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‘N ever did any man before Pompey set forth with so 
great authority conferred upon him by the Romans.’ So 
wrote the Roman historian Appian in the 2nd century AD. 
It was these unprecedented powers, in the hands of one 
of its most brilliant generals, that in 64 BC led to Rome’s 
entry into the affairs of the area that is now Jordan.

Pompey first conquered the neighbouring kingdoms 
of Pontus and Armenia at the south-eastern end of the 
Black Sea, and sent another army into Seleucid Syria. 
It was not a tough assignment—the remnants of the 
Seleucid empire (which extended south into Jordan) 
had already been fragmented by the Armenians’ earlier 
annexations of territory and by the incompetence of 
the current Seleucid rulers. It had dissolved into a 
melting pot of warring tribes and bandit groups. Most 
submitted without a fight and—when Pompey arrived 
in the area in the summer of 64 BC—the various 
fragments of the old empire were quickly coalesced 
into the new Roman Province of Syria. Local leaders 
who refused to submit were either executed or exiled; 
those who agreed to toe the Roman line could remain 
as rulers on payment of a large indemnity, which helped 
pay the Roman army. 

.Right: Nymphaeum in Jarashإىل اليمني: سبيل احلوريَّات يف جرش.
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الرومان والبيزنطيون

َض الروماُن رجاًل قبل پومپي بمثل الصالحيَّات التي  ‘‘مل يسبق أن َفوَّ

خ الروماينُّ أپيان يف  حازها للُمِضِّ يف الفتوحات’’. هذا ما كتَبه املؤرِّ
القرن الثاين للميالد. وبَفضِل هذه الصالحيَّات غري املسبوقة، التي 

وضعت يف أيدي أحد أملع اجلنراالت الرومان، دخلت روما يف 64 
ق.م يف املنطقة، التي هي األردنُّ اليوَم.

احتلَّ پومپي ممالك مناطق ‘‘پونتوس’’ و‘‘أرمينيا’’ املجاورة يف اجلزء 
اجلنويبِّ الرشقيِّ من البحر األسود، كام أرسل جيًشا آخر إىل سوريا 

ة  ة صعبًة؛ إذ كانت بقايا اإلمرباطوريَّ السلوقيَّة. ومل تكن املهمَّ
ت إىل األردّن(، قد اقُتِسَمْت ما بني األرمن من  السلوقيَّة )والتي امتدَّ

ام السلوقيِّني  وا بعض األرايض السلوقيَّة، واحلكَّ جهة، الذين ضمُّ
غري األكفاء من جهٍة أخرى، فتصارعت عىل املنطقة القبائل املتحاربة 

والعصابات. وهكذا استسلَم معظُمها دون قتال عندما وصل 
دت األقاليم املتحاربة يف  پومپي إىل املنطقة يف صيف 64 ق.م، وتوحَّ
ْت إىل املقاطعة الرومانيَّة اجلديدة من  ة القديمة، وانضمَّ اإلمرباطوريَّ

يُّون الذين رفضوا االنصياع للرومان فقد  ام املحلِّ ا احلكَّ سوريا. أمَّ
ضوا للقتل أو النفي، بينام استطاَع أولئك الذين خضعوا للحكم  تعرَّ
الروماينِّ البقاَء يف مناصبِهم، رشيطَة دفع جزيٍة هائلٍة كانت ُتستخَدم 

لتمويل اجليش الرومايّن.
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إىل اجلنوب من املقاطعة اجلديدة، تقع منطقة معروفة باملدن العرش 
)الديكاپوليس(، التي يوَجد معظُمها يف شامل غرب األردنِّ اليوم، 
، و شاماًل إىل سوريا يف مناطق  ْت سابًقا إىل غرب نر األردنِّ وامتدَّ

امها احلشمونيِّني  ر پومپي املدن اهللنستيَّة من حكَّ دة. حرَّ متعدِّ
القساة، ومنَح تلك املدَن نوًعا من احلكم الذايتِّ مقابل دفع الرضيبة 

إىل خزينة روما.

ظلَّْت هناك مسألتان صعبتان بكيفيَّة التعامل مع منطقَتني كانتا سياسيًّا 
أكثر تكاماًل: هيودا يف الغرب حتت ُحكم احلشمونيِّني، ومنطقة 

األنباط يف اجلنوب. وكانت املنطقتان مملكَتني مستقلََّتني، وكانتا عىل 
ٍة طويلة. يف تلك األثناء، أدرَك امللك النبطيُّ احلارُث  عداء تارخييٍّ ملدَّ
الثالث رسيًعا امليزان اجلديد للقوى يف املنطقة، وقد سبَق له أن انصاَع 
ألمر أحد مبعوثي القائد پومپي يف سوريا لسحب جيشه من القدس 
حيث كان يدعُم امللَك الرشعيَّ هناك، هريكانوس الثاين، يف مواَجهِة 

أخيه أرسطوبولس الثاين، الذي استوىل عىل عرشه.

َك  َذ پومپي قراًرا غري حمسوٍب بحكمٍة إذ حترَّ يف عام 63 ق. م، اختَّ
َد طبيعَة العالقِة ما بني الرومان واألنباِط.  بجيشه نحو اجلنوب، لُيحدِّ

عندها استغلَّ أرسطوبولس الفرصَة السانحَة للثورة. وإثر ذلك، 
عاد پومپي إىل القدس، وخلَع أرسطوبولس عن العرش، وأعاَد 

هريكانوس إىل مكانه، لكنَّه أنزل رتبَته من ملك إىل حاكم.

وعندما عاد پومپي إىل روما يف عام 62 ق.م، ظلَّْت هناك منطقتان فقط 
تتمتَّعان بنوع من االستقالل: منطقة األنباط ومنطقة املدن العرش )التي 
متتعت بحكم ذايتٍّ إىل حدٍّ ما(. وشملت هاتاِن املنطقتان معظَم مساحِة 
ا ‘‘الپرييَّة’’، والتي تقع يف الوسط الغريبِّ لألردّن، فكانت ال  ، أمَّ األردنِّ

موا فيها. تزال حتت حكم اليهود، أي أنَّ الرومان هم الذين حتكَّ

ة  مل يعد پومپي إىل املنطقة ثانيًة؛ فربَّام كان واثًقا بأنَّ املقاطعات السوريَّ
امه  اجلديدة، واحلاكم املمثِّل لليهود كانوا مجيًعا حتت سيطرة حكَّ

وجيشه. فام كانت منطقة املدن العرش لتخاطر بفقدان استقالهلا، ومل 
ة مشكلة يف ذلك احلني. يتوقَّع أن يتسبََّب األنباُط املستقلُّون يف أيَّ

ويف أثناء موكب النرص يف روما، ضمَّ پومپي ‘‘العربيَّة’’ )بام يف ذلك 
ها قبل أن يفعل ذلك يف  منطقة األنباط( ضمن قائمة البالد التي ضمَّ
الواقع، يف مؤرشِّ إىل أنَّ احلكم الروماينَّ كان يتطلَّع إىل السيطرة عىل 

Just south of the new province lay the area known as 
the Decapolis, most of it in the north-west of today’s 
Jordan, though also stretching west of the Jordan River 
in one instance, and north into Syria in several others. 
Pompey liberated its Hellenised cities from their 
decades of harsh Hasmonaean rule and gave them a 
measure of autonomy in return for taxes paid into the 
Roman coffers. 

There remained the more complex questions of how 
to deal with two other areas that were politically 
more integrated—Judaea in the west, ruled by the 
Hasmonaeans, and Nabataea in the south—independent 
kingdoms, which had long lived in mutual antipathy. The 
Nabataean king, Aretas III, quickly recognised the weight 
of this new power in the region—he had already heeded 
an order by Pompey’s legate in Syria to withdraw his army 
from Jerusalem where he was supporting the rightful 
king, Hyrcanus II, against his brother, Aristobulus II, 
who had seized the throne. The usurper was less prudent 
—when Pompey moved south with an army in 63 BC to 
clarify Rome’s relationship with the Nabataean kingdom, 
Aristobulus took his chance to raise a revolt. Abandoning 
his Nabataean mission, Pompey returned to Jerusalem, 
deposed Aristobulus and re-installed Hyrcanus, as 
ethnarch but not as king.

When Pompey returned to Rome in 62 BC, only two 
areas still had any independence—Nabataea and the 
semi-autonomous Decapolis region. Together, these 
cover most of today’s Jordan. Though Peraea—in west-
central Jordan—was still ruled by Judaea, and was in 
turn controlled by Rome. Pompey never returned to the 
region; perhaps he was confident that the new province 
of Syria and the client ethnarchy of Judaea were under 
the control of his legates and the army. The Decapolis 
cities would not risk losing their autonomy and the still 
independent Nabataeans were unlikely to cause trouble 
for the time being.

In his subsequent triumph in Rome, Pompey prematurely 
included ‘Arabia’ (probably Nabataea) among the banners 
of the lands he had conquered—an indication, perhaps, 
that other areas were already in Rome’s sights. Any such 
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 .Sites from Romans & Byzantines Periods on Modern Jordan Mapاملواقع من احلقبة الرومانيَّة والبيزنطيَّة عىل خريطة األردن املعارص.
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ة  َلْت تلك اخلُطط؛ ألنَّ اإلمرباطوريَّ أماكن أخرى. لكْن رسعاَن ما ُأجِّ
الرومانيَّة تورطَّت عىل مدى عقَدين يف سلسلٍة من احلروب األهليَّة، 

بدأت عام 49 ق. م ما بني پومپي ويوليوس قيرص، ووضعت 
الوالءات يف املنطقة عىل املحكِّ يف تلك الفرتة. نجَح يوليوس قيرص 

اًل يف استقطاِب اإلسناد، لكْن بعد ثالث سنوات، عندما مات  أوَّ
انتقَلِت املنطقة إىل قاتَليه، كاسيوس وبروتس. وعند هزيمتهام يف عام 

ُّ إىل  42 ق.م عىل يد أوكتاڤيوس ومارك أنطونيو، ماَل الدعُم املحلِّ
ت  موا حتَّى وصلوا إىل هيودا غرًبا. واستمرَّ جهِة الپارثيِّني، الذين تقدَّ
هذه احلاُل إىل عام 37 ق.م، حني أجرب الروماُن الپارثيِّني عىل الَعودة 

إىل بالدهم رشًقا، وأعادوا تثبيَت ُحكِمهم.

تسلََّم مارك أنطونيو مقاليَد احلكم يف املقاطعات الرومانيَّة الرشقيَّة، 
وعندها أشفَق الذين اتَّبعوا والءاٍت خمالفًة يف السابق عىل سالمتهم. 

لكنَّ سياسَة أنطونيو التي اتَّسَمْت بالشهامة؛ وانشغاله بكليوپاترا، 
أتاحا خلصومه السابقني فرصَة مراَجعة والئهم. 

وبينام حكم أنطونيو يف الرشق، ثبََّت الداهيُة أوكتاڤيوس موقَعه يف 
ك حتاُلِفهام إىل اندالع حرب أهليَّة أخرى انتهت  روما. وأدَّى تفكُّ

هبزيمة أنطونيو وانتحاره يف عام 30 ق.م. وال بدَّ أنَّ املدَن والقبائَل 
ل  يف األردن كانت يف َحريٍة بشأن مصريها املنتَظر بعد إعادة تشكُّ
ة يف حينه. وهكذا  ة الرومانيَّة، التي صارت إمرباطوريَّ اجلمهوريَّ

ل، وُعِرَف الحًقا بِاْسم  صاَر أوكتاڤيوس اإلمرباطوَر الروماينَّ األوَّ
د بإجراء  اَن ُحكِمه الذي دام 43 سنًة، تعهَّ ‘‘أغسطس قيرص’’. وإبَّ
ة يف روما، ويف إدارة املقاطعات النائية،  إصالحات شاملة رضوريَّ

لم الرومايّن- والذي  ليبدأ ما صار ُيعَرف باسم ‘‘پاكس رومانا’’- السِّ
استمرَّ نحو 200 عام.

ان املحلِّيِّني للمدن العرش، فكان معظمهم من  ويف ما خيصُّ السكَّ
العرب، فضاًل عن بعض أحفاد املستعربني من القرن الرابع قبل 

امليالد، من املسَتوطِنني اإلغريق واملقدونيِّني، وقد ظنُّوا أنَّ يَد روما 
اجلديدة أخفُّ وطأًة، وكانت دون شكٍّ موضَع ترحيب بعد عقود من 
ة السلوقيَّة، أو احلكم القايس  ك اإلمرباطوريَّ الفوىض التي رافقت تفكُّ

للحشمونيِّني، والذي تبعته معارك وجتاذب الوالء إبَّان احلروب 
ان أخرًيا حياًة أكثر أمنًا مل يسبْق  األهليَّة. وبعد كلِّ هذا، وجَد السكَّ

أليٍّ منهم أن شهَد مثياًل هلا من قبل. فعىل العموم، أداروا املنطقة 
بأسلوهبم اخلاّص، رغم وجود حاكم روماينٍّ مقيم، وَفيلَقني أو ثالثة 

plans, however, were soon put on hold while the Roman 
republic was embroiled for nearly two decades in a series 
of civil wars, starting in 49 BC between Pompey and 
Julius Caesar. Loyalties in the region were sorely tried 
throughout this time. Julius Caesar, at first, successfully 
canvassed support, but after his death three years later 
allegiance was transferred to his assassins, Cassius and 
Brutus. On their defeat in 42 BC by Octavian and Mark 
Antony, local support now swung behind the Parthians, 
who moved in and captured territory as far west as 
Judaea—until in 37 BC the Romans drove the Parthians 
back to their homeland in the east and re-established 
their rule. With Mark Antony now taking charge of 
the eastern Roman provinces, those who had made 
inappropriate decisions must have feared for their future 
wellbeing; but Antony’s policy of magnanimity and his 
preoccupation with Cleopatra allowed his erstwhile 
opponents to make a discreet revision of their loyalties.

