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 الّطبقات
ّ

 "بإضافة أرق

عظم الحكايات
َ
ت أ

َ
سِكت

ُ
 أ

 الكثير لم ُيقال والكثير لم ُيحال

 لكن اختارت الجدران إفشاء األسرار 

 باحث األعيار" 
ّ

عبر ثغراٍت لم يرها اال

- مريان بشارات 

التأّمل  اليوم كشف بعض هذه األسرار عبر  خفي الطبقات األسراَر من خلفها. باإلمكان 
ُ
ت تشرح هذه السطور كيف 

وبحث المصادر التاريخّية. 

حيفا هي مدينة مّرت بالكثير من التغييرات االجتماعّية والثقافّية والسلطوّية ، منها ما ترك بصمته فيها بشكل أو 

بآخر، ومنها ما تالشى. في بحثنا هذا بحثنا في شارع "همجينيم" عن البصمات التي نجت من الحروب وبقيت حتى 

نا وجدنا األسرار التي اختبأت من خلف الجدار.
ّ

يومنا هذا، ويمكننا أن نقول إن

ص
ّ

ملخ



مشكلة البحث
خلفية السؤال

سؤال البحث

طريقة البحث
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تصويرنا

إضافة واجهة كاملة إضافية، أمام 

الواجهة القديمة. 

واجهة شمالّية في ساحة باريس 

*تماس غير مادّي )ال توجد مالمسة( 

تصويرنا

بحيث  الواجهة  من  أجزاء  استكمال 

تخفي الطبقات السفلية. 

لشارع  الشمالّية  الواجهة  من  جزء 

همجينيم 

*تماس مادّي

مشكلة البحث
خلفية السؤال

في   1 رسم  )انظروا  الشارع  طرفي  بين  خاللها  وسرنا  لزيارته  أولّية  بجولة  وقمنا  بحثّية،  كحالة  "همجينيم"  شارع  اخترنا 

ي الشارع، صّورنا، والحظنا التغيير في المقطع 
َ

المالحق(. خالل الجولة، أجرينا مقابالت مع أشخاص يسكنون على جهت

العرضّي للشارع وتأّملنا خالل وجودنا هناك بنشاطه وبكيفية تغّيره في كّل مقطع من مقاطعه. 

ماس.
ّ

قمنا بتشخيص ظاهرة تكّررت على طول الشارع بعّدة أشكال هي: الت

لت 
ّ

تشك فقط(.  مادًيا   
ً

اتصاال )ليس  مختلفة  وأساليب  وواجهات  وأشياء  مواد  بين  االستعارّي  صال 
ّ
االت ماس: 

ّ
بالت نعني 

ماس التي وجدناها في فترات مختلفة مّرت على الشارع، مع التشديد على فترات الحكم العثمانّي والبريطانّي 
ّ

حاالت الت

واإلسرائيلّي.

مناه عن هذه الفترات وما سمعناه في المقابالت والتجربة التي مّررنا بها فجوة غير مفهومة. 
ّ
وكانت الفجوة بين ما تعل

من هنا خرجنا بسؤال البحث الذي من خالله أردنا أن ندرس مقطع الشارع الذي اخترناه. 

نماذج لتماس: 
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سؤال البحث 

على  أيامنا(  ى 
ّ

حت  1761 )من  طويلة  سنين  مدار  على  الشارع  على  أجريت  التي  واالجتماعّية  السلطوّية  التغييرات  ر 
ّ
تؤث كيف 

شخصيته؟ دور، وهوّية، وروح ومدينّية. 

طريقة البحث

لإلجابة عن سؤال واسع كهذا، بدأنا بالبحث عن المعلومات: نصوص وصور وخرائط في األرشيفات والكتب والمقاالت واإلنترنت. 

بنا مقابالت مع المؤّرخ د. جوني منصور، ومع المهندس وليد كركبي مدير قسم الحفاظ على المباني واآلثار في بلدية حيفا، 
ّ
رت

روها لنا. 
ّ

واألب عبدو عبدو )انظروا المقابالت في المالحق( لالستزادة بالمعلومات التي وف

الطريقة المركزّية التي تعلمنا من خاللها عن الشارع هي تحليل )تصفّية( الواجهة، متى بنيت، من أية مواد، كم عدد الطبقات 

تحت الطبقة التي نراها، بأي أسلوب معمارّي ُبنيت، وباألساس أّي تغييرات أجريت عليها. بعد التصفية األولى، وصلنا للمرحلة 

ل مًعا، في نهاية األمر، حالة 
ّ

ماس لكنها تشك
ّ

التالية وهي تحليل السياق العام للواجهة الكاملة حيث يوجد الكثير من حاالت الت

انسجام لواجهة الشارع.



استعراض تاريخّي

االستيطان في حيفا

تطّور مدينة حيفا في فترة الحكم العثمانّي

ازدهار المدينة- فترة االنتداب البريطانّي

الصهيونّية- دولة إسرائيل



1250- 1517

1517- 1917

1914- 1918

1918

1939- 1945

1948

1099-1187

استعراض تاريخّي

موقع حيفا، قرب الخليج وبين البحر المتوّسط وجبل الكرمل، حّولها إلى مدينة استراتيجّية للكثير من االحتالالت. اليوم، تعتبر حيفا 

ى الشقق ذاتها. 
ّ

ثالث أكبر مدينة في إسرائيل، واألكثر توحيًدا بين اليهود والعرب الذين يتقاسمون األحياء، والشوارع، والمباني وحت

للميناء أهمّية كبيرة، من ناحية اقتصادّية وتجارّية وسياحّية، كما أّن حيفا مدينة مركزّية في شمالي البالد.

مّرت العديد من أنظمة الحكم في حيفا وأبقت بصماتها في مناطق عديدة منها. باإلضافة إلى فترات الحكم الثالث األساسّية 

ا )العثمانّية، البريطانّية، اإلسرائيلّية( وصل الهيكلّيون األلمان في سنة 1868 وبنوا المستعمرة األلمانّية القائمة 
ً

التي سنعرضها الحق

حتى اليوم حول جادة بن غوريون. 

ى يومنا هذا. 
ّ

نستعرض فيما يلي تاريخ استيطان مجموعات مختلفة في حيفا من الماضي البعيد حت

الماضي في حيفا

 400 سنة تحت الحكم العثمانّي. في أول 250 سنة كانت حيفا بلدة ميناء صغيرة، وكان ميناؤها بين حيفا 

العتيقة )اليوم( ومحّطة الكرمل )اليوم(. 

)اليوم(، "حيفا  باريس  المدينة إلى حيث ساحة  العمر نقل موقع  الثامن عشر قّرر ظاهر  القرن  في منتصف 

الجديدة". على أثر هذا القرار قام بهدم حيفا العتيقة. 
تطّورت حيفا في القرن ال19- مع تراجع أهمّية عكا، فتحّولت إلى مركز العالقات مع الدول األوروبّية.1-3

اإلمبراطورّية العثمانّية 

االنتداب البريطانّي

مع نهاية الحرب والمصادقة على وعد بلفور في عام 1917، وقعت حيفا في قبضة البريطانّيين، وتحّولت 

حي  مقابل  في  عرب  بغالبيتهم  سكانها  التحتى  البلد  األوسط.  الشرق  في  المركزّية  قاعدتهم  إلى  حيفا 

ل نواة استيطان مدينّي لليهود. 
ّ

هدار هكرمل الذي شك
في عام 1933، 10 سنوات بعد اقتراح فريدريك بالمر تجفيف البحر لبناء ميناء جديد. 1-3

الحرب العالمّية الثانية 

الحرب العالمّية األولى

ها بقيت ذات أهمّية استراتيجّية كبيرة للّدول العظمى بفضل معامل تكرير البترول 
ّ

ف تطّور المدينة، لكن
ّ

توق

التي فيها. 
تّم قصف حيفا 10 مّرات عن طريق سالح الجو الفرنسّي واإليطالّي والنازّيين. 1-3

حرب ال48

سكن في حيفا 80،000 يهودّي باألساس في األحياء: أحوزا ونفي شأنان والكرمل الغربّي وهدار هكرمل. 

