحظ من خالل. ضعفت التصميم والفكرة المعمارية
وتميزها فـي نـوع مـواد اإل   ) 176(شكل و )168(شكل المعماري بالمستويات األفقية 

؛)الرمادي(والتشطيب حيث كانت من الخرسانة بلونها الطبيعي 
  .عقدات االسقف

التصميميةالفكرة ) 3

بالرغم 
واالهتمام بالتهوية والتشميس ) 175(شكل 

ضرورةمع  والدراسة
داء الفراغات، حيث ألتحسين 

مقطع عرضي يوضح االهتمام والتركيز على : )175(شكل 
  .الخارجية

أرشيف بلدية نابلس : المصدر

السمات العامة للمشروع) 4

وبالنظر إلى التصميم المعماري للمشروع من الخارج، يالحظ انعكاس مفهوم البسـاطة  
على التشكيالت المعمارية، وبالرغم من 

ضعفت التصميم والفكرة المعماريةأوالتي 
المعماري بالمستويات األفقية 

والتشطيب حيث كانت من الخرسانة بلونها الطبيعي 
عقدات االسقف
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الواجهة األمامية بحسب المخططات التصميمية قبل عملية التعديالت على الواقع، حيث يظر لنـا  : )176(شكل 
  .اهتمام المعماري بالمستويات األفقية

  .2013أرشيف بلدية نابلس : المصدر

ويالحـظ   ؛لعقدة الخرسانية من الـداخل امتداداً لمظلة المدخل كانت  المثال؛على سبيل 
لتخرج من البناء وتشكل مظلة  هنها متصلة بالدرج الداخلي وامتدادأكد على أن المعماري أيضا أ

مامي داخـل  يضاً امتداد مظلة التيراس على الشارع األأ، ويالحظ )176(شكل المدخل الرئيسي 
مامي، باإلضافة إلى مظلـة واجهـة   البناء لتخرج وتطير بحرية نحو الخارج وفوق التيراس األ

، ومن المالحظ تركز المظالت في )177(شكل الصالون الزجاجية والتي خرجت بنفس الطريقة 
شعة الشـمس صـيفا   ألتخفيف حدة  ،لية والغربيةاكثر منها في الشمأة والجنوبية يالشرق قةالمنط

وضعت لتزيد خصوصية المطبخ ولغرض التسقيف  التي ،على عكس مبدأ مظلة تيراس المطبخ
  .والخصوصية

 

  .الواجهة الغربية، توضح المظلة الممتدة فوق التيراس الجنوبي: )177(شكل 

  .2013أرشيف بلدية نابلس : المصدر
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يف بيت الدرج والتي تظهر كشـكل  قباإلضافة إلى المظالت، تميز هذا البناء بطريقة تس
وبالرغم مـن أن تلـك المظـالت     ).179(شكل و )178(شكل ملقف الهواء في البيوت القديمة 

  .أضافت إحساساً باألفقية إال أنها لم تبرز بقوة لتؤكد ذلك

 

  .الطابق األرضي) عقدة(مقطع طولي يوضح استمرارية المظالت وامتدادها من سقف : )178(شكل 

  .2013أرشيف بلدية نابلس : المصدر

 

  .الواجهة الجنوبية، التأكيد على األفقية في التصميم لتتماشى مع المحيط: )179(شكل 

  .2013أرشيف بلدية نابلس : المصدر

يضا فـي  أو ،ن المشروع تميز ببساطة ظهرت في الفراغات الداخلية والخارجيةأوبما 
 الفتحات، فإن هذا المشروع خال من التشـكيالت السـطحية  الكتل المعمارية الخارجية وطريقة 

نوافذ الحمامات الخصوصية نظرا لموقعهـا   عطاءولكن ظهرت طريقة إل. والتفاصيل المعمارية
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حيث كانت مزودة بشرحات حجرية أفقية سـاعدت   ؛مامي أو عند مدخل الزوارعلى التراس األ
  ).181(شكل و )180(شكل  من الخارج نحو الداخل الحماماتعلى زيادة خصوصية 

  

  .صورة توضح معالجة نوافذ الحمامات في المناطق التي بحاجة لخصوصية: )180(شكل 

  .2013أرشيف بلدية نابلس : المصدر

  

  .صورة توضح معالجة نوافذ الحمامات في المناطق التي بحاجة لخصوصية: )181(شكل 

  .2013أرشيف بلدية نابلس : المصدر

يالحظ استخدام الحجر  ؛ما بالنسبة للمواد واأللوان التي تم استخدامها في هذا المشروعأ
في المناطق المحصـورة  أيضاً و األرض،العشوائي في األجزاء السفلية من البناء والقريبة من 
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بواسطة برطاش بسماكة  المالحقة لهابين المستويات العامودية حيث يتم انهاء عالقتها مع الخامة 
الخرسـانة  اسـتخدام   ،باإلضافة إلى استخدام الحجر األبيض الطبيعي بملمـس نـاعم   ،سم10

لية لتحمـل مظلـة   اعمدة مستطيلة متتأالجرانيت باللون الرمادي على شكل  ،للمستويات األفقية
 الـذي ة والطبـز  لجميع المبنى الحجر الطبيعي األبيض المطبوب للواجهات بشكل عام ،المدخل

  .طراف المستويات العاموديةأاستخدم في مناطق محدودة على 

  :تحقيق الشروط العامة للعمارة) 5

 :المنفعة  . أ

 بينهايتم التنقل  ةالفراغات الداخليف ؛قام هذا المشروع بتحقيق مفهوم المنفعة بشكل محدود
 تهمن مساح اًمن خالل فراغ اخر، وهذا يعطل عمل الفراغات الداخلية بشكل كامل ليخسر جزء

 .عمل الممرات ليعوض

 :المتانة  . ب

يظهر من خالل المواد المستخدمة وطبيعة الفراغـات الداخليـة ومسـاحاتها والنظـام     
 .يامناأن يعمل ويخدم مستخدميه إلى أن هذا المشروع يستطيع أ نشائياإل

 :الجمال  . ت

لي، وال لم يتمتع المشروع بمالمح الجمال في التكتيل وال على مستوى المخطط الـداخ 
نظـراً لوجـود اختالفـات بـين     فكر مستخدميه  أويعبر عن فكر المعماري يمكن الجزم بأنه 

 .المخططات والمبنى القائم

 :االقتصاد  . ث

يظهر المشروع بساطة ومحدودية استخدام المواد واأللـوان والزخـارف والتشـكيالت    
  .ذلك على بساطة التكلفة كبساطة تصميمه يؤثرالمعمارية و
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  المالمح العامة ألعمال المهندس مازن الخيري 2.3.4

 :التنوع في استخدام مواد البناء  . أ

  :)9( جدولكما في  عدم وجود تنوع في المواد المستخدمة
  .استخدام المواد في أعمال الخيري: )9( جدول

) مطبة(الحجر الطبيعي بالملمس الناعم 
  .كما في الشكل المجاور

  

) الطبزة(الحجر الطبيعي بالملمس القوي 
تركز في  كما في الشكل المجاور والذي

الواجهات الخلفية وجبه الجدران الخارجة 
  .من المبنى

  

الخرسانة للمظالت الخارجة من البناء 
  .كما في الشكل المجاور

  

الحجر الطبيعي العشوائي لقاعدة البناء 
  .كما في الشكل المجاور

  

سود بشكل اعمدة لتحمل مظلة الرخام األ
  .المدخل كما في الشكل المجاور

  
 .2013الباحث : رالمصد
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 :استخدام األوان  . ب

وانعدام التنوع في المواد على محدودية األلوان حيث انعكست بساطة التكوين المعماري 
  :)10(جدول كما في انحصرت األلوان في هذا المشروع 

  .األلوان المستخدمة في أعمال مازن الخيري: )10(جدول 

اللون األبيض الذي تميز به الحجر 
  .الطبيعي كما في الشكل المجاور

  

زرق والذي يعكس لون االلمنيوم األ
المعدنية كما في  بوابوالحمايات واأل

  .الشكل المجاور

  

عمدة أسود والذي تميزت به األ
المدخل الثالثة كما في الشكل 

  .المجاور
  

الزهري أو األحمر الفاتح، والذي 
شكل قاعدة البناء القريبة من الحديقة 

  .كما في الشكل المجاور
  

 .2014الباحث : المصدر
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 :التشكيالت المعماريةبساطة   . ت

تميزت أعماله ببساطة واضحة في التكوين المعماري والذي نتج عن بساطة المخطـط،  
 ن المشروعأ، يالحظ )182(شكل وبعد دراسة المخطط وربطه مع المنظور الخارجي من خالل 

  .مكون من مستطيل باللون البرتقالي وخرجت منه التشكيالت األخرى

  

 .الكتل األساسية التي انعكست على تصميم المشروع وشكلت المخطط الداخلي: )182(شكل 

  .2013أرشيف بلدية نابلس : المصدر

 :التشكيالت السطحية  . ث

افتقرت أعماله إلى الزخارف والتشكيالت السطحية، وذلـك نظـرا لبسـاطة الشـكل     
والفراغات الداخلية، ولكن ظهر نوع واحد من التشكيالت السطحية وتكرر على نوافذ الحمامات 

  .)184(شكل و )183(شكل نوعا من الخصوصية كما في  ليضفي
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  .صورة توضح معالجة نوافذ الحمامات في المناطق التي بحاجة لخصوصية: )183(شكل 

