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    -الجزائر-دراسة حالة باب الفوقة في بجایة 

  و مقترح خطة الترمیم و الصیانة

  عائشة حنفي.د

   موسوني مجید.أ

   بن وارث نبیل.أ

  :ملخصال

، حیث یعتبر الوجود الحمادي من أھم الفترات التاریخیة التي عرفتھا مدینة بجایة
مجال العمارة و شھدت خاللھا تطورا ملحوظا في جمیع المجاالت خاصة  في 

  .العمران

یتمحور موضوع المداخلة حول أحد المنشآت الحمادیة بھذه المدینة التي بقیت صامدة 
لیومنا رغم فقدان البعض منھا خالل الفترات التاریخیة الالحقة للمدینة، وتعتبر 
عنصرا ھاما من عناصر الموروث الحضاري الذي ورثھ الجیل الحالي عن األسالف 

ویحتل باب الفوقة  . ینا صیانتھ، إذ ال یمكن تعویضھا إن فقدت أو أتلفتوجب عللذلك 
موضوع مداخلتنا موقعا ھاما في القلعة  الحمادیة بل كان المدخل الرئیسي لھا من 

انھ تحفة فنیة في العمارة  أصبحت قطبا سیاحیا حالیا،إال أن  .الجھة الشمالیة الغربیة
ور كونھ لم یتلق عنایة خاصة في مجال الحفظ و ھذا المعلم بدأ یعرف نوعا من التدھ

 .الترمیم

حافظة على باب و یطرح ھذا الموضوع إشكالیة علمیة نبحث من خاللھا في كیفیة الم
على العوامل و الظروف المؤثرة على و و الوسائل العلمیة لذلك، الفوقة وعن الشروط

  .المبنى

: الكلمات المفتاحیة  

.دیة، صیانة، ترمیم، المباني األثریةعمارة، بجایة، الدولة الحما  

 

  

  

  
                                                           

 ٢الجزائرجامعة  -محاضرة بمعھد اآلثار أستاذة   aicha_mobil@yahoo.fr   
 ٢طالب ماستر  
 ١طالب ماستر  
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إحدى حواضر الجزائر الممیزة لما لھا من تاریخ عریق  تعود جذوره   ١بجایة تعتبر
 تنوعت التي الحضارات إلى أقدم الفترات الزمنیة  التي  عرفت خاللھا  مختلف

 لمدینة التاریخیة المسیرة في الحمادي وینفرد الوجود  . بتنوع مراحلھا التاریخیة
 ملحوظا تطورا المدینة فیھ عرفت ، بأنھ من الفترات  التاریخیة الذھبیة التي بجایة

 الدارس ،و المعماریة خاصة السیاسیة و و  االقتصادیة  و التجاریة الناحیة من
المسلمون،  إلیھا توصل التي من العمائر أمثلة بھا یالحظ بجایة في الحمادین لمنشآت

 الدولة ھذه أثار بقیت المعماري ،حیث الجانب على یرتكز دراستنا موضوع كون
 الالحقة المسیرة التاریخیة في اندثر و منھا  البعض فقدان رغم ھذا لیومنا صامدة

 كونھا التاریخیة، مكانتھا نعطیھا وأن نحافظ علیھا ألن جھدنا بكل نسعى للمدینة، لھذا
 ورثھ الجیل الذي الحضاري و التراث الثقافي الموروث عناصر من ھاما عنصرا
أسوار  بقایا وتعتبر أتلفت، أو فقدت إن تعویضھا یمكن ال إذ األسالف، عن الحالي

  .في بجایة الحمادیة الدولة البنود أھم بصمات باب كذلك و البحر باب و المدینة  

 ھو و أال أبوابھا احد على دراستنا فتقتصر كثیرة، الحمادیة الدولة مخلفات أن وبما
 الجھة من لھا الرئیسي عتبر المدخلی القلعة، و في ھاما موقعا الذي یحتل الفوقة باب

 الدارس و المدینة، شامخا وسط لوحده معزوال الیوم أصبح الذي و  الغربیة، الشمالیة
 أقلمة في على قدرتھ یبرھن أن المعماري استطاع فنّیة تحفة أّنھ یالحظ الباب لھذا

 و ھاما سابقا، دفاعیا دورا یلعب كان أنھ إلى باإلضافة المنطقة، طبیعة مع العمران
و ما یحز في نفوسنا الیوم ھو مظاھر   التلف التي بدأت تظھر علیھ     حالیا، سیاحیا

 و الحفظ مجال في خاصة عنایة أيّ  یتلق لم كونھ لفترة طویلة صموده الیوم رغم
  .الترمیم

 ذلك و اآلثار ترمیم و صیانة مجال البحث في تستوجب علینا باب الفوقة أھمیة إن
 التراث على للمحافظة فھو وسیلة التاریخیة النصب و األثریة المعالم لتثمین 

  .الحضاري

 مستمرة، لالندثار بصفة المتعرض  الفوقة باب منھ یعاني التي اإلھمال كذلك حالة
 المعلم،كما ھذا زوال من نتخوف جعلنا ما تلف عوامل عّدة فیھ تسببت ما وھذا

زادت  علمیة غیر طرق كاستعمال الباب على الالمعقولة العشوائیة التدخالت نضیف
 .من تشویھھ و تدمیره

                                                           
 والیة شرقا، جیجل والیة من كل یحدھا البالد، وسط من الشرقیة الشمالیة المنطقة في بجایة تقع  ١

 البحر على مفتوحة  ھي و جنوبا، بوعریریج برج و سطیف والیة غربا، البویرة و وزو  تیزي
 طبیعیا، مرفأ و حصینا، بحریا موقعا بجایة مدینة تعتبر . كلم 54 طولھا بمسافة المتوسط األبیض
 في إھلیلجي،یتصل شبھ تقوس شكل في المتوسط األبیض البحر على المطلة الشمالیة حدودھا ترتسم
في  یبدأ ثم الساحل وادي یوجد حیث المدینة أسفل في تمتد كما الناعمة، الرمال بسھل الغربیة جھتھ

 .جبل أمیمون من ینحدر الذي الذراع  عند غربا ینتھي ،و)كفالو( العوانة  رأس عند شرقا التقوس
  ٢ ص ، ٢٠٠٨الجزائر، ، نواحیھا و ببجایة اإلسالمیة االثریة المعالمالكریم، عبد عزوق: أنظر
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ھذا الباب الذي یعتبر من البقایا األثریة التي تمثل مرحلة من  على للحفاظ منا وسعیا
البحث المراحل التاریخیة المزدھرة التي عرفتھا مدینة بجایة، حاولنا من خالل ھذا 

  .إیجاد حل لصیانة و تثمین ھذا المعلم المھم في قراءة تاریخ ھذه المنطقة ،المتواضع

 I - بجایة على تاریخیة نبذة: 

إذ  بشكل خاص، الزائر و عام بشكل العربي المغرب تاریخ في خالد اسم بجایة
 مواضیع إلى تاریخیة مواضیع من مؤلفیھا باختالف المراجع من العدید عنھا تحدثت

 أسسھا التي المستعمرات بین من كانت أنھا عنھا قیل حیث غیرھا، أثریة و
 لم و (saldaea) "صلداي" باسم آنذاك لقبت أغسطس، اإلمبراطور الروماني

 اكم،٢ "نومیدیا "مدن أھم من كانت أنھا الثابت الشيء لكن اندثارھا و تاریخ یعرف
 طرف من احتلت بعدھا و صلدة، اسم تحت ھاما فنیقیا مركزا تجاریا القدیم في كانت

 تعرضت كما ،"الجبل" تعني كلمة ھي و  "جورایا" حینھا اسم اتخذت حیث الوندال
فتحت  التي اإلسالمیة، الفتوحات ظھور غایة إلى  لحكم البیزنطیین قرن من ألكثر

