
عمادة الدراسات العميا 
 جامعة القدس

 أعمال الصيانة والترميم في خربة الطيرة
حالة دراسية ألرضيات الفسيفساء والجدران والقصارة الجدارية

 فمسطين –رام اهلل 

 رائد جالل محمود خميل

 رسالة ماجستير

فمسطين –القدس   

م2018هـ/1439



 أعمال الصيانة والترميم في خربة الطيرة
حالة دراسية ألرضيات الفسيفساء والجدران والقصارة الجدارية

 فمسطين – رام اهلل

 إعداد:
محمود خميل رائد جالل

فمسطين  بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة القدس المفتوحة/

جوابره محمد عبد الهادي المشرف: د.

ةالهودلي حسين صالح .د أ.المشرف المشارك: 

ُقدمت هذه الرسالة استكمااًل لمتطمبات درجة الماجستير في الصيانة والترميم 
عمادة الدراسات العميا/ جامعة القدسمن   

م2018هـ/1439



 جامعة القدس
 الدراسات العمياعمادة 

برنامج الصيانة والترميم

 إجازة الرسالة
 أعمال الصيانة والترميم في خربة الطيرة

والجدران والقصارة الجدارية حالة دراسية ألرضيات الفسيفساء
 فمسطين –رام اهلل 

محمود خميل رائد جالل اسم الطالب:
 21412306الرقم الجامعي: 

 جوابره إشراف: د. محمد عبد الهادي
ةالهودليحسين د. صالح  المشرف المشارك: أ.

المدرجتتتتتتة ، متتتتتن أعجتتتتتتاا لجنتتتتتة المناقشتتتتتتة 2018 / 7/  25بتتتتتتتاري  نوقشتتتتتت لتتتتتتوه الرستتتتتالة وأ جيتتتتتت ت 
 أسماالم وتواقيعهم:

: ................التوقيع                  جوابرهرئيس لجنة المناقشة: د. محمد عبد الهادي  -1
 :.................التوقيع                    ةالهودلي حسين أ. د. صالحالمشرف المشارك:  -2
:.................التوقيع                         محمد أبو اعمر إبراليم: د. اً داخمي ممتحناً   -3
:................التوقيع                         محمد سعود أبو عيشة: د. خارجياً  ممتحناً   -4

فمسطين –القدس

2018لت/1439        



 

 

 
 اإلهــــــداء

 
 

ما أجمل المحظات التي أرى فيها بوور العمم تأتي ثمارلا الشهية، وما كان ولك ليكون لوال أولئك الوين 

 ،وتحمموا العناا والمشقة معي ،في طريق العمم بقوة ليدفعونيغردوا في أوني أجمل ألحان األمل، 

منهم فهم من يستحقون  اً فأنا لست إال ج ا !األيام والساعات والدقائق ليتووقوا حالوة النجاح وانتظروا

 لوا النجاح.

وال عمى  ،عينالا وتهمل وجهها من الفرح، ال تقوى عمى الحركة اغرورقتالتي  ،ألدي بحثي لوا ألمي

لى أبي الع ي  أطال اهللو  -شفالا اهلل()- الكالم لى  وجتي الغاليةو  عمره، في ا  التي تحممت أعباا  ،ا 

! ما كنت ألقوى عمى االستمرار لوال وقوة العطاا ،وعبير المستقبل ،حيق األملالمشقة وكانت دائما ر 

 وجودلا لجانبي!!

 .لجيق وقتي معهم ،ةالوين تحمموا إجحافي وتقصيري بحقوقهم األبوي   ،أوالدي األع اا إلى

في  مالئي و  ةأساتوتي في الجامع إلى، وسالم في نجاحي ةى فكري بالعمم والمعرفكل من غو   إلى

 من أجل الوصول إلى منارة العمم ليكون نبراسا منيرا. !لكل طالب عمم مثابر .العمل

 
 

 رائد خميل                                                                       



 أ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :إقرار
 أبحاثي نتيجة وأّنيا الماجستير درجة لنيل القدس؛ لجامعة قدمت بأنيا الرسالةىذه  ِعدم   أنا أقر

 لنيل يقدم لم منيا، جزء أي أو الّدراسة،ىذه  وأنّ  ورد، حيثما لو اإلشارة مما ت ستثناءبا الخاّصة،
 .آخر معيد أو جامعة ألي عميا درجة أي
 

 .التوقيع: ...........
 االسم: رائد جالل محمود خميل

 22/7/2012التاريخ: 
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 والتقديـــــــر الشكــــر
 

التنزيل، بسم اهلل  محكم في القائل. والدين العقل بنعمة عميّ  أنعم الذي القدير العمي أشكراهلل
 .77 آية يوسف سورة ،العظيم اهلل صدق" َعِميمٌ  ِعْمم ِذي ك لِ  َوَفْوق" :الرحمن الرحيم

 فخر وبكل ألكون لي الفرصة إلتاحتيا بإدارتيا ديس أبو/ القدس جامعة عمى حسنا ثناءً  أثني
يد  مد في يتوانوا ولمعمى أيدييم،  العمم تنيم الذين التعميمي ولكادرىا .طالبيا أحد عتزازوا

 .وحين وقت كل في لي العون
 جيداً  يألوا لم الذين المخمصين ولئكأل   كرالش   بجزيل أتقدم بالجميل مني اً عترافوا وتقديرا،ً  ووفاء،ً 

خراج وعرض ىذا في مساعدتي في  تجميع في ومساعدتي وتوجييي العممي، البحث تجميع وا 
 محمد" الدكتور نيالمشرف استاذي   بالذكر وأخص خير، كل اهللفجزاىم  البحثية، المادة ىذه

ومدير عممي  ألستاذي الشكر يلبجز  أتقدم أنى أنس وال ،"اليودلية صالح" والبروفسور ،"جوابرة
 طيمة والمعونة الدعم وتقديم بتوجييي قام فقد والعطاء، لمعمم منبع فيو "حمدان أسامة"الميندس 

 .جميعا وموظفييا أريحا"/الفسيفساء مركز "جمعية بيا أعمل التي لمؤسستي وشكري الدراسة، فترة
 إخراج في والمساعدة العون يد لي مد من وكل ،وزمالئي ىميأل الموصول بالشكر أتقدم, وأخيراً 
 .وجو أكمل عمى الدراسةىذه 

 
    الباحث

خميل جالل رائد  
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 :الممخص
لمذاكرة الفمسطينية الخالدة، والتي تتناقميا األجيال  اً رموز  ،والمباني التاريخية ،ةاألثريتعتبر المعالم 

في عممية التنمية  منيا االستفادةأجل الحفاظ عمى اليوية الوطنية و من  ،عمى مر العصور
الدراسة إلبراز قيمة  ىذهمن خالل تأىيميا لعممية التنشيط السياحي، لذلك أتت  االقتصادية،

خطار طبيعية، أو تتعرض ألالمواقع  ىذه السيما أنة والتاريخية في فمسطين، األثريالمواقع 
المواقع  ىذهعباء حماية غياب الوعي وعدم تحمل المؤسسة الرسمية أفإن وبالتالي  أخطار بشرية،

إلبراز  إضافةغير رجعة،  إلىة أو المباني التاريخية األثريالمعالم  ىذهفقد تم فقدان العديد من 
يجاد ندثارلالحد المواقع المعرضة أ عادة تأىيمو وجعمة نموذجا حيا  وا  السبل الفاعمة في ترميمة وا 

 ،بال الزوارقستًا المعمما أثريا ومكانليكون في فمسطين، و  يحتذى بو لمواقع أثرية أو تاريخية
خربة ىو موقع قتصادي، والوعية بقيمة ىذا الموروث إضافة لالنتعاش االوبالتالي سيكون ىنالك ت

يحتوي عمى العديد من العناصر والمعالم حيث الغرب من مدينة رام اهلل،  إلىالواقعة الطيرة 
زة، حيث في البداية تم التعريف عن مدينة رام اليامة، إضافة ألرضيات الفسيفساء المتنوعة والممي

 فييا يامةة الاألثريبراز بعض المواقع ومن الناحية التاريخية، إضافة الاهلل من الناحية الجغرافية، 
 .في مدينة رام اهللمع بقية المواقع ة األثري اوقيمتيخربة الطيرة من أجل معرفة عالقة 

أرضيات فسيفسائية،  يوجد فييافي فمسطين  إضافيةية تم إجراء دراسة ميدانية عمى مواقع أثر 
ظيار عمميات التوثيق ليا، والمشاكل التي تعاني منيا و  األرضيات الفسيفسائية، وتم شرح  ىذها 

من أجل مقارنتيا مع  المواقع ىذهالطرق التي تم إستخداميا في عمميات الترميم التي جرت عمى 
 .ء خربة الطيرةسافسيف

 ة التي تماألثرية، ودراسة العناصر األثريفقد تم إظيار أىميتيا التاريخية و  أما خربة الطيرة
ظيار  ،، ودراسة األرضيات الفسيفسائية، وتحميل المشاكل التي تعاني منياالكشف عنيا وا 

قتراحات لعمميات الترميم في عمميات الترميم مع عمل ا أ ستخدمتعمميات التدخل والمواد التي 
 .األثريوالقصارة الموجودة في الموقع  ة الجدراندراسو المستقبمية، 
، أو األثريستخداميا في خربة الطيرة أثناء عمميات التنقيب منيجية العمل التي تم ال مع توضيح

 أثناء عمميات التوثيق، أو الترميم.
تثبت أن خربة الطيرة ذات أىمية عالية من الناحية  نتائج إلىتم التوصل  ،في نياية الدراسة

بالنسبة ألرضيات الفسيفساء أثبتت أن ىنالك عالقة تربط األرضيات و  ة،األثريينية و الد
من ناحية األشكال أو من ناحية التقنيات أو التشابو  في فمسطين الفسيفسائية في الفترة البيزنطية

 وذلك بوضعستقبال الزائرين إعادة تأىيل الموقع الفي النتيجة لتساعد ىذه  بالمشاكل واألضرار
 ن يتم تنفيذىا عمى المدى القريب.أ خططات ومقترحات آمالً م
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Maintenance and restoration works at Khirbet et-Tireh 

Case Study for mosaic floors, stone walls and plaster layers  

Ramallah - Palestine 

 

Prepared by : Raed Jalal Mahmoud Khalil 

  

Supervisors:  

 Dr. Mohamad Jawabreh 

Prof. Salah Hussein Al-Houdalieh 
  
Abstract: 

The archaeological and historical sites or buildings are symbols of the immortal 

Palestinian memory, which are transmitted by generations to preserve the national 

identity and exploit it in the process of economic development through Promoting and 

activating the tourism, so this study came to highlight the value of the archaeological 

and historical sites in Palestine, as they are affected by natural and human problems. 

 

Therefore, the absence of awareness and lack of protection from the official 

institution for the archaeological and historical sites or buildings  that  led to damage 

many of these monuments without return, in addition to highlighting one of the sites 

to be an example by finding effective ways to restore, rehabilitate and make it a 

functional model of the  archaeological or historical sites in Palestine, the site of 

Khirbet et-Tireh, located to the west of Ramallah city, which contains many features 

and important landmarks, in addition to the different and distinctive mosaics floors. In 

the beginning of the study I defined the geographically, and historically city of 

Ramallah, and adding the most important archaeological sites in order to know the 

relationship between the archaeological site of Khirbet et-Tireh with the rest of the 

sites in Ramallah city. 

 

In addition, the field studies were conducted on archaeological sites in Palestine, 

which have mosaic floors; we make the documentation processes for the problems 

and the methods that we used in restoration for these sites in order to compare them 

with the mosaic of Khirbet et-Tireh. 

 

I pointed the importance of the historical and archaeological data of Khirbet et-Tireh, 

and the excavated archaeological features. In addition, the study presented the 

problems of the mosaic floors, showing the interventions and the materials which 

have been used in the restoration process, and suggestions for the future restoration, 

the study shows the methodology which used in Khirbet et-Tireh during the 

archaeological excavations, or during documentation or restoration. 

 

At the end of the study, I prove that Khirbet et-Tireh is one of the significance high 

religious and archaeological site, and for the mosaic floors, this present study found 
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that the mosaic floors in the Byzantine period were related in terms of shapes, 

techniques or similarities by the problems and damage. The result we reached can 

help to rehabilitate the site to receive visitors, by developing plans and proposals, 

hoping to be implemented in the near term. 
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 فيرس األشكال
 

 ةحالصف الشكل الرقم
 3 / الظاىرية/ الخميل ، وبعد الترميممبنى قبل الترميم  1:1الشكل 
 4 ، نابمسالترميم وبعد خان الوكالة قبلمبنى   2:1الشكل 
 34 العراق-أقدم قطعة فسيفساء جدارية/ الوركاء   1:2الشكل 
 34 تقنية الفسيفساء اليونانية/ ايطاليا   2:2الشكل 
 35 فمسطين-نابمسفسيفساء الرومانية/ تقنية ال   3:2الشكل 
 35 تركيا-اسطنبولتقنية الفسيفساء البيزنطية/    4:2الشكل 
 36 فمسطين-القدستقنية الفسيفساء اإلسالمية/    5:2الشكل 
 36 ايطاليا-رافينا-جوفنتقنية الفسيفساء العصور الوسطى/ سان    6:2الشكل 
 36 أريحا-الفسيفساءة الحديثة/ مركز يبين تقنية الفسيفساء الفتر  7:2الشكل 
 37 صوره توضح تقنية تصنيع طبقات الفسيفساء 8:2الشكل 
 Opus tessellatum 39تقنية    9:2الشكل 
 Opus Vermiculatum 39تقنية    10:2الشكل 
 Opus Scutulatum 39تقنية    11:2الشكل 
 Opus Segmentatum 39تقنية    12:2الشكل 
 Opus Sectile 40تقنية    13:2الشكل 
 Opus figlinum 40تقنية  14:2الشكل 
 Opus spicatum 40تقنية    15:2الشكل 
 Opus signinum 41تقنية    16:2الشكل 
 Pebble Mosaic 41تقنية    17:2الشكل 
 42 الرياح والعواصف عمى المواقع األثرية اضرار 18:2الشكل 
 42 عمى المواقع األثريةأضرار المياه    19:2الشكل 
 43 أضرار الزالزل عمى المواقع األثرية والمباني التاريخية   20:2الشكل 
 43 أضرار البراكين عمى المواقع األثرية   21:2الشكل 
 44 أضرار الحروب عمى المواقع األثرية   22:2الشكل 
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 44 أثر الحريق عمى المعالم األثرية والتاريخية   23:2الشكل 
 45 أعمال اليدم والتخريب لممباني التاريخية   24:2لشكل ا

 45 بسبب ضعف الرقابة وانعدام الوعي ،اإلىمال في المواقع األثرية   25:2الشكل 
 46 عممية ترميم خاطئة لمفسيفساء باستخدام اإلسمنت والحديد   26:2الشكل 
 46 تأثير الحركة العمرانية عمى المواقع األثرية   27:2الشكل 
 47 شق طريق من خالل الموقع األثري في تل السمطان/ أريحا   28:2الشكل 
 49 من خالل رسم توضيحي عممية التكثف   29:2الشكل 
 49 الخاصية الشعرية توضيحي عمميةلرسم   30:2الشكل 
 50 تأثير االمطار الحمضية عمى الحجارة   31:2الشكل 
 50 عمى الفسيفساء نمو الكائنات العضوية   32:2الشكل 
 51 نمو النباتات وتأثيرىا عمى العناصر الفسيفسائية   33:2الشكل 
 51 تأثير الحيوانات عمى العناصر الفسيفسائية   34:2الشكل 
 52 عمى العناصر الفسيفسائية القوارضتأثير  35:2 الشكل
 52 عمى العناصر الفسيفسائية الحشراتتأثير  36:2 الشكل
37:2 الشكل  59 خريطة موقع حاالت الدراسة 
38:2 الشكل  59 القدس /موقع كنيسة الجثمانية 
39:2 الشكل  60 القدس /كنيسة الجثمانيةواجية    
40:2 الشكل  60 مكان الفسيفساء البيزنطية في كنيسة الجثمانية 
41:2 الشكل  61 القدس-الجثمانيةكنيسة الطبقات المكونة ألرضيات الفسيفساء،  
42:2 الشكل  62 تقنية ترصيع الفسيفساء   
43:2 الشكل  62 تقنية تحضير الطبقة الثانية والثالثة   
44:2 الشكل  62 تقنية تصنيع الطبقة الرابعة   
45:2 الشكل  63 تقنية إزالة اإلسمنت عن وجو الفسيفساء   
46:2 الشكل  64 عمميات الترميم   
47:2 الشكل  65 العيزرية /موقع كنيسة العازر 
48:2 الشكل  65 شكل ساحة مبنى كنيسة العازر   
49:2 الشكل  66 بيتاني-مخطط كنيسة العازر 
50:2 الشكل  66 االلوان والزخارف لكنيسة العازر   
51:2 الشكل  68 القدس-الطبقات المكونة ألرضيات الفسيفساء، كنيسة العازر 
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52:2 الشكل  68 في كنيسة العازر /بيتاني Nucleusطبقة  
53:2 لشكلا  69 في كنيسة العازر/ بيتاني Statumenطبقة  

54:2 الشكل  70 عممية ترميم لقطعة فسيفساء في كنيسة العازر/ بيتاني   
55:2 الشكل  70 القدس-موقع كنيسة الدمعة   
56:2 الشكل  71 القدس-شكل كنيسة الدمعة   
57:2 الشكل  71 فسيفساء كنيسة الدمعة/ القدس   
58:2 الشكل  72 مخطط كنيسة الدمعة ومواقع األرضيات الفسيفسائية/ القدس 
59:2 الشكل  72 القدس-الطبقات المكونة ألرضيات الفسيفساء، كنيسة الدمعة 
60:2 الشكل كنيسة الدمعة/  Tessellatumتقنية صناعة الفسيفساء طبقة    

 القدس
73 

61:2 الشكل  73 عة/ القدسكنيسة الدم Bedding layerتقنية صناعة طبقة    
62:2 الشكل  73 كنيسة الدمعة/ القدس Nucleusتقنية صناعة طبقة    
63:2 الشكل  73 كنيسة الدمعة/ القدس Rudusتقنية صناعة طبقة    
64:2 الشكل  74 القدس/عمميات ترميم ارضية الفسيفساء، كنيسة الدمعة 

 78 فمسطينبالنسبة لرام اهلل  خريطة موقع 1:3الشكل 
2:3الشكل   83 يبين المواقع األثرية في منطقة رام اهللمخطط  
3:3الشكل   84 نياصورة جوية لمدينة رام اهلل تظير حجم التوسع العمر  
 85 صورة جوية لخربة الطيرة، تظير حجم التوسع العمراني 4:3الشكل 
5:3الشكل   85 مدينة رام اهلل مطمع القرن العشرين، وصورة حديثةصوره ل  
6:3الشكل   86 خريطة موقع خربة الطيرة مع رام اهلل 
7:3الشكل   87 المساطب والسالسل الزراعية لتسوية األرض في خربة الطيرة   
 90 عممية التنقيب األثري في الموقع   8:3الشكل 
9:3الشكل   91 التي تم التنقيب عنيا في خربة الطيرة توضح االماكن االثرية خريطة 
10:3الشكل   92 الدفاعي في الموقعالتحصين    
 93 مخطط بئر تجميع المياه 11:3الشكل 
12:3الشكل   93 قنوات تجميع المياه   
13:3الشكل   94 قنوات تجميع المياه   
 94 وضع البركة البيزنطية   14:3الشكل 
15:3الشكل   95 شكل البركة البيزنطيةمخطط يبين  
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16:3الشكل   96 مخطط الكنيسة الغربية 
 97 مداخل الكنيسة الغربية   17:3 الشكل

18:3الشكل   99 مخطط الكنيسة الشرقية 
19:3الشكل   104 مخطط معصرة الزيتون 
 106 بقايا األثرية لمتجمع السكنيال   20:3الشكل 
 109 فسيفساء الغرفة الجنوبية الشرقية   1:4الشكل 
 110 في خربة الطيرة عممية الدراسة الميدانية 2:4الشكل 
 111 خربة الطيرة. ،الباحث اثناء عممية التوثيق   3:4الشكل 
 111 شبكة المربعات بالخيوط   4:4الشكل 
 112 خربة الطيرة.الباحث اثناء عممية التوثيق الورقي،  5:4الشكل 

 6:4الشكل 
خربة -الكنيسة الشرقية قبل الترميم،مخطط يبين مشاكل الفسيفساء 

 الطيرة.
113 

 7:4الشكل 
خربة -، الكنيسة الشرقيةبعد الترميمتدخالت الفسيفساء  ط يبينمخط

 الطيرة.
113 

 8:4الشكل 
أرضية الفسيفساء قبل وبعد التدخل، القاعة الرئيسية، الكنيسة توثيق 

 الغربية.
114 

 115 مكان تواجد األجزاء الفسيفسائية / الكنيسة الغربية   9:4الشكل 
 115 الغرفة الجنوبية الشرقية /اءأشكال والوان فسيفس   10:4الشكل 
 115 الغرفة الجنوبية الشرقية /أحد أشكال الزخارف   11:4الشكل 
 116 الغرفة الجنوبية الشرقية /أحد أشكال الزخارف   12:4الشكل 
 116 الغرفة الجنوبية الشرقية /أحد أشكال الزخارف   13:4الشكل 
 116 لجنوبية الشرقيةالغرفة ا /أحد أشكال الزخارف   14:4الشكل 
 117 الرواق الشمالي /فسيفساء    15:4الشكل 
 117 الرواق الجنوبي /فسيفساء 16:4الشكل 
 118 الرواق االيمن، /بقايا فسيفساء 17:4لشكل 
 118 الجانب الغربي / فسيفساء   18:4الشكل 
 118 الجانب الغربي /حجمين لمفسيفساء 19:4الشكل 
 119 ين مكان حفر الفحص لمكنيسة الغربيةيبمخطط  20:4الشكل 
 119 القدس-الطبقات المكونة ألرضيات الفسيفساء، الكنيسة الغربية 21:4الشكل 
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 119 ( Tessellatumتقنية تصنيع طبقة الفسيفساء)   22:4الشكل 
 120 ( Bedding layerتقنية تصنيع طبقة الفسيفساء )   23:4الشكل 
 120 ( Nucleusع طبقة الفسيفساء)تقنية تصني   24:4الشكل 
 120 ( Rudusتقنية تصنيع طبقة الفسيفساء)   25:4الشكل 
 121 ( Statumenتقنية تصنيع طبقة الفسيفساء)   26:4الشكل 

 27:4الشكل 
في خربة الطيرة/ رام فسيفساء الكنيسة الشرقية مخطط يبين مكان 

 اهلل
121 

 122 سة الشرقية في خربة الطيرة/ رام اهلللمكني األتريوم/فسيفساء   28:4الشكل 
 123 الغربية. مجاز الكنيسة فسيفساء 29:4الشكل 
 123 الغربية مجاز الكنيسة اشكال فسيفساء 30:4الشكل 
 123 الشرقية في خربة الطيرة القاعة الرئيسية لمكنيسة /فسيفساء   31:4الشكل 
 124 الشرقية في خربة الطيرة الرواق االيسر لمكنيسة /فسيفساء   32:4الشكل 
 124 الشرقية في خربة الطيرة الرواق األوسط لمكنيسة /أشكال فسيفساء   33:4الشكل 
 125 الشرقية في خربة الطيرة/ رام اهلل سط لمكنيسةو الرواق األ فسيفساء  34:4الشكل 

 35:4الشكل 
ة/ الشرقية في خربة الطير  لمكنيسةالرواق األوسط، اشكال فسيفساء   

 رام اهلل
125 

 36:4الشكل 
الشرقية في خربة  لمكنيسة الرواق األوسط / تصميم الرسومات  

 الطيرة
126 

 126 الرواق األوسط /بين األعمدة  فسيفساءال   37:4الشكل 
 127 الرواق األوسط / المدخل الرئيسي لمكنيسة فسيفساء   38:4الشكل 

 39:4الشكل 
الشرقية في ( لمكنيسة 4،3،2،1قم،فسيفساء الغرف الجنوبية )ر   

 خربة الطيرة/ رام اهلل
127 

 40:4الشكل 
الشرقية في لمكنيسة  (2الغرفة الوسطى الصغيرة )رقم، فسيفساء  

 خربة الطيرة/ رام اهلل
128 

 41:4الشكل 
الشرقية في ( لمكنيسة 3اشكال فسيفساء الغرفة الوسطى )رقم،  

 خربة الطيرة/ رام اهلل
128 

 42:4الشكل 
الشرقية في خربة ( لمكنيسة 4أشكال فسيفساء الغرفة الكبيرة )رقم،  

 الطيرة/ رام اهلل
128 

 129 الشرقية في خربة الطيرة/ رام اهللفسيفساء الغرفة الشمالية لمكنيسة    43:4الشكل 
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 44:4الشكل 
الشرقية في ( لمكنيسة 5فسيفساء الغرفة الشمالية)رقم،اشكال ال  

 رام اهلل خربة الطيرة/
129 

 45:4الشكل 
الشرقية في ( لمكنيسة 7فسيفساء الغرفة الشمالية الشرقية )رقم،  

 130 خربة الطيرة

 131 مكان حفر الفحص الكنيسة الشرقيةمخطط يبين   46:4الشكل 
 131 كنيسة خربة الطيره الشرقية الطبقات المكونة ألرضيات الفسيفساء، 47:4الشكل 

 48:4الشكل 
الشرقية لمكنيسة  (Tessellatumة تصنيع طبقة الفسيفساء)تقني  

 في خربة الطيرة/ رام اهلل
131 

لمكنيسة  (Bedding layerتقنية تصنيع طبقة الفسيفساء )   49:4الشكل 
 الشرقية في خربة الطيرة/ رام اهلل

131 

 50:4الشكل 
الشرقية في لمكنيسة  (Nucleusتقنية تصنيع طبقة الفسيفساء)  

 الطيرة/ رام اهلل خربة
132 

 51:4الشكل 
الشرقية في لمكنيسة  (Rudusتقنية تصنيع طبقة الفسيفساء)  

 خربة الطيرة/ رام اهلل
132 

  52:4الشكل 
الشرقية في لمكنيسة  (Statumenتقنية تصنيع طبقة الفسيفساء)  

 خربة الطيرة/ رام اهلل
132 

 134 الفسيفساءمراحل قص الحجارة وتحضير مكعبات   53:4الشكل 

 54:4الشكل 
عممية توثيق مشاكل أرضيات الفسيفساء الكنيسة مخطط يبين 

 الغربية في خربة الطيرة/ رام اهلل
135 

 55:4الشكل 
عممية التدخل لمعالجة مشاكل أرضيات الفسيفساء يبين مخطط 

 الكنيسة الغربية في خربة الطيرة/ رام اهلل
136 

 56:4الشكل 
وثيق مشاكل أرضيات الفسيفساء الكنيسة عممية تمخطط يبين 

 في خربة الطيرة/ رام اهلل األتريوم-الشرقية
137 
 

 57:4الشكل 
عممية التدخل لمعالجة مشاكل أرضيات الفسيفساء مخطط يبين 

 في خربة الطيرة/ رام اهلل األتريوم-الشرقيةالكنيسة 
138 

 58:4الشكل 
ء الكنيسة مخطط يبين عممية توثيق مشاكل أرضيات فسيفسا

 في خربة الطيرة/ رام اهلل األتريوم-الشرقية
139 

 59:4الشكل 
 األتريوم-الشرقيةعممية توثيق مشاكل أرضيات فسيفساء الكنيسة 

 في خربة الطيرة/ رام اهلل
140 
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 60:4الشكل 
 األتريوم-الشرقيةعممية توثيق مشاكل أرضيات فسيفساء الكنيسة 

 في خربة الطيرة/ رام اهلل
140 

 61:4لشكل ا
الكنيسة  مجاز-فسيفساءمخطط يبين عممية توثيق مشاكل أرضيات 

 140 في خربة الطيرة/ رام اهلل الشرقية

 62:4الشكل 
 الكنيسةمجاز -مخطط يبين عممية توثيق مشاكل أرضيات فسيفساء

 خربة الطيرة/ رام اهلل-الشرقية
 

140 

 63:4الشكل 
شاكل أرضيات فسيفساء مخطط يبين توثيق عممية التدخل لمعالجة م

 خربة الطيرة/ رام اهلل-الشرقية  الكنيسةمجاز 
141 

 64:4الشكل 
مخطط يبين توثيق عممية التدخل لمعالجة مشاكل أرضيات فسيفساء 

 خربة الطيرة/ رام اهلل-الشرقية  الكنيسةمجاز 
141 

 65:4الشكل 
مخطط يبين توثيق عممية التدخل لمعالجة مشاكل أرضيات فسيفساء 

 خربة الطيرة/ رام اهلل-الشرقية  الكنيسةمجاز 
141 

 66:4الشكل 
مخطط يبين عممية توثيق مشاكل أرضيات فسيفساء الكنيسة 

 142 الرئيسة في خربة الطيرة/ رام اهلل القاعة-الشرقية

 67:4الشكل 
القاعة الرئيسة -الشرقيةتوثيق مشاكل أرضيات الفسيفساء الكنيسة 

 هللخربة الطيرة/ رام افي 
142 

 68:4الشكل 
القاعة  فسيفساء توثيق عممية التدخل لمعالجة مشاكل أرضيات

 خربة الطيرة/ رام اهللفي  الكنيسة الشرقيةالرئيسة، 
143 

 69:4الشكل 
أرضيات  لمعالجة مشاكلمخطط يبين توثيق عممية التدخل 

الرئيسية في خربة الطيرة/ رام  القاعة-الشرقيةالفسيفساء الكنيسة 
 اهلل

143 

 144 لخربة الطيرة/ رام اهلل جذور النباتات في الموقع األثري   70:4الشكل 
 145 في خربة الطيرة/ رام اهلل معالجة النباتات بالطريقة الميكانيكية   71:4الشكل 
 145 في خربة الطيرة/ رام اهلل عممية إشباع الجدران بالمادة الكيميائية   72:4الشكل 
 145 في خربة الطيرة/ رام اهلل الجة النباتات بالطريقة الكيميائيةمع   73:4الشكل 
 146 في خربة الطيرة/ رام اهلل مشكمة انفصال الفسيفساء عن المالط   74:4الشكل 
 147 في خربة الطيرة/ رام اهلل انفصال الفسيفساء عن المالط معالجة   75:4الشكل 
 147في  شكمة اقتالع المكعبات الفسيفسائيةعممية التدعيم الكيميائي لم   76:4الشكل 
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 خربة الطيرة/ رام اهلل

 77:4الشكل 
في خربة الطيرة/ رام  عممية المعالجة باقتالع المكعبات الفسيفسائية  

 اهلل
148 

 148 في خربة الطيرة/ رام اهلل عمل تفريغ أسفل الفسيفساء   78:4الشكل 
 149 في خربة الطيرة/ رام اهلل اءشكل اليبوط بأرضية الفسيفس   79:4الشكل 
 149 في خربة الطيرة/ رام اهلل مراحل معالجة اليبوط بأرضية الفسيفساء 80:4الشكل 
 150 فقدان حواف الفسيفساء   81:4الشكل 
 150 عممية لصق الفسيفساء بالشاش الطبي   82:4الشكل 
 151 تثبيت الفسيفساء بالخمطة الجيرية   83:4الشكل 
 151 في خربة الطيرة/ رام اهلل الفجوات وسط الفسيفساء   84:4 الشكل

 152 في خربة الطيرة/ رام اهلل مشكمة التكمس عمى وجو الفسيفساء   85:4الشكل 

 86:4الشكل 
في خربة  الفرق بالتنظيف الكيميائي عمى أرضيات الفسيفساء  

 الطيرة/ رام اهلل
152 

 87:4الشكل 
في  قة الميكانيكية عمى أرضيات الفسيفساءتقنية التنظيف بالطري  

 خربة الطيرة/ رام اهلل
153 

 88:4الشكل 
بسبب األوساخ في خربة الطيرة/ مشكمة التباين الموني لمفسيفساء   

 رام اهلل
153 

 153 في خربة الطيرة/ رام اهلل التباين الموني لمفسيفساء بسبب الحريق   89:4الشكل 

 90:4الشكل 
عمى الفسيفساء في خربة الطيرة/  ط التراب من الجدرانمشكمة تساق  

 رام اهلل
154 

 155 في خربة الطيرة/ رام اهلل وجود طبقة من الشيد عمى سطح الفسيفساء   91:4الشكل 
 156 في خربة الطيرة/ رام اهلل مشكمة تكسر بمكعبات الفسيفساء   92:4الشكل 
 156 في خربة الطيرة/ رام اهلل الفسيفساء عممية معالجة التكسر لمكعبات   93:4الشكل 

 94:4الشكل 
في خربة الطيرة/ رام  وجود شقوق متعرجة عمى أرضيات الفسيفساء  

 اهلل
157 

 95:4الشكل 
في خربة الطيرة/  وجود شقوق مستقيمة عمى أرضيات الفسيفساء  

 رام اهلل
157 

 158 يرة/ رام اهللفي خربة الط عممية معالجة شقوق الفسيفساء   96:4الشكل 
 158 في خربة الطيرة/ رام اهلل مشكمة الطبقة الصمغية عمى الفسيفساء   97:4الشكل 



غ  
 

 159 في خربة الطيرة/ رام اهلل تأثير الحشرات عمى الفسيفساء   98:4الشكل 

 99:4الشكل 
في خربة الطيرة/  عمميات معالجة تأثير الحشرات عمى الفسيفساء  

 رام اهلل
159 

 159 في خربة الطيرة/ رام اهلل شكل التدخالت السابقة عمى الفسيفساء   100:4كل الش
 160 في خربة الطيرة/ رام اهلل التأثير البشري عمى الفسيفساء   101:4الشكل 
 162 خربة الطيرة/ رام اهلل طبقة القصارة،شكل    102:4الشكل 
 162 رام اهللخربة الطيرة/  القصارة،عممية ترميم    103:4الشكل 
 162 خربة الطيرة/ رام اهلل ،قبل الترميم طبقة القصارة   104:4الشكل 
 162 خربة الطيرة/ رام اهلل ،بعد الترميم طبقة القصارة   105:4الشكل 
 163 كنيسة الغربيةالحجارة البناء من الداخل / شكل    106:4الشكل 
 163 كنيسة الغربيةلاحجارة البناء من الخارج / شكل    107:4الشكل 
 164 كنيسة الغربيةال/ المشاكل التي تتعرض ليا الجدران من الخارج   108:4الشكل 
 164 كنيسة الغربيةال/ المشاكل التي تتعرض ليا الجدران من الخارج   109:4الشكل 
 165 كنيسة الشرقيةالحجارة البناء الجدار الشرقي/ شكل    110:4الشكل 
 165 كنيسة الشرقيةالنوع تقنية البناء في الجدار الشرقي/ ت   111:4الشكل 
 166 كنيسة الشرقيةالحجارة البناء الجدار الخارجي من الجية الغربية/    112:4الشكل 
 167 الجدران من الداخل/ كنيسة خربة الطيرة الشرقية   113:4الشكل 
 167 الشرقية كنيسةالالجدران من الداخل الجية الشمالية/    114:4الشكل 
 168 جدران البيوت السكنية/ خربة الطيرة   115:4الشكل 
 168 الكحمة وعمميات الترميم لجدران المباني السكنية/ خربة الطيرة   116:4الشكل 

 172 في خربة الطيرة/ رام اهلل الفسيفساء أرضياتمقترحات لترميم    1:5الشكل 
 174 في خربة الطيرة/ رام اهلل مقترحات لترميم الجدران مخطط 2:5الشكل 
 175 / رام اهللحركة الزوار في الموقع األثري لخربة الطيرة   3:5الشكل 

 4:5الشكل 
في خربة الطيرة/  الموقع األثري من الداخل بعد التغطيةتصور يبين   

 رام اهلل
176 

 177 المقترحة لخربة الطيرة (3D trusses)التغطية  قطع 5:5الشكل 

 6:5الشكل 
في خربة الطيرة/ رام  مقترح شكل التغطية من األعمى لمموقع األثري

 اهلل
179 

 180 في خربة الطيرة/ رام اهللمخطط مقترحات تأىيل الموقع األثري    7:5الشكل 
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 ولاأل ل الفص
 

 التمهيد 1.1
 

 ،واعتدال مناخها ،حيث ساعدت خصوبة األرض ،من الدول األثرية والتاريخية المهمة ُتعد فلسطين
وبالد ما بين النهرين واألناضول،  ،وموقعها المتوسط بين الدول التي نشأت حضاراتها في وادي النيل

من ألن فلسطين وهي الجزء الجنوبي  لتصل بين قارتي آسيا وأفريقيا، ونظرا   ،وفي قلب الشرق األوسط
 ،أما حدودها الجنوبية تنتهي بصحراء سيناء ،بالد الشام حيث تصل حدودها الشمالية حتى لبنان وسورية

ومن الشرق نهر األردن، وقد عرفت  ،ومن الغرب يحدها البحر األبيض المتوسط ،والبحر األحمر
ية البلدان العربية، بحدودها هذه إبان فترة االستعمار البريطاني الذي فصلها عن بالد الشام كما في بق

وبالتالي كانت هدفا  لمطامع الدول الكبرى القديمة حيث نجد أن تاريخها القديم كان مرتبطا مع هذه القوى 
في معظم األحيان، وفي هذا السياق نجد أن لفلسطين دورا بارزا وحيويا في عملية االتصال الحضاري 

م.  براهيم،إ).ومركزا لتنوع الثقافات والديانات ،تأثيرما بين المناطق المختلفة، وكانت ذات موضع تأثُّر و 
على مدى التاريخ، هذا الصراع  ،جعل منها مقصدا ومكان صراع للحضارات واألمم وهذا (3ص، 1990

التي ال يكاد يخلو جزء منها، ُسكنت  ،أرضا غنية بالمواقع األثرية والمعالم التاريخية جعل فلسطين
إلى  ألف سنة في منطقة العبيدية/ 300الكشف عن آثار تعود إلى ما قبل  فلسطين قبل التاريخ، وقد تم

آثار تثبت الوجود البشري الذي اتسم بالحياة  تحيث وجد فلسطين،شمال في جنوب من بحيرة طبرية ال
حتى الفترة الحالية، وتنوعت  .الحجرية، والنحاسية، والبرونزية ...الخ :المتواصلة عبر العصور

-37ص، 2004. الشواف، ق) .األرضقافات لتنوع المجتمعات التي َسكنت على هذه الحضارات والث
41) 

بكل مكان منها قصة  .تاريخية المتنوعةال حدود لقصصه ال زاخرا   مكانا  فلسطين وهذا التنوع جعل من  
ل من ك قادمين ،ودراستهاا عليهلتعرف لالراغبين  عليها قصة وحكاية شدت وحكاية، وفي كل زمان مر  

مهبط الديانات وهي  ،رض سياحة دينيةأمباركة لتكون لا األرضهذه  اوليقدسو  ،المعرفة ابو كتسيل ،فج   
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 ل. قبل الترميم، وبعد الرميم.، مبنى تاريخي في الظاهرية،الخلي1:1 الشكل
  http://aldahrieh.ps/ar/projects/111 2017:) )المصدر

 

 حالة المبنى قبل الترميم

 
 حالة المبنى بعد الترميم

 

أهم مناطق الجذب السياحي والعلمية لتكون من  ،لسياحة الثقافيةا إلى، إضافة األخيرة السماوية الثالث
تتعرض لعمليات ، ةيالفلسطين الهوية تشكلالتي  ،التاريخية المبانيو ثرية األالمعالم ن إ .في العالم

 رض بيناأل هطبيعة الصراع الدائر على هذ إلىضافة متعمد، إالغير م والنهب المتعمد و التخريب والهد
ر الوجود جذ  التي تُ  ةوالتراثي ،ثريةوحربهم الواضحة على الممتلكات األ !سرائيليحتالل اإلالفلسطينيين واال

قوات االحتالل المدن الفلسطينية من قبل حتالل اعادة إ و  ،صىقنتفاضة األاخالل ف، الفلسطيني العربي
التدمير والتخريب  إلى والمباني التاريخية ،ثريةاأل المواقعتعرضت العديد من  ،م2002اإلسرائيلي عام 

عدم و  ،سوء التخطيط والتنظيم إلىفقدان العديد منها، إضافة  إلىأدى  ، ممااالحتالل االسرائيليمن قبل 
رية فقدان مواقع أث إلى هذا كله أدى ،فرض سلطة القانون الفلسطيني الفلسطينية علىطة قدرة السل

  (100-98ص ،2004 .)حمدان، أ األبد. إلىوتاريخية ذات أهمية تاريخية 
 

يد من العد فقد برزت ،اظ على الهوية الفلسطينيةومن منطلق الحفاظ على الطابع الفلسطيني والحف
صونها من خالل  ،والتاريخية لحفاظ على المواقع والمعالم األثريةا إلىهدف المحاوالت التي كانت ت

 ةبأهميتها وقيمتها لبناء الرواي ،يالفلسطينالشعب ونشر الوعي بين أبناء  ،(1:1 )الشكلوترميمها 
             الفلسطينية.

ساعد في عمليات التنمية ن أن تيمك ،أن عمليات المحافظة على الممتلكات األثرية والتراثية إلىإضافة 
 ؛وتقديمها للزائرين بشكل جذاب وآمن ،من خالل تأهيل المواقع األثرية أو المباني التاريخية ؛قتصاديةاال

وبالتالي انتعاش  على المؤسسات واألفراد القائمين على عمليات المحافظة، ،يعود بمردود مادي
ئها وإعطا ،عديد من المباني التاريخيةرميم القتصادي وتشغيل األيدي العاملة، وقد تم في فلسطين تا

بين الدقة في  ؛ات جديدة تتناسب مع ميزاتها وطبيعتها التاريخية، وبمستويات مختلفةاستخدامو وظائف 
ترميم  علىعمل ال ثال انتهىفعلى سبيل الم ؛تباع المعايير العالمية في عمليات الترميمإالعمل، أو ب

  للضيافة.ت و ها كبياستخدامطية وتم التاريخية في سبسلمباني ابعض 
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 حالة المبنى قبل الترميم

 
 حالة المبنى بعد الترميم

 
 ، مبنى خان الوكالة في نابلس. قبل الترميم، وبعد الرميم.  2:1 الشكل

  2006الباحث  :)مصدر)ال

 

(، وهنالك الكثير 2:1 )الشكل فندق ومطعم إلىوتم تحويلة  ،انتهى ترميم مبنى خان الوكالة ،في نابلس
 د لدي  من المباني التي تم ترميمها لتستعيد قواها للحياة بعد الهجران والتخريب. ومن هذا المنطلق تول  

ألسرد  ؛ستكمال رسالة الماجستيرال ؛ليكون موضوع هذا البحث ،ألثريةهذه المواقع ا رغبة أن أختار أحد
ومن خالل عملي في ترميم  قصة وحكاية إلحدى هذه المواقع من خالل الدراسات والمراجع السابقة،

خربة موقع ختيار افقد تم  وبالتالي التاريخية داخل فلسطين وخارجها،المباني و  ،العديد من المواقع األثرية
 :يرتبط بها من عناصر معمارية وما ،المكتشفةاألثرية ة التوثيقية للمباني عمل الدراسل هللارام  /الطيرة

ودراسة وتوثيق التدخالت التي تم القيام  ،لهاوتحديد مشاكوالقصارة الجدارية،  ،الفسيفسائية رضياتكاأل
ليكون  هالموقع وتهيئت تأهيل عادةمع إ  ،وعمل مقترحات لعمليات التدخل المستقبلي ،في الموقعحديثا بها 

 .ستيعاب الزائرين بطريقة منظمة وسليمةاثريا قادرا على أ موقعا
 

 بحثمشكلة ال 2.1
 

ا، لذا جاءت عليهوالحفاظ  األثريةلتجربة الفلسطينية حديثة العهد في مجال ترميم وتأهيل المواقع ا إن  
بسبب عوامل  ؛وخطورة فقدانها ألثريةاالمواقع  أهميةعلى الدراسة في محاولة لتسليط الضوء  هذه

ونقص  ،و الحماية من قبل مؤسسات الدولةأهتمام عدم االل أو ،اإلنسانيالنشاط  أوالتخريب الطبيعية 
من  جزاءبعض األ صيانةدية التدخل لترميم و في التعاون بين المؤسسات العاملة في هذا المجال، ومحدو 

 كلههذا  .األثري في مجال الحفاظ والترميم  الدراسات الفلسطينية قلة عدد إلى إضافة ثرية،المواقع األه هذ
في  األثريةعلى معظم المواقع  تعميمه باإلمكان نموذج جيدك الطيرةموقع خربة  إلىنظر جعل الباحث ي

 ،التاريخية من الناحية أهميتها وإبراز األثرية المواقع لتطويرفلسطين في الوقت الذي يسعى العالم 
على أعلى  األثريةيتم تقييم المواقع وفي الدول المتقدمة  .، والثقافية، والفنيةوالرمزية ،ةقتصاديواال

العديد من الدول والمنظمات  متاقمة، وقد مهالمستويات وتطويرها لتكون من المعالم السياحية ال
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تواجه  على المشاكل التي على وضع خطط للتغلب والمحلية بالعمل واإلقليمية ،والمؤسسات الدولية
 مية والممثلةن المؤسسة الفلسطينية الرسمن المالحظ أو  ا.عليهجل حمايتها والحفاظ من أ ،األثريةالمواقع 

المواقع  إلىن تلتفت دون أ ،ةيثرية الرئيسالمواقع األ ةنام وصيهتمام بترميتولي اال ،بوزارة السياحة واآلثار
لمشاريع ترميمها  وتدفق الموارد الماليةالرئيسة،  شهرة المواقعذلك بسبب و ، والمهمشة غيرةثرية الصاأل

مثل تل  :الميةموجودة على الخارطة السياحية المحلية والع ،ن مثل هذه المواقعوصونها، خاصة وأ
ريين الباحثين والمنقبين األث لم تستهو   ةغير ريحا. إن آالف المواقع األثرية الصأ قصر هشام/و السلطان، 

وإن  !قتصاديةواال ،جتماعيةواال ،واألثرية ،كتشاف فصول روايتها السياسيةا الإلجراء حفريات أثرية فيه
يها أعمال ترميم للحفاظ تترك دون أن يجرى علتكون موضع البحث والدراسة فقط، و حدث ذلك فإنها 

نحن أمام تجربة جديدة، فإن تطويرها لتكون مواقع سياحية. وضع خطة لعلى مكتشفاتها الثابتة، أو 
اهتماما من المؤسسة  ن المواقع المهمشة، والذي لم يلقَ ، والذي يصنف من ضمالطيرةبة موقع خر 

ير تشكل بادرة خ الطيرةفإن فلسفة العمل في خربة  .حتالل من قبلهامن سلطة االال الرسمية الفلسطينية و 
 الوطن. ظهارها لتكون تجربة ريادية على صعيدفي التعامل مع المواقع األثرية والتي يجب علينا إ

 
 بحثأهداف ال 3.1

 
مواسم باالعتماد على نتائج  ،الطيرةموقع خربة تقييم في دراسة و ،البحثالرئيس لهذا الهدف يكمن 

وذلك  2017ستثناء موسم التنقيب (، وقد تم ا2015، و2014، 2013لى )و التنقيب األثرية الثالثة األ
النحو ا على ى التي يمكن تحديدها وتلخيصهاألهداف األخر  إلىألن نتائجه لم تنشر بعد، باإلضافة 

 ي:اآلت
  واالقتصادية. ،والدينية ،التاريخيةمن الناحية  الطيرةخربة  أهميةتسليط الضوء على  -1
 وطرق المعالجة. ،الطيرةخربة تعرض لها المشاكل التي ت أهم تحديد -2
 .الطيرةالتعرف على الواقع الحالي لخربة  -3
 .الخربةء المستخدمة في تشييد لتقنيات ومواد البنا فحصدراسة و  -4
الجدران ، و األرضيات الفسيفسائية ومقارنتها مع مواقع مشابهة لكل من: وتوثيق فحصدراسة و  -5

 والقصارة المتبقية عليها.
 سياحيا. هاوتهيئت الطيرةخربة عادة ترميم وضع خطة إل -6

 
 البحث أسئلة 4.1

 
 بشكل عام، األثريةيات الحفاظ على المواقع حول عمل طرحهان اكالتي باإلم األسئلة من هنالك العديد
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تعترض حول المشاكل والمعيقات التي  اهطرحأسئلة تم  ةثالثيخص هذا البحث هنالك ولكن فيما  
 :يوه بشكل خاص حول صناعة الفسيفساءبشكل عام، و  الطيرةالحفاظ على خربة  عملية

 ؟الطيرةخربة التي تهدد والمشاكل  خطاراألما هي  -1
 دينيا؟ أووتهيئته ليكون موقعا سياحيا  العمراني طوير الموقع ودمجه مع محيطهيمكن تكيف  -2
 ؟الطيرةخربة في  ما هي التقنيات والمواد المستخدمة في صناعة الفسيفساء -3

 
 ضية البحثفر 5.1

 
 ،والحضارية لتاريخ الشعوب، الثقافيةو ،الدينيةالناحية  من هي جانب مهم اآلثار الدراسة أن  رعتب  تَ 

 ي:كاآلت فرضية البحث جاءت ن  إف عليهو ، الوطني قتصادالافي دعم  اتكون مصدرا قوي أنمكن وي
المباني و  األثريةالحفاظ على المواقع  حد المرتكزات المهمة في عملياتأ ،الترميمعتبار ايمكن 

 لوطنيقتصاد االزات اـد مرتكـون أحـا يمكن أن يكوتطويرهوترميمها هتمام بها الا ن  وإ، اريخيةالت
 فلسطين.في 

 
 )المحددات( البحثمنهجية  6.1

  
 :اإلطار النظري للدراسة -1

في هذا ا عليهند تالتي يس والمفاهيم، والترميم ،الحفاظبموضوع المعلومات النظرية المتعلقة  ،ويضم
 ل. المجا

 :اإلطار المعلوماتي للدراسة -2
، والتصوير الفوتوغرافي ل التوثيقعمو  ،ميدانيةوالقيام بدراسات  ،باع المنهج التحليلي الوصفيت ا

 التقنيات المتبعة في الحفاظل حو على المعلومات والبيانات لللحصو ،اآلليوتحليل النتائج بالحاسب 
 .مهاوترمي على اآلثار

 :اإلطار التحليلي والتقييمي -3
هم التي تساعد أصحاب العالقة ومن ل ،للخروج بالتوصيات ،البيانات السابقةل دراسة وتحليل يتناو

 .وتقييمه األثري الحفاظ على الموقع و  الصيانةعمليات  دور في
 المنهج العملي/التطبيقي: -4

 ةالترميم الميدانية التي قام بها على مدى ثالثو  ،الصيانة أعمالفي  ،يتناول الخبرة الشخصية للباحث
 في مواقع ،سنة ةر عش الترميم والتي تزيد عن أربع أعمالفي ، وما سبقها من خبرة الطيرةفي خربة  أعوام

 ين وخارجها.طعلى امتداد فلس وأثريةومعالم تاريخية  
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 :هياحث في الدراسة عتمدها البا المعلومات التي مصادر  أهم
 ،الوثائقو، الموسوعاتو، الدورياتو، المراجعو الكتب :شملتوالتي المصادر المكتبية:  -1

 ة.ذات العالقة بموضوع الدراس والدكتوراه ر الماجستيل ورسائ
والتقارير  ،المخططاتو ،الخرائطو، الوثائقو، النشراتعلى شملت والتي المصادر الرسمية:  -2

 الدورية الصادرة عن الجهات الرسمية.
 مراكزوالتقارير الصادرة عن  ،واألبحاث ،النشرات :شملتوالتي المصادر شبه الرسمية:  -3

 الدولية. الدراسات واألبحاث والمنظمات األهلية والجامعات والهيئات
محكمة مختصة  علمية منشورة في مجالت أبحاث ،تشملوالتي  :الطيرةبحاث المنشورة عن خربة األ -4

 ثري.األفي المجال 
ي قام بها الباحث على تألعمال الترميم ال (سجل العمل الميداني) لشمالذي الميداني: ول العم -5

ين، والزائرين ، والباحثمع علماء اآلثار صيةالمقابالت الشخ وعلى ،الطيرةمدار ثالثة مواسم في خربة 
في مواقع  الخبرة الشخصية للباحث من خالل أعمال الترميم الميدانية إلىضافة باإل .للموقع...الخ

 .اخرى 
 .معلوماتيةالشبكة ال -6
 

 السابقةالدراسات  7.1
 

من  تحويهوما  ،ألثريةعلى المواقع افي الحفاظ ساسية والمهمة األمن العمليات  ،عمليات الترميم تعد
ثري علم األفي ديمومة المَ  ألهميتهابها وذلك  اكبير  اهتماما  ي  لد أوجدت أثرية عناصربقايا فسيفسائية و 

في عمليات الترميم عامة التنوعت الدراسات  قدل .و الرمزية...الخ، أو الدينية، أه التاريخيةتبراز قيموإ
ثرية األ في الجزئياتمنها دراسات كانت متخصصة ف ،التاريخيةأو المباني  ،الحفاظ على المواقع األثريةو 

بعض الدراسات  أنكما ترميم. عمليات ال أثناء القيام بهاتم والتدخالت التي  ،وأسبابها ،ودراسة مشاكلها
وبينت نوعية أو المباني التاريخية،  األثريةبناء المعالم  بهاالتي تم األولية طبيعة المواد  إلىقد تطرقت 

دراسات  أوشبيهة لمواقع ومعالم لذلك تم البحث عن دراسات مواد التي تناسبها خالل عمليات التدخل. ال
النتائج وكذلك لالستفادة من ستفادة من الخبرات وطرق التحليل جل االمن أ ،تصب في هدف البحث

 ؛حيث المكان من أومن حيث المواضيع  البحوثتم اختيار التنوع في  نهأكما  ،ليهاالتي تم التوصل إ
العالمية في  التجاربطالع على واال ،المعرفة أفقزيادة في الجل وذلك من أ ؛منها محلي ومنها عالميف

  !!وربطها بالخبرات المحلية والمباني التاريخية األثريةالحفاظ على المواقع 
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 :البحوثومن هذه  
 ،بعنوان دكتوراه رسالة  -1

الروح  جامعة ،حسن رامز بدوي  ،تقنيات، ترميم وعرض متحفي"و  ةأيقونوغرافيعبر التاريخ الفسيفساء  "
 .م(2007)لبنان،  ،اآلدابكلية  ،الكسلالقدس/ 

بحيث تم الشرح عن المدارس الفسيفسائية القديمة  ،الفسيفساء بشكل عام   موضوع ،الدراسة تناولت
وتطورها عبر العصور، يتها الفسيفساء وتسم استخدامداية وب ،الفسيفساء إنتاجوالتقنيات المستخدمة في 

 األرضياتوعمل مقارنات بين  ،ولةنقواللوحات الم ،والجدارية ،األرضيةوتم الشرح عن الفسيفساء 
كما  الفسيفساء حسب حجمها وتقنيات تصنيعها. أعمال أنواعتصنيف مناطق مختلفة، و  منالفسيفسائية 

 األرضياتا لعمل هاستخدامالتي تم  ليةاألو  تم توضيح الطرق التي تم فيها عمل الفسيفساء والمواد
الفسيفسائية للتلف والدمار،  األرضياتتعرض  إلىالتي تؤدي  األسبابتوضيح الفسيفسائية، و 

 الفسيفسائية والطرق المتبعة في عمليات التخزين األرضياتالدراسة طرق دراسة وتوثيق  ستعرضتوا
 .معرفة الباحثمن نقاط القوة التي تزيد من  يعد ،وجميع ما تم ذكره

 
الترميم  أعمالالطرق المتبعة والمواد المستخدمة في  سردتمثلت في أنها  ،الرسالة هذهنقاط ضعف من 

الترميم  أعمالوقد جرى تطوير كبير في التقنيات والمواد المستخدمة في  !قديمة بعض الشيء اطرق نهاكو 
ستخدمت في ترميم التي ا والتقنية ليةآلابشكل مفصل لم يوضح  ،الباحث أن، كما لم يتطرق لها الباحث

 !!الطرق التي يتم فيها عرض اللوحات الفسيفسائية بعد الترميم إلىلم يشر ، و الفسيفساء
 

 ،رسالة ماجستير بعنوان -2
جامعة النجاح ، "، لبنى محمود محمد عجعجتخطيط وتنمية السياحة التراثية في محافظة نابلس"

 م(.2007) فلسطين،الوطنية، 
وتطويرها، لما ت الدراسة طبيعة السياحة وأنواعها والمشاكل التي تواجهها وطرق تنميتها ودعمها تناول

قتصادي على الصعيد المحلي للمنطقة المستهدفة بشكل خاص وعلى الصعيد ينتج عنها من نمو ا
نية، كانت ديأالوطني بشكل عام. كما بينت الدراسة أهم المناطق السياحية في محافظة نابلس، سواء 

رفية أم ،وبيئية ،وأثرية ،وتاريخية مصدر جذب سياحي عالي األهمية لتنوع  ،والتي يمكن أن تكون  ،ح 
 وتعدد قيمها. 

 
ولم يتم  ،أنها أتت على ذكر األماكن األثرية في المحافظة بشكل عابرمن نقاط ضعف هذه الدراسة، 

   ح اقتراحات لتنميتها وتهيئتها سياحيا.ولم يتم طر  ،التي تواجه هذه المواقع ،ذكر المخاطر واألضرار
أو  ،ذكرت المناطق المحيطة بمدينة نابلس من القرى التي تمتلك األماكن السياحية ،كما أن الدراسة
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ستغالل تلك ى والمدينة وإيجاد سبل التفاعل واالربط بين القر  ةآلي ، ولم تتناول الرسالةاألثرية المتنوعة
وغير الرسمية كأنها عنصر  ،ر المؤسسات الرسميةو  على دَ  قت الضوءكما أن الرسالة أل المقومات،

 ،اوقيادي ،اأن دورها يجب أن يكون أساسيمن رغم على التفاعلي وليس أساسي في إدارة التنمية السياحية 
 في مفهوم التنمية السياحية والحفاظ على هذه الممتلكات. ،إلدارة الخطة الشاملة

 
 ،رسالة دكتوراه بعنوان -3

"Titolo tesi studio archeometrico - tecnologico e conservazione dei mosaici 
romani del sito archeologico di SUASA"  
Moh’d Saoud Abu Aysheh, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, 
(2008) 

، وتأثرها بالفن اليوناني في تناولت الدراسة موضوع الفسيفساء بشكل عام وكيفة انتشارها في ايطاليا
صناعة الفسيفساء، كما أن الباحث قام بتوضيح الية عمل الفسيفساء من حيث التقسيم الوظيفي لصناع 
الفسيفساء، وبين طرق صناعة الطبقات التحضيرية للفسيفساء، والمواد المستخدمة في صناعتها، وقد 

مها في صناعة الفسيفساء، وبين أماكن المقالع بين الباحث انواع الحجارة، والوانها التي تم استخدا
الحجرية التي كان بتم جلب الحجارة منها وقد كانت منتشره في اوروبا وشمال افريقيا، كما بين الباحث 
طرق تحضير الزجاج، والتقنيات والمواد التي كانت تستخدم في عملية صناعة الفسيفساء الزجاجية، وقد 

 ة تحضير الجير الطبيعي.بين الباحث ايضا خطوات وطريق
تركزت دراسة الباحث على فيال رومانية موجودة في منطقة سوسيا االثرية الى الشمال الشرقي من روما 
في ايطاليا؛ حيث قام الباحث بعمل مقدمة تاريخية عن الموقع االثري في سوسيا وأظهر اههميتها 

دراسة االرضيات الفسيفسائية الموجودة في التاريخية، واالقتصادية عبر العصور، ومن ثم قام الباحث ب
الموقع بالتفصيل؛ حيث قام بدراسة االشكال، والطبقات التحضيرية التي تتكون منها االرضيات 
الفسيفسائية، والمواد المستخدمة في صناعة الفسيفساء، كما أن الباحث قام بعمل تحليل مخبري لعينات 

، والزجاجية، وايضا الخلطة الجيرية؛ بحيث ادرج النتائج من من المكعبات الفسيفسائية بنوعيها الكلسية
 خالل جدول اظهر العناصر، والنسب المؤوية المكونة لها.

قام الباحث بدراسة المشاكل التي تعرضت لها األرضيات الفسيفسائية وبين كل مشكلة وأسبابها، كما بين 
فسيفسائية، وبين طرق تغطية االرضيات التدخالت والمواد التي تم التدخل بها لترميم االرضيات ال

 الفسيفسائية، والتقنيات، والمواد المناسبة في عمليات التغطية والحفاظ عليها.
من خالل مخططتات مرفقة في نهاية الدراسة تبين عمليات توثيق المشاكل التي تعرضت لها االرضيات 

عا واضحا في المستقبل، لتكون الفسيفسائية، والتدخالت التي اجريت عليها من اجل ان تكون مرج
 الدراسة في النهاية نموذجا حيا في دراسة االرضيات الفسيفسائية وطرق الحفاظ عليها.
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من نقاط ضعف هذه الرسالة، انها ركزت على االرضيات الفسيفسائية في الفيال الرومانية في منطقة 
س الفترة في مناطق متنوعة في ايطاليا سوسيا ولم يقم الباحث بمقارناتها مع ارضيات فسيفسائية تعود لنف

عن االرضيات الفسيفسائية والمالط المستخدم في  بإسهاب بحثهاو خارجها، كما أن الباحث ركز 
صناعتها، ولم يتم ذكر الجدران المحيطة بها أو القصارة ان وجدت في الموقع؛ السيما انها جزء ال يتجزأ 

 من الموقع األثري. 
 

 ،نرسالة ماجستير بعنوا -1
 ،ناهد جميل جبر مفلح، جامعة النجاح الوطنية ،"وترميم البلدة القديمة في قرية عورتا إحياءعادة إ" 

 .م(2009) ،فلسطين
، عليهوسبل تسليط الضوء  ،موضوع اإلرث المعماري والحضري في القرى الفلسطينية :تناولت الدراسة

دراسة ختيار عينة ال. وقد تم ائهإحيا إلعادةلية التفصي واألمثلةالحلول  وإيجاد منهومحاولة لتوثيق جانب 
، واألثري  ،تراثيالطابع ال االمعماري المترابط ذ متالكها النسيجَ وذلك ال ؛قضاء نابلس "عورتا"على قرية 

 والديني. 
، كما في القرية المباني والمناطق التاريخية ي تتعرض لهذالتخريب العوامل و  أسباب :أوضحت الدراسةو 

 تقديمتم وقد  ،العالمية ا بالمستويات والمراحل وفق مبادئ الترميمعليهاسة طرق ووسائل الحفاظ بينت الدر 
 على المباني التاريخية في القرية. فاعلة للحفاظ عدة اقتراحات هندسية 

 
ستمرار ال ؛تشغيل المباني المقترح ترميمهال إداريةخطة  عدم وجود، من نقاط ضعف هذه الدراسة

مشاريع المحافظة  إنجاحفي عملية  أساسيمحلي كعنصر من خالل تفاعل المجتمع ال ،اعليهالمحافظة 
وتوضيح مدى  ،(والملكية في القرية اإلرثجتماعية لطبيعة الحلول اال)إيجاد  ،لدراسةوحري با .والترميم
 جاءت وبالتالي ؛الرسمية في صنع القرار وشبه ،سة لم تشرك المؤسسات الرسميةالدرا أنكما  .تعقيدها
 دراسات مساندة. إلىوتطبيقها يحتاج  ،قتراحات ضعيفةاال أوالحلول 

 
 ،رسالة ماجستير بعنوان -2
رقية عبد الصمد،  أثر الرطوبة واألمالح على الصخور الكلسية في المباني األثرية )برج تامنفوست("،" 

 م(.2009) الجزائر،معهد اآلثار،  –جامعة الجزائر 
وباألخص  ،والمشاكل التي تتعرض لها اتها،استخدامومجال  وأنواعها، وتركيبها،الحجارة  :تناولت الدراسة

وبينت الدراسة حجم  .بيولوجيةو  صناعية،و  طبيعية، إلىوتم تصنيف أنواع المشاكل  .الكلسية منها
 ؛الجزائراألثري في  "تامنفوست"ختيار عينة البحث على برج ضرار الناتجة عن كل مشكلة. وتم ااأل

إضافة ألعمال الدراسة الميدانية  .أخذ عينات من الموقع من أجل دراستها وتحليلها مخبرياحيث تم 
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نتائج التحاليل الباحثة  أرفقت ،ودراسة المشاكل التي تعرضت لها. وفي نهاية الدراسة ،لحجارة الموقع
 كما .اسةالدر ها إلي تج التي توصلمن أجل توضيح النتائ ؛المخبرية من خالل جداول ورسوم بيانية

مع توضيح طرق التدخل بالتفصيل من خالل  ،الحلول المقترحة لكل المشاكل التي تم رصدها توضع
 صور ورسوم توضح آلية العمل.