في المقابل القليل من العرب الذين بقوا سكنوا في وادي الصليب ووادي النسناس والحليصة.
القّوات البريطانّية خرجت من حيفا في 30 حزيران 1948. 1-3

 ، ولم تأت تجارة من أوروبا 1-3
ً
أسفرت الحرب عن مقتل حيفا ماليا

1 ברגר- שפרלינג, הראיל אדריכלים והרמון¨, 2018.

2 קולודני, 2004.

https://biblewalks.com/sites/Haifa.html ّزل من
ُ

Biblewalks 3 حيفا، ن



ها بين 1870-1880. 
ّ

سنة غير معروفة لكّن التقديرات تشير إلى أن

حيفا في فترة الحكم العثمانّي.

في األحمر مشار إلى "حيفا الجديدة" التي بناها ظاهر العمر داخل األسوار. 

Map Sheet 5 of Survey of Western Palestine, by Conder and Kitchener, 1872-1877 
المكتبة الوطنّية، مجموعة الخرائط على اسم عيران ألور. 

خرائط من تلك الفترة

تطّور مدينة حيفا- تحت الحكم العثمانّي

"حيفا  عنها   
ً

بدال وبنى  بأيامنا(،  العتيقة  حيفا  حيث  )موقعها  العتيقة"  "حيفا  العمر  ظاهر  الحاكم  هدم   1761 سنة  في 

الجديدة" في المنطقة الضيقة بين البحر والجبل )انظروا رسم 2 في المالحق(.

أحيطت المدينة بأسوار وكانت لها بوابتان: بوابة يافا )الغربّية( وبّوابة عكا )الشرقّية(، وربط بينهما الشارع الرئيسّي أمّية. 

ان يهود 
ّ

ز سك
ّ

ان المسيحّيون )حارة الكنائس(، وفي المنطقة الجنوبّية الشرقّية ترك
ّ

ز السك
ّ

في الحّي الغربّي للمدينة، ترك
ان المسلمون. 1

ّ
قالئل، وسّيطر على باقي أنحاء المدينة السك

وبنى  السور،  غربي  بيوتهم  المسيحّيون  بنى  مّرة.  ألول  األسوار  خارج  البناء  بدأ  عشر،  التاسع  القرن  خمسينات  من  ابتداًء 

المسلمون شرقه. لم تتوقف سيرورة التطّور في مطلع القرن العشرين، وبدأت المنطقة الشاغرة بين المستعمرة األلمانّية 
ان المسيحّيين. 2

ّ
بباالمتالء من خالل السك

شاغرة  منطقة  على  الساحة  وحازت  الخمرة.  بشارع  آنذاك  باريس  ساحة  إلى  يصل  الذي  الغربّي  الجنوبّي  الشارع  سمي 

واسعة )نسبة لمحيطها(. 

ة حديد الحجاز سنة 1905، حّوال حيفا إلى مركز تجارّي واستراتيجّي في اإلمبراطورّية. 
ّ

النشاط في الميناء واستكمال سك

مع تعزيز قوتها في نهاية القرن ال19- ومطلع القرن ال20-، تحّولت حيفا إلى مدينة كوزموبوليتانّية، أي عالمّية الطابع، 

سريعة التطّور وتجذب إليها الكثير من العّمال ورجال األعمال. لم تمنع الحرب العالمّية األولى المدينة من االستمرار بالتطّور. 

1 ברגר-שפרלינג ואחרים, 2018 א, 2018 ב.

2 مقابلة مع د. جوني منصور، 2019. 
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خارطة شوماخر 

ُرسمت  التي  األولى  الخارطة 

ساحة  رؤية  باإلمكان  ة. 
ّ

بدق

والفراغ  المبنى  مع  خمرة 

كان  ه 
ّ

أن صحيح  غير  المفتوح، 

المنطقة  لكن  مبنى  هناك 

الشاغرة كانت حديقة بلدّية.

شارع  أّن  نرى  الخارطة  بحسب 

يافا )الشارع المشار إليه باألحمر( 

خمرة  شاره  من  أكبر  كان 

)همجينيم اليوم(. 

منطقة  إلى  ُمشار  باألحمر، 

الشارع الذي تطّرقنا إليه. 

اسم  على  تاريخّي  أرشيف 

نسياهو- المكتبة المركزّية على 

اسم إليشار

حيفا قبل احتالل البريطانّيين- 

نهاية الحرب العالمّية األولى 

خمرة،  ساحة  إلى  المربع  يشير 

شارع  امتداد  هو  األحمر  الخط 

للملك  اسمه  تغيير  قبل  ألنبي 

أّن  باإلمكان  الخامس.  جورج 

المنطقة  الخارطة  عبر  نمّيز 

المبنّية، باإلضافة إلى ذلك مشار 

إلى المباني ذات األهمّية. 

من مجموعة المكتبة الوطنّية
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المكان  هي  حيفا  تكون  بأن  قراًرا  االنتداب  حكومة  ت 
ّ
اتخذ البريطانّي.  االنتدابّي  الحكم  تحت   1918 سنة  في  حيفا  كانت 

ل حلقة وصل بين المملكة وشرقي المتوسط والشرق األقصى. 
ّ

االستراتيجّي إلقامة مركز إدارّي، وأن تشك

ان حيفا 24،000 نسمة، أّما في نهاية فترتهم )سنة 1947( فوصلت إلى 140،000. أغلب 
ّ

في بداية حكمهم، كان تعداد سك

ان وفي نهاية الفترة أصبحوا أكثر من نصفهم. منذ سنوات العشرين، بدأت 
ّ

من السك
ُ
لوا بالبداية ث

ّ
السكان كانوا يهوًدا، شك

امتّد  الذي   )1933 )سنة  الميناء  مثل  ضخمة  مشاريع  أقيمت  بمنهجّية.  حيفا  القتصاد  بالتخطيط  طرّية 
ُ

الق التخطيط  لجنة 

على طول شواطئها. نتيجة بناء الميناء، ومصانع تكرير البترول بعد ذلك، بدأت المدينة باالزدهار بالتجارة واألعمال فتحّسن 

للمدينة.  الديمغرافّي  المبنى  تغّير  ذلك  أثر  وعلى  عددهم،  وازداد  إليها  بالقدوم  المهاجرون  استمّر  االقتصادّي.  وضعها 

الصناعة  العرب. تطوير  ان 
ّ

للسك التطّورات االقتصادّية والسياسّية واالجتماعّية  المدى على  كانت للهجرة إسقاطات بعيدة 

اليهودّية كان رافعة لتطبيق األيديولوجية الصهيونّية، وقد كبرت خالل سنوات ال20-، مقابل الصناعة العربّية ذات الرأس 

المال الضئيل التي هبطت نسبتها لخمس الصناعة بالمدينة في أواسط سنوات الثالثين.  

فت نهضة البناء العظيمة مباٍن فخمة، جديدة ومتعّددة األبعاد بكّل أنحاء المدينة. بدأت المستوطنات التي في مناطق 
ّ
خل

مختلفة من المدينة تكبر وتنمو مثل نافي شأنان وأحوزا وهدار هكرمل وغيرها. بالمقابل، في نهاية سنوات ال20- وبداية 

سنوات ال30- نشطت بعض المصالح التجارّية حول ساحة خمرة: فندق وردة نابلس )Hotel Fleur De Napleus(، مقهى عربّي 

تقليدّي، دكان عائلة طاجي للتجارة والعقارات وفندق آخر بملكّية يهودّية بالقسم الجنوبّي من الساحة. 

