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  ملخص

مية المبكرة والممتدة بين دراسة شبكات الطرق في فلسطين خالل الفترة اإلسال إلىهدف هذا البحث ي  

تركز هذه الدراسة على نظام الطرق في منطقة النقب كحالة  .ينالقرن الثامن حتى القرن العاشر الميالدي

دراسة مفترضة، وستكون المسوحات األثرية اإلسرائيلية هي أساس النقاش في هذا البحث والسيما فيما 

تعد شبكة الطرق األداة الحيوية والحلقة  .اإلسالمية المبكرةيتعلق باالستيطان في منطقة النقب خالل الفترة 

الرئيسية لنشاطات اإلنسان، لكونها تشكل جزءاً ال يتجزأ من المشهد الحضاري المتكامل، وقد حاول 

وفي فلسطين  .اإلنسان منذ أقدم العصور أن يخلق اتصاالً حيوياً بين نشاطاته المتعددة وبين محيطه

رق وعبر مختلف العصور، وقد تطور نظام الطرق في فلسطين بشكل كبير في انتشرت عدة شبكات ط

العصور القديمة والسيما في الفترة الرومانية، عندما بدأ الرومان في بناء وتشييد أنظمة طرق متعددة، 

رئيسية تقطع المقاطعات الرومانية وتوصل المناطق بعضها ببعض، وقد تمكن الرومان من  تشمل طرقاً

ويتفق بعض المؤرخين واألثريين على أن الفترة االنتقالية من العصر  .قنية عالية في إنشاء الطرقتطوير ت

الروماني إلى العصر البيزنطي وضعت فلسطين في مرحلة جديدة وحاسمة، السيما بعد التحول واالنتقال 

كة الحجاج المستمرة إلى الديانة المسيحية، حيث تم في هذه الفترة تدشين عدة طرق جديدة وذلك بسبب حر

  .نحو األرض المقدسة

تناولت عدة دراسات موضوع شبكات الطرق في فلسطين وسورية خالل العصور اإلسالمية الوسطى، 

رحالة   ، أو على مصادوهذه الدراسات اعتمدت بشكل أساسي على مصادر و موارد  تاريخية وجغرافية

تميزت الدراسات األثرية التي عالجت الفترة اإلسالمية المبكرة . قاموا بزيارة سورية وفلسطين ومصر

  .والتي تمتد من القرن الثامن  حتى القرن العاشر الميالدي بضعفها وقلتها حتى وقتنا الحاضر
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والذي أصبح يعرف  - تاحفلآلثار والم - وفي بداية الستينات من القرن العشرين، بدأ القسم اإلسرائيلي

بدأ يعتمد على طريقة جديدة في المسح األثري، هذه الطريقة بدورها " بسلطة اآلثار اإلسرائيلية"فيما بعد 

والهدف من هذا المسح، هو توثيق  .كمقياس) كم 10*10(تعتمد على مسح منطقة معينة تبلغ مساحتها 

، وأحياناً تم إجراء حفريات في مواقع محددة، وتعرف األثرية الموجودة على السطحوالمعالم كافة البقايا 

بعملية المسح األثري المناطقية أي التي تشمل مناطق معينة، وفي إسرائيل " هذه الطريقة في المسح

وفي منطقة النقب وغيرها من المناطق في فلسطين  .اعتبرت هذه الطريقة تطوراً وارتقاء في علم اآلثار

ئيلية ثالثة عشر مسحاً، تم نشر هذه المسوحات األثرية وقد شملت المناطق أجرت سلطة اآلثار اإلسرا

، ومن ضمن هذه المسوحات الثالثة عشر تمكنت من قراءة )كم مربع1300(الممسوحة مساحة مقدارها 

 -199 -198 -196 -168 - 167-166 -139- 125: خرائط وفحص ومراجعة اثنا عشر مسحاً وهي

200 - 203- 204 - 205.  

هذا البحث من مقدمة وثالثة فصول، الفصل األول عني بمعالجة المسائل المتعلقة بإشكالية االنتقال  يتكون

الحضاري من الفترة البيزنطية المتأخرة إلى الفترة اإلسالمية المبكرة، في المراكز الحضارية والمستقرات 

اني مسألة النقب خالل الفترة وعالج الفصل الث .الريفية الزراعية، ومواقع استقرار البدو وشبه البدو

اإلسالمية المبكرة، حيث تم تحليل المواد الحضارية وتأريخها، إضافة إلى معرفة نظام االستيطان 

أما الفصل الثالث فقد تناول  .واالستقرار، وكيفية توزيع المستوطنات في النقب في الفترة اإلسالمية المبكرة

وفلسطين، خالل الفترة اإلسالمية المبكرة، وفي النهاية خرج هذا نظام الطرق الرئيسية والفرعية في النقب 

البحث بنتيجة أولية، وهي أن منطقة النقب لم تشهد انهياراً في المراكز والمستقرات  الحضارية، وال في 
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نظام الطرق،  خالل الفترة اإلسالمية المبكرة، هذه النتيجة األولية تستند وتعتمد على الوثائق والمصادر 

  .  ةثرياأل
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Abstract 

The aim of this thesis is to study road networks in Palestine during early Islamic 

period (8th-10th A.D). The study concentrated on the road system in the Negev 

region as a case study. In this thesis Archaeological Surveys of Israel were the 

bases for discussion about the settlement in the Negev in early Islamic period. 

Road networks are considered vital link between human activities with the whole 

landscape. Human beings since early periods of time try to make connections 

between their activities and their surroundings. In Palestine many road networks 

existed in different periods. The road system in Palestine developed greatly in the 

late antiquities especially in the Roman period, i.e. when the Romans built 

different road systems, and many highways crossed provinces or Romans districts, 

where they developed high techniques in constructing roads. Many historians and 

archaeologists agree that the transition from the Roman to the Byzantine period, 

inaugurated Palestine to a new stage especially after the religious transition to 

Christianity.  New roads were constructed because of high movement of pilgrims 

to the Holy Land. 

Few studies were published about road networks in Palestine or in greater Syria 

during medieval Islamic periods. These studies depended on historical or 

geographical sources or travelers who visited Syria, Palestine and Egypt. However 
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the early Islamic period between the 8th and 10th century A.D was poor in 

archaeological studies from that period until now. 

At the beginning of the 60s of the 20th century, the Israeli Department of 

Antiquities and Museums which later became the Israel Antiquities Authority 

started to depend on a new method in surveying. This method depends on 

conducting a survey in a region of known scale 10x10 km2. The aim of this survey 

is to document the archaeological remains of a surface. Sometimes excavations 

were conducted in selected sites. This method is known as regional archaeological 

survey, and in Israel this method was considered as evolution in archaeology.  

In the Negev and in other areas in Palestine the Israeli Antiquities Authority 

conducted 13 surveys in the Negev. These surveys were published; and the whole 

area of these surveys was around 1300 km2. Out of 13 surveys I read and reviewed 

the results of 12 surveys, these surveys are: 125, 139, 166, 167, 168, 196, 198, 199, 

200, 203, 204, and 225.  

This thesis consists of an introduction and three chapters; the first chapter had been 

addresses the problems of the cultural transition in urban centers, rural settlements 

and nomadic sites in the Negev from late Byzantine into early Islamic period. The 

second chapter deals with the Negev during the early Islamic period. This chapter 

analyzes the dating of material culture, settlements system and the distribution of 

settlements system in the Negev during early Islamic period. The third chapter 
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addresses the main and the subsidiary road system in the Negev and Palestine 

during early Islamic period. 

Mainly one conclusion of this study that the Negev region did not witness a decline 

of settlements and roads during early Islamic period. This conclusion is based on 

historical documents and archaeological sources.   
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  مقدمة   

حضاري لفلسطين في لفي دراسة التاريخ اواضحاً  هتماماًاحالي لالوقت افي شهد ن   

منذ تسعينيات  جريتأالحفريات األثرية التي  ويساعد في ذلك نتائج ،اإلسالميةالفترات 

ركزت هذه الحفريات على عدد من و .بالد الشامفي مناطق مختلفة من  القرن الماضي

اإلسالمي  ثاراآلر علم يفي تطو أسهمت حيثالمبكرة،  اإلسالميةد للفترة المواقع التي تعو

قب من المناطق التي تم التركيز نتعتبر منطقة الطار وفي هذا اإل، علم التاريخ معززة بذلك

محدودة، حولها ما زالت معلوماتنا  ورغم ذلك فإن ،سالمية المبكرةعليها لفهم الحضارة اإل

  .  ثار والمؤرخين حول طبيعة الفترةن علماء اآلنقاش بي هنالكزال يوما 

فالطرق  ،سيتم تناول شبكات الطرق في فلسطين عامة والنقب خاصة السياقفي هذا    

سالمية على الصعيد الزماني الحضارة اإلتفاعالت ربط العناصر الحضارية التي تى دحإ

 ،التغيير الحضاريينمكانية فهم االستمرارية وإوتتيح دراسة شبكات الطرق  .والمكاني

نسانية وتفاعالتها على الصعيد االجتماعي عادة تفسير الحضارة اإلإمكانية إكذلك و

بل فقط ر عن الربط الجغرافي بين المناطق فشبكات الطرق ال تعب .والسياسي واالقتصادي

 وقد .م في أي مشهد حضارياعنصر هفالطرق  .تتعدى ذلك للربط الحضاري بشكل عام

 ،قليمية والعالميةمن الطرق المحلية واإل ةمتعددة شبكات مهم فتراتين في فلسط عبرت

قامت  ةيفرعية ورئيس سالمية المبكرة شبكات طرقالفترة اإلانتشرت في النقب في و

  .مختلفةحضارية  فائوظب
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تعتمد هذه الدراسة باألساس على دراسة شبكات الطرق في الفترة اإلسالمية المبكرة،    

 بشكل خاص ر ربطها بالمستقرات الحضارية التي انتشرت في النقبوذلك في إطا

إعتماداً على المسوحات األثرية والتي تمثل نموذجاً وأسلوباً وذلك ، بشكل عام وفلسطين

 تستقرامالبتحليل نتائج هذه المسوحات فيما يتعلق ب حيث سنقوم ،للعمل األثري

  .مستقراتال هذهة الجدلية مع دراسة شبكات الطرق بناء على العالقو ،ةالحضاري

بحث موضوع شبكات الطرق وموضوع ب ما يتعلقفي هناك وجهتي نظر ويذكر بأن   

  - :المستقرات الحضارية في الفترة اإلسالمية المبكرة

أن عملية تغيير طالت مراكز حضارية في فلسطين والنقب ترى  ولىوجهة النظر األ   

ما بين الحضارية  تستقراللمر في توزيع جديد يتغيل هذا البعيد الفتح اإلسالمي، وتمثّ

الفترة البيزنطية المتأخرة واإلسالمية المبكرة، مع استمرار مواقع ومناطق معينة، وتراجع 

جديدة فرضتها عملية االنتقال الحضاري بين  مستقراتمناطق ومواقع أخرى، وبروز 

ع بداية الفترة اإلسالمية الفترتين، األمر الذي انعكس على خريطة الطرق في النقب م

  .المبكرة

الفترة  فيقد توقف االستقرار الحضاري في النقب  أنب تمثلت وجهة النظر الثانية   

 ة، بالتالي تم هجر شبكات الطرقيالمدن الرئيسفي اإلسالمية المبكرة، خاصة 

)Gutwein 1981, 165-172(. م أن السبب في تحول الطرق لم يت هذا التوجهيرى أصحاب ف

التي  ،بل بسبب عملية الفتح اإلسالمي ،نتيجة التغيير في الخريطة الحضارية بين الفترتين

أظهرت أن جزءاً التي و ،على نتائج أثرية معتمدين بذلك، سببت عملية انهيار حضاري
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 كبيراً من المواقع البيزنطية في النقب كانت قبل الفتح اإلسالمي مواقع ذات تمركز

الي أدى الفتح اإلسالمي إلى هجرها وعدم شغلها سكانياً مرة أخرى عسكري بيزنطي، بالت

Govrin 1991, 19)(.   

  :سباب منهاألعدة في النقب ة رسالمية المبكيعود اختيار موضوع الطرق في الفترة اإل   

 خذت شبكات الطرق دوراًأبحيث يعتبر موقع فلسطين االستراتيجي من األهمية  :والًأ   

 ،وخاصة بمصر وبالد الشام والحجاز ،عبر العصور ا إقليمياً وعالمياًربطه في اًيرئيس

الفترة اإلسالمية المبكرة في  منشبكات الطرق ال يوجد هنالك دراسات مستفيضة عن لكن 

على هامش الدراسات بشكل بسيط تناول البعض هذا الموضوع فقد النقب أو فلسطين، 

  .المبكرة سالميةالمختلفة عن الفترة اإل

 ةفي الفترات النبطية والروماني مرت بالنقب شبكات طرق إقليمية وعالمية: ثانياً   

ن أن الدراسات التي تناولت بالبحث شبكات الطرق هذه، تجاهلت والبيزنطية، حيث تبي

دراسة شبكات الطرق في الفترة اإلسالمية المبكرة، كما أطلق عدد من الدارسين والباحثين 

كنتيجة لهجر  منها أن شبكات الطرق هجرت بعد الفتح اإلسالمي، أحكاماً عامة ومتسرعة

  .تراجع االستقرار في هذه المنطقةنتيجة لالمستقرات الحضارية المختلفة أو 

مما أدواته ومنهجياته الخاصة، بتطور تطور علم اآلثار اإلسالمي بشكل متسارع : اًلثثا   

 كالفخار والعمارة ،فترة المراد بحثهافهمٍ أدق لطبيعة المواد الحضارية من الفي  ساهم

مما  ،خاصة والمحليةعامة نى المجتمعات اإلسالمية وب ،نماط الحضارية المتعددةواأل
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وإشكاليات  تقراستملدراسة شبكات الطرق بعالقتها مع ال وسعساعد في بلورة فهم أ

  .االنتقال الحضاري بين الفترات

 ،الطرق في النقب اتشبكبعية في فلسطين ة والفريشبكات الطرق الرئيسربط  سيتم   

وفي هذا اإلطار سيتم التركيز على الطريق الواصل بين دمشق والقدس وخربة المفجر 

هذا لالتي توثق ) حجارة األميال(ثرية يأتي اكتشاف عدد من النقوش األحيث  ،والرملة

 .)هجري 86- 65(ثرية تعود لخالفة عبد الملك بن مروان أالطريق، أهمها خمسة نقوش 

 .ال يمكن تجاهله في دراسة شبكات الطرق من هذه الفترة اًمهم اًعنصرتمثل هذه النقوش 

 الشمال من برج المراقبة إلىكتشف االذي ونقش باب الواد  ،أوالً :هذه النقوش هيو

النقش الثاني تم اكتشافه بالقرب  .(Berchem 1922, 18-19,21) بالقرب من قرية أبو غوش

قش خان ن: ثالثاً .(Siverman 2007, 603)القريبة من قرية أبو غوش  من عين حميد

كتشف في االذي ونقش دير القلط : رابعاً .بالقرب من أريحاكتشف االذي و ،ثرورةحال

 ،نقش طبرية: خامساً .(Sharon 1997, 95) زابية بالقرب من وادي دير القلطكُموقع 

  )5-1صور ( .(Sharon 1966, 367)والذي اكتشف إلى الجنوب من بحيرة طبرية 

 بين دمشق صلالوا يفي دراسة وتوثيق الطريق الرئيس مهماً ثل هذه النقوش مصدراًتم   

الطرق  اتتركيب شبك إعادة فيهذه النقوش والرملة، كما وتساعد وخربة المفجر والقدس 

سنحاول  ،قما سبإلى جانب  ،اإلسالمية المبكرةفي الفترة  ةالحضاري قراتستالمعلى  بناء

بعد أن وذلك الطرق،  اتمن خالل شبكالحضاري في فلسطين فهم مسألة تعريب المشهد 

  .اإلدارية في الدولة األموية بنىال ستهدفتاعبد الملك بن مروان بتغييرات  مقا
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  إشكالية الدراسة   

 وكذلكالطرق في النقب،  اتفيما يتعلق بشبكظهرت توجهات العديد من الدارسين أ   

قد تم هجرها البرية الطرق  اتشبك أن ،فلسطينالطرق في  اتشبكر بالنسبة لكافة ماأل

من القرن السابع الميالدي حتى في فلسطين والنقب تراجع االستقرار الحضاري نتيجة ل

 ئوالموانمدن الوتطور  ،تطور المالحة البحرية بتأثيرو ،القرن الحادي عشر الميالدي

  . المبكرة اإلسالميةالفترة  فيالساحلية 

وصوالً إلى  ،من فترات سابقة في وظيفتها وخطوط سيرهابالقيام ستمرت الطرق ا هلف   

الطرق شبكات غير  ،في النقب أخرىشبكات طرق  تظهر أمالفترة اإلسالمية المبكرة؟ 

  .قديمةال

  فرضية الدراسة   

تاريخياً  شكلت شبكات الطرق في الفترات اإلسالمية المختلفة تواصالً ورابطاً   

شبكات ن أوحضارياً واقتصادياً ودينياً لفلسطين مع المحيط اإلقليمي والعالمي، وال بد 

إعادة تركيب على بناء . في هذا االطاردور الرئيسي ال اكان لهالطرق في منطقة النقب 

جديدة في  مستقراتخريطة المستقرات والتجمعات الحضارية، والتي تشكلت بفعل ظهور 

ة التي مرت يالمية المبكرة، بالتالي ظهور مواقع أخرى غير تلك المواقع الرئيسالفترة اإلس

