العامرة الشعبية –العامرة البيضاء-يف نابلس
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مخطط كرويك من قسم العامرة-كلية الهندسة جامعة النجاح الوطنية وبعض الصور الفوتغرافية من
د.اميان العمد رئيسة قسم الهندسة املعامرية9/4/2012م
هدفت الدراسة إىل التعرف عىل منط العامرة الشعبية الفلسطينية بأيدي محلية من اخالل الرتكيز عىل
منوذج حصني وهو قرص آل طوقان يف نابلس وشهرته عىل مستوى فلسطني نظرا التباطه بشخصيات
تاريخية وادبية اعطته شهرة وعىل وجه الخصوص بالشاعر واالديب ابراهيم طوقان والشاعرة فدوى
طوقان.

وكذلك التعرف عىل واقع تأثري هذا النمط العمراين يف حياة الناس يف منطقة نابلس حيث تم بناء القرص
عىل منط الحصن والقلعة املنيعة واملزودة بكل املرافق والخدمات نظرا للرصاعات واالختالفات مع عائالت
أهل نابلس واملناطق املجاورة والرصاع عىل السلطة و التوصل إىل مجموعة من اإلجراءات التي من شأنها
االهتامم بهذا النمط من القصور وترميمها وفتح مؤسسات ثقافية وتربوية وعلمية واجتامعية فيها من
أجل تفعيل العالقة بني املراكز البحثية واملراكز والجمعيات النسوية واملجتمع املحيل والدوائر الرسمية
وغري الرسمية وتأثريها النفيس واالجتامعي عىل حياة العامة من الناس يف ظل الظروف املحيطة .
حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤال التايل:
مؤمتر تجليات حركة التاريخ يف مدينة نابلس
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واتبعت الدراسة األسلوب املكتبي بالرجوع إىل الكتب واملصادر واملراجع والدراسات واملقابلة الشخصية
مع املعمرين والحرفيني والباحثني الرتاثيني واملهتمني بالرتاث الشعبي والزيارات امليدانية واملشاهدات
العينية.
توصلت الدراسة إىل مجموعة من النتائج أهمها:

1.1موقع القرص قريب من الرسايا الرتكية القدمية يف منطقة باب الساحة لظروف امنية واحتياطات
دفاعية.
2.2املواد االولية من البيئة املجاورة لكن حجارته متميزة عن القصور التي حوله وبني عىل طراز املداميك
وامتاز القرص باالساس العميق والجدار العريض ,اقاموا فيه االقواس للفراش والخزائن واملطاوي
للجلوس والقباب للتهوية واملوقد-الوجاق يف املضافة وينتهي مبدخنة صاعدة.
3.3اصاب الزخرفة الدمار والهالك نظرا لهجر القرص وضعف االهتامم به وترميمه واملحافظة عليه ولكن
أظهر املعامري النابلس براعة ومهارة يف التصاميم .

4.4بني عىل اسس هندسية –نظام القباب واالقواس والكالني السميك والحجرات املتداخلة.
5.5تحصني حجرات النساء واالطفال مبداخل متنوعة تبعا للعادات والتقاليد –نظام الحرملك.-
6.6ارتبط بالبناء مدائح دينية واهازيج شعبية وامثال شعبية مختارة من مطقة نابلس  -أورد مناذج منها
احسان النمر يف كتابه تاريخ جبل نابلس والبلقاء .
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التوصيات:
رضورة إصدار مرسوم رئايس مينع هدم البيوت القدمية والعمل عىل ترميمها
.1
ألن الرتاث املادي هو املرآة الحقيقية للتعبري عن الوجه الحضاري واثبات الهوية من خالل:
•املساكن الشعبية
•العامرة الشعبية ( القرية الرتاثية )
•القرى السياحية.
•املساجد العثامنية القدمية.
إجراء دراسات متخصصة يف العامرة الشعبية ومقارنتها مع عامرة يف دول عربية وإسالمية أخرى.
.2
توثيق املباين الشعبية وإصدارها يف كتاب ليكون مرجعا للباحثني والدارسني واملهتمني بالرتاث
.3
الشعبي والعامرة الشعبية.
عمل توعية وتدريب للناشئة من خالل عقد ورشات عمل ودورات تدريبية متخصصة حول
.4
العامرة الشعبية وأهميتها ودورها يف حياة عامة الناس وتلبية متطلبات املعيشة.

