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 يقول اهلل عز وجل

 

ًِ اللَِّه اِجَدَمَش َيِعُنُز ِإىََّنا ًَ َم  َواِلَيِوِو ِباللَِّه آَم

 ِإال َيِخَش َوَلِه الزََّكاَة َوآَتى الصَّالَة َوَأَقاَو اآلِخِز

ٌِ ُأوَلِئَك َفَعَشى اللََّه ًَ َيُكوُىوا َأ ًَ ِم   اِلُنِهَتِدي
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 شكر وتقدير 
 

، الحمد هلل الذم عمـ (472/  1) الصحيحة السلسلة "الصَّاِلَحاُت َتِتهُّ ِبِيِعَنِتِه الَِّذي ِللَِّه اِلَحِنُد "
 كرحمةن  عمى مف كاف لمعالميف ىدايةن  نساف ما لـ يعمـ، كصبلة كسبلمان بالقمـ، عمـ اإل

 الديف. آلو كصحبو كمف اقتفى أثره إلى يـكعمى مبعثو، ك 
، كقكلو (237)سورة البقرة آية "  َبِيَيُكِه اِلَفِضَل َتِيَشُوا َوَلا"  هلل عز كجؿ:ابقكلو  عمبلن  
َّ َكَفَز َوَمً ِلَيِفِشِه َيِشُكُز َفِإىََّنا َيِشُكِز َوَمً " تعالى  كاستميامان ، (12)سورة لقمان آية "  َحِنيٌد َغِييٌّ اللََّه َفِإ

 بالفضؿ ، كاعترافان صحيح البخاري".  ال يشكز اهلل مً  ال يشكز الياس "   مف قكؿ الرسكؿ
 بأف أتقدـ بالشكر الجزيؿ لكؿ مف ساىـ كلك ألىؿ الفضؿ، فإنني أجد نفسي ممزمان 

 كأخص بالذكر أستاذم الفاضؿ ، باليسير في انجاز ىذا العمؿ
افعة كآرائو السديدة األثر الكاضح كاف لتكجيياتو النالمشرؼ عمى ىذه الرسالة، كالذم 

كالشكر مكصكؿ لكؿ أعضاء في رسـ معالـ ىذه الرسالة كخركجيا عمى ىذه الصكرة، 
 سبلمية.الجامعة اإل قسـ اليندسة المعمارية في الييئة التدريسية في

مف ساىـ بكقتو كجيده كمد يد العكف  كؿ إلى الجزيؿ شكربالكأتقدـ كما 
  .خير الجزاء عني فجزاىـ اهلل، الرسالةز ىذه كالمساعدة في سبيؿ إنجا

 واليثز اليظه يف اليطق حبز وأفييت                 بالغة كل أوتيت أىين ولو

 الشكز واجب عً بالعجز ومعرتفا          مقصزا إال القول بعد كيت ملا

كأف يجعمو في ميزاف حسناتنا يـك أف  أف ينفعنا بيذا العمؿ عز كجؿ كأسأؿ اهلل
نمقاه، فما كاف مف تكفيؽ فمف اهلل كحده فمو الحمد كلو الشكر، كما كاف مف سيك أك 

 خطأ أك زلؿ فمف نفسي كمف الشيطاف.
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 :خصالمل
تزخر فمسطيف بالعديد مف المكاقع كالمباني األثرية، تتكجيا أقدس المعالـ الدينية مف    

أىـ المعالـ األثرية في تعتبر المساجد مف ك  .مساجد ككنائس تميز تاريخيا بعمؽ جذكر حضارتيا
يجاد كتكفير كافة السبؿييا، ذا كاجب أف نحافظ عمل ،قطاع غزة  .عمى أسس عمميةا لترميمي كا 

تناقش ىذه الدراسة مشاريع الترميـ التي تعتبر أحد أىـ عمميات الحفاظ المعمارم، كتعرض 
ة في تبعحاؿ مشاريع ترميـ المساجد األثرية في قطاع غزة، كذلؾ مف خبلؿ دراسة األساليب الم

مشاريع الترميـ مف أجؿ تقييميا كمعرفة دكرىا كأىميتيا في الحفاظ عمى المساجد األثرية، بيدؼ 
ككذلؾ تكفير مادة  .كاضحة يمكف االستعانة بيا في مشاريع الترميـ كسياسات الكصكؿ إلى آلية

عممية يمكف االستفادة منيا في دراسات قادمة تعمؿ عمى تكجيو كتطكير سياسات مشاريع الترميـ 
 المعمارم كاآلليات المستخدمة لمحفاظ عمى معالـ قطاع غزة األثرية.

مف المعمكمات جمع  في المنيج الكصفي التحميمي، عمى يتيااعتمدت الدراسة في منيج
 مف خبلؿككذلؾ  ،كتكزيع االستبيانات عمى المختصيف في مجاؿ الترميـ خبلؿ الكتب كالمراجع

جراء المسكحات الميدانية البلزمة لمحصكؿ عمى المعمكمات  ،الزيارات الميدانية كالتصكير كا 
كما تـ  .اريع الحفاظ كترميـ المساجد األثرية في قطاع غزةالمتبعة في مش ساليبكالبيانات حكؿ األ

كاالستفادة منيا في الكصكؿ لتصكر عاـ آلليات كأساليب  الدكلية دراسيةالاستعراض بعض الحاالت 
كدراسة كتحميؿ بعض مشاريع الترميـ المحمية لبعض المساجد األثرية لمكقكؼ عمى  ،الترميـ

دراسة كتحميؿ البيانات السابقة لمخركج بالتكصيات التي  عمى ؿالعم ثـايجابياتيا، كمعرفة سمبياتيا، 
 تساعد أصحاب العبلقة كمف ليـ دكر في مشاريع الترميـ.

التي  ميات الحفاظ عمى المساجد األثريةأف مشاريع الترميـ مف أىـ عم ىتكصمت الدراسة إل
 ،المجاؿ برة كاسعة في ذلؾكخ ةذات كفاء كبأيدو  ،البد أف يتـ تنفيذىا كفؽ أسس عممية صحيحة

صمت الرسالة إلى أف ك كما ت .كبعناية كبيرة حتى تبقى ىذه المساجد تعبر عف حضارة المسمميف
االىماؿ كالتدخبلت الخاطئة، حيث  ،المساجد األثرية في قطاع غزة تعاني مف عدة مشاكؿ أىميا

جدراف المسجد كالمئذنة، اىتراء األحجار األثرية، كظيكر تصدعات كشركخ في  ،نتج عف اإلىماؿ
كأدت التدخبلت الخاطئة إلى طمس معالـ بعض المساجد، كبعضيا تـ ىدميا كلـ يتبقى منيا إلى 
أجزاء قميمة جدان مف المبنى األثرم. كما أف أغمب مشاريع ترميـ المساجد تنتيي بانتياء فترة الترميـ 

لـ يجرل ليا بعد ذلؾ عمميات صيانة األكلى، حيث تـ ترميـ بعض ىذه المساجد منذ فترات طكيمة ك 
دكرية مما أدل إلى ظيكر بعض المشاكؿ في ىذه المساجد مف اىتراء األحجار األثرية، كتسريب 
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 كجكد عدـصمت الرسالة إلى ك تكذلؾ  لممياه، كنمك لمنباتات عمى أسطح الجدراف، كظيكر الرطكبة.
 الجيات بعضحيث تقكـ  ،في قطاع غزة كالتراثية التاريخية األبنية لترميـ مكحدة كأسس معايير
 .الجميع بيا مكحدة يمتـز كمعايير أسس دكف متفاكتة كأساليب بطرؽ األبنية بترميـ

بشكؿ كامؿ  في قطاع غزةتكثيؽ المباني كالمكاقع األثرية بضركرة  ككذلؾ أكصت الدراسة
عمارم كاستخداـ الطرؽ كشامؿ لجميع النكاحي المتعمقة بيذا المجاؿ مف دراسات تاريخية كتكثيؽ م

عداد كالبدائؿ الحديثة في التكثيؽ مثؿ نظـ المعمكمات الجغرافية. ( شامؿ إرشادمدليؿ كطني ) كا 
لزاـلجميع عمميات الترميـ الخاصة بالمباني األثرية في قطاع غزة،   جميع الجيات بالعمؿ بو. كا 

 بيا يقـك التي التدخؿ مياتعم عمى المعنية، الجيات قبؿ مف ؼ،اكاإلشر  الرقابة تكثيؼككذلؾ 
لزاـ .ترميميا بغرض األثرية المباني عمى القائمكف  الترميـ أعماؿ أف تككف المباني ىذه أصحاب كا 

ضركرة ك  .الصحيحة العممية المقاييس ضمف الترميـ يتـ حتى معتمدة متخصصة جية خبلؿ مف
ىذه المباني بحالة معمارية جيدة، الصيانة الدكرية لممباني األثرية التي يتـ ترميميا، لضماف بقاء 

 كترميـ المشاكؿ التي تظير أكالن بأكؿ.

 بما العبلج كسائؿ كأنسب المرض أسباب لتحديد ككاضحة محددة إجراءات اتخاذ يجب كما
 أية ىعم ليست الترميـ عممياتف .جيدة بحالة بقائو كيكفؿ كتككينو األثرم المبني ةطبيع مع يتبلءـ
 خاصة طبيعة ذات عمميات ىي بؿ   معمارية، عناصر مف يتمؼ لما حإصبل عمميات مجرد حاؿ
 بطبيعة الكاممة كالدراية الكاسعة الخبرة منطمؽ مف تمارس أف بد كال   كتقاليدىا، أصكليا ليا

تنفذ مشاريع ترميـ المساجد كفؽ أفضؿ كالبد أف  .األثرية المباني مف المختمفة النكعيات كخصائص
 لمحفاظ عمى ىذه المساجد مف الخراب كاالندثار. الحديثة المتبعة عالميان األساليب كالتقنيات 
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Abstract 

Palestine is rich in a number of archaeological sites and buildings, 

crowned by the holiest religious monuments of mosques and churches. The 

mosques is the most important monuments in the Gaza Strip, so we should 

preserve it, find and provide all means to restore them on a scientific basis. 

This study discusses the restoration projects that are considered one 

of  the most important architectural preservation operations, and focus on 

the restoration of ancient mosques in the Gaza Strip projects, through 

examining the methods used in restoration projects in order to evaluate it, 

and know their role and importance in the preservation of ancient mosques, 

in order to reach a policies that can be used in restoration projects. As well 

as providing scientific material that could be used in forthcoming studies. 

This study adopts on the descriptive analytical method, through 

theoretical study to collect as much information, field study which consists 

of visits and interviews, study and analysis of the information collected, 

questionnaire, and focus on results and recommendations that help duty 

bears and those who are relevant to restoration projects 

This study concludes that restoration projects is considered one of 

the most important operation to keep and preserve the ancient mosques of 

Gaza. Such projects must be implements on proper scientific basis, by 

experts who enjoys competence and experience in this field. Also it 

concludes that Gaza ancient mosques suffer from different challenges and 

problem such as carelessness and wrong interventions, carelessness caused 

continuing weakening in the ancient rocks and cracks appeared on the wall 

of mosques. Wrong interventions caused the disappearance of the unique 

features of mosques. And it concludes that there are an unified standards 

relevant to the process of ancient and historical building restoration in the 

Gaza strip. Many institution conduct restoration using varying approaches 

that are lack in unified ,building standards and proper basis 

 This study recommended the importance of  the comprehensive 

documenting of the ancient buildings and sites in the Gaza strip. And the 

importance of using the modern and alternative method, of documentation 

such as geographical information system, and the preparing of a national 

guide on the process of Gaza ancient building and sites restorations. 
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 :مقدمة
 قتياعرا عمى كدليبلن  كاعتزازىا لؤلمـ فخر مبعث المعمارم الحضارم التراث يعتبر

، لذا تيتـ الدكؿ كالشعكب بالمحافظة عمى ىذا كالحاضر الماضي بيف كصؿ صمةفيك  كأصالتيا،
التراث كحمايتو مف الخراب كاالندثار كالعمؿ عمى إحيائو كترميمو بكافة الطرؽ كاألساليب حسب 

 صيانة في لممساعدة الدكلية االتفاقيات تدى عيقً كالمتكفرة في كؿ دكلة، كقد  اإلمكانيات المتاحة
باعتبار أف ىذا التراث ىك بمثابة ممؾ اإلنسانية عامة كليس  كالتراثية التاريخية المعالـ كحماية

 خاص بدكلة دكف أخرل.
 مف يحممو سبلمي مميز بماإتراث حضارم  تمتمؾ بأنيا العالـ بمداف بيفمف  فمسطيف تتميز
الزماف،  مر عمى مختمفة عصكرنا تمثؿ التي األثرية المباني مف حيث العديد كحضارية، قيـ تاريخية

 كالحمامات كالبيكت كالقصكر المدنية كالمباني كالزكايا، كالمساجد الدينية المباني في كالمتمثؿ
ىماؿ تدىكر مف تعاني كرغـ أىميتيا الكبيرة، كاألسبمة  .كاضح كا 

 ككنيا انبج إلى عمارتيا المميزة حيثمف  تمؾ المباني بيف األسمى المقاـ تمثؿفالمساجد 
 تشكؿ. ك األخرل العمائر عكس عمى السنيف مئات منذ أجميا مف شيدت التي كظيفتيا تؤدم مازالت
 كاألثرية الحضارية القيمة خرسً تي  نسبة كبيرة مف العمائر اإلسبلمية التي األثرية بقطاع غزة المساجد
يزاؿ الكثير مف ىذه المساجد لعدد منيا، كال  ترميـات العممي تنفيذ تيسر كقد، األمة ليذه كالدينية

 نتيجة كاضح تدىكر مفبحاجو إلى ترميـ عمى أسس عممية صحيحة لما تعانيو ىذه المساجد 
إما نتيجة إىماؿ أك نتيجة أعماؿ ترميـ كصيانة غير صحيحة، تؤدم  ،المحيطة السيئة لمظركؼ

 .في بعض األحياف إلى طمس القيمة األثرية كالتاريخية ليذه المساجد
 كما بيا كاالرتقاء المباني إلصبلح المداخؿ أىـ أحد كالترميـ كالحفاظ الصيانة أعماؿ رتعتب

 الحفاظ عمميات إف بنائيا، إعادة عف ان عكض الطبيعية العكامؿ نتيجة عيب أك خمؿ مف عمييا يطرأ
 دتعي التي اإلصبلح كسيمة تعتبر حيث المدينة كعمراف عمارة عمى بأخرل أك بصكرة تؤثر المختمفة
 بقدر لبلستخداـ صالح المبنى إعادة عمى كبيرة بصكرة قادرة تككفك  أصميا، إلى القيمة ذات المباني
 كما ،تدىكر مف أصابو ما لعبلج التدخؿ عند خاصة شديدان  ان حرص األثرم المبني كيتطمب .اإلمكاف
 مع بلءـيت بما العبلج كسائؿ كأنسب المرض أسباب لتحديد ككاضحة محددة إجراءات اتخاذ يجب

  .جيدة بحالة بقائو كيكفؿ كتككينو طبيعتو
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العيد في مجاؿ الترميـ عامة كترميـ  حديثة غزة قطاع في الفمسطينية التجربة تزاؿ الك 
فكانت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى مشاريع الترميـ كدراستيا مف الناحية  ،المساجد األثرية خاصة

 غزة كصكال ألفضؿ األساليب التي ينبغي إتباعياالعممية كدراسة بعض مشاريع الترميـ في قطاع 
 لمحفاظ عمى المساجد األثرية.

 المشالة البحثية:   
عدد  ترميـلعدد مف المباني األثرية، منيا ما يتعمؽ ب ترميـ مشاريع غزة قطاع في أيجًريت

اع غزة حيث تـ ترميـ ستة مساجد، في حيف يبمغ عدد المساجد األثرية في قط األثرية، المساجدمف 
 :   في المشكمة البحثية خمسة عشر مسجدان. كتتمخص

ميًضي عدة سنكات عمى تنفيذ ىذه المشاريع، حيث لـ يتـ تقييميا كالكقكؼ عمى ايجابياتيا  -
 لبلستفادة منيا، أك معرفة سمبياتيا لتفادييا في المشاريع المستقبمية.

مف المساجد األثرية، كتشكيو  أدت بعض مشاريع الترميـ إلى إخفاء الصكرة الحقيقية لبعض -
بعضان منيا، نتيجة إضافة بعض األجزاء الحديثة كالمبنية بطرؽ عصرية كالتي ال تتناسب 

كتعاني ىذه المساجد األثرية مف اإلىماؿ كعدـ االىتماـ  مع قيمة المساجد التاريخية. كما
 بالصكرة الكفيمة بحفظ ىذا التراث الياـ.

ال تزاؿ  الفمسطينية التجربة أفإال  األثرية بالمباني كالخاص الحككمي القطاع اىتماـ رغـ -
 مزيد إلى بحاجة كىي ،التجارب، عمييا كالحفاظ األثرية المباني ترميـ مجاؿ في العيد حديثة
 الدراسة ىذه تأتي الذم كاألبحاث الدراسات صعيد كمنيا األصعدة جميع عمى الدعـ مف

 .فيو لتساىـ

 أىمية الدراسة:
ع غزة بتراثو العمراني المتعدد األزمنة كالمتنكع ما بيف تراث ديني كآخر مدني، يتميز قطا

بداع الفف  حيث ،المساجد األثرية يكأبرز ىذا التراث ى عمارتيا المميزة التي تعكس ركعة كا 
 .تشيد عمى أصالة ىذه األرض كانتماءىا اإلسبلمي جذكرىا ضاربة في عمؽ التاريخالمعمارم، ك 

ه الدراسة بشكؿ أساسي مف عامميف ككبلىما ذك أىمية كبيرة، األكؿ كىك تنبع أىمية ىذ
 ياأغمباألىمية الكبيرة لممساجد األثرية في قطاع غزة سكاء مف الناحية الدينية أك المعمارية، كالتي 
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. كالثاني ككف ىذه الدراسة تعتبر كالخراب االندثار مف عمييا لمحفاظ الترميـ لعمميات ماسة بحاجة
  دراسات العممية القميمة التي تناكلت ىذا المكضكع.مف ال

 :دراسةأىداف ال
 األثرية، المباني ىعم لمحفاظ لجرى تي  التي العمميات أىـ مف المعمارم الترميـ عممية تعتبر

لذا تيدؼ ىذه الدراسة بشكؿ رئيسي إلى دراسة مشاريع الترميـ التي أيجًريت في قطاع غزة، كمعرفة 
 مى المساجد األثرية، بيدؼ تقييميا كالكقكؼ عمى إيجابياتيا كمعرفة سمبياتيا.دكرىا في الحفاظ ع

   :في وتتمثل أخرى فرعية أىداف تبرز الرئيسي اليدف خالل ومن
 .غزة قطاع في األثرية المساجد لبعض كالمعمارية التاريخية القيمة إبراز .1
 المساجد عمى لحفاظكا لمترميـ المحمية كالتجارب المحاكالت بعض عمى الضكء تسميط .2

 .غزة قطاع في األثرية
 .الترميـ عمميات في الصحيحة المعايير عمى التعرؼ .3
 .غزة قطاع فياألثرية  المساجد ترميـ مشاريع كتقييـ دراسة .4
 .األثرية المساجد ترميـ في اعتمادىا يتـ بحيث لمترميـ كاضحة آليات كسياسات اقتراح .5
 ما خاص كبشكؿ الترميـ بمكضكع يتعمؽ افيم كمرجع تصبح بحيث عممية مادةتطكير  .6

 .بأبحاثيـ االنطبلؽ عمى كالباحثيف الميتميف يساعد بما األثرية بالمساجد يتعمؽ

 المنيجية المتبعة:
 معمكماتال جمع في الوصفي التحليلي المنيج عمىىذه الدراسة  إعداد في االعتماد تـ
، كتـ استخداـ عدد المجاؿ يذاب ذات العبلقة كالمفاىيـ كالترميـ المعمارم الحفاظ بمكضكع المتعمقة

 المساجد كترميـ الحفاظ في المتبعة األساليب حكؿ كالبيانات المعمكمات عمى لمحصكؿمف األدكات 
 ، كتشمؿ:غزة قطاع في األثرية
 كأساليب آلليات عاـ لتصكر الكصكؿ في منيا كاالستفادةدكلية  دراسية لحاالت استعراض .1

 .الترميـ

 الحاالت الدراسية المحمية كمعرفة ايجابياتيا كالكقكؼ عمى سمبياتيا. لبعض تحميؿ .2

 الميداني، العمؿ الترميـ، أعماؿ في كالمشاركيف المتخصصيفمع الشخصية  المقاببلت .3
 )انظر الفصؿ الرابع( الفكتكغرافي. التصكير



4 

 

 ليـ كمف قةالعبل أصحاب تساعد التي بالتكصيات خركجكال السابقة البيانات تحميؿكمف ثىَـّ 
 .الترميـ مشاريع في دكر

 

 دراسة:ال مصادر

 .الدراسة مكضكعأجزاء مف  تناكلت التي كالمراجع الكتب .1
 .كنتائج المقاببلت الميداني المسح .2
 .كالصحؼ المنشكرة كالمجبلت كغير المنشكرة كالدراسات كاألبحاث العمؿ ككرش المؤتمرات .3
حصائيات تقارير .4  .كالخاصة كاألىمية الحككمية المؤسسات صادرة عف كنشرات كا 
 .كعربية كمحمية عالمية أبحاث كمراكز كجامعات لمؤسسات المعتمدة االنترنت مكاقع .5
 كالخاصة. كاألىمية الحككمية المؤسسات في كالخبراء المختصكف .6

 

 دراسة:ال حدود

خبلؿ الخمسة  غزة قطاعدراسة مشاريع ترميـ المباني األثرية التي أيجًريت في ال تتناكؿ
دراسة كتحميؿ  عمى ركزشرة سنة الماضية، حيث تزايدت في ىذه الفترة مشاريع الترميـ، كما كتع

 بعض مشاريع ترميـ المساجد األثرية.
 

 :محتوى الدراسة
 اشتممت الدراسة عمى خمسة فصكؿ، حيث تتسمسؿ عمى النحك المكضح في الشكؿ التالي:
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 أة كاألىمية كتطكر مفيكمو في المكاثيؽ تناكؿ مكضكع الترميـ مف حيث النش: األول لالفص
ترميـ، ككذلؾ تناكؿ مراحؿ الدكلية، كالتعرؼ عمى عكامؿ التمؼ كطرؽ كأساليب كمناىج ال

 كمتطمبات كنكعيات مشاريع الترميـ.

 :المساجد في اإلسبلـ مف حيث التعريؼ كالتصنيؼ كعناصر  مقدمة عف الفصل الثاني
تصنيفاتو كأشكاؿ التعامؿ معو، ككذلؾ تناكؿ المساجد المسجد، كالتعريؼ بالمبنى األثرم ك 

األثرية في قطاع غزة مف حيث أىميتيا التاريخية كحالتيا المعمارية كمشاكميا التي تعاني 
منيا، كالتعرؼ عمى الجيات العاممة في قطاع غزة في مجاؿ الحفاظ كترميـ المساجد 

 األثرية كالجيكد المبذكلة في ذلؾ.

 دكلية تـ أجرائيا  اكؿ الفصؿ دراسة كتحميؿ حاالت دراسية لمشاريع ترميـتن :الفصل الثالث
لمساجد أثرية، ككذلؾ دراسة كتحميؿ بعض مشاريع ترميـ المساجد التي أجريت في قطاع 
غزة كىي مشركع ترميـ كؿ مف المسجد العمرم في غزة كمسجد السيد ىاشـ كمسجد 

 ييميا كالكقكؼ عمى ايجابياتيا كسمبياتيا.العمرم في جباليا كمسجد الشيخ خالد؛ بيدؼ تق

 :يتناكؿ تحميؿ نتائج المقاببلت التي تـ إجرائيا مع عينة مف المختصيف  الفصل الرابع
كالخبراء كالمشاركيف في أعماؿ الترميـ، بيدؼ الكقكؼ عمى المشاكؿ التي تعاني منيا 

كذلؾ تقييـ مشاريع الترميـ في الترميـ، ك  إتباعياالمساجد األثرية، كاألساليب التي ينبغي 
 التي تـ تنفيذىا في قطاع غزة.

 :كيشمؿ عرض النتائج كالتكصيات التي تكصمت إلييا الدراسة، بناء عمى  الفصل الخامس
الخطكات السابقة كصكالن إلى آليات كسياسات كاضحة يتـ اعتمادىا في مشاريع ترميـ 

 المساجد األثرية.
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 الدراسات السابقة:
ح في الدراسات العممية في مكضكع الترميـ بشكؿ عاـ، كقصكر مف ىناؾ نقص كاض

الباحثيف في تناكؿ مشاريع الترميـ بالدراسة كالتحميؿ، كباألخص في مكضكع دراسة كتقييـ مشاريع 
الترميـ في قطاع غزة. فقد اشتممت بعض الدراسات عمى دراسة جانب دكف آخر مف جكانب 

تناكؿ مكضكع الترميـ بالدراسة مف جميع جكانبو، فمف مكضكع الترميـ، مع كجكد عدد قميؿ 
 التأىيؿ كاقعالدراسات مف ركز عمى أدكار المشاركيف في مشاريع الترميـ، كمنيا مف قاـ بتقييـ 

لمعامميف في مجاؿ الترميـ، كمنيا مف ركز عمى تقنيات الترميـ، كمنيا مف تناكؿ مكضكع  الفني
ريعة البحتة، أك مف الناحية التصميمية، كغيرىا مف تناكليا مف المساجد بالدراسة إما مف ناحية الش

 الناحية البيئية.
في ىذا السياؽ تأتي ىذه الدراسة التي تركز عمى تناكؿ مشاريع الترميـ بالدراسة مف جميع 
النكاحي المتعمقة بيذا المكضكع، كتخصيص مشاريع الترميـ في قطاع غزة بالدراسة كالتقييـ خاصة 

 ؽ بترميـ المساجد األثرية.فيما يتعم

 كمف أىـ الدراسات السابقة التي تناكلت ىذا المكضكع:
 أعمال جودة على والحام الزمن عبر اآلثار تدىور مراحل تقييم: (م2005، جعفردراسة ) .1

 :االفتراضي الواقع أساليب باستخدام الترميم

 ياالفتراض الكاقع لعمـ لحديثةا التقنيات استعماؿ عمييا بناء يتـ معينة آلية البحث ىذا يقترح
 يتـ بحيث بأكؿ، أكال األثر يف الحادث التدىكر متابعة بمقتضاه يتـ أسمكب كتطكير ابتكار يف

 .بالخطر ينذر لحد األثر تدىكر معدؿ زاد إذا ،األثر يانةص أك لترميـ المناسب الكقت يف التدخؿ
ا األسمكب ىذا يفيد كما  كذلؾ األثر، ترميـ أعماؿ ةكصح جكدة مدل عمى الحكـ يف أيضن

 إظيار طريقو عف كيمكف الترميـ، عمميات كبعد قبؿ األبعاد،ي ثبلث يتفاعم يافتراض نمكذج بعمؿ
 كيسمح. الكافية بالجكدة ترميميا يتـ لـ يالت العناصري ف حدثت يالت التغيرات أك الترميـ عيكب

ا المقترح األسمكب  حالتو؛ يف مستجدات مأ كمبلحظة طكيؿ، زمني مدل عمى األثر بمتابعة أيضن
 مأ ان فكر  يظير لؤلثر األبعاد يثبلث أثرل مدكر  تسجيؿ كجكد طريؽ عف منو؛ أجزاء سرقة لمكافحة
 .بدقة السرقة فييا تمت يالت الزمنية الفترة عمى كيتعرؼ ناقصة عناصر
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 سنف كحالة اكتشافيا، يكـ األثر حالة بيف كاضح فرؽ ظير المقترح األسمكب كبتطبيؽ
 .الترميـ عمميات إتماـ بعد األثر

 على الحفاظ مشروعات في المشاراين أدوار تنظيم: (م2006، صالحو  محموددراسة ) .2
 :األثرية والمناطق المباني

 ممبانيل المتكاممة اليندسي الترميـ مشركعات إعداد كيفية ىعم التعرؼ ىعم الدراسةتركز 
 كمككنات مراحؿ ككافةتي تتناكؿ ىذا المكضكع ال الدراسات في القصكر مدم كمراجعة األثرية،
 كتطبيؽ كضع إمكانية في بالبحث الدراسة عنىكتي  .كتداخبلتيا بو المرتبطة كاألطراؼ الترميـ مشركع
. المتكاممة األثرية اليندسي الترميـ مشركعات إعداد عند متطكرة كأداة كركيزة متكاممة منظكمة
 مشركع إعداد عند تطبيقيا يمكف متكاممة ديناميكية فةمصفك  الستخبلص البحثية الدراسة كتيدؼ
 في المتداخمة لؤلطراؼ المختمفة األدكار كبيف الترميـ مشركع كمككنات مراحؿ بيف تربط الترميـ

 .اليندسي الترميـ مشركعات
 المشركع يككف أف يجب الترميـ مشركع دراسات في البدء عندكتكصمت الدراسة أنو 

 جميع اشتراؾ يجب كما .عالية كفاءة ذك متخصصيف خبراء كبمعرفة ستكياتالم كافة ىكعم متكامؿ
 يككف حتى لؤلثر الترميـ منيجية كضع عند المختمفة قتصاديةكاال ثريةكاأل اليندسية التخصصات

 .الجكانب جميع مف مؿاالمتك كالعبلج لمحمكؿ األمني ختياراال

 الحفاظ مجال في للعاملين الفني التأىيل لواقع دراسة: (م2008دراسة )محيسن والحتة،  .3
 :غزة قطاع في المعماري

 المعمارم الحفاظ مشركعات في العمؿ لفريؽ الفني التأىيؿ كاقع عمى الضكءالدراسة  تسمط
 مف الكاقع ىذا يعانيو كما غزة قطاع في كالفنية كالتنفيذية، التخطيطية، المستكيات مختمؼ عمى
 مسببات أىـ في الدراسة كتبحث. المعمارم الحفاظ شركعاتبم لمقياـ المؤىمة الخبرات تكفر عدـ
 كالشئكف األكقاؼ ككزارة كاآلثار السياحة كزارة مثؿ المختصة المعنية الجيات تبذلو كما المشكمة ىذه

 اليندسة كقسـ كاآلثار التاريخ قسـ خبلؿ مف بغزة اإلسبلمية الجامعة ككذلؾ ،الفمسطينية الدينية
 .عمييا لمتغمب حثيثة جيكد مف التراث رةعما كمركز المعمارية،
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 في المعمارم الحفاظ بمشاريع لمعامميف الفني التأىيؿ كاقع عمى الكقكؼإلى  كتيدؼ الدراسة
 لمقياـ عمييا االعتماد يمكف التي المحمية الفنية الككادر في النقص أسباب في البحث، ك غزة قطاع

 .المعمارم الحفاظ بمشاريع
 الخارج في كالتدريب لمدراسة فنية فرؽ ابتعاث ضركرةتكصيات منيا كأكصت الدراسة بعدة 

 .محمية كفاءات لتدريب عكدتيـ كضماف

 -األثري الحتو بيت ترميم من األولى المرحلة دراسة: (م2008، آخرونو  اربيعدراسة ) .4
 :التراث عمارة مراز تجربة

 األثرم الحتك بيت رميـلت أكلى كمرحمة المعمارم التكثيؽ طرؽ دراسة البحث ىذا يتناكؿ 
 المعكقات كمناقشة كمحدداتيا، المختمفة الرفع لطرؽ تحميمية دراسة خبلؿ مف ذلؾ تـ كقد. في غزة
 كتحميؿ التقنية الدراسات عمؿ في التكثيؽ عممية مخرجات مف كاالستفادة عمييا، التغمب ككيفية

 عمى التقنيات ىذه تطبيؽ كانيةإم مع المقترحة، التدخؿ بعمميات الخاصة الجداكؿ كعمؿ األضرار
 عالية الصكر مف مجمكعةكانت  التكثيؽ مرحمة نتائجكتكصمت الدراسة إلى أف  .مشابية مباني
 كدراستيا، األضرار تكقيع مرحمة في منيا االستفادةيمكف  تفاصيمو بكؿ لممنزؿ كمخططات الدقة
ع التدخؿ"  البلحقة الترميـ مراحؿ في استخداميا سيتـ كالتي  ".التأىيؿ ادةكا 

 :الترميم تقنيات: (م2009، السفارينيدراسة ) .5

 المؤثرة العكامؿ ىـأك ، كترميميا عبلجيا كطرؽ المباني تصدعات البحثية الكرقة ىذه تتناكؿ
 لحالة دراسة، ك الحجر ترميـ في متبعةال حديثةال تقنياتكال كتنظيفوتو صيان طرؽعمى الحجر ك 

. كتكصمت الدراسة إلى أف المشرفة الكعبة لجدار الخارجي ـالترمي كىي الحجر ترميـ في مشابو
 التراث عمى الحفاظ في كبير بشكؿ تساىـ، الترميـ في ياـاأل ىذه تستخدـالتي  معاصرةال تقنياتال

حياءه صبلح كا   .الزمف بفعؿ كتصدعات تمؼ مف لو تعرضي ما كا 

 :دراسية حالة نابلس طينفلس في الترميم وتقنيات أساليب تقييم: (م2010، المصريدراسة ) .6

 تناقش ىذه الدراسة أساليب كتقنيات الترميـ، كتركز عمى تمؾ المتبعة في مدينة نابمس
 .خاصة، مف خبلؿ تسميط الضكء عمى بعض المشاريع التي تـ تنفيذىا 



9 

 

 لمترميـ، تيدؼ ىذه الدراسة إلى دراسة كتقييـ المباني التي تـ ترميميا لمكصكؿ إلى منيجية
كالمناطؽ ذات  حقيؽ التميز في مجاالت الترميـ كالحفاظ المعمارم لممباني التاريخيةمف أجؿ ت

 كتحسيف الصكرة البصرية لممناطؽ التاريخية في فمسطيف. ،القيمة
 كتخمص الدراسة إلى أف ىناؾ مجمكعة عكامؿ تحكؿ دكف إحداث نقمة نكعية في أعماؿ

 التي نتجت عف االحتبلؿ، كضعؼ العامؿ أىميا أعماؿ التدمير ،الترميـ كالحفاظ المعمارم
 االقتصادم. كما أف مشاريع الترميـ الفردية التي يقكـ بيا أصحاب البيكت في البمدة القديمة تككف
 بعيدة عف التخطيط السميـ كال تخضع لمكاصفات الترميـ الصحيحة مما يؤدم إلى تشكيو المباني

 شاريع التي تبنتيا جيات رسمية آلية التخطيط المسبؽبينما اتبعت الم ،التاريخية في البمدة القديمة
 مما ساعد عمى نجاحيا.

 أىميا كضع القكانيف كالتشريعات الممزمة في عمميات، تكصي الدراسة بعدة تكصيات
 الترميـ، كالعمؿ ضمف معايير محددة ال يتـ تجاكزىا.

 

 :علييا الحفاظ ومشاال غزة مدينة في األثرية المساجد واقع: (م2015، محيسندراسة ) .7

 ما ألىـ ضرااستع مع حصرىا ذلؾ كيشمؿ بغزة، األثرية المساجد لكاقع البحث تطرؽي
 اسةر بالد خالد كالشيخ زكريا الشيخ مسجدم البحث كيتناكؿ. كفنية معمارية مشاكؿ مف تعانيو

 حيث بغزة، المساجد مف النكع ىذا تكاجو التي المشاكؿ ألىـ تعرض سيةدرا كحاالت كالتحميؿ
 فقد مف اآلخر يعاني فيما الزمف، مف طكيمة لفترة الصيانة كقمة اإلىماؿ مف منيما األكؿ ييعاني
 تكسعة مف ان ر مؤخ عميو أطر  ما بسبب الفنية، المشاكؿ بعض عمى عبلكة اثية،ر الت سماتو مف لكثير

 .المعمارية كخصكصيتو التاريخية أىميتو باالعتبار تأخذ لـ ترميـ كأعماؿ
 كضع ثـ كمف المشكمة كتحميؿ عرض في التحميمي الكصفي المنيج عمى حثالب كيعتمد

 اتر الزيا إلى باإلضافة معمكمات، مف متكفر ىك ما عمى بناءن  كذلؾ لمحؿ، المقترحات بعض
 كالكقكؼ لمعاينتيا بغزة األثرية المساجد كلجميع اسيةر الد لمحاالت الباحث بيا قاـ التي الميدانية

 .اكؿمش مف تعانيو ما عمى
 المعنية المؤسسات جميع فييا تشارؾ شاممة خطة كضع ضركرة إلى اسةر الد كتخمص

 .سمبية ممارسات مف لو تتعرض ما ككقؼ بغزة، األثرية المساجد عمى لمحفاظ
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 :تمييد
كتاريخية  كجمالية فنية قيما تحمؿ التاريخية كالمباني األثرية المادة أف المعركؼ مف
 تمثؿ قيمة كلكنيا كتابات أك نقكش أك زخارؼ أم مف خالية األثرية المادة تككف كقد كحضارية،

 ؾككذل ،اآلثار هليذ كالتاريخية كالفنية الجمالية القيـ كشؼ ىك اآلثار ترميـ مف كاليدؼ عممية،
 1964 ميثاؽ فينيسيا مثؿ اآلثار لحماية الدكلية المكاثيؽ بو كأكصت القانكف أقره لما طبقان  حمايتيا
 الترميـ أف أعماؿ يكضح كمو كىذا التخصص، عالية العمميات مف الترميـ عممية اعتبر كالذم
دراؾك  ينبغي فيميا كجمالية فنية لعناصر كالحاممة األثر بمادة تتصؿ إجراءات ىي لآلثار  أسمكب ا 

 .(ـ2003عطية، )، العناصر تمؾ كتحميؿ تصميميا
كالتعامؿ معيا  ،كلممباني التاريخية التي بنيت بمكاد كأساليب بناء تقميدية قانكنيا الخاص

يختمؼ تمامان عف التعامؿ مع المباني الحديثة التي تبنى في العادة مف الحجر كالخرسانة المسمحة 
 الثبلثينيات مطمع مع كشاع استخداميا ،تطكرت بعد الثكرة الصناعية كغيرىا مف مكاد البناء التي

. كىنا البد مف فيـ خصائص مكاد كأساليب البناء التقميدية ليتسنى لنا التعامؿ العشريف القرف مف
كتجنب استخداـ مكاد البناء كتقنياتو الحديثة التي ثبت ضررىا عمى المباني  ،بحساسية
 .(ـ2004، بشارة)القديمة،
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 لمحة تاريخية: 1-1
 جؿأ مف كتتنافس الدكؿ جميع إليو تسعى عالميان  مطمبان  المعمارم التراث عمى الحفاظ يعتبر

 بالقرية أشبو العالـ فيو أصبح الذم ىذا عصرنا في خاصة ثقافتيا، مف الميـ الجزء ىذا عمى الحفاظ

 يعني عميو كالحفاظ الشعكب لحضارة مادم تجسيد باعتباره المعمارم التراث أىمية زاد مما الككنية،

ثبات الخاصة، ىكيتيا عمى الحفاظ   .أصالتيا عمى مادم كا 
 كتيرة تتزايد بدأت الصناعة عصر بدء مع لكف ،قديمان  المعمارم الحفاظ عمميات بدأت

 الصناعة بسبب أضرار مف بو لحؽ لما المعمارم التراث عمى بالحفاظ تنادم التي العالمية األصكات
 الحداثة سببتو ما عمى لمسيطرة الماضي القرف في بالحفاظ االىتماـ زاد ثـ الصناعية، فالمد في خاصة

 .(ـ2002، الحيدرم) ،كاألكركبية العربية الدكؿ مف العديد في التاريخي المعمارم لمتراث تضييع مف
كلقد تطكرت أساليب معالجة كصيانة اآلثار تطكران كبيران في النصؼ األخير مف القرف 

ف، بحيث أصبح ترميـ اآلثار عممان قائمان بذاتو يستند مف جية إلى عمكـ الكيمياء كالطبيعة العشري
كالجيكلكجيا كالبيكلكجيا كالعمارة كاليندسة كميكانيكا الصخكر كعمكـ األرض كالمياه، كمف جية 

 .(ـ1994شاىيف، )أخرل إلى الفنكف كأصكؿ كأساسيات الحرؼ، 
 

 مفيوم الترميم والصيانة:   1-1-1
 (Restoration) ال: الترميم:أو 

في  األكركبييف الباحثيف مف العديد ( باىتماـRestorationالترميـ ) مصطمح حظي لقد 
 عميو، حيث يدؿ الذم المعنى عمى منيـ الكثير اتفؽ كقدالحديث.  العصر في اآلثار ترميـ ميداف
 االنييار مف األثرم لمبنىا حماية أجؿ مف المرممكف بيا يقـك التي التطبيقية األعماؿ عمى يطمؽ

 .ـ(1997،  محمد)، المختمفة الفنية المقتنيات مف تمؼ ما إصبلح إلى كباإلضافة التمؼ أك
إذا كيًجد دليؿ  السابقة، حالتيا إلى القائمة المكاقع بنية إعادة ( كىكREPAIRالترميـ )

 دكف إدخاؿ القائمة صرالعنا تجميع بإعادة أك اإلضافات بإزالة كذلؾ السابقة، الحالة عمى كاؼ
 إعادة اإلصبلح،)الحضارية  المكقع أىمية كشؼ أجؿ كمف أخرل أجزاء ترميـ أك جديدة مكاد

 .(2000)عبد اهلل،  ،(اإلنشاء
 كىك الحضارية، ناتىكي مف جزء ىك الذم المعمارم المكركث عمى الحفاظ فف ىك الترميـ

 لمتمؼ الطبيعية كغير الطبيعية كالعكامؿ فالزم بفعؿ تعرضت التي القديمة المباني تأىيؿ عادةإ
 .ـ(2009 )السفاريني، ،تحتكييا التي الجمالية القيـ مف كبير لجزء فقدانيا لىإ دلأ مما كالتصدعات
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 المعمارم التصميـ ىما أساسييف عنصريف مراعاة عمى تقكـ األثرية لممباني الترميـ عمميات
 أنو عمى الترميـ تعريؼ كيمكف ،المبنى ليذا يالفن أك الجمالي الشكؿ إلى باإلضافة لممبنى

 إلى إرجاعيا يمكف بحيث بالمباني الخاصة كالتفاصيؿ الشكؿ كعبلج إعادة تتضمف التي العمميات
 التقميديةلممباني  الترميـ عف األثرية لممباني الترميـ تختمؼ كبذلؾ ،اإلمكاف بقدر األصمي شكميا
 المبنى ليا يتعرض التي األحماؿ إلى باإلضافة المبنى كظيفة االعتبار في يكضع أف البد حيث
 التعاكف رك ص يتجمى الترميـ مف النكع ىذا كفي ،لو الفيزيائية كالطبيعة كتركيبو المبنى مكقع كأيضان 

 معتمدة جيدة رةك بص الترميـ عمميات إجراء كبالتالي األثر يف كالمتخصص بالترميـ القائـ بيف ما
 ليذه اإلنشائي التحميؿ دراسة إلى باإلضافة إنشائو كظركؼ األثرم المبنى تاريخ دراسة عمى

 في مشكمة أماـ نفسو المرمـ أف في تكمف الترميـ عمميات تكاجو كثيرة تحديات كىناؾ ،المباني
 كبيف الترميـ يتطمبو ما بكؿ القياـ ككذلؾ لممبنى الكامؿ التأميف عمميات إجراء بيف ما تكازف عمؿ

 الشكؿ لتناسب كتطكيعيا الحديثة المكاد بعض استخداـ عمى كقدرتو العمؿ ىذا بيايتطم التي التكمفة
عبد اهلل )، المستخدمة البناء لمكاد الزمني كالتقادـ التمؼ لعكامؿ المتزايد التأثير كأيضا ثرؤلل األساسي
 .ـ(1991،كآخركف

 ما حسب بلحوإص أك منو تيدـ ما بناء إعادة طريؽ عف األصمية حالتو إلى المبنى إعادة
 بو، تعديبل أك تشكييا تحدث مختمفة لتغيرات الزمف بمركر المبنى يتعرض حيث الحالة، تتطمبو
 عممية كتتـ ىذا. التاريخية المباني مف فردية حاالت مع التعامؿ كسائؿ مف كسيمة ىذه كتعتبر
 الميددة العكامؿ كتحميؿ لممبنى شامؿ كمعمارم مساحي رصد بعمؿ تبدأ مراحؿ خبلؿ الترميـ
 مجمكعة أك منفرد لمبنى يككف قد كالترميـ بو، الخاصة التاريخية الكثائؽ كتجميع المبنى لسبلمة
 .ـ(2004 ،)الشربيني كمحمكد، التاريخية المدف حالة في كما كاممة لمدينة أك معا مباف

 صتخت عممية كىى المباني، مف فردية حاالت مع لمتعامؿ كسيمة الترميـ عمميات عدتي  كما
 ىذه كتستند لو كالداخمي الخارجي المظير ككذلؾ جيدة، بحالة اإلنشائي الييكؿ عمي بالحفاظ
 يأتي فالترميـ بدايتو، في المبنى وعمي لما دقيؽ تصكر لكضع كتنقيبي بحثي جزء إلى العمميات

 أسطح ىإل كتمتد ذاتيا بالكتمة ان أيض تختص كقد. اإلنشائية كالسبلمة األماف تحقيؽ أجؿ مف ان دائم
لى المعمارية كتفاصيميا بزخارفيا الحكائط  .ـ(1997 كدبكرة، )ىزار، المبنى عناصر باقي كا 

 
 (Conservation) :الصيانة: ثانيا

 Antiquitiesمع بداية القرف التاسع عشر ميبلدم أخذ مصطمح صيانة اآلثار ) 

Conservationالمتخصصكف في صيانة  ا( ييطمؽ عمى األعماؿ كالدراسات العممية التي يقكـ بي
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اآلثار كاليدؼ مف عبلج اآلثار مما ألـ بيا مف مظاىر التمؼ المختمفة كصيانتيا في كسط ال 
 ييددىا بالخطر في الحاضر كالمستقبؿ.