بها شبكات الطرق ما قبل الفتح اإلسالمي، هذا عدا عن مراجعة دور االستقرار الزراعي 

  .  والبدوي في النقب، وعالقتهما بشبكات الطرق في الفترة اإلسالمية المبكرة
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قد ن شبكات الطرق المختلفة في النقب فإئ الساحلية، وبالرغم من تطور المدن والموان   

و إعادة أوترميم  ،نشاء شبكات طرق جديدةإدورها الحضاري حتى مع تطوير وباستمرت 

  . استخدام شبكات طرق سابقة

  منهجية الدراسة   

 ثارآلاوالتاريخ ك ،بين منهجيات تتعلق بعلوم متعددة اًتقاطع دراسةال هتعتبر منهجية هذ    

عتماد على المصادر االو ،في التصوير وتحليل البيانات والتكنولوجيا الحديثة ،لجغرافياوا

 أعمالعلى  عتمدأكما س ،سالمية المبكرةاإلوبة التي تناولت فلسطين في الفترة تالمك

مراجعة  ،وأخيراً .ثريةاألتحليل نتائج المسوحات والحفريات و، والجغرافيين حالةالر

ع مختلفة ذات عالقة بموضوع كتبت عن فلسطين وتناولت مواضيالتي ثانوية الدراسات ال

  .إلى فهم جديد للموضوعهذه المنهجية الجامعة بين عدة علوم  تقودبحيث  ،الطرق

المسوحات نتائج التي بنيت عليها المعلومات على تفكيك  هذه الدراسةتعتمد منهجية    

من  للعديدمرجعية أثرية أولية  هذه المسوحات تشكلفقد أصبحت  ،ثرية في النقباأل

بين االستقرار بناء العالقة هنا  وسنحاول .ثريةأ مسلماتاعتبرت هذه النتائج و ،يندراسال

في دراسة المشهد  ةالحديث اتعتماد على التوجهالاب الحضاري وشبكات الطرق،

ككل  )Landscape Archaeology )Oubina and others 1998, 169-170الحضاري 

  Regional Settlements Surveysمناطقية المسوحات منهجية ال، ال على متكامل

)Schiffer and Others 1978, 2-4; Ammerman 1981, 63-65(،  حفريات ال على منهجيةأو

 .مواقع محددةالمقتصرة على 



7 
 

  الصعوبات  

في صعوبات ني تواجهوقد عديدة، عند دراسة أي موضوع صعوبات واجه الباحث ي   

دراسة و أ ،نقبجراء دراسة ميدانية في منطقة الإتمثلت في عدم القدرة على ، بحثلا اهذ

ثرية ن جميع النقوش األألى إضافة إخرى من فلسطين، أة طقي منأفي ميدانية حقيقة 

، كما لم ال الكترونياًإطالع على هذه النقوش يتسن لي االلم وسرائيل، إخل اموجودة د

التي أجريت في منطقة  متعددةال حفرياتالمسوحات والئج نتاالكثير من ن لى اآلإتنشر 

سالمية فترة اإلالفي الحصول على معلومات جديدة تتعلق ب شكل صعوبةً مما، النقب

، إضافة إلى الصعوبة في تعريب العديد من المصطلحات والكلمات المتعلقة بمواد المبكرة

  .هذه الفترةحضارية من 

  للدراسةالحدود الزمانية والمكانية    

الفترة ب(ثار اإلسالمي عرف في علم اآلما أصبح ي دراسة،ال ذهنية لهاتمثل الحدود الزم   

التحقيب التاريخي للفترات اإلسالمية على أساس  تمفترة طويلة ل، ف)اإلسالمية المبكرة

إلى  المملوكيةو الفاطميةو األموية والعباسيةالسالالت بمعنى  ،سالالت الحكمأي  سياسي

يتعلق بتحقيب الفترات خر أتوجه مع تطور علم اآلثار اإلسالمي ظهر لكن  .ذلك غير

بناء لفترات هذه ال جديد تحقيبعلى أساس  يقومو ،علمهذا المع صعود تطور  ،اإلسالمية

 ثريةكتشافها من المواقع األامرتبط بالمواد الحضارية التي يتم  ،ةأسس حضاري على

Schick 1998, 80)(، س سياسية نخبوية لم تعط المجتمات اإلسالمية صورتها ال على أس

  . الكاملة
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من الحدود غير  ىاألخر يه ،لما يعرف بالفترة اإلسالمية المبكرة ،الحدود الزمنية  

ال في هذه الدراسة حضاري التحقيب ال عتماد علىلكن سيتم االمتفق عليها إلى اليوم، ال

 سات اليومية الحضارية عن التأثير السياسيبعد المماريوالذي  ،سياسيال التحقيب على

وذلك  ،للمجتمعات ذاتها الحضاريوالتغيير ستمرار بقدر ما يخضعها لعملية اال ،والنخبوي

على الرغم من  ،)(Schick 1998, 80 ةوالحاد ةالقطعي التغيرات السياسيةثار آعن بعيداً 

  .السياسي ودوره أهمية العامل

يقوم على  ،المبكرة اإلسالميةوضع تحقيب زمني للفترة  )(Whitcomb ويتكومب قترحا   

 2و1 المتأخر اإلسالميو ،2و1الوسيط  اإلسالميو ،2و1المبكر  اإلسالمي أساس

Whitcomb 1988, 52)(، ناآل إلىهذا التحقيب غير متفق عليه بشكل تام  أن إال  

Schick 1998, 80)(، فترة اإلسالمية المبكرةعتماد على تحقيب زمني يعتبر اللذلك سيتم اال 

إلى نهاية القرن  ،يالديم 638من الفتح اإلسالمي لفلسطين سنة  امتدتالتي الفترة  بأنها

   .ميالدي 1099أي إلى سنة  الحادي عشر الميالدي

ذكر أن ين النقب يمثل المنطقة الصحراوية من فلسطين، وإف ،أما من الناحية الجغرافية   

تم  وقد .جنوب األردن وصحراء سيناء فياً للمنطقة الصحراوية هذه المنطقة تمثل امتداد

نظام الخرائط اإللكتروني استعمال تحديد اإلطار الجغرافي لهذه المنطقة بناء على 

كم  )10x10(وكل مربع مساحته ،لفلسطين، والذي يقوم على تقسيم فلسطين إلى مربعات

المنطقة الواقعة بين خطي  هنأب ،تم تحديد النقب بناء على هذا النظامو .مربع
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حسب شرقاً،  )140(وغرباً،  )80(طول، وبين خطي شماالً )80(جنوباً، و  )880(عرض

  . إحداثيات خارطة فلسطين

ويتكون من مناطق  ،النقب منطقة صحراوية جافة يعتبرف ،أما من الناحية الطبوغرافية   

إلى ي هذه المنطقة ويصل معدل سقوط األمطار ف جبلية ووديان ومناطق منبسطة،

  .(Haiman 1995, 29)  ملمتر في العام )200(حوالي

أن النقب بمعزل عن المحيط، بل أثبتت  منطقةلا هاإلطار الجغرافي لهذتحديد ال يعني و   

، مترابطةأن بنية المشهد الحضاري هي بنية  ،ثارفي علم اآل الدراسات والتوجهات الحديثة

في هذا المشهد ثري ما أأو موقع ناول ظاهرة معينة بتعدت هذه التوجهات عن تا فقد

دراسة أي موقع ال على أساس  ،ككلالحضاري المشهد  عناصر وأجزاءبمعزل عن باقي 

 ،ه وأبعاده الحضارية المتعددةؤبل إن الموقع نفسه له فضا ،أثري ضمن حدود الموقع ذاته

   . المحيطةوالعالقات  الروابطالتي تكفل له تواصالً مستمراً مع كافة 

  أدبيات الدراسة   

إضافة إلى كتب  ،ما بين المصادر التاريخية والجغرافية سةاردهذه ال فياألدبيات تتنوع    

النوع الثاني من  بينما يتمثلزاروا فلسطين منذ بداية الفتح اإلسالمي،  نالرحالة الذي

التي الخمسة نقوش العتماد على االإلى إضافة  ،ثريةالمصادر بالحفريات والمسوحات األ

والرملة، وهذه النقوش  خربة المفجر القدس دمشقبطريق  والمتعلقة ،تم استعراضها سابقاً

 .الطريق ه في عملية التوثيق لهذستقالًتمثل مصدراً م
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  والجغرافية وأدب الرحالت المصادر التاريخية   

لى وجه فتوح بالد الشام ععن  ةفصلمعلومات م، )م 822- 747(الواقدي  قدم   

اإلسالمي جيش السير الواقدي وتتبع  كتابه، في جيداً صيباًنفلسطين  نالتوالخصوص، 

خط يمكن تتبع العالقة ما بين وإلى مختلف مناطق بالد الشام، المنورة من المدينة  ،تحاالف

  .)25- 7، 1، م2004 الواقدي( المصدر امن خالل هذ الجيش الفاتح وشبكات الطرقسير 

تناولت  التيالهامة من المصادر التاريخية ) م 892ت ( البالذري عمل يعتبر كما   

 البالذري(موضوع الفتوحات، 
في إطاره العام  عملرغم أن هذا ال) 144-157، 1983

الواقدي عملمن وأعم عد أوسع ي.  

الطريق من : هيوعدداً من شبكات الطرق، ) م 911-893(استعرض ابن خرداذبة و   

الطريق من طبرية إلى الرملة، كما ذكر معلومات عن عدد من دمشق إلى طبرية، و

شبكات الطرق الداخلية كالطريق من بيت المقدس إلى الرملة، والطريق من بيت المقدس 

، والطريق من الرملة إلى يافا، ومن بيت المقدس إلى البحيرة )الخليل(إلى مسجد إبراهيم 

 ابن خرداذبة(اط المنتنه، كما وصف الطريق من الرملة إلى الفسط
1873 ،32-33(.  

مواضيع متعددة فيه تناول هاماً  اًتاريخي اًمصدر) م 923- 838(الطبري كتاب يمثل كما  

إضافة إلى  ،من كتابه نصيباًكان لموضوع الفتوحات  ، حيثسالمية المبكرةفترة اإلالمن 

 الطبري( قبل مجيء اإلسالموذلك  ،العالقات التجارية بين فلسطين والحجازله اوتن

   .)120- 113 ، 4م ،2003
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لى إوصف الطريق من طبرية  حيثضاف البغدادي معلومات جيدة عن الطرق، أو   

لى الفسطاط، وقدم معلومات إلى بيسان، كما وصف الطريق من الرملة إكذلك و ،الرملة

عن الطريق  ةبن خرداذباتختلف عن المعلومات التي قدمها  ،الطريق ههذعن ضافية إ

 البغدادي( الطريق هبها هذ تحيث قدم معلومات بسيطة عن المناطق التي مر ،اذاته

1870 ،95(.      

جناد أردن وباقي معلومات عن جندي فلسطين واأل) م 951 ت(صطخري ذكر اإلو   

جناد الشام والمناطق الداخلية من أالشام، كما ذكر معلومات عن المسافات والطرق بين 

-32، 1870 صطخرياإل( ياس المسافات على المرحلة واليومعتمد في قواجناد، هذه األ

33(.  

معلومات عن المدن والقرى في الشام وفلسطين، ومن أهم ما ) م 990ت (قدم المقدسي    

طبوغرافيا  اعتماداً علىتقسيمه فلسطين  ،تناوله المقدسي وباختالف عن باقي الجغرافيين

 ،ومنطقة الغور ،الجبلية الوسطى والمنطقة ،السطح، حيث ذكر المنطقة الساحلية

  .)89-88، 1993 المقدسي( و بادية الشامأوالصحراء 

لى باقي إدر من فلسطين صعن البضائع والمنتوجات التي تُ ةورد معلومات مهمأكما    

مقياسي البريد  اًستخدممقاليم، كما قدم معلومات عن مسافات الطرق، المناطق واأل

  .ن المواقعوالمرحلة لقياس المسافة بي

معلومات عن جندي فلسطين واألردن، إال أنه ) م 1229- 1178(قدم ياقوت الحموي    

لم يقدم معلومات عن شبكات الطرق، حيث اكتفى بذكر المواقع والمراكز الحضرية فقط، 
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بينما نالت المدن الرئيسية قدراً مهماً في كتابه، في حين تجاهل مناطق عديدة، على سبيل 

ة النقب وجنوب فلسطين، واكتفى بذكر وصف الطريق بين الشأم وفلسطين المثال منطق

     ).292، 1، م1990الحموي (ومكة 

ن واألجانب، يالعديد من الرحالة المسلمفلسطين في الفترة اإلسالمية المبكرة زار    

من هؤالء الرحالة وصلنا  فقدوطافوا في مواقع مختلفة منها متتبعين الطرق وشبكاتها، 

طوال فترات زيارتهم وذلك  ،في فلسطين ةالحضاري مستقراتعن ال مختلفة وماتمعل

فقد سلك هؤالء الرحالة  ،، خاصة أن هؤالء جاءوا إلى فلسطين من خارجهافيها وإقامتهم

  . مختلف المناطق المحيطةبفلسطين  تي ربطتة اليالطرق الرئيس

كتابات  ومدتنا، لتغطيةجزء من هذه ا بين دمشق والقدس ةلطريق الواصلل كانو   

 وعن شبكات الطرق ما بين فلسطين ،ةالحضاري مستقراتمعلومات جيدة عن البالرحالة 

فرعية على الة ويرئيسالطرق الشبكات  ساعدتنا على تشكيل صورة حولوكما ، ومحيطها

  .حد سواء

ن القر فيفلسطين  االذين زارو ،عدد من الرحالة األجانب ويضاف إلى أدب الرحالت   

زار  يوالذ ،(Arculf)ف ولركآ ةومن أبرزهم الرحال ،من قرون تلته ماوالسابع الميالدي 

خرين منهم أ، إلى جانب رحالة فيهاوطاف في مناطق مختلفة  م 680قبل عام فلسطين 

رحالة و ،(Wright 1848, 1-30)، )م 727- 721(في الفترة ما بين  (Willibald)وليبالد 

  . استعملوهاراض شبكات الطرق التي استعالحقاً أخرين سيتم 
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ت ( خسروناصر فقد زار العديد منهم فلسطين، منهم  ،نيأما فيما يتعلق بالرحالة المسلم   

زار فلسطين في فترة  همن كونتأتي أهميته  .م 1072، والذي زار فلسطين سنة )م 1088

 ةريق التاريخينه مر في طول البالد على الطأسبقت الحمالت الفرنجية إلى الشرق، و

الخليل ملة إلى القدس ومنها إلى حتى الرملة، وفي عرض البالد من الر )طريق البحر(

نه أالمقدسة بشكل خاص، إذ  نكاهتم خسرو باألمإ .)13-11، 1993 خسرو( عسقالنو

وطبرية،  ةر من وصف قبور القديسين واألولياء الذين سمع عنهم، والمدفونين بين عكثكأ

هتم بهذه اوصف القرى التي مر بها، وكان بذلك أول من و ،خرآأو في أي مكان 

حظيت سبع مدن وست عشرة قرية بالوصف، كما حظيت عشرات حيث الظاهرة، 

  .فلسطين في، ويعد خسرو أول من ذكر تعداد السكان نفسه االهتمامباألماكن المقدسة 

إلى عكة،  شقدممعلومات عن الطريق من ) م 1217 ت(بن جبير الة حكما وفرت ر   

 وفرمن الحجاز، كما  راق قادماًعالطريق بعد عودته من ال ههذ فيبن جبير ا سارحيث 

كالعالقات التي كانت تربط الصليبيين  ،من المواضيع العديدعن  ةبن جبير معلومات مهما

بالمسلمين خالل فترة الحروب الصليبية، كما أنها وفرت معلومات أنثروبولوجية جيدة عن 

  .)274-273، 1964 ابن جبير( ات التي مر بها في رحلتهالمجتمع

أظهرت العالقة بين فلسطين : بشكل عام من عدة نواحٍ، أوالًمهمة المصادر التاريخية    

والمحيط المجاور لها، من خالل شبكات الطرق التجارية تحديداً، والتي ربطت فلسطين 

  . ح اإلسالميأو باقي مناطق بالد الشام ومصر قبيل الفت ،بالحجاز
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قدمت معلومات عن عملية الفتح لفلسطين وشبكات الطرق التي سلكها الجيش : اًيثان   

  .أثناء الفتح

التي معلومات الظهرت في هذه المصادر إشكاالت مختلفة، أهمها أن  في نفس الوقت   

غير منظمة أو متماسكة، فلم يتتبع هؤالء المؤرخون خط سير الجيش بطريقة وفرتها 

مة، بحيث يستطيع الباحث أو القارئ من خاللها تتبع خطَ سيرٍ واضحٍ لهذا الجيش، منظ

خرى وسرعة هذا االنتقال، آكما أن المعلومات التي تتعلق بانتقال الجيش من منطقة إلى 

على هذه المعلومات  تجبرناأو الطرق المستخدمة هي األخرى غير واضحة، حيث 

  .ةدقيق إلى نتائجوال تساعدنا على التوصل  ،لتخمينا

تكاد  ،ن المعلومات المتعلقة بالنقب في هذه المصادرفإلمصادر الجغرافية بالنسبة لو   

األول، أن غالبية الجغرافيين نقلوا : شكال إلى سببينتكون معدومة، ويعود هذا اإل

بالفحص أو التأكد من بعضهم  ممعلوماتهم الجغرافية عن بعضهم البعض، وبالتالي لم يق

الثاني، أن غالبية هؤالء الجغرافيين اهتموا . لومات الجغرافية التي تم تناولهاالمع

بالجغرافية الدينية، فالمنطقة التي قاموا بتغطيتها هي المنطقة الواقعة ما بين مدينة الخليل 