     
 وعمل معالجات، ولم ،وتحليل النتائج ،أنها ركزت على الحجارة ومشاكلها :من نقاط ضعف هذه الدراسة

دمة في عمليات البناء، ولم يتم إرفاق المخططات الهندسية القصارة أو الكحلة المستخ إلىيتم التطرق 
نه لم يتم إرفاق مخططات تبين حجم المشاكل ثري ومكان الحجارة التالفة، كما أالتي تبين المكان األ

 التي تعرضت لها الحجارة األثرية.
 
      ،بعنوان ةمنشور  دراسة -3

"Geometric mosaic pavements of Yasileh in Jordan  " Mohammad Nassar 
and Zeidoun Al-Muheisen, Article in Palestine Exploration Quarterly , 
University of Jordan, October 2010. 

الشرق  إلى، والتي تقع "اليصيله"لدراسة أرضيات الفسيفساء في كنيسة  ،تطرق الباحث في هذا البحث
حيث قام الباحث بداية  .(ف القرن الخامس الميالديمنتص)األردن، وتعود للفترة البيزنطية -ربد إمن 

وبين المواد المستخدمة فيها وسماكتها، ومن ثم قام  ،بتوضيح تركيب الطبقات التحضيرية للفسيفساء
ها في المكعبات الفسيفسائية، وقام استخدامالباحث بدراسة الرصفات الفسيفسائية من حيث المواد التي تم 

ال الفسيفساء، والزخارف الهندسية، والنباتية، وقام بمقارنتها بمواقع متنوعة الباحث بدراسة وبحث ألشك
ليخرج  .ندرة وتنوع األشكال التي تم فيها صناعة الفسيفساء ،ثفي األردن، وقبرص، وقد بين الباح

، وهنالك ةونادر  ةكانت مميز  ،أن بعض األشكال والمواد التي تم فيها صناعة الفسيفساء ،الباحث بنتيجة
 ،ليعطي الباحث توصية في استمرار دراسة األرضيات الفسيفسائية ،مهنية عالية في صناعة الفسيفساء

 التي يتم اكتشافها في مواقع جديدة مع فسيفساء اليصيلة. 
     

 ،أن الباحث لم يقم بتوضيح طرق الحفاظ على الفسيفساء التي تم اكتشافها :ا البحثمن نقاط ضعف هذ
وجدت بحالة جيدة، وحسب معلوماتي أن الفسيفساء المكتشفة  ،لرصفات الفسيفسائيةال سيما أن معظم ا

ال أجزاء قليلة تم اقتالعها من الموقع ونقلها لمعهد األثار في جامعة مؤته إ ها تقريبا بشكل كاملَ ر تم تدمي
 حيث تم ترميمها ووضعها على منصات العرض.
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 ،رسالة ماجستير بعنوان -4
جامعة  المصري،مجد نجدي ناجي  ،"نابلس حالة دراسية-ات الترميم في فلسطينتقييم أساليب وتقني"

 .(م2010) فلسطين،الوطنية، النجاح 
وتم توضيح مفهوم الترميم  .اعليهوكيفية الحفاظ  واألثرية ،ةالتراثي المباني أهمية ،الدراسة تناولت
بينت و والترميم، الدولية المتعلقة بالحفاظ المواثيق  ،الدراسة بينتكما  .الترميممستويات  وإيضاح ،وأهميته

في مدينة تاريخية تم ترميمها  لمبان   عدة مشاريعوتناولت الرسالة  طبيعة التشريعات المتبعة في فلسطين،
الطرق والمواد التي تم  إلى إضافة ،وأسبابهامع ذكر المشاكل التي تعرضت لها هذه المباني  ،نابلس

لعمليات ترميم في دول  أمثلةذكر و والنتائج المتوخاة من عمليات التدخل.  ،التدخل أعمالها في استخدام
دة من الخبرات استفوذلك من أجل اال ،ومدينة شبام في اليمن ،امدينة حلب في سوري :مثل ،عربية

  ها.استخداموالنتائج التي تم 
     

ولم تدمج الموقع  ،نابلس-لخان الوكالة على المبنى العثمانيركزت  أنها ،الدراسة هذهمن نقاط ضعف 
 عام الفلسطينية اآلثاربالتعاون مع دائرة  ،الموقع في أثرية تنقيبات عملتم حيث  .التاريخية بأصوله
تعود للفترة  ،فسيفساء ألرضيةتعود للفترة الرومانية، إضافة  ،أثريةتم الكشف عن بقايا و  ،م2006

 اإلداريةتوضح طبيعة الخطة لم  أيضا الدراسةو  .لمبكرةا اإلسالميةفترات تعود لل أثريةوبقايا  البيزنطية،
 ا.عليهستمرار الحفاظ ا ةليآلتشغيل المواقع التي تم ترميمها و 

  
    ،بعنوان ةمنشور  دراسة -5

"The art of decorative mosaic (hunting scenes) from Madaba area during 
byzantine period (5th-6th c. AD)" Mohammad Nassar, Mediterranean 
Archaeology and Archaeometry, Vol. 13, No 1, pp.67-76 The University of 
Jordan, Faculty of Arts and Design, Amman, Jordan 2012 

الجنوب  إلىتحدث الباحث في  دراسته المنشورة عن رسومات الفسيفساء في مدينة مأدبا، وجبل نيبو 
، حيث (القرن السادس الميالدي)م، والتي تعود للفترة البيزنطية ك 30الي حو  ،الغربي من مدينة عمان

، والموحدة في مضمونها، اذ بين الباحث أن الرسومات فاصيل الرسومات المتنوعة بأشكلهات :بين الباحث
الفسيفسائية كانت تحتوي على مشاهد لصيد البشر للحيوانات المفترسة، ومشاهد لحيوانات مفترسة 

وانات أخرى، ومشاهد لموسم الحصاد، واشكال نباتية، وطيور، وقد بين الباحث هذه االشكال تصطاد حي
بل وجد الكثير من  ،لم تكن وليدة الفترة البيزنطية ،بتفاصيلها، كما بين أن مشاهد الصيد، والقطاف هذه

فسيفساء في تلك بين أن نتيجة الدراسة أظهرت جمالية فن القدم منها، و أالمشاهد المتشابهة في فترات 
الفترة، ورسمت مشاهد الحياة اليومية التي عاشها المزارع في تلك الفترة، كما بينت األشكال خصوبة 
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عة طبي إلىووفره الغذاء والصيد في تلك الفترة، ال سيما أنه لم يكن هنالك كتابات خطية تشير  ،األرض
 .الحياه اليومية في تلك الفترة

     
اسة، انه لم يقم بدراسة الطبقات التحضيرية ألرضيات الفسيفساء، والمواد من نقاط ضعف هذه الدر 

الموجودة بها في تلك المنطقة، وتلك الفترة، ومقارنته جودتها مع مناطق أخرى، السيما أن تصنيع 
 الفسيفساء وجودته يعكس أيضا طبيعة األوضاع االقتصادية واالجتماعية.

 
 ،رسالة ماجستير بعنوان -6

Material characteristics and deterioration problems" of Roman mosaic in 
'antandrods ancient city", Zişan karayazili,        

 (.م2013) ،تركيا كلية الدراسات العليا في كلية الهندسة والعلوم، –"أزمير"جامعة 
 محافظة الواقعة في ،Antandros األثريةالفسيفساء الرومانية الموجودة في المدينة دراسة تناولت 

"Altınoluk، Balıkesir" حيث تطرقت  ؛الفترة الرومانية إلىوالتي تعود  ،في الجهة الغربية من تركيا
يسبقها معرفة كاملة بالمواد والتقنيات والخصائص التي  أنيجب  ،عملية ترميم ةأي أن إلى ،الرسالة

تمتلك  أعاله في الموقع المذكور ،يال رومانيةفركزت الرسالة على دراسة و الفسيفساء، تمتلكها هذه 
في  (لكترونيالمجهر اإل استخدام)أحدث التقنيات  استخداموتم خالل الدراسة  .فسيفسائية مميزة أرضيات

وبيانات  وتبيانها من خالل جداول ،بشكل تفصيلي المشاكلاد وعناصر الفسيفساء ودراسة تحليل المو 
 حجامهاوأوطبيعة المواد  ،ألرضيات الفسيفساءلدراسة التركيب الطبقي وبينت ا تبين طبيعة هذه المواد.

وقد خلصت الدراسة  ات التصنيع في الفترة الرومانية.جل توضيح تقنيمن أ ؛تي تكونت منها الفسيفساءال
إضافة  .التحضيرية األرضياتكان بسبب أنظمة المياه وتسربها أسفل  ،أسباب تدهور الفسيفساء أن إلى
تم وضع التوصيات   ،ه النتائجوالهجوم البيولوجي، وبناء على هذ ،درجات الحرارةعلى يرات لتغا إلى

 لحفاظ على هذه الفسيفساء.ل
     

تركيب العناصر األساسية ألرضيات الفسيفساء ولم يتم  إلى أشارت اأنه :من نقاط ضعف هذه الدراسة
بل  ؛بشكل واضح المشاكل هذهضع حلول لالفسيفساء الظاهرة للعيان، كما لم يتم و  تكالعرض لمشالت

التي تعرضت لها  المشاكل عدم وجود مخططات تظهر مواضع إلىمجرد توصيات، إضافة  كانت
 أرضيات الفسيفسا وأحجامها. 
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 بعنوان، ةمنشور  دراسة -7
"Mosaic pavement mortar production in Gerasa in the Byzantine period 
"Catreena Hamarneh and Nizar Abu-Jaber, Archaeological Research in Asia 
9 (2017) 22–33. 

لعدد من الكنائس األثرية في مدينة  ،لألرضيات الفسيفسائية تطرق البحث لدراسة الطبقات التحضيرية
 .الميالدي( القرن الرابع حتى بداية القرن السابع)للفترة البيزنطية من  ،والتي تعود ؛ردناأل-جرش االثرية 

بدراسة، وتحليل الطبقات التحضيرية لألرضيات الفسيفسائية فيها، وبمعاينة المواد  :فقد قام الباحث
طورة، بواسطة التكنولوجيا المت استخدامب ،والخلطات التي استخدمت في تصنيع األرضيات الفسيفسائية

لتحاليل المخبرية ، وتم مقارنة ا(X-RAY)األشعة السينية استخداموالتحليل بالمجهر اإللكتروني، 
حصائي ورسوم بيانية لتبين نسب المواد، والشوائب التي تحتويها كل عينة، إللعينات من خالل جدول 

لجميع األرضيات  ليخلص الباحث بنتيجة: أن سماكة الطبقات التحضيرية متقاربة مع وجود فروق قليلة
ألساسية التي استخدمت في صناعة فهي المادة ا ،)أكسيد الكالسيوم( الجيرأما مادة  .الفسيفسائية

ونقاوته، وجودة صناعة الطبقات التحضيرية، كانت  الجيرالخلطات الجيرية، وبين الباحث أن جودة 
مختلفة مع اختالف الفترات الزمنية، وأعزى ذلك لعدة أسباب منها: األوضاع االجتماعية واالقتصادية 

ضعف في  إلىنتاج الفسيفساء أدى إة الطلب في كثر  إلىكان لها تأثير في جودة المنتج، كما أشار 
اختالف جودة  إلىأدت  ؛منه الجيرأن طبيعة الحجر الكلسي وطريقة انتاج  إلىجودة اإلنتاج، كما أشار 

 اإلنتاج. 
     

أنه أتى على دراسة الطبقات التحضيرية ألرضيات الفسيفساء المتنوعة  :ا البحثمن نقاط ضعف هذ
 استخدامقم الباحث بدراسة وتحليل الرصفات الفسيفسائية، نوع الحجارة التي تم ثر من موقع، ولم يبأك

الفسيفساء منها، وتقنيات التصنيع، أو األشكال، السيما أن الرصفات الفسيفسائية مرتبطة مع الطبقات 
  .باحثليها الإثراء البحث وزيادة تأكيد النتائج التي توصل إالتحضيرية لها، وهذا كان سيساعد أيضا في 

 
 تنظيم الدراسة  8.1

 
 .مباحثعدة  إلىكل فصل منها ينقسم و  ،فصول خمسةالدراسة من  تألفت

وأسئلة  ،البحث وأهداف ،مشكلة البحثو  ،من تمهيد اسة وما يحويهقدمة الدر م يتألف من :األولالفصل 
 .والدراسات السابقة، منهجية البحث )المحددات(و  ،ضية البحثفرو  البحث،
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 والترميم، الصيانةالتعريفات، ومفاهيم اإلطار النظري للدراسة من حيث  فيشمل :الثانيل أما الفص
ية وأهم أهدافها، سماء المؤسسات التي تعنى بالحفاظ وترميم المواقع األثرية والتاريخأل ضافةإ ومبادئها،

عوامل  إلىضافة نواعها(، إوأ ، وتقنية صناعتها،)نشأتها :األرضيات الفسيفسائية إلىكما تم التطرق 
األرضيات  التي تتعرض لها المشاكلظهار مع إ ،ثرية واألرضيات الفسيفسائيةتلف المباني األ

الفيزيوكيميائي، وعوامل التلف  وعوامل التلف الطبيعية، والنشاط البشري، التلفعوامل  مثل: الفسيفسائية
، تستخدم في عمليات الترميم مع إرفاق مصطلحات مهمة البيولوجي، والخصائص الكامنة في المواد،

تناول هذا الفصل ثالث حاالت دراسية في منطقة القدس وهي: كنيسة الجثمانية، ، و والحلول المقترحة
، وتمت دراسة الفسيفساء فيها عالمواقهذه وكنيسة الدمعة، وكنيسة العازر، حيث تم ذكر تاريخ 

عمليات التدخل التي حصلت  إلىاإلشارة وتمت  .التي كانت تعاني منها المشاكلوإظهار  ،ومكوناتها
 .المواقع الثالثة هذهعلى 

 
ها، والمواقع األثرية موقعها الجغرافي، وتاريخو  ،مدينة رام هللاب التعريف :فقد تناول :أما الفصل الثالث

: األثرية، وتناول هذا الفصل أيضا على المواقع همدينة وأثر لل الحضري ها، إضافة للتطور التي توجد في
ستيطان )السكن(، وتم ذكر مواسم التنقيبات األثرية والتسمية، وتاريخ اال من حيث الموقع ،الطيرة ربةخ

مثل: التحصين الدفاعي، ونظام المياه، والكنيسة الغربية، والكنيسة الشرقية،  ومعالمها المكتشفةفيها، 
  ومعصرة الزيتون، والبيوت السكنية.

 
 المشاكلمنهجية التوثيق التي تم اعتمادها في الموقع، وتوثيق صل هذا الف تناولالفصل الرابع: أما 

 خربةفي  الغربية ةكنيسالو  ،الشرقية ةكنيسالوالتدخالت من خالل الحاسوب ألرضيات الفسيفساء في 
ن الشرقية والغربية، وفي في الكنيستي خربة الطيرةفي  المكتشفة فسيفسائيةتفصيل األرضيات ال، و الطيرة

واألضرار التي  ،المشاكلالمواقع و  هذهات الفسيفسائية ليوإظهار مكونات األرض ،قة لهاالغرف الملح
القصارة الجدارية  إلىتمت اإلشارة و ، وضعت نتائج الدراسة ومقارنتها الفصل، وفي نهاية  ،عليهات وقع

بية، الغر ة والكنيسفي الكنيسة الشرقية، سواء  ،وبقايا الجدران المكتشفة ،الطيرةالمكتشفة في خربة 
  المباني السكنية،و 
 

ستكمال أعمال الصيانة الوذلك ، الطيرةمقترحات لتطوير موقع خربة تناول فقد الفصل الخامس:  أما
  .والترميم، ومقترحات في عملية إعادة تأهيل الموقع

 
  ،المراجعالمصادر  الدراسة بقائمة تقلحالخاتمة والتوصيات، وقد أُ  جاءت ،الدراسةوفي نهاية 

 والمالحق.
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 نيالثال الفص
 

 اإلطار النظري 
 

لترميم لعالم في مجال خبرات ابمدى تقدم ا ،كون لدى فريق الترميم فكرة ومعرفة كافيةن تأيفضل 
 ،المتمخضة عنهامن خالل المؤتمرات و  ،تطرقت العديد من المؤسسات العالميةوقد ، هاستفادة منواال

ا وصيانتها، حيث عليهلتعريف بمفهوم المباني التاريخية واألثرية، وسبل الحفاظ ا إلىواالتفاقيات الدولية 
دارة المواقع األثرية في إ ،والحساسةمة مهجميع النقاط الصياغة التعريفات والمصطلحات التي تبين  تتم
كون هنالك فكرة مقتضبة ن تأ ،ا الجزء من البحثذهفي ال بد لذلك  .اية بهاالتراثية وسبل العنالمباني و 

وتطور  كما تم توضيح بداية ونشأة .المصطلحات الخاصة بالترميمو تعريفات المن المؤتمرات ج ائنتعن 
ها في عمليات استخداماني التاريخية والمبادئ التي تم والمب ،ثريةوالترميم للمواقع األ الصيانةأعمال 
العالمية التي تعمل في مجال الحفاظ و  ،ذكر العديد من المؤسسات المحلية إلىإضافة  والترميم، الصيانة

 األثريةالتي تهدد المعالم  ،ةذكر عوامل التلف الرئيسمع ، المؤسسات هذه وأهداف ،على التراث الثقافي
 المؤسسات وطرق عملها. هذهفكرة كافية عن  ينيكون لدى الباحث أنجل من أ ،باني التاريخيةوالم

 
 التعريفات 1.2

 
مباني الأعمال ترميم ها بشكل عام في استخدامات التي يتم بعض المصطلحمعرفة يستحسن في البداية 

التخطيط السليم و،  Archaeological sitesالمواقع األثريةو  ، Historical buildingsالتاريخية
واآلثاريين، مين، ن، والمرم  مكون من المهندسيال Work team فريق العملو ، Planning والمنهجي

، الدينية...الخو  ،الرمزيةو  ،التاريخيةمن الناحية  الهامة للمكان The values القيمو  الفنيين،و 
طرق  استخدامبريخي وذلك ثري أو التالموقع األل  Documentationالتوثيقو ،  Plansمخططاتوال
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التي يتعرض لها  المشاكلو  أو التوثيق الورقي أو الرسم الحر...الخ، ،متعددة منها التصوير الفوتوغرافي
،  Lacunaفجوةو ،  Disattachmentنسالخ، مثل مشكلة االو المبنى التاريخيالموقع األثري، أ

 تغير لونيأو ،  Chipميكانيكيالتي تنفصل عن الجزء األصلي بسبب تأثير  ةغير القطعة الصو 
Chromatic variation ، شروخ )تشققات(وCracks  ، انتفاخاتو.Swellings 

3)-p1 ,2013 .(Getty Conservation Institute 

تخصصون التي يقوم بتنفيذها خبراء ومهندسون وم  Treatmentوالمعالجه ،Interventionالتدخل و 
،  Conservationالمحافظة :مثل ،خل عدة نشاطاتويندرج تحت عملية التد في هذا المجال.

 المفقودة من الموقع األثري أو التاريخي جزاءبناء األإعادة و،  Renovationتجديدوال
Reconstruction ،والحفاظPreservation  ،ترميموال Restoration وتنتهي عملية الترميم في  ،

وتأكيد الهدف  ،فاظ على مخرجات الترميمللح Management of the site اإلدارة السليمة للمكان
 Preliminary تقارير أوليةيشملها  ،المنشود من عمليات التدخل والترميم، وجميع هذه المراحل

reportsيرات طارئة بسبب الناتجة عن تغ نحرافاتاالجل متابعة سير العمل وتحديد وذلك من أ ؛
وضيح عمليات الترميم والتدخالت جل تمن أ Final report ظروف معينة، وهنالك التقرير النهائي

 .وتوضيح المخرجات النهائية والتوصيات، النهائي هبراز الموقع بشكلوإ

 78)-p75, 2010 .GuidelinesStandards and( 

عالم األثرية، مالترميم صيانة و أعمال بمفهوم  دراية تامهعلى الباحث والمرمم  كون يجب أن ي كما
مثل التمييز  ،فة ألهمية التمييز بين المصطلحات ووظائفها في عمليات الترميم، إضامباني التاريخيةالو 

يجب أن تكون من النقاط األساسية  ،األمور هذهن ، وبالتالي فإالصيانةرميم ومصطلح بين مصطلح الت
 ،في هذا الفصل وتعريفها يجاز النقاط المهمةمسبقا، وقد تم إ بها حث أن يلم التي على المرمم أو البا

  ل:إلظهار أهميتها مث
 
 :The archaeological siteالموقع األثري  -1

 

واألماكن المختلفة،  العصورحسب  ة،للحضارات المتنوع ذلك الموقع الذي يتضم ن الدالئل األثري ةهو 
الكهوف، والتالل األثرية، والقالع، والمدافن...الخ    مثلَ وتتكون المواقع األثرية من العديد من المعالم 

، من النتائجليتم االستفادة  ،وفحصه من قبل المختصين في علم اآلثار ة الموقع األثري م دراسيتو 
وتوظيفها في العديد من المجاالت المختلفة، حيث تفيد المواقع األثري ة بشكل رئيس في التعر ف على 

ا يساعد في التعر ف على لذين تواجدوا يوما  ما في الموقعات األشخاص ايسلوك طبيعة الحياة التي ، مم 
  (20-17ص، 1995ك. ، )حيدر .كانت سائدة قديما  
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 : Historical buildingالتاريخيالمبنى  -2
 

 ، أوأو جمالية، أو دينية ،تاريخية ةله طابع معماري خاص بمنطقة ما، ويحمل قيم ذيني الهو المب
 ،يخيةيف المباني التار تعر تم وقد  ،من المباني غيرهعن  زهيميو  ،...الخبأحداث وقصص رمزية رتباطها 

أو يمكن تعريف المباني يطالي، اإلكما في القانون -خمسين عاماني التي تجاوز عمرها كل المبا أنها
معرفة المزيد عن  إلىالشعور باإلعجاب، وتجعلنا بحاجة لى أنها تلك المباني التي تعطينا عَ  ةُ التاريخي

  )den, B. 1994, p1)Feil .س الذين سكنوا فيها وعن ثقافتهمالنا
مبنى تاريخي؛ أما القانون هو م 1700ني ما قبل عام اما في القانون الفلسطيني القديم اعتبر كل مبنى بُ 

اعتبر ان كل مبنى تم  ؛2018ممتاز لسنه  16العددجريدة الوقائع الفلسطينية، الجديد الذي تم نشره في 
 م هو مبنى تاريخي.1917بنائه ما قبل 

(http://www.alhaya.ps/ar_page.php?id=3e67af8y65436408Y3e67af8) 
 
 :Maintenance الصيانة -3

 الصيانةعملية معالجة لتلف أو خلل قد حدث بشكل بسيط ويمكن إجراء  :يعني ،الصيانةإن مصطلح 
 الصيانة، و انهيارهمن أجل إيقاف الضرر أو إجراء وقائي لعدم  ،له من قبل أشخاص عاديين بشكل سريع

العادية  الصيانةهذا النوع من  ويعد للحفاظ على المبنى وحمايته ؛تم بشكل مستمرري تعمل دو 
Ordinary maintenance. (2004 .الشربيني، ع) 

ليها من أجل القيام إيتم اللجوء  التي Extraordinary maintenanceعادية الغير  الصيانةأما 
تخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على الموقع ملية اهي عف .األساسات، والجدرانمثل تدعيم البناء  بأعمال

، أو معالجة مثل معالجة تسرب المياه الكشف عن الضرر، وذلك من خالل المبنى التاريخياألثري أو 
 حالته ىوالمحافظة عل تهعلى سالم لإلبقاءأو القصارة،  ،الدهانأي تلف في  الحشرات، أو وأ ،القوارض

 أو التاريخي ،من التخريب أو التغيير من أجل إطالة عمر المعلم األثري  وأصالته، وتكامليته ،القائمة
  (Feilden, B. 1998, p72) ونقلة لألجيال القادمة.

 
 :Restorationالترميم  -4

للترميم  في الماضي كانة، و ريخيهو أعلى درجات التدخل من أجل الحفاظ على المعالم والمباني التا
األثرية أو  أو المظهر المفقود ألحد المعالم الشكلإعادة "قة هو ، والمعنى األقرب للدعدة معان  

ن الهدف من الترميم ليس بأ ،من ميثاق البندقية 13-9 تم تعريف الترميم في المادة وقد ،"ةالتاريخي
يضا عن قيمته الثقافية وتحسين بل الكشف أ ؛فحسب المعلم األثري أو التاريخيتكاملية  المحافظة على

  (Feilden, B. 1998, p73) .يلاألص هءمقرو 
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عمليات التقييم التاريخية وال تعتمد على الظن  إلىتستند  ،هو عملية شديدة التخصص :فالترميم
في نفس الوقت  وهي صلية للمعلم األثري أو التاريخي،الكشف عن الحالة األ إلىخمين، وتهدف والت

المحافظة ، مع قدر اإلمكان األصلية حالته إلى المبنى إعادةعملية فنية، وذوقية، وجمالية من خالل 
 .الشربيني، ع) على المعلم األثري أو التاريخي. تشويها   التي تحدث التدخالت وإزالة المواد األصليةعلى 

2004) 
 

 :راثالت   -5
غير المحدود الزاخر بالقيم والتقاليد النبيلة والسجايا الراقية، القادر  ،هو ذلك التراكم المعرفي المتوارث

األصعدة،  على البقاء أبد الدهر متى كان الوعي به قائم ا بالرغم من التطور الحاصل على مختلف
 واآلثار هي الجانب المادي الذي يشكل مع التراث كل ما تركة اإلنسان على فترة من الزمن.

ا بأن التراث الثقافي هو القولويمكن  من  ،ت واألفرادالقيم والهوية والشعور بالمكان، وقوة المجتمعا :أيض 
ا، ولكن عليهفي المجتمعات كثير من األشياء التي يمكن أن يحافظ و  .عتراف بها أو تجاهلهاأجل اال

في  مرت إشراك األفراد لفهم لحظات وأماكن إلىيجب السعي  ،لضمان الرعاية لمفهوم التراث الثقافي
ها، وإنما أيضا إليجاد التعريف بدة بالزوال ليس فقط الماضي والحاضر، وهذه األماكن التي تصبح مهد

 (Garnaut, J. 2010, p17) شعور باالنتماء والراحة إليها.
 

 :ما يأتي إلىوالتراث ينقسم 
 
  :التراث المادي -أ

منشأة قائمة كليا أو  ةمن قصور أو قالع أو معابد أو آثار أو أي ويلمسه هو كل ما يدركه المرء بحواسه
 يحدد هذه الصبغة وصفاتها.الخبراء المختصون هم من و جزئيا، 

 
 :الطبيعي المادي التراث -ب

ستثنائية من الها قيمة و  ،فيزيائيةالهو تلك المعالم الطبيعية التي تتألف من التشكيالت البيولوجية أو 
على  ت فقا، وقد الناحية الجمالية أو العلمية، ومن هذه المعالم التشكيالت الرسوبية أو المحميات الطبيعية

 العام المؤتمرفي  والطبيعي، الثقافي العالمي التراث حماية تفاقيةامن خالل ه المواصفات تحديده بهذ
 تشرين ٢١ – األول تشرين١٧ ،ةعشر  السابع والثقافة، الدورة مو والعل للتربية المتحدة األمم لمنظمة
 ( (unesco. 20-3-2017.م١٩٧٢باريس،  الثاني،

 
 

http://whc.unesco.org/fr
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 :المادي غيرتراث ال -ت
الطقوس الدينية جتماعية، و والتقاليد والقيم والممارسات اال الذي يرتبط بالعادات ،ملموسالغير هو التراث 

 ال يتجزأ من التركيبة المجتمعية التي ال غنى عنها وهي التي تميز ا  لتصبح جزء ؛والعشائرية...الخ
ى، وقد يكون هنالك تشابه في بعض أخر  إلىوقد تختلف من منطقة  ،الشعوب عن بعضها

 ( 2007)سالمان، س، عناصرها.
 

 Conservation:الحفاظ  .6
أو  ،جل منع تلف عنصر أو مجموعة من عناصر المعالم األثريةأ من ،هو العمل الذي يتم اتخاذه

ذه وإطالة عمر ه انته،التراثية ذات القيمة العالية، وذلك من خالل مجموعة من األساليب التي تتيح صي
درج تحت العديد من وعملية الحفاظ تن ؛بع منذ القدمت  اوإنما  ،ليس حديث العهد ،وهذا المفهوم ،المعالم

نتهي جل التعامل مع المعالم األثرية والتراثية التي تبدأ من مرحلة اإلصالح والترميم وتأالمستويات من 
من مصطلح ل وأشم وله أعمد أن مصطلح الحفاظ في مدلوهكذا نج إعادة التوظيف والتأهيل، إلى

ستخداما من مصطلح الصيانة في ميدان ترميم وصيانة اأقدم  دصطلح  الترميم يعـمكان وإن  ،الترميم
التي يقوم بها المتشابكة والمتكاملة اإلجراءات من الممتلكات األثرية والتاريخية الحفاظ على د يع اآلثار.

المحلي، وتخضع لتشريعات وقوانين رقابية محلية تمع والمجمين والفنيين ، والمرم  المعماريينعدد من 
 .م، المصري) عليها أسس الحفاظ التي نصت عليها المواثيق الدولية في الحفاظ على التراث. وتطبق
  (21ص، م2010

 
 الميراث بقاء تطيل والتي، التآكل لمنع تتخذ التي األعمال تلك بأنه" :الحفاظ "الحلفاوي  عمرو" ويعرف

، 1995 .ع الحلفاوي،) ."الضئيل األثر إلى الكبيرالصرح  من وذلك ،لإلنسانية لبشري وا الطبيعي
   (324ص

 
فإنها غير كفيلة  -مهما كان المستوى الذي أنجزت فيه -تخاذهاعالج والترميم التي تم اإن أعمال ال

فاظ على المواقع لك تتطلب عملية الحبتهيئة األمان المطلوب للمعالم األثرية والمباني التاريخية، ولذ
وكيفية التعامل معها ودراسة  ،الوقوف على الظروف التي تتالءم مع حالتها ،ثرية والمباني التاريخيةاأل

 لذلك كان ال بد من إشراك العديد من المؤسسات الهندسية، والكيميائية، والبيولوجية، ؛المواد وطبيعتها
ستحداث وبالتالي تم ا ،لمعلم األثري أو التاريخيجل اإللمام بجميع النواحي المحيطة بامن أ ؛والفنية

 (202ص، 1994 .شاهين، ع) أساليب ومواد جديدة تستخدم في عمليات الحفاظ والترميم.
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التي تكون مصدرا صيلة وية األاله بارهاعتبا ؛لى المعالم األثرية والتاريخيةعتهتم الشعوب بالحفاظ 
عدم الجمود و، الحفاظ على التراث المعماريالل خمن ومن المهم إدراك ذلك ، للتميز والتجذر

سائدة بما يخدم كانت التي راء واآلومن األفكار ، إسهامات اآلخرين ستفادة منالمحاولة ال ب ؛فوالتوق
 .ق، المالكي) م من منجزات عمارتنا الموروثة لتكون خالدة بنتاجها وبتطور أفكارها.ويعظ  ،عصرنا
  (17ص، 2004

 

 لعملية الحفاظ وهي: المرجوة هدافاأل د عدد منتم تحدي ،وبالتالي
 

 :حماية الشخصية البصرية -أ
 للموقع األثري، أو المبنى التاريخي،يجب األخذ بعين االعتبار التطورات المحيطة بالمكان وتأثيرها على 

 ،حيث يجب التحكم بمواد االتصاالت أو التوصيالت الكهربائية، واإلضاءة ؛والتي تميز المكان عن غيره
 .م، المصري) جل الحفاظ على أصالة الطابع التقليدي للمكان.من أ ؛اللوحات الدعائية...الخ أو

  (22ص، م2010
 
 :المناسب للمباني التاريخية أو األثرية ستخداماال -ب

ه، عمر  لة في إطالةفعا   ، حيث تعدالمبنى التاريخيأو  ،هي عملية إعطاء وظيفة مناسبة للموقع األثري 
 الدائمة. الصيانةن في الموقع يكون لهم دور كبير في أعمال المراقبة و ألشخاص المتواجدو والسكان أو ا

  (32ص، م2010 .م، المصري)
 

 :ةالتقليدي والتقنيات المحلية المواد استخدام -ت

ولكن في حال الحاجة الماسة لمواد  ،مواد مطابقة للمواد األصلية استخدامالترميم  عملياتيفضل في 
 .موقع األثري أو المبنى التاريخيوعدم إلحاق الضرر بال ،يتهاتأكد من فاعليجب ال ،حديثة

 
 :المتكامل الحفاظ -ث

قتصادية اال من الناحية ،بي طموحات المجتمعيللو المبنى التاريخي أم األثري لَ ع  المَ  على الحفاظ
 .واالجتماعي االقتصادي للنمو ستراتيجية المفضلةاال وهو للتنمية الموجه جتماعية، والحفاظاالو 
 
  :ستدامةاال -ج

 االستمرارية في تنظيم الوظائف المعطاة للموقع األثري، أو المبنى التاريخي، مع المراقبة والمتابعة، هي
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ختبار ذلك يكون بمساهمتها او ،ستمرارية متطورة مع الزمناالوهذه  .اإلنحرافاتوتصحيح في 
  (22ص، م2010 .م ،المصري) .نوعية الحياة للمجتمع المحليفي يجابية إلا

 
  والترميم الصيانةمفاهيم ومبادئ  2.2

 
والترميم الدورية  الصيانةحيث كان األنسان يقوم بأعمال  ،والترميم قديما الصيانةعرفت عمليات 

تطورت ومرت بعدة والترميم  الصيانةعمليات  لكن ؛ت الخاصة بعد تعرضها للتلفكن والمنشآللمسا
 بهبسبب ما لحق  ؛يد األصوات التي تنادي بالحفاظ على التراث المعماري ابة لتزاستجا ؛متعددة مراحل

في  وروباديد من نظريات الترميم في أظهرت العحيث  ،االولىمية وخاصة بعد الحرب العال ،من دمار
عيم اإلنشائي دكان مفهوم الترميم يقتصر على عمليات التحيث  ،الميالدي بداية القرن التاسع عشر

روما بجدار من  ، ومثال على ذلك تدعيم الكولوسيوم/نهيارم األثري أو التاريخي من االالمعللحماية 
 "Rafael stern"يطاليالنظرية المهندس اإل هذه، وقد تبنى م1807عام  بشكل ظاهر اآلجر األحمر

حيث قام بإكمال  (م 1762- 1840) "Valadier"يطاليالمهندس اإل هثم تبع ،(م 1889 -1780)
مواد مختلفة  استخدامباألصلي لكن  )الشكلبنفس  ،م(1829-1828) لمفقودة من الكولوسيوما جزاءاأل

ات الترميم التي نادت بإعادة ينظر  ت، وبعدها تطور تكون غير ظاهرة، بحيث عن المواد األصلية
وأبرز  .حتى لو تطلب ذلك إزالة بعض العناصر المهمة لتاريخي بهدف تحسينهللمبنى ا مالتصمي
حيث قام بإزالة الستائر من  "James Wyat"النظرية المعماري البريطاني  هذهيين الذين تبنوا المعمار 

  (16-15ص، 2007 .معتمة، ) راغ.أمام المذبح في أحد الكنائس لتحسين الف
 
 "William Morris" و (م 1819-1900) John Ruski"" قام في نهاية القرن التاسع عشرو 
إعطاء بهدف  ،التاريخية القديمةجمعية لحماية األبنية أول إنشاء ب ؛من إنجلترا (م 1896 -1834(

يم تباع مفاهوب اجميع المراحل التاريخية التي مرت على أي مبنى قديم قيمة متساوية، وبالتالي وج
وضع ب "oitoBamillo C" يطاليبعدها اإل قترحا كما (1ص، 2006 .زريق، ث)،الحفاظ والحماية

 .معتمة، ) خطار قبل وقوعها.حمايتها ووقايتها من األلمن حفظ المواقع األثرية قوانين من الحكومة تض
  (16-15ص، 2007

الحفاظ  إلى ،هحيث هدف من خالل مبادئ ؛"Luis Riegl"ه ظهر مفهوم جديد تبنا (م 1900)عام في 
حيث حدد  أقصى الحدود الممكنة، إلىيكون الحفاظ نقيا  نأب ،تدخالت ةعلى النسيج التاريخي دون أي

ا، والقيمة التاريخية عارض أي تدخل بشري فيهتوالتي  ؛هما: قيمة التقادم تينبقيمتين رئيس رقيمة األث
عتبارها والمعمارية، والتي يجب االمتناع عن التدخل فيها با ،جماليةوال ،يضا القيم الفنيةوالتي تضم أ

 (3ص، 2006 .زريق، ث) وثيقة تاريخية.
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التاريخية للدمار، فظهرت هنالك معالم األثرية و تعرضت العديد من ال ،المية األولىرب العنتهاء الحبعد او 
تم عقد مؤتمر دولي في أثينا/  ،(م 1931)في عام و  .الحفاظ على الممتلكات الثقافيةتنادي ب دعوات
ووضع  ،ختتم المؤتمر بتوصيات تنادي بضرورة الحفاظ على الممتلكات األثرية والتاريخيةاحيث  ؛اليونان

  ثار.والتدخل باآل ،تنظم عمليات الترميمالقوانين التي 
 

 كات الثقافية، حيث وجد أن القوانين السابقة لمعلى الممتل ادمارا عظيمالحرب العالمية الثانية أحدثت 
لذلك عقدت العديد من المؤتمرات التي نتج عنها العديد من  ،هاتكن مناسبة للظروف التي نتجت عن

من مفاهيم جديدة تضمن جميع  عنهبما نتج  ،م1964وكان أهمها ميثاق البندقية عام  ،يدةالمواثيق الجد
ستفادة من المباني التاريخية في وظائف رجعيات النظرية لمفهوم الحفاظ، واحترام النسيج األصلي، واالالم

 (14ص، 2002 .أ الهيجا، أبو) مفيدة.
 

 ،وترميم الممتلكات األثرية والتاريخية صيانةت في مجال ستراتيجياافقد تم تحديد  ،أما في الوقت الحالي
خذت على عاتقها التي أ ،طبقا للمعايير الدولية التي تم وضعها من قبل مؤسسات تعنى بحفظ التراث

 ورعايتها.والمباني التاريخية  ،عملية الحفاظ على المواقع األثرية
حول عدة نقاط في ثقافية والتي تتمحور وترميم الممتلكات ال الصيانةحيث وضعت مقاييس لعمليات 

 indirect  وغير المباشرة،  The direct methodن كان بالطريقة المباشرةإ ،عملية التدخل
method ،وإعادة البناء Reconstructionوإعادة التأهيل ، Rehabilitationوإعادة اإلنتاج ، 

Reproduction. ( ،19ص، 2007 .معتمة) 

 
 :راتومن أهم هذه المؤتم

  :م تحت رعاية عصبة األمم المتحدة1931ميثاق أثينا الذي عقد عام  -1
أن تكون المسؤولية مشتركة لحمايتها من  ،م بهسل  ، ومن المُ امشترك اميثاق أثينا اآلثار القديمة تراث عد  

 .يدةدأجل األجيال القادمة وأن  تكون بحلة ج
 :هيثار هم النتائج التي نتجت عن الميثاق بخصوص حماية اآلأ و 

  التطبيقي واإلرشادي. المستوى يتم تأسيس المنظمات الدولية المختصة بالترميم على  -أ
 مراقبة وفحص مشاريع الترميم لتالفي األخطاء. -ب
   سن القوانين للحفاظ على المواقع التاريخية. -ت
 .التقنيات والمواد الحديثة في الترميم استخدامباإلمكان  -ث
  .صارمة للمواقع التاريخيةيجب توفير الحماية والحراسة ال -ج

(http://www.abou-alhool.com/arabic1/details.php?id=32974. 20-3-2017) 

http://www.abou-alhool.com/arabic1/details.php?id=32974
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 :م1964عام The charter of Venice ميثاق البندقية -2
 تم االتفاق على عدة نقاط، كان من أهمها:    

 .المنفصلة فقط، وإنما البيئة الطبيعية المحيطة م التاريخي ال يشمل المباني المعماريةلَ ع  ن  المَ أ -أ
 إلى العلوم وكل التقنيات التي تؤدي هو تخصص تستخدم فيه كل ،الحفاظ والترميم للمعالم التراثية -ب

 .إنقاذ المعالم التراثية
 .ملَ ع  دورية للمَ  صيانةيتطلب الحفاظ على المعالم التراثية  -ت
 .عليهعملية الحفاظ  ساعد فيتو  ،المعلم في وظيفة تفيد المجتمع استخدام -ث
 المحيطة بالنسيج التاريخي. يجب الحفاظ على الظروف البيئية -ج
به إال في الحاالت الضرورية من أجل  عدم فصل النسيج التاريخي عن النسيج الحضري المحيط -ح

 .هنقاذإ
                          .عالية التخصص الترميم هي طريقة عملية -خ

 )2017-3-. 21https://www.icomos.org/charters/venice_e.pdf( 
 

 :1972، باريس / UNESCO م والثقافةو المؤتمر العام لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعل -3
 : ما يأتيتمر أبرز ما نتج عن هذا المؤ و     

جعل التراث يؤدي وظيفة الحياة الجماعية، ودمجه في مناهج  إلىة عامة تهدف ساتخاذ سيا -أ
 التخطيط العام.

 تأسيس دوائر في األقاليم تعنى بحماية التراث الثقافي والطبيعي. -ب
 هتمام بالتراث.العلمية والتقنية التي تعنى باال الدراسات واألبحاث دعم وتطوير -ت
جل الحفاظ على التراث.والمالية الالزمة من أ بير القانونية واإلداريةخاذ التداات  

(http://www.arcwh.org/ar/1972. 20-3-2017)  
 

 :م1992التي وقعت عام  "تفاقية مالطاا" باسم معاهدة فاليتا المعروفة -4

 ،األوروبية مصدر ا للذاكرة الجماعية عتبارهحماية التراث األثري األوروبي با إلى ،تهدف المعاهدة -أ
 وكأداة للدراسة التاريخية والعلمية. 

هي عناصر  ،وأي آثار أخرى للبشر من العصور الماضية ،جميع البقايا واألشياء تعد -ب
 التراث األثري. 

 ،ومجموعات المباني والمواقع المتقدمة ،والمنشآت ،الهياكل :على مل التراث األثري تيش -ت
 ى. من أنواع أخر  وآثار ،واألشياء المنقولة

https://www.icomos.org/charters/venice_e.pdf
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  وروبا.أ ا داخلدولية ملزمة قانوني معاهدة تفاقية مالطاا تعد

2017)-4-list/143. 1-http://www.coe.int/en/web/conventions/full( 

 

تجدر  جل المعرفة والتذكيرولكن من أ ،لتي ال يتسع ذكر بنودهاق االعديد من المؤتمرات والمواثيهنالك و 
 وهي: ؛اإلشارة إليها

 م.1948عام ،إيطاليا-بيروجيا – العمارة لتاريخ الخامس المؤتمر -1
 .م1972عام  ،باريس –تفاقية الدولية لحماية التراث العالمي والثقافي والطبيعي اال -2
 م.1987 التاريخية، عام ميثاق واشنطن للحفاظ على المدن والمناطق -3
 م.1988عام ،وثيقة الحفاظ على األماكن ذات التميز والقيمة الحضارية، أستراليا -4
 .م1989عام ،سويسرا –وثيقة الحماية والحفاظ على اآلثار والتراث، لوزان  -5
 م.1990عام ،ثري الميثاق الدولي إلدارة التراث األ -6
 .م2004عام  ،طق التاريخيةعلى المباني والمنا الصيانةوثيقة دبي للحفاظ و  -7

 
 :الصيانةمبادئ  1.2.2

 
عام  ،البندقيةفي اآلثار التاريخية  للحفاظ علىللمهندسين المعماريين والفنيين  ،في المؤتمر الدولي

تعريف لم ينحصر  المادة األولى:تم توضيح مفهوم الصيانة من خالل عدة مواد وهي:  ؛ حيثم1964
المناطق الحضرية أو الريفية التي يوجد  شملي وإنما ؛معماري العمل الفي فقط  التاريخيو  المعلم األثري 

األعمال األكثر تواضعا بل يشمل  ؛ال الفنية العظيمة فحسبعلى األعم التعريففيها دليل، وال ينطبق 
 إلى ،صون وترميم اآلثاريستند يجب أن . المادة الثانية: سبت أهمية ثقافية مع مرور الوقتكتاوالتي 
ن إ والمادة الثالثة:. العلوم والتقنيات التي يمكن أن تسهم في دراسة التراث المعماري وصونه جميع

 .بما في ذلك األعمال الفنية واألدلة التاريخية ،ستعادتها هو حمايتهااالقصد من الحفاظ على اآلثار و 
(https://www.icomos.org/charters/venice_e.pdf. 1-4-2017)  

والمادة  .الحفاظ على اآلثار على أساس دائمأنه من الضروري ب: الصيانة رابعةالمادة ال وعرفت
مرغوب فيه، ولكن اجتماعي مفيد، و ستفادة منها لغرض االو يسهل الحفاظ على اآلثار مما  :خامسةال

 يسمحوفي هذه الحدود فقط ينبغي تصور التعديالت التي ، زخارفهوضع المبنى أو في يغير أال يجب 
، هبكل مكونات عليهيعني الحفاظ  المعلم األثري الحفاظ على  :دسةالسا المادةالوظيفي لألثر، و يير تغالبها 

ال يتم فصل المعلم األثري فالسابعة: المادة ما يغير فيه، أوال يجوز السماح ببناء أو هدم أو تعديل جديد 
ال الثامنه: المادة  .ية قصوى أو دولية ذات أهم ،مصلحة وطنيةمن له ما يبرره ال إذا كان إ ،نهاعن مك

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9
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التي تشكل جزءا ال يتجزأ من النصب إال إذا كانت  ،أو الزخرفة ،أو الرسم ،يمكن إزالة عناصر النحت
                                                        ا.عليههذه هي الوسيلة الوحيدة لضمان الحفاظ 

 2017)-4-_e.pdf. 3https://www.icomos.org/charters/venice ) 
، والصيانة التخصصية ويندرج مفهوم الصيانة تحت عدة مستويات، وهي الصيانة الدورية البسيطة

 العالجية، والصيانة الوقائية، وتنتهي باالصالح والترميم.
 

 :مبادئ الترميم 2.2.2
 

ري أو البناء للمعلم األث نقاط في عمليات الترميم م خمس1964عام  البندقية وثيقة لقد وضعت
عملية الترميم هي عملية متخصصة للغاية، والهدف منها هو  بأن :المادة التاسعة نصتحيث  ،التاريخي

ام المواد حتر األثري وإبرازها، وهي تقوم على ا الحفاظ على القيمة الجمالية والتاريخية للمعلم التاريخي أو
، واجراء رية وتاريخية للمعلم التاريخي أو األثري سبق الترميم دراسة أث، ويجب أن توالوثائق األصلية لها

في الحاالت على انه  :المادة العاشرةنصت . وتوثيق المشاكل، والتدخالت عمليات الفحص والتشخيص،
ت تيمكن عمل تدعيم وتقوية بمواد حديثة أثب أنهالتي ثبت فيها عدم كفاية التقنيات التقليدية وضعفها، ف

يجابية ا دراسات وتم التحقق من إعليهجريت ، وقد أى الموقع األثري سلبافاعليتها وعدم تأثيرها عل
جميع الفترات الزمنية التي تعرض لها المعلم حترام أنه ال بد من ا :ةالمادة الحادية عشر نصت و  .نتائجها

يتم ما و ستثنائية، اكن تبريره إال في ظروف ال يم فترة زمنية معينةالكشف عن وإن ، األثري أو التاريخي
، وتقييم أو جمالية كبيرة ،أو أثرية ،قليل الفائدة والمواد التي يتم إبرازها ذات قيمة تاريخيةيكون إزالته 

أهمية العناصر المعنية والقرار بشأن ما يمكن تدميره ال يمكن أن يقتصر على الفرد المسؤول عن 
يجب أن نه بينت أفقد ة، ر الثانية عش المادة. صة في هذا المجالتخصبل من خالل لجنة م ؛العمل

ككل، ولكن في الوقت نفسه يجب أن تكون  المعلمالمفقودة مع  جزاءستبدال األاعمليات م وتتواءتتكامل 
 وأخيرا .زوير األدلة الفنية أو التاريخيةت إلىستعادة عن األصل بحيث ال تؤدي عملية اال قابلة للتمييز

 جزاءمن األ شيء ال ينتقص ما ح باإلضافات إال بقدريمكن السمانه ال أبينت  :عشر الثالثةالمادة 
  .بيئته التقليدية، وتوازن تكوينه وعالقته مع محيطه وأ لمبنىالمثيرة لالهتمام في ا

)2017-4-3. https://www.icomos.org/charters/venice_e.pdf(    
فك وإعادة البناء، تأهيل الوسط الترميم الجزئي، و الترميم الشامل، الى عدة أجزاء، هي:  الترميموينقسم 

 المحيط بالمعلم المراد ترميمة.
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 :التي تعنى بالحفاظ والترميم مؤسساتال 3:2:2
 
 أصبحوالتي  ،والفاعلة في الحفاظ على التراث ،العاملةالهيئات العالمية والمحلية  ضذكر بعأ أن هنا ودأ

 المؤسسات: هذهومن  ،لها خبرات وباع طويل في هذا المجال
 

 :مؤسسات حفظ التراث العالمية 1.3.2.2
 

 : (UNESCO)اليونسكو -أ
والعلوم  للتربية منظمة األمم المتحدة"هي ، و م1945 عام الثاني من تشرين 16 يوم في إنشاؤهاتم 

 والثقافة والعلمالتربية  طريق عن ،البشر عقول في السالم حصون  بناء إلىف المنظمة هدتو ، "والثقافة
 على والعمل والشعوب، والثقافات ،الحضارات بين حوار إلطالق المالئمة الشروط وإيجاد تصال،واال

 تتعلق المواثيق التي من العديد بوضع، الدولية المساعيرت تصدوقد  للتنمية، متكاملة رؤية تحقيق
   )http://en.unesco.org .5-4-2017( .والطبيعي المادي وغير المادي التراث وحمايةانة بصي

 

 (ICCROM): ميكرو اآل -ب
 الثقافية الممتلكات صون و  لدراسة الدولي المركز" يتعن، و م1956 عام في اليونسكو من قبل هاإنشاؤ تم 

 طالعضاال في نشاطاتها وتتمثل، يطالياإ /روما في مركزها يقع حكومية دولية منظمة وهي ،"وترميمها
 صون و  تعزيز بهدف الجمهور وتوعية والتدريب، التقنية والمساعدة والتوثيق ،البحوث مجال في ببرامج
  )http://www.iccrom.org .5-4-2017 (.المنقول وغير المنقول الثقافي التراث

 

 :(ICOMOS)اإلكوموس  -ت
  "والمتاحف لآلثار الدولي المجلس" هاتترجم حكومية دولية منظمة وهيم، 1965عامفي  إنشاؤها تم

 ،واألثري  المعماري  التراث صيانة نظرية تطبيق زيزتع إلى ،وتهدف المنظمة فرنسا، /باريس في مركزها
وترميمها(  واآلثار المواقع لصون  (الدولي الميثاق مبادئ نشاطها على ويقوم العلمية، وتقنياته ومنهجياته

  )http://www.icomos.org/fr .5-4-2017( م.1964 "البندقية ميثاقب"والمعروف 

 

  (WHC): العالمي التراث مركز -ث
 حيث، اليونسكو منظمة عن ،أيضا منبثقة لجنة وهيم، 1972 العالمي عام التراث ركزتم إنشاء م

 التراث صندوق " و "العالمي التراث مركز" إنشاء اتفاقيةعلى  اليونسكو في األعضاء الدول عتمدتا 
 في والطبيعي ذيالتراث الثقا دوالهدف من االتفاقية تحدي ،م1976 عام منذ يعمالن وهما ،"العالمي
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 القادمة. األجيال إلى لنقله هوترميم عليهالحفاظ جل أقيمة العالية والمتميزة من ال
)2017-4-5. http://whc.unesco.org( 
 

 :)(CHWBالتراث الثقافي بال حدود  -ج

ث الثقافي المهدد الحفاظ على الترا في مجال تعملمنظمة إغاثة دولية  وهيم، 1995ها عام ؤ نشاإتم 
مجموعة من الناس هو تدمير للتراث الثقافي  ةالذي ينتمي ألي ر التراث الثقافين تدميوتؤمن بأ ،بالخطر

             .وانتماؤهم إليه ،التراث الثقافي العالمي فيتهم ااهمالناس لهم مس جميعن أحيث للناس جميعا، 
 )2017-4-5. www.sitesofconscience.org( 
 
 :)RCJA(لجنة إعمار المسجد األقصى وقبة الصخرة  -ح

م من أجل جمع 1954، ملك المملكة األردنية الهاشمية، عام "الملك حسين"تم تأسيسها بأمر من 
تابعة لوزارة وهي  سجد األقصى وقبة الصخرة المشرفة،للقيام بأعمال الترميم الالزمة في الم ،التبرعات

من  ،األسرة الهاشميةوقد لقيت الدعم السخي من قبل  ،األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية األردنية
الذي طال المسجد األقصى والمناطق المحيطة  ،أجل مواجهة مخططات التهويد والتخريب اإلسرائيلي

به، وقد نفذت العديد من مشاريع الترميم، منها ترميم المسجد األقصى بعد إحراقه على أيدي عصابات 
ن األلمنيوم المطلي بالنحاس المشرفة بصفائح م ،م، وعمل تغطية لقبة الصخرة1969اليهود عام 

  والمسجد األقصى، وغيرها من المشاريع. ،الموجودة في قبة الصخرة ،والذهب، وعمل ترميم للفسيفساء
(http://www.rcja.org.jo/page 22/اإلعمارات+الهاشمية/   9-4-2017) 

  
 :فلسطين/ مؤسسات حفظ التراث المحلية 2.3.2.2

    
وترميم  انةيالحفاظ وحماية وص في حقل العاملةحكومية الغير و  ،كوميةالمؤسسات الحك العديد من هنا

حكومي قطاعين:  إلىالمؤسسات  هذهويمكن تصنيف  ثرية والتاريخية في فلسطين،المواقع والمعالم األ
 .)خاص( وغير حكومي

 
 :(Government sector )الحكومي القطاع 2.3.2.2.1

 
بهدف النهوض  ،م1994واخر عام والتي تم تأسيسها أطينية، الفلس واآلثارالمتمثل بوزارة السياحة 

 ،هوحمايت ،من خالل المحافظة على الموروث الثقافي ؛كافة بصناعة السياحة في المناطق الفلسطينية
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وقد نفذت ، نين المتبعةاوالمرافق السياحية ضمن القو  ،، ومراقبة عمل المؤسساتوتنفيذ مشاريع الترميم
تنفيذ  إلى، إضافة يةنقاذاإلو  ،األثرية المنظمة التنقيباتسطينية العديد من لار الفوزارة السياحة واآلث
 والدراسات.لبحوث اإضافة للعديد من  ،تاريخيةو لمواقع أثرية  الترميم العديد من مشاريع

(Al-Houdalieh, S. 2010, p39-42) 
 

 :( NGOsغير ربحيةمؤسسات حكومي )الغير القطاع  2.2.3.2.2
 

 :(TAAWON) لتعاون ا مؤسسة -أ
وهي  ؛بارزين ومفكرين أعمال فلسطينيين رجال قبل من سويسرا م، في1983عام  في تم تأسيسها

 القدس عام في القديمة البلدة إعمار برنامج التعاون  مؤسسة أسستوقد ، ربحية غير خاصة مؤسسة
 مواقع إعمار وترميم بهدف ؛واالجتماعي االقتصادي لإلنماء العربي الصندوق  من أساسي بدعم م1994

والطابع من أجل الحفاظ على الهوية وذلك  .القدس في القديمة البلدة في سكنية ومبان   ،وتاريخية، أثرية
 من من التوسع البرنامج تمكن وقد .لقدسمدينة اأمام تحديات االحتالل اإلسرائيلي في  ،الفلسطيني

 استخدام عملت المؤسسة على تشجيع كما، فيه محددة مشروعات لصالح استقطابه تم الذي الدعم خالل
 الترميم عملياتشراك المجتمع المحلي في إ على ،البرنامج هدفو الترميم،  في عمليات المواد التقليدية

من  مكون  فني عمل فريق البرنامج بتنفيذ واالقتصادية، ويقوم االجتماعية هظروفمن أجل تحسين 
 العمارة سواء أكانوا محليين أم أجانب. جالم في ،وخبراء، معماريين ومهندسين ،مخططين

 (Al-Houdalieh, S. 2010, p45)
 

 

 :(CCHP) الثقافي التراث حفظ مركز -ب

 ؛وذلك بتكليف من الرئيس الراحل ياسر عرفات ،م1991عام  الثقافي تم تأسيس مركز حفظ التراث
الحقا  بيت لحم، وقد أصبح ثرية في مدينةلمتابعة وتوسيع جهود الحفاظ على الممتلكات الثقافية واأل

ويعمل المركز على حماية وإدارة  ؛هيئة مستقلة تعمل تحت إشراف هيئة من مجلس األمناء والمستشارين
وذلك من خالل تنفيذ المشاريع التوعوية في المدينة للفئات  ؛موارد التراث الثقافي، وتعزيز الوعي

في أهمية تكامل عملية حفظ التراث بدءا   ،ركزالمختلفة وعمل البرامج التدريبية، وتتلخص فلسفة الم
بالتوثيق والبحث، وإعداد الدراسات والخطط الالزمة، والمساهمة في تطوير اإلطار القانوني، وعمليات 

 .الترميم والتأهيل وانتهاء  بالتوعية والتدريب، بما يضمن شراكة ومشاركة المجتمع المحلي
)2017-4-6. rhttp://www.cchp.ps/index.php?lang=a( 
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 :(IWAQR) رواق – الشعبي المعمار مركز -ت
حماية لهدف ي م، وهو مؤسسة غير ربحية1991عام  )رواق( "المعمار الشعبي مركز" تم تأسيس

األول: هو نشر  :وقد حدد المركز العديد من األهداف المهمة منها .وتطوير التراث الثقافي في فلسطين
، وعمل الفعاليات التوعوية والثقافية التي تصب مية الموروث الثقافيالوعي الثقافي بين المواطنين بأه

ثالثا: عمل مشاريع  .ثانيا: العمل على إحصاء المباني التاريخية في فلسطين وتوثيقهافي نفس الهدف. 
ترميم للعديد من المباني التاريخية في القرى والمدن الفلسطينية، إضافة لطباعة العديد من الكتب 

 Houdalieh, S-(Al. 2010, .عنى بالحفاظ على الموروث الثقافيت والنشرات التي توالمخططا
p45) 

 
 (HRC): الخليل لجنة إعمار -ث

 ، وذلك منليف من الرئيس الراحل ياسر عرفاتبدعم وتك ،م1996عام عمار الخليل إ تم تأسيس لجنة 
لى إدارة هذه عولديها القدرة خالل شخصيات ومؤسسات ذات دراية بأهمية الموروث الثقافي في الخليل، 

تيطانية : مواجهة الهجمة االسهمة منها، األولوقد حددت اللجنة العديد من األهداف المالموارد الثقافية. 
فاظ على النسيج ثانيا: الح .وذلك بزيادة النشاط السكاني داخل البلدة القديمة ،الشرسة داخل البلدة القديمة

 نة معثالثا: ربط أحياء المدي .على الجزئيات المعمارية في المدن العمراني كامال من خالل الحفاظ
 بعضها البعض وتعزيز التواجد السكاني فيها.

رغم المضايقات والمصاعب التي واجهت لجنة إعمار الخليل، إال أن ها حققت إنجازات عظيمة، 
  نواة مدينةفي ستيطان في مواجهة اال ،واستطاعت تحقيق األهداف المنشودة في تعزيز صمود المواطنين

4p4, 2010 .Houdalieh, S-(Al( .فيها والحفاظ على الممتلكات الثقافيةالخليل القديمة 
 

 

 : (IWAN)التراث عمارة مركز -ج
 بكلية "الحضري  والتأهيل المعماري  الترميم وحدة "اسم تحتم 2000 عام التراث عمارة مركز تأسيستم 

تحت  المركز يعمل .والتراثية األثرية المناطق على الحفاظ جلن أم غزة في اإلسالمية بالجامعة الهندسة
في الهيئة التدريسية بكلية الهندسة  وأعضاء ،خبراء في مجال الترميم قبل منمباشرة  ومشاركة إشراف

 من خالل عدة محاوروذلك  ،غزةقطاع المراكز التي تعنى بحفظ التراث في  أهممن  ويعد الجامعة،
بالعديد من النشاطات في  من خالل القيامالترميم والحفاظ على التراث العمراني  ،األولالمحور  :هي

مجال الحفاظ على التراث، مثل دورات للمرممين  عقد الدورات التدريبية في :المحور الثانيهذا المجال. 
وكيفية  ،راثالتوأهمية التوعية المجتمعية بقيمة : المحور الثالث والخبراء في مجال الترميم. والمهندسين

 .التراث أهميةحيث تم عقد النشاطات المجتمعية الثقافية التي تعنى بتوعية المواطنين في  ؛عليهالحفاظ 
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 .في مجال الحفاظ على التراث م2012مركز على الجائزة العربية الكبرى للثقافة لعام الل حصقد و 
.edu.pshttp://iwan.iugaza(/)2017-4-20   

 
 (MCJ): مركز الفسيفساءجمعية  -ح

حفاظ على الممتلكات الثقافية والمعمارية في تهدف لل هجمعية غير ربحيم، وهي 2003تم تأسيسها عام 
وتبادل الخبرات  ،بتقنيات متطورة ،الترميم أعمال ، وتدريب كادر فلسطيني متخصص فيفلسطين

وقيمة الموارد  بأهمية يلمحلاوتعريف المجتمع في هذا المجال،  والمعرفة مع دول أوروبية وعالمية
م في يذ العديد من مشاريع الترميقد تم تنفل .اقتصادي  اها ر ستثماا واعليهالحفاظ تشجيع و  ،واألثريةالثقافية 

التي تهتم في  ؛طباعة العديد من الكتب إلى ضافةإ جبيل ...الخ، ونصف ،وسبسطية ،أريحا والقدس
Houdalieh, S-(Al. 2010 , واألثري والثقافي في فلسطين.ري حفاظ على التراث المعماضوع الو م
)6p4

 
 

   : )niversitiesUalestinian P (ةجامعات الفلسطينلا -خ

كاديمية الفلسطينية بعد عدة عقود من تأسيس برنامج ثار في المؤسسات األجاء إنشاء برنامج علم اآل
شاء عدد من ن، وقرابة قرن واحد بعد إواالسرائيلية األوروبيةجامعات من قبل ال "علم األثار التوراتية"

من الجامعات  قد تم طرح برنامج علم اآلثار في خمسالقدس، و رية في اثس الميدانية اآلالمدار 
ليل، والجامعة اإلسالمية هي جامعة بيرزيت، وجامعة القدس، وجامعة النجاح، وجامعة الخ ،الفلسطينية

 نشر الوعي بقيمة المواقعريين المحليين، و اتدريب جيل جديد من اآلث إلى ،لجامعاتوهدفت ا ،في غزة
إضافة لنشر  ،يهاف جل تدريب الطالبمن خالل القيام بالتنقيبات األثرية في مواقع متعددة من أ ،يةثر األ

متلكات الوعي لحماية الم جل تعزيز دورها في نشرمن أ التنقيب األثري ومات المكتشفة في سياق المعل
 2p4, 2010 .Houdalieh, S-(Al-43(ثرية.األ

 

 
 رضيات الفسيفسائية وعوامل التلفاأل  3.2

 
 ،فسيفسائية التي تحتوي على أرضيات من المواقع األثرية كبيرة ا  عدادأ نها تمتلك أإن  ما يميز فلسطين 

الروماني، والبيزنطي،  :فمنها ،وهي جميعها تعود لفترات زمنية مختلفة ،بأشكال وزخارف متنوعة ومتميزة
وتميزت هذه اللوحات  .ريبا الطابع التقني أو الفني الخاص بهاتمتلك تق ةزمنيوكل فترة  .سالمياإلو 

ن فلسطين تمتلك التنوع أوذلك بسبب  ؛تهاة المستخدمة في صناعيالفسيفسائية بتنوع ألوان الحجارة الطبيع
طبيعة  إلىإضافة  .بدرجات متفاوتة ا  لون نية وثالثينثما إلىجارة الطبيعية التي قد تصل ألوان الحفي 

 أرضيةوكل  ،ألخرى  ئيةقد تنوعت من أرضية فسيفساو  ،الرسومات المكتشفة في أرضيات الفسيفساء

http://iwan.iugaza.edu.ps)/
http://iwan.iugaza.edu.ps)/
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 ، تقنية الفسيفساء اليونانية.2:2 الشكل
 .https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Mosaic ،2017المصدر(: ) 

 

اللوحات الفسيفسائية قد  ههذبعض ن أال إفسيفسائية تمتلك الطابع الخاص الذي يميزها عن غيرها، 
 المتعمد وغير المتعمد.عوامل التلف والتخريب  إلى تعرضتَ 
 

 ء:نشأة وتطور صناعة الفسيفسا 1.3.2
 
إن الفسيفساء هي فن عريق عرف منذ آالف السنين، وكلمة فسيفساء جاءت من اللغة اليونانية  

Μωσαϊκόأو من الحجارة، ، والفسيفساء هي: "فن الزخرفة وتزيين األشياء من خالل تجميع أجزاء 
أو الخزف...الخ مع بعضها البعض، بمواد الصقة كي تشكل  المجوهرات،أو الحجارة الكريمة و  الزجاج،

 اللوحة الفسيفسائية".
(http://www.antiquitiesinc.com/ancient-mosaics-brochure.pdf 22-4-2017) 

فقد تم  (Mosaic)أما كلمة "موزاييك"
وتعد أقدم  استخدامها في الفترة الرومانية.

