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اإلهداء

إلى سَح رله المعلم الزي علمىا وٍف وخُض فً تذش الذٍاج َوصطاد دسس العلم 

َالمعشفح َوتُجٍا تتاج األخالق َاألدب, الى مه علمىً الىجاح َالصثش, إلى 

لم تمٍلً الذوٍا أفتمذي "تشذج" فً مُاجٍح الصعاب, إلى مه غادس تاوشا َمه 

 .(َأدخله فسٍخ جىاتً إلٍه أتً )سدمه هللا تُاسع سدمتً ألستُي مه دىاوً......

 إلى مه صسعت فٍىا دة الخٍش َاإلٌخاء َالتسامخ...... إلٍه أمً.

 عضاء.إلى السىذ الثالً ما تمٍت الذٍاج..... اخُتً َأخُاتً األ

 الذسب َششٌىح الذٍاج َالثلسم الشافً.....غالٍتً صَجتً العضٌضج. حإلى سفٍم

 إلى ول مه تشن تصمح فً سماء العلم تىٍش طشٌك مه مشَا....

 أٌذي ٌزا الثذث المتُاضع

 سفٍان دعٍس
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اإلقرار

تمت ما باستثناء الخاص جهدي نتاج من هً الرسالة هذه علٌه اشتملت ما بأن أقر

لنٌل قبل من ٌقدم لم منها جزء أي أو ككل، الرسالة هذه نأو ورد، حٌثما إلٌه اإلشارة

 .أخرى بحثٌة أو تعلٌمٌة مؤسسة أي لدى بحثً أو علمً بحث أو علمٌةدرجة

س االسم: سفیان محمود حسن دعی
التوقیع :

التاریخ: 8/8/2018
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وانتقديز انشكز

 انشكز وانحمد انى هللا عز وجم

"وسهم" انحمد هلل حمدا كثيز طيبا مباركا فيه كما قال سيدنا محمد صهى هللا عهيهو

هذا على تكرمباإلشراف الذي د.عٌسىالصرٌع لؤلستاذ والتقدٌر بجزٌلالشكر أتقدم

بجزٌلالشكرإلىالهٌئةالتدرٌسٌة أتقدم خٌر،كما كل العلم وعن عنً هللا فجزاه العمل،

.فًالمعهدالعالًلآلثاراإلسالمٌةفًجامعةالقدس.

خاألخوةالزمالءفًوزارةالسٌاحةواآلثارالفلسطٌنٌة،الىاإل تقدٌرالو شكرأتقدمبالو

واأل ٌاسٌن واألجهاد طوافشة صالح نصحخ من لً قدموه ما على خنفر خضر خ

.رشادوتوجٌهطوالفترةاعدادهذاالبحثإو

األ من كل الى والعرفان الشكر بعظٌم وأتقدم شوامكما عونً الزمٌل واألخ خرة

لًمنإالزمٌل اولوه جرداتعلىما جانبًخاللفترةهتمامحمد وعلىوقوفهم م،

عدادهذاالبحث.إ

 شكري بجزٌل أتقدم أن إال ٌفوتنً وال من لكل إبراهٌم العمقطٌطااألستاذ وابن ،

 وال كثًٌرافًأعمالالرسموالرفعالهندسً، نًاساعدذٌنلالالمهندسابراهٌمادعٌس

 حٌزإلى البحث هذا أسهمبإخراج من لكلوعظٌمامتنانً شكري بجزٌل أتقدم أن أنسى

.النور

التوفٌقولً  وهللا

سفٌاندعٌس
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الممخص

من  محيطيا نموذجاً تشكل مع و  ،بالعديد من عناصر الثراث الثقافي الفمسطيني خربة الكرملتزخر 

موقع  يعد كما ،حالة دراسية ىامة لدراسة منطقة جنوب فمسطينويعدان  ،التراث الثقافي المتكامل

 ةأىمي ياتأكسب التي من العوامل الميمة ويو من موارد بيئية وطبيعةتحتوما  ،الكرمل الجغرافيخربة 

 .ستراتيجية في جنوب الخميلوجعل منيا محطة ا ،استثنائية عبر العصور والفترات التاريخية المختمفة

أسيم في قد  باألقاليم المجاورةربطيا و عمى الطريق التجاري القديم ن وقوع خربة الكرمل أكما 

 االستمرارية الحضارية وتواصل االستيطان البشري في الموقع حتى الوقت الحاضر.

بنسيجيا  يتوتشاب  ،اق الحضاري األحدث في الموقعالبمدة القديمة في خربة الكرمل السي تشكموقد 

 .الفمسطينية والبمدات المعماري مع كثير من نماذج القرى

و بالرغم من أىمية خربة الكرمل التاريخية لم تحظى بالقدر الكافي من اإلىتمام والدراسة من قبل 

الباحثين، وجاءت ىذه الدراسة لتسمط الضوء عمى خربة الكرمل من أجل تبيان دورىا التاريخي وايجاد 

إىتمام لحمايتيا والحفاظ عمييا، عمى كافة المستويات األىمية  والرسمية. 

وقد قسمت الدراسة إلى خمسة فصول، تضمن الفصل األول قسمين: القسم األول تناول مقدمة 

الدراسة، ومنيجية البحث، وأسباب اختيار الدراسة وأىميتيا، وأىداف الدراسة، و اشكالية وفرضية 

البحث، وصعوبات واجيت الباحث، وىيكل البحث التنظيمي، و القسم الثاني عالجت فيو جغرافية 

المكان  وأصل تسمية الموقع، و البعد البيئي والجغرافي لمموقع و التضاريس والمناخ. 
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شكل ىذا فقد ، "المعالم األثرية وتطور االستيطان البشري في خربة الكرمل" بعنوان الثاني الفصل أما

عبر  خربة الكرملتطور االستيطان البشري في  إلى تطرقيالفصل محورًا أساسيًا في الدراسة كونو 

 الحجري منذ العصر ،وأىم المعالم الحضارية في الموقع ،العصور والفترات التاريخية المختمفة

الوقت  وحتىاليمنستية والكالسيكية واإلسالمية  والفترات ،والعصر البرونزي والحديدي ،النحاسي

 الحاضر.

 ،")الكنيسة البيزنطية والقصر( في خربة الكرمل األثريةالحفريات فقد تناول " الثالث الفصلأما 

ىذا  ، تخمل(5139-5132ريات الفمسطينية عام )م، والحف3691الحفرية األردنية عام  ضمنوت

المربعات في  توزيعو  ،واختيار موقع التنقيب ،دانيالعمل الميوآلية  ،العمل اتبعثالتعريف بالفصل 

ومقارنتيا بمواقع محيطة  ،وعن أىم النتائج األولية التي أظيرتيا الحفريات ،ومباشرة العمل ،الموقع

 من خربة الكرمل.

أما الفصل الرابع بعنوان "البمدة القديمة في خربة الكرمل دراسة اثنوغرافية"، فقد ناقش التطور 

الحضاري ونمط المعيشة لمسكان في البمدة القديمة، ووضح مراحل اإلنتقال وتطور السكن في الخربة 

عبر المراحل المتالحقة إبان قيام البمدة القديمة منتصف القرن العشرين، وقد تناول ما يمي: التعداد 

السكاني لخربة الكرمل منذ منتصف القرن العشرين إلى الوقت الحالي، ومراحل تطور أنماط السكن 

في البمدة القديمة، حيث السكن في المغاور والكيوف، ثم اإلنتقال إلى السكن في السقائف، والتطرق 

الى عمل اآلبار والطوابين، ثم السكن في البيوت التقميدية من بيوت فردية وأحواش، وتمت مناقشة 

أىمية العوامل اإلجتماعية اإلقتصادية في رسم معالم بمدة الكرمل التقميدية. 
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 التي النتائج أىم وتضمن ،الخاتمة وناقشت محاور الدراسةفقد احتوى عمى أما الفصل الخامس 

اظ عمى الموقع والنيوض بو عمى كما تضمن مجموعة من التوصيات لمحف ،الدراسةإلييا خمصت 

 .صعد مختمفة

مجموعة من الصور والمخططات التي تم تصويرىا ورفعيا ب الخمسة فصوليا الدراسة في تضمنتو  

 األجنبية والمراجع المصادربوقائمة  ،والمراجع من المصادر المخططاتو وبعض الصور  ،حديثا

 ،عن الموقع وفيمو في تصور واضحأسيمت  معموماتب المصادرىذه  ، وقد أفضتوالعربية

ومجموعة من المقابالت الشخصية التي أجريتيا مع سكان خربة الكرمل أثناء عممية البحث الميداني 

قتصادية التي جتماعية واالالبمدة القديمة والعوامل اال ساعدت في توضيح نمط الحياة وتطوره في

أثرت عمى نمط السكن والمعيشة. 

وقد أفدت كثيرا مما كتبو المؤرخون المسممون والغربيون عن موضوع الدراسة، وال تقل الكتب 

الجغرافية وكتب الرحالة أىمية عن السجالت والوثائق والكتب التاريخية، إذ أنني استقيت منيا الكثير 

من المعمومات التي غطت جوانب كثيرة من الدراسة.
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Khirbet al-Karmel:
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Sufyan Mahmoud Dias

Supervised by:

Dr Issa Sarie 

Abstract

Khirbet al-Karmel is rich in many elements of the Palestinian cultural 

heritage, and Together with its surrounding area considered as an important 

town in southern region of Palestine. 

The site of Khirbet al-Karmel, with its environmental and nature resources 

has gained it exceptional importance over the different historical periods, 

making it an important strategic station in the south of Hebron, also the site 

of Khirbet al-karmel on the old commercial road linked to the neighboring 

provinces helped in the continuity of civilization and continuously of the 

human settlement in the site until the present. 

The old town of Khirbet al-Karmel formed the most modern cultural context 

in the site, and it is similar in texture with many Palestinian villages and 

towns. 

However, Khirbet al-Karmel didn't take it's chance in studies and it has not 

received enough attention. This study came to put a light and focuses on it, 

perhaps it is the beginning to create an interest to protect and preserve it.  

The study contains five chapters, The first chapter included two parts, the 

first part contained an introduction and method of the research and the 

reasons of chosen the research, and the main aims of the research, the second 

part contained the Geography of the site, and climate and the site naming. 
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Chapter tow holed The Archaeological Monuments, and he Development of 

Human Settlement in Khirbet al-Karmel through the historical periods from 

Chalcolithic till present. 

Chapter three titled The Archaeological Excavations at Khirbet al-Karmel. 

The Jordanian Excavation in 1963 , and The Palestinian Excavations  

(2015-2016) and the most important preliminary results. 

Chapter four included The Old Town of Khirbet al-Karmel "ethnographic 

study" and discussed the cultural development and lifestyle of the people in 

the Old town, and the development of housing in Khirbet el-karmel through 

different stages during the establishment of the old town in the middle of the 

twentieth century. 

Chapter five contain the conclusion of the study, and discussed the main 

points of the study, and also contained the main results of the study, and 

some recommendations to protection the site and preserve it on several 

aspects. 
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 مقدمة 1.1

 أ ػػا تراي  ػػر ترلػػاؽ ر نػػ   تإل مػػ ف  ػػ  ترم  ػػ  " ـ7107مػػف ل ػػؿ م امػػن تر ع مػػ ع عػػ ـ  عػػرؼ تراػػرتث تري ػػ   

عم ئر أ عتع  ،عترم حعا ت عترمم ع  ت عترفل ر ،عترمدف ترا ر ل ن ،ترمعتلع تألير ن ترم ديع  ـ ترارتث  ،عترح  ر

علػد ا ػعر مفمػـع تراػرتث تري ػ    ر ااػ عز ترمفػ   ـ  .ترمص عع ت، عتراػرتث ي ػر ترمػ دي   رت ػ ت عتريػ دتت عترا  ر ػد

ي  صػػر تراػػرتث رإرػػل مفمػػـع نػػ مؿ  ع   ػػنترا ت د ػػن تراػػ     ػػت ا اصػػر عتػػل تويػػ ر عترصػػرعح تر   ػػر  ذتت تر  مػػن تر

 .(http://www.unesco.org/new/ar/cairo/culture/tangible-cultural-heritage) "   ن تري    

ع ػػ  لػػ  عف تويػػ ر  ،لاصػػر  ػػذت تراير ػػؼ  ػػ   تمػػ  ف عتػػل تويػػ ر تر د مػػن عترم ػػ    ترا ر ل ػػن حاػػل علػػت لر ػػ ت

اـ اير ػؼ "تأليػر تر ػد ـ"  أ ػا أي أيػر، م  ػعأ  ػ ف أع  ـ0979 رفتم  ف م ن ترذي م ا تإل ادت  تر ر      تر د من

أع ي رت  ،أع أ اااا ،أع ص ياا ،أع   اا ،أع   ناا ،أع  ع اا ،ي ر م  عؿ، عأي ازء مف أرض أ نأاا أ د  نر ن

ه أع  ػـ إر ػا م اد ػن، عأي اػزء مػف ذرػؾ تأليػر أ ػ ؼ إر ػا أع أع ػد   ػ ؤ  0711مي رما  أي عاا آلر ل ػؿ مػ ن 

عأي   ػػ ء  ،م اد ػػن 611 يػػد ذرػػؾ تراػػ ر ب. عتر    ػػ  تر نػػر ن ع    ػػ  ترح عت ػػ ت تراػػ   راػػع ا ر لمػػ  إرػػل مػػ  ل ػػؿ مػػ ن 

  ػ   ػذت تراير ػؼ مػ ر    يػ ر أ ػا أيػر لػد ـ  ػأمر اصػدره،ايتف دتئر  توم اد ن لد  0711 راع ا ر لا إرل م   يد 

 50 ؿ  ذ ر، ع ػع  فػس تراير ػؼ ا ر  ػ   ػ  لػ  عف تويػ ر تر د مػن تألرد ػ  رلػـ    تر عت  ف ترا  ااح ت دع م  ايد

ترمعلػػع تراػػ ر ل  تف انػػ ر  ػػذه تر ػػعت  ف  صػػعر  رئ مػػن إرػػل . تر ر  ػػن ترػػذي  ػػ ف مػػ ر    ػػ  تر ػػفن ـ0966رمػػ ن 

 (.50ـ، رلـ0966أع أ م  ذتت صتن  حعتدث ا ر ل ن   من )تر   عف تأرد  ،  ، م   ن احاعي عتل آي ر لد من

علد نمدت  ار  م   يد ترحر  تري رم ن تري   ن اعمي  متحعا     مفمـع ترارتث تري    ، عاامد ذرؾ    تأاف ل  ت 

تردعر ن، عتراير ف ت ترص در  عف م امن تر ع م ع، عترم ام ت تردعر ن تأللرى. عأص ح مفمـع ترارتث تري ػ   ،  مػ  

 أ ػػػا  ػػػؿ تويػػػ ر عترماميػػػ ت " 2793ن رحم  ػػػن تراػػػرتث تري ػػػ    عتر   يػػػ  رمػػػ ن اػػػرى اير فػػػا  ػػػ  تأاف ل ػػػن تردعر ػػػ
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عامػػػن  اػػػر  عترمعتلػػػع تر   ي ػػػن ذتت تر  مػػػن تأمػػػاي  ئ ن مػػػف ،عترانػػػ  ات ترا عرعا ػػػن ،عترمعتلػػػع عترميػػػ رـ تر   ي ػػػن

 (.0: 0977تإلاف ل ن تردعر ن رحم  ن ترارتث تري رم  تري     عتر   ي  )ترا ر ب عترفف عتريتـ"

علد حفزت  ذه ترمف   ـ تراد د  تر عت  ف ترع   ن    تر تدتف ترملاتفػن   ااػ ه اير فػ ت أ يػر نػمعر ن رتاػرتث تري ػ    

حػػااؿ   ػػد ا ػػ مل أع ػػ   تمػػ  ف عريػػـ ي ػػ   مؤممػػن ع   ػػن رتحفػػ ا عتػػل تراػػرتث تري ػػ     ػػ   اػػر  ت ،عتر   يػػ 

 ـ رتاػػػرتث تري ػػػ   ، عأصػػػ ح ات ػػػ  أف تراير فػػػ ت تر د مػػػن لػػػرى  ػػػمف ترمفمػػػـع تريػػػأترػػػعع   أ م ػػػن إدرتج أصػػػ  ؼ 

عانػػمؿ تراير فػػ ت  ،ترما ػػم ن  ػػمف لػػ  عف تويػػ ر تر د مػػن  ػػ  اير فػػ ت ما  دمػػن، مػػ   مػػاعا  ا   ر ػػ  عا ع ر ػػ 

 ترحد يػػػن تراػػػرتث ترمػػػ دي ترم  ػػػعؿ عي ػػػر ترم  ػػػعؿ، عترمعتلػػػع عترميػػػ رـ تألير ػػػن، عترم ػػػ    ترا ر ل ػػػن، عتر    ػػػ  تر نػػػر ن

رػػل تر ػػعر لػػ  عف إـ لػػرج 3122، ع ػػ  عػػ ـ عترح عت  ػػن عتر   ا ػػن، عترمنػػمد تر   يػػ  عتري ػػ   ، عتراػػرتث ي ػػر ترمػػ دي

 (.22ـ، رلـ3122حا  ا ت عتراحد ي ت)تر   عف ترفتم    ، أترارتث تري     ترفتم     ترذي  ت    ذه ت

ـ  7105ماامع ترفتم      امي ن ت ي ش تألمر     مح  راا حعؿ  دع  ترارتث تري      مر ز درتم ت ترارتث عتر

"ترارتث ف أ مل ترصر عترد اعر ع ـ،  رى 7106رماتن ترارتث عترماامع ع ـ  59عترا  اـ  ا  ام   م دمن رتيدد 

،  ؿ يريألرث م دي        ت ترماؿ تإا  ؿ ترم   ن مف ر    مف اا ر  عملتف ت تألإ  عصؿ أ   حصر   م

 ادع ع عر مف ت عم   عف ميم ر ن عحر  ن عأدعتت،رث م دي مف  إي عيرت   مف ترماؿ تأل  اامد   م   حاع ا

 .عع دتت عا  ر د ارت ؽ ترح    تر عم ن" ،   ر ع  عف نير ن ع  عس د   نأ

ع  صر ترارتث تري     ترفتم      م     مف دحاعتئم  عتل ع  صر عدأعلد تلا رت لر ن تر رمؿ  ح رن درتم ن 

 حع ن ترماؿ تأيري مف ملتف ت رام عت ي  ر  عم   ي من ترماؿ تأي عيرت   مف  ن    عم  رم  ف ترلر ن 

   ن  ن ترم دي عترمي عي.

ع ر تريصعر  ماي  ئ نت م ا أ تر رمؿ  م ألد    ين ع   ئ ن  معترد ع ا مف حعم   ،ف معلع تر رمؿ ترا رت  أ

 م   .ار  م    ألل ر ـ ترما عر  ،ترلت ؿ  من    ا ع  ايؿ م م  مح ن تمارتا ا ن ع ، عترفارتت ترا ر ل ن ترملاتفن
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رل مصر إ عصعأً يز  ير   ع  نم أ،معر   ع  ،تألردف نرل  ترذي  ر  عتل تر ر ؽ تراا ري تر د ـ  تر رمؿف علعع أ

 حال ترعلت ترح  ر. ترح  ر ن عاعتصؿ تأما   ف تر نري    ترمعلعمامرتر ن أت    أممـ ع    ترا 

 ي ر مع   م ام  ترميم ري عاان  ا   ،تألحدث    ترمعلع ترح  ريترم  ؽ تر رمؿ  لر نتر د من     ان ؿ تر تد 

 .م  تدتاع  ذج تر رى ترفتم    ن مف  م

 م ف ا  عرم   نح رن درتم ن   م تفيد ع  معذا  مف ترارتث تري     ترما  مؿ،   ن اف لر ن تر رمؿ عمح  م 

 م   ،عتر  حي ف  ام ـ مف تردترم فأ  ر در تر     مف ت   حا رـ   مم أإأ  ، مدلؿ ردرتمن م   ن ا ع   تم  ف

مف لاؿ  در  تردرتم ت  ي س ذرؾ ت، عترحف ا عت ا م ـ   رمعرعث تري      ن ؿ ع ـ اأإرل ت ترم   ن  ا رتت

 .تألير ن تر  ئمن عتل أمس عتم ن حعؿ ترمعلع

 عتؿ  تر رمؿلر ن عتل     مـ ترما  رتت ترا   رأت  ترمم عد  م  أن ف رز م ع  ت تردرتمن ترا  مأ مف فإ 

        م يتن م  زترت ترا      درتمن تردأئؿ ترح  ر ن ي را  ع م ما ن عتـ توت ع ترم   ن  ترا ر ل ن ترفارتت

 .م احت ت   ع  حال تر عـ

ما   ف أ، عامت  تر عء عتل ا ر ب تتألعرل ترال اا  عؿ لر ن تر رمؿ عترامتمؿ ترح  ري   م  ذه تردرتمن 

   . م    ير نألترا ر ل ن ترملاتفن، ععتل أ ـ ترمي رـ تلر ن تر رمؿ ع ر تريصعر  تر نري   
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 منهجية البحث  1.1

    رلر ن تر رمؿع ـ ععم ؽ رت يد ترح  ري ترماميؿ    تإلرث تري     تإل م     مـ  درتمن عتلترار ز  ذه 

ترماؿ تأليري  احع  م   .  ر ز تر حث عتلا عر   ترا ر ل  ع ر تريصعر عترفارتت ترا ر ل ن ترمااح ن م  ؽ

  ر   من عتر  عن عترم   ر عتر تد  تر د من  أ م  م  ترميم ر ن ترماميتن    تر  عت  نير ن   مأمف مي رـ  عتأي عيرت  

م ذ عتألحعتش عترم  عر عترنعرتع، عترا  ايد  حد ذتام   معذا  أمامرتر ن عا عر تأما   ف    لر ن تر رمؿ 

ترعصف ، ترم مج تأ يرع عرعا     را ر  اـ تا  ع عد  م   ج     ذ  تردرتمن ) ترم مج ترا ر ل ، ترم مج تر دـ.

  عتأليري ترم دت  ( عتل تر حع ترا ر :

ترا ر ل ن  عصؼ  ترمص درمف ترم نعرتت ع لر ن تر رمؿ  حعؿ  تدرتما ص  تر ح ث اـ تريمؿ ترم ا  :  -0

 ترمعلع   تررح رن عترا رت   ف، عترممعح ت تألير ن ترم دت  ن    ترمعلع، ع ا ئج ترا     ت تألير ن ترا  أار ت 

 .ترمعتلع ترمح  نع 

إي عيرت   ( مف ل ؿ تر  حث ألرا ء لر ن  –تريمؿ ترم دت  ، عاميؿ   : ت( عمؿ ممح م دت   ) أيري  -7

تر رمؿ، عاعي ؽ ععصؼ رتمي رـ تأير ن ميؿ )مي صر، م   ر، آ  ر،       ميم ر ن ر   ئس(، عتإلي عيرت  ن ميؿ 

)تر  عت ترا ت د ن، ترحعش، تر عت  ف عتر معؼ(. تريد د مف ترصعر ترفعاعيرت  ن  تلذت عتل  ارتت ما  ين إ  ف 

تر  حث، عاـ رمـ تر ير مف ترمي رـ عترمعت  ع مف ل ؿ ترمم دس ت رت  ـ تدع س ترذي تماي ف  ن ترممح مف ل ؿ 

 تر  حث. 

 ( من ر ن تر  حث   رحفر ن تألير ن ترا  ل ـ  م  ترميمد تري ر  رآلي ر تإلمام ن   رنرت ن مع عزتر  ترم  حن 

 ـ    ترمعلع.7105ع ـ  عتوي ر ترفتم    ن

 ما ص ء ميتعم ت نفع ن حعؿ معت  عإ)را ؿ ع م ء( اـ لارم   تريد د مف م  ف ترلر ن    ات معت( ترم 

، عترحفر  ت تأير ن ترا  ارت     ف تر معؼ عار  ن ترمعتن ، متريمؿلاص د ع ذتت صتن   ر  عت ترا ت د ن، تإل
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عر   تأل   ن  ،تر تد  تر د من ي  م اا عتل تا عر عدد ترم  ف ع رل إإ   ن .   ف ترفار  تأرد  نتر رمؿ إلر ن 

 لاص دي.أاام ع  عتأ  ر يد ت

 07امت مف ل ؿ مؤممن رعتؽ ل ؿ حعتر   حص ئ  تإ ث( ايدتد تأل   ن ترا ت د ن  أ عتعم  ترملاتفن عم  ر ام  مع

اام ع ن إلرت ؽ ذرؾ مف ا  رتت    ترح    تعم   ترا عر ترمد  رمير ن مدى ترا  ر عتري  ت    تأل   ن عتير م ن 

 .عت  ي  م ام  عتل ترم     ترا ت د ن دعتامـ عح  امـ تر عم نألاص د ن رتم  ف عاأي رتام  عتل إلعت

 هميتهاأسباب اختيار الدراسة و أ 1.3

لر ن تر رمؿ مف ترمعتلع ترمممن    م   ن ا ع   تم  ف، عازلر   ريد د مف ترمي رـ تألير ن عتر  ئ ن ايد  

ع يض ترممعح ت  ،عر نع يض تردرتم ت ترعصف ن تأل ، ا  تررح رن ذ رت    تريد دي مفعمع ت م  عترح  ر ن، 

ف ت ا  ر  ير ن ترمحدعد      يض ترم   ؽ   م ألعترا     ت ت إأ أف تإل ام ـ  درتمن ترم  ف أ زترت  ي فن. عت 

  ذت ترنيعر ،   را ر   إف تردت علر ن تر رمؿ ألي درتمن مايم ن يذت تردت ع ردي ألا  ر    م دتف رتدرتمن عتر حث

 ارام  ا مين تر دس   رنرت ن مع عزتر  ترم  حن عتوي ر ع ـ أير ن ترا   يد من ر ا    را     ت تألايزز  ترذي

ع أتررئ من    لر ن تر رمؿ ) تر صر  تألير ن ترمي رـ  ـأ حدأ     ت    ار زت ترا، ح ث    ترمعلعـ  7105

تم  تردت ع  عر ن رمذت تريمؿ ترم دت  .ألعتر ا ئج ت ف    ترعلت ترح  ر(ع ترم  ف ترمحت  اتر تين  م    تؽ عت 

تأل ر رامت   تر عء عتل لر ن تر رمؿ  يعد ر ع   ت ف ترم   ن، ع   ري مف ن   م  ااعر      ت ارم  تر د من 

  د ترذي ارعرع     ن.عترمي صر  دعف تد ل مير ن عم  احع ن  ذ  تأ اؿ مف رعت ن عا ر ب عف تر ت

  الدراسة هدافأ 1.4

 امت   تر عء عتل لر ن تر رمؿ مف لاؿ: رلإامدؼ تردرتمن  

  .عت  رتز   رتمير ن  ت عترا     ت ترم   ن عف ترمعلعمرتاين تردرتم ت عترممعحامع ع  -0

عترم   ر،  تر ر ن،ع تر تين، ع تر   ئس، ) ميؿ: ،م عمح   لر ن تر رمؿ اعي ؽ ترمي رـ تألير ن   درتمن ع  -7

 .م ما   ف تر نري   أا ر ب ت ترايرؼ عتلع  عر  م   م  لم  ترا ر ل   عترح  ري عترمي صر(
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 عم  ري ا مف دعر    ا عر   ع ر ترفارتت ترا ر ل ن ترملاتفن . ،ا   ف أ م ن معلع  تر رمؿ ترا رت   -3

 .م عتل ترح    تر عم ن رم     ي  م ام تع تر رمؿ عا عر   لر ن     تر تد  تر د من ترح ر ن درتمن -4

  د  ترعع  ترماامي   أ م ن ترمعرعث رمز رتمع ن ترع   ن  مدؼ ز  عترارتث تري     أ م ن توي ر  رتزإ -5

ام ر ترا    ترم  ف ترم      م  م ذ تر دـ عحال ترعلت ترح  ر ،تري      درتمام ، ع ع ل ن امدؼ إرلع  ،عت 

 .عترحف ا عت م  ،اأ  تم  عا ع ر  

 البحث وفرضية يةشكالإ 1.5

ما   ف أعت    م   ن ا ع   تم  ف ترا رت   ترماعم  معلع لر ن تر رمؿ تريالن   ف حعؿتردرتمن  امحعرت

 ري ع ر تريصعرما   ف تر نام  ف اذ  رايؿ م م   تر   ي ن   م ،عترمعترد  ترمص در  رتاع ، ع تر نري

ترمؤتؿ تررئ س     عفا  ن عتل  رؽ تر عت ؿ تر د من، ع  را ر  تإل نمارتا ا ن   مت عام د    مح نتع  ترملاتفن،

 تر حث ع ع: 

مامرتر اا ع ر تما   ف تر نري ع ااذ  ر يمعلع تر رمؿ ترا رت   عاعت ر ترمعترد تر   ي ن   م  ع صر ر   ف ؿ 

 تريصعر عترفارتت ترا ر ل ن ترملاتفن؟

  ـ    م  لنن  ع م عإل   ح أ م ن ترفر  ن    تر حث    ؾ عدد مف تألمئتن ترمايت ن   ر حث، عتإلا  ن 

 عاع  ح  ر  ن تر حث، ع  :

 ؟لر ن تر رمؿ معلع م ن أ  ف ا مفأ -0

 ؟مح ن عتل  ر ؽ تر عت ؿ تر د من د معلع لر ن تر رمؿعامت ؿ   -7

 ؟عأ م ن ترمعلع رتز م   ن إ    دعر ترح رن عترحا ج ؿ   ف ر -3

 ؟    يض ترفارتت ترح  ر ن    عتأـ  ما   ف تر نري    لر ن تر رمؿأاعتصؿ ت ؿ  -4

ترا ت د ن ع ا ـ ترم ف    تر تد      نا عر تأل دعر    مم ر لاص دي رتم  فأاام ع  عتأرعتلع ت ؿ ت -5

  ؟   لر ن تر رمؿ تر د من
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 حثاصعوبات واجهت الب 1.6

 تر  حث    مرتحؿ إعدتد تر حث أ مم :    رؾ عد  صيع  ت عتامت

  .ت افص ت ن ن متن م   ن عف ترمعلععدـ عاعد درتم  -0

ن أع  فيؿ ترايد  ت تر رمؿ معتء  فيؿ تر   يلر ن ير ن عترم د  ترح  ر ن    لرت  تريد د مف ترمي رـ تأل -7

 . م   ن ي ر تر   ع  ن    ترمعلععترادلات تإل

ذرؾ مف   ا  ؿ رتم ف    م   ؽ ألرى عم  ارا  عتلأعت ،ت تد  تر د من    تر رمؿر  ف ار تريد د مف ترم  -3