  .كلھ اإلفریقي الشمال

 و بساتینھا علیھ و متنزھھا ھو  "الكبیر الواد  یسمى كبیر بنھر المدینة تتمتع و
 على عظیم نھر ھو و جرجرة جبال نحو من و المغرب جھة من یأتیھا و قصورھا،
 كل في شاء من یجوزه و قلیال ماؤه كان البحر، عن بعدنا كلما و منھا، بعد میل
 النھر ھذا شاطئ على و كبراالم بھ فتمر األبیض البحر فم عند أما منھ،و موضع

 ٣.المتنزھات البساتین و تقام

 حجر جرف على لكنھا البحر على بجایة مدینة و: " فقال بجایة عن اإلدریسي ث تحد
 ٤"المرتقى صعب العلو سامي جبل ھو و "أمیسون"یسمى جبل الشمال جھة من لھا و

 القوافل بھا و مقلعة إلیھا السفن و..."  :فقال التجارة مجال في بازدھارھا تمیزت كما
 إلنشاء صناعة دار بھا و :" ...فقال صناعتھا عن الحدیث من یبخل ولم٥..." منحطة

  و بھا: "فقال الزراعة یخص ما ، أما٦ "...الحرابي و  السفن و المراكب و األساطیل
 ما بھا الفواكھ وسائر التین و بكثرة موجودان الشعیر و الحنط و مزارع، و  بواد
   ٧" قلت كفت إذا و أغنت كثرت إذا وفالحتھم  من البالد یكفي

                                                           
 ،دار األولى الطبعة الجزائري، التاریخ من رائعة صفحة ،"حماد بني دولة "،عویس الحلیم عبد  ٢

  .٩٨، ص ١٩٨٠،القاھرة الشروق
  ٨٤ص ، ١٩ األصالة،العدد مجلة ، "بجایة تاریخ على نظرة" ) عالمة( السیدة  ٣
٤  الجامعیة، للمطبوعات الوطني المشتاق،الدیوان نزھة كتاب في العربي اإلدریسي،المغرب  

  .١١٥،ص١٩٨٣الجزائر،
  ١٦٩نفسھ، ص   ٥
  .نفسھ  ٦
  .١٦٩ص اإلدریسي   ٧
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 عظیمةبجایة ھي مدینة  ...:" قائال فقد ذكر بجایة االستبصار كتاب صاحب عن أما
و بجایة ... صنھاجة ملوك بناء من محدثة ھي و سورھا في یضرب البحر ضفة على

 البحر و  عظیم سور علیھا و  أمیسون یسمى البحر في دخل قد و جبل من مقلعة
  .٨"السفن إلنشاء داران لھا و فیھ یضرب

أو  التحضر مرحلة كانت التي و للحمادیین الثانیة العاصمة كانت بجایة أن كما
 الدولة، بسقوط انتھى الذي األخیر الشوط تعد أنھا و االتساع و الھدوء و   النفتاحا

 لدى بجایة بناء في التفكیر یرجع ٩.عاما ثمانین و  سبعة امتد الذي الشوط ذلك
 ھو العام الطابع لكن المؤرخون حولھا اختلف أسباب عدة إلى١٠ ابن علناس الناصر

 و ١١.لتخطیط مسبق خاضعة أسباب لیست و طارئة ظروف إلى ترجع أسباب أنھا
 انھزام إلى یعود السبب أن یرى من فمنھم بجایة بناء أسباب حول اختلفت اآلراء

 تونس، أصحاب عمومتھ أبناء أمام )م ١٠٦٤ -ه ٤٥٧ (سنة علناس بن الناصر
   ١٢.لھ العربیة القبائل ونتیجة خیانة

 من الخوف مجرد إلى یرجع بجایة بناء أن فیھا  البعض یرى أخرى آراء وھناك
 أن إذ الصدفة إلى یرجع ،الثانیة العاصمة بناء اآلخر أن البعض یرى بینما الھاللیین،

 تدعى لصنھاجة صغیرة ضیعة فأعجبتھ القلعة إلى طریقھ في یمر كان الناصر
 دورا لعب حیث القلعة، في ساد الذي الخراب ھو األرجح و األنسب والرأي ١٣،بجایة
  ١٤ .الدولة ظروف مسار وفق جدیدة عاصمة بناء في التفكیر في یا قو باعثا و  كبیرا

 ھي بجایة عھد في الحمادیین حدود كانت فقد ،آنذاك سادت التي الظروف كل مع
 یصل أن لھا قدر إذ الشرقیة، الناحیة من سیما ال الدولة إلیھا وصلت أكبر حدود

 اضطروا و تلمسان، ندع رابطین الم أوقفت أنھا كما تونس، و إلى القیروان نفوذھا
 عقد تم و الجزائر مدینة مشارف على وقفوا أن بعد تنس ووھران  عن التراجع  إلى

 ه٥٠٠(المرابطین اضمحالل بعد سیما ،الالمرابطین و الحمادیین بین أدبي سالم

                                                           
  ٣٢١ ص ،١٩٨٠المغربیة،الجزائر،  المدن إسماعیل، العربي عن نقال االستبصار كتاب صاحب  ٨
  7 ص المرجع السابق، عویس، الحلیم عبد  ٩

جنوب ( ورقلة إلى نفوذه بلغ و صیتا، أبعدھم و ملكا أعظمھم و حماد بني ملوك خامس  ١٠
  .بجایة بنى الذي ھو و ،)الجزائر

  نفسھ  ١١
   ٤٦،ص ١٠م،الجزء ١٩٨٦ بیروت، دارصادر ،التاریخ في الكامل ،االثیر ابن  ١٢
 األعالم أعمال كتاب من الوسطى، العصور في العربي المغرب تاریخ ، الدین لسان الخطیب ابن  ١٣

  .٩٤ص  م، ١٩٣٤ ، ه١٣٥٣، الجدیدة .المطبعة  المغرب الفتح ،رباط
 للنشر الوطنیة الشركة ،الجزائر بجایة، و القلعة ملوك حماد بني دولة ،العربي إسماعیل  ١٤

  .١٨٩ص  ، ١٩٨٠ والتوزیع
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 بظھور كلھ ذلك انتھى ألمرابطي، و زعیم تشفین بن یوسف موت  )م ١١٠٦
  ١٥.المغرب تحكم التي القوى كل على قضوا الذین الموحدین

II - الفوقة باب عن نبذة: -  

 بأوصاف المؤرخین و الباحثین نصوص عبر التاریخیة بجایة مسیرة زودتنا لقد
 تضیع بدأت العمائر ھذه كانت إن و اإلسالمي، العھد في عمائرھا و بجایة عن رائعة

 و الفرنسي العھد في ضاع منھا تبقى ما و العثماني، إلى اإلسباني العھد في تدریجیا
 الشوارع و األحیاء أسماء إال منھا یبق لم و جذریا تغیر للمدینة العمراني النسیج حتى

 أفادتنا لقد و معالمھ ضاعت عریق تاریخ للمدینة أن على یدل مما الساحات و
 المعالم ھذه بین من و مھمة، أو قائمة وجدوھا التي المعالم بذكر الفرنسیة الحمالت

 الحمادیة القلعة المثال، سبیل على منھا نذكر و الحمادیة الفترة إلى تعود التي تلك
 التي األبواب و  كاألبراج، أجزائھا بعض بقاء فنالحظ ما، نوعا صامدة بقیت التي
 البحر، باب :ھي أبواب سبعة أصل من الفوقة، باب و البحر، باب بابین منھا بقي
 الصنعة دار باب المرقوم، باب اللوز، باب البنود، باب المرسى، أمیسیىون، باب باب
  ١٦.الخارجي بالعالم باتصال القلعة تسمح التي

أقدم والتي تعتبر من " باب البنود"عن باب الفوقة التي تعرف قدیما باسم  أما
من حیث أسس بنائھا، كان ھدفھا حمایة السكان من الھجمات المفاجئة  ١٧،األبواب

 ففي .ببرجین أحیط حیث  ١٨،التي أدت وظیفتھا الدفاعیة في حرب فرنسا، و ألمانیا
 ثم القصبة باب حتى صالنی طریقین شق و  التحصین، جدار في بابان م فتح ١٠٦٩