قطعة فسيفساء جدارية تم اكتشافها في مدينة 
"الوركاء" الواقعة جنوب العراق والتي تعود 

قبل الميالد، وهي من القطع  4000إلى 
الفخارية المكونة من األلوان األبيض، 

كما تم  (1:2ل)الشك واألحمر، واألسود.
ية مكونة من حصى اكتشاف لوحة فسيفسائ

األبيض، واألسود شمال اليونان  الواد بلونين
 ،مقدونيا التاريخية عاصمة "بيال"في مدينة 

تطور فن وقد  ،تعود للقرن الرابع قبل الميالدو 
خالل  ،اليونانيةفي الفترة الفسيفساء صناعة 

تم إضافة حيث القرن الثالث قبل الميالد 
في الحجارة المقطوعة الملونة والزجاج 

المكعبات  ستخدامإضافة التها، اعصن
التي يصل حجم  الصغيرةالفسيفسائية 

 .(2:2)الشكل 3سم1حوالي  فيهاعب كالم
  (17-14ص، 2012أ. حمدان، )
 

 العراق.-/ الوركاءقدم قطعة فسيفساء جدارية، أ1:2 الشكل
 https://ma69ablog.blogspot.com/p/blog-page.html  ،2017المصدر(: ) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Mosaic
http://www.antiquitiesinc.com/ancient-mosaics-brochure.pdf
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 .تركيا-اسطنبول ،تقنية الفسيفساء البزنطية، 4:2 الشكل
-https://www.123rf.com/photo_62235809_historic-medievalالمصدر(: ) 

byzantine-mosaic  ،2017 
 

صناعة نتشرت افقد  ،في الفترة الرومانيةأما 
من القرن األول قبل  كبيرالفسيفساء بشكل 

تميزت و  .الد حتى القرن الرابع الميالديالمي
بوجود  ةناعة الفسيفساء في هذه الفتر ص

ويكون  ،صورة أو شكل يرمز لشخصية أو إله
 بهتحيط و  في مركز اللوحة الفسيفسائية،

أو  ،أشكال وزخارف تعبر عن الحياة
)الشكل  القصص األسطورية لتلك الفترة

، حيث تم دقة العمل عاليةوقد كانت ، (3:2
ستخدم فيها مكعبات اكما أن بعض اللوحات  .لثالث لألشكالتدرج اللون الواحد إلعطاء البعد ا استخدام

                           .3سم 0.2فسيفسائية يصل حجم المكعب فيها حوالي 

(http://www.antiquitiesinc.com/ancient-mosaics-brochure.pdf. 3-5-2017) 
 

الزجاج الملون بكثرة في  استخدامآخر؛ حيث تم  فإن الفسيفساء أخذت منحى   ،أما في الفترة البيزنطية
 إضافة لتنوع األشكال والرسومات، والتي كان الكنائس؛ وذلك من أجل إظهار البهجة وانعكاس الضوء،

حيث تم تنفيذ  ،طابعها في الغالب دينيا
اة اليومية والرموز األشكال التي تمثل الحي

في القرن  دينية في بداية الفترة البيزنطيةال
المسيحية تطورت  ةنانتشار الدي، وبعد االرابع

تحتوي على  وأصبحتصناعة الفسيفساء 
المسيح، السيد التصاوير اآلدمية للعذراء، أو 

أما طريقة  ،(4:2)الشكل  أو القديسين
وتقنيات تصنيع الفسيفساء هي نفسها لم 

الفترة نهاية ر من الفترة الرومانية حتى تتغي
  البيزنطية.

 
في الفترة اإلسالمية فقد كان هنالك ارتباط واضح بين فن صناعة الفسيفساء في الفترة البيزنطية مع أما 

 المستخدمة، أو التقنيات وحتى في األشكال  فن صناعتها في الفترة اإلسالمية، وذلك من خالل المواد

 .نابلس ، تقنية الفسيفساء الرومانية/3:2 الشكل
 2008، مركز الفسيفساء المصدر(:) 

 

http://www.antiquitiesinc.com/ancient-mosaics-brochure.pdf
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 أريحا.-مركز الفسيفساء/ الفترة الحديثةتقنية الفسيفساء ، 7:2 الشكل
 2014، الباحثالمصدر(: ) 

 

ولكن  ،(5:2 )الشكل نباتيةأو ال الهندسية
الفسيفساء في الفترة صناعة ما ميز 
وذلك  ،نها كانت أكثر ثراءبأ ،اإلسالمية

بوجود المساحات الكبيرة من الفسيفساء 
أن  إلىالزجاجية أو الحجرية، إضافة 

والتصاوير في غالبيتها  ،معظم األشكال
 مع عدم وجود ،ية أو نباتيةهندس كانت
ة إال في مناطق حيوانية أو آدمي صور

محدودة وذلك لتحريمها الديني لدى 
  !!المسلمين

 
لم  ،الفسيفساء في العصور الوسطىولكن 

تكن بتلك القيمة التي كانت في العصور 
السابقة؛ حيث أن فن الفسيفساء ارتبط 
باألوضاع االقتصادية والسياسة والدينية 
لكل فترة، وبالتالي فترة العصور الوسطى 

انعكاس قوي  إلىوأدى ذلك  كانت فقيرة،
على مستوى العمل الفني الفسيفسائي 

، 2012 .أحمدان، ) (.6:2)الشكل 
   (32-24ص

 

 متدادالفسيفساء في الفترة الحديثة هي ا
، لكن مع ستمرارية لصناعة هذا الفنوا

 ،تصال والمواصالتتطور وسائل اال
وتطور التقنيات الحديثة في تقطيع 

 ،(7:2الشكل ) المكعبات الفسيفسائية
التصوير والطباعة وتطور وسائل 
تطور حرفة  إلىوالحوسبة، أدى 

الفسيفساء من حيث تنوع األلوان واألنواع 
كانت سواء  ،المستخدمة قي صناعتها

 فلسطين.-القدس-/ قبة الصخرةتقنية الفسيفساء اإلسالمية، 5:2 الشكل
-https://www.123rf.com/photo_62235809_historic-medievalالمصدر(: ) 

byzantine-mosaic  ،2017 
 

 .ايطاليا-رافينا -يناتقنية الفسيفساء العصور الوسطى/ سان جوف، 6:2 الشكل
 https://www.pinterest.com/pin ،2017المصدر(: ) 
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 .تصنيع الفسيفساء طبقات، 8:2 الشكل
2013 ، الباحثالمصدر(: )  

 

األكسسوارات التي تستخدم في أزياء السيدات الناتج الصناعي مثل وع تن إلىأدى قد  صناعيةطبيعية أم 
كبر حجما مثل اللوحات منزلي )طاولة أو رفوف(، وصناعات أة األثاث ال)العقد أو الحلق(، وصناع

تماثيل ليصنع منها صناعة الفسيفساء  تتطور المطلوب، وقد  الشكلاألرضيات حسب أو  ،الجدارية
تطورت كما  في بعض المدن العالمية التي تعنى بهذا الفن، ،تشكيلية في الساحات والميادين العامة

المجتمع من ممكن  عدد ألكبر الخبرةونقل  ،التي تعنى بتصنيع الفسيفساءوالمشاغل  العديد من المدارس
   تكون حرفة تعود بالدخل المناسب ألصحابها.ل ،أجل تنمية السياحةالمحلي من 

 

 :تقنية صناعة الفسيفساء 2.3.2
 

 ،تقريباالفسيفساء متشابهة صناعة تقنيات 
 ،والرومانية ،اليونانية)لجميع الفترات 

من حيث تحضير  ،(واإلسالمية ،والبيزنطية
طبقة  إلىالية وصوال توالطبقات المت ،التربة

الطبقات التحضيرية  وقد تم ذكر ،الفسيفساء
 إلىمن األعلى  ،بالترتيب الفسيفساء ةوطبق

مع ، (8:2 )الشكل حسب مشاهدتهااألسفل 
العلم أن عملية تصنيع الطبقات التحضيرية 

 إلىمن األسفل  وطبقة الفسيفساء تبدأ
 :  تيكاآل األعلى، وهي

 
1- :Tessellatum 

 حيث ، أو مواد اخرى؛أو الزجاجية ،مكونة من المكعبات الحجريةهي طبقة الفسيفساء الو  :العلويةالطبقة 
في بعض األحيان، وهي مثبتة  2سم10من السنتيمترات حتى أكثر من  أجزاءحجمها ما بين  يتراوح

ليزيد  ،المكعبات هذهبين  الجيرحيث يتغلغل  ؛)الطبقة الالصقة(األولى  ةريضيحالتبشكل مباشر بالطبقة 
 .أملس العلوي  الغالب سطحهاوالتي يكون في  ،لمكعبات الفسيفسائيةمن قوة وثبات ا

 (Getty Conservation Institute. 2013, p2)  
 

2- :Bedding layer 
ويتراوح سمكها ما بين  ،الجيرطة مكونة من هي عبارة عن خلو  :(من األعلى األولى)الطبقة التحضيرية 

 .ها البعضبعضوهي الطبقة الالصقة التي تقوم بربط المكعبات الفسيفسائية وتثبيتها ب ،سم1-2
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3- :Nucleus 
والرمل أو التراب )حسب المنطقة  الصغيرةوالتي تتكون من الحصويات  :(ةنيالثا)الطبقة التحضيرية 
كون وي ،الجير، مع إضافة نسبة عالية من رمادالو  ،وط مع كسر الفخارفيها( المخل ةونوع المواد المتوفر 

ومهذب، وقد يتم عمل  تكون ذات سطح مستو   ،سم، وفي الغالب5ل سماكة هذه الطبقة حوالي معد
نية قالت هذهو  ،قبل البدء بعمل الفسيفساء ،الرسوم التحضيرية للوحة الفسيفسائية على سطح هذه الطبقة

  ا.نادرا ما تم كشفه
 
4- :Rudus 

مخلوطة مع التراب والحصويات و  ،حجارة متوسطة الحجموهي مكونة من  :(الثالثة)الطبقة التحضيرية 
 ,Abu Aysheh. 2008)سم تقريبا. 9-5وتبلغ سماكتها ما بين  الرماد،وبقايا من  الجيروأحيانا 
p23) 

 
5- Statumen: 

سم 35-20يرة التي يصل سمكها ما بين وهي تتكون من الحجارة الكب :(ةالطبقة التحضيرية )الرابع
 .تقريبا، وهذه الطبقة موضوعة على التراب المدكوك

دحل و  ،وتهذيب ،تمر في عمليات تسوية اهنأل ،كما يمكن اعتبار طبقة التراب من الطبقات التحضيرية
 لتكون ارضية صلبة لتحمل الطبقات التحضيرية التالية، وطبقة الفسيفساء.

 
 :ات الفسيفسائيةاللوحأنواع  3.3.2

 
أو لوحات متنقلة،  ،أو أسقف ، أو لوحات جدارية،ما أرضياتإ :اللوحات الفسيفسائية تكون بعدة أشكال

الرسومات والزخارف تعقيد في  اكوأصبح هن ،وقد تطورت الفسيفساء مع تطور المجتمعات وتنوع الحاجة
ذلك ال بد للفسيفسائي أو ل ؛لنوعأو ا الشكللها مسميات حسب  تأصبحو  ،ن كانت سهلة وبسيطةبعد أ

 :هاوأشهر  ،واألشكال اللوحاتالمرمم أن يكون على معرفة بأسماء هذه 
 
1- :Opus tessellatum  

 استخدامويتميز ب، الفسيفسائية األرضيات في صناعة الكالسيكية اتالفتر  في شيوعا   هذا النوع األكثر
تكون مصفوفة  الشكلالعادة مكعبة وهي في  ،3مس2حتى  3مس1مكعبات فسيفسائية بأحجام تتراوح بين 

 تتكون من أنواع كثيرة من )الحجارة،، و (9:2 )الشكل بجانب بعضها البعض لتشكل الرسم المطلوب
 



39 
 

ويمكن  والرخام والسيراميك، والزجاج...الخ( 
أو أو ثنائية  ،أن تكون اللوحة أحادية اللون 

ات تشكيل رسوم متعددة األلوان، كما باإلمكان
 جيتي معهد) هندسية.طة أو أشكال يسب

 (10ص، 2013 .للترميم
 
2- :Opus Vermiculatum  

ائية تم فيه سع من اللوحات الفسيفهذا النو 
 صغيرة الحجم المكعبات الفسيفسائية استخدام
و  3مسس0.4 وقد تتراوح بين ،(10:2)الشكل

الدقة  إلىجل الوصول أوذلك من  ؛3مس1
رج في وتد ،في تصميم األشكال العالية
  (22ص، 2012 .أحمدان، ) .األلوان

 
3- Opus Scutulatum:  

يستخدم في عمل هذا النوع من الفسيفساء 
الحجارة والرخام  يتكون مناألرضيات، 

بأشكال وألوان مختلفة، وفي الغالب تكون 
كبيرة الحجم وغير منتظمة األشكال توضع 

 من الفسيفساء البيضاء مكعباتمع 
 Getty Conservation) .(11:2)الشكل
p11), 2013 .Institute  

 

4- Opus Segmentatum:  
من قطع  هيتم عملمن الفسيفساء هذا النوع 

 الحجارة والرخام المكسرة بشكل غير منتظم، 
بعضها البعض دون عمل أي  بجانب وترصف

جل أوذلك من  ،شكل هندسي أو أي تصوير
  .(12:2)الشكل تبليط الفراغات

5- Opus Sectile: 

 .Opus Scutulatum، نوع 11:2 الشكل
  ,Getty Conservation Institute, Tunis 2013:) )المصدر

 

 Opus Segmentatum.، نوع 12:2 الشكل
Getty Conservation Institute, Tunis, 2013 المصدر(: )  

 

  .Opus Vermiculatumنوع ، 10:2 الشكل
 2016نيسة القيامة، الباحث، ك :) )المصدر

  .Opus tessellatumنوع ، 9:2 الشكل
 2016الباحث، خربة الطيرة،  :) )المصدر
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قطع كبيرة من  النوع من الفسيفساء يتكون هذا 
 ،والرخام مقصوصة بشكل منتظم ،من الحجارة

بجانب بعضها بشكل  ترصف .وبألوان متنوعة
أو  عمل أشكال هندسية جلأمنتظم من 

  Getty) .(13:2)الشكل معينة تصاوير
Conservation Institute. 2013, p12) 

   

6- Opus figlinum: 
قطع يتكون من  اءهذا النوع من الفسيفس

مستطيلة من اآلجر )الطوب الطيني( منتظمة 
وذات لون واحد في  ،األشكال واألحجام

 ،في أعمال البناء النوع ويستخدم هذا ،الغالب
وتكون قطع اآلجر متقاطعة مع بعضها على 

 معهد) .(14:2)الشكل اطشكل حبكة الخي  
  (3ص ،2013. للترميم جيتي

 
7- Opus spicatum:  

قطع  النوع من الفسيفساء يتكون من هذا
 ،مستطيلة من اآلجر )الطوب الطيني(

منتظمة األشكال واألحجام وذات لون واحد 
وتكون هذه القطع محبوكة على  .في الغالب

 (chevron) شكل الهيكل العظمي لألسماك
 Getty Conservation).)15:2 )الشكل

3p1, 2013 .Institute 

 

8- Opus signinum:  
 قطع من الحجارة أو الرخام على شكل مكعبات يتراوح حجمها بين يتكون من ،هذا النوع من الفسيفساء

 
 

 .Opus figlinumنوع ، 14:2 الشكل
Getty Conservation Institute, Tunis, 2013 المصدر(: )  

 

 Opus Sectile.نوع ، 13:2 الشكل
 2016 القيامة، كنيسة الباحث،: المصدر()

  Opus spicatum. ، نوع15:2 الشكل
Getty Conservation Institute, Tunis, 2013 المصدر(: )  
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ه بحيث شيدي   اتب  ، توضع على ص3سم1-3 
وتميل  رسمات هندسية بسيطة، تشكل

 حمراللون األ إلى غالبا الصبات الجيرية
 .)16:2)الشكل

(Getty Conservation Institute. 
2013, p16) 

 

9- PEBBLE MOSAIC : 
حجارة  هذا النوع من الفسيفساء يتكون من

من الحصى ذات األشكال  ةغير طبيعية ص
 همن مجاري الميا الدائرية، يتم جمعها

الغالب تتكون من لونين أو واألنهار، وهي في 
ثالثة ألوان، ترصف بجانب بعضها البعض 

أو  هندسيشكل  لتكون  ،على طبقة الصقة
)Getty .)271:)الشكل تصويري 

Conservation Institute. 2013, p10)  
 

 :والمباني التاريخية األثرية المواقععوامل تلف  4.3.2
 

 مثل ؛كلامن المش تعرضها للعديدوذلك بسبب  ؛التاريخية للخرابالمباني و  األثرية المواقعتتعرض 
من هنا  .بالكامل هاقدانف جزاء منها، أوفقدان أ إلىيؤدي  مما ،ستخدامالعدم االهجران و  وأ ،التخريب
يجب الحفاظ و  ،لألمم والشعوب احضاري انسانيإ ارثإالذي يعد و  ؛موارد التراث الثقافي هتمام بإدارةجاء اال

 (8ص، 2009 .صسيد، ) .الشعوب ذاكرةليبقى هوية راسخة في  ؛و الزوالأمن التخريب  عليه

 هي: ةعوامل رئيس خمسةفي  التاريخيةباني المو  ،ثريةاأل المواقع هالذي تتعرض ل جمال التلفإ ويمكن 
 

 :طبيعيةامل و ع 1.4.3.2
 

 ،التاريخيةوالمباني  ،ثريةضرار على المواقع األأحداث إفي  ،و غير مباشرأالطبيعة لها تأثير مباشر  ن  إ
 :ومنها ،المبنى التاريخيأو  الموقع األثري  وقد يتراوح حجم الضرر بحجم القوة المؤثرة على

 

 .PEBBLE MOSAICنوع ، 17:2 الشكل
Getty Conservation Institute, Tunis, 2013 المصدر(: )  

 

 .Opus signinumنوع ، 16:2 الشكل
Getty Conservation Institute, Tunis, 2013 المصدر(: )  
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 ، اضرار المياه على المواقع االثرية.19:2كلالش
 .مصر -، الجيز2017الشبكة العنكبوتية،  :))المصدر

 

 :لعواصفالرياح وا .1
 األسباب من وهي ،واألثريةالرياح من عوامل الضرر الخطيرة التي تؤثر على المباني التاريخية  تعد

التي  والتاريخية األثريةومنها المواقع  ،األرضجميع المواد الموجودة على سطح تعرية و  هدم في الرئيسة
بفعل قوة  ،ناسب عملية التخريبتوت ،تتأثر بقوة الرياح

زدياد قوة ايزداد الخراب ب ي  اسبا طرديا )أالرياح تن
تكون  ضراراألَ  أن   إلى إضافة .العواصف( أوالرياح 

 في معها حملت ما إذا ،اآلثار هدم عملية في أكبر
 ذات الرمال حبيبات األرضعلى سطح  مرورها أثناء

 ويمكن مالحظة ذلك من خالل ،العالية الصالبة
التي تسببت  الذي يبين حجم األضرار (18:2 )الشكل

وتقدر  !بها الرياح على حجارة قصر هشام في أريحا
سرعة الرياح وشدتها بمدى مقدرتها على حمل حبيبات 

  (170-169ص، 1994 .شاهين، ع) .حجما وأكبر أكثرمن الرمال 
ية لسطح المعلم كل الطبقات الخارجتآ إلىتؤدي  ،الرياح والعواصفوالعملية الميكانيكية التي تقوم بها 

  (Addl, D. 2013, p47) .الباتينا" التاريخي المبنى أو ألثري ا
 نمتفاوتة م أضرارعنها وينتج  تربة والغبارالمحملة باأل تتأثر بالرياح ،ائيةالفسيفس األرضيات ن  كما أ

و غير أللرياح بشكل مباشر  ومدى تعرضها ،الفسيفسائية األرضيةوذلك بحسب موقع  ،خرمكان آل
 .مباشر

 
 :السيولو  األمطار .2
التي تهدد  األخطارمن  أيضاهي والسيول  األمطار إن

، (19:2)الشكل التاريخيةوالمباني  األثريةالمواقع 
 إلىلتؤدي  بالتغلغل داخل مواد البناء هحيث تقوم الميا

وتساقط المالط وتحرك  ،لها ةالرابط مونةالتفكيك 
لحبيبات الكتل المواد الرابطة  إذابةبسبب  ؛األساسات

  (172ص، 1994 .شاهين، ع) جرية.الح
من  تصادفهما  جرف إلىقد تؤدي  كما أن السيول

وتركيزها،  واألمطار ،زدياد قوة السيولاتزداد عوامل التدمير ب .التركيب ضعيفةطبيعية معالم  أو آثار
لمعلم وتعرض ا ،نزالقهااو ضعف التماسك بين جزيئاتها  إلىيؤدي  مما ،للمياهمتصاصها ابتتأثر التربة و 

  (18ص، 2010 .فهد، ا) التلف. إلىالطبيعي  أو األثري 

  .اضرار الرياح والعواصف على المواقع االثرية، 18:2 الشكل
 .2014اريحا،  -، قصر هشامثالباح ):)المصدر
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 ، اضرار الزلزال على المواقع االثرية والمباني التاريخية.20:2الشكل
 .فلسطين -م 1927عام  القدس، 2017الشبكة العنكبوتية،  :) )المصدر

 

 :الزالزل .3
 ا  مباشر  ا  يحدث تلف ،نشاط طبيعي يه الزالزل

 ،التاريخيةالمباني  أو األثريةعلى المواقع 
معتمدا على  ،بأضرار بالغة المدىوإصابتها 

زدياد اب بحيث يزداد التخري ،الميكانيكية هقوت
التجمعات من حول الكثير توبفعلها ت ،قوة الزلزال

 ، (20:2 )الشكل وخرائب أطالل إلى السكانية
 

 :الصواعق  .4
الطبيعية التي  تعد الصواعق من األضرار

 أوعلى مباني اللبن  منه أكبرالحجرية على المباني وضررها  التاريخية،والمباني  األثريةتصيب المواقع 
والجزء الذي  ويقلل من الضرر الناتج عنها، ،قةواللبن يمتص قوة الصاع األجر أناألجر، وذلك بسبب 

قد الذي  ،الحريق ألخطارإضافة  ،نهيارها إلىربما يؤدي  ،ل مباشر من الصاعقةبشكيتعرض لإلصابة 
للصواعق من المباني  عرضةأكثر  ،والمباني المرتفعة على الجبال .شتعالالقابلة لال جزاءاألفي  ينتج

 ؛لتفريغ الشحنات الكهربائية في طبقات الهواءفعة تكون أقرب نقطة لمباني المرتا أنحيث  ؛المنخفضة
حيث تفرغ الشحنات الكهربائية قبل  ،تكون محمية من وصول الصاعقة ،بينما المباني المنخفضة

  (173ص، 1994 .شاهين، ع) إليها.الوصول 
 

 :لبراكينا .5
التي  ،من عوامل التدمير الخطيرةالبراكين تعد 

تؤثر التي و  قبل وقت مسبق، هاثيصعب التنبؤ بحدو 
ي والمبان ،ثريةعلى المواقع األتحدث دمارا كامال و 

وذلك من خالل تعرضها (، 21:2 )الشكل التاريخية
أو من  ،للحمم الثائرة والمنصهرة من فوهة البركان

خالل الرماد والمقذوفات المتطايرة، ومثال على ذلك 
في أما  ما حدث في مدينة بومبي اإليطالية،

تشكل قد وجد نشاطات بركانية يال  نهفإ ،فلسطين
              .و المباني التاريخيةأ، األثرية ععلى المواق خطرا

                            
                                               

  قع االثرية.، اضرار البراكين على الموا21:2 الشكل
  ايطاليا.-، مدينة بومبي2017، الشبكة العنكبوتية): )المصدر
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 :البشري النشاط  2.4.3.2
 

و المبنى أ ،األثري تغيير في المعلم  أي محدثا اإلنسان هتدخل يتسبب ب أي :النشاط البشري هو
و أ من خالل اإلضافات هماتغيير  إلىلنشاطات البشرية التي تؤدي العديد من اهنالك و  ،التاريخي

 :أخطرهاومن ، تخريبال
 

 :الحروب -1
الحضارات  بآثار اإلنسان ما يلحقه أخطرهي من 

ويزداد خطر الحروب كلما تقدمت  ،من ضرر
 العدو في السابقكان  دوق ،وأسلحتهاالحرب  أدوات

يعمل على دكها  أو ،النار فيها إشعال إلى يلجأ
في الوقت  أماالمدافع.  أووتخريبها بالمنجنيقات 

شد أاألسلحة الجوية من  أصبحتالحاضر فقد 
 من قنابل ثقيلة وصواريخ التدمير لما تلقيه ةأسلح

  (170ص، 1994 .شاهين، ع) .(22:2 )الشكل
لخير دليل وشاهد على حجم  ،واليمن، وليبيا ،والعراق ،في سورية "نعشريالو  يدحاال"لقرن وحروب ا

 !!تاريخيةثرية، والمباني البالمواقع األالدمار الذي لحق 
 

 :الحرائق -2
لمباني وا للمواقع األثرية، الحرائق هي عدو تاريخي

مرها وتد ومحتوياتهوهي تأتي على المبنى  ،التاريخية
التي تؤدي  األخطار الحريق من خالل وقت قصير.

وذلك من خالل الضرر  ،فقدان القيمة الجمالية إلى
 ،التكوينية للمعلم الثقافي جزاءالناتج عنها بفقدان األ

 أوالقيمة التاريخية للمبنى نفسه وبالتالي فقدان 
 ،(23:2 )الشكل تكون مميزة ونادرةقد التي  ،محتوياته

اق، حتر نهيار للمبنى نتيجة االاو  تهدموقد يحصل 
 هوسرعة التعامل مع فيهوطبيعة المواد المشتعلة  ،وقوتهبحجم الحريق  ا  مرتبط ويكون حجم الضرر

 (Addl, D. 2013, p48) .وإيقافه
 

 .اضرار الحروب على المواقع االثرية، 22:2 الشكل
 .سورية- ، تدمر2017الشبكة العنكبوتية،  :))المصدر

 

 .أثر الحريق على المعالم االثرية والتاريخية، 23:2الشكل
 .1969-المسجد االقصى ،2017الشبكة العنكبوتية،  :))المصدر
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 :وسوء إدارة المواقع األثرية وضعف الرقابة وانعدام الوعي الهدم والتخريب أعمال -3
وتغيير  ،تشويهها أو، ثريةواألالتاريخية  على هدم المباني أو األفرادم السلطات قد  تُ  ،في حاالت كثيرة

 منها: ؛عديدة ألسبابمعالمها 
ني عموما جهل السكان المحليين، وعدم وعي المجتمع الفلسطي إلىحد كبير ل يعوداإلهمال الذي  -أ

 التراثية. لعناصر والمكوناتاتزوير فضال عن  بقيمة الموروث الثقافي،
 (www.presentpasts.info 18-6-2017)                                 

 

بأدوات المجهزين و  للبحث عن المواد األثرية، اآلثارلصوص من قبل  مشروعالغير  لتنقيبا -ب
ير أنه في غحاويات البالستيكية أو المعدنية، مثل المعاول، المجارف، والمناخل، وال ،الحفر التقليدية

جانب  إلىوالجرافات على نحو متزايد  ،نأجهزة الكشف عن المعاد استخدامتم  ،المراحل المتقدمة
 .المواقع هاالمر الذي ادى الى زيادة حجم التدمير الذي لحق بهذ ،األدوات التقليدية

 (Al-Houdalieh, S. 2012, p104) 
 

تطلبها  من المشاريع التي هاو بناء المنشآت وغير كشق الطرق أ ،بب المشاريع الحكوميةبس -ت
وضح ي ،(24:2 )الشكلو الحياة العصرية،

 نصف"ية هدم لمبنى تاريخي في قرية عمل
ء مجمع جل بنامن أ ؛شمال نابلس "جبيل

هل القرية رغم محاولة أ  ،خدمات للقرية
تم قد و  ،يقافةإالتصدي لهذا المشروع و 

ذن من قبل الجهات العليا إالحصول على 
 .تسمح بهدم المبنى

 

 التاريخيةالمباني و  األثريةالمواقع  خريبتعلى يشجع المواطنين  ،المؤسسة الرسميةرقابة عف ض -ث
 ؛اخذ حجارتها ومواد البناء الموجودة فيهأو 

ضافة إلهمال إ ا في أماكن أخرى،هستخدامال
قد التي و  ،التاريخيةواقع األثرية والمباني الم

على  مكاره صحية تشكل خطرا   إلىتتحول 
 .شاهين، ع) .(25:2 )الشكل المواطنين

  (172-171ص، 1994
من العمليات ثرية إدارة المواقع األتعد  ،كلذل

وذلك من  ،هاظيمنالهامة والحيوية في ت

 .ضعف الرقابة وانعدام الوعي، 25:2 الشكل
 نابلس. -، المقبرة الرومانية الغربية2010الباحث،  :))المصدر

 .للمبانني التايخية اعمال الهدم والتخريب ،24:2 الشكل
 .نابلس-، قرية نصف اجبيل2011الباحث،  :))المصدر
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 ،الصيانةوعمليات  ،وعمليات التوثيق ،والخطط التي تعمل على تنظيم الزياراتعمل البرامج خالل 
 هذهوف يكون لها تأثير سلبي على السليم س الشكللم تكن ب نإالعمليات  هذهو  ،والمراقبة ،والمتابعة

  (83ص، 2013 .للترميم جيتي معهد) .المواقع
 
 األخطارمن يعد  الترميم الخاطئ -ج

 ،التاريخية أو األثرية المعالمالتي تتعرض لها 
التي تؤدي غير المدروسة  التدخالت من هوو 

تغيير  إلى أو ،طمس معالم البناء إلى
ص للترميم في ستعمال الجا :مثل عناصره

 استخدامبأو  ،طق شديدة الرطوبةاالمن
و ، أوالترميم الصيانة أعمالسمنت في اإل

 أو ،األثري بتدخالت صارخة ومؤذية للموقع 
يبين  (26:2 )الشكلو !!التاريخيالمبنى 

  (172-171ص، 1994 .شاهين، ع) .اإلسمنت والحديد في عمليات ترميم الفسيفساء استخدامة عملي
 

ها من ما ينتج عنو  النشطة الحركة العمرانية
 إنشاءاتظهور  إلىء تخطيط يؤدي سو 

تعدي المواطنين على و  جديدة، يةمعمار 
عدم و ، ، والمباني التاريخيةثريةاأل المواقع

 تم ذكرها سابقا،سباب وأل ؛نصياع للقوانيناال
 الضرر والتخريب حداثإ إلىوبالتالي تؤدي 

 )الشكلو ،التاريخية والمباني، األثريةواقع بالم
ناء الحديث والتعدي يظهر عمليات الب( 27:2

 .في مدينة نابلس على الموقع األثري 
  (171ص، 1994 .شاهين، ع)
 

يقاف تخريب المواقع األثرية سيطرة وإتوصيات للعدة الهودلية  صالح البروفيسور قدم ،وفي هذا السياق
 :وهي ،والمباني التاريخية

 .الفلسطيني ة بين أفراد المجتمعلتاريخي، والتثقيف بقيمه الموارد األثرية وارفع مستوى الوعي -1
 .ةالفاعل ةالمؤسسي الرقابةمستوى تحسين  -2

 .الحركة العمرانية على المواقع االثريةتأثير ، 27:2 الشكل
 نابلس.-الروماني، المدرج 2010الباحث،  :))المصدر

 .فساءعملية ترميم خاطئه للفسي، 26:2 الشكل
 .للترميم جيتي معهد، 2013 :))المصدر
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 .بين المؤسسات الرسمية، وشبه الرسمية، والمجتمع المحلي تعزيز تنسيق الجهود -3
 .والتخطيط الحضري  والترميم، الصيانةو األكاديمية في علم اآلثار، دعم البرامج  -4
 (www.presentpasts.info/articles. 23-6-2017) .يةتعزيز دور المنظمات غير الحكوم -5
 
، وهذه االهتزازات أو "وهي عملية انتقال الموجات الصوتية والترددات عبر األجسام" االهتزازات -ح

بتفكك المواد الالصقة بين  استمرارهاوذلك من خالل  ،والتراثية األثريةعلى المباني  الذبذبات قد تؤثر
 .بعضها البعض عنبعد تفككها  األثرية جزاءواألسقوط القطع  إلىوربما تؤدي  ،جزاءاأل

 
 منها: عديدة لتولد االهتزازات أسبابك وهنال

 اعليهحركه المواصالت وما يترتب  -1
وانشاء شبكة مواصالت، شق الطرق،  من

 ،األثري تنوع المركبات التي تحيط بالموقع و 
هتزازات نسبة اال وتزداد ،المبنى التاريخيأو 

وخير شاهد على ذلك  ،المركباتحجم بزيادة 
الشارع شق  حيث تم ؛ريحاتل السلطان/ أ

 محدثا  الموقع األثري  من خاللالرئيس 
ال  ،يهزازات من المركبات التي تؤثر علهتا 

سيما أن معظم مواد البناء المكونة له من 
ليس لدية قوة الترابط الكافية اللبن الذي 

ثر بها ويتأ ،ليقاوم عوامل التلف الخارجية
 .(28:2 )الشكلبسهولة 
 معدات الحفر...الخ. أو ،اإلسفلتالمنطقة مثل مدحلة  فيالمعدات الصناعية التي تعمل كما أن 

 
 أو األثري نفجارات بمحيط الموقع االتجارب العسكرية التي تولد  وأحيانا ،حركة الطائرات المنخفضة

 ,p47 (Addl, D.2013) .المواقع هتؤثر بشكل واضح على هذ المبنى التاريخي
 

 إلىهتزازات وذبذبات تؤدي ا والتجهيزات التي تصدر  ،تأهيل المباني بوظائف تستخدم فيها المعدات
 .اإلنشائية أوتلف في المبنى من الناحية الفيزيائية  حداثإ
 

 

  .شق طريق من خالل الموقع األثري ، 28:2 الشكل
 .اريحا-تل السلطان، 2017، الشبكة العنكبوتية :))المصدر
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 :التلف الفيزيوكيميائيعامل  3.4.3.2
  

التفاوت الكبير في درجات الحرارة بين الليل  :منها ،مختلفة بأموركيميائي عوامل التلف الفيزيو  ترتبط
 ،األثرية المواقعتؤثر على  العوامل وهذه .الحمضية واألمطار، والتغير بمعدالت الرطوبة ،والنهار

 .تركيبته إضعاف أوقيمة المبنى الجمالية  انفقد إلىمما يؤدي  .على المدى البعيدالتاريخية المباني و 
 

 ومن هذه العوامل:
 :قعالمو  مناخ  -أ

ضرر على  إحداث إلىتؤدي التي العوامل  من ،ثلوج...الخ أوشمس  أواألحوال الجوية من مطر إن 
من عنها  وما ينتجدرجات الحرارة في من خالل التغير السريع  ،التاريخيةالمباني و  األثريةالمواقع 

 ،المعالم لهذهمكونة ال األثرية جزاءاألفي تكسر  إلىيودي  والبطيء، ،عمليات التمدد والتقلص السريع
ستمرار هذه العملية يزداد حجم الضرر، وكلما كانت عملية اب. و قصارة...الخ أووحجارة من مالط 

ذا كان المناخ السائد في المنطقة أما إشد، أالجوية سريعة كلما كان حجم الضرر  األحوالفي  رالتغي  
 يذكر.وال  ا كان حجم الضرر قليال  كثر استقرار  أ

 (Getty Conservation Institute, 2013, p77-78) 
 هالاقدرجات الحرارة وانتفي ارتفاع  إلىالشمس المباشرة التي تودي  ألشعةالمكشوفة  األسطحتتعرض 

الخارجية  األسطحن إف بشكل مفاجئنخفاض درجات الحرارة إوعند ، األثريةالمواد  أو ،داخل الحجارة إلى
 المفاجئ لدرجات الحرارة التغيرفإن وبالتالي  ،دافئةللحجر تبقى الداخلية  جزاءاألبينما  ،تبرد بسرعة

النارية  األحجار أن  والواقع  ،لهالخارجية  جزاءاألوانفصال  ،تكسر إلى يؤدي ،للسطح الخارجي للحجر
 ،المسامية مثل الحجر الرملي األحجارضرر في لويقل ابهذا التغير،  ار الحجارة تأث أكثر غير المسامية

 (171ص، 1994 .شاهين، ع) .الرسوبية والحجارة

  

 :غيرات الكبيرة في معدالت الرطوبةالت -ب

بدراسة مظاهر التلف المرتبطة بالتغير في معدالت الرطوبة و  اآلثار صيانةهتم العلماء والباحثون با قد ل
 ففي تل لها دور مهمالتي تحديد مجموعة من الخواص  إلى االتاريخية، وتوصلو األثرية و في المباني 

 (176ص، 1994 .شاهين، ع) :منها ،المباني التاريخيةو  األثريةالمواقع  
 

 :الت كثف -أ
 الهواء من أبرد بسطح التحامه عند سائل ماء إلى الر طب الهواء في الموجود المتبخر الماء هو تحول

 من أدني إلىوعند هبوط درجات الحرارة  ،(29:2 )الشكل األثرية مو المعالأ الفسيفساء سطح مثل
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  .الخاصية الشعرية 30:2 الشكل
 .Getty Conservation Institute, Tunis, 2013 :))المصدر

 

مما  ،جليد إلىالمتكثف يتحول الماء  ،الصفر
 زدياد حجم الماء في مساماتا إلىيؤدي 
ا عليهالضغط  إلىيؤدي  وبالتالي ،الحجارة

 إلى يؤدي ،تكرار العمليةومع  ،وتكسرها
العناصر و الفسيفسائية  المكعبات أجزاءفقدان 
 .للترميم جيتي معهد) .األخرى  األثرية
  (77ص، 2013

 

عريةال الخاصية -ب  :ش 
 نحو األرض في الموجود الماء هي تصاعد

ر "المعلم األثري  سطح الهواء  بمفعول فيتبخ 
تصاعد ان و  .(30:2)الشكل جفافا   األكثر
 هتبخر و  ،الرطبة األرضجوف من الماء 

 بشكل التاريخي أو األثري على سطح المعلم 
في الذائبة  األمالح تبلور إلىيؤدي  مستمر

 وعملية ،بلورية حبيبات إلى هاتحولو  ،المياه
الحجارة  أو الفسيفساء داخل لألمالحالتبلور 
 يشكل فإنه األثرية جزاءاأل سطح على التبلور ظهر إذا أما تحويها، التي المواد في كسورا   تحدث األثرية

 قوية تصلبات إلى تتحول األمالحو  .الحجر وجهى ليترسب ع بيضشكل مسحوق أ على وهي تزهر،ال
 من الوقت. طويلة فترة مرور بعد األثر سطحب بشدة تلتصق

 (Getty Conservation Institute.2013 , p79-80) 
 
 :مضيةالح األمطار -ت

وتقوم مياه األمطار بتوصيلها  ،في إذابة المواد الحمضية الموجودة في الجو تقوم األمطار بالدور الرئيس
يذوب غاز ثاني أكسيد الكربون الموجود  ،طرعند نزول المو  ،ةالمباني التاريخي أو األثريةالحجارة  إلى

الكيميائية الناتجة عن التلوث  األبخرةكما تذوب مع األمطار  ،"الكربونيك"في الهواء مكونا  حمض 
 التي مكونة األمطار الحمضية ،والمحتوية على نسبه كبيره من األحماضوعوادم السيارات الصناعي 

 وبان في الماءللذ  قابله  ،البنيةمركبات ضعيفة  إلىوتحولها  األثريةالعناصر  أوالحجارة تتفاعل مع 
 (Addl, D, 2013, p46) .(31:2 )الشكل

  .عملية التكثف 29:2 الشكل
 Getty Conservation Institute, Tunis, 2013. :))المصدر
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 تأثير االمطار الحمضية على الحجارة. 31:2الشكل 
 ./http://www.wikiwand.com,2017 :) )المصدر

إذ أن األمطار الحمضية على وجه 
الضار  "الكبريتيك"حمض  الخصوص

المكونة  "سيومكربونات الكال"يهاجم  ،باآلثار
كبريتات  إلىللعنصر األثري ليحولها 

ص الج يذوب وبالتالي ،ص(الج) الكالسيوم
ية لاقدرة ع، كما أن الجبص له بوجود الماء

ن ليكو   الكربون  على امتصاص جزيئات
 .األثري  طبقة سوداء على سطح العنصر

أن الجبص ال يتحمل عوامل عن ناهيك 
-6-23) .تعرض العنصر األثري، أو المبنى التاريخي لخطر االنهيار إلىويؤدي  ،الضغط الميكانيكي

2017 https://books.google.ps/) 

 
 :البيولوجي التلفعامل  4.4.3.2

 
 ،حيواناتلل نشاطوجود  ،سائيةالفسيف واألرضيات ،التاريخيةوالمباني  ،األثريةمن عوامل تلف المواقع 

 غيرها من وطأة دأش أضرار في تتسب ب قدو  ،والنباتات الحيوانات بعض نوإ .والنباتات ،والحشرات
 والن باتات الحيوانات نوع على أيضا   يؤثر المناخ أن إلى إضافة ،التاريخيةالمباني  أو األثريةبالمواقع 
  (81ص، 2013 للترميم، جيتي معهد) .فيهسبب تت قد الذي الضرر وحجم معي ن موقع في الموجودة

 
 : إلىتصنيف عوامل التلف البيولوجي ويمكن 

 :ةغير الص يةالعضو  الكائنات -أ
 األشكالمختلفة  غيرههي كائنات ص

تنمو على سطوح الحجارة والمعالم  واألحجام
التي تحتفظ  جزاءاألوباألخص  ،األثرية

، كما تنمو بين (32:2 )الشكل بالرطوبة
 ،المكعبات الفسيفسائية أو ،فواصل الحجارة

في  ةالمستخدم ةطبقات القصار على  أو
ات الحيوية العمليبسبب عمليات البناء، و 

، أو المبنى األثري المعلم عناصر قاعدية تؤثر على  أونتج مواد حمضية ت ؛التي تقوم فيها هذه الكائنات
ن بيئة خصبة لنمو تكو   ،لفطريات والطحالبا أن، كما منه أجزاءكل آوت ،التاريخي على المدى الطويل

 .كائنات العضوية على الفسيفساءال 32:2الشكل 
.Getty Conservation Institute, Tunis, 2013 المصدر(: )  

 

https://books.google.ps/books


51 
 

ن فقدان القيمة الجمالية للمعلم ناهيك ع ،األثري ضررا على المعلم  أكبروتكون  ،حجما أكبر أعشاب
  p83) , 2013. (Getty Conservation Institute.و المبنى التاريخيأ ،األثري 

 

 :تتاالن با -ب
الطيور  وأ ،بذور النباتات التي تحملها الرياحن  إ

شقوق  بين الرطبة الموجودةقد تلتصق بالتربة 
 األثرية جزاءاأل أو لحجارةافواصل و 

 ا  أشجار تصبح يزداد حجمها ل وقد، (33:2)الشكل
ا داخل المبنى رهإضافة لنمو جذو  ،كبيرة

لتشكل خطرا مباشرا على المعلم وتضخمها 
في تصدع  والتسبب ،التاريخيالمبنى أو  ،األثري 

شاهين، ) ،توفر لها الوقت الالزم لذلك إذا نىبمال
 جذور تنفذ أن ويمكن (817ص ،1994. ع

 نفصالاو  هاتصدع إلى ذلك يؤديو  ،حضيريةتال طبقاتها بين أو ،الفسيفساءمكعبات  تحت النباتات
 .بعض عن بعضها

 
 :الطيور -ت

الطيور أيضا تشكل عامل ضرر للمعالم األثرية والمباني التاريخية، وتؤثر بشكل مباشر على هذه 
يض المعالم بسب البراز؛ ومن أخطرها طائر الوطواط الذي غالبا ما يسكن المباني المهجورة، وعندما تح

انثى الوطواط فإنها تقوم بتشويه هذه المعالم وما تحويه من عناصر، أو رسومات بدماء الحيض التي 
  (179ص ،1994 .شاهين، ع) يصعب إزالتها.

 

 :الحيوانات -ث
الحيوانات الكبيرة مثل و  ،الفسيفساء وأرضيات األثريةتتنوع الحيوانات التي تسبب الضرر للمعالم 

الخطورة  بالغة أضرارا تحدث و الدوابأالمواشي 
النباتات التي تنمو  أنكما  ؛يهاعل هاسير  خالل من

الموقع  إلىجذب الحيوانات ت األثري الموقع في 
عملية الرعي وشد النباتات من فإن وبالتالي  ،للرعي

 .(34:2 )الشكل اجذورها تزيد الموقع دمارا وخراب

  (83ص، 2013 .للترميم جيتي معهد)
 .تأثير الحيوانات على العناصر الفسيفسائية 34:2 الشكل

.Getty Conservation Institute, Tunis, 2013 :)المصدر
) 
 

 .تأثير النباتات على العناصر الفسيفسائية 33:2 الشكل
.Getty Conservation Institute, Tunis, 2013 المصدر(: )  
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 :القوارض -ج
، والزواحف تحدث أضرارا بالمعالم األثريةالقوارض 

من خالل فتح األنفاق التي أو المباني التاريخية 
وتفتت  ،(35:2 )الشكل تانهيار ا إلىتؤدي 

المخلفات التي تتركها و ، األثرية للموقع جزاءباأل
  .رضية خصبة لنمو النباتاتأتنتج 

 
 :الحشرات -ح
النمل الذي يقوم بعمل  ةغير الحشرات الصمن  
تحت األرضيات فراغات عمل و  ،ثقوبال

حيث يقوم  .الفسيفسائية، أو في العناصر األثرية
النمل بتفتيت الجزيئات الصغيرة من العناصر 

 إلى اد المكونة لها، وتقوم بنقلهااألثرية، والمو 
، (36:2 )الشكل الخارج لعمل فراغات ومساكن له

 .إحداث الضرر للمعلم األثري  إلىالتي قد تودي و 
 (83ص، 2013 .د جيتي للترميم)معه

 
 :المواد خصائص 5.4.3.2 
 
صالبة و  ،المساميةو  ،كيميائية مثل التركيب البلوري  أوتركيبة الحجارة وما تحويه من خواص طبيعية  ن  إ

 لهتحمُّ درجة و  ،األثري ا في إطالة عمر المعلم تلعب دورا أساسي   ،وقوة الترابط الداخلي فيها ،الحجارة
بسبب وذلك  ؛للتلف من غيرها من الصخور عرضةفمثال الصخور الرسوبية هي أكثر  .لعوامل التلف

عبد ) ا.عليهوعدم مقدرتها على تحمل العوامل الفيزيوكيميائية الضارة  ،طبيعة التركيب المعدني لها
 (86ص، 1996 .الهادي، م

تعرض  ن  أ إلى اا يعطي مؤشر ، وهذفي التركيب الداخلي لها تنوع معادن الحجارة يعني تنوع ن  إ ؛وبالتالي
ا، إضافة لتنوع عليهنفس حجم الضرر  إحداث إلىمادتين لنفس العوامل ونفس البيئة ال يؤدي 

ذات  األثرية جزاءالحجارة واأل أنومن الواضح المسامية، و  ،اللون و خصائصها الفريدة مثل الصالبة، 
 .للترميم جيتي معهد) الخزف. أوالمالط  تكون أكثر تلفا من غيرها من العناصر مثل ،المسامية العالية

 (85ص، 2013
 

 .على العناصر الفسيفسائية القوارضتأثير  35:2 الشكل
.Getty Conservation Institute, Tunis, 2013 :)المصدر) 

 

 .على العناصر الفسيفسائية الحشراتتأثير  36:2 الشكل
.Getty Conservation Institute, Tunis, 2013 :)المصدر) 
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 :الفسيفساء ونوع التدخل اكلمصطلحات مش 5.3.2
  

يمكن تعميمها  والتي ،التي تتعرض لها أرضيات الفسيفساء المشاكلذا الجزء من البحث تم إظهار في ه
يات رضرض لها األالتي تتع المشاكلنوعية المواد المستخدمة، و  بسبب تشابه ؛على منطقة فلسطين

  تم ذكر أدناه من خالل الجدول المبينو لنفس الظروف الطبيعية تقريبا،  إضافة لتعرضها .الفسيفسائية
 وتم إيجاد مصطلح يناسبها باللغة العربية، بعد االطالع على معظم ،اسم المشكلة باللغة اإلنجليزية

 والتقنية، ونوعية المواد التي باإلمكان  ،خلالمحاوالت التي كانت تسعى لتعريبها، وتم تحديد نوعية التد
ها على الفسيفساء في المستقبل وال تشكل خطرا عليه، وتم توضيح كل مشكلة بصورة من أجل استخدام

 ،تم التعرف عليها في خربة الطيرة المشاكلمع العلم أن معظم هذه  ؛وزمان ،التعرف عليها في أي مكان
 .بالتفصيلحق والتي تناولها هذا البحث في فصل ال

 
 

 
 الجدول يبين مشكالت األرضيات الفسيفسائية األكثر شيوعا وطرق التدخل وأساليب المعالجة

طرق المعالجة  التدخل صورة األضرار  The problem نوع المشكلة
 الميكانيكية

ةطرق المعالجة الكيميائي  

نسالخا –بثرة   
Blistering 

 

معالجة 
 وتدعيم

 تنظيف المكان بأدوات
 دقية وناعمة

ةإزالة األجزاء الضعيف  

 

 استخدامحقن وتدعيم ب
 .AC33البريميل 

ثيل أ استخدامحقن وتدعيم ب
 السيليكات.

 
نفصالاانتفاخ مع   

Bulging with 
detachment-
Delamination 

  

معالجة 
 وتدعيم

اخ.نتفالتنظيف سطح ا  
لصق وجه المكعبات 
مع عمل ثثقب في 

 باطن االنتفاخ .
اخ.ن االنتفتنظيف باط  

الحقن والتدعيم في 
 باطن اإلنتفاخ.

 حقن االنتفاخ بالماء.

حقن االنتفاخ بمادة 
مع  %7-5البريميل بنسبة 

 الماء.
حقن باطن االنتفاخ 

 بالخلطة الجيرية.

 

 
 

 انتفاخ دون انفصال
Bulging without 

detachment 
 

حقن 

 تدعيم

اخ.تنظيف سطح االنتف  
لصق وجه المكعبات 

ثقب في مع عمل ث
 باطن االنتفاخ .
اخ.تنظيف باطن االنتف  

الحقن والتدعيم في 

 باطن االنتفاخ.

 حقن االنتفاخ بالماء.
حقن االنتفاخ بمادة 

مع  %7-5البريميل بنسبة 

 .الماء

حقن باطن االنتفاخ 
 بالخلطة الجيرية.
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 تفجر
Bursting 

 
 
 
  

 ترميم

توثيق المكعبات 
 المتفجرة

تجميع المكعبات 
.المندثرة  

 تنطيف كان االندثار.
إعادة رصف المكعبات 
في مكانها مع مراعات 

التمييز في أعمال 
 التدخل.

 إغالق الفراغ المتبقي
الخلطة  استخدامب

 الشدية.

تدعيم األرضية 
 استخدامالتحضيرية ب

ل البريميل كما في المشاك
 السابقة .

تدعيم األرضية 
ة الفسيفسائية بالخلط

 الجيرية

 تجويف
Cavity 

 
 

 
 ترميم

.تنظيف سطح المكبات  
لصق الفسيفساء 

 بالقماش.
قلع المكعبات 
انها.الفسيفسائية من مك  

يم معالجة الفراغ بالتدع

. 
 إلىإعادة الفسيفساء 

مكانها األصلي دون 
 تغيير.

تقنية  استخدامأو ب
الحقن كما في حاالت 

 االنتفاخ.

استخام الماء في أعمال 

 الترطيب والنظيف.
بة يل بنسالبريم استخدام

مع الماء لتدعيم 10%

 األرضية التحضيرية.
 الخلطة الجيرية استخدام

 في التدعيم والحقن.
 paraliod b72 استخدام

 لعملية لصق القماش على

 الفسيفساء.

 تباين لوني من األوساخ
Chromatic variation by 

dust 

 

 تنظيف

تنظيف بالفرشاة 
 البالستيكية.

 استخدامتنظيف ب
بية إن الشفرات الط

 تطلب األمر.
 
 

 

 

الماء  استخدامتنظيف ب

ة.والفرشاة البالستيكي  
عمل كمادات بيكربونات 

 األمونيوم.
فرك وجه الفسيفساء 

تون.بالقطن المنقوع باألسي  

 تباين لوني بسبب الحرق 
Chromatic variation by 

fire 

 

 تنظيف

ناعة  فرشاة استخدام
فساء الفسي هلتنظيف وج
. 
 
 

 

 

لماء في أعمال ا استخدام
 .الترطيب والتنظيف

بة البريميل بنس استخدام
مع الماء لتدعيم 10%

 .األرضية التحضيرية

 الخلطة الجيرية استخدام
 في التدعيم والحقن

 

كل المكعباتآت -تشويه   
Deformation -Pitted 

tesserae 
 

 

 تدعيم

ناعة  فرشاة استخدام
فساء الفسي وجهلتنظيف 

. 

 

مدعمات  استخدام

سيليكات مثل أثيل ال
السيليكات، أو 

WALLKER OH أو أي ،

 منتجات حديثة
طبقة حماية  استخدام

Parliod p70 مذاب  

باألسيتون بنسبة 
غم50  لتر/

 ترسب
Deposit 

 

إزالة 
 وتنظيف

التنظيف بالفرشاة 
.البالستيكية الجافة  

الشفرات  استخدام
 الطبية.

األزاميل  استخدام
الدقيقة اليدوية 

 والهوائية.

 تنظيف بالماء مع الفرك

 بالفرشاة البالسيكية.
 عمل كمادات من الماء.
الفرك بقطن منقوع 

 باألسيتون.
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 هبوط
Depression 

 

تنظيف 
 وتدعيم

 رشاةفتنظيف الهبوط بال
 والهواء المضغوط

ساء الفسيف وجهتنظيف 
 بالفرشاة الجافة.

 

الماء تنظيف الفسيفساء ب
 والفرشاة واإلسفنجة.

 استخدامساء بتنظيف الفسيف
ون.القطن المنقوع باألسيت  

ات حقن المونة بيت المكعب
-7ميل الفسيفسائية بالبري

مع الماء10% . 

 مكعبات منفصلة
Detached tesserae 

 

 ترميم

 المكعبات وجهتنظيف 
.بفرشاة ناعمة ودقيقة  
نقل المكعبات من 

مكانها األصلي جانبا 
دون تغير بالمكان أو 

ه.اإلتجا  
 أسفل ةتنظيف الفجو

 الفسيفساء.
انها إعادة الفسيفساء لمك

 األصلي بلصقها على
 الخلطة الجيرية.

الماء في أعمال  استخدام
 التنظيف والترطيب.

البريميل في  استخدام
والتدعيم. ةأعمال التقوي  

 الخلطة الجيرية استخدام
في أعمال التقوية 

 والتثبيت.
 

 تلف المالط
Deteriorated mortar 

 

حقن 

 وتدعيم

 المكعبات وجهتنظيف 
 .بفرشاة ناعمة

 شفط وتنظف الغبار
واألوساخ من بين 

 المكعبات.

 

 

حقن بالماء من أجل 
ترطيب المونة بين 

 الحجارة .
 استخدامتدعيم المونة ب

اء البريميل المحلول مع الم
مع الماء %10-7بنسبة   

 المالط الطبيعي استخدام

المذاب بالماء في تدعيم 
 المالط األصلي.

 الخلطة الجيرية تخداماس
 في 

إغالق بين مكعبات 

 الفسيفساء.

 
ائيةتلف بالمكعبات الفسيفس  

Deteriorated tesserae – 
decay 

 
 

 تدعيم

ساء تنظيف وجه الفسيف

 بالفرشاة الناعمة.
 شفط الغبار واألوساخ
 بالمكنسة الكهرائية.

 

 
أثيل  استخدامتدعيم ب

 السيليكات.
مادة  استخدام

(WALLKER OH) 

مدعمات  استخدامأو 
 السيليكات الحديثة.

طبقة حماية  استخدام
Parliod p70 مذاب  

باألسيتون بنسبة 
غم50  لتر./

 تزهر
Efflorescence 

 
 

تنظيف 
 وشطف

ة شفط األمالح بالمكنس
 الكهربائية.

ء الفسيفسا وجهفرك 
شاة وبين مكعباتها بفر

 ناعمة مع الشفط.

 
إسفنجة مبللة  استخدام

االمالح.الزالة اثار   
 الماء المقطر على استخدام

شكل كمادات مع ورق 
 السيليولوز.

الماء المقطر  استخدام
مخلوط مع عجينة الفخار 

 أيضا على شكل كمادة.
مادة  استخدام (Antisale 

MB11) 

 

ةتآكل مكعبات الفسيفسائي  
Eroded tesserae 

 

تنظيف 
 وتدعيم

ناعة  فرشاة استخدام

فساء الفسي وجهلتنظيف 
. 

وي ستخدم شفاط غير قا
اخ.لشفط الغبار واألوس  

 
 

 

 

مدعمات  استخدام
السيليكات مثل أثيل 

السيليكات، أو 
WALLKER OH ، أو أي  

 منتجات حديثة
طبقة حماية  استخدام

Parliod p70 مذاب  

باألسيتون بنسبة 
غم50  لتر./
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 تقشر مكعبات الفسيفساء
Exfoliated tesserae – 

Peeling 
 

 تدعيم

ة مناع فرشاة ماستخدا

فساء الفسي وجهلتنظيف 
. 
 

مدعمات  استخدام
السيليكات مثل أثيل 

السيليكات، أو 
WALLKER OH ، أو أي  

 منتجات حديثة
طبقة  استخدام Parliod 
مذاب حماية   p70 

باألسيتون بنسبة 
غم50 / .لتر  

 

 تكسر مكعبات الفسيفساء
Fractured tesserae 

 

 تدعيم
 ومعالجة

ساء تنظيف وجه الفسيف
 بالفرشاة الناعمة.

 شفط الغبار واألوساخ
 بالمكنسة الكهرائية.

 

 
الماء.ب الفسيفساءترطيب   

 استخدامحقن وتدعيم ب
محلول  %10-7البريميل 

 مع الماء.
عمل خلطة جيرية سائلة 

 تشبع بها الشقوق.
عمل خلطة جيرية لزجة 

 تمأل بها الشقوق.
عمل طبقة حماية 

Parliod p70 مذاب  

 باألسيتون.
 

شعري  شرخ  
Hair Crack 

 

 تدعيم
 ومعالجة

تنظيف سطح 
 الفسيفساء.

تنظيف داخل الشرخ 
اخ بشفط الغبار واألوس

ة.بالمكنسة الكهربائي  
 

 
اخل الشق تنظيف د

باستخدام ضغط الماء 

لترطيب األرضية و
 التحضيرية.

حقن داخل الشق برميل 
مع %10-%7بنسبة 

 الماء.
حقن الشق بالخلطة 

ق م وإلغالالجيرية للتدعي

 الشرخ

 تكلس
Incrustation 

 

تنظيف 
 ومعالجة

 
ساء تنظيف وجه الفسيف

 استخداممن الغبار ب
 فرشاة البالستيك .

الشفرات  استخدام
 الطبية.

معدات  استخدام
ميكانيكية )الترا 

ساوند،دريميل، ازميل 
 هوائي(

أزميل دقيق  استخدام
 ومطرقة صغيره.

 

عمل كمادة ماء وتنظيف 
 بالفرشاة.

 
 
 
 

 تاثير الحشرات
Insect Damage 

 

معالجة 
 وتدعيم

تحديد مركز تجمع 

 الحشرات.
تنظيف األتربة 

واألوساخ الناتجة من 
 نشاط الحشرات.

غ ظيف الفرانشفط ون
بعد القضاء على 

 الحشرات.

رش الحشرات بمبيد 
 حشري )سائل أو بودرة أو
غاز(، مع تكرار العملية 

 على أسابيع.
 حقن الفراغ بالماء

 لترطيب طبقة المالط.
 حقن الفراغ بالبريميل
المحلول بالماء بنسبة 

7%.  

حقن الفراغ بالخلطة 
 الجيرية على مراحل حتى

 يتم ملء الفراغ.
عمل الترميم الالزم في 

 نهاية العملية.
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فراغ –فجوة   
Lacuna 

 

ترميم 

 وتدعيم

تنظيف الفراغ 
فرشاة  استخدامب

 ومكنسة كهربائية .
 ةالضعيفلة األجزاء اإز

 من الفراغ.
ت إغالق الفراغ بمكعبا
ة فسيفسائية بطريق

 مميزة عن األصل.

تدعيم المالط واألرضية 

يميل بالترطيب بالماء والبر
 المحلول بالماء.

اء تدعيم حواف الفسيفس
 بالمالط الجيري.

إغالق الفراغ بالخلطة 
 الجيرية

 فقدان حواف الفسيفساء
Loose border tesserae 

 

تدعيم 
ترممو  

 
 

تنظيف الحواف 

فرشاة  استخدامب
 ومكنسة كهربائية .
ه إزالة األجزاء الضعيف

 من المالط

ترطيب وقحن المالط 
 وحواف الحجارة بالماء.
تدعيم المالط وحواف 

يل بريم استخدامب الحجارة 
 AC33 محلول مع الماء  

.%10-7بنسبة   

 الخلطة الجيرية استخدام
اف في تدعيم وتثبيت حو

 الحجارة.

 نمو الطحالب
Microbiological 

organisms 

 

تنظيف 
 ومعالجة

ة إزالة الطحالب بفرشا
 بالستيكية.

تنظيف الطحالب 
 ميكانيكيا.

ء غسل آثار الطحالب بالما
 مع الفرك وتنظيف آثار

 الماء باإلسفجة.
ب تعقيم مكان وآثار الطحال

بالمبيد الكيماوي 
)preventol أو أي  

 مستحضر آخر.

 دهان
Painting 

 

 نظيف

إزالة بالفرشاة 
 اماستخدالبالستيكية 

 الشفرات الطبية.
المعدات  استخدام

 الميكانيكية.