.6

وضع خطة عمل توثيق العامرة الشعبية وترميمها واملحافظة عليها وتحليلها وطباعتها يف
كتاب.
رضورة اهتامم كليات الهندسة والكليات الجامعية بهذا النمط الرتايث .

.5

.7

العمل عىل تسجيل املواقع الرتاثية ضمن منظمة اليونسكو العاملية واملحافل الدولية

مؤمتر تجليات حركة التاريخ يف مدينة نابلس
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المقدمة:
تعترب العامرة الشعبية جزء من هوية وتاريخ الشعب الفلسطيني حيث تتميز القرى و البلدات القدمية يف
املدن الفلسطينية بطرازها املعامري ومنط البناء وحجمه وشكله واستعامالته وطريقة بنائه متيزا واضحا
عن املستوطنات الدخيلة  ،كام يالحظ روعة التصميم من نقش ودقاقة ونحت وزخرفة وهي يدوية
العمل وتلبي الحاجة وكانت املضافة أو القرص أو العلية –مهام تعددت املسميات الشعبية -تعترب فندق
املنطقة املجاين ومكان حل املشاكل-املحكمة العائلية وحل مشاكل السكان املجاورين -ومركز املنطقة
الثقايف وعنوان العشرية والعائلة والبلدة مركز انطالق الحياة االجتامعية وتيسري األمور الحياتية وصالة
لألفراح واألتراح.

العامرة الشعبية متعددة االغراض واالستعامالت وكان الجميع يشارك ويساهم يف عملية البناء كل حسب
حاجته وقدرته وجهده باالستناد اىل نظان العونة وتبادل الخدمات ونظام الكراوية يف املوروث الشعبي
لدى العائالت املتنفذة كعائلة آل طوقان يف نابلس .
التصق البيت النابليس بالجامع الكبري والبيت الدمشقي التف بالجامع األموي .
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شيد البيت النابليس بحجر صلب بينام البيت الدمشقي شيد من طني بردي واستعمل الخشب والبوص
والطني يف سقفه .
امتاز البيت الدمشقي باالنغالق الخارجي واالنفتاح الداخيل الباثيو أكرث من البيت النابليس فهو وسيطا
ووسطا بني االنغالق واالنفتاح .

البيت الدمشقي آمن و دفاعه وتحصينه من خالل مدينة منيعة ذات سور مزدوج يحيط باملدينة من
جميع جهاتها .
متتع البيت النابليس بإمكانيات تفاوت االرتفاعات ( سلويت ) تصل إىل أربعة أو خمسة مناسيب وفروق
املناسيب ألرض نابلس الجبلية .
البعد الفيزيايئ والبيولوجي للفراغات .
السطح – البيت النابلس مستو مع قباب ,بينام البيت الدمشقي جملوين.

مؤمتر تجليات حركة التاريخ يف مدينة نابلس
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مشكلة الدراسة:
اكتسب الباحث خربات من الحياة االجتامعية والبحثية من خالل تحريره ملجلة السنابل الرتاثية وإدارة
مركز السنابل للدراسات والرتاث الشعبي قي سعري عالقات وثيقة مع مؤسسات املجتمع املحيل واملراكز
البحثية واملالحظات واملقدمات والتغذية الراجعة األمر الذي مهد السبيل ملتابعة سري العمل لهذه الدراسة
وكذلك املالحظات التي كان يحس بها أو يسجلها عن وجود مشكلة ما من خالل االختالف عىل التاميز يف
منط العامرة الشعبية تبعا للحرف واملهن
أو الطائفة وامللة وبعض العائالت املنحدرة من أصول غري عربية ولكن نتيجة الظروف املحيطة اندمجت يف
املجتمع وأثرت وتأثرت به ويف املحيط املجاور وعليه ميكن اإلشارة إىل ما ييل:
1.1تذمر العديد من املهتمني بالرتاث والعامرة الشعبية من الخراب واالهامل بالقصور والعامرة الشعبية.
2.2إشاعة جو من التذمر والشكوى والتخوف من طمس معامل النمط العمراين الجميل.
3.3عدم وجود مراكز أو مؤسسات متخصصة لدراسة هذا النمط والعمل عىل ترميمه.
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أسئلة الدراسة:
السؤال االول :ما هي مراحل البناء واالنشاء التي متر بها املضافة أو القرص ؟
السؤال الثاين:مباذا تتجسد العامرة الشعبية-املجاالت؟
السؤال الثالث:ما املصطلحات واملفاهيم الهعندسية واملسميات والجامليات التي ارتبطت بالعامرة
الشعبية-العقد العريب؟
السؤال الرابع:ما دور املوروث الشعبي من أغان وقصص وامثال ومعتقدات شعبية يف تخليد العامرة
الشعبية؟

