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 يهسف مفتاح يهنذ البخعريأ.

 القبة-كمية التقشيات اليشجسية
 
 ز: لسمخ  ا

ىسال واليجخان مؽ قبل قاطشييا. سباب تجىؾر السجن القجيسة، اإلأيعج مؽ أبخز 
 ىعم ةسمبي نتائجة مؽ زالزل وفيزانات وبخاكيؽ ليا يالعؾامل الظبيع ن  أوبالخغؼ مؽ 

دمار وانييار مؾروث حزاري  ىعم ةشج وطأىي األ جالحخوب تع ن  أالعسخان، إال 
 ،ضياع ىؾية ومعالؼ عسخانية وتاريخية ىلإ والتي تؤدي حتسا   ،بذكل متعسج ومباشخ

 عسخىا مئات الدشيؽ.  كانت قائسة مشح تأسيذ ىحه السجيشة والحي تجاوز
مخظظات  عجاد دليل يؾفخإ تؾثيق السجيشة القجيسة و  إلى بحثال ايجف ىحي

ا يداعج عمى استخجاع ما مس  ، بعج حكبة ما بعج الحخب ليياإتؾضيحية يسكؽ الخجؾع 
ؼ جسع بيانات الجراسة مؽ خالل دراسة ميجانية ثقج ضاع مؽ معالؼ تاريخية لمسجيشة. 

عظاء وصف عام لؾاقع حال إ  جوالتي تع ،م2021 – 2019عؾام تست خالل األ
الدابقة ضسؽ دراستيا في الدشؾات و  ذلػ تؼ جسع السخظظات ىلإضافة إالسجيشة. 

ىؼ الشقاط التي تتعمق أ وضع  إلى بحثال اسمدمة زيارات ميجانية عمسية. تؾصل ىح
بخزىا أحيث ، عجة مخاحل زمشية ىبتؾثيق السعالؼ عمى السخظط العام لمسجيشة وعم

ليو مؽ قبل الجيات السخترة عشج البجء إبسثابة دليل يجب الخجؾع  جتؾفيخ مخجع يع
 .و صيانة وتخميؼ لسا ىؾ مؾجؾد حاليا  أؽ مباني عادة بشاء ما تيجم مإ في 
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ضخار الحخب/ تؾثيق ميجاني/ مقارنو قبل وبعج إدرنة القجيسة/ الكمسات السفتاحية: 
 .الحخب

Abstract: 
   Neglect and abandonment of the residents' old cities are considered 

one of the main reasons of  the  old cities deterioration.  Although the 
natural factors such as earthquakes, floods and volcanoes have a negative 
impact on urbanization. However,  wars are considered the most severe 
impact on the destruction and collapse of a civilized heritage, deliberately 
and directly, which inevitably leads to the loss of identity and architectural 
and historical landmarks that existed since the founding of this city, which 
exceeded hundreds of years of age. . This paper aims to document the old 
city and prepare a guidelines that provides illustrative charts that can be 
referenced after the post-war era, which helps to recover what has been 
lost by the historical landmarks of the city. The data of the study was 
collected through a field study conducted during the years 2019-2021 AD, 
which is considered as giving a general description of the state of the city. 
In addition, the plans that were studied in previous years were collected as 
part of a series of scientific field visits. The paper reached to put the most 
important points related to documenting the landmarks on the general plan 
of the city and on several time stages, the most prominent of which is 
providing a reference that is considered as a guideline that must be 
referred  by the competent authorities when starting to rebuild the 
demolished buildings or maintain and restore what currently exists. 

Keywords: Old Derna / war damage / field documentation / comparison 
before and after the war. 

 السقجمة:
 تدببت في م2018تعخضت السجيشة القجيسة في مجيشة درنة لحخب شجيجة عام 

تخكت مخمفات  حيث في العجيج مؽ مبانييا الدكشية والتجارية والجيشية، ضخار فادحةأ
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تؼ ، و سشة مؽ الدمؽ وسط السجيشة فكانت فتخة  تأميشيا لسجة كبيخا   بعج الحخب حيدا  
ىحه  فتسثمت م2019الذخوع في دراسة الؾضع العسخاني في ىحه السشظقة مشح عام 