). النقب(جنوباً والجليل شماالً، دون تغطية وتوفير معلومات عن المنطقة الجنوبية 

بالتالي وهؤالء الجغرافيين لم يقوموا بزيارة فلسطين أو كافة مناطقها،  والثالث، أن معظم

فإن معلوماتهم الجغرافية عن النقب تكاد تكون شبه معدومة، فيما ذُكرت بعض المعلومات 

  . عن أيلة كونها نقطة التقاء طرق الحج من بالد الشام ومصر إلى مكة
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  ثريةاألوالحفريات المسوحات    

بالمعالم المعمارية اإلسالمية اإلسالمية المبكرة الفترة األثري بة االهتمام ل بدايتمثّ   

كقبة الصخرة على سبيل المثال، فيما تطور العمل األثري فيما بعد ليشمل أهم  ،ةيالرئيس

  رالمراكز الحضرية والمواقع التي تعود لهذه الفترة كالقدس وخربة المفج

)Schick 1998, 76(، تم الكشف عن العديد من ري في مواقع مختلفة ليوتطور العمل األث

تخطيطها  تموالتي  ،المعالم والمراكز الحضارية من فترة الخلفاء الراشدين كمدينة طبرية

كما تم إجراء حفريات منذ  .)Harrison 1992, 52( كمصر في خالفة عمر بن الخطاب

ل جامعة شيكاغو للكشف عن من قب) العقبة(أوائل ثمانينيات القرن العشرين في مدينة أيلة 

  ة فيها كالمسجدي، وعن عدد من المعالم الرئيسذاتهاتخطيط المدينة من الفترة 

(Whitcomb 1994, 2-3)  ت عدد اشارإ سبعثمان بن عفان، ححكم  بني في فترةوالذي

شكل هذا التوجه ما يعرف بالعمل و .)292، 1، م1968الحموي (من المصادر التاريخية 

  .(Urban Archaeology) لمراكز الحضرية اإلسالمية أو األمصاراألثري في ا

، حيث أواخر القرن التاسع عشرالمستوى األثري منذ على بدأ االهتمام بالنقب كما    

شكل النقب جذباً للعديد من األثريين والمؤرخين لدراسة مواضيع حضارية متعددة في 

، )Survey of Western Palestine( والذي تمثل في مسح غرب فلسطينفترات مختلفة، 

، حيث )Glueck( جلوك ل بعملخر تمثّأوفي منتصف القرن العشرين شهد النقب مسحاً 

، إال أن المسح الذي قام به جلوك المختلفة مسوحات ودراساتحاز النقب على جزء من 

تعرض للنقد، واتضح أن هناك العديد من اإلشكاليات في هذه المسوحات خصوصاً فيما 



16 
 

لكن منذ بداية سبعينيات  ،)Garsson 1978, 526-528( إلسالمية المبكرةفترة االعلق بيت

النقب من خالل الحفريات التي تمت في المدن باالهتمام األثري  أالقرن العشرين بد

الرئيسية، وصوالً إلى ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، حيث تم االعتماد على 

  .في العمل األثريالمسوحات المناطقية كمنهج 

في  جاءت، اإلسالمية المبكرةفترة الأبرز نتائج العمل األثري فيما يتعلق ب يبدو أن   

منتصف القرن العشرين من خربة المفجر، حيث تم اكتشاف أحد أهم المواقع اإلسالمية 

 .)Whitcomb 1988, 51( المبكرة في فلسطين، وهو قصر هشام في موقع خربة المفجر

عن كميات كبيرة من المواد الحضارية كالفخار، حيث أصبحت هذه المواد  وتم الكشف

الموقع النموذج األول للمواد الحضارية من الفترة اإلسالمية  االتي تم اكتشافها في هذ

 خرىأمواقع ويضاف إلى ذلك النتائج التي جاءت من  .المبكرة في فلسطين بشكل عام

  .خربة النتلة وخربة المنيةمنها 

حفريات متعددة في مناطق ومواقع مختلفة من فلسطين، فقد تم الكشف عن  جرتا كم   

  تخطيط مدينة بيسان من الفترة اإلسالمية المبكرة

)Tsafrir and Gideon Foerster 1997, 85(،  باإلضافة إلى إجراء حفريات مختلفة في

متعددة من  خرى في الرملة كشفت عن مبانٍأوحفريات  ،)Holum 1992, 73( قيسارية

الفترتين األموية والعباسية، وكشفت عن أنظمة المياه وعدد من القنوات التي كانت تزود 

 المدينة بالماء، إضافة إلى آبار كانت تستخدم لتجميع المياه
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)Covello-Paran et all 2007, 38(.  حددت وتم إجراء مسوحات في منطقة بيت جبرين

البيزنطية واإلسالمية المبكرة، حيث بلغت المنطقة  د من المواقع من الفترتينيعدال فيها

متر إلى الجنوب الغربي  300الممسوحة حوالي مئتي دونم، وتقع هذه المنطقة على بعد 

من مدينة بيت جبرين القديمة، حيث تم توثيق حوالي مائة وإثني عشر موقعاً في هذا 

ها مبانٍ ضمن منومبكرة عدد من المواقع إلى الفترة اإلسالمية ال تأريخالمسح، وتم 

  .)Varga and Lender 2007, 9( وكهوف

إحدى  ،(Archaeological Surveys of Israel) إلسرائيلالمسوحات األثرية  تعتبرو   

دراسة االستقرار في  مهماً والتي تمثل مصدراً ،بحثالهذا في والمحورية األدبيات المهمة 

توفر وكما  .المواقع على خريطة فلسطين ات هذهإضافة إلى إحداثي ،الحضاري في النقب

وتحليل مختلف  ،لكترونيةإالطرق بطريقة  اتشبكلاء خارطة بنيتيح  مما ،اهل مهماً اًوصف

على ربط  بناء ،الطرق اتبشبك تهاالمبكرة، وعالق اإلسالميةمن الفترة ثرية المواقع األ

  .هذه المواقع بإحداثياتها الرقمية

ن أن عملية بعد أن تبي ،ثريبشكل عام في إطار العمل األ ثريةظهرت المسوحات األ  

ثرية ال تستطيع أن تخرج بنتائج كاملة، أو حتى واسعة عن أي موضوع الحفر للمواقع األ

لم تعد المنهج التي ويتم بحثه، فنتائج الحفريات العمودية التي ركزت على مواقع محددة، 

  .الحضاري لمشهدا ىنب فهمالكافي ل

 مسح منطقة جغرافية معينةفي  تتمثلثري جديد أأسس عمل  لي تطوربالتا   
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Regional Settlements Archaeology)(، بمساحة )فيالعمل  ويتمكم مربع،  ) 10×10 

 دائرةثرية، ويقوم بهذا المسح طاقم إما من المسوحات على توثيق كافة الفترات األ هذه

ثريين اإلسرائيليين ن، وقد قام أبرز األثريين متخصصيأاآلثار أو من جامعات، وبإشراف 

  .بعدد من هذه المسوحات في مناطق مختلفة من فلسطين

ثرية الظاهرة على السطح من كافة تقوم عملية المسح هذه على توثيق كافة المعالم األ   

 اتحوشرتقديم الوتحديد الفترات التي تعود إليها، إلى جانب  ،الفترات، حيث يتم توثيقها

ج، ورسم خرائط لهذه المسوحات، كما ثبتت المواقع الممسوحة على إحداثيات رقمية نتائوال

في المنطقة ) ثريةأحفريات (عملية عمودية أحياناً وباإلمكان أن تتم  ،على الخريطة

ولتكمل بعضها  ،لتتقاطع النتائج المسحية مع الحفريات ،الممسوحة على مواقع معينة

  .بعضاً

ثالث عشرة منطقة في النقب وحدها، تسنى لنا الحصول على مسح االنتهاء من تم    

، 168، 167، 166، 139، 125(خرائط رقم: منها ومراجعة نتائجها وهي ةعشر تيإثن

196 ،198 ،199 ،200 ،203 ،204 ،225(لنا الحصول  ، والخريطة التي لم يتسن

   .)144( عليها هي خريطة رقم

ثريين ختالفات جوهرية بين األافي منطقة النقب ثرية ستعراض المسوحات األايظهر و   

ثرية من الفترة ثرية من الفترة اإلسالمية المبكرة، والطبقة األحول الطبقة األ ،ليينياإلسرائ

نماط الحضارية ختالف إلى قراءات مختلفة للمواد واألهذا االيعود والبيزنطية المتأخرة، 

منهجي  ختالفاثريين في هذه المسوحات ختالفات بين األترتب على هذه االوتحقيبها، 
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األول  توجهال: ينرئيسي توجهينفي  ختالفهذا االتبلور  وقد. المراد دراستها فترةال حول

 في النقب في ةلمستقرات الحضاريلتأكيد الهجر الحضاري الكلي أو الجزئي  حول يتمحور

نتقال استمرار واعملية أن هناك  ،لتوجه الثانيبينما أظهر ا ،اإلسالمية المبكرة الفترة

 .رأيينإلى هذا التوجه وينقسم  ،حضاري بين الفترة البيزنطية المتأخرة واإلسالمية المبكرة

ما بين نتقال باالالحضارية  مستقراتنحو تأريخ غالبية الاألول أصحاب الرأي  ذهب

 تقراتمسوال لطبيعة المواد اًمختلف اًفهم الثانيأصحاب الرأي ن بلور يفي ح ،الفترتين

حيث عن الفترة البيزنطية المتأخرة،  كبرستقالل أابوذلك  ،الحضارية من هذه الفترة

الحضارية  المستقراتحضارية مختلفة عن  مستقراتفي الفترة اإلسالمية المبكرة  تظهر

 اًوتوزيع بناءلها أن  ستقراتهذه الم تظهرأ بالتالي ،البيزنطيةفي الفترة التي سادت 

   .(Haiman 1995, 9) الفترة البيزنطيةفي  المستقراتوتوزيع  بناءعن  اًمختلف

  الدراسات الثانوية   

من المقاالت،  العديدريين الذين نشروا عن هذه الفترة ثمن األ (Magness) ماغنس تعتبر   

المستوطنات اإلسالمية المبكرة في  :برز عمل قامت به رسالة الدكتوراة بعنوانأو

اعد في ستن أ امكانهإي بتالمواد الحضارية ال ىحدإك خزفال على ركزت حيث ،فلسطين

حول التحديد الزمني للعديد من  عديدةً أفكاراًكما قدمت لهذه الفترة،  تحقيبالوريخ أتال

لكن  .)(Magness 2003, 133-137 خاصة المدن الرئيسية ،المواقع من هذه الفترة في النقب

إجراء مقاربة ما بين : دي وقعت في إشكال وهوإال أنها باعتقا ،ماجنس دراسةرغم أهمية 

، وباعتقادي أن هذه المقاربة القديمة لفلسطين الفتح اإلسالمي وبين إجتياح قبائل إسرائيل
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كما أن عملها هو توجه نحو فهم هوية المجتمع اليهودي في  .تستدعي التوقف عندها

داد لقبائل إسرائيل في المجتمع امت اعتبار أن هذاعلى  ،فلسطين تحت الحكم اإلسالمي

بربط هذه كما قامت  ة األولى والثانية،يالحديد ينفي الفترتو تأخرةالفترات البرونزية الم

في الفترات البرونزية المتأخرة والفترتين الحديدية فهم قبائل إسرائيل المتعلقة بالمحاوالت 

لي أصبح هناك ضرورة الرومانية والبيزنطية، بالتاوبالفترات اليونانية األولى والثانية 

من خالل رسم خط أفقي لقبائل  ،في الفترات اإلسالمية المختلفة اليهودي المجتمعلدراسة 

  . وصوالً إلى الوقت الحاضرإسرائيل القديمة في كل الفترات 

ثار في اآل ةضافات معرفية ونظرية مهمإ ،نون غربيوثريأم قد خرىأمن جهة    

ها في ؤجراإثرية عديدة تم ويتم أام، من خالل حفريات في فلسطين وبالد الش ةسالمياإل

تشك أيضاً منهم و، تحت توجيه دونالد ويتكومب )العقبة(يلة أالمنطقة، منها مشروع 

(Schick) دراسة فيما يتعلق ب تحديداً ،في حقل اآلثار اإلسالمية ضافات كبيرةإي قدم ذال

  .الفترةالمجتمعات المسيحية في فلسطين وبالد الشام في هذه 

الفترتين البيزنطية المتأخرة واإلسالمية  خاللتناولت فلسطين  دراسات متعددةنشرت و   

 قرارستكاال ،، حيث ركزت هذه األدبيات على مواضيع مختلفة من الفترتينبكرةالم

 عالقة لهادبيات التي برز األستعراض سريع ألاقوم بألذلك س ،سالميوالفتح اإلالحضاري 

 .  سالةهذه الر بموضوع

 ،عملية الفتح اإلسالمي األولى لفلسطيني تناول فيه ذال (Mayerson) مايرسون قالم   

ن مايرسون أن عملية بي .منها والتي تعتبر النقب جزءاً ،تحديداً من منطقة جنوب فلسطين
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بالمناطق  جيدة، ومعرفة والفرعية معرفة الطرق الرئيسيةلى أسس ععتمدت االفتح 

السهولة التي تمت بها عملية فتح  مايرسون ظهرأ .نها منطقة النقبالمفتوحة من ضم

دراسة فتح هذا المقال الباب أمام ف ،خرى من اإلمبراطورية البيزنطيةأومناطق  ،فلسطين

ستمد احيث  ،خط سير الجيش الفاتح نحو فلسطين، ورسم خريطة للطرق في تلك المنطقة

إلى حد بعيد  والتي اتفقتالبيزنطية القديمة،  علوماته من المصادر التاريخيةمهذا المقال 

فالتقاطع بين  .(Mayerson 1964, 155-199) مع المصادر العربية التي تناولت عملية الفتح

بين المصادر  بةلما تمثله المقار ،وبين المصادر التاريخية العربية مهم جداً دراسةال ههذ

هذا تناول حيث سيتم  ،سرعة الفتحوضح لحركة الجيش وأسالمية من فهم البيزنطية واإل

  .من هذه الدراسة رابعفي الفصل الالموضوع 

إلى جانب ما كتبه في مسوحات  ،عن نقش طبريا (Sharon) شارون دراسة خدمت  

 ،)(Sharon 1966, 367-372 هذه الدارسة ثرية العربية في النقبإسرائيل حول النقوش األ

في الفترات التي  ،الطريق بين أريحا والقدسمقاله في  (Wilkinson) ويلكينسون تتبعبينما 

كون قال مهذا ال تأتي أهميةكالرومانية والبيزنطية، لكن  رة،مبكسالمية الفترة اإلالسبقت 

 سير خطب ،في الفترة اإلسالمية المبكرة افي جزء كبير من مساره تستمراالطريق  ههذ

  .)(Wilkinson 1975, 10-24 ةالطريق الروماني

 ،هذه الدراسة )(Gutweinعن فلسطين في الفترة البيزنطية  جوتوين دراسة خدمت كما   

في الفترة  فلسطين الثالثةبمقاطعة لما يعرف د الجغرافيا التاريخية يتحدمن خالل 

 ،يركز على البعد العسكري وشبكات الطرق العسكرية في النقبفالكتاب  ،البيزنطية
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القبائل العربية في شمال شبه الجزيرة  طية اتجاهللدولة البيزنوأهمية الدور العسكري 

يمثل هذا الكتاب أحد كما و. العربية، ودور الحاميات البيزنطية أثناء الفتوحات اإلسالمية

  اإلسالمية المبكرةالفترة  فيهجر المراكز الحضارية في النقب  حولأهم التوجهات 

(Gutwein 1981, 309-320, 341-350).  

 ،ذه الرسالةه تي تخدمال مقاالتمن ال ،خراأل وه (Cohen) كوهين ةدراس عتبرتكما    

متد من ا ذيوال ،)غزة- درب البتراء( هم الطرق التجارية في النقبأتناول كوهين ألن 

بيض المتوسط، فلسطين على البحر األ موانئلى إجنوب شبه الجزيرة العربية وصوالً 

ية والرومانية، من خالل استعراض عدد تين النبطالفتر فيالطريق  ههذ على ركز كوهينو

 )النقب( الطريق في منطقة جغرافية محددة همن المحطات التجارية على طول هذ

(Cohen 1982, 240-247).   