حدود الدراسة:
تحدد الدراسة وإمكانية تعميم نتائجها يف ضوء املحددات التالية:
1.1الحدود املوضوعية:وتتضمن نشاطات الباحث يف جمع املعلومات حول املضافة والعقد العريب من
منط العامرة الشعبية الفلسطينية.
2.2الحدود البرشية واملكانية :تقترص الدراسة عىل منطقة نابلس-قرص آل طوقان.

أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إىل تحقيق األهداف التالية:
1.1كشف الجوانب التي تخدم األغراض االجتامعية والسياسة العامة لتأثري املضافة يف حياة عامة الناس.
2.2التعرف عىل واقع تأثري املضافة يف .
3.3التوصل إىل مجموعة من اإلجراءات التي من شأنها تفعيل العالقة بني املراكز البحثية ومراكز الرتجمة
واملجتمع املحيل والدوائر الرسمية والكليات الهندسية واملهتمني بالعامرة الشعبية.

أهمية الدراسة:
1.1تعترب هذه الدراسة من البحوث والدراسات القليلة التي تتناول هذا املوضوع ،فهو دراسة بكر عىل
حد علم الباحث.
2.2يرجى أن تعطي هذه الدراسة إضافة علمية إىل املكتبة املحلية التي تفتقر إىل مثل هذا النوع من
الدراسات.
 3.3استفادة املعنيني من هذه الدراسة وتطبيقاتها واعادة االهتامم للقرص وترميمه.
مؤمتر تجليات حركة التاريخ يف مدينة نابلس
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منهج الدراسة:
اتبعت الدراسة األسلوب املكتبي بالرجوع إىل الكتب واملصادر واملراجع والدراسات واملقابلة بجمع
املصطلحات من عامة الناس واملختصني والباحثني واالكادمييني والزيارات امليدانية وتصوير املواقع
واملشاهدة العينية –املالحظة املقصودة املبارشة.