While Antony ruled in the east, Octavian shrewdly 
consolidated his position in Rome. When their alliance 
dissolved into renewed civil war, ending with Antony’s 
defeat and then suicide in 30 BC, the cities and tribes of 
Jordan must once again have wondered what fate had in 
store for them as the Roman Republic became formalised 
as an empire. The first emperor was Octavian, soon to 
be known more grandiosely as Caesar Augustus. In the 
43 years of his reign, he undertook sweeping and much 
needed reforms both in Rome and in the administration 
of the far-flung provinces of the empire, initiating what 
became known as the Pax Romana (Roman peace) 
which lasted for around 200 years.

For the local population of the Decapolis—mainly 
Arabs, but also some Arabised descendants of the 4th 
century BC Greek and Macedonian settlers—the new 
lighter hand of Rome must have come as a welcome 
respite. After decades of chaos as the Seleucid empire 
disintegrated, or of harsh rule by the Hasmonaeans, 
followed by the battles and loyalty-tugging of the civil 
wars, they now discovered a more peaceful life than any 
of them could remember. By and large they ran their own 
administrations, though there was a resident Roman 
governor and two or three Roman legions throughout 

the province to ensure stability and to collect taxes. And 
peace brought a level of prosperity, that not only made 
their new taxes relatively easy to bear, but also enabled 
them to indulge in grand new building projects and in 
intellectual and cultural pursuits.

Although the Romans had tried more than once to bring 
the Nabataean kingdom under their control, it was not 
until 106 AD, in the reign of the Emperor Trajan, that 
they finally succeeded. How this happened remains 
obscure—the only reference is from the Roman historian 
Cassius Dio, who wrote that, ‘[Cornelius] Palma the 
governor of Syria subdued the part of Arabia around 
Petra and made it subject to the Romans’. There is 
no report of fighting, and Roman coins minted soon 
afterwards bear the legend ‘Arabia Adquisita’ (acquired) 
not the more usual ‘capta’, with its implication of battle 
and capture. The last remaining piece in the Roman 
jigsaw puzzle of the Middle East had finally been put in 
place, giving them direct control up to the Euphrates and 
the desert, and from the Black Sea to the Red Sea.

The addition of this important territory necessitated 
the complete reorganisation of the Roman provinces 
in the region. Nabataea became the main part of the 
new Province of Arabia, its capital transferred from 
Petra to Bostra in southern Syria. Some Decapolis 
cities (Philadelphia/Amman and Gerasa/Jarash among 
others) were added to the new province, while others 
(Gadara/Umm Qais and Pella/Tabaqat Fahl) became 
part of the renamed Province of Palaestina on the west. 
New governors were appointed and additional Roman 
legions brought in. To accommodate the soldiers, forts 
were built at strategic points throughout the provinces, 
including in the inhospitable black basalt desert in the 
east. Collectively these forts were known as the Limes 
Arabicus, the Arabian frontier—not primarily to prevent 
people beyond the borders from entering, but to make it 
clear that from this point on Roman laws applied. New 
roads were also built, connecting the forts to the main 
towns; and between 111–114 AD the longest continuous 
road was constructed—the Via Nova Traiana (Trajan’s 
New Road)—which linked Bostra in the north with the 
Red Sea port of Ayla (Aqaba), 400 km to the south. 

فيالق من اجلنود الرومان يف مجيع أرجاء املقاطعة لضامن االستقرار 
وجلمع الرضائب.

جلَب السالم مستًوى من الرخاء جعل الرضائَب اجلديدَة يف متناَوِل 
نهم من االنخراط يف مشاريع بناء جديدة كربى، ويف  دافعيها، ومكَّ

ة وثقافيَّة. أنشطٍة فكريَّ

ة إخضاع مملكة األنباط،  ورغم أنَّ الروماَن حاولوا أكثر من مرَّ
فلم يتأتَّ هلم ذلك حتَّى عام 106م، يف عهد اإلمرباطور تراجان. 
خ  لكنَّ كيفيَّة حدوِث ذلك تظلُّ غامضة؛ فاملرجع الوحيد هو املؤرِّ

الروماينُّ كاسيوس ديو، الذي كتب أنَّ ]كورنيليوس[ پاملا حاكم 
سوريا ضمَّ جزًءا من اململكة العربيَّة قريًبا من البرتا، وجعلها حتت 
ت  احلكم الرومايّن. وال يوجد أيُّ سجلٍّ عن وقوع قتال، وقد ُصكَّ
ة رومانيَّة رُضبت عليها عبارة تدلُّ  بعد ذلك بوقٍت قصري قطع نقديَّ

ت إىل الدولة الرومانيَّة، ومل خيوضوا حرًبا. ويوضح هذا  ا ُضمَّ عىل أنَّ
ومان يف منطقة الرشق  أنَّ اململكة النبطيَّة أصبحت آخر معقل للرُّ
األوسط، وبذلك سيطروا سيطرًة مبارشًة عىل املنطقة وصواًل إىل 

الفرات والصحراء، ومن البحر األسود إىل البحر األمحر.

وهبذه االسرتاجتيَّة الرومانيَّة، ُأعيَد تنظيم املقاطعات، فصارت اململكُة 
النبطيَُّة ضمَن اجلزِء الرئييسِّ من املقاطعة العربيَّة اجلديدة، وانتقلت 
عاصمتها من البرتا إىل ُبرصى يف جنوب سوريا. كام ُأضيفت بعُض 
ن[ وجراسا ]جرش[( إىل املقاطعة  املدن العرش )مثل فيالدلفيا ]عامَّ

اجلديدة، بينام صارت مدٌن أخرى )جدارا ]أم قيس[ وپيال ]طبقة 
َيْت فلسطني. وقد جرى تعينُي  فحل[( جزًءا من مقاطعة يف الغرب ُسمِّ

والٍة جدٍد وَجْلِب فيالَق رومانيَّة إضافيَّة. وحتَّى جيري استيعاب اجلنود، 
ُبنَيِت احلصوُن يف نقاٍط اسرتاتيجيٍَّة يف مجيع أرجاء املقاطعات، بام يف 

ذلك يف الصحراء البازلتيَّة السوداء القاسية يف رشق البالد. وقد ُعِرفْت 
هذه احلصون بمجملها بمصطلح ‘‘احلدود العربيَّة’’ )الليمز العريّب(.

مل يكْن غرُض هذه احلصون منع الناس القاطنني خلف هذه احلدود 
من دخول املناطق الرومانيَّة، بل كانت لبيان أنَّ القوانني الرومانيَّة 
كانت ُتطبَُّق ابتداء من هذه النقطة فصاعًدا. وقد ُبنيت أيًضا طرٌق 

جديدة لرتبَط احلصون باملدن الرئيسيَّة. وما بني عاَمي 111 و114م، 
ُبنِي أطَول طريق– طريق تراجان اجلديد– الذي وصل ُبرصى يف 
الشامل بميناء البحر األمحر أيلة )العقبة( عىل بعد 400كم جنوًبا.
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In the towns, the building programme included bath 
houses, theatres, colonnaded streets, arched gateways, 
houses, agoras, basilicas (for law courts) and temples—
everything that the Romans regarded as necessary 
ingredients for architectural elegance and civilised life. 
Theatres were particularly important—from the late 1st 
century AD until the mid 3rd century the people of Gerasa 
and Gadara each built three theatres in or near the city 
for the intellectual elevation, or sheer entertainment, of 
their citizens. Philadelphia had two and most of the other 
towns had one. Gerasa also built a hippodrome for the 
more exciting amusement provided by chariot races; and 
Gadara started one, but never finished it—a statement of 
their aspirations to more than average grandeur.

Christian communities grew in Jordan from an early 
stage, as they did throughout the Roman Empire. Not long 
after the first Jewish revolt against the Romans began in 
66 AD, a small group of Christians in Jerusalem fled the 
repression there and took refuge in Pella—perhaps an 
indication that a Christian community already existed 
there. For much of the first two centuries AD Christian 
groups lived in peace with their neighbours both in the 
towns and rural areas—and, for most of the time, with 
the Roman authorities. But there were recurring periods 
of persecutions of Christians who refused to worship the 
Roman gods or recognise the divine status of the emperor. 
Early in the 4th century a certain Maximus, prefect of 
Petra, showed such outstanding enthusiasm for calling 
Christians to account for perceived misdemeanours.He 
was sent to Philadelphia, where he had wider scope for his 
persecuting zeal. Many Christians in the region were sent 
as punishment to Phaeno (today’s Faynan) in southern 
Jordan, where they worked the copper mines and smelting 
kilns—and where most died, either from the terrible work 
and conditions or because they were executed.

It was Diocletian, an emperor particularly notable for 
his persecution of Christians, who also instituted much 
needed reforms in both eastern and western provinces, 
and in the administration of the empire as a whole. 
Between 284–305 AD, a time when the nomadic Arab 
tribes were threatening the security of the eastern 
provinces, he strengthened the borders by adding more 

ة، واملسارح،  مات العامَّ وقد شمَل برنامج البناء يف املدن احلامَّ
سة، واملنازل، واألسواق أو  دة، والبوابات املقوَّ والشوارع املعمَّ

ة(، والبازيليكا )املحاكم( واملعابد- إذ أي  األغورا )الساحات الدائريَّ
ة للحياة املدنيَّة. ا لألناقة املعامريَّ أنَّ الرومان بنوا كلَّ ما حسبوه رضوريًّ

ل للميالد حتَّى منتصف  أدَّت املسارح دوًرا مهامًّ من أواخر القرن األوَّ
ان جراسا وجدارا ثالثة مسارح يف كلٍّ منهام  القرن الثالث؛ فبنى سكَّ

أو بالقرب منهام لرفع املستوى الثقايفِّ ملواطنيها أو للرتفيه عنهم. 
وكان يف فيالدلفيا مرسحان، ويف معظم املدن األخرى مرسح واحد. 

كام أقامت جراسا مضامًرا لسباِق اخليل إلقامة سباقات العربات 
احلافلة بالتشويق. ومع أنَّ العمل بدأ يف بناء مضامر يف جدارا، فإنَّه مل 

يستكمل. ويف هذا دليل عىل تطلُّعاهتم إىل َعَظمٍة تفوُق املألوف.

رة، كام فعلوا  عاشت اجلامعات املسيحيَّة يف األردنِّ منذ مرحلٍة مبكِّ
ٍة بسيطٍة عىل  ة الرومانيَّة. وبعد مرور مدَّ يف مجيع أنحاء اإلمرباطوريَّ
ة األوىل ضدَّ الرومان عام 66م، هرَبْت جمموعٌة من  الثورة اليهوديَّ

املسيحيِّني من القدس لتجنُّب االضطهاد، وجلأوا إىل پيال. ولعلَّ يف 
هذا مؤرًشا إىل أنَّ مجاعًة مسيحيَّة كانت هناك يف ذلك احلني.

َلني للميالد بسالم  عاشت اجلامعات املسيحيَّة األوىل يف القرَنني األوَّ
مع جريانم سواء يف املدن أم يف املناطق الريفيَّة، كام سارت األمور 
عىل ما يرام يف معظم األوقات مع السلطات الرومانيَّة أيًضا. لكْن 

كانت هناك فرتات اضطهاد للمسيحيِّني الذين رفضوا عبادة اآلهلة 
الرومانيَّة أو االعرتاف بألوهيَّة األباطرة الرومان.

ويف أوائل القرن الرابع للميالد، ُعنيِّ شخٌص ُيدعى مكسيموس 
ا ملحاسبة املسيحيِّني عىل مثل  ًسا جدًّ حاكاًم عىل البرتا، وقد كان متحمِّ

َي إىل رتبة حاكم فيالدلفيا، حيث كان له  هذه األفعال، حتَّى إنَّه ُرقِّ
جمال أوسع ملامرسة محاسته الدينيَّة. وأرسل العديد من املسيحيِّني يف 
املنطقة إىل ‘‘فاينو’’ )فينان اليوم( يف جنوب األردنِّ عقاًبا هلم، حيث 

عملوا يف مناجم النحاس وأفران الصهر، ومات الكثريون منهم هناك 
ة أو بفعل األوضاع املعيشيَّة البائسة. اء األعامل الشاقَّ بإعدامهم أو جرَّ

وكان دقلديانوس ُيعدُّ أحد أبرِز األباطرة الذين اضطهدوا 
املسيحيِّني، كام ُيعزى إليه يف الوقت ذاته إجراء إصالحات كانت 

حتتاُج إليها كثرًيا كلُّ املقاطعاِت الرشقيَّة والغربيَّة، كام أجرى 

forts to the Limes Arabicus and by renewing the roads 
that connected them to the major cities, or building 
new ones.

It was not until the Emperor Constantine (ruled 306–337 
AD) recognised the value of bringing Christians onto his 
side in the unstable times the empire was experiencing, 
that this hitherto proscribed religion was liberated, 
and increasingly gained favoured status. In 330 AD 
Constantine transferred his capital from Rome to the 
small Greek city of Byzantium, now renamed in his 
honour—Constantinople.

It is for this period of Christian-based rule in the 
eastern part of the Roman Empire, with its capital of 
Constantinople built on the site of ancient Byzantium, 
that the term ‘Byzantine’ is applied. But this is a relatively 
modern construct—the people of the time regarded 
themselves as Romans, and members of the Roman Empire.

Prior to this, during the long period when Christians 
had had to keep their religious practice secret, no 
distinctive ecclesiastical architecture could develop. 
But with their new-found freedom Christians could 
now worship openly, and designs of churches began 
to evolve. The most popular style from an early stage 
was the basilica—favoured because it was unrelated to 
the designs of pagan temples. In almost every town or 
village, the main focus of building activity was now on 
churches, many of them far larger and more numerous 
than the size of the community might justify, and many 
adorned with fine mosaics. Some of the funding for 
these churches often came from Constantinople as a 
means of maintaining the emperor’s power in outlying 
regions—for as each emperor assumed the role of God’s 
representative on earth, so the Church represented the 
emperor in the provinces, and many members of the 
clergy functioned as both priests and imperial clerks. 
Most mosaics, however, were the donations of pious and 
wealthy locals.

A recurring theme of Byzantine history from the 3rd–6th 
AD centuries was the struggle against Sassanid Persia. 
As the Byzantines were also engaged against enemies 

ة عموًما. وما بني عاَمي 284  إصالحاٍت يف إدارة اإلمرباطوريَّ
د  ة هتدِّ و305م، وهو الزمن الذي كانت فيه القبائل العربيَّة البدويَّ

أمَن املقاطعات الرشقيَّة، عمل عىل تعزيز احلدود بإضافة املزيد 
، وجتديد الطرق التي ربطت املدن  من احلصون إىل الليمز العريبِّ

الرئيسيَّة، ومدِّ طرٍق جديدة أيًضا.

