
20.8.2019 السیلة الحارثیة: لمحھ عن السیلة الحارثیة

https://selahartiah.blogspot.com/p/blog-page_3241.html 1/6

صفحھ اجتماعیة تھتم بالشأن الخدمي و االجتماعي و الثقافي واخر االخبار المتعلقھ في البلده والمنشوارت الخاصھ بھا على شبكات التواصل االجتماعي

السیلة الحارثیةالسیلة الحارثیة

>>><<< اھال وسھال بكم 

لمحھ عن السیلة الحارثیة

تقع سیلة الحارثیة على بعد 10 كم شمال غرب مدینة جنین، وترتفع ما بین 130 - 160 م فوق سطح
البحر،.وسمیت كذلك نسبة إلى قبیلة بني حارثة الذین تزعموا المنطقة لفترة من الزمن خالل الفترة
العثمانیة المتأخرة، ومن أشھر العائالت والحمائل في البلدة:حمولة الطحاینة;تتواجد في السیلة الحارثیة
وفي االردن ویقال ان اصولھا من الجرادات , حمولة الجرادات; وقد نزح أفرادھا من البلدة إلى مختلف
أنحاء فلسطین، ومنھم عائلة "الطاھر" في یافا ونابلس، وحمولة الزیود;یقال انھا اول من سكن السیلة
الحارثیة وتصل نسبة سكانھا للثلث وھي امتداد لعشیرة الزیوج في االردن ,حمولة الشواھنة وأصلھم من
عارورة، وفي السیلة الحارثیة ایضا عائلة "زید" من یعبد، و"السعدي" من قریة المزار و"العبیدي"،

والشلبي وابو الوفا...
یبلغ عدد سكان البلدة 9711 نسمة حسب تقدیرات الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني للعام 2004 ،
ً وأكثر زراعاتھا الحبوب، والخضار، واألشجار المثمرة ومنھا الزیتون، وھي من أكثر القرى إنتاجا
للمشمش، كما تزرع اللوز، ویعتني أھلھا بتربیة المواشي التي ترعى في أحراش القریة التي تبلغ

مساحتھا حوالي 500 دونم.
من خالل العمل المیداني الذي قام بھ مركز رواق العام 1997 ، تم تسجیل 192 مبنى قدیماً في البلدة.
110 منھا ( 57.29 %) ما زالت مستخدمة، فیما ھجر 78 مبنى ( 40.63 %)، وقد أظھر المسح
المیداني، أیضاً، أن حالة 36 مبنى غیر صالحة لالستعمال، وحالة 30 أخرى سیئة، ووجد 98 مبنى

بحالة جیدة ( 51.04 %)، والمباني التي حالتھا متوسطة بلغ عددھا 26 مبنى.
وعند تحلیل الطابع المعماري للبلدة، نالحظ أن 133 مبنى تشكلت من طابق واحد ( 69.27 %)، فیما
تشـكل 39 مبنى من طابقین، وبیت واحد فقط من ثالثة طوابق. وتتوسط المباني القدیمة البلدة الحالیة،
وھي في أغلبھا على شكل مجموعات متالصقة أو أحواش بساحات داخلیة، وتشكل مجموعات المباني
حارات تتبع الحمایل، وتصل فیما بینھا الممرات الضیقة، وقد تناثر بعضھا على شكل بیوت منفردة حول

نواة البلدة القدیمة.
وقد أنشئت أغلب البیوت من الحجر الجیري، واستخدمت المونة الجیریة والطین والتبن في بنائھ، األمر
الذي لم یمنع استعمال الخشب في 70 منھا. ھذا ویظھر االعتناء بفتحاتھا، حیث استخدمت األقواس
المدببة والموتورة أو السواقیف الممیزة في صیاغتھا، وقد احتوت بعض مفاتیح األقواس على زخارف
نباتیة وأخرى ھندسیة، كما شملت بعض الزخارف آیات قرآنیة وأدعیة. وفي بعض البیوت أعمدة حجریة

بتیجان بزخارف نباتیة، كما وجدت صحون القاشاني فوق الفتحات في كثیر من الحاالت.
أما شكل األسقف، فقد وجد 111 مبنى بسقف مستٍو، منھا 8 مباٍن سقفت بدوامر الحدید، وقد وجد شكل
العقد المتقاطع في 56 مبنى، فیما وجدت القباب في تسقیف 5 مباٍن. وقد انعكس ذلك على شكل السطح،

فكان أغلبھا مستویاً، أما المفلطح فكان في 35 مبنى، فیما كانت أسطح 4 مباٍن شبھ كرویة.
قول اخر

سیلة الحارثیة ھي بلدة عربیة تقع على مسافة 10كم إلى الشمال الغربي من مدینة جنین وتربطھا بھا
طریق معبدة، كما تصلھا طرق ممھدةأخرى بالقرى المجاورة كالیامون وتعنِّك ورمانة وعانین وعرفة.
نشأت بلدة سیلة الحارثیة فوق رقعة متموجة من األقدام الشمالیة لجبال نابلس المطلة على سھل مرج
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الصفحة الرئیسیة

(Atom) االشتراك في: الرسائل

 