، مباني سميسة الشحؾ التالي: ىترشيف مباني السجيشة القجيسة عم الجراسة في
زالة مخمفات الحخب إ، ودون مخاعاة القؾانيؽ لمتؾثيق تؼ وىجم تام ،متزخرة، متهسصة

الديارات الستكخرة  ن  أ ا ضيع بعض مؽ معالسيا في واقع الحال. إالبذكل عذؾائي مس  
البيانات  ىعظأ  ليا خالل الدشؾات الدابقة وتؾثيق تفاصيميا مؽ مخظظات وصؾر قج

، مؽ الحفاظ عمى السؾروث السعساري ليا وانظالقا   الكاممة لمسجيشة قبل وبعج الحخب.
 كجليل عسخاني مؽ ىحه الحكبة التاريخية. تفريمية ووضع نقاط تؼ التؾثيق السيؼ

و بإعادة أاليجف مؽ الحفاظ عمى معالؼ السجيشة سؾاء بالريانة والتخميؼ  ن  إ
 حج ذاتو استسخارية لتاريخ وزمؽ مجيشة.البشاء بعج الزخر ىؾ في 

 ؼ الباحثؾن ىحه الجراسة إلى الشقاط التالية:قد     
 تهصيات الضهندكه بذأن الحفاظ عمى السجن القجيسة: -أولا 

و السباني القجيسة كسا ىؾ متعارف أالسجن القجيسة  ىساليب الحفاظ عمأمؽ  جيع
الستعمقة بحساية السشاطق التاريخية والتي  ،م1967حدب تؾصيات اليؾندكؾ لعام 

 تؾسست في عجة بشؾد مشيا:
 ىال غشي عشو ويشبغي عم السشاطق التاريخية وبيئاتيا السحيظة تخاث عالسي جتعـ 1

الحكؾمات والسؾاطشيؽ السحيظيؽ بيا تحسل مدؤولية حسايتيا واعتبارىا جدء مؽ 
 حياتيؼ االجتساعية.

متكامل قائؼ عمي  ة التاريخية ومحيظيا ككل متساسػ/يشبغي التعامل مع السشظقـ 2
جداء السكؾنة لو مع بعزيا والستسثمة بذكل خاص في السباني انريار وانجماج األ

 والشذاط البذخي والمحان ال يسكؽ تجاىميؼ.
نؾاع عؾامل التمف أيشبغي بحل الجيؾد لحساية السشاطق التاريخية ومحيظيا تجاه كل ـ 3

وبالخرؾص الشاتجة عؽ سؤ االستخجام واإلضافات غيخ السشاسبة، وإجخاء تغييخات 
صالتيا، وكحلػ حسايتيا مؽ التمف أ ىتؤثخ عم ن  أغيخ مجروسة التي مؽ السسكؽ 
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سذ عمسية. أ ىتكؾن عم ن  أعسال تخميؼ يشبغي أ جخاء أي إ ن  أو  ،الشاتج عؽ التمؾث
و أالذعؾر باالندجام والجسال الشاتج عؽ اترال و الىتسام عظاء اإ وبالسثل يشبغي 

جداء السختمفة السكؾنة لمسشاطق التاريخية حيث يعظي كل جدء سسة معيشة تشاقض األ
 لكل مشظقة.

حجاث زيادة كبيخة إ إلىعشج تشفيح السذاريع العسخانية والحزخية الحجيثة والتي تؤدي ـ 4
 نعي بأن   ن  أتجميخ السشاطق التاريخية، يجب  ىإل في مكياس وكثافة السباني باإلضافة

بإمكانيا تجميخ بيئة وسسة  ن السشاطق السظؾرة حجيثا  أىشاك خظخ حكيقي وىؾ 
يأخحوا  ن  أالسشاطق التاريخية السجاورة ليا. لحا فأن عمي السعسارييؽ مرسسي السجن 

اطق التاريخية، السباني والسش إلىالسشاعخ مؽ و  ىححرىؼ بالتأكيج مؽ عجم التأثيخ عم
 .[1]ن السشاطق التاريخية متكاممة ومشجمجة باستخجام العشاصخ العرخية أوالتأكج مؽ 

 مهقع السجيشة القجيسة درنة وتاريخيا: -ثانياا 
أقيست عمى جدء مؽ مجيشة  حيث بإقميؼ بخقة في الجية الذخقية،مجيشة درنة تقع 

