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مشروع ترميم قلعة سكرة ) الصيانة الوقائية(

عام 2018 

قامت هيئة السياحة وحماية االثار بالصيانة الوقائية لقلعة سكرة حيث بدأت بتاريخ 

2018/11/7 بالمشروع بتكليف من الرئاسة المشتركة للهيئة حيث تم تكليف االعضاء 

التالية اسماؤهم بالمشروع : 

1- اسماعيل خزيم : مدير المشروع .

2- هبون محي : مالية المشروع .

3- عدنان البري : عضو آثاري . 

وذلك بإشراف مباشر من السيدة 

بيريفان يونس : الرئاسة المشتركة للهيئة . 

وانتهت هذه االعمال بتاريخ 2018/11/25 .

التقرير العام للمشروع 

إعداد : عدنان البري

اسماعيل خزيم 
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نبذة تاريخية عن قلعة سكرة  :
1- موقع القلعة :

تقع قلعة سكرة إلى الغرب من مدينة الحسكة حوالي / 35 / كم فوق احد السالسل 

العالية من جبل عبدا لعزيز .يتم الوصول إلى القلعة عن طريق الحسكة – مغلوجة – يمر 

بمحاذاة و أسفل المرتفع الذي يتوضع عليه أثار وبقايا هذه القلعة المرتفع الجبلي الذي بني 

عليه القلعة هو مرتفع طبيعي ومحصن حيث توجد انحدارات شديدة من كافة الجهات 

لتصل في بعض األحيان زاوية االنحدار إلى / 70 / درجة  .

منظر عام - قلعة سكرة
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اطاللة قلعة سكرا على المنطقة المجاوره

موقع القلعة و المخطط العام
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2- نبذه تاريخية : 
من خالل زيارة العديد من األثاريين إلى موقع قلعة سكرة أكدوا بأنها تعود إلى الفترتين 

األيوبية و المملوكية و ذلك من خالل الطراز المعماري للقلعة و الكسر الفخارية المنتشرة 

على سطح الموقع . 

حيث شكلها العام توحي بأنها كانت قلعة دفاعية و كان دورها على األغلب كنقطة 

للحماية و إمداد للجيوش اإلسالمية . 

علما بأنه ال توجد معلومات دقيقة عن تاريخ القلعة لعدم وجود دراسات تاريخية أو 

تنقيبات أثرية في الموقع. 

صورة توضح االبراج و االسوار الدفاعية
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صورة توضح االبراج و االسوار الدفاعية

3- الوضع الراهن :
تتكون القلعة من أبراج و جدران مبنية من الحجر الكلسي تتراوح إبعاد المداميك المبنية من  

/ 20-40 /سم وغير منتظمة . 

و تظهر في القلعة حاليا بقايا الربع ابراج ويظهر ضمن احد األبراج / البرج 2 / قبة مزخرفه 

من الداخل بزخارف هندسية جصية ذو نمط إسالمي وذلك في الطابق األرضي للبرج رقم 

/ 2 / حسب المخطط المرفق .
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القبة الموجودة داخل احد االبراج
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 المسقط األفقي للقلعة متوضع بشكل بيضوي ذو إبعاد / 75 -60 1 / م . كما تظهر 

بقايا آثار لثالث أبراج أخرى منهارة كليا ال يظهر منها سوى أساسات غير واضحة المعالم 

وإن جميع الجدران والبدنات للقلعة متهدمة كليا وال تظهر سوى بقايا أساساتها . و يلحظ 

في الباحه أيضا خمس آبار دائرية منحوتة ضمن الباحة الصخرية و ذلك في الزاوية الجنوبية 

الشرقية و بعمق يتراوح ما بين / 3- 8 /  و قطر قاعدة اآلبار يتراوح من / 3-7 /م .

صورة توضح فوهة االبار
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صورة توضح فوهة االبار

 علما بأن محور بوابة الدخول إلى القلعة غير واضحة المعالم ومن المحتمل انها كانت 

تتواجد بين البرجين ذوات االرقام / 3 , 4 / .

وتقوم المديرية العامة للسياحة في الوقت الراهن بالصيانة الوقائية  للقلعة.
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ترميم قلعة سكرة  :
بتاريخ 2018/11/7 بدء العمل على مشروع الصيانة الوقائية للقلعة حيث تم وضع دراسة 

أولية يتم فيها تقييم االضرار التي لحقت بالقلعة ومن خاللها يتم وضع النقاط التي 

بموجبها يتم العمل في الموقع وهذه النقاط هي على الشكل التالي : 

1- تنفيذ اعمال التنظيف وتهيئة الموقع . 

