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حولية دائرة اآلثار العامة

تصدر عن دائرة اآلثار العامة، ص.ب 88، عمان 11118 اململكة األردنية الهاشمية

رئيس التحرير

الدكتور منذر جمحاوي

هيئة التحرير

قمر فاخوري
هنادي الطاهر

سامية اخلوري
عاصم عصفور

قام مبراجعة النصوص اإلجنليزية

الكسندر واس

االشتراك السنوي

20 ديناراً أردنياً )داخل اململكة األردنية الهاشمية(.
30 دوالراً أمريكياً )خارج اململكة( باإلضافة إلى أجور البريد.

اآلراء املطروحة في املقاالت ال متثل رأي دائرة اآلثار العامة بالضرورة

تقبل املقاالت حتى 31 أيار )مايو( من كل عام حسب التعليمات الواردة في هذا املجلد وُترسل على العنوان التالي:

حولية دائرة اآلثار العامة

ص.ب 88

عمان 11118 - األردن

فاكس: 4615848 6 962+



تعليمات نشر البحوث في حولية دائرة اآلثار العامة

بالبحوث املختصة بالتراث احلضاري لألردن واملناطق املجاورة، مبا في  تعنى حولية دائرة اآلثار العامة
ذلك تقارير التنقيبات األثرية ونتائجها.

ترس���ل البح���وث ف���ي موعد أقصاه 31 أيار )مايو( من كل عام للنش���ر في مجلد العام نفس���ه إل���ى العنوان التالي: 
حولية دائرة اآلثار العامة، ص.ب 88 عمان 11118 األردن، هاتف )4644336(.

وميكن االستفسار عن طريق الفاكس رقم )46515848 6 962+(، أو البريد اإللكتروني:
.)publication@doa.gov.jo(

لغة البحث:
العربية أو اإلجنليزية.

مس���ودات البح���ث: يج���ب أال تتجاوز مس���ودة البح���ث 15.000 كلم���ة )30 صفحة تقريباً وال يش���مل ه���ذا قائمة 
املراجع، واملواد التوضيحية )األشكال(، ويرجى تضمني اسم الباحث )أو الباحثني( وعنوانه في نهاية املسودة، 

ويكون ترتيبها كاآلتي:
1- عنوان البحث واسم الباحث )الباحثني(.

2- النص الكامل للبحث.
عنوان الباحث )الباحثني(.

قائمة املراجع.
الهوامش إن وجدت.

قائمة شروحات األشكال.

تسليم النصوص
ُيسلم النص على قرص حاسوب، إضافة إلى نسخة مطبوعة يكون تباعد األسطر فيها مزدوجاً، والرجاء إضافة 
نس���خة محفوظة على ش���كل Rich Text Format على قرص احلاس���وب. كما يجب أن تكون املسودة بشكلها 

النهائي دون إجراء تغييرات كبيرة الحقاً.

الصور والرسومات واملخططات
يجب أن ترفق مع النسخة األصلية عند التقدمي. ويجب اإلشارة إلى جميع املواد التوضيحية سواء كانت صوراً 
أم رس���ومات أم مخططات، باس���تخدام مصطلح )الش���كل( في منت النص، وترقيمها حسب تسلسل ورودها في 
النص )الش���كل 1، الش���كل 2، ... إلخ(. ويجب أالاّ يزيد حجم الش���كل عن 22x17 س���م، وباإلمكان تقدمي الش���كل 
pixels/in 250 بحيث تكون حجومه���ا .Word وال تقبل األش���كال احملمولة عل���ى ،)jpg( إلكتروني���اً بصيغ���ة

للصور الفوتوغرافية، وpixels/in 600 للرسومات واملخططات.



الهوامش
يفض���ل االبتع���اد ع���ن الهوام���ش ق���در اإلم���كان، وتوض���ع مص���ادر البيبلوغرافيا بني قوس���ني ضمن امل���نت، مثالً: 

)الفالحات 2001: 65-67( أو )Brown 1989: 32-35( للمراجع األجنبية.

قائمة املراجع:
يجب أن تكون ضمن جدول في نهاية البحث وحسب التسلسل األبجدي، واتباع النموذج اآلتي:

1- في حالة املقاالت املنشورة في دوريات:
النوافلة، سامي

تقرير عن حفرية اجلي )جايا( في وادي موسى / 1991. حولية دائرة اآلثار العامة 44: 71-42.  2000
Zayadine. F. and Farés - Drappeau, S.

1998  Two North - Arabian inscriptions from the Temple of Lat at Wadi Iram. ADAJ 42: 255-258.

2- في حاالت املقاالت املنشورة في مجلدات:

الدوري، عبد العزيز
فترات التاريخ العربي، نظرة شاملة. ص 43-59 في أبحاث ودراسات في التاريخ العربي، مهداة إلى   2001

ذكرى مصطفى احلياري 1936-1998. حترير صالح احلمارنة. عمان: اجلامعة األردنية.
Gabel, H.G.K. and Bienert, H. -D

1997 Ba‘ja: A LPPNB Regional Center Hidden in the Mountains North of Petra, Southern Jor-

dan, Results from the 1997 Investigations. Pp. 221-262 in H.G.K. Gebel, Z. Kafafi and 
G. O. Rollefson )eds.( The Prehistory of Jordan II. Perspectives from 1997. Berlin: ex 

oriente.

3- في حالة الكتب:
عباس، إحسان

تاريخ بالد الشام من ما قبل اإلسالم حتى بداية العصر األموي، 600-661. عمان: جلنة تاريخ بالد   1990
الشام.

Peacock, D.P. S.
1988 Pottery in the Roman World: An Ethnoarchaeological Approach. London and New York: 

Longman.

امللكية الفكرية: من حق الباحث )الباحثني(.
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رحم الله الشيخ املعلم
 الدكتور عبدالكرمي الغرايبة )1923 - 2014 م(

أ.د. زيدان كفافي

ول���د الش���يخ املعل���م، ال���ذي رأى أن تس���مية الدكت���ور ال تليق ب���ه ألنها 
للمحط���ات  العربي���ة، واس���تحضاره  يتف���ق وثقافت���ه  مصطل���ح غرب���ي ال 
التاريخي���ة العربية الرحبة، ف���ي حزيران من ع���ام 1923م في بلدة املغير 
الت���ي تبع���د حوال���ي 13 كيلومت���راً إلى الش���مال الش���رقي من مدين���ة إربد 
ف���ي ش���مالي األردن. وهو اإلبن البكر لش���يخ عش���يرة الغرايب���ه ”محمود 
باش���ا اخلال���د“. وأم���ا والدته فهي الس���يدة ”أمينة الغرايب���ة“ إبنة عم وإبنة 
خال���ة لزوجها. ول���ه من اإلخوة ثالثة ه���م )طريف ووائ���ل وفيصل( ومن 
األخوات ثالث هن )نهاد وسعاد وبثينة(.عمل والده في عدد من الوظائف 
احلكومية في عهد األمارة ، منها: مدير ناحية عجلون، وقائم مقام في كل 
من جرش ومأدبا، ورئيساً لبلدية إربد. وكانت بداية التعلم وهو طفل في 

القرية على يد أحد الكتاّاب هو ”الشيخ علي خليل“.
نتيج���ة لتعدد أمكنة عمل الوال���د أضطرت العائلة إلى التنقل والترحال 
مم���ا ت���رك أث���راً في طبيع���ة حياتها. إذ تنق���ل اإلبن عبد الكرمي ب���ني عدد من 
امل���دارس في م���دن إربد ومادبا وعجلون والس���لط ، وع���اش أحياناً وحيداً 
ف���ي بعضه���ا وهو ف���ي عم���ر الطفولة، وحت���ى حينم���ا أصبح يافع���اً. فحني 
كان وال���ده يعمل في عجلون س���كنت عائلته هناك لك���ن عبد الكرمي أضطر 
للذهاب وهو في سن العاشرة أي في عام 1933م إلى املدرسة في مدينة 
إربد، فاستأجر له والده هناك غرفة ليسكن فيها وحيداً، معتمداً في تدبير 
شؤون حياته اليومية على نفسه. كذلك األمر حصل معه عند التحاقه عام 
1939م مبدرسة السلط الثانوية. هذا األمر أفاده كثيراً في االعتماد على 

نفسه، وفي القدرة على مجابهة صعوبات احلياة.

وبعد أن تخرج في صيف عام 1941م من مدرس���ة الس���لط الثانوية 
بنجاح، أرسله والده في عام 1942م لدراسة الطب في اجلامعة األمريكية 
في بيروت، وسمح له في مطلع العام الدراسي 1945/1944م وبعد أن 
اجت���از كل املتطلب���ات املؤهلة لدخ���ول هذا التخصص بالتس���جيل فيه. لكن 
الرياح ال جتري مبا تشتهي السفن، إذ أضطر لتغيير تخصصه بعد أن بدأ 
بالتدريب العملي على دراس���ة تش���ريح جسم االنسان. ويبدو أن أعصابه 
لم تتحمل رؤية تش���ريح جس���م إنس���ان، فوقع مغش���ياً عليه أكثر من مرة، 
إضاف���ة إل���ى أنه أصيب مبرض ”حمى الدجني“ ففرض عليه حجر صحي 
لبع���ض الوقت مما تس���بب في تأخره ع���ن متابعة محاضراته م���ع أقرانه، 
فق���رر االنس���حاب من دراس���ة الطب والتح���ول إلى دراس���ة التاريخ. وفي 
ش���هر حزيران من ع���ام 1947م أنهى دراس���ة البكالوريوس في التاريخ، 
وع���اد إل���ى بل���ده واضع���اً نصب عيني���ه متابع���ة الدراس���ات العلي���ا في هذا 

التخصص، ولقي هذا التوجه تشجيعاً كبيراً من والده.
س���افر عب���د الك���رمي ف���ي ش���هر أيل���ول م���ن ع���ام 1947م إل���ى لن���دن، 
 School of Oriental( والتح���ق بكلية الدراس���ات الش���رقية األفريقي���ة
and African Studies( ف���ي جامع���ة لندن، قضى فيها ثالث س���نوات 

ونصف مبتعثاً على حس���اب احلكومة األردنية. وأثناء دراسته تتلمذ على 
يد نخبة من علماء اآلثار املشهورين من أمثال ماكس مالوان )زوج األديبة 
املعروفة أغاثا كريس���تي(، ومورتيمر ويلر، وجوردون تشايلد؛ والتاريخ 
مثل بيرنارد لويس املتخصص بدراس���ة الع���رب والعثمانيني. وبنظرنا أن 
خلفيته العلمية هذه، واملنهج الذي تتلمذ عليه، كانا وراء ربط دراسة اآلثار 
بالتاري���خ حني انش���اء هذا القس���م في عام 1962م ف���ي اجلامعة األردنية. 

ليس هذا فقط، فقد كان وراء إنشاء متحف لآلثار في اجلامعة.
حص���ل عبد الكرمي عل���ى درجة الدكتوراة في عام 1951م من جامعة 
لن���دن، ع���اد بعدها إل���ى األردن ليقدم نفس���ة للخدم���ة في م���الك الدولة، إذ 
كان ملتزم���اً للعم���ل فيه���ا مقابل ابتعاث���ه. وبن���اء عليه صدر ق���رار بتاريخ 
1951/7/1م بتعيين���ه مفتس���اً لآلثار ف���ي دائرة اآلثار العام���ة األردنية، 
والت���ي كان مديره���ا ف���ي ذل���ك الوق���ت االجنلي���زي ”النكس���تر ه���اردجن“. 
لك���ن صاحبنا لم يجد أن طبيع���ة العمل في هذه الدائ���رة تتوائم ومؤهالته 
العلمي���ة، خاص���ة مع قلة إمكاني���ات الدائرة املالية والفنية ف���ي ذلك الوقت، 
فع���زم األمر عل���ى تركها. ومن حس���ن طالعه أنه تلقى في نيس���ان من عام 
1953 عرض���اً من اجلامعة األمريكية في بيروت للقيام بدراس���ات تتعلق 
بتاري���خ وجغرافي���ة ب���الد الش���ام، فحص���ل عل���ى إع���ارة م���ن دائ���رة اآلثار 
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األردني���ة والتح���ق بعمل���ه اجلديد هن���اك. لكن تش���اء األق���دار أن تتصل به 
جامع���ة دمش���ق عارضة علي���ه تدريس م���ادة تاريخ الع���رب احلديث فيها، 
فف���رح كثيراً بالعرض، فتقدم بطل���ب للجهات املختصة في األردن إلعفاءة 
من التزامه باخلدمة في دائرة اآلثار العامة، لكن طلبه رفض، فغادر البالد 
دون تس���وية لألم���ر. بن���اء عليه أص���درت احلكومة ق���راراً باعتب���اره فاقداً 
للوظيف���ة، وطالبته بتس���ديد إلتزاماته املالية املتبقية عليه، فقام بتس���ديدها 

حسب األصول.
عمل صاحبنا س���نتني كاملتني )1953-1955م( في جامعة دمشق، 
لكن حنينه للوطن غلبه، فعاد إلى البالد حيث عني رئيس���اً لقس���م التشريع 
ف���ي دي���وان املوظفني. فوقف مرة أخ���رى حائراً ماذا يفع���ل، فهذه الوظيفة 
ال تناس���ب دراس���ته وخبرت���ه العملي���ة. ف���داوم عل���ى مض���ض فيه���ا، حتى 
جاءه الفرج بعد ش���هرين من بدئه العمل إذ طلبته جامعة دمش���ق رس���مياً 
م���ن احلكومة األردنية للعمل مع���اراً فيها، فوافقت احلكوم���ة بعد أن قبلت 

استقالته من عمله في ديوان املوظفني.
ع���اد عبدالك���رمي م���ن جدي���د إلى م���ا يه���وى، مهن���ة التدري���س والعمل 
اجلامعي. لكن وبعد اس���تقر به املقام في جامعة دمش���ق، وجد من تس���كن 
قلبه ”بيهمان عارف العنبري“ وهي من أسرة دمشقية وتزوجها في آذار 
م���ن ع���ام 1956م. وأجنبا ولداً وحيداً هو الطبي���ب الدكتور رائد الذي ولد 
في 1957/12/13م في دمش���ق. لكن األمر لم يس���تقر على هذا احلال، 
فبع���د تعري���ب اجلي���ش األردن���ي واالس���تغناء ع���ن املوظف���ني األجان���ب في 
األردن في عام 1956م، عني عبد الكرمي الغرايبه مديراً عاماً لدائرة اآلثار 
بتاري���خ 1956/10/1م. وكان م���ن أول���ى أولويات���ه وضع ي���د احلكومة 
األردني���ة على مخطوطات البحر امليت التي أكتش���فت ف���ي قمران وغيرها، 
فق���ام على جمع ما اش���ترته بعض البعثات واجلمعي���ات األجنبية من جتار 
���ان لتحفظ في ”متحف اآلث���ار األردني“ املبني  اآلث���ار، وأحضره���ا إلى عماّ
عل���ى جب���ل القلعة عوضاً ع���ن وجودها في متحف ”روكفل���ر“ في القدس. 
وطبع���اً هذا األمر لم يرق لبعض الن���اس فنقل من عمله مديراً لآلثار للعمل 
ف���ي وزارة التربية والتعليم. فاس���تنكف عن العم���ل، فاعتبر فاقداً للوظيفة 
للمرة الثانية. غادر بعدها األردن عائداً للتدريس في جامعة دمشق. وبقي 
في دمش���ق حتى عام 1961 عندما التحق بجامعة الرياض لتدريس مادة 

التاريخ فيها.
صدرت اإلرادة امللكية الس���امية بتأس���يس اجلامع���ة األردنية في عام 
1962م، وكان الدكت���ور عب���د الك���رمي الغرايب���ة أول املعيني���ني فيه���ا، بع���د 
األس���تاذ الدكت���ور ناصرالدين األس���د/رئيس اجلامعة، وبق���ي فيها حتى 
عام 1997م. عني بعدها أس���تاذ ش���رف في اجلامعة حت���ى وفاته في عام 

2014م. من هنا نرى أنه واكب إنش���اء اجلامعة منذ نش���أتها، فباإلضافة 
للتدري���س وتأليف الكتب واألبحاث، عمل ف���ي أكثر من وظيفة إدارية فيها 
تدرج���ت من رئيس قس���م، وعميد، ونائب رئيس، وقائ���م بأعمال الرئيس. 

كما أنه عني في عام 2006م عضواً في مجلس األعيان األردني.
اس���تطاع املرح���وم الدكتور عبد الكرمي الغرايب���ه أن يضع بصمته في 
كتابة تاريخ العالم العربي، وهو يعداّ من أبرز املؤرخني العرب في العصر 
احلدي���ث. ول���م يقتصر اهتمام الدكت���ور الغرايبه العلمي عل���ى األردن، فقد 
كان شامالً لكل الوطن العربي. وله من األبحاث والدراسات الكثير، لكننا 

ندرج أدناه بعضاً منها:
1. تطور مفهوم النضال العربي احلديث، مطبعة جامعة دمشق 1959م.
2. مقدم���ة تاري���خ الع���رب احلدي���ث )اجلزيرة العربي���ة والع���راق(، مطبعة 

جامعة دمشق عام 1960م.
3. إفريقي���ا العربي���ة ف���ي الق���رن العش���رين، مطبع���ة جامع���ة دمش���ق ع���ام 

1960م.
4. العرب واألتراك، مطبعة جامعة دمشق عام 1961م.

5. سوريا في القرن التاسع عشر، معهد الدراسات العربية عام 1962م.
6. قيام الدولة السعودية، معهد الدراسات العربية عام 1974م.

لقد عرفت الدكتور الغرايبة منذ التحاقي عام 1967م طالباً في قسم 
التاري���خ واآلث���ار في اجلامعة األردني���ة، وعملت حتت إمرت���ه أميناً ملتحف 
اآلثار في اجلامعة )1972-1977م(، وتعاملت معه وأنا أكادميياً. وكان 
طيلة هذه املدة منحازاً إلى تدريس التاريخ العربي، وكان كثيراً ما يحدثنا 
عن دراس���ته في جامعة لندن وعالقته مع أس���تاذه مال���وان وزوجته أغاتا 
كريستي، وعن مشاركته مع كاثلني كنيون في حفريات أريحا، وكيف أنه 
ان. وال زلت أذكر قولته  أصر على أن تكون مخطوطات البحر امليت في عماّ
املش���هوره "التاريخ مادة متفجرة وأقوى من القنبلة النووية". كانت كل 
جلسة مع الدكتور الغرايبة درساً في التاريخ القدمي واحلديث واملعاصر. 
وكان يع���رف الناس واألحداث عن ظهر قلب، فذاكرته بقيت متوقدة حتى 
وفات���ه. وال زلت أذكر أنني أرس���لت ل���ه بحثا متعلقاً بخليج االس���كندرونة 
للتقيي���م )حني كنت رئيس���اً لهيئة حترير مجلة أبحاث اليرموك/ سلس���لة 
العل���وم اإلنس���انية واإلجتماعي���ة(، فاعت���ذر عن حتكيم البح���ث، وكتب إلي 
جملة قصي���رة يقول فيها "أرجو أال حترجني بتحكيم هذا البحث، فخليج 

االسكندرونة وفلسطني بالنسبة إلي أخوات". 
ه���ذا هو أب���و الرائد األس���تاذ اجلامع���ي، والباحث العروبي، والش���يخ 

املعلم. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.
أ.د. زيدان كفافي
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قصر الطوبه: 
شاهد حي على سقوط دولة بني أمية 

أحمد الش

مقدمة
بداية أود أن أتقدم بجزيل الش���كر لدائرة اآلثار العامة ممثلة مبديرها 
العام في ذلك الوقت الدكتور املرحوم فواز اخلريشة الذي أتاح لي فرصة 
القي���ام بأعمال املس���ح والتنقيب ف���ي قصر طوبة األث���ري، وكذلك لإلخوة 
العَم���ال الذي���ن تعاونوا معي طيلة م���دة العمل، حيث أقمن���ا خاللها مخيمنا 
بجان���ب القصر مل���دة 83 يوماً. كما أش���كر الزميل قتيبة الدس���وقي لقيامه 
باع���داد املخطط���ات والرس���ومات اخلاص���ة باملش���روع. وال أنس���ى ش���كر 
الدكتور رافع احلراحش���ة ملا قدمه لي من دعم ومش���ورة وكذلك الدكتور 
أديب أبو اش���ميس الذي لم يبخل علياّ بأي مشورة أومساعدة خالل فترة 
العمل وقيامه بتأريخ الفخار املكتش���ف في املوقع، لهم مني جميعاً جزيل 
الش���كر واإلمتن���ان. وأود أن يعذرن���ي الق���اريء الكرمي على االس���هاب في 
بع���ض التفاصيل والوصف املعم���اري وذلك لندرة الكتابات والدراس���ات 
الت���ي تناول���ت قصر الطوب���ة من حيث القياس���ات واألبعاد، مما قد يس���هل 

على أي باحث في املستقبل االستفادة منها.
يعتبر العمل في موقع قصر الطوبه من الفرص الثمينة والتي ساعدني 
حسن حظي ألكون ممن أتيحت لهم هذه الفرصة، ملا يشكله العمل في هذا 
املوق���ع م���ن أهمية تاريخية وأثرية، ملا يتميز به ه���ذا القصر من طرز البناء 
غير الشائعة في األردن، ويشاركه قصر املشتاّى في هذه الصفة، فقد بني 

في قلب الصحراء األردنية من الطوب املش���وي على أساس���ات من احلجر 
اجليري بعقود برميلية، ليش���كل مي���زة إضافية لطراز العمارة األموية في 
آخ���ر أيامه���ا، حيث ش���كلت البادي���ة األردنية موئ���اًل ألمرائه���م وخلفائهم، 
احتضنتهم في أوقات الرخاء والش���دة، فعشقوها وفتنوا بجمالها، وطيبة 
أهله���ا وإكرامهم ملن ن���زل أرضهم، فلم يخونوا ويغدروا من عاهدهم حتى 
آخر حلظات عهدهم. ومن أبرز اخللفاء األمويني الذين ارتبط اسمهم بهذه 
البادي���ة وبوادي الغدف واألزرق حتديداً، اخلليف���ة الوليد بن يزيد بن عبد 
امللك، والذي شكلت سيرته لغزاً ملا احتوته من روايات متضاربة ليس من 

السهل متيز وجه الصواب فيها أواخلطأ، وما حقيقة شخصيته؟

الوليد بن يزيد بن عبد امللك، اخلليفة اللغز 
ال نس���تطيع احلديث عن التاريخ األموي في األردن دون احلديث عن 
الصح���راء األردني���ة والقص���ور الصحراوية، والتي كان له���ا نصيب وافر 
من حي���اة خلفاء بني أمية وأمرائهم وخصوصاً اخلليفة يزيد بن عبد امللك 
وإبنه الوليد، والذي يعتبر من أكثر اخللفاء األمويني الذين اقترن اس���مهم 
مبناط���ق الصح���راء األردني���ة وباألخ���ص منطق���ة األزرق ووادي الغدف. 
وب���دون إدراك أوش���عور جتد نفس���ك تنجذب لش���خصية الولي���د بن يزيد، 
ه���ذا األمي���ر األموي الذي ب���دأ حياته في صغره أميراً مدل���اًل ومترفاً، وفي 

The excavations and survey works in this project have revealed the location of some quarries which were used for the 

limestones production, to construct the lower courses of Tuba Palace as well as the places of mud bricks and mortar prepa-

ration, in addition to identify the location of some late Umayyad isolated houses. Most of the archaeological evidences in 

Tuba Palace )pottery dating and architectural studies( were leading us to date the monument to the late Umayyad period. 

In addition to few pottery scattered in the area dated to the late Byzantine and early Umayyad period.