يف زمن حكم اإلمرباطور قسطنطني )306-337م(، أدرَك اإلمرباطوُر 
ة التي  قيمَة كسِب والء املسيحيِّني إىل جانبه يف األوقات غري املستقرَّ
ر الديانة التي كانت حمظورة حتَّى  ة؛ فحرَّ كانت تعانيها اإلمرباطوريَّ

ذلك احلني، فاكتسبت عىل نحو متزايد مكانتها بوصفها الديانة الُفضىل. 
ويف عام 330م، َنقل قسطنطني عاصمته من روما إىل مدينة يونانيَّة 

يت تكرياًم له بالقسطنطينيَّة.  صغرية ُتدعى بيزنطة، والتي ُسمِّ

ُيطَلق عىل هذه احلقبة من احلكم املسيحيِّ يف اجلزء الرشقيِّ من 
ة الرومانيَّة، وعاصمتها القسطنطينيَّة التي ُبنَيت عىل  اإلمرباطوريَّ

موقع بيزنطة القديمة، مصطلح ‘‘البيزنطيَّة’’. غري أنَّ هذا مصطلٌح 
وا أنفَسهم رومانيِّني، وجزًءا  ان ذلك الزمن عدُّ حديٌث نسبيًّا؛ فسكَّ

ة الرومانيَّة. من اإلمرباطوريَّ

ة التي ُحظَِي هبا املسيحيُّون الحًقا، صار يف وسعهم  يَّ وبفضل احلرِّ
رة،  ممارسة عباداهتم علنًا، وإعامر الكنائس بصورة ملحوظة ومتطوِّ
ا.  بعكس الفرتة السابقة حني كان املسيحيُّون األوائل يتعبَّدون رسًّ

مة هو نمط البازيليكا؛  وكان أكثر نمط معامرٍي سائد يف املراحل املتقدِّ
ألنَّه مل يكن دارًجا يف تصاميم املعابد الوثنيَّة. وقد ُشيِّدت الكنائس عىل 

نطاق واسع وبأعداد أكرب من حاجة املجتمع إليها، وقد متيَّز معظُمها 
بزخارف الفسيفساء اجلميلة. وعادة ما جاء متويل بناء هذه الكنائس 

من القسطنطينيَّة؛ وذلك للحفاظ عىل ُسلطِة اإلمرباطور يف املناطق 
النائية، إذ افرُتَض أن يؤدِّي كلُّ إمرباطور دور ممثِّل اإلله عىل األرض، 

فقد كانت الكنيسة ممثِّلَة اإلمرباطور يف املقاطعات، والعديد من 
ين وَكَتبة اإلمربطور يف آٍن واحد.  وا مهامَّ رجال الدِّ أعضاء الكنيسة أدَّ
ان املحلِّيِّني  عات السكَّ كام ُرصَفت معظُم أرضيَّات الفسيفساء من تربُّ

األتقياء واألثرياء.

من القضايا البارزة يف التاريخ البيزنطيِّ ما بني القرَنني الثالث 
ة مع الفرس  والسادس للميالد كانت املواجهة العسكريَّ

والساسانيِّني. انشغَل البيزنطيُّون أيًضا بمحاربة األعداء يف الغرب، 
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in the west, in the east they relied increasingly on Arab 
allies, not their own troops, to defend the frontier. The 
Limes Arabicus was abandoned by the 6th century AD. 
The Emperor Justinian (ruled 527–565 AD) was so 
preoccupied with reclaiming lost territories in the west, 
that in 529 AD he made an agreement with the leader 
of the Ghassanids (originally from Yemen), which gave 
this Christian Arab group greatly increased authority. 
Their territory became a virtual kingdom on the eastern 
margins of the empire, a reversion to the practices of 
the 1st century AD, when kingdoms like that of the 
Nabataeans had played a similar role. Meanwhile, wars 
and negotiations with Persia continued.

All these wars, with multiple armies in every part of 
the empire, had to be paid for. So too did Justinian’s 
spectacular rebuilding programme in Constantinople. 
The result was the economic stripping of the empire, and 
the remorseless raising of taxes throughout the empire. 
Archaeological evidence – in Jordan as elsewhere – 
shows that in the 5th and early 6th centuries the empire’s 
population reached a peak never seen before (or again 
until the 20th century AD). The bigger the population, the 
bigger the return in taxes.

But in 541–542 AD, the eastern empire was afflicted 
by a devastating outbreak of plague, which decimated 
and impoverished the population. According to the 
contemporary historian, Procopius, the ‘pestilence swept 
through… the Roman Empire, wiping out most of the 
farming community and… leaving a trail of desolation 
in its wake. Justinian showed no mercy towards the 
ruined freeholders. Even then, he did not refrain from 
demanding the annual tax’. It was not uncommon for 
villages to be deserted to avoid the tax collectors, and the 
loss of agriculture resulted in even greater poverty. 

Within a few years of Justinian’s death in 565 AD, most 
of his gains in the west had been lost and his empire 
survived only in the east. His heirs could do little to keep 
even this—in 614 AD, the Persians invaded and took over 
large areas of Asia Minor, Syria and Palestine. Although 
the Emperor Heraclius fought back, and in 628 succeeded 
in crushing the armies of Chosroes II, the economy of 

بينام اعتمدوا كثرًيا يف الرشق عىل حلفائهم العرب، وليس عىل 
جيشهم للدفاع عن احلدود.

ويف القرن السادس للميالد، ختلُّوا عن احلصون العربيَّة، حيث انشغل 
اإلمرباطور جستنيان )حكم 527-565م( باستعادة األرايض 

املسلوبِة غرًبا، لذلك َعقَد يف 529م اتِّفاًقا مع زعيم الغساسنة 
)أصوله من اليمن(، أعطى بموجبه هلذه املجموعة العربيَّة املسيحيَّة 

ة عىل  صالحيَّاٍت متزايدة؛ فصارت أراضيهم مملكًة تابعة لإلمرباطوريَّ
حدودها الرشقيَّة.

ل للميالد، عندما  عادت املامرسات إىل ما كانت عليه يف القرن األوَّ
ت  مارست ممالك مثل األنباط دوًرا مماثاًل. يف هذه األثناء، استمرَّ

احلروب واملفاوضات مع بالد فارس. 

وكان ال بدَّ من دفع ثمن املشاركة يف كلِّ هذه احلروب، مع جيوش 
ة، فضاًل عن برنامج إعادة اإلعامر  دة يف كلِّ أجزاء اإلمرباطوريَّ متعدِّ

املذهل جلستنيان يف القسطنطينيَّة. وكانت النتيجة اقتصاًدا منَهًكا، 
ة  أدَّى إىل املغاالة يف مجع الرضائب من مجيع أنحائها. وُتظِهُر األدلَّ

ة  ان اإلمرباطوريَّ ة، يف األردنِّ ويف أماكن أخرى، أنَّ عدد سكَّ األثريَّ
ة  وصَل يف القرَنني اخلامس والسادس إىل حدٍّ غري مسبوق )كانت املرَّ

التالية التي وصل فيها إىل هذا العدد هي يف القرن العرشين(. وكلَّام 
ان، زادت عائدات الرضائب. زاد عدد السكَّ

ة الرشقيَّة بانتشار  ولكْن يف عام 541-542م، تأثَّرت اإلمرباطوريَّ
ر الذي حصد أرواح كثريين وأفقَر املنطقة.  وباء الطاعون املدمِّ

ة رمحة  خ املعارص بروقوبيوس ‘‘مل يظهر جستنيان أيَّ وَوفًقا للمؤرِّ
اء الوباء القاتل. فُرغَم كلِّ ما جرى،  جتاه املالكني املنهكني جرَّ

مل يرتاجع عن املطالبة بالرضيبة السنويَّة’’. فكان من املألوف أن 
اُن القرى لتجنُِّب جباة الرضائب، ونتج عن ذلك َترُك  هيجَر السكَّ

الزراعة ممَّا فاقَم الفقر.

يف غضون سنوات قليلة من وفاة جستنيان يف عام 565م، خرست 
ة معظم مكتسباهتا يف الغرب، لتبقى أجزاؤها الرشقيَّة  اإلمرباطوريَّ

ى يف الرشق، ففي  ن خلفاؤه من احلفاظ عىل ما تبقَّ فحسب. ومل يتمكَّ
عام 614م، غزا الفرس مناطق واسعة من آسيا الصغرى وسوريا 

وفلسطني، واستولوا عليها. ومع أنَّ اإلمرباطور هرقل قاومهم، 

بحيث نجح يف َسحِق جيوش كرسى الثاين يف 628م، فإنَّ اقتصاد 
ة. ومع ازدياِد ثقِة هرقل بقدراته،  ة كان قد تزعزَع بشدَّ اإلمرباطوريَّ

اس احلدود الرشقيَّة، والذين كانوا  ر أالَّ يدفَع للقبائل العربيَّة، ُحرَّ قرَّ
رات اخلَطِرِة التي بدأت تتبلَور يف املنطقة. ل َمن أنذَر من التطوُّ أوَّ

اه غري متوقَّع بتاًتا، ال من فرس الرشق، بل  وأتى اخلطر اجلديد من اجتِّ
د ملسو هيلع هللا ىلص قد أنشأ  من عرب اجلنوب. فحتَّى عام 630م، كان النبيُّ حممَّ

جيًشا إسالميًّا. وبعد وفاته بنحو سنَتني، أظهر أتباعه عزًما متزايًدا عىل 
إيصاِل احلكم اإلسالميِّ إىل بقيَّة العامل، ورافَقت ذلك قدرٌة هائلٌة عىل 

التنظيم العسكرّي. فكاَن العامل حينها عىل موعد مع التغيري.

the empire was shattered. Over-confidence led Heraclius 
to refuse to renew the payment to the Arab tribes who 
guarded the eastern borders, who had given advance 
warning of dangerous developments.

In any case, the new danger came from a totally 
unexpected direction—not the Persian east, but the Arab 
south. The Prophet Muhammad had already built up an 
army by 630 AD; and after his death, two years later, his 
followers showed an increasing determination to bring 
Islamic rule to the rest of the world, combined with a 
surprising capacity for effective military organisation. The 
world was about to change.

The Byzantine Empire and Decapolis Cities. ة البيزنطيَّة واملدن العرش. اإلمربطوريَّ
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Amman Citadel

ن جبُل القلعة عماَّ

W hile most of what we see today on Amman’s citadel 
dates to the Roman, Byzantine and Umayyad periods, the 
hill has been inhabited at least since the Neolithic period. 
By the Middle Bronze Age the small settlement here 
had become a fortified town, and in the Iron Age, it was 
the capital of the kingdom of Ammon with the Semitic 
name, Rabbath Ammon. Renamed Philadelphia in the 
Hellenistic period, it was one of the Decapolis cities in 
the Roman era. Since the Islamic period it has reverted to 
a version of its earlier name Amman.

مع أنَّ معظَم ما نراه اليوم يف جبل القلعة يعوُد إىل احلقِب الرومانيَّة 
ان منذ العرص  ة، فإنَّ التلَّ كان مأهواًل بالسكَّ والبيزنطيَّة واألمويَّ

احلجريِّ احلديث عىل أقلِّ تقدير. ويف العرص الربونزيِّ الوسيط، 
نة. لت املستوطنًة الصغريًة إىل حمصَّ حتوَّ

ون باسمها الساميِّ  ، أضحت عاصمة ململكة عمُّ  ويف العرص احلديديِّ
يت فيالدلفيا يف احلقبة اهللنستيَّة، كام كانت إحدى  ون’’. وُسمِّ ‘‘ربَّة عمُّ

املدن العرش يف العرص الرومايّن. منذ العرص اإلسالمّي، اسرتجعت 
ن. نوًعا ما اسَمها السابق عامَّ
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The outstanding features of the citadel are the Roman 
Temple of Hercules and the Umayyad palace. The temple, 
dated to 162-166 AD and dedicated to the co-emperors 
Marcus Aurelius and Lucius Verus, stands on the site of 
an Iron Age temple (and probably an earlier Bronze Age 
one) very likely dedicated to the Ammonite god, Milcom. 
Two pieces of carved marble (an elbow and a hand) were 
found nearby, parts of a nine-metre-tall Roman statue, 
believed to be of Hercules.

Between 720–750 AD the citadel was the administrative 
centre of the Umayyad governor (amir) of the Balqa 
province, whose palace stands at the north end of the 
citadel, next to offices and houses for government 
officials. There is also a mosque. The most prominent 
building is a vestibule where people would wait their 
turn to see the amir or his staff. Its dome is a modern 
reconstruction by Spanish archaeologists.

، والقرص  من املعامل البارزة جلبل القلعة، معبُد هرقَل الروماينُّ
ًسا  األموّي. يعوُد املعبُد إىل عام 162-166م، وكان مكرَّ

لإلمرباطوَرين املشرتَكني ماركوس أوريليوس ولوشيوس ڤريوس، 
وقد بني فوق موقع معبٍد أبكَر من العرص احلديدّي )وربَّام ملعبد أبكر 

َس لإلله العموينِّ ملكوم  من العرص الربونزّي( من املرجح أنَّه ُكرِّ
)موَلك(. ُعثَِر هناك عىل قطعَتني من الرخام املنحوت )الكوع واليد( 

ام من أجزاء متثال روماينٍّ لإلله هرقل بلغ  يف مكان قريب ُيعتَقد أنَّ
طوله تسعة أمتار.