على  ركز فقد ،وضاع فلسطين في الفترة البيزنطيةأ دراستهفي  (Wilke) ويلكتناول و   

يانة دالمسيحية ال ةت الديانحأضنتقال في المشهد الحضاري لفلسطين حين عملية اال

ووالدة السائدة، هي بعد أن كانت في ظل الدولة الرومانية الديانة الوثنية الرسمية للدولة، 

الذين بدأت تشكل لهم  ،عداد الحجاج المسيحيينأرض المقدسة، وتناول تزايد ما يعرف باأل

   Wilke 1988, 214, 217, 233-.237).( دينياً جديداً اًفلسطين معن

ق يعلى طول الطر ،حجارة األميالوعتمادنا على النقوش اشرنا إلى أن أسبق و   

كما كشفت الحفريات  ،وخربة المفجر إلى الرملةومن ثم من دمشق إلى القدس  يالرئيس

من الفترات الرومانية أو البيزنطية عن حجارة أميال  سواء ،ثرية في النقبآلوالمسوحات ا

، المبكرة نقوش تعود إلى الفترة اإلسالمية ما تم الكشف عنك .بشبكات الطرق لها عالقة
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ثرية، لكن المسوحات اآل في عدد من نقوشتم توثيق و .المقاالت نم العديدنشرت في 

 يةغربال راكسيدي بمنطقتي  مسحلف كوهين في ويعتبر أبرز من قام بهذا التوثيق رود

  .)Cohen 1981-1985()168(و )167( خريطتي رقم يةشرقالو

 معالمحد الأ آفني على فقد ركز ،ساسيةاألالدراسات من  (Avni) آفني دراسةعتبر وت   

سالمية التي بدأت تعتبر من العناصر المهمه في تحديد الفترة اإل ،الحضارية والمعمارية

كمعلم ديني عام إلى جانب  ظهر المسجد هذه الفترةفمع  ،المبكرة في النقب وهي المساجد

في تحديد  ثريينيعود إليها مختلف اآل ،اًمهم اًوديني اًحضاري اًثل معلمتم التي ةسيالكن

  .)(Avni 1994, 83-100 البيزنطيةالفترة الفترات خاصة 

دراسة ال ههذسلط وت، الفترة الرومانية في فلسطين (Safari) سافاري دراسةتناولت كما    

الفترتين  تاحضاري في كلال قرارتناول أنماط االستكما  ،قتصاديالضوء على الوضع اال

 قتصاد بشبكات الطرقواال قرارستوعالقة اال ،الرومانية والبيزنطية

)Safari 1994, 274-288(.    

الفترة هذه حازت على الفترة اإلسالمية المبكرة، فقد   (Smith) سميثتركز دراسة  ولم    

منها على سبيل  ،فترات سابقةالتركيز على ، على عكس دراسةال هعلى جزء بسيط من هذ

 مناجم النحاس، ذكر، لكن ما تم تناوله في هذه الدراسة عن النقب. المثال الفترة البيزنطية

 ةفي منطقة وادي عرب الطرقمن شبكات  استعرضت عدداًكما 

Smith and Others 1997, 45-71)(.  

) لعقبةا( أيلةالحضاري في منطقة  قرارستط االانمأ ماغنسو )(Avner آفنيركما وثق    

من خالل النتائج التي خرجت  ،هذه الدراسة هذا المقال خدمي .الفترة اإلسالمية المبكرة في
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هذه  ظهرتافقد الحضاري في النقب من الفترة اإلسالمية المبكرة،  قرارستحول نمط اال

 التجاري المستوىعلى المبكرة  سالميةفترة اإلالزدهار هذه المنطقة في ا ،ةالمقال

 وتوضح .الطرق التجارية نتشارارتبط بذلك من ا ، وماعلى وجه التحديدقتصادي واال

 (Avner 1998, 39-40). الحج طرقل كملتقى العقبةأهمية 
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  ولالفصل األ

من الفترة البيزنطية المتأخرة إلى اإلسالمية في النقب نتقال الحضاري اال إشكاليات1. 

  المبكرة

  الحضرية  تراستقالم 1.1   

  الزراعي  ستقراراال 1.2   

 البدوي ستقراراال 1.3   

  خالصة 1.4   
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إلى  المتأخرة ن الفترة البيزنطيةمفي النقب نتقال الحضاري االإشكاليات  1.  

  اإلسالمية المبكرة

تمثل دراسة المستقرات الحضارية في النقب في الفترة البيزنطية المتأخرة، أساساً مهماً    

الفترة اإلسالمية المبكرة، بفعل التغير الذي أحدثه الفتح  فيملية االنتقال الحضاري لفهم ع

نتقال الحضاري بالدرجة األولى االعملية  دراساتتناولت  .اإلسالمي لفلسطين وبالد الشام

المدن والمناطق : في فلسطين والنقب وهي قرارثالثة أنماط است مركزة علىبين الفترتين، 

في  قرارستشبكات الطرق موضوعاً تابعاً لموضوع االدراسة ل فيما مثّدوية، الزراعية والب

   .نتقال هذهعملية اال

بين هاتين  نتقال الحضاري في النقبتناول مسألة االفي هذه الدراسة تم يلذلك س   

  . على عدة أسسبناء الفترتين 

فهم من أجل  ،أخرةالفترة البيزنطية المت فيرسم الخريطة الحضارية للنقب : أولها   

في النقب  حضاريالستمرار لفهم عملية االونتقال إلى الفترة اإلسالمية المبكرة، االعملية 

  ).Haiman 1991, 23; Schick 1998, 86-88( تينالفتر في

بالمحيط والنقب التجارية بين فلسطين و الدينيةالعالقات المختلفة  استمرار: هاثاني   

العالقات، تلك ثرية بمعلومات عن المصادر التاريخية واأل زودتنافقد  ،اإلقليمي والعالمي

 ،متدت شبكات الطرق بين مصر والحجاز وبالد الشام عبر فلسطينا التي من خاللها

من المناطق سواء إلى المدن الساحلية أو إلى  عددتجاه اوتوجهت القوافل نحو فلسطين ب

 عثامنة( المناطق الجبلية الداخلية
2000 ،14 -17(.    
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نتقال إلى الفترة االمسألة على الرغم من الدراسات التي تناولت الفترة البيزنطية ولكن    

نتقال لم يتم وضع إطار زمني يمكن من خالله تحديد عملية االنه إال أاإلسالمية المبكرة، 

نتقال؟ وهل يمكن تعلقت بعملية اال محددةفهل هناك فترة زمنية  ،بين هاتين الفترتين

  تماد على أحداث معينة أو تواريخ زمنية محددة تحدد هذه الفترة؟عاال

نتقال الحضاري بين الفترتين لم تكن عملية جذرية، أن عملية االالباحثين  بعض تبرعا   

عملية  تبل كان ،قم بتغيير كافة أسس وتركيبة وأنماط المجتمع المحلي القائمت لمأي أنها 

 ر بين الفترتين شيئاً فشيئاًمعالم التغيي ظهرتوبهذا ، تدريجية

Sion and Said 2002, 359-360)(.  

مكان تحديد الفترة الممتدة من سنة باال أنه ونأخرو ونسارعتبر دا في نفس الوقت   

على  ،سالميجتياح الساساني لبالد الشام إلى الفتح اإلأي من بداية اال ،ميالدي 640- 609

 الحضارية بين الفترتينالتحول ل واالنتقاطار الزمني لعملية أنها تمثل اال

Foss 2003, 149)(.  حداث من األ عددفقد جاء هذا التحديد من خالل التركيز على

على سبيل المثال  ،عمليةهذه الالتي كان لها دور في  ،والمواضيع الحضارية والطبيعية

 زلطبيعية كالزالالعوامل الو ،كالطاعونمراض األالحروب بين الفرس والبيزنطيين، و

)Hirschfeld 2006, 23-24(.  

ي تالو ،نماط المعماريةعلى المواد الحضارية واألالتي ركزت  خرىأوهناك دراسات    

ح في مناطق ومواقع مختلفة من ووضلنتقال بين الفترتين بابدأت مالمح اال امن خالله

، ةماريط المعانمالنقود واألو ر، حيث تم التركيز على الفخاخاصة والنقبعامة  فلسطين

نواع المواد المستخدمة في البناء والعمارةأمن ناحية  سواء )Haiman 1995, 35-36(، 
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والوثائق وراق البردى أو ،)Israel Antiquities Authority 1990, 10-30( والنقوش

   . ,Stern 1993)1147( من المواقع العديدكتشافها في االتي تم التاريخية 

خاصة  ،دد من القضايا على مستوى المجتمع القائمعلى ع أخرىركزت دراسات و   

 أو على مستوى عدد من القضايا الطبيعية ،(Hirschfeld 1997, 38) ةهوية المجتمع الديني

على منطقة شرق المتوسط  ةر واضحاثآالتي كانت لها  ،)Russell 1985, 39( كالزالزل

  .  والنقب بشكل خاص بشكل عام

  الحضرية  تراستقالم 1.1  

بين الفترتين بناء على المسوحات فرضيات فيما يتعلق بعملية االنتقال ظهرت مقوالت و   

عتقاد بأن الفتح اإلسالمي لفلسطين أثر ثرية التي تمت، فلفترة طويلة ساد االوالحفريات األ

نهيار للمواقع الحضرية وأن عملية الهجر واال ،ةرياالحض قراتستمإلى حد بعيد على ال

في النقب حدثت نتيجة دخول فلسطين ضمن حدود اإلمبراطورية  ةبيزنطيمن الفترة ال

في هذه ثرية كتشافات األبالتراجع مع تطور اال هذا االفتراض أدبلكن  ،اإلسالمية الجديدة

  .االستقرار الحضاري فيهاستمرار اتأكد على وأصبحت الدراسات المراكز، 

عبدة و بتيةسو عوجة الحفير :هي ة في النقبيالمراكز الحضرية أو المدن الرئيس   

 رحيبةخربة و) العقبة( إضافة إلى أيلة الخالصةوكُرنب و

(Magness 2003, 177-185, 188).  

المواد تحليل من خالل وذلك ، استمرار االستقرار في هذه المدناألثرية الدراسات بين تُ   

إضافة إلى بناء مبانٍ وأديرة استمرار االستخدام لمبانٍ وأديرة، و ،الحضارية تحديداً الفخار
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كما شكل  ،(Schick 1988, 221-222) جديدة، وصوالً إلى الفترة األموية وحتى العباسية

فيها إلى حوالي  قرارتأكيداً على استمرار االست اكتشاف مواد حضارية في هذه المدن،

مما زعزع أرضيات صلبة  ،(Schick 1989, 42-43) القرن الحادي عشر الميالدي

والتي أعطت نتائج حتمية  ،فتراضات تاريخية وأثرية تتعلق بهذه المراكز الحضريةال

   . اضمحالل دورها بعد الفتح اإلسالميببإنتهاء أو 

 ،في فترات مختلفة كالرومانية والبيزنطية ة في النقبيلت المراكز الحضرية الرئيسمث   

الدينية، من خالل حتى العسكرية ودوراً مهماً في العملية التجارية واإلدارية والسياسية و

كات بة القادمة من خارج فلسطين، أو بشيعالقتها بالطرق الرئيسبوالمواقع التي تمتعت بها 

، أو على )قتصاد المنطقةا(على مستوى العالقات التجارية البينية  وأ الطرق المحلية،

يلة، أو مع أيسارية ومستوى العالقات التجارية األوسع، سواء مع المدن الساحلية كغزة وق

   .العالم يقتصادمستوى االال، أو على )قتصاد اإلقليمياال(مصر وباقي مناطق بالد الشام 

    .العمل األثري في هذه المراكز وهذا استعراض ألبرز نتائج   

الحضرية في النقب من  ستقراتحد أهم المأ، )7-6 صور( تعتبر مدينة عوجة الحفير   

نتائج الحفريات التي تم أشارت فقد الً إلى الفترة اإلسالمية المبكرة، الفترة البيزنطية وصو

 منتصف القرن الثامن الميالدي فيالكشف عنها في الموقع إلى هجر المدينة 

Magness 2003, 180-181)(،  سابقة ثرية أنتائج حفريات ودراسات تاريخية  افترضتحيث

أظهرت  فقد .سالمية المبكرةفترة اإلالفي قد حدث اري لهذه المدينة حضال نقطاعاإلأن ب

والجرار، إضافة إلى المصابيح  خزفالحديثة أن كميات كبيرة من الثرية األكتشافات اال
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إضافة إلى وجود كميات  ،فخار خربة المفجرب ةشبيه ،كتشافها في الموقعاتم  يالتالزيتية 

 القرن الحادي عشرومن رن الثالقللفترة الواقعة بين اتأريخها عود ي، كبيرة من الزجاج

 الفاطميوالعباسي  ينزدهاراً في العهداقد شهدت  ة الحفيرجعو مما يعني أن ،الميالديين

Magness 2003, 180-181)(.    

، 14، 12، 8، 7، 4( كتشافها في الحجراتاأكبر كمية منشورة من الفخار تم كما أن    

 ،لشرقية من محيط الدير الشماليهذه الحجرات إلى الجهة الجنوبية اتقع حيث  ،)31، 21

ها، إضافة إلى أن الرواق الشرقي فيكتشاف ورق البردى اوالتي تضم الحجرة التي تم 

كما أن النتائج التي  .)(Magness 2003, 182 )اإلسالمية المبكرة(يعود إلى هذه الفترة 

إضافة إلى  ،ستمر إلى القرن الثامن والتاسعا عوجة الحفيرفي  قرارستكد أن االؤنشرت ت

   .)(Magness 2003, 185 القرن العاشر الميالدي

الفترة  فية في النقب من المراكز الحضرية المهم) 8 صورة( بتيةس تعتبر مدينة   

نه أإال  ،تم هجرها نتيجة الفتح اإلسالمي قدمدينة عوجة الحفير مثل اعتبرت والبيزنطية، 

بل  (Stern 1993, 1405) جة الفتح اإلسالمي،دمر أو تتضرر نتيلم تُثبت مؤخراً أن سبتية 

الفترة اإلسالمية  فيستمرار في الموقع دل على اال قرارستعلى العكس من ذلك فإن اال

  .متعددة ثريةأوهذا ما تؤكده دالئل  ،المبكرة دون إنقطاع

ميالدي على أن الرواق الجنوبي من الكنيسة قد تم  640تدل النقوش من العام : أوالً   

الكنيسة على غزة، كما أن أرضية المسلمين ه بعد مرور ست سنوات من سيطرة رصف

ستمرار دفن الكهنة المحليين في اتدل النقوش على : ثانياً .ستخدام مكثفاتشير إلى 
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وجود مسجد كان قد بني مباشرة إلى : ثالثاً .ميالدي 679الكنيسة الشمالية حتى العام 

وهذا ال يدل فقط على  ،)(Magness 2003, 185 الشمالية الجهة الشمالية من معمدان الكنيسة

يضاً على تحول جزء من أ، بل في الفترة اإلسالمية المبكرة استمرار االستقرار في المدينة

  .السكان إلى اإلسالم

 صورة( خرى التي تعتبر من المراكز الحضرية المهمة في النقب مدينة عبدةالمدينة األ  

 دراسةال ىلاعتماداً ع ،ول هجر هذه المدينة مع الفتح اإلسالميالنقاش حتبلور لقد  .)9

أن عبدة هجرت بعد الفتح اإلسالمي  التي تمت في الموقع والتي أظهرت نتائجها المعمارية

يؤكد استمرار االستقرار في المدينة،  مماو .)(Magness 2003, 187 ميالدي 636سنة 

طبقة رماد تحتوي على  تقديسة ضموجود ثالث غرف منحوتة في الصخر في كهف ال"

، وقد يصل تأريخها إلى القرن التاسع المبكرة بقايا من الفخار تعود إلى الفترة اإلسالمية

  وهذا الفخار يمكن تصنيفه ضمن فخار خربة المفجر ،الميالدي

Magness 2003, 187-188)(.    

في  متعت بموقع مهمتمن المراكز الحضرية التي ) 10 صورة( كُرنبتعتبر مدينة كما    

الفترة السكن في المدينة في  مرارستاعلى ت الشواهد الحضارية دلفقد منطقة النقب، 

والذي تم تحديده بأنه ينحدر نحو الكنيسة  IVوصف مبنى "من خالل  المبكرة، اإلسالمية

 ستمرار وظيفته في الفترة اإلسالمية المبكرة حوالياالشرقية، حيث تشير حالة المبنى إلى 

 ،)Magness 2003, 189-190( القرن السابع الميالدي دون أي تغير معماري على المبنى

  الفترة البيزنطية المتأخرة واإلسالمية المبكر المكتشف منالفخار  وتم تأريخ

)Magness 2003, 189-190(.  
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هي مدينة فالمراكز الحضرية المهمة  ىحدإتعتبر كانت التي و ،المدينة األخرىأما    

جرت مع الفتح هقد أن المدينة إلى تقارير الحفريات شارت أفقد  .)11 صورة( الصةالخ

 الفترة اإلسالميةمن عدم وجود أي نوع من الفخار أو العملة وأكدت على اإلسالمي، 

والتي تعود  عوجة الحفير،لكن تدل أوراق البردي من  .)(Stern 1993, 379-383 المبكرة

 الخالصة الحضاري في قرارستاالاستمرار إلى ميالدي  689- 674ما بين إلى الفترة 

في نفسه لعب الدور استمرت بالخالصة  نكما أ ،المبكرةسالمية وصوالً إلى الفترة اإل

   .(Magness 2003, 191) الفترة اإلسالمية المبكرة

تقارير  تأشارفقد حيبة ثاني أكبر المراكز الحضرية بعد الخالصة، تعتبر خربة ركما    

(A. Negev)  الفترة اإلسالمية المبكرة فيإلى هجر المدينة Stern 1993, 1274-1278)(، 

منتصف وصوالً إلى المدينة  قرار فيستاالستمرار اثرية إلى أتقارير  تراشأفي حين 

 .(Magness 2003, 194) القرن الثامن الميالدي

في علم اآلثار  ةممه اتتطورأن هناك  ،مختلفةدراسات  تبين ،إضافة إلى كل ذلك   

من عيد بناء العالقة بين الفترتين البيزنطية المتأخرة واإلسالمية المبكرة، تيمكن لها أن 

الكشف عن  المتمثل فيستخدام التكنولوجيا الحديثة في هذا الحقل، واالتطور في خالل 

مسيحية زدهار المجتمعات الاوهذا ما يؤكد  ،اإلسالمي ستمرار في بناء كنائس بعد الفتحاال

 700ستمر المسيحيون النساطرة على سبيل المثال عام ا حيث ،وصوالً إلى الفترة العباسية

وفي بيت جبرين وفي عبدة  ،ميالدي في بناء دير في تل مصوص في منطقة النقب

 مويةمن هذه الكنائس في الفترة األ عددترميم  المسيحيون والقدس، كما أعاد
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Schick 1998, 86)(.  