 . م رم  ععدـ ترحف ا عت م ت     ن ترا ت د ن ع ارؾ تأل

 هيكمية البحث  1.7

   وا  :  صعؿ لممنرل إ م ـ تر حث اـ ا

 رسة ا للد العام اإلطار :ولالفصل ال . 1

 :توا نترفصؿ تألعؿ تر  عد تحاعى 

 إن  ر ن 0.5، أ دتؼ تردرتمن 0.4 ، م ام أتردرتمن ع  م    تلا  رأ 0.3 م مج تر حث، 0.7 ,المقدمة 1.1 

خربة الكرمل: أههمية  1.8 ،   ؿ تر حث ترا ا م  0.7 عصيع  ت عتامت تر  حث، 0.6 ع ر  اا، تر حث

 وجغرافية المكان, وتضمنت:

 عترا  ر س عترم  خ. 0.8.3ترا رت   عتر  ئ ،  تفتر يد 0.8.7ترامم ن،  0.8.0

 :الفصل الثاني. 1

 :ترفصؿ تري    ا  عؿ 

 ،   وا :ترا ر ل ن ا عر تأما   ف تر نري    لر ن تر رمؿ ع ر تريصعرير ن ع ألترمي رـ ت 

    تريصرتر رمؿ  7.3 ع ،تر رمؿ    تريصعر تر رع ز ن 7.7 ،   لر ن تر رمؿ ترم  ر تر نري ما   فأت 7.0

 ع ،ترمت ما نتر رمؿ    ترفار  لر ن  7.4.0 ع ،تر رمؿلر ن تر ام   ن     يصعرتر 7.4 ع ،ترف رم  ترحد دي
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مام ن إلترفار  ت 7.5 ع ،تر رمؿ    ترفار  تر  ز   نلر ن  7.4.3 ع ،تر رمؿ    ترفار  تررعم   نلر ن  7.4.7

 ع ،مام ن ترم  ر إلتر رمؿ    ترفار  ت 7.5.0 ع ،ر رمؿلر ن ت    لر أمام ن ترماإلعت ،عترصت   ن ،ترم  ر 

 ر ن ترم ء )حعض  7.6 ع ،لر أمام ن ترماإلتر رمؿ    ترفار  ت 7.5.3 ع ،تر رمؿ    ترفار  ترصت   ن 7.5.7

 .تر رؽ تراا ر ن 7.7 ع ،م ء تر رمؿ(

 :الفصل الثالث. 3

 تر رمؿ ) تر   من تر  ز   ن عتر صر( ترحفر  ت تألير ن    لر ن :ا  عؿ ترفصؿ تري رث

 ـ(7106-7105)   لر ن تر رمؿ ترفتم    نتألير ن   تترحفر 3.2 ،ترحفر ن تألرد  ن    لر ن تر رمؿ 3.0

 : الفصل الرابع. 4

 , وتناول:ثنوغرافيا والتراث الثقافي )تطور البمدة القديمة لخربة الكرمل(ل ا

 4.0.7.0، ا عر أ م   ترم ف    تر تد  تر د من 4.0.7، ترم    ( رلر ن تر رمؿترد م رت    )ترايدتد  4.0.0

 4.0.3.0 ترمرت ؽ، 4.0.3 ،ؼئترم  ترم ف     4.0.7.7، تر رمؿ لر ن ترم  عر عتر معؼ   ترم ف    

لر ن تر  عت ترا ت د ن تر د من     4.0.7.3، تر رمؿلر ن   ر ترم ء    آ 4.0.3.7، تر رمؿ لر ن تر عت  ف   

 .   لر ن تر رمؿ ألحعتشت 4.0.7.3.7، ترم فرد تر  عت  4.0.7.3.0، تر رمؿ

 : خامسالفصل ال. 5

مف لاؿ  ر م إتر ا ئج ترا  اـ تراعصؿ أ ـ  5.7ع تردرتمن علاصام ، ل امن 5.0 :ترفصؿ ترل مس عا مف

ترارتث تري         تر  حث رت معض  عتلع اعص  ت 5.3ع، تر حث  ر   تر حض أع إي  ت  احت ؿ ترميتعم ت

 .عترحف ا عت ا تر رمؿلر ن 
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 خربة الكرمل: أهمية وجغرافية المكان   1.8

 التسمية 1.8.1

مـ تر رمؿ مع ترمعتلع ترمح  ن  م     تر ا   ترم دس    تعرد ع  ،رلدـ تريصع أمـ تر رمؿ   رمعلع  م ذ ترا   ت

  ررعت ن  م ا عر  ،مـ تر رمؿ (، عذ رام   يض ترمص در  57: 7101 )لتؼ(،55:05)مفر  نعع  ف  عف 

 ( .Bagatti 2002: 95) رتم  ف تععددترمتؾ ز  ر   تراعرتا ن ترا  احديت عف

  د     ترفار  تر  ز   ن م أ ،(707: 7117 ) ترد  غ Chermolaمـ  رمعأ ت تؽ عت م  أ     ترفار  تررعم   ن ع 

رلع  Chermala رم أ  رلإ مف  رمعأمـ أاحعؿ ت   .(Karmelos Avraham 1986: 83-84  رم تعس  ت 

م  ترذي زتر  ررح رن ترم دمـ تر رمؿ عم   ام ،  ت   إام ر  ممم ً  علد ري ت ز  رتت تررح رن عترا رت   ف دعرتً 

 ا د  تم  ف"لر حدعد ترلت ؿ مف آلر ن تر رمؿ تر رمؿ ل ئا: " مـ    ذ ر   ـ 985ترم   ن ع ـ 

 ( Strange 1890: 448 ). 

ل ـ  (Amalric) أم رر ؾ  ف ترمتؾأ ذ ر ،ـ (0077  ف ترفار  ترصت   ن ع ـ)إترم   ن ترذي زتر  ر ـ ترصعريع 

 امع حنعد ترا ش ترصت    ع د  ر ن تر رمؿ رمعتامن لعتت صاح ترد ف ترا    امت تر عتت ترصت   ن مف 

 (. Guerin 1869: 170رت حر ترم ت )ترامن ترنرل ن عترا ع  ن 

، ع  ف ان  مم     تإلمـ مع معلع تر رمؿ    ع   ترفار  تأل ع  ن ذ ر     لعت ترحمعي     ا  ا مياـ تر تدتف

 رمؿ   مر تر  ؼ:  ع حصف عتل ترا ؿ ترمنرؼ عتل ح ف   معتحؿ  حر "   ر عؿ ح ف  نم ؿ  تم  ف

 (.456 :0957 رلت ؿ مف   ح ن  تم  ف" )ترحمعي...ع رمؿ: لر ن    آلر حدعد تترن ـ..

(ـ إرل ا    0817( ع ـ )Seetzenرم    م ازف)ل ترلر  ن ترا  أعد   تررح رن تألمـ تر رمؿ عتتامر  م  

 (.Robinson and Smith 1841: 196ترممعع عي ر   )ع أمم ء م   ؽ ألرى ميؿ    ، 
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 :0987  ير مف مصدر )نرت أ"ترمنار"  م  عرد     أع "ترميمر"اا   ي   ئلااؼ اما مـ  أ ل تأم  عف مي

 ،رت  م أنا ر    تأل ان ر زرتعن أمـ لد م  أ تؽ عت م   ذت تأ  م  ( ، عر 707: 7117 ( ع )ترد  غ608

مامر  ذت تعلد ، لرى ميؿ تررع  عار  ن ترمعتن أرل ممف إ  إل   ن   زرتعن ترمح ص ؿ ترملاتفن،  تم أنا  ؿ تع 

 رل ترعلت ترح  ر.إترفارتت تراح ن لاؿ مـ أت

 والبيئي البعد الجغرافي 1.8.1

 ـ ا ع  نرؽ مد  ن 5عا يد  ،(608 :0987  ـ ا ع  مد  ن ترلت ؿ ) نرت 07ا ع لر ن تر رمؿ عتل  يد 

(    klein 2010: 187ع   عتل ،)  نرل 35 17مع ل  عرض  نم أً  30 75   ن ا   ع ل   عؿ ً  

 ـ 837راف عم  عف م ح تر حر ت(، عماعم   7107اع ن ترفتم    ن رص د تررن ؼ دتئر  تألأ) 

 Mader 1918: 184)). 
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 (7107تر رمؿ     تم  ف )أرن ؼ عزتر  ترم  حن عتوي ر لر ن (: معلع 0ن ؿ رلـ )

عأرت   م ع ف علتن ص رح  ،تر ر   مف أرت   مد  ن     مف   ح ن تر ر  عترنم ؿاح    أرت   تر رمؿ  ؿ 

رت   لر ن تراعت ن أع  ،عأرت   لر ن لتن ترم ن عز ؼ مف امن ترنم ؿ ،تر ر   مف   ح ن تر ر  عترا ع 

 (.7ن ؿ رلـ ) (Malka 2012: 268-274)ؽ عمم  ر     مف امن ترنر 
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 (7107ترمح  ن   ر رمؿ )أرن ؼ عزتر  ترم  حن عتوي ر  ترمعتلع(: 7ن ؿ رلـ )

عتل متمتن ا ت ن ماصتن مف ا  ؿ  تم  ف ترا ع  ن، عمح    لر ن تر رمؿ عتل مفح ا ؿ مرافعن دت 

مف ترنرؽ، رل لر ن تراعت ن إ ؿ عتل ترعتدي ترمؤدي اح ث  ،ن مع نمدى رؤ معليم    ع ر مامععن أعد ن، ع 

اا ه تر ر   لر عتمع  آعممؿ  ،رت   لر ن لتن ترم نأرل إؿ عتمع مف امن ترنم ؿ عصعأ  ؿ عتل مماع 

رل اؿ إع يض ترااؿ ترم لف ن عتألرت   ترممت ن مف   ح ن ترا ع  عصعأ  ،رت   مد  ن    أرل إعصعأ 

 م ع ف عأرت   لتن ص رح .
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 خربة الكرملمناخ و  تضاريس 1.8.3

را ع  ن، عاح    م  مامععن ا ع لر ن تر رمؿ عتل متمن ا ت ن ماصتن مف متمتن ا  ؿ  تم  ف ترعم ل ت

لت ـ تر حر إم  خ  ع  را ر   م   مف (،3، )ت ار ن ؿ رلـ    نترام ت مف  عترااؿعد ن عترممعؿ مف تأل

 عح ر عا ؼ     صؿ ترص ؼ  ، مع م  ر ع  رد نا ءً  ،عادتؿأ ض ترماعم  ترذي  ما ز عمعم     تأل

 (.7107) ترمر ز ترا رت   ترفتم     

 
رن ؼ عزتر  ترم  حن أصعر  اع ن اع ح علعع تر رمؿ عتل متمتن ا  ؿ  تم  ف ترا ع  ن ) :(3ن ؿ رلـ )

 (7107 ترفتم    ن ي روعت
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مايدد  ميؿ   يت ن ص رحن رزرتعن مح ص ؿ م   ،رتعن    لر ن تر رمؿترز  عتلاأي ر ترا  ر س  ر   ين   ف

مح ص ؿ تر مح عترني ر ع  عر  ت  رل زرتعنإ  إل   ن  ،لرى مف ترفعت نأ عتع أترز اعف عتري   ع يض 

 لرى.أ

 

 
 ( 7107رن ؼ عزتر  ترح ـ ترمحت  أترمل   ترم  ت  رت رمؿ )  :(4ن ؿ رلـ )
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 أم  عف مص در ترم  ه    لر ن تر رمؿ  ايامد عتل مصدر ف رئ م ف  م :

م  ر      م  ه تألم  ر ترامع ترال اامع   عآ ،عترم  ه تراع  ن عترم ح ن ،م  رترمصدر تألعؿ: م  ه تأل

مت مار  389.4، ع ميدؿ ع ـ مت مار م ي  393.1 رلإ ارت م نام  تر م ، ترا  اصؿ  صؿ ترنا ء

 (.7107رص د تراع ن ترفتم    ن دتئر  تألرن ؼ أم ي )

تردعر  م ،   ي ن ترما عر  عترمح ذ ن رع عف ترم ء ترع  ف ر ر ن لر ن تر رمؿ أم  عف ترمصدر تري   :   

   ت  ر ن تر رمؿ    ن امع رم ء  ح ث ،  ر مف ترم  ه رم  ف ترلر نئ س عتألم س    اأم ف ترازء تألترر 

ترم  ف رم   ن ترم ن ن عا ا فم ، عم   ن ترمزرعع ت  يمتم ماتترم ر عم ء تري عف تر   ي ن ترمح  ن  م ، علد 

ع  ر ر  ن ذتام   يم ؿماأمامر  ذت تتع  ،رتنر  عرؤليرتض ترم زر ن ترم ء ترم  ف ع عف يمؿماتترمرع ن، ع 

  عم    ذت. علت لر   مف رلإ

 
 (7107رن ؼ ترح ـ ترمحت  أصعر  اع ن اع ح معلع  ر ن ترم ء    تر رمؿ ) :(5)ن ؿ رلـ
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 الفصل الثاني. 2

 

 ستيطان البشري في خربة الكرمل التطور االمعالم األثرية و 
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 ستيطان البشري المبكر في خربة الكرملالا 2.2

عمى وجود تسمسل  دالئل مادية أثرية رملثرية في خربة الكاأل تنقيباتالمسوحات وال أظيرت

 Bar-Adon and)دون انقطاع الوقت الحاليقبل الميالد وحتى لف الخامس حضاري منذ األ

others 1972: 76) ,  من اوائل  1 ق.م (3300–4500الحجري النحاسي )العصر ويعد

, بناء عمى المكتشفات من الدالئل لنقاب عن تواجدىا في خربة الكرملالفترات التي كشف ا

المسوحات األثرية التي قامت المادية الحضارية, والمقى االثرية التى تم الكشف عنيا من خالل 

في الضفة الغربية  ميةياإلدارة المدنية اإلسرائالتابعة لضابطية الحكم العسكري ب بيا دائرة اآلثار

ذين بعين خآ الكرمل فيم (1968-1967)بين عامي  م(2018 الفمسطينية, )الشؤون المدنية

  .خرىإلى أستيطان البشري من فترة الختالف حجم ااعتبار الا

لى إتقع  شرقية ةلى خربإ كرملتقسيم الرتكاز, تم ابركة الماء األثرية كنقطة عمى عتماد باإل

, (7و  6 مرق لشكمين)انظر ا لى الغرب من بركة الماءإتقع  غربية الشرق من بركة الماء, وخربة

                                                           
بعض  وظيور تعدينو في ,كتشاف معدن النحاساالتاريخية العصر الحجري النحاسي بسبب  الفترةطمق عمى ىذه أ   1

دوات القيمة والثمينة, ويعتبر موقع تميالت الغسول الذي يقع شمال شرق ودخولو في صناعة بعض األ ,المناطق

نحاسي, والتي عرفت الحقا وائل المواقع التي تم الكشف فييا عن حضارة العصر الحجري الأالبحر الميت من 

رجاء فمسطين, وقد تمثمت معطيات أحتى امتدت وغطت جميع  حضارةالغسولية, وانتشرت ىذه ال حضارةبال

التي  ,(58-50 :1971مي في منطقة بئر السبع) اولبرايت ئل العصر الحجري النحاسي بشكل واسع وجودال

ثرت ثقافتيا فييا وفي أ(, و 220: 2006الصريع لى الجنوب منيا)عيسى إكم 35تبعد عن خربة الكرمل حوالي 

لى خربة الكرمل بحكم إنتشاره وصوال استيطان و ال, ال سيما عمى نمط االمناطق والمواقع المحيطة والقريبة منيا

 .قربيا الجغرافي من منطقة بئر السبع
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 ثانوية في استيطان و فتراتأولية أستيطان اكدالالت  حاسيظيرت دالالت العصر الحجري الن

دوات الصوانية واألواني ادة الحضارية المتمثمة في بعض األ, وذلك من خالل المالخربة الشرقية

ولى ألوىذا يمثل البدايات ا,  (Guttman 1973: 222) وبعض المصاطب الزراعية ,الفخارية

 ستيطان خربة الكرمل.ال

  

 والغربية بالنسبة لبركة الماء في الكرمل الشرقية خربةال توضح موقع طةريخ( 6شكل رقم )

 (2017ثار الفمسطينية آلالسياحة وا)وزارة  
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الفمسطينية  ثارآلالسياحة وا)وزارة  في الكرمل خربال توضح موقع ىيكمية طةريخ( 7شكل رقم )

2017) 
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 ( ق.م . 2233 – 0033)  2البرونزي الكرمل في العصر 2.2

 3200: فترة العصر البرونزي المبكر ), ىيلى ثالث فتراتإ البرونزير اآلثار العصعمماء  قسم

وفترة العصر البرونزي  ,( ق.م1550 – 2300)وفترة العصر البرونزي الوسيط ,( ق.م2300 –

  .(9 :2011( )حمدان طو 1200 –1550)المتأخر

في خربة الكرمل الشرقية من  البشري في العصر البرونزي المبكرستيطان الدالالت اظيرت 

(م, حيث تم مالحظة وجود 1968-1967عام ) المسح الميداني الذي قام بو كوخافي خالل

منطقة  في وظيرت, صوانية وفخاريةدوات أ , وتم العثور عمىجدران ومصاطب زراعية بقايا

 من نوع القبور البئرية مدافنال , فقد تم تتبع العديد منبة الكرمل الشرقيةشرق خر  ةجبل زعيم

  (Kochavi 1972: 76) اآلثار اعاث بيا نابشو قد إبان عممية المسح, وكانت مفتوحة 

وشكمت في  ,في خربة الكرمل الشرقية البرونزي الوسيط العصر استيطاندالالت وقد ظيرت  

من وذلك  في الموقع,ومعالمو معظم األحيان استمرارية حضارية لمواد العصر البرونزي المبكر 
                                                           

العصر  إلى إختالف بعض العمماء مثل وليم ديفر وكاثمين كينيون في تقسيم فترات تجدر اإلشارة ىنا 2
ساس في مجاالت أمعدن البرونز بشكل  عمالارتبط العصر البرونزي باستالزمنية. وبشكل عام  البرونزي

 تميزثار تسمية ىذا العصر بالعصر البرونزي, و آلفي فمسطين, ما دفع عمماء ا ياالحياة اليومية وطرق
)األحمد, تاريخ ساسية في عمميات البناءأطوب المبن مادة  واستعمال ظيور مدن مسورة ومحصنةب

لسابقة صبحت متميزه عن الحقب افي العصر البرونزي فأ صناعة الفخارأما  (.1979فمسطين القديم
ظيرت زخارف عمى فخار العصر رية, كما الفخا تشكيل األوانيفي  عمالوكتشاف الدوالب واستالوذلك 

 . Amiran 1969)) ناءإلالبرونزي المبكر عمى شكل خطوط دىان مشكمة زخارف شبكية عمى سطح ا

 Kenyon) والقدسريحا وتل التل أىذا الفخار في موافع مختمفة في فمسطين مثل أنماط وقد عثر عمى  

حيث عثر  )عبيدوس( العصر البرونزي الوسيط فخار ن مصر استوردتأ, ويذكر بعض العمماء (1974
 (.77-76 :1971)البرايت  ثار عميو في مواقع مختمفة في مصرآلعمماء ا
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ظيرت و  ,دوات صوانية وفخاريةأو  ,طب زراعيةومصا جدران بقايا ثرية مثلألعض البقايا اخالل ب

لى ىذا إالواقع شرق خربة الكرمل من خالل مقبرة الكرمل المشيورة التي تعود  ةجبل زعيم في

 . (Kochavi and others 1972: 76)رالعص

ضخم أمن  )الجزء الشرقي من خربة الكرمل(العصر البرونزي في جبل زعيمة تعتبر مقبرة و 

بجانب بعضيا  اً و مدفنأ اً قبر  780, حيث ضمت حوالي شفت في ىذه المنطقةتكا التي المقابر

تجار بيا الدور األكبر في إلوا لمصوص اآلثار , وكانDever 1975: 19-20))البعض

جنوب بالفترة البرونزية في منطقة المقابر  كبرأالتي تعد واحدة من ىذه المقبرة  الكشف عن

 . فمسطين

ر بجمع العديد من القطع الفخارية األمريكي وليم ديفم قام عالم اآلثار  (1968-1967في عام )

كان مصدرىا خربة الكرمل من سوق لتجارة اآلثار في والتي  صحونالباريق و األجرار و المثل 

لمواد التي جمعت من سوق تجارة ىذة ا القدس, وبعض ميربي اآلثار من مناطق الجنوب. أىمية

م الستكشاف 1973ر بالتوجة إلى خربة الكرمل عام اآلثار حدت بالباحث االمريكي وليم ديف

ساسي أثري وحفريات اختبارية, ركزت بشكل أقام بإجراء مسح منطقة المقابر في جبل زعيمة. 

ولية أللنتائج ا(, ا8)انظر الشكل رقم ض المقابر الموجودة في جبل زعيمة بع وتنقيب عمى كشف

والتي تعتبر  ((Shaft Tombيةالبئر القبور  من نوعبجانب بعضيا البعض  وضحت وجود قبورأ

 .(Dever 1975:18-20) إحدى ميزات العصر البرونزي المبكر والوسيط
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في جبل زعيمة شرق خربة الكرمل )وزارة  العصر البرونزي مقبرةطة تبين ري( خ8شكل رقم)

 (2017الفمسطينية  ثارآلالسياحة وا

, A,B,C,D))سماطمق عمييا أ ,ربعة مقابرألى إ التي وجدىا في المنطقة المقابرقسم  ديفير

 .(9 رقم الشكل)انظر عدادىاإطة قام بريوضحيا عمى خ

(, وكانت ذات مدخل Shaft Tombsمن نوع القبور البئرية ) اً مدفن 380ضمت  A)مقبرة )

وخربة  ,وظير المرزبانة ,وعين سامية ,ريحاأمثل قبور  ةحدغرفة دفن واوتحتوي عمى  ,دائري

تبين , (10 )انظر شكل رقم انتمنفصم دفن ابر واحد كان لو مدخل دائري وغرفتستثناء قاقفين, ب

 :Dever 1975الثالث )ن غرفة الدفن الثانية استخدمت في العصر البرونزي الوسيط أفيما بعد 
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اختمف  قدو (, Shaft Tombsمدفن من نفس النوع ) 400( ضمت B(, ومقبرة )19-20

(, وىذا النوع 11خذ شكل المربع مع غرفة دفن واحدة )انظر الشكل رقمأصبح يأالمدخل قميال و 

تل  مثل ولم يوجد في المواقع في جنوب فمسطين ,ريحاأنذاك فقط في آ لو من القبور وجد شبيو

( C(, ومقبرة )Dever 1975: 20)وتل العجول في غزه  ,وخربة القعاقير ,(الخيشالدوير )

 Shaftمن نوع القبور البئرية ) اً مدفن 50وجدت شمال غرب جبل زعيمة, وضمت حوالي 

Tombsةكذلك مقبر مم, ( كانت مطمورة باألتربة والط(Dوجدت بالقرب من مدخل خ ) ربة الكرمل

       مدافن المقبرة شجار في مداخل وحجراتيطا, وقد زرع الناس األالغربي من اتجاه 

(Dever 1975: 20.) 

 

 (Dever 1975:19)الكرمل خربة وضح عمييا المقابر في  رعدىا ديفأ طةيخر  :(9)شكل رقم
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حفريات  ىجر أثار, و والمنيوبة سابقا من قبل لصوص اآل المحفورة القبور بتنظيف بعض رديف قام

  (.Dever 1975:20) (B) ( ومدفن واحد في مقبرةAفي مقبرة ) مدافن خمسة في خرى صغيرةأ

 

           الكرملفي خربة  (A) مقبرةمن  (Shaft Tombs) قبور بئرية :(10شكل رقم)

Dever 1975:21)) 
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           الكرمل ( في خربةB) مقبرةمن (Shaft Tombs)  قبور بئرية :(11شكل رقم)

Dever 1975:22) ) 

خرى أثرية في خربة الكرمل, منيا قطع فخارية وقطع من معدن البرونز و ألع المادة اانو أ تختمفا

 49ومقارنتيا ب  ثار,آلا تجارستطاع ديفر جمعيا من ا ثريةأعة طق 145عظمية, ومن خالل 

ومتجانسة في مادة  يةمتشاب وجدىا كنتاج عممو الميداني في الموقع الحظ وجود قطع ثريةأقطعة 

(, وتميزت 12والب السريع )انظر شكل رقم دطريقة التصنيع عمى ال , وفيوفي المون ,الصنع

. ىذه المقى األثرية مشابية بيضاء رقيقة رتقالي وعمييا بطانةلى البإحمر الفاتح المائل ألبمونيا ا

 دونمن و  مقابض تخزين معالجرار معديد من المقى التي وجدت في مواقع أخرى بفمسطين. ل

جرار أيضا ال , (Kenyon 1965: 60)ريحاأب موقع تل السمطان في وجد مشابو ليا مقابض

تعود لمفترة البرونزية  عدة مواقع في أنواع مشابية ليا )جمع زعبوبة( وجدزعابيب  الفخارية ذات

   (Tufnell 1958: pl67) وتل العجول ,(Tunfell 1958: pl67) (الخيشتل الدوير) مثل
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(Kenyon 1956: fig8:9)التي ظيرت في موقع جبل زعيمة  صغيرةالفخارية الجرار , أما ال

بالحفرية التي قامت بيا كاثمين  القدسب تم العثور عمييا جرارل ةابيشفي الكرمل فقد كانت م

, (Garstang 1934: pl XVII:14)أريحا ب وكذلك ,(Kenyon 1966: pl XXIIB) كنيون

زخارف فقد وجد شبيو ليا في موقع  الفخارية الصغيرة التي ليا مقبض وتحوي عميورار أما الج

ارية من قبل ديفر , لقد تم العثور عمى صحون فخ(Dever 1972: 231-233)عين سامية 

 في غزه تل العجولفي خربة الكرمل وقارنيا مع مواد فخارية مشابة تم العثور عمييا في 

(Petrie 1932: pl XXIX)الذي تم العثور عميو في خربة الكرمل مميز  فخاريالسراج . ال

 :Kenyon 1965بأريحا  تل السمطانفي موقع  وجدت ة باألسرجة التييشبي ربعأ بفوىات

fig60ff)  و(Garstang 1934: pl XVII:14),  إكما وجد(بريق شاي فخاريTeapots )

 :Kenyon 1965) ريحاأو , (Olga Tunfell 1958: pl67)  شبيو بالتي وجدت في الخيش

fig 90:11),  موقع  في الذي وجدب شبيولى العصر البرونزي المبكر إومنيا ما ىو مميز ويعود

 وجد شبيو ليا, وكان من المادة الفخارية أباريق ليا يد (Schaub 1973: fig1-3)باب الظيرة

بشكل , وكأس فخارية مصنوعة عمى الدوالب (Engberg, Guy 1938: pl4:30) في مجدو

)انظر شكل  (Petrie 1931: plXLII) جيد وجد مثميا في موقع تل بيت مرسم جنوب الخميل

 (.(Dever 1975: 26-30 (13رقم 
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 (Dever 1975: 25) 1:5الكرمل, مقياس رسم  خربةمقابر  ثرية منأمواد  :(12شكل رقم)
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 (Dever 1975: 28) 1:5الكرمل, مقياس رسم  خربة ثرية من مقابرأمواد  :(13شكل رقم)

يي خنجر ف(, 14لى القطع البرونزية التي وجدت في خربة الكرمل )انظر شكل رقم إوبالنسبة 

في مواقع  لو, وجد شبيو لى فترة العصر البرونزي المبكرإ رالبرونز أرجعو ديفمصنوع من مادة 

تل  وفي مواقع جنوب فمسطين مثل, (Loud 1948: pl 7:13)شمال فمسطين مثل مجدو 

 كذلك .(Kenyon 1956: fig8:9) العجولوتل  ,(Tunfell 1958: pl67)(الخيشالدوير )

جد لو شبيو في لى فترة العصر البرونزي الوسيط, و  إ رسيم مصنوع من البرونز أرجعو ديف و جد

 Dever) سنجلفي و  (Lap 1966: 32-35) فمسطين مثل عين سامية المناطق الوسطى في

نذاك, كذلك سيم رمح آفي مواقع جنوب فمسطين  وول من نوعألالمثال ا, ويعتبر (36 :1971
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ية في الجنوبية و مواقع الشمالالوجد مثمو في معظم  ,لى العصر البرونزي الوسيطإو قوس يعود أ

 .(Dever 1975:32) فمسطين

(, عثر 9ورقميا  14انظر شكل رقم قطعة عظم مثقوبة ) ثرية في خربة الكرملألا ادومن المو 

, وجد Dever 1975:32)) ثناء حفرياتو االختباريةأحد المدافن أفي طمم وركام عمييا ديفر 

 .(Kenyon 1960:81)مثميا فقط في أريحا 

 

 1:5الكرمل, مقياس رسم  ابر خربةمن مق 3ثرية فخارية وبرونزية وعظميةأمواد  :(14شكل رقم)

Dever 1975: p31)) 

 

                                                           
3
 . 7:2مقياس رسم القطعة العظمية  
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 قبر 900 ما يقارب من خاللو  ,م(1975عام  هنشر ) في خربة الكرمل بحثوديفر نتيجة  استطاع

ترة اثارة تساؤالت حول العالقة المبيمة بين مواقع الف ة العصر البرونزي,لى فتر إتعود  ومدفن

ساد اإلعتقاد بوجود بعض المواد الحضارية في مناطق  البرونزية شمال وجنوب فمسطين, حيث

ما أظيرتة مقابر جبل زعيمة في خربة الكرمل من  دون غيرىا سواء بالشمال أم بالجنوب.معينة 

مواد حضارية تجاوز الحاجز النظري لآلثريين بين الشمال والجنوب, فالمادة الحضارية من 

ىذا  ,الفخار بشكل خاص جمعت بين ما وجد حصريا في الشمال وفي الجنوب من فمسطين

عزلة ال عن محيطيا وال عن واقع البرونزية في خربة الكرمل لم تكن منيشير الى دالالت ان الم

المحيطة كانت عمى  العصر البرونزي مواقع, فاالخرى في فمسطينالعصر البرونزي  مدنباقي 

الكرمل خربة ضافة إر من ديف ستطاعاامتداد الطرق بين الشمال والجنوب ومصر واالردن. بيذا 

 مقابريفوق عدد مدافنيا  ر مركزيةبمقابو  ,في تمك الفترة البرونزيالعصر مواقع طة يلى خر إ

 وجود مقبرة كبيرة بيذاأن  إلىر ديف ونوه .في ىذه الفترة ةمعروفال البرونزية قعامو الالكثير من 

خربة الكرمل في تمك الفترة بموقع  الشكل لربما تكون مقبرة مركزية لعدة مواقع محيطةو  الحجم

ثناء العصر البرونزي لم يكن أن حجم االستيطان البشري في خربة الكرمل ألمثل تل زيف, 

 .(Dever 1975: 32-33) المقبرة يتناسب مع حجم

نزي في موقع جبل عمى نمط مشابو لمقبرة خربة الكرمل في العصر البرو حديثا قد تم العثور لو 

الثقافي بوزارة السياحة واآلثار ظاىر في بيت لحم, والذي تم حفرة من قبل دائرة االثار والتراث 