  .2013أرشيف بلدية نابلس : المصدر

  

  .صورة توضح معالجة نوافذ الحمامات في المناطق التي بحاجة لخصوصية: )184(شكل 

 .2013أرشيف بلدية نابلس : المصدر

 :الهندسيةالتفاصيل   . ج

يضا كانت بسـيطة  أنظرا إلى التشكيالت البسيطة في المشروع فإن التفاصيل الهندسية 
على سـبيل المثـال،    ؛)185(شكل نفسها ولكن ظهرت بعض التفاصيل في المواد المستخدمة 

 ملسـاء وية االجبهة الحجرية للجدران البارزة من البناء بملمسين مختلفين مع وجود زأن يالحظ 
  .تفصل بينهما
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  .الخيريالملمس المتعدد في أعمال مازن : )185(شكل 

  .2014الباحث : المصدر

 :الفراغات الداخلية  . ح

بفخامة الفراغات الداخليـة  حساس م اإلاعدانيالحظ من خالل بساطة الفراغات الداخلية 
قلـة  ويتوضح ذلك مـن خـالل    ؛الشقق السكنية بطابعنما تظهر إووالتي تعكس مفهوم الفيال؛ 

مكتظة وانعكـس ذلـك   المساحة الداخلية وعدد الفراغات الكبير فيها، وهذا يجعل من المساحات 
بين الممـرات   تاهت حدودها ووظيفتهاالتي الوسطية والتنقل من خالل غرفة المعيشة على آلية 

  .الرئيسي المدخلين بو

من حيث  ،بأن أعمال مازن الخيري اختلفت عن باقي أعمال المعماريين لوخالصة القو
وضياع الخصوصية بـين الـداخل    ،الداخلية دت إلى ضعف الفراغاتأبساطتها المفرطة التي 

نهـا  أال إبساطة أعمال سليم زرو من -المواداستخدام  خاللمن -بالرغم من قربها و. والخارج
  .زروودة التي تميزت بها أعمال افتقرت إلى التفاصيل الدقيقة والج

وللوصول إلى تصور أوضح حول مكانة العمارة في تلك الفترة، سـيتم تقيـيم العمـل    
المعماري لهؤالء الرواد من ناحية تحقيقها، وتلبيتها للشروط األساسـية للعمـارة، ومتطلباتهـا    

  .والمتعارف عليها بين الشعوب
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  الخامس الفصل

 الفترة في فلسطين في المعماري العمل تقييم

  م1995- 1959 بين ما
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  الخامس الفصل

  م1995- 1959 بين ما الفترة في فلسطين في المعماري العمل تقييم

  تمهيد 1.5

؛ في العمارة الشائكة مورنشائه من األإيعتبر تقييم العمل المعماري وتحليله ودراسته بعد 
مـن   موهـدفه ومتطلبات مستخدميها،  ،وفكر المعماري ،نشائهاإوذلك لغياب الفهم الكامن خلف 

المفـاهيم   بتوضيحيقوم هذا الفصل و .واحتياجات المالك في مرحلة التصميم المعماري التصميم
ر شروط معينة فـي  يتوفحيث تظهر الحاجة إلى  .األعمال المعمارية المتنوعة لتحليل األساسية

المعمـاري وتوضـيح مفـاهيم النقـد      العمل املتك آليةتوضيح ك ؛عملية تقييم العمل المعماري
إضافة إلى ما . إضافة إلى شرح الطرز المعمارية المعاصرة لفترة البحث لبناءلوالتحليل المحايد 
تم دراستها والتي يمكن يالمباني التي  المعرفة االجتماعية التي تعزز الحكم تجاه سابق يجب توفر

ت المعمارية للحصول على قراءة عادلـة وواضـحة   استنباطها من خالل فهم التصميم والفراغا
 باإلضافة إلى ذلك؛ فإن األعمال المعمارية تتفاوت مـن حيـث   .لحكم على األعمال المعماريةل

ـ  وال امميزة لهال تها المكانية والزمانيةخصوصي التصـميمية واالجتماعيـة    امرتبطـة بظروفه
  .ةواالقتصادية والبيئي

 

يرمـز للشـمس   حيث  ؛فكار المعماريةن لتوضيح األوالرموز التقليدية التي يستخدمها المصمم: )186(شكل 

نارة من خالل تمثيل اإلو ،نساني يتألف من دائرة وشكل سفلي للجسدالشكل اإل. بدائرة مع خطوط خارجة منها
  .تدخل إلى عمق المبنى) Rays(خطوط 

  .(Do & Gross, 1997): المصدر
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لمراحل التي يمر ان يمر تقييم العمل المعماري بعدة مراحل كأيجب  وبناء على ما سبق؛
جل الوصول إلى تحليل منطقي ونقـد بنـاء لفهـم العمـل     أوذلك من  ؛بها التصميم المعماري

وعناصـر   ،فكر غير لفظيأنه هو  األساسية الفكر المعماري ةن سمأكما هو معلوم و. وحيثياته
ولفهم تلك اللغة ودراستها  .صبحت جزءاً من لغتنا اليوميةأذلك الفكر هو الفكرة المعمارية التي 
كيفية التعبير عنها وآلية نظمها لتصبح ومفردات تلك اللغة،  يجب دراسة العوامل التي تؤثر فيها

  (Brawne, 2003). لغة متكاملة من خالل مراحل التصميم

  )المحددات( المعماري التصميم في المؤثرة العوامل 2.5

تختلف المشاريع من حيث البرنامج والمحددات والعقبات التي توجه المشروع والتي ال 
وزها، باإلضافة إلى المؤثرات االجتماعية، البيئية، التكنولوجيا والمضـمون الجمـالي   ايمكن تج

)Aesthetic in Architecture( (Demkin, 2008) . جل الحصول على تحليل أومن -ولذلك
أوال معرفة المحددات التي تؤثر على المشـروع طيلـة فتـرة     يجب-المعماريةدقيق لألعمال 

  :التصميم وهي على النحو التالي

 : المستخدم -1

القسم األول يفهم وبشـكل  يختلف المستخدمون من حيث فهمهم الحتياجاتهم إلى قسمين، 
وآلية  ،والعالقات الوظيفية ،والبرنامج الذي يحقق احتياجاته ،واضح المشروع الذي يود القيام به

ن هـذا  إ. باإلضافة إلى قدرته الكاملة على تحديد الميزانية الخاصة بالمشـروع  ،عمل المشروع
من المستثمرين يساعد المعماري على االنطالق بكامل طاقته في المشروع دون توقـف،   القسم

الذين  فهم ؛من المستخدمين القسم الثانيما أ. واختصار الكثير من المراحل التحضيرية للمشروع
باإلضافة إلى اطالعهم  ،يسعون خلف المعماري ليضع لهم برنامج المشروع وشرح تفاصيله لهم

 .ة الالزمة لتنفيذ المشروععلى الميزاني

يختلف الفريقان عن بعضهما بأن األول قام مسبقا بتحديد ماذا يريد واتخـذ القـرارات   و
مـام  أالمعماري بأفكاره واحتياجاته، ويشكل ذلك عقبة  وقد يحصرالمسبقة بخصوص مشروعه 



171 

وخصوصا في حال كان  ،قناع المالك بما يريدهإ وكذلك محاولةوالته للتصميم االمعماري في مح
ما القسم الثـاني فيسـتحوذ   أ. ذلكلفي الميزانية التي قد خصصها المستثمر مسبقا  تجاوزاًهنالك 

ولكـن هنالـك   . تباع المعماري في كل قراراتهاويقوم المالك ب ،المعماري على قيادة المشروع
ذ المشـروع الـذي   ويطلقون له العنان في تنفي ينبعض المستثمرين الذين يسعون إلى المعماري

  .وهؤالء فئة قليلة من الناس ؛يطمحون له دون وضع العقبات له

أما في هذا البحث حول العمارة في فلسطين فيصعب الجزم ايجاباً أو سـلباً بوجـود دور   
مباشر للمستخدم في التصميم، حيث من الصعب تحديد ذلك في مشاريع هاني عرفات، ومحمـد  

زرو ومـازن الخيـري إال بالوصـول إلـى المسـتخدم      زكي أصالن، ورزق خوري، وسليم 
والمعماري معاً ومحاولة الوصول إلى طريقة العمل على التصميم ومن كان صاحب القرار في 

 .المشروع وتوجيهه، وهذا يمثل عائقاً في دراسة هذا الجانب

 :برنامج المشروع -2

االحتياجات ويقترح ، يصف اًأو خاص اً، عاماًم صغيرأكان  ن برنامج أي مشروع كبيراًإ
تحديا للمعماري باعتبار ذلك البرنامج يحقـق مجموعـة مـن االحتياجـات      ديعوهذا الحلول، 

يضا باإلضافة إلى الطلبات التي تفرضها طبيعة وحجم المشروع أو التـي يضـعها   أوالرغبات 
وهو الوسيلة فإن برنامج المشروع يخلق مكانا لتحديد هويته تبعا للعوامل السابقة،  كذلك. الزبون

  .الوحيدة التي يستطيع المعماري فرضها على المالك واالستعانة بها للتحرر من قيوده

م، حيـث يظهـر   1995-1959ويظهر ذلك جلياً في أعمال الرواد في الفترة ما بـين  
 نبرنامج واضح المعالم لكل مشروع على سبيل المثال فيال جـين زرو وفـيال عبـد الـرحم    