المذيبات مثل  استخدام
 األسيتون، أو التنر.

مزيل الدهان. استخدام  
 الماء في الغسل استخدام

وإزالة آثار المواد 
 الكيميائية.

 مواد نفطية )كاز(
Petroleum oil (gasoline) 

 
 
 
 

 

نظيفت  
رشاة فساء بالفيالفس وجهتنظيف 

 البالستيكية وفرشاة الدهان.

المذيبات مثل  استخدام
األسيتون مع الفرك 

 والمسح بقطعة من القماش
 القطني.

 الغطاء النباتي
Plant intrusion – 

Vegetation 

 

 إزالة

 قص االغصان
اقتالع األعشاب 

 الضعيفة
إزالة النباتات من 

 الجذور

 

السيقان حقن الجذور و
بمبيدات 

 (preventolعشبية)

لتربة قتل األعشاب بتعقيم ا
 بالغاز.

رش األوراق بمبيدات 
 عشبية.

تسميم أرضية الجذور 
 بمبيدات عشبية.
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 تدخالت سابقة
Previous intervention 

 

 دراسة وتحليل ، تدخل
 

اء. تنظيف وجه الفسيفس
 تحديد نوعية التدخل.
 إزالة التدخل السابق.

لى التدخل الحفاظ ع
 السابق.

 مسح وتنظيف بالماء 

 مخلفات إسمنتية
Residues of cement 

 

 نتنظيف

اء فسيتنظيف وجه الفس
ة بالفرشاة البالستيكي
 وفرشاة الدهان.

 إزالة اإلسمنت بالشفرات
الطبية، أو المعدات 

 الميكانيكية.
 

غسل وترطيب وجه 
رك الفسيفساء بالماء مع الف
ك.يباستخدام فرشاة البالست  

 طبقة صمغية
Resin layer 

 

 تنظيف

اء تنظيف وجه الفسيفس
ة بالفرشاة البالستيكي
 وفرشاة الدهان.

 طبقة الصمغإزالة 
بالشفرات الطبية، أو 
 المعدات الميكانيكية.

 

استخدام المذيبات مثل 
 األسيتون.

سل المادة باستخدام الماء.غ  
عمل كمادات من بيكربونات 

 األمونيوم

 صدأ
Rust 

 

نظيفت  

اء تنظيف وجه الفسيفس
ة بالفرشاة البالستيكي
 وفرشاة الدهان.

بالشفرات  الصدأإزالة 
الطبية أو المعدات 

 الميكانيكية.

استخدام المذيبات مثل 
 األسيتون.

 غسل المادة باستخدام الماء مع  عمل
كمادات من بيكربونات 

.األمونيوم  

 تبقع
Stains 

 

 تنظيف

 

 
 
 

اء تنظيف وجه الفسيفس
ة لفرشاة البالستيكيبا

 وفرشاة الدهان.
 بالشفرات التبقعإزالة 

الطبية، أو المعدات 
 الميكانيكية.

 تنظيف باستخدام الماء.
تنظيف باستخدام كمادات 

 بيكربونات األمونيوم.

 شرخ إنشائي
Structural crack 

 
 
 
 

 

 تدعيم

 
 

ساء.تنظيف سطح الفسيف  
غط تنظيف داخل الشق بض

 الهواء.
الشق  تنظيف داخل

 باستخدام معدات دقيقة.

دام تنظيف داخل الشق باستخ
ضغط الماء ولترطيب 

ضية التحضيرية.راأل  
برميل بحقن داخل الشق 

مع %10-%7بنسبة 

الماء.حقن الشق بالخلطة 
الجيرية للتدعيم وإلغالق 

 الشق .

 شمع
Wax 

 

 تنظيف
رات ظيف باستخدام الشفنت

 الطبية.
 

استخدام المذيبات مثل 
إذابة الشمع  ،وناألسيت

باستخدام بخار الماء مع 
 المسح باإلسفنجة.
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 امثلة ألعمال ترميم ألرضيات فسيفسائية في فلسطين 4.2
 

تمت دراسة ثالث  ،ومن خالل هذا الفصل
تعود  ،حاالت محلية ألرضيات فسيفسائية

حتى القرن  الرابعالقرن  بداية)للفترة البيزنطية 
، وتم عمل طينفي فلس الميالدي( بعالسا

من  ،مقارنة بين هذه األرضيات الفسيفسائية
أو التقنيات، أو المشاكل،  حيث التركيب

وأساليب التدخل لصيانتها، أو ترميمها، 
إضافة للتدخالت التي تم القيام بها في أثناء 

على هذه  عمليات الترميم، وإيقاف الضرر
( 37:2الشكل األرضيات، ويظهر في )

لمحافظة سة بالنسبة مواقع حاالت الدرا
الحجاج  على مسار خطجميعها تقع  والتي كنيسة العازر()كنيسة الجثمانية، كنيسة الدمعة،  ،القدس

 ، وهي:المسيحين في منطقة القدس
 
  :القدس – (Gethsemane Churchكنيسة الجثمانية ) 2.4.1 
 

تحديد الموقع األصلي لكنيسة الجثمانية 
سيحية موضع خالف بين الطوائف الم

عليه أن بستان  ولكن من المتفق، الغربية
جتسيمانى )والذي يعني عصر الزيت(  يقع 

 الذي تنمو عليه الكثير من على سفح الجبل
أشجار الزيتون، والكنيسة تقع على الطريق 

 )الشكل وبيت عنيا لقدسا الواصل بين
ويعتقد أن هذا المكان الذي تم فيه  .(2:83

بل اعتقال السيد المسيح عليه السالم من ق
 الجيش الروماني.

   

 .موقع حاالت الدراسة 37:2لالشك
 .2017 (،https://www.google.ps)المصدر(: 

 .كنيسة الجثمانية في القدس موقع 38:2 الشكل
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Height_743_sec

tion_Jerusalem_map. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%A7&action=edit&redlink=1
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في نهاية القرن الثالث الميالدي، كان المسيحيون يزورون الموقع للصالة فيه، وقد ذكر الحجاج 
تم بناء كنيسة جديدة على منحدر جبل الزيتون، وقد تم  ،المسيحيون أنه في نهاية القرن الرابع الميالدي

ومن الواضح أن هناك آثار حريق على  ؛سالقد إلىم عندما دخل الفرس  614تدمير الكنيسة في عام 
وقد بقيت الكنيسة مدمرة حتى تم ؛ العناصر األثرية في المبنى الذي ربما كان السبب المباشر في تدميرها

 خالل الفترة الصليبية في النصف الثاني من القرن الثاني عشر ميالدي. ؛إعادة إعمارها

 ((hamdan, o. benelli,c 2016, p12 
حتى  بعد تحرير القدس من االحتالل الصليبي ان الكنيسة وتهدمها خالل الفترة اإلسالميةوقد تم هجر 

تم عمل تنقيب أثري ليتم الكشف عن أثار الكنيسة البيزنطية، ؛ حيث م1919شهر أيلول من العام 
 .ةالبيزنطي الفترةبدايات  إلىوبقايا آلثار من الفسيفساء والتي تعود  ؛والكنيسة الصليبية

((hamdan, o. benelli,c 2016, p14 
في عام 1924م تمت إعادة بنائها على يد 
 "Antonio Barluzzi"المعماري اإليطالي
، )الشكل 39:2(، إذ (1884-1960)

أسهمت ست عشرة دولة بتمويل بنائها، ولذلك 
صارت تعرف باسم: "كنيسة كل األمم"، و هذه 
الكنيسة شي دت على أنقاض الكنيسة 
البيزنطية، و إلى الجنوب منها تقع بعض بقايا 
  أنقاض الكنيسة الصليبية.       

(http://info.wafa.pspx. 2013( 

 

 :الفسيفساء 1:1:4:2
  

الفسيفساء الموجودة في الكنيسة نوعان: 
الفسيفساء التي تعود لفترة بناء الكنيسة 

القديمة التي  م، والفسيفساء1924الحديثة 
ية القرن الرابع نها تعود للفترة البيزنطية،

ى منها ستة أجزاء بمساحة الميالدي، وقد تبق  
تقريبا، وهي موجودة داخل أروقة الكنيسة  2م3

جزءان منها موجودان في  ،(40:2 )الشكل

 القدس.-واجهة كنيسة الجثمانية 2:39 الشكل
https://www.google.ps/search?q=القدس+في+لجثمانيةا. 

 القدس-كنيسة الجثمانيةمكان الفسيفساء البيزنطية في  40:2 الشكل
 .2013الباحث،  :))المصدر
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الرواق األيمن، وأربعة أجزاء موجودة في الرواق األيسر للكنيسة، وجميعها منفصلة عن بعضها البعض، 
إال أنه من  .جل حمايتها من الزائرين، أو من عوامل التلف الخارجيةوهي مغطاة بألواح زجاجية من أ

خالل األجزاء المتبقية يمكن معرفة حالة الفسيفساء القديمة، وطبيعة األشكال والرسوم التي كانت تغطي 
أرضية الكنيسة بالكامل، حيث تتكون الفسيفساء من أشكال هندسية متعاقبة تتكرر باستمرار، كما أنها 

 واللون الرمادي األبيض وهو اللون األساس، واللون األسود، :على ثمانية ألوان طبيعية، وهيتحتوي 
 .بدرجتين، واللون األحمر بدرجتين واللون األصفر ،بدرجتين

 لـ  مكعب فسيفساء  100أي بمعدل  ؛(الطول والعرض) 2سم0.9-0.8ومكعبات الفسيفساء كان قياسها 
 .2سم100

 

دراسة الفسيفساء وترميمها، وذلك من خالل مشروع ممول من قبل الحكومة لقد أتيحت لي الفرصة ل
م. وقد أظهرت نتائج الدراسة المشاكل 2013أريحا عام / اإليطالية، وبإشراف جمعية مركز الفسيفساء

 :وكانت كاآلتي، التي تعاني منها الفسيفساء
 وجود نسبة عالية من الرطوبة. -أ

 مكعبات الفسيفسائية.تراكم األوساخ والغبار على سطح ال -ب
 اإلسمنتية البيضاء على وجه المكعبات الفسيفسائية. ةالروب استخدام -ت
 تغير في ألوان الفسيفساء. إلىتعرض جزء من الفسيفساء للحريق أدى  -ث
 تآكل في سطح المكعبات الفسيفسائية باألخص اللون األسود منها.  -ج
 تخلخل وانفالت لمكعبات الفسيفساء. -ح
 ات الفسيفسائية مثل اللون األبيض.تكسر في بعض المكعب -خ
 اإلسمنت األسود في عمليات الترميم، والتدعيم في فترة سابقة. استخدام -د
 هبوط في أجزاء من الفسيفساء. -ذ

 

  :مكونات أرضية الفسيفساء 2.4.1.2
  
طبقات  من أربع تتكون أرضيات الفسيفساء 

تحضيرية مكونة من نسب ثابتة، وارتفاعات 
 ل الرصفات الفسيفسائيةمن أجل عم .محددة

وسيتم ذكر هذه الطبقات  ،(41:2 )الشكل
  وهي: بالتفصيل

 
 

 القدس-ةكنيسة الجثمانيالطبقات المكونة ألرضيات الفسيفساء،  41:2 الشكل
 .2017الباحث،  :))المصدر
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 :Tessellatumاألولى  طبقة الفسيفساء -1
من حيث سماكة  ؛تبين أن الفسيفساء القديمة مميزة

سم 2مكعبات الفسيفساء التي كان ارتفاعها بمعدل 
 تقريبا، وتم تثبيتها بشكل عمودي في الطبقة الالصقة

 الشكل وقد تم تقطيع الحجارة بهذا، (42:2 لشكل)ا
أكبر، وإلطالة عمر  ا  تتحمل ضغط من أجل أن 

الفسيفساء ألطول فترة زمنية ممكنة، وعدم تآكلها من 
على مدى  ستخدامأو اال ،عوامل النحت والتعرية

  الزمن.
 
  :Bedding layerالطبقة الثانية الالصقة  -2

وهي مكونة  ،فسيفسائيةتلتصق مباشرة مع المكعبات ال
سم وال 2-1وسماكتها تتراوح بين  ،من الجير الطبيعي

توجد فيها حصويات، كما ال يوجد فاصل بينها وبين 
، وهي تظهر كأنها طبقة Nucleusالطبقة الثالثة 

تبين أن الطبقة  ؛لكن من خالل تحليل الطبقتين .واحدة
، (43:2 )الشكل الثالثة يوجد فيها حصويات صغيره

التالي يمكن القول إن  الطبقتين ملتصقتان ببعضهما وب
بشكل جيد وال يوجد فاصل يمكن مالحظته، وسماكة 

 سم تقريبا. 6-4الطبقة الثانية والثالثة معا تتراوح بين 
 

 : Rudusالطبقة الرابعة -3
التي يتراوح سمكها بين  الصغيرةتتكون من الحجارة 

الوادي،  سم، وهي حجارة شبه دائرية من حجارة5-7
ومرصوفة بإتقان  بجانب بعضها البعض، وتم تثبيتها 

الذي يحتوي  ؛المالط الجيري  استخداممع بعضها ب
 )الشكل على نسبة كبيرة من الحصويات والتراب

ونسبة الجير في هذه الطبقة أقل من الطبقة  .(44:2
ومن خالل دراسة تركيب طبقات  .الثانية والثالثة

غير  "Statumen"بقة تبين أن الط ،الفسيفساء

 .تقنية ترصيع الفسيفساء 42:2 الشكل
 .2013الجثمانية، الباحث، كنيسة :))المصدر

 .تقنية تحضير الطبقة الثانية والثالثة 43:2 الشكل
 .2013الباحث، كنيسة الجثمانية، :))المصدر

 

 .تقنية تصنيع الطبقة الرابعة 44:2 الشكل
 .2013الباحث، كنيسة الجثمانية، :))المصدر
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الموجود في  "Terra rossa"مباشرة على التراب األحمر "Rudus" موجودة، وقد وضعت الطبقة الرابعة
 .ي له قدرة عالية على االحتفاظ بالرطوبةذالمنطقة وال

 
 :عمليات التدخل والترميم 3.1.4.2

 
 ناسبة لعمليات التدخل. تمت عملية التدخل في البداية بالتوثيق، والدراسة، ووضع الخطة الم -أ

تنظيف المكعبات الفسيفسائية من بقايا  -ب
 األوساخ بفرك األرضية بالفرشاة والماء.

إزالة اإلسمنت من على وجه المكعبات  -ت
 استخدامالفسيفسائية بالطريقة الميكانيكيه، ب

الشاكوش  استخدامالشفرات الطبية، أو ب
واإلزميل لمناطق شديدة الصالبة مع 

عرض الفسيفساء لألذى  الحذر؛ لعدم ت
 (.45:2 )الشكل

تحرير حواف الفسيفساء، وذلك بإزالة  -ث
 المطرقة واإلزميل. استخداماإلسمنت األسود ب

؛ وذلك بإزالتها وتنظيفها ومن ثم  إعادة خاصه تثبيت المكعبات الفسيفسائية المتخلخلة على الحواف -ج
 الخلطة الجيرية. استخدامتثبيتها في مكانها األصلي ب

منها  التي فقدتحفرة فحص للطبقات التحضيرية ألرضيات الفسيفساء القديمة في المنطقة عمل  -ح
 بهدف الدراسة، ولتدعيم الطبقات التحضيرية للفسيفساء. ؛الفسيفساء

في األجزاء التي فقدت منها مكعبات الفسيفساء، وحقنها  ،عمل ثقوب دقيقة بشكل أفقي وعمودي -خ
من أجل تغلغله بين مسامات الطبقات التحضيرية لتقويتها  ،القوامرخو  ،بالماء والجير الهيدروليكي

 وتدعيمها.
  "Primal AC33" عمل ثقوب دقيقة بشكل عمودي بين مكعبات الفسيفساء، وقد تم حقنها ب مادة -د

  .محلول مع الماء من أجل تقوية التصاق مكعبات الفسيفساء مع الطبقة الالصقة ،%7بنسبة 
من أجل  1:1:1من الجير الهيدروليكي، ومن الرمل، والكوارتز بنسبة عمل خلطة جيرية مكونة  -ذ

 (.46:2وتدعيم حواف الفسيفساء )الشكل ،ملء الفراغات
لتر من أجل حمايتها  /غم40بنسبة  ،المذاب باألسيتون  "Paraliod"فساء بمادة يدهن وجه الفس -ر

 وإبراز لونها.

 .تقنية إزالة اإلسمنت عن وجه الفسيفساء 45:2الشكل
 .2013نيسة الجثمانية،الباحث، ك :))المصدر
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عمل إطار خشبي جديد من خشب البلوط المعالج  -ز
يتحمل الرطوبة والضغط، ملبس عليه زجاج الذي 

شفاف لحماية الفسيفساء، وقد تم عمل ثقوب في 
حواف اإلطار من أجل تسهيل عمليات التبخر 

أنه تم تصميم الزجاج في  إلىللماء، إضافة 
اإلطار الخشبي بشكل متحرك يمكن إزالته وإعادته 
بسهولة؛ من أجل متابعة عمليات التنظيف 

 ر.والصيانة باستمرا
 

 :نتائج الدراسة والتحليل لفسيفساء كنيسة الجثمانية 4.1.4.2
 

صنعت مكعبات الفسيفساء بطريقة متقنة وجودة عالية من حيث سماكة الحجر، أو طريقة تقطيعه،  -أ
 .أو تقنية العمل

 إلىسميكة، وهذه السماكة أدت  "Bedding layer"، و"Nucleus" كانت األرضية التحضيرية -ب
بسبب أن جفاف الجير  ؛-)السند الحامل للفسيفساء بشكل مباشر(-لالصقة ضعف في الخلطة ا

لكن سماكة الخلطة  .حالة الصالبة إلىالهواء من أجل القيام بعملية التفاعل للوصول  إلىيحتاج 
حدوث التشققات في الخلطة، وبالتالي ضعف تماسك  إلىالتفاعل البطيء، إضافة  إلىأدت 

أن الحصويات الموجودة بهاتين  إلىالالصقة بشكل جيد، إضافة مكعبات الفسيفساء بالطبقة 
 الطبقتين لم تكن كافية وحجمها صغير.

كما أسلفنا، ومن المفروض وضع الحصويات  الصغيرةمكونة من الحجارة  "Rudus" الطبقة الرابعة -ت
نت مكونة من ها، إال أن الخلطة الموجودة بين الحجارة كاتوالمتوسطة والكبيرة من أجل تقوي الصغيرة
الالصقة بين هذه  ةوالفحم، والرمل، هذا ما كان ظاهرا للعين، وبالتالي فإن المونالرماد الجير، 

 ضعف قوة تماسك الحجارة في هذه الطبقة. إلىالحجارة لم تكن قد صنعت بشكل متقن؛ فأدى ذلك 
ء طبقات األرضيات عد السند الحامل المهم في عملية بناوالتي ت   "Statumen" الطبقة التحضيرية -ث

عليه  "Rudus"لم تكن موجودة، وإنما تم تحضير التراب، وتسهيله، وعمل طبقة  ةالفسيفسائي
وبالتالي يمكن االستنتاج من تركيبة الفسيفساء، أن هنالك أكثر من فريق قام بعمل أرضيات مباشرة. 

هة التي كانت تراقب أو ، كما أن الجت في جودة تصنيع طبقات الفسيفساءالفسيفساء؛ بدليل التفاو 
 "Tessellatum" تشرف على تصنيع الفسيفساء قد ركزت اهتمامها على الطبقة النهائية للفسيفساء

ولم تركز على الطبقات التحضيرية للفسيفساء؛ وبالتالي لم يكن هنالك قدرة ألرضيات الفسيفساء 
 !!لتحمل عوامل التلف الخارجية

 .عمليات الترميم 46:2 الشكل
 .2013الباحث، كنيسة الجثمانية، :) )المصدر
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 :يزريةالع-(Bethanyكنيسة العازر ) 2.4.2
  
 ،تقع كنيسة العازر في وسط بلدة العيزرية 

على الطريق الرئيس الرابط بين األغوار من 
 الشرق ومدينة القدس من الغرب )الشكل

عبارة عن مكان أثري يحتوي  ، والموقع(47:2
على عدة معالم أثرية وتاريخية، تعود للفترات 

 ،والمملوكية وااليوبية، ،والصليبية)البيزنطية، 
كما تحتوي  ؛والعثمانية، حتى وقتنا الحالي(

على غرفة لعصر الزيتون والتي ما تزال آثار 
مثل  فيها معدات العصر األثرية موجودة

، ه)المكبس الخشبي، وحجر الرحى، وآبار الميا
ة، والقيمة ، لذلك فإن الموقع يحتوي على العديد من القيم مثل: القيمة التاريخي(وحفر تجميع الزيت

، لذلك تعد من األماكن ةاألثرية، والقيمة الدينية، والقيمة الرمزية، والقيمة االقتصادية، والقيمة الجمالي
 !المهمة في فلسطين

حماية األراضي "، وبالتعاون مع مؤسسة "أريحا /جمعية مركز الفسيفساء" متاقوبناء على هذه القيم 
ليكون موقعا  ه  بالعمل على إعادة إحياء الموقع األثري، وترميم ،، وبالتعاون مع "جامعة القدس""المقدسة

 ليه.إستقبال الزوار والحجيج امؤهال بالكامل من أجل 
 

 :تاريخ الموقع 1.2.4.2
 

تخليدا لقصة  ،م390– 330بنيت الكنيسة ما بين عامي 
، الذي كان قد فارق "لعازرا"إحياء المسيح عليه السالم 

وقد هدمت الكنيسة بفعل زلزال  .امالحياة لمدة ثالثة أي
ومن الجدير ذكره أن بقاياها  .م447ضرب المنطقة عام 

 .(48:2 )الشكلما زالت شاهدة على مساحتها الواسعة 
 .وأن أرضياتها الفسيفسائية مكشوفة في أكثر من مكان

P80), 1953 .(Seller 

بنيت الكنيسة الثانية على أطالل الكنيسة  ،م555في العام 
لى بالطراز البازيليكي، حيث بقيت هذه الكنيسة قائمة األو 

 العيزرية.-العازرموقع كنيسة  47:2 الشكل
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Height_743_section_Jerusalem

map 

 .كنيسة العازرساحة مبنى  48:2 الشكل
 .2017، الباحث :))المصدر
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على أنفاض الكنيسة الثانية بنيت الكنيسة الثالثة  ،وفي القرن الثاني عشر الميالدي م.1100لغاية عام 
وتم هجرانها بعد معركة والكنيسة الرابعه في الجزء الشرقي من القبر،  التي بنيت في فترة جستنيان،

 .م1187حطين 
حيث  99P, 1953 .(Seller( ؛ت إعادة استعمال فراغاتها من قبل المسلمين في الفترة األيوبيةولكن تم

وهذا المسجد  .أسس صالح الدين األيوبي مسجد العازر بعد أن فتح مدينة القدس، وحررها من الصليبين
 يومنا هذا.  إلىما زال قائما 

 
م أقيمت الكنيسة الحديثة فوق 1954في العام 
 كنيسة األولى في الموقع، وقد قامأنقاض ال

 )“ Antonioالمعماري اإليطاليبتصميمها 
1960)-, 1884”Barluzzi(.2:94)الشكل 

48)-P47, 1993 .(Storme, A 

وهي تعد من المباني المعمارية الجميلة من حيث 
التصميم، وتنفيذ الزخارف الفسيفسائية على 
واجهاتها الداخلية أو الخارجية، والتي تجسد 

 .مجملها معجزة السيد المسيحب
 

 :الفسيفساء 2.2.4.2
 

القرن  إلىتعود  ،الفسيفساء في كنيسة العازر
، وقد تبقى منها أجزاء واضحة ع الميالديالراب

 وكبيرة، وهي بحالة جيدة.
ما إن تدخل الكنيسة الحالية من الجهة الشمالية 
من ساحتها الرئيسة؛ حتى يبهرك جمال أرضيات 

ت الزخارف الهندسية الموجودة فيها الفسيفساء ذا
  .(2:50 )الشكل

وقد تم اإلبقاء على بعض األجزاء مكشوفة 
من أجل أن  ومعرضة للشمس والعوامل الطبيعية،

ويتخيل بقية  !يتسنى للزائر أن يرى جمالها
األجزاء المغطاة بالبالط لحمايتها بعد عمليات 

 .بيتاني-مخطط كنيسة العاز يبين 49:2 الشكل
 .Seller، 1953 :))المصدر

 .االلوان والزخارف لكنيسة العازر 2:50 الشكل
 .2016الباحث،  :))المصدر
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معصرة الزيتون  إلىت الفسيفسائية في الممر المؤدي التنقيب األثري؛ إضافة لوجود بقايا من االرضيا
 .على الجانبين الشمالي والجنوبي، الذي غطيت أجزاء منه بسبب بناء الجدران الصليبية عليه مباشرة

وهي شبيهة بتلك الفسيفساء الموجودة في الساحة الخارجية، إضافة لوجود بقايا من الفسيفساء التي يمكن 
ة الجديدة؛ حيث تم الحفاظ عليها بعمل غطاء من الحديد المشبك إلتاحة رؤيتها على مدخل الكنيس

 رؤيتها من قبل الزائرين.
بأن أقوم بدراسة األرضيات الفسيفسائية؛ من خالل مشروع الترميم الذي تشرف  ،وأتيحت لي الفرصة

ا، وهي ، حيث تم رصد العديد من المشاكل التي وجدت عليه"جمعية مركز الفسيفساء/ أريحا"عليه 
 منها:، بتلك المشاكل الموجودة على فسيفساء كنيسة الجثمانية هةشبي

 اإلسمنت األسود في عمليات ترميم وتدعيم سابقة لتثبيت حواف الفسيفساء. استخدام -أ
 .هبوط في أجزاء من الفسيفساء عن المستوى األصلي -ب
لالصقة، ويمكن مالحظة وعدم تماسكها بالطبقة الجيرية ا ،تخلخل في بعض المكعبات الفسيفسائيه -ت

 .ذلك من خالل لمسها باليد
فقد تم عمل مقياس للرطوبة؛ بوضع العديد من أجهزة لقياس إن نسبة الرطوبة والتبخر عالية جدا،  -ث

الرطوبة، وعمل تسجيل يومي ألخذ معدل نسبة الرطوبة، وكانت النتيجة أن نسبة الرطوبة في 
  فكانت متغيره بتغير األحوال الجوية. أما في الخارج ؛(%85-92الداخل تتراوح بين)

تعرض الفسيفساء للعوامل الجوية من شمس ومطر، وتفاوت درجات الحرارة بين النهار والليل، وقد  -ج
 تلف الفسيفساء. على أدتكان هذا التفاوت من العوامل التي 

 من خالل الطرق على سطح هانتفاخ في بعض أجزاء من الفسيفساء، والذي باإلمكان تمييز  -ح
 لسماع صدى الصوت لتحديد حجم الفراغ أسفل الفسيفساء. ،الفسيفساء باليد، أو بمطرقة مطاطية

 تكسر المكعبات الفسيفسائية. -خ
 وتآكل المكعبات الفسيفسائية. -د
نمو الطحالب على وجه الفسيفساء باألخص في المناطق الرطبة التي ال تتعرض ألشعة الشمس  -ذ

 بشكل مباشر.
 بب تلف، وفقدان السند الحاضن لها.تكسر حواف الفسيفساء بس -ر
مباشرة الألشعة الشمس الحارقة  هاللون الرمادي؛ بسبب تعرض إلىتغير اللون األسود وتحوله  -ز

 ولفترات طويلة.
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 :مكونات أرضية الفسيفساء 3.2.4.2
 

 أرضيات الفسيفساء في كنيسة العازر تتكون من
 تحضيرية طبقاتوأربعة  طبقة الفسيفساء،

، وكل واحدة منها مرتبطة بالتي (51:2 )الشكل
 وهي: ،تليها

 
  :Tessellatum طبقة الفسيفساء األولى -1

، كما أنها 3مس 1.4-1حجمين من المكعبات تتراوح بين ب من زخارف هندسية متنوعهتتكون الفسيفساء 
ين، واألصفر تحتوي على ثمانية ألوان طبيعية: األبيض وهو اللون األساسي، واألسود، والرمادي بدرجت

 بدرجتين، واألحمر بدرجتين.
 P19) 1982, O., alvesterS. J ,ylvesterS 

ن قوة التماسك ألوالفسيفساء تم صناعتها بتقنيات عالية من الدقة وتناسق باأللوان واألشكال، إضافة 
 رغم تعرضها لعوامل التلف التي تم ذكرها سابقا. ،ألرضية الفسيفساء ما تزال قوية

 
 :Bedding layer ة الثانيةالطبق -2

لم يتم تفصيل سماكة الطبقات  "FR. SYLVESTER"من خالل الدراسة والتنقيب األثري الذي قام به 
، وطبقة "Bedding layer"بدقة؛ إال أنه ذكر أن سماكة الفسيفساء مع الطبقات التحضيرية 

"Nucleus"  ولم يقم بوصف الطبقة  .يرةالصغسم، وهي مكونة من الجير الممزوج بالحصويات 7حوالي
قد قمت ولكن من خالل البحث  )Rudus"، P19) 1982, O., alvesterS. J ,ylvesterS"الرابعة 

وتمت إعادة دراسة الطبقات التحضيرية لها ليتبين أن  .بعمل مربع فحص ألرضية الفسيفساء البيزنطية
 "Bedding layer"الطبقة الثانية سماكة 

 . في المعدلسم 1 بلغ قدمن الجير والمكونة 

 
 : Nucleus الطبقة الثالثة -3

سم، وهي مكونة 5-4تتراوح سماكتها ما بين 
 من الحصويات، والجير كما ذكر كتاب

"FR. SYLVESTER" (52:2. )الشكل 
 
 .Nucleusطبقة  52:2 الشكل 

 .2017 ،الباحث :))المصدر

 القدس -، كنيسة العازرألرضيات الفسيفساء ةالطبقات المكون 51:2 الشكل
 .2017 ،الباحث :))المصدر
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  Rudus:الطبقة الرابعة -4
ة من حجارة سم في المعدل، وهي حجارة شبه دائري7-5التي يبلغ سمكها  الصغيرةتتكون من الحجارة 

الذي يحتوي على نسبة  ،المالط الجيري  استخدامالوادي، وهي مرصوفة بشكل منتظم، وقد تم تثبيتها ب
 أقل من الطبقة الثانية. ةكبيرة من الحصويات والتراب، ونسبة الجير الموجودة بهذه الخلط

 
  Statumen:الطبقة الخامسة -5

، لخامسة من الحجارة الكبيرةتتكون الطبقة ا
سم، وبأحجام 25-15لتي يبلغ ارتفاعها ا

عت  .مختلفة وقد تبين أن هذه الطبقة ُوض 
على طبقة من الصخر المقطوع بشكل مستو  

أعطى قد  هذا فإن وبالتالي، (53:2)الشكل 
، أما أماكن أخرى فكانت ةاألرضية قوة ومتان

على التراب من النوع  ةالطبقة موضوع
وتمت  .الكلسي)الحور( ذي الصالبة العالية

مالط من  استخدامالتعبئة بين الحجارة ب
التراب، والسكن، والفحم، والقليل من الجير 

 إلغالق الفتحات بين الحجارة وتقويتها.
 

 :عمليات التدخل والترميم القديمة 4.2.4.2
 

م تم إجراء عمليات ترميم، وتدخل ألرضيات الفسيفساء، ومن الواضح أن عمليات 1954في عام 
، لكن باإلمكان مشاهدة تقنيات الترميم سجالت العمل الميدانيت محدودة، وغير موثقة في التدخل كان

 مثل:
 اإلسمنت األسود في أعمال الترميم، والتدعيم في تلك الفترة. استخدام -أ

مع  ،عزل معظم أرضيات الفسيفساء الخارجية بتغطيتها بالرمل، ومن ثم تغطيتها بالبالط الحجري  -ب
 ات بقياس يقارب الواحد مترا مربعا في الساحة الخارجية.اإلبقاء على خمس فتح

 عمل غطاء حديدي لها من أجل تغطيتها، وحمايتها، وكشفها عند الحاجة. -ت
 
 

 

 .Statumenطبقة  53:2 الشكل
 .2017 ،الباحث :))المصدر
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 :عمليات الترميم والتدخل الحديثة 5.2.4.2
 

كانت مقصورة على جزء  "جمعية مركز الفسيفساء/ أريحا"إن عملية الترميم التي تم القيام بها من خالل 
غير موجود داخل المعصرة، على أن تكون هنالك دراسة، وعمليات تدخل، وترميم شاملة على ص

أرضيات الفسيفساء جميعها في المستقبل، 
وعملية التدخل كانت بنفس الطريقة 

والتقنية التي تم التدخل  ،(54:2)الشكل 
كنيسة "بها على أرضيات فسيفساء 

 في القدس. "الجثمانية
جة لمشكلة نسبة كما تم إجراء معال

 استخدامالرطوبة في المكان؛ حيث تم 
جهاز يقوم بتحويل الرطوبة، والبخار من 

يتم تجميعه في خزان  ،ماء إلىالهواء 
(، 50ما دون )% إلىخاص بالجهاز، وهذه العملية أعطت نتيجة جيدة حيث تراجعت نسبة الرطوبة 

أجل متابعة عمل الجهاز وتفريغ الماء من لكن هذه العملية بحاجة لشخص يقوم بمتابعتها يوميا من 
 !الخزان

 
 :جبل الزيتون/ القدس- DOMINUS FLEVITكنيسة الدمعة 3.4.2

 
في وسط منحدر جبل  كنيسة الدمعة تقع 

الشرق من كنيسة الجثمانية، وهي  إلىالزيتون 
تجسد المكان الذي بكى فيه السيد المسيح 

 ما لما سيحصل بالمدينة منعلى القدس متأل
والمبنى  ألهلها. وتدمير، وقتل تخريب،

 م1955الموجود تم إنشاؤه في عام 
 المبنى بعمل تصميم وقد قام ،(2:55)الشكل

 ,Antonio Barluzzi)المعماري اإليطالي 
 ،دمعة شكل  على (1960-1884

 .بيتاني-عملية ترميم لقطعة فسيفساء في كنيسة العازر 54:2 الشكل
 .2017 ،الباحث :))المصدر

 .القدس-موقع كنيسة الدمعة 55:2 الشكل
 https://commons.wikimedia.org:))المصدر
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 .القدس-كنيسة الدمعة شكل 56:2الشكل
 .2014الباحث،  :))المصدر

p31)   2016, C, Benelli, O, Hamdan( 

)الشكل وهي تذكير بدموع السيد المسيح 
" DOMINUSاسم الكنيسة ، كما أن(56:2

"FLEVIT   ي بكاء تعني "الرب يبكي" أ
عيسى عليه السالم، ومن المفاجئ أنه خالل 

التنقيب األثري لبناء الكنيسة  عمليات
تم اكتشاف آثار كنيسة تعود للفترة  ،الجديدة

البيزنطية، التي ظهرت فيها المعالم األثرية 
من جدران، وأجزاء من أرضيات الفسيفساء 

  p15) , 2002 .(Bagatti, Bالمعالم. واضحة
 

 :الفسيفساء 1.3.4.2
 

 ،تعود الفسيفساء البيزنطية القديمة في كنيسة الدمعة
القرن السادس الميالدي، وقد بقيت منها أجزاء  إلى

تم القيام بعمليات ترميم سابقة لبعض و  ،واضحة وكبيرة
جزاء الفسيفسائية؛ وذلك بإزالة الفسيفساء األصلية األ
وبعد ذلك  .ن مكانها، ليتم عمل بناء للكنيسة الجديدةم

 ها على أرضية من اإلسمنت الحديثإعادتو ترميمها تم 
هنالك أجزاء من و  ،داخل بناء الكنيسة الجديدة

سقف عمل الفسيفساء موجودة خارج مبنى الكنيسة، تم 
، وهي مفتوحة الجوانب من االسمنت من اجل تغطيتها

الية؛ لكن الجزء الذي بقي من الجهة الغربية والشم
على حاله هو الفسيفساء الموجودة في حنية الكنيسة 

، لم يجر عليها إال القليل من (57:2)الشكل  الرئيسة
التدخل، وبالتالي ترك لدينا فرصة للقيام بدراسة هذا 

 الجزء من الفسيفساء.
 

تتكون الفسيفساء بشكل عام من أشكال هندسية على 
لوجود بعض األشكال التصويرية مثل السمكة، والثمار، ووجود نقشين من الكتابة أرضية بيضاء، إضافة 

 .القدس-كنيسة الدمعة الحنية الوسطية،فسيفساء 57:2 الشكل
 .2014الباحث،  :))المصدر
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 القدس. -مخطط أرضيات الفسيفساء، كنيسة الدمعة 58:2الشكل
 .2014مركز الفسيفساء،  :) )المصدر

وتتكون اللوحة من العديد من األلوان  .اليونانية
األبيض وهو األساس، واللون األسود، واللون 

بدرجتين، واللون األصفر بدرجتين، واللون الرمادي 
األحمر بأربع درجات، واللون األخضر الفاتح 

أرضية  ومعاينةبدراسة،  متق. و (58:2)الشكل 
الفسيفساء من خالل مشروع ترميم تحت إشراف 

، وبدعم من مؤسسة "جمعية مركز الفسيفساء"
م؛ حيث 2015عام  "حماية األراضي المقدسة"

من المشاكل  تعانيالفسيفساء أن  أظهرت الدراسة
 :منها ة،العديد

اإلسمنت األسود في عمليات الترميم  استخدام -أ
 .علمي إليقاف انفالت المكعبات الفسيفسائية من مكانها السابقة، وبشكل غير عيموالتد

 .بسبب تعرضها ألحمال زائدة، أو لضعف في الطبقة التحضيرية ،هبوط أجزاء من الفسيفساء -ب
 .تخلخل في بعض المكعبات الفسيفسائية وانفالتها من مكانها -ت
 المكعبات كثف الماء على وجهمن خالل مالحظة عمليات ت ،ةنسبة رطوبة وتبخر عالي -ث

   .الفسيفسائية
ق على سطح  -ج ر  انتفاخ في بعض أجزاء من الفسيفساء، وتم تحديد ذلك بالفحص بطريقة الط 

 الفراغ، بنفس الطريقة التي تم ذكرها في كنيسة العازر. الفسيفساء لسماع صوت
 تكسر للمكعبات الفسيفسائية. -ح
 فقدان حواف الفسيفساء. -خ
 اللون الرمادي. إلىود وتحوله تغير اللون األس -د
 وجود تشققات في األرضية الفسيفسائية. -ذ
 فقدان أجزاء كبيرة من الفسيفساء. -ر
 .وما ينتج عنة من اضرار على الفسيفساء مشي الزوار على األرضية الفسيفسائية بشكل مباشر -ز

 

 :مكونات أرضية الفسيفساء 2.3.4.2
 

 2سم 20×20تم عمل ثالث حفر للفحص بمساحة  
 ليتم إظهار سم،20وبعمق يقارب  اخل الحنية؛د

 :وهي (59:2)الشكل مكونات طبقات الفسيفساء

 القدس -الدمعةألرضيات الفسيفساء، كنيسة  ةالطبقات المكون 59:2 شكلال
 .2017 ،الباحث :))المصدر
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  :Tessellatumالطبقة األولى  -1
 تبين أن حجم مكعبات الفسيفساء كان بمعدل

تقريبا، وهي مقطوعة بطريقة غير  3سم1
وتظهر آثار طبعة المكعبات  منتظمة األبعاد،

في  ،لالصقالفسيفسائية على طبقة الجير ا
 المناطق التي اقُتلعت منها المكعبات الفسيفسائية

، واألجزاء المتبقية من الفسيفساء (60:2 )الشكل
ضعيفة جدا في منطقة الحنية الرئيسة للكنيسة، 
وعدم قدرتها على تحمل عوامل الضرر 

 الخارجية.
 

  : Bedding layerالطبقة الثانية -2
لمكعبات تلتصق الطبقة الثانية مباشرة مع ا

الفسيفسائية، وهي مكونة من الجير الطبيعي، 
سم، وال توجد بها 2-1 وسماكتها تتراوح بين

وقد بدا واضحا من خالل حفرة  .حصويات
 ""Bedding layer، الفحص أن الطبقة الثانية

 "Nucleus"انفصلت عن الطبقة الثالثة  قد
 (.61:2)الشكل 

 
 :Nucleusالطبقة الثالثة  -3
وهي مكونة من  ،سم6-4بين كتها سماتراوح ت

السكن، والتراب، والفحم، والقليل من الجير، 
الطبيعية، وهذه الطبقة ضعيفة بما  والحصويات

فيه الكفاية كي تتحلل وتهبط عن المستوى 
حدوث مشكالت في  إلىالرئيس لها، مما أدى 

 .(62:2الفسيفساء )الشكل 
 
 
 

 القدس. -الدمعة كنيسة Nucleusطبقة  62:2الشكل
 .2014 الباحث،: المصدر()

 .القدس-الدمعة كنيسة Bedding layerطبقة  61:2الشكل
 2014 الباحث،: المصدر()

 .القدس-كنيسة الدمعة Tessellatumطبقة  60:2 الشكل
 .2014 ، الباحث، :))المصدر
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 القدس. -عمليات ترميم ارضية الفسيفساء، كنيسة الدمعة 64:2الشكل
 .2014الباحث،  :) )المصدر

  :Rudusالطبقة الرابعة  -4
التي يبلغ سمكها  الصغيرةجارة تتكون من الح

سم تقريبا، وهي حجارة شبه دائرية من 7-10
مرصوفة بجانب بعضها  .حجارة الوادي

المالط الجيري  استخدامالبعض، وقد تم تثبيتها ب
الذي يحتوي على نسبة كبيرة من الحصويات 
والتراب، ونسبة الجير قليلة في هذه الطبقة، كما 

المطحون ممزوجا باإلمكان رؤية بقايا الفحم 
 .(63:2)الشكل  بالخلطة الجيرية

 
 :Statumenالطبقة الخامسة  -5

سم ولم يظهر لدي 10والي بعمق ح "Rudus"سفل الطبقة الرابعة ألم تكن موجودة بالكامل، وتم الكشف 
، وتوقفت عملية الكشف من أجل عدم الحاق األذى ألرضية الفسيفساء .Statumenلطبقة أي أثار 
 مباشرة عليها. ةقول ان الطبقة الخامسة مكونة من التربة التي تم تجهيزها لتحمل الطبقة الرابعويمكن ال

 
 :عمليات التدخل والترميم 3.3.4.2

 
أنه تم  إلىإن عملية التدخل تمت بنفس الطريقة التي اتبعت على فسيفساء كنيسة الجثمانية، إضافة 

مكانه؛ وذلك بسبب أن هذا الجزء من  إلى، وإعادتة إجراء عمليات اقتالع لجزء كبير من الفسيفساء
الفسيفساء كان ضعيفا جدا، ومنفصال عن طبقة المالط األصلية، وعملية الحقن لم تكن لتفي بتقوية 

من لتر  /غم60بنسبة  "Paraliod B72" استخدامالفسيفساء، لذلك تم لصق الفسيفساء بالشاش الطبي ب
لناعمة، وتمت بعد تنظيفها بالفرشاة ا االسيتون 

إزالة قطعة الفسيفساء كاملة، ومن ثم التنظيف 
الفسيفساء من التراب والبقايا الضعيفة،  أسفل

وتنظيف األرضية بإزالة األجزاء الضعيفة، وإعادة 
على طبقة  ،تثبيت الفسيفساء المقلوعة من مكانها

من المالط الجيري بنفس المستوى األصلي 
يف الفسيفساء للفسيفساء، وبعد جفافها تم تنظ

 "Paraliod" ال بإزالة الشاش الطبي، وأثار
.أما عملية التدخل (64:2)الشكل التنر استخدامب

  القدس.-الدمعة كنيسة Rudusطبقة  63:2 الشكل
 .2014الباحث،  :))المصدر
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حيث أزيل اإلسمنت من الفراغات بعد تثبيت الفسيفساء األصلية بمادة  ؛األخرى التي تمت على الفراغات
ام، وقد تم تعتيقها، وذلك الصقة، وتم تحضير مكعبات من الحجارة الفسيفسائية بنفس األلوان واألحج

الخلطة الجيرية باتباع  استخدامبوضعها في خالط إلزالة النتوءات والحواف الزائدة، تم ترصيع الفراغ ب
ملم عن مستوى الفسيفساء 3بحوالي  وى الفسيفساء الجديدة بمنسوب أقلنفس الشكل األصلي، وُعمل مست

  .الفسيفساء بعد عمليات التدخل ( يبينان التطور على أرضية63:2 الشكل)و ،األصلية
 

 :النتيجة 4.4.2
 

 خالل عملي كان يدور في ذهني سؤاالن:
في تصنيع األرضيات الفسيفسائية لجميع المواقع  ،السؤال األول: هل هنالك ارتباط وعالقة فنية، أو تقنية

 األثرية؟
الفسيفسائية، وتقنية السؤال الثاني: هل هنالك عالقة بين حجم الضرر الذي تتعرض له األرضيات 

 تصنيعها؟ 
 ومن أجل اإلجابة على هذين السؤالين، كان ال بد من عمل دراسة معمقة واختيار أماكن العمل إلجراء

 ،إضافة ألرضيات الفسيفساء في خربة الطيرة .الدراسة عليها، حيث تم اختيار األماكن التي ورد ذكرها
 للفترة البيزنطية. يعهاوالتي تعود جم

 مواقع تمت دراستها خالل عمليات الصيانة، والترميم التي قمت بها لتبين ما يأتي: الخمسة
األشكال والرسومات لهذه المواقع كانت تتألف من قرابة أربعة وعشرين شكال، تتراوح بين األشكال  -1

 البسيطة، والهندسية، وبقايا أشكال نباتية وحيوانية.
 .3سم1وغالبيتها تقارب  3سم 1.3حتى 3لمم 6حجم مكعبات الفسيفساء كانت تتراوح بين  -2
ألوان الحجارة المستخدمة في تصنيع الفسيفساء كانت من األلوان الطبيعية، تقارب ثمانية ألوان رئيسة،  -3

ونوعية الحجارة كانت متشابهة في جميع المواقع األثرية، وحجارة الفسيفساء تم إحضارها من مقالع 
واللون األسود من منطقة النبي موسى، واللون  ،من بيرزيتمختلفة، مثل اللون الرمادي واألصفر 

...الخ، وتقنية قص ورصف المكعبات الفسيفسائية كانت بطريقة الخليلاألحمر بدرجاته من منطقة 
 .جدا   متشابهة

تقنية إنهاء اللوحات الفسيفسائية، وذلك من خالل تحديدها بخط أو خطين، أو الخلفية البيضاء  -4
 درجة على اإلطار األفقي الموازي للجدران أو الرسمة الرئيسة.  45قاطعة بزاوية المرصوفة بخطوط مت

يمكن الحصول على إجابة للسؤال األول الذي يقول هل هنالك ارتباط  ،ومن خالل دراسة هذه المقارنات
وعالقة في تصنيع األرضيات الفسيفسائية؟ ليكون الجواب نعم. هنالك اتصال، وترابط في مدرسة 

حيث أن األماكن األثرية كانت عبارة عن  ؛فساء في الفترة البيزنطية؛ وذلك الرتباطها الدينيالفسي
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كنائس، وهذا يحتم وجود تواصل بينها، وبالتالي كان البد من أن يكون هنالك تبادل فني في صناعة 
 الفسيفساء.

ئية ذات الجودة العالية أما من حيث التقنيات، ال بد لنا من معرفة تقنيات تصنيع األرضيات الفسيفسا
ومن أجل اإلجابة على السؤال القائل:  .3.2.4.2على مدى التاريخ، وقد تمت اإلشارة إليها في البند 

ولإلجابة  توجد عالقة بين حجم الضرر الذي تتعرض له األرضيات الفسيفسائية، وتقنية تصنيعها؟ هل
 األثرية الخمسة: تحليل أرضيات الفسيفساء للمواقععن هذين السؤالين، يجب 

 
 : كنيسة الجثمانية -1

تبين أن الطبقة األولى كانت مشغولة بتقنية  ؛خالل عمليات دراسة طبقات الفسيفساء لكنيسة الجثمانية
سم تقريبا، والطبقة الثانية، والثالثة كانتا متداخلتين، ونسبة 2×1×1عالية، ومكعبات الفسيفساء حجمها 

سم، وكانت قوة تماسكهما ضعيفة، والطبقة الخامسة لم 7حتى 4 من الحصويات فيهما قليلة، وسماكتهما
فقدت الكنيسة معظم الفسيفساء  .تكن موجودة بالكامل، والتربة من النوع األحمر، وبها نسبة رطوبة عالية

 الموجود بها، ولم يتبَق منها إال بعض األجزاء القليلة.
 

 : كنيسة العازر -2
، 3سم1.4 -1ة جيدة؛ إذ يتراوح حجم الفسيفساءمصنوعة بطريقالطبقة األولى: الفسيفساء، وكانت 

والطبقة الثانية: مكونة من الجير جيد التماسك، والطبقة الثالثة: مكونة من الجير والحصويات والتراب 
ات والحجارة والجير سم متقنة الصنع، والطبقة الرابعة: مكونة من الحصوي5-4والحصويات بسماكة 

سم، والتربة 25حتى15ة الخامسة: كانت متقنة الصنع مرصوفه بحجارة حجمها ، والطبقسم7-5بسماكة 
األصلية مكونة من النوع الكلسي، وأجزاء أخرى من األرضية عبارة عن مسطبة مقطوعة في الصخر، 

 وما تزال أجزاء كبيرة من الفسيفساء بحالتها األصلية رغم تعرضها لنفس الظروف، والعوامل المدمرة.  
    

 : الدمعة كنيسة -3
 .الطبقة األولى كانت مشغولة بطريقة غير متناسقة القطع، وسماكة المكعبات، وأحجامها غير منتظمة

ضعيفة، والطبقة الثالثة مكونة من الجير والحصويات  اوالطبقة الثانية مكونة من الجير وقوة تماسكه
سم 15لحجارة والجير بسماكة والتراب، وهي ضعيفة التركيب، والطبقة الرابعة مكونة من الحصويات وا

  .تقريبا، أما الطبقة الخامسة لم تكن موجودة بالكامل
 الدراسة. مواقعالمقارنات في تركيب ارضيات الفسيفساء لحول  (2الملحق رقم )انظر 
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 ثالثالفصل ال
 

 مدينة رام هللا 1.3
  

 في الوسطى بليةالج السلسلة وسط هللا رام مدينة تقع
 منطقة بين متوسطا المدينة هذه موقع وجاء فلسطين،

 الموقع هذا ويظهر ،غربا السهل الساحليو  ،اشرق راغو األ
 ،(1:3 )الشكل هللا رام مدينة تحكم التي األبعاد خالل من

 ،شمال فلسطين في نقطة أقصى عن كم 164 تبعد فهي
 عن مك 67  حوالي تبعد كما القدس، مدينة عن مك 16و

 تقعو  الميت، البحر نع كم 52و ،المتوسط البحر شواطئ
-144ودائرة عرض  ،شرقا 171-168خط طول  على

 المركزي  الجهاز) ين.سطفل إحداثيات حسب شماال 197
  (30ص، 2011. الفلسطيني لإلحصاء

متباينة فوق عدة تالل التاريخية مدينة رام هللا أقيمت 
ضبة جبال القدس ه رتفاع عن مستوى سطح البحر مناال

 م،800رتفاعها حوالي حيث يبلغ متوسط ا الشمالية،
 (10ص، العودات، ح) .نحداروتتخللها أودية قليلة اال

لمناخها  ؛امصيف لذلك تعد ،ويعد مناخ مدينة رام هللا جيدا
رياح غربية  عليها تهب حيث، الصيففي المعتدل 

ع دافئة متصاعدة من منطقة الصدتصطدم بتيارات هوائية 
وهذا  ،وجميلة ،تيارات هوائية منعشة إلىاالنهدامي لتتحول 

 (12-11ص، 2004 .إنيروز، ) .سر رام هللا الصيفي الجميل

 .نفلسطيل بالنسبةرام هللا  مدينة خريطة موقع، 1:3الشكل
ر( )المصد

:http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=2456 ،
 م2017
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  :تاريخ المدينة 1.1.3
  

مع أنه تم ذكر العديد من األماكن  ؛ي من المصادر التاريخية القديمةفي أمدينة رام هللا سم لم يتم ذكر ا
 عدة أسباب منها: إلىالمدينة، وقد يرجع هذا التجاهل  صبح ضمن حدودالمحيطة بها، ونجد بعضها أ

 !خرى دة حينا وانحصارها أحيانا أبلزدهار الا -أ
 تبعية رام هللا لها. إلىمركزا مهما أدى جعلها رام هللا لالمناطق المجاورة  السكن في -ب
 (40ص، 2004 .إنيروز، ) .غيرهوإنما كانت قرية ص ،لم تكن رام هللا كبيرة الحجم -ت

 ،المذكورة في العهد القديم "رامتاييم صوفين"ن رام هللا تقوم على بقعة ربما أ" هيقول الدباغ في كتاب 
نها )الرامة( التي تحدث عنها العهد أ إلىالنبي )صموئيل(، وذهب بعضهم ولد فيها التي و 

 (234ص، 1974 .الدباغ، م)."الجديد
 

 :ةالروماني الفترة في هللا رام
الفترة لم يكن  هذهاإلمبراطورية الرومانية، وخالل  إلى م  َض تُ م ل   .ق 63على فلسطين سنة  نسيطر الروما

رغم أن  في جنوبها Eleasa)في شمالها، وقرية ) (Gabaon) سم قريةاهنالك ذكر لمدينة رام هللا سوى 
، 2004 .إنيروز، ) .هى صحتلاألخذ بهذا األمر مشوب بالكثير من الغموض وال يوجد أي دليل ع

 (52ص
 

 :ةالبيزنطي الفترة في هللا رام
رج الذي كان مبنيا في مريكي كالرنس فشر في الثالثينات من القرن الماضي أن البذكر عالم اآلثار األ

عن العديد من المعالم  اآلثار علماء كشفزنطية، و يالبلدة القديمة يعود للفترة البحي صالة حنا في 
لتي ما او  الصخرأو قبور منحوتة في  ،هع المياب، أو آبار لجمرَ مثل الخ  لفترة ا لهذه األثرية التي تعود

 (52ص، 2004 .إنيروز، ) .الطيرةاآلن ومن ضمنها خربة  حتى تزال آثرها ماثلة
 

 :المبكرةسالمية هللا في الفترة اإلرام 
 كر جميع التجمعاتتم ذ أنهمع العلم  ،لم يكن هنالك ذكر لمدينة رام هللاالمبكرة سالمية الفترة اإلفي 

أو قليلة السكان من السكان  ن رام هللا في هذه الفترة كانت خاليةإ ،الغالبالسكانية في تلك الفترة، وفي  
 (37ص ،1985.ع منير،) .المصادر التاريخيةذكرها في  إلىلك لم يتم التطرق لذ ؛ولم يكن لها أهمية

 
  :رام هللا في الفترة الصليبية

 ، ويعتقد أن رام هللا في هذه الفترة كانت مستعمرة (Ramalie)مسلفترة الصليبية بات رام هللا في اسمي
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 منير،) .قائمة في البلدة القديمةوالمعصرة  ،زراعية صليبية، وما تزال بقايا آثار البرج الصليبي
  (53ص ،1985.ع

يبيون ببنائها كنيسة قام الصل إلىتشفى صغير وغرف لخدمة المستشفى، إضافة ضافة لوجود أثار مسإ
 (17ص، 1999 .قدورة، ي) على أنقاض كنيسة بيزنطية.

 
صبحت أوائل القرن السابع عشر الميالدي يعتقد أن رام هللا أ إلى ،أواخر القرن الثالث عشر ميالدي من

الكرك تدعى )الحدادين(، بعد أن  أن سكنتها قبيلة عربية مهاجرة من إلىخالية من السكان مرة أخرى، 
 ؛ية وحاجتهم لألخشابصليين، وذلك لكثرة األشجار الحرج( أهل البيرة األهمن أصحابها )الغزاون بتاعتهاا

توسعت أمالك الحدادين بشراء أراض  جديدة واستغاللها في من أجل العمل بصنعة الحدادة، وقد 
  (235ص، 1974 .الدباغ، م) عائلة الحدادين. إلىسب معظم سكان رام هللا الحاليين الزراعة، وينت

 
 :المملوكيةو  تين األيوبيةرام هللا في الفتر 

لتحركات العسكرية ولم تكن تسم باوالذي ا ؛الصليبي في العهد األيوبيحتالل بعد تحرير فلسطين من اال
ية بعد تنظيف فلسطين من في الفترة المملوك أنهال الفترة في منطقة رام هللا، إ هذهثار واضحة لهنالك آ
 ،عادة ترتيب البالد وتنظيمها، وكان لرام هللا دور في عملية الترتيبإ  تتم ،يصليبستعمار البقايا اال

. إنيروز، ) .الحرم اإلبراهيمي في الخليل إلىنتاج رام هللا شر إبوقف عُ  "قالوون "يث أقر السلطان ح
 (54ص، 2004

 
 :ةالعثماني الفترة في هللا رام

 الوضع هذا وبقي المحلية، الكراسي وحكم العشائرية لنظام ،التركي الحكم فترة طوال هللا رام خضعت
 بلدة، إلى قرية من هللا رام درجة العثمانية الحكومة رفعت حين م1902 لغاية سنة هللا رام في سائدا

 مدير سما يحمل لها حاكم بتعيين العثمانيون  قامو  ،هللا رام سم ناحيةا تحمل، قصبة بذلك وأصبحت
. الفلسطيني لإلحصاء المركزي  الجهاز) .قبائلوثالث  قرى  وخمس البلدة نم وقتذاك تألفت التي الناحية
 (30ص، 2011

 
 :االنتداب البريطاني فترةرام هللا في 

وقعت رام هللا في رام هللا على أراضي بيتونيا ومن أقوى المعارك التي دارت  !بعد مقاومة وصفت بالعنيفة
كان يضم  ،سمي قضاء رام هللا قضاء إلىدينة مالوتحولت  ،م27/12/1917يوم  أيدي اإلنجليز في

تحت الحكم البريطاني  وبقيت رام هللاقرية أخرى،  ثمان  وخمسين إلىإضافة بلدتين هما رام هللا والبيرة 



81 
 

 المركزي  الجهاز) لتدخل تحت الحكم األردني الهاشمي. ،جالءها عن فلسطين بريطانيا أن أعلنت إلى
 (30ص، 2011.الفلسطيني لإلحصاء

 
 :حتالل اإلسرائيلياال فترةرام هللا في 

حتالل ضة االرام هللا تحت قببوقوع و ن جميع فلسطين، حتل اإلسرائيليو ام 1967في حزيران عام 
، ل الشخصيات القياديةاعتقا حتالل اإلسرائيلي بسحب السالح من المواطنين و ، قام جيش االاإلسرائيلي

 (33ص، عودات، حال) !!عدد منهم خارج البالد بإبعاد اوقامو 
 

 :الفلسطينية السلطة ترةفرام هللا في 
الموقع عام  ،تفاق أوسلوابموجب  للسلطة الوطنية الفلسطينيةتم نقل الحكم فيها  م1994عام في 

نها منطقة ألف قرى التابعة لها أو امتداداتها( أعلن بموجبه عن مناطق المدينة )دون الأ والذي ، م1993
أصبحت المدينة المقر المؤقت  ة، وقدوهذه األرض تخضع لسيطرة شبه كاملة من السلطة الفلسطيني ؛)أ(

ن يكون مقر السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية، وقد أ إسرائيلبسبب رفض ذلك و  .للسلطة الفلسطينية
خاصة  وألسباب عديدة نالت رام هللا أهمية شهدت المدينة نهضة حضارية ومعمارية كبيرة في هذه الفترة

  في عهد السلطة منها:
. (https://ar.wikipedia.org/wiki#رام_هللا/cite 28-6-2017) 

 الموقع الجغرافي الوسطي بالنسبة لفلسطين. -أ
 قرب المدينة من القدس. -ب
 مدينة رام هللا. الذي تتمتع به ديدي الجقتصاالوضع اال -ت
 تمركز المؤسسات والمراكز القيادية واإلدارية في المدينة. -ث
  (72ص، 2004 .إنيروز، ) !الليبرالية ويتقبل التغيير بسهولةالوضع السكاني الذي يتصف ب -ج

 
 :في مدينة رام هللا المواقع األثرية 2.1.3

 
في  تجريوأفترات زمنية مختلفة.  إلىد تحتوي مدينة رام هللا على العديد من المواقع األـثرية التي تعو 

كز الموارد ي الفلسطيني مع مر وقد أشارت دراسة قام بها المجلس االقتصاد بعضها تنقيبات أثرية،
. إنيروز، )،العديد من المواقع األثرية والتاريخيةرام هللا والبيرة تمتلك  مدينتيأن  إلىالثقافية في فلسطين، 

 (136 ص، 2004
 

  وأهم هذه المواقع هي: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1994
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1993
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/رام_الله#cite
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                                                                                        .                                                      :خربة الطيرة -أ
تلة  ، وتتربع على رأسكم 1.5الغرب من وسط البلدة القديمة لرام هللا على مسافة  إلىتقع خربة الطيرة 

م عن مستوى سطح البحر، وجزء منها هي أراضي وقف لكنيسة الروم األرثوذوكس، ويعود  804ترتفع 
. إنيروز، ) الفترات التالية )الهلنستية، والرومانية، والبيزنطية، واإلسالمية المبكرة(، إلىالخربة تاريخ 
 الرابع. الفصلهو موقع الدراسة في هذا البحث والذي تم تناوله في خربة الطيرة و  (159 ص، 2004

   .                                                                 :خلة العدس  -ب
(، وتحتوي على الكثير من القبور الرومانية الطيرة)خربة  الشمال الغربي من خربة كفر غمال إلىتقع 

 عن العديد من المخلفاتها بتم الكشف العصر الحديدي، و  إلىتعود ، و في الصخر ةالمنحوت
 ضافة لبعض الجدران القديمة التي تدل على أن الموقع كان مأهوال في عصورالحضارية إ

 .(160 ص، 2004. إنيروز، )قديمة
 

                                                               .                                                                                  :الكفرية -ت
عن م  560وترتفع هللا، في الجهة الشمالية الغربية من مدينة رام في أسفل منحدر الكفرية خربة تقع 

ضافة ية، إالصليبية واأليوب تيناألثار التي تعود للفتر على العديد من  وتحتوي  سطح البحر،مستوى 
 أنهالذي درس الموقع  "لين بلومآ" "نيروز" باالعتماد على ما نشره شارأوقد لوجود عين ماء الكفرية، 

أن التسمية  كماد الفخار المزجج في الموقع، وجو  إلىشار وأعبارة عن مزرعة تعود للفترة الصليبية، 
 (161 ص، 2004. إنيروز، ) تعني موقع هالك الكفار.