ا للحاكم األمويِّ  كان جبل القلعة ما بني 720 و750م مرَكًزا إداريًّ
)األمري( ملحافظة البلقاء، ويقع قرصه يف الطرف الشاميلِّ من اجلبل، 

إىل جانب مكاتب املسؤولني احلكوميِّني ومنازهلم. ويقُع هناك 
ا املبنى األكثر بروًزا فهو الدهليز حيث كان الناس  أيًضا مسجٌد. أمَّ
ا القبَّة احلاليَّة، فحديثُة  ينتظرون دورهم لرؤية األمري أو موظَّفيه. أمَّ

العهد، وذات تصميم أمويٍّ ُأعيد بناؤها عىل يد علامء آثار إسبان.
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Amman’s Roman 
Theatre 

L ike the temple of Hercules on the Citadel, the 
theatre in the valley immediately below dates to the reign 
of Marcus Aurelius. With seating for 6,000 people, its 
alignment at 9o W minimised the low evening sun shining 
directly into the eyes of the audience.

The odeon (the small theatre beside the main one) 
held around 500 people and was used both for smaller 
performances and as the venue for meetings of the 
city council. There is evidence that a roof covered the 
entire structure.

A short distance from the theatre is another large Roman 
structure, the nymphaeum, a two-storey public fountain 
dedicated to water nymphs.

ج الروماني املدر

مثل معبد هرقل عىل جبل القلعة، يعوُد تاريُخ املرسح يف الوادي إىل 
ج، بانحراف  عهد ماركوس أوريليوس. وهو يتَّسع لنحو 6000 متفرِّ
ة الشمس عند الغروب التي  9 درجات نحو الغرب هبدف تقليل أشعَّ

تواِجه مبارشة عيوَن اجلمهور.

اتَّسع األوديون )املرسح الصغري بجانب املرسح الرئييّس( لنحو 500 
ج، وكان ُيستخدم للعروض الصغرية، وأحياًنا الجتامعات  متفرِّ

ة عىل أنَّه كان مسقوًفا بالكامل. جملس املدينة. وهناك أدلَّ

وعىل بعد مسافة قصرية من املرسح، يوَجُد بناٌء روماينٌّ كبري، هو 
صة  ة من طابَقني، كانت خمصَّ سبيل احلوريَّات، وهو نافورة عامَّ

حلوريَّات املاء.



جرش
ن، وقعت إحدى املدن الرئيسيَّة يف املقاطعة  عىل هضبة خصبة شامل عامَّ
الرومانيَّة، وكانت أيًضا عضًوا يف حلف املدن العرش )الديكاپوليس(. 
اسمها الساميُّ القديم ‘‘جارشو’’، وتغريَّ اسمها يف احِلقبة اهللنستيَّة إىل 

ة أخرى حتت احلكم الروماينِّ إىل  َ مرَّ أنطاكية عىل النهر الذهبّي، كام تغريَّ
َرْت إىل جرش، االسم الذي  جراسا، صيغة أخرى جلارشو، والتي تطوَّ

ُتعَرُف به اليوم.

وقد سكَن الناُس جرش منذ عصور ما قبل التاريخ، وتدلُّ عىل 
ذلك املخلَّفات التي ُوجدت يف أثناء التنقيب، التي تعود إىل العرص 
احلجريِّ القديم وحتَّى العرص احلديدّي. وهناك بقايا قليلة ظاهرة 
من املدينة اهللنستيَّة؛ ألنَّ املبايَن الرومانيَّة الالحقة ُبنَيت عليها. يف 
د  ل للميالد، ُأعيد ختطيط املدينة، فصار هلا شارع معمَّ القرن األوَّ

ة يف  رئييّس- الكاردو عىل املحور الشاميلِّ اجلنويّب، مع ساحة بيضويَّ

Jarash

I n the fertile plains north of Amman lies one of the 
best preserved Roman provincial cities; it was also 
a member of the Decapolis. Its early Semitic name, 
Garshu, changed in the Hellenistic era to Antioch ad 
Chrysorhoas (Antioch on the Golden River), and again 
under the Romans to Gerasa, a variant of Garshu, which 
evolved to today’s Jarash. 

Human settlement predated any name, evidenced by 
remains from all periods between the Palaeolithic and 
Iron Ages. There are few survivals from the Hellenistic 
city because the later Roman buildings covered them. 
In the 1st century AD the town was redesigned, with 
grand colonnaded streets—the Cardo on a north–south 

صة  نايته اجلنوبيَّة، وشارَعني جانبيَّني. وبدأ ببناء معابد جديدة خمصَّ
ة، واملزيد  ة محَّاماٍت عامَّ لزيوس وأرمتيس، فضاًل عن مرسَحنِي، وعدَّ

من املعابد، ومضامر لسباقات اخليل تلبيًة لتطلُّعات مواطني هذه 
البلدة الزراعيَّة الريفيَّة. بلَغْت جراسا أوَجها عندما أمىض اإلمرباطور 

ة شهَرين فيها يف شتاء عام 129-130م. هادريان مدَّ

ة  ويف أواخر القرن الرابع، أصبحت املسيحيَّة الديَن الرسميَّ لإلمرباطوريَّ
البيزنطيَّة، وبات تشييُد الكنائس النشاط الرئييسَّ للعمران، باستخدام 

احلجارة واألعمدة من املعابد التي َبُطل استخدامها.

ة البيزنطيَّة تتهاوى،  بحلول أواخر القرن السادس، بدأت اإلمرباطوريَّ
وسقطْت يف عام 636م مع كلُّ املقاطعات الرشقيَّة يف زمِن الفتوحات 

اإلسالميَّة اآلتية من احلجاز.

axis, with the Oval Piazza at its south end, and two side 
streets. New temples dedicated to Zeus and to Artemis 
were started, two theatres, several bath houses, more 
temples and a hippodrome to meet the lofty aspirations 
of the citizens of this provincial agricultural town. 
Gerasa’s apogee came when the Emperor Hadrian stayed 
here for two months in the winter of 129–130 AD. 

In the late 4th century AD, with Christianity the official 
religion of the Byzantine empire, church-building became a 
major activity, with cut stone, columns and capitals re-used 
from redundant temples. But by the late 6th century AD, 
the empire was in decline, and in 636 AD all these eastern 
provinces fell to the new Muslim armies from the Hijaz.



127

Jarash continued as an important regional centre under 
the Umayads. But the earthquake of 749 AD, the Abbasid 
conquest the following year and the shift of Islamic 
power from Damascus to Baghdad, marked the end of its 
glory days. Though it remained a prosperous provincial 
town for a few more centuries.

In 1878, a group of Circassians fleeing persecution in the 
Caucasus were allowed to settle here by the Ottoman 
rulers. They built their new town on the east bank of the 
stream that ran through the ancient ruins. 

ظلَّْت جرش مرَكًزا إقليميًّا مهامًّ يف زمن احلكم األموّي. لكنَّ الزلزاَل 
الذي رضَب املنطقة يف عام 749م؛ فضاًل عن انتقال اخلالفة من 

ل مركز احلكم من دمشق إىل  ة إىل الدولة العبَّاسيَّة، وحتوَّ الدولة األمويَّ
بغداد قضت عىل ازدهارها، فأصبحت بلدًة ريفيًَّة مزدهرة عىل مدى 

بضعة قرون الحقة.

اُم العثامنيُّون ملجموعة من الرشكس  ويف عام 1878م، سَمَح احلُكَّ
ين من االضطهاد يف القوقاز، باالستقرار فيها. فبنَوا مدينًة  الفارِّ

ة الرشقيَّة للنَّهر اجلاري وسط األطالل القديمة. جديدًة عىل الضفَّ

Temple of Artemis, goddess of the hunt and protector of young women.
معبد أرطميس، إهلة الصيد وحامية الفتيات.
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To my eyes, these two pictures show the absolute pinnacle of 
springtime in Jordan and symbolise my love of exploring the 
country during this particular season. I felt very lucky to visit 
and photograph this place at the time that I did. The water in 
the pools was pristine and even contained some fish. This was 
something that I have not been able to see since.

Depending on rainfall, Jordan’s green season begins in mid-
January and lasts till the end of April. Soon after the land 
returns to beige with occasional patches of green.

، ومها تشريان إىل  برأيي، ُتظهُر هاتان الصورتان روعَة فصل الربيع يف األردنِّ
مدى حبِّي الستكشاف اآلثار. شعرُت بأينِّ حمظوظ لزيارة هذا املكان وتصويره يف 
هذا الوقت حتديًدا؛ فقد كانت املياه هادئة، وقد َحَوْت بعَض األسامك. وهذا أمٌر مل 

أعاود رؤيته منذ تلك الزيارة.

اعتامًدا عىل كميَّة املطر، يبدأ االخرضار يف األردنِّ يف منتصف شهر كانون الثاين/
يناير، ويستمرُّ حتَّى ناية نيسان/أپريل. لكنَّ أرايض هذه البالد ما تلبث بعد ذلك 

 Connected to Jarash by a processional way, Birketaynأن تكتيس باللون البيج، مع رقع متناثرة هنا وهناك خرضاء اللون.
is located 1.6 Km north of the main site.

منطقة الربكتني متَّصلة بجرش بطريق استعرايضٍّ يقع عىل 
ُبعد 1.6كم إىل الشامل من املدينة.

2nd century mausoleum of a man called Germanus. بقايا أطالل من القرن الثاين لرضيح مواطن ثريٍّ ُيدعى جرمانوس.
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Pella (Tabaqat Fahl)

پيال )طبقة فحل(

P ella—today’s Tabaqat Fahl—is one of the oldest 
sites in Jordan, with evidence of Palaeolithic seasonal 
settlers who hunted in the hills and forests. By 5000 BC 
the main hill was home to a Neolithic farming village, 
and later to settlements in the Chalcolithic, Bronze and 
Iron Ages. In the Middle Bronze Age, a large temple was 
built here, a clear statement of wealth and status; but it 
collapsed, probably in an earthquake, and was replaced 
by a smaller temple. 

Egyptian Middle Bronze Age texts refer to it as Pihil, 
a place with trade links to Egypt, Syria and Cyprus. In 
the Hellenistic era it was renamed Pella, a form of Pihil, 
perhaps in honour of Alexander the Great’s birthplace. 
Sacked in 83 BC by Alexander Jannaeus, Pella endured 
harsh Hasmonaean rule until liberated by the Romans 
in 64 BC. As a Decapolis city, it began a long period of 
prosperity, which continued into the Byzantine period.

It was near Pella, at the Battle of Fahl in 635 AD, that the 
new Muslim forces first defeated the Byzantine army, and 
a year later the whole region came under Islamic rule. 
Pella remained prosperous under the Umayyads, but 
was devastated in the 749 AD earthquake—in one house 
excavators found the entwined skeletons of a man and 
woman, who had clung together when the earthquake 
struck; the woman’s Chinese silk gown speaks both of the 
quality and the geographical range of Pella’s trade. 

The town was rebuilt in a new area in the Abbasid 
period, but it was smaller and less thriving than before. 
By Mamluk and Ottoman times there was only a small 
rural village here. In the 20th century AD a mud-brick 
village stood on the hill until the late 1960s, when it was 
moved to a new site to avoid Israeli air raids and make 
way for excavations.

ة عىل استقرار موسميٍّ  هي أحد أقدم املواقع يف األردّن، وفيه أدلَّ
لصيَّادي احليوانات من العرص احلجريِّ القديم يف التالل والغابات 

املحيطة به. بحلول عام 5000 ق. م، أمسى التلُّ الرئييسُّ موطنًا 
ا دائاًم لقرية زراعيَّة من العرص احلجريِّ احلديث، ويف العرص  برشيًّ

احلجريِّ النحايسِّ والربونزيِّ واحلديدّي. ويف العرص الربونزيِّ 
رها وثرواهتا  الوسيط، ُبنَِي هناك معبٌد كبرٌي، ممَّا يدلُّ عىل تطوُّ
ومكانتها. غري أنَّه اناَر بفعل زلزال، وحلَّ حملَّه معبد أصغر.

ة من العرص الربونزيِّ الوسيط إليها بِاسم  وتشرُي النصوُص املرصيَّ
ة ربَطْتها بمرص وسوريا وقربص. ويف  ‘‘هبل’’، وقد متتَّعت بعالقات جتاريَّ

يت ‘‘پيال’’، وهو لفظ من هبل، ربَّام تكرياًم ملسقط  ، ُسمِّ العرص اهللنستيِّ
رأس اإلسكندر األكرب. يف عام 83 ق. م، نب ألكسندر جانايوس پيال، 

رْت عىل يد  وعاَنِت املدينُة وطأَة حكم احلشمونيِّني القايس، إىل أن حترَّ
ت إىل املدن العرش، وعايشت زمنًا طوياًل  الرومان عام 64 ق. م. وانضمَّ

من االزدهار والرقيِّ استمرَّ حتَّى احِلقبة البيزنطيَّة.

وقعت بالقرب من پيال معركة فحل عام 635م، حيث هزم اجليش 
اإلسالميُّ اجليش البيزنطّي، ثمَّ بعد عام تقريًبا، خضعت املنطقة كلُّها 
رت  للحكم اإلسالمّي. بقيت پيال مزدهرًة يف ظلِّ األمويِّني، لكنَّها ُدمِّ
بون األثريُّون يف أحد املنازل عىل  يف زلزال عام 749م؛ حيث عثر املنقِّ

هيكَلني عظِميَّني لرجل وامرأة، تشبَّثا بعضهام ببعٍض لدى وقوعه. 
، وهذا يدلُّ عىل اجلودة من جهة،  كان ثوُب املرأة من احلرير الصينيِّ

وعىل املدى اجلغرايف للتجارة يف پيال من جهٍة أخرى.

ُأعيد بناء املدينة يف منطقة جديدة يف العرص العبَّايّس، لكنَّها كانت 
أصغر حجاًم وأقلَّ ازدهاًرا من ذي قبل. وبحلول العهد اململوكيِّ 

والعثاميّن، مل تُكْن هناك سوى قريٍة ريفيَّة بسيطة. ويف القرن العرشين، 
ُبنَيت قريٌة من الطوب الطينيِّ عىل التلِّ حتَّى أواخر 1960م، 

ة اإلرسائيليَّة،  يَّ وبعدها انتقلت إىل موقع جديد لَتجنُِّب الغارات اجلوِّ
وإلفساح املجال للحفريَّات األثريَّة.
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ة تلٍّ يف شامل غرب األردّن ذي إطاللة واسعٍة عىل بحرية  تقع عىل قمَّ
طربيا، وجمرى نر الريموك، والطرف اجلنويبِّ من مرتفعات اجلوالن. 

