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ف الربع  8449بتاه الناية الشملية الشقية للرتفاع الرئيس لتل الفخيية ،تقريب $ا ف الكن الي بدأت فيه العمل اليدانية  Aيقع السب
المريكية عام  1940تت اTدارة العهد الشق و أظهر مبن ضم من عص الديد .السب عبارة عن حفرة أبعادها  10 × 10مت و واقعة
.بي  840ـ  850مت شقا  $و  490ـ  500مت شم $ل طبق $ا للشeبكة الساحية للتل الت aت تنيلها ف موس 2005
حفريت السابقة .علوة عل ذل فاTن سطح التل الارج قد طرأت عليه تغيات شديدة خلل السي سeنة الاضية بسبب النشاطات
الزراعية و اسeتخدام التبة كمدة مناسeبة لصنع ال ‚لب لغايت البناء .من خلل اTعادة حفر القسم النوب من الفرة المريكية يكن تديد الو
).ضع القيق للبقاي العمرية لقص العص الديد ،منشور من قبل )ك .ميكيون
ـ ل يت حت ال–ن قياس ارتفاع الطلق فوق مسeتوى سطح البحر بسبب نقص ف العلومات الكفية .لقد Žحلت هذه الشكة بلريطة 2
الطبوغرافية الديدة .من أجل الضبط القيق للقى الŽكتشفة سابقا ف اTحداثياتا القيقة ،فاTنه من الضوري تويل ارتفاع النسeب الأخوذ
ف الفريت القدية وتويل اTل ارتفاع الطلق فوق سطح البحر.لعمل ذل فأنه من الضوري اعادة حفر السeتويت الفورة سابقا كم
.وصف ف التعداد رق 1
:سؤال طبوغراف و تأثيه عل التاري الطبوغراف للتل
ـ حت ال–ن كن التتابع الستاتيغراف لهذه النطقة من التل تقريبا غي معروف و ل يŽوصف بشك كف ماذا يتوضع فوق البن الضخم من 3
عص الديد .اTن البحث ف هذه النطقة هو الهدف الرئيس لهذا الوس و يشمل التوثيق لسب ت انشاؤه من قبل مورتغارت ف عام
 1956و كذل التخريب النات عن النشاطات الزراعية الديثة العهد ف الطبقات الحدث
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':أهداف متعلقة 'بقص عص الديد
هو الكشف عن أبعاد قص عص الديد .كم وصف سابقا من قبل )ك .ميكيوان( و )أ .بوس(،فاTن  Aـ هدف أ–خر للعمل ف السب 4
الغرف النقبة ه جزء من بناء أكب بكثي .يكن بوضوح رؤية امتداد الشق الغرب للبناء ف قطاع منحدر ف الافة الشملية للتل ،ف
.حي أن امتداد الشمل النوب لتل يب كشفه عن طريق التنقيب
ـ تŽظهر مراحل البناء التلفة لقص عص الديد اسeتخدام متلف للغرفة  :8ف مرحل بناء أول ه غرفة جنوب فناء مركزي )الرضيات 5
 4و  .(5ف مرحل متأخرة مرتبطة مع الرضية  3يصف النقبون المريكيون الغرفة لتصبح فضاء مفتوح من خلل Tازال الدار النوب و
اTضافة صف من ال ‚لب اTل جدارها الشمل ليصبح الدار الارج .هذا الوقف يرتبط بلسؤال اTذا ما كن يوجد أجزاء أكث لهذا القص تنتي
لنفس مرحل البناء أو مرحل أبعد من ذل أوسع بتاه النوب.با أن) ميكيوان( كن ليه فقط بعض اللقى ليدع اسeتنتاجه الكرونولوج
فأنه سeيكون ذو أهية خاصة اTياد لقى أكث تنتي لراحل البناء التلفة ليت التكن من تأريها بشك أكث دقة
:العمل اليدان
Tبزال الاصيل الزراعية الت كنت تغطى سطح النطقة .لقد توجب Tازال طبقة التبة بكشط الوجه Aلقد بدأ العمل اليدان ف السب
الارج حت ظهرت أول أ–ثر البقاي الثرية .ه تتكون من تميع لفر مرئية بشك سء و قبور قاطعة لتاكيب أبكر و ل ننس العديد
من جور اليوانت الغطية لكمل السب .أغلب الفر تتوي قليل من كسات الفخار و القرميد من الزمن الكسeيك التأخر ،ف حي أن
القبور لتظهر أية عظام بغض النظر عن بعض البقاي بال سيئة .بعض هذه الواد ه بوضوح عبارة عن طفيليات و يكن أن تكون قد
جاءت عن طريق حراثة القل من منطقة أخرى من التل متلفة تاما .البنية الحدث زمنا و الت يكن ìتيها و تسجيلها ضن ترابط أكب
ه عبارة عن جدران من الزمن الكسeيك التأخر .أنا تظهر عل عق نصف مت تت سطح الرض ف الزء الغرب من السب ،ف حي
أن الزء النوب و النوب الشق يظهر بقاي معمرية عل مسeتوى أعل ب  30سeنتيت .هذه الدران تتكون من أساسات من حص
نري و حر كس وعل ذروتا كتل حر كس مكعبة الشك متحلل عل الغلب .يصبح واض $ا أ aن الدران ليا عل القل مرحل اTعادة
بناء واحدة عل شك أساس حري أحدث فوق طبقة من ال ‚لب تغلق عل أساس حري .لقد Žكشفت سeبعة مسeتويت حالية لرضيات
.تنتي لهذه الدران ،و تتكون من تركيبة من كسات الفخار الصغية و الص Žمغطاة بأرضية كسeيه حت سمكة  1سeنتيت