 

                                                                            ::ويكةخربة الش -ث
 ،وصهاريج ،وعضاضات باب ،وعمود ،وأبنية ،وتضم أنقاض .م الشرايطفي حي أ تقع في جنوب البيرة

ثري لقدس العديد من مواسم التنقيب األجرت جامعة اأو مبعثرة.  وفسيفساء ،ومعصرة زيت قديمة ،وكهوف
كا، ومعصرة نبيذ، يفي هذه الخربة وقد كشفت أعمال التنقيب عن نظام تحصيني، وكنيسة بنظام البازل

ي هذه الخربة ريخ االستيطان فوقبر، وعن العديد من البيوت السكنية موزعة على مساحة واسعة. يعود تا
  (60ص، 2004 .الهودلية، ص) .المبكرة سالميةفترة الرومانية، والبيزنطية، واإلال إلى

 

                   .                                                                                                                                     :خربة ترفيديا -ج
 رالصخيحتوي على قبور منحوتة في  ثري صغيرأهي موقع و  ،الجنوب الغربي من رام هللا إلىتقع 

 ص، 2004. إنيروز، ) أن الموقع قريب جدا من عين ترفيديا. إلىتعود للفترة الرومانية، إضافة  
161) 
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                                                                                                                                                             .                                                                             :نهاخربة رد -ح
الجهة الغربية  نالشمال من مدينة رام هللا على أعلى قمة جبل تطل على عين مصباح م إلىتقع 

 أن   إلىفي مدينة رام هللا، وقد كشفت التنقيبات األثرية  الهامهالموقع من المواقع األثرية  ويعد .والجنوبية
ة، يالعصر الحديدي المبكر، والفترة البيزنطو عصر البرونزي المبكر، لليعود  فيها االستيطان البشري 

. إنيروز، ) مثل المباني والجدران والبقايا الفخارية.والموقع يحتوي على العديد من المعالم األثرية 
  (149-137 ص، 2004

الشمال  إلىوخربة العسكريا  الجنوب من البيرة، إلىع أثرية أخرى مثل تل النصبة مواق إلىباإلضافة 
، اضافة لبعض المعالم التاريخية مثل قينيا غربا باتجاه السهل الساحلي، وعين الطيرةالغربي من خربة 

 .وغيرها المعصرة، والبرج الصليبي، والمحكمة العثمانية الموجودة في مدينة رام هللا القديمةو براهيم، قام إم
(http://awraq.birzeit.edu)  

 .طة مسح غرب فلسطينر حسب خاوالبيرة رام هللا  مدينتيالمرفق يبين المواقع األثرية في  (2:3 )الشكل

 

 .المواقع األثرية في منطقة رام هللامخطط  ،2:3 الشكل
 .مhttps://www.google.ps  ،2018:)المصدر)
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 :على المواقع األثرية وتأثيره هللا التطور الحضري لمدينة رام 3.1.3

 

سطينية لستالم السلطة الفاشهدت مدينة رام هللا توسعا عمرانيا منقطع النظير في السنوات التي تلت 
ت التجارية، أو الصناعية والمنشآمن العمارات،  البناء العشوائي هليرافقلمدينة، للصالحيات اإلدارية ل

تل و خربة شويكة، و ، الطيرةخربة  :معالم المواقع األثرية مثلالتي كان لها تأثير واضح على تغيير 
غير يها من خالل التخريب أو التدمير بشكل مباشر أو فا وإلحاق الضرر عليهوالهجوم  ،النصبة وغيرها

دى أمما  اعليهسيطرة لا ةالرسمي ةوالمؤسس ،المجلس البلدي قدرةممن الواضح عدم  أصبح وقد مباشر،
  :نذكر منهايدة ظهور مشاكل عد إلى

 :المنطقة في واألثرية الزراعية األراضي على العمراني الزحف :األول القسم
 :فترتين إلى ينقسم أنه تبين هللا رام مدينة في العمراني الزحف دراسة عند

 قلل مما عشوائي وبشكل، اأفقي اعمراني ازحف شهدت الفترة هذه في م،1993 عام قبل ، مااألولىالفترة 
 إلىدت أقد التجاوزات الخطيرة و  ،الرقابة، وضعف المنطقة في البناء أراضي من الفائدة حجم من

 .الكاملشكل جزئي أو بتدميرها ب إلىأدى  مكثف تعرض المواقع األثرية لهجوم عمراني
   

 السكان عدد زدادوا البناء، حركة زدادتا حيث، هذا الوقت م حتى1993، بعد عام الثانية الفترة
 الفترة هذه في المباني عليها، وتميزت كبيرا زحفا الفترة شهدت هذهو الزراعية،  األراضي على القاطنين

أبو (. زيادة في عمليات التخريب للبقايا األثرية إلىمما أدى  متداد العمودي فوق األرض وتحتهاباال
  (79ص، 2011 .ريدة، م

ويمكن القول  رام هللا والبيرة، تيمدين يمكن مالحظة حجم التوسع العمراني في (3:3 )الشكلومن خالل 
 من: اعليه ىبننتشار العمراني في المدينة وما يُ هي األكثر تأثيرا في رسم صيغة االن العوامل البشرية إ

 تظهر حجم التوسع العمراني صورة جوية لمدينة رام هللا ،3:3الشكل
 .http://geomolg.ps ،2018 :))المصدر

 1997عام  هللا رام
رواق،  :) )المصدر

 .م2017

 2015عام  رام هللا
رواق،  :) )المصدر

 .م2017
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 ؛سطينللدولة ف المؤقتة عتبارها العاصمة السياسيةرام هللا بين المدن الفلسطينية وا توسط مدينة    -1
 وكثافة التوسع والبناء العمراني. ،االيه زدياد الهجرةا إلىأدى 

  .واإلنتاج والبناء النقل ساعدت في سرعة التكنولوجية الوسائل تطور -2
وبالتالي  الصناعية، والترفيهية، والخدماتية، والبنى التحتية...الخ،ظهور الحاجة لبناء المنشآت  -3

ي تمتلكها المدينة، والتي نتج عن كل هذا عدم الوعي واإلدراك الحقيقي لقيمة المصادر األثرية الت
 أو ليتم تدمير بعض المواقع األثرية أو المباني التاريخية ،أصبحت في مهب التوسع والغزو العمراني

لم يرتق   ،أجزاء منها، وهذه العملية ما تزال خارج السيطرة والمحاوالت لوقف هذا الزحف وحمايتها
 إما بشكل فردي أو بشكل مؤسساتي.  ؛لمستوى السيطرة عليه، وكل يوم هنالك خرق للقانون 

وما ينتج عنه من مخاطر على اإلنسان والطبيعة والمواقع  ،زيادة التلوث البيئي والجمالي للمدينة -4
بين حجم يمرفق ال (4:3 و)الشكل ( 80ص، 2011 .أبو ريدة، م) األثرية والمعالم التاريخية بشكل عام.

، في خربة الطيرة لم األثري ل حجم المشكلة التي تطال المعتخيالتغير في المباني التي من خاللها يمكن 
   .والمبين باللون األحمر

الذي يبين  مع الشكل هيبين صورة مدينة رام هللا مطلع القرن العشرين، ومقارنت (5:3 )الشكل كما أن
في  اريخيةالتالمباني نرى حجم الخطر المحدق بالمواقع األثرية و ل ،من منطقة رام هللا الحديثة ا  جزء

 المدينة!!

  .حديثةمطلع القرن العشرين، وصورة  مدينة رام هللاصوره ل ،5:3الشكل
 .م2017رواق،  :))المصدر

 مطلع القرن العشرين رام هللا
 .م2017رواق،  :) )المصدر

 2014عام  رام هللا
رواق،  :) )المصدر

 .م2017

 تظهر حجم التوسع العمراني. صورة جوية لخربة الطيرة، ،4:3الشكل
 .http://geomolg.ps ،2018:))المصدر

 1997عام  رام هللا
رواق،  :) )المصدر

 .م2017

 2015عام  رام هللا
رواق،  :) )المصدر

 .م2017
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 موقع خربة الطيرة بالنسبة لمدينة رام هللا واليرة.  ،6:3الشكل
 م.http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=2456 ،2017: )مصدر)ال

 

 :األثرية الطيرةخربة  2.3
 

في الضفة  الغرب من وسط النواة التاريخية لمدينة رام هللا إلىكم  1.5على بعد  الطيرةتقع خربة 
، على تلة يبلغ معدل ارتفاعها (6:3 )الشكل ي لمدينة القدسالغرب -الشمال إلىكم  16، وحوالي الغربية

جعل من المكان منطقة مشرفة على الجهة الغربية  ،رتفاعلبحر، وهذا االم عن مستوى سطح ا804قرابة 
حة تبلغ المساو  .الطيرةرتفاعا من خربة ها أكثر اأما الجهة الشرقية والجنوبية فإن التالل في ،والشمالية

يقع  دونمات، والذي ستة حواليإال أن الجزء المتبقي منها يبلغ  .ادونم 30 حوالي الطيرةجمالية لخربة اإل
لكنيسة الروم  الجزء المتبقي من الخربة بملكيتهيعود و  .اية الجزء الجنوبي للموقع األثري في نه

   p14) , 2017 .Houdalieh, S. Khalil, R. Jawabreh, M -(Al.األرثوذكس

شارع عام جديد تم شقه في  عن الجزء الجنوبي والذي يفصله ،أما الجزء الشمالي من الموقع األثري 
ستخدمت أراضي الخربة خالل القرون الماضية ا .عدة أشخاص إلىيعود بملكيته  ،موقع األثري وسط ال

 وما تزال المساطب والسالسل الزراعية .لزراعية أشجار الزيتون، واللوز، والرمان، والحبوب الموسمية
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  .خربة الطيرةفي  المساطب والسالسل الزراعية لتسوية األرض ،7:3الشكل
 .م2017، الباحث:) )المصدر

وفي الغالب بنيت  ،رض قائمةاأل لتسوية
 .(7:3 )الشكل، حجارة الموقع استخدامب

(Al-Houdalieh, S, 2014, p191)   
ثري من الشرق الموقع األ ويحد بقايا

ز تدريب المرأة التابع لوكالة والجنوب مرك
مم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين، األ

الجهة الشمالية مدرسة سانت  من ويحده
 أجزاءعلى  م1999 عاموالتي بنيت جورج 

التي و باني الخاصة تم بناء العديد من الم .ورجالشرق والغرب من مدرسة سان ج إلىثري، من الموقع األ
التي أثرت بشكل مباشر على الموقع  )الهدى( الوقودوباألخص محطة  ،ثري للتخريبت الموقع األعرض  

لم يكن و  للموقع األثري  تدميروما نتج عنها من  ،وبناء أساسات المحطة الحفرعمليات خالل و  .ثري األ
بقاء على المحصلة النهائية فقد تم اإلفي  لكن ،ثريةاألات توثيق للمعالم عمليتنقيبات أثرية أو  ةيهنالك أ

  )4p19, 2014 ,Houdalieh, S-Al (.ناآل وهي ما تزال قائمة حتى ،بركة بيزنطية لتجميع المياه

 يبن تفاصيل الموقع األثري.( 91، ص9:3 و)الشكل
 

 :التسمية 1.2.3
 

والزوار الذين  ،المسيحيين سم الدارج لدى رجال الدينا االوهذ ،غمال( كفرب ) أيضا الطيرةخربة  تعرف
وتقول الرواية  ."Stephanos"لـاألستاذ الناصح  ،Ghamla/Ghamla'il سم الموقع لغمالئيلنسبوا ا

جثمان حيث تم دفن  ،الطيرةة في خربة حديقأن غمال كان يمتلك  ،ة المتوارثةالدينية المسيحي
"Stephanos" ( هو أول شهيد فيو  )وتقيم القدس إلى م415ثم تم نقل رفاته في عام فيها، المسيحية .

 ستشهادا موقع األثري تخليدا لذكرى البطريركية األرثودوكسية العديد من الصلوات في ال
  )Stephanos".) 189-188p, 2014 ,Houdalieh, S-Al" القديس

 
 :الطيرةنبذة عن تاريخ خربة  2.2.3

 
الذي  سالشريان الرئي التي تعد ،ها على الطريق القديمةتراتيجيا بسبب موقعسامكانا  الطيرةتعد خربة 

 إلىالطريق الممتد من البيرة )تقع  وعلى .يربط القدس في الجنوب مع المدن الكبرى في شمال فلسطين
البحر المتوسط، حيث يربط خربة خلة العدس، وخربة  إلىالشرق من مدينة رام هللا(، متجها غربا 
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   .      غربا باتجاه السهل الساحلي (، وعين قينياالطيرةالشمال الغربي من خربة  إلى)تقع  العسكريا
(Al-Houdalieh, S, 2014, p194)  
 

م وعرض يتراوح 500تم توثيقة بطول حوالي  ،خربة خلة العدس إلى الطيرةمن خربة  الطريق الواصل
لتي كانت ترتفع الحجارة الكبيرة ا إلى، إضافة ماحجبالحجارة مختلفة األ اوقد كان مرصوف .م2-1.5بين 

 .م2006 سم تقريبا، وهذه البقايا األثرية قد تم تدميرها من قبل بلدية رام هللا عام 70 على جانبية قرابة
 )Houdalieh, S-Al, 2014 ,وذلك من أجل شق طريق جديد وعمل تمديدات الصرف الصحي.

) 89p1  

 :أثرية من قبل عدد من علماء اآلثار مثل لقد أجريت في الخربة عدة مسوحات
Victor Guérin, Father Marie-Joseph Lagrange, Elihu Grant, Alfons Maria 
Schneider, Father Bellarmino Bagatti, and Father Michele Piccirillo. 

 على أهمية الموقع من الناحية األثرية والتاريخية.جميعا حيث أكدوا 
 
 وي تحت الطيرةبأن خربة  ،م1863بناء على المسح األثري الذي قام به عام  Victor Guérin""ذكرو 

تم هدمها من  ،الطيرةأن الكنيسة القديمة الموجودة في خربة  إلىوأشار  ؛على العديد من البقايا األثرية
 .حجارتها لبناء كنيسة جديدة في رام هللا استخداممن أجل  ؛طائفة الروم األرثودوكس أبناء قبل

)0p19, 2014 ,Houdalieh, S-Al(   

م 1933عام  ،من خالل المسح األثري الذي قام به في الموقع "Alfons Maria Schneider"ذكر
أروقة، وقد ذكر أن أرضية الكنيسة مغطاة  ةمكونة من ثالثوهي  ،مx10.75م18بوجود كنيسة قياسها 

  (Al-Houdalieh, S, 2013, p191) بالفسيفساء.
بإجراء مسح  ،م1979في عام  Bellarmino Bagatti"" والراهب، "Michele Piccirillo" اهبالر  قام

 .رضيات الفسيفسائيةوالدمار الذي حل بالجدران واأل ،ثرية للكنيسةبوصف البقايا األوقاما  ،أثري للموقع
 تم العثور على نهأ؛ Ancient Christian Villages of Samariaكتابه في  Bagatti""وذكر

 إلىمكونة من ثمانية سطور مقسومة ا كتابه عليه سم100رتفاع وبا ،سم88بعرض  قطعة من الرخام
ا كتابة باللغة اليونانية، وذكر عليه سم، منقوش5-4رتفاع اأربعة سطور بكل قسم مكون من  ؛قسمين

"Bagatti" القديس قد جاء تكريما لجسد  الكنيسةبناء أن  إلىشارت أن الكتابة قد أ"Stephanos" ، كما
وقفته كهدية تكريما لموطئ وأ ،موالها الخاصةبشراء المكان من أ متد قاق  "Dina"نأ إلىأشار النقش 

   (Bagatti, B. 2002, P126-128) .المسيح السيد قدم
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 في عام لديها قائمة المواقع األثرية المسجلة علىالموقع  بإدراج متاقاإلسرائيلية إن هيئة اآلثار 
الفترة الهلنستية،  إلىالتي تم جمعها تعود  قطع الفخار نأ إلى ثري شير نتائج هذا المسح األم. وت1986

 (Al-Houdalieh, S, 2013, p85)  .والرومانية، والبيزنطية، وحتى بداية الفترة العباسية
تصف وحتى من ،من القرن الثالث قبل الميالدنقطاع، ؤشر على استمرار السكن فيها دون ابالتالي هذا م

قتصادية، االو  الدينية،و ثرية، األو  الموقع يمتلك العديد من القيم التاريخية،و القرن الثامن الميالدي. 
حتوائه على نسيج ال ؛ماكن األثرية المهمة في محافظة رام هللااأل من تصنيفهكما يمكن  .والعلمية ...الخ

أن الموقع  إلىسائية، إضافة رضيات الفسيفوعلى مساحات واسعة من األ ،ائفمعماري متعدد الوظ
موقع و  ليه دون عناء.عام يسهل الوصول إ على شارع منطقة سكنية وتعليمية وتجاريةضمن  موجود
فقد تعرض في العقود السابقة للتخريب والطمس، حيث تقدر نسبة  ،ثريةكغيره من المواقع األ الطيرةخربة 

 ,Al-Houdalieh, S) جمالية.لمساحة اإلمن ا%70بحوالي  ،الخربة المساحة المدمرة بالكامل من
2014, p188-189)  

 
ال أن ، إوالطمسوعلى الرغم من الزاوية المظلمة في التاريخ الحديث لهذا الموقع، والمتمثلة بالتدمير 

وتأهيله  من خالل ترميمه ،ثري لحفاظ على ما تبقى من الموقع األتثمارها لسهنالك عوامل قوة باإلمكان ا
وعلى الصعيد العالمي  ،والثقافية على الصعيد المحلي في الوقت القريب ،ةيا للسياحة الدينليكون نموذجي

ل اأعممزيد من  إلىثرية لم تنته  بعد وما زال الموقع بحاجة وللعلم إن الحفريات األ ؛على المدى البعيد
 .التنقيب

 
 :خالل التنقيبات األثرية المستخدمةمنهجية العمل  3.2.3

 
مربعات بمساحة  إلىمت مساحة الخربة س  حيث قُ  ؛اد النظام الشبكي في التنقيبات األثريةلقد تم اعتم

 ، ولتتبعالتنقيبوذلك لتيسير الحركة بين مربعات  .م بين هذه المربعات1م، وترك فاصل بعرض 5×5
 صارة علىلحماية بقايا طبقات الق ،أنه تم اتخاذ التدابير الوقائية ،الترتيب الطبقي، والمهم في األمر

وبمجرد التأكد  .التنقيبأثناء عمليات في الجدران، وكذلك لحماية أرضيات الفسيفساء المكتشفة  واجهات
لتغطي األسطح تقريبا سم 10يتم ترك طبقة من التربة األصلية بسماكة  ،من وجود مثل هذه البقايا

ه طبقات القصارة أو قصود قد تتعرض لوضرر غير م ،جل التقليل من أي خطرالمعرضة للخطر من أ
 ،التنقيب األثري  وقبل انتهاء موسم .(8:3)الشكل  ثري التنقيب األقبل فريق  من ،رضيات الفسيفساءأ

 ،على األقلشخاص أ ةمع ثالثبواسطة مدير المشروع والقصارة  ئيةالفسيفسا األرضيات تم تنظيفكان ي
والغبار  ،التراب زالةجل إمن أ وذلك ،والترميم الصيانةو  على أعمال التنقيب متمرسينالخبراء من ال

ملم  2 ثرية بمنخل فتحتهل التراب المستخرج من الحفرية األكما تم تنخي ،لتسهيل أعمال الدراسة والتوثيق
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 .ثري في الموقعال ا عملية التنقيب، 8:3الشكل
 .2016الباحث، )المصدر(: 

 

، مثل الحبوب ةغير الصجل فرز البقايا من أ
حتفاظ كما تم اال ،النقدية ...الخالقطع و  ،العظامو 

من أجل  ،في صناديقبعينات من التربة والقصارة 
، وكذلك كل مكعبات فحصها ودراستها مستقبال

 ،في أثناء التنقيبا عليهالتي تم العثور  الفسيفساء
في أعمال ترميم األرضيات  هاستخدامال

 ,Al-Houdalieh, S, 2016) .الفسيفسائية
p51)   

 
 :التنقيبات والمكتشفات األثرية التي جرت في الموقع 4.2.3

 
األمد، حيث بدأت أعمال التنقيب  -مشروع طويل الطيرةري والترميم في خربة مشروع التنقيب األث يعد

م، والعام 2014م، والعام 2013عام م، وقد تم إجراء أربعة مواسم للعمل الميداني فيها )2013في عام 
م(، من قبل جامعة القدس/ المعهد العالي لآلثار، تحت إشراف البروفيسور 2017م، والعام 2015

مة، وهي مهعن معالم أثرية  في الموقع لية، وقد تم الكشف خالل مواسم التنقيب المتعاقبةصالح الهود
وسور دفاعي من الفترة البيزنطية، غرف منحوتة في الصخر كانت تستخدم للحماية في الفترة الرومانية، 

ة البيزنطية، وكنيستين تعودان للفتر يعود للفترة البيزنطية،  لتجميع المياه ،وصهريج منحوت في الصخر
من الطريق القديم الذي كان والفترة اإلسالمية المبكرة، وجزء من فيال تعود للفترة البيزنطية، وعن مقاطع 

وعن بئر مياه  الفترة البيزنطية، إلىتعود الكنيستين، وعن معصرة زيتون منحوتة في الصخر  إلىيوصل 
موية، وعن بيوت سكنية، وجزء لفترة األزنطية، واالبي الفترة إلىاألمطار تعود وشبكة قنوات لتجميع مياه 

ستخدمت في الفترة اجدران زراعية  إلىإضافة  الفترة البيزنطية واإلسالمية المبكرة، إلىمن دير تعود 
 p15), Houdalieh, S. Khalil, R. Jawabreh, M, 2017 -(Alالعثمانية في أعمال الزراعة.

 

مع ت من خالل تمييز كل عنصر أثري بلون مميز عن غيره، ماكن هذه المكتشفايبين أ ،(3:9لشكلا)
م، 2013عام )نه تم التركيز في هذا البحث على نتائج التنقيب األثري في المواسم الثالثة األولى أالعلم 

وذلك  ،م(2017(، وقد تم استثناء نتائج التنقيب للموسم الرابع )عام م2015م، والعام 2014والعام 
 .التنقيبات األثرية لوقت إعداد هذا البحث بسبب عدم نشر نتائج
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 التي تم التنقيب عنها في خربة الطيرة. يةتوضح االماكن االثر  خريطة،  9:3الشكل
 .(م2017م، تعديل الباحث: 2016الهودلية )المصدر: 
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 .في الموقع التحصين الدفاعي 3:10الشكل

 م،2016الباحث، )المصدر: 

 

 هي: الطيرةفي خربة المكتشفات األثرية 
 

 :التحصين الدفاعي 1.4.2.3
 

 جدار   فقد تم بناءُ من أجل حماية الموقع 
ال تزال مقاطع والذي  ،تحصيني حول الموقع

 من هذا الجدار ظاهرة على حالها األصلي
لغربية، في الجهة الجنوبية ا (10:3 )الشكل

وبية، والجهة الجنوبية الشرقية والجهة الجن
م في المعدل. بني هذا الجدار 2رتفاع اب

سم، حيث شيدت 70بالحجارة والطين بسماكة 
منتظمة القطع  ،رةواجهته الخارجية بحجارة كبي

 ملءوقد الحجم،  غيرهوص ،شيدت بحجارة متوسطة، أما واجهته الداخلية فقد فقيةعلى شكل مداميك أ
وقمة الجدار من األعلى بنيت على شكل  مع التراب،المخلوطة  الصغيرةلفراغ بين الواجهتين بالحجارة ا

لتحديد تاريخه، لكنه  جوار هذا الجدار إلىأثري مباشرة  تنقيبلم يتم عمل أي  ،هرمي. حتى هذه اللحظة
شائه، وهي شبيه بتقنيات البناء وذلك بسبب تقنية البناء المستخدمة في إن ؛وبالغالب يعود للفترة البيزنطية
  (Al-Houdalieh, S, 2014, p199) .المستخدمة في الكنيسة الغربية

 .الطيرةيبين مكان التحصين الدفاعي في خربة  91، ص9:3لشكلبالعودة ل
 

 :نظام المياه 2.4.2.3
 

لذلك  لدائمة،االمياه ب موقعها على تلة بعيدة عن مصادر بسب انظام مياه متنوع الطيرةخربة تمتلك 
ها خالل أشهر ستخدامالوتخزينها  ،مطاريكون هنالك نظام لتجميع مياه األ بأن كانت الحاجة ماسة

 . الطيرةيبين مكان نظام المياه في خربة  ،91، ص9:3لشكللبالعودة و  ،الصيف
 

 :من الطيرةنظام المياه في خربة ويتكون 
  :البئر -أ

 الشكل منحوت (، وهو مستطيل11:3 رة الزيتون )الشكليقع على يمين الدرج المؤدي إلى مدخل معص
 حوالي ،األولى :، يوجد في سقفه وأحد جوانبه ثالث فتحات مختلفة القياسالكلسي في الصخر
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أما  ،سم80×سم80 ،والثانية ،سم96×سم90
تقع على مدخل المعصرة  ؛خيرةالفتحة األ
 ؛سم40سم وبعمق 82×سم70وقياسها 

راكمات الترابية في ن التوالجدير بالذكر أ
بعد، حيث ما زالت  حفرهاداخل البئر لم يتم 

والحجارة  ،مطمورة بالترابأرضيته من  أجزاء
  السنين.التي تراكمت على مر 

 (Al-Houdalieh, S, 2013, p93)  
 م4.5 حواليالبئر من الداخل تبلغ مساحة 

، ويبلغ (اجنوب-شماالم )3.4و ،(اغرب-اشرق)
 ةيالداخلواجهاته  دل.م في المع4ارتفاعه 

 ؛ تتكون لقصارة مكونة من طبقتين، واةمقصور 
الممزوج  الجيرمن  السفلى الداخلية الطبقة
والحصى  والرماد،الفخار المطحون،  بكسر

، اما الطبقة لضمان عدم تسرب الماء
 من نفس مواد الطبقة السفلى لكن من غير كسر الفخار.الخارجية فتتكون 

 
بفعل ذلك  ؛منه من القصارة قد سقط ال سيما في الجانب الشرقي اكبير  جزءا  ن أ إلى ،الهودلية ويشير
، ويعتقد أن مياه خلف طبقة القصارة األولى لبئرا فتحةجذور شجرة السريس النامية بالقرب من  تغلغل

ت االمحيطة من خالل قنو والساحات  ،والممرات ،عها مباشرة من أسطح المبانيييتم تجم ،مطاراأل
   )4p93, 201 ,Houdalieh, S-Al(.البئر إلى موصلة

 

 :قنوات المياه -ب
، (م2014عام ) قيب الثانينموسم التخالل 

عن ات حضارية طبقعدة تم الكشف تحت 
القناة  ؛بقايا قناتين ترتبطان مباشرة مع البئر

 )الشكل فتحة البئر األولى إلىاألولى: تؤدي 
، وهي في معظمها سليمة، وقد تم (12:3
 م، وهي4.8على جزء منها بطول  الكشف

سم، وقد شيدت 15سم، وعمق 15بعرض 
 .، خربة الطيرةقنوات تجميع المياه، 12:3لشكلا

 2016صالح الهودلية، )المصدر(: 
 

 .خربة الطيرةشكل بئر تجميع المياه، ، 11:3الشكل
Al-Houdalieh 2015 ،Jerusalem Quartrly (p:60 ) :()المصدر  
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 .خربة الطيرةوضع البركة البيزنطية، ، 14:3الشكل
 م،2014الهودلية : ()المصدر

journal of eastern mediterranean archaeology and heritage studies, vol.  
 

 والفخار المطحون المخلوط مع ،والرماد ،الجيروغطيت بالقصارة المكونة من  ةمن الحجارة الصغير 
تم تثبيته  ،بالط حجري  بواسطةتم تغطية القناة وقد  .سم8حتى  سم0.5صويات بسماكة تتراوح بين الح

  (Al-Houdalieh, S, 2016, p56) .الخلطة الجيرية ستخداماب فوق مجرى القناة
 

الفتحة الثانية  إلىوالتي تؤدي  :القناة الثانية
وهي على شكل حرف  ،(13:3 )الشكل للبئر

L ، م، في 3.4كشف عنها بطول التم وقد
صفين من البالط تم بناء  .الجزء الغربي منها

جنب، أما  إلىوضعت عموديا جنبا  الحجري 
 ةالخارجي الواجهةعلى طول  ء الممتدالجز 

فقد تم عمل  ،شرقيةغرفة الغربي ل للجدار
بشكل  المثبتةواحد من ألواح الحجارة  صف

جدار  استخدامخر تم والجانب اآل ،عمودي
، وتم عزل القناة بطبقة من المالط سم12 هاعمقو  ،سم22القناة  هذهيبلغ عرض  .دار للقناةالغرفة كج

أنابيب رأسية تستخدم لتجمع مياه األمطار من  إلى نتيموصول اكال القناتين كانت، ويعتقد أن ي الجير 
 )3p93, 201 ,Houdalieh, S-Al( أسطح المباني المحيطة.

 

 :بيزنطيةالالبركة  -ت
يعد الصهريج الرئيس في خربة الطيرة 
لتجميع مياه األمطار وهو اآلن موجود في 

ة الهدى للوقود على الشارع داخل حرم محط
 الطيرة، وهو بحالة جيدة إلىالمؤدي  لعاما

 . (14:3 )الشكل
 ذه البركة مغطاة بالتراب المخلوطكانت ه

وقد  بالحجارة، وكانت تنمو فيها شجرة زيتون.
تم حفرها بالكامل من قبل مالك األرض عام 

م، وقد أجريت أعمال الحفر 2008-2009
 ا،م عرض9.2و ،م طوال12.6تبلغ أبعادها  البركة مستطيلة الشكل، حيثو  دون أي نوع من التوثيق.

 .درجة منحوتة في الصخر من الجهة الشرقية 12ويتم النزول إليها بواسطة  ،ام عمق3.8وحوالي 

 .، خربة الطيرةقنوات تجميع المياه، 13:3الشكل

 .2017، الباحث)المصدر(: 
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 .خربة الطيرةالبركة البيزنطية، ، 15:3الشكل
 م،2014الهودلية : ()المصدر

journal of eastern mediterranean archaeology and heritage studies, vol. 
2, no. 3, 2014,(p:196),figer:5 

 

البركة مقصورة بطبقة مكونة  هذهأرضية وجدران 
الرماد المخلوط ، والفخار المطحون، و الجيرمن 
 .م، والحصويات الطبيعية والصناعيةالفحمع 

سم، 4-سم1.5بين القصارة  هذهسماكة ح تتراو و 
قام المالك ببناء جدار  بعد إنشاء محطة الوقودو 

سم، 70 بعرض حوالي حواف البركةفوق 
)دربزين( من  ضافة حاجزم مع إ1رتفاع اوب

في  ستخدمتاالحديد فوقه، والحجارة التي 
ن ، كما أالخربةمن حجارة خذها تم أ ،البناء

ديد فوق الدرج المالك قام بعمل درج من الح
 .(15:3 )الشكل ثري األ تآكل الدرجبسبب  ،القديم

(Al-Houdalieh, S, 2014, p94)  
 

 :الكنيسة الغربية 3.4.2.3
 

عمليات  أثناءتم اكتشاف الكنيسة الغربية 
، (16:3 )الشكل م2013التنقيب األثري عام 

وخالل موسم  ؛كبيرة من الحجارةبسبب تراكم كومة  ،إال أن عملية الحفر لم تكتمل في الجزء الجنوبي
تقع هذه الكنيسة في الجانب  ؛م تم الكشف عن جزء إضافي من الكنيسة2015التنقيب الثالث عام 

(، والمنطقة 9:3الجنوبي الغربي من الخربة بجانب الجدار التحصيني، كما هو مبين في )الشكل السابق 
على  عة التي نمت في الموقعباتات البرية المتنو العديد من الن إلىبأشجار الزيتون إضافة  كانت مزروعة

م، 1,5 إلىوكان الجزء الجنوبي من الكنيسة مغطى بكومة حجرية كبيرة بارتفاع يصل  .الكنيسة أنقاض
الكومة من حجارة مختلفة الحجم، كثير منها منتظم القطع والتشذيب، ويعتقد بأنها  وقد تكونت هذه

عثر كما  .ا من على سطح الخربة حتى تكون األرض صالحة للزراعةتجميع المزارعين له تراكمت نتيجة
نقاض الكنيسة على عدة حفر حديثة وعلى أكوام من التراب بأحجام مختلفة، وهي مثال حي على في أ

في وقد كانت أول عمليات التخريب  ؛أعمال التخريب المتعمد والسرقة في الفترة الحديثة للموقع األثري 
م، حيث قام أبناء طائفة الروم األرثوذكس )بقرار رسمي من إدارة الكنيسة( 1850م عاالتاريخ الحديث 

جديدة وسط  وما يحيط بها من حجارة من أجل بناء كنيسة ،بنقل حجارة جدران الكنيسة األثرية المهدمة
 الرواية في موسم  هذهوهذا دليل على هدم أكثر من نصفها، وقد تم تأكيد . البلدة القديمة لمدينة رام هللا
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 مخطط الكنيسة الغربية. ، 16:3الشكل
 .2016اهيم اقطيط، ابر )المصدر(: 

 

وصناديق  ،كتشاف بقايا من الحطام الحديث مثل بقايا لقنينة نبيذوذلك با ،م2013تنقيب األثري للعام ال
بمستوى قريب من أرضية  ،أثناء عمليات نقل الحجارةفي والتي كان يستخدمها العمال  ،حديدية

 الفسيفساء.

 
حتى مستوى  جهة غير معروفة داخل الكنيسةبل م تم عمل حفرتين كبيرتين من ق  1972عام وفي 

في الحنية الوسطية من الكنيسة  ،ولىارة الكبيرة، وقد وجدت الحفرة األبالحج ائهملالصخر، وبعد ذلك 
في الجهة  فقد وجدت ،ما الحفرة الثانيةأ م تقريبا.3×م3.6في الجهة الشرقية )منطقة المذبح( وقياسها 

 م تقريبا.2.9×م3.4ا قياسهيبلغ و من الكنيسة، الغربية 
وهي مصممة  جنوب.–تجاه شمالبام 9.2غرب، و–تجاه شرق بام 16.2بعاد الداخلية للكنيسة األتبلغ 
م، 9.2انبيين الرواقين الجيبلغ طول و  قاعة الرئيسة(،إضافة لل)رواقين جانبيين  نظام البازيليكاعلى 

وجود بقايا  ،في الجهة الجنوبية اثنانو واحد من الجهة الشمالية  :ثالث مداخلوجود ، و م2.5هما عرضو 
، وفي في الزاوية الشمالية الشرقية تينصغير  نتيغرف وجودو  ة،األعمدة على جانبي القاعة الرئيسلقواعد 

 .للكنيسة الزاوية الجنوبية الشرقية
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بي والشمالي والغر  ،الجدار الشرقيعلى طول  تم حفرها ثالثة مربعات في قيب األثري نالت أعمالأظهرت 
، وهذا بالتالي يعطي نتيجة أن جميع الطبيعي صخرها مباشرة على الن الجدران تم بناؤ أ ،لبناء الكنيسة
وقد لوحظ  ؛كبيرة لبناء كنيسةكافية جل عمل مساحات من أ ؛زالتهاإ تتمثرية السابقة الطبقات األ

رتفاع ا. ويصل عمقا  تقريبا سم 45و ،عرضا   سم40، وطوال   سم70حجارة ضخمة يتراوح حجمها  استخدام
 ,Al-Houdalieh) سم تقريبا.90 وسماكة الجدار تبلغ حوالي م2 حوالي ،جدار في الجهة الشماليةال
)9p194, 201 ,S  

تم بناء الواجهات الخارجية للكنيسة بحجارة 
كبيرة منتظمة القطع، في حين أن واجهاتها 

ومتوسطة  غيرهالداخلية بنيت بحجارة ص
الفراغات بين الواجهتين وقد تم ملء  ،الحجم

 ؛مع الطين مخلوطةبحجارة متوسطة الحجم 
هذا وقد تم الكشف عن بقايا قصارة على 
الواجهات الداخلية، وأفضلها كان عند الزاوية 

يتم  الشمالية الشرقية من الجدار الشمالي.
  مداخلالكنيسة من خالل أربعة  إلىالدخول 
  .(17:3 )الشكل

 
 الجهة الغربية للجدار الجنوبي مبني من الجهتين بحجارة كبيرة، ويبلغ عرضهالمدخل األول: يقع في 

 .سم عن مستوى أرضية الكنيسة20سم، وترتفع عتبته حوالي 90
 

خفيت معظم معالمه بحجارة الردم ومخلفات ي وسط الواجهة الجنوبية، وقد أالمدخل الثاني: يقع ف
  .المصاطب الزراعية

 
سم، ولكن مستوى العتبة 85 جدار الشمالي مقابل الباب األول، ويبلغ عرضهيقع في الالمدخل الثالث: 

 سم عن مستوى أرضية الفسيفساء.43رتفع تفيه 
 

م، وترتفع عتبته حوالي 1,15يقع في النهاية الجنوبية من الجدار الشرقي، ويبلغ عرضه المدخل الرابع: 
 غرفة كبيرة نسبيا. على ق الشر  إلى هذا المدخلفتح و  رضية الكنيسة،سم عن مستوى أ10

 

 .، خربة الطيرةمداخل الكنيسة الغربية 17:3الشكل
 م.2017م، تعديل الباحث: 2016الهودلية : ()المصدر
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رتفاع وبمعدل ا ،سم80وبعرض  ،م2,20عن جدار بطول  تم الكشف ثري قيب األنالتخالل عملية 
رضية الفسيفساء، وتمت تغطية فوق أ هؤ وقد تم بنا ،سم تقريبا يقطع المنطقة الشرقية للرواق الشمالي65

 جزاءيا القصارة بحالة جيدة في بعض األبقاوما تزال  ،يةالجير بطبقة رقيقة من القصارة  الشرقية واجهته
على صلية الموجودة األ من القصارة أجزاءخفى قد أن هذا الجزء من الجدار منه، كما يمكن مالحظة أ

ن الباب الشرقي للكنيسة تم إغالقه بالحجارة أ ،ضافة هذا الجدار، وللعلمللكنيسة قبل إ الجدار الرئيس
  ارة شيديه.وعمل قص

 
ختام مختلفة، وعلى ا أعليهة من قطع القرميد المكسرة أعداد كبير  عنتم الكشف قد لكنيسة نقاض ابين أ

مر الذي يعني أن الكنيسة كانت مغطاة بالقرميد المثبت األ ؛حم النباتيمسامير معدنية، وقليل من الف
  )202p4, 201 ,Houdalieh, S-Al( .على الدوامر الخشبية

وهي مبنيه من الحجارة  ،م4.4×م4.5م الكشف عن غرفة بقياس الشرق من الكنيسة ت إلىمباشرة 
قسمين: غربي وشرقي،  إلىن الكنيسة. وهذه الغرفة مقسومة شبيهة بتلك التي بنيت بها جدرا ،الكبيرة

سم عرضا، في الواجهة الجنوبية للقسم الغربي، يرتفع مستوى عتبته حوالي 80الذي يبلغ  ويقع مدخلها
لى شكل فقد عثر على حجارة كبيرة مرتبة ع ،الغرفة. أما في القسم الشرقيسم عن مستوى أرضية 40

  سقف البناء. إلىنها تمثل بقايا درج يؤدي األمر الذي قد يعني بأ صفوف بمستويات مختلفة،

 

خدمت المكعبات الحجرية مختلفة الكنيسة من عدة لوحات فسيفسائية متصلة، وقد است رضيةتتكون أ 
التي تعلو رصفة حجرية من فوق  الجيررضية فوق طبقة من وقد عملت هذه األ ،الوان في تشكيلهاأل

 .و كليد، ومنها المدمر بشكل جزئي أرضية، فمنها الجيوقد تنوعت حالة هذه األ ت ترابية،تراكما
 (Al-Houdalieh, S, 2014, p202)  

 

 :الكنيسة الشرقية 4.4.2.3
 

يسة الغربية، وقد تم الكشف عنها خالل موسم التنقيبات الشرق من الكن إلىم 10 حواليعلى بعد تقع 
 .الطيرةفي خربة  الشرقيةيبين مكان الكنيسة  ،السابق (9:3 )الشكلو .م2015عام  األثرية الثالث

  :الوصف العام للكنيسة
 جنوب، وهي-شمال هم باتجا25.5غرب، وحوالي -شرق  هم باتجا28.5تبلغ قياسات الكنيسة حوالي 

 وتتكون هذه  الكنيسة من خمسة أجزاء: أربع .(18:3 مط التخطيط البازيليكي )الشكلمبنية على ن
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 مخطط الكنيسة الشرقية.، 18:3 الشكل

 .2016الهودلية، )المصدر(: 
  

، والمجاز المؤدي الى صحن الكنيسة )النارثيكس(، (األتريومقاعة مركزية )غرف في الجانب الجنوبي، و 
لثالث غرف في الجانب الشمالي الشرقي  ةضافبصفين من األعمدة(، إ سة )مقسومةالقاعة الرئيو 
بل يتم  ،تريومفي الجدران الخارجية لأل الرئيس للمدخل بقايالم يتم الكشف عن وجود  نهحقيقة أ ؛لكنيسةل

مرتبطة مع  2بمدخل، وغرفة رقم 2والتي بدورها مرتبطة مع غرفة رقم 3من خالل غرفة رقم هليالدخول إ
نه بسبب أعمال التدمير غرب بواسطة مدخل لم يتم الكشف عال إلىوالتي بدورها كانت تفتح  1غرفة رقم

 !به تلحق التي
مداخل موجودة خالل الجدار الفاصل بين  ةة للكنيسة من خالل ثالثالقاعة الرئيس إلىيتم الدخول  

  ، والمدخل األوسط هو األكبر.المركزيةوالقاعة  ،النارثيكس
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قل من ستوى أمستوى أرضية الفسيفساء أو حتى بم مهدومة حتىوقد عثر على معظم جدران الكنيسة 
بحجارة مختلفة الحجم وبسماكة  ،بنيت الجدران الخارجية للكنيسة مباشرة على الصخر الطبيعي ،ذلك
سم، حيث شيدت الواجهات الخارجية بحجارة كبيرة منتظمة القطع، والداخلية بحجارة متوسطة الحجم، 60

رتفاع جدران الكنيسة في أفضل بقايا ا وتربة بنية اللون. تبلغ ،الصغيرةت الفراغات بينها بالحجارة ئملوقد 
 ,Al- Houdalieh, S. Khalil, R. Jawabreh) .م عند الزاوية الشمالية الشرقية1.6حال لها حوالي 

 p16) , 2017 .M  
 هذه. وتتكون من الجدران ةالداخلي اتجهاو المن القصارة بحالة جيدة على  أجزاءكما تم العثور على 

القصارة  أنيالحظ ولى )األقدم( وهي تأسيسية، والثانية تهذيبية. كما األ ؛ينين شيديتالقصارة من طبقت
سطح  مستوى  سم تقريبا عن20رتفاع اوب ،من الواجهات الداخليةالسفلية  جزاءاألبحالة جيدة في 

، الصغيرةالمخلوط مع الرماد، والحصويات  الجيرالقصارة من  وتتكون طبقتا ائية،األرضيات الفسيفس
   (Al-Houdalieh, S, 2016, p52) سم.5-4تها بين سماكوتتراوح 
عتقد أن حجارتها كانت مكشوفة ويالخارجية للجدران،  اتجهاقصارة على الو بقايا  ةأيعن ف لكشلم يتم ا

عن و  ،المكسور القرميدتريوم عن قطع من في منطقة األتم الكشف و  ومزخرفة بأشكال هندسية مختلفة.
األمر الذي يعني بأن سقف الكنيسة كان ، الخشبي عدنية، وقطعة من الفحمعدد كبير من المسامير الم

 (Al-Houdalieh, S, 2016, p53) .مسقوفا بالقرميد من فوق عوارض خشبية
 

 :لكنيسةباالغرف الملحقة  -1
 ،"للنارثكس"متداد )الخارجي( من الجدار الجنوبي الشرق، على اال إلى، ومن الغرب 4-1منتم ترقيمها 

مهدومة حتى هذه الغرف  وجدران (،18:3ل )انظر شك وجزء من القاعة الرئيسة، ،الكنيسةوصحن 
وبالتالي أصبح من الصعب التعرف على مداخل  .من ذلكأدنى أو حتى  ات الفسيفسائيةرضياألمستوى 

غرف ، ويعتقد الهودلية بأن ال1في الجدار الغربي للغرفة رقم المدخل الرئيس المحتمل كان أنالغرف، إذ 
 ,Al-Houdalieh, S) .من خالل مدخل يصل كل غرفة مع التي تليها ،تتصل ببعضها البعض األربع

2016, p54)  
قبور تحت مستوى  ةثالثعن  ،3في الغرفة الجنوبية رقم األثري  التنقيب أعمال خاللوقد تم الكشف 

اة تماما بألواح من ا مغطعليه موجهة من الشرق للغرب، حيث عثر وهي، سطح األرضية الفسيفسائية
طول ببنفس القياسات )والقبور كلها  ؛سم في المعدل80 التي كانت بعرض ،الحجارة الجيرية الكبيرة

ما زالت تغطي مساحة  ،معمولة من سجادة فسيفسائيةالغرفة كانت  ههذرضية وأ ؛(سم75م وعرض 2,2
مر الذي ساهم في الكشف األ يةفي الجهة الشرق منها أجزاءقد دمرت  واسعة من سقف القبور الثالثة.

 (Al-Houdalieh, S. Khalil, R. Jawabreh, M, 2017, p18) .عن القبور الثالثة
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القصارة بطبقتين من مكسوة ، وواجهاتها الداخلية كبيرة الحجمتم بناء القبور من حجارة جيرية متوسطة و و 
سم 1 هي ملساء وتبلغ سماكتهاف ،انيةالث أما ،سم5 حواليسماكتها تبلغ وهي تهذيبية  ،األولى: الجيرية

القبور عند الزاوية الجنوبية الغربية حجارة بارزة، والتي يعتقد بأنها  هرتفاع هذمنتصف افي يوجد  .تقريبا
بقايا  أيةعلى القبور  هذهفي لم يتم العثور و  ،ةالقبور الثالث إلىمن و والصعود ير النزول ستخدمت لتيسا

-Al) .ستخدمت كمقابر تذكارية لثالثة أشخاصامن المعتقد بأنها ف لذا ،بشرية عظام أومادية  أثرية
Houdalieh, S, 2016, p55)  

 
  : القاعة المركزية )االتريوم( -2

م 8.5الجنوب، و إلىم من الشمال 12تقع في الجزء الشمالي الغربي من مجمع الكنيسة. أبعاده الداخلية 
 × م5.5رة عن مربع غير مسقوف بقياس األول، عبا وهي مقسومة لقسمين: .الغرب إلىمن الشرق 

أرضيته بعناية ببالط من الحجر الجيري الصلب وألواح من الرخام، وبأحجام مختلفة ذات  تم، رصف5.5
ا أثار للتشققات عليهصلي، ظهر األأسطح مصقولة. وقد تم الكشف عن عدد من البالط في مكانه 

ا في فترة تدمير عليهه التشققات قد حدثت نتيجة وقوع حجارة ن هذأتجاهات مختلفة، ويعتقد بوابأحجام 
تحيط بالساحة المكشوفة المشار  .م2.7هو عبارة عن ثالثة أروقة بعرض فأما الجزء الثاني،  ،المبنى

ليها أعاله من الجهة الشمالية، والجنوبية، والغربية. وتتكون أرضية هذه األروقة من مكعبات الفسيفساء إ
 (Al-Houdalieh, S. Khalil, R. Jawabreh, M. 2017, p16) .الملون 

 
يفسائية عن مدفن تحت مستوى األرضية الفس ،األثري الثاني، والثالث تم الكشف خالل موسمي التنقيبو 

× م 2× م 2.2لمدفن عبارة عن غرفة سفلية تبلغ أبعادها . وهذا ا"تريوماأل"في الرواق الشمالي من 
ا فقد بني فقية، أما سقفهجارة متوسطة الحجم على شكل صفوف أها بحرتفاعا. بنيت جدرانام 1.55

يتم الدخول إليها من الجهة الغربية من خالل مدخل بعرض و  .المونة الطينية استخدامببحجارة رقيقة 
على ثالثة قبور مفصولة عن  ،عثر بداخل هذا المدفن .سم110 سم، وبعمق90رتفاع باسم، و 85

 ناالشمالي والجنوبي متشابه ناللحدا. الغرب إلىة، وهي ممدودة من الشرق بعضها البعض بألواح حجري
والغرفة قبل عملية التنقيب األثري كانت  .احجمجم، في حين أن األوسط هو أصغر والح الشكلفي 

السقف بالتراب، والحجارة المشغولة وغير المشغولة، وبقايا من القصارة، إضافة ألربعة ألواح  إلىممتلئة 
وهذا  .ها سابقا لتغطية مدخل الغرفةاستخداموالتي ربما تم  ،ر الخلطة الجيريةا آثاعليهمكسورة  حجرية

وقد  وعلى مدى فترة زمنية طويلة،  ،لمدخلعلى أن طمر الغرفة بالتراب كان من خالل ا ايعطي مؤشر 
متناثرة من  زاءجومجمعة في اللحد الجنوبي، إضافة أل مكسرةتم الكشف عن بقايا لثالثة هياكل عظمية 
أخرى من  أجزاءكما تم العثور على سراج زيت مكتمل، و  .نفس الهياكل العظمية في القبرين اآلخرين
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 ,Al-Houdalieh, S) .مويةالفترة األ إلىنية تمتد من الفترة البيزنطية فترات زم منمكسرة  هأسرج
2016, p57) 

يق بشكل منفصل، ثم جمعت الصناديق في جمعت بقايا الهياكل العظمية الثالثة المكتشفة في صناد
م بموكب جنائزي 2015أغسطس  4في  وتم نقل الرفات .التوثيق بطاقات جنب مع إلىتابوت واحد جنبا 

  )67p6, 201 ,Houdalieh, S-Al( !!الروم األرثوذكس في رام هللا لتوضع في غرفة خاصةلكنيسة 

 

 :)النارثيكس(الكنيسة  مجاز -3

 الشرقي في جداره يوجدو ، غرب -م شرق 3 × جنوب -تجاه شمالابم 11.85كنيسة ال مجازبلغ قياس ي
 القاعة الرئيسةالرئيس في الوسط ويفتح على الباب يقع و  ة،القاعة الرئيس إلىتفتح مباشرة ثالثة مداخل 

 زمجاأرضية تتكون ، و ةالممرين الجانبين في القاعة الرئيس إلىالجانبيان يفتحان  نخاللكنيسة، والمدل
  p17) ,Houdalieh, S. Khalil, R. Jawabreh, M, 2017 -(Al .الفسيفساء الملونة منالكنيسة 

 

 :ةالقاعة الرئيس -4
رواقين جانبيين من خالل  إلىوسط رئيس، و رواق أ إلى )بيت الصالة( سم القاعة الرئيسة للكنيسةتق

ثري على خالل التنقيب األ عثر ؛أن كل صف كان يتكون من ستة أعمدةن من األعمدة، ويعتقد صفي
، ثالثة منها موجودة في في مكانها االصلي سم60×60بقياس حوالي  الشكل أربعة قواعد أعمدة مربعة

، في حين أن البقية قد د في الجهة الجنوبية لنفس القاعةالقاعة الرئيسة، وواحد موجو من الجهة الشمالية 
داخل قاعة الكنيسة، ويعتقد أنها  بقايا جدرانتم الكشف عن أساسات لأزيلت أو دمرت تماما. كما 

ساسات لغرفتين على جانبي الحنية الوسطية واحدة منهما من الجهة الجنوبية والثانية من الجهة أ
كبيرة  أجزاءوما تزال  ،الفسيفساء الملونةتتكون من ة يضا أن أرضية القاعة الرئيسكما تبين أ .الشمالية

 صيل في الفصل التالي(بالتف )ذكرت منها بحالة جيدة.
 

 :ةالشمالي الكنيسةغرف  -5
رواق الشمالي، من خالل مدخل عريض موجود في الواجهة الشمالية لل 5الغرفة رقم  إلىيتم الدخول  

م، 2.3× م 2.8 حوالي 5رقم  تبلغ األبعاد الداخلية لغرفة غرفتين أخريين، إلىوالذي بدوره يؤدي 
ليها عبر ، والتي يتم الوصول إ6ا غرفة رقم ائية حجرية ملونة. أمرضيتها معمولة من مكعبات فسيفسوأ

 م. عثر فيx 4م4بعادها الداخلية ، فتبلغ أ5جهة الشرقية لغرفة رقم مدخل يوجد في منتصف الوا
ا على الواجهات الداخلية لبقية عليهتتشابه مع القصارة التي عثر  ،واجهاتها الداخلية على بقايا قصارة

فة مدمر، وقد يعزى رضية الفسيفسائية لهذه الغر من المالحظ بأن كامل األ كنيسة،ري للالمعما النسيج
، فيتم 7انت قريبة من طبقة السطح العلوية، أما الغرفة رقم أن هذه األرضية ك إلىالسبب في ذلك 
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الداخلية  تبلغ األبعادو . 5ليها من خالل مدخل موجود عند الزاوية الشمالية الشرقية للغرفة رقم الوصول إ
بحوالي  5م، ومستوى أرضيتها منخفض عن مستوى أرضية الفسيفساء للغرفة رقم 2.9× م 4لهذه الغرفة 

 .بواسطة درج حجري  5م. وهذه الغرفة مرتبطة مع غرفة رقم 1,1
(7p 1, Houdalieh, S. Khalil, R. Jawabreh, M, 2017 -(Al  

 
 :يتون معصرة الز  5.4.2.3

  
وبداية  ،أواخر العصر الحجري الحديث إلى في منطقة البحر األبيض المتوسط زراعة الزيتون ترجع 

أن  إلىاألدلة األثرية وتشير  ،نقطاع حتى الوقت الحالياستمرت دون وا .النحاسيالعصر الحجري 
في الفترة البيزنطية ستخدمت تقنيات مختلفة وا ن وصلت أوجها في الفترة الفارسية،زراعة أشجار الزيتو 

نقطاع حتى الفترة ادون  ستخدامالزيتون في جميع مناطق فلسطين، واستمرت في االراج زيت ستخال
 اإلسالمية المبكرة.

)86p5, 201 ,Houdalieh, S-Al(   

تحت األرض، وتقع في منطقة سكنية  الطبيعي تم نحتها في الصخر ،الطيرةمعصرة الزيتون في خربة و 
يبين مكان  السابق (91، ص9:3 الشكل)انظر  .نيسة الغربيةالشرق من الركن الشمالي الشرقي للك إلى

عاما  61البالغ من العمر  "نقوال"ووفقا للمعلومات التي قدمها الراهب  ،الطيرةمعصرة الزيتون في خربة 
للعديد من سكان رام هللا كمنطقة جذب  ،من الكنيسة األرثوذكسية، أن المعصرة معروفة منذ فترة طويلة

 ,Al-Houdalieh, S) .ومن أجل رؤية الصلبان المنحوتة في جدرانها الصخرية ،ألثري لرؤية الموقع ا
)86p5, 201 

كما أن أرضيتها كانت مغطاة بالتراب المخلوط مع الحجارة والمواد البالستيكية، وعظام الحيوانات، 
من خالل خيرة المعصرة في العقود األ إلىثة، والتي من الراجح بأنها دخلت والحديد، واألحذية الحدي
وقد تراوحت سماكة التراكمات الترابية  .من خالل الفتحة الموجودة في سقفها أو ،مدخل المعصرة المفتوح

ومن الجدير ذكرة بأن هذه التراكمات الترابية تحتوي على حفر مختلفة  ،سم160سم و30فيها بين 
لصوص األثار في العقود  غير الشرعية من قبل لتي ربما نشأت نتيجة أعمال الحفرالمساحات، وا

               )p5, 201 ,Houdalieh, S-Al (87.االخيرة

                                  
 إلى م ليصل في نهايتة1.75وطول ، م1.3بعرض درج حجري معصرة عن طريق ال إلىيتم الوصول 
  )88p5, 201 ,Houdalieh, S-Al(.فراغ المعصرة إلىباب يفضي 

اثنين،  نمستوييب Lألرض من صنع اإلنسان على شكل حرفهي عبارة عن كهف تحت اوالمعصرة  
 .(19:3 )الشكل أجزاءمكونة من عدة وهي 
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منطقة هرس الزيتون )حجر الرحى(: 
وهي مربعة الشكل، وتبلغ قياساتها 

 عرضا م4.3×  طوال م4.3الداخلية 
م ارتفاعا، وتوجد في واجهتها 2.3 ×

تان، كل واحدة الغربية فتحتان منفصل
تجويف، وهذان  إلىمنهما تؤدي 

التجويفان لهما نفس الشكل ولكن 
وهذان التجويفان  أبعادهما مختلفة.

القبور الرومانية يتشابهان مع تجاويف 
"Luculi".  ومن الراجح أن منطقة

رس في هذه المعصرة كانت في اله
تمت إعادة  ،مقبرة رومانية األصل

طية ألداء نها في الفترة البيز استخدام
بعد أن تم  ،خرى غير الدفناوظيفة 

المدخل ليتناسب مع الوظيفة  وتوسيع تجاه الجنوب،اوحجرة الدفن ب ن أعالهالمذكورين التجويفي توسيع
 .من أجلها )معصرة الزيتون( تستخدمالجديدة التي ا

 (Al-Houdalieh, S, 2015, p89-90)  
 

صطناعية الضحلة، وواحد من الثقوب الطبيعية أو االد قليل مع وجود عد ،سقف حجرة الهرس مستوي 
ستخدم من أجل تثبيت ذراع ، ومن المعتقد بأنه االشكلدائري  منها موجود فوق مركز حجر الهرس، وهو

خشبي بشكل عمودي ليكون محور حجر الرحى المتحرك )بواسطة اإلنسان أو الحيوانات( إلتمام عملية 
 ,Al-Houdalieh, S, 2015) .الجنوب إلىمن الشمال  %3سبة الهرس. تميل أرضية هذه الحجرة بن

p89)  
وغير منتظمة القطع بقياس  الشكلمستطيلة يوجد غرفة  ؛الهرس منطقةالجنوبية من  في الجهة

وبعد ذلك  ؛سقف الغرفة مقطوع بنفس مستوى سقف غرفة الهرس في بدايتهو م، 2.7 ×م 7.5حوالي
 ب.األسفل نحو الغر  إلىينحدر تدريجيا 

 
في سقف هذه الحجرة، وقطرها بمعدل متر واحد، ويعتقد بأنها عملت في  الشكلتوجد فتحة غير منتظمة 

األسفل منها( بواسطة اآلالت  إلىيقع مباشرة الدرس ) فترة حديثة عن طريق لصوص اآلثار لنقل حجر

 معصرة الزيتون.مخطط ، 19:3 الشكل

Al-Houdalieh 2015 ،Jerusalem Quartrly (p:89 ) :(صدر)الم  
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كما ويوجد  ذه الحجرة،الغرفة التي تعلو هفسيفساء أرضية الثقيلة. وقد تسبب فتح هذا الثقب في تدمير 
في الواجهة  اثنان منها موجودانفي جدران هذه الحجرة ثالثة صلبان كبيرة منحوتة بشكل عميق، 

بناء على مقارنة هذه الصلبان مع مثيالتها في معاصر الزيت و  وواحد في الواجهة الجنوبية، ،شرقيةال
ان الخشبية في عملية عصر ثبيت الذرعمن الفترة البيزنطية فإنه من المؤكد بأنها كانت تستخدم في ت

 أوالها تقع في الجهة  :يوجد في هذه الحجرة عدة حفر كانت تستخدم في عملية تكرير الزيتكما  الزيتون؛
 

 م عمقا، ويوجدس120× مس155بقطر  الشكل سطوانيةن الحجرة، وهي األكبر حجما، وهي أالشرقية م
مركز سطحه العلوي، مع م، مع وجود فتحة دائرية بس145رتفاعه سم وا90طره سطواني قأفيها حجر  

أما الحفرة الثانية فتقع في  كل عمودي يمتدان على جانبي الحجر؛ثنين من األخاديد بشوجود قطع ال
سم عند أوسع نقطة 70سم وبقطر 110الجهة الغربية من هذه الحجرة، وهي على شكل جرس بعمق 

 الحفرة من أجل نقل الزيت السائل إليها، هذه إلىؤدي ت ،في الصخر غيرهفيها، وقد تم قطع قنوات ص
 .أثناء عمليات عصر الزيتون في ووقوف للعمال  ،رتكازلوجود عدة مستويات لتكون أماكن ا إضافة

(Al-Houdalieh, S, 2015, p92)  
 

تون ية: في البداية يتم إحضار الزيعصرة يمكن إجمالها بالخطوات اآلتوعملية عصر الزيتون في هذه الم
ويتم تخزينه في التجويفان المذكوران أعاله في الجهة الغربية من  ،الذي تم جمعه خالل موسم القطاف

 استخدامبتحريكه إما الذي يتم  ،حجر الرحى إلىالزيتون حجرة الهرس، بعدها يتم نقل بعض من حبوب 
ن حوله مثل حمار أو لدوران حيوا ، والفراغ المحيط بحجر الرحى كاف  الحيوانات أو من خالل أشخاص

أو داخل الصلبان  سطوانيمهروس في سالل توضع على الحجر األيتم توزيع الزيتون ال ،بقرة، بعد ذلك
الذراع الخشبي بتحميل  استخدامبوتثبت بواسطة عمود محوري، ويكبس الزيتون المهروس  ،سابقة الذكر

ك يتجمع السائل المتسرب عن عملية أوزان على الذرعان الخشبية أو من خالل لولب حلزوني، وبعد ذل
الزيت  أليعب   الحفرة الغربية وهناك يتم فرز الزيت عن الماء إلىلينتقل  ،ر في الحفرة أسفل المكبسالعص

  (Al-Houdalieh, S, 2015, p90-91) .بيوت مالكيه إلىفي جرار ويتم نقله 
 

تبلغ مساحة الغرفة األولى حوالي  إذ ؛صرة الزيتون في الفترة البيزنطيةناء غرفتين على سطح معب تم
سم، وهي مكونة 80-سم60تراوح بين توسمك الجدران الشمالية والشرقية م عرض، 3.2× م طول 6.3

أما  المخلوطة مع التراب البني، الصغيرةمن صفين حجريين )الداخلي والخارجي( مملوء بينهما بالحجارة 
تم رصفها في الجهة الجنوبية  ية، وأرضية الغرفةرضلغربي فقد تم تخريبه حتى مستوى األالجدار ا

فقد تم رصفه بالمكعبات  منها، أما الجزء الشمالي جيريةتغطيته بطبقة  توتم ،بالبالط الحجري 
 م مكعب تقريبا.س1.2يقارب حجمها  الفسيفسائية البيضاء التي



106 
 

  ثرية للتجمع السكنياأل بقايا ال 20:3الشكل
 2017الباحث، )المصدر(:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
م 1.3حوالي  تهامساحنية، و الثاغرفة التم الكشف عن بقايا  قد ،غرفة األولىالمن  في الجهة الشمالية

 لتوسيع الصخرجزء من أرضية الغرفة المكون من وفي جهتها الشرقية قد تم قطع  .م طول1.5× عرض
الجدران الشمالية والجنوبية لها  .م4األصل كانت حوالي لمعصرة، ويعتقد أن طول الغرفة في ا مدخل

  مع التراب البني ةوجممز  ةغير الحجارة الصتتألف من وجهين للحجارة )الداخلي والخارجي( معبأ بينهما ب
مستوى أرضية  إلى تدميرهالغربي تم  والجدار .سم تقريبا40رتفاع سم، وما تبقى على ا80بعرض حوالي 

رضية الغرفة وهي نفس الفسيفساء الموجودة في أ ،الغرفة، وأرضية الغرفة تم تغطيتها بالفسيفساء البيضاء
 .اودمرت غالبيتها تمام ةرار بالغصيبت بأضاألولى، غير أنه قد أُ 

)95p5, 201 ,Houdalieh, S-Al(   

 
 :البيوت السكنية 6.4.2.3

 
تم  الكنيستين، ومعصرة الزيتون، والنظام التحصيني، والنظام المائي المذكورة أعاله فقد إلىضافة باإل

بالكشف عن  ،م2014 عام بها جامعة القدس متاقالتي  ثري المتعاقبةالكشف خالل مواسم التنقيب األ
وكانت بأحجام متفاوتة، حسب استخداماتها، وقد  ،(20:3 )الشكل عدد من البيوت السكنيةلبقايا أثرية 

، وبعض الواجهات قد شيدت م مباشرة فوق الصخر الطبيعياحجمختلفة األ شيدت هذه البيوت بحجارة
يتم العثور على أي آثار للقصارة  بحجارة مهذبة القطع، وجدران أخرى لم تكن مبنية بشكل مهذب،  ولم

إضافة للممرات والطرق التي كانت تربط األماكن العامة مع  .على الجدران من الداخل أو من الخارج
 تم الكشفو  .األماكن الخاصة

أثناء عمليات التنقيب في 
وجود أماكن عن األثري 

، تخزين للمونة داخل البيوت
وقد تم الكشف عن بعض 

كونة من اواني التخزين الم
انظر )، الفخار المكسر فيها

الذي  (91، ص9:3 الشكل
السابق يبين مكان البيوت 
السكنية األثرية في خربة 

  .الطيرة
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 الرابعالفصل 
 

المكتشفة في والجدران ت الفسيفسائية، والقصارة الجدارية، وترميم األرضيا انةصيتوثيق و 
 الطيرةخربة 

     
من  الطيرةفسيفساء خربة  تعد
 رضيات الفسيفسائية المميزةاأل

 المكتشف منها همساحت يبلغالتي و 
ي ف تقريبا 2م350لي احو 

الموقعين: الكنيسة الغربية، 
وهذه الفسيفساء  .والكنيسة الشرقية

 التين الحجارة الطبيعية مكونة م
ستخراجها من االغالب تم في 

أو بعيدة،  قريبةمقالع حجرية 
يات الفسيفساء تمتلك رضوأ
 ؛شكال المتنوعةواأل ،زخارفال
لم  جيدة ةبحالت الفسيفسائية رضيااألمن وجدت أجزاء كبيرة  .(1:4 )الشكل ألوانها المتدرجة والمتناسقةب

وفي هذا  ،قد ُفقدت تماما أجزاءوهي بحاجة لمعالجة طارئة، و  ،ُاصيبت بالتلف أجزاء، و تتعرض للدمار
، اعليه تُاجريَ  وطرق التدخل الطارئ التي ،وأشكالها ،ةالفصل سيتم توضيح حالة األرضيات الفسيفسائي

 للمشاكل والتدخالت التي تم تنفيذها على ارضيات الفسيفساء.وثيق تمنهجية و 
 
 

 خربة الطيرة.-، الكنيسة الغربيةفسيفساء الغرفة الجنوبية الشرقية ،1:4 الشكل
 .2016الباحث، )المصدر(: 
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 منهجية التوثيق 1.4
  

الموقع األثري، وهو جزء أساسي في أية عمليات ترميم، ب المتعلقة المعلومات كافة جمع هو :الت وثيق
 معلومات، والدراسة، والمعاينة، والتسجيل، واألرشفة...الخ.وذلك من خالل جمع ال

يقوم بها أشخاص مختصون على دراية وخبرة كافية في مجال التوثيق، والهدف من  ،عملية التوثيق
التوثيق هو تثبيت حالة الموقع األثري، أو التاريخي على شكله الحالي، من خالل القياسات، وتثبيت 

نقل المعلومة من أجل  إلىارنتها مع دراسات ووثائق سابقة، كما تهدف المشاكل على مخططات، ومق
 الترميم؟وكيف أصبحت حالته بعد  .الدراسات المستقبلية التي توضح فيها حالة الَمعَلم قبل الترميم

 ها.استخدامها، وأماكن استخداموتحديد طبيعة المواد التي تم 
أصبحت التقنيات التي تستخدم في عمليات التوثيق  وأشكال التوثيق عديدة، ومع التطور التكنولوجي

 ه في خربة الطيرة هو:استخدامكثيرة ال مجال لذكرها لكن ما تم 
 التوثيق الخطي مثل التقارير، أو االستمارات، أو سكيتشات. -1
 المخططات الهندسية، والخرائط موضحا عليها مراحل الترميم. استخدامالتوثيق ب -2
صور  وأخذطائرة بدون طيار ألخذ صور عامة للموقع،  استخدامب رافي،الفوتوغالتوثيق بالتصوير  -3

 وأرشفتها على الحاسوب حسب موقعها. ،جزئية تظهر فيها أدق التفاصيل
 

 :مراحل التوثيق في خربة الطيرة 1.1.4
      

إن عملية التوثيق في خربة الطيرة مرت بعدة 
 :مراحل من أجل إتمام عملية التوثيق

سات الميدانية من قبل الباحثين عمل الدرا -1
المتخصصين في مجالي اآلثار والصيانة والترميم، 

، (2:4 )الشكل وذلك من خالل الدراسات الميدانية
 وجمع المعلومات.

