دار خملوف
حني تلتقي عراقة املا�ضي  ...بت�صميم احلا�ضر ...
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احلف ��اظ على الرتاث هو ج ��زء من احلفاظ على الوجود ،وهو �ضمانة من اجل اال�ستمرارية
وال�س�ي�ر نحو غد م�ش ��رق� .صيانة الرتاث الثقايف هو �صيانة للهوي ��ة الوطنية واحلفاظ عليها
يف مواجه ��ة حتديات الطم�س والتذويب واالقت�ل�اع .وانطالقا من ر�ؤية مركز املر�أة للإر�شاد
القان ��وين واالجتماع ��ي يف ال�سع ��ي نحو الدميوم ��ة واال�ستمرارية فقد عمل عل ��ى ترميم دار
خمل ��وف يف مدينة بيت جاال ليكون مقرا رابعا له .تبلورت الفكرة بال�شراكة مع مركز حفظ
ال�ت�راث الثق ��ايف يف مدينة بيت حل ��م ،باالتفاق على ترميم دار خمل ��وف ،وهو بيت تاريخي
يف مدين ��ة بيت جاال ،وا�ستخدام ��ه كمقر ملركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي ملدة 10
�سنوات بدون مقابل.

م�شروع ت�أهيل دار خملوف
ين ��درج م�شروع ت�أهيل دار خملوف يف بيت جاال حتت برنام ��ج “التطويع الوظيفي وتوفري فر�ص عمل من
خ�ل�ال الرتميم” والذي يقوم بتنفي ��ذه مركز حفظ الرتاث الثقايف يف حمافظة بيت حلم خلدمة املجتمع
بخل ��ق فر�ص عم ��ل من خالل احلفاظ على الرتاث املادي وحماية موارد الرتاث الثقايف ،وتعزيز التنمية،
وزيادة االهتمام والوعي اجلماعي.
كما يوفر هذا الربنامج على املدى البعيد وظائف دائمة ،وزيادة القدرات يف تقنيات الرتميم ،بالإ�ضافة
�إىل حماية املباين التقليدية واملراكز التاريخية.
وقد قام مركز حفظ الرتاث الثقايف ،وهو اجلهة امل�صممة وامل�شرفة على امل�شروع ،بتنفيذ �أعمال الت�أهيل
ل ��دار خمل ��وف بداية متوز  2009والت ��ي انتهت يف �شهر �أي ��ار  2010بدعم من الوكال ��ة ال�سويدية للتنمية
الدولية “�سيدا”.
بلغ ��ت ميزاني ��ة م�ش ��روع ت�أهيل دار خمل ��وف �إىل ما يق ��ارب  217.008دوالر �أمريكي ،حي ��ث �ساهم هذا
امل�ش ��روع يف خلق ما يق ��ارب  4.158يوم عمل ،وتوظيف  55عام ًال خالل فرتة تنفيذ امل�شروع %36 ،منهم
من منطقة امل�شروع.
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تختلف �أعمال الت�أهيل للمباين التقليدية من مبنى لآخر ،بنا ًء على حجم وم�ساحة املبنى ،احلالة الإن�شائية
للمبن ��ى واحتياجات امل�ؤ�س�سة ال�شريكة .ت�ضمن هذه الأعمال ا�ستخدام املواد التقليدية وتطبيق التقنيات
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�أعمال الت�أهيل يف دار خملوف

التقليدية ب�أ�سلوب يراعي البناء الأ�صلي .وقد ا�شتملت �أعمال الت�أهيل يف دار خملوف على �أربعة حماور:
� .1أعمال ال�ساحات اخلارجية:
ت�ض ��م دار خملوف �ساحتني خارجيت�ي�ن ،الأوىل وا�سعة على امتداد م�ساحة الدار كاملة يف الطابق العلوي
والثاني ��ة �أم ��ام الطاب ��ق الأر�ضي ،وقد �شملت �أعم ��ال الت�أهيل لل ��دار تبليط �أر�ضيات ال�ساح ��ات وت�أهيلها
ال�ستخدامات مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي املتنوعة .كما عمل مركز حفظ الرتاث الثقايف
على ترميم بئر املاء القدمي وبناء ال�سنا�سل احلجرية.
� .2أعمال الإن�شاء:
ا�شتمل هذا املحور على �أعمال تدعيم املبنى من خالل �إقامة اجلدران اال�ستنادية ،و�صب املدات الأر�ضية
ومدات الأ�سطح ،وعزل ال�سطح و�أعمال كحلة املبنى للواجهات اخلارجية والداخلية.
� .3أعمال الت�شطيب:
ا�شتملت هذه الأعمال على بناء قواطع الطوب والق�صارة وتبليط الأر�ضيات واحلمامات ،وتركيب الأبواب
وال�شبابيك اخلارجية ،وتركيب املطابخ ،وتركيب حمايات احلديد و�أعمال الدهان والطرا�شة للمبنى.
� .4أعمال الكهرباء وامليكانيكا:
حي ��ث قام مركز حفظ ال�ت�راث الثقايف بتزويد وتنفي ��ذ و�إكمال الأعمال الكهربائية ل ��دار خملوف والتي
�شمل ��ت الإ�ضاءة وخط ��وط الكهرباء والتلفون والكمبيوت ��ر ،وت�أ�سي�س خطوط نظام �إن ��ذار ال�سرقة ونظام
�إن ��ذار احلري ��ق� .إ�ضاف ��ة �إىل تزويد وتنفيذ جمي ��ع الأعمال امليكانيكي ��ة والتي �شملت نظ ��ام تزويد املياه
وال�صرف ال�صحي والتهوية ،وت�أ�سي�س نظام التدفئة.