مع هدم الحديقة البلدّية، تحّولت الساحة إلى مركز مواصالت وخدمات. بفضل موقعها المحاذي لمدخل المدينة )داخل 

 بالنشاط.
ّ

األسوار( وقربها للمراكز االقتصادّية، تحّولت الساحة إلى منطقة تعج

كجزء من تشكيل واقع جديد، ُدعي المخّطط باتريك جدس من خالل السلطات البريطانّية إلى تقديم اقتراح لخارطة هيكلّية 

في سنة 1920 صودق عليها في سنة 1934، ويمكننا أن نرى من خالل الخارطة نّية البريطانّيين هدم وإصالح البلدة القديمة. 

دمت بشكل منهجّي.  
ُ

دمت أجزاء من البلدة القديمة وخالل العقدين التاليين ه
ُ

خالل حرب االستقالل سنة 1948 ه

ازدهار المدينة- فترة االنتداب البريطانّي

حيفا بعد احتالل البريطانّيين

إلى  مشار  ا 
ً

أيض الخريطة  هذه  في 

وجود مبنى لكن هذا غير صحيح. 

"شيفات  شارع  مّرة  ألول  هنا  نرى 

الملك  شارع  مع  يتقاطع  تسيون"  

جورج. 

باألحمر ُمشار إلى منطقة الشارع الذي 

تطّرقنا إليه. 

المباني والمواقع-  الحفاظ على  قسم 

بلدّية حيفا.

1 בראל וקרלינסקי, 2003 .

2 ברגר-שפרלינג ואחרים, 2018 .
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بالمار  فريدريك  اقتراح 

لتجفيف الميناء الجديد

الجديد،  الميناء  اقتراح  مع 

الساحة  منطقة  أّن  نرى 

تبتعد عن البحر.

منطقة  إلى  ُمشار  باألحمر 

الشارع الذي تطّرقنا إليه. 

 The Hebrew university
 of Jerusalem & the
 Jewish National &
University Library

1928

بناء،  قسائم  مع  تفصيلّية  خارطة 

واستبدلت  البلدّية  الحديقة  أزيلت 

بمواقف للمركبات. 

ههجناه(  )ساحة  ألنبي  ساحة 

اليوم توّسعت. 

المباني كانت على خّط صفر مع 

الشارع. 

)نسبة  المباني  كثافة  زادت 

للخارطة السابقة( 

الشارع  منطقة  إلى  ُمشار  باألحمر 

الذي تطّرقنا إليه. 

المركز لخرائط إسرائيل،

األرشيف القومّي للخرائط والصور 

أرشيف  في  نسخة  الجوّية، 

الجمعّية لتاريخ حيفا



1934

1936
اقتراح البريطانّيين المتداد شارع الملك جورج من الجانب الشرقّي لساحة خمرة. 

فذ 
ّ

ُين لم  األمر  نهاية  في  لكن  الشارع  زرع  بهدف  القديمة  البلدة  في  البيوت  من  كبير  عدد  لهدم  مطلًبا  االقتراح  يتضّمن 

االقتراح

باألحمر ساحة خمرة 

أرشيف بلدية حيفا 1936 

تجفيف  بعد  سنة 

الميناء 

عن  المنطقة  ابتعاد 

البحر.

إلى  ُمشار  باألحمر 

الذي  الشارع  منطقة 

تطّرقنا إليه. 

على  الحفاظ  قسم 

والمواقع-  المباني 

بلدّية حيفا. 



1937

الرسم  مقياس  تصغير 

الجدران  حدود  حّد  إلى 

الخارجّية للمباني.

منطقة  إلى  ُمشار  باألحمر 

الشارع الذي تطّرقنا إليه. 

على  الحفاظ  قسم 

بلدّية  والمواقع-  المباني 

حيفا. 

1938

للمّرة األولى نرى خريطة 

اسم  عليها  مكتوب 

جادة جورج الخامس. 

الخارطة  في  يظهر 

الشارع،  غربي  تخطيط 

مخّطط  الشارع  أّن  نرى 

بيوت،  فوق  يمّر  ألّن 

لتنفيذ  ه 
ّ

أن معناه  وهذا 

يجب  المخّطط  هذا 

القائمة  المباني  هدم 

خالل  من  الوسط  في 

هذا القرار.

موقع بلدّية حيفا 



مع خروج البريطانّيين، ثالثة أسابيع بعد إعالن قيام دولة إسرائيل. احتّل اليهود حيفا. 

زوا باألساس في حّي وادي النسناس. 
ّ

نتيجة ذلك ترك عرب حيفا بيوتهم. بقي في المدينة 3500 عربّي، أغلبهم مسيحّيون، ترك

ا. "السيطرة اليهودّية في المنطقة غربي وشرقي حيفا أّدت إلى فصلهم عن المراكز السكانّية العربّية 
ً

وضع العرب كان سيئ

في الجليل. السيطرة اليهودّية على السهل الساحلّي المركزّي فصلت عرب حيفا عن أولئك الذين في مركز البالد"، بحسب 

جوالن )من كتابه، 2008، ص 5( 

كانت استعادة حيفا لعافيتها بعد حرب االستقالل سريعة نسبًيا، وتحّولت إلى مدينة بّوابة هجرة للبالد من الخارج، وقد نبع 

هذا األمر من قربها للشاطئ وكونها مدينة ميناء رغم االنقطاع عن الدول الجارة وخسارة المكانة الجيوسياسّية لحيفا. آالف 

الستيعاب  األحياء  إقامة  إيقاع  وتسارع  سكنّية،  شقق  ببناء  بدأوا  المهجورة،  العربّية  األحياء  في  استيعابهم  تّم  المهاجرين 

ى نهاية 
ّ

العدد األكبر من المهاجرين في الحيز المدينّي مع مرور السنين. تحّولت حيفا إلى مدينة يهودّية مع أقلّية عربّية، وحت
ان حيفا 98،000 نسمة. 1

ّ
عام 1948 كان تعداد سك

كبرت المدينة، ومّرت بتغيير سكانّي وتطّورات، وفي سنة 1953 أقيمت خّطة شاملة حّددت مبادئ الخارطة الهيكلّية المدينّية 

الميناء، أقيمت مؤسسات عاّمة واجتماعّية   شرايين مواصالت، تّم توسيع 
ّ

والمعمارّية وذات الصلة بالنقل والمواصالت. شق

وتربوّية، ومن بينها مؤسسات ذات أهمّية قومّية مثل التخنيون- المعهد التكنولوجّي إلسرائيل. 

بحسب يوسي بن آرتسي: "امتاز الطابع المدينّي العام بثالثة خطوط: المكانة اإلقليمّية، الجو الكوزموبوليتانّي الدولّي الذي 

سادها، والعالقات السليمة بين اليهود والعرب" )ب آرتسي 1989(. 

ساحة  نحو  ودفعهم  حيفا  عرب  الصهيونّي  الجيش  هاجم  إذ  االستقالل،  حرب  في  شاركتا  ههجناه  وساحة  خمرة  ساحة 

خمرة ومن هناك أخرجهم بالشاحنات نحو الميناء لنقلهم من هناك إلى خارج حيفا. وفي ساحة ههجناه، كانت المواجهة 
بين القوات العربّية  وقوات الهجاناه اإلسرائيلّية، وفيها انتهت حرب تحرير حيفا.   2

ى يومنا 
ّ

خالل عقدين بعد إعالن إقامة دولة إسرائيل حاول العرب العودة إلى بيوتهم في حيفا، قالئل نجحوا في ذلك، وحت
ان في حيفا هم يهود. 3

ّ
هذا غالبية السك

الصهيونّية- دولة إسرائيل 

1 בן-ארצי, 1998 .