يعود اسمها )وهو لفظٌة هلنستيَّة من اسمها الساميِّ القديم، َجِدر( 
ا  ا عسكريًّ إىل أوائل القرن الثاين ق.م، عندما أنشأ السلوقيُّون مسَتقرًّ

خ لذلك الزمِن أسواُر املدينة الضخمة، والتي ال تزال  هناك. وممَّا يؤرَّ
أجزاٌء منها ماثلًة للِعيان، وقاعدة للمعبد وشبكة مذهلة من األنفاق 

التي جتلب املياه من مسافة كيلومرتات.

نتيجَة احلصار الوحيشِّ الذي رضَبه ألكسندر جانايوس عىل مدار 
عرشة شهور عىل جدارا يف عام 83 ق.م؛ ونظامه القايس الذي 

فرضه، لقَي حترير پومپي هلا بعده بعرشين عاًما ترحيًبا واسع النطاق. 
اِنا الذي  وقد متتَّعْت جدارا بُحظوٍة لدى پومپي بفضِل أَحِد سكَّ

ًبا منه. ويف 30 ق.م، أهدى أوكتاڤيوس جدارا وعدًدا من  كان مقرَّ
املدن األخرى هلريودس الكبري. غري أنَّ أهَلها وجدوا هريودس أسوأ 

ة، إالَّ بعد وفاة  من احلشمونيِّني. ومل َتُعْد جدارا إىل املقاطعة السوريَّ
هريودس يف عام 4 ق. م، حني ازدهرت حاهُلا حاُل املدن العرش.

وبوصف جدارا مدينًة رومانيًَّة مزدهرة، فقد ُشيَِّدْت فيها الشوارع 
دة، واملعابد، واملسارح، ومضامر سباقات اخليل )مل يكتمل(،  املعمَّ

ة،  ة، واملحالُّ التجاريَّ وسبيل للحوريَّات، واألسواق، واحلاممات العامَّ
واملنازل، فضاًل عن املقابر املنحوتة. وبانتشار املسيحيَّة، ُبنيت العديد 

من الكنائس. وترتبط جدارا ارتباًطا وثيًقا بمعجزة املسيح املعروفة 
بِاسْم ‘‘شفاء جمنون كورة اجلدريِّني’’. وقد جعل هذا جدارا مقصًدا 

؛ فُبنَيْت فوق املقابر بازيليكا بخمسة أقسام منفصلة،  مهامًّ للحجِّ
اج. مت الستيعاب أعداٍد كبريٍة من احلجَّ ُصمِّ

Umm Qais 

أم قيس

L ocated on a hilltop in north–west Jordan, Umm 
Qais enjoys wide views over Lake Tiberias, the Yarmouk 
river gorge and the southern end of the Golan Heights. 
Its name (a Hellenised form of the ancient Semitic 
name, Gader) is from the early 2nd century BC, when 
the Seleucids established a military settlement here. 
Dating from this period are the massive city walls, parts 
of which survive, the base of a temple and an impressive 
network of tunnels that brought water from several 
kilometres away.

Alexander Jannaeus’ brutal 10 month siege of Gadara 
in 83 BC, and the harsh regime he imposed, meant that 
Pompey’s liberation of the city 20 years later was widely 
welcomed. Gadara was specially favoured thanks to a 
native Gadarene who was one of Pompey’s favourites. 
In 30 BC Octavian gave Gadara and several other towns 
to Herod the Great, but the Gadarenes found Herod 
no more congenial than the Hasmonaeans. Only after 
Herod’s death in 4 BC did Gadara rejoin the province of 
Syria, and thrived as a Decapolis city.

As a prosperous Roman city Gadara acquired colonnaded 
streets, temples, theatres, a hippodrome (unfinished), 
a nymphaeum, markets, bath houses, shops, houses 
and finely carved tombs; and as Christianity became 
widespread, many churches were built. Gadara is 
indelibly associated with Jesus’ miracle of healing a 
demoniac who lived in the tombs. This made Gadara an 
important place of pilgrimage—a five-aisled basilica, built 
over a tomb, was clearly designed to accommodate large 
numbers of pilgrims.
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استمرَّ ازدهار جدارا بعد الفتح اإلسالميِّ يف عام 636م، ولكن 
عندما توىلَّ العبَّاسيُّون مقاليد احلُكم يف عام 750م وانتقَل مرَكُز 

ُسلَطتِهم إىل الرشق، أخَذْت جدارا تتقلَُّص بالتدريج، وُهِجَرْت يف 
يُّون  ان املحلِّ ناية املطاف. يف أواخر القرن التاسع عرش، بنى السكَّ

قريًة ساحرًة كبريًة عىل أنقاض املدينة القديمة، وذلك باستخدام 
اُت  البازلت واحلجر اجلرييِّ من املباين القديمة. وعندما بدَأِت احلفريَّ

اُن القرية إىل قرية جديدة قريبة. يف عام 1974م، ُنِقَل سكَّ

Prosperity continued after the Islamic conquest of 636 
AD, but when the Abbasids took power in 750 AD and 
moved east, Gadara gradually reduced in size and was 
eventually abandoned. In the late 19th century AD local 
people built a village of great charm among the ruins, 
using the basalt and limestone from the ancient buildings. 
When excavations began in 1974, the villagers were 
moved to a new village nearby. 
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ة، أبرُزها اجلامل  أحبُّ التصوير لياًل ألسباب عدَّ
ًيا يف  الذي ينبثق من سكون الليل. كام أنَّ هناك حتدِّ
االستكشاف ووضعيَّة اإلضاءة يف الظالم. ونتيجَة 

سحر التصوير الليلِّ واستمتاعي به، أدرجُت يف 
مرشوعي ليايل إضافيَّة.

موقُع أّم قيس األثريُّ حمميٌّ جيًِّدا، وقد حصلنا 
عىل الترصيح يف فصل الشتاء. ويف إحدى تلك 

نَّا من الفرار من ُسُحٍب  ة، متكَّ الليايل الشتويَّ
ن. وعندما التقيُت دليلنا،  ضخمة غطَّت سامَء عامَّ

جتاذبنا أطراف احلديث، حول كأس من الشاي 
يف مكتبه. ولدى خروجي من هناك، دهشُت؛ 
إذ رأيُت أنَّ الغيوَم قد تبعتنا َطواَل الطريق إىل 
الشامل. وعكست الغيوم امللبَّدة الناجتة وهًجا 

برتقاليًّا من أضواء الشوارع، وقد ترك هذا أثًرا 
خاًصا يف الصور. ورغم أنَّ األحوال مل تكن 

مواتيًة كام رجوت، فقد جاءت النتائج مبهرة.

I love night photography for many 
reasons, predominantly because of the 
beauty that emerges from the quiet of 
night. Also, there is the challenge of 
exploring and lighting structures in the 
dark. I found that I enjoyed shooting 
by night so much that midway through 
the project I shifted to night shoots 
wherever possible. 

The archaeological site of Umm 
Qais is well guarded. We eventually 
gained access during the winter. One 
particularly wintery night we had just 
outrun huge storm clouds covering 
Amman. On meeting our guide, we 
chatted over a cup of tea in his office, 
but when we exited his office I was 
shocked to discover that the clouds had 
pursued us all the way up north. The 
resulting overcast clouds reflected the 
orange glow of the street lights, creating 
the effect you see in the pictures. 

Upper level hallway of the Roman theater in Umm Qais.    .أم قيس ، رواق الطابق العلوي يف املرسح الروماينِّ
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استقرَّ البرش يف ربَّة موآب منذ العرص احلديديِّ يف اململكة املوآبيَّة، ثمَّ 
صارت الحًقا جزًءا من اململكة النبطيَّة. ويف احلقبة الرومانيَّة، محلت 

اسَم ‘‘أريوپوليس’’ )مدينة أريس، إله احلرب عن اإلغريق(. وقد 
ز من مكانتِها  متتَّعت الربَّة بحكم ذايتٍّ ضمن املقاطعة الرومانيَّة، وعزَّ

موقُعها قرب طريق تراجان.

ام، لكنَّنا مل نعثر إالَّ  ممَّا ال شكَّ فيه أنَّ معبًدا قام يف الربَّة يف يوٍم من األيَّ
سته لإلمرباطور  ر، كام تبنيِّ الكتابة املتأخرة التي كرَّ عىل آثار معبٍد متأخِّ

دقلديانوس ورشيكه ماكسميان )حكام ما بني 286 و305م(. ويف 
ة.  عام 400م تقريًبا، نجد ِذكًرا لوحدة خيَّالة تابعة للوحدة العسكريَّ

كام ُنقل إليها عام 630م كريسُّ أسقف املدينة من البرتا. وبحلول عام 
ة البيزنطيَّة تسقط  ة من اإلمرباطوريَّ ل مدينة مهمَّ 634م، كانت الربَّة أوَّ

أماَم َجحافل اجليوش اإلسالميَّة.

Ar-Rabba

A settlement, Rabbath Moab, has existed here at least 
since the Iron Age as part of the Moabite kingdom. 
Later, it belonged to the Nabataean kingdom, and in 
the Roman period it was renamed Areopolis (city of 
Ares, Greek god of war). As a polis, an autonomous city 
within the Roman province, its position on the Via Nova 
Traiana enhanced its status. 

Doubtless there was a temple here then, but an 
inscription only indicates a later one, dedicated to the 
co-emperors Diocletian and Maximian (ruled 286-305 
AD). Around 400 AD, there is a record of the Equites 
Mauri Illyricani cavalry unit stationed here. By 630 AD, 
the seat of the metropolitan bishop was transferred here 
from Petra; and by 634, this was the first significant town 
of the Byzantine empire to fall to the Muslim forces.
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Via Nova Traiana

طريق تراجان اجلديد

F ollowing the Roman annexation of the Nabataean 
kingdom, and the creation of the new province of Arabia, 
the Emperor Trajan realised the strategic need to link the 
new capital, Bostra (now Bosra in Syria), to the Red Sea 
port of Ayla (Aqaba), 400 km to the south. Work began 
in 111 AD on the Via Nova Traiana (Trajan’s New Road) 
and was completed some three years later.

The new highway followed a series of ancient north–
south routes (collectively known as the King’s Highway) 
that were probably discontinuous, making this the first 

بعد ضمِّ الرومان للمملكة النبطيَّة، وإنشائهم املقاطعة العربيَّة، أدرك 
يَّة االسرتاتيجيَّة لوصل العاصمة اجلديدة،  اإلمرباطور تراجان األمهِّ
برصى )اآلن يف سوريا(، بميناء أيلة )العقبة( عىل البحر األمحر عىل 

ُبعد 400كم جنوًبا. بدأ العمل عىل طريق تراجان اجلديدة يف عام 
111م، واسُتكِمَل بعد ثالث سنوات.

أتى هذا الطريُق الرسيُع اجلديُد بعد سلسلٍة من الطرق القديمة التي 
وصلت الشامل باجلنوب )وُعِرفت بِاْسم الطريق امللوكّي(. غري أنَّ 

َل  تلك الطرَق مل تُكْن مرتابطًة، فكان هذا الطريُق اجلديُد هو األوَّ

ْت عىل جانَبي الطريق حجارة  الذي جرى دون انقطاع. واصطفَّ
ة،  اناٌت مياه، ومنشآت عسكريَّ ِميليَّة )عالماٌت لقياس املسافة(، وخزَّ

نت مجيُعها الرومان من َنْقِل الرجاِل واألسلحِة بسهولة عرب  مكَّ
البالد، ووفَّرت احلامية للقوافل التجاريَّة.

road that ran without a break. Lined with mile posts, 
reservoirs and military installations, it enabled the 
Romans to move men and arms quickly through the 
whole length of the province, and provided protection to 
trading caravans.

A section of the highway and mile posts in Aina, near Tafila. 

مقطع من الطريق واحلجارة املِيليَّة يف عينة، قرب الطفيلة.
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Part of the Via Nova Traiana near Amman.

The Roman Empire in the Levant.

ن. جزء من طريق تراجان قرب عامَّ

لة لديَّ يف هذا املرشوع كان تتبُّع هذا الطريق القديم،  أحد األنشطة املفضَّ
والبحث عن أجزاء منه. فتنتني فكرة أنَّ هؤالء الناس استخدموا هذه الطرق 

لقرون، وأنَّ أقساًما منها ال تزال ظاهرة للعيان! وبفضل الپروفيسور ديڤيد 
دة من  نُت من العثور عىل مقاطع متعدِّ م إلينا دعاًم كبرًيا، متكَّ كينيدي، الذي قدَّ

هذه الطرق، فضاًل عن العديد من أطالهلا يف مواقع خمتلفة من اململكة.

One of my favourite activities during this project was tracking 
down and searching for sections of ancient highways. The 
thought that people had used these highways for centuries, 
combined with the fact that sections of them can still be seen, 
is incredible. Thanks to Dr David Kennedy (who provided 
immeasurable support to me during this project), I was able to 
find a significant number of road sections, as well as many more 
ruins, in various locations across the Kingdom.

ة الرومانيَّة يف الشام. اإلمربطوريَّ



Mukawir

L ocated on a conical hill with spectacular views over 
the Dead Sea, stands the fortified palace of Machaerus. 
Its Roman name is echoed in that of the modern village, 
Mukawir; the hill itself is called al-Mishnaqa (gallows). 

Around 90 BC, Alexander Jannaeus built the first fortress here 
to check Nabataean expansion. In 57 BC, following a civil war 
the Romans destroyed the fortress, it lay abandoned until c. 
37 BC, when Herod became king of Judaea. His rebuilding of 
Machaerus included a palace surrounded by strong walls with 
90 foot high towers at the corners. 

When Herod died in 4 BC, Machaerus was inherited by 
his son, Herod Antipas. Some years later, when Antipas 

مكاور
بة عىل البحر امليت، يقُع  عىل تلٍّ خمروطيِّ الشكل ذي إطاللة خالَّ

ن مكاريوس. وال يزال يسمع صدى اسمه الروماينِّ يف  القرُص املحصَّ
االسم احلديث للقرية، مكاور، بينام ُيطَلق عىل التلِّ نفسه اسم املشنَقة.