صعب الجزم بأن هذا البرنامج تم وضعه بشكل مباشر من المالـك أم تـم   الخ؛ ولكن ي...الشنار
اقتراحه من قبل المعماري، ويعتمد ذلك على قدرة المصمم في إقناع المستخدم وخبرته ومجـال  

 .عمله أو قدرة المستخدم على إقناع المصمم
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 :االعتبارات االجتماعية -3

ق فيها، فهذا يميز التصميم من بلد إلى يختلف التصميم تبعا للظروف االجتماعية التي يخل
فالمالك والمعماري مجبران على االلتزام في تصميماتهم لتحقيق مجموعة مـن المفـاهيم   . خرآ

  .إن كانوا أشخاصا أو بناياتباإلضافة إلى احترام الجيران المحيطين  في فلسطين، االجتماعية

مفاهيم اجتماعية مختلفـة أهمهـا   ظهر في عمارة جميع الرواد في فلسطين التأكيد على 
الشنار، والتدرج الفراغي بين العام والخاص كما في فيال  نالخصوصية كما في فيال عبد الرحم

زاهي القمحاوي، هذا باإلضافة إلى تفرد كل معماري في ايجاد الحل المناسب لـذلك بأسـلوبه   
التيراسات والنوافـذ  وانعكس ذلك أيضا على الشكل المعماري حيث ظهرت . المعماري الخاص

، باإلضافة إلى الفصل فـي الفراغـات   يالعميقة لزيادة الخصوصية كما في فيال بسام عبد الهاد
 .الشنار نعلى مستوى المخطط والواجهات كما هو الحال في فيال عبد الرحم

 :القوانين واللوائح التنظيمية -4

عداد أاع عدد السكان، وزيادة بعد يوم نظرا الرتف اًيوم ن القوانين التنظيمية تزداد شدةًإ
مجرد ارتـدادات بسـيطة    كانتصبحت تلك القوانين التي أو. المباني، باإلضافة إلى االكتظاظ

. للفراغات الداخليـة  فضَلنارة والتشميس األوتوفير التهوية لبعض الفراغات للحصول على اإل
توى العامودي كارتفاعات واء على المسستدخل في جميع تفاصيل المباني فحدة وشدة  أكثر غدولت

  .المباني، أو على المستوى األفقي كالبروزات وارتفاعها

وقد راعت أعمال الرواد القوانين واللوائح؛ حيث كانت أعمالهم منضـبطة مـن حيـث    
االلتزام بالقوانين التنظيمية، االرتدادات األمامية والجانبية والنسبة المئوية للبناء كما تم شرحه في 

إضافة إلى تميز المعماريين في ايجاد حلول مبتكـرة لزيـادة مسـاحة األرض     فصول سابقة،
 .المخصص للحدائق وساحات اللعب
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 :المحيط والمناخ -5

باإلضافة  أخرى،ن المحيط البيئي يحكم التصميم المعماري نظراً لتنوعه من منطقة إلى إ
مـر  نتباه إلى هـذا األ ن التعاطف مع المحيط يعتبر سالحا ذو حدين، وعلى المعماري االأإلى 

في المناطق التي يكون فيها المحيط متناغما ويحمل طابعا موحداً من حيـث التصـميم،   تحديداً 
 كـذلك هـي  . الخ.......المواد المستخدمة في البناء، شكل وحجم الفتحات، األلوان واالرتفاعات

 ،)المعرضة للشمس اتالمساح(االشعاع الشمسي  ةتتأثر بالمناخ السائد في المنطقة من حيث كمي
  .مطارسرعة الرياح واتجاها ومعدل هطول األ، العناصر المائية ،درجات الحرارة

وتميزت معظم المباني السكنية لعمارة الرواد بالتوجيه المناسب نحو التهوية التشـميس،  
الشمالية، غرف النوم تميزت -ففي غالبية المشاريع كان يتم وضع الحمامات في المناطق الشرقي

الغربي، وهذا يعد الوضع األمثل لتوجيـه الفراغـات   -الشرقي والجنوب-بالتوجيه نحو الجنوب
وتم استخدام حلول معمارية لزيادة معدل التظليل في الواجهات المعرضة ألشعة الشمس . الداخلية

 .من خالل المظالت االسمنتية، التيراسات العميقة والنوافذ العميقة

 :الموقع -6

حيـث يشـمل حجـم، ترتيـب،      ؛الدور االكبر من حيث المحـددات ن الموقع يلعب إ
الطبوغرافية، الموقع الجغرافي، الغطاء النباتي، الحياة البرية، العناصر المائية وطريقة أو سهولة 

  .الوصول إلى الموقع

وتبعا لطبيعة المدن في فلسطين التي تتميز بالكنتور الجبلي؛ فقد تم استغالل ذلك من قبل 
أكمل وجه؛ حيث قام المعماريون برفع البناء على أعمدة واستغالل الطوابق السفلية  الرواد على

 نكمناطق خدمات أو امتداد للساحات الخارجية نحو الداخل وبالعكس كما في فيال عبـد الـرحم  
الشنار، باإلضافة إلى زيادة المناطقة الموجهة نحو المشهد األفضل كما في فـيال بسـام عبـد    

 .يالهاد
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 :جيا البناءتكنولو -7

 همـا يـتم اختيـار    والخامات ونظام اإلنشاء نادر ،ن اختيار خصائص البناء الفيزيائيةإ
 ،نشـائية اإل ،إضافة إلى المفاهيم الوظيفيـة  ،ليةان تحقق المفاهيم الجمأحيث يشترط ب ،عشوائيا

مة األساسية نظتحقيق التوافق العام بين األ يجب عالوة على ذلك؛. االقتصادية ومفاهيم االستدامة
ن ارتفاع إ فعلى سبيل المثال، ؛نشائي، الكهربائي، الميكانيكي والنظام المعماريكالنظام اإل ؛للبناء

نـارة  نشائية والميكانيكية واإلألنظمة اإلا وأن يراعين يحقق الراحة للمستخدمين، أالطابق يجب 
والتـي   ،ا المشروعذه نظمة الموجودة بالسقف بطريقة تحقق الجدوى االقتصادية منوجميع األ

  .بنى سكني إلى مبنى تجاري أو مبنى مكاتبمخر ومن آتختلف من مشروع إلى 

وقد تميزت معظم مباني فترة الدراسة باستخدام مـواد متنوعـة ومختلفـة، وتكـريس     
تكنولوجيا إنشاء تعد حديثة نسبيا في تلك الفترة، حيث ظهر استخدام االسمنت بـألوان مختلفـة   

معمارية متنوعة فيه، باإلضافة إلى ظهور المظالت االسمنتية المفرغة والبارزة وعمل تشكيالت 
وأيضا ظهور نظام الكتل الضخمة البارزة نحو الخارج بشـكل كبيـر   . عن البناء بشكل واضح

فـي الكتـل   ) الطيرانـات (وكذلك استخدام نظام الجسور المتدلية في اإلنشاء لزيادة الخروجات 
ضافة إلى ان أعمال الرواد في تلك الفتـرة تميـزت بنسـبها االنسـانية     إ. المعمارية والطوابق

 .والرشاقة في الفراغات الداخلية والكتل التصميمية

 :االستدامة -8

في مفهومها الواضح تسعى االستدامة إلى قدرة المجتمع والنظام الصـديق للبيئـة واي   
ن كفاءتها مسـتقبالً، نظـرا   ن تفقد أو تقلل مأانظمة أخرى مستمرة، بأن تعمل باستمرار ودون 

ومن ناحية معمارية، فـإن  . نظمةالستنزافها أو تحملها فوق طاقتها للموارد التي تعتمد عليها األ
ذلك يتحقق من خالل خلق مبنى داخل مجتمع معين بأقل التأثيرات الممكنة على البيئة المحيطة، 

  .وبطريقة تحسن الحياة والصحة واالقتصاد والمجتمع
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بة لعمارة الرواد؛ فقد كانت المواد المستخدمة ليست صديقة للبيئـة بمفهومهـا   أما بالنس
الحالي حيث ال يمكن إعادة تدويرها، ولكنها تحمل مفهوم الديمومة واالستمرارية في أداء عملها 

ويظهر ذلك جليا في جميع أعمـال المعمـاريين   . إلى أيامنا هذه بغض النظر عن تاريخ انشائها
معظمها مستغالً إلى يومنا هذا في مدن الضفة كنـابلس ورام اهللا وغيرهـا دون   والتي ال يزال 

 .الحاجة إلى عمليات صيانة كبيرة

 :التكاليف -9

ن تلـك  أحيـث   ؛المشـاريع  معظـم تعتبر المبالغ المخصصة لمشروع ما محدودة في 
مـع عمليـة   لية تؤثر على القرارات التصميمية الالحقة أو المزامنة االمحدودية في الموارد الم

إضـافة  . بدءاً من حجم المشروع وتشكيالته المعمارية إلى اختيار المواد والتفاصـيل  ،التصميم
وقلة منها ما تكون مرنة وقابلة للزيادة  ،مخصصة للمشاريع محدودةالغلب الميزانيات أ إن ذلكل