 أن عاداتھ من كان السلطان الذي البنود بباب الحاكم مقر إلى لتصل بالقلعة حیطانی
 كل یراقب أیضا كان منھا و الحدائق إلى تمتد ھذا من نظراتھ كانت و بھ، یجلس
  ) ٠١الصورة(  ١٩المدینة من خارج و داخل

                                                           
  ١٠٦،ص السابق ،المرجع عویس الحلیم عبد  ١٥
  .١٥٥،١٥٦ص....األثریة المعالم ، عزوق الكریم عبد  ١٦
 الحدیث العصر في الجزائریة العسكریة المنشآت الجزائر في الحصون و خالصي،القالع علي  ١٧
  119،ص 2008 دالمان النشر دار

18 Bougie, la perle de l’Afrique du nord, traduction de Viviane   jambart, préface de jacques 
au garde Edition 3, dalimen 2008, 
 p22 

  .١١٩ص السابق، المرجع خالصي، علي  ١٩
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١٨٣ 

  

 )عن الباحثین(حالیاالجھة الداخلیة لباب الفوقة  ٠١الصورة 

 : عملیات التسجیل و التوثیق:أوال

ذي ال و للمدینة الرئیسي المدخل عتبریو الغربیة، الشمالیة الجھة في الفوقة باب قعی
أیام  أو االستعراضات أثناء القادمین وفوده حیث یستقبل السلطان، مقر إلى ؤديی

  .الحفالت و المراسیم بعض لحضور أیضا و القوافل، وصول

 ھو و األضالع خماسي األول برجین الجانبین من بھ یحیط معماریا، بابا یعتبر
 األصلي شكلھ لكن الفرنسي العھد في أضیف القاعدة مربع الثاني و  البناء، في أصلي

 یقومان الجدار مستوى على بارزین البرجین أن ھذا األول،و البرج غرار كان على
 من متناوبة طبقة من الباب تكونیو یلیھ، الذي الممر و الباب حمایة مدخل بدور

 یعلو المسطح،الذي األجر من القذائف لرمي أماكن البرجان یعلو و. الحجر و الدبش
 جدار یعلوه الحجر، من مبنى دائري نصف عقد من  البابیتكون  .م2 بمقدار الجدار
 الحجر مع یتناوب المنتظم و المرصف الدبش من صفوف عن عبارة سمیك

  .ورسال بقیة مع البرجین باتصال یسمح الذي الحرس ممشى الباب یعلو المسطح،و

 انبج إلى جدید  باب فتح التغیرات حیث لبعض الفرنسیة الفترة في الباب تعرض
  )٠٢أنظر صورة (بع  مر بآخر وعوض المضلعین فاندثر، البرجین أحد أما القدیم
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  )عن الباحثین(حالیا الفوقة لباب الخارجیة الواجھة تمثل ٠٢الصورة 

          البابین المدروسین، عمارة للنظر،ھي الملفتة المعماریة المظاھر أھم من لعل و
 الجنوبي الباب أن حیث برجین یتوسط باب كل ي أ :الجانب على لبرجین اكتنافھماو 
 الباب ،أما)الشكل الخماسي(والشمالي )الشكل المربع(الجنوبي البرجین توسطی

 في یشتركان البابین كال و، الخماسي الشكل ذو البرجین من كال توسط، فیالشمالي
 في منافعھا و وظیفتھا لھا قدیمة ظاھرة ھذه و )الشكل الخماسي( األوسط البرج

 .٢٠الدفاعیة العمارة

 علو أقصى و م ٣٠ طول على الجنوب إلى الشمال من تمتدالذي ی الفوقة فباب
 الحجارة تقنیة :منھا تقنیات عدة استعمال، الواجھة خالل من لنا یظھر و م،13,5
 صفوف على قائمة تقنیة استعملوا كما المعلم، أساسات في اعتمدوا علیھا التي الكبیرة

 الموضوعة الحجارة تقنیة أیضا استعملوا و في األقواس، لنا فتظھر األجور من
  )١الشكل(. اآلجر و الحجارة المزج بین تقنیة منتظمة،أخیرا  غیر بأشكال

                                                           
  ١٥٨ ص, الّسابق المرجع,عزوق الكریم عبد  ٢٠
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واحد  كل تعلو التي الثالثة األبراج مثل دفاعیة عناصر عدة على الباب یشمل كما
 في حین .بالقرمید و مسقف فكان ذو شكل مربع الجنوبي البرج أما ٢١،مزاغل منھا

 بارزان على األضالع خماسي فشكلیھما ،الشمالي األوسط و جاء كل من البرج
  .الجدار مستوى

األول  فالباب مختلفة، بنائھما تقنیة أن إال االرتفاع، نفس لھما بابان على المعلم یشمل
 الحجارة من أساسیتین دعامتین من یتكون األوسط، و الجنوبي البرج بین ینحصر

 دائري نصف قوس سم،وفوقھا 60 وعرض م 3,35 طولھا أعمدة المنحوتة،وتعلوه
 طنف األعمدة، عن القوس یفصل و سم، 60مقاس وذ باآلجر مبني، م 3,60 بقطر

  )٢الشكل ( .سم 15 إرتفاعھ

                                                           
عبارة عن فتحة صغیرة ضیقة من الخارج و م تسعة من الداخل و توزعت في المعلم : المزاغل  ٢١

  .الجانب الجنوبي بأعلى األبراج و أخرى تعلو صور

)عن الباحثین(الواجھة الخارجیة: الشكل األول  
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   م  4,35علوه  و م٣ عرضھ والشمالي األوسط، البرج بین فینحصر الثاني الباب أما
 (Opus Quadratum) الكبیرة الحجارة بتقنیة منفذ حذوي عقد شكل علىو ھو 

  ).٣الشكل (

  

 الباب عكس الخارجیة، الجھة أوصاف نفس افلھ الجنوبي، للباب الداخلیة الجھة أما
 الباب اآلجر،یعلو من مبني والقوس م،, 7,80 بعلو و م 3,74 عرضھ الذي الشمالي

  .)حنیة(تجویف داخلي

)عن الباحثین(الباب الشمالي : الشكل الثاني   

)عن الباحثین(الباب الجنوبي : الشكل الثالث   
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 مؤدیة إلى بھو، یتبعھ مستوى ثاني تحوي الجھة الداخلیة للباب الجنوبي على أدراج 
  البرجین الخماسیین إلىممشى الحرس، الذي یؤدي بدوره  إلىالمؤدیة  األدراج من 

  ).٤لالشك(آخر ثالث یتخللھ البرج المربع الشكل  ،المستوى الثانيو یتبع 

 

 :البناء مواد-ثانیا

 أثارھا بقیت التي الحمادیة المباني من جزء ھو الذي الفوقة لباب دراستنا خالل من
 ومالط حجارة أجور، عن عبارة البناء في المستعملة المواد أن وجدنا ھذا، یومنا إلى

 الجدران بھا یقام األجور أو بالحجارة البناء فمنھا...":خلدون ابن یقول للربط حیث
 جسم كأنھا فیلتحم معھا یعقد الذي الكلس و بالطین بعض بعضھا إلى ملصقا
 :و جاءت ھذه المواد على النحو التالي  . ٢٢..."واحد

 : المالط - ١

ثم  دقیقة حبیبات شكل على الركام تدعى مختلفة مواد من مجموعة و الجیر من خلیط
 في ھام دور للمالط و الحمة، كمادة الجیر بإضافة الكل یدعم و إضافة ماء الخلط

 لذا البناء، في ضعفا األكثر النقاط یمثل ،كما بینھا فیما البناء مواد تماسك و   ربط
 الثقل عن الضغط الناتج یكون منتظم، حتى سمك ذا و كثیفا و مكدسا یكون أن یجب