 
عمليات الرفع الهندسي، وذلك بعمل مخططات  -2

مع تحديد منسوب االرتفاع  ،بمقاسات حقيقية
التوثيق القادمة، كما أن هذه العملية تفيد في دراسة الموقع  واألبعاد؛ لتكون مرجعا أساسيا في مراحل

 بشكل مفصل وواضح.
 

 رة.خربة الطيفي  عملية الدراسة الميدانية ،2:4الشكل

 .2016الباحث، )المصدر(: 
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عملية التصوير الفتوغرافي وهي مكونة من   -3
 شقين: 

  :التصوير الحر -أ
بأخذ صور بشكل عام للموقع، وصور  ناحيث قم

جزئية، وصور أظهرت التفاصيل الدقيقة لألجزاء 
طائرة  داماستخكما تم  .(3:4 )الشكل األثرية

مدير مشروع خربة صغيره بدون طيار من قبل 
عليها كاميرا لتصوير الموقع األثري  مثبت   الطيرة

من مكان مرتفع بشكل عمودي، إلعطاء صورة 
 واضحة للموقع ومحيطه بشكل كامل.

 
 :التصوير الدقيق -ب

  :يتكون من نوعين
وضع مسطرة قياس على األرض أو : النوع األول

بيت الكاميرا بشكل عمودي على مركز الجزء المراد تصويره لتكون أبعاد الصورة ثابتة؛ الجدران، ويتم تث
يمكننا أن نحصل على صورة بأبعاد حقيقية من خالل ضبط  ،بالتالي بعد معالجة الصورة بالحاسوب

 أبعاد المسطرة الموجودة في الصورة.
 إلىئية للحصول على دقة عالية، وتحتاج ه لتوثيق األرضيات الفسيفسااستخدامب قمتالذي : النوع الثاني

 :ةتاليخبرة ويمكن شرحها بالخطوات ال
سم تقريبا كل مربع، وتكون 80-60يتم نصب شبكة مربعة من الخيوط على أرضية الفسيفساء بأبعاد 

 درجة(. 90)زاوية  فية األقطار متساوية
تحديد زوايا المربعات بورق يلصق على 

ة مركز لكل زاوية الفسيفساء، وتكون عليه نقط
 .(4:4 )الشكل في المربع

يتم إعطاء كل مربع رقما، وتكون األرقام 
مع  ،متسلسلة بطريقة طولية، أو عرضية

وضع إشارة يتم فيها إظهار اتجاه الشمال 
 على شكل سهم.

ضبط إعدادات الكاميرا وفتحة التصوير 
 واإلضاءة حسب طبيعة اإلضاءة .

  خربة الطيرة. ،الباحث اثناء عملية التوثيق، 3:4الشكل

 .2016الباحث، )المصدر(: 

 
 

  خربة الطيرة. اثناء عمليات التوثيق، شبكة المربعات بالخيوط ،4:4الشكل

 ،2016الباحث، )المصدر(: 
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بحيث تظهر في الصورة جميع أبعاد المربع المراد  ،حد لجميع المربعاتتثبيت الكاميرا على ارتفاع مو 
 تصويره.

مع تغيير  ،أخذ أكثر من صورة، ويتم كزة على مركز المربع بشكل عاموديتكون عدسة الكاميرا مر 
 إعدادات الكاميرا.

 صوير.معاينة الصور من خالل الحاسوب قبل إزالة النقاط المرسومة؛ للتأكد من نجاح عملية الت
 
 الحاسوب. استخدامعملية التوثيق ب -4

 :منها ،من خالل الحاسوب استخدمت برامج في عمليات التوثيق
( AUTOCADأو (PHOTOSHOP ة: تاليمن خالل الخطوات ال 

 .رسم مخطط المربعات بمقاسات حقيقية -أ
 إعطاء كل مربع رقمه واتجاهه الذي يقابله على األرض. -ب
 لمقابل لها.إنزال كل صورة على المربع ا -ت
من أجل مطابقة نقاط مراكز رأس "PHOTOSHOP" برنامج فوتوشوب استخداممعالجة الصور ب -ث

 المربعات في الصورة على رؤوس المربعات على المخطات بالحاسوب.
 معالجة الصور مع بعضها مع تطبيق، وتوحيد األلوان. -ج
 .(5:4 )الشكلبعد تجميع الصور كاملة يتم تحويلها لصورة واحدة  -ح
 إسقاط الصورة على مخططات الرسم الهندسي. -خ

وبهذه الطريقة يصبح لدينا مخططات، 
وصور ذات أبعاد حقيقية نستطيع من خاللها 

 تثبيت المشاكل، والتدخالت، وتحديد نسبها.
التوثيق الخطي من خالل الخطوات  -5
 ة:تاليال
طباعة المخططات التي اسقطت عليها  -أ

مراد أرضيات الفسيفساء، أو األجزاء ال
  ترميمها.

األلوان من أجل تحديد  متاستخد -ب
   المشاكل التي تمتلكها العناصر األثرية.

  كل مشكلة لونا خاصا بها، أو مفتاحا. يتإعط -ت
كل مشكلة بحجمها الحقيقي، ومكانها األصلي، وكل خريطة يجب أن يكون لها اسم مرتبط  تحدد   -ث

 بمكانها على أرض الواقع.

  طيرة.خربة ال، الباحث اثناء عملية التوثيق الورقي 5:4الشكل

 .2016الباحث، )المصدر(: 
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 استخدامبمعاودة  ناقمفي هذه المرحلة  -6
الحاسوب؛ وذلك بإنزال المعلومات التي تم 
تثبيتها على المخططات الورقية، ليتم تثبيتها 
على الملفات المحفوظة على الحاسوب، 

 ومعالجتها.
تم أرشفتها بطريقة  ،بعد معالجة الملفات

أرشفة ، و يسهل الرجوع إليها بسهولة
بنسختين، واحدة على  تمالمعلومات ت

بشكل مباشر، وأخرى على قرص الحاسوب 
 (6:4 )الشكلويالحظ من  .تخزين خارجي

البرامج  استخداموذلك من خالل خريطة تبين نوع المشاكل، وحجمها قبل عمليات التدخل والترميم، 
 الحاسوبية. 

 التوثيق بعمل التقارير اإللكترونية، وهي المحصلة النهائية لنتائج العمل؛ حيث تشمل هذه التقارير  -7
 جميع عمليات، ومراحل الترميم التي تم تنفيذها، كما تشمل التوصيات التي يقترحها فريق الترميم. 

 على مرحلتين أساسيتين: تمتعمليات التوثيق التي تم ذكرها و 
  .مرحلة قبل البدء بأعمال التدخل، والترميم لتوثيق المكان على شكله األصلي

وهذه المرحلة هي  .(7:4 نتهاء من عمليات التدخل، والترميم )الشكلبعد اال تناكقد أما المرحلة الثانية ف
توثيق لنتائج عمليات التدخل والترميم، وبالتالي يمكن مقارنة التوثيق قبل عمليات التدخل وبعدها، 

  .(8:4 )الشكل وإظهار الفرق بينهما، وتبقى أرشيفا لدراسات أو أبحاث مستقبلية
والتوثيق لم تكن فردية؛ بل كان هنالك فريق من المرممين الذين عملوا  أن عمليات الترميم إلىويشار 

معا في خربة الطيرة على مدى األعوام الثالثة، والذين كان لهم دور كبير في إنجاز هذا العمل، منهم 
في جامعة القدس، مثل:  طالبامن كان 

 فيوصال موسى، ومنهم من كان يعمل 
وسالم  مركز الفسيفساء مثل رأفت الخطيب،

حمدان، ورسمي الشاعر، وأنس أبو طير، 
ومحمد خشروم، وإسراء أبو ذياب، ودانا 
حمدان، ومحمود رباح، ومنهم من كان يعمل 
لدى دائرة اآلثار الفلسطينية مثل باسم إشقير، 

والتوجية من قبل  إضافة لإلشراف العلمي
 .صالح الهودلية د.أ.و  م.أسامة حمدان،

 خربة الطيرة. -الكنيسة الشرقية توثيق مشاكل الفسيفساء قبل الترميم، 6:4الشكل

 2016الباحث، )المصدر(: 

 
 

 خربة الطيرة.-، الكنيسة الشرقية توثيق التدخالت الفسيفساء بعد الترميم 7:4الشكل

 2016الباحث، )المصدر(: 
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 .، القاعة الرئيسية، الكنيسة الغربيةية الفسيفساء قبل وبعد التدخلأرضتوثيق  ،8:4الشكل 

 .2016الباحث، )المصدر(: 
 
 

 الفسيفساء قبل الرميم
رواق،  :) )المصدر

 .م2017

 الفسيفساء بعد الرميم
رواق،  :) )المصدر

 .م2017
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 فسيفساء الكنيسة الغربية 2.4
تنوعت األرضيات الفسيفسائية بتنوع ألوان 

أو األشكال،  ،المكعبات الفسيفسائية، والرسومات
  .(9:4 )الشكل خمسة أجزاء إلىويمكن تقسيمها 

 
 رضيات الفسيفسائيةأنواع األ  1.2.4

  :للكنيسة الغربية
 

ئية تم الكشف عن العديد من األجزاء الفسيفسا
وبأشكال  الموزعة في مساحة الكنيسة الغربية

 تي:متنوعة وتم تقسيمها كاال
 

 :للكنيسة يفساء الغرفة الجنوبية الشرقيةسف 1.1.2.4
 

يتخللها بتالت نباتية عن زخرفة هندسية  هي عبارة
، المتوسطةالزخرفة  هي: أجزاء ةمكونة من ثالث

 كل)الش والزخرفة الخارجية ،واإلطار المحيط بها
 ما بينالمكعبات الفسيفسائية فيها  عدد. بلغ (10:4

 ، وتتكون 2سم100في مساحة  امكعب 75-85
األحمر  :يةتمن األلوان اآل األرضية الفسيفسائية

األصفر، و البني، و األحمر الغامق، و الوردي، 
والرمادي. وكانت عملية تنسيق  ،األسودو األبيض، و 

 و بالعكس(الغامق أ إلىوتدرجها )الفاتح األلوان 
 !!بطريقة متناسقة ودقة عالية

 :األشكال
من  ،تتكون الزخرفة الرئيسة في وسط الغرفة

مجموعة من األقواس المتراصة بجانب بعضها 
وجد  .اللون  ءالبعض بأرضية من الفسيفساء البيضا

، (11:4 )الشكل في وسطها بتالت نباتية ملونة
 ELSPINDوهذا الجزء تقسمه أشكال بيضاوية 

 الغربية. للكنيسة الغرفة الجنوبية الشرقية زخرفة هندسية، ،10:4الشكل
 ،2016الباحث، )المصدر(: 

 

 .الغربية للكنيسة الغرفة الجنوبية الشرقيةاحد اشكال الزخارف،  ،11:4الشكل

 ،2016الباحث، )المصدر(: 
 

 .الكنيسة الغربية ،مكان تواجد األجزاء الفسيفسائية ،9:4الشكل
 .2016حث، البا)المصدر(: 
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  .الغربية للكنيسة الغرفة الجنوبية الشرقيةاحد اشكال الزخارف،  ،12:4 الشكل
 ،2016الباحث، )المصدر(: 

 

ء اللون، تترابط من األطراف على شكل العقد لتكون شعاعين متعامدين، ليتكرر هذا الشكل مرات سودا
ويتكون اإلطار الزخرفي المحيط باللوحة الرئيسة مباشرة من صف أسود، ومن ثم صفين من  عديدة،

 .الفسيفساء البيضاء اللون 
  ،ملتفة حول لوحة الفسيفساء بالكامل وهي .بستة ألوانلتين مكونة من جدهندسية ومن ثم هنالك زخرفة 

 ته  لم ينلجدلة، الفنان ابذلك  تم وضع صفين من اللون األبيض ثم صف من اللون األسود لينهيو 
شكل ضافة إ فقد تمت ،الفراغات بشكل جميل غالقبل من أجل تناسق اللوحة وإ  ؛التصميم عند هذا الحد

بينها على شكل  فيما دوائر تترابط ةستعبارة عن هو و  ،للوحة الجنوبية جديد من الفسيفساء في الجهة
 ، والدوائر تتكون من خمسة (12:4 )الشكل عقدة

ان لو الفسيفسائية ذات األ المكعباتمن صفوف 
هي به، وفي سود وتنتالمختلفة التي تبدأ باللون األ

، النباتية شكال من البتالتمركز الدوائر تم عمل أ
 حيث ؛بيضاألون مكونة من الللفسيفساء ارضية أو 

 ،بيضكسر حدة مساحات اللون األ إلىنان عمد الف
في المناطق األكثر  ةوجعمل بتالت مزد من خالل

عبارة  :األول .ينشكل منتتكون البتالت  تساعا.ا
تلتقي بنقطة مركزية لتظهر على بتالت  أربععن 
فهو  :، أما الثاني(13:4 )الشكل صليب شكل

ا عبارة عن رسم هندسي يشكل أيض
وقد صمم بطريقه  ،ا  صغير  ا  صليب

 تعطي أكثر من شكل في آن واحد
نهاية اللوحة . أما (14:4 )الشكل

الجهة الشمالية للغرفة الفسيفسائية من 
دراستها بسبب وجود جدار  لم يتسنَ 

 مبني على الفسيفساء.
 

 :الرواق الشمالي للكنيسة 2.1.2.4
  

مكون من  هندسيتوسطها لوحة زخرفية محاطة  بإطار تتكون أرضية الفسيفساء من اللون األبيض، وي
من الشمال  م2× الغرب إلىم من الشرق 9.5 حوالي طولهاويبلغ  .اللون األسود على شكل مستطيل

 مان تتجه فيهالداخليا نالصفاو  البتالت النباتية، هي عبارة عن أربعة صفوف من واللوحة .الجنوب إلى

 الغربية. لكنيسةااحد اشكال الزخارف، ، 13:4الشكل
 ،2016الباحث، : )المصدر(

 

 الغربية. لكنيسةااحد اشكال الزخارف، ، 14:4الشكل
 ،2016الباحث، )المصدر(: 
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 الغربية. لكنيسةا، الرواق الشمالي /فسيفساء ،15:4الشكل
 ،2016احث، الب)المصدر(: 

 

 الغربية. لكنيسةا الجنوبي،الرواق  /فسيفساء ،16:4 الشكل
 .201الباحث، )المصدر(: 

 

ن والصفاالشرق،  إلىمن الغرب البتالت 
البتالت بإطار  فيهما ن تلتصقالخارجيا

داخل  إلىالخارج متجهة  اللوحة من
الزخرفة، والبتالت مقسمة بمسافات 

أما  .(15:4 )الشكل متناسقة ومتساوية
الفسيفساء مكونة من إن لزخرفه فخارج ا

ه أربعة مركزها مكعب أبيض يحيط ب ،شكلال ةأشكال هندسية مربع على تحتوي اللون  ةأرضية بيضا
ومن ثم ثمانية مكعبات سوداء، وال يوجد إطار يحد الفسيفساء من الجهة الجنوبية بسبب  ،مكعبات حمراء

فساء فقد وجد صفان من فقدان أجزاء كبيرة من الفسيفساء، أما من الجهة الشمالية ألرضية الفسي
عبات األرضية البيضاء في حين أن مك ،لجدار الكنيسة الشمالي بيضاء رصفت بشكل مواز  الالمكعبات 

في زاوية الرواق الشمالي في الجهة الشمالية و  ،الكنيسة الشماليار درجة مع جد 45قد رصفت بزاوية 
 بقايا األغلب أنها استخدمت لجمعفي و  ؛وجد تجويف مرصع بالمكعبات الفسيفسائية البيضاء ،الغربية
ي من الجهة الشرقية تم بناء جدار على أرضية وفي نهاية الرواق الشمال .أثناء عملية التنظيففي المياه 

من حيث  بشكل جيدصممت فسيفساء الرواق الشمالي  ،غرفة مربعة إلىلتحويل جزء منه  ،الفسيفساء
مكعب  70-60بين فيها عدد المكعبات الفسيفسائية  إذ يبلغ، حجمها تقنية ترصيع الفسيفساء وتناسق

تمت دراسة  منها.لف والتخريب في بعض األجزاء والفسيفساء تعرضت لعوامل الت .2سم100لكل 
 .األضرار والحد منها لمعالجةوتم إجراء عمليات تدخل طارئ  ،الفسيفساء

 
 :للكنيسة فسيفساء الرواق الجنوبي 3.1.2.4

 
في الجهة يقع  :األول ،جزأينوهي عبارة عن 

 يوه ،2م3هذا الجزء  ومساحة، الشرقية
واألرضية  يوجد فيها بعض البتالت، .بيضاء

مكون من أربع بتالت شكل هندسي يتوسطها 
قاعدتها تتصل مع بعضها البعض لتصنع 

البتالت وردية اللون مرصوفة  .شكل الصليب
 عددتراوح وي .(16:4)الشكل بشكل هندسي

-60 بينألرضية ا هالفسيفساء لهذ مكعبات
حالة الفسيفساء  .2سم100مكعب لكل  70

، وامل التلفثير من عرغم تعرضها للك ؛جيدة
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  الغربية. لكنيسةا، الرواق االيمن /بقايا فسيفساء 17:4الشكل
 .2016الباحث، )المصدر(: 

 

 :الجزء الثاني كرها خالل البحث.ذورد ا عمليات دراسة وترميم عليه أجريتوقد ، جزاءفقدان بعض األو 
 الذي ؛من الرواق الجنوبي في الجهة الغربية

من  غيرةص أجزاءمنه سوى بضع  لم يتبقَ 
عن  واضحةفكرة  ها أعطتلكن ؛الفسيفساء

 هذا شكل الفسيفساء التي كانت تغطي
انعكاس لشكل الفسيفساء في وهي  ،قالروا

هذه النتيجة ل الوصولتم وقد  ،لرواق الشماليا
 جانب قاعدة العمودالى لجزء المتبقي من ا

إضافة لتقنية الحجارة التي ، (17:4 )الشكل
 ام جميعهاألحجاالفسيفساء و  منها صنعت

 تشبه الرواق الشمالي. 
 

 :للكنيسة سيفساء الجانب الغربيف 4.1.2.4
 

من رضت أرضية الفسيفساء في الجانب الغربي تع
قليلة  أجزاء سوى  ولم يتبق ،للدمار والتخريبلكنيسة ا

تخللها بعض األشكال  ذات اللون األبيض ،هامن
عدد مكعبات  غوبل ،(18:4 )الشكلالهندسية البسيطة، 

. األشكال 2سم100مكعبا لكل  70-60الفسيفساء بين 
من  صفوف ةمن ثالث ومكونةالهندسية متقاربة الحجم، 

مركبة فوق بعضها البعض، وكل  المكعبات الفسيفسائية
من وذلك اللون،  ورديةصف مكون من أربعة مكعبات 

 كسر حدة اللون األبيض في األرضية الفسيفسائية.أجل 
 

 :للكنيسة الرواق األوسطفسيفساء  5.1.2.4
 

موجودة ال (19:4 )الشكل الفسيفساء أجزاءبقايا  تتكون 
األوسط للكنيسة من  لجهة الشرقية من الرواقفي ا

 غيرهصاألولى: مكعبات الفسيفساء فيها  ثنتين،ا تقنيتين

 الغربية. لكنيسةا ،الجانب الغربي / حجمين للفسيفساء ،19:4الشكل
 ،2016الباحث، )المصدر(: 

 

 الغربية. لكنيسةا ،الجانب الغربي /فسيفساءيبين  ،18:4الشكل
 ،2016الباحث، )المصدر(: 

 



119 
 

 مكان حفر الفحص الكنيسة الغربيةمخطط  يبين 20:4الشكل

 2016الباحث، )تعديل( /ابراهيم اقطيط)المصدر(: 
 
 

 .2سم100مكعبا لكل  90-80حيث يبلغ عدد المكعبات الفسيفسائية بين  ،الحجم
لكل  امكعب 70-60يبلغ عدد المكعبات الفسيفسائية فيها بين  حيث ،والثانية: حجم الفسيفساء أكبر

كانت عبارة عن زخرفة أو كتابة على  (الحجم غيرهفسيفساء صالتقنية األولى ) يبدو أن .  2سم100
يحتوي على زخرفة هندسية بسيطة  منها سوى جزء بسيط ولم يتبق ،تم تدميرها المذبحمدخل منطقة 

 .Rainbow شكل
 

 :طبقاتها ووصف للكنيسة الغربية الفسيفساء اتمكونات أرضي 2.2.4
 

مل خمسة مقاطع لفحص الطبقات بع لقد قمت
التحضيرية للفسيفساء في الكنيسة الغربية، وكانت 

سم مربعة تقريبا، وكان عمقها 25الفتحات بقياس 
سم من أجل الكشف عن تقنيات 30-20ما بين 

والمواد المستخدمة في  تصنيع الفسيفساء،
تم إظهار ( 20:4 )الشكلصناعتها، ومن خالل 

ونتائج الدراسة لكل أماكن عمل فتحات الفحص، 
، كما انه تم ادراج رسم الطبقات التحضيرية

 )الشكلتوضيحي يبين تركيب طبقات الفسيفساء
   هي: ،الفسيفساء اتوطبق ،(21:4

 
  :Tessellatum ولىالطبقة األ  .1

من المكعبات الفسيفسائية. نوعين  تم الكشف عن
 تقاربصغيرة الحجم فسيفسائية مكعبات  األول:

ات مكعبأما الثاني:  .تعدد األلوانم ، وهي3سم1
 الشكل) 3مس1.3حوالي حجمها فسيفسائية 

بعض  معمن اللون األبيض مكونة  يوه (،22:4
  ها. الزخارف البسيطة الملونة التي تتخلل

 
 
 
 

 .(Tessellatumتقنية تصنيع طبقة الفسيفساء) ،22:4الشكل
 .2016الباحث، )المصدر(: 

 
 

  القدس-الغربيةكنيسة الألرضيات الفسيفساء،  ةالطبقات المكون ،21:4الشكل
 .2017 ،الباحث :))المصدر
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 .(Rudusتقنية تصنيع طبقة الفسيفساء) ،25:4 الشكل
 .2016الباحث، )المصدر(: 

 
 

  :Bedding layer الطبقة الثانية .2
تلتصق مباشرة مع المكعبات الفسيفسائية 

 )الشكل الطبيعي الجيروهي مكونة من 
سم وال يوجد 1تقارب  ،غير سميكة، و (23:4

 جزاءوتبدو في بعض األ ،بها حصويات
كما باإلمكان  .ضعيفة جدا وغير متماسكة

مالحظة آثار طبعات المكعبات الفسيفسائية 
  الطبقة. هذهالمفقودة على 

 
  : Nucleusالطبقة الثالثة .3

والسكن والحصويات  الجيرتتكون من 
ارة الرصف وهي تمأل بين حج ة،غير الص

الطبقة  هذهمكونات  وقد تم تحليل ؛وتدعمها
، وهذه من خالل المعاينة بالعين المجردة

 بينما تراوح تحيث  ،الطبقة ليست سميكة
ويمكن  ،(24:4 الشكل)سم تقريبا 3-5

تختلف من جزء  الجيرن نسبة مالحظة أ
 الطبقة. هذهآلخر في 

 
  : Rudusالطبقة الرابعة .4

-5تتراوح بين  ةغير هي عبارة عن حجارة ص
، وهي مرصوفة بشكل (25:4 )الشكلسم 12

الضغط  إلىجيد ومتناسق وقد تعرضت 
وهي من الحجارة  ،والضرب من أجل تقويتها

كما تخللها  ،الطبيعية الموجودة في المنطقة
 ،ةغير المالط المكون من الحصويات الص

 .الجيرونسبة قليلة من  ،والتراب
 
 
 

 .(Bedding layer)، تقنية تصنيع طبقة الفسيفساء 23:4الشكل

 .2016الباحث، )المصدر(: 

 
 

 .(Nucleusتقنية تصنيع طبقة الفسيفساء) ،24:4الشكل
 .2016الباحث، )المصدر(: 

 
 



121 
 

 الكنيسة الشرقية، خربة الطيرة.  فسيفساءمخطط  مكان  27:4الشكل
 .2016الباحث، )المصدر(: 

 

 :Statumen الطبقة الخامسة .5
 تراكمات عبارة عنالخامسة هي الطبقة 

 ،مختلفة األحجامحجارة مع مخلوطة  ترابية
 )الشكلالحصويات الصغيرة  إلىباإلضافة 

 .، وهي غير صلبة(26:4
 

 فسيفساء الكنيسة الشرقية  3:4
 

تم الكشف في أثناء عمليات التنقيب 
عن العديد من  ،في الكنيسة الشرقية

تي تنوعت من األرضيات الفسيفسائية ال
والتقنيات؛  حيث األشكال، واألحجام،

كانت موزعة  واألرضيات الفسيفسائية
 الكنيسة )الرواق األيمن، فراغات داخل

 .األيسر( والرواق والرواق األوسط،
، والنارثيكساألتريوم، ) وخارجها

وتقارب مساحة  .والغرف الجانبية(
الفسيفساء في الكنيسة الشرقية حوالي 

 (.472: كل)الش  2م300
 

 :أنواع األرضيات الفسيفسائية للكنيسة الشرقية 1.3.4
 

التي توزعت على معظم أجزاء الكنيسة الشرقية وهي مقسمة  ك العديد من األشكال الفسيفسائيةهنال
 كاآلتي:

 
 :األتريومفسيفساء  1.1.3.4

 
 احة مكشوفة على شكلسأروقة تحيط ب ةتريوم في الجزء الغربي من الكنيسة، ويتكون من ثالثاأليقع 

ن أرضية الساحة المكشوفة كانت مبلطة بالحجارة، أما أرضية في حين أ .باللغة اإلنجليزية u حرف

 .(Statumenتقنية تصنيع طبقة الفسيفساء)، 26:4الشكل

 .2016الباحث، )المصدر(: 
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 األروقة الثالثة كانت مبلطة بالفسيفساء
والفسيفساء متشابهة من  ،(28:4 )الشكل

والتقنية المستخدمة، ، حيث نوع الحجارة
وعند دراسة  .واألشكال، وطبيعة الحجارة

 ألوانربعة لفسيفساء تبين أنها تحتوي على أا
واللون ، سوداألاللون من الحجارة الطبيعية، 
كما  ،األبيضاللون األحمر بدرجتين، و 

على أشكال بتالت  حتوت خلفية الفسيفساءا
 مع وجودبيضاء، ال الخلفيةمرصوفة على 

 هندسي بسيط مكون من خط أسود إطار
ن من اللون األبيض، وبعد ذلك خطا ،سودن من اللون األثم خطا ض،ن من اللون األبييليه خطا ،اللون 

  لسجادة البتالت. اعضها تشكل إطار وهذه الخطوط مع ب
 
بيضاء اللون  ئيةفسيفسابمكعبات ة يرضتم رصف األ ،المحيط بسجادة البتالتما خارج اإلطار أ

بات حيث أن المكع ،الخارجيحتى اإلطار األبيض  سوددرجة على اإلطار األ 45بزاوية بخطوط ممتدة 
نهاء تم إو  .معه، وال يوجد بها أشكال رصفت بشكل متواز   ،طار األسودالفسيفسائية البيضاء داخل اإل

رضية إلطار السجادة لتحدد وتنهي أ واز  بشكل م ،خطوط بيضاء ةالفسيفساء بجانب الجدران بثالث
 الفسيفساء بالكامل.

 
تم عمل طوق قد و  ،رضية الفسيفساءوسط أدفن كشف عن حجرة للال تم ،األتريومفي الجهة الشمالية من 

ت الفسيفساء دراسة حجم مكعبا عندو . حجرةاليز مدخل لتم  بصفين من المكعبات الفسيفسائية البيضاء 
 الطيرةخربة الفسيفساء في حجام أن حجم الفسيفساء كبيرة نسبيا مقارنة مع بقية تبين أ ،في هذا الجزء

 .سم3رتفاع المكعبات حوالي ا، و 2سم100مكعب لكل  25حوالي  ئيةفسامكعبات الفسيال عدديبلغ حيث 
ء )الجز  رتفاعاالتحتوي على حجمين من المكعبات الفسيفسائية من حيث  من األتريوم أما الجهة الجنوبية

قارب ييه رتفاع الفسيفساء ففاحية الشرقية ما من الناأ ،سم3قارب يفيه الفسيفساء  رتفاعا كان الغربي منه
تمت  ،ن هذا الجزء من الفسيفساءأ إلىا وهذا يعطي مؤشر  .، وتعود عملية الرصف لنفس الفترةسم(2

بجودة الحجارة  هتمام الصناعإضافة ال ،ن في تصنيع الفسيفساءين متخصصتيصناعته من قبل مدرست
من  نهإف ؛الفسيفساء ولكن من خالل مالحظة تقنية وجه .كثر منها في الجزء الشرقيأ ،في الجزء الغربي

 .الرصفعملية ين لتقارب الدقة في أالصعب التمييز بين الجز 
 

 الغربية. لكنيسةا ،األتريوم سيفساءف، 28:4الشكل

 .2016الباحث، )المصدر(: 
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 الغربية. مجاز الكنيسة فسيفساء ،29:4الشكل
 .2016الباحث، )المصدر(: 

 

 الغربية. مجاز الكنيسة اشكال فسيفساء ،30:4الشكل

 2016الباحث، )المصدر(: 
 

  :(النارثيكسالكنيسة ) مجاز 2.1.3.4
 
 مجازكون األرضية الفسيفسائية في تت

من زخرفة مكونة  ،(29:4 )الشكل .الكنيسة
من بتالت نباتية موزعة بشكل منتظم 
ومتناسق، ويحيط بها خط أبيض متقطع 

ويليه الخط األسود  وجود البتالت، بسبب
وخطان  مباشرة، ومن ثم خطان أبيضان،

وخارج اإلطار تم  .وثالثة خطوط بيضاء قد رصفت لتشكل جميعها إطار الزخرفة الفسيفسائية أسودان،
درجة على الجدران  45مرصوفة بخطوط طولية ممدودة بزاوية  رصف األرضية بفسيفساء بيضاء اللون 

فساء، وتم إنهاء األرضية المحيطة بالفسي
الفسيفسائية البيضاء الخارجية بثالثة خطوط 

البيضاء متوازية  الفسيفسائية من المكعبات
مع اإلطار الداخلي، وكأنها إطار ثان  
 يحتضن األرضية الفسيفسائية بشكل كامل،

عن التي  تميزت هذه األرضية الفسيفسائيةو
 أكثر سبقتها بأنها مشغولة بدقة وترتيب

حالة الفسيفساء أفضل و  .(30:4 لشكل)ا
 رضية السابقة.بكثير من األ

 
 :ةاعة الرئيسالقفسيفساء   3.1.3.4

 
من  ،القاعة هذهاألرضية الفسيفسائية لتتكون 

الرواق األيسر، والرواق  ثالثة أجزاء:
، (31:4 )الشكل األوسط، والرواق األيمن

م متقاربة اصنعت الفسيفساء بأحجوقد 
، وتقنيات 2سم100لكل  ابمكع 80-70بين

التصنيع متشابهة لجميع األجزاء من 
وتحتوي على ألوان ، األرضية الفسيفسائية

 الغربية. لكنيسةا ،ةالقاعة الرئيسفسيفساء  ،31:4الشكلوهي اللون األسود، واللون  ،مشتركة

 .2016الباحث، در(: )المص
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 .الشرقية لكنيسةا ،الرواق االيسر فسيفساء ،32:4الشكل
 .2016الباحث، )المصدر(: 

 

واألبيض، واللون األحمر الوردي الفاتح، واللون األحمر الغامق، واللون العنابي، واللون األصفر الغامق، 
Houdalieh, S. Khalil, R. Jawabreh, M,  -(Al خضر.واللون األصفر الفاتح، واللون األ

2017, p17) 
 

  :يسرالرواق األفسيفساء  4.1.3.4
 

 بخلفية بيضاء، والجزء األبيض يتركز بجانبمختلفة من أشكال هندسيه  ،تتكون فسيفساء هذا الرواق
 45ائل بزاوية ، مرصوفا بخطوط ممتدة بشكل م(32:4 تقريبا )الشكل سم40الشمالي بعرض  الجدار

  هندسيال الشكلبارب الساعة لتحيط قوجد بها بتالت تتجه عكس عوت .الشمالي درجة مع الجدار

تالية تمالهندسي من عدة أجزاء  الشكليتكون و  ؛سم40لرئيس، وتبتعد كل بتلة عن األخرى ما يقارب ا
خطوط  ةمن ثالث، حيث تتكون بدايتها بالترتيب

ل طولي ثم بشكمرصوفة من اللون األبيض 
خطين من اللون األسود، ثم شكل أهرام 

 ،اللون األبيضو  ،سودمن اللون األمتعاكسة 
الجزء سود وهو نهاية خط أ حمر، ثماألواللون 

: يتكون (33:4 )الشكل أما الجزء التالي .األول
وينتج  ،حلقاتمتقاطعة على شكل مربعات  من

هندسية عن تقاطع الحلقات المربعة أشكال 
.الشرقية لكنيسةا، الرواق األيسرشكال فسيفساء أ ،4:33الشكل  

 .2016الباحث، )المصدر(: 
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 .الشرقية لكنيسةا، الرواق األوسط اشكال فسيفساء ،35:4الشكل
 ،2016الباحث، )المصدر(: 

 

 .الشرقية لكنيسةا، سطو الرواق األ  فسيفساء ،34:4الشكل

 .2016الباحث، )المصدر(: 
 

اللون و اللون األحمر الغامق، و األسود، اللون تتكون من  :في الحلقة األولى .التالية وبها األلوان ،ضافيةإ
، ثم األصفر سوداأل مكونة من اللون  :الحلقة الثانية .سوداألبيض، واللون األواللون األحمر الفاتح، 

دي الغامق، ثم والرما ،سوداألمكونه من  :الحلقة الثالثة سود.واألصفر الفاتح، واألبيض، وثم األ الغامق،
  .سودالرمادي الفاتح، واألبيض، ومن ثم األ

 
 :فسيفساء الرواق األوسط 5.1.3.4

 
 ،بدقة عاليةتها صناع تعتبر من اللوحات الفسيفسائية المميزه في الكنيسة الشرقبة لخربة الطيرة؛ حيث تم

الغامق، واألصفر الفاتح، واألحمر  واألصفروتدرج ألوانها األسود، والرمادي،  شكال،االزخارف و وتنوع ال
 .األبيض واألحمر الفاتح، والزهري بدرجتين، واللون  الغامق،

 ، (34:4 )الشكلبثالث جدالتوهذه األشكال محاطة  صور ألشكال نباتية وطيور، إضافة لوجود 
 

 واألشكال تتكون من:
موجودة داخل إطار  ،مروحة على شكل زخرفة -أ

ل بينها تم الفص ة أذرعهندسي مكونة من تسع
: جزأين من تكون يشكل المروحة ، و بخطوط سوداء

سود حتى األمكون من تدرج األلوان األول 
حمر ثم األ ،سودمن األوالثاني يتكون ، الرمادي
 .(35:4 )الشكل ثم األبيض ،الغامق



126 
 

 .الشرقية لكنيسةا، الرواق األوسط في تصميم الرسومات 36:4الشكل
 2016الباحث، )المصدر(: 

 

من تقاطع إذ يتكون  ،المثمنالهندسي  الشكل -ب
 ولاأل الشكل .(36:4 )الشكل شكلين هندسيين

 سوداء كعبات الفسيفسائيةمصف من التكون من ي
 صفأسود، ثم  صفن، ثم يبيضأ صفين، ثم اللون 

 سود، ثم أبيض، ثم أصفر فاتح ثم أصفر غامقأ
  .الشكلوهو جدله ثنائية 

 
 ،سوداللون األ صف من تكون مني ،الثاني الشكل

خط الرمادي ثم أبيض وبعد ذلك  صفينثم 
، لتنتهي بيضفتح حتى اللون األاألحمر الغامق ثم الفاتح ف، وتتدرج بلون األودستبدأ باللون األ ،سوداأل

ألضالع، ثماني ا اهندسي ارسم شكالمع بعضهما البعض لي ن الهندسيانالشكال تقاطعوي ،باللون األسود
تبين وجود آثار لرسمة مكونة من حيث  ؛طيورو بها رسومات نباتية  التي يوجد للوحة ان إطار ليكو  

على الجانب  ، والغصنان واحدن من ثالث ورقاتوكل غصن يتكو  باللون األخضر،ن نباتيين غصني
 ،المدمر الشكلستدالل على ، وال يوجد أي معالم لالخر على يساره، واآلالمدمر الشكليمن من األ

 امكعب 196قارب يالمتبقية  جزاءمكعبات الفسيفساء لألشكال في األوعدد  .ستثاء منقار لطير أو أرجلهإب
من قتالعها بدقة وذلك من خالل رؤية ما تبقى اوقد تمت عملية تخريب األشكال و  .تقريبا 2سم100لكل 

ظهر شكال المدمرة تومعظم األ .و البتالتأشكال النباتات أبقاء على وقد تم اإل ،الخارجي الشكلإطار 
يالحظ ان عملية تدمير  كما .هو رأسأو أرجله أ ائرثار منقار الطآ من خالل مالحظة ؛أنها لطيور

كانت بطريقة دقيقة بحيث تم المحافظة على األجزاء المحيطة بالشكل، وتم  ،الفسيفساء إلخفاء األشكال
Houdalieh, S. Khalil, R.  -(Al .الشكلكبيرة غير منتظمة ة بحجار  هترميم الجزء الذي تم اقتالع

7)p1 ,2017 .Jawabreh, M  
 
من زخرفة  ن تتكو  بين األعمدة فسيفساءال -ت

فيما بينها لتشكل  متقاطعةقات حل منهندسية 
وتبدأ  .سم تقريبا60 ة بعرضرضية الرئيساأل

مع الزخرفة بخط أسود وتنتهي بخط أسود، 
 ،ساسية األحمرالمزج بين األلوان األ

وبتدرجاتها كما في  ،والرمادي ،واألصفر
 .الشرقية لكنيسةا، الرواق األوسط فيبين االعمدة  فسيفساءال ،37:4الشكل .(37:4 )الشكل الجدالت السابقة

 .2016الباحث، )المصدر(: 
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لرواق األوسط ل الرئيس المدخل فسيفساء -ث
مربعة سية رسومات هندمن تتكون للكنيسة 

 أربعصناعة  تتمو  .2سم27حوالي  الشكل
 ابعضها لتشكل صليب معبتالت متشابكة 

والبتالت وضعت بين  .(38:4 )الشكل
شكال الهندسية، وتميز هذا الجزء طارات األإ

المؤدي  مدخل الغربيالعند  الفسيفساءمن 
نباتي ذات  جود شكلبو  كنيسةالوسط  إلى

يقفان  لطيرينثار وبقايا أ ،سيقان يعلوها أزهار
بقيت وقد  ،ا تدميرعليهرى، والطيور قد حدث خر في الجهة اليسواآل ،، واحد في الجهة اليمنىعلى النبتة

عادة إ و  ،السابقة نفسها في عملية التدميرالطريقة  استخدام، وقد تم رجل واضحةواأل ،آثار خطوط المنقار
 .الرصف

 
 :فسيفساء الرواق األيمن 6.1.3.4

 
وتحليل لبقايا  ،، لكن من خالل المعاينةمنهجزاء كبيرة وفقدان أ ،فلقد تعرضت فسيفساء هذا الرواق للتل

تبين أن أشكال الزخارف الفسيفسائية المرصوفة هي عبارة عن نفس األشكال الفسيفسائية  ؛الفسيفساء فيه
رسومات، والجدالت، واأللوان، ونفس التقنية، إضافة لكيفية إنهاء من حيث ال سرالموجودة في الرواق األي

 .خطوط بيضاء بجانب الجدران ةزخرفة الفسيفساء بثالث
 

 :(4،3،2،1فسيفساء الغرف )رقم، 7.1.3.4
 

تها اأرضيجميع  في الجهة الجنوبية من الكنيسة التي رصفت ؛غرف جانبية ةأربعهي عبارة عن 
 تاالحجم ومتقارب تاالشرقية والغربية كبير  تان، والغرف(39:4 الشكل)في  ا هو واضحكم ،بالفسيفساء

 .الشرقية لكنيسةا، (4،3،2،1الجنوبية )رقم،فسيفساء الغرف  ،39:4الشكل

 .2016الباحث، )المصدر(: 
 

 .الشرقية لكنيسةا، الرواق األوسط فيالرئيسي  فسيفساءالمدخل ،38:4الشكل
 .2016الباحث، )المصدر(: 
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القياس، وأثار الفسيفساء ما تزال موجودة في  االحجم ومتقاربت ان في الوسط صغيرتاالغرفتو  .القياس
 الجهة الغربية فهي الوالكبيرة من الجهة الشرقية، أما الغرفة الموجودة في  ،أرضية الغرفتين الصغيرتين

 4إلى 1 والغرف مرقمة من ،وهي مدمرة بالكامل قبل عملية التنقيب ،ي آثار ألرضية الفسيفساءتحتوي أ
  .الشرق  إلى الغربمن 

 

من الجهة الغربية  الصغيرة ىفسيفساء الغرفة الوسط
تتكون من فسيفساء بيضاء اللون يتخللها  ،(2)رقم

واألرضية الفسيفسائية  بتالت متناثرة في وسطها،
متوازية مع من اللون األبيض خطوط  ةتهي بثالثتن

لألرضية الفسفسائية،  ابسيط اجدران الغرفة لتشكل إطار 
ألوان من المكعبات  ةوالبتالت مكونة من ثالث

 ،الفسيفسائية: األسود، واألحمر بدرجتين،  واألبيض
 .(40:4 )الشكل

 

من الجهة الشرقية  الصغيرة ىالغرفة الوسطفسيفساء 
بيضاء، وباإلمكان رؤية  مكعبات، تتكون من (3)رقم

وذلك من خالل  ،آثار لبداية لوحة فسيفسائية مزخرفة
 خطوط مرصوفة بشكل ةآثار إلطار يتكون من ثماني

مع جدار الغرفة، وهذا اإلطار يفصل السجادة  مواز  
عن الجزء األبيض الذي يحيط  ،للغرفةى الوسط

، والجزء (41:4 )الشكل باللوحة من الجهات األربع
 ةينتهي بثالث ،األبيض كما في األرضية السابقة

 فساء البيضاء المرصوفة بشكل مواز  خطوط من الفسي
ومن الواضح أن األرضية الفسيفسائية  .لجدران الغرفة

منها إال  ىيبق ولم ،كبيرة منها أجزاءتعرضت لفقدان 
 جزء صغير.

 
 ،(4 الغرفة الكبيرة من الجهة الشرقية )رقمفسيفساء 

 الشكل تميزت بوجود بقايا فسيفساء بأشكال هندسية
كبيرة منها،  أجزاءوقد تعرضت للتلف وفقدان  ،(42:4

الفسيفساء  أجزاءمن  ما تبقىلكن باإلمكان قراءة 

  3رقم، الغرفة الوسطيةفسيفساء اشكال  ،41:4الشكل

 .2016الباحث، )المصدر(:  /الشرقيةمن الجهة  

 
 

 .4الغرفة الكبيرة رقم،فسيفساء اشكال ، 42:4الشكل
 .2016الباحث، المصدر(: )

 
 

 2رقم، الغرفة الوسطية الصغيرةفسيفساء  ،40:5الشكل
 .2016الباحث، )المصدر(:  /بيةمن الجهة الغر  
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لم   وزخارف متداخلة ،وتحديد شكل الزخرفة وتحديد مساحتها وتركيبها، وهي مكونة من ألوان متعددة
بسبب التلف الكبير الذي اصابها، وهي بحاجة لمشروع من ا عليهأو العمل  لنا الوقت لدراستها يتسنَ 

 -Al) في مشروع التنقيب األثري القادم. اجل دراستها وترميمها، وقد تم عمل خطة للعمل عليها
Houdalieh, S. Khalil, R. Jawabreh, M. 2017, p17) 

 
 :(5)رقم فسيفساء الغرفة الشمالية للكنيسة 8.1.3.4

 
بيض األول األ :جزأينمن ون الفسيفساء تتك

 ،)االطار الخارجي( المحيط باللوحة الرئيسة
درجة على محور  45بزاوية مرصوف 

 ةبدأ بثالثتوالتي دران الخارجية للغرفة، الج
للجدار  مواز  خطوط مرصوفة بشكل 

خطوط بيضاء  ةوتنتهي أيضا بثالث ،الخارجي
ويوجد وسط  .ألشكال الهندسيةامحيطة ب

تتجة مع عقارب  بتالت ،رضية البيضاءاأل
 سم25 البعض تبتعد عن بعضها الساعة،

 جزاءالبتالت في بقية األ في صناعة ستخدمتاوهي بنفس األلوان والتقنية التي  .(43:4)الشكلتقريبا 
 .للكنيسة الفسيفسائية

  
رسمة  يتكون من ،الفسيفساء الثاني منالجزء 

ترتبط مع  ،شكال ثمانيةهندسية مكونة من أ
 عدة وسطهافي ضها البعض لتشكل عب

تشبه  هندسية أشكال هاداخلب .مربعات
مركزي أبيض، يحيط به  مكعب) ،الصليب

ثمانية  ثم ،حمراء مكعبات فسيفسائيةربعة أ
، (44:4)الشكل سوداء من الخارج(مكعبات 

رضية سخدامها في أاواأللوان التي تم 
ستة من  الهندسيةالزخرفة كما تتكون  .سود، واللون األحمر، واللون األبيضالفسيفساء هي اللون األ

عبارة عن خط  الرئيس الشكل، وإطار طوليةوأربعة  عمودية،ماني األضالع، أربعة ثُ  اهندسي شكالعشر 
يضاء الثالثة التي تحدد الخارج ليلتقي مع الصفوف الب إلى ن أسودانثم خطا ن أبيضان،خطا هيلي أسود،

 .(5)رقم، الشرقية الغرفة الشمالية للكنيسة فسيفساء ،43:4الشكل

 .2016الباحث، )المصدر(: 
 

  .(5)رقم،الغرفة الشماليةفي فسيفساء اشكال ال 44:4الشكل
 .2016الباحث، )المصدر(: 
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تم بناء جدران من الحجارة فوق  حيثوالفسيفساء ليست جميعها واضحة المعالم  .يضاءرضية البنهاية األ
 -Al) بدو بحالة جيدة.شكال ومعاينة حالتها وهي تفسيفساء، ولكن من السهل قراءة األرضية الأ

7)p1 ,2017 .Houdalieh, S. Khalil, R. Jawabreh, M  
  
 

 :(7الغرفة الشمالية الشرقية)رقم 9.1.3.4
 

                          الغرفة الشمالية اءفسيفستتكون 
 مكعبات الفسيفساء( من 7)رقم الشرقية
ها فيال يوجد و ، (45:4 )الشكل اللون  بيضاء

المكعبات  وعدد ،و زخارفأشكال أ
لكل  امكعب 60 فيها تقاربفسائية الفسي
 ؛تعرضت فسيفساء الغرفة للتدمير ،2سم100

بقي في سيفساء جزء صغير من الفما عدا 
لجهة الجنوبية في ا 2م1يقارب حالة جيدة، و 

والطبقة التحضيرية الثانية  ،الشرقية من الغرفة
ثار طبعات المكعبات بحيث يمكن رؤية آ ؛ل بحالة متماسكةاز ما ت الجيرالمكونة من  ،)الطبقة الالصقة(

 الفسيفسائية عليها.
                    

 

 :طبقاتها ووصف للكنيسة الشرقية فساءمكونات أرضية الفسي 2.3.4
 

وكانت  ،(46:4 )الشكل تم عمل ستة مقاطع لفحص الطبقات التحضيرية للفسيفساء في الكنيسة الشرقية
للكشف عن تقنيات تصنيع  ؛سم30-20با، وكان عمقها ما بين يسم مربعة تقر 25بقياس  فرالحُ 

التي تمت دراستها هي في  الحفرا أن بعض الفسيفساء والمواد المستخدمة في صناعة الفسيفساء، كم
تم و ، إظهار أماكن عمل فتحات الفحص إلىيشير المخطط المقابل األصل موجودة بسبب التخريب، و 

  (.474: )الشكلعمل رسم توضيحي لطبقات الفسيفساء
 
 
 

 .(7)رقم، للكنيسة الشرقية الشرقيةفسيفساء الغرفة الشمالية  45:4الشكل
 ،2016الباحث، )المصدر(: 
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 .(Nucleusتقنية تصنيع طبقة الفسيفساء) ،49:4الشكل

 .2016الباحث، )المصدر(: 
 
 

 .كنيسة خربة الطيره الشرقية ألرضيات الفسيفساء، ةالطبقات المكون، 47:4الشكل
 .2017 ،الباحث :))المصدر

 

 .2016الباحث، )المصدر(: 

 
 

  :Tessellatum ولىالطبقة األ  -1
في هذا الجانب من و  ،لفسيفساءا تكونت من

 تكونت من الكنيسة الشرقية الموقع األثري 
ر األول صغي :من حجمين الفسيفساء

 3سم 0.4 يصل حجمها حواليالمكعبات 
فكان حجم  :أما الثاني .األلوان ةمتعدد

 ،3سم1.3ي حوالي أ ؛المكعبات بها أكبر
ما عدا بعض  ؛وهو من اللون األبيض

الزخارف البسيطة الملونة التي تتخلل 
 .(48:4 )الشكل األرضية البيضاء

بحالة جيدة ومتقنة  أجزاءمنها والفسيفساء 
 أضرار ومشاكل.فيها  أجزاءالصنع، و 

 

 : Bedding layerالطبقة الثانية -2
 التي تلتصق مباشرة مع المكعبات الفسيفسائية

-1سماكتها تتراوح بين ، و (49:4 )الشكل
سم، وهي مكونة من الجير الذي ال يحتوي 2

قة قوية على حصويات، وقد كانت هذه الطب
 مالحظة األجزاء المتبقية ومتماسكة من خالل

متماسكة وقوية،  منها، والتي كانت آثار خطوط المحراث واضحة عليها، رغم عوامل التخريب ما تزال
Al)-  مكعبات الفسيفساء على هذه الطبقة بعد اقتالعها.لكما باإلمكان مالحظة آثار طبعات 

7)p1 ,2017 .MHoudalieh, S. Khalil, R. Jawabreh,    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .(Tessellatumتقنية تصنيع طبقة الفسيفساء) ،48:4الشكل

 .2016الباحث، )المصدر(: 

 
 

 .مكان حفر الفحص الكنيسة الشرقيةمخطط ، 46:4 الشكل
 .2016الباحث،  )تعديل( /2014الهودلية در(: )المص
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 .(Bedding layer، تقنية تصنيع طبقة الفسيفساء)50:4الشكل

 .2016الباحث، )المصدر(: 
 
 

  :Nucleus الطبقة الثالثة -3
والحصويات  ،والسكن ،الجيرتتكون من 

بين حجارة الفجوات وتمأل والتراب،  ،الصغيرة
 ؛الطبقة ليست سميكةالرصف وتدعمها، وهذه 

 )الشكلسم تقريبا 2-1.5راوح بين تحيث ت
واضحة في  الجيرأن نسبة  ولوحظ .(50:4
لك من خالل التحليل بالعين وذ ؛الخلطة

 ةوقوي ةزال متماسكتما هذه الطبقة المجردة، و 
 . اعليهرغم التأثيرات الخارجية 

 

  : Rudusالطبقة الرابعة -4
تتراوح و ، الصغيرةالرصفة مكونة من الحجارة 

مرصوفة بشكل جيد وهي  ،سم5-7بين 
مع  تم خلطهاوقد  .متناسق ومنتظم

 من أجل تقويتهاية الجير الحصويات والخلطة 
، وهذه الطبقة قوية ومتماسكة (51:4 )الشكل

 -Al) عديدة. أجزاءرغم تعرضها للتخريب في 
Houdalieh, S. Khalil, R. Jawabreh, 

M. 2017, p17) 
 

  :Statumen الطبقة الخامسة -5
تتكون من الحجارة الكبيرة نسبيا والمرصوفة 
بطريقة متراصة، سماكة الحجارة تتراوح بين 

سم، وهي مخلوطة مع التراب، 15-30
ومن  .(52:4 )الشكل الصغيرةوالحجارة 

خالل التدقيق والمالحظة في الرصفة تبين 
أنها مشغولة بتقنيات عالية الدقة من حيث 

وسماكتها، وطريقة  انتقاء أحجام الحجارة،
 الرصف.
والتدخالت فقد تم تفصيلها  تكالمشبالنسبة لل

 .4:4 في الفصل الرابع البند

 .(Statumenساء)تقنية تصنيع طبقة الفسيف ،52:4الشكل
 .2016الباحث، )المصدر(: 

 
 

 ،(Rudusتقنية تصنيع طبقة الفسيفساء) ،51:4الشكل

 .2016الباحث، )المصدر(: 
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 النتيجة :
 ،الغرف الملحقة بهاو بعد أن تم عمل دراسة ألشكال الفسيفساء في الكنيسة الغربية، والكنيسة الشرقية 

في أشكال الرسومات لألرضيات الفسيفسائية، والتي كانت تتراوح بين األشكال  اختالفوجود تبين 
 وجودل النباتية أو الحيوانية، رغم الهندسية البسيطة لتصل ألشكال أكثر تعقيدا ودقة؛ مثل بقايا األشكا

مشتركة تتكرر في معظم أرضيات الفسيفساء، مثل أشكال البتالت أو تقنية إنهاء اللوحات  أشكال  
تقنيات العمل في نفس الجزء من الفسيفساء في اختالف و  ،الفسيفسائية، أو تقنية رصف الفسيفساء

قبل عدة مدارس متخصصة في صناعة  من متعلى أن عملية تنفيذ الفسيفساء تليعطينا مؤشر 
كما أن هذه الدراسة تعطي تصورا إلعادة بناء الفسيفساء  وقد تكون في فترات زمنية مختلفة، الفسيفساء،

  في األجزاء المدمرة من خالل دراسة البقايا الفسيفسائية المكتشفة.
 آلتي:أما بالنسبة لتركيب طبقات الفسيفساء في خربة الطيرة فكانت النتيجة كا

 كنيسة خربة الطيرة الغربية: 
الطبقة األولى كانت الفسيفساء فيها بأحجام متناسقة، والطبقة الثانية كانت ضعيفة التركيب والتماسك، 

ونسبة الجير قليلة وسماكتها  ،وفقدت خاصية االلتصاق، والطبقة الثالثة كانت أيضا ضعيفة التركيب
انت ضعيفة التركيب ولم تكن الحجارة مرصوفة بدقة واهتمام، تختلف من مكان آلخر، والطبقة الرابعة ك

والطبقة الخامسة لم تكن موجودة، واألرضية مكونة من التربة الحمراء، ُفقدت نسبة كبيرة من الفسيفساء 
 .ولم يتبق إال أجزاء قليلة وهي بحالة سيئة جدا  

 

 كنيسة خربة الطيرة الشرقية: 
والطبقة الثانية مكونة من  .ة عالية، والقطع منتظم ومتقن الرصفالطبقة األولى مصنوعة بدقة وتقني

والطبقة الثالثة مكونة من الحصويات والجير، وهذه  .الجير الذي ما تزال خاصية التماسك فيه جيدة
والطبقة الرابعة كانت مرصوفة أيضا بإتقان وتماسك، والطبقة الخامسة مرصوفة  .الطبقة جيدة التماسك

سم، أي أن جميع الطبقات مصنوعة بتقنيات عالية جدا، 35حتى  20بيرة بأحجام من من الحجارة الك
ومطابقة لتقنيات تصنيع األرضيات الفسيفسائية الجيدة، إال أنه تم فقدان أجزاء كبيرة من الفسيفساء، 

ا وذلك ليس بسبب عوامل التلف الطبيعية؛ وإنما بسبب أعمال التخريب، والحراثة، ونمو األشجار عليه
 اقتالع مكعبات الفسيفساء، ولكن األجزاء المتبقية تبدو بحالة جيدة وقوية. إلىالتي أدت 

                                                     

ويالحظ أن األرضيات الفسيفسائية التي كانت فيها الطبقات التحضيرية ضعيفة التركيب تعرضت لفقدان 
أما األرضيات التي كانت فيها الطبقات التحضيرية متقنة التصنيع فما تزال أجزاء كبيرة من الفسيفساء، و 

األجزاء المتبقية من الفسيفساء قوية رغم فقدان أجزاء قليلة منها، مع العلم أن جميع الحاالت قد تعرضت 
  .لنفس عوامل التلف تقريبا
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بين حجم الضرر الذي تتعرض  وهذا يعطي نتيجة إيجابية للسؤال الثاني، الذي يقول: هل هنالك عالقة
أعطت هذه الدراسة إضاءة من أجل عمل التحقيقات، وجمع  يات الفسيفسائية وتقنية تصنيعها؟له األرض

المعلومات؛ لربط المواقع األثرية مع بعضها من خالل األشكال أو التقنيات؛ لتزيد في المعلومات 
مين بأن عمليات الترميم يجب أن تبدأ بدراسة كما تعطينا إضاءة وتوجيه للمرم .أو األثرية ،السياحية

 وذلك بتقويتها وتدعيمها ثم تقوية األجزاء العلوية من الفسيفساء. ،األرضيات التحضيرية للفسيفساء
 

  ة:تاليخالل عمليات البحث والدراسة ظهرت النتيجة الكما انه 
 التحضرية حجارة الجدران، والتربة نُوجدت في الموقع العديد من مكعبات الفسيفساء مخلوطة مع التربة بي

 مثل الحفرة االستكشافية ،الفسيفساء ألرضيات
 الشرقية للكنيسة الغرفة الجنوبية الموجودة في

أنه تم العثور في الموقع  إلىإضافة  الغربية،
( على 53:4 )الشكل على حجارة مقطوعة

سم، وهي  10-5شكل مكعبات تتراوح بين 
قص المكعبات المرحلة التي تسبق عملية 

الفسيفسائية، وهي متعددة األلوان بنفس األلوان 
 .الموجودة في األرضيات الفسيفسائية

وعملية قص وتقطيع الحجارة يبدو أنها تمت 
في الموقع، والكسر الفسيفسائية استخدمت كحصويات في عمليات البناء للجدران أو األرضيات 

ولو بشكل  -ت تصنيع الفسيفساءواضحا بأن عملياوتعطي هذه النتيجة تصورا  للكنيسة، التحضيرية
 تمت في الموقع األثري لخربة الطيرة. -جزئي

 
 في خربة الطيرة وطرق المعالجة الفسيفساء مشاكل 4.4

 
إلى فقدان أجزاء منها، وأجزاء أخرى  أدىاألرضيات الفسيفسائية التي تعرضت لعوامل التلف المتنوعة 

ساء عملية تؤدي إلى فقدان خصائص مواد تركيب الفسيفساء، تصبح في حالة ضعف، وتلف الفسيف
وقد يحصل الضرر على أسطح الفسيفساء وهو ظاهر للعين، وقد  ،وبالتالي فقدان مكعبات الفسيفساء

 (77ص، ٢٠١٣ .للترميم جيتي معهد) يكون داخليا ال تتم معرفته وتحديد حجمة إال من خالل الفحص.
الكنيسة الشرقية،  :الفسيفساء في الَمعَلَمين األثريين اترار ألرضيلقد تمت دراسة المشاكل واألضو 

ا، وذلك بسبب أن الفسيفساء تعود مولكن لم يتم فصل المشاكل بينه .والكنيسة الغربية في خربة الطيرة
أن المشاكل هي نفسها تكررت على جميع  إلىإضافة ، لنفس الفترة، وتقنيات العمل، والمواد متقاربة

  .فسيفساءمراحل قص الحجارة وتحضير مكعبات ال 53:4الشكل

 .2013الباحث، )المصدر(:  
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واالشكال المرفقة تظهر وتوثق أماكن المشاكل، كما رضيات الفسيفسائية في خربة الطيرة، أجزاء األ
 ُتظهر وتوثق عمليات التدخل والمعالجة. 