( كمصطمح Conservation) صيانة مصطمح بيف كطيدة عبلقة ىناؾ أف المعركؼ مفك 
(Preservation )البلتيني بالفعؿ مرتبطيف فكبلىما (Servare كالذم يعني "يحفظ كيصكف )

 كيعالج".
 تطكر عف يعبر( Conservation) صيانة مصطمح أف القكؿ يمكف سبؽ ما كؿ كمف 
 مصطمح بيف يربط الحاضر الكقت في المصطمح ىذا أصبح أف كبعد اآلثار، كصيانة ترميـ ميداف
 كارتكازىا بشمكليا راآلثا صيانة عمميات كأف(، Restoration) كترميـ( Preservation) حفظ
 في المتخصصكف بيا يقكـ التي العمميات كؿ عمى تشتمؿ أصبحت متطكرة كفنية عممية أسس عمى
 في المتخصص أصبح كما كالتدىكر، الفناء مف المادم اإلنساني التراث عمى المحافظة سبيؿ
 التجريبية ـكالعم كعمماء اآلثار عمماء بيف االتصاؿ حمقة يمثؿ( Conservator) اآلثار صيانة
 .ـ(1997، محمد) ،التمؼ مف كحفظيا اآلثار صيانة ميداف تخدـ التي

 المتبعة بالكسائؿ كتككف كقكعو يحتمؿ أك فعبلن  كقع بالمبنى خمؿ أك تمؼ معالجة عممية
 تيدؼ بذلؾ كىي العزؿ أعماؿ أك البياض إزالة كالمعادف، لمخشب الدىانات الشقكؽ، إصبلح مثؿ
 عف المعالجة تأخرت إذا أكبر مخاطر إلى يؤدم قد تمؼ كتدارؾ لممبنى العاـ المظير تحسيف إلى

 وحمايتو على المبنى للحفاظ مستمرة بصفة يتم أن يجب دوري عمل والصيانة ،المناسب الكقت
 .ـ(2004 ،الشربيني كمحمكد) ،التلفيات تزداد حتى ال

 
 وتطوره: الترميم علم نشأة   1-1-2

 اآلثار كصيانة ترميـ عمميات نشأة عف تكشؼ التي تاريخيةال المراحؿ تتبع السيؿ مف ليس
 يمكف كافية كثائؽ كجكد لعدـ كذلؾ دقة بكؿ الفنكف كتمؾ العمميات ىذه تطكر عف المثاـ كتميط

 .الحقائؽ ىذه لتكضيح إلييا االستناد
 إصبلح يعني الذم( Restoration)مصطمح  مضمكف إلى استنادان  القكؿ يمكف كلكف

 لئلنساف، بالنسبة تراثية أك جمالية أك نفعية قيمة ليا التي المادية األشياء مف تمؼ قد ما كعبلج
صبلح ترميـ عمميات فإف  منذ القديـ اإلنساف عرفيا قد المختمفة كالمقتنيات المباني مف تمؼ قد ما كا 
 يفوبتسق كقاـ األشجار أك النخيؿ جذكع مف شيده سكاء مسكنا لو كاتخذ االستقرار حياة عرؼ أف

 التاريخية المراحؿ بعض في الخارجي سطحو كغطى المختمفة الجافة كالنباتات النخيؿ بسعؼ
 اإلنساف تكصؿ كما كالنخيؿ، األشجار جذكع بيف تكجد قد التي الفراغات لسد الطيف مف بطبقات
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 بفالم بالطكب بتشييده قاـ حيث البسيط المنزؿ ىذا مف كصبلبة قكة أكثر منزؿ تشييد إلى ذلؾ بعد
 .طالمقرٌ  بالتبف المخمكط

 الرعدية العكاصؼ أك األمطار أك الزالزؿ بفعؿ لبلنييار المنازؿ ىذه تتعرض كانت كعندما
 أك المنازؿ ىذه بناء يعيد القديـ اإلنساف كاف المختمفة الطبيعية العكامؿ مف كغيرىا الحرائؽ أك

 .أجزائيا مف تمؼ قد ما إصبلح
 المختمفة المنشآت ترميـ لنشأة األكلى البدايات البدائية اتالعممي ىذه اعتبار يمكف كىكذا

صبلح  .ـ(1997،  محمد)، تمؼ قد ما كا 
 مفردات في كالتطكر كالحضارم اإلنساني التراث عمى الحفاظ في السريع كالتقدـ التطكر إف

 ىذا كصيانة لترميـ العالمي المفيكـ تطكر ضركرة ىإل تؤدم التراث ىذا مع تتعامؿ التي المكاد
 .عميو كالحفاظ التراث

ف  بؿ فحسب الفنية كالخبرة اليدكية الميارة عمى فقط يعتمد ال اآلثار كترميـ صيانة مجاؿ كا 
 عمى قادريف ككفن حتى األثر باطف في ما لنا تكشؼ كالتي التكنكلكجية العمكـ عمى ان أيض يعتمد

 .ـ(1985)عبد الكىاب، و، كترميم صيانتو
 أف كما كالفنية كالتطبيقية كالمعمارية اليندسية الدراسات عمى عتمدي المجاؿ ىذا فإف ككذلؾ

 ان حفاظ أفضميا لتطبيؽ طرؽ مف يستجد ما نساير أف منا يتطمب اآلثار كترميـ صيانة مجاؿ تطكر
 البحث عمى كالقدرة متنكعة كممكات متعددة قدرات إلي يحتاج أنو كما الخالد التراث ىذا عمى

 المقدرةى إل يحتاج كذلؾ دائمنا، كمتطكر متغير كالترميـ الصيانة مجاؿ أف حيث المستمر العممي
 إذ الجماعي العمؿ ىإل الترميمي العمؿ يحتاج كما المستمرة كالدراسات األبحاث لنتائج التنفيذ عمى
 أف منيا فئة ألم يمكف كال كرساميف كمصكريف كأثرييف كحرفييف مرمميف مف متعاكف فريؽ بو يقكـ
 .األخرل عف بمعزؿ تعمؿ

 كتفكر كتحمؿ كتدرس تراقب كعممية عممية متكاممة عمؿ كحدة ىك اآلثار كصيانة ترميـ
 األجياؿ حضارة عمى يحافظعمـ  ىك اآلثار ترميـ يككف لكي كالخبرات كالمكاثيؽ األبحاث عمى بناء
 .كتاريخيا الشعكب لحضارات الدارسيف أماـ ان مفتكح ان كتاب األثر يبقي لكي

 ترميـ مجاؿ في إنكاره يمكف ال ىاـ دكر كالتكنكلكجيا العمكـ في اليائؿ لمتقدـ كاف كلقد
 كاختيار الفحص بأعماؿ ان كمركر  األثر عف الكشؼ لحظة مف يبدأ الذم الدكر ذلؾ اآلثار كصيانة
جراءات المناسبة الكسائؿ  كصيانتو التمؼ مسببات مف األثر صيانة كىي بشقييا كالصيانة الترميـ كا 

 القيـ ىذه لكشؼ متميز شخصي كذكؽ فني حس إلي يحتاج الترميـ أف كما كالككارث خطاراأل مف
دراؾ ناحية مف  الترميـ أعماؿ إجراء عند ذلؾ كتكظيؼ أخرل ناحية مف كفيميا القيـ ىذه كا 
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 عممية عمميات ىي لآلثار كالصيانة المختمفة الترميـ أعماؿ أف القكؿ يمكف كليذا المختمفة
 .ـ(1983يؽ، )تكف،كتنفيذية

 مف كغيره اآلثار كترميـ صيانة عمـ تدريس في المتخصصة األكاديمية المعاىد إنشاء كمع
 القرف مطمع مع المتقدمة العالـ بمداف مف كثير في اآلثار صيانة مراكز كانتشار المساعدة العمكـ

 أىمية أكدت مفةالمخت التمؼ عكامؿ تأثير مف كحمايتيا اآلثار عمى بالمحافظة تيتـ التي العشريف
 داخؿ المحفكظة أك المتاحؼ خارج منيا القائمة اآلثار حماية في الفعاؿ كدكره اآلثار صيانة عمـ

 .المختمفة بالمتاحؼ العرض قاعات
 صيانة خبراء بيا يقوم التي التطبيقية الميدانية والتجارب العلمية الدراسات وأصبحت
 اآلثار صيانة علم يطور الذي المعين ىي دوليةال اآلثار صيانة ومعاىد مرااز اآلثار في شتى
 .ـ(2005)داككد،  ،األخرى والتجريبية اإلنسانية العلوم بين شخصيتو ويؤاد ويمده بالحيوية

 
 Preservation :الحفاظ مفيوم   1-1-3

 بيا يقكـ التي كالبحثية التطبيقية األعماؿ عمى (Preservation) الحفاظ مصطمح يطمؽ
 التمؼ مف كصيانتيا أنكاعيا بشتى اآلثار عمى المحافظة سبيؿ في ثاراآل صيانة في المختصكف

 كالفيزياء الكيمياء عمكـ ليـ كفرتو بما اليدؼ ىذا تحقيؽ سبيؿ في مستعينيف كالمستقبؿ الحاضر في
 اآلثار، صيانة في المختصكف يستخدميا حديثة كأجيزة عممية نتائج مف التجريبية العمكـ مف كغيرىا
 خطكرة كتحديد كالكيميائية الفيزيائية خصائصيا كتعييف المختمفة اآلثار مككنات فحص في ككذلؾ
 كأنسب الكيميائية المكاد أفضؿ كاختيار عممية أسس عمى المختمفة كمظاىره بيا ألـ الذم التمؼ
 .كمستقببل حاضرا التمؼ مف كحمايتيا اآلثار كصيانة عبلج طرؽ

ف الترميـ مصطمح مف كأشمؿ عـأ مدلكلو في الحفاظ مصطمح أف نجد كىكذا  كاف كا 
، محمد) ،اآلثار كصيانة ترميـ ميداف في الصيانة مصطمح مف استخداما أقدـ يعتبر الترميـ مصطمح

 .ـ(1997
 أك الصكف مثؿ األفكار مف العديد يضـ ةمظم ىك كمفيكـ( Conservation) الحفاظ

عادة(، preservationالحماية ) عادة(، rehabilitation) اإلحياء كا   adaptive) االستخداـ كا 

use or reuse ،)األصمي الكضع إلى كاإلعادة (restoration كغيرىا مف ،)الممكف اإلجراءات 
 .(Al Dabbas, 1999)، الترميـ أعماؿ في اتخاذىا

طالة التمؼ لمنع تهأخذ التي كاألعماؿ اإلجراءات بأنو تعريفو يمكف المعمارم الحفاظ  عمر كا 
 لمقيمة تزكير أك تدمير كبدكف بالمبنى اإلضرار بدكف تتـ أف يجب الحفاظ كعممية رم،المعما التراث
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 معمارييف مف المتخصصيف مف فريؽ كتضـ التخصصات مف العديد تضـ عممية كىي التاريخية
كاستشارييف  كمخططيف بناء كمقاكلي كمساحيف تاريخ كعمماء كميندسيف كاقتصادييف كأثرييف

 .(Filho, 2005)متخصصيف، 
 

 :الحفاظ ومبادئ أساليب   1-1-4
 المختمفة القيـ كتحديد تحميؿ شيء كؿ قبؿ الضركرم مف كعممية الحفاظ اختيار عند
 مرتبطة كظيفية قيـ أك ثقافية قيـ أك عاطفية قيـ تتضمف القيـ ىذه التاريخي المبنى في كالمتضمنة

 كالجدكؿ المبلئـ، الحفاظ خيار لتحديد كذلؾ قرار أك تدخؿ أم قبؿ تحديدىا الضركرم كمف بالمبنى
  :بالمبنى مرتبطة تككف قد التي األىمية أك القيـ ىذه يكضح التالي

 ـ(2009، سعادة). التاريخي المبنى في كالمتضمنة المرتبطة القيـ( 1-1) رقـ جدكؿ

 قيم ترتبط باالستخدام قيم ثقافية قيم عاطفية
 أك عجيبة يعتبر
 الدىشة يثير

 اليكية
 االستمرارية

 كالكقار االحتراـ
 كالركحية الرمزية

 تكثيقية
 تاريخية

 كقديمة أثرية
 كمعماريان  جماليان  بالمكاف مرتبطة
 كالطبيعي العاـ بالمشيد مرتبطة

 كتكنكلكجية عممية

 كظيفية
 اقتصادم جانب
 اجتماعي جانب
 تعميمي جانب
 سياسي جانب

 
 اآلثار في كالصيانة حفاظال مجاؿ في العمؿ استراتيجيات تحديد يتـ الحاضر الكقت في

 الصادرة الدكلية المكاثيؽ خبلؿ مفك أ (،UNESCO)اليكنسكك كضعتيا التي الدكلية لممعايير ان طبق
 عمى لمحفاظ المركز الدكلي إصدارات خبلؿ مف أك(، ICOMOS)لآلثار الدكلي المجمس عف

 حيث، (WHC) عالميالتراث ال مركز عف الصادرة كاالتفاقيات، (ICCROM) الثقافية الممتمكات
)زريؽ،  ،منيا كؿ كمعايير الثقافية الممتمكات عمى الحفاظ ألساليب القياسية التعاريؼ كضعت

 يطمؽ لذلؾ الحضرم النسيج أك المبنى جسد في كتغييرىا تحكيرىا درجة في كتختمؼ .ـ(2006
 الثقافية القيمة مف ام شيئان  التقميؿ يتضمف تدخؿ أم كعمميان  الحفاظ، في التدخؿ درجات أيضان  عمييا
 سبع درجات كما يمي: (Feilden, 1994) فيمدف بحسب كىي لممستقبؿ، األثر لصكف ضركرم كلكنو



18 

 

 الظركؼ عالتأقمـ م بيا كيقصد (prevention of deterioration): من التدىور الحماية .1
 العكامؿ مف دإلى العدي باإلضافة اإلىماؿ مف كحمايتو كالتمؼ، التعرية عكامؿ تقميؿك  البيئية
 مف كغيرىا الحرارة كالضكء كدرجة الداخمية الرطكبة درجة في التحكـ مثؿ األخرل

 .المبنى تحمي التي الكقائية اإلجراءات

 خاصة ساليبأ باستخداـ لممبنى الحالية الحالة عمى (: الحفاظpreservation) اإلبقاء .2
 .المبنى في كالتمؼ االىتراء سبابأ محاصرة إلى تيدؼ

أك  المبنى، في كالمعمارية اإلنشائية العناصر كتدعيـ (: تقكيةconsolidation) يمالتدع .3
 المكاد مف نكاعأ باستخداـ التماسؾ عمى البناء في المستعممة األصمية المكاد قدرة زيادة

 .البلصقة
باآلثار  يتعمؽ معينة، زمنية فترة (: فيRestoration) األصلية حالتو إلى المبنى إعادة .4

لمشكؿ  الدقيقة الصكرة لتحديد اإلجراءات أك (، العمؿmonumentsالميمة ) يكالمبان
إنشاء  إعادة أك تاريخو، مف معينة زمنية فترة في بدت كما كالشخصية كالخصائص
 الفترات مختمؼ مف تحتـر اإلضافات أف بحيث يجب المعادة، الفترة في مفقكدة خصائص

 عميو جمعمي  إزالتو المراد الجزء يككف خؿ عندماالتد ىذا يستخدـك  تاريخي، تكثيؽ ىي طالما
 أك تاريخية أىمية ليا النكر ترل أف ليا المراد لممكاد يككف عندما أك أىمية قميمة ذك بأنو
 .الكفاية فيو بما جيد المبنى كضع يككف كعندما كبيرة أثرية

 فيو كاف لك حتى مكجكد عمؿ إنتاج إعادة أك (: نسخReproduction) اإلنتاج إعادة .5
 نسخ عمؿ يتـ ترميميا يمكف ال جزاءاأل بعض في تمؼ كأ صميةاأل البناء مكاد في نقص
 .منيا

 محدكدة تغييرات إحداث مع المبنى استخداـ (: إعادةRehabilitation) التأىيل إعادة .6
 البمدات مثؿ األىمية متكسطة كالمباني المعمارم بالنسيج يتعمؽ. الداخمية فراغاتو عمى

 لو األسمكب كىذا صناعية، أك تجارية أك سكنية مباني مف فييا بما كؿ عاـبش القديمة
 لمسات إلى ضافةباإل السابقة ساليباأل مف سمكبأ مف كثرأ يجمع بيف قد ألنو خصكصيتو
 أىيؿ.بالت يقكـ الذم المعمارم

 بسبب تدميره تـ ىاـ تاريخي لمبنى بناء إعادة (: كىكReconstruction) البناء إعادة .7
 المبنى عف مفصمة تكثيقية معمكمات يتكفر أف يشترط. حديثة بناء بمكاد حرب، ثة أككار 
  .المبنى فييا بني التي صميةاأل الزمنية الحقبة في
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 :الدولية المواثيق في والحفاظ الترميم   1-1-5
 القرنيف في عالمية صفة يأخذ التاريخية كالمباني المناطؽ بحماية االىتماـ أصبح لقد
 عمى لممحافظة دكلية كتكصيات مكاثيؽ كضع إلى تيدؼ عديدة دعكات ىناؾ كانت ثحي السابقيف،

 أضرت التي العكامؿ مف كغيرىا السريعة العمراني النمك عمميات ظؿ في كخاصة العالمي التراث
 .ـ(2002، أبك الييجا) ،كبير بشكؿ المعمارية كالمعالـ باآلثار

 كىي الحفاظ، بمكاثيؽ حاليان  تعرؼ التيك  اآلثار لحماية دكلية مكاثيؽ عدة صدرت كقد
 بغرض اآلثار مع لمتعامؿ العامة األطر تحدد فنية صفة ذات الدكلية كاألسس المعايير مف مجمكعة
 التي الدكلية كالمكاثيؽ االتفاقيات بعض ذكر سيتـ يمي كفيما، كاالندثار التغير مف كحفظيا صكنيا

 كرد فييا تعريؼ لمحفاظ كالترميـ.

 ترميم في المواثيق الدولية:أوال: ال
 عمى كيؤكد التمؼ أك التيدـ حالة في ضركريان  يككف الترميـ أف أثينا ميثاؽ يرل: أثينا ميثاق 

)مصطفى،  ،زمنية فترة أم أسمكب استبعاد كعدـ السابقة الفنية كالتاريخية احتراـ األعماؿ
 .ـ(2010

 فينسيا ميثاق: 
 في الترميـ 1964 لعاـ( ICOMOS) كساإليككم لمنظمة فينسيا مؤتمر ميثاؽ عرؼ

 الجمالية القيمة ككشؼ حماية ىدفيا ،جدان  عالية بدرجة متخصصة عممية بأنو منو التاسعة المادة
 أف يجب كما ة،يالحقيق كالكثائؽ األصمية المادة احتراـ عمى العممية تمؾ كتستند لممبنى، كالتاريخية

 ان طابع كيحمؿ األصمي المعمارم التككيف عف ان متميز  -بو القياـ يمـز الذم -اإلضافي العمؿ يككف
 عمميات قبؿ لممبنى كتاريخية أثرية دراسات خبلؿ مف الترميـ عمميات تتـ أف كعمى ،ان عصري
 .ـ(2006 كصالح، ،محمكد)، الترميـ

 أنو يضيؼ كلكف ،السابقة األعماؿ احتراـ ضركرة في أثينا ميثاؽ مع فينسيا ميثاؽ يتفؽ
 الناحية مف منيا أىمية أكثر أسفميا فنية أعماؿ عف لمكشؼ األعماؿ ىذه بعض زالةإ أك نقؿ يجكز
 عمى يستند الترميـ أف الميثاؽ كيضيؼ ،ذلؾ تؤكد التي كالمبررات األدلة كجكد في كالتاريخية الفنية
 جـتنس أف كيجب الحدس يبدأ حيف الترميـ يتكقؼ أف كيجب الحقيقية كالكثائؽ األصمية المادة احتراـ
 تؤثر إضافات بأم يسمح كال األصؿ عف تمييزىا يجب كلكف األصمية األجزاء مع المضافة األجزاء
 .ـ(2010، مصطفى) ،لمبناء األثرم الطابع عمى
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 ميثاؽ مبادئ أساس عمى كالترميـ الصيانة عمميات ضركرة عمى يتفؽ التاريخية: المدن ميثاق 
 ـ.1964 فينسيا

 أف عمى كيؤكد الترميـ مف فينسيا ميثاؽ في كرد ما كؿ مع رالىك  ميثاؽ يتفؽ الىور: مبادئ 
 المبنى عمى مختمفة دينية فترات أضافتيا التي لممساىمات األىمية الفنية كالتاريخية تقييـ

 .اإلسبلمية العقيدة عمى كاستنادنا متخصصيف كأساتذة خبلؿ عمماء يككف مف كأف البد األثرم
 

  ية:في المواثيق الدول الحفاظ: ثانيا
 أثينا ميثاق: 

 بيدؼ األبنية عمى لمحفاظ كمنظـ دائـ كقاية نظاـ إجراء أنو عمى الحفاظ الميثاؽ يعرؼ
 الحديثة اإلنشاءات كتناغـ تناسؽ يشمؿ التاريخية المدف عمى الحفاظ عمى كتؤكد المخاطر تجنب

بعاد ليا المجاكرة  مف التي رتفعةالم كالمباني لمضكضاء كالمسببة كالخاصة العامة المصالح كا 
 .كتحجبو األثرم بالمبنى تحيط أف الممكف

 التراث كحماية كتأميف الحفاظ ضركرة عمى مضمكنو في فينسيا ميثاؽ اتفؽ: فينسيا ميثاق 
  .المعمارم

 التاريخية المدن ميثاق: 
 إجراء قبؿ الدقيؽ التسجيؿ ضركرة عمى كيؤكد السابؽ الحفاظ مفيكـ مع الميثاؽ يتفؽ

 التاريخية كالمناطؽ المدف داخؿ المركبات سير مخاطر الحفاظ تدابير إلى ضيؼي كما الحفاظ،
 كالفيضانات كالبراكيف الزالزؿ مثؿ الطبيعية الككارث مف لمحماية البلزمة االحتياطات كعمؿ
 .ـ(2010، مصطفى)،كغيرىا

  
 :والترميم الحفاظ أىمية   1-1-6

بيا كما  كاالرتقاء المباني إلصبلح خؿالمدا أىـ أحد كالترميـ كالحفاظ الصيانة أعماؿ تعتبر
 عمميات الحفاظ إف بنائيا، إعادة عف ان عكض الطبيعية العكامؿ نتيجة عيب أك خمؿ مف عمييا يطرأ

 التي اإلصبلح كسيمة تعتبر حيث المدينة كعمراف عمارة عمى بأخرل أك بصكرة تؤثر المختمفة
 كالترميـ الحفاظ أعماؿ ألف ىذا ميا،أص إلى القيمة ذات العمرانية كالثركات المباني تعيد
 عمى كالحصكؿ اإلمكاف بقدر لبلستخداـ صالح المبنى إعادة عمى كبيرة بصكرة قادرة تككف
 .العممية تمؾ مف النتائج أفضؿ
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 مف العناية القت حتى طكيمة لفترة ميممة كالترميـ الصيانة أعماؿ ظمت لقد
 األثرم النطاؽ بأىمية الكعي تنامي مع باآلثار، كالميتميف البناء بصناعة المشتغميف
 ذات المباني مف كبير قدر أكجد ما كىك السابقة، الحقب مف المكركث التراثي كالمخزكف

 .ـ(2004 ،الشربيني) ،المستكيات مختمؼ عمى تدخؿ عمميات تتطمب التي القيمة
 

 :علييا والحفاظ األثرية المباني ترميم 1-2
 تطكر أف كما كالفنية كالتطبيقية كالمعمارية اليندسية الدراسات عمى يعتمد المجاؿ ىذا إف

 عمى ان حفاظ أفضميا لتطبيؽ طرؽ مف يستجد ما نساير أف منا يتطمب اآلثار كترميـ صيانة مجاؿ
 العممي البحث عمى كالقدرة متنكعة كممكات متعددة قدرات إلي يحتاج أنو كما الخالد التراث ىذا

 عمى المقدرةإلى  يحتاج كذلؾ ،ان دائم كمتطكر متغير رميـكالت الصيانة مجاؿ أف حيث المستمر
 يقـك إذ الجماعي العمؿ إلى الترميمي العمؿ يحتاج كما المستمرة كالدراسات األبحاث لنتائج التنفيذ

 تعمؿ أف منيا فئة ألم يمكف كال كرساميف كمصكريف كأثرييف كحرفييف مرمميف مف متعاكف فريؽ بو
 .ـ(2003 ،عطية) ،األخرل عف بمعزؿ

 :األثرية المباني تلف عوامل 1-2-1
تختمؼ كتتنكع عكامؿ أك أسباب تمؼ المباني األثرية باختبلؼ الظركؼ التي تكجد فييا أك 
تقع تحت تأثيرىا ىذه المباني. كتتنكع ىذه الظركؼ تنكعان كبيران، إال أنو يمكف تقسيميا بصفة عامة 

 إلى األقساـ اآلتية:

 
 (الباحث)عكامؿ تمؼ المباني األثرية.  (1-1شكؿ )
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  عوامل بشرية: 1-2-1-1
 لممباني كالفنية التاريخية القيمة تفيـ كعدـ المكاطنيف لدل أثري وعي وجود عدم عف كينتج −
 مما المناطؽ ىذه سكاف عمى محسكسة بفائدة تعكد ال كانت إذا كخاصة التاريخية المناطؽ أك
 .بيا االىتماـ أك يياعم المحافظة عمى يشجع ال
 ظركؼ مف عنو ينتج كما المناطؽ ىذه في السااني االاتظاظ بفعؿ التدىكر كينتج كما −

 . الفقيرة لمطبقات سكف منطقة تشكؿ المناطؽ ىذه فأصبحت صعبة كصحية معيشية
 ؽكالمناط المباني ىذه تشكيو عمى تعمؿ التي كالتغييرات التراثية كالمناطؽ للمباني اإلضافات −
ضعاؼ المعمارية كالنكاحي بالتقسيمات كاألضرار البصرية الناحية مف  الناحية مف المباني كا 

 .كالتشكييات األضرار مف كغيرىا كذلؾ اإلنشائية
 المسؤكلية يغيب مما التاريخية كالمناطؽ المباني مف لكثير والمتشاباة المعقدة الملايات −

 بعض أماـ ان عائق الممكيات ىذه كتقؼ كما إىماليا فيزداد كالمناطؽ المباني ىذه عف المباشرة
 .(ـ2009 ،مفمح) ،تصميحيا أك كالمناطؽ المباني ىذه الستخداـ سكاء الممكية في المشتركيف

 العوامل البيئية: 1-2-1-2
 (:2-1كتنقسـ العكامؿ البيئية إلى عدة أقساـ كما ىك مكضح في الشكؿ )

 

 

 (الباحث)مؿ البيئية المسببة لتمؼ المباني األثرية العكا (2-1شكؿ )
 

 :  إلى (ـ، بتصرؼ1994، )شاىيفبحسب تنقسـ  كىي أواًل: عوامل التلف المياانياي:
كىي مف األسباب الرئيسة في عمميات ىدـ كنحر جميع المكاد المكجكدة  :الرياح والعواصف .1

أف معدؿ تآكؿ كالكاقع  األثرية.عمى سطح القشرة األرضية، كمنيا بطبيعة الحاؿ المباني 
المباني األثرية بفعؿ الرياح كالعكاصؼ يزداد بدرجة ممحكظة إذا حدث كفقدت مكاد البناء 
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)سكاء كانت مف األحجار أك قكالب المبف( صبلبة سطكحيا نتيجة كقكعيا أزمانا طكيمة تحت 
 السنة. تأثير التغيرات الكبيرة في درجات الحرارة بيف الميؿ كالنيار كخبلؿ

تفكؾ مكنة البناء كتساقط مبلط الحكائط كضياع النقكش تعمؿ عمى : األمطار والسيول .2
ذابةكاأللكاف كتحرؾ األساسات  ذابةكنزح المكاد الرابطة لحبيبات الكتؿ الحجرية  كا  األمبلح  كا 

 كحمميا إلى أماكف مختمفة مف الجدراف ثـ تبمكرىا عند جفاؼ محاليميا مؤدية إلى تقشر الكتؿ
 الحجرية كتفتت سطكحيا كسقكط ما تحممو مف نقكش ككتابات كزخارؼ.

الزالزؿ مف أخطر عكامؿ التمؼ الميكانيكي، إذ تصيب المباني بأضرار : الزالزل والصواعق .3
بالغة المدل، كبفعميا تحكؿ كثير مف المدف كالمباني إلى أطبلؿ كخرائب، أما الصكاعؽ 

 اشرة، كتحدث الحرائؽ في األجزاء القابمة لبلشتعاؿ.مب إصابةفتسبب انيداـ الجانب المصاب 

 ثانيًا: عوامل التلف الفيزيوايميائي: 
 التفاوت الابير في درجات الحرارة أثناء ساعات الليل والنيار وفي فصول السنة المختلفة: .1

يترتب عمى كقكع المباني األثرية تحت ىذا العامؿ فترات زمنية طكيمة إلى حدكث أنماط مف 
، أما عمى ىيئة كتؿ كبيرة الحجـ، منيا: انفصاؿ طبقات المبلط عف الجدار كسقكطيا التمؼ

ما عمى ىيئة قشكر تنفصؿ تباعا مع مركر الزمف . كتشقؽ كتقشر الطبقات الخارجية كا 
 لؤلسطح المكشكفة.

أشد عكامؿ التمؼ فتكا بالمباني األثرية  يعتبر مفالتذبذب في منسوب مياه الرشح:  .2
كلعؿ مف أبرز أنماط التمؼ الناتجة عندما تتجمع مياه الرشح حكؿ أساسات كالتاريخية. 

المباني، فإنيا ترتفع في الجدراف بفعؿ الخاصية الشعرية، كينتج عف ذلؾ غسؿ كنزح المكاد 
الرابطة لحبيبات الكتؿ الحجرية كالمكنات، األمر الذم يؤدم إلى تحكليا مع الزمف إلى أجساـ 

 مة االنييار.ىشة ضعيفة التماسؾ سي

الرطوبة النسبية  كمف أىـ أنماط التمؼ كىيالتغيرات الابيرة في معدالت الرطوبة النسبية:  .3
األمبلح كحمميا إلى األسطح المكشكفة حيث تتبمكر في الطبقات  إذابةكتؤدم إلى المرتفعة: 

التي  الخارجية ليذه األسطح عند جفاؼ محاليميا بالبخر. كبفعؿ الضغكط المكضعية اليائمة
تصاحب النمك البممكرم لؤلمبلح تتفتت السطكح الخارجية لؤلحجار كقكالب المبف كينفصؿ 

، )شاىيف، المبلط عف الحكائط كيضيع ما قد يككف عمييا مف نقكش ككتابات كحميات كزخارؼ
 .(ـ، بتصرؼ1994
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  كىي:ثالثًا: عوامل التلف البيولوجي: 
لفكاصؿ حيث تنمك كقد تصبح أشجار حقيقية. كالتي تستقر عادة في الشقكؽ كا النباتات: .1

 كتتسبب ىذه النباتات في تصدع المباني إذا تكفر ليا الكقت البلـز لذلؾ.
كىي البكتيريا كالفطريات كتؤدم إلى تفتت مكاد البناء كضياع الاائنات الحية الدقيقة:  .2

 .(ـ، بتصرؼ1994، )شاىيف تماسكيا كصبلبتيا،
 
 :(ـ2009 ،مفمح) ما ذكره ذلؾ أمثمة كمف الحاومية ألجيزةوا اإلدارات عن ناتج تدىور  1-2-1-3
 . التاريخية المباني عمى المشرفة األجيزة تداخل صالحيات −
 مع تتماشى ال كظائؼ لتؤدم األثرية المباني بتأجير الدكلة أجيزة بعض قياـك إدارةسوء  −

 .األصمية كظائفيا
 دكف بالمباني االىتماـ أك التاريخية مناطؽكال بالمباني تيتـ التي التشريعات في قصكر كجكد −

 .المحيطة ببيئتيا االىتماـ
 
 : االقتصادية األوضاع عن ناتج تدىور 1-2-1-4
 بيف الكبير كالفرؽ األراضي قيمة ارتفاع ظؿ في المكركث الحضرم النسيج ييدد الذم االستثمار −

 .عمييا المقاـ األرض تمؾ كقيمة لممبنى االقتصادم المردكد
 تسكف التي لمعائبلت بالنسبة خاصة والتراثية القديمة للمباني الصيانة عمليات االيفت ارتفاع −

ف تيالكيا في يزيد مما الفقراء مف أك المنخفض الدخؿ ذكم مف تككف ما عادة كالتي المباني ىذه  كا 
نما كالعممي الصحيح بالشكؿ تتـ ال فإنيا العمميات ىذه تمت  أك المبنى إلى يسيء بأسمكب تتـ كا 
 .(ـ2004 المالكي،)  ،مختمفة بأشكاؿ بو يضر

 
  : واألمنية السياسية األوضاع عن ناتج تدىور 1-2-1-5
 كمدمر أساسي بشكؿ العالـ في التاريخية المناطؽ بعض في كاألمنية السياسية األكضاع تؤثر −

 دمار عكامؿ أىـ أحد يعتبر الذم فمسطيف في اإلسرائيمي االحتبلؿ ذلؾ كمثاؿ المناطؽ ىذه عمى
 اإلسرائيمية االجتياحات نتيجة الفمسطينية كالقرل المدف في التاريخية كالمناطؽ المباني كتمؼ

 المالكي،)  ،التاريخية كالمناطؽ المباني مف العديد بيدـ كقياميا المناطؽ ليذه المتكررة العسكرية
 .(ـ2004
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 صيانة وترميم المباني األثرية: 1-2-2
خية مف أىـ األمكر كأكثرىا دقة كتعقيدان، لذلؾ يتطمب يعتبر ترميـ المباني األثرية كالتاري

لى تجربة راسخة كممارسة طكيمة. كلقد اىتمت الييئات المعنية  خبرة فنية كعممية عالية المستكل كا 
بالحفاظ عمى التراث المعمارم بيذا المكضكع، كعقدت العديد مف المؤتمرات عمى المستكييف الدكلي 

ف أجؿ حؿ مشكبلت الترميـ كالصيانة، كمف أجؿ تكحيد اآلراء، كخاصة لتعميؽ التعاكف م كاإلقميمي
بعد أف تطكرت أغراض عمميات الترميـ أىدافيا كبعد أف اختمفت االتجاىات بيف المتخصصيف في 

 ىذا النكع مف العمؿ.

فإف أعماؿ الترميـ، ليست مجرد عمميات إصبلح لما يتمؼ مف آثار، بؿ ىي عمميات ذات 
يا أصكليا كتقاليدىا كمعاييرىا، كالبد أف تمارس مف منطمؽ الخبرة الكاسعة كالدراية طبيعة خاصة، ل

ال فقدت عمميات الترميـ الغرض منيا  ،الكاممة بطبيعة كخصائص النكعيات المختمفة مف اآلثار، كا 
 .(، بتصرؼـ1994،  شاىيف)نادرة كعناصر أثرية ىامة،  ككـ أضاع الترميـ الخاطئ آثاران 

 
  يانة جدران المباني األثرية:ترميم وص 1-2-2-1

تختمؼ طرؽ ترميـ المباني األثرية كالتاريخية في تطبيقاتيا اختبلفان كبيران، حسب طبيعة 
المبنى، فترميـ األجزاء المسقكفة غير األجزاء المكشكفة، كليذا فإف أعماؿ الترميـ يجب أف تتـ 

 ض ليا أك تقع تحت تأثيرىا،عمى أساس دراسة مستفيضة لطبيعة كؿ حالة كالظركؼ التي تتعر 

 يكضح مراحؿ كطرؽ ترميـ كصيانة جدراف المباني األثرية: (3-1)كالشكؿ . (ـ1994، )شاىيف

 
 (الباحث)مراحؿ كطرؽ ترميـ جدراف المباني األثرية  (3-1شكؿ )
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 أواًل: عمليات التنظيف:
 :إلى تيدؼ عمميات التنظيؼ

إلى منظره األصمي المقبكؿ مف خبلؿ إزالة الشكائب التي تخفي جماليات  الحجر إرجاع -
 الكاجيات الحجرية مثؿ األتربة كالطحالب كالصدأ كالسناج كالدىانات.

الشكائب كاألتربة  إزالةكما تيدؼ في بعض الحاالت إلى كقؼ أك تأخير تآكؿ الحجر مف خبلؿ  -
 التي قد تككف أحد مسببات تآكمو.

عمميات تكثيؽ الكاجيات قد تستدعي عممية تنظيؼ إلظيار كؿ تفاصيؿ السطح  كذلؾ فإف -
 الحجرية كبخاصة المنقكش منيا.

، التي ال ترل بالعيف 1(Patinaعممية تنظيؼ الحجر عممية دقيقة تستدعي الحفاظ عمى طبقة ) -
  المجردة.

، أك مف خبلؿ يةالماء، والايميائية، والمياانياتتـ عمميات تنظيؼ الحجر بطرؽ ثبلث: 
األتربة مف عمى كجو الحجر، كيستخدـ في  الماءالجمع بيف أكثر مف طريقة معان، حيث ييميف 

)مركبات حمضية، قمكية،  المحاليل الايميائيةشطؼ الشكائب العالقة عمى سطح الحجر. أما 
ة الشطؼ عضكية(، فتتفاعؿ مع األكساخ الممتصقة بالحجر، مما يؤدم إلى تحكيميا إلى مكاد سيم

بالماء. أما الطرؽ الميكانيكية فيي كثيرة كمتعددة، مثؿ التنظيؼ بالفرشاة الببلستيكية، أك الخشبية، 
أك المعدنية، أك استخداـ المطرقة كاالزميؿ، كالتنظيؼ بالرمؿ الجاؼ أك الرطب، كالتنظيؼ بالماء 

(. أما Ultrasoundالمضغكط، كالحرؽ بأشعة الميزر، أك استخداـ المكجات فكؽ الصكتية )
الشكائب ثـ التنظيؼ  إلزالةاستخداـ أكثر مف طريقة مثؿ الميكانيكية كالكيميائية في آف معان، 

 .(ـ2004بشارة، ) بالمحاليؿ،

  
بشارة، ). استخداـ المكجات فكؽ الصكتية(: 4-1شكؿ)

 (ـ2004
. الجير المتكمس عمى كجو الحجر(: 5-1شكؿ)

 (ـ2004بشارة، )

                                                           
1
 من الرطوبة تخرج ودقه الحجر وقص قلع وعند الرطوبة، فً مذاب كالسٌوم علىحدٌث القلع ٌحتوي قبل القص والدق  الطبٌعً الحجر 

 أو ؼشاء) طبقة مكونا   المدقوق الحجر سطح على ٌتكلس الذي المذاب، الكالسٌوم معها وٌخرج الحجر، سطح على من بالتبخر الحجر

 عوامل من واقٌة سترة تشكل فإنها الطبقة، هذه صؽر من الرؼم وعلى .المٌكرونات سمكها ٌتجاوز ال التً ،(Patina) بالـ تعرؾ( بشرة

 .خاللها من الماء رشح لتمنع منها خرجت التً الصؽٌرة المسامات وتؽلق الجو
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 ان من النباتات:تنظيف الجدر  .1
يتـ التخمص منيا برشيا بمبيد أعشاب مناسب، كمف الضركرم معرفة نكع النباتات التي 

ـ التعامؿ معيا، فيناؾ نباتات تمكت بمجرد قصيا عند الجذع مثؿ الصنكبر، كبعضيا يمكت يت
نفسو مثؿ  )مبيد نباتي(، حيث يقكـ بتجديد كيماكيان  لحائو مثؿ السرك، كمنيا يتطمب تدخبلن  بإزالة

  السماؽ كالتيف.

 :التنظيف بالماء .2
مف الطرؽ الكيميائية كىك مف أسيؿ طرؽ التنظيؼ كأرخصيا  يعتبر التنظيؼ بالماء

 (ـ2004بشارة، ) كأسمميا عاقبة، يمكف استخداـ الماء بأشكاؿ عدة:
، تشريب أك نقع السطح الحجرم بالماء بكاسطة بخاخات أك مرشات كلمدة ساعتيف عمى األقؿ -

 الخشبية، أك النحاسية اليدكية. أكبعدىا يتـ تنظيؼ العكالؽ باستخداـ الفراشي الببلستيكية 
كما قد يتـ تنظيؼ األسطح بالماء المضغكط، أك الماء مصحكبان بمادة تنظيؼ متعادلة األيكنية،  -

 تفيد في حالة الزيكت.
 .طبقة الكربكف إلزالةالناعـ  كما يمكف استخداـ كمادات مف الماء النقي مع الكرؽ الياباني -

 :الدىانات الزيتيةتنظيف  .3
 أفالدىاف العضكية، كما  إزالةباستخداـ مزيبلت الدىاف القمكية أك محاليؿ  إزالتيايمكف 

ىناؾ مزيبلت الدىاف الكيماكية. يجب تجنب المكاد الحمضية كبخاصة حمض الييدرككمكريؾ عمى 
الحجر الجيرم أك المكنة الجيرية، عدا  إذابةلؾ لتسببيا في الرغـ مف ككنيا مف المزيبلت القكية، كذ
 .(ـ2004بشارة، ) عف تركيا آلثار الكمكر عمى الجدراف،

 :في إزالة الصدأ الرملتنظيف بقاذف ال .4
يمكف استخداـ الرمؿ في تنظيؼ الحجر في حالة كاحدة فقط، كىي استخداـ الركاـ الناعـ 

(Micro Sand-Blastingمثؿ مسحكؽ ال ) رمؿ، كمسحكؽ الحجر، كزجاج مطحكف، كأكسيد
األلمنيكـ، كحبيبات ببلستيكية أك قطع اسفنجية، كاغمبيا يستخدـ جافان كبضغط بسيط بحيث ال 

عف  2الصدأ األسكد إزالةيضر سطح الحجر. كيتـ المجكء لمرمؿ عند فشؿ الطرؽ الكيماكية في 
 الجدراف، كذلؾ لسماكتو.

                                                           
2
 SO2( هو طبقة من الجص تنتج من تفاعل حمض الكبرٌتٌك الناتج من تفاعل ؼاز ثانً أكسٌد الكبرٌت Black crustالصدأ األسود ) 

مع  فً الجو الرطب أو على سطح الحجر الرطب، H2Oعن عملٌات الحرق للوقود )عوادم السٌارات ت والمصانع( مع الماء  الناتج

بوجود الرطوبة. وبهذا التفاعل تتحول مادة الجٌر الؽٌر قابلة للذوبان إلى مادة قابلة للذوبان فً الماء، المر الذي  CaCO3الحجر الجٌري 

 ٌإدي إلى تآكل الحجر، وتسببه فً طبقات سوداء فً المناطق التً ال تتعرض لؽسٌل المطر المباشر.



28 

 

  
 الرمؿ اليدكم تنظيؼ بقاذؼ(: 6-1شكؿ)

 (ـ2004بشارة، )
 استخداـ قاذؼ الرمؿ الحساس(: 7-1شكؿ)

 (ـ2004، تشارة)

 ثانيًا: استخالص األمالح:
تظير األمبلح عمى شكؿ تكمسات )بمكرات( بيضاء عمى الجدراف أك عمى القصارة، 

إلى كبخاصة في الجزء السفمي مف الجدراف، كتساعد الخاصية الشعرية األمبلح عمى االنتقاؿ 
 عف األرض. أمتارتصؿ إلى عدة  أفمستكيات عالية يمكف 

 بإخراجبالتخمص مف مصادرىا، كذلؾ  (ـ2004بشارة، )يمكف التخمص مف األمبلح بحسب 
الطمـ المشبع بالممح لمستكل بداية األساسات مف داخؿ المبنى، كذلؾ فإنو يجب فحص نظاـ 

التي قد  األسمنتيةالقصارة  إزالةضركرم التصريؼ الصحي كتغيير المكاسير المعطكبة، كمف ال
األمبلح مف الجدراف كالعقكد فيتـ بعمؿ قصارة مؤقتة مف )الرمؿ  إخراجتككف أحد األسباب. أما 

  كجـ نشارة لكؿ طف مف الخمطة(. 4:   1:  4:  2كالتراب كالجير كالنشارة الناعمة بنسبة 
  بػ: (ـ2004بشارة، )كيمكف تمخيص خطكات عمؿ القصارة المؤقتة كما ذكرىا 

تشريب الجدار بالماء )بكاسطة رشاشات كبضغط بسيط( لمدة ال تقؿ عف األربع  -
عند جفاؼ الجدار ف ساعات. ثـ يغطى الجدار بطبقة المكنة المؤقتة كتترؾ لتجؼ.

الخارج مصطحبة معيا األمبلح، التي تنتقؿ مف المنطقة األكثر  إلىتتسرب الرطكبة 
 األقؿ تركيز، كتتكمس عمى كجو قصارة الجدار المؤقتة.المنطقة  إلى تركيزان 

بعد جفاؼ الجدار كالمكنة بالكامؿ )قد يستغرؽ ذلؾ عدة أياـ( تزاؿ القصارة المؤقتة بما  -
نزكؿ كمية الممح  يتـيتـ تكرار ىذه العممية عدة مرات حتى  .أمبلححممت معيا مف 

قبؿ البدء بتنظيؼ الجدراف  % مف النسبة التي كجدت20نسبة معقكلة )ما نسبتو  إلى
 مف األمبلح(.

لتسييؿ عممية خمع القصارة المؤقتة عف الجدار يمكف تثبيت قماش مسامي أك خيش  -
 أك شبؾ معدني مجمفف ذك ثقكب كبيرة ثـ تثبت المكنة عميو.
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 ثالثًا: معالجة الرطوبة:
لؤلرضيات ، البد مف عمؿ نظاـ تيكية الشعرية بالخاصية الصاعدة الرطكبةلمتخمص مف 

لقطع الطريؽ أماـ الرطكبة، كيتـ ذلؾ بعمؿ فاصؿ يعيؽ تشكيؿ كسط نشيط بالخاصية الشعرية. 
 .لشعريةا بالخاصية الصاعدة الرطكبة مف الجدار عزؿ طريقةكالشكؿ التالي يكضح 

 

 
 (ـ2004، تشارة)طريقة عزؿ الجدار مف الرطكبة الصاعدة بالخاصية الشعرية (: 8-1شكؿ)

، مف خبلؿ قطع الطريؽ عمى درجة التاثفتخمص مف الرطكبة الناتجة عف كيمكف ال
الحرارة لمكصكؿ إلى درجة التكثيؼ، كذلؾ بتفادم حدكث فرؽ كبير في درجة الحرارة بيف الداخؿ 
كدرجة حرارة الجدار، كيتـ ذلؾ بالتيكية الجيدة مف خبلؿ ترؾ الطاقات )الشراعات( العالية في 

شراعات فكؽ األبكاب مفتكحة لمعادلة درجة الحرارة كلخفض نسبة الرطكبة في الشبابيؾ الخشبية كال
 .(ـ2004بشارة، ) ،الداخؿ كالتخمص مف األبخرة الناتجة مف التنفس

 :(ـ1994، )شاىيف بحسب كتشمؿ عدة طرؽ ىيرابعًا: تقوية الجدران: 
رشاة ناعمة كمناسبة ما باستخداـ فإتسقى الكتؿ الحجرية بمحاليؿ المكاد المقكية  :االسقاء .1

ف درجة مسامية األحجار سكؼ إك باستخداـ مسدس رش مناسب القكة كفي الكاقع فأالحجـ 
 تتحكـ في اختيار مكاد التقكية كنسب تركيزىا بؿ سكؼ تتحكـ في طريقة العمؿ ذاتيا.
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تتـ عممية التقكية بطريقة الحقف مف خبلؿ الشقكؽ كالشركخ كالفجكات المكجكدة : الحقن .2
تؿ الحجرية. كفي حالة عدـ كجكد مثؿ ىذه النكافذ تجيز لمتقكية ثقكب رفيعة، كيفضؿ بالك

 أف تككف بعيدة عف النقكش كالكتابات.

  
شبكة البرابيج الدقيقة لضخ (: 9-1شكؿ)

 (ـ2004بشارة، )المكنة داخؿ الجدار 
 (ـ2004، تشارة)ماكنة لضخ المكنة داخؿ الجدار (: 10-1شكؿ)

كتتبع ىذه الطريقة في حالة كجكد شركخ كبيرة يخشى أف  دام أسياخ الحديد:التقوية باستخ .3
تتسبب في انفصاؿ أجزاء الكتؿ الحجرية، كتتمخص ىذه الطريقة في ربط الشركخ بأسياخ 
مف الحديد كيفضؿ الغير قابؿ لمصدأ، تثبت بأحد المدائف الصناعية القكية مثؿ لدائف 

ذم يجرم ترميمو كذلؾ في ثقكب تعمؿ خصيصا بمسحكؽ الحجر ال االيبككسي مخمكطان 
 ليذا الغرض بكاسطة مثقاب يدكم أك آلي.

 

 تعمؿ الكحمة بمكنة جيرية، بحيث تككف الكحمة أضعؼ مف الحجر.خامسًا: الاحلة: 
 كيمكف تمخيص طريقة عمؿ الكحمة مف خبلؿ األشكاؿ التالية:

  
 ير الحمكؿ بحرارة يدكيةتحر (: بشكؿ) جدار جيرم بكحمة اسمنتية(: أشكؿ)
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 سادسًا: القصارة: 
يتـ عمؿ قصارة الجدراف كالعقكد بأنكاعيا بمكنة جيرية تتككف مف جير ىكائي أك مائي 
كرمؿ، كمف خصائص ىذه القصارة قربيا مف خصائص الحجر الجيرم، كبالتالي االلتصاؽ معو 

رة عمى تحمؿ حركة المباني الصغيرة يكاد يككف تاـ، كذلؾ تمتمؾ القصارة الجيرية بعد جفافيا قد
ماتيا الكبيرة بخركج الرطكبة التي تتخزف في اكعكامؿ الجك مف برد كحر كغيرىا، كما تسمح مس

داخؿ الجدراف، كىذا  إلىالجدراف كالعقكد، كفي نفس الكقت تمنع دخكؿ قطرات المياه الكبيرة نسبيا 
 .(ـ2004بشارة، )ما يعرؼ بػ "تنفس المباني التقميدية"، 

 كالشكؿ التالي يمخص طريقة تثبيت القصارة المنفصمة عف الجدار:

  
 شكؿ الجدار بعد التنظيؼ(: دشكؿ) الكحمة  إلزالةكالمطرقة  األزميؿاستخداـ (: جشكؿ)

  
 قشط المكنة بفرشاة القصدير أك الخشب(: وشكؿ) تعبئة الحمكؿ بسيخ الكحمة(: قشكؿ)

 

 تنعيـ الكحمة بالميؼ أك فرشاة ناعمة(: زشكؿ)

 (ـ2004، تشارة)مؿ الكحمة طريقة ع (: 11-1شكؿ)
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 (ـ2004، تشارة)طريقة تثبيت القصارة المنفصمة عف الجدار. (: 12-1شكؿ)

 كىي: (ـ2004بشارة، )كيتـ عمؿ القصارة الجيرية عمى أربعة مراحؿ، 
اسمنت  0.5شيد :  2رمؿ :  6تكحيؿ كتعبئة الفراغات الكبيرة بالحجارة بمكنة جيرية بنسبة  .1

 ابيض.
اسمنت ابيض أك  0.5شيد :  2رمؿ :  6ممـ بمكنة جيرية  20 – 8الكجو األكؿ بسماكة  .2

 كسر فخار 0.25
 0.5شيد :  2.5رمؿ :  9ممـ بمكنة جيرية مع شعر حيكاني  20 – 8الكجو الثاني بسماكة  . .3

 طة.كجـ شعر لكؿ طف مف الخم 4كسر فخار :  0.25اسمنت ابيض أك 
شيد، كيمكف  2رمؿ ناعـ :  4ممـ بمكنة جيرية خالصة  5 – 3الكجو الثالث كاألخير بسماكة  .4

 كسر فخار ناعـ. 0.25 إضافة
 كيمكف تمخيص خطكات عمؿ القصارة التقميدية مف خبلؿ األشكاؿ التالية:

  

تعبئة الفراغات بالمسطريف العريض أك (: أشكؿ)
 المثمث

في الكجو األكؿ  تطبيؽ رص القصارة(: بشكؿ)
 كالثاني بالمالج
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 سابعًا: الطراشة بالجير: 

السقكؼ كالعقكد كالجدراف في البيكت التقميدية بالجير الخالص فقط، لتجانسيا  تتـ طراشة
مع القصارة الجيرية كلسيكلة التحاميا معا، كما تسمح الطراشة الجيرية لمجدراف كالعقكد باف تتنفس 
كتخرج رطكبتيا عف طريؽ مساماتيا الكبيرة نسبيا، كتساعد عمى معادلة رطكبة الغرفة مف خبلؿ 

 ب كميات الرطكبة الزائدة كبثيا في الجك عند الجفاؼ أك الحر، مما يمطؼ الجك.استيعا
تعمؿ الطراشة الجيرية عمى ثبلثة أكجو بفارؽ زمني بعد كؿ كجو )ثبلثة أياـ عمى األقؿ( يسمح  -

 بجفاؼ الطراشة البطئ.
أكؿ كجو  اءإعطيحضر المزيج مف الجير المطفأ المنقكع لمدة ثبلثة أياـ عمى األقؿ، كيمكف  -

أم تشققات شعرية  إغبلؽطراشة عمى الكجو األخير لمقصارة قبؿ جفافو، األمر الذم يساعد عمى 
 في القصارة، كما تتشرب القصارة لكف الطراشة فيدـك لفترة أطكؿ.