 (,2016 اآلثار الفمسطينية/ دائرة اآلثارالفمسطينية )تقرير حفرية غير منشور, وزارة السياحة و 

المدفن)تصميم المدافن البئرية, الفوىة, غرف أو حجرات الدفن من حيث قياسات  حيث

  .يمتيا الموجودة في خربة الكرملبمثالمرفقات والمواد األثرية و  في طريقة الدفن تشابوأحجاميا(, و 
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 ( 2017: سفيان دعيس)ر( حسب تقسيم ديفA,B)منطقة الكرمل خربة من مقبرة قبور بئرية صور :(15شكل رقم)
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من ناحية  الكرملستيطان البشري في العصر البرونزي المتأخر في خربة الظيرت دالالت اكما و 

التي قام  ثرية الميدانيةألمن خالل نتائج المسوحات ا (8انظر شكل رقم الغرب )الخربة الغربية, 

آنية عثر عمى بعض كسر  حيث(م, 1968-1967بين عامي )(Kochavi) كوخافيموشي بيا 

 Kochavi and) الموقع في فخارية  وجرار باريق وصحونأمختمفة مثل كسر من  فخارية

others 1972: 76-77 )  

 

  4ق.م(002-ق.م2233)والفارسي  الحديدي الكرمل في العصر 2.0

 وفي الخربة الغربية ,ظيرت مدلوالت العصر الحديدي والفارسي في الكرمل في الخربة الشرقية

عام  (Ofer)التي قام بيا عوفر ثريةألثناء المسوحات اأ ماء(لى بركة الإا تم تقسيميا بالنسبة )كم

لمنشآت  وبقايا جدران ,مختمفةككسر أواني فخارية  ثريةألمن خالل بعض المقى ام 1993

ن مكان التجمعات السكنية في ىذه أ, ومن المرجح معمارية استخدمت ألغراض السكن والزراعة

, نظرا لتركز المادة الحضارية حوليا الفترة كانت بالقرب من الكيوف في خربة الكرمل الغربية

 . (Ofer 1993: 73) عوفر , حسب ما يرى المنقبوبالقرب منيا

                                                           
4

لى معدن الحديد الذي انتشر استخدامو في نواحي إطمق عمى ىذا العصر اسم العصر الحديدي نسبة أ 
خذ الحديد يحل مكان النحاس والبرونز في صنع أق.م  1200في عام و الحياة المختمفة في فمسطين , 

الت آلصبح الحديد ىو المعدن الرئيس لصنع اأسمحة, وفي القرن العاشر قبل الميالد ألالت واآلا
 .(Tewari 2003: 536-545) ثلفؤوس والمحاريسمحة والمناجل واألوا
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 ( 2017: خربة الكرمل الشرقية ) الباحثل( صورة 16رقم ) شكل

 الكرملخربة الكالسيكية في  عصورال 2.4

م( 324-ق.م 63ق.م( والفترة الرومانية ) 63-332وتضم ثالث فترات رئيسة, الفترة اليمنستية )

 (Taha 2014: 4). م(638 – 324) والفترة البيزنطية

 5( ق.م60 – 002الهمنستية )الكرمل في الفترة خربة  2.4.2

                                                           
كبر, وامتازت ىذه الفترة بانتشار المدن المحصنة ألسكندر اإلارتبطت الفترة اليمنستية في فمسطين بغزو ا  5

, وفي  ,com, 2011)Encyclopædia Britannica(Fergusen. وتخطيطيا والمسارح والحمامات العامة

ال إداري اليمنستي )البطالمة والسموقيين( إلبين طرفي الحكم اواخر الفترة اليمنستية كثرت الصراعات والخالفات أ

 ( .73 :2015 غريقية في فمسطين ) شوامرةإلشكاليات لم تمنع نشر الثقافة اإلن ىذه الخالفات واأ
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 الناحية الشرقية الكرمل فيخربة لى الفترة اليمنستية في إالدالئل الحضارية التي تعود ظيرت 

 (Guttman) وتمانغالمسح الميداني الذي قام بو خالل  ,(6)انظر شكل رقم  (خربة الشرقيةال)

لى إالتي تعود  البسيطةالجرار واألباريق الفخارية  بعض كسر حيث عثر عمى ,م1973عام 

لى حد كبير إالخربة, وىذا النمط شبيو في  ةستيطان ثانوياالت وجاءت كدال ,ةالفترة اليمنستي

, بالنمط الموجود في خربة سوسيا القريبة من الموقع من ناحية الجنوب الغربي إبان تمك الفترة

نما استخدمت آساسي أن سوسيا لم تكن قد سكنت بشكل إحيث  راضييا ألغراض أنذاك, وا 

 .(Guttman 1973: 222) الزراعة والسكن الموسمي

 6م( 042 –ق.م  60الكرمل في الفترة الرومانية )خربة  4.22.

فييا  أنشأوا الرومان أنالمصادر التاريخية ذكرت م إلى أن 1918عام  (Maderمادر) أشار

, في المناطق المجاورة الرومانيةليرية المتخصصة في نقل البريد بين الحاميات كتيبة الفرسان اإل

, (Mader 1918: 179) في خربة الكرمل رومانية جند حامية وجودذكر  يبيوسوفي وقت يوس

في المنطقة, لكن في ظل عدم وجود دراسات تاريخية أو أثرية معمقة مبنية عمى نتائج تنقيبات 

ة من المسوحات االثرية ذات فإن المقى اآلثرية من المواد الحضارية والمعالم المعمارية البسيط

  داللة عمى استيطان بشري في المنطقة ذي بعد زمني. 

                                                           
وانتشار المدن الكبرى بتخطيطيا الداخمي والخارجي  ,تميزت الفترة الرومانية في فمسطين بالنيضة المعمارية 6

 ,, وما يرافق ىذه المدن الكبرى من مرفقات داخمية مثل الساحات العامةكما ىو الحال في مدينة القدسميز الم

والقصور والحدائق والمسارح والحمامات العامة , وتطور النظام المائي بشكل كبير من خالل  ,والشوارع المبمطة

(, انعكس ىذا التطور والنيضة  76 :2015)شوامرة  بار وبرك لتجميع المياهآنشاء شبكة قنوات و إالعمل عمى 

 نذاك.آجميع نواحي الحياة في المجتمع  عمىانعكس بدوره و  ,لمعمارية عمى معظم المواقع في فمسطينا
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ثري  ألتمثمت الفترة الرومانية في خربة الكرمل ببعض البقايا المعمارية التي ظيرت كنتاج لممسح ا

كذلك العديد من المقابر  ,((Kochavi and others 1972: 76-77ون يالذي قام بو اإلسرائيم

لتي ال زالت واOfer 1993) ),(Guttman 1973خرى )ألفي المسوحات ايضا أالتي ذكرت 

 .الخربة ظاىرة في

ثار آلفي دائرة ا اً الذي كان يعمل مفتش", (S.A.S,Husseini)م وجد الحسيني 1933وفي عام 

 حجرية مزخرفةالكرمل قطعة خربة في  الماء بالقرب من بركةوجد  ,"نتداب البريطانيالفي فترة ا

  لى الفترة الرومانيةإتعود  عد فريدة من نوعيا في منطقة جنوب الخميل حتى اآلنت  

(Mandatory file no. 120, ATQ/629.)  (17)انظر الشكل رقم.  

, الرومانية لى الفترةإنيا تعود أ قالو  م,2010ين عام الثار كآلوىذه القطعة درسيا عالم ا

عمييا, حيث تظير الصورة منحوتو بشكل  ( (Herculesلكميز ىر اإللو  صورة وجودوأوضح 

شكال أصورة القائد بزخارف نباتية عمى شكل أغصان نباتات, و  تواضح عمى القطعة, وقد أحيط

 .(17, انظر شكل رقم )(klein 2010: 187)ورسومات ىندسية متداخمة 

 

 (.Klein 2010:187الكرمل )خربة صورة القطعة الحجرية المزخرفة في  :(17شكل رقم )
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في  القبور المنحوتةفي خربة الكرمل لى الفترة الرومانية إالحضارية التي تعود  لشواىدومن ا

تم العثور فخارية  جرار ثرية من كسرألكما دلت المادة الحضارية ا (18)انظر شكل رقم الصخر

بعد  في محيط ىذه القبور وعمى جوانبيا الذي قام بو الباحث الميدانيعمييا خالل المسح 

يطا والمناطق المحيطة و  الخميل مثل طينفي منطقة جنوب فمس مقارنتيا بنماذج الفخار الروماني

من ناحية الشرق عمى الطريق الواصل إلى خربة التوانة  بشكل منفرد في الموقع ووجدت , بيا

نيا قد دمرت من أيبدو ولم نتمكن من معرفة مخططيا الداخمي, فعمى ما , (8)انظر شكل رقم 

 ثرية.أبحثا عن لقى وناىبييا نابشي القبور الداخل من قبل 

 ا

 (2017: سفيان دعيسالكرمل )خربة لى الفترة الرومانية في إصورة قبر يعود  :( 18) شكل رقم
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 (2017براىيم ادعيس,إ: )رسمالكرمل خربةالقبر الروماني في  رسم :(19شكل رقم )

معاصر الزيتون  لى الفترة الرومانية في خربة الكرملإالتي تعود  خرىألا الحضارية لشواىدومن ا

كثر أكما ورد في  في المنطقة ارتبطت بانتشار زراعة الزيتون وانتشار كروم العنبالتي والعنب, 

 . (Bagatti 2010: 96)(,Mader 1918: 179من مصدر )

ومعالم بقايا  ,عمى العديد من المعاصر المسح الميداني الذي قام بو الباحث تم العثوروخالل 

)انظر شكل  معصرة عنب محفورة في الصخر في البمدة القديمة في خربة الكرمل معاصر منيا

بقناة عريضة بحوض تصفية  ليص ,الشكل شبو مربعىرس , مكونة من حوض (20رقم 

 ,العصير عمجلدائرية حواض ألثالثة   نصف دائرية مفتوحة بقنواتمستطيل الشكل, موصول 

خذ من حوض التصفية من خالل قناة بشكل مباشر, والحوض الدائري أول يألالدائري ا الحوض)

خذ منو بشكل مباشر بقناة داخمية توصل بينيما, والحوض أالثاني ممتصق بحوص التصفية وي

الثاني بقناة خارجية تربط بينيما كما ىو موضح شكل الدائري الثالث يأخذ من الحوض الدائري 

مع  لية عممياآو  حواض التجميعأمن حيث الشكل والحجم و  وخالل دراستيا ومقارنتيا ,21
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ردن مثل معاصر العنب في دير ألفي فمسطين واة والمناطق المجاورة طقالمنمعاصر عنب في 

ين في العصرين الروماني وفمسطتقنيات معاصر العنب في األردن ممحم, )جرشو  بو سعيدأ

في الخميل  حمحول ومنطقة ,(م1995", دراسات في تاريخ آثار األردن وفمسطين" ,طيوالبيزن

لى فترة إد ن نمطيا يعو أتبين ب (2014 الفمسطينية )تقرير حفرية غير منشور, دائرة اآلثار

 حقة.الفي العصور التاريخية ال عمالياستاالعصر الروماني, وتم 

 

 (2017: سفيان دعيسترة الرومانية  في الكرمل )لى الفإ( معصرة عنب تعود 20رقم ) شكل
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 (2017براىيم ادعيسإلي فترة العصر الروماني في الكرمل )رسم: إفقي لمعصرة العنب التي تعود أ( مسقط 21شكل رقم )

خربة  فكيو  أحدعمى معصرة زيت زيتون ) بد زيت ( في  الميداني وتم العثور خالل المسح

و قاعدة اليرس وحجر أ, يتكون من حوض (22 ) انظر شكل رقمالكرمل في البمدة القديمة

اليرس, ويوجد في حوض اليرس فتحة مربعة مخصصة لمعمود الذي يدار من خاللو حجر 

ومن  لى الوقت الحاضر,إولى ألا عمالوستافترة  ذبقي عمى حالو منومن المرجح أنو  اليرس,

لى إداخل المغارة, تشابو  لية التشغيل والموقعآمن حيث الشكل والحجم و  توخالل دراستو ومقارن

في حمحول  وام لصى خربة مانعينمثل معصرة  لى الفترة الرومانيةإتعود اصر معمع حد كبير 

-2013 زارة السياحة واآلثار الفمسطينية)تقرير حفرية غير منشور, دائرة اآلثار/ و  الخميل في

 , (110-87: 2014 )الخطيب ومعصرة خربة الدير في بيت ساحور في بيت لحم ,م(2014
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 ةماثمم ,في كيف ةموجود )بد( وفي منطقة جبع شمال شرق القدس تم العثور عمى معصرة

خربة الكرمل, من حيث الكيف وحجر البد والمكونات المحيطة في الداخل, مثل  في ةلمموجود

لى الفترة إثرية في كيف جبع ألرية, وقد عادت المادة احواض التخزين, ومثل القواطع الحجأ

 لمفترة الرومانية خرى دلت عمى عصور سابقةأثرية أساسي, ووجدت مواد أالرومانية بشكل 

ثار آلكثر من فترة زمنية ) وزارة السياحة واأ فيالموقع  عمال, دلل ذلك عمى استخرى بعدىاأو 

   (. 2017 رو غير منشثار, تقرير حفرية آلالفمسطينية/ دائرة ا

ثري ألعدم وجود البحث الالفترة الرومانية كانت حاضرة بقوة في المكان, لكن  إنعتقادي باو 

لى التخريب والتدمير الذي عانت منو المنطقة بشكل عام حال دون معرفة إعمق, إضافة الم

 تفصيمية ألىمية ىذه الحقبة في خربة الكرمل.
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 (2017: سفيان دعيس) الكرملخربةنية في لى الفترة الروماإمعصرة زيتون تعود  (22شكل رقم )

 

 (2017 )رسم: عوني شوامرة( رسمة معصرة الزيتون 23شكل )
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 7(م608 – 024الكرمل في الفترة البيزنطية )خربة  2.4.0

لما  ,الكرملستيطان البشري الذىبي في خربة الو فترة اأتعتبر الفترة البيزنطية الفترة الذىبية 

جزاء أانتشرت ىذة البقايا لتغطي جميع  خمفتو من بقايا حضارية ضخمة في الموقع, حيث

ت آومنش ,وبقايا بيوت سكنية ,ومعاصر العنب ,رالمقاب, و الكنائس ال سيما ,وجيات خربة الكرمل

 خرى. آمعمارية 

ختالف الفي خربة الكرمل, مع ا لى وجود عدد من الكنائسإشارت ثرية والحفريات أألت االمسوحا

غرب فمسطين الذي قام بو كل من كوندر وكتشنر عام  فمسح, بالتحديد عددىا وموقعيافي 

ولى في األ ,(Conder and Kitchener1883: 372-374)وجود ثالث كنائسم ذكر 1883

ولى ألالمسوحات او   .جنوب الخربة الغربية ةوالثالث الخربة الغربية, فيوالثانية  ,الخربة الشرقية

 ربعة كنائسالتي قام بيا روبنسون وسميث في منطقة الكرمل  تتحدث عن رصدىم أل

(Robinson and Smith 1841: 196-201)والثانية جنوب  في الخربة الغربية,ولى , األ

م 1918عام  ما مادرأ .الخربة الغربيةوالرابعة غرب  ,والثالثة في الخربة الشرقية الخربة الغربية,

في الخربة ولى , األ(Mader 1918: 177-187)مكانية وجود خمس كنائسإتحدث عن  فقد

 ,و بركات (أرجم البركة )  الخربة الغربيةوالثالثة جنوب  ,والثانية في الخربة الشرقية الغربية,

 ,الريزة(رجم سم اويطمق عمى موقعيا في الخربة الشمالية ) شمال الخربة الغربية والرابعة

  (.24)انظر شكل رقم  خربة الغربيةخامسة صغيرة الحجم شمال غرب الوال
                                                           

, وتميزت ىذة الفترة الدين المسيحي كدين رسمي لمدولة عتناقافترة البيزنطية في فمسطين بتبني ارتبطت ال 7

التي انتشرت بشكل كبير وواضح في ديرة والكنائس وتجسد ذلك ببناء العديد من األ ,بتطور الحركة العمرانية

 رجاء فمسطين كافة.أ
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 (2017الفمسطينية  طة تبين موقع الكنائس في خربة الكرمل )وزارة السياحة واآلثاري(: خر 24شكل رقم)

 كاآلتي: خالل الفترة البيزنطيةخربة الكرمل الكنائس في توزعت 

الغربية وتتوسطيا, بمحاذاة القمعة الصميبية من ناحية  الكنيسة األولى: تقع في الخربة

 (, وقد وصف معظم الرحالة موقعيا بالنسبة لمقمعة الصميبية في الموقع.24الشرق)انظرشكل رقم

من بين  , كثالث أكبر كنيسة(م1918الذي زار الكرمل) (Maderلماني مادر )ألاألب ا ذكرىا

ن موقع وبي   ,ينالخامس والسادس الميالدي ينتعود إلى القرن الكنائس في منطقة جنوب فمسطين,

و ال يزال أنقاضيا مغطى أ من جزءاً لى أن إوأشار  بجانب القمعة الصميبية,لى الشرق إ الكنيسة

يصعب فيم مخطط الكثير من أنقاضيا مطمورة, و  نإوبذلك ف الصميبية, القمعة وأج تحت البر 

 ,متراً  12.20وعرضيا  متراً  23.48حوالي من الداخل  وكان طوليا, ساسي بدقةألالكنسية ا
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وبيا  ,متراً  0.90مك الجدار فييا كان بمعدل سو , اً متر  2.13وعرض  متراً  4.57والحنية بعمق 

قاعات )صحن  ثالثن الكنيسة كانت ذات ألى إثارىا باقية, ويشير آال تزال  عمدةأسبعة 

عمى كل جانب,  اً متر  0.70عمدة بعرض وكانت القواعد الخاصة باأل ,ورواقين عمى الجانبين(

 متراً   0.64و ,ارتفاع رامت  0.35بعادىا أو  ,كما ويوضح قياسات بعض التيجان التي عثر عمييا

 ,بسيطة داتمع ثالث ور  متراً X 0.2 91.74  عمى طول الجانب العموي, وزينت العتبة 

ستثنائي اوتنتشر العديد من مكعبات الفسيفساء بشكل  ,وبالصور النمطية لمدائرة المغمقة لمصميب

لى ميزة إلكنيا ال تشير  ,من األرضية صل جزءاً , وكانت باألو القمعة الصميبيةأبرج بين حطام ال

 .(Mader 1918:181) المون وأخاصة في الشكل 

 سائية,فسيفال تيارضيأوجود  صفو  ,اتيجااليطالي بام زار الكرمل األب 22/2/1944في تاريخ 

اتي الحقا النقش ققارن باو , (Bagatti 2010: 95)  الفترة البيزنطيةلى إ تعودوبين بأنيا 

ثار لماني ماتمان في حولية اآلالذي نشره العالم األ عمى أرضية الكنيسة الفسيفسائي الموجود

وأوضح بأنيما  ,ردنألم مع النقش الفسيفسائي الموجود في جبل نبو في ا1971 عام ردينةاأل

 . (Bagatti 2010: 95-96)متشابيان جداً 

من خالل  الصميبية, القمعة لىإ, وبين موقعيا بالنسبة كنيسةىذه ال( إلى Pringleتطرق برنجل )

لى القرن إرجع تاريخ الكنيسة أوقد  ,م1997الدرارسة التي أعدىا حول المباني الصميبية عام

ب في يو محار أكما وصف وجود ثالث حنيات  ,و السابع الميالدي في الفترة البيزنطيةأالسادس 

( من ناحية سماىاأكما ) الصميبية القمعة وأة المالصقة لمبرج الجية الشرقية لمكنيس

 .(Pringle 1977: 61)الشرق
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 (Mader 1918: 180)لمكنيسة األولى المالصقة لمقمعة الصميبية في الكرمل رسم توضيحي :(25الشكل رقم)

ولى في الكرمل ألع الكنيسة اموق في أثرية ردنية حفريةاأل ثارة اآلجرت دائر م أ1963م عا في

  .((Mattman 1971: 87-90 ستكشافياال

ذكرىا روبنسون (, 24الكرمل )انظر شكل رقم خربة الشرقية في  تقع في الناحية الكنيسة الثانية:

م, وحدد موقعيا بالنسبة لمقمعة الصميبية في الخربة الغربية, وذكر 1841الذي زار المنطقة عام 

 ة الصميبية,تجاه شمال شرق القمعاتل عمى بعد ثمث ميل ب وسطفي أنيا كنيسة كبيرة موجودة 

 Robinson and) يدمةسوار وحيطان صغيرة مأو  ,ثرية مزخرفةأبقايا حجارة و  بقايا أبنية ويذكر

Smith 1841: 196-201). 

 Conder andالذي قام بو كوندر وكتشنر ) ,م1883( عامSWPمسح غرب فمسطين)وفي 

Kitchener,) ,الكنيسة الثانية في الخربة الشرقية وصف  تم لصالح صندوق اكتشاف فمسطين

وصحن  ,من الداخل اً عرض اً قدم 40و  ,من الداخل طوالً  اً قدم 77بقياس  الكرمل,خربة في 
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, وكان ىناك اً دام عرضقأ 7والممرات في مربعيا  ,اً قدم 15الكنيسة يحتوي عمى محراب بقطر 

عمدة أوىناك بقايا  ,امدقأ 3من جية الشمال, الجدار بسمك ة ضيفت لمكنيسىأبناية صغيرة 

 متر 2.74وعتبة حجرية بطول  ,دامأق 8.6وطول  ,قدم 1.8بقياس قطر  ,منقولة من محميا

ووجو العتبة مصقول وناعم بقياس  ,عمييا ةوزخارف لثالث ميداليات منحوت ,سم 0.91وارتفاع 

 :Conder and Kitchener 1883) ا كان ىناك زخرفة لصميب في دائرةكم ,قدم عرض 1.2

373) 

عمى التالل فقد ذكر وجود بقايا كنيسة  , (م1918)عام (Maderلماني مادر )ألاألب ا ماأ

أربع مستويات  من ةوىي مكونم,  30X20ومساحتيا وقام بقياسيا ووصفيا, في الكرمل,الشرقية 

القاعات الثالث ما أ, أمتار 3وحنية بعمق  ,اً عرض متراً   4.50و مكعبة بمساحة أمربعة 

مقسمة بأعمدة , مترا  20والعرض الكمي  ,متراً   19.60كانت بطول فقد )الصحن والرواقين( 

, والتي طوليا في الصحن اً متر   1.20جدار الواجية بسمك و , مترا 0.55قطر الواحد منيا 

إلى بيو معمد, وبجوارىا من الشمال بقايا جدران يفضي , وتقع حوليا األعمدة, ما امتر   14.50

يظير عمى نياياتو و  ,يوجد عمييا صميب و بيت رزاعي, وكانت العتبة الكبيرة عمى بعد خطوات 

 ( .Mader 1918: 181) متداد وتشعبا

(, وقد ذكرىا 24الشكل  الكرمل )انظرفي خربة  في الناحية الغربيةالكنيسة الثالثة: تقع عمى تمة 

ولم  ,عمى بعد ميل تقريبا الصميبية, عمى الطريق من ناحية جنوب القمعةم 1841روبنسون عام 

ين, الجزء الشرقي وىو أجز  لىإ, وقسم البناية طوالً متر  47.55وبقياس  ,خرى حولياأمعالم  يكن

 متراً  26.5والجزء الغربي  ,اً عرض اً قدم x 46 طوال متراً  21عمدة بقياس أمع وجود , كبراأل

 . (Robinson and Smith 1841: 196-201) اً عرض متراً  x 14.63 طوالً 
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 كنيسةالثار آووصف  ,الكرملخربة الدمشقي نعمان القساطمي  مستكشفم زار ال1874وفي عام 

وضح أنيا أو دقائق,  5لى الجنوب من خربة الكرمل عمى بعد إ , وبين موقعيا ىاوبقايا الثالثة

لى قبل دخول إوأرجع تاريخ ىذه الكنيسة  ,ماأقد3أقدام وعرضيا  8مبنية بحجارة كبيرة طوليا 

ن ترتيب إحيث  ,ذلك عمى ترتيب الكنيسة عمى الطقس الشرقي عتمد فياو  ,لى البالدإالصميبيين 

 ,وحوليا رواق ,اً عرض اً قدم 42 ,طوالً  اً قدم 70وقياسات ىذه الكنيسة  ,ترتيبا التينياً  يبيينالصم

 )تيسير خمف و المحرابأبو الييكل  نستثناء الجانب الشرقي ألاا باب من كل جانب بولي

2010: 48-51). 

 

 :2010 الكرمل ) تيسير خمف خربة رسم توضيحي لمقساطمي يوضح فية الكنيسة الجنوبية في :(26شكل رقم )

51) 
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 ,جنوب خربة الكرمل ةلثالكنيسة الثا, تم وصف م1883( عامSWPمسح غرب فمسطين)وفي 

وكانت ىناك  ,شمال جنوب متراً  12.2و  ,غرب شرق اً قدم 70بقياسات  ,متراً  274تبعد حوالي 

, وقناة متراً  27.5في الجية الغربية بطول  اً وكان البيو موجود ,حجارة منحنية تدل عمى المحراب

 .(( Conder and Kitchener 1883: 373محفورة بالصخر جية الجنوب

وتقع  ,كنيسة ديربأنيا الكنيسة الثالثة  ,(م1918)عام  (Maderلماني مادر )ألاألب ايذكر و 

وكانت تسمى  ,ثريةألاطار البقايا إ وخارج ,ومنفصمة في الخربة الغربية, جنوب القمعة الصميبية

 المستطيل ناصر المعمارية لمخططر جميع العو ظي وضحن قبل البدو رجم البركة,  ويم

  )يسر)الرواق الخمفي األ  Prothesisوعمى جانبييا   ,متراً  20 ,3, والحنية بعمق ي(البازيميك)

 متراً   2.50و اً قطر مترًا  0.54و  ,متراً   2X5يمن(, وأعمدة أل)الرواق الخمفي ا Diakonikonو 

-وتنقسم إلى ثالث قاعات بمحور شرق ,لى صحن الكنيسةإمتدت ا, حيت و فجوةً أ اً وسطي اً فراغ

, ويوجد متراً   14,20جنوب بطول -وتوسعة بمحور شمال ,بين الشرق متراً   20غرب بطول 

, وتربط صحن الكنيسة مع الرواق الغربي, متراً  1.10 ليا ثالثة مداخل, عرضيا من الخارج 

و أيعود لدير  نو جدارأما قاعة صحن كبير, أو يفترض إ, وتشكل أمتار 4ذي ىو بعرض ال

 .(Mader 1918: 182مبنى سابق )
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 (Mader 1918: 182)رسم توضيحي لكنيسة الكرمل الجنوبية   :(27شكل رقم )

 مادر ويشير(, 24الكنيسة الرابعة: تقع عمى تمة شمال الخربة الغربية في الكرمل)انظر شكل رقم 

 ,تعود لكنيسة , من المرجح أنيا كانتلمتل الشمالي تيجان عمى الجية الجنوبية 3لى وجود إ

التل  عمى سفح يناك مصطبةفسفل, ألى إنيا تتدحرجت أغمب رض مرتفعة فعمى األأنيا عمى وأل

و  ,سفلم من األ 0.34عمى, م من األ 0.5حد ىذه التيجان أبعاد أمن الحجارة", و  اتحوي "رجم

من شرفة  خطوةً  20ثري كبير يبعد أن ىذه التيجان قد جاءت من موقع أ, ويذكر اً م عرض0.50

وىو مكان وجود الكنيسة  ,شخاص من يطا باسم رجم مرزيحد األأوالتي ذكرىا لو  ,الشمالي تلال

في الشعائر  عملستابناء  لىإربما تعود و  ,بدليل وجود التيجان المزخرفة برموز دينية الرابعة

 .(Mader 1918:184)الدينية
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( حسب وصف مادر 24الكنيسة الخامسة: وتقع غرب الخربة الغربية في الكرمل)انظر شكل رقم 

الصميبية في الخربة  ةالشمال الغربي من القمعلى إ بيت رزاعيذكر وجود  م, حيث1918عام 

وجود كنيسة خامسة حسب رأيو, ولكن ىذا البيت غير  إمكانيةلى إوالتي يشير موقعيا   الغربية,

 لبنايات الحديثة والسكانىولة باأم وحسب وصفو يقع في منطقة ,ضراموجود في الوقت الح

(Mader 1918:185).  

لى خمس كنائس في آن إالسؤال الذي يطرح ىنا: لماذا تحتاج منطقة صغيرة )خربة الكرمل( 

 ؟واحد

ن اثنتين من الكنائس غير مؤكدة, والمسوحات أبما ول : ألوجو, اأوفي جواب السؤال ىنالك عدة 

ن تكون ىذه البقايا أثرية لم تؤكدىا, وليس ليا من البقايا غير بعض التيجان, فمن الممكن ألا

عادة ا  الوقت الحالي من خالل عمميات التجريف و  فيمنقولة من مكان إحدى الكنائس الظاىرة 

  الحجارة من قبل السكان الحاليين . عمالاست

تواجد ثالث  إمكانيةلى إكرمل في ال أو أكثر جاتي وجود ثالث كنائسابرجع أوفيو الوجو الثاني: 

    ن الكرمل ذات تاريخ عريق,أضاف أنذاك, كما آن واحد آوائف دينية مختمفة في ط

(Bagatti 2010: 96). 