التوثيق التاريخي واالجتماعي والهند�سي للبيت
(توثيق مركز حفظ الرتاث الثقايف-بيت حلم)
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مدينة بيت جاال
مدينة بيت جاال من �أقدم املدن يف فل�سطني ،وهي بلدة كنعانية قدمية تعني بالآرامية "�سجادة الع�شب".
وحتيط مبنطقة بيت جاال م�ساحات وا�سعة من �أ�شجار الزيتون وامل�شم�ش .مت ت�أ�سي�س املجل�س البلدي فيها
عام  1912وفق ًا ملر�سوم تركي .وتقع على بعد  2كم غرب كني�سة املهد يف بيت حلم ،و 10كم جنوب كني�سة
الق�ب�ر املقد�س وامل�سج ��د الأق�صى يف البلدة القدمية للقد�س .بلغ عدد �سكانها  11.758ن�سمة وفق تقرير
مكتب جهاز الإح�صاء املركزي يف بيت حلم للعام .2007
دار خملوف
تق ��ع دار خمل ��وف بني �شارعي املل ��ك عبد اهلل واملغرتبني يف حارة العراق يف مدين ��ة بيت جاال .بنيت عام
 1886عل ��ى تل ��ة ،وبنائه ��ا مرتفع قلي ًال وهو ما يعطيه ��ا نوع من اخل�صو�صية عن املب ��اين الأخرى .وي�شري
املظه ��ر العام للمبنى ،بالإ�ضافة �إىل احلالة اجليدة الت ��ي تتمتع بها غرفه �أن �ساكنيه �أو مالكيه كانوا من
الطبق ��ة مي�س ��ورة احلال يف وقت بناء الدار .هج ��رت الدار بالكامل عام  2001بع ��د وفاة زوجة عبد اهلل
خملوف .وتعود ملكية دار خملوف �إىل املرحوم يعقوب خملوف الذي كان له �سبعة �أوالد وابنتان.