دون التطرق  ،فيما سبق ذكره ،المراكز الحضرية في منطقة النقب ل خريطةال تكتم   

 االستقرار وأال وه ،الحضاري في هذه المنطقة الصحراوية قرارستإلى النوع الثاني من اال

  . الزراعي

  الزراعي  ستقراراال 1.2  

، الحضرية ستقراتمثري والتاريخي في النقب لفترة طويلة على الاألالعمل تركز    

فقد  .ةوالبدوي ةخرى كالزراعيالحضارية األعلى المستقرات  التركيزمقصياً إلى حد ما 

الزراعية لتوجهاتها،  تراستقالمراكز الحضرية المفي  قرارتساالاخضعت نظريات توقف 

إلى أن تم الكشف عن مواد حضارية مختلفة أعطت نتائج قوية دعمت ازدهار كافة 

  . والزراعة والنقوش والمساجد والعمارةوالفخار  في النقب، كالنقود مستقراتال

 ،كامل فلسطين فيالزراعي  ستقرارزدهاراً وتطوراً في االاشهدت الفترة البيزنطية    

زدهاراً في التوزيع الحضاري االفترة البيزنطية  شهدتفقد  .في منطقة النقبفقط  يسلو

ى عدد من القضايا عل ركز العديد من الدارسين حيث .)(Bar 2004, 2 الزراعي

إضافة إلى  خرىأمنتجات وإنتاج الزيت والنبيذ والفخار على سبيل المثال  ،قتصاديةاال

بينما ركزت  دراسة التقنيات المرتبطة بالري واإلنتاج والعمارة وأنظمة المياه وغيرها

  .)(Bar 2004, 89-90; Hirschfield 1997, 38 خرى على هوية المجتمع الدينيةأدراسات 

من هذه  أريخ عدد كبير جداًتإلسرائيل األثرية غالبية المسوحات ظهرت نتائج أ   

أن  مفادهاعطاء نتائج حتمية إبالفترة البيزنطية،  منموقع  973ما يقرب من  ،المواقع
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ستمر ولم ياإلسالمي للنقب،  الفتح بعد هذه المواقع توقف الحضاري في قرارستاال

وجاءت  .)(Govrin 1991, 20 اتقرليل من هذه المستعدد قال في إاالستقرار الحضاري 

  :هذه النتائج على النحو التالي

موقعاً باالنتقال بين الفترتين  19، تحديد )125(تم في مسح منطقة عوريم خريطة رقم    

البيزنطية واإلسالمية المبكرة، وغالبية هذه المواقع عبارة عن مخيمات، تم تحديد هذه 

وادي ياطير خريطة رقم أما في مسح منطقة . بدوي قراراقع استالمواقع على أنها مو

موقعاً باالنتقال بين الفترتين البيزنطية واإلسالمية المبكرة،  12فقد تم تحديد ). 139(

  .وغالبية هذه المواقع أبراج مراقبة عسكرية

هة للجفي مسح منطقة سيدي بكار تحديد موقعان فقط باالنتقال بين الفترتين كما تم    

في مسح تحديد أي موقع باالنتقال بين الفترتين لم يتم ، و)169(الشرقية خريطة رقم 

أما في مسح منطقة جبل نفحة . ،)168(خريطة رقم الغربية للجهة منطقة سيدي بكار 

  .موقعاً باالنتقال بين الفترتين 16فقد تم تحديد  ،)196(خريطة رقم 

للجهة الجنوبية  في مسح منطقة جبل حمرانلفترتين موقعاً باالنتقال بين ا 18تحديد  تم    

بينما لم يتم تحديد أي موقع باالنتقال بين الفترتين في مسح ، )198(خريطة رقم الغربية، 

وكذلك لم يتم تحديد أي ). 199(منطقة جبل حمران للجهة الجنوبية الشرقية، خريطة رقم 

رمان وحفرة الرمان خرائط رقم موقع باالنتقال بين الفترتين في مسح منطقتي جبل ال

  ).203(و ) 200(
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للجهة مسح منطقة جبل ساجي تم تحديد خمسة وتسعين موقعاً باالنتقال بين الفترتين في    

االستقرار  وما تم تحديده في المواقع التي استمر). 225(، خريطة رقم يةشرقال يةشمالال

تم تحديد ست وخمسين موقعاً : يفيها بين الفترتين في هذا المسح جاء على النحو التال

تتكون من ثالثة مبانٍ أو أكثر، أما باقي المواقع فهي عبارة عن مواقع ذات مبنى واحد، أو 

بار مياه أو مخيمات ذات طابع بدوي، أو جدران إستنادية أو سدود، أو حصون وأبراج، آ

 بكرةأو قبور أو كهوف، أو نقوش عربية تم تحديدها من الفترة اإلسالمية الم

(Avni 1992, 24) .  

  :ينساعلى أسبناء في هذه المسوحات  هذه النتائج وتبلورت    

 تحديد النقودو ،)(Baumagarten 2004, 72-80 الفخار أريخبناء على ت :األساس األول   

Haiman 1995, 45)(، نتاجية المرتبطة نماط اإلو األأ ،نماط المعمارية المختلفةاألو

نها أعلى  ،نماطالجدران االستنادية وغيرها من األالزيتون والنبيذ وبالزراعة كمعاصر 

الدولة : ثانيساس الواأل .)(Haiman 1995, 45 الفترة البيزنطية فيتطورت وازدهرت 

ن الدولة البيزنطية أمن خالل ربط المجتمع بالدولة، على  قام هذا التحليلحيث والمجتمع، 

م مع سياسات الدولة العسكرية ءذه المنطقة، بما يتالفي ه قرارقامت بتشكيل وتنظيم االست

   .)(Haiman 1999, 11-12 على وجه الخصوصوالدفاعية 

التي اعتمدت و ،التي تمت في النقبسرائيل إلثرية نتائج المسوحات األفيما يتعلق بو   

  .توجهات ةإلى ثالث ان تقسيمهامكفباإل ،قراءة الفخارعلى 
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اً حضارياً قرارستاالفخار المكتشف من المواقع التي أظهرت عتبر التوجه األول أن ا   

   .)(Cohen 1985, xiv اًبحت اًبيزنطي اًمن الفترة البيزنطية على وجه التحديد فخار

وهو  ،من أنواع وأنماط الفخار المكتشف والممسوح اًعددعتبر التوجه الثاني أن ابينما    

   .)(Avni 1992, 24 )مبكر بيزنطي متأخر وعربي(نمط ساد بين الفترتين 

بأنه يعود  ،من أنواع الفخار الذي تم الكشف عنه في النقب عدداًيما حدد التوجه الثالث ف   

، حيث بدأ الفخار في هذه المنطقة )تحديداً الفترة األموية(إلى الفترة اإلسالمية المبكرة 

   .)(Haiman 1995, 45 يأخذ طابعاً جديداً يختلف عن الفخار البيزنطي المتأخر

مواقع في اللكن واجه األثريون صعوبة في معظم األحيان في تحديد وقراءة الفخار في    

فلسطين عامة وفي النقب خاصة، وجاء هذا اإلرباك على األغلب للتشابه بينه وبين المادة 

   .)(Gazit 1996, 17 الحضارية ذاتها من الفترة البيزنطية المتأخرة

 ،في النقب سالمية المبكرةاإلصعوبة التأريخ للفخار من فترة أحد أسباب من كان    

فترة الالبحث عن نموذج فخار إسالمي بحت، حتى يتم الجزم بأن هذا الفخار يعود إلى 

وبعد مراجعة  ،ثريةشكاليات المنهجية واألستعراض غالبية اإلا، لكن بعد سالمية المبكرةاإل

غيرات التي ظهرت على هذه المادة الحضارية ، والتهدراسات مختلفة حول الفخار وإنتاج

نتشار وتحديد اال ،قراءة المواد الحضاريةنتائج أن اتضح  ،نتقال بين فترات مختلفةباال

مكان تقديم رؤية مختلفة عن النتائج التي خرجت وأنه باإل ،تحتاج إلى مراجعةالحضاري 

  .فيما يتعلق بعملية االنتقال بين هاتين الفترتين
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ستخدام اهل أن أنماط : بقة تضعنا أمام طرح عدد من األسئلة وهياالت السوالمدا   

نتقال الحضاري السريع بين فترات مختلفة شهد عملية تغير في وإنتاج الفخار مع اال

نضج نمط صناعة المجتمعات نفسها؟ أم أن هذا التغير كان بحاجة إلى وقت حتى ي

  !ةللفخار مع الفترة الجديد اًجديد اًستخداماو

يمكن  فيما يتعلق بالفخار ،الحفريات في النقبومن خالل مراجعة نتائج المسوحات ف   

 ،الفترة اإلسالمية المبكرة والذي يعود إلى ،فخار خربة المفجر يعكسهل : ينؤلاست حطر

جميع أنماط إنتاج الفخار في مناطق مختلفة من فلسطين كالنقب على سبيل المثال، أم أن 

تختلف عن أنماط الفخار من خربة المفجر؟ وهل أن جميع أنواع  بالنق ماط الفخار فيأن

ختالفات االفخار من مختلف المراكز والمناطق الحضارية في النقب متشابهه، أم أن هناك 

  نتيجة عوامل مختلفة؟

ستمرار هذه اوالتي أظهرت  ،من األمثلة لمواد حضارية من مواقع متعددة العديدهناك    

بل وفترات  ،فحسب االنتقال ما بين الفترة البيزنطية واإلسالمية المبكرةليس ب ،المواد

، فعلى سبيل المثال كذلك األمر خرى كاليونانية والرومانية والبيزنطية واإلسالميةأ

فترة الفخار استمرت من من الأن هناك نماذج  (Baramki) أظهرت حفريات برامكي

فة إلى نماذج متعددة استمرت من الفترة البيزنطية اليونانية إلى الرومانية والبيزنطية، إضا

  .)(Baramki 1951, 22 إلى اإلسالمية المبكرة

على الرغم مما أظهرته النقود من مؤشرات على التأريخ القطعي والجازم لفترات    

شكال تبلور هذا االو ،البيزنطية النقود تحديدأظهره  اًمركزي شكاالًإ، إال أن هناك تعددةم
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نتقال الحضاري بين الفترتين البيزنطية اال وضوعثرية تحديداً في موحات األفي المس

هذه لقطعية هل تعطي النقود البيزنطية قراءة حضارية ف المتأخرة واإلسالمية المبكرة،

نتقال إلى الفترة اإلسالمية المبكرة؟ االمع ؟ أم أن هذه النقود بقيت مستخدمة فقط الفترة

؟ وهل بعد صكها نتشار في كافة المجتمعات والمناطقة سرعة االلنقود اإلسالميل كانوهل 

  ستخدام النقود البيزنطية في المجتمعات المحلية؟ احلت محل  سالميةالنقود اإلأن 

من النقود البيزنطية، والتي  عددعن عديدة في الفترة األخيرة في مواقع تم الكشف    

المحلية حتى بعد صك النقود العربية  النقود بقيت تتداول في المجتمعاتهذه أظهرت أن 

 كتشاف حوالي سبعمائة وتسعيناميالدي، فقد تم  690في فلسطين، أي بعد حوالي عام 

، أظهرت هذه المجموعة الكبيرة من النقود )12 صورة( قطعة نقدية ذهبية في بيسان

 ألمويةستخدامها من الفترة البيزنطية وصوالً إلى فترة متأخرة من الفترة ااستمرار ا

Sion and Said 2002, 361)(،  كما تم الكشف في مواقع مختلفة من فلسطين عن قطع نقدية

بيزنطية دعمت هذا التوجه أيضاً، فقد تم الكشف عن كمية من النقود في موقع خربة 

 عودوالتي ي ،واحدة منها من فترة قسطنطين الثاني ،حيث كشف عن أربع قطع ،مسحة

  .)(Syon 2007, 53 الديمي 655ريخها إلى سنة أت

قطعة نقدية نحاسية تم تحديد  ةعشر الكشف في موقع خربة ناشي عن خمس كما تم   

حوالي  ،تم صك قطعتين خالل فترة الفتوحات العربية ،من هذه القطع قطعة ةعشر ىحدإ

 في حين ،)13 صورة( ميالدي، وهي عبارة عن فلوس بيزنطية كما تم تحديدها 630سنة 

ن نقود بيزنطية في موقع خربة حنوت، ومن الواضح أن هذه النقود بقيت تم الكشف ع
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قتصادية تستخدم من الفترة البيزنطية إلى الفترة اإلسالمية المبكرة، في إطار العالقات اال

   .)(Kool 2007, 59 الزراعية للمجتمعات المحلية

عامالً في  ،تم مسحها التيالمواقع في المناطق من كبير  لعددالتحديد الوظيفي  مثّلو    

هذا  قامحيث  ،بين الفترتين نتقال الحضاريمسوحات فيما يتعلق باالهذه الد نتائج يحدت

هذه المواقع فساس عسكري، أمن هذه المواقع على  عددالتحديد على سبيل المثال في 

 عدد من هذهسس الوظيفية لساس هي مواقع تتكون من مبنى واحد، وقد تم تحديد األباأل

الدولة البيزنطية في المنطقة  قامت ببنائهاو حصون أبراج مراقبة أنها أباني على الم

منع توغل القبائل والمجموعات لو أحماية الطرق والقوافل، وذلك لالجنوبية من فلسطين، 

  .سباب والعوامللى داخل فلسطين، وغيرها من األإالبدوية 

وادي ياطير خريطة رقم قة مسح منط عبرذه النتائج بشكل واضح كما تأكدت ه    

لم يستمر  رج مراقبة وحصن،بطة تم تحديد حوالي ثمانية عشر يفي هذه الخرف ،)139(

سالمية فترة اإلال فيواحد فقط  ةحصن واحد وبرج مراقب سوىستخدام هذه الحصون ا

 يوف ،)(Govrin 1991, 32-46 وموقع طوايل المهدي وهما موقع خربة البطوم، المبكرة

تم تحديد حوالي مائة وسبعة أبراج مراقبة  ،)166(خريطة رقم  ةبتيس ةمسح منطق

برجين أو استمر استخدام و ها إلى الفترات الرومانية والبيزنطية،وحصون يعود تأريخ

في وادي زيتان، وموقع  )212(وقع رقم موهما  ،المبكرةسالمية اإل في الفترةحصنين 

   .)(Baumagarten 2004, 72-80 في منطقة وادي دروم )255(رقم 
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تكون من مبنى واحد وغالبية هذه المباني ذات تمواقع خرى أظهرت مسوحات أكما     

أو  ذات طابع زراعيونها مواقع مراقبة أمنها على  عددشكل دائري، حيث تم تحديد 

إال أن  ،داللة على النشاط البدوي أحيانا أو شبه البدويوهذه حيط بها حظائر حيوانات، ت

الفترة  نخرى تم قراءة المواد الحضارية فيها أو أنماطها المعمارية ممواقع هي األهذه ال

  .البيزنطية

 إلى تهامساحتصل خرى أفي مسوحات سالمية المبكرة فترة اإلالخرجت نتائج عن و    

من خالل الحفريات التي أجريت في موقع وادي متنان، كذلك أربعمائة كليو متر مربع، و

كما  ،سالمية المبكرةفترة اإلالمن  الزراعي ستقراراالعن مات هامة والتي قدمت معلو

 حيث تبين ،)(Haiman 1991, 23 المتعلقة بالتأريخ لهذا النمط اآلليات هامن خالل تبلورت

في المتمثلة  ،فيما عرف بالمناطق الحدودية للدولة البيزنطيةنتشرت االمواقع البيزنطية  أن

ات قربينما تمثلت المست .)(Haiman 1995, 32حراء النقب المنطقة المنخفضة من وسط ص

الزراعية من الفترة األموية فيما عرف بالمنطقة المرتفعة من وسط صحراء النقب 

Haiman 1995, 34)(.  