According to the deep study of the social and political Umayyad history )especially in Transjordan( in addition to 

comparison study between Qasr Tuba and the incomplete late Umayyad structure in the Jordanian desert like Qasr Al-

Mushatta and ‘Ayn Al-Sawda reservoir )in southern Azraq( and by focusing on the Caliph Walid II history  743-744 A.D

I believe that Qasr Tuba related to Caliph Waleed II era 743-744 A.D. and he decided to built it because of nostalgia 

feeling to this desert, which he lived in when he was still stalker prince in the Caliph Hisham era. But as a result of his 

death in 744 A.D. and the Umayyad dynasty collapsing five years later that, this huge monument was not completed.
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حولية دائرة اآلثار العامة 56 )2012(
ش���بابه محارب���اً مبعداً عن عمه اخلليفة هش���ام بن عبد املل���ك، وفي خالفته 
التي لم تتجاوز الس���نة وثالث ش���هور محاصراً ومقتوالً ويطاف برأس���ه 
في ش���وارع دمش���ق، بعد أن قتل بأيدي أبناء عمه من املروانيني، وغدر به 

أقرباؤه من السفيانيني.
ومب���ا أن التاريخ يكت���ب بعد فترة من حدوثه، ومب���ا أن تاريخ اخللفاء 
يدخ���ل ف���ي التاري���خ السياس���ي، وال���ذي بالع���ادة يكتب���ه املنتص���ر، وحيث 
أن نظ���رة الن���اس إل���ى اخللفاء واحل���كام ال تتع���دى إحدى إثن���ني؛ إما مالك 
أوش���يطان، فق���د كان���ت الرغبة ف���ي معرف���ة الش���خصية احلقيقي���ة لألمير 
واخلليف���ة الوليد بن يزيد ب���ن عبد امللك من األمور الصعبة. فكتاّاب التاريخ 
في النهاية هم من البش���ر، وكٌل له ميوله وهواه، ومن سوء حظ الوليد بن 
يزي���د أن كثيراً م���ن كتاب التاريخ الذين أش���اروا إليه ل���م يكونوا محايدين 
وموضوعي���ني عن���د احلديث عنه، ملا له���م من أهواء تتع���ارض مع أن يذكر 
الولي���د بصفات حس���نة، وبذلك تكون ش���هادتهم فيه مجروح���ة. فقد نعت 
الولي���د بن يزي���د في كتاباتهم بالفس���ق والفجور واإلحل���اد وإدمان اخلمر 
واإلستخفاف بأوامر الله، ومت تصويره على أنه خاٍل من أي حسنة. مثال 
على ذلك الكتَاب العباس���يون كاجلاحظ في رس���الته األموية والتي جارى 
فيها العباسيني في سخطهم وبغضهم لبني أمية، ومن الرواة التاريخيني 
م���ن كان م���ن اليمنية والذي���ن يكناّون كرهاً كبي���راً للوليد، وه���م من القبائل 
الت���ي خرجت عليه وش���اركت ف���ي قتله، إنتقام���اً منه لقتل���ه زعيمهم )خالد 
ب���ن عبد الله القس���ري(، فمعظ���م رواة اليمنية وعلماؤه���م من طي وهمدان 
واألزرد، رك���زوا عل���ى الصفات الس���لبية على اإلش���ارة إلى في ش���خصية 
الولي���د وعمل���وا عل���ى تهويله���ا. كذلك فع���ل رواة الش���يعة مثل املس���عودي 
والذهب���ي واب���ن ش���اكر، الذي���ن رك���زوا عل���ى أخبار الولي���د الالهي���ة. وابن 
عساكر من الرواة املتأخرين الذين أخذوا األخبار كما هي ولم يتحقق من 
ال���رواة وال الس���ند، واهتم الطبري بنقل الرواية كما ه���ي غير مهتٍم مبتنها 
ومكتفياً بقوة السند. لكن هذا ال مينع من وجود رواة معتدلني مثل خليفة 
بن خي���اط والبالذري الذين ركزوا على األحداث السياس���ية والعس���كرية 
ق���ي حياة الولي���د، وغزواته وأعماله والعم���ال واملوظفني في عهده، وكذلك 
املش���اريع التي قام بها خالل خالفته، وس���ردوا السيرة الذاتية والرسمية 
ل���ه دون حتيز إلى جان���ب دون اآلخر، فكانت رواية اخلي���اط من الروايات 

املعتدلة دون حتيز أوتخريب.)عطوان1891(.
وم���ن أه���م الكت���اب احلديث���ني الذي���ن اهتم���وا بحي���اة الوليد ب���ن يزيد، 
الدكتور حس���ني عطوان في كتابه ”الوليد ب���ن يزيد عرض ونقد” وهومن 
األعم���ال املهم���ة الت���ي بحثت في س���يرة الولي���د، والتي أفدت منه���ا في هذا 

ة. البحث فائدَة جماّ
فق���د ولد الوليد بن يزيد س���نة 90 هجري���ة، وأوصى له أبوه باخلالفة 
من بعد عمه هش���ام بن عبد امللك وهوابن إحدى عش���رة س���نة، ومات أبوه 
وهواب���ن خمس عش���رة س���نة )الطب���ري 7: 209(، ليخلفه عمه هش���ام بن 
عب���د امللك، والذي كان يعتبر نفس���ه أحق باخلالف���ة من عمر بن عبد العزيز 
)الطب���ري 6: 551، عطوان 1981: 381(، وم���ن أخيه يزيد بن عبد امللك، 
فكان يرغب في عزل الوليد من والية العهد ليولي ابنه مس���لمة بن هش���ام 
من بعده )الطبري7: 209(، ولكن هذا لم يكن باألمر السهل ملا للوليد من 
بيع���ة ف���ي عنقه وفي أعن���اق الناس، ف���كان من مصلحته أن تس���وء صورة 
الولي���د ف���ي أعني العامة، وتش���يع أخبار فس���قه ومجونه ب���ني الناس، حتى 

يتقبلوا مس���ألة خلعه. فانتش���رت األخبار التي تصف���ه باملجون والبعد عن 
الدي���ن بني الناس، حتى يذكر الطبري أن هش���ام قد والاّه احلج س���نة 119 
هجري���ه )الطب���ري7: 209(، فحمل معه الكالب ف���ي صناديق، وحمل معه 
قب���ة عملها على ق���در الكعبة ليضعها على الكعبة ويجلس فيها، وحمل معه 
خم���راً. وف���ي نف���س املص���در يذكر الطبري أن هش���ام ق���د والاّ ابنه مس���لمة 
واملكن���ى أبا ش���اكر على احلج س���نة 119 هجرية )الطب���ري7:  210(. من 
املالحظ أن في هذه الرواية مبالغة وتصرف من غير املنطقي أن يصدر من 
أمير له قدر من العلم والثقافة واملعرفة السياسية. في حني يشير املدائني 
أن هش���ام والاّ الوليد على احلج س���نة 116 هجري���ة، ويذكر عنه البالذري 
”أن الوليد انتدب عيس���ى بن مقسم ليصلي بالناس“ فيما ينفي ابن خياط 
ذل���ك ويؤكد أن الوليد هوال���ذي أقام احلج، وأن ابن يقظ���ان وهوأحد رواة 
اليمني���ة وم���ن غالة الش���يعة هوال���ذي ذك���ر أن الوليد قد انتدب عيس���ى بن 
مقس���م ليصلي بالن���اس )عط���وان 1981: 295(. وهذا مثال بس���يط على 

تضارب الروايات التاريخية حول شخصية الوليد في حادثة واحدة.
وم���ن اإلنص���اف عندم���ا نتح���دث ع���ن الولي���د أن نعامل���ه كإنس���ان فيه من 
احلس���نات كما فيه من السيئات مراعني النش���أة التي نشأ فيها والظروف 
التي مرت عليه والتي كان لها األثر الكبير في تكوين ش���خصيته وما نتج 

عنه من أفعال.
فق���د ول���د الوليد أميراً من أمراء بني أمية، فأب���وه اخلليفة يزيد بن عبد 
امللك، وأمه زينب بنت محمد بن يوس���ف، أخواحلجاج بن يوس���ف الثقفي، 
مه وحبابه  وق���د ع���رف عن أب���وه حب���ه للهووالغن���اء، وذك���ر ش���غفه بس���الاّ
جاريتي���ه )األغان���ي 4: 248(، أما أمه فقد كانت ثال���ث زوجات أبيه، وكان 
الولي���د إبنه���ا البك���ر، وقد ش���غفت به مل���ا كان يتميز به من حس���ن الصورة 
وجم���ال املظهر، فقد وصف الوليد بأنه كان ربعة القد، أبيض اللون، قوي 
البني���ة، منفرداً في وس���امته، حت���ى أقنعت أبيه أن يجعل���ه نائبه الثاني بعد 
هش���ام، مقدم���اً إياه على أخيه األكبر عبدالله، م���ن زوجته األولى )األغاني 

5: 124، عطوان 1981: 33( .
وبهذا نش���أ الوليد حياة الدالل والترف كأقرانه من أمراء بني مروان 
في ذلك الوقت، وقد مات أبوه وهوابن خمس عش���رة س���نة، وهوما نعرفه 
بس���ن املراهقة، وما يش���كله هذا الس���ن بالنس���بة ألمير ثري امت���از بجمال 
املظه���ر والفروس���ية والق���وة البدني���ة وولعه باللهووحبه لس���ماع الش���عر 
وقوله. وقد اش���تهر بحبه العذري لسلمى بنت سعيد بن خالد، وقد رفض 
أبوها أن يزوجها له عندما كان ولياً للعهد ”رمبا بأمر من هشام“ )عطوان 
1981: 73( فهام بها حباً وتناقلت الناس أشعاره بها، حتى أنه يذكر في 
أحد أشعاره أنه تخفى بزي بائع زيت حتى يتمكن من مشاهدتها )األغاني 
7:29(، ول���م يتزوجها حتى أصبح خليفة، ولم تطل عنده إال فترة وجيزة 
حت���ى مرض���ت ومات���ت فحزن عليه���ا حزن���اً ش���ديداً ورثاها ف���ي كثير من 

قصائده )األغاني 7: 31، عطوان 1981: 86(.
وكما أش���رنا س���ابقا فإن هش���ام كان راغباً في تولية إبنه مس���لمة من 
بع���ده بدالً من الولي���د، فكان من مصلحته أن يظه���ر الوليد بصورة املاجن 
البعيد عن الدين )عطوان 1981: 294(، وعمل على ترسيخ هذه الصورة 
ف���ي أذه���ان الن���اس، ف���ازداد اخل���الف بني الولي���د وعم���ه هش���ام، واحتدم 
الصدام بينهما، وكان الوليد مناكفاً لعمه هش���ام، معتداً بنفس���ه، فلم يقبل 
أن يعزل نفس���ه أوأن يعقد ملس���لمة بن هشام من بعده )الطبري 7: 209(، 
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معتم���داً على ش���رعيته ملا ل���ه من بيعه في أعناق الن���اس وما له من دعم من 
عمه مس���لمة ب���ن عبد املل���ك، وظل على هذا احل���ال حتى وفاة عمه مس���لمة 
ب���ن عب���د امللك، والذي يذك���ر بعض املؤرخني أنها كانت س���نة 120 هجرية 
)خليف���ة ب���ن خي���اط 2: 519( والبعض اآلخ���ر يذكر أنها كانت س���نة121 
هجرية )البداية والنهاية 9: 329(، فأحس الوليد بأنه قد فقد سنداً مهماً، 
وخش���ي من بطش عمه هش���ام ب���ه، وأن يتآمر على قتل���ه )األغاني 7: 64، 
عط���وان 1981: 313(، فقرر اخلروج إلى البادية، حيث يجمع املؤرخون 
على أنه نزل في األزرق، فيورد الطبري ”أن الوليد خرج وخرج معه ناس 
من خاصته ومواليه فنزل باألزرق بني أرض بلقني وفزارة على ماء يقال 
له األغدف“.)أنساب األشراف312:2، الطبري 7: 211، عطوان 1981: 

.)314
كم���ا ورد أن���ه نزل في منطق���ة زيزياء، حي���ث يذكر الطب���ري ”أنه كان 
يطع���م م���ن ص���در من احل���ج مبن���زل يق���ال له زيزي���اء ث���الث أي���ام ويعلف 

دوابهم“ )الطبري 7: 217(. 
وخ���الل فترة وج���ود الوليد في البادي���ة األردنية اش���تد اخلالف بينه 
وبني عمه هش���ام، حتى قطع هش���ام عن���ه وعن أعوانه ما له���م من أعطيات 
)الطب���ري7: 211(، وطل���ب من���ه أن يرس���ل إلي���ه مؤدب���ه )عب���د الصمد بن 
األعلى( وعندما أرس���له له عذبه حتى مات )أنس���اب األش���راف 2: 312 ، 
عط���وان1981: 316(، فأصب���ح الوليد في ضائقة مالي���ة وصعبة حياته، 
ول���م يقب���ل أن يخلع نفس���ه إلى أن مات هش���ام س���نة 125 هجرية وتولى 

هواخلالفة من بعده.
وعندم���ا تول���ى اخلالفة ق���ام باإلنتقام م���ن كل من حاربوه وش���جعوا 

هشام على خلعه.
وإن كان���ت فت���رة خالفت���ه قصي���رة، فق���د ذكر عن���ه أعم���االً تصب في 
صاحل���ه، فيذك���ر أنه ”أجرى على زمني أهل الش���ام وعميانهم وكس���اهم، 
وأم���ر لكل واح���ٍد منهم بخادم، وأخ���رج لعياالت الناس الطيب والكس���وة، 
وزاد الناس جميعاً في العطاء 10، وزاد أهل الش���ام بعد زيادة العش���رات 
عشرة عشرة، وزاد من وفد إليه من أهل بيته في جوائزهم الضعف، ولم 

يقل في شيء يسأله ال“ )الطبري 7: 217(.
كما تألف أهل مكة واملدينة وأرضاهم، وأعاد لهم ارزاقهم وحقوقهم 

املدنية التي سلبها إياهم هشام.
وقام ببناء بعض املنش���آت املائية بالش���ام، للنهوض بالزراعة وزيادة 
رقعة األراضي الزراعية، وأقام جسر الوليد وشياّد مشروع أسيس املائي 

)احلموي 1: 272، عطوان 1981: 363(.
كما قام مبحاربة الذين يدعون إلى القدرية، كما غزى جزيرة قبرص 
وخياّ���ر أهله���ا من اختار جوار املس���لمني فيرح���ل إليهم، وم���ن اختار جوار 
ال���روم فيرحل إليه���م، فاختارت طائفة جوار املس���لمني، وأخ���رى اختارت 

جوار الروم )الطبري 7: 227(.
وقد اشتهر عنه مبالغته في ترفه واهتمامه في نفسه ومظهره وثيابه 
خ���الل فترة خالفته )الطبري 7: 231(، وكأنه أراد أن يعواّض نفس���ه عما 
حلق به من كدر العيش أثناء حياة التبدي التي عاش���ها نتيجة الضغوطات 

التي مارسها عليه عمه هشام.
وق���د اس���تغل الطامع���ون ف���ي احلكم من أم���راء بني أميه ما رس���خ في 
أذه���ان الناس من صورة الوليد املاجن الالهي، الفاس���ق البعيد عن الدين. 

ف���كان أن انقس���م البيت األم���وي بني أمراء صغ���ار رغبوا في خل���ع الوليد، 
وازاحت���ه عن احلكم، إم���ا انتقاماً ملا ن���كل بهم، كأبناء عمه هش���ام، أوأمراء 
مغامري���ن رأوا أحقيته���م باحلكم م���ن الوليد، ومن هؤالء األم���راء يزيد بن 
الولي���د ب���ن عبد املل���ك واخوان���ه بس���ر ومس���رور وعم���ر وروح وابراهيم، 
وكذلك عاصم وعبدالله ابنا عمر بن عبد العزيز، باإلضافة إلى عبد العزيز 

بن احلجاج بن عبد امللك وأمراء آخرون.
والقس���م اآلخر من أمراء البيت املرواني هم األمراء الكبار، الذين رأوا 
في خل���ع الوليد بداية لنهاية حكم بني أمية وتنازعهم على احلكم وضياع 
دولته���م، ومنهم العباس بن الوليد بن عبد امللك ومبش���ر بن الوليد بن عبد 
املل���ك ومروان بن محمد بن احلكم وس���عيد بن عب���د امللك بن مروان ويزيد 
بن سليمان بن عبد امللك ومروان بن عبدالله بن عبد امللك )عطوان 1981: 

.)403-401
وكان م���ن أش���د األم���راء خطراً عل���ى الوليد، اب���ن عمه يزيد ب���ن الوليد 
ب���ن عبد املل���ك واملعروف بيزيد الناق���ص ”ألنه أنقص الن���اس الزيادة التي 
زادهم إياها الوليد“ )الطبري 7: 261(، حيث عرف عنه الدهاء واملراوغة 
وأظهار التنس���ك والزهد، في حني يصفه البعض بأنه كان قدرياً )الطبري 

 .)298 :7
وقد سعى هؤالء األمراء بزعامة يزيد بن الوليد على تأليب الناس على 
الوليد، واس���تفادوا من س���خط القبائل اليمنية عليه بعد قتله زعيمهم خالد 
ب���ن عبدالله القس���ري )الطبري 7: 237(، واس���تغلوا خروجه من دمش���ق 
وخ���روج الكثير من األمراء منها نتيجة لتفش���ي وباء الطاعون باحثني عن 
الس���المة في مناطق البادية، فزحفوا إلى دمش���ق بزعامة يزيد بن الوليد، 
والذي استولى على مسجدها وعلى بيت املال )الطبري 7: 241(، ونادى 

بنفسه خليفة للمسلمني وألاّف من حوله الناس. 
فجاء اخلبر إلى الوليد وهوباألغدف )الطبري 7: 243( فأش���ار عليه 
بع���ض م���ن حوله بالتوجه إل���ى حصن البخراء، والذي يق���ال أنه من أعمال 
تدمر)الطبري 7: 244(، فس���ياّر إليه اليزيد جيش���اً بقي���ادة عبد العزيز بن 
احلج���اج ب���ن عبد املل���ك، ونادى بالن���اس من يخ���رج إلى الفاس���ق وله ألف 
دره���م فالت���ف حوله أقل م���ن ألف رجل، ثم ن���ادى بالناس م���ن ينتدب إلى 
الفاس���ق وله ألف وخمسمائة فانتدب إليه ألف وخمسمائة رجل )الطبري 
7: 243(، وم���ن ث���م زحف جيش عبد العزيز ب���ن احلجاج بن عبد امللك إلى 
الولي���د ف���ي البخراء، ومم���ا زاد ف���ي صعوبة موق���ف الوليد، خيان���ة قادته 
العس���كرين له عند وصول جيش عبد العزيز له، فقد خانه الوليد بن خالد 
وانض���م جلي���ش عب���د العزيز مقاب���ل خمس���ة آالف دينار ومثله���ا لألبرش 
)الطب���ري 7: 249(، كم���ا انقلب علي���ه معاوية بن أبي س���فيان بن يزيد بن 
خال���د مقابل عش���رين ألف دين���ار وأن يولوه األردن ويش���ركوه في األمر 

)الطبري 7: 250(.
ومن أشهر ما دار بينه وبني خصومه من حوار في آخر حلظات حياته 
وهومحاص���ر في حصن البخراء، أنه نادى فيهم ”أما فيكم رجل ش���ريف 
له حس���ب وحياء أكلمه فقال له يزيد بن عنبس���ه السكس���كي، كلمني، فقال 
ل���ه: م���ن أنت؟ قال: أنا يزيد بن عنبس���ه. قال: يا أخا السكاس���ك ألم أزد في 
أعطياتك���م؟ ألم أرفع امل���ؤن عنكم؟ ألم أعطي فقراءكم؟ أل���م أخدم زمناكم؟ 
فق���ال: إننا لم ننقم عليك من أنفس���نا، ولكن ننقم علي���ك من انتهاك ما حرم 
الله، وشرب اخلمر، ونكاح أمهات أوالد أبيك، واستخفافك بأمر الله. قال: 
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حس���بك يا أخا السكاس���ك، فلعمري لقد أكثرت وأغرقت، وإن فيما أحل لي 
لس���عة مما ذكرت“ )الطبري 7: 246(. وكأن الوليد اس���تهجن واستعظم 

هذه التهم التي يرمونه بها. 
وفي رواية أخرى أنه قال ”لعمري أغرقت وأكثرت، أما والله ال يرتق 

فتقكم وال يلم شملكم وال جتتمع كلمتكم“ )الطبري 7: 247(.
ث���م رجع إلى الدار وأخذ مصحفاً وقال: يوم كيوم عثمان. وأخذ يقرأ. 
فتسلقوا عليه الدار، فكان أول من عال احلائط يزيد بن عنبسه السكسكي، 
ولم يرضى الوليد أن يش���هر س���يفه عندما طلب من السكسكي ذلك، وقال 
ل���ه ”ل���وأردت لكان���ت لي ول���ك حالة فيه���م غير ه���ذه“ . فنزل م���ن احلائط 
عشرة، منهم السراّي بن زياد بن أبي كبشه وعبد السالم اللخمي، فضربه 
عبدالس���الم عل���ى رأس���ه، وضربه الس���راّي عل���ى وجهه، واحت���ز أبوعالقه 
القضاعي رأس���ه )الطبري7: 246(، كما قاموا بقطع كفه اليس���رى، وكان 
يزي���د ب���ن الولي���د ب���ن عبد املل���ك قد جعل في رأس���ه مئ���ة أل���ف )الطبري 7: 

250(، فأرسلوها إليه، وقيل أن كفه سبقت رأسه.
كم���ا مت التمثيل بجثته بعد قتله، فعلق رأس���ه أمام املس���جد بعد صالة 
اجلمعة، ثم وضعت على رمح وطيف بها في شوارع دمشق )الطبري 7: 

 .)251
وهك���ذا قت���ل الولي���د ب���ن يزيد بع���د أن حك���م مدة س���نه وثالث أش���هر 
وفي بعض الروايات س���نة وش���هرين و22 يوم، وكان ذلك يوم اخلميس 
لليلتني بقيتا من جماد اآلخرة سنة 126 للهجرة املوافق 17 نيسان 744 
ميالدية )الطبري 7: 252(، بطريقة أقل ما يقال عنها إنها بشعة، وال متت 
ألخالقيات اإلسالم بصلة من تشويه ومتثيل، ولم يعلم الذين ساروا في 

خلعه، أنهم يخلعون حكم بني أمية ويقوضون أركانه. 
فهل قتل الوليد مظلوماً؟ وهل كان فاسقاً ماجناً؟ مستخفاً بالدين كما 

اتهمه أعداؤه؟ وهل كل ما أحلق به من أخبار هي صحيحة؟ 
بالنس���بة لي يوج���د الكثير من ع���دم اإلطمئنان له���ذه األخبار. فمعظم 
ال���رواة التاريخي���ون كتبوا عن الولي���د ولم يعاصروه، وق���د كان للكثيرين 
مصلحة في أن يبدوالوليد بهذه الصورة، فعمه هش���ام أراد اخلالفة إلبنه 
مس���لمة م���ن بعده )الطب���ري 7: 209(، وكذل���ك األمر بالنس���بة ألبناء عمه 
هش���ام الذي���ن أرادوا اإلنتق���ام منه على ما فع���ل بهم أثناء خالفت���ه، ويزيد 
ب���ن الولي���د أراد احلكم لنفس���ه، فأراد عل���ى أن يظهر مبظه���ر األمير الورع 
الذي خرج على اخلليفة الفاسق، والقبائل اليمنية أرادت خلعه إنتقاماً منه 
لقتله زعيمهم خالد بن عبد الله القس���ري. أما التاريخ السياسي لبني أمية 
فق���د كتب في فترة بني العباس، والذين كان من مصلحتهم أن يبدوخلفاء 
بن���ي أمي���ة به���ذه الص���ورة، حتى يعط���وا الش���رعية حلكمهم، فوج���دوا في 
س���يرة الولي���د م���ادة خصبة إلعالمه���م املوج���ه، ومل���ن أراد أن يتزلفهم من 
الكتاّاب، وكذلك األمر بالنس���بة للرواة من الشيعة واخلوارج من الصفاّرية 

واإلباضية.
وق���د يك���ون الوليد قد طبع عل���ى عيش���ة اللهومتمتعاً مبا ل���ه من مزايا 
األمي���ر األموي، وابن اخلليف���ة، وولي عهد عمه، وما به من صفات اجلمال 
والش���باب والقوة والفروسية وولعه بالصيد، وحبه سماع الشعر وقوله. 
وق���د تك���ون هذه الظروف ق���د جعلت الولي���د يزيد في لهوه ع���ن أقرانه من 
األم���راء، ولكن أن يص���ل به اللهوواملجون إلى هذا احلد األس���طوري الذي 
رواه خصوم���ه عن���ه، فهوأمر يدعوإلى الش���ك. حتى أن اخلليفة العباس���ي 

املهدي، عندما ذكر عنده أن الوليد كان فاس���قاً زنديقاً قال: ”إن خالفة الله 
عنده أجلُّ من أن يجعلها في زنديق“ )ابن كثير 10:9(.