 :متمثلة عدیدة ممیزات فاللمالط.بالتساوي موزعا

 .البناء مواد مع الجید التحامھ  -
 .المناخیة التأثیرات و للضغط مقاومتھ  -

                                                           
  ٧٢٦ ص ،١٩٦٧ یبروت، الثانیة، الطبعة ،1 ،المجلدالمقدمةخلدون، ابن الرحمان عبد  ٢٢

)عن الباحثین(الواجھة الداخلیة : الشكل الرابع   
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١٨٨ 

 .التصلب في سرعتھ - 
  .الرطوبة من البناء یحمي أنھ إذ مسامي غیر -
  .و نقصد بالمالط ھنا ، ھو طبقة التكسیة الخارجیة للجدران و لھ دور ھام - 

 :الحجارة - ٢

 قبل ما فترة من مسكنھ بناء في اإلنسان علیھا اعتمد التي المواد أقدم من تعتبر
 بعدة استعملھا حیث مسكنھ، بناء في كضرورة یستعملھا أخذ و تطور أن إلى التاریخ،

 الغرض و المبنى، حجم حسب ذلك و المناسب الشكل إعطائھا دائما أحجام فحاول
 أنواع ذات حجارة فیھا استعملت فقد الفوقة باب یخص ففیما .أجلھ من بني الذي

 ، رسوبي أصل من ھي التي و الكلسیة الحجارة على اعتمدوا فقد مختلفة وأحجام
 .األثریة في المباني بكثرة النوع ھذا نجد حیث

تنتمي أغلب الحجارة الكلسیة إلى فئة  : الكلسیة الحجارة مكونات من و
الصخور الرسوبیة، وتشكل كیمیائیامن نسبة غالبة من كربونات الكالسیوم 

CaCO3    ،ومن الناحیة الفلزیة تتشّكل الحجارة الكلسیة من فلز الكالسیت
ویعود االختالفات في لون ھذا النوع من الحجارة إلى مكونات كیمیائیة 
أخرى تدخل في تركیبتھا ولو بنسب ضئیلة جدا، كما تقسم الحجارة الكلسیة 
من ناحیة الصالبة إلى حجارة لینة و ونصف صلبة وصلبة، وتعود ھذه 

المسامیة، أبعاد العناصر الفلزیة المشكلة : البة إلى عدة معاییر أھمھا الص
للحجارة، المركبات الكیمیائیة والشوائب التي تدخل في تركیبة الحجارة 
الكلسیة، كما تؤثر ھذه العوامل على قساوة الحجارة الكلسیة حیث تتراوح 

تل المرتبة مع العلم أن فلز الكالسیت یح" موس"على سلم  ٣٫٥إلى  ٣بین 
 ، القساوة ، المیكانیكیة المقاومة الحجارة ھذه ممیزات من و..  الثالثة في ھذا السلم

  .المعلم أجزاء مختلف في موزعة نجدھا و )الحجمیة الكتلة( الكثافة النفاذیة،

 :األجور- ٣

 االصطناعیة المواد أقدم ضمن تصنیفھا القدیم، فیمكن منذ األجور اإلنسان استعمل
و قال فرعون :" ا:" الكریم القرآن في ذكر وقدالبناء،  في اإلنسان علیھا اعتمد التي

یأیھا المأل ما علمت لكم من إلھ  غیري فأوقد لي یا ھامان على الطین فاجعل لي 
    ٢٣".صرحا لعلّي أطلع إلي إلھ موسى و إني ألظنھ من الكاذبین

      صلبة لتصبح حرقھا یتم ذلك بعد و تجفیفھا ثم عجنھا یتم ، طینة عن عبارة األجور
  (alumino silicate hydraté) المائیة یوماأللمین سلیكات مكوناتھا  من و متماسكة و

 oxyde الحدید، كأكسید المعدنیة األكسید إلى الناعم،إضافة الرمل و بالكلس ممزوجة
                                                           

  القصص سورة ، ٣٨ آلیةا ٢٣
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١٨٩ 

de fer العلویة األجزاء في وتوجد الحرق بعد اآلجوري األحمر اللون یعطي الذي 
  .األقواس و    للباب

  :البناء تقنیات  -ثالثا

 الخاصة الممیزات ببعض المعماریة تركیباتھا في الحمادیة المخططات تمیزت لقد
 و الباب ھذا مكونات في یظھر ما ھذا و المنطقة طبیعة مع تأقلمھا عن نتجت التي

 على عمل الحمادي المعماري أن لھ حیث المكونة األجزاء في و المعماریة ھندستھ
 .وتنوعھ الباب أجزاء مكونات ترابط  على و الھندسیة إیجاد االستقامة

 التي منشآتھ،و تشیید في الحمادي المعماري علیھا اعتمد التي التقنیات فاختلفت
 والغرض خصائصھا و أنواعھا مختلف بین التمییز لھا دراستنا من خالل استطعنا

 :یلي فیما بالتفصیل التي سنشرحھا و استعمالھا من

 Opus Quadratum الكبیرة    الحجارة تقنیات- ١

 موضوعة مستطیلة السطوح، متوازیة شكل على منحوتة صخور من مشكلة حجارة
الباب  أساسات في نجده كما الشمالي، الباب في لنا وتظھر ،مونة بدون و  أفقي بشكل

 الجھة في نجده األبراج،كما إلى األدراج المؤدیة أساسات في أیضا یظھر الجنوبي،و
 و استعمالھا أعید األحجار ھذه و للحنیة، كأساس الشمالي للباب العلویة الداخلیة و

  ). ٥ الشكل) ( ٠٣الصورة ( قدیمة من معالم مجلوبة ھي

 
الحجارة الكبیرة   تقنیة :٠٣ صورة

OpusQuadratum    

                                                  
  )الباحثینعن (             

  

  

  

  

٠٥شكل      

  )عن الباحثین(      
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  Opus Testacium            :األجور من صفوف على قائمة تقنیة  -٢

 من المتشكلة التقنیة ھذه إدخال في أثر الدفاعیة، العمارة في األجور الستعمال كان
 قد و متساویة و منتظمة مسافات شكل یعطینا باألجر فالبناء األجور، من صفوف

 المرتكزة دعامتیھ و الجنوبي، الباب كأقواس المعلم أقسام بعض في التقنیة ھذه استعملت
 استعمل كما.قدیمة معالم من مجلوبة وھي استعمالھا أعید التي المنحوتة األحجار على

)  ٠٤الصورة( للجدران العلویة الجوانب و و األبراج األدراج في أیضا األجور
  )  ٦الشكل(

ة

 تقنیة قائمة على صفوف من اآلجور) ٦الشكل(   

 )  (Opus Incertumالمنتظمة     الغیر القطع تقنیة- ٣

 و األحجام مختلفة و منتظمة غیر بأشكال) الحجارة و حصى (موضوعة حجارة
 ھذه التقنیة نالحظ الصقة،و كمادةمونة  استعمال مع القاعدات بین التفریق دون األشكال،

  )٧الشكل ) ( ٠٥الصورة (.الخارج و الداخل من الجدران وسط في

   ) (Opus testacium عن الباحثین( اآلجر من الصفوف تقنیة  ٠٤صورة

  )عن الباحثین(                                                           
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١٩١ 

  

  

 مزدوجة تقنیة  )Opus Mixtum a bande (    :بشریط الممزوجة القطع تقنیة- ٤
 من أخرى و الحجارة من طبقة توضع ،حیثاألجور و الحجارة بین بشریط ممزوجة
  ). ٨ الشكل) (  ٠٦الصورة( ٢٤.الصقة كمادة مونةب بینھما رابطا األجور

 
تقنیة الممزوجة بشریط ٠٨الشكل                

  :تشخیص المعلم - رابعا

لألثر موضوع الدراسة و تحدید نقط الضعف الوقوف على الحالة الفعلیة ھو  التشخیص 
 منھ اإلسراع أو ،تلفھا تجنب قصد ذلك و ،و القوة بھ انطالقا إلى خطة الترمیم و العالج

 عملیة نجاح لضمان وذلك ستعملھای التي و األدوات التقنیات و المواد مختلف تحدید و،
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     Hélène dessales, école normale supérieure, petite catalogue des technique de la 1 
construction    Romain, p p 3-5 