نحو عام 90 ق. م، بنى احلاكم إسكندر جانايوس القلعة األوىل هنا 
ر الرومان القلعة بعد حرب  ع النبطّي. ويف عام 57 ق. م، دمَّ ملراقبة التوسُّ

ج هريودوس ملًكا  أهلية، وظلَّْت مهجورًة حتَّى عام 37 ق. م. حني ُتوِّ
نت قرًصا حماًطا بأسوار  ة، أعاد بناء مكاريوس، وقد تضمَّ عىل اليهوديَّ

ة، ذات أبراج عالية بارتفاع 27 مرًتا تقريًبا عند زواياه. قويَّ

َ هريودس يف عام 4 ق. م، ورثها هريود أنتيباس. وبعد  وعندما ُتُويفِّ
ج  بضع سنوات، عندما طلَّق أنتيباس زوجته )األمرية النبطيَّة( وتزوَّ

divorced his wife (a Nabataean princess) and married 
Herodias, his brother’s wife, John the Baptist’s outspoken 
rebuke for this action led to his imprisonment at Machaerus. 
Here, as Antipas celebrated his birthday, Herodias’ daughter, 
Salome, danced and, at the instigation of her mother, 
demanded as her reward the head of John the Baptist. In 36 
AD the Nabataean King, Aretas IV, devastated the fortress in 
retribution for Antipas’ divorce of his daughter.

The last phase of Machaerus’ came during the Jewish 
revolt against Roman rule that began in 66 AD.  Rebels 
seized the damaged fortress and held it until 71, when 
after surrendering to besieging Roman forces, the ruins 
were razed to prevent any future use.

هريوديا، زوجة أخيه، أدَّى التوبيخ الرصيح الذي أطلَقه يوحنَّا 
املعمدان عىل هذا الزواج غري الرشعيِّ إىل سجنه يف مكاريوس. 

وبينام كان أنتيباس حيتفل بعيد ميالده، رقصت سالومي ابنة هريوديا 
ها، طلبْت مكافأًة، وهي رأس يوحنَّا  ته. وبتحريض من أمِّ فأرسَّ

ر امللك النبطيُّ احلارث الرابع القلعة  املعمدان. ويف عام 36م، دمَّ
انتقاًما لطالق ابنته.

د اليهوديِّ عىل  ة مكاريوس إبَّان التمرُّ جاءت املرحلة األخرية من قصَّ
دين  ، والذي اندلَع عام 66م، حيث استوىل بعُض املتمرِّ احلكم الروماينِّ
مة، حتَّى 71م، عندما استسلموا للمحارصين الرومان  عىل القلعة املهدَّ

الذين هدموا بقاياها ليمنعوا استخدامها مستقباًل.
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ا خارج املدن. ويبدو أنَّه  ، أقيمت املدافن تقليديًّ يف العهد الروماينِّ
ن( ثالث مناطق رئيسيَّة لدفن املوتى، خارج  كانت يف فيالدلفيا )عامَّ

احلدود الرشقيَّة والغربيَّة واجلنوبيَّة، حيث ُوجد العديد منها مزخَرفة 
بالنحت اجلميل. وبقيت بعُض األرضحِة الكبرية قائمًة، وسأتطرق 

إىل اثننَي منها.

قرص نوجييس
قرص نوجييس هو رضيح روماينٌّ يعود إىل القرَنني الثاين والثالث 

ن. وال يزاُل معظُم  للميالد، ويقع يف الضواحي الشامليَّة ملدينة عامَّ
ة، وشكله مربَّع  ، وهو مبنيٌّ عىل منصَّ جدرانه عىل ارتفاعها األصلِّ
من اخلارج، وتصميمه مصلَّب من الداخل. تعلو القرَص قبَّة، ويقُع 
حجر زاوية القبَّة فوَق القرِص، ويربز ما يشبه شمعًة كبريًة يف احلجر 

ُن القبَّة من اخلارج نحٌت متَقٌن، وأعمدة ذات تيجان  من األعىل. ُيزيِّ
أيونيَّة، وتصاميم متبادلة من البيض والنِّبال وأوراق اخلنشار، فضاًل 

عن تصاوير آدميَّة وحيوانية.

Qasr Nuwayjis

Qasr Nuwayjis is a 2nd or 3rd century AD Roman 
mausoleum in the northern outskirts of Amman, most 
of whose walls still stand to their original height. Based 
on a podium, it is square on the outside with a cruciform 
interior. It is covered by a dome whose keystone stands 
high above it, with what looks like a large rock-cut 
candle emerging from the top. The outside has areas of 
elaborate carving—pilasters with Ionic capitals, egg-and-
dart designs and acanthus leaves, as well as human and 
animal figures.

Roman Tombs Around Amman

القبور الرومانية حول عمان

I n the Roman period, burials traditionally took place outside 
the city limits. In Philadelphia/Amman there appear to 
have been three main areas for burials—outside the eastern, 
western and southern perimeters, and many of the tombs 
and sarcophagi are decorated with fine carvings. A few larger 
mausolea have survived, notably the two shown here.
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Al-Quweismeh Mausoleum

The al-Quweismeh mausoleum, which also dates to the 
2nd or 3rd century AD, is a square structure somewhat 
hidden in a small park in the industrial districts of east 
Amman. It is known locally as Qasr as-Sab (Palace of the 
Lion) from the carved lion’s head on its wall, designed to 
channel winter rainwater off the roof.

رضيح القويسمة
يعود رضيح القويسمة إىل القرَنني الثاين أو الثالث للميالد، وهو 

ٌع يقع يف مكان غري ظاهر للعيان نوًعا ما يف حديقة صغرية  بناٌء مربَّ
يًّا بِاْسم ‘‘قرصالسبع’’،  ن. ُيعَرف حملِّ يف املنطقة الصناعيَّة من رشق عامَّ
مة عىل شكِل  نسبة إىل رؤوس األسود املنحوتة عىل جداره، واملصمَّ

مزاريب لتوجيه مياه األمطار يف فصل الشتاء بعيًدا عن السقف.



Qasr Bshir

S tanding proud above the open rolling plateau west of 
the Desert Highway is one of the best preserved Roman 
forts in the Middle East. 

Something of the earlier history of the site is suggested 
by a few shards of Iron Age pottery found in excavations; 
and also by some remnants of a Nabataean tower in 
part of the structure. The Latin inscription above the 
entrance records that it was built in 293–305 AD—a 
time of increased insecurity in the province of Arabia 
—by the provincial governor, Aurelius Asclepiades, and 
was dedicated to, ‘our best and greatest rulers’, the co-
emperors Diocletian and Maximian. As a Praetorium, it 

قصر  بشري
ينتصب بشموخ فوق هضبة مفتوحة إىل الغرب من الطريق 

، وهو أحد أكثر احلصون الرومانيَّة اكتاماًل يف الرشق  الصحراويِّ
األوسط. شكُله شبه مربَّع، وله أبراج ضخمة عىل زواياه، ومدخُله 

ابة يف اجلدار اجلنويبِّ الرشقّي. بوَّ

ة  نستدلُّ عىل التاريخ السابق للموقع من قليل من بقايا القطع الفخاريَّ
من العرص احلديديِّ التي ُوجدت يف أثناء احلفريَّات. وأيًضا من 

 ، أساسات برج نبطيٍّ يف جزء من املبنى. فوق املدخل الرئييسِّ
ُق أنَّه ُبنَي ما بني 293 و305م يف أثناء  توجد كتابة بالالتينيَّة توثِّ
حكم أوريليوس أسكليپيادس- وهذا زمٌن تراجع فيه األمن يف 

س إىل اإلمرباطورين دقلديانوس ومكسميان،  املقاطعة العربيَّة- وُكرِّ
اِمنا وأعظمهم’’. وألنَّه كان مبنى احلاكم،  ام ‘‘أفضل حكَّ ووصفهام بأنَّ

فقد كان له عىل ما ُيظنُّ استخداٌم مزدَوٌج: فكان سكنًا للحاكم 
ده للحدود الرومانيَّة، وكذلك نقطَة اتِّصال مع بدو  يف أثناء تفقُّ

الصحراء، للحفاظ عىل عالقات سلميَّة هبم. وكانت إمدادات املياه 
ان ضخم عىل بعد  اَنني حمفوَرين يف الصخر يقعان يف الفناء، وخزَّ من خزَّ

500م، ال يزال البدو يستعملونه إىل اليوم.

ظلَّ املكان مسكوًنا حتَّى القرن اخلامس للميالد، وُأعيَد استخدامه 
ة حتَّى زلزال عام 749م. وحيتفظ قرص بشري  إبَّان احلقبة األمويَّ

ض  بالعنارص الرومانيَّة الرئيسيَّة، ويعدُّ أحد املباين القليلة التي مل تتعرَّ
للتعديل أو التغيري أو إعادة البناء.

may have had dual use as both the governor’s residence 
when inspecting the Roman frontier and as a point 
of contact with desert nomads to maintain peaceful 
relations with a potentially troublesome group. Its water 
supply came from two rock-cut cisterns in the courtyard, 
and a large reservoir about 500 metres away, which is still 
used by the local bedouin tribe.

In use until the 5th century AD, it was re-used during the 
Umayyad period, until the earthquake of 749 AD. Qasr 
Bshir retains its key Roman elements, as it is one of the 
few structures that was not modified or rebuilt. 
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رت فيه  َل موقع صوَّ هو أقرب موقع باألردن إىل قلبي دون منازع. وكان أيًضا أوَّ
ية التي مل  املرشوع. يف بداية املرشوع، حسبُت أنَّ هذا هو أحد املواقع القليلة املتبقِّ
أزرها بعد، لكنِّي كنُت خمطًئا حلسن احلّظ؛ فقد أدركُت أنَّ هذه اجلوهرة املخفيَّة 

عة يف مجيع أنحاء البالد، ونادًرا ما ُتزار. كانت أحد الكنوز املوزَّ

مجال قرص بشري وُبعده يضيفان إىل القالع الرومانيَّة سحًرا مميًَّزا. ويتَبلَور هذا 
السحر بوجود نمَطي حياة خمتلَفني: فمن جانب، نرى هناك نمَط احلياِة التي امتاز 
هبا اجلنود الرومان وحصونم التي غطَّت قمم التالل، وعىل اجلانب اآلخر، نجد 

ة التي تكيَّفْت مع الظروف الصعبة للصحراء. نمَط حياِة القبائل الصحراويَّ

This is by far my favourite location in all of Jordan. It was also 
the first site I photographed as part of this project. At the 
start of the project, I had believed that this was one of the few 
remaining sites that I had not visited yet, but—happily—I was 
mistaken. I came to realise that this hidden gem was one of 
many dotted all over the country—and rarely visited.

Qasr Bshir’s beauty and remoteness add to the romantic Roman 
frontier mystique, that of centurions and marauding desert 
tribes in the blistering desert heat. Even when you stand in the 
ruins you can see other fortifications and towers spanning the 
hilltops around it.
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Qasr Aseikhim

On the peak of a volcanic hill, about 13 km north of 
Azraq, lie the ruins of the small Roman frontier fort of 
Aseikhim, with 360o views as far as the eye can see of the 
harsh black basalt steppe and the sadly depleted Azraq 
oasis. Unlike the larger forts of Qasr Bshir and Deir al-
Kahf, water storage was limited to a single small reservoir, 
which may indicate that this was more a monitoring 
station than a permanent military base. 

Pottery shards found on the surface suggest that there was 
a Nabataean presence before the fort’s construction. And 
prehistoric usage of the area is evident from the stone-built 
kites (walls and pens used for hunting game) not far away.

Remote as it is, and challenging of access, it was visited by 
Gertrude Bell in December 1913, during her exploration 
of the Syrian desert.

قصر أصيخم
ة تلٍّ بركاينٍّ يقع عىل ُبعِد نحو 13كم شامل األزرق، توجد  فوق قمَّ
أطالُل حصٍن روماينٍّ حدوديٍّ صغري، حيث يمكننا من هذا املكان 

اهات، كام يمكن النظر منه إىل األفق  التمتُّع برؤيٍة شاملٍة يف مجيع االجتِّ
عىل مدِّ النظر يف عمق السهوب البازلتيَّة السوداء، كام ملحت منه واحة 

األزرق. وخالًفا حلصنَي قرص بشري ودير الكهف األكرب حجاًم، اقترَص 
ان صغري، ممَّا قد يشري إىل أنَّ املوقع مل يكن  ختزين املياه هذا عىل خزَّ

ًة دائمة. سوى حمطَِّة مراقبٍة، وليس قاعدًة عسكريَّ

ة التي ُوجدت عىل السطح إىل وجوٍد نبطيٍّ  اريَّ وتشري القطع الفخَّ
ٍة يف ِحقبة ما قبل  أقدم من احلصن. وسكنت هناك أيًضا جمموعٍة برشيَّ

ة )اجلدران واحلظائر املستخدمة للصيد(  التاريخ، بدليل املصائد احلجريَّ
املوجودة عىل مسافٍة قريبٍة من املوقع.

ورغم عزلة املوقع، وصعوبة الوصول إليه، فقد زارته جريترود بل يف 
كانون األول/ديسمرب من عام 1913م، يف أثناء رحلتها الستكشاف 

ة. البادية السوريَّ

Qasr Burqu

قصر  برقع

I n the distant heat of the eastern desert, lies one of 
the most atmospheric and enigmatic sites in Jordan 
whose precise chronology still eludes archaeologists and 
historians. Astonishingly, in such a remorseless black 
basalt environment, an artificial lake survives here for 
most of each year, created by a dam perhaps built by the 
Romans, though it was well outside their Limes Arabicus. 
Beside the lake stands a large basalt tower, probably from 
the 3rd century AD. Its remote location and distance 
from the Roman frontier suggest that it may have been 
controlled by desert tribes allied to the Romans.

If its origin is obscure, its purpose is clear—to control a 
water source and by extension, the tribes in the area—a 
time-honoured means of controlling the unpredictable 
bedouin tribes of the desert. During the Byzantine era, it 
seems that the fort was transformed into a monastery; and 
an Arabic inscription of  700 AD indicates that the buildings 
surrounding the tower date to the Umayyad period.