وروي ع���ن أم ال���درداء أنه���ا قالت فيه ”قتل اخلليفة الش���اب م���ن بني أمية 
بني العراق والشام مظلوماً، لم يزل طاعة مستخف بها ودم مسفوك على 

وجه األرض بغير حق“ )ابن كثير 10:9(
وكأن لعن���ة قت���ل الوليد قد رافق���ت األمويني وكأن نبؤته ملا س���يصير 
حالهم بعد مقتله قد صدقت إذ لم يدم حكم بني أمية بعد مقتل الوليد أكثر 
م���ن خمس س���نوات من االضطراب، تعاقب فيها ث���الث خلفاء على احلكم. 
فقد مات يزيد بن الوليد بن عبد امللك بعد مقتل الوليد بخمس���ة أش���هر، إثر 
إصابت���ه مب���رض الطاعون، وجاء من بعده أخوه ابراهيم والذي لم يطل به 
األم���ر حتى خلع نفس���ه وتن���ازل عن احلك���م بعد خروج م���روان بن محمد 
علي���ه، وال���ذي لم يطل حكمه حتى س���قطت دولته ودولة بن���ي أمية على يد 

العباسني سنة 130 للهجرة.
ولقد كان ملقتل الوليد بن يزيد انعكاس���اته الس���لبية على بيت اخلالفة 
خت األسرة األموية وتناحر أبناؤها للفوز باحلكم،  وعلى الدولة، فقد تفساّ
واس���تفحل اخلص���ام بني رأس الدول���ة وأمصارها، فقد خ���رج أهل حمص 
عل���ى يزي���د ب���ن الولي���د، وكذلك فع���ل أه���ل األردن وفلس���طني )الطبري 7: 
262(، كم���ا خرج���ت أرميني���ا وأذربيج���ان واجلزي���رة بزعامة م���روان بن 
محم���د عل���ى حكم يزي���د بن الولي���د وأخوه إبراهي���م من بع���ده )الطبري 7: 

.)281
كما اش���تعلت العصبية القبلية بني املضرية م���ن متيم وقيس واليمنية 

والربعية في الشام والعراق واحلجاز واليمن وخراسان.
وقد استغلت اجلماعات املعارضه مثل الشيعة والعباسيني والزبيريني 
واخل���وارج م���ن الصفاّري���ة واإلباضي���ه ف���ي الع���راق واليمن واملغ���رب هذه 
الظ���روف، وأصبح���ت الفرصة مواتية للعباس���يني، فوثب���وا على دولة بني 

أمية وأخذوا احلكم منهم، وقاموا بتصفية أمرائهم )عطوان 1981(.
وبه���ذا كان مقت���ل الوليد بن يزيد ب���ن عبد امللك مبثابة حج���ر الزاوية الذي 

انهارت دولة بني أمية بإزالته.
وق���د تك���ون األعم���ال املعماري���ة التي تنس���ب إل���ى الوليد ب���ن يزيد في 
البادية األردنية، مثل قصر املش���تاّى وقصر الطوبه وبركة عني السودا في 
االزرق، مث���ال على مش���اريع أراد الوليد القيام بها ف���ي فترة خالفته، ولم 
ميهله القدر على إكمالها، فتوقف العمل في هذه املشاريع مع توقف حياته 
وهوفي ريعان الش���باب )إذ لم يتجاوز عمره اخلامس���ة والثالثني س���نة(، 
ول���م يتس���ع الوقت مل���ن جاء بعده من خلف���اء بني أمية إلمت���ام هذه األعمال 
نظراً النشغالهم بقتال بعضهم، لتصبح أطالالً تشهد على توقف العمران 

الذي بدأه األمويني مبقتل الوليد بن يزيد.
وأغل���ب الظ���ن أن الوليد قد ش���رع في ه���ذه األعمال خ���الل فترة توليه 
للخالف���ة، وليس عندم���ا كان أميراً متبدياً في الصح���راء، ملا حتتاجه إقامة 
هذه املشاريع من أموال طائلة، بعكس ما كان يعانيه من ضائقة مالية في 
تلك الفترة، وخاصة بعد قطع عمه هش���ام األعطيات عنه عندما كان أميراً، 
���ح أن قصير عمره قد مت بناؤه عندم���ا كان متواجداً في املنطقة  فم���ن املرجاّ
في الفترة التي كان ما يزال فيها أميرا،ً وبالنس���به ملا يرد ذكره عن الوليد 
بأنه تواجد في أكثر من منطقة في تلك الفترة مثل الغدف، فمن احملتمل أنه 
كان يس���تعمل اخليام أوبيوت الش���عر كعادة أهل البادية، أما عندما أصبح 
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خليف���ة فم���ن احملتمل أن���ه أراد أن يقيم في هذه املناطق مباني تتناس���ب مع 
مكانت���ه اجلديدة وكأنه أراد أن يقوم بهذه املش���اريع ملا س���كن في قلبه من 
ألفه وعش���ق لهذه املناطق، عندما كان متبدياً فيه���ا، فظل يحن إليها، وأراد 

أن يكون له فيها أماكن يتردد عليها كلما ناداه الشوق لهذه البادية.
وبالنظ���ر إلى املواقع األثرية التي تع���ود إلى الفترة األموية في منطقة 
األزرق نالح���ظ وج���ود قصي���ر عم���ره، وال���ذي يبعد ع���ن األزرق مس���افة 
30ك���م، ويقع ف���ي وادي البطم، وينس���ب إل���ى الوليد بن يزي���د. كما يوجد 
موق���ع ع���ني الس���ل، إلى الش���مال من قلع���ة األزرق عل���ى بعد 2ك���م تقريبا، 
والذي يبدوأنه أقرب ما يكون إلى مبنى ضمن أرض زراعية، يتم في أحد 
أجزائ���ه عصر الزيتون الس���تخراج الزي���ت، وقد يكون له���ذا املبنى بدايات 
تع���ود للفت���رة الروماني���ة املتأخ���رة والبيزنطي���ة، ومن ثم أعيد اس���تخدامه 
ف���ي الفت���رة األموية، وهو بحاجة إل���ى مزيد من أعمال التنقيب والدراس���ة 
الس���تيفاء املعلومات عنه، وال نس���تطيع في الوقت احلال���ي أن نحكم إذا ما 

كان قد استعمل من قبل الوليد بن يزيد أم ال. 
كم���ا وج���دت في قلع���ة األزرق أثناء أعمال التنقيب كس���ر فخارية تدل 
على أن القلعة قد ش���هدت نوعاً من أش���كال االستيطان في الفترة األموية، 
ولك���ن ال نس���تطيع أن جن���زم إذا كان الولي���د قد اس���تقر به���ا أم ال. أما فيما 
يع���رف حالي���اً ب���األزرق اجلنوبي، فيوج���د فيه بقاي���ا بركة مائي���ة ضخمة 
تقدر مس���احتها حوالي 45 دومن، عثر في جزء من جدارها الش���رقي على 
حج���ارة منحوتة بأش���كال هندس���ية عليه���ا نحوت���ات نبات���ات وحيوانات، 
ح الدكتور غازي بيش���ه أنها تعود إلى الفترة األموية )بيش���ة 1983:  يرجاّ
7-14(، وه���ذا م���ا يذهب إليه )كلود فيبر( أيض���اً. ويوجد على طرف هذه 
البرك���ة امت���داد لبقاي���ا ج���دار ميتد بش���كل طولي ح���ول املس���طحات املائية 
ليص���ل طول���ه الظاهر إلى 5كم تقريب���اً، وكأنه بقايا ملش���روع مائي ضخم 
رمب���ا لم يكتب له اإلكتمال، وقد ورد في بعض املصادر أن الوليد بن يزيد 
في إحدى املرات في آخر أيام خالفته وفي إحدى مجالسه، كان قد همس 
في أذن أحد أعوانه، فلما س���ئل فيما كانا يتحدثان، قيل إنه كان يس���أله عن 

النهر الذي حفره في األردن، كم بقي منه )الطبري 7: 248(.
والتي قد تكون اشارة ضمنية لهذه البركة.

أعمال املسح والتنقيب في قصر طوبه األثري
مت اختي���ار موق���ع قص���ر طوبه األثري للقيام مبش���روع يش���تمل على 
أعم���ال املس���ح األث���ري للقص���ر ومحيط���ه، والتنقي���ب األث���ري ف���ي مناطق 
مخت���ارة ضم���ن منطقة املس���ح، وكذلك توثي���ق املظاهر املعماري���ة ملا تبقى 
م���ن أج���زاء القصر، عن طريق الرس���م والرفع املس���احي وعمل املخططات 
الكنتورية. وقد اس���تمر املش���روع 83 مدة يوما م���ن تاريخ 8/18 ولغاية 

.2009/11/9
بناًء على خطة العمل املوضوعة لهذا املش���روع فقد بدأنا أعمال املسح 
األث���ري للموقع واملنطق���ة احمليطة به اعتبارا م���ن 8/18 وقد بلغت منطقة 
املس���ح 7ك���م2 وعرض 3كم2، وذلك به���دف توثيق كاف���ة املظاهر املعمارية 
ضمن هذه املنطقة ومعرفة مصدر املواد األولية الالزمة لبناء القصر )من 
ت���راب لعمل الطوب واحلجر واجلير ومص���ادر املياه ومناطق صناعة هذه 
امل���واد( باإلضافة إلى توثيق املظاهر املعماري���ة في القصر، وقد مت حتديد 
خمس���ة مناطق خالل هذا املس���ح، احتوت كل منطقة بدورها على عدد من 

النقاط. 

املنطقة األولى
التالي���ة:  اإلحداثي���ات  تق���ع ضم���ن  والت���ي  القص���ر  منطق���ة  وتش���مل 
268869 ش���رقا و3468269 شماال. وترتفع عن مستوى سطح البحر 

743م )الشكلني 1 و2(. 
حيث يعتبر قصر طوبة من القصور الصحراوية األموية غير مكتملة 
البن���اء، وال���ذي بن���ي عل���ى س���يل وادي الغدف، ويبع���د عن عم���ان 120كم 
باجت���اه اجلن���وب الش���رقي، وع���ن الش���ارع الرئيس���ي امل���ؤدي إل���ى العقبة 
م���ن منطقة س���واقة الغربية 50ك���م، ويبعد 96كم إلى اجلن���وب من منطقة 
انه، و52كم عن قصير عمرة و70كم  األزرق وحوالي 4كم عن قصر اخلراّ
ع���ن قصر املش���تى، وأول من أعاد اكتش���افه عالم اآلثار التش���يكي موزيل

Alois Musil سنة 1898.

وم���ن بقايا األساس���ات يتضح أن ه���ذا القصر كان معد ليبنى بش���كل 
مس���تطيل بطول 140م عرض 72م. وقد قامت دائ���رة اآلثار العامة بعدد 
من املش���اريع حلماية هذا املوقع وترميمه كان آخرها ما قام به مكتب آثار 
القص���ور الصحراوي���ة ع���ام 2007، حي���ث مت خ���الل هذا املش���روع عملية 
تنظي���ف للموق���ع، وحماي���ة املوقع من خالل جمع كس���ر الطوب املنتش���ره 
وتغطي���ة األساس���ات املكش���وفة بالت���راب، وعمل س���اتر تراب���ي على حافة 
ال���وادي ال���ذي مي���ر من جنوب القص���ر، وذلك إليق���اف تدفق مي���اه الوادي 
إل���ى القصر، باإلضافة إلى أعم���ال التوثيق لبعض املظاه���ر املعمارية التي 

ما زالت قائمة فيه. 
متناظري���ن،  قس���مني  م���ن  ليتك���ون  مصم���م  كان  القص���ر  ويب���دوأن 
متش���ابهني في التقس���يم، يربطهما ممر، باإلضافة إل���ى بوابتني في اجلهة 

الشمالية.
ومن خ���الل املظاهر املعمارية املتبقية، يتضح لن���ا أن القصر كان معد 
ليبن���ى م���ن الطوب املش���وي، وأساس���ات م���ن احلجر اجليري، واألس���قف 
عب���ارة عن عقود نصف برميلية. يختلف عدد مداميك أساس���ات البناء من 
احلجارة اجليرية من جدار إلى آخر، ففي اجلدران اخلارجية في الواجهة 
الش���مالية يصل ع���دد املداميك احلجرية من اخلارج إل���ى 11 مدماك، وفي 
الداخ���ل 7 مدامي���ك كما في اجل���دار رقم )1( في )الش���كل 3(، حيث يصل 
س���مك اجل���دران في القصر إلى 140س���م ال���ذي بني م���ن مداميك حجرية 
عدده���ا من اخلارج أكثر من الداخل، ثم اس���تكمل البناء بالطوب املش���وي، 
أم���ا جدران الغرف الداخلية فقد بنيت فوق 4 مداميك من احلجر اجليري، 
واس���تخدام احلجر اجليري في املداميك الس���فلية، لق���درة هذا احلجر على 
حتم���ل العوامل الطبيعية، كاألمطار والس���يول أكثر م���ن الطوب، وخاصة 
في اجلدران اخلارجية حيث عدد املداميك احلجرية أكثر منها في الداخل، 
وم���ع ه���ذا يالح���ظ أن نوعي���ة احلجر املس���تخدم ليس���ت ذات كف���اءة عالية 
عل���ى حتم���ل العوام���ل الطبيعي���ة، حي���ث تعرضت للت���آكل بش���كل ملحوظ، 
ويب���دوأن هذه ه���ي طبيعة احلجارة املتوف���رة في هذه املنطق���ة. أما الطوب 
املس���تخدم فمع���دل حجم الواحدة 25×25س���م وس���مكها من 6-8س���م، 
ولك���ن نظ���را لتقني���ات صناعة الطوب في تل���ك الفترة، فإن قياس���اته كانت 
مختلفة ما بني 24×25س���م أو25×26 سم أو25،5×26سم، كما توجد 
آث���ار بقاي���ا قصارة تغط���ي الطوب، وخاص���ة فوق الس���قف البرميلي الذي 



-14-

حولية دائرة اآلثار العامة 56 )2012(

يغط���ي الغرفة رق���م 1 و2، أما املونة املس���تخدمة في البن���اء فهي من نفس 
العناص���ر الطبيعي���ة املوجودة ف���ي املوقع وتركيبتها تختل���ف من جزء إلى 
آخ���ر، فاملونة في األساس���ات معظمها من رمل الس���يل املخلوط باحلصى 
الصغيرة والرماد واجلير، وقد اس���تخدمت هذه املونة كصبة نظافة أيضا 
حتت األساسات في املداميك السفلية، وفي املداميك العليا استخدم الطني 

املخلوط مع اجلير.
وبن���اًء عل���ى املخط���ط املرس���وم للقص���ر واألج���زاء املتبقية من���ه والتي 
أعداّها كريزويل )الش���كل 3(، فقد مت تقس���يم القصر إلى قس���مني: شرقي 
وغربي ويبدوأن ما مت بناؤه من القصر هو أجزاء من اجلزء الغربي فقط، 
مث���ل الغرف من 1 إل���ى 6 والغرفتان احمليطتان بالبواب���ة، وبعض األجزاء 
الغربي���ة باإلضافة إل���ى اجلدار الش���مالي، أما اجلزء الش���رقي فال يبدوأن 
البن���اء به ق���د اكتمل إمن���ا اقتصر على بناء األساس���ات فقط ول���وأن أعمال 
البن���اء قد اكتملت لعثرن���ا على بقاياها أوبقايا انهياره���ا، كما هو احلال في 
اجلزء الغربي )الشكل 4(. ويبدو من املخطط أن اجلزء الغربي كان مكون 
م���ن أرب���ع أجنحة وس���احة فضائية رئيس���ية، واجل���زء الش���رقي كان معد 
ليتكون من ثالث أجنحة وس���احة فضائية رئيس���ية، أما من املخطط الذي 

وضع���ه Musil فيظهر أن القصر معد من ثالث أقس���ام وثالث س���احات 
رئيس���ية )الشكل 5(. والس���ور احمليط بالقصر كان معد ليتخلله 14 برج 

نصف دائري لتكون دعامات لهذا اجلدار. 
ويتك���ون اجل���زء الغربي م���ن القصر م���ن 28 غرفة وس���احة فضائية 
رئيس���ية في وسطه و4 ساحات فضائية أصغر حجماً في كل جناح، وقد 
رمز لكل مظهر معماري في اجلزء الغربي بحرفL، ولكل مظهر معماري 
في اجلزء الشرقي بحرفR )الشكل 3(. وفي اجلزء الغربي يبدوأن ما مت 
اجنازه من البناء هواجلناح األول، وقد كان مكون من سبع غرف وساحة 
وس���طية، أربع من هذه الغرف متناظرة في الش���كل واملساحة وتفصلهما 
الس���احة الوس���طية، ومن الغرفة رقم 3 يوجد مدخل يؤدي إلى الغرف 5 
و6 في الزاوية الش���مالية، ومنها ومن الساحة الوسطية يوجد ممر يؤدي 

إلى الغرفة رقم 7 وهي الغرفة الرئيسية في هذا اجلناح.
أم���ا الغ���رف 1 و2 و3 و4 م���ا زال���ت قائمة ف���ي هذا اجلن���اح، ويبدوأن 
م���ا مت اجن���ازه من هذه الغرف هم���ا الغرفتني 1و2 واللتان مت عمل س���قف 
لهما، حيث يبدو أن العمل قد توقف في هذا البناء قبل أن يتم عمل س���قف 
للغ���رف 3 و4، فال توج���د بقايا انهيار الطوب داخل الغرف ليس���تدل منها 

1. خارطة األردن موضح عليها موقع قصر طوبة .
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.David Kennedy 2. صورة جوية لقصر طوبة، التقطت من قبل
عل���ى أن ه���ذه الغ���رف كانت مس���قوفة )علماً أن الس���قف ف���ي الغرف 1و2 
م���ا زال قائم���اً( وكذل���ك عن���د بناء الس���قف يتم رف���ع اجلدار الوس���طي بني 
الغرفتني باإلضافة إلى اجلدار الش���مالي ليرتكز عليهما الس���قف في حال 
بنائه وكذلك ليشكل اجلدار الوسطي عنصر ربط بني الغرفتني، فلو كانت 
الغرفتني 3و4 قد مت عمل س���قف لهما لكان اجلداران الوسطي والشمالي 
قد مت رفعهما ملس���توى الس���قف أو لكان ارتفاعهما أعلى مما هوعليه اآلن، 
فليس من السهولة أن يسقط الطوب من هذه اجلدران التي ما زالت قائمة 

وارتفاعهما على نفس ارتفاع بقياّة اجلدران في الغرف 3 و4.
أم���ا بالنس���بة للغرف 1 و2 فإن مس���احتهما ش���به متس���اوية فالطول 
8،20م والع���رض 4،6م، أم���ا اإلرتف���اع م���ن أعل���ى نقط���ة في الس���قف إلى 
األرضي���ة فه���و9،10م وارتف���اع اجل���دران حتى بداي���ة الس���قف البرميلي 

6،6م. 
أما الس���احة الفضائية الفاصلة بني الغرف فطولها 17،8م وعرضها 
7،95م أم���ا ارتف���اع جدرانه���ا املتبقي���ة فه���ي 3-4م، ف���ي ح���ني أن ارتفاع 

جدارها الشمالي من2،70م إلى 2،75م.
وبالنسبة للغرف 4 و5 فهما بنفس مساحة الغرف 1 و2 إال أن معدل 

ارتفاع جدرانها هو4م.
أم���ا املداخ���ل املؤدي���ة للغ���رف 1 و2 و3 و4 فتظه���ر بها حني���ات في أعالها 
يبدو أنه كان يفصلها عن اجلزء الس���فلي م���ن الباب حجر عرضي، ويبدو 
أن جميع هذه احلجارة قد مت أخذها من املوقع في فترات س���ابقة، فعندما 
زار Musil املوقع س���نة 1898 لم تكن هذه احلجارة موجودة باس���تثناء 
حج���ري غرفت���ي البوابة الش���مالية )الش���كل 6(. أما اإلرتف���اع الكلي لهذه 

املداخ���ل حت���ى نهاي���ة احلنية العلوي���ة من الداخ���ل فهو350س���م، في حني 
أن االرتف���اع لغاي���ة ما يعتق���د أنه كان يوجد حجر عرض���ي فهومن 220-

237س���م )وذل���ك لع���دم وجود أرضي���ات على مس���توى واحد م���ن الطمم 
وكذل���ك نس���بة التدمير عند إزال���ة احلجر العرضي كبي���رة، أما عرض هذه 
األبواب فهو120س���م وسمكها من130-135س���م، أما البوابة الرئيسية 
املؤدي���ة إل���ى الس���احة الفضائي���ة فيبدوأن���ه قد مت عليه���ا عملي���ة ترميم في 
س���بعينيات القرن املاضي، ويبلغ عرضها 218س���م وس���مكها 140س���م 

وارتفاع احلجر الذي مت ترميمه 230سم.
كما يوجد بقايا فتحة دائرية في أعلى اجلدار الوس���طي بني الغرفتني 

1 و2 ويبدوأن قطرها كان يبلغ 40سم تقريباً.
بالنس���بة للبوابة املؤدية إلى القس���م الغربي من القصر فيبدو أنه كان 
 G1R وجنوبية أخذت الرقم G1L يحيط بها غرفتني، شمالية أخذت الرقم
)الش���كل 3(، أم���ا الغرفة الش���مالية فلم يتبقى منها س���وى كتل���ة معمارية 
منزوع���ة احلج���ارة في اجلزء الش���رقي من املدخ���ل وبقايا اجل���زء الغربي 
م���ن املدخ���ل، في حني أن الغرف���ة اجلنوبية G1R مازال���ت جدرانها قائمة، 
إال أن مدخله���ا منزوع احلجارة، وكذلك املداميك احلجرية في أساس���اتها 
متآكلة على ارتفاع مدماكني حوالي 70س���م، وعند زيارة Musil للموقع 
سنة 1898 كان يغطي ظهر املدخلني حجر عرضي، تظهر عليه الزخارف 
اإلس���المية، وهوموج���ود اآلن في متحف األردن، وإل���ى اجلنوب من هذه 
الغرفة متتد بقايا اجلدار رقم 5 بطول 23،5م، أساس���اته الس���فلية متآكلة 
أيض���اً. يبلغ ط���ول هذه الغرفة 7م وعرضه���ا 6،90م وارتفاع جدرانها ما 

بني 2،85م-2،60م. 
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3. مخطط لقصر طوبه كما وضعه كريزويل )اضيفت ارقام الغرف من قبل املؤلف(.
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هذه هي األجزاء الرئيسية املتبقية من القصر، أما باقي أجزاء القصر 
فلم يتم بناؤها أصالً، كما في معظم اجلزء الشرقي، إمنا مت اإلكتفاء بعمل 
األساس���ات له���ا، أوأجزاء مت بناء ج���زء منها في اجلزء الغرب���ي من املوقع 
وتعرضت لإلنهيار بسبب العوامل الطبيعية مثل اجلدران 20 و21 و22، 
واجلدار الوس���طي بني الغرفتني 7 و8 واجلدار الغربي للساحة الفضائية 

الرئيسية في اجلزء الشمالي، وجدران الغرف 11 و12 و13 و14.
أم���ا بالنس���بة للعناصر املعماري���ة القريبة م���ن القصر، يوجد بقايا س���داّان 

مائياّان حلجز املاء قرب القصر على طرف سيل وادي الغدف. 
السد األول: يبعد 100م تقريباً عن الزاوية اجلنوبية الغربية للقصر، 
وميت���د باجت���اه ش���مال جن���وب بط���ول 63م ومع���دل عرضه م���ن 2،80-

3م ويص���ل أقص���ى ارتف���اع له 1م، يتك���ون من مدماك إلى ث���الث مداميك، 
وهومبني من حجارة الس���يل الضخمة، ش���به الدائرية يصل قطر بعضها 

إلى اكثر من 120سم )الشكل 7 أ(.
الس���د الثان���ي: يبع���د 250م تقريب���اً ع���ن الزاوي���ة الش���مالية الغربي���ة 
للقصر)الش���كل 7ب(، وميتد باجتاه ش���رق غرب، بط���ول 36،5م ومعدل 
عرض���ه 1،80م، يتك���ون من مدماك إلى ثالث مدامي���ك ليصل ارتفاعه من 
40-110سم، وهوكما في السد األول مبني من حجارة السيل الضخمة. 
إن بناء السدين على مقربة من بعضهما وعلى هذا الشكل يوحي وكأنهما 

بنيا حلجز املاء فيما بينهما الستخدامها في عملية البناء )كما يعتقد السيد 
أديب أبوشميس(.