ابن عامر. ویراوح ارتفاعھا بین 130م و 160م عن سطح البحر.وتنحدرأراضیھا نحو الشمال في
اتجاه المرج حیث یجري وادي الجاموس في غرب البلدة ثم ینحرف متجھاً نحو شمالھا الشرقي. وترتفع
األرض جنوبي البلدةمباشرة إلى 195م عن سطھ البحر، وتھبط في األطراف الشمالیة إلى 130م عن
سطح البحر. وتتألف سیلة الحارثیة من بیوت مبنیة بافسمنت والحجر، ویتخذ مخططھا شكالً طولیاً من
الشمال إلى الجنوب. وقد توسع عمرانھا في السنوات األخیرة فامتدت المباني في جمیع االتجاھات، وال
ً في الجھتین الغربیة والشمالیة سیما في محاذاة الطرق المتفرعة من البلدة. وكان امتدادھا واضحا
الغربیة. وازدادت مساحتھا من 80 دونماً في عام 1945 إلىأكثر من300 دونم في عام 1980. للبلدة
مجلس محلي یشرف على إدارة شؤونھا التنظیمیة كفتح الشوارع والمدارس وتزوید البلدة بالمیاه
والكھرباء والمرافق الصحیة. وفیھا سبع مساجدوخمسة قید االنشاء ثمان مدارس للبنین وللبنات
للمرحلتین االبتدائیة واإلعدادیةوالثانویة|. وتشتمل على كثیر من المحالت التجاریة، وعلى عیادة صحیة
ومقام للشیخ حسن في شمالھا الشرقي. ویشرب سكانھا من میاه األمطار، ومن الینابیع الموجودة في تل
الذھب الذي یبعد كیلومتراً واحداً حین تشح میاه األمطار. لسیلة احارثیة أراضي مساحتھا 8و931
دونماً منھا54 دونماً للطرق والودیة. وتزرع في أراضیھا الحبوب والخضر واألشجار المثمرة. وتشتھر
بإنتاج الزیتون، وھي من أكثر بقاع القضاء إنتاجاً للمشمش. وتزرع أیضاً اللوز والتفاح والعنب والتین
وغیرھا. وتحیط األشجار المثمرة. وتشتھر بإنتاج الزیتون، وھي من أكثر بقاع القضاء إنتاجاً للمشمش.
ً اللوز والتفاح والعنب والتین وغیرھا. وتحیط األشجار المثمرة بمعظم جھات القریة وتزرع أیضا
باستثناء الجھة الجنوبیة الشرقیة المكسوة باألشجار الحرجیة التي یستفاد منھا في الرعي. وتعتمد
الزراعة على میاه المطار التي تھطل بكمیات سنویة كافیة. وقد فقدت سیلة الحارثیة جزءاً من أراضیھا
بسبب مرور خط الھدنة عام 1949 بھذه األراضي. وإلى جانب اعتماد السكان في معیشتھم على
الزراعة یمارسون التجارة والصناعة كصناعة األلبان مثالً. ویعمل عدد كبیر من أبناء البلدة في منطقة
الخلیج العربي ویرسلون األموال إلى ذوییھم في البلدة الستثمارھا في المشروعان االقتصادة والعمرانیة.
نما عدد سكان سیلة الحارثیة من 1،041 نسمة عام 1922 إلى 1,259 نسمة عام 1931. وكان
ھؤالء یقیمون آنذاك في 295 بیتاً. وقدر عددھم في عام 1945 بنحو 1,860 نسمة، وفي عام 1961

وصل عددھم إلى 2،566 نسمة. ویقدر عددھم في عام 1981 بنحو 5,500 نسمة.
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الطقس والتغیرات الجویة بین تنبؤات
الراصد الجوي وحكایات كبار السن

بلدنا  سیلة الحارثیة /:األمثال الشعبیة ھي
نتاج مراحل تاریخیة ممتدة وخالصة

خبرات وتجارب طویلة عكست الكثیر من
جوانب الحیاة في المجتمع الفلس...

مدخل السیلة الحارثیھ (
عش عزیزا أو مت وأنت كریم

(بال عنوان)
سیارة تابعة للدفاع المدني في المكان الذي

قضى فیھ الطفل أحمد عبد الوھاب أبو
طعیمة ( 14 عاما) من السلیة الحارثیة

غرب جنین دھسا ، تنظیف المك...

الشھید الدكتور عبد هللا عزام
الدكتور عبدهللا عزام رحمھ هللا ان الكثیر من العظماء ال
یعرفون غالبا في حیاتھم لكثیر من الناس ، و انما یظھر

لآلخرین بصماتھم بعد غیابھم عن ال...

تاال انور طاھر احمد عبیس طحاینھ /
الریاض

تاال انور طاھر احمد عبیس طحاینھ /
الریاض بعد فضل من هللا ومنھ فقد رزقني

هللا بمولودة في یوم السبت الموافق
1/6/2013 وقد سمیتھا تاال...

 

كلنا نشارك

شریط االخبار
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االفراج عن اسیر من السیلة الحارثیة
16:02:00 11/06/2013

FEEDJIT

Followers (15)

Follow

المتابعون

(3) 2019
(3) 03/31 - 03/24

جولة في شوارع سیلة الحارثیة

مشاھد سریعھ تم تصویرھا اثناء رحلة استكشاف الحیاة
ا...

حلو یا دنیا- سیلة الحارثیة

(1) 2015

(16) 2014

(16) 2013

(4) 2012

(38) 2011

(48) 2010

(1) 2008

االرشیف

انور طحاینة

ان سالتم عن ھویتي فانا ابن فلسطین ..ارسم
مستقبلي بیدي ..احمل بین جوانبي االمل

واكره ان اعیش ھكذا بال ھدف...فاملي ان
یرضى هللا عني فلیاخذ مني جسدي حتى

یرضى...جئت الیكم من بعید اتمشى تحت خیوط الشمس النسج
ثوب حریتي بیدي ...

عرض الملف الشخصي الكامل الخاص بي

مــن أنـا

احصائیات المدونة

.Investing.com عروض األسعار مقدمة من السعودیة

اسعار العمالت
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