2 יצחק, 2008 .

3 נאור ובן ארצי, 1989 .



1950
سنتان بعد حرب االستقالل

منطقة البلدة القديمة محيت وسمّيت شكمونا )مشار إليها باألخضر(

بناء شارع بال يام )شرقي الملك جورج( كجزء من البلدة القديمة. 

صت مساحة الساحة )القسم الجنوبّي(، لكي يمتّد الشارع )أشير باألزرق خط الحدود بين الساحة والجاّدة( 
ّ
تقل

المنطقة الصفراء هي ساحة الهجناه التي هوجمت سنة 1948 ومعها مدرسة فرير، بعد عّدة سنين تّم تصليحها لكن إلى 

جانبها نرى قسم فارغ. 

دمت الواجهة الجنوبّية للمقطع الذي اخترناه )ُمشار إليه باألحمر(.
ُ

ذ أّي ه ِ
ّ

ف
ُ

اقتراح توسيع الشارع ومّده لالتجاهين ن

قسم الحفاظ على المباني والمواقع- بلدّية حيفا. 



2018
صورة جوّية قبل سنة 

صورة واضحة ومفّصلة لكل طبقات المباني.

تحّولت "جادة همجينيم" إلى شارع طويل وواسع باالتجاهين شرق وراء المنطقة المخططة باألحمر.

Govmaps -مركز خرائط إسرائيل



جادة همجينيم 

مقطع البحث 

نقاط هاّمة في بحث المقطع



شارع همجينيم هو طريق رئيسّية تربط بين شرقي وغربي المدينة )انظروا رسم -1 أ في المالحق(، موقعه في شمالي حيفا، 

ى المركز الطبّي لين )يقطع شارع روتشيلد(.
ّ

طوله 1600 متر. تبدأ حدود الشارع من ساحة باريس )بداية شارع بال يام( حت

بمباٍن ذات قيمة معمارّية وتاريخّية  الشرقّي محاط  التجارّي فيه. جزؤه  النشاط  إلى جانب  رئيسّي  الشارع شريان سير  ل 
ّ

يشك

ا نسبًيا إذ بني بعد قيام الدولة لتوطين القادمين الجدد. يخدم 
ً
مقابل جزئه الغربّي )بعد جادة بن غوريون( الذي يعتبر حديث

المشاة، والمواصالت العاّمة )حافالت، سيارات أجرة، ومطرونيت( باإلضافة إلى المركبات الخاّصة. يمكن التلخيص بأّن الشارع 

ُيعتبر مركًزا مدينًيا وتجارًيا ونقلًيا مهًما لمدينة حيفا. 

ساحة  الشرق  من  المقطع:  حدود  المالحق(،  في  ب   1- رسم  )انظروا  تقريًبا  متر   200 أكثر،  محّدد  مقطع  على  التركيز  اخترنا 

باريس، من الغرب ساحة ههجناه، وباألساس تناولنا حافتي الشارع. نبع اختيارنا لهذا المقطع من اهتمامنا بالقيمة التاريخّية 

ماس الذي اكتشفناه في هذه المنطقة معقد أكثر ولذلك أثار فضولنا 
ّ

والمعمارّية للمحاور الموجودة به، باإلضافة إلى أّن الت

لتفكيكه. 

كان للمقطع الذي اخترناه عّدة أسماء قبل قيام الدولة، شارع الخمرة )النتهائه بساحة خمرة(، شارع الملك جورج الخامس، 

العمل  أجندة  على  البريطانّي  االستعمارّي  اإلرث  ل 
ّ
تمث التي  الشوارع  أسماء  لتغيير  الحاجة  كانت   1948 عام  الدولة  قيام  ومع 

البلدّي اليومّي الذي مّيز المدينة. قّررت لجنة حّي هدار هكرمل، التي كانت مسؤولة عن تغيير أسماء الشوارع في حيفا تغيير 
اسم الشارع ألّن اسمه غير مناسب مع تركيبة حيفا العبرّية لذلك سّموه شارع همجينيم  . 1

دمت الواجهة الجنوبّية لمقطع 
ُ

بعد قيام الدولة، أرادوا توسيع وتكبير شارع همجينيم، وفي أعقاب قرار اتخذ بهذا الشأن ه

الشارع الذي في حالتنا البحثّية.

في التراكب المرفق، نقارن بين صورة جوّية 

 ،1937 سنة  من  انتدابّية  وخارطة  معاصرة 

الحمراء  بالخطوط  إليها  المشار  المنطقة 

في  دمت 
ُ

ه التي  المباني  هي  المتقّطعة 

ا 
ً

شرق مقاطع  ا 
ً

أيض دمت 
ُ

ه التوسيع.  أعقاب 

باتجاه المدينة القديمة وغرًبا باتجاه جادة بن 

في  حيفا  بلدّية  به  قامت  استطالع  من 

منطقة البلد التحتى

تسيون-خطيب،  شيفات  مجّمع  ب-  قسم 

وحدة الحفاظ على المواقع. 2018

غوريون. 

جادة همجينيم 

مقطع البحث   

1 מעוז עזריהו, 31.12.2017 .



نت في محيط الساحة. كانت معروفة 
ّ

في الماضي ُعرفت بساحة خمرة، على اسم عائلة خمرة العربّية المحترمة، التي سك

ان 
ّ

ا لوقوف عربات الحناطير التي استخدمت كوسيلة نقل للسك
ً

ا باسمها الشعبّي "ساحة الحناطير"، حيث استخدمت مكان
ً

أيض

. )انظروا رسم ٣- ب في المالحق(. 

لت المدخل )البوابة الغربّية( للمدينة القديمة، محاطة 
ّ

ُبنيت الساحة في الفترة العثمانّية وكانت على شكل مرّبع تقريًبا، وشك

ضّيق،  بسور  محاطة  بلدّية  حديقة  كانت  الساحة  وسط  في  مسيحّيين.  كانوا  هناك  ان 
ّ

والسك والتجارّية،  السكنّية  بالمباني 

لكن بعد احتالل البريطانّيين زادت الحاجة الستخدام المركبات، لذلك أزيلت الحديقة وُحّددت هناك أماكن وقوف للمركبات 

ان المدينة 
ّ

)انظروا رسم -3 ب في المالحق(. وبهذا، بدأت الساحة بالتطّور كمركز مواصالت، وحولها مصالح تجارّية زّودت سك

بالخدمات. 

وتضاءلت  للساحة،  الخاّصة  المكانة  تضعضعت  االستقالل(،  )حرب   1948 سنة  في  حصلت  التي  العنيفة  األحداث  أعقاب  في 

العرب. في سنة 1954 تحّول اسم  ان 
ّ

الحركة والمواصالت فيها. باإلضافة إلى ذلك، استخدمت الساحة كمركز تجمّهر للسك

الساحة إلى "ساحة باريس" على شرف الفرنسيين. 

ل الساحة اليوم مفترق طرق بلدّي ذا أهمّية تاريخّية ومعمارّية واجتماعّية، لكن من دون وظائفّية الساحة البلدّية في 
ّ

تشك

التجمّعات والمصالح التجارّية . 