خرى مسوحات والتي شهدت هي األ ،فلسطينخرى في أأما فيما يتعلق بمناطق    

اً حضارياً من الفترة قرارستاأظهرت  ،عثرية فيها، فإن هذه المناطق والمواقأوحفريات 

  .الفترات اإلسالمية المختلفة واستمرت فيالبيزنطية 

أن الفترة البيزنطية  ،مختلفةزراعية  مستقراتوالذي درس  ،أظهر التوجه األولفقد    

 عالقة بالمجتمع المحلي نفسهعلى هذا التطور وأن زدهاراً وتطوراً، االمتأخرة شهدت 

Bar 2004, 307-320)(.   
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فترة الفي في فلسطين  ةالزراعي اتجاء هذا التوجه على أساس فهم المجتمعبينما    

لمجتمعات اليهودية في لمتداد ا يه اتالمجتمع هعتبار أن هذاعلى  ،سالمية المبكرةاإل

إضافة إلى تناول البعد  ،)Bar 2004, 307-320( اليونانية والرومانية والبيزنطيةالفترات 

أن الدولة البيزنطية في القرن السادس والتي انطلقت من فرضية  ،هذه الفترة الديني في

 Christianization نصير، مارست عملية ت)الفترة البيزنطية المتأخرة(والسابع الميالديين 

طابع  وعتبار أن هذا المجتمع هو مجتمع ذاعلى و، منه الزراعي للمجتمع المحلي خاصةً

إلثبات هذه ثري حيث تركز العمل األ ،)(Bar 2003 403; Broshi 1979, 6-7 يهودي

  .تحديداً في منطقة الجليلو ،من المواقع عددعلى التوجهات 

من المواقع الزراعية في هذه الفترة، أن  عددركز على والذي  ،خرالتوجه اآل اعتبر  

والتي  )ن الرابع والخامس الميالدييناالقرن(المبكرة  ،الفترة البيزنطية مرت بمرحلتين

 )ن السادس والسابع الميالدييناالقرن(الفترة المتأخرة في حين شهدت زدهاراً، اشهدت 

مراض، إضافة األزالزل وكة يمنها العوامل الطبيع .متعددة نتيجة عواملوذلك  ،تراجعاً

ت هذه العوامل على فلسطين في الفترة رأثحيث ، جتياح الساساني لفلسطينإلى دور اال

الفترة اإلسالمية  فيوالذي كان من نتائجه تراجع فلسطين حضارياً  كرة،اإلسالمية المب

   .)(Hirschfield 1985, xiv المبكرة

في إطار  ،ديرةاألكنائس والهذا التوجه على  من أصحابثريين من األ عددركز    

المبكرة،  سالميةوصوالً إلى الفترة اإل ،محاولة فهم مسألة الهجر الحضاري لهذه الكنائس

  ًالتالي الخروج بنتائج قامت على أساس تراجع فلسطين حضاريابو
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Hirschfield 2000, 322-323)(،  بريةة طقفي من لهذا التوجهثري تركز العمل األفقد 

وتوسعت ت كنائس وأديرة في هذه المنطقة، ح، حيث مسوبيت لحم القدس وأريحا

في المدن  سواء ،النقب من الكنائس واألديرة في منطقة عددوصلت إلى  الدراسات حتى

  .أو في المناطق الزراعية

ظهرت نتائج حفريات أثرية متعددة في السنوات الخمسة الماضية طبيعة االنتقال أ   

رباك في تحديد وقراءة إالحضاري بين الفترتين البيزنطية واإلسالمية، ولم يكن هناك 

ة المختلفة، حيث اظهرت المواد الحضارية، أو حتى تصنيف األنماط والعناصر المعماري

  .هذه الحفريات الطبقات األثرية من الفترتين

بالقرب من اللد، والتي تم ) 1 مخطط(وعلى سبيل المثال، في موقع ظهر الخربة    

إجراء حفريات في خمسة مربعات فيها، كشفت عن منطقة صناعية إلنتاج النبيذ، كما تم 

ن البيزنطية واإلسالمية المبكرة، وتم تحديد تحديد الفخار فيها، والذي يعود إلى الفترتي

جزء من الخزف في معصرة النبيذ من الفترة البيزنطية، إال أن غالبية الخزف هو إسالمي 

  ).(Weinberger 2007, 31 )القرن الثامن إلى العاشر الميالدي(مبكر 

لرومانية إلى الفترات الهيلينية وا) 2 مخطط(كما يعود االستقرار في موقع الكابري    

والبيزنطية واإلسالمية المبكرة، وقد أظهر الموقع ازدهاراً في الفترة البيزنطية، وتم 

الكشف عن مبنيين من هذه الفترة ومعصرة زيتون، حيث استمر استخدام هذه المعصرة 

في القرن السابع الميالدي، في حين تمت إعادة ترميم وتأهيل المبنى في الفترة اإلسالمية 
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والذي تم تحديده إلى الجهة الغربية من معصرة الزيتون، ليعاد استخدامه في المبكرة، 

 الفترة العباسية والفترة الفاطمية، كما اعتبر هذا المواقع من المواقع المبكرة إلنتاج السكر

Smithline 2007, 34).(  

تم  A، في منطقة A,B,Cوتم في موقع خربة ماعون إجراء حفريات في ثالث مناطق    

راء حفريات في حوالي ستة وعشرين مربعاً، كُشف خاللها عن مبانٍ من الفترة إج

، وحسب نتائج الحفريات، فإن )القرن السادس إلى السابع الميالدي(البيزنطية المتأخرة 

هذه المباني عبارة عن مبانٍ ذات استخدام عام، في حين تم اكتشاف عدد من المصابيح 

 ة الحجرية، يعود تأريخها إلى الفترة اإلسالمية المبكرةالزيتية فوق ما تبقى من األرضي

أن المبنى أعيد استخدام جزء منه في الفترة اإلسالمية  Cوأظهرت الحفريات في المنطقة 

 المبكرة، وذلك بناء على تحديد األدوات المعدنية والمصابيح

Seriy and Nahshoni 2007, 52).(  

  البدوي ستقراراال 1.3  

ما زالت نتشار الحضاري للبدو في منطقة النقب فعملية اال ،ستقراربهذا االق فيما يتعل   

ثرية البدو من مختلف الفترات، أمستمرة إلى اليوم، فقد تناولت دراسات أنثروبولوجية و

الفترتين البيزنطية المتأخرة واإلسالمية المبكرة هو ما يخدم  خالللكن التركيز على البدو 

أعطى صورة لالستقرار البدوي  المعالم الحضارية المختلفةسح معملية ف، هذه الدراسة

 البيزنطية المتأخرة رتينلفتل يةقتصادجتماعية والسياسية واالمتكاملة عن الظروف اال

في النقب  ةالثالث تقراستمنت العالقة بين البيو ،)Rosen 1987, 34( واإلسالمية المبكرة
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جتماعي اال وأعلى المستوى الجغرافي أو السياسي  ، سواءفي طبيعة العالقات بينها تداخالً

  .قتصاديوحتى اال

من  اًعددنت نتائج المسوحات أن هناك بي قدف ،البدوي شكالً واحداً ستقرارال يمثل اال   

 ةمن أربعبالعادة والتي تتكون  مخيماتالإضافة إلى  ،البدوية كالدائمة والمتنقلة مستقراتال

حيث  ،)Rosen 1987, 36( مباني ةتتكون من أكثر من أربعف بيرةكالمخيمات الأما  مباني،

 ،مبنى إلى الجنوب من منطقة حفرة الرمان 25كُشف في منطقة وادي عديد عن حوالي 

تم تأريخ هذه المواقع ما بين القرن السابع والثامن الميالديين، كما اكتشفت نقود تعود إلى و

  .)Rosen and Avni 1993, 193( خزفمن ال فترة خالفة عبد الملك بن مروان ومجموعة

   ديد ،ديدكما كُشف أيضاً في منطقة جبل ععن حوالي ستة  ،إلى الشرق من وادي ع

منطقة بقعة  كما تم الكشف عن مخيمات في ،)Rosen and Avni: 1993, 195( اًعشر مبن

  وسط منطقة تضم جدران استنادية زراعيةفي قع ت وهذه المخيمات ،حسون

)Rosen and Avni: 1993, 196(.  منطقة بيار كركوم من أكبر المواقع إلى في حين تعتبر

 مبنى على شكل دائري وبيضاوي 58الجنوب من مرتفعات النقب، ويضم الموقع حوالي 

)Rosen and Avni 1993, 196(.    

الرومانية  سياسات اإلمبراطوريتينعلى قاعدة عالقته ب البدوي االستقرار ودرس   

لها مع المنطقة الشمالية  اًحدود من البدو اناإلمبراطوريت اتانهتخذت احيث ، البيزنطيةو

من خالل  ستقرار، في حين لم يتم التركيز على دراسة هذا االلشبه الجزيرة العربية

 كالزراعية على سبيل المثالخرى الحضارية األ مستقراتالعالقة بينه وبين ال

)Rosen 1987, 31-33(.  
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تمثلت في الدراسات التي  ،في النقب االستقرار البدويز المعالجات التي تناولت أبر   

قامت قدمت حول اإلمبراطوريات التي سيطرت على هذه المنطقة وعالقتها بالبدو، حيث 

في حدود المقاطعة العربية ومقاطعة ( Limesن الرومانية والبيزنطية بتشكيل حدود االدولت

إال تجاه فلسطين، إمنع توغل القبائل البدوية ب هااب تشكيلبأهم أس، كان من )فلسطين الثالثة

وضعف القوة العسكرية البيزنطية على وجه التحديد  ،ضعف هذه الخطوط الدفاعية أن

  .إلى جانب العديد من العوامل األخرى ،)Govrin 1991, 19( نهيار اإلمبراطوريةا أدت إلى

والتاريخي على حد سواء، أن الدول سواء ثري ظهر من خالل نتائج العمل األ كما   

في  قرار الحضاريستالرومانية أو البيزنطية أو األموية، هي التي قامت بتوجيه عملية اال

بهدف الدفاع عن حدودها في هذه وذلك النقب بما يتوافق مع سياساتها اإلمبراطورية، 

 المنطقة، وبشكل أساسي أمام المجموعات البدوية المختلفة

)Haiman 1995, 45-46; Graf 1978, 1-3(.   

عتمدت هذه الدراسات ا ؟لكن أين يكمن الخلل في هذه الدراسات وفي هذا التوجه   

باألساس على مصادر تاريخية ال على دالئل أثرية، ومن الواضح أن فحص طبيعة 

 لى فرضيات وأحكام مسبقةعاعتمدت  ،العالقات بين الدولة والبدو

قة ما بين الدولة والمؤسسة العسكرية في الفترة اإلسالمية المبكرة، كما تم تناول العال   

من جهة  بالد الشامو والقبائل الموجودة في فلسطين من جهة، تحديداً في الدولة األموية

 تصدع التحالفعندما ، حيث مثلت هذه العالقة أحد أسباب سقوط الدولة األموية ثانية

ثرية على الرغم من أن معظم الدراسات األ ،)238- 230، 2000 عثامنة( األموي القبلي
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الفترة اإلسالمية  في ،الزراعي الواسع في فلسطين والنقب قرارستذاتها أظهرت طبيعة اال

وهذا ما استدعى منا التوقف عنده في العالقة ما بين  المبكرة وفي الفترة البيزنطية أيضاً، 

نتائج : 1جدول ونطقة النقب مثرية في نتائج المسوحات األ: 1خريطة ( الفترتين

   .)ثرية في منطقة النقبالمسوحات األ
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  خالصة 1.4 

نتقال الحضاري بين الفترتين البيزنطية من اإلشكاليات المتعلقة باال العديد ظهرت   

من خالل كال  اتضحلكن  ،ثريعلى المستويين التاريخي واأل المتأخرة واإلسالمية المبكرة

حيث  ،م يمارس عملية تدمير على أقل تقدير في فلسطينل سالمين الفتح اإلألمصدرين، ا

خاصة بعد المعارك الرئيسية، على الرغم من أن  ،ستسلمت مدن وقرى دون أي مقاومةا

مؤشراً على أن  ويمكن اعتبار ذلك .بعض المدن أبدت مناعة أمام الجيش الفاتح كقيسارية

  .تأثر نتيجة عملية الفتحبنية المجتمع المحلي لم ت

 ،ثريةالتي ظهرت في عدد كبير من المسوحات األ متعددةبالتالي فإن التوجهات الو   

نهيار، وأن اأن الفترة اإلسالمية المبكرة في فلسطين شهدت عملية  والتي افترضت

، شهدت عملية تغير دراماتيكي على اإلسالميةنتقالية في الفترة البيزنطية والمرحلة اال

ثرية وتاريخية وحتى أمعالجات وعند  هاندالوقوف ع يمن تتطلب ،المستوى الحضاري

معالجة الفترة اإلسالمية المبكرة على ستكمال العمل في الفصل الالحق اسيتم ومنهجية، 

     .   في فلسطين والنقب

ستمرت ما بين الفترتين البيزنطية احضارية المحلية النماط األمن الواضح أن    

نتقال سالمية المبكرة، وأنه ليس باإلمكان تحديد أطر نهائية أو قطعية لطبيعة االواإل

و المعطيات أعلى األحداث  ن الفترتين، فمسألة تحديد إطار زمني بناءبيالحضاري 
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تستطع أن تعطي الجانب الحضاري للمجتمعات  مفي إطار نخبوي، ل تتم التيالتاريخية 

على بينما على الصعيد الحضاري فإن الترابط والتداخل ة، ية أو حقيقيالمحلية صورة كل

ستمرارية من اهرت المواد الحضارية تشابهاً وظفهو كبير، حيث أالمجتمع المحلي  صعيد

  .  الفترتين

هذا إضافة إلى العشرات من المواقع التي تم إجراء حفريات أو مسوحات أثرية فيها،    

يما يتعلق بطبيعة االنتقال الحضاري بين الفترتين والتي بدأت تظهر نتائج مختلفة تماماً ف

 .البيزنطية المتأخرة واإلسالمية المبكرة
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  نيالفصل الثا

  الفترة اإلسالمية المبكرةالنقب في . 2

 المواد الحضاريةقراءة  2.1   

  سالمية المبكرةفي النقب من الفترة اإل قرار الحضاريستاال 2.2   

  الحضاري في النقب من الفترة اإلسالمية المبكرة نتشاراال 2.3   

  خالصة   2.4  
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  الفترة اإلسالمية المبكرةالنقب في  2.  

تحديد تأريخ دقيق للفترة اإلسالمية المبكرة في فلسطين حول كثيرة  جرت مداوالت   

ية بدا تشكل، قد ميالدي 638دراسات سنة بعض العتبرت ا، حيث ثريعلى المستوى األ

ياً لفعخرى أن الفترة اإلسالمية المبكرة بدأت أعتبرت دراسات افيما  ،التأريخ لهذه الفترة

  .مع بداية الحكم األموي لبالد الشام

لكن لماذا الفترة اإلسالمية المبكرة وليس الفترة العربية المبكرة؟ ال شك أن هذه    

في معظم خضعت ثري المستوى األعلى التسميات سواء على المستوى التاريخي أو 

ليين ين أن غالبية األثريين اإلسرائاألثريين أو المؤرخين أنفسهم، فقد تبي راءاألحيان آل

استخدموا مصطلح الفترة العربية المبكرة، في حين استخدم أثريون أخرون مصطلح الفترة 

اإلسالمية المبكرة، لكنني رأيت وبعد نقاش مع عدد من المتخصصين استخدام مصطلح 

وهذا  ،دراسة اإلطار الحضاري لهذه الفترة معتمداً بذلك على، "اإلسالمية المبكرة"الفترة 

  .الهوية السياسية للدولة والمجتمع أواإلثني  طاراإل ال يعني تجاهل

قسمت إلى قد أن بالد الشام  ،ثرية على حد سواءتجمع غالبية الدراسات التاريخية واأل    

رأي حسب بو ،كانت فلسطين جزء من هذا التقسيموألجناد، عدة مناطق إدارية عرفت با

أن هذا النظام والخليفة عمر بن الخطاب،  هذا التقسيم من المؤرخين وضع أسسعدد 

في  كان متبعاً يداري البيزنطي الذللنظام اإل ، بشكل أو بأخر،ستمرارا اإلداري هو فعلياً

   .)177، 2000 عثامنة( بالد الشام
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كانت فلسطين جزءاً من جندي األردن فقد  ،وى التقسيمات اإلداريةأما على مست    

والتي كانت  ،عاصمة األولى طبرية بعد أن تم تحويلها من بيسان ، حيث كانتوفلسطين

والجند الثاني  ،)Harrison 1992, 52( في الفترة البيزنطية ثانيةفلسطين المقاطعة عاصمة 

أما فيما  ،)Rosen-Ayalon 1996, 250( ملةالر هوالذي كانت عاصمت ،وهو جند فلسطين

كان جزءاً من جند فلسطين، حيث تبعت هذه المنطقة الرملة من الناحية يتعلق بالنقب ف

 أن الضرائب كانت تنقل إلى الرملة عوجة الحفيروراق البردى من أأظهرت واإلدارية، 

    .)3، 2008نحليئيلي (

  قراءة المواد الحضارية 2.1   

 سالميةاإللفترات ا بيحقتفي التي تستخدم  األساسيةالمواد الحضارية  منفخار ال يعتبر   

خربة المفجر عتبر فخار ا وقد ،مواضيع حضاريةأساسية لفهم  كما يمثل مادة، المختلفة

في فلسطين، حيث أصبح بمثابة المبكرة ار من الفترة اإلسالمية لفخلاألول  لنموذجا

  .)Whitcomb 1988, 53( ةالفترراسة هذه دثريين والباحثين في مرجعية لأل

وائل خمسينيات القرن العشرين، أربعينيات وأواخر أتم الكشف عن خربة المفجر في    

كما خرجت  .)Whitcomb 1988, 53( من خالل عدد من الحفريات التي تمت في الموقع

ضمت ي والت ،ريحاأفي منطقة وموقع تلول أبو العاليق خرى من خربة النتلة أنتائج 

سالمي مبكر إعن فخار أيضاً كما تم الكشف  .سالمي المبكركميات كبيرة من الفخار اإل

 في مواقع وأ ،و القدسأو قيسارية أ ةو طبريأفي بيسان  سواء ،في مناطق ومواقع مختلفة

  .بفخار خربة المفجر اًشبيه فخاراًمختلفة مواقع ضمت في حين ، خرىأ
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الزمني تحديد الالحضارية التي تساهم في  الدالئلحد أ خرآعلى صعيد النقوش  تعتبر   