ـ إ ؛علـى سـبيل المثـال   . تبعاً لمصدر التمويل وقدرة المعماري على اقناع المالـك  ض ن بع
فـي   اواضـح  ان يحققوا توفيرأن يدفعوا مبالغ ضخمة عند اإلنشاء على أالمستثمرين يفضلون 

  .المصروفات طيلة حياة المشروع

م؛ حيـث  1995-1959وكما تم مناقشته سابقا؛ فقد تفاوتت أعمال الرواد في الفترة بين 
تكوينها المعماري والجودة تميز قسم من أعمال الرواد بتكاليف اإلنشاء المرتفعة نظراً للتعقيد في 

أما القسم اآلخر تميز بالبساطة في التكوين ولكنه تميز بجودة عاليـة وحرفيـة فـي    . في التنفيذ
التنفيذ، وهذا يتطلب تكاليف إضافية أيضا، وهذا يجعل القول بأن عمارة الرواد كانت تفاوتت من 

 .حيث التكاليف بين المتوسطة إلى المرتفعة نسبياً

 ):Schedule( مني لتنفيذ المشروعالجدول الز - 10

والمحددات تبعـاً لجـدول المهـام    ) االهداف(يخضع المشروع لمجموعة من المطالب 
  .الخاص بتنفيذ األعمال في المشروع والذي يؤثر بآلية تنفيذ األعمال وفهمها) الزمني الجدول(
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تنفيذ وانتاج عمارة ويصعب فهم مدى المشاكل والتعقيدات والتي واجهت المعماريين الرواد في 
  .بتلك الجودة، نظرا لقلة الموارد التي تجعل ذلك يسيراً

 مراحل التصميم المعماري 3.5

ن العمارة بشكل عام مصورة، مصممة، محققة ومبنية كرد على الظـروف الخاصـة   إ
وتة ان تحمل المعنى الوظيفي البحت أو ربما تعكس بدرجات متفأوهذه الظروف يمكن  ؛بالموقع

ي حال، فإن مجموعـة الظـروف   أعلى . نب االجتماعية، السياسية، االقتصادية والمناخيةالجوا
ومجموعة الشـروط  . ن تكون مرضيةأقل من أ) يمكن ان يعبر عنها بالمشكلة(صالً أالموجودة 

 ، وهي التي يطمح لهـا والمرغـوب  )ويمكن ان تعبر عنها بالحل، التصميم(والظروف الجديدة 
  .ق العمارة هي الحل للمشكلة أو هي العملية التصميميةفإن عملية خل .فيها

لية أو الجـرأة  اشـك اإلوظروف ال وإدراكن أول مرحلة في العملية التصميمة هي فهم إ
ذو ويكـون  ن يكون بعيدا عن التصرف العنيد أيجب على التصميم و ،على البحث عن حلول لها

هادفة، وعلى المصمم أوالً القيام بتوثيق لظروف المشكلة الموجودة وتعريـف المحـيط    مساعٍ
مراحـل   وأصعبعقد أوتعتبر هذه المرحلة من  ؛وجمع جميع المعلومات الالزمة للفهم والتحليل

التصميم حيث ان طبيعة الحل مرتبطة أو تنعكس عن الطريقة التي يتم فيهـا فهـم وتعريـف    
  (Ching, 2007). وتفصيل المشكلة

ن إ" :قام الشاعر والعالم الدانيماركي الشهير بييت هايين بتلخيصها على الشكل التـالي و

الوصول إلـى  ن إ. ن يتم حلهاأالفن يقوم بحل المشكالت التي ال يمكن صياغتها وادراكها قبل 

 (Ching, 2007) ".يكمن في صياغة السؤال الجواب

يسبقون الحلول بشكل غريزي إلى المشاكل  غير إراديةن المصممين وبطريقة حتمية وإ
) السؤال(دراكهم للمشكلة إالتي تواجههم، ولكن عمق وتنوع مفردات تصاميمهم تؤثر في كل من 

لغة التصميم محدودة، فإن تعدديـة  ن أدراك في انحصر اإل وإذا ؛)الجواب(وطريقة تشكيل الحل 
ثراء إوعليه فإن المصمم الناجح يعمل على توسعة و .الحلول لتلك المشكلة ستكون ايضاً محدودة
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لغته التصميمية من خالل دراسة المبادئ والعناصر األساسية للتصميم المعماري، باإلضافة إلى 
رية التي تطورت خالل تـاريخ  استعراض مجموعة متنوعة وكبيرة من الحلول للمشاكل المعما

ن يحققا أو يلبيا المتطلبـات الوظيفيـة   أمن  أكبروعليه فإن الفن والعمارة هما . نسان الحافلاإل
للعمارة ) الخارجي(األساسية لبرنامج مشروع معين ولكن وبشكل أساسي فإن المظهر الفيزيائي 

ول تعزيـز اسـتنباط   اغ والشكل تحلكن النظم المعمارية والترتيب للفرا اإلنساني،يالئم النشاط 
  .المفاهيم ومعنى التواصل في العمارة

ويظهر ذلك جلياً في عمارة الرواد حيث تميزت أعمالهم بتفاوت الحلول المعمارية بغض 
النظر عن اختالف المشكلة المطروحة بين أيديهم، ويبرز ذلك بعدم وجود تقليد أعمى ألعمـال  

محلية أو أقليمية، ففهم ودراسة العمارة العالمية أثـرى قـدرة   معمارية عالمية أو تقليد ألعمال 
الرواد على خلق حلول مبتكرة لكل مشروع على حدة، فيالحظ وجود لغة معمارية واضحة لكل 
معماري دون مالحظة وجود تكرار ألعماله نفسه، حيث أن تشابه البرنامج لمشاريع معينة ليس 

  .فلكل مشروع خصائصه وظروفه المميزةبالضرورة ان ينتج نفس الحل المعماري؛ 

مفهوم صحيح لمحتوى الدراسة، سيتم التطـرق إلـى   ووللحصول على معرفة واضحة 
علماً بأن هذه المشـكالت   ،األساسيات، العناصر، النظم والترتيبات التي تشكل العمل المعماري

األخرى تحتاج إلى والعناصر  ؛ن يكون واضحاً بسهولةأبعضها يمكن ف. دراكقابلة للتجربة واإل
بينما األخرى تلعب دوراً ثانويـاً فـي    امسيطر أحدهاكون ين أويمكن  العقل والحدس؛استخدام 

ن يكون بعضها ينقل صورة ومعنـى أو رسـالة بينمـا بقيـة     أويمكن  ،تشكيل المبنى وتنظيمه
  .العناصر تعمل كمحسن ومجمل لهذا المعنى أو المحتوى

  بعاد المشكلة التصميميةأ 4.5

فالمحاضـر مصـمم بطريقـة     ؛ن التصميم بشكل عام يدخل في جميع مجاالت الحياةإ
والمستثمر يخطـط السـتثماراته    ،توزيعه للمقاعد الدراسية لخلق بيئة حوار ونقاش في الصف

ليها بحسب طبيعـة  إويختلف كل في النتيجة التي يصل  ،ونشاطاته خالل انجازه لمشروع معين
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مـا  أ. ليـه إلوصـول  واج إلى مجموعة من الخطوات للتعبير عنـه  فالهدف النهائي يحتا .عمله
فلكل مشروع هدفه الخاص واحتياجاته التي تختلف تبعاً للغرض المخصص له، ولكن  ؛المعماري

  :التالي على النحووهي  ؛بعاد يهدف المعماري إلى تحقيقهاألكل مشروع 

 .االحتياج �

 .البيئة المحيطة �

 .الشكل �

 .ساليب البناءأ �

ول المعماري جاهـدا  االمراحل العامة التي يمر بها المشروع المعماري والتي يحولفهم 
 :وذلك على النحو التالي تهافي تحقيقها، فإنه يجب دراس

 التجهيز لمرحلة ما قبل الفكرة 1.4.5

مـا  أوتبدأ هذه المرحلة بدراسة جميع العناصر التي سيتم ذكرها معا ووضعها مجتمعة 
 .المصمم على لوح الرسم

 :البرنامج �

روع يعكس االحتياجات الخاصة بالمالك من حيث المسـاحة،  شن البرنامج الخاص بالمإ
وعليـه  . الـخ ...الخ إضافة إلى المحددات مثل الموقع، المحيط، القوانين التنظيمية،...الوظائف،

رضـة بسـبب   ابداع وحل المشـاكل المتع يقوم المعماري بدراسة البرنامج تبعا لقدرته على اإل
المختلفة، ويمكن جمعها معا على مخطط توضيحي لفهـم العالقـات بـين الوظـائف      فالوظائ

  .)187(شكل  والمحددات

م اختلفت البرامج بشكل بسـيط  1995-1959ولكن في عمارة الرواد في الفترة ما بين 
فالفيال مثال لها متطلبات وظيفية أساسية موحدة تحمل بعض اإلضافات بحسب حاجة المستخدمين 



أو بسبب رؤية المصمم، ولكن النتائج والحلول لنفس المشكلة كانت مختلفة كليا في الحلول، وهذا 

عند التقدم لتصميم نوع ما من المشاريع فإن لكل منها احتياجاته الخاصة إضـافة إلـى   
صعدة يزيد من التعقيد فـي تلـك   

والتـي يمكـن    الخ... ساليب اإلنشاء والتنفيذ،
 وهذا ما ؛)188(شكل التعبير عنها بمخطط فقاعي يوضح طبيعة العالقات بين تلك االحتياجات 