ل 
ّ

أقيمت الكنيسة في نهاية القرن ال19-، كانت األرض التي أقيمت عليها بملكّية أخوين من عائلة خوري اللبنانّية األصل. تشك

الكنيسة، المبنية من الحجارة واألسقف المعقودة والقّبة، جزًءا من النسيج الممّيز للبناء خارج أسوار المدينة القديمة. الكنيسة 

ل فترة وأسلوب نهاية القرن ال19- ومطلع القرن ال20-  )انظروا رسم 4 في المالحق(.   
ّ
ذات قيمة تاريخّية ودينّية ومعمارّية تمث

في الماضي كانت معروفة ب"ساحة ألنبي" أو ساحة "الفرير" )نسبة لمدرسة الفرير التي كانت مقامة شمالها(، وتعتبر الساحة 

رمًزا لتحرير المدينة. ُسميت الساحة على اسم منّظمة "ههاجناه" التي عملت كثيًرا الحتالل المدينة من سكانها العرب. الساحة 

هي نقطة المواجهة بين القّوات العربّية وقّوات "ههجناه" اإلسرائيلّية التي فصلت عملًيا مدينة حيفا. في هذا المكان انتهت 

ى اليوم في الجهة الغربّية للمدينة ومساجدهم 
ّ

ان العرب حت
ّ

حرب تحرير حيفا    )انظروا رسم 5 في المالحق(. يعيش السك

موجودة شرقي الساحة )كرمي، 23.10.2015(. 

الكنيسة مقامة شمال شرق ساحة باريس. بنيت في الفترة العثمانّية نهاية القرن ال19-، على أنقاض كنيسة قديمة صادق 

البطريرك الالتينّي على بناء كنيسة جديدة مكانها في نيسان 1867. 

. مّرت بتغييرات  يّد األخ أنطون يشو مكرمل، من جنوا-إيطاليا، ويمكنها استيعاب 400-300 مصّلٍ الكنيسة الجديدة على  ُبِنَيت 

عديدة لتستجيب الحتياجات رعية الالتين. 

إلى مكان  الكنيسة  ى عام 1990 تقريًبا. تحّولت 
ّ

الصلوات فيها، حت إقامة  الكنيسة عن  فت 
ّ

نتيجة حرب االستقالل )1948( توق

ان المسيحّيين. 
ّ

سكنّي ومكان تخزين للسك

ه خالله الطائفة المسيحّية للكنيسة هو كمحّطة أولى في الطريق 
ّ

تمّر الكنيسة اليوم بترميمات. الحدث الوحيد الذي تتوج

إلى كنيسة سانت إلياس على جبل الكرمل خالل مسيرة "طلعة العذراء" التي تنّظم سنوًيا منذ عام 1919.  

نقاط هاّمة في بحث المقطع 

ساحة خمرة/باريس

الكنيسة المارونّية سانت لوي

ساحة ههجناه

كنيسة مار يوسف

1 קולודני, 2004 .

2 مقابلة مع جوني منصور، )2019 أ(، )2019 ب(، )2019 ج(

3 ברגר-שפרלינג ואחרים, 2018 א, 2018 ב.

http:\\st-joseph-haifa.org.  تاريخ رعية مار يوسف حيفا، أنزل من St Joseph Haifa 4

5 مقابلة هاتفّية مع عبدو عبدو، راهب رعية القديس يوسف لالتين في حيفا )2019(.



مباٍن للحفاظ عليها )انظروا رسم 6 في المالحق(

كّل المباني التي واجهتها هي جزء من حافة مقطع شارع همجينيم )مقطع من شارع همجينيم طوله حوالي 200 متر( 

هي مباٍن للحفاظ عليها، درجة حفظ المباني متغّيرة وتنبع من قيمتها التاريخّية والمعمارّية والمدينّية. تتمّيز المباني بكونها 

الفترة  المباني في  بنيت غالبية  إلى 3 طوابق.  يتراوح طولها من 1  مباٍن حجرّية مدينّية ذات واجهات متواصلة ومكتّظة، 

العثمانّية، وقد تّمت المحافظة على مظهر الواجهة لكن هناك قسم منها ُرّمم أو أضيفت أجزاء إلى واجهتها.

باالعتماد على: 

1. استطالع حفظ البلد التحتى، قسم ب، مجّمع شيفات تسيون-همجينيم-خطيب. 

2. استطالع حفظ البلد التحتى، مجّمع "نتنزون همجينيم"- مجّمع رقم 

مباٍن للحفاظ عليها في محيط مقطع الشارع



أساليب البناء

تفكيك الواجهة

تحليل الواجهة 

واجهة الشارع
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كأداة لتحليل طبقات مقطع الشارع، قمنا باالستعانة بإحدى واجهات الشارع. المرحلة األولى كانت تصفية الواجهة الشمالّية 

كركبي.  وليد  والمهندس  منصور  جوني  د.  مع  ومقابلتين  الصور  الخرائط،  بتأثير:  كان  البناء  سنة  تحديد  البناء.  سنة  بحسب 

المرحلة التالية كانت تصفية نفس الواجهة بحسب أساليب البناء، وذلك لفهم بأي تأثير ُبِنَي كّل جزء من الواجهة، وقد اتخذت 

األوروبّية(  الرعاية  العمارة تحت  بتعريفها )عربّي مدينّي، حديث دولّي، فن  القرارات بحسب معايير محّددة ل3 أساليب قمنا 

وسنتوّسع حولها في القسم القريب. قمنا بالحصول على معايير كّل أسلوب من الكتب غالًبا.  

المرحلة األخيرة كانت تحليل الواجهة بنظرة شاملة لفهم لماذا تبدو منسجمة في عرض الواجهات، حجم الفتحات، وارتفاع 

المباني وغيرها، رغم كّل الطبقات المختلفة التي نراها فيها.

فنا الواجهة بحسبها: 
ّ

فيما يلي سنتوّسع حول األساليب الثالثة التي صن

ر من كّل أنحاء اإلمبراطورّية بخصائص 
ّ
أسلوب عربّي مدينّي1  :  هو أسلوب معمارّي من الفترة العثمانّية في البالد، تأث  .1

تخطيط مختلفة. استمر األسلوب بعد سقوط الحكم العثمانّي. 

 في القرى كان األسلوب المعمارّي يشمل ساحات 
ً

كانت هناك فروق بين أسلوب القرى والمدن )لذلك ُيسّمى مدينّي(، مثال

مداخل واسعة كانت جزًءا من المبنى، بالمقابل مع االنتقال للمدينة كانت هناك حاجة لتغيير بعض الخصائص بسبب نقص 

األراضي. 

نستعرض بعض الخصائص األساسّية التي تظهر في مقطع الشارع الذي قمنا ببحثه:

)الفتحة( بحسب استخدامها: فتحة  القوس  بر 
ُ

يتغّير ك باب،  أو  ل فتحة شّباك 
ّ

الحاالت كانت تشك أغلب  قوس، في   •

غرفة، فتحة صالون، باب مدخل لبيت، أو فتحة دكان تجارّي. مّرت األقواس بتطّورات على مدى السنين؛ بيزنطّية، إسالمّية، 

مماليك...وبالفترة العثمانّية ظهرت األقواس بصيغتين: حاّدة ومدّورة. 

الحجر  بإلصاق  قاموا  حيفا،  في  الحجر.  كانت  العثمانّية  اإلمبراطورّية  في  تّوفًرا  األكثر  المادة  وطين،  حجر  من  بناء   •

الفترة  ه رمل بنّي مع حصى( ولذلك بنيت مباني تلك 
ّ

أن للبحر )ما يمّيزه  الغربّي  بواسطة الطين المصنوع من رمال الشاطئ 
بواسطته .2

)تريفورا( وهو أسلوب منتشر  ثالثة مجاالت مقّوسة  المركزّي  في واجهته هناك فتحة مكّونة من  الفراغ  مبنى   •

ارتفاع، وطابق أساس  تدّرجات   4 ال-١٩. مبنى مستطيل مع سقف قرميدّي من  القرن  الثاني من  القسم  العربّي في  بالبناء 
ي المبنى، وعلى جانبيه الغرف. 3

َ
استخدم غالًبا للتجارة أو التخزين، والطوابق العليا للسكن. يربط الفراغ المركزّي بين واجهت

تريفورا: ثالثة مجاالت على شكل أقواس، بحيث تكون القوس الوسطى باًبا ومن جانبيها شبابيك، الخروج عن طريق   -

الباب لشرفة صغيرة، غالًبا ما تطّل على منظر. 