بزيادة  في الكرمل و تعويضةأستبدالو اتم  قد تكبير حجم الكنائسأن  مادر حيرجثالث: الوجو ال 

 بأنويرجح ىنا  ,األردن يمادبا شرقفي  كنيسة 12وذكر وجود ت, عداد الكنائس في ذلك الوقأ

لى إمناطق الحضرية نسبيا تشير تكون الزيادة في عدد الكنائس والمباني الدينية  في ال

 (.Mader 1918: 184نقسامات الكنسية والطوائف المختمفة )الا
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سم اطمق عمييا أ  وصف خربة صغيرة فقد  م,(1968-1967سرائيمي بين عامي)المسح اإلما أ

الفخار  (,8)انظر شكل رقم  شمال خربة الكرمل تقع عمى ىضبة مرتفعة ,خربة بركة الكرمل

لى خربة ماعين يوجد رجم إعمى جانب الطريق المؤدي  ماأ لى الفترة البيزنطية,إفييا يرجع 

لى بركة إضافة إرض, وبعضيا ممقاة عمى األبركات, وفيو بقايا كنيسة وأعمدة بعضيا منتصب 

لى إيا يعود في فخارال, لى الغرب منوإخرى تقع أوأبنية  ,مقصورة بالمالط وبئر كبير مربع الشكل

 .(Bar-Adon and others 1972: 76) الفترة البيزنطية

لمعالم , ام 2012عام  (Malka) مالكاالباحث بين  وحات والدراسات السابقةمسمراجعة لموفي 

المسوحات عتماده عمى اب ,الكرملخربة وتوزيعيا في  ,لى الفترة البيزنطيةإثرية التي تعود األ

ية بالقرب من رضية فسيفسائأوجود إلى  ضاف المسح أوالدراسات السابقة عن الموقع, و  الميدانية

جنوب شرق  إلى الطريق المؤدي( عمى الكرملخربة جنوب  رجم بركاتالكنيسة الجنوبية )

م جنوب الكنيسة الجنوبية وجود منشأة معمارية مكونة من 200, كما يذكر عمى بعد الكنيسة

ويوجد في القسم  ,عمى من الغربيأالقسم الشرقي  ,(29)انظر شكل رقم  مين شرقي وغربيقس

              حولياوقنوات منتشرة عمدة أجزاء من أو  ,الغربي ثالث غرف شمال الحائط

(Malka 2012: 268-273).  
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 :Malka 2012) لالكرمخربة المنشأة المعمارية جنوب الكنيسة الجنوبية في  (28) شكل رقم

270) 

ستقصاء المعمومات او  ,ودراسة الموقع ,الذي قام بو الباحث ثرياأل الميداني المسح ومن خالل

استمر وجودىا بشكل  ربع كنائس رئيسةأتم تحديد موقع  ,الكرملخربة من السكان المحمين في 

 كدأوذلك لمت ,ستطاع السكان وصف معالميا وبقاياىا المعماريةاحيث  ,لى فترات حديثةإواضح 

يا بشكل وبحاجة لمكشف عن ,نقاضزالت تحت األ ماو  غربية,ال الناحيةولى في ورد سابقا, األ مام

الناحية زالت بعض بقاياىا المعمارية موجوده, والثالثة في  وما ,الشرقية ناحيةكامل, والثانية في ال

أو  والرابعة الكنيسة الجنوبيةنقاضيا, أ وقد تم بناء مسجد حديث عمى ,)رجم الريزة( الشمالية

 نقاضيا.أعمى  آخر حديث ناء مسجدوقد تم ب ,) رجم بركات( جنوب الخربة
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في بمدتيا القديمة بالتحديد عن بقايا معصرة عنب و لكشف خالل المسح في خربة الكرمل وتم ا

مباشرة, رض ألوكبيرة ثبتت عمى االحجم وحجارتيا متوسطة  ,لونيا أبيض رضية فسيفسائيةأذات 

اليرس الحجرية, ويوجد في حوض اليرس فتحة مربعة الشكل مخصصة  و قاعدةأ وحوض

  .(29)انظر شكل  لمعمود الذي يدار بو رحى المعصرة

مثمة المعاصر من ألية عمميا مع بعض آمن حيث الشكل والحجم ومكوناتيا و  مقارنتياتمت و 

لى حد إ تصميمالتخطيط وطريقة الكل و الشنيا تتشابو في أوجد  المناطق المجاورة والمحيطة,

وخربة شويكة في رام  ,ة البرجوخرب ,الخميلفي لى الفترة البيزنطية إتعود عنب معاصر مع كبير 

 في المناطق المجاورة مثل, واختمفت في الشكل والحجم ولون الفسيفساء مع معاصر عنب اهلل

  في الجنوب الغربي من الموقع. ةخربة سوسي

 

  (2017:سفيان دعيسفترة البيزنطية في الكرمل )لى الإ( صورة معصرة عنب تعود 29شكل رقم )

جاءت بشكل منفرد   المدافن, الكرملخربة الفترة البيزنطية في لى إالتي تعود   ثريةألومن الدالئل ا

عمى شكل مقبرة كبيرة مقطوعة في الصخر في الجية و  ,طراف الموقعأوقد توزعت عمى جميع 
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( D) ةالتي مثمت مقبر  ,(24)انظر الشكل  الكرمل الرئيس من جية يطاخربة الغربية عند مدخل 

نشاء بيوت سكنية ا  وقد تم نيبيا وتدميرىا و  (,9م )انظر الشكل رقم 1975عام في تصنيف ديفر 

 نقاضيا.أحديثة عمى 

  .(م2927–608في الكرمل ) خرةأسالمية المتإلوا سالمية المبكرة والصميبيةإلالفترة ا 2.5

 :آلتيوالحديث عن الدالالت الحضارية في الكرمل في ىذه الفترة كا

 ( م . 2399 – 608سالمية المبكرة ) إلالكرمل في الفترة ا 2.5.2

( م والفترة 969 - 750( م والفترة العباسية )750 - 638موية )أل: الفترة احقبةتضم ىذه ال

 ( م.1099 -  969الفاطمية )

ثرية ثناء التنقيبات األأم الكشف عنيا ثرية التي توالمادة األ ,من خالل معطيات البقايا الحضارية

 ,) التي ستكون محور الدراسة في الفصل الثالث(م في خربة الكرمل2015عام السابقة والحديثة 

(, ما سالمي المبكرستمر في ىذه الفترة )اإلالكرمل قد اخربة ستيطان البشري في الن اأتبين 

 .ةالبمدة القديمة الحالي منطقةال سيما  ,الموقع ستمرارية الحضارية والسكنية فيالى ايدلل عم
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 ( م. 2287 – 2399الكرمل في الفترة الصميبية )  2.5.2

الكرمل, خربة ثرية في برز المعالم األألى الفترة الصميبية من إتي تعود تعتبر القمعة )البرج( ال 

عمى الخربة أفي  (البرج) القمعة قعتحيث  إبان تمك الفترة, دورا ميما في مراقبة المحيطالتي لعبت 

, )انظر ((Mader 1918: 177-187 ة لفترة البيزنطيالى إنقاض كنيسة تعود أفوق  ,الغربية

 (.24و 8األشكال رقم 

 (ىـ543م/1139) بان معركةإ (218-206 :1998)السيد  حسب الصميبية بنيت قمعة الكرمل

 أياري جنوب, وفالولي لممممكة في أوخط دفاع  ,فاعيكتحصين د ,بين الصميبين والمسممين

عموري ) جتمعت حشود الصميبين قي الكرمل بقيادة الممك عمورياىـ 568م / ذو القعدة 1173

يوبي لمواجية جيش صالح الدين األ ,(206 :2004)مارشال بمدوين ,يك(لر ماأاسم آخر لمممك 

 القادم من مصر.

نيا المعمم أوذكر ب ,تتوسط موقع الكرمل بأنياالقمعة الصميبية  روبنسون م حدد (1841عام ) في

و الخربة أبنيت عمى تمة في منتصف الموقع نيا أالرئيس في الموقع, وفي وصفو لمقمعة ذكر 

ن أ, وذكر  متراً  9.14وارتفاع الباقي منو  متراً  x 12.8 متراً  18.9عمى شكل مربع بقياس 

الجزء الشمالي والغربي يحتوي عمى منحدر تحصين ) جدار مائل ( عمى شكل حصن مثل القمعة 

 ,ثنان مقوسانالوا ,انن ىناك طابقأالموجودة في القدس, وحجارتو ميذبة وليست كبيرة, وذكر 

اية قوس مدبب , وفي مدخل البنأمتار 3حوالي  وسماكة الجدار اوكان القوس العموي مفقود

وفي  ,لى الثاني ويوصل بينيما بدقة ىندسية, والشبابيك كانت موجودةإول موجود من الطابق األ

ة صغيرة عمى شكل برج دائري أقدام قميمة يوجد ىناك منشأالجية الشمالية لمقمعة عمى بعد بعض 

ة شأن يكون لو عالقة بمنأمن الممكن  متراً  1.8من الخارج وسماكة الجدار مترًا  8.7بقطر 
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لى القمعة, وفي الجية الشرقية لمقمعة إقل ممر مغطى من ىذه البناية ألو عمى اأ ,رضاألحت ت

 (.Robinson and Smith1841: 196-201) كانت ىناك كنيسة صغيرة

ك) ممك القدس وقائد القوات الصميبية( يلر امأن الممك أ(م ذكر 1869( عام )rin Gueن)ير و غي

 Guerin)م لمواجية قوات صالح الدين1172الماء عام  قد عسكر في الكرمل بالقرب من خزان

1869:167-170. ) 

 قدمو  الصميبي ف البرجوقد وص ,الكرملخربة ( Rey) الرحالة الفرنسي(م زار 1871في عام)

عمى الحدود بين  ان الكرمل والسموع كانتأوذكر  ,(30)انظر شكل رقم  رسما توضيحيا لو

حول  وك قد عسكر مع جيشيالر مأن الممك أ أضافالجنوب, و نية ومصر من ناحية تيالالمممكة ال

              م 1172عام  األيوبي لمواجية جيش صالح الدين ,سابيعأدة بركة الكرمل ع

(Rey 1871: 102-104) ويتكون  ,مربع الشكل وىو ,يرتفع وسط الموقع بأنو البرج وصف, و

ويحتوي عمى مدخل يرتفع قميال عن  ,سفل بجدار دفاعي مائلومحاط من األ ,من طابقين

سفل أو قناة ماء في الخارج متصمة بأج وبين وجود صيري ,ومن الداخل متصل بدرج ,رضألا

 .(Rey 1871: 102-104البرج )

ا في نفس الوقت تقريبا لتحصين ن قمعة الكرمل وقمعة السموع قد بنيتأومن الواضح مما تقدم 

ردن, وعمى نفس الخط, ألالشوبك والكرك جنوب ا تيمنطقة جنوب فمسطين, بالتزامن مع قمع

 نذاك.آمتداد لمتحصين الجنوبي لممممكة الصميبية اك
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 (Rey 1871: 102)( رسم توضيحي لبرج الكرمل  30شكل رقم )

( عمى البرجالقمعة ) , ووصفالدمشقي نعمان القساطمي الكرمل مستكشفم زار ال1874في عام 

رجع تاريخ أوقد  ,طابقين عموي وسفمي ىلإوينقسم  ,معظمو مدمرن أ إلى شارأو  تل في الخربة,

 متراً  19.2ذا البرج بطول قياسات ى أخذوقد , لمنطقةافي المسيحيين  وجودزمن  ىلإالبرج 

 وبو موجود باب ,متراً  6.7 حوالي وارتفاع القسم الباقي منو من جية الغرب, متراً  14.6عرض بو 

لى وجود بئر إشار القساطمي أ, و متراً  2.13وسمك حائط البرج  ,متراً  0.9لمطبقة العميا عرضو 

 حوالي بركة قبالة ىذا البرج من جية الشمال قطرىا ىلإداخل البرج كان يسحب الماء منو بقناة 

, عمى السورألى إدرج من الطبقة الثانية يصل  )شكميا دائري(, وأوضح بأن ىناك متراً  6.1

 درجة, كما يوجد بالطابق الثاني درج وباب  16ولو مترًا,  0.6وعرضو  متراً  4.3طول الدرج 

وفي الطابق الثاني غرف في الحائط الشرقي عرض  ,متراً  0.9لى الطابق السفمي عرضة يؤدي إ
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 4.57لى بداية الغرفة إوالمساحة بين الحائط  ,متراً  1.8والمسافة بينيما  ,متراً  1.8كل واحدة 

صبحت أت ىذه الغرف بالضيق شيئأ فشيئأ حتى ذخأو  (,الداخل كانت ىذه القياسات من) متراً 

وفي الحائط الشمالي غرفة واحدة في زاويتو الشرقية  ,متراً  0.9عند حائط السور الخارجي 

, وفي الحائط الغربي غرفة واحدة في عمى البرجأباب الدرج العموي الذي يصعد لصقو مال

كان وجزء كبير من الحائط الغربي نو مدمر أل ؛المنتصف وال يوجد شيء في الحائط الجنوبي

 .(50-48: 2010خمف ) اً مدمر 

 

 (50: 2010خمف ح برج الكرمل والساحة المحيطة بو)( رسم لمقساطمي يوض31شكل رقم )
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وحدة القراط  ) قيراطانو  متراً  7.3وعرضو  ,متراً  15.2حوالي وجاء طول البرج من الداخل  

نذاك(  وحول البرج آبار الماء آصبع يد الشخص, وكانت شائعة لقياس إقياس وىي عبارة عن 

حوالي  الغربية فالمسافة بين رأس الحائطمن الجية الجنوبية والشمالية حائط مائل, وأما الجية 

خرزة )حجر ضخمة تقطع وتنحت عمى شكل حجر  لو يوجد ثار بئرآكما توجد  .أمتار 10

من جية  الخارجيو مربع ويعمل بيا باب وتوضع عمى فوىة البئر( بقرب الحائط أدائري 

لى طرف إوطولو من حائط السور  ,مترًا واحداً , وفي الحائط الشمالي ممشى عرضو الشمال

والمسافة  ,قراريط 4و  متراً  7.3وطول الدرج  وقيراطان, متراً  0.9وعرض الدرج  متراً  7.9درج ال

 .(51-48,ص2010خمف, ) متراً  1.2بين الدرج والبركة المذكورة سابقا 

القمعة في  وأوصف البرج تم  وكوندر,الذي قام بو كتشنر  (SWPوفي مسح غرب فمسطين)

من الشرق  متراً  14.6و متراً  19.2لى الجنوب إالقمعة من الشمال قياسات وكانت  خربة الكرمل,

عمى الطابق الثاني أوالجية الشمالية والشرقية لمبرج مازالت قائمة حتى ,  لى الغرب من الخارجإ

, وىو مواجو لبئر ماء صغير, والحجارة تم متراً  2.1وسمك الجدار  متراً  7.3( بارتفاع )السقف

شبابيك من الشرق  ة, والبرج لو ثالث, والواجية مصقولة وناعمةمتراً  x 0.4 0.6تيذيبيا بقياسات 

والسقف  الداخل, سبيا ومربعة من الخارج ومقوسة منوىي صغيرة ن ,عمى مستوى الطابق الثاني

والدرج  ,ساس الجدار ميدمأ, و ت الصميبية عادةً آالمنش المواد وميدم وركامو يحتوي عمى مواد تشب

لى السقف بالقرب من الشباك في ىذه الجية في الطابق السفمي, إفي الجدار الشمالي يؤدي 

لحق بو  جدار في الجية الجنوبية والغربيةما الأ ,قائمالشمالية الشرقية من الداخل وجدار الجية 

لى باب صغير في إلى الغرف الداخمية ثم يصل إيصل  ,, ومدخل البرج كان من الشمالالدمار

من الشمال  متراً  22لى الغرب و إمن الشرق  متراً  55مى مساحة الحائط الغربي, والبرج قائم ع

ن آلخر لكنو اآبجدار  اً نو كان محاطأ مكنن الموم ,سفمو جدار بشكل مائلأو  ,لى الجنوبإ
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طراف ىذه أحد أوفي نياية  ,من مكانيا نقولةعمدة مأميدم, وفي جية البرج الشرقية كانت ىناك 

و كنيسة صغيرة, وشمال أمن البرج  اً ن تكون جزءأة نصف دائرية من المحتمل أالجية وجد منش

مع درج  متراً  1.2من الخارج وسماكة جدارىا  متراً  8.5ة دائرية الشكل قطرىا أالبرج وجد منش

 ةشكممائل حولو بشكل م مبنية تبالطا 6ي الجية الشمالية لمبرج لى داخميا, كما يوجد فإؤدي ي

 Conderصمية ألة اأبين البرج الدائري والمنشما يوجد ممر مغطى يوصل و , نظام حماية ودعم

and Kitchener 1883: 372-373)) 

 

 

 من مسح غرب فمسطين و( رسم توضيحي لبرج الكرمل ومحيط32شكل رقم )

 ((SWP 1882:373 
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في الفترة  الموقع نأ ,(م1918)عام  الذي زار الكرمل ,(Maderلماني مادر )يوضح األب األو 

كان من  حيث ,يذا الوقتل قائم منيا دورا ىاما, من خالل القمعة التي بقي جزءاً  لعبالصميبية 

 م,1172في الكرمل سنة  مع جيشوعسكر  ريمو ع الممك ذكر أنو  الصحراء, مراقبة تميخالليا 

 Mader) يياوشرقلمواصمة العمميات العسكرية ضد صالح الدين وجيشو في جنوب فمسطين  

1918: 179.) 

برج صميبي مع نوافذ مدببة وجود  (Bagatti 2010: 95-96)ي اتجم ذكر با1944وفي عام 

في بركة ماء كبيرة لى وجود إوأشار  ,جيدة إنشائية الةبحن البرج أكرمل, وبين الخربة في 

دين م عسكر حوليا لصد قوات صالح ال1172أمالريك عام ن الممك الصميبي أ وبين, خربةال

 . (33)انظر شكل  ىتمام بوالعمى البرج وا ضرورة الحفاظ لىإ ونوه ,من مصر اً كان قادمالذي 

 

 

 

 



22 
 

 

 

  

 Bagatti 2010: plat16) )م1944عام  ( مجموعة صور لبرج الكرمل33شكل رقم )
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الخربة في  القمعة الصميبية تقع في وسط نأ(م 1968-1967سرائيمي بين عامي)إلالمسح ا بينو 

-Bar) اً دونم 50عن  بمساحة تزيدالخربة  وتمتد ,رتفاع منخفضاس تمة ذات أعمى ر  ,الكرمل

Adon and others 1972: 76). 

من خالل الدراسة  في الكرمل القمعة الصميبية( إلى Pringleتطرق برنجل ) م1997عاموفي 

جيشو يك قد عسكر مع لر ماأن ممك بيت المقدس ألى إني الصميبية, ونوه التي أعدىا حول المبا

 .(Pringle 1997: 61يوبي )كرمل لمواجية قوات صالح الدين األفي ال

ن أنجد  ,خربة الكرمل والجدير بالذكر ىنا وبعد مقارنة وصف الرحالة خاصة المعمم الرئيس في

ف لكن الوص ,ستخدم مصطمح قمعةا خروبعضيم اآل ,مصطمح برج عملستابعض الرحالة قد 

 ,لمبرج من الناحية الشرقيةختالفيم في وصف البناء المحاذي اكان لنفس البناء, وكذلك نالحظ 

 لى الفترة البيزنطية.إنيسة تعود نو كأتضح فيما بعد االذي 

وعند دراسة القمعة في خربة الكرمل ومقارنتيا مع قالع صميبية في المناطق المجاورة مثل القمعة 

موقع بيتين شرق رام اهلل, والقمعة الصميبية في خربة البرج جنوب الخميل, والبرج الصميبي في 

وتختمف في  ,نيا تتشابو في بعض العناصر المعماريةأالصميبية في الفارعة شمال فمسطين, وجد 

 تكونت من طابقينقد , و عمالستالوا المربع  نيا تتشابو جميعيا في الشكلأوقد وجدت  خرى,أ

ختمفت قمعة الكرمل عن باقي القالع او بعقد نصف برميمي, ونفس نوع الحجارة المشذبة تقريبا, 

قواس, حيث كان حجم قمعة ألوا ةفي الحجم وبعض العناصر المعمارية مثل الشبابيك المدبب

أكثر, وبنيت عمى مساحة أوسع فوق أنقاض كنيسة وتحتوي عمى غرف داخمية  ,كبرالكرمل أ

 ة.صر معمارية مميز ز وعنايضا بنيت عمى أنقاض كنيسة بيزنطية(, بطر أبيزنطية) قمعة بيتين 
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الجغرافي جنوب فمسطين, فيي  ىمية موقعياالصميبية في خربة الكرمل نظرا أل وقد تميزت القمعة

ولي عن أوكخط دفاع  ,وتحركات الجيوش ,ميمة في البعد العسكري في مراقبة المنطقة الجنوبية

ل( وطرق القوافل المنطقة والمممكة الصميبية, وميمة في مراقبة بركة الماء)خزان ماء الكرم

 .(Pringle 1997) التجارية القادمة والمغادرة آنذاك

   

 

 (2015: سفيان دعيسميبية في الكرمل )( القمعة الص34شكل رقم)

 (م2927 – 2287خرة )أسالمية المتإلالكرمل في الفترة ا 2.5.0

والفترة  ,(م1516-1260والفترة الممموكية ) ,(م1260-1187يوبية )تضم ىذه الفترة: الفترة األ

 (م.1917-1516العثمانية )
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التي قام  ثريةاأل المسوحاتستيطان البشري في الكرمل في ىذه الفترة, حيث دلت نتيجة الاستمر ا

يا من ,عمى دالالت حضارية واضحة في الموقع م2007عام (Batz)ثار باتزآلاالباحث في  بيا

 نواعواألشكال فخارية متعددة األ دواتأو  وان  أوعمى  ,معالم بيوت سكنيةو  ,تآمنش بقايا جدران

 .(Batz 2007: 17-18) ,(6) انظر شكل رقم خرة أسالمية المتإللى الفترة اإتعود  واألحجام

ومركزي في منطقة  ن الكرمل استمرت في لعب دور ىامأ (358 :1998 )السيدوتذكر المصادر

سالمي في من مراكز البريد اإل اً حيث كانت مركز  ,خرةأسالمية المتوائل الفترة اإلأجنوب فمسطين 

داء دورىا آولتستمر في  ,الفترة الممموكية, لتشكل بذلك حمقة وصل بين المناطق المجاورة

 التاريخي الذي مكنيا منو موقعيا الجغرافي عبر العصور, وقد عمل الظاىر بيبرس عمى تطوير

 ومنيا الكرمل والخميل. يا,ىيمأوت الطرق المؤدية الى تمك المراكز

التي ترجع  ,ستقرارالحالة عدم ا ةونتيج ,( م1917-1850حوالي ) ترة العثمانيةواخر الفآوفي 

لى تأجج الصراعات بين السكان البدو في المناطق المجاورة في شرق الكرمل مع السكان إ

كبر من أستيالء عمى كمية الالمحميين في خربة الكرمل ويطا, حيث كان محور الصراع ا

ستيطان البشري في التراجع ا راضي والثروات المحمية مثل المراعي وبعض مصادر الماء, فقدألا

وتشارك  ,يطا التي تربطيم بيا عالقو مكانية وعائميةمنطقة لى إوتوجو السكان  ,الكرمل وانحصر

ترك السكان لتراجع لم ي, ومع ذلك امنبحثا عن األ ,في العائالت ةصول واحدأراضي و في األ

وائل أن عادوا واستقروا فيو ألى إ ,غراض الزراعة والفالحةأل عمموهستاالموقع بشكل كامل بل 

 مشكمين بذلك نواة البمدة القديمة الحالية في الموقع.  ,القرن العشرين
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 الكرمل( بركةبركة الماء ) 2.6

ري في الموقع عبر ستمرار االستيطان البشاىم في الماء في خربة الكرمل العامل األ تعتبر بركة

 ةوبشكل مباشر في عممي أسيمت , حيثفي المنطقة انتشار الزراعةو  التاريخية المختمفة الفترات

 الينابيع بما توفرهالسكان االقتصادية واالجتماعية, عمى نواحي حياة  ايالزراعي وانعكاس توسعال

 بركة عتبرتو (, 196: 1997ر مكعب )عواد مت (3-2بيعية بكمية يومية تصل الى )من مياه ط

مركزية في منطقة جنوب  كانت محطةو  ,الخميلجنوب منطقة  المياه فيحواض أىم أمن  الكرمل

لى البركة أثر عمى الموقع حيث إن استمرار تدفق الماء من الينابيع أ, كما فمسطين لمتزود بالماء

والتزود بالماء, أيضا لإلستراحة لمقوافل التجارية والحجاج لمتوقف  ةصبحت الكرمل محطة ميمأ

 بان فترات تاريخية مختمفة, ال سيما الفترة الصميبيةإلمجيوش العسكرية  ةمحطة استراتيجية ميم

  (.67 :1998)السيد 

 ستفادةالالينابيع ل اءجمع م حاولواول من كانوا أ البرونزي عصرن سكان الكرمل في الأويبدو 

نتشار المصاطب الزراعية في ايتضح ذلك من خالل  منيا في ري المزروعات وسقاية الماشية,

نواة بركة الكرمل التي  المحاوالتشكمت ىذه  ,كم فيما حولياوتمركز الح ,تمك الفترة إبانالموقع 

الكرمل ان استمرارية تدفق الماء من العيون إلى بركة  ,اليومالزمن إلى  ما زالت قائمة منذ ذلك

شكل ممحوظ في الحفاظ عمى أىمية موقعيا البركة وتأثيرىا ب ساىم بشكل اساسي في إستدامة

ان استمرار تدفق المياة في شدة أيام قيظ الصيف كان عامل جذب ميم لمقوافل الجغرافي, كما 

أم الجنوب  التجارية لمقدوم واإلستراحة والتزود بالماء لمتابعة السير سواء الى الشمال )بالد الشام(

صبحت خربة الكرمل محطة األردن والحجاز( أم الى الغرب )مصر(. بالتالي أ –)بئر السبع 

 خبارأة لمتبادل بالبضائع والحرف وسماع يا سكان الكرمل والمواقع المجاور وافل استفاد منميمة لمق
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لى ا  ادرين من و كانت محطة لمحجاج المسممين القادمين والمغو م بالفترة اإلسالمية. ما يدور حولي

لى بالد الشام والحجازا  مصر و  , ولقد تم ترميم ىذه البركة عدة (67: 1998)السيد فريقيا وا 

ومد أنانبيب فخارية توصل بينيا وبين البركة من  ,ففي العيد البيزنطي تم حفر حفرة أخرى ,مرات

 الفترة اإلسالمية المبكرةوفي لتي تيدر في وادييا دون فائدة, اأجل استيعاب كميات المياه الزائدة 

البركة حتى تكون محطة لمحجاج والقوافل التجارية بين مصر وبالد الشام, وتم قاموا بترميم 

ديم كي تستمر في تق عمى يد الخميفة سميمان القانونيترميميا مرة أخرى زمن الحكم العثماني 

 مجمة دنيا الوطن(. :2013بو عرام أموسى ) المزروعات ريلو  ,الخدمة لمقوافل

م ذكر قيام أمالريك  (1172بان الفترة الصميبية عام)إوليم الصوري الذي زار المنطقة 

(Amalric)  بجمع حشود الجيش الصميبي عند بركة الكرمل لمواجية قوات صالح الدين التي

 (.  Guerin 1869: 170ىاجمت القوات الصميبية من الجية الشرقية والجنوبية لمبحر الميت )

وجود خزان ماء في منتصف الوادي  وذكرم زار روبنسون خربة الكرمل,  (1841وفي عام)

, وعين ماء تنبع من الصخر في اً عرض متراً  22.55و  طوالً مترًا  35.66)بركة الماء ( بقياس 

من خالل قناة تحت  بوالبركة  الماء وتزويد الجية الشمالية الغربية لمبركة, حفر ليا غرفة لجمع

في  هرض, حيث تتجمع المياه عند العين في صحن ماء نحت في الصخر ومنيا تجري المياألا

 .(Robinson and Smith 1841: 200-201)لى البركة إ قنوات وصوالً  6و أ 5

 ,و بركة الماءأوذكر خزان  ,( خربة الكرملReyريو ) الرحالة الفرنسيم زار  (1871وفي عام)

مطار من خالل ألوتتجمع فييا مياه ا ,لى فترات قديمة جداً إوتعود  نيا كبيرة جداً أووصفيا ب

 (.Rey 1871: 102-104التالل المحيطة بيا )
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ووصف بركة الماء  الدمشقي نعمان القساطمي خربة الكرمل المستكشفزار م 1874وفي عام 

 بين التل الشمالي والتل الغربي الموقع , وحددىا في واد  متراً  30.5وبين طوليا نحو  ,نيا كبيرةأب

 (.48 :2010 )خمف

خزان ماء ) بركة الكرمل (   (, ذكر المسح SWP(م خالل مسح غرب فمسطين)1883في عام )

وتزوده عين ماء تنبع من كيف في الصخر  (,مترًا عرضاً  22.5طواًل و  متراً  35.5بقياس ) 

 Conder and)م, 1874عام  من في الشير العاشربالماء  اً موصولة بقناة بينيما, وكان ممتمئ

Kitchener 1883: 372-373 ). 

نبعة مياه وبركة ماء )بركة الكرمل(  تزود الموقع بالمياه الوفيرة لى إم  (1918شار مادر عام )أو 

(Mader, 1918,p179 ,)م وجود بركة ماء كبيرة في الجية  (1944) اتي عامقوذكر با

 سرائيمي بين عاميإل, وخالل المسح ا(Bagatti 2010: 96)الشمالية في خربة الكرمل 

ويوجد الكثير من  ,ذكر بركة ماء كبيرة )بركة الكرمل( مقصورة بالمالطتم  م (1967-1968)

 القبور بالقرب منيا.

الذي  ,خالل المسح الفمسطيني األول( م تم توثيق بركة الكرمل 1999عام )شير تموز وفي 

 نفذه المجمس الفمسطيني لمتنمية واإلعمار )بكدار(.
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 (2016(م )ارشيف بمدية الكرمل: 1900( صورة لبركة الكرمل عام )35شكل رقم)

 

 (2015رشيف شركة كيرباء الجنوب: أ(م )1960( بركة الكرمل عام )36شكل رقم)
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 (2017:سفيان دعيسناة الواصمة لبركة الكرمل )والق( صورة لعين الماء 37شكل رقم)

لييا من عين الماء من الناحية إوخالل العمل الميداني وثق الباحث بركة الكرمل والقناة الواصمة 

متار, أ (7, وبعمق )اً عرض تراً م (17.35, و)طوالً  تراً م (35.20وكانت القياسات )  ,الشمالية

سم, وطول القناة  (90درجة )( درجة, عرض ال14بعدد ) ودرج من الناحية الغربية في البركة

 .تراً م (50)
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 (2017 ,براىيم دعيسإ :فقي لبركة الكرمل مع القناة الواصمة من النبع في الشمال )رسمأ( مسقط 38شكل رقم )

  الطرق التجارية 2.7

والفترات براز مكانتيا عبر العصور التاريخية إلعب موقع خربة الكرمل الجغرافي دورا ميما في 

نيا تتمركز في منطقة جنوب فمسطين, وتعتبر حمقة الوصل بين الكثير من إالمختمفة, حيث 

لى الشرق إلى الجنوب وبالعكس, ومن الغرب إخرى, من الشمال ألقاليم األالمواقع المجاورة وا

 المناطق. هت الرابطة بين ىذوبالعكس, حيث وقعت عمى مفصل الخطوط وشبكة المواصال
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التي اعتبرت محطة رئيسة  بركة الكرملذا الدور اليام وجود كما ومكن خربة الكرمل من لعب ى

لكل المسافرين في مختمف االتجاىات لمتزود بالماء واالستراحة من تعب السفر, مثل قوافل 

 الحجاج والقوافل التجارية.

ستيطان البشري في الستمرار ااتمرارية الحضارية و سالثر ىذا الدور بشكل مباشر عمى اأوقد 

 خربة الكرمل عبر العصور والفترات التاريخية المختمفة.