 
في  ئيةرضيات الفسيفساضرار وطرق المعالجة لال للمشاكل واألمخططات توثيق  1.4.4

 :باستخدام الحاسوب الكنيسة الغربية
 

توثيق المشاكل، مكان تواجدها، وحجمها، وقد تم اعطاء كل مشكلة  المخططات المرفقة تبين عملية
وحجمه،  ،تم ارفاق مخططات تبين نوع التدخل، والمكان الذي تم فيه، و لون خاص مختلف عن اآلخر

 مع اعطاء كل تدخل لون خاص به يميزه عن غيره.  
  .مع العلم كل مخطط للمشاكل تم ادراج مخطط للتدخالت بعده مباشره

 
 
 
 

خربة الطيرة.-عملية توثيق مشاكل أرضيات الفسيفساء، الكنيسة الغربية، مخطط 445:الشكل  

.2016الباحث، )المصدر(:   
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.خربة الطيرة-الكنيسة الغربيةخل لمعالجة مشاكل أرضيات الفسيفساء، عملية التدمخطط ، 455:الشكل  

.2016الباحث، )المصدر(:   
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  :مخططات توثيق أرضيات الفسيفساء في الكنيسة الشرقية 2.4.4
  

تم العمل بنفس اجراءات التوثيق التي تم القيام بها في الكنيسة الغربية للكنيسة الشرقية، 
لى األرضيات عوالمخططات المرفقة تبين عمليات توثيق المشاكل، وتوثيق التدخالت التي تمت 

 الفسيفسائية. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خربة الطيرة.-عملية توثيق مشاكل أرضيات فسيفساء األتريوم، الكنيسة الشرقية، مخطط يبين 465: الشكل  
.2016الباحث، )المصدر(:   
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.خربة الطيرة-ضيات فسيفساء األتريوم، الكنيسة الشرقيةأر  عملية التدخل لمعالجة مشاكلمخطط ، 475: الشكل  
.2016الباحث، )المصدر(:   
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.خربة الطيرة-مخطط عملية التدخل لمعالجة مشاكل أرضيات فسيفساء األتريوم، الكنيسة الشرقية 485: الشكل  
.2016)المصدر(: الباحث،  . 
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.خربة الطيرة-األتريوم، الكنيسة الشرقية فسيفساء عملية توثيق مشاكل أرضيات انيبين انمخطط ،460:، 495:الشكالن   
.2016)المصدر(: الباحث،   

 .خربة الطيرة-الكنيسة الشرقيةمجاز  ءضيات فسيفساعملية توثيق مشاكل أر  انيبين انمخطط، 62:4، 61:4الشكالن 
.2016)المصدر(: الباحث،   
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مجاز  فسيفساء اتعملية التدخل لمعالجة مشاكل أرضي مخطط يبين، 65:4الشكل 
 .خربة الطيرة-الكنيسة الشرقية

.2016)المصدر(: الباحث،   

 

  .خربة الطيرة-األتريوم، الكنيسة الشرقية فسيفساء عملية التدخل لمعالجة مشاكل أرضيات انيبين انمخطط، 446:، 436:الشكالن 
.2016)المصدر(: الباحث،   
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.خربة الطيرة-الكنيسة الشرقيةالقاعة الرئيسة، فسيفساء  اتمخطط يبين عملية توثيق مشاكل أرضي 476:الشكل   
.2016)المصدر(: الباحث،   

 

خربة الطيرة/ رام هللاالقاعة الرئيسة في  -توثيق مشاكل أرضيات الفسيفساء الكنيسة الشرقية 466:الشكل   
2016)المصدر(: الباحث،   
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طيرة/ رام هللاالقاعة الرئيسية في خربة ال -ت الفسيفساء الكنيسة الشرقيةتوثيق عملية التدخل لمعالجة  مشاكل أرضيا 486:الشكل   
2016)المصدر(: الباحث،   

 

.خربة الطيرة-الكنيسة الشرقيةالقاعة الرئيسة،  فسيفساء توثيق عملية التدخل لمعالجة مشاكل أرضيات :96الشكل   
.2016)المصدر(: الباحث،   
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 ، خربة الطيرة.ع االثري جذور النباتات في الموق ،70:4الشكل
 .2016الباحث، )المصدر(: 

 
 

 هي: وطرق المعاجة المشاكل
  :Plant intrusion-Vegetation األعشاب والنباتات -1

نمو األعشاب والنباتات بين فواصل 
 المكعبات الفسيفسائية والمالط وفي التربة،

تمتد جذورها تحت  نمو األشجار الكبيرة التيو 
تصدع  إلى تؤدي ؛مكعبات الفسيفساء

األرضية الفسيفسائية وانفصالها عن بعضها 
 جيتي معهد) البعض، أو عن طبقات المالط.

  (83ص، ٢٠١٣ .للترميم

 ،في الموقع العديد من أنواع النباتات ينمو
األعشاب التي تغلغلت جذورها بشكل و 

 ،الفسيفساء اتوداخل أرضي ،وافقيعمودي 
واألرضية الخصبة لهذه  ،وذلك لتوفر التربة

 تأثير مباشر على الكبيرة في الموقع والتي لها المشاكلتعد هذه المشكلة من ، (70:4 )الشكل النباتات
 ضرار تتمحور حول:حيث أن األ ؛الفسيفساء

 رضية التحضيرية.إحداث تفتت في طبقة المالط واأل -أ
 .نفالتهاالخلها و زاحة المكعبات من مكانها وبالتالي تخإ -ب
 رضية الفسيفساء .نتفاخ في أإحداث إ -ت
 التعفن الناتج عن الجذور الميتة. -ث
ن الجذور سائية بسبب الجذور الشعرية، وباإلمكان مالحظة أفي المكعبات الفسيفإحداث تكسير  -ج

 وهي مثل الشبكة العنكبوتية ،الشعرية لها دور كبير في فصل مكعبات الفسيفساء عن الطبقة الالصقة
تفصل الفسيفساء جذور كبيرة  إلىوتتحول وبعدها تبدأ بالتضخم  ،الصغيرةوق والفراغات تتغلغل في الشق

قليل  ن هذه األرضيات موجودة على عمقإحيث  ؛دثة الفجوات فيهاحم أو تدمرهاعن الطبقة الالصقة، 
ن يي الكنيستتقليها بسهولة، السيما أن منطمن طبقة السطح، وبالتالي فإن جذور النباتات تصل إ

 رضيات الفسيفسائيةتمتد فوق األ هاجذور و  ،األشجار البرية الكبيرةتنمو بها و مزروعة بأشجار الزيتون 
 2017)  .Houdalieh, S. Khalil, R. Jawabreh, M -(Al(p18) .وتحتها
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 المعالجة:عملية 
 هما:تمت بطريقتين  النباتات معالجة

ر من على يكية: وهي قطع األشجالميكانا -أ
 وقص الجذور الظاهرة بمقص ،األرض وجه

 )الشكل بطريقة دقيقة ،أو شفرات طبية
لحاق من أجل عدم إ وعدم سحبها .(71:4

وهذه الطريقة لم تكن  .األذى بالمعلم األثري 
وعدم المقدرة  ،كافية للقضاء على الجذور

 جميع الجذور. إلىللوصول 
 مادة استخدامالكيميائية: وهي عملية  -ب

البرفنتول المذاب بالماء وذلك بثالث طرق 
  :مختلفة

 حيث يتممع الماء  %50األولى: بتركيز
التي تكثر فيها إشباع الجدران واألماكن 

 وهذه .(72:4 )الشكل المادة بهذه لجذورا
 ،عادتها وتكرارها لثالث مراتإ  تتمالعملية 

من أجل التأكد من وصول المحلول  وذلك
على  تكرار إلىبحاجة  الجذور، والعملية إلى

 .النتائج مدار العام للتأكد من
 

حيث  ،(73:4  )الشكل عملية الحقنالثانية: 
تم عمل ثقوب في جذوع النباتات الكبيرة التي 

الثقوب بمادة  ءومل ،يصعب مالحقة جذورها
قوم حيث ت ،مع الماء %50البرفنتول بتركيز

متصاص الماء المسمم وبالتالي االجذور ب
إال أن  ؛على األشجار والجذور معاالقضاء 

وهي  هذه العملية لم تنجح في قتل األشجار
 .بحاجة لمتابعة طويلة للقضاء عليها

 

 .معالجة النباتات بالطريقة الميكانيكية ،71:4الشكل

 .2016الباحث، )المصدر(: 

 
 

 ،معالجة النباتات بالطريقة الكيميائية ،73:4الشكل

 .2016الباحث، صدر(: )الم

 
 

 .عملية إشباع الجدران بالمادة الكيميائية ،72:4الشكل

 .2016الباحث، )المصدر(: 
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بر الحقن وذلك بإدخال إ ،والفسيفساء القصارةالثالثة: هي عملية حقن التراب واألرضية التحضيرية خلف 
الجذور األماكن التي ال يمكن إزالة  ىإلمع الماء  %50مادة البرفنتول بتركيزمن خالل ثقوب إليصال 

 .ةاألثري بالعناصرلحاق األذى منها وعدم إ
 (Al- Houdalieh, S. Khalil, R. Jawabreh, M. 2017, p20) 

 
 :Detached tesserae مكعبات منفصلة عن المالط  -2

فسيفساء وعدم وهي عملية تخلخل مكعبات ال
 .(4:47 )الشكل بالطبقة الالصقة هاتماسك

(Getty Conservation Institute, 
p7) , 2013 

عند عمل فحص أسفل مكعبات الفسيفساء و 
نفصال ا إلىعن عدة أسباب أدت  تم الكشف

 المكعبات عن الطبقة الالصقة وهي:
طبقة الالصقة أسفل المكعبات ال -أ

يمتلك  الجيرالفسيفسائية تحللت ولم يعد 
وبالتالي فقدت خاصية خاصية التماسك، 

 .لتصاقاال
دفع تحلل في الطبقة الالصقة و  إلىوالتي أدت  ،لكشف عن وجود جذور للنباتات كما أسلفناا -ب

  .مكعبات الفسيفساء من مكانها
ضعف عام في تركيبة  إلىأدى  مماالتحضيرية ألرضية الفسيفساء، الكشف عن ضعف في الطبقة  -ت

 الفسيفساء.
يضا على ضعف تماسك الفسيفساء مع ساعدت أالتي العوامل الطبيعية والجيولوجية  إلىإضافة  -ث

 (Al- Houdalieh, S. Khalil, R. Jawabreh, M. 2017, p18)  .صقةالطبقة الال
 

 : المعالجةعملية 
كانت عملية المعالجة مؤقتة، وهي تثبيت األماكن الخطرة المعرضة للدمار بشكل واضح، حيث تم لصق 

 B70  البرالويد مادة استخدامب ،ء بعد تنظيفهاخلخلة بالشاش الطبي على وجه الفسيفساتاألماكن الم

 خربة الطيرة. ،نفصال الفسيفساء عن المالطمشكلة إ ،74:4الشكل

 .2016الباحث، )المصدر(: 
 

 2016الباحث، )المصدر(: 

 
 



147 
 

 Parliod غم100مذاب باألسيتون بنسبة/ 
 ربطها مع بعضهاجل أوذلك من  ،لتر

الجزء  ثم إزالة، (75:4)الشكل البعض
تنظيف و  ،(اقتالعه) الملصق من مكانه

تم وبعد ذلك  .الطبقة التحضيرية للفسيفساء
 %10بنسبة  Primal AC33 بمادةإشباعها 
إعادة إلصاق وبعد ذلك  ،مع الماءالمذاب 
الفسيفساء على المالط  من المزالالجزء 

الهيدروليكي  الجيرالمكون من  ؛الجديد
الكوارتز بنسبة بودرة و  ،مع الرملخلوط مال

 دون أي تغيير. في مكانها األصلي 3:1
 )23p, 2017 .Houdalieh, S. Khalil, R. Jawabreh, M -(Al  
 

قليلة فيها المكعبات الفسيفسائية  ماكنهنالك أ
حقن ما بين المكعبات تم حيث  ؛التخلخل

 Primal استخدامب هاتدعيمو الفسيفسائية 
AC33 مع الماءالمذاب  %10 بنسبة 
السائل من  بالجير بحقنهاو  ،(76:4 )الشكل

المكعبات الفراغات وتثبيت  ملءجل أ
بسط عمليات أوهذه العملية هي  ،الفسيفسائية

 .ها لبعض األماكناستخدامتم قد و  ،تالتثبي
 

  :Bulging نتفاخاتاال  -3
حصول  وبالتالي ،التحضيرية الطبقةارتفاع في  أو ،فسيفساء عن الطبقة الالصقةرتفاع الاهو  :نتفاخاال

 ارتفاعبسبب "وينتج ذلك  ؛لموقع األثري في االفسيفساء  اتأرضي نتفاخات فيفراغ، وهنالك العديد من اال
أو بسبب  ،و بسبب ضغط جذور النباتات وباألخص الزيتون منهاأ ،والتمدد بسبب الضغط "ءالفسيفسا

    ,p35), 2013(Getty Conservation Institute .المياه

 :تم الكشف عن نوعين من االنتفاخات الطيرةفسيفساء خربة  اتوفي أرضي

 .ي، مشكلة إنفصال الفسيفساء عن المالطعملية التدعيم الكيميائ ،76:4الشكل
 2016الباحث، )المصدر(:  

 
 

 خربة الطيرة. ،عن المالط نفصال الفسيفساءمشكلة إمعالجة  75:4الشكل
 .2016الباحث، )المصدر(: 
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قة مع بقاء المكعبات الفسيفسائية نفصالها عن الطبقة الالصاعلى مع أل: هو ارتفاع الفسيفساء لاألول
لة قليلة المشك هذهوكانت  Bulging with detachmentنفصالانتفاخ مع امشكلة وتسمى  ؛في مكانها

 .هومحدود
أن تميز الموقع بو  .Bulging without detachmentنفصالانتفاخ دون االنوع الثاني: هي مشكلة 

المتحلل، وهذا النوع من  الجيربقايا للتراب أو  كبل هنا ؛نتفاخات لم تكن فارغة تمامامعظم اال
 مكعبات الفسيفساء.تفاخات ال يشكل خطرا على فقدان االن

 
 : المعالجةعملية 

 Paraliod"تم تثبيت الفسيفساء بالشاش بمادة
B70"الشكل ، وتم عمل حفرة أسفل الفسيفساء( 

 الفسيفسائية المكعباتض )بإزالة بع ؛(77:4
انها األصلي دون تغيير بعد ليتم إعادتها لمك

عمليات التدخل(، ومن ثم تمت إزالة جميع 
، فأحدثت فراغا تحت الجيراألوساخ والتراب، و 

الفسيفساء، واألرضية التحضيرية )الشكل 
وبعد ذلك تم عمل خلطة شيديه لملء  ،(78:4

مع التأكد أنه تم التصاق المكعبات  ،الفراغ بها
لمحقونة، والخلطة ية االجير الفسيفسائية بالخلطة 

مخلوطا مع  ،الهيدروليكي الجيرتتكون من 
، رخوة القوام 2-1بودرة النحاتة الناعمة بنسبة 

ية يتم إغالق الفتحة الجير وبعد جفاف الخلطة 
مكانها  إلىبإعادة المكعبات الفسيفسائية 

ومن ثم تتم إزالة الشاش المشبع  ،األصلي
يبات المذ استخدامب "Parliod B70"بالبرالويد

 .لهمع الفرك بالفرشاة من أجل إزالة أي أثر 
ها وذلك استخدامتم  ،وهنالك طريقة أخرى 

بتحديد مركز االنتفاخ من خالل الضرب بلطف على سطح الفسيفساء؛ من أجل سماع صوت الفراغ، 
 كما في المرحلة السابقة، وإزالة القماش الطبي استخدامومن ثم إلصاق الفسيفساء بشريط الصق أو ب

عملية التثبيت هذه لم تكن  ها لمشكلة الفسيفساء المتخلخلة.استخدامالجزء المنتفخ بنفس التقنية التي تم 

 .اقتالع المكعبات الفسيفسائية ،77:4الشكل
 .2016الباحث، )المصدر(: 

 
 

 .الفسيفساء تفريغ أسفل عمل .78:4الشكل

 .2016الباحث، )المصدر(: 
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سوى مرحلية، والموقع بحاجة لعمليات حقن وتدعيم لألرضية الالصقة والتحضيرية للفسيفساء بشكل 
 (Al- Houdalieh, S. Khalil, R. Jawabreh, M. 2017, p20) مركز وأكبر.

 
  :Depression  الهبوط -4

 ألرضية حيث أن مكعبات الفسيفساء انخفضت عن المستوى الطبيعي ؛وهي عملية عكس االنتفاخ
 Getty) .(79:4 )الشكل الفسيفساء األصلية

Conservation Institute, 2013, p34)  
تعرضها لعوامل ضغط أو ثقل  :والسبب هو

مكعبات الفسيفساء عن  هبوط إلىأدت  عال  
أو حدوث خلل في  .توى الطبيعي لهاالمس

اض فوانخ التحضيرية للفسيفساء الطبقات
توى الطبيعي، وبالتالي سمستواها عن الم

إحداث أضرار بالمكعبات  إلىتؤدي 
تخلخل وتفكك و ، أالكسر مثلالفسيفسائية 

 ؛هانفالتاو  ،لطبقة الالصقةبعضها عن ا
 .ة تنظيفهاتجمع األوساخ في البقعة الهابطة وصعوب إلىإضافة 

 
 :عملية المعالجة

الشفرات  استخدام تمو ، فرشاة الدهان استخدامبواألوساخ  ،تمت المعالجة بتنظيف الفسيفساء من األتربة 
 الطبية من أجل إزالة الزوائد من األتربة الملتصقة بالمكعبات وتنظيفها.

ومن  ،في العمليات السابقةكما  .%10المذاب بالماء بنسبة  "Primal AC33"تم تدعيم الفسيفساء بو 
  .(80:4 )الشكل المكعبات الفسيفسائية الضعيفةتثبيت  من أجل ثم تم عمل خلطة شيديه

 .شكل الهبوط بارضية الفسيفساء ،79:4الشكل

 .2016الباحث، )المصدر(: 
 
 

 الثالثة إغالق الفراغ مرحلةال
 2016)المصدر(: الباحث، 

 
 .الهبوطمشكله مراحل معالجة  ،80:4الشكل 

 .2016الباحث، )المصدر(: 

 
 

 التنظيف األولى  مرحلةال
 2016الباحث، )المصدر(: 

 
 

 الثانية الحقنمرحلة ال
 2016الباحث، )المصدر(: 
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  :Loose border tesseraeفقدان حواف الفسيفساء -5
المكون من  لهاوتناثرت بسبب فقدان السند الداعم  ،ندثرتاكبيرة من حواف الفسيفساء قد  أجزاءهنالك 

شيديه الخلطة الأو  ،أو الجدار المحيط بأرضية الفسيفساء ،افساء التي تسند بعضها بعضمكعبات الفسي
سهولة  إلىفإذا فقد أحد هذه العناصر الثالثة أدى ذلك  ،جل تثبيت المكعباتأيتم وضعها من والتي 

لمشكلة وقد لوحظت هذه ا (Getty Conservation Institute, 2013, p38) نها.اكقتالعها من ما
 اتألرضيية في الحواف الخارجية جل

كبيرة  أجزاء انفقد إلىدت أالفسيفساء والتي 
وكان فقدان هذه  .(81:4 )الشكل منها

أو  ،المكعبات إما بسبب التخريب المتعمد
وتعد هذه المشكلة  ،هبسبب العوامل الطبيعي

 اترة على األرضييالخط المشاكلمن 
 قتالعاستمرار االفسيفسائية، والتي تتسبب ب

وبالتالي معالجتها  ،المكعبات الفسيفسائية
 .ه وضروريةح  ل  مُ 
 

 :عملية المعالجة
لفسيفساء لمكعبات اتم تثبيت الصف الخارجي 

 ،هيدعمالمعرض للدمار ألنه ال يوجد ما 
أو  ،إما بالالصق الورقيوعملية التثبيت تمت 

  الشاش الطبي مع البرالويد استخدامب
Parliod B70أكثر  على مساحة عرضها

ومدى خطورة  ،و حسب الحاجةسم أ 5من 
تنظيف  تم ثم، (82:4 )الشكل المشكلة

ة األرضي إلىحواف الحجارة حتى الوصول 
 استخدامبالتحضيرية والجزء الصلب منها 

تدعيم من ثم كان و . والشاكوش ،زميلمثل اإل المعدات الميكانيكية استخدامبو الفرشاة البالستيكية أ
مع الماء من أجل تدعيم  %10المذاب بنسبة  "Primal AC33" استخدامب األرضية التحضيرية

 تم عمل خلطة جيريةوبعدها  .مكعبات الفسيفساء في الصف األول )الخارجي(، واألرضية التحضيرية
 ،(83:4 )الشكل بطريقة منتظمة داعمة للفسيفساء متصلة مع األرضية التحضيرية كسند داعم للفسيفساء

-1قل بحوالي ى أبمستو و  ،3-1الهيدروليكي مع الرمل والنحاتة والحصويات بنسبة  الجيرمكونة من و 

 خربة الطيرة. ،فقدان حواف الفسيفساء ،81:4الشكل

 .2016الباحث، )المصدر(: 

 
 

 خربة الطيرة. ،عملية لصق الفسيفساء بالشاش الطبي .82:4الشكل

 .2016الباحث، )المصدر(: 
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وى سطح المكعبات ملم عن مست2
عطائها لون التربة المحيطة الفسيفسائية مع إ 

إزالة الشريط  تبعد جفافها تمو بالموقع، 
الالصق أو الشاش الطبي كما في الطرق 

 السابقة. 
 

خلطة  ماستخداتم  ،في الكنيسة الشرقية
ستغالل المواد اجديدة من أجل  مبتكرة

 ،متها لعمليات الترميمءودراسة ومال ،المحلية
 T20V يالهيدروليك الجيربعمل خلطة من 

صفر مع الرمل األ انع مخلوطيطالي الصاإل
 .متساوية بنسب (109الصق البالط التجاري الموجود في السوق نوع )مع مع الكوارتز الصحراوي 

 
 

 :Lacuna الفراغ –الفجوة  -6
و بسبب أ ،بسبب عوامل التخريب وسط األرضيات الفسيفسائيةهي فقدان المكعبات الفسيفسائية في 

ضعف التصاق المكعبات الفسيفسائية بالطبقة 
التحضيرية الالصقة، وتعرضها لعوامل 

كعبات ماقتالع ال إلىيؤدي ميكانيكية 
 Getty) .الفسيفسائية من مكانها األصلي

p33) , 2013vation Institute, Conser 

حجامها بين فقدان لمكعب واحد من وتتراوح أ 
كثر من متر ألحتى يصل الفراغ  ،الفسيفساء

 والفراغ .(84:4 )الشكل االتفي بعض الح
فس خطورة وخطورتها بننفالتها من مكانها، او  ،لمكعبات الفسيفساء هتمرار فقدانسايشكل خطورة في 

 حواف الفسيفساء.فقدان أي  ،المشكلة السابقة
 

  :عملية المعالجة
)فقدان حواف ، تم التعامل مع المشكلة وحلها بنفس الطريقة التي استخدمت في معالجة المشكلة السابقة

 (Al- Houdalieh, S. Khalil, R. Jawabreh, M. 2017, p19) . الفسيفساء(
 
 

 خربة الطيرة. ،عملية تثبيت الفسيفساء بالخلطة الجيرية ،83:4الشكل
 2016الباحث، )المصدر(: 

 
 

 طيرة.خربة ال ،الفجوات وسط الفسيفساء ،84:4الشكل

 .2016الباحث، )المصدر(: 
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 : Incrustationتكلسال -7
يات الفسيفساء، وهي عبارة عن طبقة تنتج عن تراكم التراب على مشكلة التكلس توجد بكثرة في أرض

 الفسيفسائية لعمليات التبخر من أسفل األرضيات وجه الفسيفساء مع الرطوبة والضغط، إضافة
على وجه إحداث ترسبات كلسية  إلىدت التي أ 

 ,Getty Conservation Institute) الفسيفساء.
(42  2013, p  

دت على أرضية الفسيفساء في وهذه المشكلة وج
 ،الطيرةفي خربة  الشرقيةالكنيسة و  ،الكنيسة الغربية

 ،ساءتخفي معالم الفسيف أنهاوأضرار هذه المشكلة 
 ،(85:4 )الشكل أو لون  بحيث ال يرى لها شكل

صعبة جدا، وقد البين الصعبة و وعملية إزالتها تتراوح 
 .Al- Houdalieh, S. Khalil, R) ات الفسيفسائية.لمكعبحداث أضرار على ابإعملية المعالجة تؤثر 

)8p1, 2017 .Jawabreh, M  
 

  :عملية المعالجة
على جزء صغير من  طريقتان استخدمتاهنالك 

أرضية الفسيفساء الموجودة في الغرفة الجنوبية 
منطقة في خر آوجزء للكنيسة الغربية، الشرقية 

 وهما:الكنيسة الشرقية في  ،األتريوم
 :ة األولى الكيميائيةالطريق

لمدة ثلث ساعة الماء العادي  كمادات استخدامتم 
هذه العملية و  .الفرك جيدا بفرشاة بالستيكية مع

 )الشكل (ضعيف)ال جزء من التكلس إزالة إلىأدت 
نه تنظيف التكلس بشكل كامل أللم يتم  .(86:4

  .الكاملالفسيفسائية بات رضيجل تنظيف األبحاجة لمشروع طويل األمد من أ
 

 :ة الثانية الميكانيكيةقالطري
وحساس إلزالة التكلس من المناطق التي  ،والشاكوش بشكل دقيق ،واإلزميلالشفرات الطبية  استخدامب

 وعملية التنظيف ،الفسيفسائية من األرضية 2م1تم تنظيف حوالي و ، (4:78 )الشكل زالتها بالماءيتعذر إ
 أن الفسيفساء إلىإضافة  ،التعامل معها وسهولةة، رقيقكانت  طبقة التكلسأن كانت سهلة بسبب  هذه

 خربة الطيرة.، التكلس على وجه الفسيفساء ،85:4الشكل
 .2016الباحث، )المصدر(: 

 
 

 خربة الطيرة.، التنظيف الكيميائي نتائج ،86:4الشكل

 .2016الباحث، )المصدر(: 
 
 



153 
 

ستغرقت عملية اوقد  .انت ثابتة مع المالط وقويةك
أما الفسيفساء  .يامأ 4حوالي 2م1لمساحة  التنظيف

طبقة  فإنمن الكنيسة الغربية في الرواق الشمالي 
والفسيفساء متخلخلة وسوف  ،نسبياسميكة التكلس 

حاجة لتقنيات وب ،ها صعبةتكون عملية معالجت
السطح العلوي جل تنظيف من أ ؛وجديدة متطورة

 .لفسيفساءل
 

 :Chromatic variation تباين لوني -8
للمكعبات تفاعل المادة الخام  نتيجة وهو ،مشكلة المكعبات الفسيفسائية لون عتبار تغير ا باإلمكان 

وأكثر األلوان  ،ون الفسيفساءتغير في ل إلى تأدو العوامل الطبيعية المحيطة أ ،مع األوساخ الفسيفسائية
 Getty Conservation) .األبيضثم ، واألصفر ،قلواألحمر أ ،راللون األسود بشكل كبي هوتأثرا 

Institute, 2013, p40)  
 مشكلة تباين لوني بسبب األوساخ

Chromatic variation by dust  موجودة
في ة الفسيفسائي اتاألرضيكبيرة من  أجزاءب

حيث يالحظ هنالك تغير باللون  ؛الطيرةخربة 
وهذا  ،اللون الترابي إلى وتحوله األبيض

 مع وجهالتراب تفاعل التغيير بسبب 
 )الشكل بوجود الرطوبة المكعبات الفسيفسائية

وعملية معالجة هذه المشكلة كانت  ،(88:4
 ةغير ص جزاءل أليسهلة من خالل عمل غس

لماء لفحص إمكانية وا ،بالفرشاة البالستيكية
 والتنظيف فكانت النتيجة إيجابية. ،المعالجة

تباين اللوني بسبب مشكلة الو 
  Chromatic variation by fireالحريق

 تارضيأ علىاشعال النار ناتجة عن 
 والكنيسة الغربية ،الفسيفساء للكنيسة الشرقية

 ،وهي متفاوتة بالحجم ،(89:4 )الشكل
 ى وجه، والحروق علوبنسبة الضرر

 خربة الطيرة. ،بسبب األوساخمشكلة التباين اللوني  ،88:4الشكل
 .2016الباحث، )المصدر(: 

 
 

 خربة الطيرة. ،التباين اللوني بسبب الحريق ،89:4الشكل

 .2016الباحث، )المصدر(: 

 
 

 .التنظيف بالطريقة الميكانيكيةتقنية  ،87:4الشكل
 .2016الباحث، )المصدر(: 
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 :حداث ضرر كبير في المكعبات الفسيفسائية منهاإ إلىدت الفسيفساء أ
بيض تحول مثل اللون األ ،ألوان الفسيفساءفي  تحول، و سودوتكسر بالحجارة وباألخص اللون األتدمير 

فقدان خاصية التماسك بالطبقة الالصقة لمكعبات ، و رماديال إلىيضا تحول حمر أواأل ،يرمادال إلى
 اء في الجزء الذي تعرض للحريق.الفسيفس

(Al- Houdalieh, S. Khalil, R. Jawabreh, M. 2017, p18) 
 

 : عملية المعالجة
  :ىقتصرت عملية المعالجة علا
 وساخ.الفسيفساء من الغبار واألوجه تنظيف  -أ

 معاينة المناطق الضعيفة. تتم -ب
بنسبة مع الماء المذاب  Primal AC33 ب ووجه المكعبات الفسيفسائيةتم حقن الطبقة الالصقة  -ت

10%. 
 على وجه الفسيفساء.من لمواد التدخل ثار آمسح وتنظيف أي  -ث

 
 :تساقط التراب من الجدران على الفسيفساء -9

من نه هنالك أتربة في اليوم التالي قد تساقطت نرى أ ؛ل التنظيف ألرضية الفسيفساءبعد إجراء أعما
لشكل ا) ئيةالفسيفسااألرضيات على الجدران 

ن تبين أن وعند فحص الجدرا .(90:4
حجارة الجدران مكونة الخلطة الموجودة بين 

ولم تكن تحتوي على شيد أو  ،من التراب فقط
 ،فكان من السهل أن تتحلل ،مواد الصقة ةأي

وبالتالي  ،وتتساقط بسبب الرياح أو األمطار
الداعم لحجارة  فقدان السند إلىسوف تؤدي 

هياره وربما إلحاق الضرر ناوبالتالي  ،الجدار
 .يهاما سقطت الحجارة علللفسيفساء إذا 

 
 عملية المعالجة: 

 استخدامببإشباع التراب بين حجارة الجدار وذلك  ،تراب لفترة من الزمنعملية مؤقتة لتثبيت الكانت 
"Primal AC33"  على تماسك جزيئات الترابهذه المادة تعمل حيث  .%10الماء بنسبة المذاب مع، 
الضعيفة  جزاءتدعيم األوذلك ب ؛عملية تدعيم ثانية استخدامكما تم ، ا على الفسيفساءتقلل من سقوطهو 

  خربة الطيرة. على الفسيفساء، تساقط التراب من الجدران ،4:90الشكل

 .2016الباحث، )المصدر(: 
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من عينة تجريبية العملية هي  هذه، و لضررجل إيقاف امن أ يةالجير يتم لصقها بالخلطة  بحجارة جدا
 .Al- Houdalieh, S) .اهأجل الدراسة والمراقبة ليتم تعميمها على جميع الموقع في حالة نجاح

Khalil, R. Jawabreh, M. 2017, p19) 
 

 :على وجه الفسيفساء الجيروجود طبقة من  -10
في  ،ليست سميكة الجيروجدت طبقة من 

للكنيسة  الرواق الشمالي من الجهة الغربية
قد غطت و  ،على وجهه الفسيفساء الغربية
 )الشكل الفسيفساء ولم تظهر معالمهاوجه 
على وجه الفسيفساء  يرالج وجودف، (91:4

بعض التساؤالت، هو ليس  جعلنا نطرح
أو تغيرات جغرافية في  ،بسبب عوامل طبيعية

نما بسبب أعمال أشخاص قاموا بها وإ ،المكان
  :آراءسابق، وهذا يعطينا ثالثة الفي 

ية على لجير ابعمل الخلطة العمال  وقامجديدة،  أجزاءأو إضافة  ،الصيانة: كان المكان قيد األول الرأي
  .فيما بعدبتنظيف الفسيفساء  لهم معينة لم تسمح اظروف ، ولكن  وجه الفسيفساء

 
وكانت  ،ها في مكان آخرستخداموذلك ال ،ية على الفسيفساءالجير طة ربما تم عمل الخل: الثاني الرأي

، أو يتسخ دون أن عليه الجيروالفسيفساء هي أنظف مكان يتم خلط  ،الكنيسة قد هجرت من فترة سابقة
 !وهو تحليل ضعيفيمتزج مع األتربة، 

 
وذلك بسبب ضعف وتخلخل  ،اعليه الجيرن الكنيسة كانت مستخدمة حتى فترة وضع أالثالث:  الرأي

ستمرار الو  ،لتقويتها الفسيفساء سطحعلى  الجير استخدامبحيث تم تدعيمها  ؛عبات الفسيفساءبمك
 ها.استخدام

 
 :عملية المعالجة

جل جزء صغير من أستثناء تنظيف با ،عن وجه الفسيفساء الجيرأي تدخل في تنظيف لم يتم عمل 
لكن ، طريقة الميكانيكيةال استخدامب ،وكانت عملية التنظيف سهلة ،الجيرتحديد طبيعة العمل وصالبة 

هنالك مشكلة سوف تواجهنا خالل عملية التنظيف في المستقبل وهي ضعف التصاق المكعبات 
 الطبقة الالصقة.الفسيفسائية ب

 خربة الطيرة. ،وجود طبقة من الشيد على سطح الفسيفساء ،91:4الشكل

 .2016الباحث، )المصدر(: 
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  :Fractured tesseraeتكسر مكعبات الفسيفساء  -11
هي عملية فقدان ألجزاء من المكعبات 

 ،الفسيفسائية وتتراوح بين األجزاء الدقيقة جدا
 وحتى أجزاء كبيرة من المكعبات الفسيفسائية

من  جزاءأل فقدانستمرار او  .(92:4 )الشكل
 إلىة ايالنهالمكعبات الفسيفسائية تؤدي في 

 فقدان المكعبات الفسيفسائية بالكامل.
p35), 2013 .( Illustrated Glossary  

 هي:سباب، المشكلة ناتجة من عدة أ هذهو 
المستخدم في صناعة  طبيعة نوع الحجر -أ

 دى صالبته.وم ،الفسيفساء
 .)بسبب سقوط حجاره كبيرة الحجم عليها(ضغط الفسيفسائية لل تعرض  المكعبات -ب
 .النباتات على الفسيفساء بشكل مباشر جذورتاثير   -ت
 .صد وتقلعوامل الطبيعة من تمد -ث
 الفسيفساء. وجهالحريق على   -ج

 
  :عملية المعالجة

تمت عملية المعالجة بأن تم تنظيف أرضية الفسيفساء من الغبار واألتربة، ومن ثم تدعيم األجزاء التي 
واضح  تظهر عليها المشكلة بشكل

المذاب  "AC33 Primal"استخدامب
شباع وذلك بإ مع الماء، %10بنسبة 

 ائقدق الفسيفساء بالمحلول لمدة خمس
                                     تنظيف ومن ثم .(93:4 )الشكل

مع التأكد  ؛ة والماءسفنجالمحلول باإل
محلول على ثر للمن عدم بقاء أي أ

نواع يبدو أن أكثر أو  ،الفسيفساء وجه
المشكلة  هذهمن  الحجارة التي تعاني

 سود .اللون األ هي الحجارة ذات
 
 

 خربة الطيرة.، مشكلة تكسر بمكعبات الفسيفساء ،92:4الشكل
 .2016الباحث، )المصدر(: 

 
 

 خربة الطيرة. ،عملية معالجة التكسر بمكعبات الفسيفساء ،93:4الشكل

 .2016الباحث، )المصدر(: 
 
 



157 
 

 :Cracks التشققات -12
 ،و عرضيةأ ،عبارة عن خطوط طوليةهي 

تفصل المكعبات الفسيفسائية ؛ أو متعرجة
ولها تأثير على أرضية  البعض، عن بعضها

ر يزداد وحجم الضر  ،الفسيفساء بشكل مباشر
 )الشكل وعمقها ،حجم التشققاتزدياد اب

94:4). (Al- Houdalieh, S. Khalil, 
R. Jawabreh, M. 2017, p18) 

  :سباب منهاالمشكلة أ هذهلو 
رضية األإضعاف  أو، أو تغير في حجم الفسيفساء، النباتية وما ينتج عنها من ضغط الجذور -أ

 . لها التحضيرية
 ثير على شكل الفسيفساء. وما يرافقة من تأ ،وتقلص ة من تمددالعوامل الطبيعي -ب
رضية األ في قوة تركيب ا  التي تحدث تغير  ،مطارواأل ،رضيةاألظواهر الطبيعية مثل الهزات ال -ت

 التحضيرية.
 على األرضيات الفسيفسائية.ئة سقوط األوزان المفاج -ث

  أن هناك نوعين من الشقوق : من خالل البحث تبين
 الالصق بينها. ائية مدمرا المالطعبارة عن شق متعرج يتحرك بين المكعبات الفسيفس :ولاأل

بكسر  يقوم ،يتحرك بشكل شعاع :والثاني
وبالتالي  ،المكعب الفسيفسائي في طريقه

ضرر مباشر على إحداث  إلىيؤدي 
 . (95:4 )الشكل المكعبات الفسيفسائية

قد الغالب مثل هذا النوع من الشقوق وفي 
 ،نتج عن عوامل ضغط قوية وسريعة

ت المكعبامباشر في داث كسر حستطاعت إا
أضرار لشقوق اهذه  تسببو  .ئيةالفسيفسا

ومع الزمن  ،تربة تتغلغل داخل الشقوق ن األوساخ واألأحيث  ؛على أرضيات الفسيفساء في المستقبل
 .فيهامحدثة انتفاخات  ئيةالفسيفساالمكعبات ا وتبدأ بالضغط على هيتغير حجم

 
 
 

 خربة الطيرة.، وجود شقوق مستقيمة ،95:4الشكل

 .2016الباحث، )المصدر(: 

 
 

 وجود شقوق متعرجة، خربة الطيرة.  ،94:4الشكل

 .2016الباحث، )المصدر(: 
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 عملية معالجة التشققات، خربة الطيرة. ،96:4الشكل

 .2016الباحث، )المصدر(: 
 
 

  :عملية المعالجة 
 نأتمت عملية المعالجة لمشكلة التشققات ب

 استخدامب ،تم تنظيفها من الغبار، واألوساخ
 )الشكل والفرشاة الناعمة ،الشفرة الطبية

 ب هوتم حقن الشق بالماء، ثم حقن ،(96:4
"Primal AC33"  مع  %10بنسبة المذاب

بالخلطة  التشققاتتم تعبئة الماء، وبعد ذلك 
 الجيرثار ومسح آ ،بالكامل اغالقهإل الجيرية

Houdalieh,  -(Al .عن وجه الفسيفساء
S. Khalil, R. Jawabreh, M. 2017, p20) 

 

 :Resin layer طبقة صمغية -13
هي و  ،بنيبقع بلون الفسيفساء  هعلى وجوجد 

 صعب معرفة  نوعيتهالوان التي تمن األ
 ومن، وطبيعتها مختلفة،  (97:4 )الشكل

، في الموقع الصعب مقارنتها مع مواد شبيهة
ن المادة أبخمين مبدئيا باإلمكان الت أنهإال 

ألوان هي الفسيفساء  سطحدة على الموجو 
و مواد كيماوية أ ،ستخدمت في السابقا

، سطح المكعبات الفسيفسائيةتفاعلت على 
وجدت ؛ حيث في دراسات مستقبلية المادة من خالل تحليل مخبري  هويمكن التوصل لنوع وطبيعة هذ

 الكنيسة الشرقية. كس فيالنارثيفي اء المشكلة على سطح الفسيفس ههذ
 (Al- Houdalieh, S. Khalil, R. Jawabreh, M. 2017, p19) 

 

  :عملية المعالجة
حتى يتسنى  ،عليه بقاء الحال على ما هو، وتم إالمشكلةه عمليات تدخل على هذ ةيأجراء إلم يتم 

  المستقبل.هذه المادة في تحليل الوقت لدراسة و 
 

 : Insect Damageالحشراتتأثير  -14
 يكمن تأثير الحشرات على األرضيات الفسيفسائية في أنها تقوم بعمل أنفاق وتفريغ المالط تحت 

 ، خربة الطيرة.سيفساءالطبقة الصمغية على الف،  97:4الشكل

 .2016الباحث، )المصدر(: 
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 خربة الطيرة. ،عمليات معالجة تأثير الحشرات ،99:4الشكل
 .2016الباحث، )المصدر(: 

 
 

إضعاف الطبقات  إلىالمكعبات الفسيفسائية لتؤدي 
 وبالتالي ضعف في تركيب أرضية التحضيرية،

 Getty Conservation).(98:4 )الشكلالفسيفساء
Institute, 2013, p46) 

باألخص في الجهة  ،قوب للنملوجود ث ولوحظ
 ،لكنيسة الشرقيةمن الرواق األيسر من ا الشرقية

جزيئات المواد  سحبحيث عمل النمل على 
ات رضيألوتخلخل  ،حداث فراغاتإ إلىبالتالي أدى وهذا  ،الخارج إلىمن تحت الفسيفساء  التحضيرية
 .الفسيفساء

 
   :عملية المعالجة

ت النمل، وبعد تم وضع مبيد حشرات على مدخل بي
التأكد من قتل الحشرات، أو هجرانها للمكان بشكل 
كامل، قمنا بعملية الحقن بالخلطة الجيرية من أجل 

 .(99:4 بها )الشكل ملء الفراغ
     

 :Previous interventions تدخالت سابقة -15
 اتمالحظة وجود تدخالت سابقة على أرضي تتم

 وذلك قية،في الكنيسة الشر باألخص  ؛الفسيفساء
و أألشكال الحيوانات قتالع المكعبات الفسيفسائية اب

 إما بنفس ؛عادة رصفها من جديدإ و  ،الطيور
 ،و بمكعبات جديدةأ ،قتالعهااالتي تم  المكعبات

 )الشكل القديم الشكلخفاء معالم إجل أوذلك من 
ن جميع التصاوير الموجودة أ، لذلك نرى (100:4

مثل  ،بسيطة منها جزاءأما عدا  ،خفيت معالمهاأقد 
، وقد تم و جزء من جسمهأ ،و أرجلهأ ،رأس لطائر

ذلك في فترة ما تسمى بحرب االيقونات نتيجة تحول 
 .عقائدي لتحريم التصاوير البشرية، والحيوانية، والطيور 

 
  :عملية المعالجة

 تنظيف الفسيفساء، ودراستها وتوثيقها. قتصرت عمليات التدخل علىا

 تأثير الحشرات على الفسيفساء، خربة الطيرة. ،98:4الشكل
 .2016الباحث، )المصدر(: 

 
 

 ، خربة الطيرة.التدخالت السابقة ،100:4الشكل
 .2016الباحث، در(: )المص
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 :Human vandalism البشري التخريب  -16
التي تواجه  كلاتعد من أخطر المش

 !ثريةاألرضيات الفسيفسائية أو المواقع األ
جل سرقة وذلك من أ ،إما متعمدةوتكون 

و من أ ،الموقع من خالل الحفر والتخريب
اعتها رض وزر خالل عمليات حراثة األ

ن التخريب بكال إوبالتالي ، (101:4 )الشكل
 اتبشكل كبير ألرضي امدمر  الطريقتين يكون 

ن في الكنيسة الغربية أ وقد لوحظ .الفسيفساء
 من الكنيسة األوسطالفسيفساء في الرواق 

ة ما في الكنيسة الشرقية في الجهأ .والسرقة للمكان غير المشروع عمال الحفرأ بسبب  ،قد دمرت الغربية
دليل  ،ثاروهذه اآل ،الالصق الجيربقة على ط ةلمحراث الزراع ثارت آدوجقد ف ،الجنوبية الشرقية منها

خاصة وأنها قريبة من طبقة  ،قتالع مكعبات الفسيفساء من مكانهااأنها سبب مباشر في واضح على 
 .يةسطحال التربة

 
  :عملية المعالجة  

لكن و المشكلة،  هذهعمليات تدخل على أرضيات الفسيفساء لمعالجة  ةفي الفترة الحالية لم يتم إجراء أي
ع حلول من أجل أن يتم عمل دراسات مستقبلية لوض ؛توثيق حالة الفسيفساء وتحديد حجم المشكلةتم 

 جزاءعادة رصف األرضيات الفسيفسائية من جديد مع تمييزها عن القديم، أو صب األإ  :مثل ؛تهالمعالج
 التخريب. جل توضيح شكلها قبلا من أعليهورسم شكل الفسيفساء  ،هاالتي فقدت منها الفسيفساء وصقل

 
 النتيجة:

األرضيات جميع فقد تم تعميمها على  ،على األرضيات الفسيفسائية المشاكلمن خالل مالحظة 
 .كانت تشمل معظم األرضيات الفسيفسائية المشاكل، و الطيرةي في خربة الموقع األثر الفسيفسائية في 

وهكذا ء كانت متشابهة، إحداث الضرر على أرضيات الفسيفسا إلىأن عوامل التلف التي أدت كما 
لنستطيع من خالله تقدير  ،أن يكون لدينا تصور بحجم الضرر الذي لحق باألرضيات الفسيفسائية يمكن

حتياجها من أجل تحضيرها لعملية الترميم ، والمواد التي سيتم احجم العمل المراد تنفيذه في المستقبل
على أرضيات الفسيفساء في  المشاكلالجة جدوى تكاليف لعملية مع المستقبلية، كما باإلمكان عمل

  المستقبل.
 

 خربة الطيرة. ،التأثير البشري على الفسيفساء ،101:4الشكل
 .2016الباحث، )المصدر(: 
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 القصارة الجدارية المكتشفة في خربة الطيرة 5.4
 

رتفاعات ابسفل الواجهات الداخلية و أبقايا من القصارة عن تم الكشف  ،ثري األ التنقيبأثناء عمليات في 
ة القصار  هذهرتفاع ، وقد كان االغربيةلكنيسة الشمالية ل واجهةالفي وقد بدت القصارة واضحة  متباينة،

ة متر من فوق أرضية الفسيفساء، كما أن القصار 1رتفاع يصل لحوالي باالتي كانت تكسو حجارة الجدار 
، وهي مكونة سم4 الىكة قد تصل في بعض األحيان سمي )التأسيسية( األولى كانت مكونة من طبقتين:

، أما الطبقة الثانية إضافة لوجود التراب معها ،مع الحصويات الصغيرة مخلوطبنسبة كبيرة  الجيرمن 
بنسبة كبيرة  الجيرمكونة من سم، وهي ذات سطح أملس، 1نت تهذيبية تصل سماكتها لحوالي فكا

بعد عمليات  ةبحالة سيئظهرت القصارة و  وال يبدو وجود آثار لرسومات عليها، ،رمخلوط مع الحو  
الخارجية، ومشكلتها الرئيسة تكمن في نمو جذور قل عوامل التلف وهي ال تتحمل أالكشف عنها، 

طارئ نفصال أجزاء كبيرة منها عن حجارة الجدار، لذلك تم عمل تدخل ا إلى، وقد أدت هاالنباتات خلف
ء ا الجز ذر تم الكشف عنه في زاوية الرواق األيمن للكنيسة الغربية، وهإضافة لجزء صغي .للحفاظ عليها

القطعة من  هذهعوامل التلف، وقد تم بذل أقصى جهد من أجل تثبيت  دنىكان ضعيفا جدا ال يتحمل أ
 في هذا الرواق من الكنيسة. ةألنها وحيد ؛القصارة

     
هنالك بعض األجزاء القليلة القريبة من طبقة الفسيفساء، والسبب أن  تكان فقد أما في الكنيسة الشرقية

جزاء المتبقية من وكانت سماكة األ ساء،معظم الجدران قد هدمت لمستوى قريب من مستوى الفسيف
بينما في األجزاء العلوية كانت تصل  .ة من الفسيفساءبسم في األجزاء السفلية القري7الىالقصارة تصل 

واألجزاء المتبقية من الكنيسة الغربية، في قصارة لل نفس التركيبي أيضا مكونة من هسم تقريبا، و  4الى
، وواضح أيضا بأن جذور النباتات كانت السبب األساسي في القصارة كانت بحالة سيئة وضعيفة

ألثرية في الموقع لم أما باقي المعالم ا .وتثبيتها من أجل الحفاظ عليها ،تفككها، وهذه األجزاء تم ترميمها
  p21), 2017, M, Jawabreh. Khalil, R. S, Houdalieh -(Al .ي آثار لبقايا قصارةيظهر عليها أ

   
  :لجةعملية المعا

تم تنظيف حواف القصارة من األتربة والغبار بفرشاة ناعمة، وتمت إزالة الجذور الظاهرة باستخدام 
 (، وكانت عملية اإلزالة صعبة، ودقيقة ألن هذه الجذور امتدت102:4)الشكل الشفرات الطبية، والمقص

  خلف القصارة، وأية عملية سحب تؤدي إلى انفالت القصارة من مكانها.
 محلول مع الماء "previntol"نظيف الجذور، واألتربة أو الغبار تم عمل حقن بمادة البرفنتول بعد ت

من  تكررت العملية لعدة أيام بها من أجل تسميم الجذور، مع إشباع التربة خلف القصارة ،%30بنسبة 
 التأكد من وصول المادة إلى جميع جذور النباتات. أجل
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 Primal"دة بعد ذلك تم تدعيم القصارة بما
AC33"  ؛%10بنسبة  مع الماءالمذاب 

 حيث تم إشباع القصارة الضعيفة بهذه المادة
  .(103:4)الشكل

الرخو القوام في الفراغات  الجيرتم عمل حقن 
أن بعض وكانت النتيجة  ،خلف القصارة

 ،الجيرب ستقبلت عملية الحقنا الفراعات
وذلك  ،عملية الحقن تتقبلخرى لم أ أجزاءو 

  ب صغر حجم الفراغ خلف القصارة.بسب
لتدعيم حديثة  جيريةعمل خلطة كما تم 

وتثبيتها مع حجارة الجدران  ،حواف القصارة
وإغالق الفراغات، وتم إعطاؤها  ،بشكل جيد

في من لون القصارة أو الجدار، و  ا  قريب ا  لون
صارة من بقايا األتربة أو تم تنظيف القالنهاية 

 الجير"طة من الخلتكونت هذه و ، الغبار
 "الرمل"، و"بودرة الكوارتز"مع  "الهيدروليكي

تم تغيير نوع الخلطة في الكنيسة  ،1:1بنسبة 
دراسية  ةمواد محلية الصنع من أجل أن تكون عين استخدامبوذلك  ،الشرقية التي تم فيها تدعيم القصارة

األسواق المتوافر في  109البالط فيها الصق  ستخدماوالخلطة  .، ودراسة النتائجلمراقبتها في المستقبل
  .1:1:1بنسبة  "الرمل الصحراوي "و "الكوارتز"مخلوط مع 

ونمو النباتات  ،وسقوط أجزاء منها ،عليها الضعف التي بداالخلطة  معاينةتتم حتى إعداد هذا البحث 
ات التدخل يوضح حالة القصارة قبل عملي (104:4 )الشكل .اجزاء منها تدمير إلىصارة مؤديا خلف الق
 يبين حالة القصارة بعد عمليات التدخل والترميم. (105:4 )الشكلو ،والترميم

 خربة الطيرة.حاله القصاره المتبقية على جدران الكنيسة الغربية، يبين  ،102:4الشكل
 ،2016الباحث، )المصدر(: 

 
 

 خربة الطيرة.يسة الغربية. على جدران الكن القصارةعملية ترميم  ،103:4الشكل
 .2016الباحث، )المصدر(: 

 
 

  ، خربة الطيرة. قبل الترميم، الكنيسة الغربية طبقة القصارة ،104:4الشكل
 .2016الباحث، )المصدر(: 

 
 

  خربة الطيرة.بعد الترميم، الكنيسة الغربية ،  طبقة القصارة ،105:4الشكل
 .2016الباحث، )المصدر(: 
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 : النتيجة
لها من خال اع الباحثستط، فقد ارغم شح األجزاء المتبقية من القصارة وآثارها على الجدران الداخلية

كانت مكسوه بطبقة من  ،رةالطيوالكنيسة الشرقية في خربة  ،الجدران الداخلية للكنيسة الغربيةأن  معرفة
عمليات تدخل  ةألي ار لرسومات عليها، وهذا يعطينا مؤشر التي لم تكن تحتوي على أثاو  ،القصارة
ها في استخدامسابقة، ونوعية المواد التي سيتم وما شكل القصارة ال ،ة التدخليبكيف ،في الجدران ةمستقبلي

ديمة، مع العلم أن عملية تحليل تركيب مواد القصارة بناء على نتائج تحليل مواد القصارة الق ،المستقبل
كانت ميدانيا بالعين المجردة، ومن أجل أن تكون هنالك نتائج دقيقة لنوع المواد ونسبها فهي بحاجة 

 لعمليات تحليل مخبري.
 
 خربة الطيرةفي بقايا الجدران المكتشفة  4.6

     
لقد اختلفت التقنيات المستخدمة في بناء 

األثرية في خربة الطيرة من مكان  المعالم
أنواع مختلفة من  استخدامآلخر، وذلك ب

بتنوع الفترة الزمنية،  الحجارة بمقاسات متنوعة
، كما يمكن التمييز بين ووظيفة هذه المعالم

ية بتقنية عالية، ومتقنة، من تلك نالجدران المب
)الشكل التي كانت مبنية بطريقة غير منتظمة 

ض العشوائية، وسيتم ، وفيها بع(106:4
 تقسيم الجدران حسب موقعها وتحليلها بالتفصيل.

 
  :جدران الكنيسة الغربية 1.6.4

 
استخدم في بناء جدرانها حجارة مختلفة 
األحجام وغير مهذبة وبقياسات مختلفة، وقد 

وتقنية البناء  .داخلي، وخارجي بصفينبنيت 
تختلف عن  يةالخارجالواجهات المستخدمة في 

 (107:4)الشكل ،يةالمستخدمة في الداخلتلك 
من حجارة  الواجهات الخارجيةتم بناء  حيث

غير منتظمة الشكل، وغير مهذبة لكن كبيرة 
 .حجارة البناء من الخارج، كنيسة خربة الطيرة الغربية ،107:4الشكل

 .2016الباحث، )المصدر(: 
 
 

 .يبين حجارة البناء من الداخل، كنيسة خربة الطيرة الغربية ،106:4الشكل 

 .2016الباحث، )المصدر(: 
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سم حتى 40أو مستطيالت يتراوح طولها بين ، وهي مقطوعة على أشكال مربعات نسبيا سطحها مستو  
ويالحظ أنه تم  سم،60لحوالي ل يص وسمك الجدارسم، 40وبارتفاعات متقاربة تصل لحوالي  سم،120

التربة الطينية بينها، وأظهرت الفحوصات الميدانية بواسطة العين المجردة عدم  استخدامبناء الحجارة ب
في عمليات البناء؛ لتدعيم الحجارة  الحجارة الصغيرة استخداموجود الجير مع التربة الطينية، كما تم 

  .وتهذيبها
من  انر ار للقصارة الجيرية على وجه الجدثري لم يتبين وجود أي آثبعد إجراء عمليات التنقيب األ

بحجارة متنوعة األحجام، واألشكال، وغير مهذبة، وهي  هافقد تم بناؤ  ،من الداخل انأما الجدر  .الخارج
 2سم10، ويتراوح حجمها بين يةالخارج بناء الواجهات ها فياستخدامصغيرة مقارنة مع الحجارة التي تم 

سم، ويالحظ أنه تم بناؤها بطريقة 20سم حتى 15بين  الصف الحجري  ا، وتتراوح سماكة هذ2سم40حتى
التربة الطينية في تثبيت حجارة البناء، ومن المرجح أنه  استخدامعشوائية؛ لم يراَع فيها دقة العمل، وتم 

 الجدران من الداخل،القصارة الجيرية من أجل تغطية  استخداملم يراَع الدقة في البناء من الداخل بسبب 
 مع الحصويات الصغيرة. ةوجبالتربة الطينية الممز  وفي الفراغ بين الصفين فقد تم ملئه

 
 :انر لها الجد تالمشاكل التي تعرض

من الجهة الخارجية يالحظ أن حالة الحجارة 
المتبقية قد تعرضت لعوامل التلف والتخريب؛ 
 منها عوامل الحفر والتعرية، ونمو النباتات،

واألشجار بين فواصل الحجارة، ونمو الطحالب 
على سطحها، إضافة لتحلل الطبقة الطينية بين 
حجارة البناء، وحصول فراغ بينها لتكون معرضة 

؛ لكن حجم الحجارة (108:4)الشكل لالنهيار 
الكبير زاد من قدرة الجدار على تحمل عوامل 

 التلف ومقاومتها.
ت أيضا فقد تعرض ،أما الجدران من الداخل

لنفس عوامل التلف التي تعرضت لها الجدران 
من الخارج، لكن بسبب ضعف البناء، وصغر 
الحجارة، وتفتت القصارة التي كان لها دور في 

 إلىحماية الحجارة الداخلية من التلف؛ أدى 
تفكك في تركيب الحجارة، وانهيار أجزاء منها، 

 .(109:4 )الشكلوتحلل الخلطة الطينية بينها 

 .، كنيسة خربة الطيرة الغربيةالمشاكل التي تتعرض لها الجدران من الخارج ،108:4الشكل 

 .2016الباحث، )المصدر(: 
 
 

 ة، كنيسة خربة الطيرة الغربيالمشاكل التي تتعرض لها الجدران من الداخل ،109:4الشكل 

 .2016الباحث، )المصدر(: 
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جزاء المتبقية تبدو في حالة سيئة، وهي معرضة لالنهيار أمام أقل الـتأثيرات الخارجية عليها، وهي واأل
وعمليات التدخل في هذه المرحلة كانت عملية معالجة  .بحاجة لعمليات تدخل سريع من أجل تثبيتها

هذه العملية تتطلب  من أجل إيقاف ضررها بالحد األدنى، ولكن انر في الجد النامية للنباتات، واألشجار
متابعة دورية وليست موسمية من أجل التأكد من القضاء عليها، وقد كانت النتيجة في بدابة الموسم أنها 

 2018، وخالل زيارتي للموقع في شهر شباط من العام 2013أعطت نتائج إيجابية، وذلك في العام 
ان، وهي تشكل الخطر األول في الوقت تبين أن النباتات، واألشجار عادت للنمو بشكل كبير في الجدر 

 عملية معالجة لوقف نموها بالحد األدنى. إلىالحالي عليها، وهي بحاجة 
 

 :جدران الكنيسة الشرقية 2.6.4
 

من حيث التناسق في قطع الحجارة، وتقارب أحجامها،  ،بنيت جدران الكنيسة الشرقية بتقنية عالية
 الجدران تحليلتم سي، و في بناء جدران الكنيسة الشرقيةوتهذيب سطحها، وقد ظهرت أكثر من تقنية 

 : ، وهيحسب موقعها بالتفصيل
 :الجدار الخارجي للكنيسة في الجهة الشرقية -1

والتي تم الكشف عنها خالل عمليات التنقيب 
على عمق يقارب  ،م2016األثري لعام 

م تحت مستوى أرضية الكنيسة، والحجارة 1,4
، (110:4 )الشكلو  مهذبة السطح بشكل مست

ويمكن مشاهدة آثار معدات القطع على 
ويتراوح طولها بين  سطح الحجارة وحجمها،

سم   35سم، وبسماكة 80سم حتى 40
ا تقريبا، وقياس ارتفاع الحجارة كان متساوي

كما سم، 40للمدماك الواحد؛ حيث  يقارب 
الجدار مكون من ارتفاعات مختلفة بسبب 

ويتكون من ، (111:4 )الشكلعمليات الهدم
مداميك، وعرض الجدار يصل الى  4-6

واصل بين الحجارة ال ويمكن رؤية الفسم، 70
، وقد وجدت بين فواصل سم2تتجاوز 

الحجارة طبقة من الطين الممزوج  بالجير 
بناء الصفوف الذي استخدم في عمليات 

 قنية البناء في الجدار الشرقي للكنيسة الشرقية، خربة الطيرة. تنوع ت ،111:4الشكل
 .2016الباحث، )المصدر(: 

 
 

 حجارة البناءفي الجدار الشرقي للكنيسة الشرقية، خربة الطيرة.  ،110:4 الشكل
 .2017الباحث، )المصدر(: 
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أن هذا الجزء  ف، والسبب، والجزء المكتشف من الجدار يبدو في حالة جيدة ولم يتعرض للتلالحجرية
الحفاظ عليه على مدى السنين؛ أما في الجزء  إلىمما أدى  ، كان مدفونا  تحت مستوى أرضية الكنيسة

عمل اعادة بناء  ؛ حيث تمفترة سابقةجدار فقد حصل هنالك تدخل في هذا الالشمالي الشرقي من 
مراعاة ارتفاعات الحجارة مع ارتفاع  ، ولكن لم تتمبحجارة متشابهة نسبيا مع حجارة الجدار االصلية

 . تقنيةالظهور اختالف في  إلىالمدماك األصلي في عملية البناء، مما أدى 
 

 المشاكل التي تعرض لها الجدار:
مقارنة مع باقي جدران الكنيسة فإن حالة الجدار جيدة، لكن ظهرت عليه بعض المشاكل؛ منها تحلل 

بداية ظهور األعشاب ونموها بين فواصل الحجارة، وتكسر وتآكل  وانفصال الخلطة بين فواصل الحجارة،
عمليات  إلىألجزاء من سطح الحجارة، ويمكن القول: إن حجارة الجدار الشرقي للكنيسة الشرقية بحاجة 

 مراقبة، وحمايته من عوامل التلف الخارجية.
 

 :من الجهة الغربيةللكنيسة الخارجي الجدار  -2
إنه باإلمكان مالحظة من خالل المعاينة ف

تقنية البناء في هذا الجزء مبنية بطريقة 
متناسقة، ومنتظمة مع االختالف في حجم 

كان  ، وقطع الحجارة(112:4)الشكلالحجارة 
ا طولها سم، أم35بارتفاعات متقاربة حوالي 

سم، وسطحها 70سم حتى 40يتراوح بين 
، وغير مهذب، أما  الجدار  سمكغير مستو 

سم، وهذا الجزء تم الكشف عنه 60ال يتجاوز 
، حيث كان مطمورا تحت مستوى أرضية الكنيسة، ومستوى م2015لعام  خالل عمليات التنقيب األثري 

تعرض  إلى ، وساعدأدى وهذا الوضع .سم20مستوى أرضية الفسيفساء بحوالي الجدار أقل من 
 الفسيفساء للتلف، وضعف في الطبقات التحضيرية لها. 

 
  تعرض لها الجدار: المشاكل التي

بدأ يتعرض لعوامل التلف كالتي تتعرض لها باقي أجزاء الموقع األثري  ؛بعد عمليات الكشف عن الجدار
في خربة الطيرة، وبالتالي يمكن مالحظة بعض المشاكل التي بدت تظهر على هذا الجزء من الجدار، 

بين  ةالرابطارة، وتآكل وتفتت الخلطة مثل: نمو النباتات، واألعشاب بجانب الجدار، وبين فواصل الحج

  .خربة الطيرة، كنيسة الشرقيةال الجدار الخارجي من الجهة الغربية،حجارة  ،112:4الشكل
 .2017الباحث، )المصدر(: 
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فواصل الحجارة، وتكسر، وتآكل في األجزاء الضعيفة لسطح الحجارة، وللعلم لم تتم أية عمليات تدخل، 
 أو ترميم على هذا الجزء، وهو بحاجة لعمليات تقوية، وتدعيم، وحماية من عوامل التلف الخارجية.