وبرزت احتياجات المستخدمين في عمارة تلك الفترة قيد الدراسة إلى توفير أكبر قـدر  
لخاصـة العامـة   ممكن من الخصوصية والراحة للمستخدمين، فكان هناك فصل بين الفراغات ا
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أو بسبب رؤية المصمم، ولكن النتائج والحلول لنفس المشكلة كانت مختلفة كليا في الحلول، وهذا 
  .ة الدراسة عن باقي الفترات الالحقة

 

  .مخطط يوضح برنامج المشروع

(Churchill,   

 :االحتياجات

عند التقدم لتصميم نوع ما من المشاريع فإن لكل منها احتياجاته الخاصة إضـافة إلـى   
صعدة يزيد من التعقيد فـي تلـك   ن التطور التكنولوجي على جميع األإذلك ك، اهي

ساليب اإلنشاء والتنفيذ،أاالحتياجات في الفراغات الداخلية أو الخارجية، 
التعبير عنها بمخطط فقاعي يوضح طبيعة العالقات بين تلك االحتياجات 

  .قد يعقد المشروع ويزيد من فترة التصميم

وبرزت احتياجات المستخدمين في عمارة تلك الفترة قيد الدراسة إلى توفير أكبر قـدر  
ممكن من الخصوصية والراحة للمستخدمين، فكان هناك فصل بين الفراغات ا

أو بسبب رؤية المصمم، ولكن النتائج والحلول لنفس المشكلة كانت مختلفة كليا في الحلول، وهذا 
ة الدراسة عن باقي الفترات الالحقةما ميز فتر

مخطط يوضح برنامج المشروع: )187(شكل 

(Churchill, 2011): المصدر

االحتياجات �

عند التقدم لتصميم نوع ما من المشاريع فإن لكل منها احتياجاته الخاصة إضـافة إلـى   
يمالكاحتياجات 

االحتياجات في الفراغات الداخلية أو الخارجية، 
التعبير عنها بمخطط فقاعي يوضح طبيعة العالقات بين تلك االحتياجات 

قد يعقد المشروع ويزيد من فترة التصميم

وبرزت احتياجات المستخدمين في عمارة تلك الفترة قيد الدراسة إلى توفير أكبر قـدر  
ممكن من الخصوصية والراحة للمستخدمين، فكان هناك فصل بين الفراغات ا



باإلضافة إلى رحابة الفراغات الداخلية ومحاولة توفير أكبر قدر ممكن من التكيف مع المحـيط  

 

  .شكل الفراغات الداخلية في مرحلة تحديد االحتياجات ودراسة عالقاتها الوظيفية معا

لكل مشروع احتياجات خاصة إضافية يفرضها المحيط من حيث الطابع العام للمبـاني،  
لهـام  الخ، وهذا يكون من معيقات التصميمي أو مـن مصـادر اإل  

هذا وتشابهت معظم الظروف المحيطة باألعمال المعمارية من حيث الطـابع العـام   
والطوبوغرافية ولكن تميزت الحلول المعمارية بخلوها من التقليد والتشويه، فجميعها تحمل نمطا 

مج والعالقات الوظيفية ودراسة المحيط، إضـافة  
 .إلى ذلك يتم االهتمام بالمشكلة التي يريد معالجتها من خالل التصميم
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باإلضافة إلى رحابة الفراغات الداخلية ومحاولة توفير أكبر قدر ممكن من التكيف مع المحـيط  

شكل الفراغات الداخلية في مرحلة تحديد االحتياجات ودراسة عالقاتها الوظيفية معا

(Churchill,   

لكل مشروع احتياجات خاصة إضافية يفرضها المحيط من حيث الطابع العام للمبـاني،  
الخ، وهذا يكون من معيقات التصميمي أو مـن مصـادر اإل  ...الطوبوغرافية، الخدمات،

هذا وتشابهت معظم الظروف المحيطة باألعمال المعمارية من حيث الطـابع العـام   
والطوبوغرافية ولكن تميزت الحلول المعمارية بخلوها من التقليد والتشويه، فجميعها تحمل نمطا 

 .معماريا موحدا ولكن تحمل سمات المصمم الخاصة

 : تحديد المشكلة

مج والعالقات الوظيفية ودراسة المحيط، إضـافة  اختيار مشروع ما يتم تحديد البرنا
إلى ذلك يتم االهتمام بالمشكلة التي يريد معالجتها من خالل التصميم

باإلضافة إلى رحابة الفراغات الداخلية ومحاولة توفير أكبر قدر ممكن من التكيف مع المحـيط  
  .الخارجي

شكل الفراغات الداخلية في مرحلة تحديد االحتياجات ودراسة عالقاتها الوظيفية معا: )188(شكل 

(Churchill, 2011): المصدر

 : المحيط �

لكل مشروع احتياجات خاصة إضافية يفرضها المحيط من حيث الطابع العام للمبـاني،  
الطوبوغرافية، الخدمات،

هذا وتشابهت معظم الظروف المحيطة باألعمال المعمارية من حيث الطـابع العـام    .للمعماري
والطوبوغرافية ولكن تميزت الحلول المعمارية بخلوها من التقليد والتشويه، فجميعها تحمل نمطا 

معماريا موحدا ولكن تحمل سمات المصمم الخاصة

تحديد المشكلة �

اختيار مشروع ما يتم تحديد البرنا دعن
إلى ذلك يتم االهتمام بالمشكلة التي يريد معالجتها من خالل التصميم



تعتبر مرحلة الفكرة أساس المشروع ونقطة المرجع عند االصـطدام بالعقبـات أثنـاء    
، )189(شـكل  ب مع المحددات 

في فترة الدراسة التـي   ينويصعب تحليل األعمال ومتابعة المراحل المعمارية للمعماري
يمر فيها التصميم والتطور الطبيعي ألي عمل معماري، فالنتيجة النهائية يجب التعامل معها كما 
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 مرحلة الفكرة

تعتبر مرحلة الفكرة أساس المشروع ونقطة المرجع عند االصـطدام بالعقبـات أثنـاء    
ب مع المحددات التصميم؛ وعليه فإن الفكرة يجب أن تعكس االحتياجات وتتجاو

 :وتمر الفكرة بعدة مراحل وهي على النحو التالي

 .تحديد االهداف

 

  .تحديد المساحات من خالل رسومات مبسطة

(Churchill,  

 .وضع الخيارات في التصميم والبدائل

 .ولة اختيار الفكرة النهائيةااالفكار ومح

 .دراسة التشكيالت المعمارية

ويصعب تحليل األعمال ومتابعة المراحل المعمارية للمعماري
يمر فيها التصميم والتطور الطبيعي ألي عمل معماري، فالنتيجة النهائية يجب التعامل معها كما 

 .هي ومحاولة فهم الفكر الكامن خلفها

مرحلة الفكرة 2.4.5

تعتبر مرحلة الفكرة أساس المشروع ونقطة المرجع عند االصـطدام بالعقبـات أثنـاء    
التصميم؛ وعليه فإن الفكرة يجب أن تعكس االحتياجات وتتجاو

وتمر الفكرة بعدة مراحل وهي على النحو التالي

تحديد االهداف �

تحديد المساحات من خالل رسومات مبسطة: )189(شكل 

(Churchill, 2011): المصدر

وضع الخيارات في التصميم والبدائل �

االفكار ومح �

دراسة التشكيالت المعمارية �

ويصعب تحليل األعمال ومتابعة المراحل المعمارية للمعماري
يمر فيها التصميم والتطور الطبيعي ألي عمل معماري، فالنتيجة النهائية يجب التعامل معها كما 

هي ومحاولة فهم الفكر الكامن خلفها



 ).11(جدول 
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جدول فكار المطروحة ألاالختيار بين خيارات التصميم وا

  .الخيارات المطروحة في التصميم الواحد

 3الفكرة رقم 

 2الفكرة رقم 

 1الفكرة رقم 

(Churchill, .  

