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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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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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 أحمد الش: قصر الطوبه شاهد حي على سقوط دولة بني أمية
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 
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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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