م���ن أه���م املالحظات املعماري���ة التي مت مالحظتها في ه���ذا القصر من 
خالل املخططات املرسومة لألساسات واألجزاء املتبقية منه هي:

ل���م يعث���ر على أساس���ات مس���جد داخل ح���رم القصر كما ف���ي كثير من   -
القصور اإلسالمية.

ا يوج���د آث���ار لبئ���ر ماء داخ���ل املوقع الس���تخدامات الش���رب، فليس من    -
الس���هولة جلب مياه الش���رب من اآلبار في اجلهة الش���مالية والتي تبعد 
من 2،5-3كم عن القصر، أواستخدام مياه السيل، ولكن قد يكون عمل 
البئ���ر داخ���ل املوقع قد تأخر حلني اإلنتهاء من بن���اء القصر الذي لم يتم 

أصالً.
ام س���واء  ال يب���دو مم���ا هو متبقي من أساس���ات القص���ر وجود آثار حماّ  -
لقضاء احلاجة أولالس���تحمام، وللتأكد من ه���ذا فإن املوقع بحاجة إلى 
دراسة معمارية عميقة، وهذه اخلدمات بالعادة تكون بحاجة إلى متديد 
القن���وات املائي���ة الت���ي تكون بالعادة قب���ل اإلنتهاء من عم���ل األرضيات، 
ومب���ا أن العم���ل بالبناء قد توق���ف قبل اإلنتهاء من البن���اء فقد يكون هذا 

سبب عدم البدء ببناء احلمامات.
ق���د تكون الغاية من بناء القصر هو مش���تى، حي���ث أن القصر مبني من   -

4. مخطط ثالثي األبعاد لألجزاء املتبقية من القصر.

.Musil 5. مخطط لقصر طوبه كما تصوره
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الطوب املش���وي وميتد باجتاه ش���مال غربي إلى جنوب شرقي، بعكس 
اجت���اه الري���اح الس���ائدة في املنطقة الت���ي في العادة تك���ون غربية، وفي 
األجزاء املبنية مثل الغرف 1 و2 ال يوجد نوافذ سوى نافذتني طوليتني 
صغيرت���ني ف���ي أعلى الس���قف في اجله���ة اجلنوبي���ة من الغرف���ة رقم 1 
ونافذتني مقابلتني لها من نفس اجلهة في الغرفة رقم 2، بعكس ما نراه 
ف���ي قصر املش���تى من وجود فتح���ات التهوية الدائرية أس���فل اجلدران 
جلل���ب اله���واء الب���ارد، كما يش���كل اجلبل الواق���ع إلى الش���رق الذي بني 

القصر على سفحه ساتراً للموقع من الرياح الشرقية الباردة في فصل 
الشتاء )أنظر الشكل 24(.

املوقع مش���ابه حلد كبير لقصر املش���تى من حيث طراز ومواد البناء إال   -
أن قصر املشتى قد يكون معد ليستخدم كمصيف.

يبدوم���ن مخط���ط القصر أيض���ا أنه قد بني م���ن جزئ���ني متناظرين، في   -
اجلزء الغربي 4 أجنحة منفصلة ش���به متس���اوية، وفي اجلزء الشرقي 
ثالث أجنحة، اثنان ش���به متساويان في املس���احة وواحد رئيسي أكبر 
حجم���اً، فق���د يك���ون أح���د اجلزئني الس���تقبال ال���زوار والوف���ود واآلخر 

لالستخدامات اخلاصة.
الغ���رف الطولية ذوات األس���قف نص���ف برميلية كما ف���ي الغرف 1 و2   -
تت���وزع ف���ي اجله���ة الش���مالية بش���كل متناظر ش���به متكرر عل���ى أربعة 

أجنحة.
أما الس���بب وراء اختي���ار منطقة وادي الغدف لبن���اء القصر فيها فتعود   -
إل���ى أن هذه املنطقة بعيدة نوعاً ما عن التجمعات الس���كانية، وعن طرق 
املواص���الت الت���ي كانت مت���ر م���ن وادي الس���رحان إل���ى األزرق إلى أم 
القط���ني وبص���رى ث���م إلى دمش���ق، أوم���ن األزرق إلى عوين���د فاخلرانة 
فالقس���طل فعمان فالبلقاء، أوعبر طريق احلج الش���امي. أما اختيار هذا 
املوق���ع بال���ذات يع���ود أنه كم���ا يبدوقد بني فوق منطقة ش���به مس���توية، 
قريب���ة م���ن مص���در مائ���ي، تتوف���ر حوله���ا اجلب���ال الت���ي حتت���وي على 
احلج���ارة الالزم���ة لعملية البناء، كذل���ك التربة الصاحل���ة لعمل الطوب، 

واحلجارة الطباشيرية الالزمة لعمل اجلير. 
أم���ا عملي���ة البناء بالطوب املش���وي فهي م���ن الطرق غير الش���ائعة في 
منطق���ة ش���رق األردن، وال���ذي تتوفر فيه���ا مصادر متنوعة م���ن احلجارة 
املناس���بة لالستخدام في عملية البناء، مما يغني عن عملية تصنيع الطوب 
وش���ويه والبن���اء به، وما ق���د تتطلبه هذه العملية من جه���د مضاعف، بينما 
كان���ت طريقة البناء بالطوب املش���وي منتش���رة في مناطق ب���الد الرافدين 
واجلزي���رة الفراتي���ة، حيث مصادر احلجارة أقل وف���رة منذ أقدم العصور 
وحت���ى العص���ر احلديث. والس���ؤال هوكيف امت���د تأثير ه���ذه الطريقة في 
البناء ملناطق البادية األردنية في نهاية الفترة األموية، وقد يكون الس���بب 

.Musil 6. العتبة العلوية ملدخل الغرف كما صورها

7 أ. السد رقم 1.
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في ذلك هوعودة جزء من القبائل اليمانية التي كانت متمركزة في العراق 
منذ والية احلجاج بن يوس���ف الثقفي، والتي عاد جزء ليس قليل منها من 
العراق إلى سوريا واألردن، وخاصة إلى منطقة البلقاء، وذلك خالل فترة 
خالفة سليمان بن عبد امللك، حيث كان معظم سكان جنوب سوريا )منطقة 
س���هل ح���وران واألردن( من القبائل اليمانية )بيش���ة 1983: 5-7(. وقد 
يكون هذا التأثير العمراني قد جاء مع تلك القبائل إلى سوريا واألردن في 
نهاية العصر األموي، مع إضافة اس���تخدام احلجارة اجليرية في املداميك 
الس���فلية من البناء كما في قصر احلير الش���رقي وقصر احلير الغربي في 
س���وريا )الش���كل 8( والذي يعود لفترة خالفة هش���ام بن عبد امللك،  و في 
مس���جد جبل س���ايس الذي يعود للفت���رة )من 700 إلى 725م( )الش���كل 
9( وكذلك في قصري املش���تى والطوبة، ونالحظ التشابه أيضاً في حجم 
الط���وب املس���تخدم في قصر الطوب���ة مع حجم الطوب املس���تخدم بالعراق 
في نهاية الفترة األموية وخالل الفترة العباسية، ففي منطقة الكرخ كانت 
أبعاد الطوب )الطابوق( 27.1×27.2×6.3س���م، أما في منطقة سامراء 
فكان���ت أبعاد الطوب 25×25×7س���م )رؤوف 1998 :302-305( كما 
يب���رز التأثي���ر في الطراز املعم���اري لقصر طوبة مبواقع م���ن العراق تعود 
إلى القرن الس���ادس امليالدي كما في ش���كل املداخل في موقع تاج كسرى 

والذي شابه متاماً شكل املداخل في قصر طوبة )الشكلني 10 و11(.
وملعرفة مناطق جلب املواد األولية الالزمة لبناء القصر، قمنا بعمل مس���ح 
أثري حول منطقة القصر، بش���كل مس���تطيل بطول 7كم وعرض 3كم أي 
مبس���احة 21كم2 )الش���كل 12(. حيث مت تقس���يم هذه املنطقة إلى خمسة 
مناطق رئيس���ية، كان موقع القصر املنطقة رقم )1(. وكما أش���رنا س���ابقاً 
ف���إن بناء مث���ل هذا القص���ر يتطلب توف���ر عناص���ر البناء الرئيس���ية وهي، 
احلج���ر اجليري والتراب الصال���ح لعمل الطوب واجلير واملاء. وجزء كبير 
من هذه املواد قد مت العثور عليها في منطقة املسح رقم )2(، الواقعة حول 

منطقة اآلبار املوجودة إلى الشمال من القصر على بعد 2-3كم.

7 ب. السد الثاني.

8. قصر احلير الشرقي في سوريا.
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ويبدوأن البناّاء الذي قام ببناء القصر قد ركز اهتمامه في بادئ األمر 
عل���ى حتديد منطقة تواجد الت���راب الصالح لعمل الط���وب بالدرجة األولى 
ث���م احلجارة اجليرية، والتي تتواجد بش���كل جيد على حافة جرف الوادي 
الواق���ع إلى الغ���رب من البئر األول والثاني، وجري���ان املاء في هذا اجلرف 
ق���د كش���ف للبناّاء توفر م���ادة احلجر في ه���ذا اجلرف والت���ي متاثل نوعية 

احلجارة التي بنيت منها األساس���ات احلجري���ة في القصر، وفوق طبقات 
الصخ���ر ف���ي هذا اجل���رف تظهر كميات م���ن التراب القليل الش���وائب الذي 

10. مدخل موقع تاج كسرى في العراق.

11. مدخل من قصر طوبة.

9. مسجد جبل سايس في سوريا.
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12. مخطط منطقة املسح األثري.
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يصلح لعمل الطوب )الشكلني 13 و14( 

وم���ن خالل أعمال املس���ح له���ذا اجل���رف )النقطة )2( ف���ي املنطقة 2( 
تب���ني وجود آث���ار حتجير فيه، ومت حف���ر ثالث آبار في ه���ذه املنطقة يصل 
عمقه���ا إل���ى أكثر م���ن 30م وذلك لتوفي���ر كميات كافية من امل���اء التي تلزم 
لعم���ل عجين���ة الطني، وهذا يدلنا على أن وادي الغدف لم يكن مس���تمراً في 
جريان���ه طوال العام، وإال ملا كانت هناك حاجة حلفر هذه اآلبار، أما القول 
بأن هذه اآلبار الستخدامات الشرب فهو تفسير غير عملي، وذلك لبعدها 

عن موقع القصر، كذلك يكفي حفر بئر واحد لتوفير مياه الشرب.
وعن���د عم���ل الطوب يفض���ل أن يتم عجن الط���وب قرب منطق���ة تزويد 
املي���اه ف���ي منطقة ش���به مس���توية، والتي يب���دوأن املنطق���ة أم���ام اآلبار من 
اجلهة الش���رقية تصلح لذلك، كما أن عملية ش���وي هذا الطوب ال بد من أن 

تك���ون في نفس املنطقة فلي���س من املعقول نقل عجينة الطوب لش���ويه في 
مكان آخر نظراً لثقل وزنه، فاألفضل أن يتم عمل أفران الش���وي في نفس 
املنطق���ة، والتي يبدوأن آثار هذه األفران قد اندثر بفعل عوامل الزمن، وما 
تتعرض إليه املنطقة من تدفق مفاجيء للمياه في فصل الش���تاء مما يؤدي 
إل���ى خ���روج املي���اه عن مجر الس���يل، ومع ذل���ك فقد مت العثور على كس���رة 
صغيرة من جزء من فرن للش���وي في هذه املنطقة، والتي قد يكون هنالك 
الكثي���ر منه���ا إال أنها طم���رت بفعل العوام���ل الطبيعية وما يس���ببه فيضان 

مجرى السيل من جلب لألتربة.
يب���دو أن���ه كانت تت���م في ه���ذا املوقع عملية عج���ن التراب بامل���اء وعمل 

قوالب الطوب ثم شويه ثم نقله إلى موقع البناء حيث تصبح أقل وزناً.
وإلى الش���رق م���ن البئر الثال���ث مت مالحظة وجود عملي���ة حتجير في 

13. منطقة جلب حجارة البناء.

14. آثار عمليات التحجير عن قرب.
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جبلني متجاورين يتش���كالن من صخور طباش���يرية تتخللهما طبقات من 
الصوان، وهذه الصخور الطباش���يرية من املواد اجليدة لعمل الشيد الذي 
يس���تخدم في عم���ل مونة البناء والقص���ارة )وقد أخذت هذه املنطقة اس���م 

النقطة )3( في املنطقة )2( )الشكل 15(.
وقد لوحظ خالل عملية املس���ح في هذه املنطقة وجود الكثير من آثار 
التخري���ب بحث���اً عن الدفائن مما أدى إلى تدمير مظاه���ر معمارية يبدوأنها 
كان���ت موج���ودة مثل النقطة رقم )1( حيث يظهر اس���تخدام اجلرافات في 
عملي���ة احلفر ويظه���ر آثار حجارة تس���تخدم في البناء مبعث���رة عند أكوام 

التراب الذي مت جتريفه إلى الغرب من البئر رقم )1(. 
أما بالنسبة لآلبار الثالثة املوجودة في املنطقة رقم )2( فهي محفورة 
بالصخر الطبيعي وقد بني لها خرزات لترتفع فوهتها عن سطح األرض، 
وه���ي مطوية من الداخل باحلج���ارة على أعماق مختلفة، ويالصق كل بئر 

ح���وض لنش���ل املاء منه، وقد تكون اس���تخدمت احليوان���ات لرفع املياه من 
هذه اآلبار نظراً لعمقها.

البئ���ر األول: وهواألق���رب إلى القص���ر ويقع ضم���ن اإلحداثية 269581 
ش���رقاً و3470273 شماالً ويبلغ عمقه أكثر من 30م منها 4،30م مبنية 
من احلجر والباقي محفور بالصخر، ويبلغ قطره 2،85م وعرض جداره 
1،25م وارتفاعه املتبقي عن س���طح األرض 70سم، ويالصقه من اجلهة 
الغربية بقايا حوض ماء مربع الشكل مقصور من الداخل، مساحته 4،5م 

×5م وعمق أجزائه املتبقية 75سم. وتظهر عليه آثار التخريب البشري.

أما البئر الثاني: والذي يقع ش���مال البئر األول )وجتاوره أربع شجرات 
كبي���رة احلج���م( فيبلغ عمقه أكث���ر من30م أيض���اً منه���ا 3،60م مبنية من 
احلج���ر والباقي محف���ور بالصخر الطبيعي، ويبغ قط���ره 2،30م وعرض 
ج���داره من110س���م إلى 120س���م، ويالصق���ه من اجله���ة اجلنوبية بقايا 

15. مناطق الصخر الطباشيري. 
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16.  البئر رقم 2.

البئ���ر األول مع���رض  ح���وض دائ���ري الش���كل قط���ره 6،17م، وهوكم���ا 
للتخريب البش���ري، ويوجد له بقايا كتف س���اقية ترتفع 96سم عن خرزة 
البئر بعرض 36س���م، وترتفع خرزة البئر عن س���طح االرض من82س���م 
إلى 110سم والبئر كان مقصور من اخلارج ويبدوأنه كان له غطاء حيث 

يظهر في أعلى اخلرزة بقايا حفة عرضها 6سم )الشكل 16(.
أم���ا البئر رقم 3: يقع ش���مال البئ���ر الثاني بحوال���ي 800م، وعمقه الكلي 
20،7م، منه���ا 3،75 مبنية من احلجارة والباق���ي محفور بالصخر ويبلغ 
قط���ره 2،3م وع���رض ج���داره من120-140س���م، ويالصق���ه من اجلهة 
الغربية بقايا حوض ماء مربع الش���كل مقصور من الداخل أبعاده املتبقية 
4،40م×4،45م، وهومعرض للتخريب البش���ري كما في اآلبار األخرى، 

وترتفع خرزته عن سطح األرض60سم.
كم���ا مت رص���د مناط���ق أخ���رى قد تك���ون اس���تخدمت جلل���ب احلجارة 
واجلي���ر وهي قريبة من القصر ضمن املنطقة رقم )1( وهي النقاط 1 و2 
و2A في )الش���كل 12(، وكذلك مناطق تنتش���ر فيها ما يش���به األحواض 
املبني���ة من احلج���ر إلى اجلنوب الغرب���ي من القصر قرب مج���رى الوادي، 
)النق���اط 3 و4( والتي قد تكون اس���تخدمت لعجن م���ادة اجلير بعد طحنه 
الستخدامه في مونة البناء مع التراب والرماد في بعض األحيان وخاصة 
حت���ت األساس���ات احلجرية الس���فلية، كم���ا توجد بقايا أح���واض مالصقة 
للقص���ر في الزاوي���ة اجلنوبية الغربي���ة والتي يبدوأنها اس���تخدمت لنفس 

الغاية.
ومن خالل املس���ح األث���ري للمنطقة )3( والواقعة ف���ي اجلهة الغربية 
ملج���رى الس���يل إلى اجلن���وب الغربي م���ن القصر، لوحظ وج���ود منطقتني 
تنتش���ر بهم���ا بقايا الطوب املش���وي، من نف���س الطوب املس���تخدم في بناء 
القص���ر، وق���د اعطي���ت األولى اس���م )النقط���ة 1( وتقع ضم���ن االحداثيات 
3468358 شماالً و268453 شرقاً والتي وجد فيها بقايا أساس جدار 
مبن���ي من الط���وب، إال أن املنطقة ق���د تعرضت للتخريب م���ن قبل الباحثني 
ع���ن الدفائن، وتبلغ مس���احة ه���ذه النقطة 6م×12،5م، وعرض األس���اس 
الظاهر 46س���م. وإلى اجلنوب من هذه النقطة تقع النقطة رقم )2( ضمن 
نفس املنطقة، ضمن االحداثيات 3468077 ش���ماالً و 268264 ش���رقاً، 

وتنتش���ر حوله���ا بقاي���ا كس���ر الطوب املش���وي كم���ا ف���ي النقطة الس���ابقة، 
والت���ي يظهر أنها كانت حتت���وي على مظهر معماري تع���رض للتدمير من 
قب���ل الباحثني ع���ن الدفائن أيضاً. وتبلغ مس���احة ه���ذه النقطة 7،5م ×8م 
وتنتشر حولها بعض كسر الفخار. كما تنتشر حولها بقايا قبور اسالمية 
تب���دو حديثة، ق���د تعود للقبائل البدوية التي تتنقل ف���ي هذه املناطق،.أو قد 
تك���ون مظاهر معمارية اس���تخدمت من قبل األش���خاص اللذي���ن عملوا في 

مشروع بناء القصر كاملهندسني والفنني. 
أم���ا املنطق���ة رق���م )4( والت���ي ش���ملتها أعم���ال املس���ح فتق���ع ضم���ن 
االحداثي���ات 268808 ش���ماالً و3467038 ش���رقاً. فق���د عث���ر فيها على 
بقاي���ا مظهر معماري يثي���ر الكثير من االس���تفهامات، وهوعبارة عن بقايا 
جتوي���ف في الصخر قد تع���رض للتخريب من قبل الباحث���ني عن الدفائن، 
يحت���وي عل���ى بقايا حنية محفورة في الصخر بش���كل ش���به مرب���ع، وآثار 
حنية أخرى بجانبها، وثالث حنيات أخرى بجوارهم من اجلهة الش���مالية 
قد دمرت بالكامل أيضاً، وعند مش���اهدة ه���ذا التجويف يبدو وكأنه مدفن 
بيزنط���ي، وه���ذه من األم���ور املثيرة لإلس���تغراب، فم���ن املع���روف أن بناء 
القص���ر يعود إل���ى الفترة األموي���ة، وذلك م���ن املص���ادر التاريخية وطراز 
البن���اء وبقايا بعض كس���ر الفخار، فوجود مدفن بيزنط���ي بقربه قد يكون 

داللة على أن بعض العاملني في إنشاء هذا القصر كانوا من النصارى. 
أم���ا املنطقة رق���م )5( فهي تبعد حوالي 3كم إل���ى اجلنوب من القصر على 
الطرف الش���رقي من مجرى الس���يل، وقد لوحظ بها وجود نقطتني تنتشر 
حولهم���ا بقايا قليلة من الطوب املش���وي كالذي اس���تخدم في بناء القصر، 
والذي قد يكون مت جلبه من موقع القصر في فترات الحقة الس���تخدامات 

فردية. 
كم���ا لوح���ظ من خالل أعم���ال املس���ح للمنطقة التي ح���ددت خالل هذا 
املش���روع، انتش���ار لبقايا كس���ر صوانية مش���غولة ق���د تعود عل���ى فترات 
العص���ور احلجري���ة القدمي���ة، ولكنها ليس���ت مترك���زة في منطق���ة معينة، 
والتي قد تعود إلى مواقع من العصور احلجرية القدمية قد مت نقلها بفعل 

مياه السيل.
وللتأك���د م���ن نتائ���ج ه���ذه املس���وحات كان ال ب���د م���ن القي���ام ببع���ض 
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17. منطقة حتضير عجينة املونة.