, مختمف األبعاد ن البقايا الحضارية في خربة الكرمل تقع عمى طرفي واد  أويوضح روبنسون 

باتجاه الجنوب  اً ( طريق40-30لى حوالي )إومن ىذا الوادي تتفرع الكثير من الطرق تصل 

 Robinson and Smithلى البحر الميت )إ وباتجاه الشمال والشرق وصوالً  ,وجنوب شرق

1841: 196-201  ) 

وضح مسار أنو كان ىناك طريق رئيس قديم يربط القدس بالكرمل, و أويذكر مسح غرب فمسطين 

لى إومن ثم  ,بيت فجارلى إ باتجاه الشرق وصوالً  لى وادي البعيرإتي من القدس أي بأنوالطريق 

 ,لى بني نعيمإلى سعير من جنوبيا, ومن ثم إثم  يالى وادي كوازيبإومن ثم  ,وادي العروب

ثم يمر ويصل النبي ياقين, ومن ثم يمر جنوب  تي من حمحولأليو ىنا طريق فرعي يإوينضم 

 Conder and لى ماعين في الجنوب إلى الكرمل وبعدىا إيكمل و  ,لى زيفإ غرب وصوالً 

Kitchener 1883: 317 )  , لرئيسة سماء الطرق اأ(  319-316 )فحة من صوذكر المسح

 :آلتيكا ,في جنوب فمسطين

 لى بئر السبعإول: القدس ألا

 لى الكرملإالثاني: القدس 
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 لى الخميلإالثالث: غزة 

 لى بيت جبرينإالرابع: الخميل 

 سدودألى إور صالخامس: بيت 

 لى عين جدي إالسادس: بيت لحم 

Conder and Kitchener 1883: 316-319 )) 

نيا تقع أل ؛دور ميم ليا كانن خربة الكرمل إلى أ  (Mader 1918: 177-178) ويشير مادر

 ,لى بئر السبعإعمى الطريق الممتدة شمال جنوب الجبال الفمسطينية والغربية ومنيا طريق تتفرع 

  لى البحر الميت.إخر آوطريق 

ن الموقع يقوم عمى الطريق ألى إأشار , م (1968-1967) االسرائيمي بين عاميالمسح 

 ( Kochavi 1972: 76) . يالتا  الواصل بين عين جدي والسيل الساحمي وما بين القدس و 
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 :2000الت بالد الشام)صبارنة طة تبين خربة الكرمل عمى شبكة مواصريخ(39)شكل رقم

 (149ص

منيا طرق  ,بان الفترة الصميبيةإميمة  شبكة طرق ومواصالتوقد وقعت خربة الكرمل عمى 

ن الكرمل وقعت إلى أ (358-355 :1998 )السيدخرى داخمية, وتشير المصادرأتجارية دولية و 

لى بيت جبرين إلى الكرمل ومنيا إعمى الطريق الواصل بين بيت لحم عبر وادي الخميل 

ردن, وعمى طريق رئيس ذكره ألالمقدس بشرق اوبالعكس, وعمى الطريق الرئيس الذي يربط بيت 

الطرق فقط  هىذ عمللى فمسطين, ولم تستإلبرت ديكس( يأتي من مصر إالمؤرخ الصميبي )

سالمية الصميبية, إلبان الحروب اإغراض حربية عسكرية استعممت أيضا ألبل  ,غراض التجارةأل

 ساسيا. أ دوراً  فييا الكرمل تالتي لعب
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 (454: 1998ة الطرق المارة من الكرمل )السيد طة توضح شبكي( خر 40شكل رقم )

ال  وقد استمرت خربة الكرمل في لعب الدور االستراتيجي المميز خالل الفترات التاريخية الالحقة

وقت الحاضر كحمقة وصل بين لى الإسيما نياية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 

تعبيد الطرق الواصمة في بىتمام إلات, يدل عمى ذلك امختمف االتجاىفي المجاورة  مواقعال

في الفترات الحديثة  (41)انظر شكل رقم الكرمل بشكل خاصوالخميل و  بشكل عام, فمسطين

 (.475 :1997)عواد 
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 (476 :1997 لى الكرمل )عوادإطة الطرق المعبدة في الخميل منيا طرق ي( خر 41شكل رقم )
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 . الفصل الثالث3

 الكنيسة البيزنطية والقصر( الحفريات األثرية في)في خربة الكرمل  تاريخ التنقيب األثري
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 األردنية في خربة الكرملدائرة اآلثار  حفرية 3.3

 م,1963عام  نفذت ردنيةأكانت لبعثة  خربة الكرمل موقعثرية التي بدأت في ألأولى الحفريات ا

ير حول نتائج الحفرية من قبل دائرة االثار األردنية في موقع الكنيسة. بما انة لم ينشر أي تقر 

من خالل مقابالت  معرفتو م نيائي, فان تحديد مكان عمل البعثة في الكنيسة قد تمسواء اولي أ

و أ وحوارات مع بعض سكان خربة الكرمل الذين اشتركوا بالعمل بالحفرية كعمال مياومة لمحفر

السيد موسى محمد محمود مخامرة "من مواليد خربة الكرمل عام  كسقاية لجمب الماء لممنقبين.

 في كانم, عمل لمدة شير كامل مع فريق البعثة األثرية كمنقب", ذكر أن جل العمل 1946

بي لقد تم حفر االجزء الغر لمقمعة الصميبية.   والشمالية وسط  ساحة الكنيسة, وفي الناحية الشرقية

عمدة أحيث كان ىناك وبمحاذاة القاعة,  سةمن, ومعظم الرواق األيسر من الكنيمن الرواق االي

رضية فسيفساء في الجية أظيرت  ومن ثم, عمدةلكشف عن ىذه األبا وبدأ ,حجرية ظاىرة

وسط ومنطقة الحنيات الرواق األ. رضيةالحفر الكشف عن األصبح ىدف أوبعدىا  ,الشرقية

((Apse ي حفر على االطالق.وقدس األقداس لم ٌطاولها أ ,األٌقوناتومنطقة  ,المشكلة للمذبح 

في حين لم يوفق فريق التنقيبات بالعثور عمى قطع أثرية كاممة خالل الموسم, فقد تم العثور  

عمى جرن كامل لعماد األطفال من المرمر في الجزء االوسط من الرواق األيمن بجانب بئر 

يضا عمى قطعة ناي من أ لمشرب والعماد.  وفي ىذا المكان تم العثور ,مطاراأللتجميع مياة 

لى بعض إضافة إدىا أربعة أشخاص عمموا بالحفرية خراف, وىذة القطعة أك 3ت عمييا العاج نح

الزوار لمكان الحفر من سكان الخربة.  في الرواقين تم الكشف عن مجموعة كبيرة من األعمدة 

عمدة التي وجدت بالقرب من من بعض األ ,"والتيجان الكورنثية "بعضيا عميو زخرفة صميب

رضيات من بالط المرمر التي ال زال قسم صغير ألوجود بقايا خل الكنيسة القمعة تشير الى مد
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لى إضافة إ م,2015ثار عام بان موسم تنقيبات معيد اآلإمنيا في المكان وتم كشف النقاب عنة 

 (Tabula-Anasataوالمعروف بإسم )   ,المدخل حجر)سقوف( درضيات وجعمدة وبقايا األاأل

جان عمودين متوازيين توضع فوق تي, سم (100x06)السقوف "عبارة عن حجر ضخم , بالمكان

ثنتان أصغر ا  و  ,مزخرف بواسطة النحت عمى شكل وردة كبيرة بالوسطالسقوف  ,لتشكل الباب"

طراف سقوف الحجر. بالواقع شكل الوردة الجميل كان عبارة عن شكل الصميب أبكثير عمى 

 شكل الوردة.البيزنطي الذي نحت وحور ليعطي 

رضيتيا من أ ,من الجية الشرقية قمعةعن غرفة مالصقة لم سم تم الكشففي نياية المو  

, وعمى أرضيتيا نقش يوناني مكتوب بحجارة تقريبام  (4x4الفسيفساء البيضاء بمساحة )

دائرة االثار األردنية  في حينة الذي كان يعمل في  براىيمإدكتور معاوية الفسيفساء بين الركام. ال

قام بفك  دراسة النقش, والذي بدورة  (Mattman) لماني ماتمانالعالم األم من 1964طمب عام 

 .م1971 تاريخب ونشرةرموزة وتحلٌلة  

 

 (Mattman 1971: 88)الكرمل درسة ماتمان خربة نقش عمى الفسيفساء من  :(42شكل رقم )

 يسوع المسيح منك )من كينونتك(  لقد قدمت لك" يقرأ النص كالتالي: "السيدو 
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ول زين النص بصميب, وفي في السطر األ أسطر, 3النص مكون من  :آلتيكا النص حملوي

لى الرمادي إوالكتابة والحشوة التزينية كانت بالمون الرمادي الداكن  ,وسط النقش وردة محززة

 حمر. ات كانت باألوالورد ,الفاتح

 ,سم( 110-109)سفل أللى اإعمى من األ بقعة( التي جاء عميو النصطول الصفحة )ال

ما أ ًا,سم يمين( 28)و  ًا,سم يسار ( 24.5)فكانت بطول   عادباألما أ ,سم( 46-45)وعرضيا 

ظيرت الحروف فمنتظم  وتصميم النقش غير, اً يمينسم ( 37)و  ًا,سم يسار ( 33)عرضيا فكان 

 .ياطوالأو  الحروفبعاد أ تمفوبذلك تخ ,فقية وال عموديةأمائمة فال ىي 

دم في القداس الذي يقيمو والجممة المقصودة ىناك كانت تستخ ,صيغة فعمية معدلة قميالوالنص 

 By offering you yours" :آلتيوىو عمى النحو ا ,لى قدسية المسيحإيشير و  تدينون,الم

from yours”, ولك ىنا تعود عمى  يدك("و من أو من قبمك, تقدمة لك منك )أالتقدمة لك

عبارة "من يدكم" تشير بوضوح  عمالستايذ, و لو عمى شكل خبز ونبقدم لإلالتي ت  , خيرألالعشاء ا

 عممتالتي تو الجية ىو نص وضعو , مذبح فقط لممسيح الذي ضحى بنفسولى التقدمة عمى الإ

ذكر ال ي ذلك والشخص الذي كتب ,المسيحالسيد والمقصود في الكتابة ىو  ,رضية الفسيفسائيةاأل

ومما يالحظ أن النص عبارة عن  ,(Mattman 1971: 87-89) وسماو لم يرد ذكر أسمو ا

 نوع من القداس األسبوعي الشرقي الذي كان يقام في الكنيسة آنذاك.

النقش الفسيفسائي, الجرن, األعمدة الكورنثية, وسقوف المدخل المزخرف بالصمبان البيزنطية, 

الى الموقع لرؤية العمل األثري جمبا إىتمام الكثير من السائحين إلى الخربة, وبشكل وفود منظمة 

 والشرح عن تاريخ المكان.  
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جنوب غرب خربة كم  3-2والتي تبعد بين ة سوسيا ستيالء عمى موقع خربلسوء الحظ تم اإل

-1976)ما بين ثري عدة مواسم من العمل الميداني األ ستيطانية بعدالكرمل من قبل الحركة اإل

مستوطنة سوسيا. ىذا العمل اإلستيطاني المستند عمى قامة وا   ضوتم مصادرة األر م ( 1982

ى بسكان خربة الكرمل لمتنكر ي أدالعمل األثري إلسناد رواية ذات بعد اسطوري ديني تاريخ

. النقش وما يحدث الشيء نفسة لخربة الكرمل موروثيم الحضاري وتدميرة بأيدييم حتى الل

عمدة ذات حطم مع بعض التيجان واأل عمادلجرن ا .يحتوية من أرضية فسيفسائية دمر!

  .الزخارف

الحت واإلتالف من قبل سقوف المدخل ال زال باقيا بالموقع لكن الزخارف تعرضت لمكثير من 

 لمعب. اً الصبية المجاورين لمموقع والذين بتخذوت منة مكان

 األثرية الفمسطينية في الكنيسة البيزنطية والقصر في خربة الكرمل اتالحفري3.2 

  م2135حفرية عام  3.2.3

العمل والبحث يعد ىذا الموسم من التنقيبات األثرية النواة األولى لإلىتمام الفمسطيني المحمي في 

األثري في خربة الكرمل, والتي جاءت كنتاج لتعاون مشترك بين المعيد العالي لآلثار في جامعة 

يداني في العمل الم القدس ودائرة اآلثار والتراث الثقافي في وزارة السياحة واآلثار الفمسطينية.

"مدير المعيد الصريع  يضاح الدكتور عيسىالموقع كان يضمن ثالثة أىداف أساسية حسب إ

يمي وتدريب ىدف تعم :ول ىو". اليدف األثار والمشرف الرئس لمتنقيبات بخربة الكرملالعالي لآل

نة ائرة االثار الفمسطينية, إال أعدا عن كون الباحث موظف في د ميداني لطالب معيد اآلثار,

ث. اليدف الثاني ساس في ىذا البح, والتي كانت األكان جزءا من فريق العمل الميداني التدريبي

ثارة ثرية والتراثيةأىمية خربة الكرمل التاريخية واألىدف بحثي لتسميط الضوء عمى  :ىو , وا 
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الكرمل. المختمفة في خربة أو المواضيع الجوانب  ىذهتمام الباحثين وتشجييم لمعمل في أحد ىإ

بين المؤسسات الميتمة  ولى في نسج عالقة تعاونيةأفكان لوضع لبنات  :ليدف الثالثأما ا

ومساعدتة  ,رضية توعوية حقيقية وثقة مع المجتمع المحميبالعمل األثري والتراثي وكذلك بناء أ

وبناء شراكة لتطوير المكان  ,ساطير الدينيةلمكان الذي يعيش فية بعيدا عن األفي فيم تاريخ ا

 والحفاظ عمية.

 سم القصرإب المعروف)البيزنطية المالصقة لمبرج الصميبي  تركزت الحفرية في منطقة الكنيسة

بدورىا عن الكثير من المعالم األثرية  ةالحفري ت, وكشفمن ناحية الشرق (لدى السكان المحميين

 .العصور الوسطىفترة والمعمارية التي تعود لمفترتين البيزنطية و 

م حتى تاريخ  25/5/2015من تاريخ  م2015 ول عاماأل موسمالالتنقيبات في  ستمرتا 

والكنيسة  ,ثرية منطقة القمعة الصميبيةألبرز معالم خربة الكرمل اأم, في  15/6/2015

المربعات حسب النظام الشبكي  لىإ ياتقسيم تمف ,مسح منطقة الكنيسة والبرج تمحيث  ,البيزنطية

تجاىات الحسب اساسية أربع مناطق حفر ألى إتم تقسيم الموقع  كما ,لعمميات الحفر العممي

الواقعة بمحاذاة   Area A واختيرت,  ( Area A,B,C,D)  الصميبية بالنسبة لمقمعةة ربعاأل

المنطقة حسب التسمسل  المربعات في متالحفر بيا, وقس أعمال ءالقمعة من الجية الشرقية لبد

 تنقيب.عمال الأمباشرة تم من ثم و  ,(43)انظر شكل رقم )  ...Sq 1,2,3,4الرقمي )

 اختير العمل في منطقة القمعة بمحاذاة الجدار الشرقي لعدة أسباب, منيا:

 معرفة عمق أساس البناء. -1

 لى الكنيسة.إمعرفة مدخل القمعة الشرقي المؤدي  -2
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 معرفة العالقة بين الكنيسة البيزنطية والقمعة الصميبية. -3

 الغربي والشرقي. أينلبناء في الجز متدادىا, ومعرفة نوعية الحجارة وااتحديد أروقة الكنيسة و  -4

 معرفة العالقة بين جدار القمعة الغربي والخندق الدفاعي المحيط بو. -5

 م.1963معرفة حدود الحفرية األردنية التي نفذت عام  -6

 

م 2015حفرية الكرمل  موضح عمييا مربعات مع البرج الصميبية كنيسم( مخطط ل43شكل رقم )

 (2017:)سفيان دعيس
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 :آلتياك, في المربعات تنقيبعمال الأ جائنت

  :3مربع رقم 

 2سم من جدارىا الشرقي, جنوب مربع رقم 50وبمحاذاتيا عمى بعد  الصميبية يقع شرقي القمعة

 القاطعمن الداخل ) م4x4من الخارج و  م5x5, بقياسات Aحسب التقسيم الشبكي لممنطقة 

جزاء المربع أعمال الحفر جميع أفقي لتغطي أاشرة العمل فيو بشكل حيث تمت مب ,سم(50

 , وقد احتوى المربع:(50)انظر شكل  األثرية وبشكل عمودي لمكشف عن الطبقات

في العمق  ةوقد كانت متفاوت(top soil)  ييةسطحطبقة التربة العن  ةعبار  :1 (Locusحيز )

 10و لممربع تتراوح من نحاء المربع, حيث كانت من الجية الغربيأنظرا لعدم تساوي مستوى 

 .ثريةاألمن المقى  خمتوقد  ,سم في وسط المربع 43لى إولكنيا تصل  ,سم 15لىإ

زالة الطبقو إر بعد عممية من المربع, وظي ةعن جدار يقع في الجية الغربي ةعبار (: 2حيز رقم )

الطبيعة  وبقي محافظا عمى ىيئتو, وىو يشكل الجدار الشرقي لمقمعة, ةمن سطح الترب ةالعموي

 تربة.باأل طىنو كان مغأل

سفل, من األ 2كة, تقع بمحاذاة حيز رقم من الرماد غير متماس ةعن طبق ة: عبار (3حيز رقم )

لمكب  وتعود ,ةنيا حديثأإلى فسيفساء, وتشير الدالالت عمى بعض قطع ال العثور خاللياتم 

    ن. يحد جيران الموقع الحاليألرماد طابون حديث 

نحو  ةعن صف من الحجاره مبنية بشكل منتظم, تمتد من الجية الجنوبي ة: عبار (4)حيز رقم 

من صحن ومن زبدية , وقد تخمميا بعض كسر آنية فخارية, مثل كسر الجية الغربية من المربع

  (.47و 44رقم  الشكمين)انظر , وجزء من سراج إضاءة ومن جرة
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عمى بعد  ةالجنوبي ةفي زاوية المربع الغربيمن الحجارة تقع  ةعن مجموع ة: عبار (5حيز رقم )

جرة فخارية,  , مثل جزء من مقبضتخمميا بعض الكسر الفخارية, سم من جدار القمعة القائم 63

شكل رقم  )انظر , وكسرة فخارية مضمعة(44)انظر شكل رقم وجزء من قاعدة زبدية فخارية 

46) . 

 

 ,براىيم اقطيطإ :)رسم(1مربع رقم ) م2015من حفرية الكرمل  أواني فخارية( 44شكل رقم )

 (م2015

 ةية الجنوبيتمتد من الزاو  ,حجامن صف متماسك من حجارة متفاوتة األ: عبارة ع(6حيز رقم )

بيض, حيث يتقاطع مع أمتماسكة ذات لون  ةرضيأ , وقد بنيت فوقةلجية الشماليإلى ا وصوالً 

 .سم 60لى إ 40وعرضو متفاوت من  ,م4, طولو 5 رقم حيز

الغربي المحاذي لجدار القمعة الصميبية, حيث  "bulk" الترابي القاطع عن ةعبار (: 7حيز رقم )

  .( 43)انظر شكل رقم  ةقوة وتماسك الجدار الشرقي لمقمع ترك ليحافظ عمى
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عن طبقة من التربة ذات لون بني يتخمميا طبقة من التربة البيضاء  ة: عبار (8حيز رقم )

 ,عمى عمق متفاوت جزاء المربع تقريباأالطبقة تغطي جميع  ,المتماسكو جدا, وتحوي رمادا

سم,  84عمق  عمى في الزاوية الغربية الجنوبيةسم, و  93عمى عمق  ةالشرقي ةالزاوي في وكانت

ي من المربع, وقد احتوت عمى لركن الغربإلى اتمتد  ما لسم, لكني 104عمق ب ووسط المربع

)انظر  منيا جزء من زبدية فخارية ضافة لعدد كبير من الفسيفساء والفخارإ, ةعظام حيواني

 وقطعة نقدية. (45 رقم الشكل

 

براىيم إ :)رسم(1مربع رقم ) م2015من حفرية الكرمل  جزء من زبدية فخارية( 45شكل رقم )

 (م2015 ,اقطيط

رضية أبيض, وقد كانت تعمو أمن التربة غير متماسكة ذات لون  : عباره عن طبقة(9حيز رقم )

 . كتشافيا الحقاً االفسيفساء التي تم 
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, وتخممو عن جدار منتظم الشكل يمتد من شمال المربع وينتيي في وسطو ةعبار (: 10حيز رقم )

جرة )انظر  ومقبض (,46)انظر الشكل رقم , مثل جزء من قاعدة صحنفخاريةالكسر البعض 

 .(51الشكل رقم 

 

)رسم ,(4-3-1مربع رقم ) م 2015من حفرية الكرمل  آنية فخارية بيزنطية( 46شكل رقم )

 (م2015براىيم اقطيط: إ

ور خالليا وتم العث عن مجموعة من الحجارة غير منتظمة البناء والشكل, ة: عبار (11حيز رقم )

وحبات , وكانت عبارة عن كسر من عظام وفخار وزجاج ,ثريةالمقى األمن  عمى الكثير

جزء من سراج عميو زخارف ىندسية  منيا, جزاء واسعة من المربعأفسيفساء, حيث كانت تغطي 

 .(54, ويد جرة طبخ)انظر الشكل رقم (47)انظر شكل رقم وحيوانية
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, (1مربع رقم ) م 2015الكرمل خربة حفرية  أسرجة عباسية وبيزنطية من( 47شكل رقم )

 (م2015 ,براىيم اقطيطإ :)رسم
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بيض تحوي بعض الزخارف الممونة, رضية فسيفسائية من المون األأعباره عن  (:12حيز رقم )

نحو الجية الشرقية, وقياساتيا من  ةوتمتد من من الجية الجنوبي ,تقع في الجية الشرقيو لممربع

 سم.( 2.30) وطوليا من الجنوب لمشمال, اً سم عرض( 90)الشرق لمغرب 

 

 2015حفرية الكرمل  (1ع رقم )( في مرب12حيز رقم) بيزنطية ( أرضية فسيفساء48شكل رقم )

 م(2015م )سفيان دعيس: 
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براىيم اقطيط: إ)رسم  م2015 حفرية الكرمل المقطع الشمالي لمربع رقم واحدجدار بيزنطي في ( 49شكل )

 (م2015

 

 (م2015براىيم اقطيط: إ)رسم  م 2015 فقي لمربع رقم واحد في حفرية الكرملأ( مسقط 50شكل رقم )
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 :2مربع رقم 

شرقي  Aحسب التقسيم الشبكي لممنطقة  3وجنوب مربع رقم , 1يقع المربع شمال مربع رقم 

من الخارج و  أمتار 5x5, بقياسات ارىا الشرقيسم من جد50القمعة وبمحاذاتيا عمى بعد 

(4x4 )فقي لتغطي أحيث تمت مباشرة العمل فيو بشكل , سم( 50 قاطعالداخل )المن  أمتار

 55ل رقماشكاأل)انظر  قاتوبشكل عمودي لمكشف عن الطب ,جزاء المربعأعمال الحفر جميع أ

 :آلتيا , وقد احتوى المربع المحدد(56و

جزاء المربع بقياسات أغطت جميع : عبارة عن طبقة التربة السطحية التي (1حيز رقم )

(4x4)وبعض الكسر  ,مثل البالستيك والحديد والزجاج ,تخمميا الكثير من المواد الحديثة, م

وبعض الحجارة بمختمف (, 51مثل جزء من قطعة فخار مضمعة )انظر الشكل رقم  ,الفخارية

 وكانت التربة متحممة ومتوسطة الصالبة. ,حجاماأل

  

براىيم إ :)رسم,(4-3-2-1مربع رقم ) م2015الكرمل خربة حفرية  بيزنطية منأنية فخارية ( 51شكل رقم )

 م(2015 ,اقطيط
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موجودة في الجية  ,وكبيرةالحجم : وىو عبارة عن مجموعة من الحجارة متوسطة (2حيز رقم )

ساسية عمى شكل ي حجارة ساقطة من جدار القمعة األوى, أمتار 1.5x3بقياسات  ,الغربية لممربع

 .طبيعي نييارا

متدت في الزاوية الشمالية الغربية ا ,الحديث : وىو عبارة عن طبقة من الرماد(3حيز رقم )

د الحديثة مثل البالستيك تخمميا الكثير من الشوائب والموا ,سم( 120x40)بقياسات  ,لممربع

)انظر  تياوشف تيارقبو جرة فخارية كبيرة كتف   يجمع, وبعض الكسر الفخارية, مثل جزء والحديد

 (.52شكل رقم 

 بقياسات ,جزاء المربعأ: وىو عبارة عن طبقة من الطمم والتراكمات غطت معظم (4حيز رقم )

(4x2.60 ),حديد والزجاج واألحجار احتوت عمى الكثير من المواد الحديثة مثل البالستيك وال م

جرة فخارية كبيرة رقبة جزء من , منيا األنواع وكسر فخارية مختمفة ,حجامبمختمف األ

 (.52)انظر شكل رقم تياوشف

 

مربع رقم  ,م2015الكرمل خربة حفرية  بيزنطية من أجزاء من جرار فخارية( 52شكل رقم )

 (م 2015 ,براىيم اقطيطإ :)رسم,(2)
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 ,لممربع امتدت في القسم الشرقي ,ية المونبن : وىو عبارة عن طبقة من التربة(5حيز رقم )

 ىمياأبمختمف األنواع , القطع الفخارية صغيرة الحجمكسر تخمميا بعض  ,تراً م4x1.60بقياسات 

 . 53جزء من جرة فخارية مضمعة, ووجد عمييا ختم الصانع كما ىو موضح شكل رقم

 

 م2015الكرمل خربة حفرية  من الصانع مع ختم بيزنطية جزء من جرة فخارية( 53شكل رقم )

 (م2015 ,براىيم اقطيطإ :)رسم,(2)مربع رقم

تجاه ايمتد في القسم الشرقي لممربع ب ,(و عبارة عن صف من الحجارة )جدار: وى(6حيز رقم )

ويوجد في  ,مدماك( من الحجارةويتكون من صف واحد ) م,( 4x0.5)شمال جنوب بقياسات 

 لوجود قواطع حجرية بيا. , وذلكنيما مدخلأتصف الجدار حجرتان كبيرتان يرجح من

الشرقي  قاطعبمحاذاة ال توجد ,رضية من الفسيفساء الممونةأ: وىو عبارة عن (7حيز رقم )

 (,12( حيز رقم)1متداد ألرضية الفسيفساء في مربع رقم)اوىي  ,تراً م( 2x 1.5)لممربع بقياسات 
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جزء من جسم , منيا الفخارية, ووجد عمييا بعض الكسر متدادىاا لمكشف عن قاطعالزالة إ تمو 

 .(54)انظر شكل رقم وشفة صحن فخاري

 

)رسم ,(2-1مربع رقم ) م2015الكرمل خربة من حفرية  أنية فخارية بيزنطية( 54شكل رقم )

 (م2015براىيم اقطيط: إ

التوثيق لعمميات  تم تجييز المربع ,رضيةاأل لىإي المربع والوصول عمال الحفر فأنتياء اوبعد 

ن ين  جديديمربعإلى نتقال إلاتم و  ,ذلكالتي تمت مباشرة بعد  ,روالتسجيل والرسم والتصوي

 . 4ومربع رقم  3سم مربع رقم اخذا أ ,بمحاذاة ىذا المربع من الجية الشمالية

 

 (2015براىيم اقطيط: إ)رسم  م2015 الكرمل ( حفرية2فقي لمربع رقم )أ( مسقط 55شكل رقم )
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 ,براىيم اقطيطإ :)رسم م5015 ( حفرية الكرمل2و1فقي لمربع رقم )أ( مسقط 56شكل رقم )

 (م2015
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  4ومربع رقم  3مربع رقم 

 :3مربع رقم 

ويبعد عنو  ,بمحاذاة جدار القمعة الشرقي 4وغرب مربع رقم  ,2يقع المربع شمال مربع رقم 

  .سم( 50 قاطعالمن الداخل )أمتار ( 4x4)و  ,من الخارج أمتار (5x5)بقياسات  ,نصف متر

 : 4مربع رقم 

من  أمتار( 4x4)و  ,من الخارج أمتار( 5x5)بقياسات  ,وبمحاذاتو 3مربع رقم  يقع المربع شرق

 .الداخل

مباشرة تم و  ,والتوثيقر والتنقيب عمال الحفأفي  ة( كوحدة واحد4+3ن )يالمربع وقد تم التعامل مع

( 5x10)لتصبح المساحة  ,الذي يفصل بينيما القاطعوذلك بإزالة  ,العمل بيما معا في آن واحد

 لربط الطبقات ببعضيا ,2الفاصل بينيما وبين مربع رقم  القاطعزالة إ, كما تمت عممية أمتار

المربعان , وقد احتوى (60و 43رقم) انظر األشكال متداداتيااوالكشف عنيا وعن  ,البعض

 :اآلتي( 4+3المحددان )

وقد تخمميا  ,أمتار( 10x5): وىو عبارة عن الطبقة السطحية في المربع بقياسات (1حيز رقم )

 .ديثاً والحديد والحجارة الموضوعة حالكثير من المواد الحديثة مثل البالستيك 

امتدت  ,: وىو عبارة عن طبقة من التراكمات التي وجدت تحت الطبقة السطحية(2حيز رقم )

صغيرة التخمميا الكثير من الحجارة  ,أمتار( 9x4) ةالمحدد ةجزاء المساحألتغطي معظم 

كثير من المواد الحديثة مثل الحديد والبالستيك والزجاج وبعض الكسر و  ,متوسطة الحجمالو 
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, (57)انظر شكل رقم, أىميا أجزاء من زبدية فخارية عمييا نقش)كممة( وزخارفالفخارية المختمفة

 (.58فخارية مفتوحة من الداخل )انظر شكل رقم وجزء من مقبض

 

مربع  م2015من حفرية الكرمل تعود لمفترة اإلسالمية  فخاريةأجزاء من زبدية ( 57شكل رقم )

 (م2015 ,براىيم اقطيطإ :)رسم(1من مربع رقم) بيزنطي (, وجزء من صحن فخاري4-3رقم )

 

مربع رقم  ,م2015من حفرية الكرمل  فخارية مفتوحة من الداخل جزء مقبض( 58شكل رقم )

 (م2015 ,براىيم اقطيطإ :)رسم( 3-4)
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كبيرة ومتوسطة الحجم في القسم الغربي  ,: وىو عبارة عن مجموعة من الحجارة(3)حيز رقم 

وىي م, ( 4x2.30)بقياس   ,من المربع اً كبير  اً وامتدت لتغطي جزء, لممربع بمحاذاة البمك الغربي

 صل.كما سقطت في األ , وموقعيانييار في جدار القمعة بشكل طبيعياناتجة عن 

ظيرت في الزاوية الجنوبية الغربية  ,عن طبقة من الرماد الحديث: وىو عبارة (4حيز رقم )

وقد تخمميا مواد حديثة مثل البالستيك  ,وىي طبقة من الرماد الحديث م,( 1.5x1)لممربع بقياس 

 .2المربع رقم في  3وىي امتداد لحيز رقم  ,والحديد

بقياس  ,لممربع : وىي عبارة عن طبقة من الرماد امتدت في القسم الشرقي(5حيز رقم )

4.8x6وقد امتدت فوق  ,شكال واألحجاموكسر فخارية متنوعة األ ,واحتوت عمى مواد حديثة ,م

) انظر عمييا صورة الممك قسطنطين فييا قطعة نقد معدنيةوجد و  ,(7الجدار الموجود )حيز رقم 

 .(59شكل رقم

 

م )رسم: 2015( حفرية الكرمل 4+3من مربع رقم) بيزنطية ( قطعة نقدية معدنية59شكل رقم)

 م( 2015 براىيم اقطيط,إ
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, )انظر شف عنيا في القسم الشرقي لممربععمدة تم الكأىو عبارة عن ثالثة : و (6حيز رقم )

 (.61- 60)  رقم لشكمينا

يمتد من  ,مكون من مدماك واحد ,(ر)جدا : وىو عبارة عن صف من الحجارة(7حيز رقم )

وينتيي بمدخل  ,سم( 65)رتفاع او  ,سم( 80)وعرض  م,( 2.50) طولب ,تجاه الشمالاالجنوب ب

 لمجدار.