عرض النتائج ومناقشتها:
قام الباحث بتاريخ 9/4/2012م بزيارة للقرص ولكن فوجىء بعدم استقبال من قبل ساكنيه وانتظر نصف
ساعة أمام مدخل الباب يف الطابق الثاين ودون جدوى وحينها خرج وذهب اىل قسم العامرة يف جامعة
النجاح الوطنية وقابل رئيسة القسم الدكتورة اميان العمد وزودته بنامذج ملشاريع التخرج للطلبة وخرائط
كرويك وصور فوتغرافية ومنها هذا الوصف املقتبس من املهندسة رانية طه من بلدية نابلس (.قرص البيك
(القرص الكبري) ١٢١٠ :هـ ١٧٩٥ /م.
بناه الشيخ إبراهيم بن صالح باشا
حيث قام برشاء منزل مجاور من إحدى نساء ال سلطان  ،ثم هدمه وبنى القرص عىل أنقاضه,و هو اول
من سكنه ثم استمر ال طوقان (من فرع البيك من العائلة) فيه كأهم بيت للحكم يف نابلس.
هناك اشارات اىل ان اصل القرص كان عبارة عن بعض االبنية التي يعود تاريخها اىل  1100هـ  ,قام الشيخ
ابراهيم برشاء عقارا و ارضا جانبها و قام بالتوسعة االساسية للقرص  ,التي تشمل البوابة و الدور االريض و
معظم الدور االول  ,اما باقي ابنية القرص فقد متت اضافتها حول العام  1784م  .من قبل موىس طوقان .
تم هدم بعض حجرات القرص عىل يد قوات االحتالل االرسائييل ابان االنتفاضة الفلسطينية االوىل .
القسم الشاميل من القرص و املقرتح ترميمه كونه مستملكا من قبل بلدية املدينة  ,يقع شامل القرص،
ويشكل واجهة بوابة “الحرملك” والتي ترتفع عن مستوى الطريق  ،حيث يتم الوصول إليها عرب درج
“مالن مكون من  ٢١درجة بعرض  ٣م ،البوابة تتألف من مدخل ذو عقد موتور منخفض ويعلوه عقد
مخموس بارتفاع  3.5مرتا وعر ض مرتين وهو غائر داخل الواجهة  .ويظهر من تركيبة الحجر أن معلم
البناء قد عمد إىل تغيري فتحة الباب بتضييقها اما الوصف الخارجي فللقرص واجهة رئيسة واحدة ،مطلة
عىل خط البيك غربا وهي واجهة املدخل ،وأخر ى شاملية ملتصقة باألبنية املحيطة  ،أما الجهتني الرشقية
والقبلية فالبناء فيهام مطل عىل بستان القرص.
رمبا لتتالءم أكرث مع وظيفة هذا املدخل الخاصة  ,هذا القسم ميكن الدخول له من أكرث من مدخل مام
يتالءم مع االستخدام العام املقرتح له.
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الحجرات حول فناء هذا القسم الخاص من القرص كانت مخصصة لسكن حاكم املدينة تعرض القرص
للتخريب من قبل السكان بسبب قلة الوعي و الجهل بقيمته التاريخية و املعامرية و االثرية العالية مام
أدى اىل فقدان بعض عنارصة املعامرية املميزة كالدرج الحجري الشاميل  .باالضافة اىل تهدم اجزاء اخرى
بسبب االهامل و الهجران

فناء القسم الخاص باملرشوع املقرتح هو فناء مستطيل الشكل ميتد من الرشق للغرب بطول عرشون مرت
اوعرض إثني عرش مرتا ،وهو مبلط بالبالط الحجري ويتوسط هذا الفناء بركة مستطيلة ذات نوفر ة ،تم
لالسف اتالفها و استبدالها باخرى مضلعة ,و يتم الصعود من بالحاكم ( العلية)  .و تلتف حول هذا الفناء
العديد من الحجرات ذات االسقف املعقودة املختلفة االنواع ,وبعض و اجهاته يف دورين .