 1ماء في الصيؼ الجاؼ أك 1جير :  1يتـ تحضير طراشة الجير بخمط المنقكع بالماء بنسبة  -
مميمتر( مف زيت بذر  50فنجاف )حكالي  إضافةفصؿ الشتاء الرطب. تتـ ماء في  3/2جير : 

مممس  إعطاءلتر مف المزيج. البركتيف يساعد عمى  20الكتاف، كفنجاف حميب عالي البركتيف لكؿ 
 .(ـ2004بشارة، ) ناعـ لمخمطة كما أنو يبطئ مف سرعة جفاؼ الطراشة لككنيا مادة طاردة لممياه،

 

  
نشر القصارة عند جفافيا النسبي (: جشكؿ)

 بالمنشار المعدني
 تطبيؽ الكجو األخير بالمالج(: دشكؿ)

 

 تنعيـ القصارة باالسفنجة(: قشكؿ)

 (ـ2004، تشارة). خطكات عمؿ القصارة التقميدية (: 13-1شكؿ)
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  ال الخشبية في المباني األثرية:ترميم وصيانة األعم 1-2-2-2
إلى النمميات  باإلضافةقميمة ىي المباني التي التزاؿ تحتفظ بشبابيكيا كأبكابيا الخشبية 

ف ىذه أقكؼ الخشبية الممكنة. كبما سكالككرنيشات أك ال كاألعماؿ الخشبة الزخرفية مثؿ المشربيات،
 .نادرة كمميزة بمصنعيتيا، فيجب الحفاظ عمييا األعماؿ

 التالية:  خطواتفي ال ـ(2004)أبك شرخ،  ،بحسب األخشاب ترميميمان تلخيص 
 األجزاء بعض تنعيـ ككذلؾ "البمكر" منفاخ باستخداـ الخشب سطح عمى مف األتربة إزالة .1

 .بكاسطة المشارط الخشنة
%  10 بنسبة صابكف بكاسطة الغسيؿ تـ: يالغسيؿ بعد المباشر الشطؼ ثـ بالصابكف الغسيؿ .2

 األسناف فرش ككذلؾ صغيرة يتـ استخداـ فرشة ذلؾ كبعد كالصابكف الماء خمط يتـ حيث
 مسح يتـ ذلؾ بعد ثـ يتـ التنظيؼ، ثـ الباب عمى كالصابكف الماء مف مناسبة كمية بكضع
 عف جيدنا تجفيفيا ذلؾ يتـ كبعد لمشطؼ، نظيؼ ماء بيا أك جافة اسفنجة طريؽ عف القطعة
 .تمامنا حتى يجؼ يترؾ كعندىا البمكر بكاسطة تجفيفيا يتـ ذلؾ بعد ثـ الجاؼ اإلسفنج طريؽ

 عممية أثناء البمكر استخداـ كممكف تجؼ لكي  ب(الخش) األثرية القطعة أك الباب ترؾ .3
 .التجفيؼ

 القطع تنظيؼ يتـ: الدىاف مزيؿ ككذلؾ المشارط باستخداـ ميكانيكينا الدىانات جميع إزالة .4
 تسييح يعمؿ عمى حيث الدىاف كمزيؿ المشارط بكاسطة زائدة مكاد أم أك الدىاف مف الخشبية
كالنحت  الحاجة حسب المشارط مف عديدة أنكاع كيستخدـ بالمشارط، كشطة ثـ كمف الدىاف

 فترة االنتظار كيفضؿ الفرشة بكاسطة لمدىاف المزيمة المادة إضافة يتـ. الخشب في كالفجكات
 ألياؼ إتبلؼ بدكف شديدة بعناية الدىاف إزالة في المشرط استخداـ يتـ ثـ كمف عدة دقائؽ

 .تقطيعو تجريحو أك أك الخشب
ا جفافيا بعد ثـ األكلى تكضع حيث الغراء مف طبقتيف ككضع الغراء تحضير .5  ضعتك  تمامن

 .الثانية الطبقة
 باستخداـ ميكانيكينا تزاؿ كلكف الغسيؿ أك الغراء بعد تظير قد التي السكداء االتساخات إزالة .6

 .لمشارطا
 نيائي بشكؿ القطعة تشطيب ذلؾ يمي ثـ الشمع مف طبقات ثبلث ككضع الشمع تحضير .7

 الخشب عمى الشمع كضع خطكات -
 .طبقات ثبلث عمى الشمع يكضع -أ 
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 يتغمغؿ حتى باستمرار بالفكط تمسح ثـ الفرش طريؽ عف األكلى تكضع الطبقة -ب 
ذلؾ  كبعد مسحال في كيستمر الثانية الطبقة ثـ كمف أعماؽ الخشب في الشمع
 النيائي التشطيب عممية في نبدأ ذلؾ الزجاج كبعد مثؿ يممع أف إلى الثالثة الطبقة
 .كالفكط (االستكة) باستخداـ الفجكات داخؿ الزائد الشمع إزالة كىى

 ػالخشب ب في تكجد التي الفجكات حقف يتـ كالشمع كالغراء التنظيؼ عمميات مف االنتياء كبعد .8
 بيا كخاصة التي الضعيفة األخشاب لتقكية كذلؾ تترؾ ثـ الكبيرة الحقف طةبكاس" البارالكيد" 

 كالخركؽ كاألماكف الفجكات جميع في الحقف كيتـ. الخشب داخؿ الحشرات لقتؿ ككذلؾ رطكبة
 جراـ 50:  طكلكف لتر 1 نحضر الخشب في تكجد التي الرطكبة حقف أك الضعيفة. لعزؿ

 "B72" بارالكيد
 .مكانيا إلى إرجاعيا حتى األثرية بيةالخش القطعة تغميؼ .9
 
  ترميم وصيانة األعمال المعدنية في المباني األثرية: 1-2-2-3

  أواًل: ترميم النحاس:
 التالية:  خطواتفي ال ـ(2004)أبك شرخ،  ،بحسب النحاس ترميميمان تلخيص 

 .األتربة كؿ خركج مف يتـ التأكد حتى كالفرش بالبمكر النحاسية القطعة تنظيؼ .1
 أم مكاد كضع دكف( كالكشب كالفرش بالمشارط) فقط ميكانيكينا النحاسية القطع تنظيؼ .2

مف  إزالتيا ثـ بالمشرط النخاس عمى كاالتساخات الصدأ كشط البداية في يتـ كيميائية، حيث
ظيار التنظيؼ كفي الصدأ إزالة في" الكشبة" استخداـ ثـ كمف الفرشة باستخداـ عمييا الكجو  كا 

استخداـ  في كالخفة الشديدة الدقة النحاس تنظيؼ في مراعاة كيجب لنحاسية،ا لمقطعة الحقيقي
الصدأ  طبقة بعد كتككف النحاس مف األكلى القشرة كىي البتنة طبقة تآكؿ لعدـ كذلؾ المشارط
 .عمييا كالحفاظ نيائينا إزالتيا عدـ يجب حيث مباشرنة،

، استخدامو قبؿ النحاس شمع تحضير يتـ .3  التالي شكمو اليكـ في النحاس عشم يككف حيث بيـك
 .كشفاؼ خفيؼ قكامو يككف تسخينو بعد كلكف جامد

 كاليدؼ مف الفرشة، باستخداـ الساخف عمى الشمع كيكضع بالنار النحاسية القطع تسخيف يتـ .4
 يتغمغؿ حتى النحاسية القطعة مسامات تفتيح ىي الشمع إضافة قبؿ النحاس تسخيف عممية
 .النحاس داخؿ الشمع
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  انيًا: ترميم الحديد:ث
 التالية: خطواتفي ال ـ(2004)أبك شرخ،  ،بحسب الحديد ترميميمان تلخيص 

 عميو يكضع كال( كالكشب كالفرش بالمشارط) فقط الميكانيكية بالطريقة الحديد تنظيؼ يتـ
 تكجد التي الصدأ كعكامؿ االتساخات كؿ إزالة كالفرش بالمشارط نيائينا، حيث يتـ أم مادة كيميائية

 عميو شكائب أك عكالؽ ىناؾ كاف إذا المشرط يستخدـ ذلؾ نيائينا، كبعد تزاؿ أف إلى الحديد عمى
 بعد يكضع ثـ الحديد عمى مف الصدأ أثر يتـ مسح لكي (الكشبة) االستيكة ذلؾ، يتـ استخدـ كبعد
 كضع يجب كلكف الحالة حسب أكجو 4-3حكالي  كيكضع الصغيرة الفرش باستخداـ التنٌيف ذلؾ
 .الحديد كؿ عمى األكجو مف متساكم عدد

 
 

 : األثرية المباني ترميم عند مراعاتيا الواجب االعتبارات 1-2-3
بلبد أف فميما اختمفت كجيات النظر في كيفية صيانة كترميـ المباني األثرية كالتاريخية، 
مادتيا  تتبلئـ كتتنكع عمميات الترميـ حسب نكعية كخصائص الحالة المطمكب ترميميا مف حيث

 ماديان  كشكميا كمظيرىا كسماتيا الفنية، كذلؾ عمى اعتبار أف المبنى األثرم أك التاريخي ليس كيانان 
 مف المحتكل الفكرم كالفني كالحضارم. مجردان 

كفي ىذا الصدد البد مف القكؿ بأف نتائج البحث العممي في ىذا المجاؿ يجب أف ترتبط 
 الستحداث مكاد كطرؽ جديدة لمصيانة كالترميـ.بالنكاحي التنفيذية كأف تككف كسيمة 

كمف ىذا المنطمؽ كلحماية المباني األثرية كالتاريخية مف أخطار الترميـ الخاطئ يجب أف 
 :م(1994)شاهٌن،   التي أكردىا، تتـ أعماؿ الصيانة كالترميـ في إطار القكاعد اآلتية

 صيانتو كترميمو.تحديد المكاد الداخمة في تركيب المبنى األثرم المراد  .1
 تحديد عكامؿ التمؼ السائدة كبداية لدراسة تأثيراتيا ككيفية تبلفي أخطارىا. .2
 تحديد نكع التمؼ كدراسة الظركؼ التي تكاجد فييا أك تأثر بيا المبنى األثرم. .3
يقاؼ العمؿ بيا. .4  دراسة األساليب المتبعة في الصيانة كالترميـ الستبعاد المتمؼ منيا كا 
 صية باستخداـ مكاد أكثر مقاكمة لعكامؿ التمؼ في عمميات الصيانة كالترميـ.استحداث كالتك  .5
تحديد مكاصفات المكاد الكاجب استخداميا في عمميات الصيانة كالترميـ كاستحداث األساليب  .6

 المناسبة.
 مبلئمتيادراسة كفحص المنتجات التجارية المستخدمة في الصيانة كالترميـ لمكقكؼ عمى مدل  .7

 داخمة في تركيب المبنى.لممكاد ال
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وعلى أية حال فقد ترسخت مع الزمن وبالممارسة مبادئ عامة تحام عمليات صيانة 
بحسب،  وترميم المباني األثرية البد وأن يضعيا العاملون في ىذا الحقل نصب أعينيم وتتلخص

  فيما يأتي: م(1994)شاهٌن، 

ا محك أك تغيير أك تشكيو أك طمس عدـ القياـ بأعماؿ الصيانة كالترميـ التي يترتب عميي .1
 الخصائص المعمارية كالفنية.

عدـ القياـ بأعماؿ الصيانة كالترميـ التي قد تؤدم إلى إضعاؼ أك اإلضرار بالمكاد الداخمة في  .2
 تركيب المبنى األثرم.

 عدـ االفراط في عمميات الترميـ كاالكتفاء بالقدر الضركرم منيا لضماف بقاء المبنى األثرم. .3
ياـ بأعماؿ الترميـ بالكيفية كالطريقة التي تسيؿ معيا التفرقة بيف األجزاء المرممة كاألجزاء الق .4

 غير المرممة مف المبنى األثرم.
ؿ إزالتيا دكف اإلضرار بعناصر المبنى األثرم، سيي يجب استخداـ مكاد الصيانة كالترميـ التي تى  .5

 يـ.كذلؾ عندما يراد تعديؿ أسمكب كطريقة الصيانة كالترم
في عمميات الصيانة كالترميـ إال بعد الدراسة المستفيضة كالمعرفة الكافية بخكاص  البدءعدـ  .6

 كتأثير المكاد التي سيجرم استخداميا في الترميـ عمى المكاد الداخمة في تركيب المبنى األثرم.
 ممية.كالمتخصص في مادتيا الع المسئكؿباشتراؾ يجب أف تتـ عمميات صيانة كترميـ المباني  .7
ثرية حتى يمكف القياـ بعمميات الصيانة كالترميـ يجب مداكمة الرقابة كالتفتيش عمى المباني األ .8

 في الكقت المناسب.
عمى المباني  اإلبقاءلما كانت األىداؼ المنشكدة مف جميع عمميات الصيانة كالترميـ ىي  .9

تي تكفؿ ىذا االستمرار األثرية، فمسكؼ يككف مف الضركرم اختيار مكاد الصيانة كالترميـ ال
كبحيث ال تتفاعؿ كيميائيا مع المكاد الداخمة في تركيب المبنى الثرم بطريقة تؤدم إلى 

 اإلضرار بيا.
إف سكء االستعماؿ يعتبر مف أكثر األسباب فتكان بالمباني األثرية، لذلؾ فإنو مف الضركرم  .10

لجدراف كاألخذ في االعتبار األضرار منع اعتبلئيا باألقداـ أك لمسيا أك تشكيييا بالكتابة عمى ا
 التي قد تنجـ عف تكصيبلت الكيرباء كالمياه كالصرؼ الصحي.
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 :األثرية المباني ترميم وأساليب مناىج 1-2-4
  :أنكاع كىيإلى عدة  ـ(1991،عبد اهلل كآخركف)بحسب، تنقسـ مناىج ترميـ المباني األثرية 

  ):األثري) التحليلي األسلوبأواًل: 
 ـ، 1931 عاـ أثينا مؤتمر في كتبمكر العشريف، القرف بداية في األسمكب اىذ عرؼ كقد

 لؤلسمكب األساسية المبادئ كضع تـ كقد ـ، 1932 عاـ لمترميـ اإليطالي الميثاؽ عنيا كعبر
 السماح عمى األسمكب كيعتمد ـ، 1964 عاـ اآلثار لخبراء الثاني فينيسيا مؤتمر في التحميمي
 ىذا ييدؼ ككذلؾ عنيا، غنى كال األثر سبلمة تضمف كالتي فقط لبسيطةا التكميمية باألعماؿ
 كمف خاطئة، بإضافات تشكييو كعدـ األثر بإنشاء مرت التي الفترات كؿ عمى الحفاظ إلى األسمكب
 التخميف، يبدأ حيث الترميـ أعماؿ تقؼ أف يجب أنو لمترميـ التحميمي لؤلسمكب األساسية المبادئ

 معاصرا، طابعا تحمؿ كأف األثرم بالتككيف ترتبط أف يجب لؤلثر ضركرية دةجدي إضافات أم كأف
 ىدؼ مف ليست الطراز كحدة أف حيث عمييا، الحفاظ يجب المختمفة األخرل العصكر إضافات كأف

 ال حتى عنو تمييزىا يجب كلكف األثر، مع تتكافؽ أف يجب ترميميا يتـ التي األجزاء كاف الترميـ،
 .لممبنى كاألثرم التاريخي المظير تزييؼ ىعم الترميـ يعمؿ

 :الشامل للترميم التااملي األسلوب ثانيًا:
 في أك األكلى إنشائو ةفتر  في لممبنى الكامؿ المظير برازإ إعادة إلى األسمكب ىذا ييدؼ

 عمى العناصر بعض إقامة إعادة نتجنب أف يمكف ال فإنو ىذا كعمى تاريخو، مف أخرل فترات
 .كالمقارنة ضاالفترا أساس

 :النقدي الترميم ثالثًا: نظرية
 إلى األعماؿ كتتحكؿ كالفناف لممعمارم الفني اإلبداعي العمؿ مف األسمكب ىذا في يتدخؿ

 االنتقاؿ كىي النقدم، الترميـ لنظرية الكاضحة السمة فإنو كبالتالي فنيا، إبداعا تنتج إبداعية عممية
 إلى( التحميمي األسمكب يميز ما كىك) تاريخية ككثيقة رمالمعما لؤلثر الكامؿ االحتراـ مكقؼ مف

 .مشكه أك متغير كإنتاج لو النقدم التقييـ مكقؼ

 واسع باستخدام يحظى الذي ىو للترميم( األثري) التحليلي األسلوب فإن ىذا وعلى
 .بالعالم الموجودة األثرية المباني وأثمن أىم ترميم النطاق عند
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 :لترميممراحل ونوعيات مشاريع ا 1-3
تختمؼ مشاريع الترميـ باختبلؼ األثر كاختبلؼ نكع التدخؿ المراد القياـ بو لحماية األثر، 

عادةفتبدأ مف ترميـ جزئ، كقد تصؿ إلى فؾ   تركيب. كا 
 

 والحفاظ:  الترميممشروع  مبادئ 1-3-1
 كالتشريعات القكانيف عمييا كنصت الدكؿ عمييا اتفقت عامة مبادئ الحفاظ لعمميات إف

 ككصكليا الحفاظ عمميات إنجاح في تساعد كالتي ،الحفاظ عممية في مراعاتيا يجب التي ليةالدك 
  :التالي النحك عمى (ـ2005 ،ميندك  حبش) بحسب، كىي كاستمراريتيا المرجكة النتائج إلى

 مف المجتمعية المشاركة (: تعتبرCommunity Involvement) المجتمعية المشاراة .1
 الكعي زيادة في إسياميا إضافة إلى المعمارم التراث عمى الحفاظ عممية في المبادئ أىـ

 طبيعة تككف بحيث ، العمؿ بالمشركع مراحؿ جميع في المشاركة كتتـ المكضكع، بأىمية
 دكر أما ،(تقييـ أكلية، أفكار تصميمية كضع ، األىداؼ تحديد المشاكؿ، تحديد)  المشاركة
 لممعمكمات كمصدر لممصمـ مساعد فيككف ةالتصميمي العممية في المشارؾ المستعمؿ

 .محدد دكر كيؤدم

 أك تشكييو كعدـ األثر بأصالة االىتماـ الضركرم مف (: إفAuthenticity) األصالة .2
 اإلضافات إلى كالحاجة مبنى أم في التدخؿ فنتيجة بشكؿ أجمؿ، إظياره أجؿ مف تزكيره

 مف فإف لذلؾ األصمية، قيمتو مف جزء يفقد فإف المبنى كاستمراريتو استخدامو لتأميف لو
 البند كمنيا المحافظة عممية لضبط التي كضعت المكاثيؽ خبلؿ مف عالميا عميو المتفؽ
 ىك المعمارية المعالـ كترميـ مف حماية اليدؼ أف ينص كالذم البندقية كثيقة مف الثالث
 :يمي بما االلتزاـ يجب لذلؾ فقط فنية كأعماؿ كليس تاريخية كأدلة معيا التعامؿ
 األصمية المكاد مف األكبر القدر عمى المحافظة خبلؿ مف المكاد أصالة. 
 كالحديث القديـ بيف ما االنسجاـ عمى المحافظة. 
 كالتصميـ النسب حيث مف األصمي المكقع عمى اإلضافات لسيطرة السماح عدـ. 
 المبنى في المختمفة كاألنماط التقنيات أصالة مراعاة. 

 المحافظة مكاثيؽ كعمى األصالة مبدأ عمى (: اعتماداReversibility) اإلرجاع قابلية .3
 البندقية كثيقة مف العاشر البند في كرد كما المكاد الحديثة استخداـ إمكانية عمى تنص التي
 الكسائؿ جميع استخداـ يمكف عممية الترميـ في التاريخية المباني تدعيـ جؿأ مف" 
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 إزالتيا يمكف كالتي القابمة لئلرجاع كالتقنيات المكاد مىع االعتماد تـ"  الحديثة كالتقنيات
 تقييدىا، كعدـ لممعالجة المستقبمية التقنيات أماـ مفتكحة الفرصة لترؾ كذلؾ المستطاع قدر

 .األضرار تمؾ عف تنجـ قد التي األضرار مف التقميؿ إلى باإلضافة

 عممية في رئيسي كمبدأ ةاالستدام اعتماد الميـ مف (: إفSustainability) االستدامة .4
 أجؿ كمف كتطكيرىا، المشاريع كتشغيؿ عمى استمرارية المحافظة جؿأ مف التأىيؿ إعادة
 :بالتالي االلتزاـ مف البد المعمارم التراث حماية استمرارية تشجيع
 حاجات تخدـ التي الكظائؼ اختيار خبلؿ مف كذلؾ كامؿ تشغيمي برنامج اعتماد 

 .المكاف إمكانيات مع منسجمة كتككف المجتمع
 يجاد البشرية الطاقات تشجيع  كمدرة منتجة برامج باعتماد كذلؾ: دخؿ مصادر كا 

 يمكف الذم المكاف تكفير خبلؿ مف اقتصاديا المجتمع تنمية إلى لمدخؿ كتيدؼ
 .مختمفة ألغراض استغبللو

 دمة لخ برامج إيجاد خبلؿ مف كذلؾ: الثقافي التراث بأىمية المجتمعي الكعي زيادة
 .الكعي كتعزيز الثقافي التراث

 كاضحة صيانة إستراتيجية اعتماد. 
 
  :الترميم مشروع أطرافو  مراحل 1-3-2

 بالنشر، كينتيي كالدراسة بالبحث يبدأ أكليما األثرم بالتراث لبلىتماـ رئيسياف محكراف ىناؾ
 مشركعات تعتبر لذلؾ. الترميـ باسـ عمية متعارؼ ىك ما أك كالصيانة، بالعبلج فيتعمؽ اآلخر أما

 .التراث عمي الحفاظ غاية لتحقيؽ المثمي الكسيمة ىي األثرية كالمناطؽ لممباني كالترميـ التكثيؽ
 يتطمب فإنو لذا كتعقيد، دقة كأكثرىا األمكر أىـ مف كالتاريخية األثرية المباني ترميـ كيعتبر

 فكر جانب إلي طكيمة رسةكمما راسخة تجربة إلي يحتاج كذلؾ المستكم عالية كعممية فنية خبرة
 .ـ(2006 ،محمكد كصالح) ،لمتاريخ كاعية كدراسة كفمسفة

 الترميم: مشروع مراحلأواًل: 
 ليصبح بيا يمر أف يجب مراحؿ مشركع لكؿ أف إال الترميـ مشركعات أنكاع اختبلؼ رغـ

 متداخمة تكاممية رئيسية مراحؿ مف اليندسي الترميـ مشركع كيتككف شامؿ، متكامؿ ترميـ مشركع
 الفكر أسس لكضع المجاالت، كافة في الدراسات مف العديد عمى تحتكل كمتشابكة كمتكازية
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محمكد ) جزكأك  األثرم، لممبني المتكامؿ الترميـ مشركع بإعداد ينتيي بدكره كالذم لمترميـ الفمسفي
  :التالي النحك عمى المراحؿ تمؾ ـ(2006 ،كصالح

 التي الدراسات لكافة كحصر كمعمكمات بيانات جمع لتاريخيا التتبع مرحمة :األولى المرحلة -
 .السابقة كالترميمات التاريخية لمدراسات تقرير عمؿ ككذلؾ مسبقنا األثر عمى تمت

 المجاالت كافة في دراسات كعمؿ الراىف الكضع كتكثيؽ كتسجيؿ رفع مرحمة :الثانية المرحلة -
 (.التدىكر كأسباب المشاكؿ بتحديد تنتيي) البيانات تمؾ تحميؿ ثـ

 البيئية كالدراسات كاالجتماعية العمرانية الراىف الكضع دراسات مرحمة :الثالثة المرحلة -
 .االقتصادية الجدكل كدراسات

 .الترميـ كفمسفة فكر ككضع إلعداد السابقة الدراسات بيانات جميع تحميؿ :الرابعة المرحلة -
 الترميـ مشركع إعداد ثـ القرارات كاتخاذ العبلج كطرؽ الحمكؿ بدائؿ كضع :الخامسة المرحلة -

 كالمكاصفات العامة الشركط كراسة مف الطرح مستندات إعداد كمنو األمثؿ البديؿ اختيار) 
 (.الترميـ مشركع كلكحات األعماؿ ببنكد الخاصة

 .المشركع تنفيذ مراحؿ أثناء الدكرية كالمراقبة المتابعة نظاـ مرحمة :السادسة المرحلة -

 الترميم: مشروع في المشاراة األطرافثانيًا: 
  :اآلتي الشكؿ في الترميـ مشركعات إعداد في المتداخمة كاألطراؼ المؤثرة الجكانب إيجاز كيمكف

 

 
 ـ(2006 ،محمكد كصالح). الترميـ مشركعات إعداد في المتداخمة كاألطراؼ المؤثرة الجكانب (:14-1شكؿ)
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  الترميم: مشاريع نوعيات  1-3-3
كاليندسية  كالمعمارية التاريخية النكاحي بكؿ تامة معرفة اآلثار ترميـ عاتمشرك  تتطمب

 مع مككنات التعامؿ ككيفية الترميـ كمناىج ألساليب تفيـ إلى تحتاج ككذلؾ األثر، التي تخص
  :إلى ـ(1991)عبد اهلل كآخركف،اما ذارىا  وصيانتيا الترميم مشروعات وتنقسم .األثر
 :جزئي ترميمأواًل: 

السطحية أك  أك الجكفية المياه كتأثير معينة أعماؿ بدراسة تختص الترميـ مف النكعية ذهكى
 اإلضاءة كبقية األعماؿ كأعماؿ المبنى لعناصر اإلنشائية الحالة دراسة كذلؾ األثر، عمى الرطكبة

 .األثر يحتاجيا التي
األضرار الحالية  الجةلمع كاليندسية العممية الحمكؿ تحديد إلى بدكرىا تيدؼ الدراسات كىذه
 بعد. فيما األثر يتطمبيا قد تكميمية ألعماؿ جديدة كمقترحات كالمتكقعة،

 :شامل ترميمثانيًا: 
أنو  حيث المطمكبة، المجاالت في التخصصات مف العديد اشتراؾ الشامؿ الترميـ كيتطمب

 .ترميمي مجاؿ مف ألكثر دراسة مف أكثر إلى يحتاج

عادة فكثالثًا:   :ءالبنا وا 
الفؾ  إلى المرمـ يضطر كقد لمترميـ، اليندسية الحمكؿ تنفيذ الحاالت بعض في يتعذر
عادة البناء، أم  عدـ كجكد حالة كفي القصكل، الضركرة حاالت في الحؿ ىذا إلى المجكء كيتـ كا 

عادة فؾ األعماؿ ىذه أمثمة كمف .آخر حؿ بعد  المياه غمرتيا التي الفرعكنية المعابد تركيب كا 
عادة الفؾ إلى المجكء كيمكف .العربية مصر بجميكرية العالي السد اءإنش  أعماؿ في التركيب كا 

 .كتكسيع المياديف الشكارع كشؽ التطكير

عادة الفك الةح في اآلتية الخطوات إتباع من بد وال  :البناء وا 
 .فكتكغرافي كتسجيؿ معمارم رفع مف لؤلثر الراىف الكضع عف متكاممة دراسة عمؿ .1
 (3-1انظر شكؿ ).الرسكمات عمى كتكقع بدقة، أماكنيا يحدد بحيث المبنى قطع ترقيـ ظاـن عمؿ .2
 القطع تكقيع أيضا مف كالبد عمييا، كالمحافظة المرقمة بالقطع اإلضرار أك التشكيو عدـ مراعاة .3

 المساقط مثؿ مختمفيف في رسميف الكاحدة القطعة رقـ يظير بحيث الرسكمات كافة عمى
 .كالكاجيات

 .الحصر لتسييؿ مناطؽ إلى فكيا المراد األجزاء تقسيـ فضؿكي .4
 .االنييار أك الرطكبة)مثؿ  ضارة تأثيرات أية عف بعيدان  صحيحان  تخزينان  القطع تخزيف مف البد .5
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عادة الفؾ عمميات أثناء المكنة نكعية كتكضيح القطع ترقيـ (:15-1شكؿ)  ـ(1991)عبد اهلل كآخركف،التركٌب.  كا 

 

 بحيث لكافة القطع قكالب عمؿ مف البد الحميات أك المقرنصات أك الزخارؼ فؾ عممية قبؿ .6
 .القكالب كتقكيتيا تسميح كيجب كحساسة، قكية مادة مف تككف أف يراعى

 .بنفس المكاصفات منيا التالؼ الستبداؿ كذلؾ بأكؿ أكال المفكككة القطع اختبار مف البد .7
 تغميؼ أنو يجب إلى باإلضافة ىذا ،فمدماكان  دماكان م أفقيان  أعمى مف الفؾ عممية إجراءات تبدأ .8

 .إعادة التركيب أثناء أيضا ذلؾ كيراعى تخزينيا، كحتى تنزيميا أثناء القطع
 عمى مف لمقطعة المرقمة التجاكر عبلقة تكضح بحيث دقيقا تكصيفا القطع تكصيؼ يراعى .9

 .المكنة كمكاصفاتيا سمؾ كتحديد كتحتيا، كفكقيا كيسارىا يمينيا

 ترميميا تـ التي أك السميمة، األثرية لممباني األعماؿ ىذه كتتـ :والنظافة الدورية رابعًا: الصيانة
 كالتكقيتات الدكرية لمنظافة الصحيحة األساليب إتباع كيجب الترميـ، أعماؿ كافة بيا كاستكممت
 .لذلؾ المناسبة

 خامسًا: مشروعات الوقاية:
 بالغازات اليكاء تمكث أخطار أك المركبات حركة طارأخ أك الحريؽ أخطار مف لمكقاية كىي

 التعديات أك األخطار تمؾ لمكاجية لؤلثر البلزمة الكقاية محددات كضع يتـ كفييا كخبلفو، الضارة
 األثر كقاية تكفؿ التي كاالحتياطات اليندسية الترتيبات كضع يتـ ىذا كعمى االستخداـ، سكء أك

 .الظركؼ كافة في كحمايتو

 :باألثر المحيط الوسط : تأىيلسادساً 
 كساحات كمياديف شكارع مف باألثر المحيط المكقع كتنسيؽ تخطيط الدراسة ىذه في كيتـ

 ىذا كعمى .قيمتو كيبرز األثر مع ليتبلءـ الكسط تأىيؿ غرضب كذلؾ لؤلثر، مجاكرة كمباف خضراء
 لؤلرضية سكاء التشكيمية كعناصره البصرم الكسط مع تتعامؿ المحيط الكسط تأىيؿ مشركعات فإف

 .الخضراء كالمناطؽ المشاة كممرات السيارات كمكاقؼ كمكمبلتيا باألثر المحيطة
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 :خالصة
مكضكع الترميـ مف حيث النشأة كاألىمية كتطكر مفيكمو في المكاثيؽ الفصؿ تناكؿ 

 ترميـ، ككذلؾ تناكؿ مراحؿالدكلية، كالتعرؼ عمى عكامؿ التمؼ كطرؽ كأساليب كمناىج ال
 كمتطمبات كنكعيات مشاريع الترميـ.

 :تبيف السابؽ الفصؿ دراسة خبلؿ مف
 بناء كتفكر كتحمؿ كتدرس تراقب كعممية عممية متكاممة عمؿ كحدة ىك اآلثار كصيانة ترميـ أف -

 األجياؿ حضارة عمى يحافظ عممان  ىك اآلثار ترميـ يككف لكي كالخبرات كالمكاثيؽ األبحاث عمى
 .كتاريخيا الشعكب لحضارات الدارسيف أماـ مفتكحان  تابان ك األثر يبقي لكي
إف مف أىـ األسباب كالعكامؿ المؤدية إلى تدىكر المباني األثرية ىي العكامؿ البيئية كالعكامؿ  -

 البشرية، كالعكامؿ االقتصادية، كسياسات الحككمة كالمؤسسات المعنية. 
لمسببة في تدىكر حالة المبنى األثرم مف مبنى تختمؼ طرؽ ترميـ المباني األثرية مف العكامؿ ا -

 إلى آخر حسب مادة البناء المستخدمة في المبنى األثرم كحسب حالتو اإلنشائية كالمعمارية.
مف المبادئ اليامة في التعامؿ مع المبنى األثرم )االستدامة كاألصالة كقابمية اإلرجاع  -

 كالمشاركة المجتمعية(.
 كتسجيؿ رفع مرحمةك  ،التاريخي التتبع مرحمة يـ المبنى األثرم كتشمؿتتعدد مراحؿ مشركع ترم -

 البيئية كالدراسات كاالجتماعية العمرانية الراىف الكضع دراسات مرحمةك  ،الراىف الكضع كتكثيؽ
 فكر ككضع إلعداد السابقة الدراسات بيانات جميع تحميؿ، كمرحمة االقتصادية الجدكل كدراسات
 ،الترميـ مشركع إعداد ثـ القرارات كاتخاذ العبلج كطرؽ الحمكؿ بدائؿ كضع حمة، كمر الترميـ كفمسفة

 .المشركع تنفيذ مراحؿ أثناء الدكرية كالمراقبة المتابعة نظاـ مرحمةك 
 مف المنشكدة األىداؼ لتحقيؽ كالترميـ الحفاظ كآليات سياسات تبنيلذؿ فإف ىناؾ حاجة ل

 إلى يقكدنا كىذا. األثرم كخاصة المساجد مكضكع الدراسة ىلممبن االستدامة كتحقيؽ الترميـ عممية
المساجد األثرية في قطاع غزة كدراسة تاريخيا كأىميتيا األثرية كضركرة  تناكؿي الذم التالي الفصؿ

 .ترميميا كالحفاظ عمييا



 
 
 الثانيالفصل 
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 :تمييد
 تاريخية قيـ مف يحممو بما مميز إسبلمي حضارم تراث تمتمؾ بأنيا فمسطيف تتميز

 األثرية، كالمباني المكاقع مف لعديدا تضـ الحاضر، الكقت لىكا   غزة، مدينة لتاكماز  .كحضارية
 كاألسكاؽ المساجد المباني ىذه كتشمؿ منيا، اإلسبلمية كخاصة متعددة، تاريخية لحقب تعكد كالتي

 كالحضارة التاريخ عمى الشكاىد أىـ مف تعتبر كىي .كغيرىا السكنية كالمباني العامة كالمباني
( عنو اهلل رضي) الخطاب بف عمر عيد في غزة لمدينة اإلسبلمي الفتح منذ سادت التي اإلسبلمية

 .((Muhaisen, 2014، ـ1917 سنة فمسطيف في العثمانية الدكلة نياية كحتى ـ634 سنة

 األىـ تعتبر األثرية المساجد أف إال غزة، في المنتشرة األثرية كالمكاقع المباني أىمية رغـ
 كألداء لمعبادة، كأماكف الدينية قيمتيا مف األىمية تمؾ كتنبع. لممسمميف كمعمارية دينية ناحية مف
 البقاع كأطير األرض في اهلل بيكت كىي. المسممكف فييا يجتمع التي الدينية الشعائر مف ان ر كثي

 ذلؾ، جانب لىا  ك . كجؿ عز خالقيـ نحك كتكجييـ كممتيـ، كاجتماع المسمميف، لكحدة زان كرم فييا،
 المحظة، كحتى إنشائيا منذ لمعبادة كأماكف ظيفتيابك  باحتفاظيا أيضان  األثرية المساجد تتميز

 كبيرة، تاريخية قيمة ليا ييضيؼ ما كىك األساسية، المعمارية بعناصرىا احتفاظيا إلى باإلضافة
 .(2015)محيسف، ، أنكاعيا اختبلؼ عمى المباني مف آخر نكع أم عمى ترتقي بذلؾ كيجعميا
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 :اإلسالم في المساجد 2-1
 كاتصاليـ بطيـاكتر  المسمميف، كحدة تعكس التي اإلسبلمية العمائر أىـ مف المساجد تعتبر

 لمطيارة رمز كذلؾ كىي فييا، تقاـ التي الدينية كالشعائر العبادات خبلؿ مف كجؿ عز بالخالؽ
 مف ذلؾ عمى كيستدؿ. الضيقة الشخصية كالمصالح ئؿ،االز  الدنيا الحياة زخرؼ عف كالبعد كالنقاء
 كيككف المسمميف، ليجمع المسجد بناء عمى المنكرة بالمدينة رهاكاستقر  نزكلو عند  النبي حرص
  اهلل رسكؿ عيد في المسجد كاف كقد. لممجتمع كالحضارم كالثقافي الديني اإلشعاع مركز بمثابة
 أمكر مف كغيرىا لمقتاؿ كاالستعداد الجرحى، كمداكاة الكفكد، كاستقباؿ كاالجتماع، لمصبلة، مكانان 
 يتعدل اإلسبلمي المجتمع في المسجد دكر أف لمشؾ مجاالن  يدع ال بمايؤكد  ما كىك ميف،المسم
 .الحياة مناحي كافة ليشمؿ فقط الدينية الشعائر كبعض المفركضة الصمكات أداء بكثير

 لنشر يدخمكنيا مدينة كؿ في المساجد بناء عمى الفاتحكف المسممكف حرص فقد عميو كبناءن 
برا دينيـ، أمكر الناس كلتعميـ اإلسبلـ،  ،المبيض)، اإلسبلمية كالحضارة لمديف المشرؽ الكجو زكا 

 .(ـ1995
 عالية كقيمة قدسية يمنحيا ما كىك األرض، في البقاع كأطير اهلل، بيكت ىي المساجدك  

 في تتمثؿ كجمالية معمارية قيمة أيضان  لممساجد فإف ذلؾ، جانب لىا  ك . المسمميف نفكس في ركحية
 الكقت إلى األكؿ اإلسبلمي العيد منذ عمييا حافظت كالتي المعمارية، كعناصرىا تصميميا،
 .(ـ2015،حيسفم)، الحاضر

 
 المسجد: تعريف 2-1-1

 يككف عندما الرجؿ جبية كبالفتح السجكد، لمكاف اسـ بالكسر ؿفعً مى  كزف عمى: لغة دسجً المى 
 فا  ك  جائز ككبلىما فيو، يسجد الذم المكاف ككسرىا الجيـ بفتح دكالمسجً  دكالمسجى  السجكد، في

 .(ـ1999 آبادم،)، األرض عمى جبيتو كضع إذا سجكدان  سجد مف كىك الكسر، اشتير
 فيو يتعبد مكاف كؿ (ـ1982 الزركشي،) قاؿ لمصمكات، المعد المكاف فيك شرعان  المسجد أما

( كطيكران  مسجدان  األرض لي جعمت: ) لقكلو مسجد ىك األرض مف مكضع كؿ أم مسجد فيك
 . (522 مسمـ، ركاه)

 فيو، العبادة ألداء مخصصة األرض مف بقعة بأنو المسجد (ـ1998 الصغير،) يعرؼك 
 كتؤدل ألحد ممكان  ليست األرض مف بقعة المسجد يككف ىذا كعمى الشخصي، التممؾ مف متحررة

 .كغيرىا كتربكية كدعكية عادية ميمات فيو
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  :المساجد تصنيف   2-1-2
  :إلى ثبلثة أنكاع (ـ2010 ،شحادة)بحسب  كاتساعيا حجميا ةناحي مف المساجد قسـتن

 في الجماعة صبلة لتأدية كيستخدـ األقؿ، عمى مصميان  ألربعيف كيتسع :زاوية أو مصلى .1
 سكاف لخدمة أك . الخ،..مدرسة أك مصنع أك مؤسسة في المكجكديف لممسمميف الخمس أكقاتيا
 ىذه أف إلى العمماء جميكر ذىب كقد ،صغيرة قرية أك السكنية، المجمكعة أك الحارة،

 أكقفت سكاء المساجد حكـ تأخذ ال( الجنائز كمصمى العيد كمصمى البيت مصمى) المصميات
 . تكقؼ لـ أك

 الدينية الخدمات تكفير عمى كيعمؿ السكنية الخبليا أك المساكف تجمعات نكاة ىك :المسجد .2
 متر، 200 إلى 150 مف حدكد في ميالمح المسجد إلى المشي مسافة تككف بأف كيكصى ليا،

 مسجد أم حجـ يقؿ ال أف كيفضؿ يخدمو الذم الحي سكاف عدد عمى كاتساعو حجمو كيتكقؼ
 نسمة، 500 عددىـ يبمغ السكاف مف مجمكعة يخدـ المسجد كذلؾ مصمي، 200 عف محمي
 مف مجمكعة بو ترتبط أك فيو كتتكفر كمؤذف، إماـ كلو الجمعة، صبلة فيو تتـ أف كيمكف

 المسجد كيتعدد لمحي، كثقافي كديني عممي إشعاع مركز منو لتجعؿ المختمفة، العامة الخدمات
 ."الخمسة الفركض مساجد" تسمى كانت كقد األحياء، بتعدد

 أىـ مف كىك الجمعة، صبلة الخمس الصمكات جانب إلى فييا تقاـ الذم المسجد كىك :الجامع .3
 مجتمعيا، حياة في أساسي دكر مف لو لما اإلسبلمي العصر في المدينة في العامة تآالمنش

 تقع. كاالجتماعية كالتربكية كالدينية السياسية الشئكف لبحث مركزان  كاف الدينية كظيفتو فبجانب
 مسافة تزيد ال بأف كيكصى فيو، البارز العنصر كتمثؿ السكنية لممجاكرة الخدمات مركز داخؿ
 . متر 500 عف الجامع المسجد إلى المشي
 

  :المسجد عناصر   2-1-3
 العناصر مف ىناؾ أف بؿ اإلسبلمية العربية العمارة عناصر كؿ عمى المساجد احتكت

 .كالمنبر المحراب مثؿ المباني مف غيرىا دكف فقط المساجد في تستخدـ التي المعمارية
 عناصر إلى ،(ـ2010 ،حسفم)كبحسب  العناصر تمؾ تقسيـ يمكف الدقة مف كلمزيد ىذا

 ،كالركاؽ ،كالمنبر ،كالمحراب ،الصحف كتشمؿ :األساسية فالعناصر، إضافية ناصركع أساسية
 ،كالمقرنصات ،الشرفات فيي :اإلضافية العناصر أما ،كاألعمدة ،كالمآذف ،كالقباب ،العقكدك 

  .كالقراميد كاألسفاؿ ،كالمداميؾ ،كالككابيؿ ،كالبانكىات ،كالخرط ،كاألرابيسؾ ،كالزخرفة ،كالكرانيش
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ذك  أكؿ مرة،  كما أنشأه الرسكؿ المدينة  في الرسكؿ لمسجد المعمارم التصميـ تأممنا اا 
 كالصحف، الصبلة، بيتالتي ال يمكف أف يخمك منيا مسجد، كىي الرئيسية  العناصرتبيف أنو يضـ 

 .(ـ1981 ،ؤنسم) ،كالمنبر كالمحراب،

 :للمساجد األساسيةعناصر الأواًل: 
  :بيت الصالة .1

 مسجد مع الصبلة بيت كلد كقد القبمة، ناحية المسجد صحف مف مسقكؼال الجزء كىك
 مف الرئيسي الجزء أصبح حتى -الزمف مع -كتطكر البسيطة الصكرة في المنكرة المدينة في الرسكؿ
 .(ـ1981 ،ؤنسم) ،المسجد

 فيو األفكار تبادؿ كيتـ الخطب كتمقى الصبلة تقاـ حيث المسجد، في الرئيسي القسـ كىك
 اتجاه في األطكؿ ضمعو الشكؿ، مستطيؿ يككف ما غالبان  كالمصمى المسمميف، أمكر في كيركالتف
 .(ـ2015 ،)رفعت ،كالمنبر المحراب مف كؿ القبمة ضمع كيضـ ، القبمة

  :المنبر .2

 المراجع في أخرل تعريفات كلو درجات ذات متنقمة مرقاة: ىك العربية المغة في المنبر
 منو كالثانية األكلى درجات ثبلث مف يتألؼمنبران   اهلل رسكؿ اتخذك  ،المعنى كىذا تتفؽ المغكية
 السنة في ذلؾ ككاف كاحد ذراع كعرضو أصابع كثبلث ذراعاف كارتفاعو ،لجمكسو كالثالثة لصعكده
  .لميجرة السابعة

 :المحراب .3

 المجمس صدر: معانييا كمف" حرب" مادة في المغة معاجـ في كردت قديمة عربية كممة
 كلـ، القبمة جدار عمى" المحراب" كممة إطبلؽ عمى العمماء تعارؼ كقد المسجد، محراب وكمن

 حاجة ىناؾ كباتت كمغربان  مشرقان  اإلسبلـ انتشر أف بعد إال اليكـ المعركؼ بمعناىا الكممة تعرؼ
 أصبح أف بعدصمكاتيـ. ك  في إلييا باالتجاه عباده تعالى اهلل أمر التي القبمة اتجاه لتحديد ممحة

 جدار في تجكيؼ أنيا عمى" المحراب" كممة معنى استقر المساجد عمراف في أساسيان  جزءان  المحراب
  .المشرفة الكعبة باتجاه المسجد

   :الصحن .4

 كجدرانو كأركقتو المسجد بحـر تتصؿ كالتي منو المكشكفة المساحة ىك المسجد صحف
 مظمتيف بيف مكشكفة مساحة فيو انتك حيث  اهلل رسكؿ مسجد بعمارة اقتداء كىك الخارجية
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 يضـ المساجد مف كثير كفي الشمالية، الجية في كاألخرل الجنكبية الجية في إحداىما مغطاتيف
 عمى جمالية لمسة - األساسية ميمتيا إلى إضافة - كتشكؿ لمكضكء، لممياه مصادر الصحف
 حـر طاقة عف ازادك  إذا المصميف استيعاب في الصحف مف يستفاد كذلؾ المسجد، صحف
 .(ـ2010 ،الحمكاني)،المسجد

  :المئذنة .5

 كظيفتيا إلى يرجع عمكىا في كاألصؿ الخارجي الشكؿ في لممسجد المميزة السمة كىي
 أنيا إال الصكت مكبرات بكاسطة النداء كسائؿ تطكر كرغـ. لمصبلة أعبلىا مف النداء كىي قديما

 تككيف في يساىـ استداللي كعنصر بصرمك  سمعي معمـ لككنيا التقميدية بأشكاليا احتفظت
 .(ـ2015 ،)رفعت، بالمدينة الحضرية الفراغات

 المساجد إنشاء مف يتجزأ ال جزءان  المآذف إنشاء بات اليجرة بعد سنة كمائتي ألؼ كمنذ
 الزمف مركر كمع المسمميف، ديار عمى مرت التي العصكر بتنكع كىندستيا المآذف أشكاؿ كتنكعت

 التصميـ في كبيرة عناية ليا كجيت فقد اإلسبلمية، العمارة فنكف مف بذاتو قائمان  طاعان ق المئذنة باتت
 اإلسبلمية بالنقكش كزيف بناؤىا كزخرؼ األمتار مف عشرات عدة إلى ارتفاعاتيا كتفاكتت كالتنفيذ،
 ياارتفاع مع طردا تتناسب كقاعدتيا كمربعة كمضمعة مدكرة بيف ما شتى أشكاالن  كأعطيت البديعة

 .(ـ2010 ،مكسى) ،لمصمكات كينادم المؤذف يقؼ حيث شرفتيا إلى يصعد حمزكني سمـ كبداخميا

  :األقبيةو  القباب .6

 دكران  القبة تمعب أف الممكف فمف ذلؾ كمع المساجد، في الجمالية العناصر مف القبة تعتبر
 ثـ أعمى، إلى يرتفع الذم الساخف اليكاء تسحب أنيا حيث الكظيفية، األىمية يعطييا يكاد مناخيا
 مما األخرل، الناحية مف البارد اليكاء كيدخؿ مباشرة، القبة أسفؿ تكجد التي الفتحات مف يخرج
 كتكفير الصكت كتضخيـ أخرل فكائد ليا أف كما بالمسجد، الصحي الجك إضفاء عمى يساعد

 .(ـ1981 ،ؤنسم) ،كغيرىا اإلضاءة
 قكسي دكراف مف يتألؼ الخارج مف كمقبب الداخؿ مف مقعر المسقط دائرم بناءكالقباب 

 رقبة عمى ترتفع أك مباشرة السطح فكؽ تقاـ ىي كأ ان تقريب كركم نصؼ ليصبح عمكدم محكر عمى
 عمى برميمي سقؼ تتخذ ييأما األقبية فك  .بمقرنصات تغطى قد كركية مثمثات أك دائرية أك مضمعة
 ،)رفعت (،أقكاس أك أعمدة، حكائط،) إنشائية عناصر عمى مرتكزة عادة كتككف مستطيؿ، مسقط
 .(ـ2015
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 :الرواق .7
 ككاف المسجد، جيات معظـ أك بجميع يحيط الذم المسقكؼ العريض الممر ىك الركاؽ

 بعض كصؼ في المؤرخيف قدامي مف كثير استعمميا التي الكممة كىي" المجنبة" أيضا يسمى
 .(ـ2010 ،الحمكاني) ،المساجد

 : ومنياللمساجد  اإلضافيةعناصر الثانيًا: 
 : المقرنصات .1

 إلى الشكؿ المربع الشكؿ مف التدرج عف الناتج الشكؿ زخرفة ىك استخداميا في كاألصؿ
لنقؿ  إنشائي المقرنصات كعامؿ استخداـ في كاألصؿ. عميو القباب إقامة يراد الدائرم الذم

 .(ـ2015 ،)رفعت ،كاألعمدة كاألسقؼ كالمآذف القباب في كتستخدـ األحماؿ،

 الزخارف .2
 كنقكش لبلنتباه، ممفتة بألكاف الجدراف طبلء كمنيا المسجد، في الزينة كضع تعني الزخرفة

 كتابة الزخارؼ مف كذلؾ المزخرفة، كالقناديؿ المنقكشة كالستائر كالسجاد القبمة كجدار المحراب
 العمماء كرىو ؾذل ككؿ الجدراف، عمى الكريمة اآليات مف ذلؾ كغير كالمعكذتيف الحسنى اهلل أسماء

 .(ـ2010 ،شحادة) ،الصبلة في المفسدة مف فيو لما
 

 :األثري المبنى 2-2
 الزمف في لقدميا نظران  عمييا الحفاظ ينبغي معمارية كتؿ مجرد ليس التاريخي المبنى

نما فحسب،  محافظة عمييا المحافظة كتمثؿ التاريخية، مراحميا في اإلنسانية الحياة تعكس مرآة كا 
 كتميز اإلنساف أنجزه معمارم شاىد كؿ ىك التاريخي المبنىف. البشرم الذكاء كرتط أشكاؿ عمى
 .(ـ2005 ،عمياف) ،فنية أك جمالية أك تاريخية بقيمة

 
 :واألثر التراث مفيوم 2-2-1

 أواًل: مفيوم التراث:
 المقكمات مف مجمكعو بأنو عرفو مف فمنيـ المعاصريف الباحثيف عند شتى تعريفات لمتراث

 محاديف،) ،كعراقتو الشعب حضارة عمى دليؿ كىك األجداد، عف األبناء يتناقمو ما لشعب اإلنسانية
 كالمكاقع األبنية عف عبارة كىك: لمتراث المكاني المفيكـ عف (ـ1997 الفاعكرم،)  كتحدث. (ـ1997
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 بشخصيات اعبلقاتي أك استعماليا أك بنائيا أنماط أك إنشائيا بتاريخ تتميز كالتي التراثية القيمة ذات
 . ىامو قكميو أك دينيو أك كطنيو بأحداث أك عامو أك تاريخيو

 لممجتمع الحضارم التطكر عمى يدؿ ما كؿ ىك :الحضاري التراث أف زىراف محسف كيكرد
 عمييا يدؿ ما الجكانب ىذه كلكؿ كالعمرانية، كالسياسية كاالقتصادية االجتماعية نكاحيو مف كالدكلة

 ىك بؿ بعينو جيبلن  تخص ال قكمية كثركة ميزة اعتبارىا يمكف كالتي كالمكاقع كالمباني الشكاخص مف
 أك أثرية تككف أف بالضركرة ليس كالمباني الشكاخص ىذه أف رأيو كفي كاألجياؿ، الناس لجميع حؽ

ف قديمة  فترات إحدل تمثؿ ألنيا الحضارم التراث مف ان جزء تعتبر منيا كاألثرية القديمة كانت كا 
 ضمف تدخؿ ال التي كالمباني الشكاخص مف الكثير تكجد قد كلكف الدكلة في لحضارما التطكر
 ضمف كالدكلة المجتمع تطكر إلى ترمز فيي ذلؾ كمع -دكلة كؿ في تعريفو حسب- األثر تعريؼ

 .ـ(1985 ،زىراف) ،القريب تاريخيا مف مرحمة أم
 كفنكف ثقافة مف العصكر مر عمى أبناؤىا صنعو ما كؿ يمثؿ ما ألمة الحضارم التراث فإ
 .الشعبية كاألنغاـ األدبية، الفنكف النحت، الرسـ، العمارة،: كتشمؿ جيؿ بعد جيبلن  األجياؿ تتكارثيا

 كالقكمي الحضارم الكجداف تشكؿ ألنيا شعب، لكؿ المميزة اليكية مجمكعيا في تككف الفنكف ىذه
 مستمرة حياة خبلؿ مف إال يتككف ال الشعكب مف شعب فتراث. األرض امتبلؾ كثيقة كتعتبر لو

 كحبيا الشعكب قدرات ترسميا محددة مبلمح كذات تاريخي، عمر ذات األرض مف بقعة عمى تقكـ
 مف معينة لمجمكعة الحضارم التراث مف جزء نوأ عمى فيصنؼ المعماري التراث ما. ألمحياة
 فيمدف يعرؼ لذلؾ .العقمية مككناتو مف جزء كىي نسافاإل مع نشأت قد فالحضارة البشر،

(Feilden) فأل متفردة، نسانيةإ مككنات عف المادم كالتعبير التظاىر نوأب المعمارم التراث 
 ساسأ كىي العقبلني بالتفكير لو تسمح التي التجريد قكة يممؾ الذم الكحيد الكائف ىك نسافاإل

 .ـ(2007 ،عتمة) ،كاإلبداع الخمؽ

 ثانيًا: تعريف األثر:
 كالعمـك الفنكف أحدثتو أك المختمفة الحضارات أنتجتو منقكؿ أك عقار كؿ عف عبارة ىك

 الحضارات مظاىر مف باعتباره مظيران  تاريخية أك أثرية أىمية أك قيمة لو ككانت كاألدياف، كاآلداب
 أك عقار أم يعتبر كما ليا، كالكائنات المعاصرة البشرية السبلالت رفات اآلثار كتشمؿ المختمفة،

 حفظو في قكمية مصمحة لمدكلة كانت متى أدبية أك دينية أك عممية أك تاريخية يمةق ذك منقكؿ
 .ـ(1990 ،عبد الكىاب) ،كصيانتو

 أنتجتو منقكؿ أك عقار كؿكذكر محسف تحديدان لمعمر الزمني لؤلثر حيث اعتبر األثر 
 العصكر كخبلؿ التاريخ قبؿ ما عصر مف كاألدياف كالعمكـ الفنكف أحدثتو أك المختمفة الحضارات
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 مظيران  باعتباره تاريخية أك أثرية أىمية أك قيمة لو كاف متى عام مائة قبل حتى المتعاقبة التاريخية
 .المختمفة الحضارات مظاىر مف

 نتاج عف تعبر ثقافية أك فنية قيمة فيو تظير الذم القديـ البناء ذلؾ فيك األثري المبنىأما 
 نكعيتيف، إلى األثرية المباني تنقسـ كلذلؾ .ىاـ( تاريخي) قكمي لحدث مكقعان  يككف أف أك عصره،
 التاريخية المباني كثانييما( Architectural Monuments) التراثية األثرية المباني أكليما

(Historical Buildings )ـ(2008 ،محسف) ،البمداف معظـ في شائع التقسيـ كىذا. 
 