 النتائج 3.4.5

االختيار بين خيارات التصميم وا �

الخيارات المطروحة في التصميم الواحد: )11(جدول 

الفكرة رقم 

الفكرة رقم 

الفكرة رقم 

(Churchill, 2011): المصدر
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 ). 12(جدول  االبتدائي الخروج بالتصميم �

  .التصميم االبتدائي: )12(جدول 

  
  الواجهة الشمآلية

  
  مقطع طولي

  
 الطابق األرضي

  
  الطابق الثاني

  (Churchill, 2011): المصدر
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 .)190(شكل ( بعادعمل مجسم ثالثي األ �

 

  .بعاد يشكل نتاج مراحل التصميم المعماريمجسم ثالثي األ: )190(شكل 

 (Churchill, 2011): المصدر

 تطوير التصميم 4.4.5

 .تجهيز المخططات �

 .تحسين التصميم للوصول إلى التصميم النهائي �

ن جميع المراحل السابقة والتي يمر خاللها التصميم المعماري، تسعى علـى تحقيـق   إ
 Marcus Vitruvius(ربعة لتكامل المنتوج المعماري والتي وضحها فيتروفيوس الشروط األ

Pollio ( من خالل كتبهTen Books of Architecture والتي تعد من أهم العوامل المؤثرة ،
  (Pollio, 1914): في العمل المعماري وهي

نسان يسخر جميع خبراتـه  ن اإلأخر صنع ليدوم، حيث آأو بمعنى ): Firmitas( المتانـة  −
 .وجه وليبقى اطول فترة ممكنة أكملوقدراته إلنجاز العمل على 
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كبر من العالقـات الوظيفيـة   نسان يسعى إلى االنتفاع األن اإلأحيث ): Utilitas( المنفعة −
لتحقيق الظروف المناسبة للحياة وتحقيق الهدف من المبنـى إضـافة إلـى الراحـة فـي      

 .االستعمال

قـوة ومتانـة    تناربعة، فمهما كمن العناصر األ األسمىهو الهدف ): Venustas( الجمال −
ال إن يتم تسويقها أنسانية، ال يمكن المبنى ونجاعة فراغاته المعمارية في تلبية المتطلبات اإل

ليها إخر، والتي تجذب المستخدم آلية التي تختلف من مجتمع إلى اكانت تتمتع بالقيم الجم إذا
بداع يكمن اإل لحصول على مثل هذا العمل وهنالعدد الذين يرغبون بشدة  من بقوة، وتزيد

 .المعماري

الذي ظهر بشكل قوي مع الثورة الصناعية وتنوع وسـائل البنـاء    االقتصادباإلضافة إلى  −
، التي اختلفت في اسـتخداماتها لتلـك المـواد    دارس المعماريةمإلى تعدد ال كذلكومواده، 
 .والوسائل

العمـل  كـن  ربعة مجردة وال تفي بـالغرض، ول للوهلة األولى تعتبر هذه الشروط األو
معـاً   األربعةوذكائه في تحقيق الشروط  المصمم قدراتيكون باالرتكاز على  حالناج المعماري

. ي أعمال أخرى شيدت في نفـس الفتـرة  أمقارنة مع بال ،ضمن الفترة التي شيد فيها ذلك العمل
المي في ويالحظ من خالل جميع األعمال التي تمت مناقشتها سابقاً؛ االنسجام ما بين التوجه الع

العمارة وما بين الطابع المحلي من جانب واالحتياجات والشروط األساسية للعمارة من الجانـب  
  .االخر

أهميتـه  حيث لكل منه  ؛ويعد الترابط بين جميع العناصر مهم جداً في العمل المعماري
. يتبناهـا  م منفردة تبعاً لمنأخاصة للمعماري، المالك، المجتمع أو للمبنى نفسه سواء مجتمعة ال

فالعمل المعماري كغيره من الفنون يعبر عن طبيعة الحياة االجتماعية السائدة في الفتـرة التـي   
الف الكلمات بمجرد دراسة الفراغات الداخلية وعالقتها بالخارج ونسب آشيدت بها والتي تختزل 
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نى يعبـر عـن   نهاء من الداخل والخارج بقولنا ان هذا المباإلجودة الواجهات ومواد االكساء و
  .االنفتاح أو االنغالق أو البذخ والتوفير

فـإن تلـك    ،ي من المبانيأشروطه السابقة لنجاح ) Vitruvius(وكما حدد فتروفيوس 
نسان المادية والنفسية والروحية علـى مسـتوى   الشروط تنعكس وبشكل مباشر على حاجات اإل

المبنى يكون نتاج التفاعل والتناغم بين تلك العناصر  اإلنسان أن وذلك باعتبار ؛الفرد والجماعة
  .قق ما سبقحاحتياجات الفرد وذكاء المعماري في خلق مبنى يواالربعة 

ن العمارة هي الفن العلمي إلقامة المبنى بمـا  أوبالرجوع إلى  ؛وباالعتماد على ما سبق
وفقـا للمـدارس    ، تطور ذلـك المفهـوم  )Vitruvius(يحقق الشروط التي ذكرها فتروفيوس 

ليس فقط على المستوى العالمي بل أيضاً على المستوى المحلي في  المعمارية على مر العصور،
ن التغيرات االجتماعية واالقتصادية والتطـور التكنولـوجي والصـناعي    أحيث  فترة الدراسة؛

قة معاً إلنتاج ربعة السابوتطور مواد البناء وطرق اإلنشاء، فتح افاقاً مختلفة لتفاعل الشروط األ
 ربعةلية بجمالها ومشاكلها، وفيما يلي توضيح مبسط آللية تفاعل العناصر األاالبيئة العمرانية الح

  ).191(شكل (

 

  .ربعة للعمل المعماريتوضيح لتفاعل العالقة بين العناصر األ: )191(شكل 

  .2013الباحث : المصدر



187 

 يحقـق  الـذي  العناصر االربعة للعمل المعمـاري  تقاطع) 191(شكل  يظهر من خالل
والتي تشـكل الوضـع    )9(النتيجة  أبرزها، )9إلى  1(مجموعة من النتائج الممثلة باألرقام من 

 ي فلسطين في تلك الفترة بشكلبشكل عام ومعماري لتحقيقه جميع المعماريينالمثالي الذي يسعى 
 أكبـر المعماري في تحقيق  حثم عكس تلك العناصر على المبنى الواحد ومدى نجا ومن. خاص

قدر ممكن من تلك العناصر في المبنى الواحد وتأثير ذلك على النتاج المعماري ومـدى نجـاح   
اً قدرة المبنـى علـى   ربعة يحقق فعليي من تلك العناصر األأالمبنى وتقبل المجتمع له، ومعرفة 

  :التعبير عن

 .الفترة الزمنية التي شيد فيها −

 .الطراز المعماري الذي يتبعه −

 .الظروف االجتماعية السائدة −

 .غاية المالك ومتطلباته وتحقيق الوظيفة بشكل مناسب من حيث الشكل والوظيفة −

 .نجاح المعماري في تحقيق فكرته −

 "تتغير بتغير الثقافة والزمان والمكان والمفاهيم انسانية التيإالعمارة تعبر عن الحاجات ا"

بقدرتهم على  1995-1959ويالحظ من تحليل أعمال الرواد تميزهم في الفترة ما بين 
وذلك بتحقيقهم الوظيفة التي يفرضـها نـوع   . الموازنة بين تلك الشروط األربعة بشكل واضح

المعمارية العالمية التي ظهرت في تلك  االستخدام، والشكل الجمالي الذي يظهر انعكاساً للمدارس
الفترة، إضافة إلى استمرار قيام المباني بدورها حتى أيامنها هذه بالرغم من عمر المباني الكبير، 
وأخيراً تفاوت المباني في اهتماها باالقتصاد نظرا لتميز مباني تلك الفترة بالجودة فـي العمـل   

  .وتنوع المواد الذي يزيد التكاليفوتفاوتها في التعقيد في التكون المعماري 
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مقارنة النتاج المعماري بالمـدارس المعماريـة    تظهر الحاجة إلى ،إلى ما سبق إضافة
الرائدة عالمياً، وتحليل عناصر المبنى لفهم توجهه المعماري ومدى تزامن العمل المعماري فـي  

  .فلسطين والمدارس المعمارية عالميا

 ):Utilitas( المنفعة أو الوظيفية 1.4.4.5

 "البيت الة تعـيش فيهـا  "وكذلك  (Louis H. Sullivan, 2010) "الشكل يتبع الوظيفة"

(Kroll, Ad Classics: Villa Savoye/ Le Corbusie, 2010)  

، Minimalism، الحداثــة(ليــة ام المــدارس المعماريــة التيهاالمفــ هعكــس هــذت
عالقة مجردة بعيدة كل البعد عن االرتباط االجتماعي والجمالي، تعبـر  وهي  ).الخ...االنشائية

على العالقـات   وأثرها ،والقوانين التنظيمية) بفراغاته الداخلية ووظائفه(عن العالقة بين المبنى 
 مـع  ج منه وعالقتهـا ليه والخروإالوظيفية وانعكاسها مع الخارج وظيفياً من حيث آلية الدخول 

، االنشـائية،  الوظيفيـة (التوجهات المعمارية فكر  وعكس هذا المفهوم. الفراغات المعمارية معاً
Minimalism في بدايات القرن العشرين ومنها ما استمرت مفاهيمها حتى عصرنا ) الخ....و

عليه، البيئة الخارجية  وأثرمع الطبيعة الجغرافية للموقع مرتبط  هذا المفهوم إضافة إلى انهذا، 
شكال بالبساطة في التكوين والرجوع إلى األ وتميز .استغاللها لتحقيق التوازن داخل المبنى وآلية

يرتبط هذا المفهوم بشكل كبير مع مفهومي االقتصـاد  كما الهندسية البسيطة بعيدا عن التعقيد، و
تباطات واالجتماعيـة والفكريـة   لة مجردة من الحواس واالرآنه يعتبر المبنى أحيث  ؛والمتانة

  :ويسعى إلى تحقيق ما يلي

 .تحقيق متطلبات المالك الوظيفية �

 .تحقيق العالقات الوظيفية للفراغات الداخلية �

 .تحقيق القوانين التنظيمية ومتطلبات الترخيص �

 .تحقيق المتطلبات الجغرافية والبيئية �
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 .نشائيةتحقيقات المتطلبات اإل �

 .واتباع مفهوم البساطةاالبتعاد عن التعقيد  �

  .بداع المعماريوينعكس جميع ما سبق على الشكل الجمالي مما يولد محدودية في اإل

 )Firmitas(المتانة  2.4.4.5

البنيوية هو االعتقاد بأن ظواهر الحياة البشرية ليست مفهومة إال من خالل عالقاتها (

حيث تشكل هذه العالقات هيكل، ووراء االختالفات المحلية في الظـواهر السـطحية   . المتبادلة