تقنیة القطع الغیر :  ٠٧الشكل 
  )عن  الباحثین(المنتظمة 

  )عن الباحثین(ة متقنیة القطع الغیر المنتظ  ٠٥صورة   

  )عن الباحثین( تقنیة القطع الممزوجة بشریط ٠٦صورة 

 



١٧د ا ر اب  اــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

١٩٢ 

 وحسب مختلفة مظاھر تلف ناظح ال للمعلم خالل دراستنا فمن األثریة، المادة و الترمیم
  :واجھات في الثالث قسمناھا معلمنا

 :الخارجیة الواجھة- ١

  )٠٧ صورة(مكانھا غیر في خراآل بعضھا وضعثم   األجر و األحجارا بعض سقوط  -

  

  )٠٨ صورة(األسالك مرور بسبب ثغرات  -

 

 تقنیة  مراعاة  دون الحجم الصغیرة الحجارة و كاإلسمنت مالئمة غیر مواد ستعمالا-
  ) .٠٩ صورة(البناء

)عن الباحثین(سقوط الحجارة  ٠٧صورة   

الباحثینعن (ثغرات في الجدار ٠٨صورة   



١٧د ا ر اب  اــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

١٩٣ 

  

  .األوسط البرج في حدیدیة الفتة وضع -

 :الداخلیة الواجھة - ٢

و  العمومیة لإلنارة عمود وجود إلى إضافة الخارجیة الواجھة في الموجودة تلك نفسھا  -
 .الحجارة و األجر یشق ماء  أنبوب

  .الالفتات تثبیت لسھولة خشبیة قطع استعمال -

 :)العلویة(السطحیة الواجھة -٣

  )١٠ صورة (األبراج إلى المؤدیة األدراج انثناء -

 

عن الباحثین(تلف  ٠٩صورة   

عن الباحثین(األدراج  تلف ١٠صورة   



١٧د ا ر اب  اــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

١٩٤ 

 حدیدي باب ووضع للمعلم، ضرر یعتبر ذلك و للحمایة كوسیلة حدیدیة قضبان ضعو -
  )١١ صورة( .الشكل المربع للبرج

  

  :التلف عوامل -خامسا

 المطلوب، الضمان تلبي ال نھا أ إال دقیقة الترمیم و الصیانة أعمال دراسات كانت مھما
 ھذا یخص ما بكل تامة درایة على یكون أن الباحث أو المرمم على الضروري من و

 المبنى على تأثر أن یمكن التي العوامل أھم على الوقوف و المعلومات، من الحقل
 بطبیعة األمر ھذا یتطلب و بھ، سنقوم الذي التدخل نوع لمعرفة األضرار وتشخیص

 التي الكیفیة على و  البناء لمواد الطبیعیة و الكیمیائیة الخصائص على الوقوف الحال
 موضوع ھو الذي بالمعلم تحیط التي التلف أسباب عن البحث و المواد، ھذه بھا تتفاعل

 حیث المعلم، على تأثیر لھا كان التي التلف عوامل أھم بدراسة ھنا سنقوم ودراستنا 
 :یلي فیما حصرھا یمكننا

I - الطبیعیة العوامل: 

 لقساوة عرضة األخیرة ھذه باعتبار األثریة المعالم لزوال األساسي المھدد الطبیعة تعتبر
 :المختلفة الطبیعیة الظروف

 :السیول و األمطار -أ

 أعماق إلى التسرب یمكنھا إذ ،األثریة المباني على تؤثر ،مصدرھا كان مھما المیاه إن
 و المسامات طریق عن ذلك و ،األجر و المالط و كالحجارة البناء في المستعملة المواد

  عن الباحثین(لمعلمتشویھ لشكل االقضبان الحدیدیة  ١١صورة 



١٧د ا ر اب  اــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

١٩٥ 

 المكونة المواد داخل األمالح ذوبان إلى التسرب ھذا یؤدي حیث ٢٥الشعریة، الخاصیة
 تساھم حیث البعض ببعضھا ترتبط و بیضاء طبقات تشكل و السطح إلى فتصعد للمبنى

   ٢٦.فتات و قشور شكل على تتساقط بذلك و الرابط المونة أو األحجار في تفتت

 أیضا یتأثر األجر و . ةھش تكان إذا خاصة المونةا تساقط إلى ؤديت األمطار أن كما
 أكثر،و األثر یظھر العملیة تكرار و الوقت  بمرور لكن بطیئة، بصفة الحموضة بھذه

متساقطة  أمطار بنسبة تتمیز بجایة أن بما و  ٢٧.بتفتیتھا الكلسیة الحجارة على تؤثر كذلك
فتعرض  السنة، في ملم ٩٠٠ بمعدل یوم١١٤حوالي  ریلبأ حتى شھر أكتوبر شھر في

في  ویساھم المونة تفتیت في التلف عملیة من یسرع و  یسھل سنویا النسبة لھذه المعلم
  .األساسات ھشاشة

 :الصواعق و الزالزل -ب

   حدوثھا من قصیر وقت قبل إال متى، و كیف الزالزل بحدوث التنبؤ لإلنسان یمكن ال
    الزلزال شدة حسب وھذا االنھیار أحیانا و والتشقق كالخلخلة، أخطارھا، لدرء ذلك و
 على مثبتة حدیدیة أعمدة لوجود شدتھا،فنظرا حسب یكون فتأثیرھا الصواعق مّدتھ،أما و

  .إلیھ تجلبھا و الصواعق تمتص قد التي و غابي وسط في المعلم،ووجوده

 :الحرائق -ج

سبیل  فعلى البناء مواد طبیعة اختالف على األثریة بالمباني بالغة الحرائق أضرار تلحق
 على تحتوي التي المواد خاصة و البناء، مواد في كیمیائي تغییر تحدث النار :المثال

 ھو و  حي جیر إلى الحجر الجیري یتحول )االحتراق( العالیة الحرارة بفعل الجیر فإنھ
 سھال ضعیفا المبنى یصبح بذلك و بالماء، النزع سھل و سریع التفتت و الصالبة قلیل

  .لالنھیار

من  كبیرة كمیات إنتاج إلى یؤدي)الخشب احتراق بقایا ھو و(السناج أن إلى باإلضافة
 ٢٨SO²   الكبریت اكسید أو  CO² الكربون أكسید ثاني غاز :مثل الحمضیة الغازات

 مباشرة غیر بطریقة الحرارة تأثیر یتم فإنھ كبیرة حرارة إنتاج إلى الحرائق كذلك تؤدي
  .تراقحاال مكان في للمبنى الخارجي المظھر تشویھ إلى باإلضافة األثریة، المباني على

 :الریاح -د

                                                           
سوریا،  ، دمشقترمیمھا و صیانتھا طرق و حمایتھا التاریخیة المباني ،الریحاوي القادر عبد ٢٥

  8 صدت،
 لآلثار األعلى المجلس ،التاریخیة و األثریة المباني صیانة و ترمیم شاھین، المعز عبد  ٢٦

  ٢٠٦،ص١٩٩٤المصریة،
27 Giorgio Torraca, Matériaux de construction poreux, Rome 1986, p39 

  ٢٤٦،ص 2002 ،اإلسكندریة المتاحف فن و الحفائر علم قادووس، حامد زكي عزت ٢٨



١٧د ا ر اب  اــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

١٩٦ 

         الشتاء فصل ففي ثا،/م5 و ثا/م2 بین یتراوح متوسط ریاح بمعدل المنطقة تتمیز
 الشمال و الشرق من و ،الغربیة الشمالیة و یة،الغرب جھةال من الریاح تھب الخریف و

  . بحریة تیارات شكل على الصیف الشرقي في

 باصطدام ذلك و التعریة، و التلف إلى بالمبنى تؤدي التي األسباب إحدى الریاح تعد
 الطلع حبوب تحمل الریاح أن كما ،٢٩ للمعلم المشكلة المواد مع الصغیرة الحبیبات