نتشار أو حتى االنتقال لفهم طبيعة اال عليهاعتماد ن باالوثرياأل أبدفقد  ،مختلفةالفترات لل

 دالئلحضاري متمم لكدليل  هاهتمام ببدأ االحيث  سالمية المبكرة،الفترة اإل الحضاري في

   .ذاتها من الفترة مختلفةحضارية 

عمرو بن  إسم ظهر عليهالنقش الذي كتشافها في النقب االنقوش التي تم  هذهحد أو   

ومن الممكن أنه يعود إلى  ،من الفترة اإلسالمية المبكرة تأريخهتم  ،النقش هذاالعاص، ف

قارب الثمانية ما يثق كما وNevo 1989, 18; Lecker 1989, 24-37)(.  فترة الفتوحات

 )167(خريطة رقم  الغربية راكسيدي ب طقةمسح منوعشرين نقشاً في 

)Cohen 1985, 50-60(،  نفحا  جبل مسح منطقةنقوش في  توثيقه منتم يضاف إلى ذلك ما

   .)Israel Antiquities Authority 1990, 13-35( )196(خريطة رقم 

 ،مواضيعها وتراكيبها النصية من خاللبهذه النقوش نفسه الوقت في  هتمامبدأ االو   

األحيان في معظم ثرية أظهرت المسوحات األ فمثالً ،ختالفاً في محتواهاالتي أظهرت وا

كما تم توثيق  .بين النقوش والطرق والحجاج من الفترة اإلسالمية المبكرة في النقبعالقة 

تُظهر  حيث ،)Israel Antiquities Authority 1990, 9( ذاتهانقوش شواهد قبور من الفترة 

إلى  سالمية المبكرةلفترة اإللالحضاري  قرارستفضل لطبيعة االأ تحليالًو اًالنقوش فهم

عتماد والتركيز على مادة طار االإحيث بدأت غالبية الدراسات تخرج من  .جانب الفخار

  .و حقبة كاملةأفي فهم فترة  هجورالم النتائجحضارية واحدة قد ال تعطي 
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 فقد ،سالمية المبكرةفترة اإللأدق ل تأريخاً يتعطالتي الحضارية  الدالئل منتعتبر النقود    

رف فيما ع ،ة طابعها المستقل في خالفة عبد الملك بن مروانسالميالنقود اإلأخذت 

 والتي كان جزء منها تعريب النقود ،مويةدارية في الدولة األبحركة التعريب اإل

)Walmsley 1999, 326-350; Avni 1994, 93(.   

 تأريخاًهذه النقود عطت أو ،في مواقع مختلفة من فلسطينسالمية اإلالنقود كتشفت ا   

استخرجت الحفريات نقود عربية فقد  ،المواقعفي هذه  للطبقات التي تم اكتشافها قطعياً

عدد من  استخرجتكما  ،)Haiman 1995, 9( موقع وادي متنان من ضربت في دمشق

اكتشاف قطع نقدية ضربت في فيها تم  والتي ،كةيمنها خربة الشو النقود في مواقع مختلفة

   .)Syon 2007, 284( الرملة

المتأخرة الفترتين البيزنطية  ننتقال الحضاري بيات االيفي الفصل الثاني إشكال تناولت   

ن هذه أيمكن القول  حيث، في النقب المراكز الحضريةفي  خاصةًواإلسالمية المبكرة 

، والرأي في الفترة اإلسالمية المبكرة ارية ضخمةضافات معمإأو  م تشهد توسعاًلالمراكز 

 ث فيها تغيير جوهري مع الفترة اإلسالمية المبكرةالسائد اليوم أن هذه المدن لم يحد

Schick, 1988, 220-221)(،  في  ظهرت معالم معمارية جديدةمن الجدير ذكره أنه قد لكن

في والبدوي الزراعي  تقرارساالكل من شهد  وعلى النقيض من ذلك .كالمسجد هذه المدن

وبدوية زراعية  مستقراتر وظهمن حيث التوزيع الجغرافي أو من حيث النقب تغيراً 

  .)Haiman 1995, 35-36( جديدة
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حيث  ،سالمية المبكرةفترة اإلالمن  التركيز على المسجد كمعلم معماري عام سيتم   

م المعماري والديني العام، وأحد أصبحت المساجد مع االنتقال إلى الفترة اإلسالمية المعل

اكتشاف العديد تم و .المعالم الحضارية المهمة في تتبع االستقرار الحضاري من هذه الفترة

 يبنظام ترتبطاوتبين أنها  ،بأنماط معمارية مختلفة المساجد في منطقة النقبمن 

   .)Avni 1994, 83( البدوي قرارستبنظام االكذلك األمر و ،والزراعي حضريال قرارستاال

   سالمية لى الفترة اإلإمساجد تعود  ةفي المنطقة الجنوبية لمرتفعات النقب ستسحت م

 ديدوجبل ع، وادي عديدو، بيار كركومو، وادي عروضفي مناطق المبكرة 

)Avni 1994, 85(، في  مساجد ةستمنطقة الوسطى لمرتفعات النقب عن الفي  تم الكشفو

وادي لعانه،ودي حزاز، ووا ر،اكب، وسيدي يةبتس Ramat Barana )Avni 1994, 86(، 

  ينما بين منتصف القرن السابع والتاسع الميالديإلى هذه المساجد  وأرخت

)Avni 1994, 93(.   

هذه  بساطة النمط المعماري وطرق بناء ،يتضح مما كتب حول هذا الموضوع   

دائري أو بيضاوي بمدخل فهي تتكون من صف واحد من الحجارة، على شكل ، المساجد

في  ةقد يمثل مسجد عوجة الحفير إضافة معمارية مهم على العكس من ذلكومحراب، 

، حيث بني هذا المسجد بمحاذة دير في هذه المدينة، ويعد هذا التداخل بين فترة البحث

   .)Avni 1994, 91( الكنيسة والمسجد داللة على التسامح الديني في فترة الدراسة

نتقال إلى عملية االمن خالل انتشارها وبساطة معماريتها،  ،هذه المساجد يرتشقد    

نماط الحضارية ، فكما استمرت األالنقب من المسيحية لإلسالمالديني للمجتمع المحلي في 
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واإلنتاجية من الفترة البيزنطية إلى فترة الدراسة، فمن الممكن أن التغير الديني في 

ر في يتغ عمليةحدث تحتى  ،ر احتاج إلى فترة ليست بالقصيرةخالمجتمعات المحلية هو اآل

يستدعي بناء معالم دينية كبيرة أو معقدة من والذي قد  ،بنية معتقد المجتمعات المحلية

قد يدعم هذا التوجه الفرق في انتشار الكنائس البيزنطية في النقب و .الناحية المعمارية

رة اإلسالمية المبكرة في نفس المنطقة، حيث تم ، عن المساجد من الفتوأنماطها المعمارية

الكشف عن كنائس في مواقع مختلفة من النقب في أيلة، وفي بئر السبع والخالصة، وفي 

عين عبدة، وفي مدينة عبدة، وفي خربة حورا، وفي خربة قصيفه، وفي خربة سوعه، 

 وفي كُرنب، وفي عوجة الحفير، وفي تل عيرا وفي غيرها من المواقع

Figueras 1991, 405-446)(.  

  سالمية المبكرةالفترة اإل فيفي النقب  نتشار الحضارياال 2.2  

فترة ال في قرارثرية النقب إلى ثالث مناطق انتشر فيها االستالمسوحات األ قسمت   

في  تم .شماليةوالمنطقة الوسطى والمنطقة ال الجنوبيةالمنطقة : وهي ،سالمية المبكرةاإل

وهي  ،من المواقع العديد اكتشاف، يلةألى الشمال من مدينة إ  وبية من النقبالمنطقة الجن

من الناحية ة هذه المنطقة أهمي توظهر ،ومناجم نحاس عبارة عن قرى زراعية

التي استدل عليها زراعة ال تطورو ،النحاس والذهبإنتاج  من خالل قتصادية والتجاريةاإل

 دمت للريمن خالل اكتشاف آبار وقنوات مياه استخ

)Avner and Magness 1998, 39-47(، من الطرق التجارية هذه المواقع ستفادت ا حيث

في  ة والحيويةيمن الموانيء الرئيسأيلة ميناء اعتبر  كما ،هاالتي مرت بوطرق الحج 
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كما  ،)Avner and Magness 1998, 39( القرن الحادي عشر الميالدي وذلك حتى فلسطين

في فترات إسالمية مختلفة،  ،هذه المدينة دورهاثرية التي تمت في الحفريات األبينت 

  .على رأسها طرق التجارة وطرق الحجوكملتقى ألبرز شبكات الطرق 

همية أظهرت وسالمية المبكرة، في الفترة اإلزدهاراً او وادي عربة تطوراًشهد كما    

 مراوادي عمنطقة  فيمناجم  تكتشفاوجود النحاس كمعدن خام، حيث من هذه المنطقة 

 ةلجبل أم النسي منطقة وفي ،(Avner and Magness 1998,41) من الفترة اإلسالمية المبكرة

)Smith and Others 1997, 65(، منطقة  وفيكبر مناجم أحد من ضمنها أ ،ورابير ع

  سالمية المبكرةاإلالفترة حتى من الفترة الرومانية والذي استمر بالعمل النحاس 

)Rothenberg 1997, 32-33(، خدمتقتصادية اعالقات و طرق اتنتشار شبكافإن بالتالي و 

قليمية وربما قتصادية المحلية واإلقتصادي لهذه المنطقة مع المراكز االاجي واالتنالبعد اإل

في صناعة  اًدور ستخراج النحاس من هذه المنطقةاليكون  قد على سبيل المثال .الدولية

ومصر، ومن الممكن أن يكون للنحاس والرملة دمشق ل من في كوالنقود األسلحة 

  .ي ال إقليمي أو محلي فقطلمالمستخرج أهمية على مستوى تجاري عا

اإلسالمية الفترة  فيالنقب  المنطقة الوسطى منفي  قرارستاال تركزخرى أمن جهة    

 جبلبتية، ور وساسيدي بك طقامنالتي خرجت من األثرية النتائج من كما يتضح ، المبكرة

ومنطقة حفرة الرمان جبل مسح منطقة في و  ،جنوب غرب وجنوب شرق مرانح

   . الرمان
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فقط من وطنتين تأريخ مست يةغربالو يةشرقالللجهتان ر امنطقتي سيدي بك تم في مسح   

، في حين يضم )94(رقم " راسيدي بك"موقع في ومسجد واحد  ،المبكرة سالميةالفترة اإل

يضم موقع وادي بصور رقم وحوالي خمسة وثالثين مبنى،  )92(رقم " راسيدي بك"موقع 

ستة  ،)93(موقع وادي هروعه رقم يضم و ،)Cohen 1985, 22-25( عشرين مبنى )106(

مسجد موقع باإلضافة إلى مجموعة مبانٍ،  وثقت )97(رقم " خربة حلقوم"في موقع مبانٍ، و

، إضافة إلى نقوش )106(رقم " زازوادي ح"، وقبور موقع )107(رقم " وادي حزاز"

   .)Cohen 1981, 26-28,87-88( توثيقها في هذه المنطقة عديدة تم

فترة التأريخ أربعة مواقع من جرى  )166(في مسح منطقة سبتية خريطة رقم و   

وهو عبارة عن  )111(كتف سبتية موقع رقم : وهي على التوالي ،سالمية المبكرةاإل

وهو  )212(، ووادي زيتان موقع رقم )163(سبتية موقع رقم  مدينةو، )Fort(حصن 

وهو عبارة عن بقايا برج دائري  )255(عبارة عن بقايا برجين، ووادي داروم موقع رقم 

)Baumagarten 2004, 72-80(.  

واحد  )198(خريطة رقم  ،يةغربال يةجنوبللجهة المران جبل حمسح منطقة في  وأرخ   

 ةالمبكرة، وخمس سالميةة اإلمن الفترفقط ن يوموقع ،فترة البيزنطيةمن ال اًموقع نيوتسع

مسح منطقة أما في  ،)Haiman 1986, 34( يةنتقالالإلى الفترة ا اتم تأريخه اًموقعن يوعشر

نيوثمان ةخمس تأريخفقد تم  ،)199(خريطة رقم  ،يةشرقال يةجنوبللجهة المران جبل ح 

  اًمبكر اًإسالمي اًموقع نيواحد وعشرو ،لفترتينن ام، وموقع واحد اًبيزنطي اًموقع
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)Haiman 1993, 21-22(، خريطة رقم  ،جرف الرمان مسح منطقةفي و)جرى  ،)200

 اًعشر موقع وأحد، يةنتقالاالمن الفترة مواقع  ، وثمانيةاًبيزنطي اًن موقعيوتسع ةثالث أريخت

خريطة رقم  ،نطقة جبل الرمانمسح موأخيراً تم في  ،)Haiman 1991, 26( اًمبكر اًإسالمي

 اًمبكر اًإسالمي اًموقع نيوثالث ةوتسع ،اًبيزنطي اًن موقعيوعشر ةسبع تأريخ )203(

)Haiman 1999, 18(.  

تمت من المنطقة قد ظهر من خالل نتائج هذه المسوحات أن عملية انتقال االستقرار و   

المبكرة  سالميةالفترة اإل المنخفضة في الفترة البيزنطية، إلى المنطقة المرتفعة في

)Haiman 1995, 30(، مستقراتحيث ظهر أن هذا التغير في التوزيع الجغرافي لل 

المبكرة جاء نتيجة رؤية الدولة في  سالميةالزراعية من الفترة البيزنطية إلى الفترة اإل

   .)Haiman 1995, 34( توطين البدو في هذه المنطقة

 تحديد ،)204(خريطة رقم  ،حفرة الرمانمنطقة  في مسحتم  ، فقدمن جهة أخرى   

في و ،)Rosen 1994, 19( اًمبكر اًعربي اًموقع تسعة عشرو اًبيزنطي اًموقع نيوتسع ةخمس

 اًبيزنطي اًموقع ثالثة وثمانينتحديد جرى  ،)225(خريطة رقم جبل ساجي، منطقة مسح 

  .)Avni 1992, 24( )يةنتقالاالالفترة ( اًمبكر اًعربيو

وصوالً  اًحضاري اًتمرارسوا نتقاالًظهرت نتائجها اأالتي  المسوحاتفإن  ،لكن بالمقابل   

, 199, 198(في كل من خرائط فات عديدة يإشكالقد خلقت ، سالمية المبكرةفترة اإلالإلى 

ن يوثالث ةاً، وأربعبيزنطي اًموقع نيوثالث ةأربع مائة وست تم مسح .)204, 203, 200

ظهر هذه األرقام أن تُو ،مبكراً اًيإسالم اًموقع نين وتسعي، وإثنيةنتقالاالة من الفتر اًموقع
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ستمرار عدد قليل من اات البيزنطية، مقابل قرفي غالبية المست نهيارهناك ما يشبه اال

أما في  ،الفترة اإلسالمية المبكرة فيات بين الفترتين، وظهور أقل من مئة موقع قرالمست

 من اًموقع وتسعين ةثالث تحديدتم فقد  ،)225(يطة رقم رخجبل ساجي  منطقةمسح 

  .سالمية المبكرةالفترتين البيزنطية واإل

عوريم، منطقة  :وهي ،مسحت في المنطقة الشمالية ثالث مناطقخرى أمن جهة    

هذه و )144(خريطة رقم و ،)139(خريطة رقم جبل نفحة، منطقة و ،)125(رقم  ةطيخر

تم  ،)125(خريطة رقم عوريم، مسح منطقة في ف .صول عليهااألخيرة لم نتمكن من الح

ثالثة بقايا الفخار على الفترة البيزنطية، وحوالي  افيه دلت نيمئة وموقعحوالي توثيق 

  .من الفترة اإلسالمية المبكرة اًموقع عشر

تدل كنيسة بيزنطية،  وهي ،)8(موقع رقم  ،كنيسة الشالل :هذا المسحوهذه بعض نتائج    

إلى الفترة العربية وصوالً ستمرار وظيفة هذه الكنيسة ايا الفخار في الموقع على بقا

موقع وادي بصور دونمات،  ثالثةمساحته حوالي  )54(موقع رقم وادي بصور . المبكرة

 مئةمساحته  )60(موقع رقم بير علي أبو الصعاليك دونم،  مئةمساحته حوالي  )56(رقم 

، كما تم توثيق عدد من حجارة ةقع بالقرب من طريق قديمتم تحديد هذا الموحيث  دونم،

 مئتان وخمسوناحته مس) 111(وادي بصور موقع رقم  .األميال بالقرب من الطريق

تم تحديد هذه المقبرة من الفترات الرومانية و، وهو عبارة عن مقبرة كبيرة دونماً

خمسة مساحته  )213(رقم ع موق. مملوكية والعثمانيةالمبكرة وال سالميةوالبيزنطية واإل

ضرب على من الفترة األموية  ةنقدي ةكتشاف قطعاتم في هذا الموقع د فق، دونماً وعشرون
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ال إله إال اهللا وحده ال  ومئة ]خمس وتلتين[بسم اهللا ضرب هذا الفلس سنة "ألول الوجه ا

 "سول اهللابه األمير عبد الملك بن يزيد محمد ر ]مما أمر[ " الثاني وجهأما ال "شريك له

)Gazit 1996, 30,39-40,47,50,53,55,57,60-69(.   