  :األثرية المباني تصنيف معايير 2-2-2
 اليكنسكك عف الصادرة الدكلية القكانيف حددتو قد كالتاريخية األثرية المباني تقيـ معايير إف

 بالدكؿ الخاصة المكاثيؽ مف العديد ككذلؾ (ICOMOS) كالمكاقع لآلثار كالمجمس الدكلي
 كتحقيؽ الحفاظ أكلكيات تحديد في ىامنا دكرنا تمعب التي القيـ مف العديد كىناؾ. الكبرل لصناعيةا

 القيـ كتكصيؼ تحديد إف .كاالقتصادية كالفنية التاريخية القيمة مف القيـ ىذه كتبدأ. الحماية
 الخطة أف كما. الشعبية بالمشاركة يتـ برنامج في عرضو يتـ أف يجب التراثية لممباني اإلنسانية
 لييئة الدكلية في المكاثيؽ جاءت التي األىداؼ مع تتكافؽ أف يجب التراث عمى لمحفاظ المحمية

 .ـ(2010 ،مصطفى)، (ICOMOS) كالمكاقع لآلثار األعمى كالمجمس ،اليكنسكك

  :(1-2اما في الشال ) رئيسية قيم بأربعة ـ(1990 ،عبد الكىاب)بحسب  األبنية تقييم ويمان

 
 )الباحث( القيمة كذات األثرية المباني تقييـ (:1-2شكؿ)
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 :نيةلألب التاريخية القيمة .1
 العامة كالقيمة ما، لمجتمع كسجؿ كتعتبر الماضية، العصكر مف القديمة األبنية في كتتمثؿ

 طرأ كما المبنى مكاد كأصالة عصره عف المبنى تعبير كمدل المبنى قدـ بزيادة تزداد األبنية ليذه
 .تغيرات مف عمييا

 عمييا الحصكؿ يتـ حجرية يابقا أك مكمبل المبنى يككف فقد األثر بحالة القيمة ىذه تتأثر كال
 .تعكض ال تاريخية قيمة ذات الحجرية البقايا ىذه تككف كقد كالتنقيب، الحفر عمميات مف

 :أساسييف مؤشريف باستخداـ لؤلبنية التاريخية القيمة قياس كيمكف
 أك األثر تاريخ كاف ككمما ، المبنى أك األثر إنشاء تاريخ عنو كيعبر :الزمني المؤشر: أوال

 .أكبر قيمة ذا األثر أصبح ككمما المؤشر ىذا زاد كمما كبيرا األثر رعم
 :أىميا المؤثرات مف بعدد المؤشر ىذا كيتأثر :الرمزي المؤشر: ثانيا

 .كتاريخو عصره عف األثرم المبنى تعبير مدل •
 .قيمتو زادت نادرا كاف كمما لؤلبنية الندرة قياس •
 .العممية أىميتياك  باألثر المرتبط الحدث كتأثير قكة •
 .الحقة تغيرات أك إضافات كجكد كعدـ األثرم المبنى في المكجكدة المكاد أصالة مدل •
 .األثر إلييا ينتمي التي التاريخية الفترة أىمية •

 .لممبنى الرمزية القيمة كارتفاع زيادة إلى تؤدم كزيادتيا بدقة قياسيا يمكف السابقة المؤشرات كجميع
 قبؿ مستفيضة كدراسات متناىية دقة يتطمب األبنية مف النكعية ىذه مع التعامؿ فإف كذلؾ

 عمى شديدة خطكرة يمثؿ األبنية مف النكعية ليذه اإلضافة أف كيبلحظ المبلئمة، السياسة تقرير
 فقط القديمة المبنى مكاد باستخداـ تككف أف بد ال البناء إعادة فإف ككذلؾ لممبنى، الفعمية القيمة
 النكعية ليذه كالمضاؼ األصمي بيف التمييز كيجب القصكل، الضركرة في إال افاتإض أم كبدكف

 .األبنية مف
 كالقيمة القيمة، كذات األثرية لؤلبنية كالفنية التاريخية لمقيـ تدعيما الكظيفية القيمة تعتبر

 أك الكظيفة تعارضت ال بحيث األبنية ليذه االستخداـ بإعادة لمتنمية القابمة القيـ مف لؤلبنية الكظيفية
 .كفنية تاريخية ككثيقة المبنى طابع عمى تؤثر

 األثرية األبنية استخداـ فيمنع األثرية، األبنية كصيانة لمترميـ الدكلية لممكاثيؽ كطبقا
 قيمتيا مع لؤلبنية العممية القيمة تتكافؽ أف بد كال الفنية، أك التاريخية حقيقتيا مع يتعارض استخداما
 . فنيةكال التاريخية



55 

 

 قيمتيا كتمثؿ دائـ، أك مؤقت لغرض بنيت تككف ما غالبا كالتي اإلنشائية القيمة فإف كذلؾ
 .مادم إنشاء مف تحكيو فيما

 :القومية القيمة .2
 :إلى األبنية مف النكعية ىذه تقسيـ كيمكف

 سكاء المجتمع في أثر ما بحدث ترتبط أبنية كىي :اليامة باألحداث المرتبطة المباني -أ
 بزيادة قيمتيا تزداد األبنية مف النكعية كىذه القكمي، المستكل عمى أك لممبنى العمراني المحيط عمى
 .بو المرتبطة الحدث قيمة

 المكجكد المستكل عف األبنية مف النكعية ىذه مع التعامؿ عمى المفركضة القيكد كتقؿ
 .األكلى بالدرجة بالحدث رتبطةالم األجزاء عمى بالمحافظة عمييا الحفاظ كيتـ التاريخية، باألبنية

 (: ىامة وظيفة)  ىامة سلطة عن تعبر مباني -ب
 أك تنفيذية أك تشريعية ما سمطة كجكد أك كظيفتيا مف كأىميتيا قيمتيا تكتسب أبنية كىي

 .األبنية ليذه األساسية القيمة كىي مرتفعة األبنية ليذه الرمزية كالقيمة المبنى تشغؿ قضائية

 :ىامة بشخصيات القةع ليا مباني -ت
 كال حاليا المكجكد سكاء المجتمع في العامة بالشخصيات ترتبط األبنية مف النكعية كىذه

 بزيادة المباني ىذه قيمة كتزداد سابقة، فترات في تعيش كانت التي أك األبنية، ىذه تشغؿ زالت
 نمط عمى لحفاظا في يتمثؿ األبنية ىذه عمى الحفاظ إف .تشغميا كانت التي الشخصية أىمية

 .أعماليا كأىـ الشخصية بيذه المرتبطة الحياة كأسمكب

 :العمرانية القيمة .3
 عمرانيا نسيجا بينيا فيما تؤلؼ التي المباني أحد ككنو األثرية لممبنى العمرانية القيمة تتمثؿ

 تممرا مف النسيج ىذا يضمو كما حكلو، ما مع كألكانو كارتفاعاتو كتمو بتناسؽ مميزا تاريخيا
 أنو إال سابقا ذكرىا تـ التي القيـ مف أم المبنى يضـ ال كقد خاص، تاريخي طابع ذات كفراغات

 .حكلو ما مع ككتمو ارتفاعاتو لتناسؽ التاريخي النسيج ضمف ببقائو عمرانية قيمة يمثؿ

 :أنكاع عدة إلى األبنية مف النكعية ىذه تقسيـ كيمكف
  : المحلي الطابع ذات المباني -أ

 في المحمية المكاد باستخداـ المحمي المعمار فف في لممنطقة المحمية السمات تمثؿ كالتي
 .القكمي المستكل عمى أىمية األبنية مف النكعية ىذه تمثؿ كقد البناء، أعماؿ
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 :بصرياً  المميزة األبنية -ب
 يمكف يكالت المعمارم، كالتشكيؿ الحجـ أك المكف في كالمتميزة لبلنتباه المثيرة األبنية كىي

 كيسر، بسيكلة لممدينة البصرية الصكرة تككيف خبلليا مف كيمكف المدينة، داخؿ بكضكح تميزىا
 ىامة األبنية مف النكعية ىذه كتعتبر العمراني، التشكيؿ انييار إلى يؤدم األبنية ىذه إزالة أف حيث
 مع الخارجي يؿالتشك عمى بالحفاظ يتـ عمييا الحفاظ فإف كذلؾ العمراني، المحيط مستكل عمى

 . الكظيفية لبلحتياجات طبقا الداخؿ تغيير إمكانية

 :العام الطابع تشايل في ىامة أبنية -ت
 متناسػقة كتكػكف مػا، لمنطقػة مميػزا عمرانيػا طابعػا أبنيػة مف حكليا ما مع تككف األبنية كىذه

 الحفاظ مف البد يةاألبن مف النكعية ىذه مع التعامؿ كعند ، السماء كخط كالتشكيؿ األلكاف حيث مف
 القػػػديـ الطػػػراز نفػػػس مػػػع متناسػػػقا يكػػػكف أف بػػػد ال البنػػػاء إعػػػادة حالػػػة كفػػػي الخارجيػػػة، الكاجيػػػة عمػػػى

 .لمكاجية
 :المعمارية القيمة .4

 بككنو األثرم لممبنى الجمالية القيمة تعبر حيث لممبنى، كالكظيفية الجمالية القيمة كتشمؿ
 كاألبنية الفنية، القيمة ذات األبنية أك األثرم لممبنى الياالنفع الجانب تمثؿ كىي جماليا فنيا عمبل
 الفنية كالقيمة التذكارية، كاألبنية المدف مداخؿ أك التذكارية كالنصب بحت، جمالي بغرض تقاـ التي

 أنو إال عمييا بالحفاظ الجديرة األبنية كأحد المبنى لقيمة الرئيسية المحددات مف لؤلبنية كالجمالية
 .تحديدىا أك اسياقي الصعب مف

 اآلثار كجميع األخرل، الفنكف عف المعمارية األبنية بو تتميز ما فيي الوظيفية القيمة أما
 في اليكـ حتى تستخدـ كانت إذا مثالية حاالت كتعتبر خاصة، ككظائؼ ألغراض شيدت المبنية
 شعائر ممارسة يف اليكـ حتى يستخدماف زاال ما المذاف كالكنيسة كالجامع األصمية الكظيفة نفس

 .العبادة
 المبنى، يؤدييا التي الكظيفية األىمية بمدل األثرية لؤلبنية العممية القيمة قياس كيمكف

 كانت التي كاألسكار لبلستخداـ تصمح ال كالتي مستخدمة الغير لؤلبنية أقؿ القيمة ىذه كتعتبر
 بمدل عمميان  تقييميا كيمكف كظيفية، قيمة ذات غير حاليان  كأصبحت كالقصكر، المدف حكؿ تستخدـ
 .ناجح كمزار استخداميا أك لممدينة العمراني التشكيؿ في كظيفتيا
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 :األثرية المباني مع التعامل أشاال 2-2-3
 المباني مع متبع ىك ما عف( كالتاريخية األثرية) التراثية المباني مع التعامؿ أسمكب يختمؼ

 المنشأ مع لمتعامؿ يصمح كال اإلزالة، أك ؿاإلحبل بأساليب معيا التعامؿ يمكف قد التي األخرل
 أك األثرم المنشأ إلى ينظر أف يصح ال عاـ كبكجو الحماية، أك الترميـ بأسمكب إال التراثي

 المرئية صكرتو في التراثي المنشأ مع يدخؿ ما فكؿ حكلو المكجكدة المباني عف بمعزؿ التاريخي
 لمحاكر بالنسبة الحاؿ ككذلؾ التراثي، لممبنى كمجاكرتو يميؽ بما األعماؿ أيضا تشممو أف يجب

 .ـ(2005 ،داككد) ،التراثي المبنى إلى الكصكؿ
 تعتبر ( الدراسة نطاؽ في المباني تمثؿ كىى)  اإلسبلمية األثرية المباني مع التعامؿ كعند

 :إتباعيا البلـز الضكابط أىـ التالية النقاط
 .ذاتو األثرم المبنى في تعديؿ أم بعمؿ يسمح ال -
 .أخر استعماؿ إلى مسجد أم يحكؿ بأف يسمح ال -
 مع يتعارض استعماؿ أك نشاط أم حكلو ما أك األثرم المبنى إلى يدخؿ بأف يسمح ال -

 .اإلسبلمية العقيدة
 بسبب إما الخطكرة ىذه كتككف المنشأ، عمى خطكرة تمثؿ عناصر أم بكضع يسمح ال -
 مكلد) مثؿ ضكضاء كجكد أك الضارة كاألبخرة الغازات تصاعد أك الحريؽ خطكرة أك االىتزازات
 المبنى خارج كضعيا فيمكف العناصر ىذه كجكد ضركرة حالة كفى (الكقكد مخزف كأ الطكارئ
 .ـ(2003 ،عطية) ،السبلمة احتياطات كافة فيو تراعى خاص ممحؽ في األثرم

 (:1-2ؿ )كما في جدك  عملية ناحية من إتباعيا الواجب سياسات الحفاظ وتتمثل
 ـ(2007 ،أبك ىنطش) معيا التعامؿ كأسمكب المختمفة التقنية اإلطارات (:1-2جدكؿ)

 الحفاظ في إتباعيا المقترح اإلجراءات أو السياسة التعامل إطار

 مع التعامؿ إطار تمثؿ: العمرانية السياسة
 التاريخي لممبنى الحيكم العمراني المحيط

 عمييا ترتكز نكاة بمثابة التاريخي المبنى اعتبار -
 كخاصة العمراني المحيط في المستدامة التنمية أنشطة

 .السياحي حالة التكظيؼ في
حدكد  داخؿ العمرانية العبلقات بطبيعة االلتزاـ -

بعاد شكؿ عمى بالحفاظ النطاؽ الحيكم  النسيج كا 
 .التقميدم

 متنافرة غير متناسبة عمرانية استعماالت إحبلؿ -
 .لممبنى لمقترحا كمميدة لبلستعماؿ

 مف الناتجة البصرم التشكيش عكامؿ تبلفي مراعاة -
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 .الخارجي الفرش استخداـ عناصر

 :تمثؿ كىي :المعمارية السياسة
 االستحداثات التغييرات اإلضافات مع التعامل إطار: 1

 اإلزالة أك بالبقاء القرار اتخاذ كيتـ والتعديالت
 :التالية المعايير كفؽ لئلضافات

 حديثة تقميدية كانت إذا المستخدمة المكاد ةطبيع -
 .مؤقتة أك ثابتة
 .ايجابية أك سمبية االنتفاعي الفراغ مع العبلقة -

 .لممبنى المستقبمي االستخداـ عمى التأثير مدل
 .لئلضافة كالتاريخية الجمالية القيمة

 المساقط في كنسبتيا اإلضافة تكاجد منطقة -
 .كالكاجيات

 التاريخي التطكر نمط مع رنةمقا الزمني البعد -
 .لممبنى

المتعمقة  العمميات كافة تككف باف االلتزاـ يراعى -
 اقؿ في التعديؿ اك االستحداث اإلضافةبعمميات 

 .الممكنة الحدكد
 لمقيـ اليدر مف نكع أم اإلضافة تشكؿ ال أف -

 .الحضارية لممبنى
عادة اإلضافة إزالة -  في عميو كاف ما إلى الكضع كا 

 .العاـ لمطابع مطابقة غير كانت حالة
تطكيرية  فترة تمثؿ كانت إذا اإلضافة عمى اإلبقاء -

 . تقميدية مكاد كمف لمتشكيؿ مناسبة كانت إذا أك لممبنى
 مغايرة مكاد مف كلكف التشكيؿ في مناسبة كانت إذا -
 كانت إذا اإلنشاء مادة تغيير الحالة في ىذه يتـ

 كمناسبة لحضاريةا لمقيمة تشكؿ ىدر ال اإلضافة
 .لمكظيفة

 إذ: للمبنى المقترح االستخدام صفة مع التعامل: 2
 كالفقداف لمضياع كمعرض ميدد يككف التراث أف
 المبنى كقيمة تتنافي بكظائؼ إشغاليا حالة في خاصة
 التراثية األبنية كانييار تخريب عميو يترتب مما كطبيعتو

 جزء ىي التي الحضرم المحيط في التكازف إخبلؿ أك
 المجاكرات اثر االعتبار بعيف األخذ لعدـ منو

 .األبنية لتمؾ التأىيؿ إعادة عند الحضارية

استخداـ  في التبديؿ أك التعديؿ أف مف التأكد يجب -
 يتـ كاف الكظيفة لتأدية الكحيد السبيؿ ىك المبنى
 .الممكنة الحدكد أضيؽ كفي األقؿ األجزاء في التعديؿ

 بالمبنى األصمية لمفراغات تككينيةال الطبيعة مبلئمة -
 .لنطاؽ الكظيفة

 قبؿ المبنى خبلؿ تكثيؽ مف التغيير كيفيات إبراز -
 المستحدث القالب بيف كالتمييز .التغيير إجراء كبعد

 .لؤلصالة القديـ تحقيقا كالقالب
 والعناصر المعمارية التقليدية المواد مع التعامل: 3

 في المباني التقميدية المكاد :والتاريخية والزخرفية
 تعكؽ عمميات التي الرئيسية المشكبلت احد التاريخية
 فنية مف ميارات تتطمبو لما نظرا عامة بصكرة الحفاظ

 أك إنشائيةمكاد  إما المكاد كتككف معيا، التعامؿ عند
 .المباني كالزخرفية لتمؾ المعمارية لمعناصر مشكمة مكاد

عمميات  في سكاء لممادة التككينية الطبيعة عمى المحافظة -
 .الترميـ أك اإلنشاء إعادة

 اإلبقاء مع الحدكد أضيؽ في إال جديدة مكاد إضافة عدـ -
 .ترميميا بعد األصمية األجزاء عمى
 األصمية كالمكاد اإلبعاد بنفس المنيارة األجزاء استكماؿ -

 .مقاربة لكنية مساحة خبلؿ مف المضاؼ العمؿ مع تمييز
 إغراض الستيفاء أخرل مكاد مف تركيبات إدراج حالة في -

الصكرة  عمى تؤثر ال شفافة مكاد استخداـ يراعى كظيفية
 .األصمي لمعنصر البصرية

العناصر  إشكاؿ عمى التحكير أنكاع مف نكع أم إدخاؿ عدـ
 .االنتفاع كفاءة تحقيؽ بغرض التقميدية
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 :ومشااليا غزة قطاع في األثرية المساجد خصائص 2-3
 األىـ تعتبر األثرية المساجد أف إال غزة، في المنتشرة األثرية كالمكاقع لمبانيا أىمية رغـ

 كألداء لمعبادة، كأماكف الدينية قيمتيا مف األىمية تمؾ كتنبع. لممسمميف كمعمارية دينية ناحية مف
 البقاع كأطير األرض في اهلل بيكت كىي. المسممكف فييا يجتمع التي الدينية الشعائر مف كثير

 ذلؾ، جانب لىكا  . كجؿ عز خالقيـ نحك كتكجييـ كممتيـ، كاجتماع المسمميف، لكحدةزان كرم ييا،ف
 المحظة، كحتى إنشائيا منذ لمعبادة كأماكف بكظيفتيا باحتفاظيا أيضان  األثرية المساجد تتميز

 يرة،كب تاريخية قيمة ليا ييضيؼ ما كىك األساسية، المعمارية بعناصرىا احتفاظيا إلى باإلضافة
 .(ـ2015)محيسف، ، أنكاعيا اختبلؼ عمى المباني مف آخر نكع أم عمى ترتقي بذلؾ كيجعميا

 
 : غزة قطاع عنتاريخية  نبذة 2-3-1

 أم (2كـ 365) كمساحتو فمسطيف، مف الغربي الجنكبي الطرؼ أقصى القطاع يحتؿ
 الجنكب، في كمصر ،ان غرب المتكسط البحر فيحده القطاع، حدكد أما فمسطيف، مساحة مف %1.33
 يفصؿ الذم األخضر بالخط فيعرؼ الشرقي كالجنكب كالشرؽ الشرقي كالشماؿ الشمالي الحد أما

 المتكسط الجغرافي بمكقعيا غزة مدينة كتتميز .(1997 صالحة،) ،المحتمة فمسطيف باقي عف القطاع
فريقيا آسيا قارتي بيف ما  كالشاـ مصر بيف ما جاريةالت لمقكافؿ كممران  تجاريان  مركزان  جعميا ما كىك كا 

 التجار لخدمة كالمرافؽ األبنية مف العديد كظيكر كثقافيان  اقتصاديان  نمكىا إلى أدم ما كىك
 .(ـ1987، المبيض) ،كالمسافريف

 العديد عمييا تعاقب كقد الميبلد، قبؿ عاـ 3000 حكالي إلى غزة مدينة إنشاء تاريخ يرجع
 اإلسبلمية بالحضارة كانتياء ،الركمانية ثـ كمف ،باإلغريقية كمركران  ،بالكنعانية بدء الحضارات مف
 التنكع ليذا كاف كقد .(ـ1995، المبيض) ،العثمانية الحقبة آخرىا كاف متعاقبة حقب مف شممتو كما

 التاريخ مدل عمى تطكرت كالتي غزة لمدينة العمرانية المبلمح تشكيؿ عمى الكاضح األثر الحضارم
 .(ـ2009)محيسف، ، عمييا مرت تاريخيو حقبة كؿ خصائص مف مستفيدة

 غزة لقطاع الرئيسية المدينةكىي   كيسمى القطاع بقطاع غزة نسبة ألكبر مدنو كىي غزة
 المبلمح أكلى حمؿ الذم المدينة قمب ىي غزة بمدينة القديمة البمدة كتعتبر ،(غزة محافظات)

 تحكيو بما كالسياحي التجارم لمنشاط مركز رتعتب الحالي الكقت كفي القدـ منذ كالمعمارية العمرانية
 ىاشـ السيد كمسجد الكبير، العمرم المسجد منيا ركيذ أثرية كمساجد كأسكاؽ قديمة أثرية مباني مف

 آؿ قصر كالمسمى الباشا كقصر (السمرة حماـ) الكزير حماـ إلى إضافة كالية كاتب كمسجد
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)محسف،  ،التاريخ عمؽ في كتغمغميا العربية دينةالم ىذه قدـ عمى شاىدة كثيرة لأخر  كمباني رضكاف
 .(م2007

 
 الباحث( تعديؿ(، كيكيبيديا( الحرة ) المكسكعة .فمسطيف خارطة مف كمكقعيا غزة قطاع خريطة (:2-2شكؿ)

 القديمة المصرية فالنصكص التاريخية، السجبلت دخمت التي الفمسطينية المدف أكؿ كغزة
 كسط في منيا الميـ التاريخي الجزء كيقع البركنزم، العصر طأكاس منذ رئيسة كمدينة تذكرىا
 غزة مدينة بينيت كقد ،"فمسطيف دكار"  المدينة مركز مف دقائؽ عدة لمسافة كيمتد الحالية، المدينة
 مغطى التؿ كىذا البحر، سطح فكؽ متر 45 نحك كترتفع مربع، كيمكمتر مساحتيا تمة عمى القديمة
 مف عظيـ بسكر ميحاطة كانت المدينة أف عمى األثرية الحفريات دلت كقد الحديثة، بالبيكت اليكـ

 عند إغبلقيا يتـ ككاف الجنكب، في ؛(الداركـ باب)ك البحر، مقابؿ مايكماس؛ باب: أىميا أبكاب،
 باتجاه البلحقة الفترات في المدينة تكسعت ثـ األعداء، بكجو كالقمعة المدينة فتصير المساء،
 أرضية عمى البيزنطي العصر خبلؿ غزة لمدينة خارطة ظيرت كقد كالشرؽ، كالجنكب الشماؿ
-537) جستنياف اإلمبراطكر حكـ مف األخيرة الفترة إلى تاريخيا كيعكد األردف، في مأدبا؛ فسيفساء

ًكرت ،(م565  الشكارع فييا كظيرت القدس، بعد فمسطيف في مدينة أكبر ثاني أنيا عمى غزة صي
 .المدينة مسرح فييا كيظير كاألسكاؽ، لعامةا كالمباني المعمدة،

 عبد بف ىاشـ) فييا كتكفي لمتجارة، غزة مدينة عمى اإلسبلـ قبؿ العربية الجزيرة عرب تردد
 كذلؾ إليو، نسبة ،(ىاشـ غزة) باسـ المدينة عيرفت لذلؾ كسمـ، عميو اهلل صمى الرسكؿ جد ؛(مناؼ
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 غزة في أقاما الخطاب؛ بف عمر ككذلؾ كسمـ، عميو اهلل صمى النبي كالد المطمب؛ عبد بف اهلل عبد
لد كقد الشاـ، ببلد مع تجارتيما أثناء  اإلسبلمية المذاىب مؤسسي أحد الشافعي اإلماـ المدينة في كي

 (.م2012)كزارة السياحة،  ،م767 عاـ األربعة
 

 غزة: قطاع في األثرية المساجد عن لمحة 2-3-2
 إذ كالعثماني المممككي العيديف في شيدت التي رالعمائ مف بالمئات غزة مدينة زخرت لقد

 كالمدارس كالمساجد البنياف كتشييد كالعمراف كالثقافة التجارة في استراتيجيان  دكران  خبلليما لعبت
 منيا زاؿ ما التي كالككاالت، كاألسكاؽ كالقيصاريات كالخانات كاألسبمة كالحمامات كالبيمارستانات

 مف األخير الربع في جمبي أكليا التركي السائح كصفيا حتى ىذا، ايكمن إلى الشكاىد مف الكثير
 عشر أحد منيا بمحراب، مسجدان  سبعون غزة بمدينة يكجد": بقكلو الميبلدم عشر الرابع القرف

ف الجمعة، فيو تقاـ مسجدان   .ـ(1995 )المبيض، "، العجب يكرث ما العمائر مف فييا كا 
مف خبلؿ  كاآلثارأعدتو كزارة السياحة  كالذم غزة قطاع في الكطني لمحفاظ سجؿال حسبكب

كالذم تـ االنتياء مف المرحمة األكلى  مشركع أرشفة كتكثيؽ المباني كالمكاقع األثرية في قطاع غزة
عدد المساجد التي ما زالت قائمة بكامميا أك أجزاء منيا في  إجماليـ فإف 2013منو في العاـ 

كد إلى العيديف المممككي كالعثماني، مكزعة في قطاع غزة، قطاع غزة ىي خمسة عشرة مسجدان تع
منيا أربعة عشر مسجدان في مدينة غزة، حيث يقع أغمبيا في البمدة القديمة، كمسجد كاحد في جباليا 

. كلكف بالنظر إلى المساجد األثرية التي مازالت تؤدم (م2013)كزارة السياحة كاآلثار،  شماؿ القطاع،
أينشئت مف أجميا كىي لمصبلة كالعبادة فإف ىذه المساجد ىي أربعة عشر مسجدان نفس الكظيفة التي 

 مقرك أصبح يستخدـ ،(الباشا لقصر المقابؿ) السعادة دار مسجد أك القمعة مسجدحيث أف  فقط.
 .بغزة األكقاؼ رةالكز  التابعة فآالقر  تحفيظ إلدارة

 كمعظـ بالمساجد مسطيفف مدف أغنى مف القدـ منذ غزة أف بالمبلحظة الجدير مفك 
 الذيف -كما تبقى مف مساجد فأغمبيا يعكد لعصر المماليؾ - المماليؾ عصر في أنشئت مساجدىا

 غير أكدينية  تآالمنش ىذه كانت سكاء العمرانية تآالمنش مف الكثير أحياء في كبير دكر ليـ كاف
 البريد مراكز كأىـ النيابة زمرك تشكؿ كانت ألنيا بالذات غزة عمى المماليؾ اىتماـ كتركز دينية
 (.م2007)محسف،  ،العيد ذلؾ في العمارة ازدىار عف تنـ التي
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 يكضح أىـ ىذه المساجد كالحقبة التاريخية التي أنشأت فييا: (2-2)كالجدكؿ 

 (م1995الحقبة التاريخية كتاريخ تأسيس المساجد األثرية المتبقية في قطاع غزة )المبيض،  (:2-2جدكؿ)

 تاريخ التأسيس الحقبة التاريخية الموقع مسجداسم ال م

 القرف السابع الخبلفة الراشدة غزة الكبير العمرم المسجد  .1
 القرف التاسع عشر عثماني غزة مسجد السيد ىاشـ  .2
 القرف السادس عشر عثماني غزة مسجد كاتب كالية  .3
 غير معركؼ عثماني غزة مسجد عثماف قشقار  .4
 غير معركؼ مانيعث غزة مسجد السيدة رقية  .5
 القرف الخامس عشر مممككي غزة مسجد محمد بف عثماف  .6
 القرف الخامس عشر مممككي غزة مسجد المحكمة  .7
 القرف الرابع عشر مممككي غزة زكريا الشيخ مسجد  .8
 القرف الرابع عشر مممككي غزة مسجد الظفردمرم  .9

 القرف الرابع عشر مممككي غزة خالد الشيخ مسجد  .10
 القرف الرابع عشر مممككي غزة بف مركافمسجد عمي   .11
 غير معركؼ مممككي غزة مسجد محمد المغربي  .12
 غير معركؼ مممككي غزة مسجد الشيخ عمي العجمي  .13
 غير معركؼ مممككي جباليا المسجد العمرم بجباليا  .14

 
 (3-2انظر شكؿ)  كالمخطط التالي يكضح مكاقع المساجد األثرية المتبقية في مدينة غزة:
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 (م2015)محيسف،  .غزة مدينة في المتبقية األثرية المساجد مكاقع يكضح مخطط (:3-2كؿ)ش
 

 :المفتاح
. 5. مسجد الشيخ زكريا 4. مسجد الشيخ خالد   3. مسجد السيد ىاشـ   2. المسجد العمرم   1

.مسجد عثماف قشقار  8. مسجد كاتب كالية     7. مسجد عمى العجمي  6مسجد محمد المغربي 
 . مسجد السيدة رقية12فردمرم   ظ. مسجد ال11. مسجد المحكمة   10مسجد ابف عثماف    .9

 . مسجد عمي بف مركاف13
 غزة بمدينة القديمة البمدة حدكد ---
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 (م2013)كزارة السياحة كاآلثار،  كأىـ المساجد األثرية في قطاع غزة ىي: 
 :مسجد ااتب والية .1

و ، كيرجع تاريخ بنائ2ـ 377مة، كتقدر مساحتو بنحك في حي الزيتكف في البمدة القدييقع 
و كتجديده الكالي العثماني )أحمد بؾ( فأمر بإنشائ كقد ديمر الجامع، .ـ(1341-1309سنة )إلى 

اف كيتككف الجامع مف مصمى رئيس بو عمكد .كاتب الكالية، لذا سيمي بجامع )كاتب الكالية(
عقكد متقاطعة تككف ركاقيف، كالمنبر يحتكم عمى  ، يحمبلف ستةرخامياف يعمكىما تيجاف بزخارؼ

بدف مثمف يتخممو بقايا أحجار مزخرفة، أما المئذنة فيي قائمة عمى قاعدة مربعة الشكؿ يعمكىا 
 (م2012)كزارة السياحة، ، يمييا مشرفة معركشة لممؤذف مستندة عمى دعائـ  حجرية، شبابيؾ مستطيمة

  
 ب كاليةكاتمسجد  مسقط أفقي(: 4-2شكؿ)

 (م2013)كزارة السياحة كاآلثار، 
 كاتب كالية(: مسجد 5-2شكؿ)

 )الباحث(
 :مسجد العجمي .2

 مف يتككف حيث، (L) حرؼ شكؿ يأخذ المسجد المممككي، لمعيد المسجد تاريخ يعكد
 فناء بو كيكجد ،المقعر الشكؿ كيأخذ لمصبلة محراب بو كيكجد ات،حجر  أربعة مف مككف مصمى
 ضريح فييا يكجد كالثانية ،كلمدركس لمتعميـ الشافعي اإلماـ غرفة كانت أحداىما غرفتيف عمى يطؿ
 الحكائط طبلء مثؿ الحديثة كاإلضافات التغيرات بعض المسجد عمى طرأت. العجمي اإلماـ

 كعمؿ لممسجد كالحمامات المتكضأ إضافة تـ كما ،باالسمنت الحكائط قصارة كأيضا ،بالدىاف
 .الخارجي لمفناء تغطية

 
 

العجمي )كزارة السياحة مسجد  مسقط أفقي(: 6-2شكؿ)
  (م2013كاآلثار، 

 العجمي )الباحث((: مسجد 7-2شكؿ)
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 عثمان قشقار:مسجد  .3
 تتراكح لمسقؼ حاممة أكتاؼ عف عبارة المسجدر، بكلمعيد العثماني الم المسجد يعكد تاريخ 

 تجكيفات ففييا لحكائطا أما ،تقاطعةم كأقبية أقكاس عف عبارة كالسقؼ (،سـ75-55) مف سماكتيا
 كال مدببة أقكاس فمعظميا ألقكاسا أما ،محدث كلكنو محراب فييا كيكجد ،(يكؾ) متعددة داخمية
 .لئلنارة الصغيرة الشبابيؾ مف عدد المسجد في يكجد نوأ كما ،ىندسية زخارؼ عمى يحتكم

  
عثماف قشقار )كزارة مسجد  مسقط أفقي(: 8-2شكؿ)

 (م2013كاآلثار،  السياحة
 عثماف قشقار )الباحث((: مسجد 9-2شكؿ)

 
 المغربي:مسجد  .4

حد سكاف المنطقة أالمممككي، سمي بمسجد المغربي نسبة إلى لمعيد  المسجديعكد تاريخ 
نو استشيد في ىذه المنطقة.  كقد استخدـ كبيت لمصبلة كصارت تقاـ فيو الصمكات أكالذم يعتقد 

كما ىك كلـ يتعرض ألم تغييرات معمارية سكل   زاؿ المسجد قائمان  الخمس كخطبة الجمعة، كما
 ، المسجدالجية الشرقية لممسجد يكجد محرابلمصبلة كفي  قاعةعبارة عف عمؿ ترميـ لو. المسجد 

بيت  ،كضعت لتحمؿ القبابيعمك كؿ عمكد تاج حيث أف ىذه األعمدة  الرخاـ  مف أعمدة بو
 بقباب.الصبلة شبو مربع كمغطى 

  
المغربي )كزارة السياحة مسجد  مسقط أفقي(: 10-2شكؿ)

 (م2013كاآلثار، 
 المغربي )الباحث((: مسجد 11-2شكؿ)
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 :مسجد على بن مروان .5
 هأنشأ، المممككي لمعيد المسجد تاريخ يعكد ،كىك يقع في حي التفاح، خارج سكر غزة القديـ

 الدخكؿ يتـ. ىػ751 سنة بيا كتكفي غزة بمدينة كعاش المغرب مف قدـ الذم مركاف بف عمي الشيخ
 المضاؼ الجزء إلي الدخكؿ حيث، الديف صبلح شارع عمى المطؿ الشرقي الباب عبر المسجد إلى

 النزكؿ يتـ، الشارع منسكب مستكل تحت نوأ كيبلحظ األثرم المسجد إلى الدخكؿ يتـ كمنو حديثان 
 منسكب إلى لمكصكؿ درجات 6 لىإ أيضان  كمنو بسطة إلى تكصمنا التي درجات بثماني إليو

 إغبلقو تـ كلكف المقبرة عمى يطؿ الذم الغربية الجية في لممسجد رئيسي مدخؿ كيكجد ،المسجد
 الشمالي الجانب في تقع قبك نصؼ قباب تسع تحمؿ رخامية أعمده 6 مف المسجد يتككف. حديثان 
 ىذه تستخدـ ككانت قاطعمت بعقد مغطاة صغيرة غرفو يكجد لممسجد الشرقي الحائط كفي. منو

 الجنكبية الجامع زاكية عند فتقع المئذنة أما، المحراب يكجد منيا اليسار لىا  ك  لممؤذف الغرفة
 .الشرقية

  
عمى بف مركاف )كزارة مسجد  مسقط أفقي(: 12-2شكؿ)

 (م2013السياحة كاآلثار، 
 عمى بف مركاف )الباحث((: مسجد 13-2شكؿ)

 
 :ي(مسجد الظفردمري )القزمر  .6

كقد أسسو األمير المممككي )شياب الديف أحمد بف أزفير  يقع في حي الشجاعية.
ة الناس باسـ )مسجد ، كعيرؼ عند عام2ـ 600ـ(، كتبمغ مساحتو 1360سنة  ،الظفردمرم

يتألؼ المسجد مف جزأيف أحدىما حديث، كاآلخر قديـ أثرم، كلـ يتبؽ منو سكل ثبلثة القزمرم(، ك 
كؿ منيا عقد محمكؿ عمى الجدراف، أما بيت الصبلة فيقع في الناحية الشرقية إيكانات، يفصؿ بيف 

، أما النكافذ فيي سـ90منو، كتفتح عميو أربعة نكافذ محفكرة في الجدار الغربي الذم يبمغ سيمكو 
المدخؿ الرئيس كاجية ، كيفصؿ بيف كؿ نافذة كأخرل بكابة تفتح عمى بيت الصبلة، كيتكسط معقكدة

أما ، في الساحة الداخمية لممسجد فتكجد غرفتاف تستخدماف لتعميـ العمـك الشرعيةك ، ةبيت الصبل
 (م2012)كزارة السياحة، المدخؿ الرئيس لممسجد فيك يقع في الجية الشمالية، 
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)كزارة السياحة  الظفردمرممسجد  مسقط أفقي(: 14-2شكؿ)

 (م2013كاآلثار، 
 ()الباحث الظفردمرم(: مسجد 15-2شكؿ)

 :مسجد الست رقية .7
 اسـ نسب ييعرؼ كال ،(الجديدة) الشجاعية حي في الكاقعة القديمة األثرية المساجد أحد ىك

 تكلكا الذيف غزة حكاـ أحد زكجة (أحمد بنت رقية): أنيا فيقاؿ المسجد، إلييا نيسب التي السيدة
 مف يتككف كىك ،(ربعم متر 174) اإلجمالية المسجد مساحة كتبمغ العثماني، العصر في  الحكـ
)كزارة السياحة، ، المحراب كبو الصبلة، بيت يشكؿ كىك منو، الشرقية الجية في يقع كبير، كاحد إيكاف

 ،شكمو تحدد رممية حجارةب محاط دائرم نصؼ بعقد مقبى مدخؿ عف عبارة المسجد مدخؿ (م2012
 .اإلنشاء كتاريخ المسجد اسـ عمييا مكتكب رخامية ببلطة تعمكه

  
السيدة رقية )كزارة السياحة مسجد  مسقط أفقي(: 16-2شكؿ)

 (م2013كاآلثار، 
 السيدة رقية )الباحث((: مسجد 17-2شكؿ)
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 :مسجد ابن عثمان .8
يعد أحد أكبر المساجد في مدينة غزة بعد المسجد العمرم، كقد سيمي بيذا االسـ نسبة إلى 
)شياب الديف بف عثماف(؛ أحد عمماء الديف في غزة، كيقع الجامع في حي الشجاعية، كيعكد تاريخ 

 ـ(، كذلؾ كفؽ النقكش المكجكدة فكؽ المدخؿ الجنكبي.1400ىػ/802الجزء األقدـ منو إلى سنة )
اسعة شئ المبنى الحالي مشابيان لتخطيط  بناء المسجد العمرم الكبير، حيث يضـ باحة ك أن

قة، كفي كاجية المسجد مدخبلف عمييما عقكد مدببة، كبينيما تقع ك ر في الكسط، تحيط بيا أربعة أ
 المئذنة عمى قاعدة مربعة، كىك أسمكب معمارم مممككي.

كاجية القبمة مثاالن لمزخارؼ المممككية المحفكرة  كيشكؿ الركاؽ الشرقي "ركاؽ القبمة"،  كتعد
بالصخر، فيي مزينة بزخارؼ ىندسية كنباتية جميمة، أما منبر المسجد فيك مف الرخاـ كمزيف 

(م2012)كزارة السياحة، ،بزخارؼ إسبلمية، كعميو قبة صغيرة فكؽ مقعد الخطيب

 

 

احة كاآلثار، )كزارة السي عثماف ابفمسجد  مسقط أفقي(: 18-2شكؿ)
 (م2013

 عثماف ابف(: مسجد 19-2شكؿ)
 )الباحث(

 :مسجد المحامة .9
داكدار( خبلؿ العصر يقع في حي الشجاعية، كعيرؼ باسـ مدرسة )األمير بردبؾ ال

أطمؽ عميو اسـ )جامع المحكمة(، لذا محكمة شرعية، كخبلؿ العصر العثماني ايستخدـ  المممككي،
بنيت  ، كقدأف المبنى كاف عبارة عف مدرسةمدخؿ البناية يكضح أسيسي المكجكد عمى كالنقش الت

، كيشبو مخططيا 2ـ546 كتبمغ مساحة المدرسة حكالي  كظفت كمسجد. ـ(،1455ىػ/859سنة )
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مخططات الكثير مف المدارس األيكبية كالمممككية، كتتككف مف ساحة مكشكفة في كسط المبنى، 
 أخرل، مثؿ: أماكف االغتساؿ كالكضكء.ميحاطة بغرؼ لممعمميف، كالطبلب، كمرافؽ 

ـ، كتقع 19يقع مدخميا عند الحائط الشمالي لممبنى، أما المئذنة فيبمغ ارتفاعيا حكالي ك   
 كىندسية. ةفي الزاكية الشمالية الغربية لممبنى، كىي مزينة بزخارؼ مممككية، نباتي

 
 

المحكمة )كزارة مسجد  مسقط أفقي(: 20-2شكؿ)
 (م2013ار، السياحة كاآلث

 المحكمة )الباحث((: مسجد 21-2شكؿ)

 :الشيخ زاريامسجد  .10
لى العيد العثماني المبكر، إ بنائويعكد تاريخ  ،في حي الدرج بالبمدة القديمة بمدينة غزةيقع 

بناء مكانو مبنى تـ ك  ثمانية الشكؿ.كىي ، ال المئذنةإكلـ يتبؽ منو األثرم،  تـ ىدـ المسجدقد ك 
 حديث.

  
الشيخ زكريا )كزارة السياحة مسجد  مسقط أفقي(: 22-2شكؿ)

 (م2013كاآلثار، 
 الشيخ زكريا )الباحث((: مسجد 23-2شكؿ)

وسيتناول الباحث المساجد األربعة المتبقية وىي المسجد العمري ومسجد السيد ىاشم 
 ومسجد الشيخ خالد في مدينة غزة ومسجد العمري في جباليا بشيء من التفصيل في الفصل

 الثالث.
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  :غزة قطاع في األثرية للمساجد المعمارية الحالة 2-3-3
 حديثان  ترميمو تـ المساجد تمؾ بعض ففإ ،(م2015)محيسف،  التي قاـ بيا سةاالدر  خبلؿ مف

 كمسجد ىاشـ، السيد كمسجد العمرم، المسجد مثؿ ،عميو الحفاظ تضمف مناسبة عممية بطريقة
 إال كبيرة، تشكىات دكف األثرم المعمارم بطابعيا تحتفظ لتاماز  أخرل مساجد كىناؾ. كالية كاتب

 ىدـ تـ كما. مركاف بف عمي كمسجد عثماف، بفا مسجد مثؿ طكيؿ، زمف منذ ترميميا يتـ لـ نوأ
 منو قائمان  يعد لـ الذم زكريا، الشيخ مسجد مثؿ يسير جزء إال بعضيا مف يتبؽ كلـ المساجد، بعض

 لمعالميا طمس إلى تكسعتيا أك األخرل المساجد بعض عمى اظالحف محاكلة أدت كقد. مئذنتو إال
 ال التي الحديثة اإلضافات نتيجة المعمارم تصممييا في تغيير عمى عبلكة ثية،االتر  كسماتيا
 قشقار، عثماف كمسجد خالد، الشيخ مسجد مثؿ المساجد، لتمؾ المعمارم الطابع مع تتناسب
 .كغيرىا المغربي عمي كمسجد

 مجمكعات إلى تصنيفيا تـ كالتي األثرية، لممساجد المعمارية الحالةالتالي  ؿجدك ال كيكضح
 .عمييا أيجريت التي كالتدخبلت المعمارية حالتيا عمى بناءن 

 (م2015الحالة المعمارية لممساجد األثرية المتبقية في غزة. )محيسف،  (:3-2جدكؿ)
 وصف الحالة الحالة المسجد م

1.  
 العمرم المسجد -
 ىاشـ السيد مسجد –
 كالية كاتب مسجد –

تـ  ممتازة،
 ترميميا
 حديثا

 بطريقة الماضية العشر السنكات في المساجد ىذه ترميـ تـ
 الحفاظ مع ميرة، كعماؿ فنييف كعمى أيدم مبلئمة، عممية
 ثيةاالتر  كالسمات كالطابع المعمارم التصميـ عناصر عمى

 كالتي عضيا،لب الحديثة المباني كاإلضافات أف كما. لمبانييا
 لـ أجزائيا، التكسعة لبعض أك الترميـ ضركرات اقتضتيا

تـ  حيث المسجد، كظيفة أك التاريخي الطابع عمى تؤثر
 .مبلئمة بطريقة التصميـ في دمجيا

 رقية السيدة مسجد -  .2
االنتياء  تـ

 حديثان مف
 ترميمو

 كلكف جيدة، بطريقة المسجد ىذا كتكسعة مؤخران ترميـ تـ
 إلى أدت المسجد فناء في حديث إنشاء مبنى متشم التكسعة
 تككينو في لممسجد، كتغيير األثرم البناء مف جزء حجب
 .الخارجي كشكمو

3.  
 عثماف بف جامع -

 بف عمي جامع-
 مركاف

كلكنيا  جيدة،
 إلى تحتاج

 ترميـ

 دكف التراثية كعناصرىا بطابعيا تحتفظ المساجد ىذه مازالت
 معالميا تخفي أك شكىيات حديثة أك مباني إضافات كجكد

مف  أكثر) طكيؿ زمف منذ ترميميا يتـ كلكف لـ رية،ألثا
 الصيانة أعماؿ بعض فقط ىك تـ إجراؤه كما ،(عاما عشريف

 .المساجد لتمؾ األثرم طبيعة البناء مع تتبلءـ ال التي
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4.  
 الشيخ مسجد -

 زكريا

 منو يتبؽ لـ
 إال جزء
يسير، 
إلى  كيحتاج
 ترميـ

 منو يتبؽ كلـ السنيف عشرات قبؿ المسجد ىذا بناء اندثر
 كعناصرىا بطابعيا تحتفظ مازالت التي مئذنتو سكل

 مف الشديد، ككثير اإلىماؿ مف تعاني كلكنيا. المعمارية
 طكيمة، فترة منذ كصيانتيا ترميميا لعدـ نتيجة التصدعات

 التي المجاكرة المباني بعض خمؼ اختفائيا باإلضافة إلى
 .حديثا بنيت

5.  