مؤمتر تجليات حركة التاريخ يف مدينة نابلس
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لالجابة عىل السؤال التايل:ما مراحل البناء واالنشاء التي متر بها املضافة  ،كانت االجابة عىل النحو االيل:
مرحلة اإلعداد
.1
البناية بالية-مثل شعبي وتشمل:
•تحضري الشيد من اللتون بعمل حفرة عميقة وتجميع الحطب ووضع الحجارة البيضاء وإشعال النار
فيها ملدة أسبوعني أو أكرث
•تحضري الحجر من املحجر
•تحضري الخشب وشجريات النتش-الكوابيش
•تحضري العروسة:خشبة الوسط التي يرتكز عليها العقد
•تحضري املاء والتنب والقصل والرتاب األحمر والرماد
•مرحلة اختيار قطعة األرض وتسويتها  ,تكون بعيدة عن مجاري السيول والوديان حتى ال تكون
عرضة لالنجراف يف فصل الشتاء .
•املوقع عىل رأس أو تلة أو بالقرب من عيون املياه والجوامع وعىل ارض وعرة ال تصلح للزراعة .
•املخطط واملصمم املعامري سابقا هو البناء ( معلم البناء ) بالتقليد لبناء قائم .
•حسب استعامله  ,للخزين أو الضيافة أو النوم .
اختيار موقع املضافة-القرص
.2
يقع القرص اىل الغرب من الرسايا الرتكية القدمية يف منطقة باب الساحة عىل طرف شارع النرص بجانب
حامم الهناء وبجانب جامع البيك-جامع العني-وعىل مدخل طريق البيك والزائر يشاهد املحالت عىل
جانبي املدخل ،أما بوابة القرص متيزت بالحصانة واملنعة ومكونة من عقد قويس داخل يف بطن الجدار
بعرض  3مرت وارتفاع 5,5مرت تعلوه غرفتان صغريتان مغطيتان [اقبية متقاطعة ،ويوجد غرف للحرس
ومقعدين حجريني عىل املدخل  ،ويالحظ من اختيار املوقع:
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1.1مراعاة عوامل التهوية.
2.2اإلضاءة ( مل تكن الكهرباء متوفرة ).
3.3التدفئة والتربيد.
•الباب الرئييس باتجاه الشامل أو باتجاه الطريق الرئيسية .
•الشبابيك باتجاه الغرب ويف أعىل الجدران وفتحات صغرية باتجاه الرشق.
4.4روعي يف اختيار املوقع عوامل التحصني واملنعة واالجراءات األمنية املشددة عىل الدخول اىل القرص.
شكل البناء قدميا
.3
•الراوية واالسطبل  :ألعامل التخزين وإيواء الحيوانات ورعاية الخيل.
•العلية  :للنوم والسكن .
•الديوان والساحة  :الجتامع العشرية أو العائلة أو حل املشاكل أو إلقامة السهرات وليايل السمر
وحفالت الزواج واملآتم .
•السجن-والدخول اليه بنفق تحت االرض  ،وكان يزج فيه كل من يتطاول عىل آل طوقان أو ميسك
نتيجة املشاحنات والخالفات مع العائالت املجاورة.
•تكون القرص من  11غرفة وتوابعها من مرافق عامة.
املواد الخام
.4
•الرتاب – األحمر
•التنب الخشن – القصل
•الشيد ( اللتون )
•الرماد
•الحجر  ,تقطيعه من املحجر
•أغصان الشجر
•دوامر الحديد
•توفري املاء  ,برئ ماء أو من العني أو من الربكة وروعي يف اختيار موقع القرص بجانب جامع العني.
األدوات املستخدمة
.5
•الفأس
•الطورية
•الشاكوش
•املهدة
•الخيط
•البليل
•الكريك .