التنقيبات في أجزاء محددة داخل املوقع وفي مناطق املس���ح خارج حدود 
املوق���ع، ولذل���ك قمن���ا بعمل ش���بكة مربع���ات داخل ح���رم املوقع مبس���احة 

10×10م لكل مربع.
وق���د بدأنا العم���ل في املربع���ني F6 وE6 في اجل���زء اجلنوبي الغربي 
م���ن املوق���ع، حيث يبدو من خالل الس���طح وج���ود آثار تب���دو وكأنها بقايا 

أحواض. 
ومن خالل أعمال التنقيب مت بالفعل الكشف عن بقايا أحواض عددها 
إثنان متتد بش���كل طولي من الغرب إلى الش���رق )الش���كل 17(، وما زالت 
أساس���اتها واضح���ة، وعلى ما يب���دو أنهما بنفس احلجم، وم���ا زالت بقايا 
الط���ني املتصل���ب باقي���ة فيهم���ا، ويفصلهم���ا ع���ن بعضهما 130س���م، وقد 
بني���ت هذه األحواض من احلج���ر اجليري من صف واح���د ومدماك واحد 
م���ن احلج���ارة، يت���راوح ارتفاعه���ا من 40-45س���م، وجزء كبي���ر من هذه 
احلج���ارة ل���م يعد موج���ود في مكان���ه، ولم يبقى س���وى األساس���ات التي 
عملت بش���كل صباّ���ة نظافة من اجلي���ر املخلوط بالرم���اد واحلصى الكبيرة 
واملتوس���طة احلجم، ويصل عرض هذه األساس���ات إلى 60سم، أما حجم 

احل���وض األول ال���ذي يقع في اجله���ة اجلنوبية فيتراوح ط���ول املتبقي منه 
من 6،55-7،20م واحلوض الثاني إلى الش���مال من���ه فيتراوح طوله من 
6،60م-7،50م، أم���ا ع���رض ه���ذه األح���واض فهو متس���اوي بحيث يبلغ 

2،10م.
ويبدوأن هذه األحواض قد مت اس���تعمالها لعملية جتهيز الطني الالزم 

للقصارة أو لعمل املونة املستخدمة بني الطوب في عملية بناء القصر.
كما مت اختيار موقع آخر للتنقيب، النقطة 1 في املنطقة رقم 3، والذي يبعد 
حوال���ي 400م إلى الغرب من القصر، حيث لوحظ آثار بقايا طوب متناثر 
حول���ه، ويظهر أن أجزاء من هذا املوقع قد تعرض للعبث من قبل الباحثني 

عن الدفائن )الشكل 18(.
ومن خالل أعمال التنقيب به مت الكشف عن بقايا خمس طبقات أثرية 
كما ظهرت أساس���ات مبنى يتكون من سبعة جدران، ومدخله من الزاوية 
اجلنوبي���ة الغربي���ة، بحيث يظهر البناء بش���كل يش���به حذوة الف���رس، يبلغ 
طول���ه بالكام���ل 7،60م وعرض���ه 5،95م، أساس���اته م���ن احلجر اجليري 
الهش ومبني فوقها الطوب املشوي، ويبدو أن البناء كان يتكون من جزأين 

18. منزل رقم 1 قبل التنقيب.
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متداخلني األول بشكل حرف L معكوسة طوله 5،95م وعرضه 4،40م، 
واجلزء الثاني بشكل شبه مربع طوله 1،90م وعرضه 1،85م، ويبدوأن 
أرضي���ة البناء بالكام���ل كانت مغطاة بطبقة من البالس���تر مت رصفها فوق 
طبق���ة من احلصى الصغيرة، التي قد يكون مت جلبها من تربة الس���يل، أما 
طبقة البالستر في اجلزء الثاني من املبنى فيظهر عليها آثار حرق مما يدل 
على أن هذا اجلزء من املبنى كان مخصصاً لألغراض املنزلية مثل الطبخ، 
وقد مت إزالة عدد كبير من قطع الطوب املش���وي املنتشرة في املوقع، ومن 
أه���م هذه القطع بقاي���ا لبنة من الطوب عليها آثار صلي���ب حفر بأصبع اليد 
قبل الش���وي، ويبغ طول هذه الطوبة 26س���م وعرضها 21س���م، أما طول 
الصليب فهو21سم وعرضه 18سم )الشكل 19(، وقد تكون الغاية من 
ه���ذا املبن���ى هو اس���تخدامه من قبل عم���ال البناء )الش���كل 20(، ويبدو من 
أج���زاء الطوبة التي وجد عليها آثار صليب، أن العاملني في بناء القصر قد 
يكون بعضهم من النصارى، مع العلم بأن البناء يعود إلى الفترة األموية 

وم���ن املعروف أن كثير م���ن القبائل العربية كانت عل���ى الديانة النصرانية 
في تلك الفترة.

واس���تكماالً ألعمال التنقيب فقد مت اختيار منطق���ة أخرى للتنقيب بها 
وه���ي النقط���ة 1 ف���ي املنطقة رق���م 4 والتي تبع���د 1،400كم إل���ى اجلنوب 
م���ن القص���ر، ومن النظرة األول���ى يتضح بأن هذه املنطقة تش���كل جتويف 
ف���ي الصخ���ر اجلي���ري، ويبدو أنه���ا تعرض���ت للتخريب عن طري���ق احلفر 
باجلرافات، ومت ترك كميات هائلة من الطمم أمام هذا املوقع، الذي يش���به 

املدافن البيزنطية )الشكل 21(.
وللتأك���د م���ن ذلك بدأنا بإزال���ة الطمم من أمام وداخل ه���ذا التجويف، 
ليتضح لنا أننا أمام جتويف يتكون من ثالث حجرات في كل حجرة بقايا 
جتويفات )الشكل 22(، ويبلغ طول هذه احلجرات مجتمعة 10،30م، من 
املؤس���ف أن التخري���ب في هذا املوقع كبير جداً. وق���د قمنا بتوثيق ما تبقى 
م���ن هذا املوقع، فاحلجرة األولى يبلغ طول فتحتها 3،66م وارتفاعها من 

19. الطوبة التي حفر عليها اشارة الصليب.

20. املنزل رقم 1 بعد التنقيب.
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1،10-1،20م، أم���ا ط���ول احلج���رة من الداخ���ل فيبل���غ 3،75م وعرضها 
2،80م وارتفاعه���ا 2،22م، وه���ي بيضاوي���ة الش���كل، وأرضيته���ا مغطاة 
بطبق���ة من البالس���تر، وحتتوي على جتويفني األول بحالة ش���به س���ليمة، 
يبلغ عرضه 80سم وارتفاعه 58سم وعمقه 60سم، أما التجويف الثاني 
فهو ش���به مهدم، يبلغ عرضه 80س���م وارتفاعه 60س���م وعمقه 50س���م، 
ويب���دوأن التخري���ب ف���ي ه���ذه احلجرة ل���م يقتصر عل���ى الفت���رات احلديثة 
ب���ل ف���ي فترات س���ابقة أيضاً، حيث عثر عل���ى بقايا طبقات م���ن احلرق في 
الطبقات الس���فلى من احلجرة، والتي اس���تخدمت من قبل البدوفي فترات 

سابقة، كما عثر على مخلفات أغنام في الطبقات العليا.
أما احلجرة الثانية، والواقعة في الوس���ط، فيبلغ طول فتحتها 3،05م 
وارتفاعه���ا 1،33م، أم���ا طول احلج���رة من الداخل فه���و3،45م وعرضها 
2،43م وارتفاعه���ا 1،30م، وحتت���وي عل���ى ث���الث جتويف���ات متج���اورة 

معظمها مهدم .
التجويف األول يبلغ عرضه 77سم وارتفاعه 90سم وعمقه 47سم 
والتجويف الثاني يبلغ عرضه 80س���م وارتفاعه 80سم وعمقه )من 
جهة واحدة( 47سم، أما التجويف الثالث فيبلغ عرضه 70سم، وارتفاعه 

وعمقه غير واضح بسبب التدمير.
أما احلجرة الثالثة )في اجلهة الش���مالية( فيبلغ طول فتحتها 2،82م 

وارتفاعها 80سم 
أم���ا طولها م���ن الداخل فيبل���غ 3،50م ووعرضه���ا 2،80م وارتفاعها 
1،33م  عرض���ه  يبل���غ  األول  جتويف���ني،  بقاي���ا  عل���ى  وحتت���وي  1،07م، 

وارتفاعه 75سم وعمقه 50سم. 
أما الثاني فيبلغ عرضه 1،35م وارتفاعه 80سم وعمقه 30سم 

أم���ا أرضيات احلجرات الثاني���ة والثالثة فهي من نفس طبيعة الصخر 
الت���ي نحتت به وه���و احلثان األبيض. وق���د عثر أمام احلج���رة الثالثة على 
حج���ر جي���ري أبي���ض مش���ذب، طول���ه 1،04م وعرضه 54س���م وس���مكه 

15سم، قد يكون استخدم كحجر إغالق.

إن عملية الكش���ف عن هذا املوقع تطرح الكثير من اإلستفهامات، فهل 
كان اس���تخدام هذا املوقع كمدفن؟ ولكن احلج���رة األولى ال تعطي انطباع 
بذل���ك، فارتفاعها يص���ل إلى 2،22م ، وارتفاع التجويفني فيها عن س���طح 
األرضي���ة يصل إلى اكثر من 120س���م وعمقهما ال يتجاوز 60 س���م، كما 
وتوج���د بقاي���ا آث���ار حرق بس���يطة فوق األرضي���ة، فهذه احلجرة بش���كلها 
احلال���ي ال تعطي إنطب���اع بأنها حجرة دفن، أما بالنس���به للحجرتني 2 و3 
فق���د تكونان قد اس���تخدمتا كمدفن وه���ي احتمالي���ة واردة، ولكن هل كان 
العامل���ون ف���ي بن���اء القصر معظمه���م من النص���ارى؟ وهل تتناس���ب عدد 
جتويفات الدفن )والبالغ عددها 7( مع الفترة الزمنية التي استغرقها بناء 
هذا اجلزء من القصر والتي تقدر بس���نة ؟ أم هل كان هذا العدد من املوتى 
نتيجة وباء مثل الطاعون )والذي كان منتشراً في تلك الفترة(؟ إال أنه من 
املع���روف أن الوليد بن يزيد والذي ينس���ب إليه بناء القصر قد قتل قبل أن 

يصل وباء الطاعون إلى هذه البالد! 
بالنسبه لرأيي الشخصي )والذي قد يحتمل اخلطأ( أن هذا املوقع قد 
اس���تخدم كمدفن خالل الفت���رة البيزنطيةحيث تتوفر أدلة على اس���تيطان 
بش���ري ف���ي منطقة الطوب���ه يعود إلى تل���ك الفترة، وذلك م���ن خالل بعض 
كس���ر الفخار التي تعود إلى الفترة البيزنطية، والتي عثر عليها في محيط 
القص���ر، ولكن يبدوأن هذا املدفن كان قد تعرض للتدمير في فترة الحقة، 
وق���د يك���ون بع���ض العم���ال الاّذين عمل���وا ف���ي بناء القص���ر قد وج���دوا في 
اس���تخدام إحدى هذه التجويفات كمأوى لهم من الظروف اجلوية الباردة 
أم���راً ممكن���اً، وخاص���َة أن التجويف الصخ���ري موجود فما عليهم س���وى 
توس���عته وتعميقه قليالً، وه���ذا ليس باألمر الصعب نظراً لس���هولة احلفر 
ف���ي مثل هذا النوع من الصخور، حيث يتض���ح وجود طريقتني من احلفر 
داخل ه���ذه احلجرة، فطريقة احلف���ر على مس���توى التجويفني املوجودين 
تختلف عن طريقة احلفر على املس���توى السفلي من هذه التجويفات، ومن 
ث���م قاموا بتغطية األرضية بطبقة من البالس���تر. وه���ذا مجرد رأي يحتمل 

اخلطأ والصواب.

23.  شبكة املربعات
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ومن أعمال التنقيب داخل املوقع األثري قرب القصر، فقد مت التنقيب 
ف���ي املربع A13 ف���ي املنطقة C وف���ي املربع���ات A12 وB11 من املنطقة 
D إلى الش���رق من منطقة األحواض )الش���كل 23(، حيث مت الكش���ف عن 
أساس���ات لثالثة مظاهر معمارية متجاورة بش���كل طول���ي من الغرب إلى 
الشرق وكلها مربعة الشكل كما الغرف، واملالحظ أن معظم أساسات هذه 
الغرف مبنية من احلجر اجليري، وال يوجد بقايا اس���تخدام طوب مشوي 
كم���ا ف���ي باقي أج���زاء القصر، مما قد يش���ير إل���ى احتمالي���ة أن تكون هذه 
املظاه���ر املعمارية غير مكتمل���ة البناء كما هو احلال في باقي أجزاء القصر 

)الشكل 25(، ويبلغ طول هذه الغرف مجتمعة 29،10م.
وق���د قمن���ا بتوثيق ه���ذه الغرف وأخذ قياس���اتها، حيث بدأن���ا بالغرفة 
األول���ى من اجلهة الش���رقية، والواقعة ضمن املرب���ع A13 املنطقة C وقد 
بل���غ عرضها 6،40م وطولها 5،50م وس���مك جدارها الش���رقي 80س���م، 
وس���مك جدارها اجلنوبي والغربي 70سم، ومدخلها من اجلهة الشمالية 
وأبعاده غير واضحة حيث أن جدران هذه الغرفة باستثناء اجلدار الغربي 
مبني���ة من احلجر اجلي���ري الهش، في حني أن جدران باق���ي الغرف مبنية 
من احلج���ر اجليري الصلب املتوس���ط احلجم مثل احلجارة املنتش���رة في 

مجرى السيل.
أما الغرفة الثانية في الوسط والواقعة ضمن املربع  A12 في املنطقة 
D فيبل���غ طوله���ا 12،70م وعرضه���ا 7م وس���مك جدرانه���ا 70س���م. في 

ح���ني أن الغرفة الثالث���ة والواقعة في اجلهة الغربية يبل���غ طولها 10،90م 
وعرضها 9،40م، ومعدل س���مك جدرانها الش���رقي والغربي من90س���م 
إل���ى 1م، ف���ي حني أن س���مك جدرانها الش���مالي واجلنوبي 80س���م، ومن 
املالح���ظ أن جداره���ا الش���مالي أساس���اته منقطع���ة، إم���ا أنها غي���ر مكتملة 
أوأنه���ا مدمرة، على العكس من اجلدار اجلنوبي والذي أساس���اته متصلة 

ويتراوح ارتفاعه من 20إلى 60سم. 
ولم يتم الكش���ف عن بقايا أرضيات، وم���ن احملتمل أنها غير موجودة 
أص���اًل، فم���ن املرجح أن هذه الغرف لم يتم اس���تكمال بنائه���ا، لعدم وجود 
ردم يدل على ذلك، ومعظم كس���ر الفخار التي مت العثور عليها كانت حول 
أساس���ات ه���ذه الغ���رف من اخل���ارج، وقد ق���ام الس���يد أديب أبو اش���ميس 
بتأريخه���ا إلى الفترة البيزنطية املتأخرة. في حني أن معظم كس���ر الفخار 
الت���ي عث���ر عليه���ا ف���ي منطق���ة القص���ر تع���ود إل���ى الفت���رة األموي���ة املبكرة 
واملتأخ���رة، أما كس���ر الفخار التي عثر عليها ف���ي النقطة رقم 1 في املنطقة 
رق���م 3، والت���ي يعتق���د أنه���ا رمبا تك���ون منزل ألحد املش���رفني عل���ى البناء 

فمعظمها تعود إلى الفترة األموية املتأخرة. 
وبع���د اإلنتهاء من أعمال التنقيب قمنا بتغطية املناطق التي مت التنقيب 
فيها بطبقة من البالس���تك ثم بطبقة من الت���راب، وذلك حلمايتها من تأثير 

العوامل الطبيعية.
املراجع 

24. مخطط كنتوري للموقع.
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مشروع املسح األثري التقييمي حلالة املواقع األثرية في محافظة إربد
الفترة  )18ايلول إلى 18 تشرين ثاني 2011م(

إسماعيل ملحم

املوقع
تق���ع محافظ���ة إربد في اجل���زء الش���مالي الغربي من اململك���ة األردنية 
الهاش���مية، وتبل���غ مس���احتها )1621 ك���م(. وتتن���وع تضاريس���ها ما بني 
اجلبل والس���هل والغ���ور، كما يتواجد به���ا عدد من األنه���ر واألودية كنهر 
األردن ونه���ر اليرم���وك، وأودي���ة ك���وادي الع���رب ووادي زق���الب ووادي 
الطيب���ة ووادي اجل���رم ووادي اليابس ووادي ابو زياد، وجميعها تش���كل 

مصدرا مهما للتزود باملياه والزراعة.
تتكون احملافظة من تس���عة ألوية هي: قصبة اربد، بني كنانة، الرمثا، 

بني عبيد، املزار الشمالي، الكورة، الطيبة، الوسطية واألغوار الشمالية.

ماهية املشروع
جاء مشروع املسح األثري حملافظة اربد في موسم 2011م انسجاما 
مع اس���تراتيجيه دائ���رة اآلثار العامة في إعادة تقيي���م حالة املواقع األثرية 
في اململكة، ومنها املواقع املنتش���رة في محافظ���ة اربد، والتي يقدر عددها 
بحوال���ي 300 موق���ع اثري من جميع العصور التاريخية، والتي مس���حت 
غالبيته���ا خالل العق���ود املاضية، قبل أكثر من ثالث���ني عاما من قبل بعثات 
أثري���ة أجنبي���ة ووطني���ة، غير أن تعاظم املد الس���كاني والعمراني وتوس���ع 
املش���اريع اإلنش���ائية م���ن ط���رق وأنظمة مي���اه وصرف صحي وش���بكات 
اتص���االت وكهرب���اء وغيره���ا أدت جميعه���ا إل���ى تغيي���ر كثير م���ن مظاهر 
الس���طح، ومست بالضرر بعض املواقع األثرية، أضف إلى التعديات التي 
تتع���رض لها اآلثار من قب���ل لصوص اآلثار في العديد م���ن املواقع، والتي 

تشكل مخاطر جمة على هذه املواقع وعلى التراث العاملي.
ف���ي ضوء ه���ذه التحدي���ات فان تقيي���م املواق���ع األثرية بش���كل دوري 
أصب���ح ذو أهمي���ة وأولوية في أه���داف العمل األثري الذي متارس���ه دائرة 
اآلث���ار العام���ة للمس���اعدة ف���ي اتخاذ الق���رار املناس���ب في حماي���ة املواقع، 

واملشاركة في إعداد خطط التنمية العمرانية.

أهداف املشروع
1� إعادة تقييم وضع املواقع األثرية.

2� حتديد املخاطر أو املشاكل التي تواجه املواقع األثرية.
3� جرد املواقع األثرية مع اإلفادة من املسوحات السابقة.

4� بناء قاعدة معلومات محدثة عن املواقع األثرية.
5� طرح حلول عاجلة أو بعيدة املدى عن حالة املواقع األثرية.

منهجية العمل
أج���رت دائ���رة اآلث���ار العام���ة م���ن خ���الل مديرية آث���ار اربد مش���روع 
املس���ح األث���ري التقييم���ي ف���ي محافظ���ة ارب���د خ���الل الفت���رة م���ن 9/18 
إل���ى 2011/11/18م، وش���مل خمس���ة ألوية ه���ي: قصبة ارب���د، املزار، 
الطيبة، الوس���طية وبني عبيد، بإش���راف د. إسماعيل ملحم مدير آثار اربد 
وعضوية فريق فني من كل من: محمد اخلالدي )مدخل بيانات(، إبراهيم 
حسني الزعبي )مصور(، وعدد من خريجي تخصص اآلثار وهم: د. زياد 
طالفح���ة، محمد ديباجة، محمد عزام، خالد داللعة، مراد املش���عور، محمد 
الدويري، احمد الرحيل، والس���ائقون: رائد ف���رح ومجدي طعاني ومحمد 

حماد.
مت اس���تخدام أس���لوب املس���ح االنتقائي للمواقع، وإخضاعها للمس���ح 
التقلي���دي من خ���الل التجوال فيها ورصد املعال���م األثرية بأنواعها إضافة 
إل���ى انتق���اء عين���ات من الكس���ر الفخاري���ة والصواني���ة املش���غولة ملعاينتها 

والتعرف إلى الفترات التي مرت على املوقع.
مت توثيق أهم املعالم بالتصوير والرس���م الكروكي واخذ اإلحداثيات، 
واستخدم لغاية تدوين املعلومات منوذجا موحدا )بطاقة معلومات(. كما 
مت رصد أهم املش���اكل أو املخاطر التي تواجه املواقع األثرية مثل: الزحف 
العمران���ي، التعدي���ات، التجريف، متدد الكس���ارات واحملاج���ر، فتح الطرق 

واالنهيارات وغيرها.

نتائج املسح األثري
أوالً: لواء املزار الشمالي

مت مس���ح حوال���ي 14 موقع���ا في لواء املزار الش���مالي، وه���ي إما على 
ش���كل ت���الل أو خرب أو بقاي���ا معالم عمرانية اكتس���حها العمران احلديث، 

فيما يلي ملخص حلالة بعض هذه املواقع:

1� تل رمراما )مرامة(
يق���ع ه���ذا التل في بلدة املزار الش���مالي على ارتفاع 816م عن س���طح 

البحر على اإلحداثيات:
N 32.47805

E 035.79578

وهو تل واس���ع تقدر مس���احته بحوالي 40 دومنا، وأراضيه مملوكة 
للمواطنني، وقد زرعت أجزاء منه باألش���جار املثمرة. ينتش���ر على سطحه 
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كس���ر فخارية من عصور مختلفة منها: البرون���زي، احلديدي، الروماني، 
البيزنط���ي، األم���وي، اململوك���ي والعثمان���ي، كم���ا توجد أساس���ات جدران 
ودعام���ات حجرية كلس���يه لألعمدة، وعمود كلس���ي بط���ول 2م ملقى على 

األرض، إضافة إلى وجود أجزاء لعدد من اجلواريش البازلتية.
م���ن ابرز اإلش���كاليات الت���ي تواجه هذا الت���ل حاليا الزح���ف العمراني 

احلديث على سفوحه والتعديات من قبل لصوص اآلثار )الشكل 1(.

2� خربة صمد )قرية صمد التراثية(
تق���ع خرب���ة صمد ف���ي القري���ة التراثية وه���ي مجموعة مباني س���كنية 
مهج���ورة معظمه���ا مه���دم نتيج���ة اإلهم���ال، هج���رت ف���ي س���تينات القرن 
املاض���ي، وهي متث���ل احلقبة العثماني���ة األخيرة، ويتواجد ف���ي موقع هذه 
القري���ة العدي���د من الكهوف وآب���ار املياه والقطع احلجرية املش���غولة املعاد 
اس���تخدام بعضه���ا في املبان���ي التراثية مثل: ركائز قاع���دة الباب وحجارة 

البناء وحجارة احلنت )االسكفة(.
ش���وهد في اخلربة بقايا رقعة فسيفساء بيضاء اللون وكسر فخارية 

من العصور: الروماني، البيزنطي، األموي، اململوكي والعثماني.
يرتفع املوقع عن سطح البحر حوالي 910م، ويقع على اإلحداثيات:

N 32.45970

E 035.83095

م���ن ابرز املبان���ي التراثية املميزة في هذه اخلربة من���زل يعود للمدعو 
)س���ليمان العبدو النمري( كان عضوا في البرملان العثماني، وعمل سقف 
املبنى بشكل نصف برميلي، واستخدم فيه احلجارة الصغيرة )الريش(.

اإلش���كاليات الت���ي تواج���ه املوقع ه���ي اإلهم���ال للمباني التراثي���ة وحدوث 
انهي���ارات جزئية س���نوية فيها، مم���ا يعني ضياع مناذج مهم���ة من التراث 
العمران���ي الذي أعاد اس���تخدام املرافق األثرية م���ن آبار وكهوف وحجارة 

بناء، مما يستدعي توثيقها وترميم مناذج منها.
أهم املكتش���فات أثناء املس���ح هي العثور على حجر بناء عليه نقش من 
أربعة حروف يونانية، ركب في زاوية احد املباني التراثية، ويقرا الس���طر 

األول من النقش اسم شخص )ثيوس( )الشكل 2(.
إحداثيات موقع هذا النقش:

N 32.45938

E O35.83120

ملكية األراضي في القرية التراثية للمواطنني.

3� البركة الرومانية/ صمد
تق���ع البركة الرومانية جنوب قري���ة صمد التراثية على ارتفاع 680م 

عن سطح البحر على اإلحداثيات:
N 32.45739

E 035. 83027

وهي اآلن عبارة عن بركة مضلعة الش���كل مساحتها حوالي 300 متر 
مربع، أعيد بناؤها باالس���منت، وعمل لها اقنية لتجميع مياه املطر ولس���قي 
املواشي، وقد كانت سابقا مبنية من احلجر املشذب �� حسب ما أفاد سكان 

القرية.
ملكي���ة قطعة األرض املقامة فيها البركة تع���ود خلزينة اململكة/ دائرة 

اآلثار العامة، وتقدر مساحتها بحوالي 5 دومنات.
اإلش���كاليات الت���ي تواج���ه املوق���ع ه���ي طم���س املعال���م األثري���ة القدمية 
واس���تبدالها باالسمنت، مما يستدعي دراس���ة إمكانية إعادة هيئتها القدمية 

وترميمها )الشكل 3(.

4� تل العبد )تل زنبوط(
يق���ع ه���ذا التل ش���رق بل���دة صمد وجنوب ش���رق بل���دة الزعت���رة على 
الطري���ق الرئيس���ي املعب���د ب���ني ارب���د وعجل���ون، ويرتفع عن س���طح البحر 

957م، ويقع على اإلحداثيات:
N 32.44077

1.  صورة جوية، تل رمراما.

3. البركة الرومانية املعاد استخدامها/ صمد.