 قشقار مسجد -
 عمي مسجد –

 العجمي
 محمد مسجد -

 المغربي
 المحكمة مسجد -
 القزدمرم مسجد -
 خالد الشيخ مسجد -

 مف تعاني
اختفاء 
 كطمس
لسماتيا 
 التراثية،
كتحتاج 
 لترميـ

 كعناصرىا مبانييا مف كبير بجزء المساجد ىذه تحتفظ
 التراثية كسماتيا ليكيتيا ضياع تعاني مف أنيا إال األثرية،
 كاإلضافات بعض المباني تحت أك خمؼ الختفائيا نتيجة

إلى  باإلضافة تكسعتيا، بغرض بيا أيلحقت التي الحديثة
 في أدت لصيانتيا مبلئمة غير بناء كمكاد طرؽ استخداـ
 التاريخي طابعيا طمس في إلى اإلمعاف األحياف معظـ

 .المعمارية كىكيتيا

 
 ة:غز  قطاع في يةاألثر  المساجد منيا تعاني التي المشاال 2-3-4

 األكؿ المشاكؿ، مفنكعيف  مف األثرية المساجد مباني تعاني ،(م2015)محيسف، بحسب 
 اني،ر كالعم المعمارم الصعيد عمى المساجد لمباني كتدىكر تردم مف عنو ينتج كما باإلىمال يتعمؽ
 الصيانة أعماؿمف  )غير مبلئمة لطبيعة المبنى األثرم( بالتدخالت الخاطئة يتعمؽ كالثاني

 كالتكسعات الحديثة. كيمكف إجماؿ تمؾ المشاكؿ في التالي:

 :اإلىمال .1
 ناتج خطر كىك غزة، في األثرية المساجد منيا تعاني التي األخطار أشد مف اإلىماؿ يعتبر

 . الزمف مف طكيمة لفترة صيانة أك ترميـ بدكف كتركيا المساجد، مع التعامؿ في السمبية عف
 :التالي في إيجازىا يمان اثيرة طارأخ اإلىمال عن وينتج

 :األثري المبنى حجارة تآال -
كما  ء،اكاالىتر  لمتآكؿ حجارتو تتعرض لممسجد المستمر كاالستخداـ الجكية لمعكامؿ نتيجة

 المساجد تمؾ جميع كأف خاصة ،زكريا الشيخ مسجد مئذنة حجارة كالذم يبيف تآكؿ( 24-2شكؿ) في
 المكنة كذلؾ تضعؼ الزمف مركر كمع. الصبلبة قميؿ يعتبر كالذم الرممي، الحجر مف مبني
 .لبلنييار المسجد يعرض مما الحجارة، بيف بطةاالر 
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 )الباحث( زكريا الشيخ مسجد مئذنة حجارة تآكؿ(: 24-2شكؿ)

 

 :والتصدعات الشروخ -
 بعض ظيكر نفسيا، الحجارة كتآكؿ األثرية الحجارة بيف بطةاالر  المكنة تآكؿ عف ينتج

 ىيكؿ في تصدعان  كتسبب تدريجيان  تتسع كالتي المساجد، تمؾ كأسقؼ فاجدر  في كالشركخ لتشققاتا
 .سميمة بطريقة كصيانتيا معالجتيا يتـ لـ حاؿ في بانييارىا ييدد ما كىك المبنى،

 البصري التشوه -
 كانييار حجارتو لتآكؿ نتيجة لممسجد بصرم تشكه حدكث إلى الصيانة كقمة اإلىماؿ يؤدم

 جانب إلى. األسكد المكف إلى كتحكليا األثرية حجارتو عمى كالفطريات النباتات نمك ككذلؾ بعضيا،
 باإلضافة نيا،اجدر  عمى الممصقات كضع أك الكتابة مثؿ المباني لتمؾ تسئ التي البشرية التدخبلت

 (25-2شكؿ)انظر  .بجانبيا القمامة رمي إلى
 :للمساجد نيةاالعمر  الرمزية غياب -

 اختفاء إلى عمرانية ناحية مف األثرية المساجد عمى لمحفاظ تنظيمية خطة غياب ميؤد
 مبلصقة، كأحيانا مجاكرة، تبنى التي العالية السكنية كالمباني اتر العما خمؼ األثرية المساجد مباني
 النسيج ضمف كتخطيطيان  معماريان  لظيكرىا كالحاجة المباني، تمؾ لخصكصية عاةامر  دكف ليا

 دينية رمزية مف يمثمو كما لممسجد المعمارم لمشكؿ طمس ذلؾ عف كينتج .لؤلحياء الحضرم
 في ىبكط مف كالمجاكرة العالية المباني تمؾ تسببو قد ما عمى عبلكةن  غزة، في لمسكاف كتاريخية

 جمية كاضحة المشكؿ ىذه كتبدك .األثرم المبنى ىيكؿ في كشركخ تشققات إحداث إلى يؤدم التربة
 العجمي كمسجد ،(26-2شكؿ)كما في  خالد الشيخ مسجد ككذلؾ زكريا، الشيخ مسجد مئذنة حالة في

 .متفاكتة بدرجات

  
ة المحكم مسجد لجدار البصرم التشكه (:25-2شكؿ)

 )الباحث(
 الشيخ مسجدل العمرانية الرمزية غياب(: 26-2شكؿ)

 (م2015)محيسف،  خالد
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 :يغير مالئمة لطبيعة المبنى األثر  تدخالت .2
 :كالتالي نكعيف إلى سمبية مف آثار عنيا ينتج كما التدخبلت، تمؾ تصنيؼ تـ كقد

 :مناسبة غير إنشاء وطرق مواد استخدام: أوالً 
 أساليب الحاالت، مف كثير في غزة، مدينة في األثرية المساجد كترميـ لصيانة يستخدـ

 أف حيث تأثيرىا، حيث مف ممارساتال تمؾ كتتنكع. األثرم البناء طبيعة مع تتناسب ال بناء كمكاد
 بعضيا استخداـ يؤدم فيما كجمالية، فنية ناحية مف األثرم المبنى عمى سمبية تاتأثير  لو بعضيا
 لممباني اإلنشائي الييكؿ عمى التأثير دكف كالبصرم، المعمارم التشكه بعض حدكث إلى اآلخر
 :يمي ما الممارسات مف النكع ىذا أمثمة كمف. األثرية

 :واألسقف ناالجدر  لتاسية أسمنتية قصارة ستخداما -
 ما كىك مساميتيا، لقمة نتيجة تيكيتو كمنع الرممي، الحجر داخؿ الرطكبة حجزكينتج عنيا 

 بدىاف القصارة تمؾ بطبلء الحاالت معظـ في حدة المشكمة كتزداد الحجر. كتفتت تآكؿ إلى يؤدم
 أشير عدة بعد بالظيكر السمبية آثارىا تبدأ كالتي الرطكبة، حجز مشكمة زيادة إلى يؤدم ببلستيكي

 لممظير تشكه ذلؾ عف كينتج. الرممي كالحجر لمقصارة تدريجي كتآكؿ لمدىاف، لةاإز  مسببة فقط
زعاج لممسجد الداخمي  أرضيات عمى كالقصارة الدىاف ءاأجز  مف يتساقط ما بسبب لممصميف كا 
 .لمصبلة المخصصة المسجد

 
 )الباحث(العجمً.  مسجد فً البالستٌكً والدهان األسمنتٌة القصارة استخدام(: 27-2شكؿ)

 :الداخلية ناالجدر  لتاسية المزجج ميكاالسير  بالط استخدام -
 كالحمامات الرطبة ماكفلؤلعادة  المخصص الببلط، مف النكع ىذا استخداـ يؤدم

 الحجارة تيكية منع إلى منتسألا باستخداـ األثرية لممساجد الداخمية فاالجدر  تبميط في كالمطابخ،
 كتآكميا الرممية لمحجارة تفتت ذلؾ كيسبب. فابالجدر  الرطكبة كـاتر  كبالتالي مساميتو، النعداـ األثرية

 ذلؾ عف كينتج. الزمف مف قصيرة فترة بعد كتساقطو بيا الببلط ذلؾ تماسؾ عدـ كبالتالي تدريجيان،
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خفاء لممسجد الداخمي غالمفر  تشكيو أيضان   المكف في الكاضح االختبلؼ بسبب ثية،االتر  ماتولس كا 
 .المزجج ميؾاالسير  كببلط الطبيعي األثرم الحجر بيف البناء كطريقة كالمممس

 :مالئمة غير بطريقة ماملة عناصر استخدام -
 المجكء كيتـ .التكييؼ كأجيزة كحاكالمر  الخارجية اإلضاءة كحدات استخداـ ذلؾ أمثمة كمف

 محمد مسجد مثؿ سنة 150 حكالي عف أحدثيا عمر يقؿ ال كالتي األثرية، مساجدال الف ان نظر  لذلؾ
 الكحدات بتمؾ إنشائيا عند مجيزة تكف لـ كغيرىا، المحكمة كمسجد العجمي عمي كمسجد المغربي

 كحدات كخاصة الحاضر، الكقت في اإلضافات ليذه الممحة لمحاجة كنتيجة .أصبلن  تكف لـ التي
 مع تثبيتيا كطريقة شكميا في تتناسب ال خارجية حديثة كحدات تركيب ةعاد يتـ كالتيكية، اإلضاءة
 الداخمي غالمفر  بصرم تشكه حدكث ذلؾ عف كينتج. لممساجد األثرم كالبناء التصميـ طبيعة

 أك اليدـ تـ حاؿ في كفنية إنشائية مشاكؿ مف اإلضافات تمؾ تسببو قد ما إلى باإلضافة لممساجد،
 العممية لمطرؽ عاةامر  دكف ليا مخفية تمديدات عمؿ أك لتركيبيا، كاألسقؼ فاالجدر  في النقب

 .الخصكص بيذا السميمة

 
 عثماف قشقار. )الباحث( مسجد في خارجية كيربائية كحدات استخداـ(: 28-2شكؿ)

 :الحديثة اإلضافات: ثانياً 
 المبنى جانب إلى لمتكسعة، حديثة إضافات كجكد األثرية المساجد معظـ في يبلحظ

 المصميف، عدد في المطردة الزيادة بسبب بيا ممحقة جديدة مباني بناء خبلؿ مفكذلؾ  األثرم،
 إنشاء ذلؾ، إلى باإلضافة األحياف، مف كثير في تتطمب كالتي السكاف، عدد لزيادة طبيعية كنتيجة
 أك جمالية ناحية مف سكاءن  لممسجد، األثرم البناء عمى اسمب حيث تؤثر. مجاكرة حديثة مساجد
 ما غالبان  األثرم، المبنى جانب إلى جديد مبنى بناء اإلضافات، تمؾ أمثمة كمف. إنشائية أك كظيفية
 المحكمة، كمسجد خالد، الشيخ مسجد مثؿ مساجد في كاضحان  ذلؾ كيبدكالمسجد،  فناء في يككف

 في االكتفاء تـك . متفاكتة بدرجات كذلؾ القزدمرم، كمسجد المغربي، محمد كمسجد قشقار، كمسجد
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 كألكاح الحديد مف بسقؼ الخارجي الفناء بتغطية العجمي عمي مسجد مثؿ األخرل المساجد بعض
 .المغطاة الداخمية المساحة لزيادة الزينكك

 ثيةاالتر  لسماتو كفقد األنظار، عف لممسجد األثرم البناء حجب إلى اإلضافات ىذه كتؤدم 
 كأسقؼ فاجدر  ءاكر  تختفي التي المعمارية كلقيمتو اريخيةالت لرمزيتو طمس كبالتالي كالحضارية،

 اثرم مسجد لكجكد إشارة أم الخارجي شكميا في تعكس كال بصمة، ثاالتر  إلى تمت ال جرداء
 الخارجية كالساحات الفناء كىك المعمارية عناصره مف جدان  ميـ لعنصر المسجد كذلؾ كيفقد. خمفيا

 لبلعتماد، ان نظر  لممسجد، الداخمية الكظيفة تتأثر لذلؾ نتيجةكك الصبلة، بقاعة المحيطة المكشكفة
 .الصبلة قاعة كخاصةن  الداخمية، المسجد غاتالفر  كالتيكية اإلضاءة تكفير في الفناء عمى غالبان،

ضافةك  المسجد، لمداخؿ تغيير الحاالت، معظـ في اإلضافات، تمؾ كتتطمب   أعمدة ا 
 الصبلة، قاعة مف الحاالت بعض في مداخؿ ذات تككف ةالعمكي لمطكابؽ جاكأدر  جديدة خرسانية

 .لممسجد الداخمية كالكظيفة الحركة عمى سمبان  يؤثر ما كىك
 كىدـ األثرم، المبنى عمى التعديبلت بعض ءاإجر  اإلضافات تمؾ تتطمب أف كذلؾ كيحدث

 في ألخيرةا التكسعة ءاإجر  عند القزدمرم جامع في حدث ما مثؿ جديدة أبكاب لفتح نواجدر  لبعض
 تمؾ عمى تطؿ أبكاب لفتح القبمة فاجدر  مف اءز أج لبعض ىدـ مف ذلؾ تطمبو كما الشرقية، الجية

 . التكسعة
 

  
 بألكاح العجمي عمي مسجد فناء تغطية(: 29-2شكؿ)

 (م2015ك )محيسف، الزينك
 القزدمرم بمسجد الممحقة التكسعة(: 30-2شكؿ)

 (م2015)محيسف،  الشرقية الجية مف
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  غزة قطاع في األثرية المباني على الحفاظ 2-4
 مف ليس عميو كالحفاظ خاص بشكؿ كالمعمارم عاـ بشكؿ الحضارم بالتراث االىتماـ إف

 .فييا كتتنافس الدكؿ إلييا تسعى التي السياسات مف ىك بؿ الثانكية أك الجديدة األمكر
 الصناعية الثكرة بعد عشر التاسع القرف في كاضح بشكؿ المكضكع بيذا االىتماـ بدأ فقد

 بالمباني االىتماـ أخذ حيث كالثانية األكلى العالمية الحرب بعد جمي بشكؿ إليو الحاجة كظيرت
 .(م2002 الييجاء، أبك) ،العالمية صفة التاريخية كالمناطؽ

 يمتد كالذم العريؽ كالمعمارم الحضارم بتراثيا تزخر الفمسطينية كقرانا مدننا أف كحيث
 ماضينا بيف لمتكاصؿ مادة كمشكبلن  الحاضر يعايش صامدان  زاؿ كما الزمف مؽع في ضاربان 

 مف فإنو يكميان  ليا يتعرض التي كالنكبات كالتعديات التأثيرات كؿ مف بالرغـ كمستقبمنا كحاضرنا
 بيف الشعب ىذا كحضارة تاريخ يضيع ال حتى األصيؿ المعمارم اإلرث ىذا عمى الحفاظ الكاجب
 .(م2009 مفمح،) ،الميدمة كالحجارة كالتراب الركاـ

 
  :األثرية المباني على بالحفاظ المتعلقة فلسطين في والتشريعات القوانين 2-4-1

 حيث السابقيف، القرنيف في عالمية صفة يأخذ التراث الثقافي بحماية االىتماـ أصبح لقد
 العالمي لتراثا عمى لممحافظة دكلية كتكصيات مكاثيؽ كضع إلى تيدؼ عديدة دعكات ىناؾ كانت

 كالمعالـ باآلثار أضرت التي العكامؿ مف كغيرىا السريعة العمراني النمك عمميات ظؿ في كخاصة
 االتفاقيات إلى باإلضافة الكطني المستكل عمى السائدة القكانيف مراعاة إف. كبير بشكؿ المعمارية
 الضابط كاألنظمة تشريعاتكال القكانيف تعتبر إذ الحفاظ لسياسات الرئيسية العكامؿ مف الدكلية
 :مستكييف عمى ،(ـ2002 ،أبك الييجا)بحسب  القكانيف كتكضع العمراني، التراث مع لمتعامؿ الرئيسي

 كالحماية كاألبنية التنظيـ بقكانيف التراث قكانيف ربط إف :الوطني المستوى على القوانين. 1
 قكانيف إلى باإلضافة األىمية بالغ رأم االرتفاعات أك المكاد أك الشكؿ حيث مف المكاصفات ككذلؾ

 .العمراني التراث عمى تؤثر أف يمكف خاصة قكانيف كأية التخطيط
 مف يتـ عامة طرأ بتحديد اليكنسكك اىتمت لقد: العالمي المستوى على القوانين. 2

 مف العديد بكضع قامت فقد لمبشرية، الثقافي المكركث عمى الحفاظ عمميات كتكجيو تنظيـ خبلليا
 مف المباني مع االتفاقيات ىذه كتتعامؿ األبنية كتأىيؿ بإعادة تختص التي كاالتفاقيات المعاىدات

 ىذه كتأتي مستدامة، كتنمية كتاريخية، ثقافية قيمة ذك كتراث لمسكف، كأماكف: جكانب ثبلث
 تدابير خبلؿ مف كذلؾ كالتقنيات كالمسؤكليات المياـ تحديد في تساىـ عممية بدالالت االتفاقيات
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دارية كتقنية عممية  المتعمقة المحمية تشريعاتيا تعدؿ أف لمدكؿ كيمكف مختمفة، كمالية كتشريعية كا 
 .التكصيات ىذه في المحددة العامة األطر مف كثير عمى باعتمادىا التاريخية معالميا بحماية

 مف الحكـ انتقؿ حيث ،عديدة حككمات تحت الماضي القرف في فمسطيف خضعت
 كبالتالي الفمسطينية، السمطة ثـ اإلسرائيمي،االحتبلؿ  ثـ البريطاني، االنتداب إلى ييف،العثمان
 فبل يزاؿ ،الثقافي التراث بحماية يعني حديث فمسطيني قانكف اآلف حتى يكجد ال، ك القكانيف تنكعت
كالذم  ،البريطاني االنتداب حقبة في صدر كالذم) كتعديبلتو ـ1929 لسنة البريطاني اآلثار قانكف

 في نافذان ( الفمسطيني الثقافي التراث حماية ىدفو يكف كلـ الفمسطينية الكطنية المصالح يراع لـ
 قانكف محمو كحؿ ـ1966 سنة الغربية الضفة في األردني الحكـ حقبة في لغيأي  فيما، غزة قطاع
 .ـ1966 لسنة( 51) رقـ القديمة اآلثار

 ـ1995 عاـ اآلثار حكؿ انتقالي قانكف مشركع إعداد الفمسطينية السمطة عيد في تـ كقد
 ـ2003كفي سنة  .عميو المكافقة يتـ فمـ صياغتو بعد كبيرة مشكبلت كاجو المؤقت القانكف ىذا لكف
 عمى ـ1966 لسنة( 51) رقـ األردني القديمة اآلثار قانكف سرياف بشأف قانكف مشركع تقديـ تـ

 المجمس إلى ترحيمو كتـ ،األكؿ التشريعي المجمسمف  قريي  لـ أنو إال ،الفمسطينية األراضي جميع
 كعدـ المشركع ىذا تجميدإلى  اآلف حتى ـ2007 منذ هانعقاد عدـ أدل الذم الثاني، التشريعي

صداره إقراره  بحماية العبلقة ذات كالمكائح األنظمة مف عددان  المتعاقبة الحككمات أصدرت كقد .كا 
 .إقراره لكف لـ يتـك  حديث قانكف عمشرك  إعداد كتـ الثقافية، الممتمكات

 فيما البريطاني القانكف عف كثيران  يختمؼ ال ـ1966 لسنة القديـ األردني اآلثار كقانكف
 اآلثار.  ممكية كتنظيـ األثرية كالمكاقع النصب بحماية الخاصة باإلجراءات يتعمؽ

 جديدة عاتتشري في البحث ضركرة تستدعي الفمسطينية التشريعية المشكبلت أف كيتضح
 كالتراث عاـ بشكؿ الفمسطيني الثقافي لمتراث أفضؿ قانكنية حماية لضماف كمكحدة كمتكاممة
 تمثؿ أنيا باعتبار الدكلية كالتكصيات االتفاقيات تطبيؽ مدل يتضح كما خاص، بشكؿ المعمارم

 كرد كقد .مييزت دكف المختمفة العالمية الثقافات تراث عمى اإلبقاء إلى تيدؼ كشفافة صريحة سسان أي 
 الثقافية، كالممتمكات األثر تعريؼ) منيا الثقافي التراث حماية في رئيسية مكاضيع القكانيف ىذه في

 ياأن إال ،(الصيانة أعماؿ ،الممنكعة التدخؿ أعماؿ ،األثر ممكية األثر، حماية عف المسئكلة الجية
 الحضرية بالمخططات ثاراآل قانكف ربط مثؿ األثر حماية في رئيسية مكاضيع عمى ركزت لـ

 التاريخية المباني لحماية كاضحة فمسفة عمى كالتأكيد التاريخية المدف بمراكز الخاصة كالتشريعات
 المؤسسات دكر ىك كما اآلثار لحماية تخصص كالتي الدكلة صندكؽ في تكفيرىا البلـز كالميزانيات

  .معيا كالتنسيؽ أعماليا تكجيو ككيفية الحككمية غير
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  في قطاع غزة: األثرية المباني على الحفاظ وتحديات المشا 2-4-2
عمى  لمحفاظ المشكبلت مف العديد مف عاـ بشكؿ النامية كالدكؿ العربية الدكؿ تعاني

 كجو عمى المتكسط حكض في التقميدية العمارة تشكؿك  ،المعمارم ضمنو كمف الثقافي المكركث
 الكقت ففي المختمفة، الثقافات تكامؿ عف تجةالنا لمتقاليد ككمخزف لمتراث أساسي مككف الخصكص

عادة الحفاظ تـ الذم  عدد ألكبر متاحا كجعمو المتكسط الحكض تراث في المميزة المعالـ إحياء كا 
 باالىتماـ أىمية األقؿ التقميدية المباني مف المككف العمراني النسيج يحظى لـ العامة، مف

 كمحددة كاضحة رؤية غياب يعتبر عاـ بشكؿك . (De Filippi, Francesca, 2005) ،المطمكب
 الحفاظ في العاممة الجيات بيف التنسيؽ كغياب المبني، ضمنو كمف الثقافي التراث عمى لمحفاظ
 المحمية القكانيف ظؿ كفي مستداـ، تنمكم بشكؿ التراث مصادر إلدارة الرسمية كغير الرسمية
 ضكابط ككضع تقييـ إعادة إلى بحاجة تيال الدكؿ مف العديد في الثقافي المكركث عمى لمحفاظ

 مف تجعؿ التي التحديات مف الكثير ذلؾ كغير البلزمة المادية القدرات كغياب لتنفيذىا، لياتآك 
 مف مجمكعة المعمارم الحفاظ يكاجو. (ـ2002 ،أبك الييجا) ،بداياتو في المبني التراث عمى الحفاظ
 التراث بأىمية الكعي كغياب كاالقتصادم تماعياالج التطكر إلى أسبابيا إيعاز يمكف المشاكؿ
 مشاركة كغياب القانكنية الحماية كغياب الحفاظ لتحقيؽ البلـز التمكيؿ كجكد كعدـ العمراني
 المجتمع مشاركة زيادة في تساىـ مبلئمة آليات كضع كعدـ الخاص، كالقطاع المحمي المجتمع
 .الحفاظ عممية في الخاص كالقطاع المحمي

 ،المصرم) اما أوردىا العمراني للتراث المشالة التراثية األبنية تواجو التي المشاال مالإج يمانو 

 في: (ـ2010
 الحضرم كالتخطيط االقتصادم كاالستثمار التطكير لمصمحة التراثية األبنية مف العديد ىدـ .1

 .كحضارتيا األمة لثقافة الممثؿ الحضرم النسيج تفكيؾ كبالتالي
 .التراثية يلممبان حصر كجكد عدـ .2
 .التراث ىذا بأىمية الكعي غياب .3
 قكاعد كجكد لعدـ المستثمريف أك أصحابيا قبؿ مف لؤلبنية المدركس غير العشكائي الترميـ .4

 .لمترميـ أساسية
 :غزة( كمف ضمنو التراث في) المعماري التراث تواجو التي التحدياتوأبرز 

 .كطنيةال األجندة عمى مرمكؽ، مكاف في لمتراث، كجكد ال. 1
 .لحمايتو مبلئـ قانكني إطار يتكفر ال. 2
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 ذلؾ كيشمؿ المجاؿ ىذا في العاممة المؤسسات بيف فيما الكاضحة، غير كاالختصاصات األطر. 3
 .المدني المجتمع كمنظمات الخاص، القطاع كمؤسسات الحككمية، المؤسسات

 المراكز تدمير لىإ يؤدم الذم عميو، المسيطر غير أك المخطط، غير الحضرم التكسع. 4
 .أخرل ثقافي تراث كمعالـ كمكاقع التاريخية كالمباني

 .كذلؾ التاريخية كالمباني كلممراكز الثرية، كالمعالـ لممكاقع المستمراف كالنيب التخريب. 5
 .لمتنمية كمصدر الثقافي التراث كقيمة أىميةالمحدكد ب كالثقافي االجتماعي الكعي. 6
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 :خالصة
المساجد في اإلسبلـ مف حيث التعريؼ كالتصنيؼ كعناصر  مقدمة عفالفصؿ تناكؿ 

المسجد، كالتعريؼ بالمبنى األثرم كتصنيفاتو كأشكاؿ التعامؿ معو، ككذلؾ تناكؿ المساجد األثرية 
 عمارية كمشاكميا التي تعاني منيا.في قطاع غزة مف حيث أىميتيا التاريخية كخصائصيا الم

كخمص الباحث إلى أف المساجد ىي مف أىـ العمائر اإلسبلمية التي ما زالت تؤدم 
كظيفتيا التي أينشئت مف أجميا، كىي مف أكثر العمائر التي تمثؿ حضارة المسمميف كتدلؿ عمى 

ب تاريخية، كاف ليا تطكر الحضارة اإلسبلمية عبر العصكر. كقد تعاقبت عمى قطاع غزة عدة حق
دكر بارز في تنكع أشكاؿ العمائر اإلسبلمية، كمف أبرزىا الحقبة المممككية كالعثمانية كالتي ال يزاؿ 
العديد مف المساجد التي تعكد لياتيف الحقبتيف باقيا حتى اآلف، رغـ اندثار العديد مف المساجد 

ني الكثير منيا مشاكؿ عديدة نتيجة األثرية، حيث لـ يتبقى منيا إال خمسة عشران مسجدان، يعا
اإلىماؿ كالتدخؿ الخاطئ، كالتي كاف ليا آثاران سمبية عمى ىذه المساجد أدت في كثير منيا إلى 
طمس معالميا التاريخية، كىدـ أجزاء كبيرة منيا، كغيرىا مف اآلثار التي أضرت بالمساجد معماريان 

نشائيان كجماليان ككظيفيان.   كا 
ؿ ىذا الفصؿ غياب الدكر الفعاؿ كالحقيقي لمجيات ذات العبلقة في كما تبيف مف خبل

حماية ىذه المساجد األثرية مف خبلؿ سف القكانيف كالتشريعات الكفيمة بالحفاظ عمى ما تبقى منيا، 
كالعمؿ الجاد كالتعاكف المشترؾ بيف جميع الجيات ذات العبلقة، لكضع خطة كآلية يتـ مف خبلليا 

جد األثرية مف االندثار كالدمار، حفاظان عمى ىكية ىذه الببلد اإلسبلمية حماية ىذه المسا
 كالتاريخية.



 

 
 لثالثاالفصل 

 غزة قطاع في األثرية المساجد ترميم مشاريع دراسة

 
 ................................................................... غزة قطاع في الترميـ مشاريع 3-1
 .............................................. األثرية المساجد الحفاظ عمى في كليةد تجارب 3-2
 .................................... غزة قطاع في األثرية المساجد بعض ترميـ مشاريع تحميؿ 3-3
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 :تمييد
مجرل الحياة تحمؿ المعالـ التاريخية رسالة ركحية عف ماضي البشرية، كتبقى بالنسبة ل

شاىدان حيان عمى التقاليد العريقة لمشعكب الغابرة، حيث أصبحت البشرية جمعاء تعي أكثر فأكثر 
بكحدة قيميا اإلنسانية، كتعتبر ىذه المخمفات تراثان مشتركان تمتـز بالحفاظ عميو كصيانتو كتبميغو 

 .بكامؿ عناصره لؤلجياؿ القادمة
المحافظة عمى القيـ الجمالية كالتاريخية لممعمـ إف الترميـ عممية متخصصة تيدؼ إلى 

برازىا، كتستند إلى احتراـ المكاد األصمية كالكثائؽ األصمية ذا اتضح أف التقنيات التقميدية غير 3كا  ، كا 
مبلئمة فإف تدعيـ المعمـ كتقكيتو يمكف أف يتـ بالمجكء إلى أم مف تقنيات البناء كالترميـ الحديثة 

 .4المعطيات العممية كالتجربةالتي أظيرت نجاعتيا 
إف المساىمات المختمفة مف كؿ العصكر في تشييد معمـ يجب احتراميا، إذ أف تكحيد 

، كما أف التعكيض عف عناصر مفقكدة يجب أف 5األسمكب ليس اليدؼ المنشكد مف عممية الترميـ
تتسبب عممية  يككف بطريقة منسجمة مع المعمـ ككؿ، مع إبرازىا عف العناصر األصمية حتى ال

  .(Erder, 1986)، 6الترميـ بتزييؼ األدلة الفنية أك التاريخية

                                                           
3
 .وثٌقة البندقٌة( من 9المادة ) 
4
 .وثٌقة البندقٌة( من 10لمادة )ا 
5
 .وثٌقة البندقٌة( من 11المادة ) 
6
 .وثٌقة البندقٌة( من 12المادة ) 
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 :غزة قطاع في الترميم مشاريع 3-1
 الحككمي القطاع اىتماـ رغـتتزايد في قطاع غزة مشاريع الحفاظ كالترميـ لممباني األثرية، ك 

 المباني ترميـ مجاؿ في العيد حديثةال تزاؿ  الفمسطينية التجربة أفإال  األثرية بالمباني كالخاص
لعدد مف المباني األثرية، منيا ما  ترميـ مشاريع غزة قطاع في أيجًريت. فقد عمييا كالحفاظ األثرية
كقد مضى عمى بعض ىذه المشاريع عدة سنكات، كتعاني  األثرية، المساجدبعض  ترميـيتعمؽ ب

حفظ ىذا التراث الياـ، حيث أدت بعض ىذه المساجد مف اإلىماؿ كعدـ االىتماـ بالصكرة الكفيمة ب
مشاريع الترميـ الخاطئ إلى إخفاء الصكرة الحقيقية كتشكيو بعضان منيا، نتيجة إضافة بعض 

 األجزاء الحديثة كالمبنية بطرؽ عصرية كالتي ال تتناسب مع قيمة المساجد التاريخية.
 
 :غزة قطاع في الترميم مشاريع عن لمحة   3-1-1

 إلى بعضيا تاريخ يرجع كالتي الميمة كالتاريخية األثرية المباني مف العديد غزة قطاع يضـ
 كالمكاقع المباني تمؾ عدد كيبمغ. غزة ةنمدي في الكبير العمرم الجامع مثؿ عاـ 2000 حكالي
أثريان، كما  مكقعامبنى ك  212 حكالي اإلدارة العامة لمسجؿ الكطني بكزارة السياحة كاآلثار إلى حسب

 كحدىا،البمدة القديمة  في معظميا يتركزفي محافظة غزة  170منيا  ،(1-3كؿ )جدىك مكضح في 
 .العامة كالمباني كاألضرحة كالزكايا المساجدك  السكنية البيكت العدد ىذا كيشمؿ

 (م2013)كزارة السياحة كاآلثار،  .إحصائية المكاقع كالمباني األثرية في قطاع غزة (:1-3جدكؿ)

 العدد نوع المبنى م
 130 يتب  .15
 15 مسجد  .16
 1 كنيسة  .17
 1 قصر  .18
 2 سباط  .19
 1 سبيؿ  .20
 1 حماـ  .21
 1 زاكية  .22
 3 سكؽ  .23
 21 كاجية  .24
 1 بئر  .25
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 6 محؿ تجارم  .26
 1 مدرسة  .27
 1 فسيفساء أرضية  .28
 4 مقاـ  .29
 3 مقبرة  .30
 20 مكقع كتؿ  .31

 212 المجموع

 
عادة ترميـ عمى بالعمؿ رسمية كغير رسمية كجيات مؤسسات عدة قامت قدك    تأىيؿ كا 

 (2-3) الجدكؿ كيبيف المعمارم، التراث ىذا عمى الحفاظ عمى منيا حرصان  المباني تمؾ مف عدد
 .بذلؾ قامت التي كالجيات ترميميا تـ التي المباني

 (، بتصرؼـ2008، محيسف ). حصر مشاريع الترميـ في قطاع غزة (:2-3جدكؿ)

 المدينة الموقع األثري م
التي  الجية
على  أشرفت
 الترميم عملية

 السنة الجية الممولة

 2004 ككيكرز إيكافمركز  غزة حماـ السمرة  .1

2.  
سباطي العممي 

 ككساب
 2004 ككيكرز إيكافمركز  غزة

 غزة قصر الباشا  .3
كزارة السياحة 

 2004 المنحة الفرنسية كاآلثار

 2005 تبرعات محمية كزارة األكقاؼ غزة مسجد كاتب كالية  .4

 خانيكنس قمعة برقكؽ  .5
رة السياحة كزا

 كاآلثار
 2005 المنحة الفرنسية

 مبرة الرحمة غزة بيت حتحت  .6
ىيئة األعماؿ 

 الخيرية
2006 

 كزارة األكقاؼ  غزة الجامع العمرم الكبير  .7
األمير كليد بف 

 طبلؿ
2000 

وحتى 

2008 

 غزة جامع السيد ىاشـ  .8
مركز  اليندسة 

 كالتخطيط
 2009 تبرع خيرم
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 2011 بمدية جباليا إيكافمركز  جباليا مسجد العمرم  .9

 2010 - إيكافمركز  غزة بيت أبك شعباف  .10

 2010 - إيكافمركز  غزة بيت سيسالـ )العشي(  .11

12.  
 34ترميـ جزم لػ 
 بيت أثرم

 - إيكافمركز  غزة
2000 

وحتى 

2011 

 2013 ناجي الخضرم - غزة بيت الباشا  .13

 2013 بنؾ فمسطيف إيكافمركز  غزة صيانة بيت العممي  .14

 إيكافمركز  غزة السقاقصر   .15
 السكيدية الككالة
 "سيدا" الدكلية

2010 

 2014 تبرع خيرم إيكافمركز  غزة رقية يدةمسجد الس  .16

 غزة سبيؿ الرفاعية  .17
كزارة السياحة 

 كاآلثار
 اإلغاثةىيئة 

 (HHIالتركية )
2014 

18.  
مسجد ابف كاجية 

 عثماف
 2014 ماليزيا أماف إيكافمركز  غزة

19.  
صيانة سباطي 

 ي ككسابالعمم
 غزة

 2014 ماليزيا أماف إيكافمركز 

 غزة قصر الباشاصيانة   .20
كزارة السياحة 

 كاآلثار
UNDP 2015 

 
كييبلحظ أف الجيكد التي قامت بيا الجيات الحككمية في المحافظة عمى التراث الحضارم 

قامت  الفمسطيني ىي جيكد متكاضعة كال ترقى إلى المستكل المطمكب، كأف أغمب مشاريع الترميـ
بشكؿ كامؿ مع  ترميميا تـ التي األثرية المبانيبيا جيات خاصة، كييبلحظ أيضان ) عند مقارنة 

عادة تدخؿ إلى تحتاج التيكالمباني  المكاقع  كىك ،%15 تتجاكز ال فيي قميمة نسبة يانأ ( تأىيؿ كا 
لمختصة، ا كالمراكز كالجامعات الكزاراتمف  المسئكلة الجيات جميع مف العمؿ يستكجب ما
 .ترميـ إلى تحتاج زالت ما التي المباني مف كبير عدد ىناؾ فأك خاصة  فيما بينيا التنسيؽك 
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 :غزة قطاع في األثرية المباني بترميم العالقة ذات الجيات  3-1-2
 المكاقع عمى كاآلثار السياحة كزارة تشرؼ حيث، المجاؿ ىذا في العاممة الجيات تتعدد

 يكجد كما األثرية، المساجد عمى الدينية كالشؤكف األكقاؼ كزارة رؼتش حيف في األثرية، كالمباني
 .كالمحافظة عمى اآلثار بالتراث ييعنى كالذم (إيكافعمارة التراث ) مركز اإلسبلمية الجامعة في
 
 ػ :ممثبلن ب)الحككمي( القطاع الرسمي  .1

 وزارة السياحة واآلثار: 
 النيكض عمىـ 1994 العاـ كاخرأ في تأسيسيا كمنذ كاآلثار السياحة كزارة سارعت

 رككد مف السياحة قطاع عانى ما بعد الفمسطينية كالمكاقع المناطؽ كافة في السياحية بالصناعة
ىماؿ  عمى المحافظة :منيا اتجاىات عدة في العمؿ بدأت حيث عامان  25 مف كثرأ استمر كا 

 مف الكطف محافظات جميع في المكاقع كتييئة الترميـ مشاريع كتنفيذ كحمايتو الثقافي المكركث
 .كالدكلية العربية كالمنظمات الحككمات بعض مع بالتعاكف الجنكب لىإ الشماؿ

 
  األوقاف والشؤون الدينية:وزارة 
 األكقاؼزارة لك  غزة،في قطاع  المساجد مف كغيرىا إدارية، ناحية مف األثرية المساجد تتبع 
 إلى باإلضافة الديني، دكرىا بأداء لقياميا يمـز ما ركتكفي رعايتيا عمى تقكـ التي الدينية كالشئكف

 في المساعدة أك بتمكيميا، إما تقكـ كالتي ليا، تيجرل التي كالصيانة الترميـ أعماؿ عمى ؼرااإلش
 .متبرعة جيات مف التمكيؿ ذلؾ إيجاد

 
  :(إيوانمراز عمارة التراث ) القطاع الغير رسمي ممثبلن بػ .2

 الترميـ كحدة اسـ تحت ،م2000 العاـ مطمع في التراث عمارة مركز تأسيس فكرة تبمكرت
 عمى الحفاظ بدافع ؛غزة في اإلسبلمية بالجامعة اليندسة بكمية الحضرم كالتأىيؿ المعمارم
 خبراء مف مباشرة كمشاركة بإشراؼ المركز يعمؿ .المعمارم الثقافي كالمكركث التاريخية المناطؽ

 .اإلسبلمية بالجامعة اليندسة بكمية التدريسية الييئة كأعضاء الترميـ مجاؿ في
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 :األثرية المساجد الحفاظ على في دولية تجارب 3-2
 العربية الببلد في المتميز كالمعمارم العمراني التراث ذات القديمة المباني تتشابو تكاد
 ةالثقيم أك، المختمفة بأنكاعيما يكالطم كالطيف خفيفة مباني مف تشيد فمعظميا ،كاإلسبلمية
 ،كالتدىكر كالتآكؿ التصدعات بعضيا كأصاب طكيبلن  دىران  معظميا عٌمر المباني كىذه ،كالحجارة

 يحتاج ال كقد ،كالمعالجة كالترميـ باإلصبلح التراث ىذا عمى المحافظة يف كتجتيد ىذه الدكؿ
 اتػػتقني ىػػإل رػػخاآل ضػػالبع اجػػيحت دػكق ،ةػػمكمف أك ،ةػػصعب أك ،ةػػحديث اتػػيػتقن ىػػإل بلحػػاإلص
 .ـ(2010 ،اليماني)، حديثة

كتعتبر مرحمة التكثيؽ مف أىـ المراحؿ في مشركع الترميـ حيث تكفر المعمكمات التاريخية 
 سنتناكؿ بحثمال ىذا كفي كالفنية لؤلثر كالتي تساعد في اتخاذ أساليب كطرؽ الترميـ المناسبة،

 .الكبير في اليمفالمستخدمة في تكثيؽ الجامع  الحديثة الطرؽ
 

  توثيق الجامع الابير باليمن: 3-2-1
 الرئيس الجامع كىك ،كأضخميا اليمنية المساجد أقدـ مف بأنو بصنعاء الكبير الجامع يتميز

 مف بأمر لميجرة السادسة السنة في صنعاء في الكبير الجامع أنشئ كلقد ، ككؿ اليمف ستكلم عمى
 في بناؤه ككاف اآلف، حتى فصحك  حـر مف المككف األكلي شكمو يريتغ كلـ  الكريـ الرسكؿ
 أجريت التي المتتابعة كالتعديبلت التكسعات كلكف آنذاؾ، المدينة لمسجد كمشابيان  سيطان ب البداية
 .ـ(2010 ،مكسى)، كمبلمحو سعتو مف غيرت عميو

 
 ـ(2010 ،مكسى) الجامع الكبير باليمف( 1-3شكؿ )
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 وصف الجامع الابير: 3-2-1-1
ي مدينة صنعاء القديمة التي تقع في السفح الغربي لجبؿ نقـ، كاحتط بسكر يقع الجامع ف

كأشيرىا باب اليمف الكاقع في الناحية الجنكبية مف المدينة القديمة، كيقع الجامع ، أبكاب 7كاف لو 
، أشير أسكاؽ صنعاء كىك سكؽ الممح مترا ، كبجكاره 185حكالي  غرب باب اليمف عمى بعد شماؿ

 .متران  860الغربية بحكالي  مركز مدينة صنعاء الجديد في الناحية كما يبعد عف
م1500ساحتو ف مصحيتككف الجامع الكبير مف 

كفة سق، يحيط بو أربعة أكاكيف م2
صحف أقرب إلى جية الجنكب الغربي قبة الزيت كأنشئت لتزكيد ال كمزخرفة بأشكاؿ مختمفة، يتكسط

 التي بابالق مف كغيرىا لمماؿ ةكقب نشئتأ قاؿ أيضا أنياقكافؿ الحجيج بالزيت البلـز لئلضاءة، كي
 ديكج كما ة،كقفي كمستندات ككتب شريفة مصاحؼ مف المخطكطات لحفظ بعد فيما متاستعم
 خدـتست كالتي يرالمطاى الجامع في المكجكدة الخدمات أىـ كمف كغربية، شرقية ئذنتافم لمجامع
 ـ1954 العاـ ففي ،المكتبة الحديث العصر في بالجامع إلحاقياتـ  التي األجزاء أىـ كمف ء،ك لمكض
 خمؼ صغيرة مكتبة عف عبارة كانت كالتي القديمة، المكتبة كسيعبت يحيى بف أحمد اإلماـ أمر

 .ـ(2010 ،مكسى)، الشرقية المئذنة
 

 :الابير الجامع في يقالتوث تقنيات 3-2-1-2
 الجامع عناصر كؿ يؽكثتـ ت كقد ،م2002 عاـ الكبير الجامع يـترم ةعممي في البدءتـ 

 الترميـ، أعماؿ في ةالتكثيقي اتبالممف عانةاالست ذلؾ مف الغرض ككاف ؿ،ككام مفصؿ بشكؿ الكبير
 يؽالتكث تقنيات دكر فييا ظير التي األعماؿ أبرز مف الكبير الجامع في يؽالتكث أعماؿ بركتعت

 التقنيات مف العديد أسيمت ثحي اليمني؛ راثلمت الترميـ يعمشار  في ككبير كاضح بشكؿ الحديثة
 .الكبير لمجامع يؽالتكث أعماؿ في ةمشترك

 :ـ(2010 ،مكسى) بحسب الكبير الجامع عناصر يؽتكث في خدمةالمست التقنيات كمف أىـ
 : اآللي الحاسب تقنية .1

 فكيمك الجامع، يؽتكث مىراًحؿ كؿ في كبير بشكؿ اآللي الحاسب تقنية خداـاست برز
 :التالي خبلؿ مف ةالعممي في اآللي سباحال تقنية دكر تكضيح

 كالتي أكتككاد، مثؿ المختمفة ةاليندسي البرامج خبلؿ مف اريةكالمعم اليندسية سكماتالر  إعداد -
 كتعديؿ طاعات،كالق ياتكالكاج المساقط مثؿ ،اريةالمعم التفاصيؿ رسـ في ةسيكل تيًتيح
 (2-3انظر شكؿ ) .سريع بشكؿ سكماتالر 

ظيار تعددة،م كاياز  مف يرمناظ عمؿ -  (3-3انظر شكؿ ) .بلؿكالظ الظؿ خبلؿ مف ارممعم كا 
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 السنكات عبر عميو طرأىت التي كالتغييرات الجامعكر تط لمراحؿ تاريخي يؽتكث ممؼ عمؿ -
 .الحالي الكقت كحتى بنائو بداية مف

 مثؿ ،األخرل التقنيات بكاسطة كذةالمأخ كالبيانات رك بالص الخاصة اتالممف كؿ إنزاؿ -
 المساعدة؛ بالبرامج كمعالجتيا الجياز عمى كغيرىا، الفكتكجرامترم أك الفكتكغرافي يرك لتصا

 .ؿلمتداك  القابمة النيائية رةك بالص عمييا صكؿلمح

  
 ـ(2010 ،مكسى) الجنكبية كالكاجية لمجامع األفقي المسقط( 2-3شكؿ )

 
 ،مكسى). لمجامع منظكرم قطاع الرسكمات، كأعداد التَّكًثيؽ عممية في اآللي الحاسب تطبيقات( 3-3شكؿ )

 ـ(2010

 : الفوتوجرامتري التصوير تقنية .2
 ساعد كالذم ؼاألسق عمى التي ؼالزخار  جميع عرف في الفكتكجرامترم عالرف تقنية خداـاست

 كىذا (،4-3شكؿ ) ة،حقيقي رسـ بمقاييس ؿمشاك مف ؼالزخار  يوتعان لما كاضحة رةك ص إعطاء في
 رميـت عند باعوإت ـيت سكؼ الذم لؤلسمكب بلن كامبلن تخيي  ـترميال أعماؿ ىعم فيفالمشر  أعطى
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 العنصر عمى ضعياك ك  ترميميا تـسي التي الزخارؼ كؿ تخص يؽتكث بطاقات عمؿ كقد  الزخارؼ،
 - الكتابة رقـ -الجسر رقـ - (المزخرفة) المصندقة رقـ) عف معمكمات تيعًطي بحيث ترميمو؛ المراد
 لجةالميعا قابمية - الكضئية رةك الص رقـ - الزخارؼ كصؼ - الراىنة الحالة صؼك  - التمكيف نكع
 .(التركيب كتاريخ الفؾ   تاريخ - ترميـال سمكبأ - المكاف في

 
 ـ(2010 ،مكسى) الفكتكجرامترم بتقنية رفعيا التي الكبير الجامع زخارؼ مف نماذج( 4-3شكؿ )

 : والفيديو الفوتوغرافي يقالتوث تقنية .3
 العناصر في مؼالت مظاىر كؿ لتكثيؽ ؿاكالديجيت العادم الفكتكغرافي يرك التص خداـتاس
 الترميمية األعماؿ إنجاز في ساعدت كالتي ،(5-3شكؿ )كما في  الجامع فراغات في المكجكدة
نما فقط،ؼ مالت حالة لرصد فقط التقنية ىذه ـتستخد كلـ الجامع، لعناصر  ياءاالنت بعد يااستخدام كا 

 في خدامياكاست الترميـ، كبعد قبؿ العنصر حالة عةلمتاب كذلؾ الجامع؛ ؿداخ عنصر أم يـرمت مف
 خدامياتـ است فقد الفيديك يرك تص ةلتقني كبالنسبة ،بلمستقب بيا شادر لبلست ةمستقبمي يـترم أعماؿ أم

 مف،الز  خبلؿ هر كتطك  الجامع بناء ألسمكب تاريخي سرد مع الجامع كعناصر فراغات كؿ يرك لتص
 . مكاضعيا كأىـ فيو تتم التي السابقة الترميمات كأىـ

            
 ـ(2010 ،مكسى) المختمفة التمؼ مظاىر تسجيؿ في الفكتكغرافي يرك التص تقنية استخداـ( 5-3شكؿ )

 

 Laser Scanner:  الليزري الماسح يقالتوث تقنية .4
، (6-3شكؿ )(، Laser Scanner) جياز بكاسطة حيطةالم المنطقة مع الكبير الجامع ريًفع

 أساس كعمى حيط،كالم لمجامع قيؽالد يؽكالتكث عالرف ةعممي إنياء سرعة عمى دساع امم كىذا
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 قبؿ مف اليدكم عالرف عمميات استكماؿ تـ الميزرم سحاالم جياز مف المخرجة كالمعمكمات رك الص
 .التقميدية األدكات بكاسطة اليندسي الكادر

 
 (م2010)مكسى،  .الكبير الجامع رفع في تـ استخدامو الذم Laser Scanner ( جياز6-3شكؿ )

 
 ـ(2010 ،مكسى). Laser Scanner بتقنية رفعيا بعد الجامع كاجيات أحد( 7-3شكؿ )

 

 (G.I.S):  الجغرافية المعلومات نظم تقنية .5
ة، ع منطقة مدينة صنعاء القديمفي رف G.I.Sخدمت تقنية نظـ المعمكمات الجغرافية است

ؾ في أعماؿ التطكير كالتحسيف حيث أفاد ذل (،8-3شكؿ ) ،نطاقيا الجامع الكبير كالتي يقع في
 ،د ذلؾ الجيات المختصةكما يساع ،في المنطقة اثيةبالجامع كغيره مف المباني التر حيط التراثي لمم

مارم مف عاث المر في كضع قكانيف لحفظ الت ةمة لممحافظة عمى المدف التاريخيمثؿ الييئة العا
في المباني الحديثة التي  فاع األدكار، كنكع مكاد البناء المستخدمة، كطرز الكاجياتخبلؿ تحديد ارت

كلكنيا  ف مئات التفاصيؿ كالبيانات،ط تتضمرائؿ عمى خك الحصتـ راثية، كما بالمباني الت تحيطقد 
 .ف فيميا بسيكلة دكف تعقيديمكـ ك شكؿ منظ ذات

 
 ـ(2010 ،مكسى). العامة البنائية الحالة تكضح القديمة صنعاء مدينة خريطة (8-3شكؿ )
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 :غزة قطاع في األثرية المساجد بعض ترميم مشاريع تحليل 3-3
 األىـ تعتبر األثرية المساجد أف إال غزة، في المنتشرة األثرية كالمكاقع المباني أىمية رغـ

 كألداء لمعبادة، كأماكف الدينية تياقيم مف األىمية تمؾ كتنبع. لممسمميف كمعمارية دينية ناحية مف
 البقاع كأطير األرض في اهلل بيكت كىي. المسممكف فييا يجتمع التي الدينية الشعائر مف ان كثير 
 ذلؾ، جانب لىكا  . كجؿ عز خالقيـ نحك كتكجييـ كممتيـ، كاجتماع المسمميف، لكحدةزان كرم فييا،
 المحظة، كحتى إنشائيا منذ لمعبادة كأماكف بكظيفتيا باحتفاظيا أيضان  األثرية المساجد تتميز

 كبيرة، تاريخية قيمة ليا ييضيؼ ما كىك األساسية، المعمارية بعناصرىا احتفاظيا إلى باإلضافة
 .(ـ2015)محيسف، ، أنكاعيا اختبلؼ عمى المباني مف آخر نكع أم عمى ترتقي بذلؾ كيجعميا

ي قطاع غزة عمى فترات متعددة، كقاـ كقد تيسر تنفيذ مشاريع ترميـ لبعض ىذه المساجد ف
 بتنفيذ ىذه المشاريع جيات متعددة.

 
 :غزة في العمري المسجد ترميم 3-3-1

 قمب في يقع حيث فمسطيف، في األثرية المساجد كأكبر أىـ أحد الكبير العمرم الجامع يعد
 المسجدب تسميتو سبب كيرجع ،(مربع متر 4100) مساحتو تبمغ إذ الدرج، حي في القديمة البمدة

كزارة ) ،عيده في فيتحت الذم عنو اهلل رضي( الخطاب بف عمر) المسمميف خميفة إلى نسبة العمرم
 .(ـ2012، السياحة

 
 )الباحث( المسجد العمرم في مدينة غزة (9-3شكؿ )

 
 عن المسجد العمري في غزة:ومعمارية لمحة تاريخية  3-3-1-1

: بقكلو العمرم المسجد" غزة تاريخ في األعزة إتحاؼ" كتابو في الطباع عثماف الشيخ يصؼ
 كأقدميا الجكامع أعظـ كىك سكقيا مف بالقرب غزة مدينة بكسط الكائف الكبير العمرم الجامع"
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 كاسطكانات الرخاـ مف عامكدان  كثبلثيف ثمانية عمى قائـ كبير بيت كفيو كأتقنيا، كأمتنيا كأحسنيا
 عمى الشرقي الباب مف - الجانبيف مف امكدع فكؽ عامكد عمى مرتفعة قبة كسطو كفي البناء متينة
 ببلد في نظير ليا يكجدال  أنو كقيؿ" برفيريكس" غزة أسقؼ أنشأىا التي الكنيسة بيك الغرب الباب
 الباب غير ليا يكف كلـ بعيد، مكاف مف اآلف إلى المحؿ ىذا كاحكالس   اإلفرنج يقصد كلذلؾ الشاـ،
 المؤمنيف أمير الفتكحات صاحب األعظـ الخميفة أياـ غزة فتحت كلما - المرتفعة كالطاقات الخمفي
 محراب فيو كجعؿ القبمية الجية مف صؼ فييا زيد ثـ جامعان  الكنيسة ىذه جعمت الخطاب بف عمر
 التينة بباب المعركؼ الشمالي الباب -المذككر لمبيت فتح ثـ منارة الناقكس مكضع كجعؿ كمنبر

 (.ـ1999، الطباع )، "القبمي الباب ككذلؾ الشمالياف كالشباكاف
 كالراجح األكثاف، يعبدكف غزة أىؿ كاف عندما سنة، 3000 إلى المسجد بناء تاريخ كيرجع

 سنة كفي .الركماني العصر في غزة مدينة آلية أكبر أحد المشترم إلو مارناس، إللو معبد أنو
كؿ لممسيحية، غزة أىؿ تحكؿ( م407)  كنيسة) باسـ دعيت ةبيزنطي كنيسة إلى مارناس معبد فحي

 (.م614) سنة الفارسي الغزك أثناء ديمرتقد  ك أفذككسيا، اإلمبراطكرة إلى نسبة( أفذككسيا
 أنقاض عمى الجامع بيني ،(العاص بف عمرك) يد عمى لفمسطيف اإلسبلمي الفتح كعند

 أنو كيقاؿ ،(الخطاب بف عمر) المؤمنيف أمير إلى نسبة العمرم بالجامع كسيمي البيزنطية، الكنيسة
 بمدكيف) الصميبي القائد أمر كقد .األفدككسية الكنيسة تيدـ مف المتبقية األعمدة بنائو في استخدـ
 كال ،"يكحنا القديس كنيسة" بػ كسميت( م1149/ هـ543) سنة كنيسة كبناء الجامع، بتدمير( الثالث
 القرف أكاخر فيك  .الجامع اخؿد" ةبلالص بيت -البازيمكي المبنى" اآلف إلى قائمة البناية ىذه زالت
 الظاىر) السمطاف فأضاؼ مكانتو، العمرم لمجامع أعادكا المماليؾ، عيد في الميبلدم عشر الثالث
 .العمكـ مختمؼ في كمخطكط مجمد 20000 مف أكثر ضمت التي الجامع مكتبة ،(بيبرس

 لمماليؾا قاـ ،(م1297/هـ696) سنة( الجيف الديف حساـ المنصكر) السمطاف عيد كفي
 الشرقية، الناحية في بابان  بو كفيتح الكنيسة مذبح شكؿ كتغير الكنيسة، مبنى مف الشرقي الجدار بيدـ

 السمطاف عيد كفي .الصبلة بيت مف الشمالي بالجدار شباؾ افيتتح كما مئذنة، فكقو كأنشئت
 باب) اسـ ميوع أطمؽ نفسو، الجدار في آخر باب افيتتح( قبلككف بف محمد الديف ناصر الناصر)

 اتجينا كمما باالتساع يأخذ كبير ركاؽ بإضافة الجنكبية جيتو مف الجامع تكسيع تـ كما (.التينة
 إلخفاء معمارم تكازف لعمؿ كذلؾ الشرقي، الجنكبي الركف في لو اتساع أقصى بمغ حتى شرقان،

كي يصبح الشكؿ ، يةالشرقناحية البازيمكا األصمي الذم يتجو إلى  لمبنى المعمارم االنحراؼ
الجنكبي  هتح في جدار منبر كمحراب، كفي  ذاتو الركاؽفي أضيؼ  كما ، القبمة ناحية متجيان  المعمارم

 (.ركاؽ ابف قبلككفاسـ ) المعركؼالذىب حاليا"، سكؽ يطؿ عمى سكؽ القيسارية " مدخؿ
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خ ، قاـ الشيكخبلؿ العصر العثماني النصؼ األخير مف القرف الثاني عشر لميجرةكفي 
نقيب األشراؼ بمدينة غزة،  ؛ كىك(م1782-م1196/1731-1143) (محمد كماؿ الديف البكرم)

كبر التكسيعات كالزيادات المعمارية، بإضافة اإليكانات الشمالية التي يتكسطيا الصحف أبإنشاء 
 ةكمحراب كدك منبر ؼ في اإليكاف الشرقييض، كما أي ان مربع ان متر  1190مساحتو  كبمغت ،المكشكؼ

مبت غ، بمً ممي ل  خبلؿعرض الجامع لمدمار كت مف أنقاض المباني كالمساجد المممككية المتيدمة.جي
(، م1926/هـ1344)فأعاد المجمس الشرعي اإلسبلمي األعمى ترميمو سنة  ،الحرب العالمية األكلى

تـ الكتابات كالنصكص المحفكرة عمى أبكاب كجدراف الجامع إلى الترميمات كاإلضافات التي  كتدؿ
 .(ـ2012، كزارة السياحة) ،إدخاليا عمى الجامع عمى مر العصكر اإلسبلمية

 
 (م2013 ،كاآلثار كزارة السياحة). المسقط األفقي لممسجد العمرم في مدينة غزة (10-3شكؿ )
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 مراحل مشروع ترميم المسجد العمري: 3-3-1-2
طػبلؿ كالػذم تبػرع ـ، بتمكيػؿ مػف األميػر الكليػد بػف 2000في عػاـ عمميان بدأ ترميـ المسجد 

 بمبمغ مميكف دكالر، كبإشراؼ مف كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية. 