ة جاذبيًَّة وغموًضا عن املواقع  وال تقلُّ أعامق الصحراء الرشقيَّة احلارَّ
األخرى يف األردّن، ال يزال تارخيها الدقيق غري معروف لدى علامء 

خني. اآلثار واملؤرِّ

وممَّا يثري الدهشة يف مثل هذه البيئة البازلتيَّة السوداء الصعبة، وجود 
بحرية اصطناعيَّة حتوي املاء معظم العام، وهي بحرية السدِّ الذي يظنُّ أنَّ 

ة  ا كانت خارج سلسلة احلصون احلدوديَّ الرومان أنشأوه هناك، رغم أنَّ
)ليمز العريّب(. وبجانب البحرية ينتصُب برج بازلتيٌّ كبري، لعلَّه من القرن 
الثالث للميالد. وربَّام ُيشرُي موقُعه املنعزل وُبعده من احلدود الرومانيَّة إىل 

أنَّ قبيلًة عربيًَّة من الصحراء متحالفًة مع الرومان كانت تتوىلَّ إدارته.

رغم غموض أصولِه، فإنَّ الغرض منه واضح: السيطرة عىل مصادر 
ة التي ال يمكن التنبُّؤ  املياه بغرض السيطرة عىل القبائل البدويَّ

َل احلصُن عىل ما يبدو إىل دير.  بسلوكها. وإبَّان احلقبة البيزنطيَّة، حتوَّ
ويدلُّ نقش عريبٌّ يرجع إىل عام 700م عىل أنَّ املباين املحيطة بالربج 

ُبنيت يف احِلقبة األمويَّة.
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Madaba
& the Mosaic Map

مادبا وخريطة الفسيفساء

On a fertile plain about 30 km south of Amman stands 
Madaba, whose earliest settlements are on the low hill in 
the centre of the town. In the Iron Age, it was a Moabite 
town whose inhabitants recurrently had to defend it from 
attacks by Ammonites, Amorites or Israelites. The Mesha 
Stele recounts its capture by the Israelites in the 9th century 
BC, and its recapture and rebuilding by King Mesha.

تقع مادبا عىل سهل خصب عىل ُبعد 30 كيلومرًتا إىل اجلنوب من 
ل فيها عند سفح التلِّ يف وسط املدينة. ويف  ن. بدأ االستقرار األوَّ عامَّ

انا إىل الدفاع عنها  العرص احلديدّي، كانت مدينة موآبيَّة، واضُطرَّ سكَّ
ونيِّني أو األموريِّني أو العربانيِّني. وتذكُر مسلَّة ميشع  من هجامت العمُّ

أنَّ العربانيِّني اسَتوَلوا عليها يف القرن التاسع قبل امليالد، وأنَّ امللك 
رها وأعاد بناءها. ميشع حرَّ

Opposite: A 6th century AD mosaic in the Crypt of Saint Elianus.

Below: Madaba’s western acropolis.

يس إليانوس. الصورة املقابلة: فسيفساء من القرن السادس من قبو القدِّ
إىل األسفل: اجلزء الغريبُّ األعىل من تلِّ مادبا.
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Later, Madaba became part of the Hasmonaean 
kingdom before passing into Nabataean then Roman 
and Byzantine control. By the 6th century AD it was 
a flourishing town with a bishop, and the centre 
of an important mosaics school. In early Islamic 
times, Christian worship continued unimpeded—
new churches were built, or existing ones lavishly 
redecorated—but decline began later, and the town was 
abandoned in the Mamluk period. 

Western visitors in the early 19th century AD found 
Madaba in ruins. But in the early 1880s, about 2,000 
Christians from Karak settled among the ruins and 
built houses and churches over the mosaic floors they 
found. In the late 1880s, while clearing an ancient 
church, a mosaic a map of the Levant was discovered, 
over which the Greek Orthodox Church of St George 
was built. Dated to the mid 6th century AD and the 
reign of Justinian (527–565), it is the oldest original 
map of the region. It is a unique historical source, 
giving the 6th century AD names and locations of sites 
of biblical significance.

لت مادبا من اململكة احلشمونيَّة إىل األنباط،  مع اختالف العصور، تنقَّ
ثمَّ إىل الرومان، ثمَّ البيزنطيِّني. يف القرن السادس للميالد، أضحت 

ة. يف العصور  بلدة مزدهرًة وهلا أسقٌف، ومرَكًزا ملدرسة فسيفساء مهمَّ
ت املدينة عىل ديانتها املسيحيَّة دون عوائق، كام  اإلسالميَّة الباكرة، استمرَّ

ُبنَيت فيها كنائُس جديدة، أو أعيَدْت زخرفة بعضها اآلخر بصورة سخيَّة، 
لكنَّها بدأت ترتاجع يف وقت الحق، إىل أن ُهِجَرْت يف العرص اململوكّي.

الة الغربيُّون مادبا يف أوائل القرن التاسع عرش يف حالة  وجد الرحَّ
خراب. ولكْن يف بداية عام 1880م، استقرَّ بني أنقاضها نحو 

2000 مسيحيٍّ من العشائر املسيحيَّة التي هاجرت من الكرك، وبنوا 
بيوهتم وكنائسهم فوق األرضيَّات الفسيفسائيَّة التي عثروا عليها. 

ويف أواخر عام 1880م؛ وبينام كان جيري إخالء أنقاض إحدى 
الكنائس القديمة، اكُتشفت خريطة فسيفساء لبالد الشام، فُبنَِيْت 

يس جاورجيوس للروم األرثوذكس. ويعود تاريخ  فوقها كنيسة القدِّ
اَن  هذه اخلريطة الفسيفسائيَّة إىل منتصف القرن السادس للميالد إبَّ

ُحكم جوستنيان )527-565م(، وهي أقدم خريطة أصليَّة للمنطقة، 
وُتعدُّ مصدًرا تارخييًّا فريًدا من نوعه، وردت فيها أسامء ملواقع توراتيَّة 

بحسب أسامئها الدارجة يف القرن السادس امليالدّي.

Above: Mosaic in Church of the Virgin Mary. The mosaic map in the Church of Saint George..يف األعىل: فسيفساء يف كنيسة مريم العذراء اخلريطة الفسيفسائيَّة يف كنيسة القديس جاورجيوس.
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Khirbet Mukhayyat

At Khirbet Mukhayyat—the site of the ancient village 
of Nebo, just off the road between Madaba and Mount 
Nebo—are the remains of two Byzantine churches, both 
of which had exceptionally beautiful mosaic floors. 

The more distant of the two, and more difficult of 
access, is the Church of St George, standing in splendid 
isolation on a small hill, with magnificent views over the 
mountains. The inscription on its mosaic floor—now in 
Mount Nebo for safe-keeping—is dated 536 AD.

Closer than this is the Church of SS Lot and Procopius (two 
Christians martyred in the persecutions of Diocletian), with 
a simple stone-built shelter protecting it. The main images 
are of the trees of paradise, the vine harvest and hunting, 
with other scenes around the edges depicting mythical 
creatures, fishermen, a house and ducks on a lotus pond.

يوجد يف خربة املخيَّط موقُع قريِة نيبو القديمة، يف الطريق ما بني مادبا 
وجبل نيبو. وهناك بقايا لكنيسَتني بيزنطيََّّتني، وكلتامها مرصوفتان 

ا. بأرضيَّات فسيفسائيَّة مجيلة جدًّ

يس جاورجيوس، وهي موقع أبعد من الكنيسَتنِي،  تقع كنيسة القدِّ
يف عزلة رائعة عىل تلٍّ ذي إطاللة رائعٍة عىل اجلبال. يعوُد النقش 

عىل أرضيَّتها الفسيفسائيَّة إىل عام 536م، وهو اآلن حمفوٌظ يف جبل 
نيبو حلاميته.

سة للوط وبروقوبيوس )ومها شهيدان مسيحيَّان  الكنيسة األقرب مكرَّ
اسُتشِهدا يف اضطهاد دقلديانوس(، حيميها بناء بسيط من احلجر. 
ومتثُِّل التصاويُر الرئيسيَّة أشجار اجلنَّة وجني الكرمة والصيد، مع 

ة وصيَّادي  ر خملوقات أسطوريَّ مشاهد أخرى عىل حواف اإلطار تصوِّ
أسامك، وبيًتا، وبطًّا يسبح يف بركة لزهر اللوتس.



قويلبة )أبـيال(
يأيت االسم ‘‘أبيال’’ من اللفظة اإلغريقيَّة لالسم الساميِّ القديم أبيل، 
ويعني ‘‘املرج اخلصب’’. يف حني أدَّى التأثري العريبُّ إىل خلق الصيغة 

احلديثة قويلبة. 

توجد يف إحدى أمجل املناطق األكثر خفاًء يف األردّن، وتقع أنقاض 
أبيال عىل تلَّني جيري بينهام جدول صغري إىل الرشق، ومتتد أبيال إىل 

تلٍّ ثالٍث فيه العديَد من املقابر املحفورة يف الصخور تعود إىل أواخر 
احلقبِة اهللنستيَّة، وإىل احِلقبَتني الرومانيَّة والبيزنطيَّة.

ان منذ العرص  تشري احلفريَّات إىل أنَّ أبيال كانت مأهولة بالسكَّ

Qweilbeh (Abila)

T he name Abila is a Greek version of the ancient 
Semitic, Abil, meaning ‘lush meadow’, while Arabic 
influence has led to the modern adaptation, Qweilbeh. 
Situated in one of the most beautiful and hidden 
locations in Jordan, the ruins of Abila lie on and between 
two hills, with a small stream to the east of them, beyond 
which a third hill holds many rock-cut tombs dating to 
the late Hellenistic, Roman and Byzantine eras.

Excavations indicate that Abila has been inhabited for 
most of the time since the Neolithic period. But the first 

َل إشارة تارخييَّة تعود إىل العرص  احلجريِّ احلديث. غري أنَّ أوَّ
خ اليوناينُّ پوليبيوس يف القرن الثاين قبل  ، عندما كتَب املؤرِّ اهللنستيِّ
، أنطيوخس الثالث )223-187 ق. م(،  امليالد أنَّ امللك السلوقيَّ

ة مدن بطلميَّة يف املنطقة، بام يف ذلك أبيال. استوىل عىل عدَّ

وقد جرى إدراج املدينة بوصفها جزًءا من حلف املدن العرش، مثل 
كاپيتولياس، منذ القرن الثاين امليالدي وحسب، وواصلت ازدهارها 

ة  َطوال احلقبة البيزنطيَّة قبل أن َيطاهَلا التدهور يف ناية احلقبِة األمويَّ
بعد الزلزال الذي رضب املنطقة يف عام 749م.

historical reference is from the Hellenistic era, when the 
2nd century BC Greek historian Polybius wrote that the 
Seleucid king, Antiochus III (223–187 BC), took over 
several Ptolemaic cities in the area, including Abila. 
The city was listed as part of the Decapolis but, like 
Capitolias, only from the 2nd century AD. It continued to 
flourish throughout the Byzantine period before falling 
into decline at the end of the Umayyad period after the 
earthquake of 749 AD.
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Another one of my favourite sites to visit. It is especially 
captivating on a crisp early spring day when the hills are all in 
bloom and you can see as far as the snow-capped mountains of 
Mount Hermon of Syria and Lebanon. I enjoy this location so 
much that I make it a goal to visit at least once every spring.

Abila also holds one of my saddest memories. This magnificent 
and mostly unknown site has Byzantine era tombs that, in 
my opinion, rival some of the region’s most famous ancient 
cemeteries. Painted and carved caves are only the start of these 
fascinating tombs. During my research I discovered that an 
archaeological team had unearthed a magnificent tomb that 
they codenamed ‘H60’ and informally christened ‘The Sphinx 
Tomb’. In it were beautiful carvings of winged sphinxes with 
lions underneath them, and in the centre was a painting of a sad 
woman with a tear running down her cheek. I was absolutely 
determined to photograph it. 

My first few attempts at finding The Sphinx Tomb were 
unsuccessful. I decided to contact the team who excavated the 
site and asked for a local contact—this they provided while 
warning me that the tomb had been looted. When I was finally 
guided to the tomb, it was far worse than I had imagined—the 
looters had used jack hammers and drills to annihilate the tomb 
and absolutely nothing remained. 

It is heartbreaking to witness firsthand the damage done to 
something that had lasted for centuries. It is even more painful 
to know that it was destroyed by greed and ignorance. The 
Sphinx Tomb is the first example I give to people when trying 
to inform about the cost of looting. 

موقٌع آخر من املواقع املحبَّبة عندي، ال سيَّام أنَّه يأرُسك يف أوائل فصل الربيع 
عندما تزهر التالل، كام تستطيع أن ترى من بعيد رؤوس اجلبال مغطَّاة بالثلوج 

ة عىل  ة شغفي به، جعلُته هدًفا للزيارة مرَّ مثل جبل الشيخ يف سوريا.  ولشدَّ
األقلِّ يف كلِّ ربيع.