2.  نقش يوناني، قرية صمد التراثية.
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إسماعيل ملحم: مشروع املسح األثري التقييمي حلالة املواقع األثرية في محافظة إربد
E 035.84764

تقدر مس���احة هذا التل بحوالي 7 دومنات، ويوجد عليه تراكم معماري 
ألساس���ات ج���دران، إضاف���ة إلى انتش���ار كس���ر فخارية من عص���ور مختلفة 
منها: العصر احلجري النحاسي، العصر البرونزي املبكر، العصر البرونزي 
املتوس���ط، العصر احلديدي، العصر الهلينس���تي، العص���ر الروماني، العصر 

البيزنطي، إضافة إلى كسر صوانيه مشغولة.
يواج���ه ه���ذا الت���ل إش���كاليات ومخاط���ر منها، مت���دد عمل الكس���ارات 
ف���ي املنطقة املجاورة له بش���كل واس���ع ووج���ود تعديات للص���وص اآلثار 

)الشكل 4(.

5� خربة داريا
تقع هذه اخلربة جنوب شرق بلدة الزعترة وشرقي الشارع الرئيسي 
املعب���د الواص���ل بني اربد وعجلون، وينتش���ر ف���ي هذه اخلرب���ة العديد من 
الكه���وف واملداف���ن املنحوت���ة ف���ي الصخ���ر الطبيع���ي، إضافة إلى كنيس���ة 
مكتشفة سنة 1995م من قبل دائرة اآلثار العامة، وحتتفظ هذه الكنيسة 
بأجزاء من جدرانها إضافة إلى العثور على أرضيتها الفسيفسائية امللونة 
التي ش���ملت إش���كال هندس���ية ونباتية، وت���ؤرخ حلوالي القرن الس���ادس 

امليالدي.
م���ن ابرز اإلش���كاليات التي تواجه ه���ذه اخلربة وموقع الكنيس���ة هي 
اإلهمال للكنيس���ة املكتش���فة وانهيار أجزاء من جدرانه���ا، وتعرض املوقع 
لتعدي���ات لصوص اآلثار، إضافة إلى توس���ع أعمال الكس���ارات املوجودة 

في املنطقة )الشكل 5(.

يرتفع املوقع عن سطح البحر حوالي 904م، ويقع على اإلحداثيات:
N 32.44255

E035.85732

6� خربة سراس
تقع خربة س���راس شرق بلدة املزار بحوالي 7كم، وترتفع عن سطح 

البحر حوالي 953م، وتقع على االحداثيات:
N 32.44116

E 35.81301

تقدر مس���احة اخلربة بحوالي 30� 40 دومن، وهي مملوكة في أجزاء 
منه���ا للمواطنني وأجزاء أخرى خلزينة الدول���ة/ أحراج، حيث يتواجد بها 
أش���جار بلوط معمرة، إضافة إلى أشجار مثمرة. وشوهد في هذه اخلربة 
وج���ود أساس���ات ج���دران بارزة ع���ن س���طح األرض وكهوف وآب���ار مياه 
ومداف���ن منحوتة ف���ي الصخر احدها زين مدخله برس���وم ناف���رة للبؤتني 
بينهم���ا إكليل، كما ش���وهد نقش حج���ري عليه أحرف يونانية حتمل اس���م 
شخص يدعى )انالوس ابن متوس( )الشكالن 6، 7(. وميثل على األغلب 

شاهد قبر من احلجر الكلسي.
تنتشر على سطح تربة هذه اخلربة كسر فخارية من العصور: الروماني، 
البيزنطي، األموي واململوكي. ومتثل الكسر الفخارية اململوكية أكثرها كثافة، 

مما يشير إلى احتمال أنها كانت إحدى القرى اململوكية املزدهرة.
إن أهم اإلش���كاليات التي تواجه هذه اخلربة هي الزحف العمراني وش���ق 

الطرق اجلديدة وتعديات لصوص اآلثار.

4. تل العبد/ صمد.

5. خربة داريا/ الكنيسة.

6. نقش حجري، خربة سراس.

7. نحت نافر على مدخل مدفن سراس.
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7� خربة مسكايا
تقع هذه اخلربة شرق بلدة املزار بحوالي 4كم جنوب وادي اجلرون 
بحوال���ي 2ك���م، وهي عب���ارة عن هضبة تش���رف عل���ى عدة جب���ال وأودية 

حولها.
م���ن املظاه���ر األثري���ة في ه���ذه اخلربة أساس���ات ج���دران تع���ود على 
األغل���ب للعصر اململوكي وبداية العصر العثماني، وينتش���ر على الس���طح 

كسر فخارية من هذين العصرين، كما لوحظ وجود آبار مياه عدد 2.
استخدم في بناء أساسات اجلدران حجارة كلسياّ�ة قاسية اغلبها غير 
مش���ذب وذو تقنية بسيطة، كما توجد آثار تخريب قام بها لصوص اآلثار 

في اخلربة، ويحيط باملوقع األثري أراضي مزروعة باألشجار املثمرة.
إحداثيات هذا املوقع:

N 32.47235

E 035.82051

ويبلغ ارتفاعه عن سطح البحر حوالي 730م.

8� خربة النقيع
تق���ع هذه اخلربة ش���مال بل���دة عنبة بحوالي 5كم، وترتفع عن س���طح 

البحر حوالي 703م، وتقع على اإلحداثيات:
N 32.49466

E 035.76596

يتواجد في اخلربة تراكمات حلجارة مش���غولة، مما يشير إلى وجود 
جدران مهدمة، ولوحظ وجود أساس���ات جدران، كما ش���وهدت عدة ابار 

مياه، ومعصرة عنب منحوتة في الصخر.
ينتش���ر على الس���طح كس���ر فخارية من العص���ر الرومان���ي والعصر 

اململوكي، ومتثل احلقبة األخيرة فترة االستيطان الرئيسية في املوقع.
يواج���ه املوق���ع خط���ر اإلزال���ة نتيج���ة التم���دد العمراني والتوس���ع في 
االس���تصالح الزراع���ي وقي���ام مواطن���ني بنق���ل حج���ارة اخلرب���ة إلع���ادة 

استخدامها في اجلدران االستنادية احلديثة.

9� خربة جبتون
تق���ع ه���ذه اخلربة ش���مال غرب بلدة عنب���ة بحوالي 1ك���م، وترتفع عن 

سطح البحر حوالي 592م، وتقع على اإلحداثيات:
N 32.48712

E 035.74321

يوجد في اخلربة أساس���ات جدران وبئر ماء وخزان ارضي منحوت 
ف���ي الصخ���ر الطبيعي، كما ش���وهد عدة كه���وف، ومح���اوالت تخريب من 
قبل لصوص اآلثار. وينتش���ر على الس���طح كس���ر فخارية م���ن العصرين 
املبك���ر  البرون���زي  العصري���ن  إل���ى  باإلضاف���ة  والبيزنط���ي،  الرومان���ي 

والبرونزي املتوسط.

10� خربة عياتا/دير يوسف
تقع هذه اخلربة في بلدة دير يوسف في اجلهة الغربية الشمالية وبني 
بيوت املواطنني، وقد مت العثور في هذه اخلربة على اثر جتريف قام به احد 
املواطنني في س���احة منزله دمرت أساس���ات اجل���دران، يتضح طول احدها 

حوال���ي 9م، ويتض���ح في املقطع الترابي كس���ر فخار م���ن العصر احلجري 
النحاس���ي والعصر البرونزي املبكر، إضافة إلى كس���ر صوانيه مش���غولة. 
كم���ا لوح���ظ ف���ي اجلزء املج���رف أرضي���ة صخري���ة طبيعي���ة مس���توية فيها 
مجموع���ة من احلف���ر الصغيرة املس���تديرة، وقناة تصريف مياه مما يش���ير 

إلى كون هذه األرضية كانت على األغلب ملطبخ منزلي.
كما يتواجد في هذه اخلربة وبني بيوت املواطنني عدد من الكهوف واآلبار.

تقع هذه اخلربة على اإلحداثيات:
N 32.49140

E 035.79065

ويرتفع املوقع عن سطح البحر حوالي 729م )الشكل 8(.

11� تل جحفية
يقع تل جحفية ش���مال بلدة جحفية، وتبلغ مس���احته حوالي 4 دومن، 
ويرتفع عن مس���توى الش���ارع املعبد بجانبه حوالي 8م. أما املوقع فيرتفع 

عن سطح البحر حوالي 792م، ويقع على اإلحداثيات:
N 32.49319

E 035.82084

أجريت ف���ي املوقع تنقيبات أثرية خالل الس���نوات 2002م � 2007م 
م���ن قب���ل بعثة مش���تركة أردنية أملاني���ة. أرخ���ت املعالم الرئيس���ية في التل 
للعص���ر البرون���زي املتأخ���ر والعص���ر احلدي���دي األول والثان���ي، وتتمثل 
املظاهر املعمارية املكتشفة بحجرات متعددة وأساسات جدران ومصاطب 
حلقية حول التل اس���تخدمت فيها احلجارة الصوانية بش���كل رئيسي. من 

ضمن املكتشفات أساسات تؤرخ للعصر األموي.
اب���رز اإلش���كاليات التي تواجه املوق���ع هو انهيار العدي���د من اجلدران 
نتيج���ة اإلهم���ال وع���دم الصيانة. أما ملكي���ة املوقع فتعود خلزين���ة اململكة، 

دائرة اآلثار العامة.
م���ن ناحية اخرى يوجد رجم مس���تدير من حجارة الص���وان بقطر حوالي 

13م، ويقع هذا الرجم على بعد حوالي نصف كيلو متر )الشكل 9(.

12� خربة قابلة
تق���ع خرب���ة قابلة جنوب غرب بل���دة زوبيا بحوالي 1ك���م، وهي خربة 
أثرية واسعة وتقع على ارتفاع 825م عن سطح البحر، وعلى اإلحداثيات:

N 32.426080

8. مقطع في تل عياتا/ دير يوسف.

حولية دائرة اآلثار العامة 56 )2012(
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E 035.76436

يتواج���د في اخلرب���ة العديد من املظاه���ر األثرية والت���ي متثل مبجموعها 
قرية متكاملة من العصرين الروماني والبيزنطي، حيث يتواجد جتمع سكني 
في اجلهة الش���مالية من اخلربة مؤلف من العديد من أساسات اجلدران التي 
استخدم فيها احلجر الكلسي املشذب، كما توجد فيها مقبرة واسعة تتضمن 
أكث���ر من ثالثني مدفن جماعي، كل مدفن يضم عدد من القبور الفردية، عبث 
بها لصوص اآلثار عبر الس���نوات املاضية، وهنالك بركتي ماء ضخمتني لكل 
منهم���ا درج جانبي، أحداهم���ا بقياس 17م × 19م، بعمق 4م واألخرى 22م 

× 15م، بعمق 4م، ويبدو أنهما أصال استخدمتا مقلعا للحجارة املشذبة.

كم���ا تتضمن اخلرب���ة عدة كهوف وع���دة آبار مياه، وش���وهدت أربعة 
حجارة مشذبة في الوادي الذي يتوسط اخلربة، رمبا كانت شواهد قبور 

وعليها نقوش ألحرف يونانية.
من ابرز اإلش���كاليات الت���ي تواجه هذه اخلربة تعرضها للتعديات بش���كل 
ش���به يومي من قب���ل لصوص اآلثار، مم���ا يهدد معامله���ا بالدمار وخاصة 

التجمع السكني.
م���ن ناحية أخ���رى تتوزع ف���ي إنحاء ه���ذه اخلربة العديد من أش���جار 
البل���وط مم���ا يكس���ب املوق���ع جم���اال طبيعيا. كم���ا أن أج���زاء منه���ا مملوكة 

للمواطنني )الشكل 10(.

13� بركة رحابا
تق���ع هذه البركة في اجلهة اجلنوبية الش���رقية م���ن بلدة رحابا، وتبلغ 
أطواله���ا 14م × 15م، بعم���ق 11م، ورمبا كانت أساس���ا كمقلع للحجارة 

واس���تخدمت الحقا كبركة لتجميع مياه املطر، وهنالك اعتداء من قبل احد 
املواطنني ببناء منزله على حافة البركة، وهي من أراضي اخلزينة.

تقع البركة على ارتفاع 923م عن سطح البحر، وعلى اإلحداثيات:
N 32.42046

E 035.79251

14� خربة حوفا املزار
تق���ع ه���ذه اخلرب���ة غ���رب بل���دة حوفا امل���زار، وه���ي عبارة ع���ن هضبة 
ترابي���ة، يتواج���د فيه���ا أساس���ات ج���دران وتراك���م حج���ارة س���اقطة معاد 
اس���تخدامها عب���ر أكث���ر م���ن عصر، وينتش���ر في املوق���ع الكس���ر الفخارية 
م���ن العص���ور: اململوكي والعثماني، إضافة إلى نس���بة اق���ل من العصرين 

الروماني والبيزنطي.
تق���ع ه���ذه اخلرب���ة عل���ى ارتف���اع 739م ع���ن س���طح البح���ر، وعل���ى 

اإلحداثيات:
N 32.49100

E 035.835070

ثانيا: لواء الطيبة
مت مس���ح 11 موقع���ا في ل���واء الطيبة متوزعة على أكث���ر من قرية من 

قرى اللواء، فيمايلي ملخص ألهم نتائج املسح بها:

1� خربة أبسر
تقع هذه اخلربة بجوار بلدة أبسر أبو علي، وتقارب مساحتها حوالي 
20 دومنا، وه���ي مملوكة جميعا للمواطنني. وتقع على ارتفاع 370م عن 

سطح البحر وعلى اإلحداثيات:
N 32.56140

E 035.72203

وتعتب���ر ه���ذه اخلرب���ة الغنية باملعال���م األثري���ة كالكهوف وآب���ار املياه 
وأساس���ات اجلدران واملقابر، كما تنتش���ر على س���طحها الكسر الفخارية 
من عصور مختلفة مث���ل: البرونزي املبكر، الروماني، البيزنطي، األموي، 

األيوبي والعثماني، كما شوهدت شظايا صوانيه مشغولة.
من املعالم املميزة في اخلربة معصرة زيتون داخل كهف يصل طوله 
حوال���ي 12م، وفيه عدة حج���رات وصهريج ماء مقصور، يغلب أنها تعود 
للعص���ر البيزنطي، وقد تع���رض حوض درس الزيتون للتكس���ير من قبل 

لصوص اآلثار.
كم���ا ش���وهد أس���اس جدار يتضم���ن محراب مس���جد، يغل���ب انه يعود 

للعصرين اململوكي والعثماني.
من اإلشكاليات التي تواجه هذه اخلربة تعديات لصوص االثار عليها 

بني فترة وأخرى.

2� خربة دير السعنة
تقع هذه اخلربة ش���رق املقبرة اإلس���المية للبلدة )بلدة دير الس���عنة( 

وتبلغ مساحتها حوالي 30 دومنا جميعها مملوكة للمواطنني.
تقع اخلربة على ارتفاع 487م عن سطح البحر وعلى اإلحداثيات:

9. تل جحفية.

10. مدفن في خربة قابلة.

إسماعيل ملحم: مشروع املسح األثري التقييمي حلالة املواقع األثرية في محافظة إربد
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N 32.53375

E 035.75286

يتواج���د ف���ي اخلرب���ة بقايا كنيس���ة بيزنطية ل���م ينقب به���ا لغاية أالن، 
وإمن���ا قامت دائرة اآلث���ار العامة بخلع جزء من األرضيات الفسيفس���ائية 
ونقله للمتحف. ش���وهد في اخلربة أساس���ات جدران وكهوف وآبار مياه، 
كما ينتش���ر على الس���طح كس���ر فخارية غالبيتها من العصرين البيزنطي 
واألموي، أضف إلى مكعبات الفسيفس���اء املتناثرة. وتعود جزء من ملكية 

أراضي اخلربة إلى دائرة اآلثار العامة.
إل���ى اجلنوب من هذه اخلربة توجد بركة مياه طمس���ت معاملها جراء إقامة 

بناء حديث ألحد املؤسسات احلكومية.

3� خربة برسينيا/ دير السعنة
تقع هذه اخلربة على بعد حوالي 3كم ش���رق بلدة دير السعنة، وتبلغ 
مس���احتها حوال���ي 10 � 15 دومن، وق���د أج���رت جامعة اليرم���وك تنقيبات 
مح���دودة في املوق���ع أظهرت ج���دران وأرضي���ات مبلطة. يحي���ط باخلربة 
ع���دد من األودية مثل: وادي كفرعان غرباً ووادي جمحة ش���ماالً. ويوجد 
ف���ي اخلربة عدد م���ن الكهوف واملداف���ن وآبار املياه املنحوت���ة في الصخر. 
وتؤرخ معظم املعالم الظاهرة للعصرين الروماني والبيزنطي. كما تنتشر 
ف���ي املوقع كس���ر فخار م���ن العص���ور: البرون���زي، الرومان���ي، البيزنطي 

واململوكي.
تقع اخلربة على ارتفاع 504م عن سطح البحر )الشكل 11(، وعلى 

اإلحداثيات:
N 32.53878

E 035. 76707

4� تل الرومي )خربة الدحلة(
تقع خربة تل الرومي أو كما يطلق عليها الس���كان خربة الدحلة غرب 
بل���دة الطيب���ة، ويتواج���د بها عدد م���ن الرج���وم احلجرية يب���رز منها ثالثة 
اس���تخدمت فيها احلج���ارة الصوانية، ويصل قطرها عل���ى التوالي: 10م، 

13م، 14م، وكذلك أكثر من عشرين قبر دوملن جميعها مهدمة.
ينتش���ر عل���ى الس���طح كس���ر فخار م���ن عص���ور مختلف���ة مث���ل: احلديدي، 

الروماني والبيزنطي. تعود ملكية أراضي اخلربة للمواطنني.
تق���ع اخلربة عل���ى ارتف���اع 365م عن س���طح البحر )الش���كل 12(، وعلى 

اإلحداثيات:
N 32.55060

E 035.70345

5� خربة صما )املقبرة(
تقع هذه اخلربة في اجلهة اجلنوبية من بلدة صما، وهي مزروعة في 
غالبيتها بأشجار الزيتون، إضافة إلى وجود أشجار حرجية من البلوط.

يتواج���د في اخلربة مقالع حجر وكه���وف ومعاصر عنب منحوتة في 
الصخر الطبيعي، كذلك توجد عدة قبور جماعية منحوتة في الصخر على 
غ���رار القبور الرومانية، وينتش���ر على الس���طح كس���ر فخارية من عصور 
مختلف���ة مثل: البرونزي، احلديدي، الرومان���ي، البيزنطي واململوكي. وقد 
وجدت أثناء املسح في اخلربة تعليقه زجاجية صغيرة على شكل مزهرية 
بطول 2س���م ملقاة على التربة السطحية قرب مدفن عائلي، مما يشير إلى 
احتم���ال أنها احدى معثورات هذا املدفن الذي عبث به لصوص اآلثار قبل 

سنوات طويلة.
يقع هذا املدفن على اإلحداثيات:

N 32.56083

E 035.68576

إن أه���م اإلش���كاليات التي تواج���ه هذا املوقع هو عب���ث لصوص اآلثار 
باملوقع.

تقع اخلربة على ارتفاع 312م عن سطح البحر )الشكالن 13، 14(، 

11. خربة برسينيا.

12. خربة تل الرومي )خربة الدحلة(/ الطيبة.

13. مدفن في خربة املقبرة/ صما.
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وعلى اإلحداثيات:
N 32.56083

E 035.68576

6� تل أبو احلصني/ مندح
يقع هذا التل غرب بلدة مندح بحوالي 4كم، ويرتفع عن س���طح البحر 

حوالي 275م، ويقع على اإلحداثيات:
N 32.56188

E 035.66478

يحت���ل الت���ل موقعاً اس���تراتيجياً بإحاطت���ه بعدد من األودي���ة. يتواجد 
ف���ي هذا التل أساس���ات ج���دران وآبار مي���اه منحوتة في الصخ���ر ومقالع 
حجر. ينتش���ر على السطح كسر فخارية من عصور مختلفة مثل: العصر 
احلجري النحاسي، العصر البرونزي املبكر، العصر البرونزي املتوسط، 
العصر احلديدي والعصر اململوكي، كما شوهدت أجزاء جواريش بازلتية 

وعدد من الكهوف )الشكل 15(.

8� خربة أبو البلوط
تقع خربة أبو البلوط جنوب بلدة الطيبة بحوالي 1.5كم، وتقوم على 
هضب���ة صخري���ة، يحدها من الش���مال والغرب وادي أب���و الزعرور، وتقع 

جنوبها بلدة جنني الصفا على بعد حوالي 2كم ويفصلهما وادي سحم.
تقع هذه اخلربة على ارتفاع 368م، وعلى اإلحداثيات:

N 32.53341

E 035.71843

يتواجد في هذه اخلربة عدة كهوف وآبار مياه ومقالع حجر وخزانات 
ماء منحوتة في الصخر. كما تنتش���ر الكس���ر الفخارية على السطح والتي 
تع���ود لعص���ور مختلف���ة مث���ل: احلدي���دي، الرومان���ي والبيزنط���ي. يج���در 
التنوي���ه أن أراضي هذه اخلربة تعود ملكيتها للمواطنني. من اإلش���كاليات 
الت���ي تواجه هذه اخلرب���ة تعرض املوقع لتعديات م���ن قبل لصوص اآلثار 

لكنها محدودة.

ثالثا: لواء الوسطية
مت مس���ح احد عش���ر موقع���اً في ل���واء الوس���طية تتوزع ف���ي اكثر من 

منطقة في اللواء، فيمايلي ملخص لنتائج املسح:

1� تل زرعه/ وادي العرب
يق���ع ت���ل زرع���ه ف���ي وادي الع���رب وه���و اح���د األودي���ة الرئيس���ية في 
محافظة اربد، ويجاور التل سد وادي العرب الذي تخزن فيه مياه الشتاء 
والينابي���ع، كما يبعد التل عن بلدة الش���ونة الش���مالية حوالي 5كم ش���رقاً، 

وينخفض عن سطح البحر حوالي 19م، وعلى اإلحداثيات:
N 32.61993

E 035.65606

تقدر مس���احة التل حوالي 41 دومنا وهو مملوك في معظمه خلزينة 
اململك���ة/ آثار، وجت���ري فيه أعمال تنقيب منذ عدة س���نوات من قبل البعثة 
األثري���ة األملاني���ة، ومت الكش���ف في���ه ع���ن آث���ار ألساس���ات ج���دران بيوت، 
ومرافقه���ا، وحتصين���ات م���ن العصري���ن البرون���زي واحلدي���دي، كم���ا مت 
الكش���ف أيضا عن أساس���ات جدران من العصور: الهلينستي والروماني 

والبيزنطي واململوكي، إضافة إلى مرافق معصرة زيتون بيزنطية.
يذكر أن التل كان على قمته نبع ماء متدفق يغذي سكان التل عبر العصور، 

ويغذي اقنية طاحونة حبوب من العصر العثماني، لكنه جف قبل سنوات.
حتت���اج املعالم املكتش���فة في ه���ذا التل إلى صيانة وحف���ظ ملا متثله من 
تنوع في العصور، ويصلح املوقع كنموذج للسياحة األثرية، ويحتاج إلى 

سياج يحيط به )الشكل 16(.

2� خربة زحر الغربية/ كفر أسد
تق���ع ه���ذه اخلربة غرب بلدة كفر أس���د بحوالي 2.5 كم، وتقع ش���مال 
الش���ارع املعب���د املتج���ه نحو الغ���ور الش���مالي في مس���ار الطري���ق القدمي، 
وهي عبارة عن هضبة ترابية صخرية ينتش���ر على س���طحها بكثافة كسر 
فخاري���ة من العصور: اململوكي )كثيف جدا(، الروماني والبيزنطي. تعود 

ملكية أراضيها للمواطنني.
ويالح���ظ بوضوح كس���ر الفخار اململوك���ي وخاصة املزج���ج وامللون 
واحمل���زز باحل���زوز العريض���ة، كم���ا تتواجد ف���ي اخلربة مقاط���ع صخرية 
وقبور وكهوف وأساسات بناء، كما شوهدت مكعبات فسيفساء متناثرة 

بحجوم مختلفة.
كم���ا يالحظ في اخلربة عدة ابار مياه وعدة معاصر عنب منحوتة في 
الصخ���ر الطبيع���ي، وتتكون من أحواض ه���رس وجتميع كحوض الهرس 
الذي تبلغ أبعاده )350س���م × 330س���م( ويرتبط بحوض جتميع بقطر 

130سم. أما معصرة العنب فتقع على اإلحداثيات:

15. تل أبو احلصني/ مندح. 14. تعليقة زجاجية صغيرة/ صما.