 مر مشركع ترميـ المسجد العمرم بعدة مراحؿ كىي: :مراحل المشروع
 مرحلة الدراسات والتوثيق:أواًل: 

بالقػػاىرة( فػي تقريػػره  اإلسػبلميةتػراث العمػػارة  إحيػػاءذكػر الػدكتكر صػػالح لمعػي )مػػدير مركػز 
عمػى طمػب مػف منظمػة اليكنسػكك فقػد  بنػاءن ، أنػو (Lamei,1992)لمنظمة اليكنسػكك  أرسموي الذم الفن

ـ؛ بيدؼ التعػرؼ عمػى حالػة الجػامع 20/5/1992كحتى  13/5قاـ بزيارة إلى غزة في الفترة ما بيف 
 م.العمرم، ككضع التكصيات البلزمة، كالقيمة التقديرية لمشركع التدعيـ العاجؿ كالترميـ المعمار 

 كشمؿ ىذا التقرير عدد مف الدراسات كىي: 
  .كتشمؿ الكصؼ التاريخي لممراحؿ التي مر بيا إنشاء األثر: الدراسة التاريخية .1
: استعمؿ الحجر الرممي في بناء الحكائط كالدعائـ كالعقكد بالكاتدرائية، اإلنشائيالنظام دراسة  .2

كالعثمانية. كيتككف قطاع الحائط مف المممككية  اإلضافاتفي بناء  األسمكبكما استعمؿ نفس 
كجييف مف الحجر الرممي مع حشكة داخمية مف كسر الحجر كمكنة الجير )الشيد(. أما الدعائـ 
ذات المقطع الصميبي فقد تشكمت بأنصاؼ مف األعمدة الرخامية ذات التيجاف الككرنثية التي 

مف الداخؿ بأكتاؼ بيا أنصاؼ  أيخذت مف مباف تاريخية سابقة. كقد ديًعمت الحكائط الخارجية
أعمدة مف الرخاـ. كقد استعممت األقبية المتقاطعة في السقؼ، كترتكز األقبية عمى عقكد 

 مدببة محمكلة عمى دعائـ ذات مسقط صميبي، أك ذات مسقط مستطيؿ.
، قياس الرطكبة، اختبارات التربة، دراسة الحالة األساسات)اختبارات كىي  االختبارات إجراء .3

كالتي تكجد أسفؿ الحائط المممككي  ساساتاأل(، حيث تبيف أف ، اختبارات األحجارنشائيةاإل
عبارة عف حجارة غير منتظمة كمكنة مف الطيف الرممي، كالتربة تحتكل نسبة عالية مف الماء 
في الغالب ناتجة عف الصرؼ الصحي، أما أساسات حكائط مبنى الصبلة )الكاتدرائية( فتتككف 

، تـ استخداـ ولقياس الرطوبةرممي مع لحامات رفيعة كالتربة عبارة عف ردـ. مف الحجر ال
( عمى سطح الحائط سكاء التي عمييا مبلط أك بدكف Damp detectorجياز الكتركني )

ككذلؾ عمى سطح الدعائـ كاألسقؼ، كقد أعطى الجياز أعمى درجة. كلـ يظير بالجامع أية 
 كف تظير شركخ في بعض الحجارة.، كلإنشائيةمظاىر تكحي بكجكد عيكب 
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التوثيق و ، التوثيق المعماري للمنارة )المئذنة(و ، التوثيق المعماري للواجيات الخارجية .4
كتشمؿ إعداد الرسكمات المعمارية : المعماري للواجيات الداخلية والقطاعات الرأسية

 كالفكتكجرافية كدراسات االتزاف لمعناصر كأىميا المئذنة.

كالذم يشمؿ المشاكؿ التي يعاني منيا : ال الترميم وأساليب إعداد الموندليل أعم إعداد .5
 المسجد العمرم كاقتراح الحمكؿ المناسبة لعبلج تمؾ المشاكؿ.

 حيث يعاني المسجد مف مشاكؿ أىميا:
انييػػار جسػػـ الحجػػر نتيجػػة الرطكبػػة مككنػػا شػػكؿ الكيػػؼ مػػع بقػػاء المكنػػة كظيػػكر األمػػبلح  -

 لسػكؽ كالمبلصػؽ الجامع لمبنى الشمالي ء السفمي مف الجدارعمى سطح الحجر كذلؾ لمجز 
 القيسارية ككجكد فراغات خمؼ الحجر.

  الكبيػر، العمػرم الجػامع لصػحف الغربػي الػركاؽ أعمػدة داخػؿ المكجػكد كالػدبش المكنة انييار -
 األعمدة. ىذه لتدعيـ الحاجة تؤكد تشققات برزت حيث

 المسجد. ظيكر الرطكبة بشكؿ كبير عمى جدراف كأسقؼ -
 .األسمنتيةاستخداـ القصارة  -
 استخداـ السيراميؾ في تغطية جدراف المسجد -
 تسريب المياه مف السقؼ نتيجة العزؿ الغير صحيح. -
 تسريب مياه الصرؼ الصحي. -
 تآكؿ في الحجر الرممي المستخدـ في بناء الجدراف. -
 ترميـ األعمدة الرخامية بصكرة خاطئة. -
 جد.نمك النباتات عمى جدراف المس -
 حديثة مف الحكائط. إضافاتكجكد بعض  -
 كجكد تصدعات كشركخ في حجارة المئذنة. -
 تيالؾ األخشاب المستخدمة في بمككنة المئذنة. -

 عمى تكاليؼ أعماؿ الترميـ.كالذم يشمؿ : عمال الترميمالقيمة التقديرية أل .6
 

 ثانيًا: مرحلة التنفيذ: 
شػػعباف ) أحػػد الميندسػػيف العػػامميف فػػي  كمػػا ذكػػر المينػػدس أيمػػف أبػػك المرحمػػة ىػػذه تممتشػاك 

 مشركع ترميـ المسجد العمرم(، عمى عدة أعماؿ كىي:
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 كتشمؿ: الجامع: مبنى ترميم أعمال .1
كذلػػػؾ  إعػػػادة بنػػػاء الجػػػزء السػػػفمي مػػػف الجػػػدار الجنػػػكبي الػػػداخمي المجػػػاكر لسػػػكؽ القيسػػػارية: -

 .رسـ كبعد دعـ الجزء العمكم مف الجدا 20باستخداـ الحجر الجيرم بسمؾ 
 .بالرخاـكبدف األعمدة كسكة قكاعد  -
 قصارة الجدراف الداخمية كتكحيؿ الحجر الرممي. -
، سػـ مػف التربػة بالرمػؿ كالكركػار 20اسػتبداؿ سػمؾ ثػـ ، إزالة الببلط المكجػكد بسػبب تيالكػو -

 كتغطيتو بالسجاد. ،تبميط أرضية المبنى بببلط قميؿ التكاليؼك 
األبكاب الحديدية بأبكاب خشبية مف خشب السػكيد  داؿاستبك ، ترميـ األبكاب الخشبية القديمة -

 المكسي بقشرة الزاف كبتصميـ يتناسب مع األبكاب القديمة.

 كتشمؿ: :للجامع الغربية المداخل ترميم أعمال .2
 .األرابيسؾ زخارؼ مف كبتصميـ معشؽ برخاـ المدخؿ أرضية تبميط -
 ؿ الحجر.يكحتك  الجدرافقصارة  -
 .مع كمدخؿ المكتبةتنظيؼ أحجار قكس مدخؿ الجا -

 كتشمؿ: :والحمامات الوضوء منطقة ترميم أعمال .3
 .الكضكء لمنطقة المؤدم البرميمي ىدـ الجدراف الحديثة ككشؼ كامؿ العقد -
 إغبلؽ منطقة الكضكء الحالية كتخصيصيا لمسكؽ. -
زالػػػػة الجػػػػدراف الحديثػػػػة عنػػػػد مػػػػدخؿ منطقػػػػة ك  تػػػػرميـ المتكضػػػػأ القػػػػديـ كتخصيصػػػػو لمجػػػػامع. - ا 

 قديـ الكاقعة خمؼ الركاؽ الغربي.المتكضأ ال
 تقسيـ المنطقة بعشرة حمامات مع رفع منسكب أرضية الحمامات. -
 إنشاء متكضأ بالمنطقة المقابمة لمحمامات المنكم تقسيميا. -

 كتشمؿ: :الجامع لصحن الغربي الرواق ترميم أعمال .4
اعتمادىػا لكػؿ الجػامع إزالة القصارة التي تمت في المراحؿ األكلية كالقصارة بالمكاد التػي تػـ  -

 كماؿ كحمة الحجر.إمع 
رخاـ لمفصؿ بيف الركاؽ الغربي كصحف الجامع كذلؾ لكجكد فرؽ بالمنسكب  درابزيفتركيب  -

 تغطية الدرج بكسكة رخاـ.ك  بيف المنطقتيف.

 الصحف بالرخاـ. كسكة أرضيةكتشمؿ  :الجامع صحن ترميم أعمال .5
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 كتشمؿ: :الجامع لصحن الشمالي والمدخل الجدار ترميم أعمال .6
كانػػت مبنيػػة  ميدمػةالحجػػر المتيالػؾ فػػي  بعػض المنػػاطؽ بحجػر رممػػي مػف مبػػاني  اسػتبداؿ -

 تكحيؿ الحجر.، ك بنفس الحجر
 تنظيؼ حجر المدخؿ كتكحيمو. -
 معالجة الباب الحديدم. -

 .قصارة الجدراف كتكحيؿ الحجركتشمؿ  :الجامع لصحن الشرقي الرواق ترميم أعمال .7

 كتشمؿ: :والمئذنة امعالج سطح ترميم أعمال .8
 تمديد شبكة كيرباء تربط بيف أجزاء الجامع مع عزليا بصكرة مناسبة. -
 فحص كصيانة أعماؿ العزؿ السابقة لسقؼ الجامع. -
 ، كأحجار المبنى الخارجية.المئذنةترميـ أحجار  -
 .المئذنةترميـ خشب بمككنة  -
 .لممئذنةكضع نقاط إنارة  -

 كتشمؿ: :الماتبة ترميم أعمال .9
  تركيب شبابيؾ خشبية.ك  لجدراف األصمية مع قصارة كتكحيؿ الحجارة.كشؼ ا -
 معالجة باب الخشب. -

 .للجامع الخارجية الجدران ترميم أعمال .10
 معالجة كتكحيؿ الحجر المككف لمكاجيات الخارجية.، ك تنظيؼ الجدراف الخارجية -
 .إنارة إلبراز الكاجيات الخارجية كضع نقاط -

 

 الترميم: أعمال تواجي التي العقباتثالثًا: 
 .لاألخر  عمى بعضيا كتقديـ األعماؿ بترتيب اإلخبلؿ -
 .سعارىاأ رتفاعاك  القطاع االحتبلؿ لمعابر إغبلؽ نتيجة المكاد تكفر عدـ -
 .الترميـ ألعماؿ المتكفرة األمكاؿ محدكدية -
 .إنجازه تـ ما بصيانة خاصة أمكاؿ تكفر عدـ -



98 

 

  :طرق وأساليب ترميم المسجد العمري 3-3-1-3
تحنيط جذكر النبات بحقنيا : المبنى جدران على النباتات نمو عن الناتجة المشاال معالجة .1

 .بمادة الفكرماليف حيث يتـ تحكيميا لعصب لتقكية المبنى

 
 ـ(2015شعباف، أبك ). المبنى جدراف عمى النباتات نمك عف الناتجة المشاكؿ (:11-3شكؿ)

 الشقكؽ داخؿ حشرية مبيدات رش: انمعالجة  المشاال الناتجة عن وجود الحشرات بالجدر  .2
ثـ  “.Doris pan” مادة عالية بفعالية المستخدمة المكاد كمف بالحشرات الخاصة كالممرات

 .كتقفميا بالشقكؽ لتتغمغؿ المينة المكنة بمادة الشقكؽ تعبئة

 :الرطوبة معالجة .3
  الجدار من األرض بالخاصية الشعرية.في صعود الماء معالجة 

ادؽ لمتيكية مبلصقة لمسكر مف كبل الجانبيف كممئ ىذه الخنادؽ بالحصمة تـ ذلؾ بعمؿ خن
 إلخراج الرطكبة. مع كضع فتحات تيكية عمكية الرأسي في االتجاهالمتدرجة بالصغر 

 
 ـ(2015شعباف، أبك )طريقة معالجة الرطكبة الناتجة بفعؿ الخاصية الشعرية.  (:12-3شكؿ)

  
بالسكر  دؽ المحيطالخنأعماؿ تنفيذ (: 13-3شكؿ)

 (كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية)الخارجي 
 بالحكائط الخندؽ المحيط أعماؿ تنفيذ(: 14-3شكؿ)

 (كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية) ةالداخمي
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بالسكر الخارجي  تيكية الخندؽ المحيط(: 15-3شكؿ)

 (الباحث) لمجامع العمرم الكبير
بالسكر الداخمي  تيكية الخندؽ المحيط(: 16-3شكؿ)

 (الباحث) لمجامع العمرم الكبير
 

 الماء من السقف نتيجة عدم وجود العزل المناسب. معالجة تساقط 
لعػزؿ بػألكاح البيتػكميف حيػث تػـ لصػؽ األلػكاح إزالة طبقة االسمنت عف السقؼ كمػف ثػـ ا تـ

 .ببعضيا البعض كعمؿ اتجاه لتصريؼ مياه المطر

  
كزارة ). المسجد سقؼ عمى العزؿ طبقات إزالة(: 17-3شكؿ)

 (األكقاؼ كالشؤكف الدينية
(: ألكاح البيتكميف المستخدمة في 18-3شكؿ)

 ـ(2015شعباف، أبك ) عزؿ السقؼ.
 

  احتباس الرطوبة بالجدران نتيجة وجود قصارة إسمنتية.معالجة 
رارة تجفيؼ المبنى مف خبلؿ عمؿ منشأه حاضنة  باسػتخداـ النػايمكف تعمػؿ عمػى حػبس الحػ

عادة الصبلبة لمحجر.  بينيا كبيف المبنى لتجفيؼ الرطكبة كطردىا مف المبنى كا 

  
 فكرة المنشأة الحاضنة. (:19-3شكؿ)

 ـ(2015شعباف، أبك )
معرش محيط بالمسجد لمعالجة  إنشاء(: 20-3شكؿ)

 (كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية) الرطكبة.
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 :مليمعالجة المشاال اإلنشائية بالحجر الر  .4
 معالجة الحجر بتعبئة الشقكؽ بالمكنة التي تحتكم : معالجة القصارة على الحجر الرملي

قصارة الحجر بطبقة مف القصارة التي تحتكم عمى الكركار كتعديؿ ، ثـ عمى قطع الفخار
 الطبقة األخيرة مف القصارة كىي طبقة ناعمة مف الرمؿ كالجير، ثـ شكؿ العقد

  
 عمى تحتكم التي بالمكنة لشقكؽا (: تعبئة21-3شكؿ)

 (كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية) الفخار قطع
 الكركار عمى تحتكم التي القصارة (: طبقة22-3شكؿ)

 ـ(2015شعباف، أبك )

 
 (الباحث) الطبقة األخيرة مف القصارة كىي طبقة ناعمة مف الرمؿ كالجير(: 23-3شكؿ)

 ر المكشكؼ باستخداـ خميط مف الكركار تـ معالجة الحج: معالجة الحجر الماشوف
كالجير الحجرم لترميـ السطح الخارجي لمحجر، حيت يعمؿ الجير الحجرم عمى لصؽ 

 .مادة الكركار لتعكد بكضع مشابو لمشكؿ األصمي لمحجر
 يتـ تعبئة الفراغات بيف األحجار كالناتجة عف تحمؿ كسقكط المكنة بمكنة : معالجة المونة

 .جرم كالرمؿأخرل مف الجير الح

 
 ـ(2015شعباف، أبك ) المكنة معالجةصكرة تكضح (: 24-3شكؿ)
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سبب قصؼ مبنى المسجد بالمدفعية اإلنجميزية  :معالجة المشاال اإلنشائية بالحجر الجيري .5
األجزاء المفقكدة بالباطكف مع دىاف  إكماؿانييار أجزاء مف األعمدة الرخامية، حيث تـ 

 .بقى مف األعمدة الرخامية األصميةاألعمدة بشكؿ مشابو لما ت
 :معالجة األعمدة الرخامية 

معالجة األعمدة تمت بإزالة الباطكف كتخشيف السطح المتبقي مف الرخاـ ليساعد في لصؽ 
لصؽ مادة الرخاـ بالرخاـ كبعد ذلؾ تـ عمؿ الكسكة الرخامية لمعمكد مع مراعاة ، الكسكة الرخامية

 .لحمقات الرخامية حكؿ األعمدة المعالجة شممت أيضا ا، المتبقي

  
  عف بدف العامكد الخرسانة(: إزالة طبقة ب)   (: حالة عمكد الرخاـ قبؿ عممية الترميـأ) 

  
عمميات  إجراء(: الشكؿ النيائي لمعمكد بعد د) (: الكسكة الرخامية لمعمكدج) 

 .الترميـ
 ـ(2015شعباف، أبك )معالجة األعمدة الرخامية (: 25-3شكؿ)
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  :غزة في ىاشم السيد مسجد ترميم 3-3-2
يعد مسجد السيد ىاشـ أحد المساجد التاريخية في مدينة غزة حيث يقع في حي الدرج، 

متر مربع، كسيمي بذلؾ االسـ نسبة إلى )ىاشـ بف عبد مناؼ( جد  2400كتبمغ مساحتو حكالي 
الشمالية الغربية لممسجد، ثـ بدأ  نو مدفكف عند الزاكيةصمى اهلل عميو كسمـ، الذم يقاؿ: أ الرسكؿ

أىؿ غزة بدفف مكتاىـ في المنطقة المجاكرة تبركان بجد الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ في العصر 
 (.ـ2012، كزارة السياحة ) ،اإلسبلمي

 
 )كزارة السياحة كاآلثار( (: مسجد السيد ىاشـ مف الخارج26-3شكؿ)

 في غزة: اشمد ىيسعن مسجد الومعمارية لمحة تاريخية  3-3-2-1
المسجد الحالي بيني في العصر العثماني عمى الطراز المممككي، كىك يضـ باحة مركزية 

 مكشكفة مربعة الشكؿ، محاطة بثبلثة أركقة خارجية لمصبلة. 
أما القاعة الرئيسة لممسجد فيي شبو مربعة مسقكفة بعقكد متقاطعة، كبيا محراب يتجو نحك 

د دى في سنة (، برعاية السمطاف العثماني )عبد المجيد( بناء عمى م1850/هـ1266) القبمة، كمنبر، جي
 بغزة. ؼطمب )أحمد بف محي الديف الحسيني( مفتي األحنا

كقد بني مسجد السيد ىاشـ مف حجارة قديمة تعكد لمباني قديمة مندثرة، منيا مسجد 
 الجاكلي كمكقع الببلخية، إضافة إلى أبنية أخرل في غزة كعسقبلف.

شقكؽ ك تصدعات ل( أعيد ترميـ القاعة الرئيسة، بعد تعرضيا م1903/هـ1320ة )كفي سن
أضيفت األركقة الشمالية كالغربية ليا، ككاف المسجد في قد خطرة ىددت المسجد باالنييار، ك 

السابؽ يضـ مكتبة كبيرة كمدرسة لتعميـ عمكـ الديف، كلكف ىيًدمت أجزاء كبيرة منو خبلؿ الحرب 
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(، كأعاد المجمس اإلسبلمي األعمى تجديدىا سنة م1914/1918سنة ) العالمية األكلى
 (.ـ2012، كزارة السياحة ) (،م1926/هـ1344)

 
 ـ(2013، كزارة السياحة كاآلثار) .لمسجد السيد ىاشـ (: المسقط األفقي27-3شكؿ)

 
  في غزة: د ىاشميسمسجد المراحل مشروع ترميم  3-3-2-2

 يد ىاشم:أواًل: مراحل مشروع ترميم مسجد الس
مر المشركع بستة مراحؿ كذلؾ كفقان لما ذكره الدكتكر نياد المغني المستشار المعمارم 

 : (ـ2010)عابد، لممشركع كىي عمى النحك التالي،

 سات تاريخية كدراسة الكضع القائـ:كالتي انقسمت إلى درا :مرحلة جمع البيانات/الدراسات .1

 لممراحؿ التي مر بيا إنشاء األثر كمف الجدير  كتشمؿ الكصؼ التاريخي :الدراسات التاريخية
ذكره أف مسجد السيد ىاشـ يرجع في إنشائو لمفترة العثمانية فيما عدا المئذنة كالتي تعكد لمفترة 
المممككية، باإلضافة إلى تقرير فني عف مكاد كأسمكب البناء األصمي حيث تمثمت مكاد البناء 

ا أسمكب البناء فتمثؿ في الحكائط الحاممة التي تمت األصمية في الحجر الرممي كالجيرم. كأم
 ـ مع استخداـ نظاـ العقكد كالقباب في األسقؼ.2.2في األرض لعمؽ 
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 مف الرفع المساحي لممسجد كالرفع المعمارم الكامؿ حيث  كتشمؿ كبلن  :دراسات الوضع القائم
عف رفع  فضبلن  ،تـ إعداد مخططات كمساقط ككاجيات كقطاعات لجميع عناصر المسجد

كامؿ لجميع التمديدات الصحية كالكيربائية، باإلضافة إلى الرفع التصكيرم لجميع عناصر 
عف الدراسات اإلنشائية كأعماؿ  فضبلن  ،كأجزاء المركز سكاء الرفع الفكتكجرامترم أك بالكاميرات

يكية كالتي الميكان)الجسات كاختبارات المكاد كالتربة كالتي تـ فييا إجراء جممة مف الفحكصات 
كالكيمائية لتحديد التركيب  ،كالفيزيائية لقياس الكثافة كنسب االمتصاص ،تقيس قدرة التحمؿ

باإلضافة إلى اختبارات األساسات كفحص التربة لقياس الصبلبة  (،الكيمائي لؤلحجار كالمكنة
 كامتصاص المياه كقد تمت ىذه الفحكصات في مختبرات الجامعة اإلسبلمية بغزة كختامان 

 أعماؿ الرصد لجميع عناصر المبني. 

كتشمؿ إعداد الرسكمات المعمارية كالفكتكجرافية كدراسات  :مرحلة توثيق حالة المسجد .2
 االتزاف لمعناصر كأىميا المئذنة.

مف خبلؿ رفع الكضع القائـ لممسجد تـ رصد األضرار  األضرار:/ مرحلة تحديد المشاال  .3
 كالمشاكؿ التالية:

ائية كغير مدركسة أضرت بالقيمة التاريخية لمسجد كتتمثؿ ىذه اإلضافات كجكد إضافات عشك  .1
في كتمة حمامات الرجاؿ ككنيا كتمة خرسانية بارزة عند مدخؿ الركاؽ الشرقي. كذلؾ كتمة 
حماـ النساء كالمكجكدة في كاجية المسجد الشمالية باإلضافة إلى التمديدات الكيربائية 

كالسيراميؾ  األسمنتيةالمنظر الجمالي لممسجد كطبقات القصارة كالصحية المكشكفة كالتي تشكه 
كغيرىا مف التشطيبات، فضبل عف األبكاب كالشبابيؾ كالتي ال تتبلءـ مع الطابع التقميدم 

 لممسجد.
  .نمك النباتات عمى جدراف المسجد .2
صقة مشكمة الرطكبة كالتي ظيرت بشكؿ كاضح في المسجد كخاصة في األجزاء الجنكبية المبل .3

الرجاؿ كالتي تشكؿ خطكرة عمى العناصر اإلنشائية كمكاد البناء كما نتج  كدكراتلمتكضأ 
 مك النباتات.عنيا جممة مف األضرار التي تمثمت في تفكؾ األحجار كتيالكيا كن

 مشكمة تسرب المياه لبعض أجزاء المسجد. .4
  .مشكمة تآكؿ الحجر .5
ـ كمادات المياه كقد تـ معالجتيا باستخداكجكد نسبة عالية مف األمبلح في أجزاء المسجد  .6

 العذبة مع الطيف.
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  :مرحلة تحديد العالج / وضع الحلول والتصميم .4
كالتي تضمنت الترميـ اإلنشائي لمعناصر كعزؿ المرافؽ كعزؿ الرطكبة كترميـ األحجار 

 كاألخشاب كالنقكش كحؿ مشكمة اإلنارة كالتيكية كشممت ىذه المرحمة ما يمي: 
مخططات المعمارية كاإلنشائية لمتغيرات المطمكب فضبل عف مخططات لتنسيؽ المكقع إعداد ال .1

 كالحديقة الخاصة بالمسجد. 
إعداد الرسكمات التنفيذية الكاممة كالمكاصفات الفنية كالتي ركعي فييا أف تككنو متكافقة مع  .2

 المعايير كالمكاثيؽ الدكلية. 
 مع بقاء المصميف. كضع خطة لكجسيتة متكاممة لضماف سير العمؿ  .3
 إعداد الترتيبات الفنية كترتيبات الحماية كالكقاية ككضع اإلشارات التحذيرية.  .4

مف الفحكصات الفنية كالمخططات الكاممة كجداكؿ الكميات  :مرحلة إعداد وثائق التنفيذ .5
 .كحساب التكمفة

يذ استمرت مف كقد ذكر الدكتكر محمد زيارة مدير المشركع أف مرحمة التنف :مرحلة التنفيذ .6
 كتضمنت األعماؿ التالية:  2009كحتى فبراير  2008يكليك 

تيكيتيا كمف  لضمافإزالة طبقات السيراميؾ كالقصارة عف جدراف المسجد الداخمية كالخارجية  .1
 الجدير ذكره أف عممية اإلزالة تمت عمى ثبلثة مراحؿ ىذا كتعتبر آخر مرحمة أدقيـ. 

 كذلؾ لمنع الرطكبة مف الصعكد لمحكائط.  محيطوكعمى  عمؿ خندؽ لمتيكية خارج المسجد .2
مع تركيب مزاريب تقميدية  األمطاركعزليا بما يسمح بانسياب مياه  األسقؼتصحيح ميكؿ  .3

 لتصريؼ المياه.
تبميط أرضية المسجد بشكؿ كامؿ سكاء الجزء المغطى أك الصحف الخارجي المكشكؼ مع  .4

 عمؿ ميؿ مناسب لتصريؼ المياه. 
 صارة الحجر في الكاجيات الداخمية كالخارجية مع إبراز جزئيات مف الحجر كتكحيميا. إعادة ق .5
 استبداؿ الحجارة التالفة كترميـ الحجارة الممكف ترميميا مع إعطاء عبلمة لمحجر المستبدؿ.  .6
 تنسيؽ الفراغات الخارجية لممسجد بما يتناسب مع ركح كركنؽ التصميـ.  .7
 ه إضافة حديثة تتعارض مع التصميـ األصمي. إزالة الركاؽ الشرقي باعتبار  .8
 إزالة كتمة حماـ النساء الشمالية كاستبداليا بكتمة أخرل.   .9

  األرض أسفؿإزالة دكرات مياه كمتكضأ الرجاؿ لككنو يحجب الرؤية كاستبدالو بكتمة أخرل  .10
 تصميـ عناصر جمالية تخفي تحتيا التمديدات الكيربائية كالصحية.  .11
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ة بحيث تـ خفض منسكب المصمى الجنكبي مقدار نصؼ متر ليصبح تكسعة بيت الصبل .12
في نفس منسكب بيت الصبلة مع فتح الشباكيف الذيف يفصبلف بيت الصبلة عف المصمى 
الجنكبي ليصبح ىناؾ ثبلثة أبكاب تفصؿ بيت الصبلة عف المصمى الجنكبي مما يساىـ في 

 انتظاـ صفكؼ المصميف كزيادة عددىـ. 
 ليمية بحيث يساىـ في إبراز عناصر األثر اليامة.  عمؿ نظاـ إضاءة .13
: القباب في مسجد ىاشـ انفردت بنظاـ إنشائي غريب حيث تككنت بشكؿ ترميم القباب .14

أساسي مف أكاني الفخار، كمف اإلضافات السمبية لمقباب إضافة طبقة مف القصارة األسمنتية 
طكبة داخؿ القبة، كقد تـ معالجة ىذه كالتي ال تتبلءـ مع مادة البناء لمقبة، كتسبب حجز الر 

المشكمة بالحفاظ عمى المادة الخرسانية مع تسكيتيا كتيذيب شكميا مع تثبيت شبؾ مف الحديد 
المجمفف حكؿ الشقكؽ، كمف ثـ قصارتيا بطبقة قصارة جيرية جديدة مع دىانيا بمادة عازلة 

 اب.كذلؾ لصد الطبقة الخرسانية الرتباطيا بالمادة األصمية لمقب

  
 )الباحث( (: قبة المسجد بعد الترميـ29-3شكؿ) )كزارة السياحة كاآلثار(  (: قبة المسجد قبؿ الترميـ28-3شكؿ)
: تـ رصد تصدعات في تيجاف أعمدة األركقة كقد تـ معالجتيا بعمؿ ركابط حديدية قةو األر  .15

لترميـ، مف جانب آخر مجمفنة لمتقكية مع اإلبقاء عمييا بشكؿ كاضح بما يتكافؽ مع نظريات ا
فقد لكحظ تغطية األركقة بطبقة مف القصارة كنكع مف التدخبلت الخاطئة كقد تـ معالجتيا 

 بإزالة طبقة القصارة كاإلبقاء عمى شكؿ الحجر.

  
 (: ركاؽ المسجد قبؿ الترميـ30-3شكؿ)

 )مركز اليندسة كالتخطيط(
 )الباحث( (: ركاؽ المسجد بعد الترميـ31-3شكؿ)
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المساحية ات مراجع: مف المشاكؿ التي تـ رصدىا في المئذنة كجكد ميكؿ إال أف المئذنةال .16
 كبينت الدراسة اإلنشائية أنيا متزنة بينت أف ميكؿ المئذنة تتغير مع االرتفاع كأنيا ميكؿ ثابتة،

 كقادرة عمى تحمؿ كمقاكمة األحماؿ الرأسية كاألفقية بما في ذلؾ أحماؿ الرياح كالزالزؿ.

قد جاءت تكصية االستشارم بإعادة رصد ميؿ المئذنة بصكرة دكرية عمى فترات تتراكح كل
سنة لمتأكد مف ثبات الميؿ في المستقبؿ، فضبل عف ذلؾ فقد تـ رصد تصدعات  20-10مف 

كتشققات كبيرة في المئذنة مع اىتراء عدد كبير مف األحجار، كقد تـ معالجتيا باستبداؿ 
عادة تركيبو مع عمؿ نظاـ إنارة كسقؼ جديد األحجار التالفة مع فؾ  الجزء العمكم لممئذنة كا 

 كدرابزيف جديد لمبمككنة العمكية فيما تـ الحفاظ عمى الطابع المممككي لممئذنة.

  
 (: مئذنة المسجد قبؿ الترميـ32-3شكؿ)

 )مركز اليندسة كالتخطيط(
 )الباحث( (: مئذنة المسجد بعد الترميـ33-3شكؿ)

نزكالن عند رغبة الممكؿ في زيادة عدد المصميف فقد تـ التفكير في عمؿ : لفناءتغطية ا .17
 ميكانيكيةتغطية متحركة مف القماش المقكل المقاكـ لمحريؽ بحيث تتـ تغطية الفناء بصكرة 

شبيية بما تـ استخدامو في المدينة المنكرة كمسجد الحسيف بالقاىرة حيث تـ التعاقد مع شركة 
 ال أف ظركؼ الحصار حالت دكف إدخاليا.مصرية متخصصة إ

تـ ترميـ المدخؿ الرئيسي لممسجد في الناحية الجنكبية، مع تقسيـ مدخؿ النساء : المداخل .18
مرجاؿ مع كشؼ القكس المكجكد لفي الناحية الشمالية إلى مدخميف أحدىما لمنساء كآخر 

 كتركيب باب حديدم يساعد في تفريغ حركة المصميف.

( حيث 2009حتى ديسمبر  2009كالتي استمرت مف )مارس اإلنشاءات الجديدة: ثانيًا: مرحلة 
 تضمف المشركع إضافة أجزاء جديدة كالحمامات كاألسكار كالبكابات.
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خبير كاستشارم كميندس مف مختمؼ  26عمؿ في المشركع ما يقارب  :الاادر البشريثالثًا: 
عامؿ  20ذ كما تـ استيعاب ما يزيد عف التخصصات لممساىمة في إعداد مراحؿ الدراسة كالتنفي

 عامؿ في أياـ الذركة. 115يكميان كذلؾ في مرحمة التنفيذ فيما كصؿ العدد إلى 

 ات والمواد المستخدمة في المشروع:المعدرابعًا: 
اعتمد المشركع بشكؿ أساسي عمى المعدات المحمية البسيطة كالتي تتبلءـ مع خصكصية 

ى استخداـ األدكات المخبرية لعمؿ الفحكصات، أما عف المكاد فقد تـ إل باإلضافةمشركع الترميـ 
االعتماد بشكؿ كبير عمى مكاد البناء المحمية كالممثمة في الفخار المطحكف كالسكف الناتج مف حرؽ 
األفراف كغيرىا مف المكاد كذلؾ نتيجة لمحصار المفركض عمى قطاع غزة مما يعيؽ دخكؿ مكاد 

 البناء.

تمثمت المشاركة الشعبية في المشركع في لجنة المسجد كالتي تمثؿ  :شاراة الشعبيةالمخامسًا: 
األىالي كلقد كاف ليا دكرىا بالتعاكف مع كزارة األكقاؼ في طرح اآلراء كاالحتياجات فضبلن عف 

 التفاعؿ اإليجابي مع طبيعية العمؿ.

 برنامج الدعم الفني وبرامج التدريب للاوادر:سادسًا: 
مكتب اليندسة كالتخطيط بصفتو المكتب االستشارم عمى عاتقو مسئكلية تدريب لقد أخذ 

عداد ككادر فنية لمعمؿ في مشركع الترميـ، حيث تـ تدريب مئة فني عمى مجمكعة مف أعماؿ  كا 
الترميـ المتمثمة بترميـ الحجر كاستبدالو، كترميـ التشققات كأعماؿ العزؿ كالقصارة الجيرية كخبلفو، 

 ى استمرارية العمؿ تـ استيعاب الككادر عمى دفعات كفقا لتقدـ مراحؿ العمؿ.كحرصان عم
 
 التحديات التي واجيت المشروع:سابعًا: 

كاجيت المشركع جممة مف التحديات كالتي يمكف تصنيفيا إلى تحديات مادية كأخرل غير 
البناء كعدـ تكفر العمالة كمكاد  اإلنشائيةفتتمثؿ في عدـ تكفر المكاد  التحديات الماديةمادية. أما 

 إشكاليةإلى  باإلضافةالمدربة مما يؤثر بدكره عمى صعكبة االلتزاـ بالميزانية المكضكعة لممشركع 
 الدائـ لممسجد بالمصميف. اإلشغاؿ

فقد انقسمت إلى تحديات ثقافية كاجتماعية تتمثؿ في  بالتحديات غير الماديةكفيما يتعمؽ 
كمف في المشاركة الشعبية لؤلىالي، كتحديات ينجاح أم مشركع  فأاألىالي، ذلؾ  إقناع آلية

كاالغبلقات المفاجئة لممعابر كالتي  (2009-2008)عمى غزة  اإلسرائيميةسياسية تتمثؿ في الحرب 
 .األكلكياتاستمزمت تبديؿ 
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  في غزة: د ىاشميسمسجد الطرق وأساليب ترميم  3-3-2-3
 المسجد: جدران على النباتات نمو عن الناتجة المشاال معالجة .1
 تجفيؼ مصادر الرطكبة كالمياه الكاصمة لجذكر النباتات. -
تنشػػػيؼ كمنػػػع نمػػػك النباتػػػات كاألعشػػػاب مػػػف خػػػبلؿ أدكيػػػة كيمائيػػػة خاصػػػة مثػػػاؿ )الفكرمػػػاليف،  -

 مشتقات الكمكر(.

 استئصاؿ الجذكر الميتة بعد ذلؾ مف أجساـ الحكائط. -

الرمػػؿ كالسػػكف كالفخػػار المطحػػكف بنسػػبة حقػػف مكػػاف جػػذكر النباتػػات بمكنػػة تقميديػػة مػػف الجيػػر ك  -
1:1:1:1/2 

 
 (مركز اليندسة كالتخطيط). المداميؾ كبيف الرممي لمحجر البناء مادة عمى مكزعة النباتات (:34-3شكؿ)

 :الرطوبة معالجة .2
 للحوائطوالداخلية  الخارجية األسطح على رطوبة: 

 كباسػػػتخداـ مناسػػػبة فرشػػػاة باسػػػتخداـ كالتعفنػػػات كاألمػػػبلح األكسػػػاخ مػػػف الحجػػػر سػػػطح تنظيػػػؼ -
 .المضغكط اليكاء

 .الترميـ بعد كالفطريات األعشاب نمك كمنع األسطح لمعالجة كيميائية مكاد استخداـ -
 الشمس ألشعة كالسماح المعمارية كالفتحات النكافذ فتح عبر الغرؼ في المناسبة التيكية تكفير -

 .لمغرؼ الدخكؿ مف
 .متيكيةل كتعريضيا الحكائط عف القصارة إزالة -

  
 الفراغات حكائط أسطح عمى الرطكبة (:35-3شكؿ)

 الداخمية. )مركز اليندسة كالتخطيط(
 الحجر أسطح عمى كالتعفنات (: الرطكبة36-3شكؿ)
 )مركز اليندسة كالتخطيط( الخارجية. لمحكائط الرممي
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 وتسرب الرطوبة من خالل الوسط المحيط تعرية في األساسات. 
 .كاألكساخ األتربة مف المبنى محيط تنظيؼ -
 . الداخمية المسجد أرضية عف سـ 60-لػ بالجدراف المحيطة التربة منسكب تسكية -
 .النظيؼ بالماء األتربة مكاف غسؿ -
 1:  1:  2 بنسػب كالسػكف كالجيػر الرمػؿ مػف مككنػة جيريػة بمكنػة المػداميؾ بػيف الفراغػات حقف -

 .قنياكح استعماليا يسيؿ بحيث مناسبة بكمية بالماء مخمكطة
 .األساسات كقصارة اإلمكاف قدر ظاىرة غير تككف بحيث المعالجات كجو كتنعيـ تسكية -
 .التصميمية المخططات حسب متر 2 بعرض( أفقية خرسانية مدة)  أبركف عمؿ -

 
 (مركز اليندسة كالتخطيط)الرطكبة  مف الجدراف كحماية األساسات تعرية بمعالجة الخاص األبركف(: 37-3شكؿ)

 

 :والجيري ة المشاال اإلنشائية بالحجر الرمليمعالج .3
 الخارجي السطح على نباتات جذور عن أو اجيادات عن ناجمة بالحوائط تصدعات 

 :للحوائط
 إزالة جميع الحجارة المتكسرة. -

 مف األكساخ كاألمبلح كالتعفف باستخداـ فرشاة مناسبة. األحجار المجاكرةتنظيؼ سطح  -

 ل مف نفس النكع كالخصائص مع تمييزىا بتيشير مختمؼ.استبداؿ األحجار التالفة بأخر  -

مككنػة مػف الرمػؿ كالجيػر الجيريػة المكنػة مػف البمػكاد ربػط مناسػبة  بػيف المػداميؾ الفكاصؿحقف  -
 .مخمكطة بالماء بكمية مناسبة بحيث يسيؿ استعماليا كحقنيا 1:  1:  2كالسكف بنسب 

 الكحمة.تسكية كتنعيـ كجو  -
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 (:38-3) شكؿانظر  (:الجيري الحجر الرملي، الحجر) اإلنشائية المادة تآال 
 .األخرل الضارة العالقة كالمكاد الحشرات مف الحجر أسطح تنظيؼ -
 .المتيالكة األجزاء جميع إزالة -
 كالرمػؿ الجيػر مػف بمكنػة كتثبػت منتظمػة مناسػبة محميػة حجريػة بقطػع المتيالكة المادة استبداؿ -

 .لمجمففا الحديد مف ركابط استخداـ مع كالسكف
 .مناسبة تقميدية بكحمة المداميؾ بيف الفكاصؿ تكحيؿ -

 (39-3) شكؿانظر : معالجة المونة 
تنظيػؼ الفػراغ بػيف المػػداميؾ مػف األكسػاخ ك بقايػػا المكنػة كاألمػبلح بمعػػدات صػغيرة غيػر حػػادة  -

 ثـ بالفرشاة.

 غسؿ الفراغات بالماء المقطر. -

ئصػػػو كلكنػػػو لغمػػػؽ الفراغػػػات كيمكػػػف اسػػػتخداـ مكنػػػة جيريػػػة بنسػػػب تناسػػػب قػػػكة الحجػػػر كخصا -
الحصكؿ عمى المكف المشابو لمكف الحجر باستخداـ كسػر الرخػاـ أك الفخػار. المكنػة تتكػكف مػف 

 .5.20:5.20: 5.0:  1:  1رمؿ كجير ككسارة فخار ناعـ كسكف كطيف )نصؼ ممـ( بنسب 

 
 

الكاجيات  في الحجر تآكؿ معالجة طريقة(: 38-3شكؿ)
 (لتخطيطمركز اليندسة كا)

 المكنة كتآكؿ انحبلؿ معالجة(: 39-3شكؿ)
 (مركز اليندسة كالتخطيط)المداميؾ  بيف

 (40-3) شكؿ كما في: والجيري الرملي الحجر أسطح على أسمنتية قصارة 
  .إزالة جميع أسطح القصارة اإلسمنتية باستخداـ معدات صغيرة -
 مبلح.التنظيؼ باستخداـ الفرشاة إلزالة اآلثار المتبقية ك األ -
 استخداـ كمادات إلزالة األمبلح الناتجة مف القصارة. -
 .فخار مطحكف 1جير، نصؼ إسمنت أبيض،  1رمؿ،  4استخداـ قصارة جيرية مككنة مف  -

 فخار ناعـ )بكدرة( ، ماء مقطر. 2جير،  1تطبيؽ طراشة جيرية مككنة مف:  -
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 سيراميك ببالط الداخلية الجدران تاسية 
 ميؾ عف األسطح الداخمية بالطرؽ اليدكية حفاظان عمى الجدراف.إزالة جميع ببلط السيرا -

 تنظيؼ األسطح مف األكساخ ك بقايا المكنة كاألمبلح بمعدات صغيرة غير حادة ثـ بالفرشاة. -
 غسؿ الفراغات بالماء المقطر.  -

فخػػار مطحػػكف  1جيػػر، نصػػؼ إسػػمنت أبػػيض،  1رمػػؿ،  4اسػػتخداـ قصػػارة جيريػػة مككنػػة مػػف  -
 الكجو األكؿ  ك)ا ممـ( في الكجو الثاني.ممـ( في  0)نؽ 

 (41-3شكؿ) استخداـ خشب حماية لزكـ حماية الجزء السفمي مف الجدراف عند ارتكاز المصميف. -

 
 

 عمى كمشاكميا األسمنتية القصارة(: 40-3شكؿ)
مركز اليندسة ). المسجد لفراغات الداخمية الحكائط

 (كالتخطيط

 حكائط حماية ـكلز  الخشبي الدرابزيف(: 41-3شكؿ)
 (مركز اليندسة كالتخطيط). الداخمي المصمى

 واألقبية األسقف بعض في تصدعات: 
سػػػـ مػػػف  60تفصػػػيؿ شػػػرائح معدنيػػػة مػػػف الشػػػبؾ المجمفػػػف حػػػكؿ الشػػػرخ عمػػػى بعػػػد ال يقػػػؿ عػػػف  -

 بالسقؼ باستعماؿ براغي تثبيت قكية. كأبالحجر  الشبؾ المعدنيتثبيت ثـ الجيتيف. 

 باستخداـ المكنة كتسكية السطح الخارجي. المجمفف  لمشبؾ المعدنيتغطية الجزء الخارجي  -

 .تنفيذ أعماؿ القصارة الجيرية -

 
 (مركز اليندسة كالتخطيط) .األقبية أك الحكائط شركخ معالجة طريقة مخطط(: 42-3شكؿ)
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 جباليا: في العمري المسجد ترميم 3-3-3
تي تقع في قمب بمدة جباليا يعد المسجد العمرم في جباليا أقدـ المساجد التاريخية ال

ألنو مف أكبر مساجدىا القديمة، كال تكجد ؛  عميو سكانيا اسـ )المسجد الكبير(القديمة، كيىطمؽ 
لكحة تأسيسية لمبناء لكف الطراز المعمارم لممئذنة يؤكد العمارة المممككية، كيؤكد ذلؾ كجكد الزىرة 

 (.ـ2012، كزارة السياحة )سرة آؿ قبلككف،ذتو أاتخ بلت أم )زىرة السكسف(، كىي شعار ممكيذات البت

 

 (: المسجد  العمرم في جباليا بعد الترميـ43-3شكؿ)
 )الباحث(

 
 :جباليافي  العمريعن مسجد ومعمارية لمحة تاريخية  3-3-3-1

ي ىذا المسجد عندما دخؿ اإلسبلـ في ىذه البمدة في سنة ستمائة كستة كثبلثيف ميبلدية، نً بي 
جامعان ليـ في جباليا تجمعت مباني القرية حكلو كأصبح  هـ27ألكائؿ بعد عاـ حيث شيد المسممكف ا

جامعيا الكبير، كعرؼ باسـ جامع جباليا، كلقب بالعيمرم نسبة لمخميفة عمر بف الخطاب ألف فكرة 
 لكحيد المتبقي في شماؿ قطاع غزة.إنشائو تعكد لمعيدة العمرية، كيعتبر المعمـ األثرم اإلسبلمي ا

تقاـ فيو صبلة الجمعة كمعظـ المناسبات الدينية، كىك جامعه أثرم قديـ بيني عمى ككانت 
الطراز المممككي القديـ بمنارة ظاىرة، كقد ظيرت لصالحو أكقاؼ عديدة كردت في الكثائؽ الرسمية 
عف مأمكرية أكقاؼ غزة سنة ألؼ كتسعمائة كستة كعشريف ميبلدية، كربما كاف المسجد بدكف مئذنة 

لفترة العثمانية. ككانكا يستقبمكف فيو ضيكفيـ الكافديف إلييـ مف أىؿ العمـ كغيرىـ، ككاف فيو حتى ا
يـ. كقد كاف أىؿه لمعمـ كالعمماء فضبلن عمى ذلؾ فقد كاف المسجدي مركزان لمتعميـ كحفظ القرءاف الكر 

 (.ـ1995، المبيض)، مف الصفيح يكتبكف عمييا بالمسجد مدرسة ألكاح
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مػا اإليػكاف فيػك يقػع فػي الجيػة الشػرقية مػف ، أو القػديـ إال اإليػكاف كالمئذنػةبنائػ كلـ يتبؽى مػف
بكائػػؾ  شػػمالو إلػػى جنكبػػو، كيتػػألؼ مػػف ثػػبلثالمسػػجد، كيمتػػد عمػػى طػػكؿ مسػػافة الجػػدار الشػػرقي مػػف 

ذات عقػػكد مدببػػة مكازيػػة لجػػدار القبمػػة، كىػػي مسػػقكفة بأقبيػػة متقاطعػػة محمكلػػة عمػػى أربػػع دعامػػات 
لمئذنة فيمكف رؤيتيا في الجية الجنكبية الغربيػة منػو، كىػي مثمنػة الشػكؿ، تزينيػا نكافػذ أما ا حجرية.

مسػػتطيمة بعضػػيا داخػػؿ عقػػكد نصػػؼ دائريػػة، كتزينيػػا نجمػػات ذات بػػتبلت، جميمػػة الشػػكؿ كمحفػػكرة 
أمػا البػدف العمػكم لممئذنػة فيتخممػو مجمكعػة مػف شػبابيؾ مسػتطيمة يتكسػطيا  بالحجر الرممي الصػمب.