وجاءت , امتدت في القسم الشرقي لممربعين ,من البالط ةرضيأ: وىو عبارة عن (8حيز رقم )

 كثرأوربما تمتد  ,م (5x3)بقياس  ,(6عمدة مباشرة )حيز وتحت األ ,(7)حيز خارج الجدار

 تجاه الشرق.الى توسيع الكشف بإولكنيا بحاجة 

 

 ,براىيم اقطيطإ :م )رسم2015( من حفرية الكرمل 4+3فقي لمربع رقم )أ( مسقط 60شكل رقم )

 (م2015
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 ,براىيم اقطيطإ :م )رسم2015الكرمل ( حفرية 3و2و1فقي لممربعات)أ(مسقط 61شكل رقم)

 (م2015

 

 (م2015: دعيسسفيان ) م2015من يوميات حفرية الكرمل ( 62شكل رقم)
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ثرية ألقى  ,حضاريةمادة  م(,2015عام ) في الموقع وليةألا أعمال الحفر والتنقيبكشفت 

 :مثل, معماريةمجموعة من العناصر الو  متنوعة

لى القمعة من إوجدار مع مدخل   (,1( في مربع رقم )2حيز رقم )خذ أ الشرقي لقمعةاار جد

 (.6حيز)خذ ( أ2في مربع رقم )الناحية الشرقية 

, في مربع رقم بيضاء: أرضية فسيفساء ولىاأل ,تعود الى الفترة البيزنطية من الفسيفساء أرضيات

في  رضية فسيفساء مزخرفة وممونةالثانية: أسم(, 90x230( بقياس)12رقم حيز)خذت ( أ1)

 .(تراً م2x1.5بقياس) ,(7 رقمحيز )خذت ( أ2مربع رقم )

لى إتمتد , (تراً م3x5( بقياس )8حيز )خذت أ( 3في مربع رقم ) ,بيضأرضية من المالط األ

 الشرق.

(, 6قم حيز ر )ت خذ, أ(3رضية المالط في مربع رقم )أعمدة ساقطة في موقعيا األصمي فوق أ

 (.61-60الشكمينموضحة عمى المخطط )

 ىي:  ,رئيسة ستيطانااحل الموقع احتوى عمى ثالث مر و    

المتمثمة في  ,ستيطان أو السكن والبناء في الموقع في الفترة البيزنطيةالمرحمة ا :ولىالمرحمة األ

أرضية و  الفسيفساء اتعمدة وأرضيمثل األ ,الموجودة نيسةساسات الموقع وبقايا الكأ بعض

 .ض الجدرانعوب المالط

عادة  :المرحمة الثانية أو بناء المتمثمة بالقمعة , في الفترة الصميبية الموقع عمالستامرحمة السكن وا 

التي تعود ليذه  المتنوعة الفخارية مثل الكسر ,ثريةوبعض المقى األ البرج التحصيني الدفاعي

 .الفترة
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عادة ا :المرحمة الثالثة  ,يوبية والممموكية(ألسالمية )اإلفي الفترة ا عمالستالمرحمة السكن وا 

ذلك من عممية ىجر لمموقع  الوما ت ,ببعض الجدران وبعض الكسر الفخارية المتنوعة المتمثمة

 في الفترة الالحقة.
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 م2136حفرية الكرمل  3.2.2

السياحة واآلثار  وزارةجامعة القدس بالشراكة مع -المعيد العالي لآلثار ستكملا( م2016في عام)
 , كموسم ثان عمى التوالي.في الموقع األثرية  التنقيبات الفمسطينية

 ختياراتم م, 5/9/2016 تاريخ ستمر لغايةام و 15/8/2016تاريخ ببدأ موسم الحفر الثاني  
من  أمتار( 5X5)(, بقياسات C11,D11ن )تحديد مربعي تمو  الموقع, لمعمل فيالجية الشرقية 

(, ومن ثم ن في الموقعن المربعيمكا 63من الداخل )انظر شكل رقم أمتار ( 4X4)الخارج, و 
 الحفر. مباشرة أعمال

 

 م(2016)بمدية الكرمل: م في الكرمل2016حفر الصورة توضح مكان  (63شكل رقم )

 جزاءألعمال الحفر جميع األتغطي فقي أ( بشكل C11,D11ن )تم العمل في المربعين المحددي
 (.65و 64رقم  لشكمينااألثرية )انظر  وبشكل عمودي لمكشف عن الطبقاتالمحددة, 
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 م(2016براىيم اقطيط:إم)رسم: 2016حفرية الكرمل  (C11,D11)فقي لممربعين أ( مسقط 64شكل رقم)

 

 
براىيم إ)رسم  م2016( حفرية الكرملC11,D11) ينمربعمن ال لجدران بيزنطية طعا( مق65شكل )

 (م2016اقطيط: 
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 :من أىميا ,إلى نتائج مميزة ومثيرة م2016تنقيبات موسم أفضت 

قواميا زخارف  ,ة بيضاء المونعمى أرضية فسيفسائي فسيفسائية ممونة سجادةالكشف عن  -
( C11في مربع ) 21خذت حيز رقم أ(سم, 140X140, بقياسات )متعددة ومتداخمة ىندسية
 (.66شكل رقم )انظر 

 

 

 م(2016 :)سفيان دعيس( C11في مربع ) بيزنطية ( سجادة فسيفسائية66شكل رقم )
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براىيم إ)رسم: م2016تم العثور عمييا في موسم  الفسيفساء التي رسم سجادة (67شكل رقم )
 م(2016اقطيط 

أرضية من الفسيفساء من المون األبيض, معظميا مدمر, تركزت في الجية الشمالية  -
 .9خذت حيز رقم أ(, C11والشرقية في مربع )

(سم, 115X150بقياس)بيض, تتكون من حجارة صغيرة الحجم, أأرضية فسيفساء لونيا  -
, )انظر الشكل 18خذت حيز رقم أ (,C11)مالية لمربع شوجدت في الجية الشرقية ال

 (.68رقم 
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 م(2016 :دعيسسفيان (,)C11مربع ) 18حيز رقم  بيزنطية فسيفساء( أرضية 68شكل رقم)

 
(, وجدت فوق أرضية الفسيفساء حيز C11)مجموعة من تيجان أعمدة كورنثية في مربع  -

 (.70و  69 رقم الشكمين, )انظر ا14خذت حيز رقمأ, و 18رقم

 

 م(2016:)سفيان دعيسC11 في مربع ( تاج عمود فوق أرضية الفسيفساء69شكل رقم)
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 م( 2016 :سفيان دعيس)C11 فوق في مربع ةدأعم انجمجموعة من تي( 70شكل رقم)

المون األزرق, لى إسم, ويميل  20سم, ونصف قطره  64 بطولعمود من الرخام,  -
, أخذ 18حيز رقم  ( فوق أرضية الفسيفساءC11)مربع  فيوجد  صميب, ومحفور عمي

 (.71, ) انظر شكل رقم (16 حيز رقم)

 

 م(2016 :)سفيان دعيس C11( عمود رخام في مربع 71شكل رقم)
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, في مربع 19, أخذ حيز رقم الرخام, مستطيل الشكل, عمية نقش التيني عمود من -
C11, .تتم دراستو, والتأكد من معنى النقش الموجود عميو وسيتم نشره الحقا  

 

 أرضيات الفسيفساء  3.2.3

ثرية في خربة الكرمل عام ألبعد دراسة األرضيات الفسيفسائية الناتجة عن التنقيبات ا
من حيث الحجم والشكل والطبقة الحضارية  م, ومقارنتيا ببعضيا البعض (2015-2016)

اسطابول خربة كنيسة خرى مثل فسيفساء ألبعض المناطق امقارنتيا ب, و التي وجدت بيا
ومن م الرصاص, أ, وأرضيات فسيفساء في مواقع في األردن, مثل مادبا و بالقرب من زيف

إلى الفترة لى مرحمتين نسبة إات ي( قسمت األرض1المعطيات المبينة في الجدول رقم)
 في الموقع.البيزنطية 

 الوصف المربع والحيز المرحلة

الفترة  بداٌة ولى:ألالمرحلة ا
 البٌزنطٌة

أرضٌة فسٌفساء بٌضاء تخللها زخارف هندسٌة  (88(, حٌز رقم )8مربع رقم )

م, X8388سم 78ملونة على شكل كأس, قٌاس 

 (.87(,)انظر شكل رقم (1X1وحجم الحجارة 

تتكون من حجارة أرضٌة فسٌفساء بٌضاء,  (87حٌز رقم )(, (C11مربع 
متدت اسم, و8قل من أبقٌاس  صغيرة الحجم

 (87(سم, )انظر شكل رقم 888X888مساحتها )

ة عمى أرضية فسيفسائي فسيفسائية ممونة سجادة (88(, حٌز رقم )(C11مربع 
 زخارف ىندسية  بيضاء المون, احتوت عمى

 سم, (140X140متعددة ومتداخمة, بقياسات )

 (.88)انظر شكل رقم 

الحقاً فً المرحلة الثانٌة: 
 فترة البٌزنطٌةال

, معظميا أرضية من الفسيفساء بيضاء المون (7(, حٌز رقم )(C11مربع 
وقد وجدت على مستوى أعلى من مستوى  مدمر,

فً الرواق  خرى) بمعنى فوقها(ألاألرضٌات ا
نها فً مرحلة مختلفة  أتت على أ, ما ٌدلل ٌمنألا

 الحقا .

 م(2017:الكرمل )سفيان دعيس ( األرضيات الفسيفسائية في خربة1جدول رقم )
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بين  الشكل وحجم الحجارة وجد تشابيا في والمسح الميداني من خالل المعطيات الموضحة سابقا
( في الكرمل مع أرضية الفسيفساء في خربة  C11فً مربع  87حٌز رقم  أرضية الفسيفساء )

 .عمال تدمير واسعةأ, وقد طالتيا لى الفترة البيزنطيةإالتي تعود  في منطقة زيف اسطابول

في مربع  21في السجادة الفسيفسائية ) حيز رقم  ةرفلى حد كبير عناصر الزخإوتشابيت 
C11 (312: 1993بيشريممو ), في مادبا اآلباء القديسين( بعناصر زخرفية من كنيسة ,

 ويوجد شبيو بيذه السجادة في أرضيات الفسيفساء في كنيسة الميد في بيت لحم.

(, بأرضية الفسيفساء في 1في مربع رقم  12كما وتشابيت أرضية الفسيفساء )حيز رقم 
 ,في مكوناتيا (230: 1993)بيشريممو كروبولوس في منطقة ماعين باألردنألكنيسة ا

 جارة الفسيفساء.ح) الكأس الممونة(,  وفي حجم وعناصر الزخرفة

ستيطان متأخرة ا( في مرحمة  C11في مربع  9وجاءت أرضية الفسيفساء المدمرة ) حيز رقم 
, كما يشابييا في حالتيا في موقع بيتين في رام اهلل, حيث وجد في الموقع في الفترة البيزنطية

 الحقة.أرضية فسيفساء فوق األرضيات األصمية في مرحمة 

ختمفت األرضيات الفسيفسائية في خربة الكرمل عن مثيالتيا في خربة سوسيا القريبة اوقد 
ختالف المن الموقع, من حيث الشكل والحجم والتصميم والزخارف وعناصرىا, يعود ىذا ا

في  عمالوواستمرار استوتمسكيم بو, لى تأثر سكان خربة سوسيا بالنمط المعماري الروماني إ
ثرىا بالنمط المعماري لمفترة أعمى عكس ما حدث في خربة الكرمل وت, الفترات الالحقة

 .(Levine 1981: 123-130)البيزنطية 
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 الفصل الرابع. 4

  (ونمط المعيشةالحضاري التطور البمدة القديمة في خربة الكرمل, دراسة إثنوغرافية ) 4.4

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

مف السجؿ الحضاري أثرية تعود لفترات مختمفة  وبقايا أنقاضالكرمؿ عمى خربة في أقيمت البمدة القديمة 

المنتشرة بشكؿ واسع الحجارة األثرية يد المباني والمصاطب الزراعية يتش أثناءالناس  عمؿاستو  ،التاريخي

مثؿ بمدتي يا، الكرمؿ كسائر القرى والبمدات المحيطة ب أىالي فأ Bagatti" "اتيباقيرى ، المنطقة والفت في

 لتشيد المباني المختمفةية ومعالـ أثر  كنائس أنقاضمف وىي  أنقاض المواقع األثرية استعمموايطا والسموع، 

(Bagatti 2010: 96) . ويمكف لمزائر حينما يتجوؿ في أزقة الكرمؿ وأحواشيا أف يقرأ تاريخيا الماضي

فمف جية عمؿ  ىو اتجاه ذو حديف، ألنقاض المباني األثرية ستعماؿإلىذا ا العريؽ مف خالؿ تمؾ الحجارة.

ستمرارية الحضارية العطى صورة عف اأخرى أطالؿ، ومف جية ألى إ وتحويمياثرية ألعمى تدمير المواقع ا

 . كما أف إعادة اإلستخداـ كانت جزءًا مف الممارسات السائدة قبؿ ظيور قوانيف حماية اآلثار.في الموقع

خربة الكرمؿ  أنقاضعمى  ةقائمإلى منتصؼ القرف الماضي وىي ترجع مباني البمدة القديمة في الكرمؿ 

  ومرفقاتيا. حواشألبار والعقود الفردية واآللكيوؼ والمغاور واوتضـ ا األثرية،

 ايةمف خالؿ سياسية جب وعمى الكرمؿ بشكؿ خاص ،وضاع األمنية عمى فمسطيف بشكؿ عاـي األتردكاف ل

عة وتربية بشكؿ مباشر عمى الزرا أثرتو  ،العثمانية عمى الناسالدولة  ياالضرائب المختمفة التي فرضت

 خر عمىآلثر ىو اأ اإلجباري الذيالتجنيد ، إلى جانب المنطقة آنذاؾقتصاد في الالمواشي، وىما عماد ا

، عالوة عمى غارات البدو مف المناطؽ عدـ الشعور باألمافالظروؼ االجتماعية لمسكاف، و وعمى  ،قتصادالا

في خربة سكاف اللدى  والطمأنينة األمفوانعداـ  ،مف عمميات سمب ونيب ابالكرمؿ وما رافقيالمحيطة 

ورغـ  .القرية والرجوع إلى يطا حيث األمف المطموببترؾ  ياكثير مف العائالت القاطنة فيال، ما حدا بالكرمؿ

سيما في ، البؿ بقي أىميا يستخدمونيا بشكؿ موسمي ،ف الكرمؿ لـ تيجر بالكامؿأىذه الظروؼ الصعبة إال 

ف اكوالمناطؽ المجاورة كم عمالياستاالزراعة وجني المحاصيؿ إلى جانب وذلؾ بغرض  ،الربيع والصيؼ
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 ييا، وتبدأ مرحمةلإستقرار إلحتى مطمع القرف الماضي، ليعود االحاؿ  هوبقيت الكرمؿ عمى ىذ .لماشيةارعي ل

، ويتناسب مع حتياجاتيـ اليوميةاوالمغاور مسكنا آمنا ليـ، يمبي  متخذيف مف الكيوؼ مف اإلستقرار أخرى

المغاور تمبي  لـ تعداد عدد السكاف و وازد قتصاد تدريجياً الستقرار وقوي االاو  التحسف تواصؿ .البيئة والمناخ

ضمف أحواش تخص عائالت محددة، وضمف  أف أصبحتثـ ما لبثت البيوت المنفردة،  وا، فأقاماحتياجاتيـ

 والعشائر. قبائؿجتماعية مرتبطة بأصوؿ الاتقسيمات 
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  رمللمك التعداد السكاني 4.4.4

عائالت الكرمؿ بأصوليا إلى العشائر والحمائؿ المشكمة لمنسيج االجتماعي لمدينة يطا، لتبدو الكرمؿ تعود 

تقريبا عف التركيبة االجتماعية لمدينة يطا، إذ تضـ الكرمؿ عمى ما يربو عف ثالثيف فرعا مف  اً مصغر  اً نموذجأ

 (ـ حتى الوقت الحاضر:1961منذ العاـ ) وتوزيعيـ عدد السكاف يوضح (2رقـ) فروع عشائر يطا، والجدوؿ

 المصدر اإلناث الذكور عدد السكان السنة الرقم

 247ص, 2002الدباغ,  74 75 446 4964 4

 244, ص 4990حجاج,  - - 4000 4990 2

 274, ص4996عراف,  - - 4530 4995 3

 )تقدير(2007,المركزي الفمسطيني اإلحصاءجهاز  - - 2868 2004 4

 2007 ,المركزي الفمسطيني اإلحصاءجهاز  4844 4897 3744 2007 5

 2047,رشيف بمدية الكرملأ - - 43000 2047 6

 ـ(2017: لى الوقت الحاضر )سفياف دعيسإـ 1961( عدد سكاف الكرمؿ مف 2جدوؿ رقـ )

 اً طالب (18) ضمت ـ كاف بيا مدرسة (1967-1966)عاـ ذكر الدباغ في كتابو بالدنا فمسطيف أف الكرمؿ  

 .(217: 2002وطالبة )الدباغ 
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مف عدد سكاف  (%50.8) فأ تبيف بو أريج تالذي قام (2007)عاـ لتحميؿ اإلحصائي للى اإستنادا ا 

 (64-15)ما بيف تتراوح أعمارىـ  (%46.8) ف ما نسبتوفي حيف أ، اً عام (15)عف   يقؿ أعمارىـالكرمؿ 

مف  (102.8)كاف لكؿ  واإلناثوبالنسبة لتوزيع الذكور  ،اً عام (65) أعمارىـ تزيد عف (%2.4 و)  ،اً عام

 . (ARIJ, GIS Database 2006-2009) اإلناثمف  (100)الذكور 

خيرة، ألزيادة مطردة بشكؿ الفت في السنوات اشيدت ( نالحظ بأف خربة الكرمؿ 2مف خالؿ جدوؿ رقـ ) 

 : لىإيعود ذلؾ 

 .والحديدية ،معيفو  ،خمة صالحتجمع معات السكانية ليا مثؿ: نضماـ بعض التجا  -1

نتيجة الضغط السكاني في مدينة  يطا ستقطاب لسكافالكرمؿ ومحيطيا منطقة جذب و اخربة أصبحت  -2

 لكرمؿ.لجية الشرقية حيث تقع خربة امف ا السيمايطا، وضيؽ أفؽ التوسع العمراني، 

عيادات  أربعويوجد في الكرمؿ  ،طالب وطالبة (2500) رباما يق فييا ،تضـ بمدية الكرمؿ اليـو تسع مدارس

قتصاديا بالدرجة األولى عمى سوؽ العمالة داخؿ اوتعتمد الكرمؿ ، طبية تقدـ الخدمة الصحية لممواطنيف

( يعمموف في مجالي التجارة %20(، في حيف يبقى ما نسبة)%80أي بنسبة) ،ـ(1948فمسطيف المحتمة لعاـ)

 (.2017 رشيؼ بمدية الكرمؿأ) وقمة قميمة يعمموف كموظفيف في القطاعيف العاـ والخاص ،والزراعة

     

 

 



117 
 

 في البمدة القديمة سكنتطور أنماط المراحل  4.4.2

شيدت البمدة القديمة في خربة الكرمؿ تطورًا في  الذي قاـ بيا الباحث ةالميداني الدراسةنتائج المسح و ل وفقاً    

 فيمسكف ل وافي مطمع القرف العشريف الميالدي، حيث سكف الناس في الكيوؼ ثـ انتقم أنماط السكف البشري

لى إثـ  العقود الفردية(، يلى بيوت تقميدية )مبانإمف ثـ مف الحجارة والطيف مثؿ السقائؼ، لبيوت المبنية ا

 .ياوبمداتالفمسطينية  ىاألحواش التي تعتبر الركيزة األساسية في بنية القر 

 الكرمل خربة المغاور والكهوف فيالسكن في  4.4.2.4

، استوطنيا اإلنساف لتكوف مأوى لو، تعد المعقؿ األوؿ لإلنساف الكيوؼ والمغاورو منذ فجر التاريخ   

، (452 :1996)حمداف  وتخزيف أغراضو ومؤنو ومحاصيمو الزراعية ،حيواناتو إليواء منيا  اً جزءعمؿ واست

وتعد منطقة جنوب الخميؿ مف المناطؽ القميمة التي استمر سكف الكيوؼ بيا حتى الوقت الحاضر، يعود ذلؾ 

 في المنطقة.المعتمد  ستمرارية النمط المعيشيالى إ

، فأحدثت الزالزؿ والبراكيف نتيجة لمظواىر الطبيعية التي شكمت سطح األرضوتكوينيا الكيوؼ  ةوتأتي نشأ 

تمؾ التجاويؼ الطبيعية  اإلنساف عمؿستوا، ة في الصخر الظاىر عمى سطح األرضيصدوعا وتجاويؼ طبيع

خذ اإلنساف بقطع ، حينيا أالمطردة البشرية محاجةلممزيد مف الكيوؼ بحاجة لف أصبح أما لبث و  ،كمأوى

 حيواناتو. للو و  ولكف بالمساحات التي يريدىا كي تخدمو كمأوى ،يحاكي فيو الكيوؼ الطبيعيةلالصخر 

 الخميؿكثير مف خرب جنوب الوك في خربة الكرمؿ،وأماكنيا  الطبيعية تتعدد أنماط توزيع المغاور والكيوؼ

ألغراض السكف  عمالً زاؿ بعضيا مستياحتوت الكرمؿ عمى العديد مف الكيوؼ والمغاور التي ال وقراىا 

خارجيا، ومف خالؿ المسح الميداني وأيضًا في ضمف جذر البمدة  بعضيا نتشرا و التخزيف،أوالمعيشة 
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( مغارة ضمف حدود 21وجود) نتائجال أظيرت (2016الذي قاـ بو الباحث عاـ ) في خربة الكرمؿ لممغاور

حواش أو بالقرب منيا أو بجانب البيت التقميدي تتواجد تمؾ المغاور ضمف األ غالبا ما كانتالبمدة القديمة، و 

 ،وعمؿ بداخميا تقسيمات وظيفية لخدمة القاطنيف بيا ،يئت تمؾ المغاور وقطعت بشكؿ جيدحيث ى   ،المنفرد

حيواناتيـ، وأماكف مخصصة لوقد يكونوا أكثر مف عائمة ممتدة، إلى جانب تخزيف محصوليـ السنوي ليـ و 

جؿ األمف واألماف تـ بناء أشبو بعقد عمى مدخؿ المغارة، حيث كاف المدخؿ يغمؽ ومف أ لمحيوانات والطيور،

الحجـ نسبيا، لطبيعية وىي صغيرة الكيوؼ ا أما عدة درجات،بمف خالؿ باب خشبي، ويتـ النزوؿ إلى المغارة 

تنتشر بشكؿ ف تجاويؼ طبيعية داخؿ الصخر، و وىي عبارة ع " الطور"  سـامحميا الواحد منيا   ىويطمؽ عم

واسع خارج نطاؽ البمدة القديمة ضمف المناطؽ الجبمية، تمؾ األماكف تستخدـ كمناطؽ رعوية، بعض تمؾ 

  .عف مستوى األرض المحيطة بياالشيء مرتفعة بعض  أرضياتياتكوف  الكيوؼ

لفترات  تعودو وجميعيا كانت موجودة  ،الكرمؿخربة في مغارة جديدة  أيلـ يتـ حفر  ونأ ،ذكرهالجدير مف و 

بعضيا كاف يستخدـ كمقبرة جماعية في الحضارات  ستيطاف في العصور الحديثة،السابقة لفترة اتاريخية 

وبعضيا  ،الفترة الرومانية خالؿمقبرة ك عممتستادار الدحنوس حيث  مغارة ؿ عمى ذلؾ اوخير مث ،السالفة

عادة تييئتياحيث تـ  في فترات تعود لعصور مختمفة أقدـ مف الفترة الرومانية، عمؿستااآلخر    عمالياستا وا 

 أبوحمد أوالتقسيمات الداخمية ) مقابمة مع السيد محمد عمي  ،مثؿ الباب البسيطة اإلضافاتبعض  بعمؿ

 (.17/4/2017 :اً عام71عمره  ،عراـ

، وقاموا ويستقروا مف الداخؿ بسالسؿ حجرية ليسكنوا فييا قسموىاو الكيوؼ  في خربة الكرمؿ السكاف ظؼن

 ووأغراض لإلنسافوب في داخميا، وكانت المغارة في الكرمؿ جامعة بخزيف الحتبعمؿ صوامع مف الطيف ل

كؿ في قسـ منفصؿ داخؿ المغارة ) مقابمة مع السيد جاسر حسف  ،والبغاؿ والحمير األغناـمثؿ  ،تواوحيوان
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في الكرمؿ مع الحفاظ  ياوأشكالالمغاور  أحجاـختمفت اوقد  ،(31/3/2017 :عاـ65حزازة، عمره  إبراىيـ

كاف يبنى مدخال لممغارة مف  األحياف، وفي معظـ األحيافعمى النسيج التفصيمي الداخمي العاـ في معظـ 

في خربة الكرمؿ، وكانت تترؾ مسافة بيف  األثريةالمشذبة التي كانت تؤخذ مف المعالـ  األثرية الحجارة

ف دخمت إومنيا لتصريؼ المياه  ،أمنيةمنيا  ألسبابوالمدخؿ الجديد سميت بالمقطة  رةالممغ األصميالمدخؿ 

البيوت  إلىحتى بعد الخروج منيا ، وقت حديث إلى عمؿقيت بعض المغاور في الكرمؿ تستوب ،باب المغارة

 التخزيف وألغراض ،الحيوانات إليواءبعض المغاور تستخدـ  تما زالف ،البيوت الحديثة إلىمف ثـ التقميدية و 

 .قؿ بكثير مقارنة مع السابؽبنسبة أولكف  ،المختمفة

 

 (ـ2017: سفياف دعيسـ في بمدة الكرمؿ القديمة )عرا أبو( صورة لمغارة خميؿ 72شكؿ رقـ )
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 (ـ2017،عوني شوامرة :عراـ ) رسـ أبو( واجية مدخؿ مغارة خميؿ 73شكؿ رقـ )

 

 (ـ2017 ،ادعيس إبراىيـ :عراـ )رسـ أبولمغارة خميؿ  أفقي( مسقط 74شكؿ رقـ )



121 
 

عادة فيمف الكرمؿ في بناء المرافؽ المعمارية لمسكاف الحالي األثريةالحجارة  عماؿستاوكمثاؿ عمى   ،ياتأىيم وا 

حيث أضيؼ  ،رومانيةو  يونانية مقبرة باألساسالتي كانت  ،(75)انظر شكؿ رقـ نشاىد مغارة دار الدحنوس

عة كبرواز و وىي موض ،ثري، بعض ىذه الحجارة يحتوي عمى زخارؼألليا الحجارة مف أنقاض الموقع ا

ونشاىد مغارة  حيواناتيـ،خر يخص آل، كما يالحظ وجود بابيف لممغارة، باب يخص العائمة، والباب ابوابلأل

ضيؼ ليا أو عماليا است يدعأكانت مقبرة يونانية ورومانية، ثـ  ،بو عراـأفي حوش الحج اسماعيؿ اشحادة 

 وتـ بناء سقيفة فوقيا. ،لقطة وباب

 

 (ـ2017: سفياف دعيس( مغارة دار الدحنوس )75شكؿ رقـ )
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 (ـ2017 شوامرة،عوني  :( رسـ واجية مغارة دار الدحنوس )رسـ76شكؿ )

 فئالسقاالسكن في  4.4.2.2

بمسقط أفقي مربع مبنية  ، وتكوفمتوسطة الحجـ أوصغيرة  ةالسقيفة ىي بناء مكوف مف غرفة واحد     

رتفاع او  ،أمتار (4x4)ال تتجاوز  األحيافوبقياسات في معظـ  ،شكؿ مستدير ذات الشكؿ وبعضيا

وال يحتاج  ،إنشائوجتماعية قادرة عمى الف جميع الفئات اأالسكني بيز ىذا النوع مف البناء ويتم  ،ـ(2.50)

لنمط مف البناء ليس ف ىذا ا، كذلؾ فإ(11: 2003في بنائو )الجبور  متطورةخبرات فنية وميارات  إلى

  . ي تكاليؼ ماليةأدوف مف فرة و اف المواد األولية الالزمة لمبناء متو قتصادية إذ أا ةبحاجة لكمف



123 
 

 ،صفيف أووتكوف جدرانيا مف صؼ واحد  ،والقش ،والتراب ،ؼ مف الحجارة غير المشذبةئالسقاتبنى عادة 

وتغطى مف  ،في مستوياتيا تساو  أو نتظاـ اوقد ال يكوف ىناؾ  ،صرار( أو بينيما حجارة صغيرة )حصى

 (.80: 2014)طوافشة  عمى شكؿ قصارة الداخؿ والخارج بالطيف المخموط  بالتبف )القش المدروس(

سـ  (80-60وبعرض ) ،( سـ60-30) ا ما بيفويتراوح عمقي ،مف الحجارة والطيفساسات السقيفة تبنى أ

يتراوح بسمؾ و  ،تكوف غير منتظمة الشكؿ ما غالباً  ،ثـ يتـ بناء الجدراف ،رضاأل سطحمستوي بحتى يصبح 

لمحيطة امف الجباؿ والبيئة المحمية يتـ جمعيا غير مشذبة  ، وعادة تكوف الحجارة سـ (60-50ما بيف )

ويكوف  ،و الشماؿأحياف يكوف مدخؿ السقيفة باتجاة الشرؽ وفي معظـ األ ،(275: 1996مكاف )حمداف لم

فتحات مف الداخؿ تعرؼ محميا  عمؿت   كما ،ـ (1.80 -1.50رتفاع ما بيف )او  ،( سـ80-70عرضو ما بيف)