بعد تسجيل و ازال هذه التاكيب البنائية ،ت الكشف عن طبقات أخرى مع جدران و مرافق من العص الكسeيك التأخر .ا Tìن وجود
.تنور مفتوح و مصطبة للعمل و عدة رح حرية مكسة Žت ìب عن اسeتغلل اقتصادي لهذه النطقة خلل العصور البينطية
عند هذا السeتوى من الفر ت التوقف ف هذه النطقة من السب من أجل غايت أمكن تتبعها أفضل بكثي بفر الزء الشمل للسب:
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تتشك الادة هنا من مكب قامة ضم و أدوات حديثة العهد ،هذه تشeتل عل أنبوبة لسeتحض علج )بلسم أنيبيوتك( ،معلبات معدنية
فارغة للحم البقر ،عدة أدوات بلستيكية ،نقود معدنية سورية حديثة و غيها من الشeياء حديثة العهد .من الواض أ aن مكب القممة ينحدر
بتاه الزاوية الشملية الشقية للسب الت ربا تشي اTل الوضع التقريب للحفرة المريكية )و ربا الفرة الت حفرها )مورتغارت( .حت أنه
يكن اليوم رؤية ذل ف انفاض عل الانب الشمل للتل.الوضع القيق يظهر ليصبح واضا حوال  1,5مت تت السطح الارج
الديث العهد للتل :تنكس الشوة لغرفة مع أرضية وجدار ف زاوية قائة تقريبا  40سeنتيت شمل من أحدى القسام الصناعية ،هذا ربا
يŽظهر الافة التأ–كة للحفر القدم ،المتلئة بتسeبات القشة الارجية  .يكن أن توض تسوية السطح الارج للتل من أجل القول و
.نشاطات زراعية أخرى وجود هذه الكية الذكورة سلفا من الشeياء حديثة العهد
:ف العمل اليدان السeتر أتضح الوضع أكث ف الزء الشمل من الفرة ،حيث ت تركي الهد الرئيس
ان حافات الفرة المريكية متأ–كة أكث و ترسeبات تل الفرة حت ارتفاع حوال  355مت فوق مسeتوى سطح البحر .ذل يعن أن حوال
 3أمتار من الردم تغطي ذروة الزء النوب من بناء عص الديد الي كشفه المريكيون ف عام  .1940و عل فوق هذا تل  3أمتار
أخرى من النقاض الديثة العهد الفر القدية بلكمل .ذل جعل من المكن اTعادة تنقيب البناء فقط ف منطقة مدودة ف الزء الشمل
السب اختباري يغطي مساحة  9 × 2،5أمتار و بعمق حوال  6أمتار .عل ارتفاع  354،5مت فوق مسeتوى سطح البحر  A.من السب
Žحد ìد القالب لبئ من خلل حشوة متجانسة من طبقات رماد و فار مكسور .ا Taن ذل كن مفيد $ا من أجل التعرف عل التتابع الستاتيغراف
.ف القسام قبل القيام بفر النطقة بلكمل
بعد حوال ما يقارب  2,5مت من النقاض الت تشي اTل فوة ف استيطان هذه النطقة عل ارتفاع  353متa ،ت تنقيب طبقة من عدة
أرضيات رقيقة مع بعض فار عص الديد .السطح الارج كن Žمغطى ببعض الص النري الصغي الت تبدو أنا Žجعت ف فتة مددة
.من الزمن .هذا يكن أن يدل عل وجه خارج ،الشء الي يفس العظام الكثية و كسات العظام ف تركيبة الرضية
لقد أضى واضا أنه عل جانب البئ قد Žقطع جدار كبي من ال ‚لب .يتكون الدار من جزء شمل من ‚لب مبن بتاب أحر ومن جزء جنوب
بعرض مت واحد و مبن من ‚لب من مواد متلفة تام $ا .النقبون المريكيون قد لحظوا اTعادة بناء ف الدار بي الساحة  4و الغرفة  :8ف
الرحل الحدث من استيطان خŽرب الدار الارج للبناء و الغرفة  8ل تعد غرفة .لقد ت aت زيدة سمكة الدار الشمل من الغرفة  8و
كن مكننا من خلل لون ال ‚لب تديد مراحل البناء .هذا يقدم اTياء حول تأري الدار القطوع بلفرة ،أيض $ا ارتفاع القص مرتبط
هذا يكن أن يشي اTل أ aن السطح الارج مطابق للرضية  3التعرف عليا  (OIP).بلسeتويت يعطى من خلل النشورات العلمية ل
.ف الفريت المريكية و الدران التأ–كة بشك سء تنتي للقص
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.من الغرب .ف أعل اليسار النطقة يكن رؤية مكب القممة الديث العهد حيث ربا يكن تديد حافات الفريت المريكية  Aالشك  :1السب

: Sounding A from west with the remains of the youngest Byzantine level.الشك 2
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3 لشك: Remains of a Byzantine working area. In the foreground the deep sounding is visible.

 يكن ملحظة مرحلت بناء، مقطوع بلقالب الاخل لفرة، جدار قص عص الديد:4 الشك.
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.الشك  :5منظر من حفرة السب اختباري الت فتحت للوصول لطبقات عص الديد
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