كانت الدار مبثابة املكان الأ�سا�سي الذي يجتمع فيه رجال العائلة كلهم يف العديد من املنا�سبات كالأفراح
والأحزان لكونها دار اجلد الأ�صلي .وتبلغ م�ساحة م�سطح الدار  380مرت مربع مبنية على ار�ض م�ساحتها
ح ��وايل  1.550مرت مرب ��ع .يت�ألف املبنى من طابق�ي�ن ذو �شكل م�ستطيل خال من احل ��ركات والتنويعات
حي ��ث يحت ��وي كل منهما على خم�سة غرف ،وله مدخل واحد ي� ��ؤدي �إىل ال�ساحة يف الطابق العلوي ،حيث
تتمي ��ز واجهة املدخل الرئي�سي احلجري ��ة بالتماثل والزخرفة بالإ�ضافة �إىل التفا�صيل املعمارية الدقيقة.
بالإ�ضاف ��ة �إىل �ساحة وا�سع ��ة على امتداد م�ساحة ال ��دار كاملة يف الطابق العل ��وي ،و�ساحة �أمام الطابق
الأر�ضي.
يف الطاب ��ق العل ��وي توزع ��ت
الغ ��رف �إىل مطبخ�ي�ن كان ��ا
ي�ستخدم ��ان م ��ن قب ��ل عائلتي
الأخوي ��ن عب ��د اهلل وب�ش ��ارة،
وه ��ي �صغ�ي�رة احلج ��م
وم�صنوع ��ة م ��ن اخل�ش ��ب
ويف�صل بينهما قواطع خ�شبية
وفيهم ��ا مواق ��د م�صنوعة من
الط�ي�ن ،حي ��ث كان يتم الطبخ
فيه ��ا عل ��ى الن ��ار با�ستخ ��دام
احلط ��ب .وا�ستخدم ��ت �إحدى
الغ ��رف كمخ ��زن ،وفيه ��ا اخلوابي امل�صنوعة م ��ن الطني واخل�ش ��ب لتخزين القمح واحلب ��وب وغريه من
�أدوات "املون ��ة" .وفيه ��ا "العنرب" وهو خزان ��ة خ�شبية ت�ستخدم خلزن القمح فق ��ط� .سكنت العائالت يف
بقي ��ة الغرف ،حي ��ث خ�ص�صت غرفة لكل عائل ��ة .ومتيزت الغرفة بكرب م�ساحته ��ا ،واحتوت على خزائن
للمالب�س والأغطية.
الطاب ��ق ال�سفل ��ي ،مت ا�ستخدامه لل�سكن قبل انتق ��ال العائالت �إىل الطابق العل ��وي .حيث �أ�صبحت بع�ض
غرف ��ه ت�ستخ ��دم كمخازن ،م ��كان لال�ستحم ��ام� ،إ�سطبل .ويف مرحل ��ة من املراحل مت ا�ستخ ��دام الطابق
ال�سفل ��ي كمدر�س ��ة .بالإ�ضافة �إىل البئر املوج ��ود يف ال�ساحة والذي كانت ت�ستفيد من ��ه كال من العائلتني
لأغرا�ض ال�شرب وغريها من الأغرا�ض املنزلية الأخرى.
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تلفت الناحية الهند�سية للدار االنتباه مبدى جماليتها ،حيث تلعب الأقوا�س دورا رئي�سيا يف �إبراز و�إعطاء
الأهمية لواجهة املدخل الرئي�سي يف الدار .كما �أن التنوع يف طريقة دق احلجر واللون وال�شكل قد �ساهم
يف تو�ضي ��ح هذه الأقوا�س بالن�سب ��ة للواجهة وبالن�سبة لبع�ضها .كما تتميز �أر�ضيات الطابق الأول بالبالط
التقليدي امللون املعروف بال�سجادة الذي يتميز بالر�سومات الهند�سية والألوان الزاهية.