 
 :الداخلية للكنيسة الشرقيةالجدران  -3

خالل عمليات التنقيب األثري تم الكشف عن 
ية، معظم الجدران الداخلية للكنيسة الشرق

عن مستوى  سم30والتي ال يتجاوز ارتفاعها 
، ومن اآلثار المتبقية للجدران سطح األرضية

يتبين أنها كانت مبنية بتقنيات عالية  ،الداخلية
ومقطوعة بشكل منتظم، وقياسات ثابتة 

 سم60ران حوالي وعرض الجد .وموحدة
، ويالحظ آثار عتبات (113:4 )الشكل

وقد استخدمت في عمليات  .األبواب التي تصل بين فراغات الكنيسة من خالل الجدران الداخلية للكنيسة
من الجير، أما الجدار الداخلي في الجهة الشمالية قليلة بناء الجدران خلطة الطين الممزوج مع نسبة 

م يتراوح حجمها بين سم، وهو مبني من حجارة مختلفة األحجا90 إلىفاعه لمنطقة األتريوم يصل ارت
  .سم، مقطوعة بشكل غير مهذب، وقد بني بطريقة غير متقنة50سم حتى 30

ف عن بقايا لطبقة من القصارة الجيرية التي كانت تغطي وجه هذا  بعد عمليات التنقيب األثري ُكش 
 الجزء السفلي منه. الجدار، وقد بقيت منها أجزاء واضحة تكسو

 
 :الداخلية المشاكل التي تعرضت لها الجدران

هنالك العديد من المشاكل التي بدت واضحة 
منها  ،على الجدران الداخلية للكنيسة الشرقية

: نمو النباتات، واألعشاب (114:4)الشكل 
بين فواصل الحجارة وبجانبها، وتحلل وفقدان 

ر في الخلطة الالصقة بين الحجارة، وتكس
أجزاء بعض الحجارة الضعيفة، وفقدان أجزاء 

 كبيرة من القصارة. 
عملية التدخل والترميم اقتصرت على تدعيم وتقوية القصارة الموجودة على الجدار الداخلي من الجهة 

جراء أي عمليات تدخل عليها، وهي بحاجة ألعمال ترميم إلم يتم ف نار الشمالية للكنيسة، وأما الجد
 وامل التلف الخارجية.وحماية من ع

  .خربة الطيرة، كنيسة الشرقية من الداخلالجدران  ،113:4الشكل
 .2016الباحث، المصدر(: )

 
 

 .خربة الطيرة ،كنيسة الشرقيةال ،الجدران من الداخل الجهة الشمالية ،114:4الشكل 
 .2016الباحث، )المصدر(: 
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 جدران البيوت السكنية: 3.6.4
  

تنوعت تقنيات البناء في البيوت السكنية 
حسب تنوع الفترات الزمنية، وحسب 

الكشف عن بقايا جدران  وقد تم .االحتياجات
البيوت السكنية خالل عمليات التنقيب األثري 

تبين أن ف، (115:4 )الشكلم 2014عام 
سم عن 100ارتفاعها الجدران قد يتجاوز 

مستوى سطح األرض، كما أن الحجارة التي 
استخدمت في أعمال البناء لم تكن منتظمة، 

سم ليصل في بعض 20وقياسها يتراوح بين 
،  80الىاألحيان  سم وبارتفاعات مختلفة، والحجارة غير مهذبة القطع، وسطحها في الغالب غير مستو 

سم في بعض األحيان، وجميع 100ثابت، وقد تصل ألكثر من وسماكة الجدران أيضا لم يكن لها مقاس 
التراب المخلوط مع  استخدام، وقد تمت التعبئة بينهما بوداخلي : خارجيصفينالجدران تتكون من 

 .ضافة الى الحجارة الصغيرة، باإلالحصويات ونسبة قليلة من الجير في بعض األماكن
 

 جدران:المشاكل التي تعرضت لها 
بعض المشاكل:  بالرغم من وجودتبين أن حالتها لم تكن سيئة،  الجدرانعدد من الكشف عن بعد أن تم 

وكان  .ارة الصغيرة من مكانهامثل فقدان في الخلطة الطينية بين حجارة البناء، وانفالت بعض الحج
 ك تخوف إذا ما تعرضت الجدران لعوامل التلف الخارجية فإنها سوف تتعرض لالنهيار؛ لذلك تمهنا

لتحقق هدفين:  عمل تدخالت لترميم جزء من هذه الجدران في الجهة الشمالية من المباني السكنية
األول: حماية وتدعيم األجزاء التي تم ترميمها 

والثاني: عمل تجارب ميدانية  .من التلف
مواد حديثة مثل الصق البالط  استخدامب
( الموجود في السوق ممزوجا مع الجير 109)

والرمل الصحراوي مع الكوارتز الهيدروليكي 
، لتتم دراسة مالءمتها مستقبال 2:2:1:1بنسبة 

وتعميمها على بقية المواقع إن أعطت نتائج 
، أو رفض التجربة في (116:4 )الشكلجيدة 

  .حال فشلها

 جدران البيوت السكنية، خربة الطيرة.  ،115:4الشكل 

 .2017الباحث، )المصدر(: 
 
 

 السكنية، خربة الطيرة .الكحلة وعمليات الترميم لجدران المباني  116:4الشكل 
 .2016الباحث، )المصدر(: 
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 :النتيجة
ة، وقد في تقنيات بناء الجدران في الموقع األثري لخربة الطير  ك تنوع  تبين من خالل الدراسة أن هنا

وسبل التدخل، والمواد التي بحاجة  ،التلف، ويمكن تحديد حجم التلفتعرضت لنفس المشاكل وعوامل 
ها لعمليات الترميم في المستقبل، والميزانية التي يمكن أن يتم رصدها في عمليات الترميم ستخدامال

 القادمة. 
 

التي تم عملها على جدران مال الترميم م لمراقبة ومعاينة اع2018لقد تمت زبارة الموقع في بداية عام 
 ،وقوية المباني السكنية في الجهة الشمالية، حيث يظهر أنها ما تزال بحالة جيدة جدا، وما تزال متماسكة

ولكن  ،أن المشكلة فيها ليست بسبب الخلطة المالحظةإال في بعض األماكن التي يبدو من خالل 
نسبة للجدران، فقد تعرضت لهجوم نباتي بجانبها، وبين الحجارة وبال بسبب طريقة تنفيذ التدخل والترميم.

الجدران التي لم تجر عليها و  .، وهي بحاجة لعملية تدخل طارئ إليقاف الضررالبيوت المكشوفةكباقي 
 عمليات تدخل، أو ترميم قد بدت عليها آثار التلف وفقدان الخلطة بين الحجارة، وتساقط لبعض الحجارة 

 .الصغيرة
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 الفصل الخامس: مقترح لتطوير خربة الطيرة 

 
 171 مقترح استكمال أعمال الصيانة والترميم للموقع األثري  1:5
 175 مقترح أعمال تأهيل الموقع األثري  2:5
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 الخامس الفصل
 

  الطيرةمقترح لتطوير خربة 
 

كون ييجب أن  ؛ه، وتحقق أهدافسئلة المطروحة في البحثمتطلبات األ الدراسة هذه من أجل أن تلبي
 ، وإبرازخربة الطيرةسهم بشكل أساسي في إعادة تهيئة ي ،شاملومشروع  ،مقترح لتطوير خربةك هنا
ن مكملي جزأينهذا على  شمل مقترح التطويري، و السياحيةو جمالية، التاريخية، و الثرية، و األ هاتقيم

 هما: لبعضهما البعض و 
 

 للموقع األثري  والترميم الصيانةستكمال أعمال ا مقترح 1.5
  
 : يةاآلت األعمالستكمال أعمال الصيانة والترميم مقترح اشمل يو 

باألخص في الجهة الشمالية  مساحات إضافية لكشف عنل ،أعمال التنقيب األثري ستمرار في الا -1
 تثري من الراجح بأنها سوف التي و  ،سةللكني الشرقية الشمالية والجهة ،من الكنيسة الغربية

مدير  مواقع الحفر األثري  ، ويقوم بتحديدفيهاب يالموقع بمزيد من المعلومات في حال التنق
 .المشروع

)السيما أن  كلهاامعالجة مشو  ،رضيات الفسيفسائيةوصيانة األكامل لترميم عمل مشروع  -2
، وعملية يقاف الضرر(من أجل إ ؛طارئة التي تم القيام بها هي تدخالت وقائية معمليات الترمي

وإعادة  ،قتالع الفسيفساء المنفصلة عن طبقة المالطتشمل التنظيف، والتدعيم، وا المعالجة
  .ستقبال الزواروتهيئتها بشكل كامل ال وضعها في مكانها األصلي،

ي لخربة أعوام في الموقع األثر  ةوالمقترحات جاءت نتيجة لدراسة وبحث وتوثيق على مدى ثالث
يمكن مالحظة جميع المشاكل التي وجدت على  ،(134، ص2.4كما أنه في الفقرة ) .الطيرة



172 
 

 الفسيفساء، خربة الطيرة. أرضياتترميم  ، مقترحات1:5الشكل
 .2017الباحث،  تصميم )المصدر(:

 
 

تحديد مكان عمليات المعالجة التي تمت  إلىبالتفصيل، إضافة  أرضيات الفسيفساء ومكانها
 (1:5 )الشكلمن خالل مع إظهار طبيعة المعالجة ونوعيتها.  ،على األرضيات الفسيفسائية

بحاجة  هي التيالفسيفسائية الضعيفة  جزاءاأل إلمكان مالحظة أن اللون األحمر يبينباالمرفق 
 األرضيات الفسيفسائيةتبلغ نسبتها من حجم حيث  ؛قليلةبالهي ليست و  ،للقلع وإعادة التركيب
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، رتقاليا اللون البأم ،كبيرة مالية وبشرية اجة لجهد وإمكانات، وهي بح%13المكتشفة حوالي 
من مساحة األرضيات  %34 وتبلغ نسبة هذا الجزء قرابة ،هبحاجة لعمليات ترميم دقيق فهو

  .المكتشفة الفسيفسائية
 ،ستكمال الفراغات الفسيفسائية بمكعبات فسيفسائية جديدةا إلى، والذي يهدف اللون األخضر

أما اللون األزرق الذي  .المكتشفة من حجم األرضيات الفسيفسائية %0.8تبلغ مساحتها حوالي 
من مجمل  %45، وهي تشكل قرابة الجيرمقترح إعادة صب األرضيات بطبقة من  إلىيشير 

 .األرضيات الفسيفسائية
ا بتدعيمها يهفوالتي تم التدخل  ،بقايا القصارة على الجدران منالضعيفة  جزاءإعادة ترميم األ -3

 جزاءقتالع بعض األا إلىربما يحتاج و  ،قة لعمليات تدخل معموهي بحاج ،بشكل أولي
حيث باإلمكان  ،وضعها في مكانها األصلي، وقد تم عمل عينة لقصارة حديثةوإعادة  الضعيفة

دراسة نتائجها وتالؤمها مع الموقع، وإعادة قصارة بعض األجزاء التي قد تجعل من الموقع 
مع التمييز بين القصارة الحديثة  ،قبل الدمار والتخريب وذجا واضحا لحالة المبنىاألثري نم

  وذلك إما بلون القصارة أو بمستواها. ،والقديمة
إال  ؛ميفي أعمال الترميم والتدع هاأخذ حقلم ت ،الطيرةت الحجرية لموقع خربة الجدران والواجها -4

، حيث يتم الطيرة خربةفي  رميم الجدرانلت خطةكون هنالك أن تيجب لذلك  ،قليلة أجزاءفي 
لفراغات الداخلية، ومن ثم وا ،جزاءجة للنباتات ومقاومة جذورها، وحقن وتدعيم لألعمل معال

مع عمل الكحلة التي تناسب طبيعة  ،ومن الداخلأسطح الحجارة، وتدعيمها من الخارج تنظيف 
والتي  من مجموع الجدران في الموقع األثري  %75قارب نسبتة العملية ما ت هذهوتشكل  ،الموقع

  .(2:5 )الشكل ألحمرتظهر باللون ا
م  تقريبا في الكنيسة الغربية، 1.5استكمال وإعادة بناء لبعض الجدران المهدمة بالكامل بارتفاع 

أما الكنيسة الشرقية يمكن  .م1.5ارتفاع يقارب  إلىال سيما وأن الجدران الموجودة فيها تصل 
  .م تقريبا0.5ارتفاعها م ألن الجدران األثرية يقارب 1ن يتم بناء الجدران على ارتفاع أ

يجب التمييز  البناءاعادة من أجل إعادة رسم المقاطع المعمارية للمباني المهدمة، وخالل عملية 
 استخدامبألواح من الرصاص تفصل بينهما، أو  استخدامب ؛والبناء القديم ،بين البناء الجديد

و أية طريقة أخرى يراها فريق حصويات صغيره تكون بارزة وفاصلة بين البناء القديم والجديد، أ
من مجموع  %25واالستكمال حوالي  ؛الترميم مناسبة، وتشكل نسبة الجدران التي بحاجة للبناء

 .الجدران الحجرية للموقع األثري 
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 خربة الطيرة. مقترحات ترميم الجدران، مخطط ،2:5الشكل
 .2017الباحث،  تصميم )المصدر(:
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 . الموقع األثري لخربة الطيرة حركة الزوار في يبين، تصور 3:5الشكل
 .2017الباحث،  تصميم )المصدر(:

 
 

 لموقع األثري لتأهيل ال إعادة أعمالمقترح  2.5
  

 (7:5 )الشكل المبينة فيناصر الع على ليشمل ،تأهيل الموقع األثري إعادة الجزء خاص بأعمال هذا 
 :وهي

تخفيف بمن حيث إعادة النظر في السيطرة على الشارع العام  ؛إعادة تهيئة محيط الموقع بالكامل -1
 التحذيرية. اللوحاتوزيادة  ،السرعة

وعمل مقترحات  ،المساحات تم دراسةيبحيث  ؛بالموقعالمناطق الخضراء المحيطة إعادة النظر في  -2
واألماكن الميتة، واألشجار  ،الزوايا لتجميلالزينة مثل: نباتات  شجاراألو  النباتات عة أنواع منإلعادة زرا 

تقسيمها  ندائمة الخضرة من أجل إعطاء الظالل، واألشجار الحرجية لتكون مصدات للرياح، ويمك
الموقع في وتأثيرها على  ،في التربة الجذورتغلغل عتبار مدى ، مع األخذ بعين االحسب وضع الموقع

 .المستقبل
شباك و ، غير ثابتة حماماتو مقاعد، و والباصات،  ،للسيارات ا  تشمل موقفستقبال عمل محطة ا -3

 .غير ثابت مقصفو تذاكر، 
مدروسة ال تشكل أي تشوية  أماكنويجب أن تكون في  !لنظافة الموقع نفاياتلل عمل حاويات -4

 أو للمنظر العام. ،األثري  للموقع
يشمل وجود النشرات اإلرشادية عن  وتغيير مكانه، ،قابل للنقل غير ثابتستعالمات ا بناء مركز -5

مع الموقع، مع إعادة تصور الحياة في  ،ح الموقع بطريقة التجوال االفتراضيشاشة عرض تشرَ و الموقع، 
  سياحي.وجود مرشد أو دليل 

وتبين المعالم األثرية الرئيسة  عمل لوحات إرشادية، لوحة رئيسة تشمل خريطة الموقع بشكل عام، -6
مع تحديد االتجاهات والممرات. ولوحات 
إرشادية للسالمة واألمان، تبين للزائر شروط 

، هالموقع، وسبل السالمة والتنبي إلىالدخول 
على المدخل الرئيس  ،وتوضع هذه اللوحات

ولوحات  .للموقع قبل محطة االستعالمات
تبين  ؛ةتفسيرية تكون أمام المعالم األثري

 خريطة أو صورة المعلم األثري، مع كتابة
 نبذة تاريخية عنه.

 

تسهل عمليات  ةمنعمل ممرات آ 7-
مع ضمان األمان  ؛الموقع إلىالوصول 

 ،(3:5 )الشكل للزوار والموقع على حد سواء
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 ، خربة الطيرة.الموقع األثري من الداخل بعد التغطية، تصور يبين 4:5الشكل
 .2017الباحث،  تصميم )المصدر(:

 
 

(، فنالمجل)أو من الحديد  ،تحمل العوامل الطبيعيةيي ذويمكن أن تكون الممرات من الخشب المعالج ال
إظهار فيه تم  ،5:5 المرفق الشكلحتياجات الخاصة، وفي ذوي االية حركة عتبار آلمع األخذ بعين اال

األثرية في  جزاءعتبار أن تغطي الممرات جميع األمع األخذ بعين اال؛ تجاههابداية حركة الممرات وا
  .في الموقع رج للطوارئ بحالة حدوث أي طارئ ايجاد مخوإ ،الموقع

تغطية للموقع، وهي من المهام الصعبة التي يمكن القيام بها، السيما أن مساحة الموقع كبيرة؛ عمل  -8
 .لتغطيتها بالكامل، وألن تغطية األجزاء األثرية المنفصلة يقلل من قيمة الموقع األثري ويجعلة مجزءا  

مواد  منة الطيرة، األثرية في خرب العناصرتقنية لتغطية  إلىومن خالل هذا البحث والدراسة توصلت 
بألواح )فايبر جالص(، وال تشكل تشويه  ةمغطا ،أو األلمنيوم ،قابلة لالسترجاع من الحديد )المجلفن(

وعملية التغطية تكون على شكل  .( المرفق4:5 جمالي للموقع أو المنطقة المحيطة، كما يبين )الشكل
 حجمها )تكبيرها، وتصغيرها( حسبأن يتم تغيير  يمكن  (3D trusses)جمالونات ثالثية األبعاد



177 
 

  .لخربة الطيرة المقترحه (3D trusses)قطع التغطية ، 5:5الشكل

 .2017، عبد الهادي جوابرة )المصدر(:

 
 

ويتم توسيعها،  المهمة من أرضيات الفسيفساء، بحيث يتم عمل تغطية األجزاء؛ (5:5) الشكل الحاجة
ومن أجل عمل التغطية هنالك عدة أمور يجب أخذها ضافات مستقبلية لها حسب الحاجه، إوعمل 

 بالحسبان:

في تنشط الرياح تبين أن ومن التحليل األولي  .سمها(تجاهها، وسرعتها، وقوتها، ومواا)اوال: الرياح 
 ،وتأثيرها هو األشد على الموقع األثري  ،وتكون في الغالب غربية قوية السرعة وباردة ،الخريف والشتاء

السيما أن الجهة الغربية من الموقع األثري مفتوحة بالكامل وال يوجد أي مصد للرياح، أما الرياح 
 لكن في الموقع األثري تكون  ؛قوية بشكل عام في منطقة رام هللا وتعد ،لشتاءالشرقية فهي تنشط في ا

وبالتالي  ،واألشجارها األماكن السكنية، في تكثربسبب أن الجهة الشرقية من الموقع األثري  ؛أقل تأثيرا
 تقلل من سرعة الرياح وشدتها. 

الرياح، وتتساقط بغزارة في فترة الشتاء،  أو مائلة حسب قوة ،عموديةبزاوية غربية تسقط الثانيا: األمطار 
 ولها تأثير قوي ومباشر على الموقع األثري.

 ،عن مستوى سطح البحر رتفاعهامعتدلة صيفا بسبب ا شمس، رغم أن أجواء رام هللا تعدثالثا: أشعة ال
من عناصر ألشعة الشمس بشكل  هإال أن تعرض الموقع األثري بما يحوي ،مصيف فلسطين وتعد
كما أن الشمس تسطع بشكل مباشر على الموقع األثري معظم  ،إحداث الضرر به إلىؤدي يس ،رمباش

 ساعات النهار.
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ماكن األ)يجب التفكير بالمنظر العام للموقع  ،العام، ومن أجل التفكير بعمل التغطيةالمنظر رابعا: 
 إلىالغرب نحني من تمترابطة  اتهرامأ شكل على  هيتم بناؤ السقف و . المحيطة، المناطق الخضراء(

لمنظر او  من أجل تصريف المياه، ؛الجنوب إلىمن الشمال  ، وبشكل مستو  %5مع نسبة ميالن  ،الشرق 
على جدار كلية  محمال السقف يكون  ،أن يكون حاضرا في الموقع، الجهة الجنوبية يجب الطبيعي

رتكاز ، أو عمل نقاط اأو بعمل تأسيس لجدار جديد في حال ضعف الجدار القديم ،التدريب المهني
  .، أما الجهة الغربية تحدد نهاية التغطية)أعمدة( للجدار من الفوالذ ةمالصق هجديد

 ،الطيرةاع بالمنظر الطبيعي لمنطقة ستمتالليسمح با ،كليا المتحرك واجهة من الزجاج الشفاف يتم عملو 
فايبر لواح من أيتم عملها ف غطيةالتأما  ،على ساحل البحر األبيض المتوسط ةوالمنطقة الغربية المطل

بيض الشفاف إلدخال الضوء ويتخللها فتحات من اللون األ ،الزجاجية ذات اللون الداكن جالص
 فقط، وال يسمح بدخول أشعة الشمس. الطبيعي

 أو السرقة واإلتالف ،األمن والسالمة العامة، األمن كل ما يشمل حماية الموقع األثري من التخريب -9
أثناء الزيارات أو في فترات اإلغالق(، في بمراقبة الموقع  ير أشخاص تقوموتوف ،أجهزة مراقبةبتوفير )

 م المساعدة والعون لهم.وتقدي ،يذاءي تطاول أو إلضيوف من أويشمل األمن أيضا سالمة الزوار وا
ا كم .لحين حضور الجهات المختصة تكون أولية عملية التدخل الطارئ نتيجة لحدوث خطر معينو 

مع  ؛ليهاالوصول إأجهزة اإلطفاء يجب أن تكون موزعة بطريقة يسهل يجب األخذ بعين االعتبار أن 
ويسهل  ،تكون في مكان واضحأجهزة إسعاف أولي و ها، استخدامرشادية تبين كيفية إ لوحاتوجود 

ة، توزيع اللوحات اإلرشادية بأرقام الطوارئ والشرطو توضيح مخارج الطوارئ، و ليها، الوصول إ
     .واإلسعاف

بحيث يتم عمل التمديدات الكهربائية في سقف  ؛الموقع األثري مع م اإلضاءة يجب أن تتالء -10
إضافة لعدم تأثير الضوء على  ،د( لتوفير الطاقةل  اإلضاءة الباردة من نوع ) استخدامويتم  ،التغطية

 !!العناصر األثرية أو على النظر
يقوم  "مرشد إلكتروني"امج ويمكن أن يتم عمل برن ،للضيوفواإلنترنت  ،تصالتوفير خدمة اال -11

 ،بشرح كامل عن الموقع األثري  ايكون مزود المرشدوهذا  .ستعالماتجاره من مركز االستئالسائح با
  وبعدة لغات.

ومن الطبيعي أن كل مقترح من هذه الدراسة بحاجة إلى دراسات مفصلة ومعمقة، يقوم بها 
 اآلثار، والصيانة والترميم من أجل توضيح أدق التفاصيل و)الشكل جالي  متخصصون، ومهندسون في م

 .في المستقبل فكرة واضحة عن شكل الموقع من األعلى في حال تم تنفيذ المقترحات ( يعطي6:5
تم عمل مقترح التطوير لخربة الطيرة؛ بحيث تقف الحافالت والسيارات في  (7:5الشكل )من خالل 

ف في الجهة الشمالية من محطة الهدى للمحروقات، ومن ثم يسير الزائر المحطة المخصصة للوقو 
بمحاذات السور الغربي للمحطة من اجل السالمة، وابتعاده عن حركة المواصالت، وعلى هذا الممر 
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توجد حمامات خاصة بالمحطة يمكن واستخدامها ضمن اتفاق مع المالكين، ثم يسير الزائر من خالل 
باللون االصفر لتنبيه السائقين، وقد وضع الممر في منطقة مكشوفة  تخططاالممر المرسوم والم

 لضمان سالمة الزائرين من حركة السيارات.
شباك التذاكر المالصق لقاعة العرض التي من يوجد حيث  ؛يتم الدخول الى الموقع من الجهة الشمالية

يقوم الزائر بعمل جولته في الموقع األثري خاللها يتم تقديم فيلم عن الموقع )تاريخه، ومكوناته(، وبعدها 
متحف األثري، وقاعة للملتزما بإشارات االرشاد، ليصل في نهاية الموقع األثري في الجهة الشرقية 

، اضافة للحمامات الموجودة في نحيث تم توفير استراحة تقدم خدمات أكل وشرب للزائري ؛المؤتمرات
السير مع الممرات المخصصة للعودة الى محطة الحافالت، تم يالجهة الشمالية من المتحف، وبعدها 

ر بوجد سو ييتم زيارة البركة البيزنطية الموجودة في محطة الهدى، وفي المحطة  العودة قيوفي طر 
تيح للزائر شراء الهدايا، واالحتياجات الخاصة؛ وبالتالي تم اشراك المؤسسة يماركت، ومركز تسوق 

 .لموقع خربة الطيرة تطويرالخاصة في عملية التنمية وال

 
 
 
 
 
 

 ، خربة الطيرة.بعد التغطية الخارجالموقع األثري من ، 6:5الشكل

 .2017الباحث،  تصميم )المصدر(:
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  مخطط مقترحات تأهيل الموقع األثري، خربة الطيرة.  7:5 الشكل
 .2017الباحث،  تصميم )المصدر(:
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 :الخاتمة
لمهمة المتالكها ميزات متنوعة منها: أنها مهد أن فلسطين تعد من الدول ا ،تبين في خاتمة هذا البحث

أثرية، وتاريخية، وتنوع  اقعومو  الديانات السماوية الثالث، ومهد الحضارات؛ لما تشتمل عليه من معالم
إضافة لموقعها بين القارات آسيا، وأوروبا، وأفريقيا؛ مما جعل منها مكانا تؤمه  .تضاريسها ومناخها

موردا يزيد  ،الوفود السياحية على مدار العام، وبالتالي جعل من الممتلكات األثرية والتاريخية والثقافية
لداخلي، ومعلوم أن غالبية الدول العالمية توجهت في تشجيع في نقاط قوة الجذب السياحي الخارجي، وا

 وجهالسياحة، واالستثمار فيها، من خالل المحافظة على األماكن األثرية والتراثية، ولقد نتج عن هذا الت
العديد من المؤتمرات، والندوات التي ناقشت أهمية الحفاظ على المعالم التاريخية واألثرية، واضعة 

كما نشأت مؤسسات عالمية ومحلية تعنى بالحفاظ على هذا اإلرث  .دات للحفاظ عليهامواثيق ومعاه
 العظيم. 
آالف المواقع األثرية التي تعرضت للنهب والتخريب، منها ما فقد جزئيا، ومنها ما تم تمتلك  ،وفلسطين

بلية من المؤسسة غير رجعة، وبالتالي هذه مشكلة ما تزال مستمرة، وال يوجد لها رؤية مستق إلىفقدانه 
الفلسطينية؛ للحفاظ عليها أو حمايتها في ظل األوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت ظل 

ومن منطلق  ،وبالتاليالذي يكون في الغالب عائقا أمام فرض سلطة القانون،  ،االحتالل اإلسرائيلي
، وبالتعاون مع "لعالي لآلثاربجامعة القدس/ المعهد ا"حرص المؤسسة الفلسطينية غير الحكومية ممثلة 

من  رأت أن موقع خربة الطيرة يعد"، س"كنيسة الروم األرثوذك /والمالك، "جمعية مركز الفسيفساء/ أريحا"
التي تستحق الدراسة والعمل عليها؛ من أجل ترميمه وإعادة تأهيله ليكون مركزا سياحيا،  المهمةاألماكن 

 .ومتحفا أثريا مفتوحا أمام الزائرين
كان ال بد من التعريف بمدينة رام هللا، وأهميتها  ،قبل الحديث عن موقع خربة الطيرة بإسهاب وتفصيلو 

التاريخية، والجغرافية على مر العصور، إضافة ألهميتها الحالية بسبب األوضاع السياسية التي تمر بها 
ة فلسطين، وبالتالي حدث لدول المؤقت أصبحت المركز السياسي "رام هللا"المنطقة، السيما أن مدينة 

إحداث خلل في الطبيعة البيئية؛ بسبب  إلىحيث أدى  ؛ازدهار، ونمو عمراني، وصناعي منقطع النظير
 الضرر.  إلىالتوسع العمراني؛ معر  ضا المواقع األثرية والتراثية 

وقع حقه تناولت في بحثي هذا الموقع األثري لخربة الطيرة بإسهاب وتفصيل؛ من أجل إعطاء الم وقد
 .المكونات األثرية الموجودة فيه بالمعلومات التاريخية واألثرية؛ ليكون لدى القارئ فكرة كاملة عن

كم، كما أن الموقع 1.5الغرب حوالي  إلى ،ويتميز موقع خربة الطيرة بموقعه القريب من مدينة رام هللا 
والمباني السكنية، والجدران الدفاعية،  األثرية: منها كنيستان، ونظام المياه، المعالميحتوي العديد من 

كل  .ومعصرة الزيتون، واألرضيات الفسيفسائية، والمقابر، وما تحويه من تراكمات ومعلومات حضارية
، خالل ثالثة "جامعة القدس/ معهد اآلثار"التي قام بها  ،هذا تم الكشف عنة من خالل عمليات التنقيب

ئ لبعض العناصر المهمة فيه؛ مما جعل لهذا الموقع قوة تكاملية أعوام من التنقيب األثري، وترميم طار 
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لذلك جاءت هذه الدراسة  .واالستمرار في ترميمه ى استكمال اكتشافة،تستحق االهتمام به، والعمل عل
ان هنالك مشاكل متعددة تتعرض لها المواقع األثرية بشكل عام، وخربة الطيرة بشكل خاص، لتؤكد 

األثرية الصغيرة، وعدم توفير الحماية لها، او عمل الصيانة لها، وعدم استغاللها  منها: اهمال المواقع
 بالشكل المناسب، وقلة عدد الدراسات الفلسطينية في مجال الترميم األثري في فلسطين. 

ومن خالل الدراسة تم إيجاد الحلول التي تتالئم مع موقع خربة الطيره بشكل خاص والمواقع األثرية في 
ن بشكل عام، حيث تم اظهار كل مشكلة مع عمل الحلول، واالقتراحات التي يمكن تطبيقها من فلسطي

 اجل الوصول الى نتائج مرضية.
تم وضع عدة تساؤالت بنوعية األخطار التي تواجه موقع خربة الطيرة، وكيفية تطوير الموقع ودمجه لقد 

ء في خربة الطيرة، ولإلجابة عن هذه مع محيطة، وما هي التقنيات المستخدمة في صناعة الفسيفسا
تي )الباحث( لنظري، واإلطار العملي، وخبر التساؤالت تم وضع منهجية لجمع المعلومات، منها: اإلطار ا

الشخصية في مجال ترميم المواقع  يلمدة ثالث سنوات، وخبرتفي العمل الميداني في ترميم خربة الطيرة 
ألخلص بالنتائج التي تقول: انه من خالل مقارنة  أعوام طويلةي التاريخية على مدى األثرية، والمبان

ارضيات الفسيفساء في خربة الطيرة مع األرضيات الفسيفسائية في كنيسة الجثمانية، وكنيسة الدمعة، 
وكنيسة العازر، فقد تبين أن هنالك ارتباط وثيق في تقنيات تصنيع الحجارة في الفترة البيزنطية من حيث 

ت الفسيفسائية، او من حيث تقنيات التصنيع، او من حيث تقنيات تقطيع المكعبات تحضير الطبقا
فيها، وتقارب نوعية الحجارة  ةوالرسومات الفسيفسائي ،الفسيفسائية، وأحجامها، وتقارب تصاميم األشكال

 التي تم تصنيع المكعبات الفسيفسائية منها لجميع األماكن األثرية التي تمت عليها الدراسة.
ا خلصت الى نتيجة أن األرضيات الفسيفسائية تتعرض لعوامل تلف وتخريب متشابهة تقريبا؛ اال ان كم

عمليات التلف، والدمار باألرضيات الفسيفسائية كان متفاوتة من أرضية ألخرى، والسبب الرئيس هو 
فسيفساء تقنية تصنيع الطبقات التحضيرية ألرضات الفسيفساء؛ حيث تبين أن جودة تحضير طبقات ال

حجم الضرر  تقديروبالتالي تهدف هذه النتائج الى  ساعد على ديمومتها، وبقائها متماسكة بشكل طردي.
لنستطيع من خالله تقدير حجم العمل المراد تنفيذه في المستقبل،  ،الذي لحق باألرضيات الفسيفسائية

لية، كما باإلمكان عمل جدوى والمواد التي سيتم احتياجها من أجل تحضيرها لعملية الترميم المستقب
 تكاليف لعملية معالجة المشاكل على أرضيات الفسيفساء في المستقبل.

معرفة أن الجدران تم خاللها  التي منالقصارة وآثارها على الجدران الداخلية،  كما كانت نتيجة دراسة
بقة من القصارة، والتي لم الداخلية للكنيسة الغربية، والكنيسة الشرقية في خربة الطيرة، كانت مكسوه بط

تكن تحتوي على أثار لرسومات عليها، وهذا يعطينا مؤشرا ألية عمليات تدخل مستقبلية في الجدران، 
  .ها في المستقبلاستخدامبكيفية التدخل، وما شكل القصارة السابقة، ونوعية المواد التي سيتم 

، حيث أن هذه الجدران لم تكن متشابهة األثرية المعلم األساسي للمبانيالجدران األثرية التي كانت تشكل 
 .من حيث التقنيات، أو األشكال، أو األحجام، وقد تعرضت لعوامل التلف والتخريب، وقد تمت دراستها
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يمكن استخدامها في  ؛تم ابتكارها لتكون عينة تجريبية ،وتم عمل تدخل محدود بمواد ترميم حديثة
وقد  ؛ملية المراقبة الدورية يبدو أن حالة العينة ما تزال متماسكةالمستقبل إن أثبتت نجاحها، وخالل ع

 أعطت نتائج إيجابية حتى هذه اللحظة على األقل.
أما الدراسات والتوثيق: فقد كان لها نصيب في هذه الدراسة؛ حيث قمت بعمل جدول للمصطلحات التي 

د تم ترجمتها الى اللغة العربية، والهدف يمكن استخدامها في عمليات الترميم، وهي باللغة اإلنجليزية، وق
 بأن يكون هنالك لغة موحدة ومشتركة يمكن تداولها في عمليات البحث والترميم باللغة العربية.

كما أن عمليات الترميم لم تكن لتكتمل بدون عمليات الدراسة، والتوثيق وهي من األهداف التي تم 
تشمل توثيق لجميع المشاكل التي تعرضت لها  ادراجها في هذه الدراسة؛ حيث تم عمل مخططات

ارضيات الفسيفساء، وتوثيق عمليات التدخل التي تم القيام بها على ارضيات الفسيفساء، لتكون مرجعا 
يتم من خالله اكمال الدراسة، ومرجعا علميا للبحث والمقارنات، مع عمليات التوثيق بالتصوير، والتقارير 

 الهدف من الدراسة والتوثيق.تحقق المكتوبة، وبالتالي لي
ومن الطبيعي أن هذا البحث ال يكتمل إال بوضع تصور كامل عن مستقبل خربة الطيرة، وقمت بوضع 

مع تحديد نوعيات  ،دراسات واقتراحات في عمليات ترميم المعالم األثرية من الجدران، والفسيفساء
 .مخططات، وجداول تسهل عملية الدراسة عمليات التدخل والترميم، وذكر النسب المئوية لها من خالل

تهيئة الموقع األثري من حيث التغطية، والممرات، والمتطلبات السياحية لزيارة  ةكما تم العمل على إعاد
أفكار  يه ؛مقترحاتوفي نهاية البحث قمت بصياغة عدة  .المكان، والحفاظ على المعالم األثرية فيه

المستقبل، وأن تشاهد نتائج تنفيذ هذه الدراسة على أرض طموحة من أجل العمل على تنفيذها في 
 !!الواقع، ولتتم اإلجابة عن التساؤالت التي تم طرحها خالل هذا البحث

 
 ،الترميم اعتباريمكن في نهاية بحثي هذا بأن الدراسة قد حققت شروط الفرضية القائلة:  :استطيع القول

 االهتمام بهاالمواقع األثرية والمباني التاريخية، وإن  أحد المرتكزات المهمة في عمليات الحفاظ على 
وذلك من خالل  ، وتطويرها يمكن أن يكون أحد مرتكزات االقتصاد الوطني في فلسطين،وترميمها

تأهيل الموقع وعمل تذاكر دخولية، ومرافق مثل المتحف، واالستراحة، وقاعة االجتماعات )التي يمكن 
أو الندوات...الخ(، وبالتالي سيتم تشغيل األيدي  ،عليها للمؤتمراتان يتم احتساب رسوم استخدام 

اص على خوالمرافق المحيطة بالمشروع، مما سيعود بالمنفعة والفائدة بشكل  وتنشيط المنطقة ،العاملة
 المشروع، وعلى المجتمع المحلي بشكل عام.
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 :التوصيات
وهذه المعلومات تصب في محتويات البحث  ،هنالك معلومات متنوعة تم جمعها من خالل هذا البحث

مكونة من  اتبتوصيالخروج  إلىأدت  وتقديمها بطريقة علمية ،وبالتالي من خالل مقارنة هذه المعلومات
والمواقع األثرية في  ،بشكل خاص الطيرةخربة ثري في الحفاظ على الموقع األ إلىتهدف  ،عدة نقاط

   :وأهمها فلسطين بشكل عام
لموقع وتهيئة ا ،ةالتنقيبات األثري كمالوإ ،إلدارة الموقع، تقوم بعمل الدراسات التفصيليةتشكيل لجنة  -1

 بشكل كامل.للزيارات 
مع وضع معايير ثابتة يتم  ،تجتمع كل شهر أو أكثر لمراقبة وتقييم األداءإضافية تشكيل لجنة  -2

 المحافظة عليها.
األول الشخص ) رية الترميم والتوظيفعلى أن تكون هنالك جهة معينة تتبنى نظ ،شخصينتوظيف  -3

وعمل  ،الموقع صيانةيهتم بمتابعة  ،ولديه خبرة كافية في الترميم ،اآلثارا في مختصيكون 
ألن الموقع في البداية  ؛نن أن يكون دليال سياحيا ألول سنتيوهذا األثري باإلمكا ،التدخالت الالزمة

ومركز  ،متابعة شباك التذاكربيقوم في الشخص الثانأما  .من الزوار إقبال عليهال يكون 
 .بين الشخصين(ى أن يتم تقاسم دور النظافة ستعالمات علاال

وإدارة المصروفات  ،، ويكرس العائد لتطوير الموقعرمزية للموقع األثري حتساب رسوم دخول يتم ا -4
 !دينيةحتساب تذاكر دخول لمعظم المواقع الفي بعض الدول األوروبية يتم ا ،ورواتب الموظفين

 ؛مثل كنيسة المهد، أو كنيسة القيامةعتبارها مكانا دينيا في حال تم رفض احتساب الدخوليات ال -5
التكاليف و واألعمال  الصيانةام بمهام ييجاد مصدر دخل أو تبرعات من أجل المقدره على القيجب إ

 اليومية.
ستفادة من واال ،ج المكانمن أجل تروي عنى بتنشيط السياحةالتواصل مع مؤسسات محلية وعاليمة تُ  -6

 .خبراتهم في تطوير السياحة
وتحفيز المواطنين على عمل المشاريع  ،لموقع األثري دراسة كيفية إشراك المنطقة المحيطة في ا -7

 .منهستفادة واال ،السياحية
 في خربة الطيرة، الموقع األثري  إلىوالمؤسسات لتنظيم الزيارات  ،معاتوالجا ،دعوه المدارس -8

 .تهإدار مقترحات في وإشراكها 
 .الموقعمعية من أجل المحافظة على نشر التوعية المجتل ؛عمل البرامج اإلعالمية الهادفة -9

 وتقديم الدعم له وترويجة. ،التوجه للمؤسسات القيادية في زيارة الموقع األثري   -10
م، وإعادة والترمي الصيانةأعمال  إكمالو  ،ستكمال التنقيبات األثريةرصد ميزانية كافية من أجل ا -11

 تأهيل الموقع.
 االستفادة من قاعة المؤتمرات، والمرافق المقترحة للحصول على استدامة للموقع.   -12



186 
 

 :قائمة المصادر والمراجع
 

 :المراجع العربية
 المجلد الثاني، بيروت. الطبعة االولى. الموسوعة الفلسطينية، :(1990) معاوية.إبراهيم، 

 
 الطبعة ،فلسطين في المعماري  والترميم الحفاظ عمليات توجيه :(2002) سين.ححمد أ الهيجا، أبو

 (.UNDPالمتحدة،  األمم برنامج)القدس.  األولى،
 

، الصيانة، التراث العمراني والمعماري في الوطن العربي )الحفاظ :(2004) قبيلة فارس.، المالكي
 .عمان، الوراق للنشر والتوزيع .ىـة األولـالطبع، ل(إعادة التأهي

 
 الدول في الحضاري  الحفاظ عملية توجهات كأحد التوظيف إعادة مدخل: (1995)عمر.  حلفاوي،ال

 األزهر. جامعة الرابع، الدولي العلمي المؤتمر ،النامية
 

عوامل الدمار والضرر التي تؤثر على الممتلكات الثقافية الناتجة عن : (2004)أسامة. ، حمدان
مقاالت أثرية (. حرره ابو خلف، م. الهودلية، ص. 131-98)ص  ،النشاط اإلنساني في فلسطين

)مرور عشر سنوات على تأسيس المعهد العالي لآلثار اإلسالمية(، نشر بدعم من  ،بالمناسبة العشرية
 المطبعة العربية الحديثة، القدس. الطبة االولى. اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم،

 
 ستوديو ألفا، الرام، فلسطين.الطبعة االولى. ، دليل فن الفسيفساء :(2012)أسامة. حمدان، 

 
 بيروت. ، الطبعة االولى. دار الفكر اللبناني، منهج البحث األثري والتاريخي :(1995) .ك، حيدر

 

 .بيروت ،دار الطليعة ،، الجزء الثامن، القسم الثانيبالدنا فلسطين :(1974) .الدباغ، مصطفى
 

، حلب عاصمة الثقافة المواثيق الدولية التي ظهرت للحفاظ على التراث العالمي :(2006). زريق، ثريا
 .، سوريااإلسالمية

 



187 
 

دور  بيان مع المستدامة التنمية تحقيق في التراثية المصادر دور: (2007) .سالم سالمان، سالمة
 المصادر إدارة في ةالحديث االتجاهات ، ندوةالتراثية المصادر إدارة في الحكومية غير المنظمات

 التراثية، تونس.
 

 وطرق  والتلف الدمار العربي، أسباب الوطن في الحضاري  التراث :(2009) .سيد، صالح محمد
 النور الصائغ، جائزة اإلله عبد رالمفك ، دورةواالجتماعية اإلنسانية الحفاظ، البحوث، والدراسات

 .واإلعالم للثقافة النور لإلبداع، مؤسسة
 

، سلسلة الثقافة األثرية ترميم وصيانة المباني األثرية والتاريخية :(1994) .بد المعزشاهين، ع
 .، القاهرةالمصرية مشروع المائة كتاب، مطابع المجلس األعلى لألثار والتاريخية،

 
، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الحفاظ المعماري بين النظرية والتطبيق :(2004) .الشربيني، عماد

 لدولي األول، دبي.والمعرض ا
 

، فلسطين، التاريخ القديم الحقيقي منذ ما قبل التاريخ حتى الخالفة العباسية ):2004(.الشواف، قاسم
 .بيروت عة والنشر،ادار الساقي للطب

 
الطبعة االولى. دار نهضة  ،العضويةغير مبادئ ترميم وصيانة اآلثار  :(1996). عبد الهادي، محمد

 القاهرة. التوزيع،الشرق للطبع والنشر و 
 

 ، تصدر عن5سلسلة المدن الفلسطينية  قصة مدينة رام هللا والبيرة، . )بدون تاريخ(:العودات، حسين
 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

 
اإلحصائي  والبيرة هللا رام كتاب محافظة :(2011). الفلسطيني لإلحصاء المركزي  فلسطين، الجهاز

 .رام هلل ،أول ، تشرين3السنوي 
 

 .رام هللا مطبعة رفيدي، .، الطبعة الثانيةتاريخ مدينة رام هللا :(1999). قدورة، يوسف جريس
 موقعها في الفسيفساء صيانة على الفنيين تدريبللتراث،  الوطني المعهد للترميم، جيتي معهد

 (.2013أمانة، تونس، ) ،األصلي
 



188 
 

 بيروت. ،يلالجم المصيف هللا امر :(1985). عوض منير،
 

دار الشروق للنشر والتوزيع،  .، الطبعة األولىحضارة-تاريخ-رام هللا، جغرافيا :(2004). نيروز، إبراهيم
  .رام هللا

 
، تقرير أولي-فخار الفترة البيزنطية من خربة شويكة، الموسم السادس: (2004)صالح. ، الهودلية

)مرور عشر  ،أثرية بالمناسبة العشريةمقاالت (. حرره ابو خلف، م. الهودلية، ص. 82-59ص )
سنوات على تأسيس المعهد العالي لآلثار اإلسالمية(، نشر بدعم من اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية 

 المطبعة العربية الحديثة، القدس. الطبة االولى. والثقافة والعلوم،
 

 

 :األبحاث غير المنشورة
  على خصائص السكان والعمران فيير مدينة رام هللاتأث :(2011). أبو ريدة، منصور عزت منصور

 (غير منشورة )رسالة ماجستير .ح الوطنية، فلسطينجامعة النجا. بلدة بيتونيا
 

 ات الترميم في فلسطين نابلس حالةتقييم أساليب وتقني :(2010). مجد نجدي ناجي، المصري
 (منشورة غير )رسالة ماجستير .ينفلسط، جامعة النجاح الوطنية. دراسية

 
 .الفسيفساء عبر التاريخ، آيقونوغرافية وتقنيات، ترميم وعرض متحفي :(2007). بدوي، حسن رامز

 (دكتوراه غير منشورة)رسالة  .جامعة الروح القدس، لبنان
 

جامعة النجاح الوطنية،  .إعادة إحياء وترميم البلدة القديمة في قرية عورتا :(2009). جبر، ناهد
 (غير منشورة ماجستير)رسالة  فلسطين.

 
أثر الرطوبة واألمالح على الصخور الكلسية في المباني األثرية، )برج  :(2009). عبد الصمد، رقية

 (غير منشورة )رسالة ماجستير .الجزائر جامعة الجزائر، .تامنفوست كنموذج(
 

ية )تجربة مدينة إعادة تأهيل المباني التاريخية في فلسطين، حالة دراس :(2007). عتمة، محمد عالم
 (غير منشورة )رسالة ماجستير .جامعة النجاح، فلسطين .(1994نابلس منذ عام 

 



189 
 

 حالة أورفيتو" إيطاليا في التراث على والحفاظ الترميم تجربة :(2010). فهد، ايزيس محيي الدين
غير  )رسالة ماجستير .فلسطين ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطين في تطبيقها وإمكانية "دراسية
 (منشورة

 
 المراجع األجنبية:

Abu Aysheh, Moh’d Saoud. (2008): Titolo tesi studio archeometrico - 
tecnologico e conservazione dei mosaici romani del sito archeologico di 
SUASA, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, (Unpublished PhD 

thesis). 

 
Addl, D. (2013): Conservation of Heritage Buildings, A Guide, Central 
Public Works Department, 101 A, Nirman Bhawan, New Delhi. 
 
Al- Houdalieh, S, Khalil, R, Jawabreh, M. (2017): Conservation of the 
mosaic pavement of the eastern byzantine church of khirbet et-tireh: 
Apreliminary report), (p 14-23). iditor, Osama hamdan, Carla benelli. 
Palestinian Mosaic Art– Comparing Experiences, studio Alpha, Al-Ram. 
 
Al-Houdalieh, S. (2010): Archaeological Heritage and Related Institutions in 
the Palestinian National Territories 16 years after Signing the Oslo Accords, 
Present Pasts 2 (1). (p 31-53). 
 
Al-Houdalieh, S. (2012): Archaeological Heritage and Spiritual Protection: 
Looting and the Jinn in Palestine, Journal of Mediterranean Archaeology, 
25.1. (p 99-120). 
 
Al-Houdalieh, S. (2013): The Oil Press Complex of et-Tireh. Jerusalem 
Quarterly, JQ 62,  
Al-Houdalieh, S. (2014): The Byzantine Church of Khirbet et-Tireh, Journal 
of Mediterranean Archaeology and Heritage Studies, Vol. 2 (3), (p 49-67). 



190 
 

 
Al-Houdalieh, S. (2016): The Byzantine Eastern Church of Khirbet et-Tireh, 
Archaeological Discovery, Vol, 4 (3), (p 49-67). 
 
BAGATTI, B, (1981): Gli scavi del "DOMINUS FLEVIT", Franciscan printing 
press, Jerusalem. 
 
Bagatti, B. (2002): Ancient Christian villages of Samaria, Translated by P. 
Rrotondi, from Italian, Studium Biblican Franciscanum Collectio minor 39, 
Jerusalem: Franciscan Printing Press. 
 
Feilden, B. (1994): Conservation of historic buildings, London, Butterworth 
Architecture. 
 
Feilden, B. Jokilehto, J. (1998): Management Guidelines for World Cultural 
Heritage Sites, Ograro, Rome. 
  
Garnaut, J. (2010): Out of Sight, Out of Mind, An Examination of Built 
Heritage Conservation in Rural South Australia, this is submitted as partial 
requirement for the degree in Master of Cultural Heritage Management. 
 
Getty Conservation Institute and the Israel Antiquities Authority. (2003): 
Mosaics in Situ Project, illustrated glossary, Definitions of terms used 
for the graphic documentation of in situ floor mosaics. 
 
Alberti, L. Bourguiguon, E. Roby, Th. (2013) Training for the Maintenance 
of In Situ Mosaics, The Getty Conservation Institute, Los Angeles Institut 
National du Patrimoine, Tunis. 
 



191 
 

hamdan, O, benelli, C. (2016): Preserve the past and train the future, 
studio Alpha, Al-Ram. 
 
ICOMOS, (2003): Illustrated glossary on stone deterioration patterns, 
Comité scientifique international “Pierre” de l’ICOMOS. 
 
Seller, J, O.F.M. (Reprinted 1982): Excavation at Bethany (1949-1953), 
Franciscan printing press, Jerusalem. 
 
Standards and Guidelines for the Conservation of Historic Places in 
Canada A Federal, (2010): Provincial and Territorial Collaboration Catalogue 
Number R62-343/2010E-PDF ISBN 978-1-100-15953-9 Her Majesty the 
Queen in Right of Canada. 
 
Storme, A, (1993): Bethany, Franciscan printing press, Jerusalem  
Technician Training for the Maintenance of in Situ Mosaics, Tunis.  
 
The American Research Center in Egypt, Luxor East Bank. (September 
2007- April 2008): Illustrated Glossary, Groundwater Lowering Response 
Project RCE Conservation Field School in Luxor. 

 
 
 

 مواقع الشبكة العنكبوتية:
http://en.unesco.org                                                              2017 
http://iwan.iugaza.edu.ps                                                       / 2017 
http://whc.unesco.orghttp://whc.unesco.org/fr                           2017 
http://www.abou-alhool.com/arabic1/details.php?id=32974         2017 
http://www.antiquitiesinc.com/ancient-mosaics-brochure.pdf      2017 
http://www.arcwh.org/ar/1972-                                                  2017 

http://en.unesco.org/
http://whc.unesco.org/
http://whc.unesco.org/fr
http://www.abou-alhool.com/arabic1/details.php?id=32974
http://www.antiquitiesinc.com/ancient-mosaics-brochure.pdf


192 
 

http://www.cchp.ps/index.php?lang=ar                                      2017 
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-conventions/treaty/143 
http://www.iccrom.orghttp://www.icomos.org/fr                          2017 
http://www.rcja.org.jo/page 22/2017                           /اإلعمارات+الهاشمية  

http://www.seetheholyland.net/church-of-dominus-flevit             2017 
https://ar.wikipedia.org/wiki#رام_هللا/cite                                        2017 
https://www.icomos.org/charters/venice_e.pdf                                             2017 

https://www.icomos.org/charters/venice_e.pdf                             2017 

https://www.icomos.org/charters/venice_e.pdf                             2017  
https://www.icomos.org/charters/venice_e.pdf                                              2017 

https://www.researchgate.net/publication/233494626                               2017 

www.presentpasts.info/articles/10.5334/pp.20/galley/29/download 2017 

www.presentpasts.info/articles/10.5334/pp.20/galley/29/download 2017 

www.sitesofconscience.org                                                       2017 
http://info.wafa.ps/atemplate.aspx ،2011 وكالة األنياء والمعلومات الفلسطينية وفا 

(13\1\2013)                                                                              2017 
http://www.riwaq.org/riwaq/sites/default/files/pdfs/draft_law.pdf     2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cchp.ps/index.php?lang=ar
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-
http://www.icomos.org/fr
http://www.rcja.org.jo/page/الإعمارات+الهاشمية/22
http://www.seetheholyland.net/church-of-dominus-flevit/
https://ar.wikipedia.org/wiki/رام_الله#cite
https://www.icomos.org/charters/venice_e.pdf
https://www.icomos.org/charters/venice_e.pdf
https://www.researchgate.net/publication/233494626
http://www.presentpasts.info/articles/10.5334/pp.20/galley/29/download
http://www.presentpasts.info/articles/10.5334/pp.20/galley/29/download
http://www.sitesofconscience.org/
http://info.wafa.ps/atemplate.aspx


193 
 

 (1)حقالمل
  :حات الحفاظ على التراث الثقافيمصطل

ا عالميا ومحليا، ومن خالل المؤتمرات والحوارات عليهن أعمال الترميم أصبحت عملية متعارف إ
لكل مختص في  والترميم، وأصبح ضروريا الصيانةأعمال ب الدولية نتج عنها مصطلحات تهتموالوثائق 

وحسب اهتمام الدول  .نجليزيةياغتها باللغة اإلت صعلم الترميم أن يكون ملما بها، هذه المصطلحات تم
هم في أعمال من أجل أن تلبي رغبات ؛عدة لغات عالمية متعددة إلىترجمتها  تتم ،أو المؤسسات

وحتى اآلن لم يتم  .اللغة العربية إلىهنالك عدة محاوالت لترجمة مصطلحات الترميم  الترميم، كما أن  
لذلك في هذا الجزء من والترميم،  الصيانةص في أعمال االتفاق على معجم مصطلحات موحد يخت

 بعد مقارنةاللغة العربية  إلىنجليزية وترجمتها مصطلحات الترميم باللغة اإل تثبيتتم البحث سوف ت
 (1) والترميم. الصيانةالمصطلح األنسب ألعمال  إلىمع بعضها من أجل التوصل المتوفرة الترجمات 

                                                                     
(1)Addl, D. (2013): Conservation of Heritage Buildings, A Guide, Central Public Works Department, 101 A, 
Nirman Bhawan, New Delhi. 
 
Alberti, L. Bourguiguon, E. Roby, Th. (2013) Training for the Maintenance of In Situ Mosaics, The Getty 
Conservation Institute, Los Angeles Institut National du Patrimoine, Tunis. 
  
Getty Conservation Institute and the Israel Antiquities Authority. (2003): Mosaics in Situ Project, illustrated 
glossary, Definitions of terms used for the graphic documentation of in situ floor mosaics. 
 
Standards and Guidelines for the Conservation of Historic Places in Canada A Federal, (2010): Provincial 
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  Access الدخول
  Adaption تكييف

  Agent of deterioration عوامل التلف
  Anastylosis ناستيلوسسأ

 Appropriate use مناسب استخدام
  Archaeological remains بقايا اثرية

  Archaeology ثارآ
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  Archictural conservation حفاظ معماري 
  Architectural معماري 
 Authenticity أصالة

  Awareness وعي
  Bichrome سيفساء ثنائية اللون ف

 Bond Strength قوة الربط
  Buffer zone منطقة عازلة

 Calcite سيومكال
 Capillary Rise الخاصية الشعرية

  Change of function تغيير الوظيفة
 Chemical Properties الخواص الكيميائية

  Collective memory ذاكرة جماعية
 Columns أعمدة

  Common ركمشت
  Compatible متوافق

 Condensation تكثف الماء
  Condition of the building حالة المبنى

  Conservation plan حفاظالمخطط 
  Consolidation تدعيم

  Construction بناء
  Consultation تشاور

  Continuous maintenance دائمة انةصي
  Control تحكم

 Corrosion دأ(التأكسد )الص
   Cubes مكعبات

 Cultural heritage التراث الثقافي
  Cultural tourism سياحة ثقافية

  Decay تدهور
  Documentation توثيق
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  Degradation تدرج
  Degrees of the intervention درجة التدخل

  Destruction تحطيم
  Deterioration تلف

  Development تنمية
  Disaster رثةكا

 Distilled Water ماء مقطر
  Diversity تنوع

 Dust أوساخ
  Emblema سند حامل

  Emergency intervention تدخل طارئ 
  Environment بيئة

 Ethel silica ثيل السيليكاتأ
 Ethics of conservation أخالقيات الترميم

  Excavation ي تنقيب أثر 
  Falsify تزوير

 Figurative mosaic فساء مصورةفسي
 Geometric mosaic فسيفساء هندسية

  Grouting حقن
  Guidelines إرشادات
 Hardness الصالبة

  Heritage building مبنى تراثي
 Heritage management دارة التراثإ

  Heritage significance أهمية التراث
  Hydraulic lime شيد هيدروليكي

  Historic building اريخيمبنى ت
  Historic fabric نسيج تاريخي

  Historic garden حديقة اثرية
  Historic study دراسة تاريخية



196 
 

  Historical stratification طبقات تاريخية
  Hostoric town بلدة تاريخية

 Humidity الرطوبة
 Identification هوية
 In situ مكانه االصليفي 
  Infrastracture تحتية بنية

 Enhancement تطوير
  Inspection فحص

  Integrated conservation حفاظ متكامل
  Integration تدخل

  International charter ميثاق دولي
  International organization منظمات دولية

  Irreparable damage لإلصالح ضرر غير قابل 
  Irreversible عادةغير قابل لإل

 Joint فواصل
  Lime شيد

  Loss in value فقدان في القيمة
 Maintenance strategy الصيانةستراتيجية إ

  Marble رخام
 Measurements قياسات

  Missing part جزء مفقود
  Modern technique تقنية حديثة

 Mold تعفن
  Monitoring مراقبة

  Monochrome احادية اللون 
  Monument معلم

 Mortar pavement خلطة تحضيرية
 Mosaic فسيفساء

  Mosaisest فسيفسائي
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  Natural deterioration تلف طبيعي
 Non-intrusive technique تقنية غير ضارة

  Natural lime شيد طبيعي
 Nucleus - Bedding layer الطبقة الالصقة االولى

 Opus tessellatum ملم4-2مكعبات الفسيفساء 
  Original أصلي
  Original material صليةمادة أ

  Patina طبقة المينا
  Period عصر )فترة تاريخيه(

  Planning for conservation تخطيط للحفاظ
  Plaster مالط

  Polychrome متعددة اللون 
 Pottery فخار
 Poultice كمادة

  Preventive intervention تدخل وقائي
  Production إنتاج

  Protection حماية
 Quick Lime الجير الحي
  Reconstruction إعادة البناء

  Recording تسجيل
  Registration تدوين

  Rehabilitation إعادة تأهيل
  Renovation إعادة التجديد

  Repair إصالح
  Restoration ترميم
  Restorer مرمم

  Reuse استخدامإعادة 
 Risk مخاطرة

  Risk evaluation تقدير حجم الخطر
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  Rudus الطبقة الالصقة الثانية
 Ruins أطالل

 Sandstone حجر رملي
  Shelter تغطية

  Site manager مدير الموقع
 Slaked Lime جير مطفأ

 Soot سناج
  Spirit of place روح المكان

 Statumen الطبقة التحضيرية
  Stone حجر

  Stratigraphy طبقات
 Survey مسح

  Sustainable development تنمية مستدامة
  Temporary protection حماية مؤقتة

 Tools  األدوات
  Traditional technique تقنية تقليدية

  Understanding فهم
  Urban عمراني

  Use استخدام
 Vandalism التخريب البشري 

  Wall painting رسوم جدارية
  World heritage التراث العالمي
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 ( 2ملحق)

 :المقارنات في تركيب أرضيات الفسيفساء لمواقع الدراسة
 
 

  كنيسة الجثمانية كنيسة العازر كنيسة الدمعة  كنيسة خربة الطيرة الغربية  كنيسة خربة الطيرة الشرقية 
نهاية القرن الرابع  القرن الرابع الميالدي القرن السادس الميالدي لميالديالقرن الرابع ا القرن الرابع الميالدي

 الميالدي
فترة صناعة 
 الفسيفساء 

مكونة من زخارف هندسية، 
، ونباتات، طيورواشكال 

حجم المكعبات الفسيفسائية 
 .3سم0.4-1.3

 

مكونة من زخارف 
هندسية، حجم المكعبات 

 .3سم1.3-1الفسيفسائية 

رف هندسية، مكونة من زخا
واشكال حيوانات، ونباتات، 

وكتابات، حجم المكعبات 
 .3سم1الفسيفسائية 

مكونة من زخارف 
هندسية، حجم المكعبات 

 .3سم1.4-1الفسيفسائية 

مكونة من زخارف 
هندسية، حجم المكعبات 

-0.8الفسيفسائية 
 .3سم0.9

طبقة 
الفسيفساء 
األولى من 

 األعلى 

 ،سم تقريبا2-1 سماكتها
 الطبيعي،من الجير مكونة 

 .ال يوجد بها حصويات

  سم تقريبا1 سماكتها
 ال يوجد بها حصويات

 مكونة من الجير الطبيعي.
 

  سم تقريبا2-1 سماكتها
 ال يوجد بها حصويات

 مكونة من الجير الطبيعي.
 

  سم تقريبا1 سماكتها
 ال يوجد بها حصويات

 مكونة من الجير الطبيعي.
 

 سم 2-1 سماكتها
 ها حصوياتال يوجد ب

 مكونة من الجير الطبيعي.
 

الطبقة 
الفسيفساء 
الثانية من 

األعلى، وهي 
 التحضيرية 

 سم 2-1.5 سماكتها
الطبيعي،  مكونة من الجير

 . لحصوياتمن اوالقليل 

 سم 5-3 سماكتها
 مكونة من التراب، والرماد،

والقليل من ، الحصوياتو 
 الطبيعي. الجير

 سم 6-4 سماكتها
ن، والتراب، مكونة من السك

والرماد، والقليل من الجير، 
 والحصويات الطبيعية.

 سم 5-4 سماكتها
مكونة من الجير الطبيعي 

حصويات ممزوجة مع 
ملتصقة مع ، و قليلة

 الطبقة الثانية.

 سم 4-2 سماكتها
مكونة من الجير الطبيعي 

حصويات ممزوجة مع 
ملتصقة مع ، و قليلة

 الطبقة الثانية. 

الطبقة 
الفسيفساء 

لثالثة، وهي ا
 التحضيرية

مكونة من حجارة صغيره 
 سم7-5سماكتها بين 

مرصوفة باستخدام نسبة  
قليلة من الجير الطبيعي 
ممزوج مع الحصويات، 

 والتراب.
 

مكونة من حجارة صغيره 
 سم12-5سماكتها بين 

مرصوفة باستخدام نسبة  
قليلة من الجير الطبيعي 
ممزوج مع الحصويات، 

 .والتراب، والرماد

مكونة من حجارة الوادي 
 سم10-7سماكتها بين 

مرصوفة باستخدام نسبة  
قليلة من الجير الطبيعي 
ممزوج مع الحصويات، 

 والتراب، والرماد.

مكونة من حجارة صغيرة 
 سم7-5سماكتها بين 

مرصوفة باستخدام الجير  
الطبيعي والحصويات 

 والتراب. 

مكونة من حجارة وادي 
 سم7-5سماكتها بين 

صوفة باستخدام الجير مر  
الطبيعي والحصويات 

 والتراب. 

الطبقة 
الفسيفساء 

الرابعة، وهي 
 التحضيرية

مكونة من الحجارة الكبيرة 
سم، وتم 30-15سماكتها 

ملء الفراغات بين الحجارة 
 التراب، باستخدام

 والحصويات.
 

تراكمات ترابية مخلوطة مع 
حجارة مختلفة األحجام، 

ت باإلضافة إلى الحصويا
 الصغيرة، وهي غير صلبة.

مكونة من الحجارة الكبيرة  لم تكن موجودة.
سم، وتم 25-15سماكتها 

ملء الفراغات بين الحجارة 
باستخدام الرماد، والتراب، 

 والجير، والحصويات.

الطبقة  لم تكن موجودة. 
الفسيفساء 

الخامسة، وهي 
 التحضيرية

 Terraالتراب األحمر"
rossa" 

 

 Terraالتراب األحمر"
rossa" 

الصخر المقطوع بشكل  مكونة من التراب 
 مستوي. 

 Terraالتراب األحمر"
rossa" 

 نوعية األرضية 
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 ألوان 9
 

 عدد األلوان  ألوان 8 ألوان 8 لون  11 ألوان 7

 مشكلة 16
 

 عدد المشاكل  مشاكل  9 مشكلة  11 مشكلة  11 مشكلة 16

تختلف حالتها من مكان 
 طةألخر وتقع بين المتوس

 .والممتازة
 

تختلف حالتها من مكان 
ألخر وتقع بين السيئة 

  .والمتوسطة

حالة  جداسيئة  ممتازة سيئة جدا
 الفسيفساء  

 
  

 
 

 
 
 
 

رسم لطبقات 
 الفسيفساء

 
 