2- تقديم وتنفيذ احجار كلسية مغموسة بمونة جصية لألساسات وللحشوات الداخلية 

والتكهفات لألبراج األربعة والبدنات .

3- تقديم وتنفيذ حجر كلسي مغموس بمونة جصية لزوم تنفيذ مسلك طبيعي . 

4- تقديم وتنفيذ اعمال تكحيل بمونة جصية لجدران واسطح االبراج والبدنات .

5- تقديم وتنفيذ اعمال حقن بمونة جصية لجدران واسطح االبراج والبدنات .

6- تقديم وتركيب حجر موجه مشغول يدويًا حول فتحات االبار . 

7- تقديم وتركيب حديد صناعي مشغول مع دهان واكسسوارات والمونة الجصية لتغطية 

فتحات االبار . 

  ترميم قلعة سكرة
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حيث تم العمل بعد تأمين المواد الالزمة لمعالجة النقاط السابقة وكان العمل وفق البنود 

المذكورة كالتالي : 

أواًل :  تنفيذ اعمال التنظيف وتهيئة الموقع.

الوضع الراهن : 

من خالل الكشف الحسي على الموقع تبين أن الموقع في حالة سيئة نتيجة تراكم النفايات 

والترسبات المستحدثة والتكهفات لذلك فالموقع بحاجة إلى تعزيل وتنظيف باالضافة إلى 

العديد من االعمال االخرى المتعلقة بعمارة القلعة . 

طريقة المعالجة : 

تم تنفيذ أعمال التعزيل لنواتج األجزاء المنهارة من األبراج ذوات األرقام / 4-3-2-1 / 

والمسلك الطبيعي والمكونة من الحجر الكلسي وكسارة الجص والبحص النهري كما تم 

العمل باليد العاملة ,وتم تنفيذ أعمال التعزيل حتى الوصول إلى أرضيات التأسيس للتمهيد 

من أجل تنفيذ الحجر الكلسي بمونة جصية, وتم أعمال التعزيل والتنظيف في األماكن 

المحيطة باألبراج  / 1-2-3-4 / والمسلك الطبيعي.

  ترميم قلعة سكرة
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ثانيًا:  تقديم وتنفيذ احجار كلسية مغموسة بمونة جصية لألساسات وللحشوات 

الداخلية والتكهفات لألبراج األربعة والبدنات .

الوضع الراهن : 

من خالل الكشف على االبراج والبدنات تبين أنها تسوء اكثر فأكثر وهي بحاجة إلى معالجة 

وفق المواصفات الفنية للعمارة التي تخص عمارة القالع . 

طريقة المعالجة :  

تم تقديم األحجار الكلسية الغشيمة وبكافة القياسات وتم  جمعها من منحدر الموقع 

وبأقطار ال تقل عن / 10 / سم وال يتجاوز / 25 / سم وتم تنظيف الحجارة بالماء إلزالة 

األوساخ العالقة عليها مع تقديم المونة الجصية وكانت نسبة المونة الجصية على حجم 

الحجارة 3/1. وتتألف المونة الجصية بنسبة 4/3 جص / أسمر + أبيض بالتساوي /

وكان الجص المستخدم من الجص الديري األسمر واألبيض الممتاز والخالي من الشوائب وتم 

المزج جيدًا و استعمل الخلطة خالل نصف ساعة على أبعد تقدير من زمن انتهاء المزج،   وتم 

تنظيف موقع العمل من األتربة ،ثم توضع 

طبقة من المونة الجصية وتوضع فوقها 

قطع من الحجارة الكلسية مختلفة القياسات 

وتم تعبئة ما بينها بالمونة الجصية ومن 

ثم طبقة ثانية وهكذا , و ايضًا تعبئة كافة 

التكهفات والتجويفات الموجودة في 

األجزاء السفلية من األبراج والبدنات حتى 

تم الوصول إلى ما قبل المستوي الشاقولي 

األصلي بحوالي/ 10/سم.  
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وتم تحديد أماكن التنفيذ بدقة لهذا البند أثناء التنفيذ وذلك باستخدام اليد العاملة التي 

سبقت لها العمل في هذا المجال .

ثالثًا : تقديم وتنفيذ حجر كلسي مغموس بمونة جصية لزوم تنفيذ مسلك طبيعي .

لقد تم إنشاء مسلك طبيعي إلى سفح القلعة عام 2007م وبعد الكشف الحسي على هذا 

المسلك تبين أنه بحاجة إلى صيانة وقائية . 

