
-31-

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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حولية دائرة اآلثار العامة 56 )2012(
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.
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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.
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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.

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

حولية دائرة اآلثار العامة 56 )2012(



-47-

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