وكانت عاصسة لـ )مخماريكا( والية ليبيا الذخقية  (السجيشة اليؾنانية القجيسة)دارنذ 
قجيسا . وىي مجيشة جبمية تقع عمى ساحل البحخ الستؾسط في الذسال الذخقي عمى 

أما درنة الحالية فأول مؽ أسديا ىؼ .22.40عخض وخط، 32.45خط طؾل 
م عشجما استقخت بعض العائالت 1493ىـ 1040األنجلديؾن الحيؽ ندحؾا إلييا سشة 

 خحوا يذتغمؾن بالتجارة بذكل يفؾق كل سكان بخقة.أجلدية بيا. و األن
لؼ يبخز اسؼ درنة برفة مدتقمة فمقج كانت ضسؽ إقميؼ بخقة الحي فتحو القائج 

خح في البخوز في أم .غيخ إن اسؼ السجيشة قج  643ىـ / 21عسخو بؽ العاص سشة 
ول اليجخي بعج استذياد القائج زىيخ بؽ قيذ البمؾي ومؽ خيخ مؽ القخن األالثمث األ

ن كانت إو ، الرحابة  بأضخحةمعو مؽ الرحابة ودفشؾا فييا بالسقام الحي يعخف 
، وقج حيث كان يظمق عمييا اسؼ )أراسيا(، مأىؾلة بالدكان قبل مجيء اإلغخيق 

يج والية وفي ع، م 1710م، 1638انتعذت أحؾال درنة في العيج العثساني فتخات 
 دمحم باي عمى درنة في العيج العثساني األول كانت مؽ أكثخ الفتخات استقخارا  وازدىارا  
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والحي تسيد بستانة بشاءه وجسال معساره  فكانت مؽ بيؽ أعسالو بشاء السدجج الكبيخ، 
نو قج تؼ استجالب ميشجسيو مؽ اسظشبؾل، باإلضافة إلى شق أويقال  ،اإلسالمي

 .[2]داقية( وإيراليا لمسجيشة القجيسة في تمػ الحكبة قشؾات السياه )ال
جدء مشيا  جمن ضسن السباني بالسجيشة الدكشية والتجارية والخجمي والجيشية تع

شخافيا حضث وزعت كسا في السخصط التالي انظخ)الذكل أخخ بأحج أوسط السجيشة و 
1،2 : ) 

 
 

 القجيسة درنة(نؾاع السباني بالسجيشة أ)خخيظة تؾضح السباني  1شكل 
 .(2007 السرجر: )قدؼ ىشجسة الترسيؼ الحزخي/ كمية الفشؾن والعسارة جامعة درنة
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 الرهرة قبل الزخر اسم السبشي التاريخي

 
 الكشيدة

 
 السدجج العتضق

 
 سهق الظالم

 
 البياصة الحسخاء

 
 سهق الخخازين

 
 سهق الفخدة ) الخزخة(
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 وكالة الحرادي

 
 الجبلفشجق 

 
 ضخيح الهشير

 
 بعض الرؾر القجيسة لمسجيشة تؼ تؾثيقيا فتخة االحتالل االيظالي (2)شكل

 ىم فكانت القاضية عم2018تعخضت السجيشة القجيسة درنة لحخب ضخوس عام 
ا تدببت في ضياع مس  ، معالؼ معغؼ مبانييا ضاربة بعخض الحائط تاريخيا العخيق

سؾاقيا وكحلػ مبانييا الدكشية أزقتيا وساحاتيا و أمالمح السؾروث العسخاني الستسثل في 
زمة التاريخية في ا استؾجب التؾثيق لمؾضع الخاىؽ لمسجيشة بعج ىحه األمس   ،والحكؾمية

دة ومقارنة في وضع السباني بالسجيشة حق ىحا السؾروث القؾمي ووضع دراسة محج  
م . فكان الحرخ 2021عام  زالة لسخمفات الشاتجة عشيافتخة اإل ىحت لحخب وبعج ا

السباني التي تؼ ىجميا ضسؽ  ىبالسجيشة مؽ مباني والتأكيج عم لسا مؾجؾد فعميا   محجدا  
م ضسؽ دراسة ميجانية مؽ قبل كمية الفشؾن 2007السخظط  السعتسج لمسجيشة مشح عام 