من عمق املا�ضي ..ن�ستلهم قوة الت�صميم ..لالنطالق نحو امل�ستقبل
�سيق ��وم مرك ��ز املر�أة للإر�ش ��اد القانوين واالجتماع ��ي با�ستخ ��دام دار خملوف كمقر متع ��دد الأغرا�ض
والأهداف وهي:
1 .1مق ��ر �إداري يف حمافظة بيت حل ��م ،ومكتب رابع بالإ�ضافة �إىل املكات ��ب الثالث الأخرى للمركز يف
القد�س ،اخلليل ،ورام اهلل.
 2 .2مكان للن�شاطات املختلفة للمركز .حيث �سيتم تخ�صي�ص ق�سم يف املقر من اجل ا�ستخدامه لتقدمي
خدم ��ات الإر�شاد النف�س ��ي واالجتماعي والقان ��وين للن�ساء يف منطقة بني حل ��م .وكذلك ا�ستخدام
مكاتب ��ة وقاعاته م ��ن اجل تنفيذ �أن�شط ��ة جمتمعية كالور� ��ش ودورات التوعي ��ة والتثقيف والدورات
التدريبي ��ة .كما �سيتم ا�ستخدام ��ه �أي�ضا كمقر ملجموعات املتطوعني مع املركز وخا�صة من منطقتي
بيت حلم واخلليل.
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3 .3مرك ��ز �أن�شط ��ة للم�ؤ�س�سات الأخ ��رى .حيث يت�ضمن قاع ��ة تدريب وا�سعة ،وجمه ��زة بكافة الو�سائل
واملعدات املخ�ص�صة للتدريب ،بالإ�ضافة �إىل غرف ملحقة بها ت�ستخدم خالل التدريب وجمموعات
العم ��ل ،لعقد الدورات التدريبي ��ة وحلقات التوعية والتثقيف واالجتماع ��ات وغريها من الن�شاطات
للم�ؤ�س�سات املختلفة.
 4 .4بي ��ت �ضياف ��ة لإقامة ال�ضي ��وف وامل�شاركني يف فعاليات املرك ��ز .ويتكون بي ��ت ال�ضيافة من ق�سمني
ي�ضم ��ان خم� ��س غرف جمهزة بكل و�سائ ��ل الإقامة والراحة والهدوء ،و�إطالل ��ة هادئة على مدينتي
بيت حلم والقد�س.
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مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي
التعريف
ت�أ�س� ��س مركز امل ��ر�أة للإر�شاد القان ��وين واالجتماعي يف القد�س ع ��ام  1991كم�ؤ�س�س ��ة فل�سطينية �أهلية
م�ستقل ��ة وغري ربحية من اجل العمل على تغيري واقع التمييز القائم �ضد املر�أة .ويهدف �إىل امل�ساهمة يف
بناء جمتمع فل�سطيني دميقراطي على �أ�سا�س مبادئ امل�ساواة بني اجلن�سني والعدالة االجتماعية .ويعمل
املركز يف �إطار �أجندة ن�سوية وا�ضحة ،تقوم على املعايري الدولية حلقوق الإن�سان
الر�ؤيا
الن�س ��اء الفل�سطينيات يع�شن يف بيئة م�ؤ�س�ساتية وقانونية واجتماعي ��ة و�سيا�سية �آمنة ،يف دولة فل�سطينية
ذات �سيادة ال متيز �ضد الن�ساء �أو تعيق تطورهن ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي.
الر�سالة
نعمل على معاجلة الإهمال التاريخي وتغيري املوروث الثقايف ال�سلبي يف املجتمع حلقوق املر�أة الفل�سطينية
طبق ًا ملعايري حقوق الإن�سان التي تن�ص عليها معايري الأمم املتحدة.
ونق ��دم الإر�شاد والتوعي ��ة ،والدعم القانوين واالجتماع ��ي ،والتدريب ،واقرتاح ��ات وتعديالت القوانني،
ون�ساه ��م يف تنظيم حم�ل�ات ال�ضغط واملنا�ص ��رة على امل�ستوى املحل ��ي والدويل ل�صالح امل ��ر�أة واملجتمع
الفل�سطيني.
ونهت ��م بتطوير ق ��درات كادرنا املهنية ،وبناء عالقات �شراكة مع امل�ؤ�س�س ��ات واملجموعات املهتمة بالدفاع
عن حقوق الن�ساء.
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الأهداف
1 .1امل�ساهمة يف تطوير البيئة الت�شريعية وال�سيا�سات امل�ؤ�س�ساتية ذات ال�صلة التي تدعم وحتمي ومتكن
املر�أة
2 .2امل�ساهم ��ة يف زي ��ادة الوعي يف املجتم ��ع الفل�سطيني فيما يتعل ��ق بق�ضايا الن ��وع االجتماعي وحقوق
الن�ساء ومناه�ضة املمار�سات ال�سلبية �ضد الن�ساء
3 .3تو�سيع وحت�سني وتقدمي اخلدمات للن�ساء اللواتي يعانني من التمييز �أو العنف
4 .4توثي ��ق انته ��اكات حقوق الن�ساء ون�شر املعلومات وتعميمها من خ�ل�ال التقارير و�أوراق املوقف حملياً
و�إقليمي ًا ودولي ًا
5 .5تعزيز القدرات الذاتية ملركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي و�أدائه وم�ساندته
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P.O.Box: 54262, Jerusalem 91516
Telfax: 00972-2-6281497
E-mail: info@wclac.org
Website: www.wclac.org

Ramallah Office

23, Wadi’a Shatarah Street,
Batn Al-Hawa, Ramallah,
P.O.Box: 54262, Jerusalem 91516
Telfax: 00972-2-2956146/7/8
E-mail: info@wclac.org
Website: www.wclac.org

Hebron Office
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Next to Polytechnic University
Entrance,
Ein Kheir-Eddin Street,
Ein Sara, Hebron
P.O.Box: 54262, Jerusalem 91516
Telfax:00972-2-2250585
E-mail: info@wclach.org
Website: www.wclac.org

مكتب القد�س
 بجانب الربيد املركزي- 5  �شارع ابن �سينا- القد�س
2. جممع �صندوقة التجاري ط
91516  القد�س الرمز الربيدي54262 ب.�ص
02-6281497 :تلفاك�س
www.wclac.org :العنوان االلكرتوين
info@wclac.org :الربيد االلكرتوين
مكتب رام اهلل
 �شارع وديع �شطارة-  بطن الهوى- رام اهلل
91516  القد�س الرمز الربيدي54262 ب.�ص
02-2956146/7/8 :تلفاك�س
www.wclac.org :العنوان االلكرتوين
info@wclac.org :الربيد االلكرتوين