إسماعيل ملحم: مشروع املسح األثري التقييمي حلالة املواقع األثرية في محافظة إربد
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N 32.59541

E O35.69680

وتق���ع خربة زح���ر الغربية عل���ى ارتفاع 339س���م عن س���طح البحر، 
وعلى اإلحداثيات:

N 32.59373

E 035.69515

من اإلش���كاليات التي تواجه هذه اخلرب���ة تعرضها لتعديات لصوص 
اآلثار املتكرر والزحف العمراني احلديث )الشكل 17(.

3� خربة صيدور الشرقية
تق���ع ه���ذه اخلربة في اجلهة الش���رقية من بلدة صي���دور، وهي عبارة 
ع���ن هضب���ة صخري���ة ترابي���ة، وترتف���ع ع���ن س���طح البح���ر 343م، وعلى 

اإلحداثيات:
N 32.61271

E 035.69942

ينتش���ر على السطح كس���ر فخارية من عصور مختلفة مثل: احلجري 
النحاسي، البرونزي، احلديدي، الروماني، البيزنطي، األموي واململوكي.

يالحظ ان اخلربة يتوس���طها هضبة ترابية مميزة ما زالت بكرا ولم يعبث 
به���ا. من اب���رز معالم ه���ذه اخلربة تش���كيل صخري منحوت ف���ي الصخر 
الطبيعي أطواله 280س���م × 300سم، بعمق حوالي 3م، نحتت في ثالث 
واجهات منه كوات جدارية على منط بيوت احلمام ويقع على اإلحداثيات:

N 32.61245

E 035.69868

كم���ا يوج���د في اخلرب���ة عدد م���ن الكهوف املنحوت���ة في الصخ���ر الطبيعي 
)الشكل 18(.

4� تل القاق
يق���ع تل القاق جنوب تل زرعة األثري على بعد 3.5 كم جنوبا، ويتبع 
اراض���ي بلدة صيدور ويرتفع عن س���طح البحر حوال���ي 88م، ويقع على 

اإلحداثيات:
N 32.60315

E 035.66466

ينتشر على سطحه كسر فخارية من عصور مختلفة منها: احلجري 
النحاس���ي، البرونزي، احلديدي، الهلينس���تي والرومان���ي. يوجد في التل 
عدد من الكهوف الصغيرة وأساس جدار تكشف من قبل لصوص اآلثار. 
يعتقد ان هذا التل مازال بكرا ولم يعبث به. تقدر مساحة التل بحوالي 15 

دومنا، وأراضيه مملوكة للمواطنني )الشكل 19(.

5� خربة عراق الراهب
تق���ع ه���ذه اخلرب���ة ف���ي مج���رى وادي زح���ر جن���وب غ���رب ت���ل القاق 
بحوال���ي 1ك���م، ويوجد في اخلرب���ة حناي���ا منحوتة في الصخ���ر الطبيعي 
ع���دد 2، واقع���ة في الس���فح الش���مالي للوادي، كم���ا توجد حني���ة ثالثة غير 

16. منظر ألساسات جدران، تل زرعة.

17. منظر إلحدى معاصر العنب، خربة زحر الغربية.

18. خربة اخللة/ صيدور.
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مكتمل���ة النحت. تبلغ األبعاد التقريبية للحنية الوس���طى حوالي 350س���م 
عرض × 235س���م عمق وإرتفاع 200س���م، ويوجد داخلها كهف يحوي 
س���تة قبور متوزع���ة في الداخل على ثالث واجه���ات، قصرت جدران هذه 
احلني���ة باجلص. ورمبا كانت هذه احلنايا مبثاب���ة صومعة ألحد الرهبان، 
واكتس���بت اس���مها من الوظيفة التي كانت تؤديها )الشكل 20(. تقع هذه 

اخلربة على ارتفاع 25م عن سطح البحر، وعلى اإلحداثيات:
N 32.60097

E 035. 66412

6� تل عسرين/ كفر عان
يق���ع ه���ذا التل في اجله���ة اجلنوبية الغربي���ة من بلدة كفرع���ان، وعلى 

ارتفاع 480م عن سطح البحر، وعلى اإلحداثيات:
N 32.55083

E O35.74814

وينتشر على سطح التل كسر فخارية من عدة عصور مثل: احلجري 
النحاس���ي، البرون���زي املبك���ر والبرون���زي املتوس���ط، البرون���زي احلديث 
واحلديدي. كما توجد أساس���ات جدران. تض���م اخلربة عدة كهوف وآبار 
مي���اه وأحواض منحوت���ة في الصخر. كما ش���وهد حوضني بيضويني في 
اجله���ة الغربي���ة م���ن الت���ل منحوتني ف���ي الصخر الطبيع���ي، يحتم���ل أنهما 
كان���ا يؤديان وظيف���ة عصر العنب في العصر احلدي���دي. تعود ملكية قطع 
األراض���ي ف���ي اخلربة للمواطنني. أهم اإلش���كاليات الت���ي يتعرض لها هذا 

التل هو التعديات من قبل لصوص اآلثار )الشكل 21(.

7� خربة تل أم زريق/ وادي العرب
ه���ذه اخلربة عبارة عن تل تراب���ي ضخم يقع في مجرى وادي العرب 
إلى الش���مال الش���رقي من تل زرعه عل���ى بعد 2.5كم، ويرتف���ع املوقع عن 

سطح البحر حوالي 22م، ويقع على اإلحداثيات:
N 32.62534

E 035.67141

ينتشر على سطح التل كسر فخارية من عصور مختلفة مثل: الروماني، 
البيزنطي، األموي واململوكي، ويتواجد في التل عدد من الكهوف، كما شوهد 
عل���ى قمته أساس���ات جدران حلج���رة مس���تطيلة بقياس حوالي 300س���م × 
650سم، ويتواجد في اجلهة الشمالية الغربية من تل أم زريق ثالثة كهوف 
بش���كل مالجئ نحتت ف���ي الصخور االحفورية حي���ث أن تركيبة الصخر من 

املستحثات )الشكل 22(، وتقع هذه املالجئ على اإلحداثيات:
N 32. 62796

E 035.66782

8� كنيسة حوفا
تقع هذه الكنيسة في بلدة حوفا الوسطية، والتي تبعد عن اربد حوالي 
18كم، وقد كشف فيها في سنة 1992م عن كنيسة بيزنطية تؤرخ للقرن 
الس���ادس امليالدي، وقد رصفت أرضياتها بالفسيفساء امللونة باألشكال 
الهندس���ية والنباتي���ة، كما عث���ر فيها على نقش���ني باللغ���ة اليونانية. يوجد 
بالقرب من الكنيسة معالم معصرة عنب ومدفن. أما أطوال الكنيسة فهي 

)15م × 27،5م(.
إن قطعة األرض الواقعة فيها الكنيسة مملوكة خلزينة الدولة/ آثار، وهي 
محمي���ة بس���ياج ويتم االش���راف عليه���ا ومتابعتها من قبل ح���راس املوقع 

)الشكل 23(.

رابعا: لواء بني عبيد
مت مسح احد عشر موقعا في لواء بني عبيد تتوزع في أنحاء متفرقة 

من اللواء، فيما يلي عرض لنتائج هذا املسح.

1� تل احلصن
عبارة عن تل اثري ضخم يقع ش���مال بلدة احلصن مباش���رة وجنوب 
مدينة اربد بحوالي 5كم، وتبلغ مساحته حوالي 100 دومنا منها حوالي  19. تل قاق/ صيدور.

21. تل عسرين/ كفر عان.20. موقع الدير في خربة عراق الراهب.

إسماعيل ملحم: مشروع املسح األثري التقييمي حلالة املواقع األثرية في محافظة إربد
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82 دومن مملوكة لدائرة اآلثار العامة.
ويقع هذا التل على ارتفاع 671م عن سطح البحر، وعلى اإلحداثيات:

N 32.49100

E 035.87999

يتواج���د في التل مخلفات أثري���ة من عصور مختلفة ابتداء من العصر 
البرونزي املبكر على األقل وحتى العصر العثماني، وتنتش���ر على سطحه 
كسر فخارية من عصور مختلفة، إضافة إلى أساسات جدران. وقد أجرت 
جامع���ة اليرموك حفري���ات أثرية في التل في العام���ني 2008م و2009م 

كشفت عن أساسات جدران أموية في معظمها وأساسات بيزنطية.
وقد توزعت حفريات اجلامعة على أكثر من مكان مما ش���كل تشويها 
للموق���ع. من ناحية أخرى ش���وهد دمار للج���دران وانهيارات في املربعات 

املفتوحة نتيجة إهمال املوقع وعدم الصيانة.
كم���ا يواج���ه املوق���ع إش���كاليات متمثلة ف���ي تعديات لص���وص لآلثار، 
وكذلك متدد املقبرة اإلس���المية احلديثة باجت���اه األراضي اململوكة لدائرة 
اآلثار العامة ومبساحة كبيرة تصل عدة دومنات مما يشكل تهديدا لآلثار 
وطم���س ملعامل���ه، إذ يحتاج هذا األمر إلى معاجلة س���ريعة م���ن قبل املعنيني 

)الشكل 24(.

2� تل يعمون/ النعيم�������������������������ة
يق���ع ت���ل يعمون األثري جن���وب بل���دة النعيمة بحوالي 3ك���م، وهو تل 
واس���ع وكبير، فيه مخلفات من عصور مختلفة مثل: البرونزي،احلديدي، 

الروماني، البيزنطي واألموي.

وقد أجرت فيه جامعة اليرموك وجامعة اركنسون األمريكية حفريات 
أثرية كشف من خاللها عن كنيسة بيزنطية ذات أرضيات فسيفسائية، ما 
زال���ت محفوظ���ة في املوقع، ويتواجد في التل أساس���ات ج���دران وكهوف 
وآب���ار ومدافن من عدة عص���ور. أما ملكية املوقع فهي ما زالت للمواطنني. 

يقع التل على ارتفاع 811م عن سطح البحر، وعلى اإلحداثيات:
N 32.39627

E 035.91216

م���ن املعال���م املمي���زة في ت���ل يعم���ون مقب���رة جماعي���ة منحوت���ة داخل 
كه���ف كان���ت حتوي أص���ال 44 قبرا جداري���ا وثالثة قبور عن���د املدخل في 
اخلارج تعرضت للتكس���ير والهدم )الش���كل 25(. وتق���ع هذه املقبرة على 

اإلحداثيات:
N 32.39646

E 035.91006

4� خربة مراح أم الغزالن
تق���ع خربة مراح أم الغ���زالن جنوب بلدة احلصن على الطريق املؤدية 
إل���ى الكس���ارات، وهي عب���ارة عن هضب���ة صخرية طبيعية وتش���رف على 
أراضي واسعة، ويتضح فيها كهوف ومقالع حجر ومعاصر عنب ورجوم 
حجري���ة، وتؤرخ معاص���ر العنب ومقال���ع احلجر إلى العص���ر الروماني �� 
على األغلب، أما الرجم املميز في اجلهة الشرقية اجلنوبية من اخلربة فقد 
اس���تخدم فيه حجر الصوان وهو بشكل دائري يبلغ قطره حوالي 14م إذ 
يحتمل انه يعود لنهاية العصر البرونزي وبداية العصر احلديدي. يرتفع 

املوقع عن سطح البحر حوالي 819م، ويقع على اإلحداثيات:
N 32.45678

E 035.89177

5� خربة حديجة/ احلصن
تق���ع هذه اخلربة جنوب ش���رق بلدة احلصن بحوال���ي 2كم، ويتواجد 
به���ا مجموعة من الكهوف التي اس���تغلت بعضها س���ابقا م���ن قبل اجليش، 
كم���ا يتواجد بها خزان ماء ضخم منحوت ف���ي الصخر الطبيعي وينزل له 
بدرج، ويوجد في سقفه فوهة إلدخال املياه، مساحة اخلزان حوالي 13م 
× 13م، كم���ا تتواج���د العدي���د من الكهوف ف���ي اجلهة الش���مالية والغربية 

من اخلربة، وش���وهد أساسات بيوت س���كنية شمال خزان املياه. تقع هذه 

22. تل أم زريق/ وادي العرب.

24. تل احلصن/ احلصن.23. جزء من فسيفساء كنيسة حوفا الوسطية.
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اخلربة على ارتفاع 768م عن سطح البحر، وعلى اإلحداثيات:
N 32.45679

E 035.87510

من اإلش���كاليات الت���ي تواجه هذه اخلرب���ة تعديات مح���دودة من قبل 
لصوص اآلثار )الشكل 26(.

7� خربة اجلدة/ احلصن
تق���ع ه���ذه اخلرب���ة عل���ى هضب���ة صخري���ة مج���اورة لكلي���ة احلص���ن 
اجلامعي���ة من اجلهة الش���مالية، وترتفع عن س���طح البح���ر حوالي 677م، 

وعلى اإلحداثيات:
N 32.48558

E 035.90014

أجرت دائرة اآلثار العامة حفرية أثرية في املوقع سنة 1992م كشفت 
ع���ن كنيس���ة ذات أرضية فسيفس���ائية تع���ود للعصر البيزنطي، اش���تملت 
رس���وماتها على أش���كال حيوانية وآدمية وهندس���ية، ورغم تضرر أجزاء 
منه���ا إال أنه���ا تعطي صورة واضح���ة عن مخططها البازليك���ي، وقد قامت 
دائرة اآلثار العامة بنقل اللوحات الفسيفس���ائية إلى متحف دار السرايا/ 
اربد، نظرا لتمدد العمران احلديث باجتاه املوقع املكتشف، وتقوم اآلن في 
احلي املس���اكن احلديثة التي اختفت معه���ا املعالم األثرية. أما عن اللوحات 

الفسيفسائية املميزة فمن أهمها منظر قطف العنب باملنجل.

خامسا: لواء قصبة اربد
مت مس���ح حوال���ي 43 موقع���ا ف���ي لواء قصب���ة اربد، وهو أغن���ى ألوية 
احملافظة باملواقع األثرية، وتتوزع هذه املواقع في معظم قرى اللواء، فيما 

يلي ملخص حلالة هذه املواقع.

1� تل ارب�د
يقع تل اربد في وس���ط مدينة اربد القدمية، ويرتفع عن س���طح البحر 

حوالي 601م، ويقع على اإلحداثيات:
N 32.55768

E 035.84799

يق���وم على الت���ل حاليا العديد م���ن املباني احلديثة، ومنه���ا متحف دار 
الس���رايا، وتقدر مساحة التل بحوالي 200 دومن. وقد أجرت دائرة اآلثار 

العامة حفرية في وس���ط س���احة املتحف كش���فت عن أساسات جدران من 
حجر البازلت تعود للعصر البرونزي.

كم���ا أجرت جامع���ة اليرم���وك حفريات في اجله���ة الش���مالية من التل 
عام 1986م كش���فت عن أساس���ات مباني سكنية تعود للعصر البرونزي 
املتوسط، العصر البرونزي احلديث، العصر احلديدي والعصر البيزنطي.

كم���ا يتواج���د في اجله���ة الغربية من التل بقايا س���ور املدين���ة القدمية الذي 
يع���ود إلى العصر البرون���زي احلديث على األقل، وه���و مكون من حجارة 
صوانيه بش���كل رئيس���ي، وبينها حج���ارة بازلتية وكلس���ية اصغر حجما، 
ويتكون الس���ور من تسعة مداميك، ويقع على جانب الشارع املعبد املتجه 
إلى وس���ط املدينة، ويالحظ أن اجلزء الش���مالي من هذا السور املمتد 17م 
متع���رض لالنهيارات نتيجة االجنرافات الس���نوية للتربة، ونظرا لتعرض 
أط���راف التل لعمليات التجريف خالل اقام���ة احملالت التجارية واحلرفية، 
مما يجعل هذا الس���ور في دائرة اخلطر مس���تقبال، واحلاجة إلى الصيانة. 

يقع هذا السور على اإلحداثيات:
N 32.55862

E 035.84850

كما يقع على ارتفاع حوالي 541 م عن سطح البحر )الشكل 27(.

2� خربة سريس/اربد
تقع هذه اخلربة على اجلهة الش���رقية للش���ارع املعبد املتجه من مدينة 
ارب���د إل���ى بلدة فوعرا ش���ماال، وهي م���ن أراضي حي البارح���ة، وتقع على 

ارتفاع 482م، وعلى اإلحداثيات:
N 32.5814

E 035.83275

يوجد في هذه اخلربة مدافن وكهوف وأساسات مباني كما عثر على 
كس���ر فخارية تعود للعصور الهلينستية، الرومانية، البيزنطية واالموية، 

وكذلك مكعبات فسيفسائية متناثرة من احلجم الكبير.
يق���در عدد املدافن في املوقع حوال���ي 25 مدفنا وهي جميعها منحوتة 
ف���ي الصخ���ر الطبيعي ومن ن���وع املدف���ن ذو املدخل العم���ودي املتفرع إلى 
قبري���ن مزدوج���ني، ورمبا تع���ود هذه املداف���ن إلى العص���ر البيزنطي نظرا 
لوجود طبقة فسيفساء ملونة. من اإلشكاليات التي تواجه املوقع تعرضه 
للحفريات غير الشرعية والتخريب من قبل لصوص اآلثار )الشكل 28(.

26. منظر عام في خربة حديجا. 25. جزء من جدران الكنيسة/ خربة يعمون.
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3� تل البطم )خربة عطروز(
تقع هذه اخلربة ش���مال غ���رب بلدة بيت رأس بحوال���ي 1كم، وترتفع 

عن سطح البحر حوالي 515م، وتقع على اإلحداثيات:
N 32.60366

E 033.83902

أجرت دائرة اآلثار العامة حفرية أثرية في املوقع كش���فت من خاللها 
عن كنيس���ة ذات أرضيات فسيفسائية تعود للعصر البيزنطي، ومخططها 
العام بازليكي، واستخدم في البناء احلجر الكلسي املشذب، كما استخدم 

في املداخل احلجر البازلتي املشذب.
إن ملكية األرض لهذا املوقع ما زالت للمواطنني، ورغم وجود حراس 

على املوقع إال انه بحاجة إلى صيانة )الشكل 29(.

4� خربة سموقة/ أم اجلدايل
تق���ع هذه اخلرب���ة في بلدة ام اجلداي���ل يجاورها جنوب���ا وادي عميق، 

وترتفع عن سطح البحر حوالي 435م، وتقع على االحداثيات:
N 32.59244

E 035.81453

يوج���د في اخلرب���ة مجموعة من الكهوف ومقال���ع احلجر واألحواض 
ومعاص���ر للعنب منحوت���ة في الصخ���ر الطبيعي، ومن املعال���م املميزة في 
اخلربة جتمع لعدة كهوف تفتح مداخلها على حيز مساحته 18م × 11م 

وهي متعرضة للتصدع االنهيارات.
كم���ا تتمي���ز معص���رة العنب بأنه���ا مكونة م���ن حوض ه���رس وأربعة 
أح���واض تصفية متصلة جميعه���ا مبصارف وترتبط بحوض جتميع. من 

ناحية أخرى ينتش���ر ف���ي املوقع مجموعة من الكس���ر الفخارية التي تعود 
إل���ى العصرين الرومان���ي والبيزنطي. ويرتفع وس���ط البل���دة القدمية عن 

سطح البحر حوالي 443م، ويقع على اإلحداثيات:
N 32.60260

E 032.81820

5� تل ابو احلصني/ حور
يق���ع هذا الت���ل في اجلهة اجلنوبي���ة الغربية من بلدة ح���ور، ويبعد عن 
مرك���ز البل���دة حوالي 3ك���م، وهو عب���ارة عن تل واس���ع يطل عل���ى مجرى 
وادي دوقرة وججني، ويرتفع عن سطح البحر حوالي 332م، ويقع على 

اإلحداثيات:
N 32. 60360

E 035.75893

يحت���وي التل على أساس���ات بناء وجدران اس���تخدم فيها احلجر 
الكلس���ي. ويشاهد على الس���طح كس���ر فخارية من عدة عصور مثل: 
الهلينس���تي، احلديدي، الروماني والبيزنطي. كما توجد في التل عدة 
اب���ار للمياه. من اإلش���كاليات الت���ي تواجه التل التعدي���ات واحلفريات 

غير الشرعية )الشكل 30(.

6� تل اجحرة/ فوعرا
يق���ع تل اجحرة غ���رب بلدة فوعرا بحوالي 2كم وهو تل اثري واس���ع 

املساحة، يقع على ارتفاع 369م عن سطح البحر، وعلى اإلحداثيات:
N 32.61602

E 035.74600

ويوج���د عل���ى التل ع���دد من الكه���وف واملقاط���ع الصخري���ة ومعاصر 
للعن���ب ومداف���ن. يش���اهد على الس���طح كس���ر فخارية تعود لع���دة عصور 
منها: احلديدي، الهلينستي، الروماني، البيزنطي واألموي )الشكل 31(.

7� تل سوم/ سوم
يق���ع تل س���وم األثري في اجلهة الش���مالية من بلدة س���وم الذي تقدر 
مس���احة بحوال���ي 4 دومن، ويوجد عل���ى قمة التل مقبرة إس���المية حديثة، 
إضافة إلى ضريح للصحابي اجلليل أبو الدرداء. ينتش���ر على س���طح التل 

27. اجلزء املتبقي من سور مدينة اربد القدمية في العصر البرونزي.

29. حنية كنيسة تل البطم )عطروز(.28. احد املدافن الفردية في خربة سريس.
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كس���ر فخاري���ة من عص���ور مختلفة ابت���داء من العص���ر البرون���زي القدمي 
م���رورا بالعص���ور: الروماني���ة، البيزنطي���ة واألموي���ة. ش���وهدت على التل 
كسر وش���ظايا صوانيه مشغولة، وجزء من تاج عمود كورنثي ومكعبات 
فسيفساء متناثرة. يجاور هذا التل في اجلهتني الشمالية والشرقية خربة 

أثرية تسمى خربة )اخللة(.
يرتفع التل عن سطح البحر حوالي 430م، ويقع على اإلحداثيات:

N 32. 59013

E 035.79370

8� خربة اخللة )خربة سوم(
تقع هذه اخلربة في اجلهة الش���رقية الشمالية من بلدة سوم )الشكل 
32(، ويوج���د بها ع���دد من الكه���وف املنحوتة في الصخ���ر الطبيعي، وقد 
اس���تخدم بعضها سابقا من قبل اجليش، كما توجد في اخلربة عدة مقالع 
حجر وآبار مياه ومدفن جماعي يضم حجرتي دفن تتوزعان على جانبي 
باحة متوسطة في صدرها كوة جدارية قوسيه الشكل، كما شوهد خزان 
م���اء منحوت في الصخر قياس���اته حوال���ي 9 م × 10 م × ارتفاع 4 م وله 
فوه���ة في الس���قف. كم���ا توج���د العديد من الكه���وف املس���تخدمة كحظائر 

لألغنام.
ت���ؤرخ املعالم األثرية في املوقع بش���كل رئيس���ي للعصرين الروماني 
والبيزنط���ي م���ع وج���ود دالئل للس���كن من العص���ر األم���وي. ترتفع خربة 

اخللة عن سطح البحر حوالي 396م، وتقع على اإلحداثيات:
N 32.59072

E 035.79627

9� املدفن امللون بالفريسكو في سوم
يق���ع هذا املدفن داخل كهف منحوت في الصخر الطبيعي اجليري في 
منطقة )كروم املزار( أو ما هو متعارف عليه لدى الس���كان احملليني باس���م 

)الظاهرة(.
يضم هذا املدفن )14( قبرا جداريا يتوسطه باحة بقياس 530سم × 

640سم × ارتفاع 250سم، ويبدو انه قبر عائلي.
زين���ت ج���دران ه���ذا املدف���ن ف���ي باحت���ه الداخلي���ة برس���ومات أل���وان 
الفريس���كو )أل���وان مائي���ة( ومتث���ل أش���كال نباتي���ة وحيوانية مثل: أس���د، 
حص���ان، منر، كلب وغيرها، وكذلك ش���كل عمود ذو ت���اج كورنثي تقريبا، 
كم���ا يتوس���ط باح���ة املدفن حج���ر مبخرة يرتفع 96س���م وقطره 38س���م. 