  (.Structuralism, n.d)). هناك قوانين ثابتة للثقافة مجردة

، Minimalism، الحداثـة (ليـة  االمفهوم علـى المـدارس المعماريـة الت    ينعكس هذا
نشائية الهندسـية فـي   ويسعى مفهوم المتانة في العمارة إلى تحقيق النواحي اإل ).الخ...االنشائية

هو مجرد من و .حيث يسعى إلى الديمومة في المبنى أخرى؛سانية إني مفاهيم أالمبنى بعيداً عن 
رقـام  أالمشاعر واالرتباطات الزمانية أو المكانية للبناء أو االجتماعية حتى يجرد المبنى إلـى  

  .وتحوله إلى عالقات هندسية ،ومعادالت رياضية وطريقة إنشاء تحقيق اطول عمر للبناء

 ال يمكن االستغناء عنه في المبنـى وال وتعتبر المتانة أحد أهم الشروط األربعة والذي 
ـ  العملية أي مرحلة من مراحل الهماله في إيمكن   علـى  اتصميمية، حيث يؤثر سـلبا أو إيجاب

  .حسب آلية استخدامه وتطويعه ليتفاعل معها األخرىالشروط 

 )Venustas(الجمال  3.4.4.5

تطورت الحياة البشرية على مر العصور من الحياة الوظيفية والسـعي خلـف تحقيـق    
ولم يظهر ذلك  .إلى البحث عن الكماليات في حياته اليومية ؛قيد الحياةالحماية واالستمرار على 

صـعدة  ولكن ظهر نتاجاً لتطورات اجتماعية وثقافية واقتصادية وتطورات على جميع األ فجأة،
، فأدى ذلك إلى االهتمام بالجمال والترف وتطوره عبر العصور )التوجه نحو الكماليات(الحياتية 
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وانعكس الجمال عن مفاهيم اجتماعية وحضارية مرتبطـة   .رية المختلفةخالل الطرز المعمامن 
ذلك إلى ظهور التمايز في العمارة بـاختالف المنـاطق    وأدىأو منعكسة عن البيئة الجغرافية، 

  .الف طرق اإلنشاء باختالف مواد البناءتالجغرافية واختالف الثقافات وحتى اخ

ة في سلسلة التطور الطبيعية للحياة االجتماعية وكذلك تعتبر العمارة من المراحل المتأخر
نها نتاج التطورات الثقافية والفنية واجتماعية انعكست على الذوق أفي أي من المجتمعات، حيث 

فهم العمارة وتقييم جمالها فـإن ذلـك    وعند الحاجة إلى ،العام وعلى العمارة بمختلف مجاالتها
  :يعتمد على عدة عوامل، منها

 .ماعية في المجتمع الواحدالقيم االجت �

 .مفهوم الجمال لدى المجتمع ومعايير قياسه �

 .المخزون الثقافي والمعماري �

بتاريخ  ااألثر الكبير في تقييم الجمال وارتباطهم الهمف االرتباط الزماني والمكاني بالمجتمع، �
 .حداث مرتبطة بمعنى معينأو

 .الهوية المعمارية للمجتمعات �

 .الجغرافي نوع االستعمال والموقع �

جميع ما سبق مرتبط بالمجتمع وال يمكن مالحظته بشكل مباشر ولكن يمكـن  يالحظ أن 
  :قراءته عن طريق ما يلي

 .شكال المباني وانظمة التسقيفأ �

 .الزخارف والتشكيالت المعمارية �

 .مواد البناء واالكساء الخارجية �
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 .األلوان وتداخلها وتنوعها �

 .المساحات المسمطة في الواجهاتنسبة المساحات الزجاجية إلى  �

 ).الوظيفية(الخصوصية في الفراغات الداخلية  �

فكـرة معقـدة    )Vitruvius(من وجهة نظر فتروفيوس ) Ventustas(يعتبر الجمال و
حقيقة ) Truth of nature(ن المفهوم الخالد للجمال يمكن تعلمه أو يكمن في أللغاية حيث يعتقد 

) Proportion(الطبيعية ارتكزت على القوانين العالميـة للنسـب   التصاميم فأو صدق الطبيعة، 
نسانية تمثل النموذج المثالي للنسب الطبيعية ن النسب اإلأ، وكان يعتقد ب)Symmetry(والتماثل 

والً ربطها باألشـكال  اجسام البشرية محأو النسب في الطبيعة، حيث قام بدراسة مجموعة من األ
مع ) Vitruvian Man( نسانإلالتطابق بين اتقان النسب في جسم االهندسية حتى نجح في ايجاد 

 نسان كتاب القواعد الحية الذي يحتـوي القـوانين  ، حيث شكل اإل)192(شكل  شكال الهندسيةاأل
  (Pollio, 1914) .الثابتة التي ال عيب فيها والموضوعة من قبل الطبيعة

 

  ).Vitruman(رجل فيتروفيوس : )192(شكل 

  (Gorman, 2002): المصدر
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  االقتصاد 4.4.4.5

ي أيعتبر االقتصاد في العمارة من الركائز األساسية التي ال يمكن االستغناء عنها فـي  
الثالثـة  عملية تصميمية، حيث مهارة المعماري تكمن في تحقيق التوازن والتكامل بين الشروط 

العمارة  تعتبريعتمد على تحقيق التصميم ضمن الميزانية المحدودة من قبل المالك، وعليه و معاً
نشائية في ظل الجانب االقتصادي، وانعكس هذا لية والوظيفية واإلافن التعامل مع العناصر الجم

في المـواد  والتوفير  البناءالمفهوم بعد ظهور عصر اآلالت حيث دعت الحاجة إلى السرعة في 
يضا األجزاء والعناصر المسـبقة  أللبناء و "Module"المستخدمة من خالل خلق عنصر نمطي 

  Serial Production". (Mumford, 1930)"الصنع، إضافة إلى مفهوم المنتجات المتسلسلة 

المعماري، واستعراض عمارة بشكل عام ومن خالل مناقشة األسس السابقة لتقييم العمل 
الرواد، فإنه وبال شك قد حققت تلك العمارة درجة متقدمة من المستوى المتطور، بحيـث لبـت   

وقدمت بشكل عام أفكار خالقة عكسـت فكـر مصـمميها    . احتياجات ساكنيها وواكبت التطور
  .واحتياجات ساكنيها
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  السادس الفصل

  والتوصيات النتائج
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  السادس الفصل

  والتوصيات النتائج

ولة أولية في تسليط الضوء على العمارة في فترة معينة انها محأهذه الدراسة في  تميزت
المعمـاري للعمـارة   تنظيم العمل الهندسي بشكل عام وفترة غاب فيها  وهي، )1959-1995(

المعمـاريين  تسعى هذه الدراسة إلى فهم العمارة وحيثياتهـا، ودور  و. بشكل خاص ومعمارييها
ولة دراسة العوامل التي جعلت تلك العمارة تظهر بهذا االرواد في تلك الفترة في توجيهها، ومح

ين كان يستلهم الرواد فكـرهم  أالشكل وتحمل تلك المضامين الفكرية، وتقييم مدى تميزها ومن 
  .لتكل العمارة

  النتائج 1.6

مسات كـل معمـاري فـي    تمايز بعضها عن بعض وظهرت ل ن عمارة الروادأيالحظ 
أعماله، حيث يمكن قراءة كل أسلوب بشكل منفصل وتحديد هوية المعماري المصمم بناء عليـه  

إضافة إلى ذلك؛ لم تخُل أعمالهم من التأثر بالعمارة العالمية التي . فيها وتحديد الفترة التي أنشئ
رات المعمارية العالمية سادت في تلك الفترة بالرغم من عدم وجود رابط مباشر يزودهم بالتطو

كما هو الحال في فترات تالية نظراً للتطور التكنولوجي ودخول الحاسب اآللي وانتشار االنترنت 
  .إلى كل مكان

ولكن ذلك لم يمنعهم من متابعة العمارة العالمية، حيث اهتم الرواد بالنشـرات الدوريـة   
لى كون جميع المعمـاريين درسـوا   ، إضافة إConstructionللمجالت المعمارية العالمية مثل 

خارج فلسطين؛ إما في أوروبا أو امريكا، حيث عايشوا الحراك المعماري وتطـوره أو إنهـم   
درسوا في جامعات عربية عريقة متطورة، قامت على تطوير تالميذها من خالل تزويدهم بأهم 

يحمل في طياتـه  فظهرت أعمالهم وبرزت وتفردت بطابعها الخاص الذي . التطورات المعمارية
 .مفاهيم اجتماعية محليه صيغت بطابع عالمي؛ فتميزت برقيها الفكري واالجتماعي والمعماري
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 الشـفاف م الزجـاج  ااستخدهم اإلنشائية، وساليبانعكس ما سبق على أعمالهم من حيث أ
الحجـر  (استخدام المـواد المحليـة للبنـاء    ، باإلضافة إلى ذلك يالحظ وبمساحات كبيرة نسبيا

استخدام الحجر الطبيعي العشوائي باللون ، وشكاله وملمسه المتنوعأبمختلف مقاساته و) الطبيعي
اسـتخدام  ، باإلضافة إلـى  لمنيوم في التشكيل المعماريالحديد واأل كما واستخدم .األحمر الفاتح