مكتب اخلليل
 دخلة-  �شارع عني خري الدين-  عني �سارة- اخلليل
جامعة البوليتكنك
91516  القد�س الرمز الربيدي54262 ب.�ص
02-2250585 :تلفاك�س
www.wclach.org :العنوان االلكرتوين
info@wclac.org :الربيد االلكرتوين

مكتب بيت جاال
Dar Makhlouf,
 بجانب بيت ال�شيوخ بناية- �شارع املغرتبني- بيت جاال
76, Al-Mughtaribeen Street,
76 رقم
East of Ashioukh House, Beit Jala.
54262ب. �ص91516 القد�س الرمز الربيدي
P.O.Box: 54262 Jerusalem 91516
02-2760780/1 :تلفون
Telfax:00972-2-2760780/1
www.wclach.org :العنوان االلكرتوين
E-mail: info@wclach.org
info@wclac.org :الربيد االلكرتوين
Website: www.wclac.org
Beit Jala Office

مركز حفظ الرتاث الثقايف يف بيت حلم
ت�أ�س� ��س مركز حفظ الرتاث الثقايف بهدف احلفاظ على املوروث الثقايف ،من خالل �إعادة ت�أهيل املراكز
التاريخية واملباين التقليدية يف حمافظة بيت حلم ،حيث �أقر الرئي�س الراحل يا�سر عرفات �إن�شاء املركز
ع ��ام  2001كهيئة م�ستقلة �شب ��ه حكومية ،تعمل وفق �أنظمتها اخلا�ص ��ة ،ا�ستمرارية جلهود الرتميم التي
بد�أه ��ا م�ش ��روع بيت حل ��م  .2000وقد جت�س ��دت مهمة املركز يف توف�ي�ر �آلية م�ستدام ��ة حلماية م�صادر
الرتاث الثقايف و�إدارته ،وتعزيز الوعي ب�أهمية هذا الرتاث لدى الر�أي العام.
يتمي ��ز مركز حفظ الرتاث الثقايف بكونه اجلهة الوحي ��دة املتخ�ص�صة التي تعمل يف جمال احلفاظ على
ال�ت�راث املعم ��اري يف حمافظة بيت حلم ،حي ��ث يتبنى املرك ��ز �إ�سرتاتيجية تنموية �شامل ��ة للحفاظ على
الرتاث وت�أهيل املباين التقليدية واملراكز التاريخية ،حيث قام املركز بت�أهيل �أكرث من  30مبنى وتطويعها
وظيفي� � ًا خلدمة القطاعات احليوية يف املجتمع املحلي م ��ن تعليمية وثقافية وطبية ون�سوية و�شبابية .وقد
عم ��ل املركز على تنفيذ م�شاريع ترمي ��م وت�أهيل املراكز التاريخية يف حمافظ ��ة بيت حلم والتي �ساهمت
يف توف�ي�ر ظ ��روف �صحية وبيئية ومعايري �سالمة �أف�ضل ل�سكان تل ��ك الأحياء .ويتبع املركز يف تنفيذ هذه
امل�شاريع منهجية ت�شجع على تكثيف ا�ستخدام املوارد الب�شرية خللق فر�ص عمل ت�سهم يف مكافحة الفقر
والبطال ��ة ،وت�شجع ا�ستخدام م ��واد الرتميم امل�صنعة حملي� � ًا ،بالإ�ضافة �إىل توفري فر� ��ص بناء القدرات
الفني ��ة والإدارية واملهنية للمهند�سني واملقاولني والعمال .وقد جنح املركز خالل ال�سنوات الت�سع املا�ضية
يف خل ��ق �أكرث م ��ن  80,000وظيفة عمل م�ؤقت ��ة و 90وظيفة دائمة ملا يزيد ع ��ن  3,000عامل/موظف يف
حمافظة بيت حلم.
الأهداف الرئي�سة:
•احلفاظ على الرتاث الثقايف واال�ستفادة منه ك�أداة للتنمية.
•توفري فر�ص عمل ،وحت�سني الظروف املعي�شية لل�سكان املحليني.
•بناء قدرات يف جمال تقنيات الرتميم ومنهجيات �إعادة الت�أهيل.
•تعزيز وعي املجتمع بقيمة و�أهمية الرتاث الثقايف.
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مركز حفظ الرتاث الثقايف  -بيت حلم
�صندوق بريد  ،2000بيت حلم – فل�سطني
هاتف +972-02-2766244 :فاك�س+972-02-2766241 :
بريد الكرتوين� info@cchp.ps :صفحة الكرتونيةwww.cchp.ps :
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