 ستديرة لئلضاءة كالتيكية، كيعمكىا زخارؼ مف المقرنصات جميمة الشكؿ.فتحات م
يعتقػد الػذم تعػكد أصػكلو إلػى بػبلد المغػرب، ك  ،كبالقرب مف المسجد ضريح لمشػيخ )محمػد المشػيش(

رعػت منػو العديػد مػف األسػػر اشػر اليجػرم مػػف بػبلد المغػرب، ثػـ تفالقػرف الع أنػو قىػًدـً لفمسػطيف خػبلؿ
 (.ـ2012، كزارة السياحة ) ،د الشاـفي فمسطيف كبقية ببل

 

 

 ـ( 2013، كزارة السياحة كاآلثار(: المسقط األفقي لممسجد العمرم في جباليا )44-3شكؿ)
 
 :جباليا  في عمري مسجد الطرق وأساليب ترميم ال 3-3-3-2

 فقد شممت عمميات الترميـ كؿ مف:ـ( 2013)البمعاكم،  بحسب
 :المالصق للمبنى األثريالمبنى الخرساني  ةمعالجة مشالأواًل: 

 القرف سبعينيات في لممسجد غربي كامتداد حديث خرساني مبنى إضافة األضرار أىـ مف
 الكاجية طكؿ كعمى ،متر 6 الكتمة ىذه امتدت حيث، الصبلة مساحة تكسعة بيدؼ كذلؾ الماضي
 .األثرم ممبنىل مبلصقة عمدةكاأل، القديـ المبنى سطح فكؽ متر الخرساني سقفيا يرتفعك  ،الغربية
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 جيػػػػاز) كذلػػػػؾ باسػػػػتخداـ، الخرسػػػػاني المبنػػػػى أعمػػػػدةك  سػػػػقؼ إزالػػػػة تػػػػـ المشػػػػكمة ىػػػػذه لمعالجػػػػة -
 .(اليدكم الكمبريسكر

  
تداخؿ السقؼ الخرساني الحديث مع المبنى (: أ) 

 األثرم
كمبلصقة األعمدة كسير السقؼ الخرساني ت(: ب) 

 الخرسانية لممبنى األثرم

 
 .ة الخرسانية الحديثة كالسقؼإزالة األعمد(: ج) 

 )مركز إيكاف(المبنى الخرساني المبلصؽ لممبنى األثرم  ةمعالجة مشكم(: 45-3شكؿ)

 :أىميا أضرارعدة  مف مئذنةاني التع :مشاال المئذنةمعالجة ًا: ثاني
 الحجػر مشػاكؿ كػذلؾ .عمييػا حقيقيػة خطػكرة يشكؿ مما الغربية الجية إلى الكاضح المئذنة ميؿ -

 .إسمنتية بمكنة كالمياسة خارجية كتشققات كأمبلح كرطكبة الخارجية الطبقة في تيتؾ: مثؿ
 .منيا العمكم الجزء في المؤذف لشرفة المككف الخشب اىتراء -
 .اإلسمنتية بالمكنة فييا الداخمي كالدرج الداخؿ مف المئذنة قصارة -
 .كتنظيؼ أحجارىا األسمنتية الكتؿ إزالةكالمعالجة تمت ب -

  
 ةلمئذنا ميؿ(: ب)  تشكه المئذنة مف الخارج بالخرسانة: (أ)
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 (: المئذنة مف الداخؿد) المئذنة بدف عمى التنظيؼ (: أعماؿج)

 (إيكافكطرؽ معالجتيا )مركز  مشاكؿ المئذنة (:46-3شكؿ)

 :خارجيةالقصارة األسمنتية وبالط السيراميك على الواجيات الداخلية والمعالجة ًا: ثالث
، متتػػابعتيف مػػرحمتيف بكاقػػع القصػػارة إزالػػة تمػػت كقػػد، الخاطئػػة البشػػرية التػػدخبلت ىػػذه إزالػػة تػػـ -

 بقايػا إزالػة فييػا تػـ كالثانيػة ،كاألزميػؿ( جمن200) شػاككش باسػتخداـ القصارة طبقة بإزالة األكلى
 (.جن100) شاككش باستخداـ الصغيرة اإلسمنت بقع

 معالجتيػا يتـ حتى إنشائية مشاكؿ بيا ظيرت التي الضعيفة األجزاء لبعض مؤقت تدعيـ عمؿ -
 .الحقة مرحمة في

 أسػمنت طبقػة مػف خمفػو كمػا، لممبنػى الداخميػة الكاجيػات يغطػي كاف الذم السيراميؾ ببلط إزالة -
 .سميكة

 .األصمي محجرل كالفرشاة المقطر بالماء التنظيؼ -

  
 يراميؾالس ببلط طبقة (: إزالةب) األسمنتية القصارة طبقة إزالة(: أ)

  
 األسمنت بقايا (: تنظيؼد) كالفرشاة  المقطر بالماء الحجر (: تنظيؼج)

 (إيكاف)مركز القصارة األسمنتية كببلط السيراميؾ عمى الكاجيات الداخمية كالخارجية معالجة (: 47-3شكؿ)
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 :المسجد أرضية عن للشارع المرتفع المنسوبرابعًا: معالجة 
 بػبلط أرضػية عمى ثرعي  حيث، مجسة عمؿ خبلؿ مف تقريبان  متريف منسكبل لمكصكؿ الحفر تـ -

 عػػف النػػاتج المنسػػكب فػػرؽ مشػػكمة معالجػػة مػػع لممسػػجد، الحقيقػػي االرتفػػاع مػػف كاالسػػتفادة، قػػديـ
 .لممدخؿ التييئة منطقة في بأدراج ىذه الحفر عممية

 :العقود بأراان الخرسانية الاتلخامسًا: 
 أركاف مف ركف كؿ في األثرم المبنى حجارة مع كةمبلصقة كمتشاب خرسانية كتؿكجكد 

 باإلضافة ،سن50*سن50 بأبعاد عقكد خمسة كعددىا كالجنكبية الشرقية الكاجيتيف في المبنى عقكد
 اإلضافات ىذهكقد أصبحت ، األثرم المبنى كسقؼ عقكد لتحمؿ فكقيا خرسانية عقكدإلى كجكد 
 .اإلنشائية األكزاف مف جزءان  يتحمؿ لممبنى ياإلنشائ الييكؿ مف جزءان  الزمف مع الخرسانية

 كبيػػرا سػػيككف اإلزالػػة ضػػرر ألف إزالتيػػا عػػدـ تقػػرر إنشػػائي بخبيػػر كاالسػػتعانة مػػراأل دراسػػة بعػػد -
 .لو المككنة المتقاطعة كالعقكد المبنى سقؼ عمى

 تتكػػكف كانػػت الػػذم العػرض نفػػس عرضػػو يشػكؿ بحيػػث مػػزدكج حػػائط ببنػاء األمػػر معالجػػة كتػـ  -
 بعرضػػيا تحػػتفظ تػػزاؿ ال قديمػػة كاجيػػات كجػػكد مػػع خصكصػػان  األصػػمي البنػػاء فػػي درافالجػػ منػػو

 (.سـ 80) الكبير
 الػػذم القػػكس بنػػاء كتػػـ، مكحػػدة كأبعػػادان  مكحػػدان  شػػكبلن  أخػػذت بحيػػث الكاجيػػة ىػػذه فػػي نكافػػذ فػػتح -

 .المبنى شبابيؾ باقي ليحاكي الطبيعي بالحجر الشبابيؾ ىذه يغطي

  
 رسانية بأركاف عقكد الكاجيةالكتؿ الخ(: 48-3شكؿ)

 (إيكاف)مركز 
 النكافذ لفتحات النيائي الشكؿ(: 49-3شكؿ)

 (إيكاف)مركز 

 :والتصدعات الشقوقمعالجة سادسًا: 
غبلقيا الحقف بمكنة بحقنيا كالثابتة الصغيرة الشقكؽ معالجة تـ -  .تمامان  كا 
 .لتثبيتيا( اليكتة) تيؾببلس بشبؾ كتدعيميا بحقنيا الثابتة المتكسطة الشقكؽ ةمعالج تـ -
 .لتدعيميا معدني شبؾ كاستخداـ حقنياب الكبيرة الشقكؽة معالج تـ -
 معدنية مبسطات باستخداـ كتدعيميا حقنياب جدان  كالكبيرة الخطيرة الشقكؽ ةمعالج تـ -
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 :والخارجية الداخلية سابعًا: معالجة أحجار الواجية
 .جيد بكضع يتمتع الحجر حيث تقاطعةالم األسقؼ تتكسط التي كالعقكد األعمدة ترؾتـ  -
 .التقميدية بالقصارة الداخمية كاألسقؼ الجدراف مساحات جميع تغطية تـ -
 .متينة حجارتيا ألف األعمدة أركاف عمى اإلبقاء مع ،الخارجية الكاجية جدراف قصارة تـ -

  
 الداخؿ مف لممبنى النيائي (: الشكؿب) لمكاجيات الداخمية الحجارة تيتؾ(: أ)

  
 الخارج مف الشرقية الكاجية (: قصارةد) (: أعماؿ الكحمة ج)

 (.إيكاف)مركز  ،معالجة أحجار الكاجية الداخمية كالخارجية(: 50-3شكؿ)
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 :خالد الشيخ مسجد ترميم 3-3-4
 القديمة بالبمدة الدرج حي في تقع التي القديمة األثرية المساجد مف خالد الشيخ مسجد يعد

 الميبلدم، عشر الرابع أم اليجرم الثامف القرف في أيسس المساحة، غيرص مسجد كىك بغزة،
 كجدده ،(م1348 -هـ749) سنة المتكفى( شبيب بف خالد) الشيخ إلى نسبة االسـ ىذا عميو كأيطمؽ
 سنة األكؿ جماد شير أكائؿ في كذلؾ ،( األنصارم المقدسي إبراىيـ بف أحمد الديف شياب) ناظره

 (.ـ2012، ارة السياحةكز ) ،(م1357-هـ759)

 
 (ـ2003المصدر )زيارة كآخركف، . الغرب قبؿ الترميـ مف خالد الشيخ جامع(: 51-3شكؿ)

 
 :الشيخ خالدعن مسجد ومعمارية لمحة تاريخية  3-3-4-1

 القرف أكاخر كاالندثار لميدـ عرضة ككاف اإلىماؿ، مف لكثير المسجد ىذا تعرض
 كاإلنشائي، المعمارم كضعو تردم مدل تيظير صكرة في ،ـ(1995)المبيض،  ذلؾ كثؽ كما العشريف،
 ترميمو تـ العشريف القرف أكاخر الحقة فترة كفي. (52-3شكؿ) ،لبلنييار ئواأجز  بعض كتعرض

عادةك   مثؿ الخدمات بعض بإضافة فقط كاالكتفاء األثرم، مبناه عمى الحفاظ مع لمصبلة استخدامو ا 
 أعماؿ بدأت حيف م2011 عاـ أكاخر حتى كذلؾ حاؿال كظؿ. المصميف احتياجات لتمبية المتكضأ
 مف تبقى كما المسجد فناء في طابقيف بارتفاع حديث مبنى بناء شممت كالتي األخيرة، التكسعة
 تبقى ما صيانة إلى باإلضافة المسجد، مف الغربي الجنكب إلى الكحدة شارع بمحاذاة فارغة مساحة

 .ـ(2015، محيسف) ،األثرم مبناه مف
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  ـ(1995)المبيض،  قبؿ الترميـ أكاخر القرف العشريف. (: مسجد الشيخ خالد52-3)شكؿ

 صالة مف كيتككف متر مربع، 150 حكالي المسجد مف المتبقي األثرم الجزء تبمغ مساحة
كسط  في ترتكز مدببة عقكد تحمميا دائرية نصؼ قباب يعمكىا أربع الشكؿ مربعة لمصبلة مغمقة
 منيما كبلن  بأف القبمة ركاؽ تعمكاف المتاف كتتميز القبتاف. الشكؿ مربع حجرم عمكد عمى القاعة
 إلدخاؿ فتحة جياتيا مف جية بكؿ يكجد سـ، 120 حكالي بارتفاع الشكؿ ثمانية قاعدة عمى ترتفع

 أنو يبدك صغير ركاؽ يكجد الصالة ىذه مف الشرقي الجنكب كالى. السفمي غالمفر  كالتيكية اإلضاءة
 قديـ مخطط حسب كتتككف الرئيسية، لمصالة مجاكرة كانت لمصبلة أخرل صالة مف قيالمتب الكحيد
 مف المتبقي الجزء ىذا كيعمك. القبمة اتجاه عمى متعامدة أركقة ثبلث مف ،ـ(1995)المبيض،  لممسجد
 تيجاف ليا رخامية أعمدة ثبلث تحمميا مخمكسة عقكد عمى فاترتكز  صغيرتاف قبتاف المندثرة الصالة
 .ـ(2015، محيسف) ،الفناء في حديث بناء إنشاء تـ الغربي الشمالي الجزء كفي. رفةمزخ

 

 
 ـ( 2013، كزارة السياحة كاآلثار) .(: المسقط األفقي لمسجد الشيخ خالد53-3شكؿ)
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 :طرق وأساليب ترميم مسجد الشيخ خالد 3-3-4-2
الكعي بأىمية تـ استخداـ طرؽ كأساليب خاطئة في ترميـ المسجد األثرم ناتج عف عدـ 

المباني األثرية كقيمتيا التاريخية كالحضارية، كعدـ االىتماـ الكافي مف قبؿ المعنييف باآلثار مف 
قبؿ الجيات الحككمية كالخاصة، ككذلؾ الحاجة إلى تكسعة المسجد ليمبي حاجة المصميف، 

كالسمبيات التي  تمؾ األخطاء إجماؿإلى تدخؿ غير المختصيف في مجاؿ الترميـ، كيمكف  باإلضافة
 في: ـ(2015، محيسف) إلييا أشارأنجريت عند ترميـ المسجد كما 

  :الداخل من للمسجد األثري المبنى ترميمأواًل: 
 ثـ كمف الداخؿ، مف الطبيعي الحجر سطح كتسكية تغطية في األسمنتية القصارة استخداـ .1

 داخؿ الرطكبة كحجز اكـر ت إلى ذلؾ أدل كقد. مبلئـ غير ببلستيكي بدىاف األسطح تمؾ دىاف
 .لمقصارة كتفتت لمدىاف كتساقط تقشر شكؿ عمى السمبية أثارىا ظيكر كبالتالي الحجر،

 .الداخمية البصرية التشكىات بعض حدكث إلى أدل بشكؿ لمكيرباء خارجية تمديدات عمؿ .2
 كلتجنب رم،األث البناء إلظيار ككسيمة كالقديـ الحديث البناء بيف اإلنشائي الفصؿ عاةامر  عدـ .3

 خاصة المبنييف، كبل أك ألحد ىبكط أك تمدد لحدكث نتيجة االتصاؿ نقاط عند تشققات حدكث
 .منيما الحديث

  
كالدىاف  األسمنتيةاستخداـ القصارة (: 54-3شكؿ)

 )الباحث( الببلستيكي
 التمديدات الكيربية الخارجية )الباحث((: 55-3شكؿ)
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ؿ بيف المبنى الحديث عدـ مراعاة الفص(: 56-3شكؿ)

  كالمبنى األثرم )الباحث(
جزء مف المبنى الحديث المبلصؽ (: 57-3شكؿ)

  لممبنى األثرم )الباحث(
 

 :منيا السمبيات، بعض إلى التكسعة ىذه أدت  :للمسجد التوسعة الحديثةًا: ثاني

 .بصمة األثرم لممبنى يمت ال حديث بمبنى األنظار عف لممسجد األثرم البناء حجب .1
 .كمعمارية دينية رمزية مف يمثمو كما األثرم، لممسجد المعمارم زراالط طمس .2
 . المجاكرة لممنطقة الحضرم النسيج ضمف لممسجد كالمعمارية انيةر العم الرمزية غياب .3
 لمصبلة المفتكحة الصالة ييشكؿ الذم الفناء، كىك المسجد عناصر مف ميـ عنصر اختفاء .4

 .كاإلضاءة لمتيكية ان ر كمصد
 زالمطر  األخير عاةامر  لعدـ الجديد، كالبناء األثرم المبنى بيف ما انسجاـ كعدـ تنافر كثحد .5

 . المستخدمة البناء مكاد أك التصميـ في سكاء األثرم، لممبنى المعمارم كالتشكيؿ
 

 
 التكسعة الحديثة لمسجد السيخ خالد )الباحث((: 58-3شكؿ)
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 :اشم، العمري جباليا، الشيخ خالد()العمري، السيد ى يةاألثر  قارنة بين مشاريع ترميم المساجدم 3-3-5
 (:3-3كيمكف تمخيص نتائج دراسة كتحميؿ مشاريع ترميـ المساجد األثرية األربعة مف خبلؿ الجدكؿ )

 ( مقارنة بيف مشاريع ترميـ المساجد )العمرم، السيد ىاشـ، العمرم جباليا، الشيخ خالد(. )الباحث(3-3جدكؿ )

 مسجد الشٌخ خالد المسجد العمري جبالٌا مسجد السٌد هاشم المسجد العمري ةوجه المقارن م

 األصالة  .1
تم المحافظة على شكل المبنى 

 وعناصره األثرٌة
تم المحافظة على شكل المبنى 

 وعناصره األثرٌة
تم المحافظة على شكل المبنى 

 وعناصره األثرٌة

مبانٌه  من كبٌر بجزء ٌحتفظ
ٌعانً  نهأ إال األثرٌة، وعناصره

 وسماته لهوٌته من ضٌاع
خلؾ  الختفابها نتٌجة التراثٌة

 أُلحقت التً الحدٌثة اإلضافات
 به

 والبوابات واألسوار الحمامات الحمامات والمتوضؤ حدٌثة إضافات  .2
المبنى الحدٌث  إزالةتم 

 المالصق للمبنى األثري
 توسعة حدٌثة تتكون من طابقٌن

 لم ٌتم أجزاء أثرٌة إزالة  .3

،  مثل األجزاءبعض  إزالةتم 
 ومتوضؤ مٌاه دورات إزالة

 الرإٌة ٌحجب لكونه الرجال
 أسفل أخرى بكتلة واستبداله

 .األرض

 لم ٌتم لم ٌتم

 لم ٌتم المبنىتعدٌل فً   .4
تم ذلك مثل عمل مخرج لتفرٌػ 

 المصلٌن للطوارئ

حوابط  إنشاءتم تعدٌل فً 
وشبابٌك حدٌثة مبنٌة بطرٌقة 

 تقلٌدٌة

تح بٌت الصالة على تم ذلك بف
 المبنى الحدٌث

5.  
والصرف  شبكة الكهرباء

 الصحً
 شبكة الكهرباء

 
 تخفً جمالٌة عناصر تصمٌم
 الكهربابٌة التمدٌدات تحتها

 .والصحٌة
 

فً حوابط المبنى  إخفابهاتم 
 األثري وتحت األرضٌة

شبكة الكهرباء تشوه الفراغ 
 الداخلً
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 مسجد الشٌخ خالد المسجد العمري جبالٌا ٌد هاشممسجد الس المسجد العمري وجه المقارنة م

 التخلص من النباتات  .6
 بحقنها النبات جذور تحنٌط
 ٌتم حٌث الفورمالٌن بمادة
 .المبنى لتقوٌة لعصب تحوٌلها

 النباتات نمو ومنع تنشٌؾ
 أدوٌة خالل من واألعشاب

 الفورمالٌن،) مثل خاصة كٌمابٌة
 (.الكلور مشتقات

 لم ٌتم كٌمابٌة بمادة حقنها

 معالجة الرطوبة  .7

 عمل خالل من المبنى تجفٌؾ
 باستخدام  حاضنة منشؤه

 حبس على تعمل الناٌلون
 المبنى وبٌن بٌنها الحرارة
 من وطردها الرطوبة لتجفٌؾ
 للحجر الصالبة وإعادة المبنى

 من الحجر سطح تنظٌؾ
 والتعفنات واألمالح األوساخ

 مناسبة فرشاة باستخدام
 .المضؽوط ءالهوا وباستخدام

  المناسبة التهوٌة توفٌرو
 من الشمس ألشعة والسماح

 .للؽرؾ الدخول

 التدخالت هذه إزالة تم -
 القصارة من، الخاطبة البشرٌة

 التنظٌؾ. والسٌرامٌك بالطو
 للحجر والفرشاة المقطر بالماء

 .األصلً

 لم ٌتم

 ترمٌم األحجار  .8
 الكركار من خلٌط باستخدام

 السطح لترمٌم الحجري والجٌر
 للحجر الخارجً

 وترمٌم التالفة الحجارة استبدال
 مع ترمٌمها الممكن الحجارة
 المستبدل للحجر عالمة إعطاء

 مساحات جمٌع تؽطٌة تم
 الداخلٌة واألسقؾ الجدران
 قصارة. والتقلٌدٌة بالقصارة

 مع الخارجٌة، الواجهة جدران
 ألن األعمدة أركان على اإلبقاء

 .متٌنة حجارتها

 لم ٌتم

9.  
 معالجة الشقوق

 والتصدعات
 قطع على تحتوي التً بالمونة

 الفخار

 الشبك من معدنٌة شرابح تفصٌل
 بعد على الشرخ حول المجلفن

. الجهتٌن من سم 05 عن ٌقل ال

 بالحجر المعدنً الشبك تثبٌت ثم
 .براؼً باستعمال بالسقؾ أو

 الكبٌرة الشقوق معالجة تم
 معدنً شبك واستخدام بحقنها
 الشقوق معالجةو .هالتدعٌم
 بحقنها جدا   والكبٌرة الخطٌرة
  مبسطات باستخدام وتدعٌمها

 لم ٌتم

 عزل األساسات  .10

 للتهوٌة خنادق بعمل ذلك تم
 الجانبٌن كال من للسور مالصقة
 بالحصمة الخنادق هذه وملا

 االتجاه فً بالصؽر المتدرجة
 تهوٌة فتحات وضع مع الرأسً

 الرطوبة إلخراج علوٌة

 خارج للتهوٌة دقخن عمل
 .محٌطه وعلى المسجد

 لم ٌتم ذلك لم ٌتم ذلك،
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 مسجد الشٌخ خالد المسجد العمري جبالٌا مسجد السٌد هاشم المسجد العمري وجه المقارنة م

 السطحعزل   .11

الطرٌقة صحٌحة ولكن التنفٌذ 
 بؤلواح العزل تمحٌث  سٌا

 األلواح لصق تم .البٌتومٌن
 اتجاه وعمل البعض ببعضها
 المطر مٌاه صرٌؾلت

تم العزل بطرٌقة علمٌة 
 مٌول تصحٌححٌث تم  صحٌحة

 ٌسمح بما وعزلها األسقؾ
 مع األمطار مٌاه بانسٌاب
 تقلٌدٌة مزارٌب تركٌب

 .المٌاه لتصرٌؾ

 لم ٌتم بشكل صحٌح
لم ٌجري ترمٌم علمً صحٌح 

 لسطح المبنى األثري

 ترمٌم األعمدة  .12
 األعمدة وبدن قواعد كسوة

 بالرخام

 حدٌدٌة روابط بعمل معالجتها تم
 علٌها اإلبقاء مع للتقوٌة مجلفنة
 مع ٌتوافق بما واضح بشكل

 الترمٌم نظرٌات

 الحجر تركواألعمدة معالجة  تم
 .جٌد بوضع ٌتمتع حٌث

طرٌقة ؼٌر مناسبة لحالة المبنى 
األثر حٌث تم كسوتها بالقصارة 

 والبالط

 ترمٌم العقود  .13
 طبقة بإزالة معالجتها تم
 شكل على واإلبقاء صارةالق

 .الحجر

 طبقة بإزالة معالجتها تم
 شكل على واإلبقاء القصارة

 .الحجر

 طبقة بإزالة معالجتها تم
 شكل على واإلبقاء القصارة

 .الحجر

طرٌقة ؼٌر مناسبة لحالة المبنى 
األثر حٌث تم كسوتها 

 بالقصارة.

 تم الترمٌم بشكل مناسب ترمٌم القباب  .14

 مع شكلها وتهذٌب تسوٌتها تم
 المجلفن الحدٌد من شبك تثبٌت
 قصارتها ثم ومن الشقوق، حول
 مع جدٌدة جٌرٌة قصارة بطبقة

 عازلة بمادة دهانها

 ال ٌوجد
لم ٌجري ترمٌمها بالشكل 

 العلمً لصحٌح

 ترمٌم المئذنة  .15

لم ٌتم حتى اآلن ترمٌم المبذنة 
بطرٌقة علمٌة مدروسة، حٌث ال 

زالت تعانً المبذنة من 
 وتشققات خطٌرة تصدعات

 األحجار باستبدال معالجتها تم
 العلوي الجزء فك مع التالفة
 عمل مع تركٌبه وإعادة للمبذنة

 جدٌد وسقؾ إنارة نظام
 للبلكونة جدٌد ودرابزٌن

لم ٌتم الترمٌم بشكل صحٌح، 
حٌث تم تنظٌفها من الخارج فقط 
من بقاٌا االسمنت، ومن الداخل 

على القصارة  اإلبقاءتم 
 .نتٌةاألسم

 ؼٌر متوفرة

 ؼٌر متوفرة ؼٌر متوفرة ؼٌر متوفرة ؼٌر متوفرة االستدامة  .16

 ال ٌوجد ممكنة ممكنة ممكنة اإلرجاعقابلٌة   .17

 ال ٌوجد محدودة قلٌلة محدودة المشاركة المجتمعٌة  .18

 ال ٌوجد صٌانة دورٌة حقٌقٌة حقٌقٌة ال ٌوجد صٌانة دورٌة ال ٌوجد صٌانة دورٌة حقٌقٌة ال ٌوجد صٌانة دورٌة حقٌقٌة الصٌانة الدورٌة  .19



126 

 

 مسجد الشٌخ خالد المسجد العمري جبالٌا مسجد السٌد هاشم المسجد العمري وجه المقارنة م

 الدراسات التارٌخٌة  .20

تم عمل دراسات تارٌخٌة 
 التارٌخً الوصؾ وتشمل
 إنشاء بها مر التً للمراحل

 األثر

 تم عمل دراسات تارٌخٌة

 التارٌخً الوصؾ وتشمل
 إنشاء بها مر التً للمراحل

 فنً تقرٌر إلى باإلضافة األثر
 البناء وأسلوب مواد عن

 األصلً

 تم عمل دراسات تارٌخٌة

 التارٌخً الوصؾ وتشمل
 إنشاء بها مر التً للمراحل

 األثر

 لم ٌتم عمل الدراسات التارٌخٌة

 دراسات الوضع الراهن  .21

تم عمل دراسات الوضع 
ام الراهن، وتشمل دراسة النظ

فحوصات  وإجراء اإلنشابً
والرطوبة،  واألساساتالتربة 

 ، والعزلواألحجار

عن  كاملةتم عمل دراسات 
كامل  وإجراءالوضع الراهن، 

الفحوصات المخبرٌة فً 
 اإلسالمٌةالجامعة 

تم عمل دراسات محدودة، 
 وؼٌر شاملة

 ال ٌوجد

 تحدٌد المشاكل  .22
تم تحدٌد المشاكل والعٌوب التً 

 المسجدٌعانً منها 

تم تحدٌد المشاكل والعٌوب التً 
ٌعانً منها المسجد، وتفصٌل 
 ذلك بكل دقة على المخططات

تم تحدٌد المشاكل والعٌوب التً 
 ٌعانً منها المسجد

 ال ٌوجد

 اقتراح الحلول والبدائل  .23
تم اقتراح الحلول والبدابل حٌث 

 الترمٌم أعمال دلٌل إعدادتم 
 المون إعداد وأسالٌب

الحلول والبدابل بشكل  تم اقتراح
مفصل، وتوضٌح ذلك 
بالمخططات والمعاٌٌر 

 الصحٌحة.

 ال ٌوجد تم اقتراح الحلول والبدابل

 التوثٌق المعماري  .24

تم توثٌق المسجد معمارٌا 
 المعماري التوثٌق وٌشمل
 والتوثٌق الخارجٌة، للواجهات
 ،(المبذنة) للمنارة المعماري
 للواجهات المعماري والتوثٌق
 الرأسٌة والقطاعات لٌةالداخ

تم توثٌق المسجد معمارٌا بشكل 
 إعدادكامل وبكل دقة وٌشمل 

 المعمارٌة الرسومات
 ودراسات والفوتوجرافٌة

 وأهمها للعناصر االتزان
 .المبذنة

 لم ٌتم ذلك تم توثٌق المسجد معمارٌا

 كوادرتدرٌب   .25
تم تدرٌب عدد من الفنٌٌن 

 بالمشروع البدءوالعمال قبل 

 على فنً مبة ٌبتدر تم
 الترمٌم أعمال من مجموعة

 .دفعات على هماستٌعاب تم حٌث
 ال ٌوجد ال ٌوجد
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 مسجد الشٌخ خالد المسجد العمري جبالٌا مسجد السٌد هاشم المسجد العمري وجه المقارنة م

 الطاقم المشرف  .26
عمارة التراث من  إحٌاءمركز 

مصر ودابرة المشارٌع بوزارة 
 األوقاؾ )عربً ومحلً(

من مصر  االستشاري آسا مكتب
ومركز الهندسة والتخطٌط 

 )عربً ومحلً(

 اإلسالمٌةبالجامعة  إٌوانمركز 
 )محلً(

 هٌبة األعمال الخٌرٌة )محلً(

 محلً محلً محلً محلً طاقم التنفٌذ  .27

 - شهور 8 سنتٌن سنوات 8 فترة التنفٌذ  .28

 عمال الخٌرٌةهٌبة األ بلدٌة جبالٌا تبرع خٌري الولٌد بن طالل التموٌل  .29

 رضا الناس  .30

رضا فً بداٌة الترمٌم، ثم مع 
طول فترة الترمٌم وظهور 
بعض المشاكل انعكس ذلك 

 سلبا على الناس

 موجود رضا بدرجة كبٌرة
 إنشاءرضا بدرجة كبٌرة نتٌجة 

المبنى الحدٌث وجهل الناس 
 بقٌمة المبنى األثري

 قلٌلة التوعٌة المجتمعٌة  .31
بالشكل  ٌوجد توعٌة لكنها لٌست

 المطلوب
 معدومة ال ٌوجد

32.  
دور المؤسسات 

 الحكومٌة

دور فاعل لوزارة األوقاؾ 
والشإون الدٌنٌة فً توفٌر 

على  واإلشراؾالتموٌل 
 المشروع

محدود، وٌقتصر على رعاٌة 
المشروع دون وجود دور 

 حقٌقً

محدود، وٌقتصر على رعاٌة 
المشروع دون وجود دور 

 حقٌقً

ٌة محدود، وٌقتصر على رعا
المشروع دون وجود دور 

 حقٌقً
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 :خالصة
الفصؿ مشاريع الترميـ في قطاع غزة مف خبلؿ استعراض مشاريع الترميـ التي تـ تناكؿ 

تنفيذىا كالجيات كالمؤسسات العاممة في مجاؿ الترميـ، ككذلؾ الجيات المسئكلة عف المباني 
رميـ التي أيجريت لبعض المساجد في كالمكاقع األثرية في قطاع غزة. كتـ دراسة بعض مشاريع الت

قطاع غزة منيا مشركع ترميـ المسجد العمرم في غزة كمشركع ترميـ مسجد السيد ىاشـ كمشركع 
 ترميـ المسجد العمرم في جباليا، ككذلؾ عمميات الترميـ التي أيجريت عمى مسجد الشيخ خالد.

 كمف خبلؿ ىذا الفصؿ تـ الكقكؼ عمى بعض النتائج منيا:
الجيات المسئكلة عف المباني األثرية كالعاممة في مجاؿ ترميـ المباني األثرية في  تتعد -

 قطاع غزة، كعدـ كجكد جسـ مكحد يجمع ىذه الجيات.
انفراد كؿ مؤسسة كجية بالعمؿ في مجاؿ الترميـ، كعدـ  التنسيؽ بشكؿ كبير كفاعؿ فيما  -

 بينيا في الحفاظ عمى المباني األثرية.
التي أيجريت في قطاع غزة لممباني األثرية ال تزاؿ محدكدة كقميمة بالنسبة مشاريع الترميـ  -

 لمجمكع المباني األثرية التي بحاجة إلى ترميـ.
الكعي المجتمعي المحدكد بأىمية كضركرة القياـ بعمميات الصيانة كالترميـ لممباني األثرية  -

 عمى أسس عممية كبأيدو ذات خبرة كمعرفة بأمكر الترميـ.
مشاريع الترميـ تقـك بيا جيات خاصة، كأما المشاريع التي تقكـ بيا الجيات  أغمب -

 الحككمية فيي قميمة.
مشاريع الترميـ في أغمبيا تنتيي بنياية مشركع الترميـ، حيث مر عمى ترميـ بعض  -

المساجد األثرية عدة سنكات كلـ تيجرل ليا عمميات صيانة دكرية بشكؿ يضمف بقائيا عمى 
لترميـ، حيث ظيرت بدأت تظير في بعض المساجد مشاكؿ منيا تآكؿ أحجار حاليا بعد ا

 الجدراف، كتسريب المياه، كنمك النباتات.
غياب الدكر الحقيقي كالفاعؿ لمجيات الحككمية الرسمية في تكفير الدعـ المالي لمشاريع  -

 الترميـ.
، كغير صحيحة بعض عمميات الترميـ التي يقكـ بيا مستخدمي األثر تككف بصكرة خاطئة -

 تؤثر سمبان عمى المسجد األثرم، كتؤدم إلى طمس معالمو األثرية.

 



 
 

 الفصل الرابع
 تقييم مشاريع ترميم المساجد األثرية في قطاع غزة

 
جراءاتيا الدراسة خطكات 4-1  ...................................................................... كا 
 ............................................ غزة قطاع في األثرية المساجد ترميـ مشاريع تقييـ 4-2
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 :تمهيد

يتناكؿ ىذا الفصؿ تقييـ مجمكعة مف مشاريع الترميـ التي تـ تنفيذىا لبعض المساجد 
 األثرية في قطاع غزة لمكقكؼ عمى ايجابياتيا كمعرفة سمبياتيا، بيدؼ الكصكؿ إلى نتائج يمكف

 االستفادة منيا في تنفيذ مشاريع الترميـ القادمة.
تـ اختيار مشاريع ترميـ ألربعة مف المساجد األثرية في قطاع غزة، كىي ترميـ المسجد 
العمرم في غزة، بكصفو أكؿ مشركع ترميـ في قطاع غزة، كأطكليا مدة  في فترة الترميـ. كالمسجد 

ا شماؿ قطاع غزة، باعتباره مف أكاخر مشاريع الترميـ الثاني ىك المسجد العمرم المكجكد في جبالي
التي تـ تنفيذىا في قطاع غزة، ككذلؾ ككنو المسجد األثرم الكحيد المكجكدة خارج نطاؽ محافظة 
غزة. كالمسجد الثالث كىك مسجد السيد ىاشـ، باعتباره مف المساجد األثرية الكبيرة كاليامة في 

جد الشيخ خالد، باعتباره أحد المساجد األثرية التي يكاد تختفي قطاع غزة. كالمسجد الرابع كىك مس
 معالميا األثرية بسبب اإلضافات الحديثة، كمحاكالت الترميـ كالصيانة الخاطئة.
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جراءاتيا الدراسة خطوات 4-1  :وا 
يتناكؿ ىذا المبحث منيجية الدراسة المتبعة، كمجتمع الدراسة كعينتيا، كاألداة التي تـ 

 الدراسة، كعرض النتائج كتحميميا. استخداميا في
 

 الدراسة: منيج   4-1-1
 معمكماتال جمع فيالتحليلي  الوصفي المنيج عمىىذه الدراسة  إعداد في االعتماد تـ
 .المجاؿ يذاب ذات العبلقة كالمفاىيـ كالترميـ المعمارم الحفاظ بمكضكع المتعمقة

 أعماؿ في كالمشاركيف يفالمتخصصالخبراء مف ع م الشخصية المقابالتكتـ استخداـ 
 المساجد كترميـ الحفاظ في المتبعة األساليب حكؿ كالبيانات المعمكمات عمى لمحصكؿ الترميـ،
بالنتائج التي يمكف االستفادة منيا  خركجكال السابقة البيانات تحميؿغزة، كمف ثىَـّ  قطاع في األثرية

 التيكالحمكؿ  التكصياتد األثرية، كاقتراح في تنفيذ مشاريع ترميـ قادمة خاصة فيما يتعمؽ بالمساج
 .الترميـ مشاريع في دكر ليـ كمف العبلقة أصحاب تساعد

 
 وعينة الدراسة: مجتمع   4-1-2

يتككف مجتمع الدراسة مف الخبراء في مجاؿ الترميـ كالحفاظ عمى المباني كالمكاقع األثرية، 
ؼ الجيات ذات العبلقة مف كزارات مف المتخصصيف كالعامميف كالباحثيف كالميتميف بذلؾ مف مختم

 حككمية كبمديات كمؤسسات محمية كمكاتب ىندسية.
، أساتذة جامعات، كمدراء في الكزارات الحككمية 7شممت عينة الدراسة المختارة لممقاببلت

ذات العبلقة، كميندسيف مف العامميف في مجاؿ الترميـ في المراكز كالمؤسسات الخاصة كالمكاتب 
دراء كميندسيف مف العامميف في البمديات المختصة، ككذلؾ عدد مف الباحثيف اليندسية، كم

كالميتميف بمجاؿ الترميـ كالحفاظ عمى المباني كالمكاقع األثرية في قطاع غزة مف حممة الماجستير 
  في مجاؿ اليندسة أك مجاؿ التاريخ كاآلثار. كالدكتكراه

 الدراسة مجتمع العينة ىذه كتمثؿشر، تـ استطبلع آراء عينة الدراسة كعددىـ ثبلثة ع
 .الدراسة مجاؿ مجتمع أفراد عدد محدكدية بسبب ؛كامبلن 

                                                           
7
 (.1رقم ) الملحق على االطالع خالل من ،للمقابالت المختارة العٌنة عن تفصٌال   أكثر معلوماتعلى  االطالع ٌمكن 
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 :الدراسة ةأدا  4-1-3
مع الخبراء مف  المقابالت الشخصيةتـ االعتماد في الدراسة بشكؿ أساسي عمى 

 8المتخصصيف كالباحثيف كالميتميف بمجاؿ الترميـ، حيث تـ كضع مجمكعة مف األسئمة المكحدة
لتي تشمؿ جميع جكانب مشاريع الترميـ، ك عرضيا عمى محكميف مف ذكم العبلقة؛ ألخذ رأييـ، ا

مع طبيعة الدراسة، كمف ثـى إجراء المقاببلت مع عينة الدراسة؛ كذلؾ لمكقكؼ  يتبلءـكتعديميا بما 
ـ تحميؿ عمى آرائيـ حكؿ مشاريع الترميـ التي أيجريت لبعض المساجد األثرية في قطاع غزة. كمف ثى 

في بعض المحاكر كتكضيح  البيانات كالمعمكمات التي تـ الحصكؿ عمييا، كحساب النسب المئكية
 ذلؾ بالرسـ البياني ليسيؿ قراءتيا، كالخركج بالنتائج كالتكصيات.

ىذه الدراسة، ومالئمة لطبيعة  ألنيا أاثر األدوات مناسبة ؛تم اختيار أداة المقابلة الممنيجة
 ألسباب أىميا:و 

 قمة أعداد المتخصصيف في مجاؿ الترميـ في قطاع غزة. -
 قدر أكبر عمى الحصكؿ أجؿ مف تستخدـ التي الطرؽ أىـ أحدتعتبر المقابمة الممنيجة  -

 عمى الحصكؿ تتطمبمثؿ ىذه الدراسة التي  في خصكصان  ،شاممةال المعمكمات مف
 .مفصمة معمكمات

 يتعذر قد بتفاصيؿ الباحث كتزكيد بة،اإلجا في كالتكسع المستجيب، استطراد عمى تساعد -
 .االستبياف في تكفرىا

 عف االستفسار كالمستجيب الباحث مف لكؿ تتيحتكفر المقابمة نكعان مف المركنة، حيث  -
 في لممستجكب األسئمة كتكضيح شرح بميةاكق، المعاني بعض تفسير أك كاضحة، غير نقاط
 .ليا فيمو عدـ أك صعكبتيا حالة

 لممستجيب الفرصة تتيح، حيث جابةاإل عمى يحفزه مما المعنكم لتقديرا المستجيب تعطي -
 .كالمعمكمات كاألفكار اآلراء عف الحر لمتعبير

 مف القفز دكف منطقي بتسمسؿ المستجيب إجابة الباحث يضمف حيث ،األسئمة تسمسؿ -
 .األسئمة طرح في يتحكـ الباحث أف ذلؾ ،آخر إلى سؤاؿ

                                                           
8
 صة بالمقابالت المنهجٌة مع مختصٌن فً الترمٌم.( لالطالع على استمارة األسبلة الخا2انظر الملحق رقم ) 
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 :غزة قطاع في األثرية المساجد ترميم مشاريع تقييم 4-2
، مف حيث المتعمقة بمساجد قطاع غزة األثريةك  التي يتـ تنفيذىا، الترميـ مشاريعتتعد 

منيا جيات محمية كأخرل دكلية، كىناؾ تبرعات مف جيات خيرية.  ،اختبلؼ الجيات الممكلة
شؤكف الدينية، فمف مشاريع الترميـ مف أشرفت عميو كزارة األكقاؼ كال ات المشرفة،الجيكاختبلؼ 

كمنيا مف أشرؼ عمييا مركز عمارة التراث )إيكاف(، كمنيا مف أشرفت عميو مكاتب استشارية. 
 فمنيا ما يككف اليدؼ مف الترميـ ىك المحافظة عمى المبنى ،ككذلؾ اختبلؼ اليدؼ مف الترميـ

؛ الستيعاب ةكمنيا ما يككف لمتكسع ، كالحفظ عميو كقيمة تاريخية كحضارية،مف التدىكر األثرم
ككؿ ىذا منيا ما  .كمنيا ما يككف بيدؼ إعادة المسجد إلى حالتو األصمية عدد أكبر مف المصميف،

كمنيا ما يككف بإجراءات كأساليب تضر بالمبنى األثرم كتؤدم  ،يككف عمى أسس عممية صحيحة
 .كاألثرية إلى اختفاء معالمو التاريخية

 
 التقييم: محاور   4-2-1

ـ مشاريع الترميـ عمى مجمكعة مف المحاكر التي شممت المكضكع مف اشتممت عممية تقيي
 جميع جكانبو كالمتعمقة بو، كىذه المحاكر تتناكؿ كؿ مف:

 

 أصالة المبنى األثري. .1
 الجانب الفني. .2
 المشاراة المجتمعية. .3
 االستدامة. .4
 رضا مستخدمي األثر. .5
 األولوية في عمليات الترميم. .6
 ميم.المؤسسات العاملة في مجال التر  .7
 التمويل ودوره في مشاريع الترميم. .8
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 وتحليليا: الدراسة نتائج عرض   4-2-2
بعد االطبلع عمى جميع نتائج المقاببلت التي تـ إجرائيا يمكف الكقكؼ بشكؿ دقيؽ عمى 

 ايجابيات كسمبيات مشاريع الترميـ مف خبلؿ المحاكر التالية:

 :األثري المبنى أصالة   4-2-2-1
مف المختصيف في مجاؿ الترميـ عف محافظة مشاريع الترميـ عند استطبلع رأم المقي ميف 

ساعدت  غزة قطاع في جرائيياإ تـ التي الترميـ مشاريععمى الطابع األثرم لممبنى، فقد تبيف أف 
عمى المحافظة بدرجة كبيرة عمى القيمة التاريخية كاألثرية لممباني مف خبلؿ المحافظة عمى الطابع 

 (.1-4في الشكؿ )األثرم لممبنى، كما يظير 

 
 محافظة مشاريع الترميـ عمى الطابع األثرم لممبنى (1-4الشكؿ )

أية تغيرات جكىرية في شكؿ المبنى األثرم  إحداثحيث أنو في أغمب المشاريع لـ يتـ 
مثؿ مشركع ترميـ المسجد العمرم في غزة أك حتى في مسقطو األفقي، كفي مشاريع أخرل كانت 

أجزاء كاستبداليا بأخرل مناسبة لممبنى األثرم كما في مشركع ترميـ  إزالةىناؾ ضركرات أدت إلى 
مسجد السيد ىاشـ كلكف بحيث ال تطغى ىذه التغييرات عمى الطابع العاـ لممبنى األثرم، ككما تـ 
في مشركع ترميـ مسجد السيدة رقية مف تكسعة الحيز المخصص لمصبلة كلكف بتناغـ كانسجاـ بيف 

سيئة جدان بحيث أخفت معالـ  اإلضافةالجديدة، كفي مشاريع أخرل كانت  كاإلضافةالمبنى األثرم 
 المبنى األثرم كما في مسجد الشيخ خالد.

 الجانب الفني:   4-2-2-2
بمشركع الترميـ عمؿ دراسات الكضع الراىف لممبنى األثرم المراد  البدءيتـ عادة قبؿ 

كلكف ييبلحظ عند القياـ بتكثيؽ المعمـ  ترميمو لمكقكؼ عمى المشاكؿ كالعيكب التي يعاني منيا،
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 كاإلمكاناتاألثرم فإف التقنيات المستخدمة ىي في الغالب يدكية كبسيطة تعتمد عمى المكارد 
المتكفرة، كال يتـ استخداـ التقنيات الحديثة في التكثيؽ كالتي تسيؿ عممية الحصكؿ عمى المعمكمة 

 كتساعد في عمميات الترميـ المستقبمية.
كضع خطة الترميـ بما يتناسب مع حالة المبنى األثرم، كعند استطبلع رأم المقي ميف يتـ  

 (، حيث يتـ2-4في الشكؿ ) حكؿ استخداـ معايير فنية صحيحة في مشاريع الترميـ، فقد تبيف كما
 ىناؾ كلكف في عمميات الترميـ، كسميمة صحيحة معايير إلي الكصكؿ في كبيربقدر  جتياداال

 الحفاظ معايير كفؽ صحيحة معايير إلي الكصكؿ يتـ لكي كتطكير لتسديد يحتاج بسيط قصكر
 ة.الدكلي

 

 استخداـ معايير فنية صحيحة في مشاريع الترميـ (2-4الشكؿ )

كذلؾ تبيف أنو عند التنفيذ يتـ اختيار الطكاقـ العاممة عمى الترميـ بحيث يككنكا ذكم خبرة 
بيا محمية كتفتقر إلى التدريب العالمي، كالمتكاصؿ، كالمتابع في مجاؿ الترميـ، كىذه الخبرات أغم

لمتطكرات التقنية كالفنية التي يتـ استخداميا عالميان، كفي بعض المشاريع مثؿ المسجد العمرم في 
غزة فقد تـ تدريب الفريؽ المشارؾ في عمميات الترميـ قبؿ الشركع في الترميـ الفعمي لفترة مف 

عرب، حيث كاف ىذا الفريؽ ىك األكؿ الذم يتدرب عمى أيد عربية لمقياـ بأكؿ الزمف عمى يد خبراء 
 عممية ترميـ حقيقية في قطاع غزة، ثـ تـ االستعانة بيـ في مشركع ترميـ مسجد السيد ىاشـ.

كذلؾ ييبلحظ في جميع المشاريع التي تـ تنفيذىا في قطاع غزة أنيا لـ تحافظ عمى الطبقة 
عادة عند عمميات تنظيؼ الحجر، كما أنو لـ  إزالتيا(، حيث يتـ Patinaم )الخارجية لمحجر األثر 

الطبقة الخارجية بمكاد أخرل حيث يتعرض مع مركر الكقت إلى  إزالةيتـ حماية الحجر األثرم بعد 
 الذكباف كاالىتراء.

طكاقـ  إشراؾكفي مشاريع ترميـ مثؿ مسجد الشيخ خالد فإف عمميات الترميـ تمت دكف 
، كذات خبرة في مجاؿ الترميـ، مما نتج عنو ترميـ لممبنى األثرم ال يتكافؽ كالمعايير مختصة
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كاألسس الصحيحة في عمميات الترميـ، مما أثر سمبان عمى المبنى األثرم سكاءن مف الناحية 
 ، أك القيمة األثرية.اإلنشائية

ف كاف في قطاع غزة جميع األسس كالمعايير التي يتـ تطبيقيا ىي م عايير مأخكذة مف كا 
دكؿ مجاكرة أك دكلية كالتي قد تتشابو أحيانان كتتنافي أحيانان مع بيئة قطاع غزة كالتي تحتاج لمعايير 

 خاصة.
 كخاصة المشاريع ىذه في بالعمؿ قاـ الذم الفني الفريؽ مف ميـ جزء أف يبلحظ كما

 بعض مف أك أجانب) محمييف غير كانكا العمؿ خطط ككضع ،الفنية الدراسات كعمؿ ،التصميـ
، المحمية الكفاءات مف ىـ المشاريع تمؾ بتنفيذ قاـ مف غالبية أف مف الرغـ عمى ،(العربية الدكؿ

تدريب كتطكير كفاءات العامميف في  عمى بالعمؿ مختمفة محمية جيات تقـك بالمسئكلية منيا كشعكران 
 معظمو في العمؿ ذلؾ يبقى كفكل المتخصصة، كالمراكز كالجامعات الكزارات مثؿ مجاؿ الترميـ،

 المتكفرة المحمية الكفاءات مستكل عمى يؤثر مما الجيات تمؾ بيف التنسيؽ غالبان  كينقصو محدكدان 
 .محمييف غير بخبراء االستعانة ضركرة إلى يدفع ما كىك

 :المجتمعية المشاراة   4-2-2-3
 ييكًجد مما ئـ؛قا كعمراف نابض حيكم محيط في القيمة كذات التاريخية المناطؽ أغمب تقع

 ما كىك، بيا المحيط المحمي كالمجتمع المناطؽ ىذه بيف المتبادؿ كالتأثير التفاعؿ مف ان نكع
 .المناطؽ بيذه كعبلقتو المحيطة العمرانية كبيئتو المجتمع ىذا بمدخبلت الكعي ستكجبي

 المناطؽ طمحي في الكاقعة العمرانية كالنطاقات المحمي المجتمع مع اإليجابي التعامؿ كييعد
 تمؾ تنمية إف حيث المناطؽ؛ ىذه عمى الحفاظ مداخؿ مف ؿمدخ بيا المرتبطة أك التاريخية

 نجاح عمى ساعدكي، القيمة ذات المناطؽ عمى بالفائدة يعكد أف يمكف بيا كاالرتقاء المجتمعات
 .المناطؽ ىذه في كالترميـ الحفاظ مشركعات

 مع التاريخية المناطؽ عمى الحفاظ ركعاتمش تكافؽ عدـ حالة ففي ذلؾ مف العكس كعمى
 بيا يقكـ التي التعديات رةك ص في السمبية التأثيرات فتظير المحمي؛ لممجتمع الحياتية باتتطمالم

 ىذه تؤدم أف كيمكف المختمفة، احتياجاتيـ مع تتبلءـ لكي المشركعات تمؾ عمى المجتمع أفراد
مشاريع  بعض في الحاؿ ىك كما، األثر حالة دىكرت إلى تعًمميفسالمي  لجماعة السمبية التأثيرات
 .م(2010)العطار، وراشد، ، المباني حالة ترد م إلى أدَّل مما، الترميـ

ييبلحظ افتقاد معظـ مشاريع الترميـ التي أيجريت في قطاع غزة إلى عنصر المشاركة 
ي األثر أك مناقشتيـ المجتمعية الحقيقية، حيث أف أغمب ىذه المشاريع تتـ دكف أخذ آراء مستخدم

في تنفيذ عمميات الترميـ، مما ييفقد ىذه المشاريع  إشراكيـفي الخطط المكضكعة لمترميـ، أك حتى 
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جزءان ميماي، كعامبلن فاعبلن في نجاح عمميات الترميـ، كغياب كضعؼ الكعي المجتمعي بأىمية 
 عب.المحافظة عمى المباني األثرية كقيمة تاريخية تمثؿ حضارة ىذه الش

 عف كالتعبير، األساسية احتياجاتيـب تعريؼال في األفراد مشاركةيتـ  كذلؾ في الغالب ال
 بما بو المتأثريف كىؤالء، القرار اعنصي  بيف التعاكف بحيث يتـ، االحتياجات ىذه الستيفاء مطالبيـ؛
 مىع حرصان  أكثر كيجعميـ، الحفاظ عممية استدامة في السكاف مف المشاركيف اىتماـ يضمف
 (.3-4كما يظير مف خبلؿ الشكؿ ) .اآلثار

 
 حجـ المشاركة الشعبية في مشاريع الترميـ (3-4الشكؿ )

كتقتصر أغمب مشاريع الترميـ في المشاركة المجتمعية بالتكاصؿ مع لجاف األحياء 
  كاطبلعيـ عمى ضركرة ترميـ المبنى األثرم لتأدية كظيفتو بشكؿ مناسب.

 :الترميم مشاريع في االستدامة   4-2-2-4
 ييبلحظ في جميع مشاريع الترميـ غياب عنصر االستدامة مف عدة نكاحي:

عدـ كجكد صيانة دكرية لممباني األثرية بشكؿ عاـ حيث كحسب خبراء الترميـ يتطمب المبنى  -
األثرم صيانة دكرية بعد عمميات الترميـ كؿ خمس سنكات عمى األقؿ. حيث أف جميع مشاريع 

 ياء فترة الترميـ األكلى.الترميـ تنتيي بانت
في كثير مف عمميات الترميـ ال يتـ مراعاة التطكر التكنكلكجي كالتقني المستقبمي، حيث ال يتـ  -

المكاد المستخدمة حاليان في عمميات الترميـ كاستبداليا مستقببلن  إزالة إمكانيةاألخذ بعيف االعتبار 
 بمكاد أكثر تقنية كفائدة.

مشاريع ال ييؤخذ في االعتبار االستفادة مف المبنى األثرم بحيث يعكد بدخؿ كذلؾ في كثير مف ال -
 عمميات الصيانة المستمرة لؤلثر. إجراءيمكف مف خبللو 
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كفي كثير مف المشاريع ال يككف مف ضمف أىدافيا المكضكعة زيادة الكعي المجتمعي بأىمية  -
 المحافظة عمى المباني األثرية.

كة المجتمعية بصكرة حقيقية في مشاريع الحفاظ كالترميـ يؤدم إلى عدـ كذلؾ عدـ كجكد المشار  -
 استدامة مشركع الترميـ.

 :األثر مستخدمي رضا   4-2-2-5
رضا مستخدمي المبنى األثرم أك المنتفعيف منو غالبان ما يككف رضا مرحمي يبدأ بعد انتياء 

الناتجة عف عدـ الصيانة الدكرية  الترميـ مباشرة كسرعاف ما ينتيي بعد فترة حيث تبدأ اآلثار السمبية
بالظيكر، كغالبان ال يككف ىذا الرضا أك الشعكر بالراحة ناتجة عف قناعة أك كعي كاؼ بضركرة 
المحافظة عمى األثر، ككنو يمثؿ قيمة حضارية كتاريخية، كلكنو رضا ناتج عف تييئة المبنى 

ت الترميـ التي تمت بمقاييس كمعايير األثرم لبلستخداـ، سكاء كانت حالة األثر جيدة نتيجة عمميا
 صحيحة، أك كانت غير ذلؾ.

 األولوية في مشاريع الترميم:   4-2-2-6
ييبلحظ في جميع مشاريع الترميـ التي أيجريت في قطاع غزة أنيا ال تتـ عمى مبادئ 

نما في أغمب المشاريع يتـ اختيا تقييميوكمعايير  ر محددة الختيار المبنى األثرم المراد ترميمو، كا 
 المبنى األثرم المراد ترميمو حسب التمكيؿ المتكفر كحسب رغبات الجية المنفذة لمشركع الترميـ.

كما تبيف أنو البد مف تكثيؽ جميع المباني األثرية، كتقيميا بحسب معايير محددة 
كمدركسة، بحيث يتـ الكقكؼ بشكؿ كامؿ عمى جميع البيانات المتعمقة بالمباني األثرية، حتى يتـ 

 ع ترتيب كتسمسؿ منطقي يضمف الحفاظ عمى جميع ىذه المباني مف التدىكر كالضياع.كض
كعند استطبلع رأم المقي ميف مف المختصيف في مجاؿ الترميـ عف أىـ المعايير التي يجب 

 .(4-4أف تؤخذ في االعتبار عند اختيار مشركع الترميـ، فقد جاءت كما في الشكؿ )
األكلكية في مشاريع الترميـ ىي حماية المباني األثرية مف تبيف أنو البد أف تككف  حيث

يتـ األخذ بعيف االعتبار  االندثار، حفاظان عمى ىذا المكركث الحضارم مف الضياع، ثـ بعد ذلؾ
، ممعايير أخرل منيا القيمة التاريخية لممبنى األثرم، كالقيمة الجمالية، ككذلؾ كظيفة المبنى األثر 

 الرمزية التي يمثميا المبنى األثرم.إلى القيمة  باإلضافة
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 معايير األكلكية في مشاريع الترميـ (4-4الشكؿ )

 المؤسسات العاملة في مجال الترميم:   4-2-2-7
تتعد الجيات العاممة في مجاؿ الترميـ، كالمشرفة إداريان عمى المباني األثرية، ما بيف جيات 

لمباني كالمكاقع األثرية بصفتيا الجية حككمية كخاصة، حيث تشرؼ كزارة السياحة كاآلثار عمى ا
عمى  إداريةالحككمية ذات االختصاص، في حيف تشرؼ كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية مف ناحية 

كؿ المساجد في قطاع غزة، كمف ضمنيا المساجد األثرية، كما أنو يكجد مركز عمارة التراث 
 لتراث في قطاع غزة.، كالذم يختص بالحفاظ عمى ااإلسبلمية( بالجامعة إيكاف)

كييبلحظ أف جميع المؤسسات العاممة في مجاؿ الترميـ كالحفاظ عمى المباني األثرية، سكاء 
كانت حككمية أك أىمية، فإنيا تقكـ بجيكد مشككرة في الحفاظ عمى المكركث الحضارم كالتاريخي 

نما ىي لقطاع غزة، غير أف ىذا الجيد يفتقر إلى التكامؿ كالتعاكف كالمشاركة الح قيقية كالفاعمة، كا 
 جيكد فردية مف كؿ مؤسسة بشكؿ خاص.