 .[3]خي قدؼ ىشجسة الترسيؼ الحز، والعسارة
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مخت السجيشة القجيسة درنة بسخاحل مؽ اليجم والبشاء الستقظع بسؾاد بشاء حجيثة 
خالل  وأسمؾب معساري مخالف لمييئة العامة لمبشاء السحمي وذلػ مؽ قبل مالكييا

وعمي مخاحل متعجدة دون الخجؾع لمقؾانيؽ والمؾائح  ،م2018الدشؾات التي سبقت عام 
الستعارف عمييا عالسيا وكحلػ السذخعة ضسؽ دولة ليبيا والتي عخفت السجن القجيسة 

و الستكامل ضسؽ حجود أو الستسيد السدتقل أانيا "ىي الكيان السعساري الستجانذ 
سداجج واألسؾاق سؾار تحيط وتذسل السداكؽ والسجارس والأو داخل أمتعارف عمييا 

ا مس   حياء والسجن القجيسةوالذؾارع والحجائق وكافة السعالؼ والذؾاىج واآلثار داخل األ
ولؼ تسض  ىاما   تاريخيا   و التي شيجت حجثا  أنذائيا مائة عام فأكثخ إمزي عمي 

 .( 3انغخ )الذكل.  [4]عمييا ىحه السجة" 
الحزخي _كمية العسارة ( دراسة مضجانية قدم _ ىشجسة الترسيم 3) الذكل 

 2007والفشهن _ عام 
 .حقبة ما بعج الحخب:2

السجيشة بتخقيسيا مع رمؾز لحالتيا وتحجيج السؾجؾد مباني مؽ  ىتؼ تؾثيق ما تبق  
، والسقارنة بيشيسا مخظظات حجيثة متساشية مع ما ىؾ مؾجؾد سابقا   ىوالستيجم عم

 يؽ:مخحمت ىتست دراسة السجيشة القجيسة درنة عملحلػ 

  حقبة ما قبل الحرب:
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 :  قبل اإلزالة لمسباني التي تؼ ىجميا جخاء الحخب: 1.2
 بعج التشغيف مؽ ىولتست الديارة السيجانية األف ()شسمت السباني القجيسة والحجيثة

م فكانت 2019لة السباني الستزخرة والسشيارة وذلػ بجاية عام إزا)الستفجخات( وقبل 
 البجء في عسمية التشغيف . مؽ قبل الباحثيؽ لؾصف الؾضع قبل ىولالخخيظة األ

 : زالة لسخمفات الحخب وتشظيف السشصقةبعج ال  2.2
في السجيشة تست ىحه السخحمة بالسذاىجة  ىمخحمة الترشيف لمحالة لكل مبش 1.2.2

ليو مؽ إالحي وصل  ى نذائية والسدتؾ ساساتو اإلأحدب  ىمباشخة وتقييؼ كل مبش
الحقة بعج التشغيف  لييا في دراساتإتؼ وضع رمؾز استباقية لمخجؾع ، الزخر

 ىكل مبش ى والسدح مؽ قبل الجيات السخترة حيث الخمؾز التالية تديل معخفة مدتؾ 
 (  كسا في الججول التالي:2( و )1( ورقسيؽ )A,B,C,Dربع حخوف )أوترشيفو وىي 

 2قجيم  1حجيث  السدتهي في ضخر السبشي

A  2 1 سميم 

B  2 1 متهسط 

C  2 1 متزخر 

D  2 1 ىجم 

ثار الحخب آمشيا من  يزالة و الستبقججول يهضح الهضع لمسباني قبل ال 
 م2018

مقاومة بعض السباني مؽ  ىبشاء السجيشة القجيسة الستساسػ والستخاص ساعج عم ن  إ
وذلػ يخجع لمججران الحاممة وسسػ بشائيا  ،ناآل إلىاىتدازات القحائف والزالت مؾجؾدة 

البشايات وكحلػ الظؾب الحجخي والظيؽ وخفة غمب أ في  سم80إلىالحي يرل 
 الستيجافا ن  أاستسخاريتيا، إال  ىشجار ساعج عمالدقؾف السكؾنة مؽ جحوع األ

لججول  تؼ تقييؼ السباني تبعا  ف صابة مباشخة لمكثيخ مشيا ،إصاب أالسباشخ لمسباني 
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 Europeanوروبي لمسكياس األ ضخار )االنييارات( وفقا  ألصابة ودرجات اقابمية اإل
Macro-seismic scale 1998 [5]. 