حتمل أبيال أيًضا أحد أسوأ انطباعايت يف إنجازي هلذا املرشوع، إذ حيتوي هذا 
، تنافس حسب  املوقع الرائع واملجهول عىل قبوٍر مزخرفٍة من العرص البيزنطيِّ

نة برسوم  ا القبور املزيَّ رأيي، بعَض املقابر القديمة املشهورة يف البالد املجاورة.  أمَّ
واملنحوتة فهي ليست سوى بعض من هذه القبور الرائعة. ويف أثناء بحثي، 
اكتشفُت أنَّ فريًقا من علامء اآلثار عثروا عىل قرب فخم لقبوه برمز ‘‘هـ 60’’، 

ن نحًتا مجياًل  وُأطِلَق عليه بصورة غري رسميَّة اسم ‘‘مدفن أبو اهلول’’، وهو يتضمَّ
لتمثال أيب اهلول املجنَّح تربض األسود حتته، فيام ُرسَمْت يف وسطه امرأة حزينة 

هيا. فعقدُت العزَم عىل تصوير ذلك املدفن. يسيُل الدمع عىل خدَّ

رُت  باءت حماواليت القليلة األوىل بالفشل يف العثور عىل‘‘مدفن أبو اهلول’’. فقرَّ
 ، ٍّ َب يف املوقع، وطلبت تزويدي بدليل حملِّ االتِّصال بالفريق األثريِّ الذي نقَّ

روين أنَّ القرَب قد ُنب. عندما اسرتشدُت أخرًيا إىل مكان القرب،  ففعلوا ذلك، وحذَّ
رت؛ إذ استخدم اللصوُص املطارق امليكانيكيَّة  كان الوضع أسوأ بكثري ممَّا تصوَّ

َر املدفن بالكامل، ومل يتبقَّ من رسوماتِه يشء بتاًتا. واملثاقب، فُدمِّ

َسَكنَني احلزُن ملا رأيُت حجم األرضار التي حلقت بمدفٍن ظلَّ سلياًم عىل مدى 
قروٍن من الزمن. ولعلَّ أكثر ما آملني هو أنَّ تدمري القرِب كان بدافع اجلشع 

ث  ُل الذي أطرحه للناس عندما أحتدَّ واجلهل. ‘‘مدفن أبو اهلول’’ هو املثل األوَّ
بشأن الثمن الباهظ الذي ندفُعه بسبب مرتزقة الدفائن.
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مدينة قديمة بازلتيَّة سوداء يف شامل األردّن، يكافئ حجمها حجم مدينة 
ة. ال نعرف الكثرَي عنها وال عن بداياهتا، كام ال نعرُف  جرش األثريَّ

ة يف  ؛ فمصدر املعلومات املتاحة لنا هو التنقيبات األثريَّ اسَمها األصلَّ
انات  شوارعها املنعطفة، ويف بيوهتا بأشكاهلا وأحجامها املختلفة، وخزَّ
ة؛  املياه فيها وكنائسها العتيقة. وُيعتَقُد أنَّ أكرَب مبانيها هو ثكنٌة عسكريَّ

ة. فهي بلدٍة زراعيَّة ُعهد إليها أيًضا أن تكون قاعدة عسكريَّ

خ للِحقبِة البيزنطيَّة، فُيعتَقُد  ورغم أنَّ معظَم ما نراه اليوم فيها يؤرِّ
ل للميالد. وبعد أن  وا فيها يف أواخر القرن األوَّ أنَّ األنباط استقرُّ

ومان اململكة النبطيَّة، ُدجمت مع املقاطعة العربيَّة الرومانيَّة،  ضمَّ الرُّ
وصارت جزًءا من نظام محاية احلدود. ولعلَّها كانت آخَر حمطٍَّة قبل 

الوصول إىل عاصمة املقاطعة ُبرصى عىل طريق تراجان اجلديد، التي 
امل. وتدلُّ الكتابات والنقوش باللغَتني النبطيَّة  تبعد 25كم إىل الشَّ

د طبيعة ثقافة املكان. واإلغريقيَّة عىل تعدُّ

بلغْت أّم اجِلامل أوجها يف القرَنني اخلامس والسادس للميالد، بتعداد 
اينٍّ وصل إىل 3000 أو 4000 نسمة. وحتَّى القرن السابع  سكَّ

للميالد، متتََّع َمن سكنوها بازدهار معتدٍل حتَّى وقوع زلزال عام 
749م. وقد أدَّت أرضاره اهلائلُة إىل تناُقِص عدد السكان، وهجرهتم 

التدرجييَِّة للمكان، فظلَّ مهجوًرا نحو 1100 عام. ويف عام 1928م، 
ًتا اجليش الفرنيّس، وبعدها ببضع سنوات سكنَْت فيه  نزل فيه مؤقَّ

جمموعٌة من دروِز جبل العرب.

Umm al-Jimal

U mm al-Jimal (Mother of Camels) is an ancient black 
basalt city in the north of Jordan whose size rivals Jarash. 
Little is known of its origins from literary sources or 
inscriptions, including its early name. All the information 
has come from extensive archaeological excavations in 
its winding streets, houses of varying shapes and sizes, its 
reservoirs and churches. The largest building is thought to 
be a military barracks. It is the epitome of an agricultural 
town with the added function of a military base.

While most of what we see today dates from the Byzantine 
period, Umm al-Jimal was probably first settled by the 
Nabataeans in the late 1st century AD; and then, after 
the Roman annexation of Nabataea in 106 AD, it was 
incorporated into the Roman province of Arabia and 
became part of the frontier defence system. Situated on 
the Via Nova Traiana, it would have been the last stop 
before reaching the provincial capital of Bostra some 
25 km to the north. Inscriptions and graffiti in both 
Nabataean and Greek scripts indicate the multicultural 
nature of the place. 

Umm al-Jimal reached its peak in the 5th–6th centuries, 
with a population of 3,000–4,000. By the time the 
Muslims arrived in the 7th century AD, the population had 
diminished, but still enjoyed reasonable prosperity until 
the earthquake of 749 AD. The extensive damage that 
this caused led to the decline and eventual abandonment 
of the site and for 1,100 years it lay empty. In 1928, the 
French army temporarily occupied it, and a few years later 
some Druze from Jabal al-Arab began to arrive. 

Right: The Roman barracks (Castellum), at the entrance of the town.
Following page (Left): The Central hall of the Praetorium (public office).

إىل اليمني: ثكنات رومانيَّة عند مدخل البلدة.
الصفحة التالية )إىل اليسار(: القاعة الرئيسيَّة يف دار احلكم.





The West Church. The arched double window in one of the houses known as the 
‘Shiekh,s house’.  

الكنيسة الغربيَّة. نافذة بأقواس مزدوجة يف أحد البيوت املعروف بِاسم ‘‘بيت الشيخ’’.
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فينان
تقُع عىل حاَفة وادي عربة يف جنوب غرب األردّن، وسَكنَْتها مجاعاٌت 
من العرص احلجريِّ احلديث قبل زمٍن بعيٍد من بدء استخدام النحاس 

الذي اكتشف يف العرص احلجريِّ النحايّس. وصارت إحدى أهمِّ املواقع 
يف اجلزيرة العربيَّة لَتعدين النُّحاس وَصْهره، وقد أثَّر هذا النشاُط كثرًيا يف 
طبوغرافيَّة معامله السطحيَّة. ازداد التعدين يف العرص احلديدّي ، ويقرتح 

بعض الباحثني أنَّ فينان قد تكون موقع مناجم امللك سليامن. استمرَّ 
إنتاج النحاس عىل فرتات متقطِّعٍة بني احلني واآلخر حتَّى العرص األيويّب. 

ظلَّت املنطقة قابلًة للحياِة رغم الصيف احلاّر، لتوافر املياه واألرايض 
الصاحلة للزراعة.

يف احلقبة الرومانيَّة، ُدِعيت ‘‘فاينو’’، وكان فيها أكرب مناجم النحاس 

Faynan

F aynan, on the edge of Wadi Araba in south-west 
Jordan, was inhabited by Neolithic groups long before 
the use of copper was discovered in the Chalcolithic 
era. It became one of Arabia’s most important sites for 
copper mining and smelting, permanently marking the 
landscape. Mining increased in the Iron Age, and some 
scholars suggest it could have been the site of King 
Solomon’s mines. Copper production continued with 
occasional breaks until the Ayyubid era. What makes 
life possible here, despite the torrid summers, is the 
availability of water and arable land.

In the Roman period, when it was called Phaeno, these 
were the largest copper mines in the empire, providing the 

َة اخلام لصكِّ النقود. ويف وقت الحق،  ة، ووفَّرت املادَّ يف اإلمرباطوريَّ
صاَر لفاينو أسقُفها، وقد ُعثَِر عىل آثار لكنائس كانت هناك.

ُعثَِر يف منطقة فينان عىل نحو 250 منجاًم من النحاس خلَّفت أكواًما 
َر بنحو 200 ألف طّن،  هائلًة من عصوٍر خمتلفٍة من الصهر، وقد ُقدِّ

نتجت عن تعدين نحو 20 ألف طنٍّ من النحاس.

base material for minting coins. Later Phaeno had its own 
bishop and the remains of churches have been found.

About 250 mines have been found in the Faynan area; 
and the copper slag, lying in heaps from different periods 
of smelting, is calculated at c. 200,000 tonnes—this would 
have produced around 20,000 tonnes of copper.

Above: Aqueduct constructed to transport water to the Roman 
settlement.

يف األعىل: آثاُر قناٍة مائيٍَّة كانت تستخدُم إليصال املياه إىل املسَتوَطنِة الرومانيَّة.
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لة عىل قائمة اليونيسكو للرتاث  أمُّ الرصاص هو أحد االماكن املسجَّ
العاملّي، وتعود أصوله إىل العرص احلديديِّ حيث ُعرف هذا املوقع باْسم 
َميفعة، املذكور يف العهد القديم. وتشري النقوش إىل أنَّ األنباَط سيطروا 

ونه كاسرتون ميفعة. عليه قبل أن يسَتويل عليه الرومان، وكانوا يسمُّ

وتعوُد اآلثار التي نراها اليوم إىل العصور الرومانيَّة والبيزنطيَّة 
ها احلصن الروماينُّ الكبري الذي ُبنَِي يف ناية القرن  واإلسالمية. وأمهُّ

الثالث للميالد، والذي اتَّسَع ملئات من اجلنود. ويف ناية القرن 
ة، ورسعان ما نمت وامتَدْت إىل  اخلامس للميالد، باتت بلدًة عاديَّ

خارج أسوار احلصن، ضمن منطقة واسعة.

Umm ar-Rasas

أم الرصاص

U mm ar-Rasas is a UNESCO World Heritage site whose 
origins go back to the Iron Age settlement of Mephaath, 
mentioned in the Old Testament. Inscriptions indicate that 
the Nabataeans controlled it before it was taken over by the 
Romans, who called it Kastron Mephaa or Mefaa. 

The remains visible today are from the Roman, Byzantine 
and early Islamic periods. The most significant is a large 
Roman fort, built in the late 3rd century AD, which could have 
accommodated several hundred troops. By the 5th century 
AD it had become a regular town, which soon grew too large 
for the fortress walls and spread to a large area outside.
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The 16 churches that have been uncovered—many 
with fine mosaic floors—attest to the town’s Christian 
devotion. As several date to the 8th century AD, they 
also speak of the freedom of worship and wealth of the 
Christian community after over a century of Muslim 
rule. One church has the largest mosaic floor in Jordan, 
with representations of cities east and west of the Jordan 
Rift and in Egypt—including Philadelphia (Amman), 
Jerusalem and Alexandria.

A short distance to the north stands a 14 metre stone 
tower with the remains of a small church at its foot. It is 
believed to have been used by a stylite—a hermit monk 
who wished to avoid direct contact with his fellow human 
beings by living on a pillar or in a tower—a practice made 
popular in the 5th century AD by St Simeon Stylites. 

ويف ما خيصُّ الكنائس الستَّ عرشة املكتشفة إىل اآلن، فإنَّ بعَضها 
يضمُّ أرضيَّات فسيفسائيَّة مجيلة، تشهد عىل التقوى املسيحيَّة يف البلدة. 
ة العبادة  يَّ ويعوُد العديد منها إىل القرن الثامن امليالدي، كام تدلُّ عىل حرِّ
وثراء املجتمع املسيحيِّ بعد أكثر من قرن من احلكم اإلسالمّي. وتضمُّ 

إحدى الكنائس أكرب األرضيَّات الفسيفسائيَّة يف األردّن، ُمثِّلت فيها 
ن(  مدن رشق نر األردنِّ وغربه ومرص، بام يف ذلك فيالدلفيا )عامَّ

ة.  والقدس واإلسكندريَّ

وعىل مسافة قصرية إىل الشامل، ينتصُب برٌج حجريٌّ بارتفاع 14 مرًتا 
مع آثار لكنيسة صغرية أسفله. ويعتقد أنَّ َمن استخَدَمه راهٌب عموديٌّ 

روا اإلعتزال يف  ناسٌك من أولئك الذين جتنَّبوا االتِّصال املبارش، فقرَّ
أعىل أعمدة أو أبراج. وقد بدأت هذه املامرسة تنترش يف القرن اخلامس 

يس سمعان العمودّي. امليالديِّ عىل يد الراهب القدِّ



تّل َزرعاْ
عىل تلٍّ منعزٍل بني وادي العرب ووادي الزهار، تقع بقايا تّل زرعا. 

َل استقرار فيه يعوُد إىل األلفيَّة الرابعة قبل  وتشري الدالئل إىل أنَّ أوَّ
امليالد، واستمرَّ االستقرار البرشيُّ دون انقطاع يف املوقع حتَّى أواخر 

العهد العثاميّن.

ونستدلُّ عىل تارخيه النَِّشط من وجود 12 مرًتا من تراكامت بقايا 
احلضارات القديمة. فعالوًة عىل آثار العرص الربونزيِّ الباكر والعرص 

احلديدّي، ال تزال هناك أساساٌت ملبايَن تعود إىل العصوِر الرومانيَّة 
والبيزنطيَّة واإلسالميَّة، كام يوجد هناك صهرجيا مياٍه رومانيَّان.

Tell Zira,a  

On an isolated hilltop between Wadi al-Arab and 
Wadi az-Zahar, lie the remains of Tell Zira,a (Hill of 
Agriculture). Evidence of the first settlement dates back 
to the 4th millennium BC and the site was continually 
inhabited until the late Ottoman period—a history so 
extensive that there are 12 metres of cultural layers, each 
constructed one on top of the other. Apart from Early 
Bronze and Iron Age remains, there are foundations of 
buildings dating to Roman, Byzantine and Islamic periods, 
and two Roman cisterns.

وامتاَز املوقع بميزتني:

اًل، أنَّه حماٌط باألرايض اخلصبة واملياة الوفرية ، وهذا ما جعله موقًعا  أوَّ
مثاليًّا للزراعة.

ثانًيا، أنَّه اسرتاتيجيٌّ حلركة التجارة بني مرَص وبالد ما بني النهَرين 
)ودمشق يف وقٍت الحق(. واليوم ُيطلُّ التلُّ عىل سدِّ وادي العرب.

The location was favourable for two reasons. Firstly, the 
surrounding fertile land and abundance of water (rivers 
and springs) made it perfect for agriculture. Secondly, 
the town was strategically situated on the trade route 
between Mesopotamia (and later Damascus) and Egypt. 
Today, the tell overlooks the Wadi al-Arab dam.
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