أبلق، وهو أسلوب بناء يدمج بين الجمال والثبات. يمّيز األبلق في البالد أسلوب البناء المملوكّي الذي استمر بالوجود   •

للتزيين  ف األبلق 
ّ

البيضاء والسوداء أو الحمراء. يوَظ ستخدم األبلق الذي يدمج الحجارة 
ُ
ا العثمانّية.  وتطّور في اإلمبراطورّية 

المعماري.  4

أسلوب حديث دولّي: في مطلع العشرينات من القرن ال20-، بدأت تطّور لغة معمارّية جديدة في أوروبا تبلّورت   .2

رت العمارة الحديثة 
ّ
خالل الثالثينات، واستوعبت مبادئها وخصائصها في مختلف أنحاء العالم )لذلك سمّيت دولّية(. تأث

بالكثيرين حول العالم، منهم: ال كوربوزيه، إريك مندلسون، مس فان دا روهه وآخرون.

1 ברגר-שפרלינג ואחרים, 2018 .

2 ראיון עם ד"ר ג'וני מנסור, 2019 .

3 לפי פוקס )בתוך בן-ארצי, 1998 (.
4 דעאללה, 2013 .

واجهة الشارع

أساليب البناء
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عّرف هيتشكوك وجونسون في كتابهما من العام 1932 ثالثة مبادئ لألسلوب الدولّي: 

إدراك المعمارّين كفراغ وليس ككتلة: التفكير في اإلنسان وحركته على نقيض استثمار جهود كبيرة في واجهة   •

تمثيلّية.

االتساق بدل التماثل: تنسيق مكّونات المبنى بحسب الحاجة وقواعد الترتيب المناسب لوظائفه المختلفة.   •
 لالستخدام ويخدم وظيفته. 1

ً
االمتناع عن التزيين غير الوظيفّي. السعي لتخطيط مباٍن يكون كّل مكّون فيها قابال  •

أشار ال كوربوزيه إلى 5 مبادئ لعمارة حديثة: بناء على عواميد، خطة حّرة، شبابيك خّط، واجهة حّرة وحدائق على السطح. 

 لم يكن باإلمكان بناء شبابيك خّط ألّن في البالد هناك حّر وضوء بكميات 
ً

ا بحسب الحاجة، فمثال
ً

تغّيرت هذه العناصر أحيان

كبيرة، لذلك خّطط معماريو البالد شبابيك كبيرة. خصائص أخرى تكّررت في العمارة الحديثة: خطوط واضحة ومباشرة، 

أشكال هندسّية أساسّية )مرّبع ودائرة(، أسقف مستوّية، شبابيك وفتحات كبيرة، انحنائّية- كسر المكّعب بواسطة شبابيك أو 

ح2  . تقنيات مبتكرة.  
ّ
شرفات مدّورة واستخدام أقصى لإلسمنت المسل

فّن العمارة تحت الرعاية األوروبّية:  .3

جلب اإلرسالّيون معهم تأثيًرا أوروبًيا مسيحًيا في التعليم، وفّن العمارة ومجاالت أخرى. بنوا مباٍن دينّية في كّل أنحاء المدينة، 

ا أو خصائص باروكّية في أحيان أخرى. 
ً

بحسب نماذج من بالد منشأهم؛ نموذج عمارة النهضة بأحجام نيو كالسيكّية أحيان

لذلك، يمكن القول إّن في حيفا كنائس، أديرة أو مستشفيات ُبنيت بهذا األسلوب وبخصائص أنماط مختلفة. خصائص بارزة:

واجهة حجرّية.  •

سقف من القرميد )جزئّي أو كامل(.   •

مدخل من واجهة أمامّية- تماثل يشمل جملون.  •

واجهات متناسقة )فتحات بأبعاد ثابتة( مع نقش بارز للحجر في محيط الشبابيك.  •

فتحات مقّوسة في الطابق األرضّي.   •
بيلستر )مكّون معمارّي يشيه العمود المالصق للحائط أو الخارج منه( . 3  •

 Hitchcock, H. R., Johnson, P., & Mumford, L, 1923 1

2 קונדה, 1994 .

3 סוסנובסקי, 1983 .



قسم أ- فترة البناء

تفكيك الواجهة الشمالّية للشارع

المباني التي بنيت قبل سنة 1918

المباني التي بنيت بين السنين 1918-1940

المباني التي بنيت بعد سنة 1948



قسم ب- أساليب البناء

تفكيك الواجهة الشمالّية للشارع

أسلوب بناء تحت الرعاية األوروبّية

أسلوب عربّي مدينّي

أسلوب حديث دولّي 



كّل  رغم  لماذا  لفهم  بها،  ظهرت  التي  المتكّررة  المعايير/الجوانب  بحسب  تحليلها  حاولنا  الواجهة،  على  بعيدة  نظرة  من 

الضجة البصرّية تبدو الواجهة منسجمة وموّحدة ومالئمة لشخصّية الشارع. 

نوّسع حول المعايير/الجوانب التي الحظنا تكرارها بين الحين واآلخر. 

Xm إيقاع موّحد تقريًبا في الواجهة وثابت تقريًبا  -

ى ثالثة طوابق
ّ

-   ارتفاع المباني يتراوح بين طابق حت

طابق أرضّي بغالبيته مع أقواس، واألقواس تصل إلى ذات االرتفاع.  -

النسبة بين أبعاد الشبابيك 1:2 لالتجاهين )الشبابيك مشار إليها باألحمر( الذي كان متكرًرا تقريًبا على طول الواجهة.   -

ما أضاف لرؤية الشارع كتسلسل موّحد كان استخدام األحجار، كمادة للبناء وككسوة للواجهة.  

تفكيك الواجهة الشمالّية للشارع
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ى تحّول إلى كوالج يحتوي بداخله تماًسا بين 
ّ

ل على مدى مئات السنين، حت
َّ

شارع همجينيم هو نتاج هجين تشك

ه زقاق 
ّ

فترات الماضي والحاضر. الموقع الجغرافّي للشارع منحه أهمّية مدينّية، فما كان بالسابق شارًعا صغيًرا كأن

تحّول إلى جادة رئيسّية في مدينة حيفا اليوم.

ى مقاهي الهيكلّيين. 
ّ

تمّر الجادة عبر أجواء وطرق بناء مختلفة، من شقق سكنّية حت

ا تصنيف األسلوب المعمارّي 
ً

نا استصعبنا أحيان
ّ

ى أن
ّ

كّل جزء من الواجهة هو نتاج هجين بين أساليب وتقنيات بناء، حت

ها بدت مع خطوط مستقيمة وواجهة حّرة )حداثّية( وبالمقابل تستخدم فيها الحجارة 
ّ

الذي تتبع له واجهة ما ألن

كمادة بناء وطابق أساس في الطابق األرضّي مع باب مقّوس )عربّي مدينّي(. 