)   grade of Damage 1ضخر من الجرجة األولى: 
ل أضخار في العشاصخ إتجاىميا (للصدصحضيسكش مھضخر م

النذائية وبديصة في العشاصخ غضخ النذائية تذققات 
من الججران، سقهط قصع صغضخة  شعخية في عجد قمضل ججاا 

ارة. في حالت نادرة تدقط الحجارة غضخ السثبتة قرمن ال
  .)الزعيفة( من األماكن العالية

    grade of Damage 2ضخر من الجرجة الثانية : 
سصحي في العشاصخ النذائية ومتهسط ) . )ضخر متهسط

تذققات في عجد من الججران، ' في العشاصخ غضخ النذائية
ح، تجمضخ جدئي سقهط قصع كبضخة من القرارة بذكل واض

 .لمسجاخن فهق الدصح

 
 grade of   Damage 3ضخر من الجرجة الثالثة: 

متهسط في العشاصخ النذائية وقهي ))الزخر كبضخ/شجيج 
خة مستجة في ضتذققات كب ةيخ النذائضوشجيج في العشاصخ غ

 خضتجم. والججران الدصح نضب انفرال رھعيمعظم الججران، 
 خضغ العشاصخ بعس سقهط. الدصح فهق  لمسجاخن كمي

 .كالقهاشع جاضج السخبهشة خضغ ةيالنذائ
 

   grade of   Damage 4ضخر من الجرجة الخابعة: 
شجيج في العشاصخ النذائية وشجيج ججا ) .) ضخر شجيج ججا

سقهط خصضخ لمججران، سقهط ي في العشاصخ غضخ النذائ
 .ة من أسقف وبالشاتيجدئي لمعشاصخ غضخ النذائ

 
 grade of Damage 5ضخر من الجرجة الخامدة: 

 (يار شجيج ججا في العشاصخ النذائيةھان) .دمھياروھ)ان  
 .ياركميأوقخيبسشالكميھسقهط و ان

 
 EMS-98النييارات وفقاا لمسقياس األوروبي ججول درجة األضخار و 

EMS 1998 2010السرجر : جالل نسخ الجبيك 
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قل فييا الدميؼ والستؾسط والستزخر واليجم وتعتبخ األ السباني الحجيثة يؾجج 2.2.2 
في السشظقة الذخقية مؽ السجيشة  لإلضخار في فتخة الحخب خرؾصا   ندبة تعخضا  

 القجيسة .
لمزخر فكانت مشظقة حخب  كثخ ندبة تعخضا  ما السباني القجيسة فيي األأ3.2.2

 ة. الجية الجشؾبية الغخبية مؽ السجيشفي ساسية وىي الؾاقعة أ
  حيث نجج السباني الدميسة مشيا تعخضت بذكل طفيف لظمقات نارية قج

 صابت الججران والشؾافح .أ
 وضع فتحات في  إلىضخار فييا ألما السباني الستؾسظة قج وصمت اأ

 نيا متساسكة وصالحة لالستخجام .أال إالججران والدقؾف 
 لؾاجية السباني الستزخرة مشيا تؼ تيالػ نرف السبشي وضاعت معالؼ ا

كثخ وسقؾط سقؾف وغيخ صالح لالستخجام أو أالسعسارية لو وذلػ بانييار ججاريؽ 
 رغؼ ليكمو بذكل عام الزال مؾجؾد .

   وىي مجخد كؾم  السباني السيجمة وىحه الفئة وقعت مدتؾية باألرض تساما
 .(السخظظات تؾضح السدتؾيات إلىانغخ )حظام . 
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بالسجيشة القجيسة ومدتهي الضخار فضيا  1شكل  )خخيصة تهضح السباني الحجيثة 

  2021بعج الحخب(   السرجر: الباحثهن،
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ضخار فضيا ألبالسجيشة القجيسة ومدتهي ا 2شكل  )خخيصة تهضح السباني القجيسة 

  2021بعج الحخب(   السرجر: الباحثهن،
 وتشؾعيا ) ديشي وتجاري وسكشي (. رغؼ تعجد مدسيات مباني السجيشة القجيسة 
  السجيشة لمجراسة في الديارات السيجانية ألىسية ي ىؼ السباني الذييخة فأ خح أتؼ