على ينها عملها وطرق الجمع ب آليةبالمواد و ، وبرز أيضا اهتمام الروادالفسيفساء والبالط الملون
 .االهتمام بالتفاصيل الهندسية الدقيقةو سطح والكتلاأل مستوى

عن الزخارف العضـوية أو الهندسـية   الرواد عد أما من حيث التشكيل المعماري فقد ابت
االعتماد علـى الكتـل   ، إضافة إلى سطح حديثة الطرازاستخدام عناصر تجميلية في األتجنب و

شـكال المتناقضـة فـي بعـض     األ ، كذلك استخدامخارفالهندسية في التصميم وليس على الز
هم، جله مبانيأت من ئنشُأالنجاح في تحقيق الهدف الذي وتميزت معظم أعمال الرواد ب. األعمال

، والـذي انعكـس   استغالل المساحات الداخلية والخارجية بشكل كاملعدا عن تميز بعضهم في 
علـى   وأثرهمستوى المخطط الداخلي  لية أو متوسطة علىابين عفي الخصوصية  التنوععلى 

من خالل الشكل في بعض أعمالهم القدرة على قراءة خصوصية الفراغات مع  الشكل الخارجي
بداع في التصميم والتشكيل المعماري والتنـاغم بـين الكتـل    اإلكما حققت أعمالهم  .المعماري

ان بشكل صـارخ أو بشـكل   في استخدام األلو ، إضافة إلى التفاوتالمختلفة في التصميم الواحد
، كمـا اعتمـد   خضـر صفر الفاقع واألحيث استخدم اللون األبيض وصوال إلى اللون األ ؛بسيط

استخدام نظام المخطط شبه المفتوح خاصـة  ، والداخل والخارج بين التنوع الفراغيالرواد على 
 .الوظيفية حقق البرنامج والمتطلباتيحل  في توفير ، ونجح بعض الروادفي الفراغات العامة

 النقـل  أما من حيث الفكر العام في التصميم فتميزت بعض أعمال الرواد بخلوها مـن 
بأسلوبه، وذلك  عادة صياغتها كلٌّإعالميين، واالكتفاء بفهم المبادئ واللمعماريين ألعمال ادقيق ال

ومن أبرز المميزات التي ظهـرت فـي معظـم     .المحليةلمفاهيم االجتماعية ل هماحترامبسبب 
عمدة واستغالل الفراغات السفلية كامتداد للساحات الخارجية لزيـادة  أرفع المباني على أعمالهم 

المشاريع من حيـث   توتاتفو .استخدام الجدران المائلة بزوايا حادةالخارجية، كما تم مساحات ال
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استخدام الخرسانة كجـزء ال  ، إضافة إلى ديقتعلإلى ا ةطاالتعقيد في التشكيل المعماري من البس
كعنصر تفصيلي للفصل بين الخامات المتنوعـة   تيضا استخدمأيتجزأ من التكوين المعماري، و
انخفـاض   علـى التركيز على العناصر األفقية التي تؤكد وتم  .بطريقة هندسية ومعمارية مميزة

كعنصر معماري مهم ) بيوت الدرج(دراج استخدام األالمحيط، وتم المبنى وتزيد من عالقته مع 
خـر  آتسقيفه من معماري إلى  ةليآفي التكوين، وانحصار شكله بالكل المستطيل، ولكن اختلفت 

 .Vعلى شكل حرف  وأحياناً يكوننحو الخارج  حيث تارة يكون مسطحا وأخرى مائال

عمارة الحداثـة  تلك الفترة بتأثرها ب فيتميزت بشكل عام يمكن القول بأن أعمال الرواد 
 .وعمارة ما بعد الحداثة

  التوصيات 2.6

-1959بعد دراسة وتحليل أهم وأبرز أعمال رواد العمارة في فلسطين في الفترة بـين  
، تظهر مجموعة من المقترحات والتوصيات التي لربما ستساعد في القاء الضوء أكثـر  1995

يضمن االسـتمرارية والسـمو بالعمـل    عليهم واالستفادة من خبراتهم وتجاربهم المعمارية بما 
  :المعماري وهي

 .عمل أرشيف معماري متكامل من خالل المؤسسات الرسمية والنقابية �

 .عمل حلقات بحث تعنى بالمعماريين الرواد وعمارتهم �

تخصيص مساقات في الجامعات الفلسطينية تبحث في األعمال المعمارية المميزة والبحث  �
خططاتها كاملة، أو البحث عن معماريين ومن ثم البحـث  عن معمارييها والوصول إلى م

 .عن مبانيهم

 .عمل كتاب يتضمن األعمال المعمارية المميزة في فلسطين ونشره عالمياً �

لكترونية، وإضافة ميزات للبحث عن طريـق  رشفة اإلتطوير أرشيف البلديات وادخال األ �
 .دخال صور حية للمبانياسم المالك، اسم المهندس المصمم، رقم القطعة والحوض، وا
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عمل رحالت علمية لطالب العمارة والمهندسين، تهدف إلى التعريـف بعمـارة الـرواد     �
 .قتداء بهم من خالل تكريم مبانيهم واسمائهموتحفيز المعماريين الجدد على اإل

 .حماية المباني ذات الطابع المميز من الهدم أو اإلضافة الشاذة �

هلية التي تعنى والمهجورة واستغاللها لتكون مقرات للمؤسسات األترميم المباني المميزة  �
 .نسانية أو تعنى بتطوير وتدريب المهندسينبالعمارة أو الجوانب اإل

إضافة إلى ما سبق يجب العمل على دراسة العمارة الحالية في فلسطين من ناحية نقدية 
والذي ال يعكس أي مفاهيم وقيم وتسليط الضوء على العمل المعماري الشاذ في الوقت الحاضر، 

كذلك ال بد من تكريم األعمال المميزة والمعماريين المميزين فـي الفتـرة   . اجتماعية أو عالمية
المعاصرة وعمل نظام رتب معمارية في التصميم المعماري من خالل نقابة المهندسين، كل ذلك 

مميز مـن خـالل خلـق     سعياً لتحفيز التطور المعماري والحرص على وجود تصميم معماري
. مقياس يحمل الحد األدنى من المتطلبات الشكلية إضافة إلى المتطلبات الفنية للتصميم المعماري

وعالوة على ذلك يجب إعادة تقسيم التصنيفات لألراضي واعتماد الطوبوغرافية لتحديـد نـوع   
  .شابهالبناء وليس فقط مجرد أرقام حسابية كاالرتدادات أو النسب الطابقية وما 
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Abstract 

This thesis discusses architecture in Palestine focusing on the period 

between 1959 and 1995. This period witnessed significant Palestinian 

architectural changes due to political, sociological, and intellectual 

challenges when the Israelis occupied large parts of Palestine. Further, this 

period lacks documentation and there is not any records or studies that 

address Palestinian architectural works during the aforementioned period. 

The few existing literature focus on traditional architecture that leaves the 

transition from traditional architecture to today’s architecture, 

unfortunately, undocumented. 

This paper sheds light on leading Palestinian architects who have 

contributed to Palestinian architecture in the period between 1959 and 

1955, focusing on the West Bank and the works that have shaped the 

features of Palestinian architecture during this period. Moreover, the study 

reflects the analysis of a group of pioneer architects who led the 

architectural movement during that period.  

It is worth noting that the researcher has depended on field research 

as well as collecting data from the actually standing buildings that reflect 

the widespread style of architecture at that time. Not only that; but the 



c 

researcher has also depended on collecting the related photos besides 

searching on municipalities’ archives. These plans will demonstrate the 

architect’s name and other works conducted by him/her. After that, the 

works are analyzed and studied carefully to an attempt to recognize the 

reasoning behind establishing such buildings. The analysis is focused on 

the plans, the interfaces, the internal and external spaces that are linked to 

the three-dimensional perspectives and its impact on the surrounding. The 

researcher has also worked on analyzing the building onto its elementary 

items. Then, the general features of the building are inferred and the 

advantages are clarified.  

The main obstacle for this thesis was the lack and weakness of 

sources, as well as the difficulty to obtain information with the existing 

archiving system in municipalities. In fact, getting the information is 

complicated because there is not an electronic archiving system. In 

addition, no studies related to this period were found in those archives. 

The paper also addresses the international tendencies of architecture 

in that period in order to establish a relation between these universal 

features and the local Palestinian ones. This has resulted in a conclusion 

that Palestinian architecture in that period has indeed been affected by 

international architectural design principles, standards, and key elements. 

This resulted from the impact of the places where the architects have 

studied (Europe or America) or being affected by the international 

architectural magazines that meets the curiosity of the architect.  
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Through studying the works of the leading Palestinian architects, the 

most evident conclusion was that two architecture movements have 

emerged during this period; the first movement adopted complex forms 

whereas the other went for simplicity. Nevertheless, both movements met 

the ancient fundamental principles of architecture set by Architect 

Vitruvius, which meet the needs for commodity, firmness, and delight. 

Finally, this thesis concludes with recommendations that aim at 

developing the study of Palestinian architecture through the activation of a 

scientific data collection methodology to document Palestinian 

architectural history. Furthermore, this study can be considered a start point 

or an attempt to recognize the identity of Palestinian Architecture and its 

features during that period. 