طريقة المعالجة : 

تم تنفيذ االجزاء المتهدمة من المسلك الطبيعي من الحجر الكلسي المغموس بمونة 

جصية حسب المواصفات األصلية  وكان الحجر الكلسي المستخدم ذو أبعاد متوافقة مع 

أبعاد الدرج, كما كانت  هذه األحجار مشابهة من حيث النوعية والمتانة واللون للحجر 

القديم المستخدم في الموقع ,حيث تم التنفيذ على مسار المسلك التنفيذ وعلى منحدر 

التلة المتوضعة عليها القلعة من الجهة الشمالية وتم تنفيذ المسلك بصيانة درجات مبنية 

من أحجار كلسية مع المونة الجصية حسب المواصفات المذكورة, وقبل تنفيذ الدرجات تم 

تنظيف مسار المسلك وتهيئتها جيدًا.
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رابعًا : تقديم وتنفيذ اعمال تكحيل بمونة جصية لجدران واسطح االبراج والبدنات .

طريقة المعالجة : 

تم معالجة كافة السطوح الظاهرة والجدران  لألبراج الداخلية والخارجية بما فيها فقدان 

مونة رايطة وتآكل أو تفكك الحجارة وأسطح األبراج وتم تنظف األسطح بالماء إلزالة الغبار 

والتراب العالقة عليها وتغطيتها بطبقة من المونة الجصية الصافية / جص أبيض +أسمر 

بالتساوي / حيث اصبح  سطحها أملسًا وتظهر منه قطع الحجارة األصلية / أو وجهها / 

. وكما تم معالجة كافة الشقوق والفراغات وبالنسبة ألسطح األبراج تم إضافة حجارة 

صغيرة للمونة و استخدام المونة الجصية من الجص الديري / جص أبيض +أسمر بالتساوي / 

ومن النوع الممتاز والخالي من الشوائب.
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خامسًا: تقديم وتنفيذ اعمال حقن بمونة جصية لجدران واسطح االبراج والبدنات.

طريقة المعالجة : 

تم تحديد الشقوق الواجب حقنها بوجود جهاز األشراف حيث تم بداية عملية التنظيف 

الجيد لهذه الشقوق بضغط الهواء داخلها إلى األعماق المتاحة ومن ثم يتم غسل هذه 

الشقوق بالماء جيدًا وعلى مراحل وكذلك تم تنفيذ ثقوب مراقبة على مستويات ليحدد 

بموجبها عمق الوصول لمادة الحقن ) يتعلق بالشقوق الواقعة في المستويات األفقية(  

و تم ملئ هذه التشققات بروبة من المونة الجصية وبنفس الشروط والمواصفات الفنية 

وتم عملية الحقن بواسطة أدوات خاصة وتم تكرار نفس العملية بالتتابع حتى االنتهاء من 

حقن كامل التشققات  .
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سادسًا: تقديم وتركيب حجر موجه مشغول يدويًا حول فتحات االبار.

طريقة المعالجة : 

 تم تقديم أحجار مشغولة يدويا وتم إحضار األحجار الكلسية من احد المقالع القريبة من 

الموقع / جبل عبد العزيز / ويتم عملية تهذيب ونحت المداميك بشكل يدوي / مطارق – 

إسفين – أزميل / حيث كانت مطابقة لمواصفات المداميك المستخدمة في بناء القلعة 

وخالية من العروق الترابية والتشققات والعيوب األخرى التي قد تصيب األحجار الكلسية 

ومن ثم تم عملية بناء هذه المداميك الحجرية على بعد / 20 / سم وبشكل منحني 

وموازي لمحيط فوهة اآلبار. مستخدما مونة جصية حسب الشروط و المواصفات المطلوبة 
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سابعًا: تقديم وتركيب حديد صناعي مشغول مع دهان واكسسوارات والمونة الجصية 

لتغطية فتحات اآلبار.

طريقة المعالجة : 

تم تقديم وتنفيذ شبك من الحديد الصناعي المشغول وكان مقطع الحديد الصناعي 

المستخدم باشكال مختلفة . وتم تصنيع الشبك المعدني بشكل متقاطع و متعامد بحيث 

تتشكل مربعات بأبعاد تتالئم مع طول وعرض المقطع المصنع حسب المخطط المرفق و 

ذلك لتغطية فتحات / فوهة / اآلبار المحفورة بالصخر في أرضية باحة القلعة . وتم تصنيع 

شبك الحديد بشكل جيد و كان  الحديد المشغول الصناعي من النوع األوربي و تم لحام و 

جلخ الحديد بشكل جيد ومن ثم تم التدهين بعد التصنيع بدهان أساس على الوجه األول 

ومن ثم دهنت على وجهين بدهان زياتي و باللون و النوعية المطلوبة . وتم تثبيت الشبك 

المعدني على فتحة البئر بواسطة شنا كل حديدية ملحومة بالشبك المعدني و مغروزة في 

المداميك الحجرية التي تم تنفيذها على محيط فوهة البئر .
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