 تاريخيا. 
 تهثضق  السباني الجيشية بعج الحخب حدب ترشيف الجراسة

قج حجيث اسم السبشي الجيشي  ت
 يم

 الهصــــــف الخمد

السهجهد في واجية السجيشة القجيسة جشهبا والحي كانت  B 2  السدجج العتضق  1
بهابو ونهافحه وأعسجتو أصابتو شفيفة حضث تزخرت إ

ساساتو سميسة ، وقج أ ن  أوكحلك السشبخ التاريخي إل 
 م. 2021تست فعميا صيانتو عام 
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حضث يقع خمف السدجج العتضق ضسن وحجات سكشية  B 2  مدجج التجار 2
ضخار الحخب حضث تعتبخ أمن  كثخأفكان في حساية 

ضخار بضن حخق وشمقات نارية بالججران حرضمة األ
 والدقف .

ساحة مدجج  3
 التجار

 2 C مامية ومجاورتيا قج لحقيا الزخر.ألما ساحتو اأ 

كثخ ضخرا في السداجج حضث شسدت اغمب األ  جيع C 2  مدجج الجرقاوية  4
 ساساتو لزالت مهجهدة.أمعالسو ، إل انو 

 الهاقع جشهب شخق السجيشة القجيسة ، تم اليجم بالكامل D 2  ضخيح الهشير  5
 سميسة ولم تتعخض لمزخر. A  1 الداوية العيداوية 6

 
السصمة عمى زنقة الضيهد ، تعخضت لضخار بديصة اثخ  A 2  الكشيدة السديحية 7

 شمقات نارية وقج تست صيانتيا بالكامل .
 السصمة عمى زنقة الضيهد متزخرة.  C 2  الكشيدت الضيهدية 8

 
 حدب ترشيف الجراسة تهثضق السباني التجارية بعج الحخب

اسم السبشي  ت
 التجاري 

قج حجيث
 يم

 الهصــــــف الخمد

 سهق الظالم  1
 ) الشهر (

 2 B,C, D   تعخضت السباني التجارية ألكبخ كم من الزخر
وذلك بدبب وقهعيا وسط السجيشة وذات ازقة 

متفخقة تذسل السحالت ، مشيا والحي تأثخ  ضيقة
بذكل كبضخ في تذهيو الهاجية السعسارية لو رغم 

 تساسك ججرانو وسقهفو.
سهاق السجيشة القجيسة جدء مشيا ل أمن اكبخ  جيع C  ،B 2  وكالة الحرادي 2

مامية ليا ومدح روقة األيدال قائم ، تم ىجم األ 
ضخار األ ليإضافة إالهاجية السعسارية بالكامل 
 الفادحة بالدقهف والججران. 

 تم اليجم تساما. D 2  سهق الخخازين 3
سهق بهفخده  4

 )الخزخة (  
 2 C,D لو  ’تم ىجم الدهق .وبقضت جسيع البشايات السجاور

 عمي مدتهي متزخر
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 تهثضق السباني الحكهمية بعج الحخبحدب ترشيف الجراسة

 الهصــــــف الخمد قجيم حجيث اسم السبشي التجاري  ت
 .ةلي صيانإضخار وىه يحتاج سميم من األ A  1 خزخفشجق الجبل األ 1
 وقج تم ىجمو بالكامل D  1 مبشي البمجية 2
 وقج تم ىجمو بالكامل  D  1 مدخح عبج اليادي 3

ا السباني الدكشية الستعجدة الظؾابق والستشؾعة البشاء ذات التاريخ الستفاوت م  أ    
قل عجد السباني  وكمسا اتجيت شساال  ا ، كثخ ىجمكانت في الجشؾب الغخبي األالعسخ 
 . م2021وجسيعيا تؼ مدحيا بؾاسظة ىحه الجراسة عام ، تزخرا  

 العشاصخ السعسارية لمسباني القجيسة : تقجر الخدائخ التاريخية في اختفاء
 مؽ واجيات ذات تفاصيل عثسانية وأنجلدية وكحلػ ايظالية.ـ 1
حجار وأخذاب والحي يعتبخ مؽ أنذائي القجيؼ والستسثل في دمار لمييكل اإلـ 2