مؤمتر تجليات حركة التاريخ يف مدينة نابلس

560

العنارص املعامرية يف القرص:
.6
اشار الباحثان صالح سليامن عوض ونرسين صبحي قنعري يف دراستهام عن قرص طوقان اىل وجود العنارص
املعامرية التالية:
1.1استغالل الفراغات يف الجدران املنزليةلوضع الحاجيات-الحنيات الغائرة يف سمت الجدار.
2.2الكوات بشكل هرمي أو ثاليث أو مستطيلة أو مربعة لوضع املصابيح فيها.
3.3القباب:يوجد ثالث قباب يف القرص وضعتا عىل غرفتني علويتني وعىل غرة الحامم.
4.4العقود واالقواس النصف دائرية وعىل شكل حذوة الفرس.
5.5االسقف وتغطية الغرف بالقبو املتقاطع.
6.6كرثة النوافذ يف القرص.
7.7مخل خاص بالرجال-السلملك ومدخل خاص بالنساء-الحرملك .ومدخل الحرس واالسطبالت.
8.8الطالقات:عريضة من الداخل وصغرية ورفيعة من الخارج تتيح اطالق النار أو القاء الحجارة من
الداخل دون أن يراه الخارج.
9.9التشذيب للحجارة .
1010قلة العنارص الزخرفية والزخرفات الكتابية .
ومن خالل زيارة الباحث للقرص الحظ الخراب يف القرص  ،وطمست بعض املعامل والرتميم اليسء وكرثة
الطمم والحجارة يف مدخل القرص وسوء النظافة والتصدع يف الواجهات الخارجية للقرص.
ولالجابة عىل السؤال مباذا تتجسد العامرة الشعبية عىل النحو التايل:
مجاالت العامرة الشعبية ( مباذا تتجسد ؟ )
تتجسد فن الزخرفة يف
1.1األسواق
2.2املساجد واملآذن واملنابر.
3.3الزوايا والتكايا واملقامات والخلوات.
4.4عيون املاء والينابيع وآبار الجمع والقنوات والربك.
5.5الخان وسوق الحالل واالسطبالت .
6.6الحاممات ( حامم الرتيك ) .
7.7القالع والحصون .
8.8قصور األمراء وشيوخ العشائر والحصون والتحصينات.
9.9األسباط .
1010السجون
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ولالجابة عىل السؤال ما املصطلحات واملفاهيم هندسية والجامليات واملسميات التي ارتبطت بالبيت
القديم كانت عىل النحو التايل:
1.1املناسيب  :فروق االرتفاعات .
2.2الباثيو  :ساحة أو فناء داخيل ملتف ذاتيا ويحوي عىل بركة ماء ونباتات خرضاء .
3.3السلملك  :املدخل الرئييس للبيت ويدخل منه الزوار .
4.4الحرملك  :مدخل فرعي للنساء والخدم .
5.5سلويت  :الخطوط الخارجية للكتل الهندسية .
6.6الجملون :العقد الدائري
7.7العقدة  :سقف البيت
8.8الروزنة  :فتحة يف أعىل نقطة يف العقد العريب.
9.9الوجاق:املوقد الذي ينتهي مبدخنة صاعدة.
أما جامليات العامرة الشعبيةوالعقد العريب تظهر يف :
1.1الدقاقة
2.2النحت
3.3الزخرفة
4.4املرشبيات
5.5الطالقات
املظهر العام ويتجىل يف:
1.1ظهور عشب املصيص ذات الزهرة الصفراء
2.2شقوق العقد للشنار والعصافري والطيور
3.3وكر األفعى املجاورة والتي تسمى أم رصد
4.4نبت شجرة يف العقد
5.5التفاف األشجار حول العقد
مسميات البناء
1.1األساس:قاعدة الجدار
2.2املدماك:صف من الحجارة فوق بعضها بعضا
3.3الكلني :عرض املدماك
4.4كَلَب :بفتح الكاف والالم-حجر له زاوية ليمسك بأخيه العلق.
َ 5.5علَق:حجر بزاوية أخرى ليمسك بأخيه الكلب
6.6دواسة :حجر كبري أرضية الباب
7.7قَمط :عدة حجارة متساوية يف الطول وتصف بجانب بعضها لتشكل سقف للشباك أو الباب
8.8الحيطة :الجدار أو املالية.
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9.9السقف :عقد أو سطح البيت
1010املسطبة :أرضية البيت-املدة
1111الراوية:الطابق األريض من البيت إليواء األغنام والحيوانات
1212العلية :الطابق العلوي للسكن
1313القبة تأخذ شكل الخوذة والتي تقوم عىل قاعدة مطلقة أو مستديرة مكونة من مقرتضات مصحوبة
مبثلثات كروية .
1414األسباط :كمدخل السوق
1515الرواق:مدخل لعدة بيوت
1616الفسقية:قرب لدفن صاحب البيت
1717السقيفة:غرفة واحدة من الحجر والطني بشكل دائري
1818الحوش عدة بيوت لها ساحة تفصلها سلسلة حجرية
1919الخابية:لتخزين الحبوب
2020املذود:مكان لعلف الحيوان
مسميات الحجارة الداخلة يف البناء