يتوسط اجلهة اجلنوبية من املدفن جتويف قوسي.
يوج���د على أعل���ى املدخل الرئيس���ي امل���ؤدي إلى املدفن نق���ش يوناني 

بطول 200سم × 26سم.
ي���ؤرخ املدف���ن حلوال���ي القرن���ني الثان���ي أو الثالث امليالدي���ني. في عام 
1974م قام���ت حملة أردنية أملانية مش���تركة بالتنقي���ب والتنظيف في هذا 

املدفن ولم يعنت به بعد هذا التاريخ.
يقع هذا املدفن على ارتفاع 401سم، وعلى اإلحداثيات:

N 32.59118

E 035.79014

من أهم اإلش���كاليات التي تواجه هذا املدفن هي تآكل وتالش���ي ألوان 
الفريس���كو بفعل الرطوبة وعدم الصيانة. أم���ا قطعة األرض املوجود فيها 

30. منظر عام لتل أبو احلصني، حور.

32. مدخل احد املدافن/ خربة سوم.31. منظر عام لتل اجحرا في فوعرا.

إسماعيل ملحم: مشروع املسح األثري التقييمي حلالة املواقع األثرية في محافظة إربد
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املدفن فهي مملوكة خلزينة اململكة/ آثار، ومساحتها 100 متر مربع، أما 
رقم القطعة 138 حوض 3 من كروم املزار )الشكالن 33، 34(.

10� تل املغير/ املغير
يقع تل املغير في اجلنوب الغربي من بلدة املغير، ويشرف على وادي 
راح���وب الواق���ع غرب���ه. والتل األثري صغي���ر احلجم نس���بيا وتبلغ إبعاده 

حوالي 150م × 150م.
يقع التل على ارتفاع حوالي 519م عن سطح البحر، وعلى اإلحداثيات:

N  32.60793

E 035.93364

تع���ود فترات ه���ذا الت���ل إلى العص���ور: احلج���ري احلدي���ث، احلجري 
النحاس���ي، العص���ور البرونزي���ة، احلدي���دي والهلينس���تي. وج���د في التل 

أساسات جدران ومرافق خزين.
يق���ع التل بني مس���اكن املواطنني ويحتاج إلى س���ياج، حيث ان ملكيته 
عائ���دة خلزين���ة اململكة/ آثار. أجري���ت في املوقع حفريات أثرية مش���تركة 
بني جامعة اليرموك وجامعة توبنجن األملانية في املوقع في عام 1985م، 
وق���د س���بق وان قامت دائ���رة اآلث���ار العامة بحفري���ات في الت���ل في عامي 

1974م و1975م لم يتم نشر نتائجها )الشكل 35(.

11� خربة البياض الغربي/ راحوب

تق���ع ه���ذه اخلربة غرب نبع راحوب حوال���ي 150 مترا، وعلى ارتفاع 
445م، وعلى اإلحداثيات:

N 32.60867

E 035.93005

متت���د اخلرب���ة حوال���ي 100 دومن، يحي���ط بج���زء كبي���ر منه���ا ج���دار، 
واس���تخدم في بناءه حجر البازلت األسود. ينتشر على السطح عدد كبير 
م���ن كس���ر الفخار من عص���ور مختلفة منه���ا: العصر البرونزي املتوس���ط 
والعص���ر احلدي���دي. وق���د تع���رض املوق���ع للتجري���ف م���ن قبل أش���خاص 
مجهول���ني مم���ا أدى إل���ى هدم ج���زء من الس���ور احمليط باملوق���ع من اجلهة 

الشرقية.
من اإلشكاليات التي تواجه املوقع تعرضه حلفريات غير شرعية بني 
فين���ة وأخرى. ان املوقع بحاجة إلى استكش���اف وإج���راء بعض التنقيبات 

األثرية به.

12� وادي املعلقة/ املغير
يق���ع وادي املعلق���ة جن���وب خرب���ة راح���وب بحوالي نص���ف كيلومتر، 
ويوج���د ب���ه عدد م���ن الينابيع التي م���ا زال بعضها يتدف���ق والبعض اآلخر 

جف نتيجة تشغيل اآلبار االرتوازية احمليطة باملنطقة.
يرتف���ع مجرى ال���وادي عن س���طح البح���ر حوال���ي 469م، ويقع على 

اإلحداثيات:
N 32.60404

E 35.92785

من ابرز معالم هذا الوادي )عني املعلقة( ويستفاد من مياهها في ري 
البس���اتني وقد عمل نفق منحوت في الصخر فوق مجرى هذا النبع وميتد 
النف���ق اكثر من 1كم ونهايته غير معروف���ة، يبلغ ارتفاع النفق حوالي 3م، 
ويوجد داخله قناة ماء غير منتظمة لتصريف املياه. يعود تاريخ هذا النفق 

للعصر الروماني وأعيد استخدامه الحقا عبر العصور.
م���ن اإلش���كاليات الت���ي يتع���رض له���ا وادي املعلق���ة أعم���ال التجريف 
العش���وائية من قبل املزارعني واملواطنني، فعلى س���بيل املثال توجد مغارة 
بجانب النفق أزيل س���قفها، وبقيت جدرانها الداخلية، وبها كوات  صغيرة 
عل���ى من���ط بيوت احلم���ام، كما تتناث���ر مكعبات الفسيفس���اء في البس���اتني 
املقابلة ملدخل النفق، مما يتطلب وجود رقابة مستمرة على املوقع من قبل  33. مدفن سوم وعلى جدرانه بقايا الفريسكو.

35. منظر عام لتل املغير.34. النقش الكتابي على مدخل مدفن سوم.
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احلراس حلمايته  )الشكل 36(.
ومن املعالم املميزة في الوادي ربوة صغيرة تدعى ربوة الكنيسة تقع 

على اإلحداثيات:
N 32. 60454

E 035.92405

13� خربة ام الطواقي/ دوقرة
تقع هذه اخلربة ش���مال بلدة دوقرة، وترتفع عن سطح البحر حوالي 

384م، وتقع على اإلحداثيات:
N 32.59738

E 035.75967

يوج���د في اخلربة كهف مميز مربع الش���كل س���قفه مفق���ود نحتت في 
جوانب���ه من اجلهات األربعة كوات صغيرة مربعة على منط بيوت احلمام، 
كم���ا يوج���د في اجله���ة اجلنوبي���ة من ه���ذا الكه���ف درج مكون من خمس���ة 
درج���ات. كم���ا يوجد في اخلرب���ة عدة مداف���ن ومعصرة عن���ب منحوتة في 
الصخر الطبيعي مكونة من حوض هرس مستطيل وحوض جتميع دائري 

الشكل. تؤرخ هذه املعالم على األغلب للعصر الروماني )الشكل 37(.
14� تل ججني/ ججني

يقع تل ججني األثري في وسط بلدة ججني، وتبلغ مساحته حوالي 2 
دومن. يقع على ارتفاع 397م عن سطح البحر، وعلى اإلحداثيات:

N 32.58575

E 035.77017

ينتشر على السطح كسر فخارية من عصور مختلفة مثل: البرونزي، 
احلديدي، الروماني، اململوكي والهلينستي. وقد تعرض جزء من هذا التل 

للتجريف.

15� خربة الزيرقون/ املغير
تقع خربة الزيرقون إلى اجلهة الشرقية من بلدة املغير، وعلى ارتفاع 

497م عن سطح البحر، وعلى اإلحداثيات:
N 32.58557

E 033.94870

تش���رف خرب���ة الزيرق���ون عل���ى وادي الش���اللة ف���ي جهت���ه الغربي���ة، 

ويغط���ي املوق���ع مس���احة تبل���غ 400م × 300م وحتت���وي بداخله���ا عل���ى 
مخلفات مدينة من العصر البرونزي القدمي.

أجرت جامعة اليرموك بالتعاون مع جامعة توبنجن األملانية حفريات 
ف���ي املوق���ع في الس���نوات 1984، 1985، 1987م كش���فت ع���ن مخلفات 
معماري���ة م���ن ابرزها س���ور املدينة ال���ذي يبل���غ عرضه 7م يدعم���ه أبراج، 

إضافة إلى اكتشاف أساسات معبد وبيوت سكنية وآبار مياه عميقة.
تع���رض املوقع إلى اعتداءات م���ن قبل لصوص اآلثار مما أدى إلى تخريب 

بعض املعالم. أما ملكية األرض فهي خلزينة اململكة/ آثار )الشكل 38(.

16 � تل سال/ سال
يقع تل س���ال األثري في وس���ط بلدة س���ال، ويرتفع عن سطح البحر 

حوالي 586 م، وعلى اإلحداثيات:
N 32.56767

E 035.91130

يتواج���د على ظهر الت���ل قبور حديثة وخزان ماء ضخم يخدم س���كان 
البلدة، من ابرز مظاهر الس���طح األثرية وجود كسر فخارية من العصور: 
البرون���زي، احلدي���دي، الروماني واألم���وي. كما تتواجد حج���ارة بازلتية 

كبيرة ومتوسطة مستخدمة في أساسات اجلدران.

17� خربة يريحة/ حوارة
تق���ع ه���ذه اخلرب���ة ش���رق بل���دة ح���وارة بحوالي 3ك���م ضم���ن امتداد 
الس���هول الزراعية، وال مييزها س���وى عدة كهوف وآبار مياه منحوته في 
الصخر الطبيعي وانتشار كسر فخارية من عدة عصور منها: البرونزي، 
احلديدي،الهلينستي، الروماني، البيزنطي، األيوبي، اململوكي والعثماني.

تتع���رض هذه اخلربة العتداءات متكررة من قبل لصوص اآلثار بحثا 
ع���ن دفائن عثمانية. يبلغ ارتفاع املوقع عن س���طح البحر 543م )الش���كل 

39(، وعلى اإلحداثيات:
N 32.52671

E 035.94767

18� تل كفريوبا
يقع تل كفريوبا جنوب بلدة كفريوبا على اإلحداثيات:

37. خربة ام الطواقي/ دوقرة.36. مدخل نفق املياه في وادي املعلقة/ الغور.
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N 32.50708

E 035.80595

ويرتف���ع عن س���طح البح���ر 637م، وتدعى املنطقة املوج���ود فيها التل 
)الذهيب���ة( ويتواج���د عل���ى الت���ل رجم م���ن حج���ارة الص���وان، إضافة إلى 
أساس���ات ج���دران تتضح في مقاط���ع التربة احملاذية للش���ارع الرئيس���ي 
املتج���ه م���ن ارب���د إل���ى كفريوب���ا، ومقاط���ع أخ���رى تكش���فت نتيج���ة أعمال 
التجريف في اجلهة الشمالية من التل. وينتشر على السطح كسر فخارية 

من العصر احلديدي.
م���ن اإلش���كاليات الت���ي تواج���ه املوق���ع وج���وده ف���ي ملكي���ات خاصة، 
وان الزحف العمراني احلديث يتوس���ع على حس���اب الت���ل مهددا الطبقات 

االثرية.

19� خربة قمرة/ مرو
تق���ع ه���ذه اخلربة جن���وب بلدة م���رو بحوالي 2ك���م، ويوج���د بها عدد 
م���ن الكهوف وأساس���ات جدران، ورقعة فسيفس���اء بني بي���وت املواطنني، 
كما تنتش���ر في اخلربة كس���ر فخارية من العص���ور: الروماني، البيزنطي 
واألموي، كما يرتفع املوقع عن سطح البحر حوالي 529م )الشكل 40(، 

وتقع على اإلحداثيات:
N 32.61529

E 035.87732

20� تل البلد/ مرو )منطقة اخللة(
تق���ع هذه املنطقة في وس���ط البل���دة، وتعرضت أج���زاء منها للتجريف 
كم���ا ه���و احلال في اجلهة الش���رقية م���ن الطري���ق العام الواص���ل بني مرو 
وحرميا، حيث تتضح بقايا أساسات جدران ومدفن ذو حجرات متعددة، 
وبقاي���ا ارضية فسيفس���ائية، كما يتواجد كس���ر فخ���ار رومانية وبيزنطية 
وأموية. ترتفع املنطقة عن سطح البحر حوالي 505م، وعلى اإلحداثيات:

N 32.608920

E 035.88881

21� تل الصنام/ علعال
يرتف���ع هذا الت���ل األثري عن س���طح البحر حوال���ي 337م. ويقع على 

اإلحداثيات:
N 32.66021

E 035.91576

ويق���ع ه���ذا الت���ل إلى الش���مال م���ن بل���دة علع���ال بحوالي 6ك���م وجنوب 
غ���رب بل���دة ذنيبة، ويحاط املوق���ع بعدد من األودية، ويتواجد فيه أساس���ات 
جدران وجدران استنادية، وعلى قمة التل حجارة كلسية مشغولة، واملوقع 
متعرض للتخريب من قبل لصوص اآلثار. ويعتقد انه ميثل حصن عسكري. 
ينتش���ر على س���طح التل كس���ر فخارية من العصور: البرونزي���ة، احلديدية، 

الهلينستية والرومانية. أما ملكية التل فتعود للدولة )الشكل 41(.

22� تل بيت يافا
يق���ع ه���ذا التل جنوب بلدة بي���ت يافا على بعد حوال���ي نصف كيلومتر 
وعل���ى الش���ارع الرئيس���ي املس���مى طريق البت���رول، وهو ت���ل صغير تبلغ 
مس���احته حوالي دومن ونصف، ومكون من كوم م���ن احلجارة الصوانية 
والكلس���ية. م���ن ناحية اخ���رى فقد كش���فت أعم���ال التخريب الت���ي قام بها 
لص���وص اآلث���ار في اجله���ة اجلنوبية من ه���ذا التل عن أساس���ات جدران، 
غي���ر ان الهدف املتوق���ع لهذا التل ه���و نقطة مراقبة واتصال الس���يما وانه 
ضمن مس���ار عدد من التالل مثل تل جحفية وتل االش���يعر، ويتواجد على 
السطح كس���ر فخارية تعود للعصرين: احلديدي و األموي. يرتفع املوقع 

عن سطح البحر حوالي 689م )الشكل 42(، ويقع على اإلحداثيات:
N 32.50645

E 035.79192

38. بقايا برج دائري، الزيرقون.

40. احد املدافن في خربة قمرة.39. منظر عام للحفريات غير الشرعية في خربة يريحة.
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23� تلة بيت يافا
تق���ع هذه التل���ة داخل بل���دة بيت يافا وبني مس���اكن املواطن���ني، وتبعد 
حوالي 100م إلى ش���مال ش���رق املقبرة اإلس���المية )الشكل 43(. ترتفع 

عن سطح البحر حوالي 624م، وعلى اإلحداثيات: 
N 32.51985

E 035.79040

مت جتريف نصف هذا التل من قبل املواطنني وبقي النصف الش���مالي 
الذي يش���تمل على مصاطب حجرية من حجارة الصوان وحجارة كلسية 

مشذبة.

24� تل االشيعر/ زحر
يحاذي هذا التل الش���ارع الرئيس���ي الذي يصل مدين���ة اربد باألغوار 
الش���مالية. تبلغ مساحته حوالي 16 دومنا تقريبا، ويتواجد فيه أساسات 
ج���دران ف���ي اكثر م���ن جه���ة وخاص���ة الش���مالية والغربي���ة، يتض���ح منها 
مدخل ملبنى، وينتش���ر على السطح كسر فخارية من العصور: احلديدي، 
الروماني والبيزنطي، كما يتواجد في اجلهتني اجلنوبية والشمالية وعلى 
بعد حوالي 50م بقايا قبور الدوملن. تعود ملكيته إلى دائرة اآلثار العامة. 
يرتف���ع ه���ذا التل عن س���طح البح���ر بحوال���ي 542م )الش���كل 44(. ويقع 

جنوب بلدة زحر على اإلحداثيات:
N 32. 3331

E 035.484

25� تل كفريوبا/ كفريوبا
يق���ع ه���ذا التل ف���ي اجلهة اجلنوبية م���ن بلدة كفريوب���ا، وحتديدا قرب 
مس���جد حمزة بن عبد املطلب، تقدرمس���احته بحوالي 12 دومنا وسطحه 
مس���توي ومنح���در، كم���ا يوجد في اجلهة الش���رقية منه رج���م من حجارة 
الص���وان. يتواجد في التل أساس���ات جدران تتضح ف���ي مقاطع التجريف 
احلديثة في اجلهتني الش���مالية والغربية من التل، كما ينتشر على السطح 
كس���ر فخارية تعود إلى العصر احلديدي. يرتفع عن س���طح البحر حوالي 

637م، ويقع على االحداثيات:
N 32.50708

E 035.80575

26� بيت رأس
تق���ع بل���دة بي���ت راس ش���مال مدين���ة اربد، ويعد وس���ط البل���دة القدمي 
مرك���ز البلدة احلديثة، ويقع اس���فل مبانيها احلديثة آث���ار مدينة بيت راس 
التاريخي���ة. وه���ي إحدى م���دن الديكابوليس )املدن العش���ر( التي ارتبطت 
بحل���ف دفاع���ي اقتص���ادي في العص���ر الرومان���ي، وكان اس���م بيت راس 
الق���دمي )كابيتولياس(. لم يبق من اثار مدينة كابيتولياس س���وى عدد من 
املعالم منها: البركة، الس���وق التجاري الروماني، املسرح املدرج، جزء من 
س���ور املدينة ونفق جر املياه وعدة م���ن املدافن، كما عثر على مجموعة من 
القطع احلجرية املش���غولة املتناثرة في مباني املواطنني. ترتفع عن س���طح 

43. تلة بيت يافا بع تعرضعا للتجريف.41. تل الصنام/ علعال.

44. منظر عام لتل االشيعر/ بلدة زحر.42. منظر عام لتل بيت يافا.
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البحر حوالي 598م، وتقع على اإلحداثيات:
N 32.59792

E 035.85873

27� املسرح املدرج/ بيت رأس
يقع املسرح املدرج في اجلهة الشمالية من بلدة بيت راس، وهو احدث 
اكتش���اف اث���ري ملس���رح رومان���ي في تل���ك املنطقة، حي���ث أجرت ب���ه دائرة 
اآلث���ار العام���ة حفري���ات أثرية منذ ع���ام 1999م إلى عام 2010م كش���فت 
ع���ن معظ���م معامله. يبلغ امت���داد معامله العمرانية حوالي 70م ش���رق � غرب 
وحوالي 54م ش���مال � جنوب مبس���احة اجمالية تقدر بحوالي 3780 متر 
مرب���ع، وتبلغ س���عته من املش���اهدين حوالي 3000 ش���خص، وهو يتكون 
من األجزاء التقليدية للمس���رح الرومان���ي وهي: املنصة في املقدمة، احللبة 
)االوركس���ترا( ف���ي املنتص���ف، املقاعد املدرج���ة التي تتوزع ح���ول احللبة، 
منطقة تغيير املالبس، أبراج للمراقبة، ممرات بني املقاعد وعدد من األقبية. 
أما تاريخ املس���رح فانه يع���ود للقرن الثاني امليالدي. وقد اعيد اس���تخدامه 
ف���ي العصر البيزنط���ي ألغراض أخرى غير الهدف املس���رحي بدليل إغالق 
مداخل املس���رح وبناء سور املدينة بجانب جدار املسرح الشمالي. ويحتاج 
املس���رح بكام���ل معامله إلى صيان���ة وترميم، غير أن ابرز اإلش���كاليات التي 
تواجه���ه ان معظ���م مس���احته واقعة ب���ني مس���اكن املواطنني احلديث���ة، وان 
أجزاء قليلة من مساحة املسرح مملوكة لدائرة اآلثار العامة )الشكل 45(. 

يرتفع عن سطح البحر حوالي 573م، ويقع على اإلحداثيات:
N  32.59856

E 035.85841

28� السوق التجاري الروماني/ بيت رأس
بقاي���ا هذا الس���وق الرومان���ي عبارة عن ع���دة حوانيت متج���اورة تقع 
وس���ط بلدة بيت راس بجانب مس���جد البل���دة القدمية، يتكون الس���وق من 
تس���عة حوانيت متجاورة تفتح على اجلهة الش���مالية، بنيت أس���قفها على 
نظام العقود نصف البرميلية واستخدمت فيها احلجارة الكلسية املشذبة، 
ويع���ود تاريخه للقرن الثاني امليالدي. أج���رت دائرة اآلثار العامة في عام 
2003م أعمال صيانة وترميم للموقع، كما مت الكش���ف عن بقايا كنيس���ة 
بيزنطي���ة ذات أرضيات فسيفس���ائية في س���احة هذا الس���وق. تعود ملكية 
قطعة األرض الواقع بها هذا السوق إلى دائرة اآلثار العامة )الشكل 46(. 

ويرتفع عن مستوى سطح البحر حوالي 573م، ويقع على اإلحداثيات:

N 32.59856

E 035.85841

29� البركة اجلنوبية/ بيت رأس
تق���ع هذه البركة في اجله���ة اجلنوبية من البلدة القدمية، تتخذ ش���كال 
مس���تطيال إبعادها 64م × 44م ويصل عمقها حوالي 9م، بنيت جدرانها 
م���ن احلجر الكلس���ي، ويصل عرض اجل���دران حوالي 282س���م، ودعمت 
ه���ذه اجلدران عن طريق بناء العقود فيه���ا، والتي من احملتمل انها متصلة 
بنف���ق بي���ت راس الذي كان يجل���ب لها املياه عن���د احلاجة. يع���ود تار يخها 
إلى العصر الروماني، وحتتاج إلى أعمال ترميم وتنظيف وتسييج حفاظا 
عليه���ا )الش���كل 47(. ترتفع عن س���طح البحر حوال���ي 577م، وتقع على 

اإلحداثيات: 
N 32.59725

E 035.85318

30� النفق
يق���ع هذا النف���ق في اجلهة الغربية من بيت رأس وعلى ارتفاع 530م، 
وقد احلقت به التمددات العمرانية احلديثة أضرارا كثيرة. ميتد النفق مئات 
األمت���ار في إطراف وداخ���ل املدينة االثرية حيث ال يق���ل طوله عن 300م، 
وكان مزودا رئيسيا للمدينة مبياه الشرب، ومنها البركة اجلنوبية للبلدة، 
يبل���غ ع���رض النف���ق 4�5م وارتفاعه متف���اوت ويصل إل���ى 8م، وقد عملت 
فوهات في س���قف النفق إلدخال املياه في موس���م الش���تاء. والنفق بكامله 
محف���ور ف���ي الصخر الطبيع���ي ويحتاج إلى استكش���اف ملعرف���ة امتداداته 
احلقيقي���ة وعالقت���ه بش���بكة انفاق م���دن الديكابوليس )الش���كل 48(. يقع 

على إحداثيات: 
 N32.59692

 E035.85010

شكر وتقدير
أتوجه بالش���كر والتقدير للزميل إبراهيم حس���ني الزعب���ي على قيامه 
بتصوير املعالم األثرية التي ش���ملها املس���ح، والزميل محمد اخلالدي على 
قيام���ه بأخذ إحداثيات املواقع التي ش���ملها املس���ح واس���تخراج صور من 
موقع جوجل ارث، كما اشكر السائقين رائد فرح، مجدي طعاني ومحمد 

حماد على ما بذلوه جميعا من جهد.

46. منظر عام للسوق التجاري الروماني في بيت رأس.45. منظر عام ملدرج بيت رأس.
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49. فريق املسح األثري أثناء زيارته لتل زرعة في وادي العرب.47. منظر عام للبركة في بيت رأس.

48. نفق بيت رأس.

إسماعيل ملحم: مشروع املسح األثري التقييمي حلالة املواقع األثرية في محافظة إربد