الشارع كانت  الشارع والساحة من شخصيتهما كانت حرب االستقالل. في نهاية  التي بسببها فقد  التحّول  نقطة 

ى حرب االستقالل. بعد الحرب، 
ّ

ه كان جزًءا من سياق الساحة، حيث ازدهرت اقتصادًيا واجتماعًيا حت
ّ

ساحة خمرة، أي أن

اليوم(، وتقليص مساحة الساحة وهدم جزء من الواجهة الجنوبّية للشارع. وبهذا فقدت  تّم مّد الشارع )بال يام 

الساحة من معناها كساحة مدينّية كانت بوابة للمدينة القديمة، وهي اليوم مجرد مفترق طرق للمواصالت ذي 

قيمة تاريخّية. مع تدهور روح الساحة فقد الشارع نفسه من هوّيته، رغم بقاء بعض المطاعم وأماكن العمل.

دمت أجزاء منها في 
ُ

كاستمرار للبحث، كنا سنقوم بذات المراحل لتحليل الواجهة على الواجهة الجنوبّية، التي ه

أعقاب توسيع جادة همجينيم بعد قيام الدولة.  

تلخيص
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1. المقابلة االولى مع المهندس المعماري وليد كركبي.
المقابلة اجريت في تاريخ 29.7.2019 في قسم المحافظة التابع لبلدية حيفا )وهو المسؤل عن ذلك القسم(.  بدأنا المحادثة 

بعرض هدف المساق وهدف البحث الشخصي لنا، رجائنا منه كان بان يشاركنا المعلومات التاريخية، التربوية، الجغرافية 

والهندسية المتعلقة في مقطع البحث

كانت ساحة الخمرة تمس البلدة القديمة، ولكنها ليست البلدة القديمة.

ميريل ومريان: نعم لقد كانت تحتوي على مدخل البلدة القديمة )البوابة الغربية(.

قمنا بعرض الخرائط التي سبق وقمنا بتجميعها.

وليد: هنالك خارطة  تعود إلى سنة 1919 او 1918 التي تعتبر خارطة ممتازة. 

يوجد لدي العديد من الملفات والخرائط التي من شأنها أن تساهم وتساعد في وظيفتكما.

ميريل ومريان: هل المباني التي تحّدثت عنها المعمارّية "زيفا كولودني" تعتبر مباني للمحافظة عليها؟

وليد: نعم بالطبع.

-أشار بالذكر إلى أّن المساحة المقابلة للمساحة التي عرضتها المعمارّية "زيفا كولودني"، تدعى بـ "مساحة المكواه" وذلك 

تبًعا لشكلها الذي يشبه مظهر المكواه. 

وليد: هنالك مجموعة من الخرائط التي تم إطالق عليها اسم "الخرائط المركبة" )מפות קומפוזיט(، والتي يعود تاريخها 

بدءا من سنوات الثالثين التي اعتمد عليها اإلنجليزّيون من أجل بناء خرائط حديثة أكثر. 

هذه الخرائط هي خرائط دقيقة.

وبعدها، قام بعرض خريطة حيفا التي يعود تاريخها لسنة 1937.

وليد: بعد إقامة الدولة في سنة 1948، قاموا بأكمال شارع الملك جورج الخامس )شارع همجينيم اليوم(، بواسطة هذه 

الخريطة تستطيعون مشاهدة معظم الشوارع المتواجدة اليوم مثل: شارع الخياط وغيره من الشوارع.

ميريل ومريان: ما هو مصدر هذه الخرائط؟

وليد: من األرشيف الخاص بالبلدية.

ومن بعدها قمنا باستشارته بما يتعلق بتصفية الواجه اوال في اي سنوات بنيت هذه المباني ومن ثم اال اي طابع هندسي 

تنتمي.

مالحق
المقابالت
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2. المقابلة الثانية  مع الدكتور جوني منصور )مؤرخ ومحاضر(.
المقابلة تمت في شارع المجينيم خالل التنزه في الشارع وتبادل الحديث مع حضرته. المسار ابتداء من ساحة باريس حتى 

ساحة الهجنا. قمنا بمشاركته بسؤال البحث، وطلبنا من حضرته مشاركتنا بالمعلومات التاريخية والتربوية المتعلقة في 

مقطع البحث.

جوني: سنبدأ بقصة الساحة التي نتواجد فيها االن، والتي سّميت بساحة الخمرة. 

جه إلى الساحة وفيه مقهى صغير, قائال ان كانت في الماضي بوابة يافا موجودة 
ّ

أشار إلى النخالت مقابل المبنى الذي يت

هناك, وعبرها ندخل الى المدينة المحاطة باالسوار والتي سميت "حيفا الجديدة". لقد تّم بناء البوابة واألسوار في عهد 

ه ما بين السنوات 1856 - 1863 بدأ الخروج والبناء خارج أسوار المدينة.
ّ

ضاهر العمر، ويقال أن

ميريل ومريان: كيف بدأت الناس بالخروج من المدينة، ألم يكن هنالك قانون الذي بموجبه يقتضى بالعيش فقط داخل 

األسوار؟

ا وبالتالي بدأت االحتياجات تزداد ولذلك، أّدى 
ً

ا فشيئ
ً

جوني: نعم، كان هنالك قانون. ولكن، عدد السكان أخذ باالزدياد شيئ

هذا الوضع إلى الخروج والعيش خارج حدود المدينة.

جدير بالذكر، أّن عملية الخروج تّمت من الجهتين بوابة عكا الشرقية وبوابة يافا الغربية.

 أول العمارات التي بنيت خارج األسوار )في الجهه الغربي( كانت مكان "קרית הממשלה" اليوم وفي الشوارع خطيب 

ويافا، باإلضافة كنيسة الموارنة بالقرب من الساحة، بنيت عام 1887.

 بدأ البناء بطوابق ارضّية وبعدما ازدهر الوضع االقتصادي قاموا بإتمام البناء وإضافة طوابق. 

 في زمن العثمانيين؟ عن طريق مالحظة مواد البناء 
ً

د اّن البناء كان فعال
ّ

: "كيف من الممكن أن نعرف ونتأك
ً

سألنا جوني قائال

 من آل "שמנתו".
ً

التي استعملت فكانت عبارة عن الحجر القديم والطين الذي استعملوه بدال

ه سّميت الساحة بساحة الخمرة نسبة لعائلة الخمرة الحيفاوّية، بعدها ظهر اسم إضافي أو بديل لهذه الساحة 
ّ

جدير بالذكر أن

وهو ساحة الحناطير، وذلك نسبة لكّمية الحناطير التي تواجدت بها في تلك الفترة )كوسيلة نقل(.

وسألنا اين ينتهي مقطع البحث؟

ميريل ومريان: "כיכר ההגנה".

جوني: سّميت هذه الساحة بالماضي بساحة الفرير نسبة لمدرسة الفرير- التي كانت مدرسة للذكور فقط. 

في حرب عام 1948 تم قصف المدرسة، وبعدها تم ترميمها وبقيت كمدرسة حتى عام 1965. 

في عام 1972 بدأوا بالهدم الذي استغرق العديد من السنوات وذلك بسبب انفجار مياه باطنّية.

 مع مرور السنين تّم بناء المبنى العالي في الساحة، والذي تم استخدامه لمكاتب التأمين الوطني عام 1987.

 وفي يومنا هذا يستخدم المبنى لعدد قليل من المكاتب المختلفة، وباقي المبنى فارغ.

إّن هذا المبنى باإلضافة للمساحة الفارغة التي تستعمل اليوم كموقف للسيارات في نهاية شارع يافا هما عبارة عن مثال 

ه تم أخذ هذه األراضي )بدون مقابل(، ولم تستخدم بالشكل الصحيح بعد قيام الدولة، وهذا 
ّ

للجشع الكولونيالي، وذلك ألن

ُيظهر هدف المصادرة، أال وهو االستقرار.