1.1لدبش
2.2الزنار
3.3الدواسة
4.4العتبة
5.5حجر القسم
6.6القمط
7.7كلب وعلق
8.8حجر الزاوية
9.9الركب-الزوايا
1010القواطع
1111اإلزار
ما دور املوروث الشعبي من أغان وقصص وأمثال يف تجسيد العامرة الشعبية ،كانت االجابة عىل النحو
التايل:
أغاين شعبية مرتبطة بالعقدة
أعطوا املعلم ما طلب أعطوه مكة مع حلب
أعطوا املعلم مقلوبة يا نار قلبية لهلوية
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أورد احسان النمر يف كتابه الجزء الثاين من تاريخ جبل نابلس والبلقاء مناذج من مدائح البنائيني ومقتبس
منها صفحة : 116-117
والتبي صلوا عليه** ألف صىل الله عليه
وعىل من زار قربه**وعىل من حج اليه
حجت الجاج لحمد**والقمر سلم عليه
والغزالة زارته**زارته واختارته
زارته واتكلمت**عا محمد سلمت
قالت أجرين يا مختار**جريين من لهيب النار
قال لها روحي بالك**روحي الله جارك
روحي وارضعي صغارك**يب هنا ورسور حالك
قالت لهن يا وليدايت** صغار ارضعوا من دا الحليب
ومقتبس أمثال شعبية من نفس املرجع صفحة :272
•خبي القرش االبيض لليوم االسود
•نصف املعيشة تدبري
•قوم يا عبدي القوم معك وان ما قمت ما بنفعك
•السعي مطلوب
•من ارصف ومل يحسن افلس ومل يدري
•اليل برقع ما بعرى
•عىل قدر فراشك مد رجليك
•راس ماله باع واشرتى
•من قلد معيشة غريه معيشته حرمت عليه
•حبيبي يا اليل نافعني
•الوفق يعني عىل الرزق
•موضع ما ترزق الزق
•أط بايدك والحق برجلك
•والطالب عدو املطلوب
•املال السايب بعلم الحرامي الرسقة
•إن غاب عنك البنيان دونك رسومها
•سوسة البنيان املاء والدخان
•البناية بالية.
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مهن مرتبطة بالعامرة الشعبية
1.1البناء وأدواته البلبل والشاكوش والزاوية واالسفني والخيط
2.2الحفار وأدواته فأس وطورية وقفة وبينسه ونخل وورق معدين وبندية ومهدة
3.3الدقيق – الدقاقة وعدته املطبة واألزميل والشوكة واملطرقة والقلم –الشحبار والزاوية.
4.4النحات – الزخرفة
5.5القصار:قصارة البيت
6.6الدهان والطراش
7.7البليط ( من البالط )
8.8الحداد
9.9النجار
1010الكحيل
مميزات الحوش القديم
1.1استيعاب النشاطات الليلية والنهارية .
2.2مأوى ميارس حياته اليومية بكل سهولة ويرس .
3.3مالذا له من األعداء والوحوش ومن الحر والقر .
4.4تكييف البيت ومالءمته مع احتياجاته املتطورة .
5.5بيت العمر  ,بيت األجيال للبقاء واالستمرار .
معتقدات شعبية مرتبطة بالعقد
•الذبح عىل األساسات-فجة الدم بعمل وكرية من قعود أو جمل أو عجل أو من األغنام وعمل انزالة
طعام منسف للساكن الجديد.
•االبتعاد عن املغاور والكهوف والقبور-ال تنام بني القبور وال تحلم أحالم مزعجة-مثل شعبي
•االبتعاد عن مجاري العيون-أماكن مسكونة
•تعليق خرزة زرقاء وقرش بيض عىل القمط لرد الحسد والعني
•وضع عملة تحت دواسة البيت لجلب الرزق.
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النتائج والتوصيات
توصلت الدراسة إىل مجموعة من النتائج أهمها:
1.1يرجع قرص آل طوقان يف منطه املعامري اىل النمط املعامري السوري نظرا ألصولهم وجذورهم
العائلية من حامة –سوريا.
2.2أظهر القرص ومنطه املعامري املكانة الدينية والسياسية واالجتامعية والعسكرية آلل طوقان يف اواخر
الحكم الرتيك وهيمنتهم وقدراتهم املالية الكبرية.
3.3موقع القرص قريب من الرسايا الرتكية القدمية يف منطقة باب الساحة لظروف امنية واحتياطات
دفاعية .
4.4املواد االولية من البيئة املجاورة لكن حجارته متميزة عن القصور التي حوله وبني عىل طراز
املداميك.
5.5اصاب الزخرفة الدمار والهالك نظرا لهجر القرص وضعف االهتامم به وترميمه واملحافظة عليه.
6.6بني عىل اسس هندسية –نظام القباب واالقواس والكالني السميك والحجرات املتداخلة.
7.7تحصني حجرات النساء واالطفال مبداخل متنوعة تبعا للعادات والتقاليد –نظام الحرملك.-