 بإحداث فتؤثر الرطوبة و الحرارة بفعل كبیرة جذور ذات نباتات تصبح الملقحة التي
  .شقوق

 :الرطوبة -و

 سطح على فتظھر الجدران، داخل األمالح إذابة إلى األثریة المباني في الرطوبة تؤدي
  :یسبب الالزم المعدل عن نقصھا و الخارجیة، للطبقة تدفعھا أو الحجر

  بین ما ھي رطوبة درجة أنسب أن وجد قد سقوطھا و و وانفصالھا البناء مواد جفاف  -
  ). ١٢ صورة( % ٦٥و   55

  

 القصوى الرطوبة معدل یتراوح ،إذ جدا مرتفع رطوبة بمعدل  )بجایة(  منطقةتتمیز 
 بین الدنیا الرطوبة معدل و ریل،بأ شھر في  93,9 %و جویلیة شھر في 89,2%  بین

 الرطوبة نسبة في التفاوت فھذا ماي، شھر في  55,2 %و أكتوبر شھر في  % 48,3
  .البناء لمواد الكمیائیة التفاعالت یحفز

تأثیرا  تأثر ،النھار و اللیل بین الحرارة درجات في الكبیرة التغیرات إن :الحرارة -ه
 في تتضاعف فالقوى ،للحرارة رديء موصل ھذا األخیر وألن ،الحجارة على سلبیا
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 Kévin Beck, Etude des propriétés hydriques et des mécanismes d’altération de pierres 
calcaires à fortes porosités, 2006 

عن الباحثین(الرطوبة عامل  ١٢صورة   



١٧د ا ر اب  اــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

١٩٧ 

 إلى  التفتت و شظیة حدوث یسبب ھذا و الداخلیة الطبقات و  السطح بین و الظل مناطق
 النھار و اللیل تعاقب عن المولدة الحرارة درجة ارتفاع و انخفاض عملیة و .معین حد

 تفكك إلى یؤدي الزمن مر على تعاقبھا و التوالي، على تمدد و انكماش إجھادات یحدث
   ھذا العامل من یسلم فلم الخارجیة العوامل إلى معرضا معلما الفوقة باب فكون الصخور

.II - البیولوجیة العوامل: 

 یزداد و األثریة المعالم إتالف على مساعدا عامال أنواعھا بمختلف الحیة الكائنات تعتبر
 فیما المعلم،و فتغزو المسامات في التنقل من تتمكن حیث حجمھا، صغر كلما ضررھا

  .األثریة بالمعالم األضرار تلحق التي البیولوجیة الكائنات ھذه بعض نذكر

 :النباتات -١

 حیث الطیور، و الریاح تحملھا التي النباتات بذور األثریة المباني أساسات تحتضن
بفعل  األخیرة ھذه تتآكل إذ المباني، في المتواجدة الفواصل و السقوف في عادة تستقر

 سلبا تؤثر تصدر غازات و الكلسیة، الحجارة على خاصة فتؤثر ،االفرازات الحمضیة 
 طریق عن ذلك و ھشاشتھا و للجدران المیكانیكي الھدم على تعمل كما، البناء مواد على
 كبیرة تصدعات و           شروخ بذلك مشكلة حجمھا كبر و امتدادھا و جذورھا تفّرع

  )١٣ صورة( .      وانتفاخات تشققات و

  

  :الحیواناتالطیور و  - ٢

أمالح و  على تحتوي حیث بفضالتھا ذلك و البناء مواد على سلبا تؤثر :الطیور-أ
 كبیرا، و تعتبر ضررا تشكل جثثھا و أعشاشھا كذلك حامضي، تفاعل ذاتمركبات 
  )١٤  صورة( للمباني تشویھا األكثر الوطاویط

عن الباحثین(عامل تلف النباتات ١٣صورة   



١٧د ا ر اب  اــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

١٩٨ 

  

 ما كل ترك تسبب كما المعلم على تنقلھا جراء تسببھ لما تلف عامل تعتبر :القردة-ب
  )١٥ صورة(معزول كونھ للراحة مكان األخیر ھذا من تتخذ كما المعلم في علیھ تتغذى

  

III - البشري العامل: 
 البشري العامل لكن اإلرادة، عن خارجة كونھا ما، حد إلى السابقة العوامل تقبل یمكن

 األحیان معظم في إرادتھ بكامل اإلنسان یقوم حیث متعمدا یكون األحیان أغلب في
 اإلنسان یلحقھا التي األضرار أخطر من تعتبر التي الحروب مثل، المعالم بتخریب ھذه

عن الباحثین(عامل تلف الطیور ١٤صورة   

عن الباحثین(عامل تلف القردة ١٥صورة   



١٧د ا ر اب  اــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

١٩٩ 

 انعدامكما .٣٠العمران مظاھر جمیع تخریب و بھدم یقوم العدو أن إذ بالمعالم األثریة
 التي تؤدي النفایات رمي یتم حیث األصالة، و   التراث على المحافظة غیاب و الوعي

بعض  تھدیم إلى باإلضافة ن،ار الجد على الكتابة و الحشرات و الحیوانات جلب إلى
 المباني من بالقرب السیارات و الشاحنات مرور و العمراني التوسع بسبب المعالم

  )١٦ الصورة( . اآللیة باھتزازاتھا میكانیكیا أو بوقودھا، كیمیائیا األثریة تؤثر

  

سواء لنزع  مؤھلین، غیر أشخاص طرف من تقام ما غالبا التنظیف عملیات أن كما
 الحالة ھذه في التنظیف ینتھي حیث المعالم، من القریبة األماكن تنظیف أو النباتات

 .الحرارة تأثیر منھا عدیدة تأثیرات إلى فیؤدي المعالم، ھذه قرب بحرق النفایات

 مختصین استدعاء المسئولین على یجب فإنھ األثریة، المباني ھذه ترمیم یخص فیما أما
 إتالفھا أو من یزید الترمیم فسوء ،المباني لھذه الحمایة أنواع من نوع كونھ الترمیم، في

  .مثال مجربة غیر إذا ما استعملت مواد منظرھا، تشویھ

 من تعتبر سببابالسلب علیھا إذ  الزیارات ھذه دوتع مزارا للسیاح وبالتالي  المعالمتعتبر 
  .التسییر حسن ھناك ال یكون عندما ٣١لمالمع تدھور أسباب

  

  

  

                                                           
 بني بقلعة البحر لقصر أثریة دراسة خالل من التاریخیة المعالم حمایة طرق نبیل، بوعویرة  ٣٠

  ٥٠،ص٢٠٠٨، ،الجزائرحماد
  ٥٠٦ ص ، 2002 القاھرة الشاعر محمد .د ترجمة ، اآلثار علم في الحفظ ، بردیكو ماري  ٣١

عن الباحثین(تلف العامل البشري ١٦صورة   



١٧د ا ر اب  اــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

٢٠٠ 

IV -  الحمایة و اقتراحات الترمیم 

 :الطبیعیة العوامل ضد الحمایة-أوال

 :األمطار میاه من الحمایة -١

     بنیتھا تضعف و األثریة المباني مونة تزیل المتواصلة و الغزیرة األمطار أن نعرف
 تفاعالت فتحدث المباني، داخل للتسرب فرصة تجد و الحوائط مالط تفتت و

 تتبلور و  المكشوفة األسطح إلى تحملھا و أمالح من فیھا ما تذیب حیث،  فیزیوكیمیائیة
  :بالطرق التالیة  ذلك تجنب فیمكن قشور، شكل على تساقطھا و تفتتھاإلى  یؤدي مما بھا

 مثل عازلة مواد باستعمال رن ا الجد و الحجارة على المتواجدة الثقوب و الشقوق سد -  
  ٣٢الحقن عملیة بواسطة السیلیكونات مع الماستیكات و البالستیكیة الراتینجات

   الجدار عن بعیدا حملھا و المیاه تصریف على تعمل المائیة المجاري من شبكة نشاءإ -
 .األساسات و