 .سذ تذييج السباني القجيسة الستعارف عمييا تخاثيا  أ
 ساسات السجيشة القجيسة وىؾيتيا .أزقة وشؾارع وساحات تعتبخ مؽ أاختفاء ـ 3
 سؾاق ومقاىي تخاثية .أدمار ـ 4
 سئات الدشيؽ.بعسخه  رة يقج  خدارة مؾروث تاريخي يخمد لسجيشة درنـ 5
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 م بذكل مشظهري 2021مخصط يهضح الستبقي من السجيشة القجيسة لعام 
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  2021دراسة واقع حال عام  
 م حدب تهثضق البحاث 2021ندبة ما تبقي من السجيشة عام 

جسالية لمسجيشة لالسداحة ا
القجيسة القجيسة  

 م(718201672)

السداحة التي تست 
من السجيشة  زالتياإ

 القجيسة
 م(1150.2923)

السداحة الستبقية من 
السجيشة القجيسة 

 م(1150.2923)
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 التي لحقت بالسجيشة القجيسة درنة اعيانه أو  ضخاراأل ىبعس الرهر تهضح مج

 م2021) صهر من الباحثضن ( عام  
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زالة بعس السباني في إالسدح وتشظيف و بعس الرهر تهضح وضع السجيشة بعج 
 م.  2021السجيشة القجيسة ) صهر من الباحثضن ( عام 

 :والتهصيات خاتسةال
 سبق نخمص إلى اآلتي:ـ مؽ خالل ما

ساسات حفع السباني أو جدء مشيا يعتبخ مؽ أعادة بشاء مجيشة قجيسة إ ن ـ إ1
، بالعسخان التاريخي  مثل مشغسة اليؾنيدكؾ السيتسة التاريخية الستعارف عمييا عالسيا  

عادة بشاء إ و أتخميؼ الريانة و القؾانيشيا قبل الذخوع في  إلىوعميو يجب الخجؾع 
 السباني الستزخرة بالسجيشة القجيسة درنة .

ثار بالسجيشة لسا االستعانة بجياز حساية السجن التاريخية وجياز اآل ىولمؽ األـ 2
 السجيشة . ةمؽ قبل الحكؾمة لتدييل وضع الخظة لريان ةات مذخعلجييؼ مؽ صالحي

شخاف الخبخاء السحمييؽ في مجال إتؾجيو دورات تجريبية لذباب السجيشة تحت ـ 3
نتاج مؾاد البشاء مؽ السرادر الظبيعية إمؽ لجييؼ خبخة في  خرؾصا  ، البشاء السحمي 

 السحمية بالسجيشة .
عسار مجن قجيسة مثل مجيشة غجامذ إ عادة إ جحة في دراسة عالسية نا إلىالخجؾع ـ 4

 و مؽ الؾطؽ العخبي مثل مجيشة فاس بالسغخب .أالقجيسة ) جؾىخة الرحخاء ( 
عادة بشاء السجيشة القجيسة درنة إ ساس لعسمية حجخ األل تعتبخ ىحه الجراسة وضعـ 5

تكسمة بكية التفاصيل مؽ مخظظات بؾصي الجيات ذات العالقة ي يحا البحثف وعميو
صحاب ومالكي السباني الستزخرة ووضع أمكبخة وصؾر تفريمية مشقؾلة بجسعيا مؽ 

مؽ عجة جيات تعميسية  تباعو مدتكبال  إكسخجع تعميسي يجب  ةمشغؾمة متكامم
 وعقارية.

 :السخاجع 
 حسج السحخق، حفع السباني التاريخية ، مبان مؽ مجيشة السحخق .أد.سمسان  .1
الظخابمدي، مرظفى عبج العديد، درنة الداىخة قجيسا  وحجيثا ، مشذؾرات جامعة درنة  .2

،1999 
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السكتبة ، دراسة عؽ السجيشة القجيسة درنة ، ترسيؼ حزخي ، كمية الفشؾن والعسارة  .3
 .م 2007لعام 

ثار والستاحف والسجن القجيسة والسباني ( / صادر بذأن حساية اآل3قانؾن رقؼ ) .4
 ميالدية . 1424لدشة التاريخية. 

د.جالل نسخ الجبيػ ،الترسيؼ السعساري لمسباني السقاومة لمدالزل ،جامعة الشجاح  .5
 .م2010الؾطشية ، 

 