التوصيات:

1.1رضورة إصدار مرسوم رئايس مينع هدم البيوت القدمية والعمل عىل ترميمها
ألن الرتاث املادي هو املرآة الحقيقية للتعبري عن الوجه الحضاري واثبات الهوية من خالل:
•املساكن الشعبية
•العامرة الشعبية ( القرية الرتاثية )
•القرى السياحية.
•املساجد العثامنية القدمية.
2.2إجراء دراسات متخصصة يف العامرة الشعبية ومقارنتها مع عامرة يف دول عربية وإسالمية أخرى.
توثيق املباين الشعبية وإصدارها يف كتاب ليكون مرجعا للباحثني والدارسني واملهتمني بالرتاث الشعبي
والعامرة الشعبية.
3.3عمل توعية وتدريب للناشئة من خالل عقد ورشات عمل ودورات تدريبية متخصصة حول العامرة
الشعبية وأهميتها ودورها يف حياة عامة الناس وتلبية متطلبات املعيشة.
4.4وضع خطة عمل توثيق العامرة الشعبية وترميمها واملحافظة عليها وتحليلها وطباعتها يف كتاب.
5.5رضورة اهتامم كليات الهندسة والكليات الجامعية بهذا النمط الرتايث .
6.6العمل عىل تسجيل املواقع الرتاثية ضمن منظمة اليونسكو العاملية واملحافل الدولية.
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•صالح سليامن عوض ،نرسين صبحي قنعري:قرص طوقان:دراسة ميدانية أثرية ومعامرية 1998م-.مخطوط-
•مصطفى العبايس:تاريخ آل طوقان يف جبل نابلس ،الطبعة األوىل 1990م.
•احسان النمر:تاريخ جبل نابلس والبلقاء ،الجزء الثاين-أحوال عهد االقطاع1961،م.
•مقابلة الباحث د.إدريس جرادات ضمن برنامج سهرة شعبية عىل إذاعة فلسطني الساعة التاسعة مساء مع مقدم الربنامج السيد مثقال
الجيويس حول العامرة الشعبية بتاريخ 2006 / 4 / 10م واملضافة بتاريخ  2006 / 4 / 24م وبتاريخ 2007 26/2م .
•أعداد مجلة السنابل الصادرة عن مركز السنابل للدراسات والرتاث الشعبي يف سعري.
•مجلة البيادر السيايس كلقاء الباحث إدريس جرادا العدد  808بتاريخ  29حزيران 2002م صفحة.55
•مجلة املهندس الفلسطيني يف حوار مع مدير مركز السنابل للرتاث الشعبي حول العامرة الشعبية العدد 40شباط 1997م الصادرة عن نقابة
املهندسني مركز القدس وغزة صفحة .73-74
•صالح سليامن عوض ونرسين صبحي قنعري:قرص طوقان:دراسة ميدانية أثرية معامرية –مخطوط 1998م.
•د.يحيى جرب:موسوعة علامء فلسطني وأعيانها ،الجزء الرابع:قدري طوقان،تصدر عن دائرة املعارف الفلسطينية يف جامعة النجاح الوطنية
2010م.
•ورقة عمل قدمها د.ادريس جرادات عن املضافة الشعبية للمؤمتر الهعنديس االستشاري يف بيت لحم 2010م يف قاعة قرص املؤمترات .
•زيارة ميدانية لقرص طوقان يف نابلس بتاريخ 9/4/2012م.
•زيارة ميدانية لقسم الهندسة املعامرية يف جامعة النجاح الوطنية ولقاء د.اميان العمد رئيسة القسم بتاريخ 9/4/2012م.
•صور مخططات الكرويك من قسم العامرة يف جامعة النجاح الوطنية للمهندسة رانيا طه وبعض الصور الفوتغرافية للقرص.
•وردت بعض الصور القدمية للقرص يف كتاب احسان النمر يف الجزء الثاين من تاريخ جبل نابلس والبلقاء صفحة  85و. 104
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