 المیكرورملي، الضغط جھاز تدعى أداة بواسطةوھذا  :الصفع بالرمال طریقة استعمال -
 المرغوبة، النتیجة بإعادة تسمح خاص، بضغط جدا دقیقة رملیة حزمة ضخ على یعمل
 في لالنحالل قابلة غیر أمالح عن عبارة ھي التي الصعبة المترسبة القشرات یمكن حیث
 .الماء

 ٣٣. تیرموبالستیكیة أو اصطناعیة رتینجاتلا استعمال -

    ، ماء زائد للطینة مزیج من مكونة مونة باستعمال ذلك و الفراغات ملء و التكسیة -
 تقلب ثم الماء من كمیة إلیھا یضاف و عجینة على نتحصل التخمر من أسبوع بعد و

 المونة تكون ھكذا و البورتالندي، اإلسمنت من الكمیة بنفس بالرمل تمزج بعدھا و جیدا
  .٣٤معَدة لالستعمال

 :الحرائق ضد الحمایة -ب

 أنھا حیث  االشتعال السریعة المواد و الكثیفة، كالنباتات الحرائق مسببات بإبعاد ذلك و
 الحریق، إنذار نظام تأمین یجب لذلك و ،االحتراق سھلة فتصبح الصیف فصل تیبس في

 سریعة مواد على تحتوي التي األماكن في خاصة التدخین تمنع الفتات ینصح وضع و
 منھا خاصة الغازیة أوتوماتیكیة مطفئات وضع،  ینصح السریع لإلطفاء االشتعال،و

 )رابع كلورید الكربون :مثل(

                                                           
  ٢٠٤ص ، ٢٠٠٧ بیروت ،الفنیة المقتنیات ترمیم شاھین، المعز عبد  ٣٢

33 Giorgio torraca, opcit, p 86 
34 Froidevaux(y,m) technique de l’architecture ancienne ,construction et conservation de 
pierre 1 mardaga,2éme édition ,Belgique 1987,p 161 
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 :الریاح ضد الحمایة -ج

 الوحید فالحل ،لذا فیھ التحكم یمكن ال عامل ، كونھنھائیا العامل ھذا من الصعب إبعاد
  .البحریة التیارات و للریاح عازل باعتبارھا بالمعلم المحیطة األشجار عدم نزع ھو

 :البیولوجیة العوامل ضد الحمایة -ثانیا 
 :النباتات ضد الحمایة -١
 للتحكم و جدید، من للنمو النباتات تعود حیث نھائیا یكون ال العامل ھذا على القضاء إن
 توفیر ید و عمیقة، جذورھا تصبح أن قبل الطفیلیة النباتات إزالة یجب العامل ھذا في

مبیدات  استعمال یمكن و میكانیكیة وسائل استخدام بدون منتظم بشكل تعمل دائمة عاملة
  :نوعین إلى تنقسم التي الكیمیائي للقضاء

 الجذور تدمیر و البذور نمو لمنع بالرش ذلك و النمو قبل ما تعمل :األول النوع -أ
    السینازین المبیدات ھذه بین من و السطحیة النباتات إزالة المتبقیة بعد

(la sinazine) ، الدیورون  و( le Diuron)٣٥ 

 لھذا و لتمتصھا النباتات أوراق على برشھا ذلك و النمو بعد ما تعمل :الثاني النوع-ب
    عبر أوراقھا النباتات داخل بسرعة تدخل ھي و الجلیفوسات، مادة استعمال یستحسن

  ٣٦.بالكامل تمیتھا و

 :اتالحیوانالطیور و   أخطارلعامل من الحمایة- ٢

بسد  نقوم لذلك الداخلیة، و الجھة من األثریة المباني تلف مسببات من تعد :لوطاویطا -أ
 .لھا كمخابئ تتخذھا التي الشقوق و الفجوات

علیھ  تتردد التي الطیور أخطار من المعلم لصیانة بسیطة طرق عدة ھناك :الطیور -ب
 :الفوقة باب تخص التي الطرق ھذه بین من ونذكر

 .لھا أعشاشا العصافیر تتخذھا أن یمكن التي الشروخ و الشقوق و الفجوات سد -

ھندستھا  و مرتفع، علو ذات كثیفة بأشجار المحاطة الفوقة باب لموقع نظرا :القردة-ج
 مكانا باتخاذه الحیوانات لھذه سمح البشري، الوجود عن السطح عزلت و العالیة

  .دائمة رقابة وضع یجب العامل ھذا من للحد للتجمع،و

  

  

                                                           
35 Adam (j,p) boussourta, resstauration architecturale et preservation du sites – 
archeologique in (la conservation en archeologie ) masson , paris 1990 , p 351. 

  ٥٠٨ص ، السابق ،المرجع باردیكو ماري  ٣٦
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 :البشري العامل من الحمایة-ثالثا

 األفراد اعتداء عن الناتجة األضرار بھا نعني :التخریب و الھدم عوامل من الصیانة- ١
  مختلفة عمرانیة مشاریع تنفیذ عن ، أوالممتلكات ھذه ألھمیة جھلھم بسبب المباني على

 األمور، لھذه المصاحبة األخطار من التاریخیة و األثریة المباني نصون أن علینا و
 المعلم تفقد كذلك و ثانیة جھة من المراقبة إحكام جھة و من المواطن توعیة على بالعمل
     بصرامة اآلثار قوانین حمایة في علیھا العقوبات المنصوص تطبیق و مستمر بشكل

 ٣٧جدیة و

 لتيا األخطار لتفادي ذلك و )الفوقة باب(المعلم عبر المرور من السیارات منع- ٢
  ).حوادث،اھتزاز غازات،(تسببھا

 :الترمیم إجراءات بعض -رابعا

 الجمالیة القیمة إعادة و اإلمكان قدر األثري للمعلم األصلیة الحالة استعادة عملیة الترمیم
 یلي فیما.بأصالتھ المساس دون وتفاصیلھ ھندستھ و شكلھ على ،حفاظا التاریخیة و لھ

  :الفوقة باب لترمیم المقترحة اإلجراءات بعض تقدیم نحاول

 اإلمكان قدر بإتباع ذلك و أجور و مالط و حجارة من الناقصة األجزاء وضع إعادة -
  )٩ الشكل(.المستعملة المواد و البناء تقنیة

 

                                                           
  .١٠٤ ،ص السابق شاھین،المرجع المعز عبد ٣٧

 بعد الترمیم
 الحالة األصلیة

عن الباحثین) (الحجارة و المالط(إعادة بناء األجزاء الناقصة  ٠٩الشكل   
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 . المعلم من إبعادھا و الماء أنابیب نزع -

 .بمالط الثغرات سدَ  بعدھا حواملھا و الثغرات من األسالك نزع -

مواد  بتقنیات و تعویضھا محلھا و في لیست التي اإلضافات و السيء الترمیم إزالة -
  )١٠ الشكل( . مدروسة

 

 . الرصیف إلى المعلم جدار من العمومیة اإلنارة موقع تغییر -

  )١١ الشكل (األدراج بناء إعادة و قلع - 

 

 بعد الترمیم
 الحالة األصلیة أثناء الترمیم

)   عن الباحثین(اقتراح ترمیم اآلجر وإزالة الترمیم السیئ  ١٠الشكل   

 الحالة األصلیة أثناء الترمیم بعد الترمیم

)عن الباحثین(األدراج اقتراح ترمیم  ١١الشكل   
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 إلرجاعھ ذلك و الحدیدیة القضبان و المربع البرج الى المؤدي الحدیدي الباب نزع  -
 .األصلیة إلى حالتھ

 على الموجودة الحجارة بنزع وذلك رن ا الجد في الموجودة الثغرات و الشقوق سد  -
 بنفس بنائھا إعادة و بھا لحقت لتي الشوائب ا و التربة من تنظیفھا و الشقوقحواف 
  )١٢ الشكل (الجدار ھذا في الموجودة والتقنیات المواد

  