 (.12: 2003 سـ)جبور (50-40)ما بيف بعادىاأ وتتراوحباسـ الطاقات، 

غراض غراض عدة منيا: وضع األالداخمية أل عممتستا خارجية وداخمية، ؼ الكرمؿئالطاقات في سقاو 

وبعضيا  وأدوات الحصاد مثؿ المناجؿ، لطبيخ،واني اطنيف في السقيفة، وكذلؾ وضع بعض أالشخصية لمقا

و أعمؿ عمى الكاز ت تكان أنواع اإلضاءة ىذهو  ،مظةاللو اأمثؿ السراج ضاءة، اإل ف يوضع فيو مصابيحاك

 فاستعممت، الستعماالتالطاقات الخارجية كانت متعددة األغراض وا أففي حيف  ،فتيؿ استعماؿبالزيت 

أو عمفيا  طعاـ الدواجف والحماـ المنزليو بقايا الطعاـ مف أجؿ إأبعض الحبوب  و وضعأ ،لتربية الحماـ

 .(77)انظر شكؿ رقـ

وجود مكاف مخصص لوضع لى جانب إضاءة، ا بعض الكوات لوضع قناديؿ اإلحيانداخؿ السقيفة أويحتوي 

، وفي حد جدراف السقيفةأل وىو جزء مرتفع عف األرضية ومحاذ   تعرؼ باسـ المطوى،المفارش واألغطية 
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وبالقرب مف مدخؿ  منو في الجدار ويمتد نحو الخارج )خارج الجدار داخؿ السقيفة(، حياف كاف جزءاً ألبعض ا

حيث كانت تجري عمييا  وىي مكاف منخفض قميال عف األرضية مباشرة مع المدخؿ ،السقيفة تكوف المسطبة

  .مثؿ أعماؿ الطبخ وأعماؿ التنظيؼ والغسيؿكافة،  النشاطات اليومية مف قبؿ قاطني السقيفة

 ومف ثـ يوضع ،شجارأغصاف األأوراؽ و  ، يوضع فوقياعوارض خشبيةيبنى بوضع دوامر أو  سقؼالكاف 

 ،والقش المدروس )التبف(بعض التراب الناعـ  استعماؿيتـ تحضيرىا ب غصاف طبقة رقيقة مف الطيف،فوؽ األ

ف وجد، يضاؼ ليا الماء وتخمط جيدا، ومف ثـ يتـ وضعيا مثؿ طبقة إوبعض كسر الفخار الميروس 

 مف التقمبات المناخية طواؿ العاـ. حفظ السقيفةل القصارة فوؽ السقؼ، وعمى الجدراف في بعض األحياف،

ولى نتقالية األالالتي شكمت المرحمة ا ،ت السكنيةآشنقدـ المأالكرمؿ مف البمدة القديمة في وتعتبر السقيفة في 

 ،و عمى مقربة منياأبواب الكيوؼ أوكانت تبنى في الغالب عمى  ،راو يوؼ والمغكفي الخروج مف ال

 .حواشمرافؽ البيوت واألحت فيما بعد مف صبأو 

لـ  ،لى يومنا ىذا في الكرمؿإ المتبقيةؼ ئوجود عدد قميؿ مف السقاالذي قاـ بو الباحث أظير  الميداني المسح

ومحمود  ،وسقيفة محمود الدحنوس (،78)انظر شكؿ رقـبو عراـأمنيا سقيفة خميؿ  ، يتجاوز عددىا الخمس

 ومحمود شتات.  ،ىديب

في الكيوؼ  كفسنتقاؿ مف الالفي مرحمة الى قصر الفترة الزمنية إنحسار عدد  السقائؼ في الكرمؿ اويعزى  

 ،في الكرمؿ قاـوالتي شكمت بدورىا النسيج المعماري الم ،والبيوت التقميدية لى مرحمة بناء العقودإوالمغاور 

   لى البيوت.إوكثير مف العائالت لـ تمر بمرحمة بناء السقائؼ في نمط التحوؿ مف الكيوؼ 



125 
 

ي مف مرحمة السكف ففقد انتقمتا  عائمة شحادة مخامرةو  ،عائمة محمود خميؿ نعمافوخير مثاؿ عمى ذلؾ  

  .السقائؼ المرور بمرحمة مف دوف والسكف فيو لى مرحمة بناء العقدإالمغاور 

 

 

 (ـ2017: سفياف دعيسعراـ ) أبوشحادة  أبناء( صورة لسقيفة 77رقـ )شكؿ 
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 (م2047, عوني شوامرة :عرام )رسم أبو( واجهة سقيفة خميل شحادة 78شكل رقم )

 

 (ـ2017 ،براىيـ ادعيسإ :بوعراـ )رسـأفقي لسقيفة خميؿ شحادة أ( مسقط 79شكؿ رقـ )
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 المرافق 4.4.3

  الكرملخربة الطوابين في  4.4.3.4

بعد نقطة ممكنة مف ساحة البيت أويبنى في  ،(495: 1996ىو بناء خاص لتجييز الخبز )حمداف الطابوف 

 خاف الناتج عنو )كناعنودثر البيوت مف الأكي ال تت ،بالقرب مف المدخؿ وقريب عمى الطريؽ، و و الحوشأ

1980 :105.) 

الجزء في قف الطيف وىو مكاف الخبز،  يتمثؿ وداخمي يتمثؿ في البناء، يف خارجيأف الطابوف مف جز ويتكو  

 شبو صغيرة ةمكوف مف غرفة واحد ،غير مشذبة لخارجي ىو عبارة عف بناء مف الحجارة متوسطة الحجـا

 ،فوؽ بعضيا وتبنى الحجارة ،ـ2قؿ مف أرتفاعيا او  ،أمتار (2.5x3) ابعادىأال تتجاوز و  ،و دائريةأمربعة 

، وفي الغالب يكوف الجزء الخارجي مغطى بطبقة مف نسافإللو مدخؿ صغير ليدخؿ منو ا يكوف

 (.93: 2014 )طوافشةالطيف

ب ير الشكؿ تصنعو في الغالدوىو مست ،و القف)الطابوف(أ و الخبزأالجزء الداخمي ويسمى بيت العيش ما أ

لو غطاه مف  ي عمؿ مبنى،وبعدىا يوضع داخؿ  ،ويترؾ ليجؼ ،حمر مخموطا بالتبفالنساء مف الطيف األ

بعد ذلؾ  ،تسمى"رظؼ" صغيرةال صىبداخمو مجموعة مف الح يضاؼوبعدىا  ،قبضالحديد ليا م وأالصاج 

يترؾ  ثـ ،حماء الطابوف"إى "شجار في عممية تسمغصاف األأالحطب والنتش و  استعماؿيقاد النار فوقو بإيتـ 

، الستعماؿمتأكد مف جيوزية الطابوف لحماء، لدورية لمطابوف أثناء عممية اإليتخمؿ ذلؾ مراقبة عدة ساعات، 

يترؾ ثـ ، في عممية تسمى"التزبيؿ" لزيتوفو جفت اأو النجاره أروث الحيوانات الجاؼ  ومف ثـ تضيؼ النساء

قطعة مف استعماؿ بعندىا يتـ عممية الخبز، فيزاؿ السكف ، )ييجـ او ييمد(يتوقؼ عف التدخيفالطابوف حتى 
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خمو وتنتظر قميال وضع العجيف بدايومف ثـ  "،مقحار" محميا سـ تقريبا تسمى (50-40)الخشب بطوؿ 

الطيف  مصنوع مفكاف مخصص في إحدى زوايا الطابوف ، وفي الغالب تضعو في مثـ تخرجو ،لينضج

وىناؾ عدد معيف مف أرغفة الخبز توضع دفعة واحدة في الطابوف،  ،ع الخبز مع بعضوييسمى"مرظؼ" لتجم

و المجموعة مرة أويعتمد عددىا عمى حجـ قف الطيف وعمى كبر أو صغر حجـ األرغفة، وتسمى ىذه الدفعة 

سـ" المموة"، وتقوـ بعض النساء بعمؿ "دعبوب" وىو رغيؼ خبز صغير يعطى لألطفاؿ عند الخبيز، اواحدة ب

تتحدث عف تجربتيا الخاصة  (3/4/2017 :اعام60عبد ربو، عمرىا السيدة سميحة حسف ) الوالدة مقابمة مع

 في ىذا المجاؿ.

تمع النساء في داخؿ حيث كانت تج ،بالنسبة لمنساء مكاف لمتسامرالبمدة  وأالقرية  يوشكؿ الطابوف ف

وفي  خريف،ستطالع أخبار اآلا، حيث تدور القصص والحكايات و طراؼ الحديثتبادؿ أ جؿأالطوابيف مف 

في الربيع تكوف الجمعة وتبادؿ و  ثناء الخبز،أالوافر  ءفي الطابوف حيث الدؼيجتمعف النساء  الشتاء كانت

 .(496 :1996 شعة الشمس) حمدافأبواب الطوابيف تحت أفة عمى حاديث المختماأل

 ،ؤدي نفس الغرضت توكان ،ةوالطريقسموب س اإلة بنيت الطوابيف بنفيلقرى الفمسطينوفي الكرمؿ وكسائر ا

كثر أل اً منيا ما كاف مشترك ،طوابيف في البمدة القديمة 10في الكرمؿ وجود  ةالميدانيالدراسة ظيرت نتائج أو 

حيث كاف في فصؿ الشتاء كؿ عائمة تقوـ ببناء طابونيا  ،بكؿ عائمة اً ومنيا مف كاف خاص ،مف عائمة

الربيع والصيؼ  يوفي فصم ،و البيوت الخاصة بيـأ اورماـ المغأاف وعادة ما ك ،الخاص بيا بالقرب منيا

عتمدت ا، و مالو اليوميستعامكشوفة ومتوسطة بينيـ ليتشاركوا عائمة في طابوف في منطقة  مف كثرأ تشترؾ

ؿ ويجيز بوىناؾ مف يز  ،، ىناؾ مف يخبزأو العائالتالمشاركة عمى تقسيـ العمؿ ومداورتو بيف النساء 

و مواد أفر عندىا مكاف اتو يالمكاف والمواد إلقامة طابوف، فيناؾ عائالت ال  ومف يوفرالطابوف بالتناوب، 
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) مقابمة مع السيد عبد الحميد  أعماليا اليدوية خرى مقابؿأإلقامة طابوف مثؿ الزبؿ، فتقوـ بمشاركة عائالت 

 (.18/4/2017: عاـ 76بو عراـ، عمره أ

 

 

 

 (ـ2017: سفياف دعيسعراـ ) أبو( طابوف مشترؾ لدار 80شكؿ رقـ )



130 
 

 

 (ـ2017: سفياف دعيسبو عراـ مف الداخؿ )أ( طابوف دار 81شكؿ رقـ )

 

 (ـ2017براىيـ ادعيس، إ :بو عراـ )رسـأمامية لطابوف دار ( رسـ الجية األ82شكؿ رقـ )
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 )المرافق( الكرملخربة في  بار الماءآ 4.4.3.2

وىو  ،حيث يستخدـ لجمع وتخزيف ماء الشتاء ،ضروريات الحياة في البيت الفمسطينيف بئر الماء مف إ

نتشر في االذي  "ةصنجاسـ "بير اإلاوي عرؼ ب " جاصياألىميا "أنواع أويوجد منو عدة  ،مقطوع في الصخر

 وتتـ قصارة ،كثرأار و تمأ 8لى عمؽ إوقد تصؿ  ،رتفاعاتياابار و حجاـ اآلأوتختمؼ  ،الكرمؿ بشكؿ واسع

حيث تغطى الجدراف الخشنة في البداية بطبقة مف الحجارة الصغيرة وكسر مف الفخار  ،ر بطرؽ خاصةبئال

ولى خشنة ئر عمى طبقتيف األبومف ثـ يتـ قصارة ال ،وتثبت بالطينة المكونة مف الشيد والرماد ،لسد الفجوات

 عماؿستاجانب  لىإ وكاف قديما يستخدـ مسحوؽ الفخار الناعـ مع الشيد والرماد ،والثانية ناعمة ومصقولة

ويسمى الحجر المقطوع مف الصخر عمى باب البئر  ،خير لقصارة البئرألو الوجو اأالطبقة  صقؿلالزيت 

 .(Cannan 1931: 245-246) ةب"الخرزة" وفي الغالب تكوف مستديرة وبعضيا مربع

حيث دلت نتائج  ،ساسية لمماءلحاجة السكاف األذلؾ و ، بار جمع المياه بشكؿ واسعآنتشرت اوفي الكرمؿ 

لى يومنا إومازالت تستخدـ  ،مازالت قائمة في نطاؽ البمدة القديمة ،بار ماءآوجود عشر  ةالميدانيالدراسة 

 اكاف البئر مرفقف ،السكنيةحواش ة وداخؿ األوالبيوت التقميديالسكنية  مف المغاور جداً  اً كاف معظميا قريب ،ىذا

 مف مرفقات الحوش السكني. اساسيأ

 ،عماؿستاعادة إالبمدة القديمة في الكرمؿ كانت  بار الموجودة حاليا فيف جميع اآلأإلى شارة ىنا وتجدر اإل

بار آ منياو  ،ةي بئر جديدأولـ يتـ حفر  تيا كآبار لجمع الماء،و مقابر تـ إعادة تييئأور منيا ما كاف مغا

البمدة  ةفي مرحمة نشأ عمالياستاحيث أعيد  ،البيزنطية والفترة الرومانية الفترة ثرية تعود لفترات تاريخية مثؿأ
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لجمع مياه  عمالياستاتأىيميا و مف ثـ ، منيا ةتربستخراج الطمـ والتراكمات واألاالقديمة في الكرمؿ، فتـ 

 .(1/4/2017 :اـع72يـ شحاده، عمره براىإ)مقابمة مع السيد محمد األمطار

ة مف ناحية مصفا اوعمؿ باب لي ابعد ما تـ جرفي ،كمسكف لمعائمةثرية تـ تحويميا وتأىيميا بعض اآلبار األ 

مغارة  لىإوتحويمو  بو عراـ الذي تـ عمموأبئر دار محمد جبريؿ مثؿ  ،مع السطح ارضيتيأ وتسوية ،الماء

 (.18/4/2017 :عاـ76بو عراـ، عمره أسكنوا فييا )مقابمة مع السيد عبد الحميد محمد جبريؿ 

لى آبار لجمع الماء في ظؿ قربيـ مف بركة الماء وينابيع إحتاج السكاف في خربة الكرمؿ اوالسؤاؿ ىنا: لماذا 

 الماء الجوفيو؟

 لى:إيعود ذلؾ 

السكاف المنزلية،  احتياجاتالزيادة التدريجية في عدد السكاف، لتصبح عيوف الماء غير كافية لتمبية  -1

 لشرب.مياه اوتأميف 

ىنالؾ  الفترات الطويمة التي كاف الناس ينتظروىا ألخذ دور التزود بالماء مف العيوف الطبيعية، حيث كاف -2

 د العائمة وحاجتيا مف الماء.تقسيـ أدوار بيف العائالت، إعتمد عمى عدد أفرا

 لى بركة الماء لتشرب.إسقاية الحيوانات القريبة مف البيوت، التي يصعب أخذىا  -3

عمؿ بئر ماء خاص ستقرار الالحقة لتطور البمدة القديمة في خربة الكرمؿ لعبت دورا ىاما في الحالة ا -4

 حيانا.أ ةبئر واحدو مشاركة بعض العائالت القريبة مف بعضيا في أبكؿ عائمة، 
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 (ـ2017: سفياف دعيس) األخرىعراـ وعالقتو مع المرافؽ السكنية  أبو( صورة تظير بئر دار 83شكؿ رقـ )

 

 (ـ2017براىيـ ادعيس، إ :بو عراـ )رسـأفقي لبئر دار أ( مسقط 84شكؿ رقـ )
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 البيوت التقميدية القديمة في الكرمل 4.4.2.3

لى منتصؼ القرف إ االذي يرجع تاريخي ،النسيج المعماري لمبيوت التقميديةتحافظ جزئيا عمى الكرمؿ  ما تزاؿ 

 .وىي تحاكي بتخطيطيا الكثير مف القرى والبمدات المحيطو بيا ،الماضي

أف عدد المباني القديمة في  (،2000)أظيرت نتائج المسح الميداني لألبنية القديمة الذي نفذه رواؽ عاـ 

، أي ما يعادؿ واحدة كبيرة ةوىو غرف تألؼ مف طابؽ واحديمبنى  (72)مبنى، منيا  (120 بمغ) الكرمؿ

بيت واحد مكوف و ، عبارة عف بقايا وأنقاض بيوتغير محددة  اً بيت 47مف إجمالي عدد المباني، و (60%)

وىو جديد مف  متأخرةبني في فترة  ألنو ؛حدث مف طراز البيوت المحيطةأطرازه المعماري و  مف طابقيف

مف المجموع العاـ (%65 )مبنى بأنيا متوسطة، أي ما نسبتو(78)ووصفت الحالة اإلنشائية لػاإلسمنت، 

ستعماؿ المبنى بحالة غير صالحة ل (14)%(، و18مبنى بحالة جيدة ) (22)لممباني، عالوة عمى وجود

مبنى بحالة  (87)لممباني، فأظيرت أف ىناؾ  حفاظيةأما الحالة ال، %(4مباف  بحالة سيئة) (5)%(، و12)

مباف   (7)%(، و20مبنى بحالة سيئة )( 24)مف عدد المباني، ووجود  (% 73)متوسطة، أي ما نسبتو

%  39، أي ما نسبتو امبنى ميجور  (47)، تبيف أف ىناؾ الستعماؿما يتعمؽ بمدى ا%(، وفي6بحالة جيدة )

مبنى مستخدمة بشكؿ كمي  (27)%(، و37مستخدمة بشكؿ جزئي ) مبنى 45مف المجموع الكمي لممباني، و 

رواؽ  إحصائية(، ضمت 499، ص2000)سجؿ رواؽ لممباني التاريخية في فمسطيف، ، %(22)

حيث ركزت  ،ؼئالسقاو  واألحواشمثؿ البيوت المنفردة  وأنواعيا أشكالياـ المباني التقميدية بجميع 2000عاـ

 عمى تعداد المباني ومرفقاتيا.
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 (499: 2000 طة تبين توزيع المباني التقميدية في الكرمل )سجل رواق لممباني التاريخية في فمسطينريخ: (85شكل رقم )

وذلؾ لمتأكد  ،الميداني الذي قامت بو رواؽ قاـ الباحث بعمؿ مسح مشابو العمؿ عاما عمى 17بعد مضي 

بنية أسواء  ،بيتا 80مف مدى التغير في المكاف خالؿ ىذه الفترة، وجاءت النتائج عمى النحو التالي: وجود 

حيث تكونت البمدة القديمة مف ، ضمف حدود البمدة القديمة الحالية ايوتقع جميع و مباف منفردة،أمتواصمة 

( وذلؾ 2000ستة أحواش باإلضافة لألبنية المنفردة، وقد اختمفت ىذه اإلحصائية عف إحصائية رواؽ عاـ )

 :اآلتيةلألسباب 

 لى البيوت الفردية في إحصائية رواؽ.إدمج السقائؼ  -1

 لتوسع العمراني الحديث. نيداـ الكثير مف البيوت وزواؿ بعضيا، نتيجة العوامؿ الطبيعية، واا  -2
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 (ـ2017 الفمسطينية ثارآلرشيؼ وزارة السياحة واأطة جوية تبيف حدود البمدة القديمة في الكرمؿ )ريخ :(86شكؿ رقـ )

 دةفر لمنالبيوت ا 4.4.2.3.4

والبيت ىو ، (271: 1996 و ) حمدافتغراض معيشأنساف وعائمتو و البيت ىو المبنى الخاص بسكف اإل

 (.40: 1996شكالو )عراؼ أنماطو و أء بعض الحيوانات الداجنة في بعض يواا  والخزف و  مكاف لمسكف

، خرتتصؿ مع أي مبنى آغرفة واحدة ال  يا يقـو عمىوتمتاز البيوت المنفردة في الكرمؿ بكوف تخطيط 

لى جانب وجود فناء خاص يتقدـ مدخؿ إو العقد النصؼ برميمي، أ ،أو العقد المستوى ،يعموىا العقد المتقاطع

ات القرف يمطمع خمسين لى حد التطابؽ في التخطيط والتصميـ فيإوي عزى التشابو الكبير  البيت المنفرد،

في خربة الكرمؿ، عالوة عمى ثرية المنتشرة ا الحجارة األسي، وعمى رأنفس مادة البناءعماؿ ستلى إإالماضي 
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حمد سميماف)مقابمة شخصية مع أعكاشة و  ،جبريؿ سالمة اف:د ىما السيدف باني غالبية  تمؾ العقو ذلؾ فإ

 .(18/4/2017 :عاـ76بو عراـ، عمره أالسيد عبد الحميد 

في تقسيميا الداخمي، فالبيت في يطا ضـ وقد اختمفت البيوت المنفردة في الكرمؿ عف تمؾ الموجودة في يطا 

، وقسـ متعمؽ بالخزيف تمثؿ بوجود الصوامع بالسكافت المسطبة وىي قسـ متعمؽ تقسيمات خاصة، فوجد

، ووجدت الراوية وىي قسـ خاص بالحيوانات والطيور )جمع متبف وىو مكاف تخزيف التبف( والخوابي والمتابف

ج ستفادة مف منتوجاتيا في الوقت الذي يكوف فيو باقي المواشي خار الالتي تبقى في البيت عمى مدار العاـ ل

ستغناء عنو في مثيمو الف ىذا النظاـ الداخمي لمبيت المفرد في يطا تـ األرعي، في حيف نجد ا البمدة ألغراض

 لى التالي: إفي الكرمؿ، وترجع األسباب 

لى إبقاء حيوانات داخؿ البيت عمى إبحاجة  اقرب خربة الكرمؿ مف مكاف رعي األغناـ، وبالتالي ليسو  -1

 مدار العاـ.

بحاجة لمكاف  الكرمؿ مثؿ المتابف والصوامع بقيت في الكيوؼ، فيـ ليسو نشاطات التخزيف في خربة ا -2

 مخصص لمتخزيف داخؿ البيوت.

في يطا، وقد أثر ذلؾ عمى نمط البيت  الكبيرة بالمجموعةكاف رتباط األساسي لمسكاف في الكرمؿ الا -3

فردية بسيطة في الكرمؿ لتمبي حاجاتيـ  ابيوت اف معظـ السكاف قد بنو إحيث  ،في الكرمؿوتصميمو المنفرد 

 الموسمية. 
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 (ـ 2017 :سفياف دعيسبو عراـ )أ( بيت تقميدي )عقد( منفرد لمسيد كامؿ حسف جبر 87شكؿ رقـ )

 

 (ـ2017ابراىيـ ادعيس، :بو عراـ )رسـأفقي لبيت السيد حسف جبر أ( مسقط 88شكؿ رقـ )
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 (ـ2017براىيـ ادعيس،إ :بو عراـ)رسـأمامية لعقد السيد حسف جبر أل( الواجية ا89شكؿ رقـ )

 في الكرمل األحواش 4.4.2.3.2

الجذر)حاش وحوش بمعنى جمع الشيء وضمو()ابف  بمعنى يعرؼ ابف منظور الحوش مف الناحية المغوية  

صطالحي في العمارة الشعبية الفمسطينية ىو عبارة عف الالحوش في المعنى ا أما ،(292-290  منظور

ولكؿ  ،واحدة، بحيث تكوف البيوت متالصقة ممتدة عائمة أوحمولة  أفرادساحة تحيط بيا البيوت ويعيش فييا 

 ،(15 :1985الطريؽ)عراؼ  أووكؿ حوش لو بوابة تطؿ عمى الزقاؽ  ،بيت مدخؿ خاص يطؿ عمى الساحة

)البرغوثي  يحيط بيا جدار يحوشيا "العربي الشعبي الفمسطيني " الدار والحوش في تعريؼ القاموس

1987:234  .) 
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الذي صاغ ىذا  قتصاديالوا جتماعيالذات صمة وارتباط وثيؽ بالنمط ا منشأة معمارية والحوش عبارة عف

 جتماعيالالنسؽ اب بشكؿ وثيؽيرتبط  ياوتصنيفحواش ف تقسيـ األإلذلؾ ف ،مف تجمع البيوت التشكيؿ

البسيط  األوؿ: أقساـ ةثالث إلىحواش في فمسطيف بشكؿ عاـ وتقسـ األ ،قطف فييات لمعائمة التي والمعيشي

وثالثيا  ،ؤهوأجزاوالثاني المتكامؿ وىو الذي تتعدد مرافقو  ،وىو النمط السائد في معظـ القرى الفمسطينية

وتسمى  ،جد واحد أو أب إلىر تنتمي سأوتسكنو عدة  ،ي يتكوف مف عدة بيوتالحوش المركب وىو الذ

 (.70: 2008 ) احمد العائمة الممتدة

وقد  ،(90)انظر شكؿ رقـ  حواش منيا البسيطة ومنيا المتكاممةعمى عدد قميؿ مف األ تحتوي الكرمؿخربة  

كما  ،الدور الرئيس الذي يعكس نمط سكنيا في البمدة القديمة لألسرةقتصادية الجتماعية واالكاف لمحالة ا

 ،وعناصره المعمارية والفنية ،وانعكس ذلؾ عمى تركيبة الحوش ،ارتبط الحوش بالعائالت الممتدة الموسعة

ومرافؽ عامة مثؿ السقيفة  ،وسور ،وساحة ،بيوت أربعة إلىويتكوف الحوش البسيط مف بيتيف  ،وبقية مرفقاتو

 والطابوف. والبئروالساحة 

 مدينة العائالت الممتدة في مرتبطو بشكؿ مباشر مع مسكاف في الكرمؿ ل األصوؿ العائمية ف أ وجدير بالذكر

نعداـ األمف ابسبب  المتأخرة، الفترة العثمانيةباف لفترة وجيزة إ ف ىجر السكاف الموقعأخاصة بعد  ،يطا

قتصادي بشكؿ عاـ عمى النحدار اال، واستقرار الناتج عف ىجمات البدو عمى المناطؽ الريفية النائيةالوا

ة ظوقوانيف فرض الضرائب الباى ،آنذاؾ قتصاديةالفي إدارة الثروات ا، بسبب سوء اإلدارة مستوى فمسطيف

سواء في الكرمؿ  يةوانعكس بدوره عمى العمارة التقميد ،نتشر الفقر بشكؿ الفتاحيث  عمى الفالح ومنتوجاتو،

نتشار البيوت اعمى حساب وانحسرت المناطؽ المحيطة بيا، حيث تراجع عدد األحواش في الكرمؿ في و أ

فقط في نطاؽ البمدة القديمة  أحواش ةستوجود  إلى أشارتالتي  ة،الميدانيبينت الدارسة كما ة التقميدية المنفرد
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وحوش  ،بو عراـأبناء محمود جبريؿ أوحوش  ،عراـ )خميؿ شحادة( أبوشحادة  أبناءحوش  منيا ،في الكرمؿ

 (.1/4/2017 :اعام72 ،براىيـ شحادةإمحمد  دار الدحنوس) مقابمة مع السيد

ف في الحوش نو وكانت األحواش في الكرمؿ تشيد العديد مف النشاطات اليومية التي كاف يقوـ بيا القاط

خرى خارجو، وخاصة في المناسبات الكبيرة مثؿ األفراح أو األتراح، أماكف أقارب القاطننيف في ألوأحيانا مف ا

 وىي متعددة ذات أوجو اجتماعية ومعيشية.  

، وعادة ما فصؿ شارع ترابي ضيؽ بيف تمؾ اقتصادية تامةجتماعية و استقاللية اواألحواش في الكرمؿ تتمتع ب

مكاف لتخزيف المواد الغذائية أنو ى جانب ، وحيواناتيـ إللحوش كاف يضـ جميع أفراد العائمةاألحواش، فا

لمعائمة ولنشاطاتيـ اليومية،  اوالحبوب، عالوة عمى وجود الطابوف وقف الدجاج والبئر، ويعتبر الحوش جامع

ف يستأذف مف قاطنيو كي يتمكف مف الدخوؿ، أال بعد إوال يمكف ألحد مف غير قاطني الحوش الدخوؿ إليو 

ومف النشاطات التي   لعادات والتقاليد إلى جانب الديف،حكميا اتالتي صوصية حيث تتمتع تمؾ األحواش بالخ

 تحدث في الحوش:

 فراد العائمة والضيوؼ.أيتـ فيو السير بيف  -1 

 .البيتوأىؿ  لى حمبيا لألطفاؿإ وففي الحوش مربط لمحيوانات التي ال تذىب لمرعي، والتي يحتاجيكوف  -2

موقد لمطبخ فيو  كوف يو عمى الصاج، و أز سواء كاف عمى الطابوف والخبعماؿ الطبيخ أتتـ في الحوش  -3

 عمى الحطب وتحضير القيوة والشاي.



142 
 

، ويتـ ةفي الحوش يتـ التحضير لممناسبات، مثؿ العرس، والطيور، والوالدة، ورمضاف، والعزاء في الوفا -4

 ذبح الحيوانات وتقطيعيا إلعداد الوالئـ لمثؿ ىذه المناسبات.

جتماع الجارات لمعمؿ عمى اوتتـ في الحوش أعماؿ الخياطة والتطريز، وتحضير جياز العروس، و  -5

 التطريز، وتدريب البنات الصغار عمى التطريز.

ويتـ عمؿ النوؿ والسجاد، وما يرافؽ ذلؾ مف عمميات تنظيؼ الصوؼ وصبغو وبرمو ونسجو حتى يجيز  -6

 النوؿ)السجادة(. 

تيا في يطا في النمط حواش في الكرمؿ عف مثيالألظيرت اختالؼ اأقاـ بيا الباحث  الدراسة الميدانية التي

بعص العناصر المعمارية في التصميـ، حيث وجد في حوش يطا مرفقات لمتخزيف مثؿ الخوابي في و 

التي  وتوافرىا في الكرمؿ وذلؾ لكثرة المغر ،ستغناء عنيا في حوش الكرمؿاالوالصوامع الطينية التي تـ 

 حواش وداخميا.ألنتشارىا بالقرب مف ااو  ،غراض الخزيفألاستخدميا السكاف 

في تصميـ البيت مف الداخؿ حيث وجد في بيت حوش يطا مكاف مخصص  أف ىناؾ اختالفات كما 

خاصة لمسافات و عند خروج الحيوانات لمرعي  لمحمب والطعاـلمحيوانات والطيور التي كانت تبقى في البيت 

ستغناء عنو الالتصميـ تـ ا اوكانت تفصميا مسطبة مرتفعة داخؿ البيت عممت خصيصا لمسكاف، وىذ بعيدة، 

لى حيوانات تبقى في البيت بسبب قرب المراعي في المناطؽ المحيطة، فالمواشي إفي الكرمؿ لعدـ الحاجة 

المخصصو ليا مثؿ  ماكنياألى البيت في نفس اليوـ مثؿ النمط الرعوي السائد، وتوضع في إتذىب وتعود 

 ر والمغر.ي  الس  
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حواش في الكرمؿ في بعض المرفقات العامة مثؿ وجود الساحة العامة ألحواش يطا مع اأ توقد تشابي

 وجود موقد لمنار، وقف لمدجاج، والطابوف، وبئر الماء.و بيوت مع سور وبوابة، الطة بيالمح

 

 (ـ2018حواش في الكرمؿ) رسـ: عوني شوامرة، ( األ90شكؿ رقـ)
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وت التقميدية الفردية فييا، لبيا ىلإأحواش( قميؿ بالنسبة  6كما وأظيرت الدراسة أف عدد األحواش في الكرمؿ) 

 بيوت فردية، وكانت األسباب: %(70، و )أحواش %(30)وجاءت النسبة التقريبية حوالي 

 ير التدريجي في نمط المعيشة.يالتغ -1

لى األسرة إلى الوسطى والحقا إجتماعي، والتحوؿ مف األسرة الممتدة التدريجي في الواقع االر يتغيال -2

 .النووية

ستقرار، حيث ال يوجد خوؼ مف مغادرة الالتحسف في مستوى األمف واألماف لدى المواطنيف، والشعور با -3

 الحوش والعائمة الكبير وبناء بيت فردي مستقؿ.