- قمنا بالتساؤل فيما بيننا هل الساحة هي عبارة عن ساحة في يومنا هذا؟ مع العلم أننا نعلم الجواب جيًدا وهو بالطبع كال.

لت مركز األحداث وجزءا مركزًيا في حياة الناس. كان لها العديد 
ّ

جوني: في البداية سّميت هذه الساحة بالميدان، حيث شك

من األهداف: اجتماعي، خدماتي، باإلضافة إلى المظاهرات واالحتجاجات التي كانت تقام فيها.

عندما نتحّدث حول موضوع االحتجاج فقد حدث في هذه الساحة صراع ما بين الصهيونيون والحركة الوطنّية 

ه عندما بدأ اليهود بقصف 
ّ

ا دوًرا في عملية ترحيل أهلها، المقصود أن
ً

الفلسطينّية. والمؤسف أّن هذه الساحة لعبت أيض

حيفا من األعلى )أتوا من الهدار والكرمل(، بدأ العرب بالهروب باتجاه الميناء، حيث عبروا من الساحة التي قتل فيها العديد 

بعدوا بواسطة سيارات الجيش التي كانت بانتظار اقترابهم..
ُ
منهم أّما اآلخرين أ

ر سكان البلد منها..
ّ

ا احدى األماكن التي هج
ً

ا ولكن، كانت أيض
ً

ولذلك، كانت هذه الساحة ميدان كما ذكرت سابق

ميريل ومريان: بحثنا يتمحور في هذا الشارع حول الواجهات وفترات بنائها, حيث انه عن طريق تصنيف التفاصيل الصغيرة 

التي تحتويها نقوم بتحديد التيار الهندسي المعماري التي تنتمي اليه كل واجهة, ما اذا كان التيار الهندسي العثماني, التيار 

االنتدابي أو تيار ما بعد قيام الدولة.

ا, بامكاني ان اشارككم بعض المقاطع وصور للساحة والشارع حيث يمكنهن مساعدتكم في تصنيف فترات 
ً

جوني: حسن
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البناء. 

على سبيل المثال, مبنى فالفل باريس  هو مبنى ينتمي الى الفترة االعثمانية. كما انه مبني من االحجار المسطحة والتي 

موها واكتسبوها من االلمان.
ّ
هي ميزة تعل

الطراز الذي يتكون من بناء ثالثة شبابيك واالوسط من بينهن باب هو طراز تابع الى زمن العثمانيين واستمر حتى فترة 

االنتداب. كما انه يحسب كأحد مكونات البيت العربي أال وهو الليوان.

اما عودة للساحة فهي تقلصت عبر الزمن وتعرضت لعدة تغييرات أهمها وضع مدرج بها مما منعها من ان تكون 

نقطة التقاء ذو اهمية كبيرة, وتّم الغاء اقامة االحتجاجات بها. ونتيجة الى ذلك, قد فقد هذا المكان جزئيا تعريف 

الساحة واهميتها.

اكملنا سيرنا متجهين نحو ساحة الفرير )כיכר ההגנה(

جوني: عبر الجيش اليهودي من الهدار والكرمل الى وادي النسناس بهدف حصر العرب في المنطقة الواقعة بين ميناء 

حيفا و כיכר ההגנה. كما انه قد احتوى المكان هذا على عمليات مسلحة وهدم العديد من المباني, وفي عام 1948 

اصبحت حيفا في ايدي اليهود.

من الجدير بالذكر انه تم استغالل كل خط البناء المسموح من قبل المواطنين حيث انه البناء قريب جدا للشوارع. فقد 

كانت هذه المباني تحتوي على محالت تجارية في الطبقات االولى وعلى طبقات سكنية في الطبقات االعلى.

شارع الخياط سّمي بهذا االسم نسبة لعائلة الخياط فهي عائلة لبنانية. قديما كانت هذه االرض مليئة بالرمل حيث انها 

ظهرت كأنها ارض ال يوجد لديها احتمال ولو ضئيل من ان تتقدم معماريا وهندسيا. فعندما انشأ البريطانيين الميناء 

احتاجوا الى اماكن تجارية من حولها, فقد عرضوا على هذه العائلة بأن تقوم ببناء مباني وتأجيرها لهم في هذا 

المكان. وفعال هذا ما حصل, قد تم بناء خمسة مباني, وتأجير اثنين منهن للشرطة البريطانية حتى سنة 1937, ومن ثم تم 

تأجيرها للشرطة االسرائيلية حتى سنة 2007 الى ان اصبحت االن مركز تجاري. 

من بعدها انتهى اللقاء بتشكرنا وامتناننا له

3. المقابلة الثالثة  مع االب عبده عبده.
هذه محادثة عبر الهاتف مع أبونا عبدو حول كنيسة مار يوسف المتواجدة في ساحة باريس.

ميريل ومريان: مرحبا أبونا, قد توجهنا أوال الى الدكتور جوني منصور ومن ثم قام بتوجيهنا اليك.

 هل تسمح بأن تشاركنا بعض المعلومات اإلضافية حول كنيسة مار يوسف؟ ألنه كان من الصعب جدا الوصول الى معلومات 

قد تفيدنا عن طريق االنترنت او مصادر أخرى.

األب عبدو: بالطبع

ميريل ومريان: في أي سنة لم تعد الكنيسة ُمستعملة؟

األب عبدو: في سنة 1948 وتحديًدا بعد الحرب, من بعدها بدأ المواطنين باستعمالها للسكن والتخزين حتى سنوات 

التسعينات ومن ثم استعادت الطائفة ملكية الكنيسة بما انها كانت افتاحية.

ميريل ومريان: الى جانب الكنيسة اليوم يتواجد دير, هل هذا صحيح؟

األب عبدو: صحيح, وما زال قائًما.

ميريل ومريان: هل هو تابع للكنيسة؟

األب عبدو: نعم

ميريل ومريان: لقد أعلمنا الدكتور جوني بأنها كنيسة تابعة للطائفة الالتينية

ميريل ومريان: هّل لديك المزيد من المعلومات حول الكنيسة والتي تظن قد تفيدنا في هذا البحث؟ مثال في غالب الوقت 

لمن كانت تتبع الملكية؟

األب عبدو: الى رهبنة الكرمليت. عالوة على ذلك يوجد هنالك مقال في احدى المواقع االلكترونية التابعة للرعية والذي 

يمكنك بالتعاون به كمصدر معلومات اخر. 

ميريل ومريان: لك جزيل الشكر ابونا. 
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رسم 1 ب

تقريب الصورة للجادة، لفهم حدودها.

ساحة باريس
جادة بن غوريون 

شارع هعتسمؤوت

المركز الطبّي لين

رسم 1 أ 

بالخّط  مشار  لحيفا،  معاصرة  خارطة 

على  همجينيم  جادة  إلى  المشّدد 

طولها في الجهة الشمالّية منها. 

مالحق بصرّية 
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رسم 2 

إلى  إشارة  مع   2018 جوّية  صورة 

منطقة البلدة القديمة بين األسوار. 

منطقة شكمونة اليوم.

رسم 3

ساحة خمرة سنوات ال20-.

ما  البلدّية  الحديقة  كانت  حين 

زالت قائمة. 

من مجموعة د. جوني منصور. 
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رسم 4

1936

للكنيسة  الجنوبّية  الواجهة  إلى  نظرة 

المارونّية سانت لوي. 

مكتبة  ماتسون،  مجموعة  من 

الكونغرس. 

رسم 5

1948

حرب  بعد  ههجناه  ساحة 

شرقي  إلى  نظرة  االستقالل. 

الساحة. 

مجموعة المحامي إيلي رومان.  