   استوقفتنا التي المالحظات و النتائج بعض استخالص من ،تمكنا ھذا البحث خالل من
 ساعده الذي الحصین بموقعھ امتاز الذي األخیر ھذا، الفوقة باب عن انتباھنا شدت و

 .التلف عوامل لمختلف یا متصد شامخا البقاء على

 قد الحمادي المعماري نأ ،ھو دراستنا خالل من تمت مالحظتھ الذي البارز و الشيء
 كغیره الحمادي البناء یتمیز و المواد، و التقنیات مختلف استعمل إذ منشآتھ بناء في تفنن
 من یتخذ كان ومنحوتة،حیث ضخمة مواد استعمال إلى میولھ بعدم المسلمین البنائین من

 كان الفناء ھذا فإن وبالفعل .األرض على ما كل مصیر الفناء أن ھي و عبرة منشآتھ
وھذا راجع  ،خاصة الطبیعیة منھا التلف عوامل لمختلف مقاومتھ لوال الفوقة باب لیصیب

 الوعي نقص سببھالذي  البشري العامل برز كما المنطقة، لمورفولوجیة و مناخ 
 .الثقافي الموروث لقیمة الجیدة والمعرفة

 األثریة للمعالم الصیانة عملیة أن ’مفادھا بنتیجة الخروج استطعنا سبق ما ضوء على و 
 ذلك و عنھا، ستغناءاال یمكن ال و ،متكررة و دائمة أنھا بل المعالجة، بعملیات تنتھي ال

          عمره تمدید في ساھمنا قد نكون بھذا و لمعلمنا، دائمة و مستمرة سالمة لضمان
  .راثالت ھذا دیمومة التدھورو من حمایتھ و

  

 الحالة األصلیة أثناء الترمیم بعد الترمیم

)عن الباحثین(اقتراح ترمیم الشقوق  ١٢الشكل   
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  :قائمة المصادر و المراجع
 :المصادر 1 -

 الكریم القرآن -
 .١٠الجزء ، م ١٩٨٦ بیروت ، صادر دار ، التاریخ في الكامل االثیر ابن  -
 األعالم  أعمال كتاب من الوسطى العصور في العربي المغرب تاریخ ، الدین لسان الخطیب ابن -

 م١٩٣٤ /ـھ ١٣٥٣ ، الجدیدة المطبعة ، المغرب الفتح ،رباط
 .١٩٩٥، بیروت ،7 المجلد العرب لسان منظور، ابن -
 للمطبوعات الوطني المشتاق،الدیوان نزھة كتاب في العربي اإلدریسي،المغرب -

 .١٩٨٣،الجزائر،الجامعیة
  .١٩٦٧ یبروت، الثانیة، الطبعة ،1 ،المجلدالمقدمةخلدون، ابن الرحمان عبد -
 :العربیة باللغة المراجع -٢
  .١٩٨٠ التوزیع و للنشر الوطنیة الشركة الجزائر، بجایة، و القلعة ملوك حماد بني دولة العربي إسماعیل -
 حماد، بقلعة بني  البحر لقصر أثریة دراسة خالل من التاریخیة المعالم حمایة طرق نبیل بوعویرة -

 .٢٠٠٨الجزائر،
 الشروق ،دار   األولى  الجزائر، الطبعة التاریخ من رائعة  صفحة " حماد بني دولة "عویس، الحلیم عبد -

  .١٩٨٠القاھرة،
 ت.دسوریا، ،دمشقترمیمھاو  صیانتھا طرق و حمایتھا التاریخیة المباني ،الریحاوي القادر عبد-
    لآلثاراألعلى  المجلس ،والتاریخیة األثریة المباني صیانة و ترمیم شاھین، المعز عبد -

  .١٩٩٤ المصریة                  
 .٢٠٠٧ بیروت، ،الفنیة المقتنیات ترمیم شاھین، المعز عبد -
  2002 ، ،اإلسكندریة المتاحف فن و الحفائر علم قادووس، حامد زكي عزت -
 .٢٠٠٨الجزائر  ،" نواحیھا و ببجایة اإلسالمیة االثریة المعالم" الكریم عبد عزوق-
 أحمد محمد د  ترجمة ، األثریة   المقتنیات ترمیم و األسالیب و الطرق اآلثار علم في ،الحفظ یكو بارد ماري -

 .٢٠٠٢، الشاعر،القاھرة
 ،علیھا الحفاظ و صیانتھا و ترمیمھا األثریة المبانيدبورة، جورجران عم ھزاز -

  .١٩٩٨، دمشق ،الثقافة وزارة منشورات             
 المقاالت قائمة

  .١٩٧٤ الجزائر ، ١٩ العدد األصالة مجلة . "بجایة تاریخ على نضرة" ) عالمة( السیدة  -
 :الفرنسیة باللغة المراجع

-Adam (j,p) boussourta, restauration architecturale et préservation du sites – archéologique in 
(la conservation en archéologie ) Masson , paris 1990- 
-Bougie, La Perle de l’Afrique du nord, traduction de Viviane jambert,     préférence de jacques 
- augarde, Edition dalimen, 2008 
-Froidevaux(y,m), technique de l’architecture ancienne ,construction et conservation de pierre 
mardaga ,2éme édition ,Belgique 1987 
- Giorgio Torraca, Matériaux de construction poreux, Rome 1986. 
-Hélène dessales, école normale supérieure, petite catalogue des technique de la  construction 
Romain. 
-Kévin Beck, Etude des propriétés hydriques et des mécanismes d’altération de pierres 
calcaires à fortes porosités, 2009 
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“Study of fawka’s door status, Bedjaia-Algeria, and the 
proposed plan of its resoration and preservation ” 

Dr.Hanafi Aicha 

Mr.Musoni majed 

Mr.bin warith nabil 

Abstract: 
 
Bejaia is one of the distinctive capitals in Algeria because of its 
long history that its roots goes to the earliest periods of time, which 
the various civilizations that passed through varied diversity of 
historical stages. 
Hammadi presence in the historic march of Bejaia city is unique as 
it is one of the golden periods that the city knew in it a remarkable 
development in terms of trade and economic, political, and 
especially architecture, the learner about the Hammadine 
architecture noted many examples to what the Muslims has reached. 
and as the subject of our study is based on the architectural side, 
the effects of this state remained steadfast to this day , despite 
losing some of them and disappeared in the historic march 
subsequent city ,that is why we are working our best to preserve 
them and give them their historical position. and as it is  an 
important element of the cultural heritage which the current 
generation inherited from our ancestors, it  cannot be compensated 
for the lost or destroyed, the remains of the city walls and the “door 
of the sea”(bab bahr)and also “the door of the items” (bab 
albonod)of the most important hamadit state fingerprints in Bejaia. 
Since the remnants the Hammadit state are many we limited our 
study on one of its doors which is “the fawka door” who occupies 
an important position in the castle and it is considered as the main 
entrance for the castle from the northern West side, and this door 

                                                           
 lecturer “A” archeology institute  Algeris University 2  Espéspcialty :Islamic art 
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has today become isolated alone stands in the center of the city, the 
learner of this door can notes such masterpiece is and the door 
shows how the architect could prove his ability in the 
regionalization of urbanization with the nature of the area. Plus to 
the defensive role that played it in the past and the touristic role that 
plays it now , and what hurts the most is the damage appearances 
that starts to show despite its resistance for a long time as it has not  
received any particular attention in the field of conservation and 
restoration. 
The importance of the “fawka door” requires research in the field 
of conservation and restoration for we can estimate the moments 
and historic monuments as it is a way to preserve the cultural 
heritage. 
Also negligence case that the ”fowka door” suffering from is 
taking it to disappearing  ,and this is caused by several damage 
factors ,and that made us fear the demise of the monument plus to 
the random irrational interventions on the door  like the use of  the 
non-scientific methods which is increasing  the distorted and 
destroyed. 
In order we maintain this door which is one the archeological 
remains that represent one of the thriving historical phases that has 
known in Bejaia , we have tried through this humble research to 
find a solution for the maintenance and valuation of this important 
monument in reading the history of this region. 
 