لى المنطقة في إصبح مف السيؿ الوصوؿ أبالتالي تحسف الطريؽ الواصؿ بيف مدينة يطا والكرمؿ، و  -4

 ستخداماتيـ الموسمية. الالمواسـ الزراعية، فأخذ الناس يبنوف البيوت الفردية 

 عرام  أبوشحادة  أبناءحوش ومن أحواش الكرمل: 

وساحة  ،وسقيفة ،بيوت متالصقة وبيت منفرد أربعةعراـ) خميؿ شحادة( مف  أبوشحادة  أبناءتكوف حوش ي  

، وقد تميز وطابوف مقابؿ البوابة مف الخارج تفصؿ بينيما الطريؽ ،وسور وبوابة ،وبئر ماء ففيوكي ،وسطى

ألصحابو التي كانوا يمتازوف بيا  ةجتماعية واالقتصاديال، ما عكس الحالة اتساع المرافؽاالحوش بالضخامة و 

  .غيرىـ وقتئذ في خربة الكرمؿ مف
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 (ـ2017 :سفياف دعيسعراـ )  أبوشحادة  أبناء( صور لحوش 91رقـ ) شكؿ 

 

 (ـ2017 :سفياف دعيسعراـ ) أبوشحادة  أبناء( صور لحوش 92شكؿ رقـ )
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 (ـ2017،ادعيس إبراىيـ :عراـ)رسـ أبوشحادة  أبناءلحوش  أفقي( مسقط 93شكؿ رقـ)
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 (2017،براىيـ ادعيسإ :بوعراـ )رسـأ( في حوش خميؿ شحادة 4( مقطع مف الداخؿ لعقد رقـ)94شكؿ رقـ )

 

 (ـ2017 ،ادعيس إبراىيـ :عراـ ) رسـ أبولحوش خميؿ شحادة  ةواجي (95شكؿ رقـ )
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 حوش دار الدحنوس

في الساحة ( حاليا)ميدـ لى جانبو سقيفة وبئر ماءا  مف بيت تقميدي منفرد"عقد" و  تكوف حوش دار الدحنوسي

تطور السكف في بمدة  مراحؿ ويمثؿ ىذا الحوش، إلى جانب وجود كيؼ طبيعي"طور" لمحوش األمامية

 ،سقيفة بسيطة البناء والتقنية إلىنتقاؿ الاتـ  في الكيؼ)الطور( وبعدىا أحيث بد ،الكرمؿ التقميدية القديمة

 .(88)انظر شكؿ رقـ بيت تقميدي )العقد( إلىومف ثـ 

 

 (ـ2017: سفياف دعيسالحنوس )( صورة لحوش دار 96شكؿ رقـ )
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 (ـ2017 ،براىيـ ادعيسإ :لحوش دار الدحنوس )رسـ أفقي( مسقط 97شكؿ رقـ )
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 (ـ2017 ،ادعيس إبراىيـ :( واجية لحوش دار الدحنوس )رسـ98شكؿ رقـ )

 

 (ـ2017 ،ادعيس إبراىيـ :( في حوش دار الدحنوس )رسـ1( مقطع مف الداخؿ لعقد رقـ )99شكؿ رقـ )
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 خاتمة الدراسة ..5

 الفترات التاريخية المختمفة, عبر يافي ستيطان البشريالا تطورو  ,خربة الكرمل تناولت الدراسة
التي كشف النقاب عنيا  ,في الموقع ستمرارية الحضاريةالوالعوامل األساسية التي أسيمت في ا

)إبان الفترة العثمانية وما  الةما قدمو الرحو , ثريةألوالتنقيبات ا الميدانية خبلل المسوحات من
 .خربة الكرمل عن تصورالعادة إلى حد كبير في إ أسيم سرد شفوي من تبلىا(

ثرية والحضارية في الكرمل مثل المقابر والكنائس والقمعة الصميبية أىم المعالم األ الدراسة وتناولت
, وتطور نمط السكن في إبان نشأة البمدة القديمة الزيادة في عدد السكان وبينت مدة القديمة,البو 

والوضع , بعض النماذج والمعطيات الميدانيةفي خربة الكرمل من خبلل  البمدة القديمة
مثل المعاصر  ستيطان البشري في الكرمل, بارتباطة بالزراعة ومنشآتياالقتصادي وعبلقتة باالا

قتصادي وعمى الاعي واجتمالعمى وضع السكان ا وة, وانعكاساتريوالطرق التجا وبركة الماء
 اليومية. ممناحي حياتي

العوامل بنو ارتبط وبشكل مباشر أستيطان البشري في خربة الكرمل, اليبلحظ المتتبع لتطور ا
ومعاصر  ,مثل معاصر الزيت زراعية رافقيا من منشآتما بو  ,بالزراعة تعمقةقتصادية المالا

ماء الكرمل في استمرار توفير الماء   بركة ونتاج, والدور الذي لعبإلالعنب لتسييل عمميات ا
سياماتولممحاصيل الزراعية المتنوعة, و  التاريخية المختمفة,  في استمرارية الزراعة عبر العصور ا 

ناحي وعمى م ,انعكس عمى وضع السكانالذي وما رافق ذلك من زيادة في الناتج المحمي 
ستيطان البا وعمى الوضع االقتصادي في المنطقة بشكل عام وعبلقت و, ومن ثم انعكاسحياتيم

 المحيطة. اطقفي الموقع والمن

خي عبر العصور سباب الميمة التي مكنت خربة الكرمل من ممارسة دورىا التاريومن األ
 غيرىا منعن  بارزة ميزىاىمية أذلك من  وما رافق ,, وقوعيا عمى الطرق التجاريةالتاريخية

 .اقع المحيطة بيا في جنوب فمسطيناالمو 
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لى مصر والحجاز, إن الكرمل وقعت عمى مفترق طرق دولي, من الشام أوتذكر المصادر 
ن والمناطق المجاورة والمحيطة, وقد كانت محطة لمقوافل در أللى شرق اإوداخمي من غزة 
 عبر فترات تاريخية مختمفة. بو دوالتزو الماء ستراحة ببلالتجارية والحجاج ل

العصر فترة لى إ في خربة الكرمل يرجع ستيطان البشريالبواكير ا نأ الدالئل الحضاريةظيرت أ
, وقد تمثمت ىذه الدالالت في بعض قطع الكسر الفخارية, وبعض من األدوات الحجري النحاسي

  الصوانية, ومصاطب زراعية انتشرت في الموقع.

العصر ستيطان البشري في خربة الكرمل في فترة الادالئل الحضارية و  ت المعطياتاستمر 
 مدفن من نوع 780ظيرت النتائج وجود أحيث  ,مقبرة الكرمل الشييرة من خبلل ,البرونزي

ديفر الذي قام بالتنقيب  ليموقد أرجع و  ,يابجانب بعضموجودة  (Shaft Tombs) القبور البئرية
تيطان البشري في الموقع لى توسع رقعة االسإن تمك المقبرة وجود ىذا العدد الكبير من المداف في
, كما إن مجاور زية ألكثر من موقعنيا كانت مقبرة مركأمكانية إلى ا  و  ,العصر البرونزي إبان

 ادة حضارية خبلل العصر البرونزي يظير مدى أىميتياحتوتو من ماحجم مقبرة الكرمل وما 
 الفترة. تمكإبان  تيطانيةسالا

الفترة الفارسية والفترة واستمرت دالئل االستيطان البشري في خربة الكرمل في العصر الحديدي و  
, ومصاطب زراعية, فخارية وآنيةطيات الحضارية المادية مثل مواد من خبلل المع ية,نستاليم

ن ضعف مختمفة انتشرت وتوزعت في الموقع منشآتو ومعالم معمارية كبقايا جدران أبنية  , وا 
تذبذب لى إنقطاع حضاري في الموقع, بل االدالئل والمعطيات األثرية إبان ىذه الفترة ال ينم عن 

ضعف فإن  خرى أ, ومن جية اً ستيطان لضروريات معيشية, فكان تموضع السكان ضعيفالفي ا
 ثري في المنطقة لم يعط التصور الكامل عن الكرمل في ىذه الفترة. ألالعمل الميداني ا

عمى الحدود  الفترة الرومانية ستيطان في خربة الكرمل إبانالالمصادر التاريخية أظيرت أىمية ا
ن خربة الكرمل كانت حامية من الحاميات الرومانية, إلماني مادر ألا الجنوبية, حيث ذكر األب

 يضا عززتوأ, تياومتابع مراقبة الحاميات والحدودل ريميةألة الفرسان اوا فييا كتيبؤ وقد أنش
بدالئل مادية من خبلل الحفريات والمسوحات األثرية مثل المعاصر والمقابر,  المصادر التاريخية

 وتحسن نوعي في نمط الحياة. ,ستيطانالنمو في ا وجودفخارية المقى الو 



151 
 

مثل , شكالألالفترة الرومانية بمختمف ا ىلإوقد انتشرت الدالئل الحضارية المادية التي تعود 
مختمفة, لتدلل عمى ودالالت معمارية  ,صناعية مثل المعاصرال ثرية المتعددة, والمنشآتألالمقى ا
مة بذلك فترة انتقال شك  نذاك, م  آفي خربة الكرمل  ياواتساع ىاوتطور رقعة االستيطان البشري نمو 

 البلحقة. بيزنطيةال ةالفتر في نوعي في نمط الحياة في خربة الكرمل وخاصة 

الفترة البيزنطية تعتبر فترة االستيطان البشري الذىبية في خربة الكرمل, تظير ذلك المعطيات 
بلل ىذه منا ىذا, ومن خو تى يحثرية اليامة والبارزة الماثمة في الموقع ألالحضارية والمعالم ا

ن أيتضح  لرحالة من وصف لمعديد من الكنائس, والكثير من الزخارف., وما قدمو االمعطيات
كثر من ألى إو حتى بمدة صغيرة أ كونيا قرية بسيطةخربة الكرمل في الفترة البيزنطية تعدت 

لى حد كبير في إ الوصف أسيم, وقد دارية لتمك الفترةإلتقسيمات الى مدينة في الإذلك, ربما 
بالعمل األثري الميداني المتمثل في  ىذا عززو إعادة تصور لخربة الكرمل إبان الفترة البيزنطية, 

 والحفريات التي نفذت في الكرمل. ,المسوحات المتعددة

لى الفترة البيزنطية حسب نتائج المسوحات إلى خمس كنائس تعود إربع أوجد في الكرمل  لقد
و القمعة, والثانية عمى أولى في وسط خربة الكرمل بمحاذاة البرج ألالة, اثرية ووصوفات الرحألا

ولى, ألو الريزة, والثالثة عمى تمة جنوب البرج والكنيسة اأالتل الشمالي المعروف برجم ميرزي 
 لى شمال شرق البرج, والخامسة )صغيرة( في شمال غرب البرج.إوالرابعة 

العنب, ومنشآت معمارية مختمفة مثل البيوت  ووجد منشآت صناعية عديدية مثل معاصر
السكنية, ومقبرة ضخمة منحوتة في الصخر في الجية الشمالية الغربية عند مدخل الكرمل من 

 ناحية يطا, وىي منيوبة ومدمر جزء كبير منيا في الوقت الحاضر.

الفترة البيزنطية, ىميتيا في أبدور خربة الكرمل و  مثل يوسيبيوس شاد الكثير من الرحالةأوقد 
بان الفترة إىم المواقع في منطقة جنوب فمسطين أ أحدوذكرت في العديد من المصادر التاريخية ك

 البيزنطية.

ثار الفمسطينية آلالتي قامت بيا وزارة السياحة وا (م2015/2016وجاءت نتيجة حفرية الكرمل )
ىمية الموقع في أكد عمى ؤ لت لكرمل,جامعة القدس, وبمدية ا -ثارآلالشراكة مع المعيد العالي لب

ضارية , حيث كشفت عن دالالت حولى في موقع الحفرية(أل)مرحمة االستيطان االفترة البيزنطية
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األعمدة رضيات الفسيفساء, و أثرية بارزة تابعة لمكنيسة بجانب البرج  مثل أومعالم  ,ميمة
 معدنية.العمبلت الو  ,فخاريةالمواد الو  ,حجريةال

سبلمية المبكرة استمرت دالئل االستيطان البشري في خربة الكرمل, من خبلل إلا وفي الفترة
من المرجح و  بشكل محدود, ثرية التي وجدت في الموقع, ولكنألالمعطيات الحضارية والمادة ا

ذلك من خبلل  يستدل عمىبان ىذه الفترة, إن االستيطان البشري في خربة الكرمل قد تراجع أ
رجع أسبلمية المبكرة. وقد إلفي الموقع في الفترة ا ثرية, والمادة الحضاريةألندرة الدالالت والمقى ا

سبلمية المبكرة, ولم تعد خربة إللى اتساع رقعة الدولة اإبعض العمماء والرحالة ىذا التراجع 
 ,تراجع االىتمام بيا دى إلىما أالكرمل تمعب دورىا المعيود عمى الحدود في الفترات السابقة, 

 وانعكاس ذلك عمى واقع االستيطان.

وعادت  نتعشت الحياة فييا من جديد,وا الكرمل بريقيا, ما في الفترة الصميبية فقد عاد لخربةأ
إبان الحروب الصميبية  رئيساً  اً دور  كان ليابما األبرز عبر الفترات, حيث , ور اً ميم اً تمعب دور 

مع جيشو  ك)عموري( عسكرلريماأن ممك بيت المقدس أسبلمية, وتذكر المصادر التاريخية إلا
 يوبي القادم من مصر.ألفي خربة الكرمل عند بركة الماء لصد ىجوم قوات صبلح الدين ا

طمق عميو أو القمعة )كما أومن المعطيات الحضارية لمفترة الصميبية في خربة الكرمل البرج 
ثري األىم في الموقع حتى يومنا ألة والمؤرخين(, الذي ما زال يشكل المعمم االعديد من الرحال
 .تياوحماي لمراقبة الصحراء وحدود الدولة البلتينية, ومراقبة الطرق التجارية ؤهىذا, وقد تم بنا

خرى أل(م العديد من المعطيات الحضارية ا2015/2016ظيرت نتائج حفرية الكرمل )أوقد 
 في موقع الحفرية. الصميبية, مشكمة بذلك مرحمة االستيطان الثانية الدالة عمى الفترة

داء أخرة استمرت خربة الكرمل في لعب دورىا الميم, وحافظت عمى أسبلمية المتإلوفي الفترة ا
 اً ن خربة الكرمل كانت مركز أدورىا التاريخي في منطقة جنوب فمسطين, حيث ذكرت المصادر 

لكي تتمكن , لممموكية, وقد عمموا عمى تطويرىا ومدىا بالعتاد والعدةمن مراكز البريد في الفترة ا
داء الميمات الموكمة ليا من تأمين البريد ونقمة والحفاظ عميو, وما يحتاج ذلك من عمميات أمن 

 لييا.ا  لحماية المنطقة والطرق منيا و 
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سبلمية إلالفترة اىمية خربة الكرمل في أ كدؤ لت (م2015/2016) وجاءت نتائج حفرية الكرمل
  .موقعالالمتأخرة, من خبلل المادة الحضارية واألثرية, لتشكل بذلك مرحمة االستيطان الثالثة في 

ن خربة الكرمل تعرضت لتراجع في حجم االستيطان البشري, أيبدو  واخر الفترة العثمانيةأفي و 
خرى مثل يطا, ويرجع ألى السكن في مواقع إواالنتقال  ,لى ىجر الموقعإواخرىا أوصل في 

, وعمميات ارتفاع حاد في الضرائب ولى سوء الوضع االقتصادي الذي رافقإبعض الباحثين ذلك 
غارات البدو  ةالتجنيد اإلجباري, وتردي الوضع األمني وما رافقو من عمميات سمب ونيب, وكثر 

 اً مانأو  اً منأكثر أنتقال والبحث عن مكان الاإلى ا بالسكان دحكل ىذا عمى المناطق المجاورة, 
 بلزمة لعائبلتيم.للتوفير الحماية ا

لى استمرارية إ( تشير 2016-2015المكتشفة خبلل حفرية الكرمل) كما أن المادة الحضارية
 لى القرن التاسع عشر الميبلدي.إالسكن من الفترة الرومانية 

التركيز عمى البمدة  ثرية والحضارية في خربة الكرمل تمألىم المعالم اوفي نطاق الحديث عن أ
, من ثم تطور نمط السكن في البمدة القديمة منذ البداية في الكيوف والمغرعمى و  القديمة,

لى نظام إنتقال الا وحتى, لى البيوت التقميدية الفرديةإنتقال الثم ا ,فئتقال لمسكن في السقانالا
 الطابون والبئر. لت مثالحوش وما رافقو من منشآ

كان حجارة ستخدم السا, وقد ياوأنقاض ثريةألقايا خربة الكرمل االكرمل القديمة عمى بت بمدة أقيم
ولم يقتصر ىذا الحدث عمى سكان  ,ثرية لبناء بيوتيم ومرفقاتيم السكنيةالمباني التاريخية واأل

نما وصل إلى المناطق المجاورة مثل سكان يطا وسكان خمة المي ,خربة الكرمل  .ووا 

يخيا إلى خمسينيات القرن ن البمدة التقميدية في خربة الكرمل ترجع بتار أكر الجدير بالذمن و 
ممغر والكيوف الطبيعية في الموقع إلى حينو, لالسكان  عمالستاستمرار االعشرين, يعود ذلك إلى 

في نياية التي كانت   ةيجر البشكل دائم من جديد بعد  وستقرار فيالواالموقع إلى وذلك بعد العودة 
 .بشكل جزئي وموسمي ألغراض الزراعة عمالوواست ,العثمانية الفترة

يات القرن العشرين حيث كانت ويبلحظ تزايد عدد السكان في خربة الكرمل منذ خمسينيات وستين
نسمة,  1000م أصبح عدد السكان 1990نسمة, وفي عام  146م 1961حصائية عام أول إ
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نسمة , وفي عام  3741أصبح العدد م 2007نسمة, وفي عام  2868 أصبح م2004وفي عام 
 نسمة. 13.000م 2017

 منالداخمية  ةوترجع الزيادة المطردة في عدد السكان في خربة الكرمل إلى كونيا قبمة اليجر 
من تجمعات م كل 2016بعض المناطق المجاورة مثل يطا, وقد انضمت إلى الكرمل عام 

 ة.يوالحديد ,وماعين ,صالح السكان في خمة

ولية قبل األ السكن في خربة الكرمل محطة ةشكمت المغار تطور نمط السكن حيث بحث الوتناول 
وقاموا بتنظيفيا  , حيث ىيأ السكان بعضياالبيوت التقميدية إلى ومن ثم ,فئالسقااالنتقال إلى 

كانت المغارة في الكرمل جامعة لئلنسان, , و ستقروا فييااوتقسيميا من الداخل بسبلسل حجرية و 
في  ياشكالأو حجام المغاور أوقد اختمفت  ,وحيواناتو كل في قسم منفصل ,ومواد خزينو ,غراضووأ

 حيان .ألمع الحفاظ عمى النسيج التفصيمي العام في أغمب ا ,خربة الكرمل

 ةومصطب ,تكونت المغارة في الكرمل من باب ومدخل وساحة داخمية بمثابة موزع بين المرافق 
وتشير نتائج المسح  ,ومكان مخصص لمخزين وآخر لمحيوانات ,ياالنوم عميمخصصو لمسكن و 

أن و  ,بشكل كامل في البمدة القديمة في خربة الكرمل ةي مغارة جديدأم حفر تلم ي ة أنوالميداني
 .سابقة  روعصو  منذ فترات تاريخية ةجميعيا كانت موجود

بالسقيفة, وتعتبر السقيفة في يوف إلى بناء بسيط يعرف في المغر والك عيشانتقل السكان من ال
ت السكنية التى شكمت مرحمة انتقالية في الخروج من الكيوف والسكن آقدم المنشأالكرمل من  بمدة

صبحت فيما بعد من أكما  ,و عمى مقربة منياأبواب الكيوف نى عمى أكانت تب ,رضألفوق ا
 .حواشألفق البيوت وامرا

شجار ومسقوفة بأغصان األ ,نية من الحجارة والطينمب ةوالسقيفة بناء بسيط مكون من غرفة واحد
مقارنة بالمرفقات المعمارية ف ئ, وأظيرت نتيجة البحث الميداني وجود عدد قميل من السقاوالقش

لى قصر الفترة إخرى مثل الطابون والبئر, وقد يعود سبب عدم انتشارىا في خربة الكرمل ألا
غمبيم عمى بناء بيوت , فعمل أدما عادوا من يطاعالزمنية التى مكثيا السكان في الكيوف ب

 .لييا من الكيوف والمغاورإنتقال تقميدية مباشرة واال
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 ىلإالتقميدية  وتقسم البيوت ,البيوت التقميدية المعروفة )العقود( ىلإف انتقل السكان ئوبعد السقا
برز في العائمة العامل األاعي ألفراد جتمالقتصادي واالوقد كان لموضع ا حواش,وأ منفردةبيوت 
 .األحواشو أفردية البيوت الو أف ئسقاالسواء في , يد نمط السكنتحد

وكانت معظم البيوت في البمدة القديمة في خربة الكرمل بسيطة ومكونة من طابق واحد, 
ولية ألمادة البناء والمواد ا عمالستالى إ, ويعود ذلك لوظيفةي الشكل والى حد كبير فإومتشابية 
 بنية.ألنفس معمم البناء الذي نقل نفس التصميم والشكل عمى معظم ا عمالنفسيا, واست

وقد كان منيا البسيطة ومنيا المتكاممة, , قد احتوت الكرمل عمى عدد قميلفحواش ما عن األأ
سرة الدور الرئيس الذي يعكس نمط سكنيا في البمدة القديمة, قتصادية لؤلالاجتماعية و اللمحالة ا
رتبط الحوش بالعائبلت الممتدة الموسعة, وانعكس ذلك عمى تركيبة الحوش, وعناصره كما ا

 .السقيفة والسيرة والطابونو سور, الساحة, و ال لمعمارية والفنية, وبقية مرفقاتو مثلا

ن ألى العائبلت الممتدة في يطا, خاصة بعد إن جذور السكان في الكرمل تعود إسمفنا فأوكما 

لعب دورا ىاما وكبيرا في شكل العمارة  فيذاواخر الفترة العثمانية, أىجر السكان الموقع في 

, وتراوح شكل حواش في خربة الكرمل وانتشرت البيوت الفرديةأل, حيث قل عدد اياوتصميم

ىم مرفقات الحوش أوكان من بين الشكل البسيط والشكل المركب,  ما  الحوش في خربة الكرمل

 الماء, والطابون.بئر 

 نتائج الدراسة 5.2 

 برزىا:أ ,من النتائج تناولت الدراسة عددا

 تيطان البشري واستمراريتو عبرسالفي جذب االكرمل الجغرافي دورًا ىامًا  خربة لعب موقع
من سوريا إلى مصر والحجاز رق طرق دولي عمى مفالفترات التاريخية المختمفة, حيث وقعت 

 ومن غزة إلى األردن, وطرق محمية داخمية تربط خربة الكرمل بالمناطق والمواقع التي حوليا 
 .مثل طريق القدس_ الكرمل
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 واألراضي الخصبة, ,الكرمل( ماءبركة الكرمل)توافر الموارد البيئية والطبيعية في خربة إن 
قديمة لبلستراحة عمى طريق الحجاج والقوافل التجارية الىا أىمية استثنائية لتكون محطة اكسبأ

 .والتزود بالماء

 ,ستراتيجية ىامة في جنوب فمسطيناجعمت منيا محطة  والبيئية مقومات خربة الكرمل الطبيعية
ستيطان البشري عبر العصور الفي جعميا مأىولة با أسيمتفر مصادر امن تو  ووما تحتوي

 .حتى الوقت الحاضر المختمفة والفترات التاريخية

العصر  فترة  إلىستيطان البشري في خربة الكرمل الدالئل او المعطيات الحضارية  ترجع
وفترة العصر الحديدي والفارسي  ,العصر البرونزيفترة وتستمر في  ,الحجري النحاسي

 ., ثم الفترات اإلسبلميةوفي فترة العصور الوسطى ,واليمينستي

وتطور في  احيث نم ,خرىأمن فترة تاريخية إلى ستيطان البشري في خربة الكرمل التباين حجم ا
خرى مثل أوتراجع في فترات  ,سبلميةإلوا يبيةفترات تاريخية مثل الفترة الرومانية والبيزنطية والص

 أواخر الفترة العثمانية.

وتأثر بالزراعة وما تعمق بيا من  ,ستيطان البشري في الكرملالارتبط الوضع االقتصادي با
 .ت صناعية مثل المعاصر بأنواعياآشمن

صور والفترات عبر الع ومكانتيا خربة الكرملموقع براز أىمية دور ىام في إ ةكان لمرحال
 .التاريخية المختمفة

وصل إلى ىجرىا في أواخر الفترة  ,ستيطان البشري في خربة الكرمل إلى حد كبيرالتراجع ا
 ,قتصادية صعبة كفرض الضرائب الطائمةايجة ما اتبعتو الدولة من سياسات ية, نتالعثمان

سباب دو عمى المناطق الحدودية, ىذه األوغارات الب ,ستقرارالعدم اوحالة  ,والتجنيد اإلجباري
تربطيم بيا فتوجيوا إلى يطا التي  ,منًا ليم ولعائبلتيمأكثر أمبحث عن مكان لالمواطنين بت دح

 .مكانية وعائميةعبلقة 

الحفرية  ستيطان في منطقةالم قسمت مراحل ا2015النتائج األولية لحفرية خربة الكرمل عام 
ستيطان األول اللى ثبلث مراحل رئيسة, المرحمة األولى: مرحمة اإو القمعة الصميبية أالبرج  عند
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رضيات الفسيفساء أرافقيا مثل المتمثل بالكنيسة وم لى الفترة البيزنطيةإفي الموقع ويعود 
)البرج(, المتمثل بالقمعة  ستيطان في الفترة الصميبيةال, والمرحمة الثانية: وتشمل اعمدةواأل

المتمثل بالمواد الحضارية  سبلمية المتأخرةإلتأخر ويشمل الفترة استيطان المالوالمرحمة الثالثة: ا
, وتم عمل مخطط عام لموقع ومثل المنشآت المعمارية كالبيوت ,مثل األدوات واألواني الفخارية

 م عمى الموقع من نتائج.2015الحفرية, أسقطت عميو ما أضافتو حفرية عام 

تشكمت البمدة القديمة في خربة الكرمل في خمسينيات القرن العشرين بعد أن عاد السكان من 
 .من جديدالمناطق المجاورة مثل يطا واستقروا فييا 

لم تقتصر ىذه و ًا لمسكان في بناء بيوتيم, يساسأثرية مصدرًا مت حجارة معالم خربة الكرمل األشك
 شممت سكان المناطق المجاورة مثل يطا وخمة المية .بل  ,الحالة عمى سكان الكرمل

ىم في تحديد نمط السكن في البمدة القديمة في جتماعي الدور األالقتصادي واالل اكان لمعام
 .السكن والسكان وحياتيم اليومية, حيث انعكس عمى طبيعة كذلك المعيشةنمط و  ,الكرملخربة 

من ثم إلى البيوت و  ,فئمن الكيوف والمغاير إلى السقافي الكرمل  تدرج السكن في البمدة القديمة
 .لى البيوت الفردية واألحواشإمنيا و  ,التقميدية

من األحواش منيا البسيط  قميبلً  اً البيوت الفردية, وعددضمت البمدة القديمة في الكرمل العديد من 
 وتأثرىم بالسكن ,جتماعيالقتصادي وااللوضع اومنيا المركب, يعود ذلك إلى تأثر نمط السكن با

 .في يطا صول عائبلتيممع أ

من  ,حواش في القرى والبمدات الفمسطينيةاألكسائر تكون الحوش في البمدة القديمة في الكرمل 
 خرى.ألومرافق الحوش اعدد من البيوت ومغارة وكيف وبئر ماء وسقيفة وطابون وساحة الحوش 

 ,الكيوف واآلبار المستخدمة في البمدة القديمة في الكرمل جميعيا تعود إلى فترات تاريخية قديمة
 .نا ىذاحتى يوم عمبلً ما زال مست منياو  ,في الفترة الحديثةعماليا وقد تم إعادة تأىيميا واست
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 التوصيات: ..5

البمدة القديمة بالسرعة  وخاصة, ياوتسجيم ثريةثيق معالم خربة الكرمل األالعمل عمى تو  -
 و الزحف العمراني.أندثار بفعل الطبيعة, الا ألنيا معرضة لخطر ؛الممكنة

وعدم العمل عمى نشر الوعي وزيادتو لدى المواطنين بأىمية المحافظة عمى التراث الثقافي  -
  تدميره, من خبلل نشرات توعية وبرامج تعميمية خاصة وندوات وورش عمل.

وضع خطة لمحفاظ عمى معالم التراث الثقافي في خربة الكرمل وحمايتو, والعمل عمى إيجاد  -
دراجو عم  طة السياحية الفمسطينية. ريى الخسبل تعاون مشترك لمنيوض بواقعو وا 

المؤسسات و بمشاركة المجتمع المحمي  إلحيائيا برنامجوضع و حياء البمدة القديمة عمل خطة إل -
 .كافة التراث الثقافيقطاع العاممة في 

 تنمية السياحيةالوالدخول في مجال  ,ثرية لتصبح قادرة عمى استقبال الزوارالم األتأىيل المع -
بركة و البمدة القديمة, و  الكنيسة,و  ربط أىم معالم خربة الكرمل )البرج,يتم بحيث  ,ستدامتيااو 

 الماء( ببعضيا البعض.

بحاث العممية الشاممة ستمرار الدراسات واألباتسميط الضوء عمى الموقع ستمرار في الا -
  .وقعمثرية في الستكمال أعمال المسوحات والتنقيبات األاالمتكاممة, و 
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