 المؤسسات الممولة لمشاريع الترميم:   4-2-2-8
تتعدد الجيات الممكلة لمشاريع ترميـ المباني األثرية مف حيث ككنيا مؤسسات دكلية أك 
ة محمية أك جيات خاصة )تبرعات خيرية(، فيكجد العديد مف ىذه المؤسسات مثؿ )ككيكرز، المجن

 ىيئة، اإلسبلمية اإلغاثة، كبلكس األمير مؤسسة ، اليكنسكك،UNDPالدكلية لمصميب األحمر، 
(، كغيرىا. حيث لكؿ مؤسسة رؤية كأىداؼ معينة تسعى لتحقيقيا، كىي بالتالي الخيرية األعماؿ

فيذ تمكيؿ مشاريع ترميـ المباني األثرم، مما ينتج عنو اختبلؼ كتبايف في تن تتحكـ بشكؿ كبير في
ىذه المشاريع باختبلؼ المؤسسة الممكلة ككذلؾ المؤسسة المشرفة عمى مشركع الترميـ. كلكنو في 

برازحاؿ تـ دراسة مشركع الترميـ الميقدـ لمممكؿ بشكؿ متقف،  قيمة معينة لممبنى المراد ترميمو،  كا 
 الممكؿ لرغبات الجية العاممة في مجاؿ الترميـ. إخضاعفإنو باإلمكاف 
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 :خالصة
 بعد عرض نتائج المقاببلت الشخصية كتحميميا يمكف الخركج بعدة نتائج كىي:

 ساعدت مشاريع الترميـ في المحافظة عمى الطابع العاـ لممباني األثرية في قطاع غزة. -

 في ساىـ مما المسبؽ التخطيط آلية اتبعت رسمية جيات تبنتيا التي الترميـ مشاريع بعض -
 .مسجد السيد ىاشـ ترميـ تجربة في كاضح ىك كما نجاحيا

 التخطيط عف بعيدة تككف مستخدمي األثر بيا يقكـ التي الفردية الترميـ مشاريع أف نبلحظ بينما -
خفاء التاريخية المباني تشكيو إلى يؤدم مما ،الصحيحة الترميـ لمكاصفات تخضع كال السميـ  كا 

 معالميا األثرية مثؿ ما حدث في مسجد الشيخ خالد.

اممة في مشاريع الترميـ أغمبيا ذات خبرات محدكدة، كىي بحاجة إلى تدريب كتطكير الطكاقـ الع -
كالميارة في عمميات الترميـ، حيث  اإلتقافمياراتيا كقدراتيا، لمكصكؿ إلى درجات عالية مف 

 .المجاؿ ذلؾ في البلزمة الخبرة لدييـ أشخاص إلى غالبان  نجاح مشركع الترميـ يرجع
في كثير مف المشاريع، االستفادة مف المبنى األثرم بحيث يعكد بدخؿ  رال ييؤخذ في االعتبا -

 عمميات الصيانة المستمرة لؤلثر. إجراءيمكف مف خبللو 

 فني خاصة بعمميات الترميـ لممباني األثرية في قطاع غزة. إرشادمال يكجد دليؿ  -
 أىميا المعمارم اظكالحف الترميـ أعماؿ في نكعية نقمة إحداث دكف تحكؿ عكامؿ مجمكعة ىناؾ -

 ، كقمة التمكيؿ.االقتصادم العامؿ كضعؼ ،اإلىماؿ

قطاع عزة، كترتيبيا كفؽ أكلكيات كمعايير  في التاريخية المباني لترميـ شاممة خطة كجكد عدـ -
محددة، كلكف أغمب المشاريع تتـ كفؽ رؤية خاصة بكؿ مؤسسة مف المؤسسات العاممة في 

 مجاؿ الترميـ.

 .المباني ىذه كترميـ صيانة كتضبط تحكـ التي لتشريعاتكا لقكانيفضعؼ ا -

 كجدكا المستخدميف فأل ؛القريب المدل عمىمف الناس، كلكف  استحسانان مشاريع الترميـ القت  -
 .العاـ الرضا عمى ثرتأ سمبيات ظيرت البعيد المدل عمى لكف ،جميبلن  كمنظران  تغيران 

كع الترميـ، كىك ما تفتقر إلية مشاريع الترميـ المشاركة المجتمعية ليا دكر فعاؿ في نجاح مشر  -
 التي يتـ تنفيذىا في قطاع غزة.

تتعد الجيات  العاممة في مجاؿ الترميـ كالحفاظ عمى المباني األثرية، مع كجكد ضعؼ في  -
 التنسيؽ كالتعاكف بيف ىذه الجيات.

مف قبؿ الجيات ذات  تتعد الجيات الممكلة لمشاريع الترميـ، كلكف ال يتـ عرض مشاريع الترميـ -
 العبلقة بالشكؿ المناسب الذم يحفز الجيات الداعمة عمى التمكيؿ.



 
 
 الخامسالفصل 
 والتوصيات النتائج

 
 ............................................................................................ النتائج 5-1
 ........................................................................................ التكصيات 5-2
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 النتائج: 5-1
ىدفت ىذه الدراسة إلى تسميط الضكء عمى مشاريع الترميـ التي تـ تنفيذىا في قطاع غزة، 

ميـ بيدؼ تقييميا، كالكقكؼ عمى سمبياتيا لتفادييا، كمعرفة ايجابياتيا لبلستفادة منيا في مشاريع التر 
القادمة. كقد تـ دراسة أربعة مشاريع ترميـ ألربعة مساجد أثرية ىي )المسجد العمرم بغزة، مسجد 
السيد ىاشـ، مسجد الشيخ خالد، كالمسجد العمرم في جباليا(، حيث تمثؿ المساجد األثرية  قيمة 

 معمارية كتاريخية كبيرة كىامة في تأصيؿ حضارة كعراقة الشعكب.

 :وىي ،الباحث لخصياي النتائج من عدد إلى السابقة الدراسةت خلص دوق
 كتفكر كتحمؿ كتدرس تراقب كعممية عممية متكاممة عمؿ كحدة ىك اآلثار كصيانة ترميـ أف -

 حضارة عمى يحافظ عممان  ىك اآلثار ترميـ يككف لكي ؛كالخبرات كالمكاثيؽ األبحاث عمى بناء
 .كتاريخيا الشعكب لحضارات رسيفالدا أماـ مفتكحان  كتابان  األثر يبقيك  ،األجياؿ

المساجد األثرية في قطاع غزة مف العمائر القميمة التي ما زالت تمارس كظيفتيا التي أينًشئت  -
 مف أجميا منذ مئات السنيف.

يعكد تاريخ ما تبقى مف مساجد أثرية في قطاع غزة لمعصريف المممككي كالعثماني، كلـ يتبقى  -
مسجدان ما زالت تؤدل كظيفتيا األصمية، كمنيا مساجد مف ىذه المساجد إال أربعة عشر 

 تغيرت كظيفتيا كأصبحت تستخدـ ألداء كظيفة أخرل.
تتركز مساجد قطاع غزة األثرية في البمدة القديمة في محافظة غزة، كال يكجد خارج نطاؽ  -

 محافظة غزة إال مسجدان كاحد يقع في جباليا شماؿ قطاع غزة.
التي البد أف يتـ تنفيذىا كفؽ  عمميات الحفاظ عمى المساجد األثرية ف مشاريع الترميـ مف أىـإ -

كبعناية كبيرة حتى تبقى  ،المجاؿ كخبرة كاسعة في ذلؾ ةذات كفاء كبأيدو  ،أسس عممية صحيحة
 .ىذه المساجد تعبر عف حضارة المسمميف

ألثرية في قطاع تتعد الجيات المسئكلة عف المباني األثرية كالعاممة في مجاؿ ترميـ المباني ا -
غزة، كتنفرد كؿ مؤسسة كجية بالعمؿ في مجاؿ الترميـ، كال يكجد تنسيؽ بشكؿ كبير كفاعؿ 

 جسـ مكحد يجمع ىذه الجيات. كذلؾ ال يكجد فيما بينيا في الحفاظ عمى المباني األثرية.
 كالتدخبلت الخاطئة، اإلىماؿتعاني المساجد األثرية في قطاع غزة مف عدة مشاكؿ أىميا  -

اىتراء األحجار األثرية، كظيكر تصدعات كشركخ في جدراف المسجد  اإلىماؿحيث نتج عف 
كبدف المئذنة، كأدت التدخبلت الخاطئة إلى طمس معالـ بعض المساجد، كبعض المساجد تـ 

 ىدميا كلـ يتبقى منيا إلى أجزاء قميمة جدان مف المبنى األثرم.



143 

 

لممباني األثرية ال تزاؿ محدكدة كقميمة بالنسبة  مشاريع الترميـ التي أيجريت في قطاع غزة -
 لمجمكع المباني األثرية التي بحاجة إلى ترميـ.

أغمب مشاريع ترميـ المساجد تنتيي بانتياء فترة الترميـ األكلى، حيث تـ ترميـ بعض ىذه  -
المساجد منذ فترات طكيمة كلـ يجرل ليا بعد ذلؾ عمميات صيانة دكرية مما أدل إلى ظيكر 

عض المشاكؿ في ىذه المساجد مف اىتراء األحجار األثرية، كتسريب لممياه، كنمك لمنباتات ب
 عمى أسطح الجدراف، كظيكر الرطكبة.

الطكاقـ المشرفة عمى مشاريع الترميـ في كثير منيا ىي طكاقـ أجنبية أك عربية، كيقؿ عدد  -
ة عالية، حيث أغمب العامميف مف المختصيف في مجاؿ الترميـ ممف ىـ ذكم خبرة ككفاء

 الطكاقـ المحمية العاممة بحاجة إلى تدريب لزيادة كفاءتيا.
أعماؿ الترميـ في أغمبيا تككف إلظيار المبنى األثرم بصكرة تقميدية، كليست أعماؿ ترميـ  -

فالكثير مف المظاىر كالصفات التي تميز بعض الحقب تقنية بأساليب عممية صحيحة، 
يزت المبنى بصفة أساسية، تييمؿ أك تيطمس أك يتـ تحكيرىا بصكرة التاريخية كالتي تككف قد م

 ال تناسب الطابع األصيؿ ليا.
اإلسبلمية في حفظ تاريخ كأصالة ىذا  كاآلثارالكعي المجتمعي المحدكد بأىمية التراث  -

 الشعب، كباألخص المساجد األثرية التي تمثؿ أعظـ المباني األثرية كأىميا في قطاع غزة.
ىتماـ الرسمي الحككمي كالمتمثؿ في كزارة السياحة كاآلثار ككزارة األكقاؼ كالبمديات ضعؼ اال -

التاريخي الياـ، مف خبلؿ المراقبة كالمتابعة كالصيانة  اإلرثذات العبلقة بالمحافظة عمى ىذا 
 كالترميـ كتكفير الدعـ المالي، كتدريب الكفاءات مف ميندسيف كفنييف كعماؿ.

شريعات المعمكؿ بيا في قطاع غزة في حماية كالمحافظة عمى المتبقي مف ضعؼ القكانيف كالت -
 المباني األثرية في قطاع غزة.

كالقكانيف  المكاصفات إتباع حيث مف المسئكلة الجية اختبلؼ نتيجة الترميـ نتائج تختمؼ -
 بية فيالشع المشاركة المشركع، مف االنتياء كبعد كأثناء قبؿ العمؿ تكثيؽ بالترميـ، المتعمقة

تحقيؽ  مدل إلى إضافة المشاريع، ىذه مثؿ في المدربة العاممة األيدم تكفر المشركع،
 .العمؿ مف االنتياء بعد تظير التي كالمشاكؿ لممشركع، االستدامة

 بعض كالتراثية في قطاع غزة، التاريخية األبنية لترميـ مكحدة كأسس معايير كجكد عدـ -
 بيا مكحدة يمتـز كمعايير أسس دكف متفاكتة كأساليب بطرؽ األبنية تقـك بترميـ الجيات
 .الجميع
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 التوصيات: 5-2
 :بالتالي الدراسة توصي

 :توصيات ذات عالقة بالمحافظة على أصالة المبنى األثري .1

تنفيذ أعماؿ الترميـ مف خبلؿ مجمكعة عمؿ متفاىمة كمتكاممة كمتعاكنة مف الميندسيف  -
 الفيزيائييف كخبراء الصيانة كمؤرخي الفنكف.كالمعمارييف كاألثرييف كالكيميائييف ك 

تفاديا الرتكاب أخطاء ال يمكف إصبلحيا، أك أعماؿ مسرفة في التجديد، كاالطمئناف إلى أف  -
األعماؿ المنفذة تحفظ لممباني أصالتيا كسماتيا، البد أف يتكلى ترميـ المباني األثرية 

 كالتاريخية فنيكف ذكم االختصاص كالخبرة.

 تيامئالمنتجات التجارية المستخدمة في الصيانة كالترميـ لمكقكؼ عمى مدل مبل دراسة كفحص -
 لممكاد الداخمة في تركيب المبنى.

عدـ القياـ بأعماؿ الصيانة كالترميـ التي يترتب عمييا محك أك تغيير أك تشكيو أك طمس  -
 الخصائص المعمارية كالفنية.

ي تسيؿ معيا التفرقة بيف األجزاء المرممة كاألجزاء القياـ بأعماؿ الترميـ بالكيفية كالطريقة الت -
 غير المرممة مف المبنى األثرم.

في ضعاؼ أك اإلضرار بالمكاد الداخمة عدـ القياـ بأعماؿ الصيانة كالترميـ التي قد تؤدم إلى إ -
 تركيب المبنى األثرم.

 اء المبنى األثرم.عدـ االفراط في عمميات الترميـ كاالكتفاء بالقدر الضركرم منيا لضماف بق -

 توصيات ذات عالقة بالجانب الفني في مشاريع الترميم: .2
 خبلؿ مف كذلؾ األثرية، لممباني الترميـ أعماؿ كتنفيذ دراسة مجاؿ المحمية في الخبرات تطكير -

لمترميـ كالحفاظ عمى المباني كالمكاقع األثرية،  معيد تأسيس خبلؿ أك مف الخارجي، اإليفاد
 مف الخارج.كاستقداـ مدربيف 

 المستكيات، كافة كعمى متكامؿ، المشركع يككف أف يجب الترميـ مشركع دراسات في البدء عند -
 .عالية كفاءة ذك متخصصيف كبمعرفة خبراء

منيجية  كضع عند المختمفة كاألثرية كاالقتصادية اليندسية التخصصات جميع اشتراؾ يجب -
 .الجكانب جميع مف المتكامؿ كالعبلج لمحمكؿ األمثؿ االختيار يككف لؤلثر حتى الترميـ

البد أف تتـ عمميات الترميـ كفؽ أفضؿ األسس كالمعايير الصحيحة، كبأيدو ذات كفاءة كخبرة  -
 كافية بعمميات الترميـ.
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بحالة معمارية البد مف متابعة مشركع الترميـ، بالصيانة الدكرية، لمحفاظ عمى المباني األثرية  -
 تظير أكالن بأكؿ. جيدة، كترميـ المشاكؿ التي

عقد دكرات تدريبية لمعامميف في صيانة كترميـ المباني األثرية كالتاريخية عمى الصعيديف  -
 اإلقميمي كالدكلي لتبادؿ اآلراء كالكقكؼ عمى آخر التطكرات في ىذا المجاؿ.

تعزيز التكاصؿ كالعمؿ المشترؾ بيف جميع المؤسسات ذات العبلقة لتكفير الرعاية المادية  -
 لقانكنية كالفنية لمشركعات الترميـ.كا

 توصيات ذات عالقة بالمشاراة المجتمعية في مشاريع الترميم: .3
ضركرة نشر الكعي المجتمعي بأىمية المباني األثرية، كضركرة الحفاظ عمييا، لتبقى شاىدان  -

ة، المختمف اإلعبلـ كسائؿ عمى حضارة ىذه الببلد كمكانتيا التاريخية عبر األزماف، مف خبلؿ
 يمكف عمؿ مكاقع يكفر مما ترميميا عمى كتشجيعيـ الخاصة األثرية المباني أصحاب لدل خاصة

 .عممي بشكؿ محمية كفاءات تدريب خبلليا مف
حيث يشعر  أخذ االستدامة في االعتبار في مشاريع الترميـ كالحفاظ عمى المباني األثرية، -

 عميو الحفاظ يجب عالمي فقط كتراث سلي بالنفع عميو سيعكد التراث ىذا حماية المكاطف أف
كلما لممشاركة المجتمعية  .مستكاه معيشتو تحسيف في يساىـ أف يمكف اقتصادم كعائد كلكف

 الفاعمة مف فكائد كثيرة كمنافع ايجابية تعكد عمى المبنى األثرم بالحفظ كالصيانة.

ؿ عقد كرش العمؿ، إشراؾ المجتمع المحمي في عممية الحفاظ عمى المباني األثرية، مف خبل -
كاستطبلع آرائيـ في جميع مراحؿ إعداد كتنفيذ مشركع الترميـ، لما في ذلؾ مف نتائج ايجابية 

 تنعكس في المحافظة عمى األثر بعد الترميـ.

 :توصيات ذات عالقة باالستدامة في مشاريع الترميم .4

بقاء عمى المباني لما كانت األىداؼ المنشكدة مف جميع عمميات الصيانة كالترميـ ىي اإل -
األثرية، فمسكؼ يككف مف الضركرم اختيار مكاد الصيانة كالترميـ التي تكفؿ ىذا االستمرار 
كبحيث ال تتفاعؿ كيميائيان مع المكاد الداخمة في تركيب المبنى األثرم بطريقة تؤدم إلى 

 اإلضرار بيا.

إلضرار بعناصر المبنى األثرم، يجب استخداـ مكاد الصيانة كالترميـ التي تىسييؿ إزالتيا دكف ا -
 كذلؾ عندما يراد تعديؿ أسمكب كطريقة الصيانة كالترميـ.

بحيث تككف  كالتشريعات القكانيف يجب عمى الجيات ذات العبلقة أخذ دكر فاعؿ في تطبيؽ -
 .تجاكزىا يتـ ال أساسية كأسس محددة معايير ضمف كالعمؿ الترميـ، عمميات فيممزمة 
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 األولوية في عمليات الترميم:توصيات ذات عالقة ب .5

ضركرة إيجاد مجمس أك ىيئة عميا لمحفاظ عمى المباني كالمكاقع األثرية في قطاع غزة، تضـ  -
 كيككف مف مياـ ىذه الييئة:في عضكيتيا كؿ المؤسسات ذات العبلقةػ 

  تكثيؽ المباني كالمكاقع األثرية بشكؿ كامؿ كشامؿ لجميع النكاحي المتعمقة بيذا
ف دراسات تاريخية كتكثيؽ معمارم كاستخداـ الطرؽ كالبدائؿ الحديثة في المجاؿ م

 التكثيؽ مثؿ نظـ المعمكمات الجغرافية.

  إعداد دليؿ كطني )إرشادم( شامؿ لجميع عمميات الترميـ الخاصة بالمباني األثرية
لزاـ جميع الجيات بالعمؿ بو.  في قطاع غزة، كا 

 بالمباني األثرية، لتكامؿ الجيكد حفاظان  التنسيؽ بيف جميع الجيات ذات العبلقة
 عمى ىذا المكركث الحضارم.

 كتحديد األكلكيات الخاصة بترميـ المباني األثرية بحيث يتـ  شامؿ مخطط كضع
 ترتيبيا كفؽ أسس كمعايير صحيحة تضمف الحفاظ عمييا مف االندثار.

 بيا يقكـ التي تدخؿال عمميات المعنية، عمى الجيات قبؿ مف كاإلشراؼ، الرقابة تكثيؼ -
لزاـ .ترميميا بغرض األثرية عمى المباني القائمكف  أعماؿ أف تككف المباني ىذه أصحاب كا 
 .الصحيحة العممية المقاييس ضمف الترميـ يتـ حتى معتمدة متخصصة جية خبلؿ مف الترميـ

 :الترميم والحفاظ على المباني األثرية في مجال توصيات ذات عالقة بالبحث العلمي .6
 تشجيع الدراسات كاألبحاث العممية المتعمقة بمجاؿ الترميـ كالحفاظ عمى المباني األثرية. -

 كالخرائط التي البيانات مف قاعدة لعمؿ كالجامعات البحثية الجيات مختمؼ بيف الجيكد تنسيؽ -
 .كالدارسيف الباحثيف كتخدـ كما الحفاظ، مشاريع تخدـ

امعات كالتأكيد عمى المكاد التي تبحث في التراث تطكير المناىج التعميمية لممدارس كالج -
 ضػعب يػف دـػيق اػم رػكتطكيو، ػاظ عميػػرؽ الحفػيب كطػػالػزة، كأسػاع غػي لقطػارم المحمػالمعم

 .كالتطبيقية العممية الجكانب ليشمؿ المكجكدة التخصصات
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 :المراجع العربية: أوالً 
 .بيركت العممية، الكتب دار ، الثانية الطبعة ،المحيط القاموس ،ـ 1999الفيركز، آبادم، -
 األمـ ، برنامجفلسطين المعماري في والترميم الحفاظ عمليات توجيو ـ،2002 حسيف، أحودد.  الييجا، أبك -

 القدس، فمسطيف. األكلى، الطبعة غزه، محافظات يندسيفالم نقابو كبإشراؼ (UNDP)اإلنمائي المتحدة
بغزة،  اإلسبلمية"، الجامعة إيكاف، مركز عمارة التراث "ترميم الخشب والمعادن، م2004أبك شرخ، حيدر،  -

 فمسطيف.
 ـ.2015مارس  4بتاريخ  مقابلة شخصية أجراىا معو الباحث، م2015أبك شعباف، ـ. أيمف،  -
تأىيؿ المباني السكنية في مراكز المدف الفمسطينية "حالة دراسية  إعادةك سياسة ـ، نح2007أبك ىنطش، نيى،  -

 نابمس"، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الكطنية، نابمس، فمسطيف.
 عمارة مراز تجربة -األثري الحتو بيت ترميم من األولى المرحلة دراسةـ، 2008اربيع، ـ. أماني، كآخركف،  -

 بغزة، فمسطيف. اإلسبلميةالحفاظ، الجامعة  كتحديات الكاقع: عمارمالم التراث ، مؤتمرالتراث
 جباليا بمدينة العمري المسجد ترميم حالة دراسة – األثرية المساجد على الحفاظ، م2013البمعاكم، محمكد،  -

 ، غزة، فمسطيف.اإلسبلمية، المؤتمر الدكلي عمارة المساجد الثكابت كالمتغيرات، الجامعة البلد
 الطبعة الرابعة، القاىرة. القاىرة، مكتبة ،المساجد تصميم أسس ،م2010محمكد، . ـ ،الحمكاني -
القاىرة،  كالنشر، لمطباعة عربية األكلى، الطبعة ،الحضري التصميمـ، 2002 كآخركف، عمي.د الحيدرم، -

 .العربية مصرجميكرية 
 اإلسبلمية، لمشؤكف األعمى مجمسمطبكعات ال ،المساجد بأحاام الساجد أعالم ،م1982الديف، بدر الزركشي، -

 .العربية مصرجميكرية  ،القاىرة
 ، مؤتمر العمؿ اليندسي االستشارم الثالث، فمسطيف.تقنيات الترميمـ، 2009السفاريني، ـ. رندة،  -
 قسـ ،العمراني والحفاظ الصيانة لعمليات المتاامل المدخل في دراسات ـ،2004الديف،  عماد الشربيني، -

 .العربية مصرجميكرية  ،القاىرة جامعة اليندسة، كمية العمارة،
 إلى مقدمة عمؿ كرقة ،والتطبيق النظرية بين المعماري الحفاظ ـ،2004عماد، كمحمكد، أيمف،  الشربيني، -

 دبي. األكؿ، الدكلي كالمعرض المؤتمر
 .الرياض األكقاؼ، كزارة ،المسجد في والممنوع المشروع ، 1998 فالح، الصغير، -
الطبعة  ىاشـ، أبك زكي المطيؼ عبد تحقيؽ ،غزة تاريخ في األعزة إتحاف ـ،1999، هصطفى مافعث الطباع، -

 .غزة، فمسطيف اليازجي، مكتبة األكلى،
 – التراثَية استدامة البيئات في ودورىا التراثية المباني توظيف إعادةـ، 2010 ،أحمد راشد،ك  ،محمد العطار، -

اإلسبلمية،  الدكؿ العمراني في لمتراث األكؿ الدكلي المؤتمر ،مصر -البحر األحمر القصير مدينة حالة دراسة
 المممكة العربية السعكدية. الرياض، كاآلثار، لمسياحة ةالعام الييئة
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 األردني ، المؤتمراألردني المعماري التراث على للحفاظ وطنية إستراتيجية نحو ،م1997 مركاف، الفاعكرم، -
 .عماف البمدية كالقركية، الشؤكف كزارة الثاني، المجمد رم،المعما التراث عمى لمحفاظ األكؿ

 إعادة، الصيانة، الحفاظ،) العربي الوطن في والمعماري العمراني التراث ـ،2004فارس،  قبيمة المالكي، -
 الكراؽ، عماف. مؤسسة ،(التأىيؿ

جميكرية مصر  رة،لمكتاب، القاى الييئة المصرية العامة ،وقطاعيا غزة ـ،1987 عرفات، سميـ المبيض، -
 .العربية

 العامة الييئة المصرية وقطاعيا، غزة في اإلسالمية األثرية البنايات ـ،1995 عرفات، سميـ المبيض، -
 .جميكرية مصر العربية لمكتاب، القاىرة،

، رسالة دراسية حالة فلسطين نابلس في الترميم وتقنيات أساليب تقييمـ، 2010المصرم، مجد نجدم،  -
 عة النجاح الكطنية، نابمس، فمسطيف.ماجستير، جام

، المؤتمر الدكلي األكؿ األثرية للمباني والحديثة التقليدية الترميم طرق افاءة تقييمـ، 2010اليماني، مجدم،  -
 ، الرياض، المممكة العربية السعكدية.اإلسبلميةلمتراث العمراني في الدكؿ 

 مركز المعمار -ركاؽ فلسطين، في التاريخية انيالمب وترميم لصيانة رواق دليل ـ،2004، خمدكف بشارة، -
 اهلل، فمسطيف. الشعبي، راـ

 .القاىرة جامعة مطبعة ،الفرعونية مصر وحضارة تاريخ معالم ـ،1983سيد،  تكفيؽ، -
 الترميم أعمال جودة على والحام الزمن عبر اآلثار تدىور مراحل تقييمـ، 2005جعفر، أشرؼ عبد المنعـ،  -

 بشبرا، العدد الثالث، جامعة اليندسة لكمية اليندسية البحكث ، مجمةاالفتراضي لواقعا أساليب باستخدام
 العربية. مصر جميكرية بنيا، فرع الزقازيؽ

 العمؿ مؤتمر حية، تجارب فمسطيف في المعمارم التراث عمى الحفاظ ـ،2005ميند،  كالشافعي، ناديا، حبش، -
 فمسطيف. في الثاني اليندسي

 ، غزة.اإلسبلمية، محاضرة، الجامعة الحفاظ المعماريـ، 2005داككد، حساـ، -
، رسالة الحفاظ على الموروث الثقافي الفلسطيني للمنشآت التاريخية بقطاع غزةـ، 2005داككد، حساـ، -

 ماجستير، جامعة األزىر الشريؼ بالقاىرة.
المشتركة بيف مصمحة المجنة  إعداد، الئحة ضوابط ومعايير بناء وصيانة المساجد، م2015رفعت، نادية،  -

 ، ليبيا.اإلسبلميةالتخطيط العمراني ككزارة األكقاؼ كالشؤكف 
 الثقافة عاصمة: حمب ،العالمي التراث على للحفاظ ظيرت التي الدولية المواثيق ـ،2006ثريا،  زريؽ، -

 .اإلسبلمية
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عام  حتى ندريةاإلسا لمدينة الشامل التخطيط في الحضاري التراث على الحفاظـ، 1985 زىراف، محسف، -
المدف،  إلنماء العربي في المدف، المعيد كاإلسبلمي المعمارم الحضارم التراث عمى الحفاظ مؤتمر ،2005

 تركيا. اسطنبكؿ،
 ، المؤتمر الدكلي لميندسةالتاريخي غزة مدينة مراز لتأىيل إستراتيجية، م2003زيارة، محمد، كآخركف،  -

 ، غزة.اإلسبلميةالمدف، الجامعة  كتطكير
 رسالة والعمراني، المعماري الحفاظ مشاريع في الشعبية المشاراة تفعيل آليات، م2009سعادة، أيمف،  -

 .نابمس، فمسطيف الكطنية، النجاح جامعة ماجستير،
 المصرية، لآلثار األعمى المجمس والتاريخية، األثرية المباني وصيانة ترميم ـ،1994شاىيف، عبد المعز،  -

 .القاىرة
 نظم غزة باستخدام قطاع في المساجد دور تفعيل على العمراني التصميم أثر، م2010 شحادة، زياد، -

 بغزة. فمسطيف. اإلسبلمية. رسالة ماجستير، الجامعة (GISالجغرافية ) المعلومات
 .غزة الرنتيسي، مطبعة األكلى، الطبعة ،المدن جغرافية في دراسة غزة مدينة ـ،1997 رائد، صالحة، -
عادةمشروع الترميم ، م2010عابد، ىدل،  - )عدد  إيكاف، مجمة التأىيل الشاملة لمسجد ىاشم بن عبد مناف وا 

 ، غزة، فمسطيف.اإلسبلمية(، الجامعة 2010خاص بمناسبة بـك التراث العالمي 
، مؤتمر نحك الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري وسبل تنميتو ،م2000 عبد اهلل، أ.د. يكسؼ محمد، -

 ياحة في اليمف.مستقبؿ كاعد لمس
عادة صيانةـ، 1990أحمد،  .ـ عبد الكىاب، -  ماجستير، رسالة ، القيمة وذات األثرية المباني استخدام وا 

 القاىرة. جامعة
 الترميم ومواد وطرق األثرية الفنون حقل في وعلمية نظرية دراسات ـ،1985فيمي،  محمد عبد الكىاب، -

 .القاىرة ،الحديثة
 وترميم صيانة مشروعات إعداد دليلـ، 1991، ب، د. عمي، كبكر، أ.د. محمدغالمعاذ، ك  .، دعبد اهلل -

 المصرية، القاىرة. اآلثار ىيئة الثقافة، كزارةاآلثار، 
 ماجستير، رسالة مدينة نابلس، تجربة -فلسطين في التاريخية إعادة تأىيل المباني ،ـ2007 محمد، عتمو، -

 .نابمس، فمسطيف الكطنية، النجاح جامعة
 ، دار الفجر لمنشر كالتكزيع.حماية وصيانة التراث األثريـ، 2003، إبراىيـد. أحمد  ،عطية -
 الككيت. ،322 المعرفة، عدد عالـ سمسمة ،الثقافي التراث على الحفاظ ـ،2005جماؿ، . ـ. عمياف، د -
 مؤتمرال بمدية الكرؾ، -المعماري التراث على الحفاظ في المحلية المجالس دور ،م1997 احمد، محاديف، -

 .عماف كالقركية، الشؤكف البمدية كزارة الثاني، المجمد المعمارم، التراث عمى لمحفاظ األكؿ األردني
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،  اإلسالمية العربية للمدينة فلسطين نموذج-غزة مدينة في القديمة البلدةـ، 2007محسف، د. عبد الكريـ،  -
 ، غزة.سبلميةاإلالمؤتمر الدكلي اليندسي الثاني لئلعمار كالتنمية، الجامعة 

 في ودورىا المعاصرة العمارة في التراثية المعمارية العناصر استخدام معاييرـ، 2008محسف، د. عبد الكريـ،  -
، المؤتمر الدكلي التراث المعمارم الكاقع كتحديات الحفاظ، الجامعة  المحلية العمارة التقليدية إحياء

 ، غزة.اإلسبلمية
،  في العمارة المعاصرة التقليدية العمارة إحياء في ودوره المسجد صحنـ، 2010محسف، د. عبد الكريـ،  -

 األزىر، القاىرة، مصر. بجامعة اليندسة لكميات اليندسي مجمة القطاع
مكتبة زىراء دراسات علمية في ترميم وصيانة اآلثار غير العضوية، ـ، 1997محمد، د. محمد عبد اليادم،  -

 الشرؽ، القاىرة.
تنظيم أدوار المشاراين في مشروعات الحفاظ على ـ، 2006صالح، نشكل سيد عمي، محمكد، محمد فكرم، ك  -

 العربية. مصر المؤتمر الدكلي: المدف التراثية، األقصر، جميكريةالمباني والمناطق األثرية، 
، مجمة الجامعة علييا الحفاظ وسبل غزة مدينة في األثرية البيوت واقعـ، 2009محيسف، د. أحمد،  -

 )سمسمة الدراسات الطبيعية كاليندسية(، المجمد السابع عشر)العدد األكؿ(، غزة، فمسطيف. اإلسبلمية
، مجمة الجامعة علييا الحفاظ ومشاال غزة مدينة في األثرية المساجد واقعـ، 2015محيسف، د. أحمد،  -

 ، غزة، فمسطيف.)سمسمة الدراسات الطبيعية كاليندسية(، المجمد الثالث كالعشريف )العدد األكؿ( اإلسبلمية
 الحفاظ مجال في للعاملين الفني التأىيل لواقع دراسةـ، 2008محيسف، د. أحمد، كالحتة، ـ. دعاء،  -

 بغزة، فمسطيف. اإلسبلميةالحفاظ، الجامعة  كتحديات الكاقع: المعمارم التراث ، مؤتمرغزة قطاع في المعماري
، مجمة شادركاف، ية طبقًا للمواثيق الدوليةأسس ترميم المعالم األثر ـ، 2010مصطفى، د. صالح لمعي،  -

 العدد األكؿ، حمب، سكريا.
 النجاح جامعة ماجستير، رسالة عورتا، قرية في القديمة البلدة وترميم إحياء إعادة، م2009مفمح، ناىد،  -

 .نابمس، فمسطيف الكطنية،
سالمي عربي حق - المبارك األقصى والمسجد القدس ،م2010حسف، . د مكسى، - ، التزوير على يعص وا 

 لبناف. ،للدراسات باحث مركز
 الابير )الجامع المعماري التراث على الحفاظ في التوثيق تقنيات استخدام، م2010مكسى، محمد، كآخركف،  -

، الرياض، المممكة العربية اإلسبلمية، المؤتمر الدكلي األكؿ لمتراث العمراني في الدكؿ تطبيقي( امثال باليمن
 السعكدية.

 ، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب، الككيت.المساجدـ، 1981د. حسيف، مؤنس،  -
 مطابع كزارة ،علييا والحفاظ وصيانتيا ترميميا -األثرية  المباني ـ،1997دبكرة،  جكرج، .ـك عمراف، ىزار، -

 .دمشؽ الثقافة،
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 رسالة الفلسطينية، المدن مرااز في السانية المباني تأىيل إعادة سياسة نحو، م2007ىنطش، نيى،  -
 .نابمس، فمسطيف الكطنية، النجاح جامعة ماجستير،

 ، غزة، فمسطيف.الدليل األثري غزة بوابة الشامـ، 2012كزارة السياحة كاآلثار،  -
)مشركع أرشفة كتكثيؽ المباني كالمكاقع األثرية في  السجل الوطني للحفاظـ، 2013 ،كزارة السياحة كاآلثار -

 طيف.غزة، فمس قطاع غزة(،

 : المراجع األجنبية:ثانياً 
- Al Dabbas, Huda, 1999, Development of a grading system for historical and 

cultural resources in Jordan, master thesis, Faculty of graduate studies – 

University of Jordan. 

- De Filipi, Francesca, 2005, Sustainable living heritage conservation through 

community – based approach , paper presented at the forum UNESCO University 

and Heritage, 10
th

 International Seminar, Newcastle-upon-Tyne, United Kingdom. 

- Erder, Cevat, 1986, Our Architectural Heritage: from Consciousness to 

Conservation, UNESCO. 

- Feilden, Bernard M., 1994, Conservation of historic buildings, London, 

Butterworth Architecture. 

- Filho, Walter Weal, 2005, Tools for heritage conservation  – hand book- , TuTeck 

Innovation, Hamburg. 

- Lamei, Saleh, 1992, The Restoration of the Great Omari Mosque  – Ghaza , A 

technical report presented to the UNESCO - Paris. 

- Muhaisen, Ahmed, 2014, Restoration Works to Preserve the Historic Houses in 

the Old City of Gaza, The 1
st
 Conference on the Palestinian Heritage 15-16 March 

2012, Rene Elter, Riveneuve Editions-Paris (France). 

 ثالثًا: المؤسسات والييئات الحاومية والخاصة ومواقع االنترنت:
 ، غزة، فمسطيف.تقارير مراحل تنفيذ أعمال ترميم مسجد السيد ىاشم، مركز اليندسة كالتخطيط -
 غزة، فمسطيف.بلمية بالجامعة اإلس، صور مشروع ترميم مسجد العمري في جباليا، مركز عمارة التراث )إيكاف( -
 ، غزة، فمسطيف.صور مشروع ترميم المسجد العمري في غزة، كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية -
 ، غزة، فمسطيف.أرشيف صور دائرة العالقات العامة واإلعالم بالوزارة، كزارة السياحة كاآلثار -
 .م5/2015/ 14تحديث  مساء، آخر 11، الساعة م4/2015/ 2، الخميس ) ايبيديياو ( الحرة وعةسالمو  -

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9_%D8%BA%D8%B2%D8%A9 

 



 
 

 
 
 

 المالحق
 

 ................................................ للمقابالت  المختارة المختصين عينة(: 1ملحق رقم )
 الترميم في مختصين مع المنيجية بالمقابالت الخاصة األسئلة استمارة(: 2ملحق رقم )
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 (:1ملحق رقم )
 للمقابالت  المختارة المختصين عينة

 االسم م
المرتبة 
 العلمية

 ماان العمل
الخبرات في مجال 

 الترميم
خ تاري

 المقابلة

1.  
د. فريد أ.

 صبح القيق
 أستاذ

أستاذ بقسم 

الهندسة المعمارٌة 

ومساعد ربٌس 

 الجامعة اإلسالمٌة

مدير سابؽ لمركز عمارة 
 (إيكافالتراث )

 م2015/  3/  3

2.  
د. محمد أ.

 الاحلوت
 أستاذ

أستاذ بقسم 

الهندسة المعمارٌة 

بالجامعة 

 اإلسالمٌة

مدير مركز عمارة التراث 
 دة سنكات)إيكاف( لع

 م2015/  3/  3

3.  
د.م. نياد 
 محمود المغني

أستاذ 
 مشارؾ

مدٌر عام الهندسة 

والتخطٌط فً 

 بلدٌة ؼزة،

مدرس بجامعة 

 فلسطٌن

المستشار المعمارم لمشركع 
ترميـ مسجد السيد ىاشـ، لو 
كتب كمؤلفات ذات عبلقة 

 بالتراث المعمارم

 م2015/  3/  3

4.  
عبد  أ.د.

 الرحمن محمد
/  3/  13 إيكافمدير سابؽ لمركز  رٌن حالٌا  البح أستاذ

 م2015

 م. زياد شحادة  .5

طالب 
دكتكراه 
في 

جامعة 
المبليا 
 الماليزية

 مالٌزٌا حالٌا  

رسالة ماجستير ذات عبلقة 
 الدكتكراهبالمساجد، كرسالة 

ذات عبلقة بالتراث المعمارم 
 في قطاع غزة

 م2015/  3/  9

6.  
م. أيمن أبو 

 شعبان
ميندس 
 معمارم

مدٌر دابرة نظم 

المعلومات 

( GISالجؽرافٌة )

 فً بلدٌة ؼزة

 يفالمشرف يفالميندسأحد 
عمى مشركع ترميـ المسجد 

 العمرم في غزة
 م2015/  3/  4
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7.   
أستاذ 
 مساعد

مدرس فً جامعة 

فلسطٌن وجامعة 

 األقصى

مدير سابؽ لمركز إيكاف، 
العمؿ في عدـ مشاريع 
ترميـ، رسالة ماجستير ذات 

لحفاظ عمى المباني عبلقة با
 األثرية

 م2015/  3/  9

مركز عمارة  ماجستير   .8

 التراث )إٌوان(

ميندس معمارم بمركز 
ليا عدة أكراؽ عممية  إيكاف،

كرسالة الماجستير ذات 
 عبلقة باآلثار

 م2015/  3/  4

مركز عمارة  ماجستير   .9

 التراث )إٌوان(

 منسؽ مشاريع بمركز إيكاف،
الة لو عدة أكراؽ عممية كرس

الماجستير ذات عبلقة 
 باآلثار

 م2015/  3/  4

 ماجستير   .10
ربٌس قسم الترمٌم 

والصٌانة بوزارة 

 السٌاحة واآلثار

رسالة ماجستير ذات عبلقة 
بالحفاظ عمى المباني األثرية، 
اإلشراؼ عمى مشاريع ترميـ 
 سبيؿ الرفاعية كقصر الباشا

 م2015/  3/  1

 ماجستير   .11
مهندس ترمٌم آثار 

رة السٌاحة بوزا

 واآلثار

اإلشراؼ عمى مشركع تكثيؽ 
 المباني األثرية في قطاع غزة

 م2015/  3/  1

12.   
 ماجستير
 تاريخ

ربٌس قسم 

الدراسات 

والتوثٌق بوزارة 

 السٌاحة واآلثار

رسالة ماجستير في تاريخ 
المسجد العمرم في غزة، ليا 
محاضرات كأكراؽ عممية 

 ذات عبلقة باآلثار

 م2015/  3/  1

13.   
ميندس 
 معمارم

 أعمال حرة
مشاريع ترميـ  ةعمؿ في عد

 منيا ترميـ مسجد السيد ىاشـ
 م2015/  3/  5
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 (:2ملحق رقم )
 الترميم في مختصين مع المنيجية بالمقابالت الخاصة األسئلة استمارة

 
  :بعنكافبإعداد رسالة ماجستير يقـك الباحث 

 (غزة قطاع في األثرية المساجد على الحفاظ في الترميم مشاريع دور)
دراسة مشاريع ترميـ المساجد األثرية في قطاع غزة لمكقكؼ عمى ايجابياتيا كسمبياتيا حيث يتـ 

بيدؼ الخركج بآلية كمعايير كنتائج يمكف االستفادة منيا في عمميات الترميـ القادمة لمحفاظ عمى 
 التاريخية مف االندثار اإلسبلميةالببلد عمى ىكية ىذه  تبقي مف ىذه المساجد األثرية حفاظان ما 

 .كالضياع
يركز الباحث في دراستو لمشاريع الترميـ عمى ترميـ عدد مف المساجد األثرية كىي 

 )المسجد العمرم، مسجد السيد ىاشـ، مسجد السيدة رقية، مسجد الشيخ خالد(
الترميـ كالحفاظ عمى لذا يقكـ الباحث باستطبلع رأم الخبراء مف العامميف كالميتميف بمجاؿ 

، بحيث يتـ جميعالمباني مف خبلؿ المقاببلت الشفيية بعرض مجمكعة مف األسئمة المكحدة عمى ال
 تحميميا كالخركج بنتائج يمكف البناء عمييا كاالنتياء بتكصيات يمكف العمؿ بيا كتنفيذىا.

 المحاور الرئيسة في المقابلة وىي:
 أصالة المبنى األثرم. .1
 .الجانب الفني .2
 المشاركة المجتمعية. .3
 االستدامة. .4
 رضا مستخدمي األثر. .5
 األكلكية في عمميات الترميـ. .6
 المؤسسات العاممة في مجاؿ الترميـ. .7
 التمكيؿ كدكره في مشاريع الترميـ. .8
تقييـ عمميات ترميـ المساجد األثرية )المسجد العمرم، مسجد السيد ىاشـ، مسجد السيدة  .9

 رقية، مسجد الشيخ خالد(
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 :أصالة المبنى األثري: أوالً 
 عند عمميات الترميـ. تـ المحافظة عؿ الطابع التاريخي لممبنى األثرميىؿ  .1
 جديدة لممبنى األثرم. إضافاتىؿ ىناؾ  .2
 ىؿ تـ استحداث فراغات جديدة. .3
 بعض أجزاء مف المبنى األثرم. إزالةىؿ تـ  .4
 .ىؿ المكاد التي تـ استخداميا في الترميـ تتناغـ كالمبنى األثرم .5
 الجديدة. كاإلضافاتىؿ ىناؾ انسجاـ بيف المبنى القديـ  .6
) مف كجية نظرؾ ىؿ الترميـ الحالي حافظ عمى أصالة المبنى األثرم أـ أف النتيجة كانت  .7

 عكسية(.

 ضعيف مقبول جيد جداً  ممتاز البند م

     كيؼ تقيـ المحافظة عمى الطابع األثرم لممبنى  .8

 
 :الفني الجانبثانيًا: 

 .ترميمو بعممية البدء قبؿ لؤلثر دراسات عمؿ عادة يتـ ىؿ .1
 التنفيذ عمى الكاقع. قبؿ لمترميـ خطة كضع يتـ ىؿ .2
ىؿ يتـ اختيار الطاقـ المشرؼ كالمنفذ مف المقاكؿ كالفنييف بحيث يككنكا عمى خبرة كافية  .3

 بالترميـ األثرم.
سس كطرؽ عممية سميمة أـ ىؿ التقنيات كاألساليب المستخدمة في الترميـ يتـ اختيارىا عمى أ .4

 تككف اجتيادات مف قبؿ المنفذيف.
 )مف كجية نظرؾ أيف ترل الخمؿ أك التقصير أك الضعؼ في مراحؿ الترميـ المنفذة لممساجد(. .5

 ال يتم نادراً  أحياناً  دائماً  البند م

     ىؿ تـ مراعاة المعايير الصحيحة في عمميات الترميـ  .6

 
 :المشاراة المجتمعيةثالثًا: 

الناس مف حيث  إشراؾيع الترميـ التي تـ تنفيذىا فيؿ تـ ر حسب عممؾ كاطبلعؾ عمى مشا .1
 .في مراحؿ الترميـ عمميان  إشراكيـاالستماع آلرائيـ كمناقشتيا، أك مف خبلؿ 
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ىؿ ترل لممشاركة المجتمعية في عمميات الترميـ آثاران ايجابية أـ أنيا تككف في بعض  .2
 تككف سمبية.المشاريع التي تـ تنفيذىا 

يمكف االستفادة مف  كمتى)ىؿ لممشاركة المجتمعية دكر حقيقي في نجاح مشركع الترميـ، كأيف  .3
 ىذه المشاركة مف كجية نظرؾ(.

 معدومة محدودة متوسطة ابيرة البند م

     كيؼ تقيـ حجـ المشاركة المجتمعية في مشاريع الترميـ  .4

 
 :في مشاريع الترميم رابعًا: االستدامة

يتـ متابعة مشاريع الترميـ التي يتـ تنفيذىا مف خبلؿ الصيانة الدكرية، أـ أف مشركع  ىؿ .1
 لصيانة كالترميـ الدائمة(. إستراتيجيةالترميـ ينتيي بانتياء فترة الترميـ األكلى. )ىؿ ىناؾ 

ىؿ يتـ مف خبلؿ مشاريع الترميـ المنفذة زيادة الكعي لؤلىالي كمستخدمي األثر بأىميتو  .2
 ة المحافظة عميو.كضركر 

كاستبداليا مستقببل بمكاد أخرل أكثر  إزالتياىؿ المكاد المستخدمة في عمميات الترميـ يمكف  .3
 تقنية كتطكران.

 )مف كجية نظرؾ  كيؼ تقيـ مشاريع ترميـ المساجد بعد مركر فترة مف الزمف عمى ترميميا(. .4

 األثر: مستخدمي ًا: رضاخامس
 .ت رضا عند مستخدمي األثر أـ النتائج سمبيةىؿ مشاريع الترميـ المنفذة الق .1
مف كجية نظرؾ كيؼ يمكف االستفادة مف رضا الناس عف مشاريع الترميـ في المحافظة عمى  .2

 )كيؼ يمكف تطكيع رضا الناس في المحافظة عمى المساجد األثرية(. المساجد

 :األولوية في عمليات الترميمًا: سادس
أنو البد مف تكفرىا في المساجد المراد ترميميا لكضعيا في ما ىي األسس كالمعايير التي ترل  .1

 أكلكيات المشاريع.
 ىؿ ترل أنو البد مف كضع إستراتيجية مكحدة لترميـ المساجد. .2

القيمة  البند م
 الجمالية

القيمة 
 التاريخية

الحماية 
من 
 االندثار

القيمة 
 الوظيفية

القيمة 
 الرمزية

      األكلكية في الترميـ تككف بحسب   .3
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 :المؤسسات العاملة في مجال الترميمًا: سابع
 .كيؼ تقيـ الجيكد المبذكلة مف قبؿ المؤسسات العاممة في مجاؿ الترميـ .1
 .ىؿ ىناؾ تعاكف مشترؾ بيف ىذه المؤسسات .2
 .ىؿ لممشاريع التي يقـك بيا األىالي دكر في الحفاظ عمى المساجد .3
مبذكلة مف قبؿ ىذه المؤسسات في عمؿ )مف كجية نظرؾ كيؼ يمكف االستفادة مف الجيكد ال .4

 .تكاممي يخدـ الحفاظ عمى المساجد األثرية(

 :المؤسسات الممولة لمشاريع الترميمًا: ثامن
ىؿ لممؤسسات الممكلة دكر في مشاريع الترميـ مف حيث اختيار المسجد المراد ترميمو، كمف  .1

 .حيث المؤسسات المشاركة في الترميـ
مشاريع الترميـ المنفذة مف حيث نتائجيا كآليات تنفيذىا بحسب  ىؿ ىناؾ فركؽ كاختبلؼ في .2

 .ـ بحسب الجية المنفذة أـ بحسب الجية المشرفةأالجية الممكلة 
مكف الحفاظ عمى ي)مف كجية نظرؾ كيؼ يمكف تكفير الدعـ المالي لمشاريع الترميـ بحيث  .3

 .المساجد األثرية(

ة )المسجد العمري، مسجد السيد ىاشم، مسجد تقييم عمليات ترميم المساجد األثريتاسعًا: 
 :السيدة رقية(

 التي يتـ استخداميا في ترميـ األحجار األثرية في المساجد. األساليبكيؼ تقييـ  .1
 كالمعمارية لممساجد. اإلنشائيةكيؼ تقيـ الكسائؿ التي يتـ استخداميا في تدعيـ العناصر  .2
 مف األعشاب كالحشرات كغيرىا. كيؼ تقيـ المكاد التي يتـ استخداميا في التخمص .3
 لممبنى األثرم. إضافتياالجديدة التي يتـ  اإلضافاتكيؼ تقيـ  .4
 كيؼ تقيـ المكاد التي يتـ استخداميا في حماية المبنى األثرم مف عكامؿ األمطار كالتعرية. .5
 كيؼ تقيـ طرؽ عمؿ شبكات الصرؼ الصحي، شبكات الكيرباء .6
 يـ مف مشرفيف كفنييف كعماؿكيؼ تقيـ الطكاقـ العاممة في الترم .7
 

 ىل ىناك أية مالحظات أو اقتراحات أو معايير تود إضافتيا بخصوص ترميم المساجد -
 
 

 واهلل ولي التوفيق
 