ولم يتطرق إلى األنماط المعمارية لهذه المواقع،  فقط، طاقم المسح مساحة المواقع رقد   

 ،الفترة اإلسالمية المبكرة تعود إلىأو عدد المباني في كل موقع، إال أن المواقع األثرية 

  . بيرة أي أنها مواقع ذات طابع بدويمخيمات أو مخيمات كككما تم وصفها 

السريعة في المسوحات األثرية، إشكاالت جوهرية في  حصائيةأظهرت هذه القراءة اإل   

اإلشكاالت فيما هذه  تبلورتعتقادي ا، وبسالمية المبكرةفترة اإلالهذه المسوحات حول 

الذي بنيت عليه هذه في النقب، من خالل األساس النظري  سالمية المبكرةفترة اإلاليتعلق ب

  .المسوحات من ناحية، ومن خالل األساس التقني من ناحية أخرى

الدولة والمجتمع، حيث جاء جميع  :األولى ،األساس النظري حول قضيتينتمحور لقد    

أن الدولة هي التي حددت يقوم على أساس ثريين والمؤرخين بمعطى نظري مسبق، األ

  . ألغراض تتعلق بسياستهاوذلك  ،نقبفي ال اوأنماطه قرارستشبكات اال

الجغرافية من المنطقة المنخفضة في منتصف  قرارأما الثاني، فهو انتقال منطقة االست   

صحراء النقب في الفترة البيزنطية، إلى المنطقة المرتفعة من وسط صحراء النقب في 

  .الفترة اإلسالمية المبكرة
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قراءة المواد علماً بأن المواد الحضارية، بينما تمحور األساس التقني حول قراءة    

نستطيع القول أن تحديد النقود والفخار فالحضارية كانت مربكة في هذه المسوحات، 

  .غير دقيقوالخزف على سبيل المثال 

ولو تناولنا باألرقام هذه المسوحات، يظهر أن هناك تراجعاً حاداً أو انهياراً للفترة    

، ومنطقة )125(خريطة رقم عوريم، وهي منطقة : مناطق اإلسالمية المبكرة في خمس

ر اسيدي بك، ومنطقة )166(خريطة رقم سبتية، ، ومنطقة )139(خريطة رقم جبل نفحا، 

رقم خريطة ، الشرقيةللجهة ر امنطقة سيدي بك، و)167(خريطة رقم ، الغربيةللجهة 

ظهر فيه بقايا المواد ن موقعاً فقط تيتم تحديد سبعة وأربع مناطق، ففي هذه ال)168(

، بالمقابل هناك حوالي أربع مائة وستة وأربعين سالمية المبكرةفترة اإلالالحضارية من 

  . موقعاً من الفترة البيزنطية

تحديد محاولة  على ،هممعظمفي  واركزهذه الدراسات أصحاب وفي المحصلة فإن    

فحص وب، سالمية المبكرةاإل فترةالخاصة في الفترة البيزنطية والدينية هوية المجتمع 

فترضت غالبية هذه التوجهات أن اعالقة الدولة بالمجتمع وسكان هذه المنطقة، حيث 

تحديداً تجاه البدو ألغراض قرارٍ ستا اتمارست أو فرضت سياس) البيزنطية(الدولة 

 ،)Finkelstein and Perevolotsky 1990, 79-80; Haiman 1995, 45( عسكرية باألساس

أي نتيجة رؤية  ه الرؤيةفي النقب بناء على هذ قرارستنشأت وتطورت أنماط االحيث 

  .الدولة، وليس بناء على رؤية وتطور المجتمع ذاته
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الفترة اإلسالمية المبكرة، فنتيجة لكون الدولة  على ،كذلك األمر ،هذا التحليل وقد اسقط    

نهيار الدولة اه المنطقة، فإن في هذالحضاري  قرارستهي العمود الفقري في تشكيل اال

  . القائمةالحضارية  تقراستمنهيار الاسيؤدي حتماً إلى 

الدولة الحضاري والسياسي من باالنتقال لفهم عملية تم توظيف التحليل السابق أيضاً    

حدثت في الفترة اإلسالمية المبكرة بين منتصف القرن السابع فقد  ،العباسيةإلى األموية 

قامت الدولة األموية بتشكيل أنماط  حيث، ذاتها الثامن الميالدي العملية ومنتصف القرن

، بعد أن قامت الدولة البيزنطية بذلك في ثانيةمن خالل سياسة توطين البدو مرة  قرارستاال

  .)Haiman 1995, 45( المرة األولى

فترتين  تفريق ما بينأن هناك هذه المسوحات نتائج من خالل  نتبي وبناء على ذلك   

، حيث اعتُبرت الفترة األموية فترة ازدهار، فيما اعتبرت الفترة )األموية والعباسية(

 ،إن لم يكن لجميع ،فحدث إنهيار لغالبية ،)Haiman 1995, 37-39( العباسية فترة تراجع

أنماط االستقرار في النقب نتيجة االنتقال السياسي هذا، فيما بينت هذه التوجهات أن الدولة 

لعباسية أهملت منطقة النقب، ولم تعطها االهتمام الذي أعطته الدولة األموية من قبلها، ا

 )Haiman 1995, 37-39( ومرد ذلك إلى إنتقال العاصمة السياسية من دمشق إلى بغداد،

  .على أسس تاريخية سياسية، ال على أسس أثرية حضارية التحليل بناء هذا وتبلور

وقع فيه غالبية األثريين اإلسرئيليين والغربيين على حد سواء،  ،خرآل إشكال ثّكما تم   

، والذي في سالمبة المبكرةفترة اإلالفي النقب في  قراريتعلق بتحديد اإلطار الزمني لالست

    .ل في منتصف القرن الثامن أو التاسع الميالديينتمثّ ،حسب معظم هؤالء األثريين ،الغالب
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نتقال بين المحلي باالالمجتمع  ارستمراحول  األثريين العديد منلذلك فإن توجه    

في  ،)Schick 1988, 220-239( والتركيز عليه نتباه لههو ما قد يجب االفي النقب الفترتين 

فترة ل حتاجتاأنها بطيئة، أو  ربما تكون عمليةوتيرة التغير في المواد الحضارية أن  حين

، مختلفة عن نفس دراسةالحضارية من فترة اللكي يتم تطوير نفس المواد نسبياً طويلة 

 .المواد الحضارية من الفترة التي سبقتها

   الفترة اإلسالمية المبكرة فيفي النقب  ةالحضاري تقراستمال 2.3  

 ةفترال فيات المتعلقة به في النقب يواإلشكالالحضاري  قرارستاال نتشارا تبعد أن تناول   

اض وتحليل المواد الحضارية التي يمكن العودة إليها في ستعراوبعد  سالمية المبكرة،اإل

المستقرات بالتوازي مع ذلك تناول  ال بدلفترة، هذه االقراءة والتحديد الحضاري ل

  . الحضارية ذاتها

 التي انتشرت فيتحليل األنماط المعمارية الزراعية والبدوية بالعديد من األثريين  قام   

 التي طرأت تفي إطار إظهار طبيعة التحوالوذلك  ،النقب الفترة اإلسالمية المبكرة في

  البيزنطية المتأخرةالتي انتشرت في الفترة الزراعية والبدوية  مستقراتالعلى 

)Haiman 1995, 34-35(.   

نتائج بناء على وذلك  في النقب، سالميةفترة اإلال فيإنشاء مراكز حضرية لم يتم    

ها ؤحيث تعتبر أيلة إحدى األمصار التي تم إنشا ،أيلةسوى في  ،مختلفةثرية أدراسات 

بعد انتقال االستقرار من موقع المدينة البيزنطية إلى  ،عيد الفتح اإلسالميوتخطيطها ب

هناك بناء على نتائج مسوحات  موقع المدينة اإلسالمية المبكرة، وبالرغم من ذلك
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في  التي انتشرتز الحضرية ه المراكهذفي  ةإضافات معمارية مهم ،وحفريات مختلفة

  .السابقة اتمن الفترالنقب 

 أن الفترة اإلسالمية ىإل ،بها واالمسوحات التي قام من خالل ،عدد من األثريينتوصل    

نتشرت في ااألنماط التي تلك مختلفة عن  قرارستانماط ألشهدت تأسيساً جديداً قد  المبكرة

   .ي مختلفالفترة البيزنطية المتأخرة، وبتوزيع جغراف

ئة وثماني اأن هناك م ،التي تمت في النقبمسحاً عشر  ثالثةظهر من خالل الفي حين    

ات من عدد قرة المبكرة، تتكون هذه المستسالميات يعود تأريخها إلى الفترة اإلقرمست

رتبطت بهذه امتعددة، كما الغرف الو ذات أغرفة الواحدة الذات  ،مختلف من المباني

  . ذات شكل دائريحيوانات ستنادية زراعية، وحظائر ارن ات جداقرالمست

حوالي حديد ت )203(رقم خريطة جبل الرمان، مسح منطقة تم في على سبيل المثال،    

من هذه المواقع  العديدوإلى الفترة اإلسالمية المبكرة،  ايمكن تأريخه اًموقع تسعة وثالثين

زراعية وأنظمة  اًجدرانتضم ني وأو مجموعة من المبا ،عبارة عن مستوطنات كبيرة

  .هالميا

، )م 50×30(مساحته  بقايا مبنى كبير )13(موقع رقم  ،"قرابوادي ع"اكتشف في    

موقع  "فيروداي كُ"، )م 15×10(ى مساحته بقايا مبن )17(موقع رقم ،"برانوادي د"وفي 

ألول مساحته بقايا مبنيين ا )39(موقع رقم وفي ، )م 50×20(مساحته  مخيم )21(رقم 

وعلى بعد خمسة عشر متراً من هذا ، )م 7×3(خر مساحته والمبنى األ) م 30×20(

عبارة عن  )42( رقم موقع "فيروداي كُ"وفي  ،الموقع هناك سد يصل طوله إلى مئة متر
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وادي "وفي ، )م 8- 3(صغيرة  دائرية خمسة منها عبارة عن مبانٍ مبانٍ ةضم ستي قرمست

ن على شكل امبني ى،مبنسبعة عشر ضم قر يمستعبارة عن  )110( رقم موقع "وزانكُ

دائري، وتتكون هذه المباني من غرفة واحد، كما يضم  مربع وباقي المباني على شكٍل

وادي "واكتشف في . ن متراًيبطول مائة وخمس اًالموقع ثالث حظائر حيوانات، وسد

لوادي، غالبية هذه ا تيعلى جه ىمبن عشرينضم ي قرمست )124( رقم موقع "قرافع

 10×5(أو ساحات لهذه المباني بمساحة  يةفنأ، إضافة إلى ةالمباني تتكون من غرفة واحد

، )1(في هذا الموقع إلى الفترات البرونزية المبكرة والوسيطة  قرارستيعود االو، )م

تكون من عدد من ي قرمست )151(موقع رقم  "وتلّوادي ع"وفي  ،والفترة العربية المبكرة

 لسد عالمباني ذات الغرف الدائرية والساحات، وفي الوادي تم تحديد مقاط

)Haiman 1999, 14,15,25,28,38,40,44(.   

البيزنطية المتأخرة واإلسالمية  بين الفترتين قراتللمستختالف المعماري تحديد االتم    

وسمك الزراعية كشكل الحجارة،  قراتنمط عمارة المست دراسةبناء على ، المبكرة

 وعدد الغرف في هذه المباني وأنماط اإلنتاج الجدران والمواد المستخدمة في البناء

)Haiman 1995, 35(.   

إال أن  ،سالمية المبكرةفترة اإلالفيما يتعلق ب تدملكن على الرغم من اإلضافة التي قُ   

لمسوحات عن فيما يتعلق بنتائج هذه ا ،تمتختالفاً واضحاً ظهر بين نفس المسوحات التي ا

 )Haiman( ات التي قام هايمنحومسأبرز نتائج هذه الوتتمثل  .الفترة اإلسالمية المبكرة

مسح : ة الوسطى من النقب، وتتمثل بمسح أربعة مناطق وهيطقتحديداً بإجرائها في المن

ومسح منطقة جبل ). 198(خريطة رقم ، يةغربال يةجنوبالللجهة منطقة جبل حمران 
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للجهة ومسح منطقة جرف الرمان ). 199(جنوبية الشرقية، خريطة رقم الللجهة حمران 

، )203(ومسح منطقة جبل الرمان، خريطة رقم ). 200(الجنوبية الغربية، خريطة رقم 

 المسوحات، بينما 1999نشرت عام منطقة قام هايمن بمسحها وقد خر آهي هذه األخيرة ف

الجنوبية للجهة طقة جبل حمران مسح منقبل هذه الخريطة، فنشرت الثالث األولى 

  . 1986نشرت عام والتي  ،)198(خريطة رقم الغربية، 

مسح منطقة جبل الرمان، في  اًعربي اًموقع نيوثالث ةتسع تحديدب مرويتضح هذا األ   

مسح منطقة في موقعين فقط من الفترة العربية المبكرة  تم تحديد، بينما )203(خريطة رقم 

على شيء  تإن دلالنتائج  ههذف .)198(خريطة رقم نوبية الغربية، الجللجهة جبل حمران 

 .هايمنبه  قام مسحخر آو مسحأول نتائج ختالف منهجي واضح بين اعلى تدل 

عدة يعود إلى  سالمية المبكرةفترة اإلالفي النتائج حول ختالف عتقادي أن هذا االباو

من الفترة  قرارستتحديد أنماط اال ختالف فياالقراءة الفخار، وختالف في منها اال ،أسباب

، بل إلى طق المسحاختالف مناعتقادي أن السبب ال يعود إلى ا، وبإلسالمية المبكرةا

  .ثري في هذه المنطقةاألمن خالل العمل  تطور منهجي للباحث
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  خالصة 2.4  

رة الفتالمسوحات التي تمت في النقب أن هناك إستمراراً حضارياً من تبين نتائج    

ظهرت تراجع أ قدالنتائج الفترة اإلسالمية المبكرة، على الرغم من أن البيزنطية إلى 

خيرة ال أن التطورات األاالستقرار في هذه المنطقة في الفترة اإلسالمية المبكرة، إ

من  العديد والتخصص في الفترة اإلسالمية المبكرة، بدء يبرز نتائج مختلفة تماماً عن نتائج

  .المسوحاتو الحفريات

ثرية من فترة الدراسة، إال رغم هذا الكم الكبير من العمل على الطبقة األ ،باعتقاديو   

مختلف المواضيع الحضارية ما تزال قائمة إلى اليوم، وبتصوري ب المتعلقةأن اإلشكاالت 

هذه الفترة، بحاجة إلى بحث  حولثري أن البناء النظري والعملي لمختلف العمل األ

 وتكون موازية ،سس النظريةتدعم األ يضاًأسس عملية أعلى ووأسس نظرية،  بمنهجيات

وال يمثل مرجعية  نهائياًعتقادي ليس اب ،لى اليومإما تم من دراسات على هذه الفترة ف ،هال

سس القائمة ألاتفكيك فإن ج، لذلك ابالمنه وأدوات باألسواء  ،و تاريخية مطلقةأثرية أ

في تحديد الخريطة  ،سيس مناهج وتقنيات مختلفةأت تجاهاب ذهبهو الذي قد ي ،اليوم

  .سالمية المبكرة في فلسطينالحضارية للفترة اإل

النقب تراجعاً كبيراً  منثري في مناطق مختلفة نتائج العمل األأظهرت من جهة أخرى    

 اتمستقر، بالتالي فإن عملية ربط السالمية المبكرةفترة اإلال فيالحضاري  قرارستفي اال

  .هذه الدراسةيمثل تحدياً في بشبكات الطرق س
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  سالمية المبكرةشبكات الطرق في فلسطين والنقب في الفترة اإل 3.  

االنتشار الحضاري والسكاني ب فيما يتعلق ،المختلفة راءواآلبعد تناول القضايا النظرية    

التي و ،ة البيزنطية وصوالً إلى الفترة اإلسالمية المبكرةفي فلسطين والنقب في الفتر

في الفترات التي شبكات الطرق تَظهر الضرورة لتناول  ،ضوع الطرقمو ةتؤسس لمعالج

نتشار ال ،ستعراض هذه الفتراتاسبقت الفتح اإلسالمي، حيث يعود السبب الرئيسي في 

في الفترات النبطية ي منطقة شرق حوض المتوسط عموماً الطرق فشبكات مختلفة من 

سالمية فترة اإلال فيشبكات الطرق  التأسيس لفهم بنية من أجل والرومانية والبيزنطية،

  .المبكرة

    نبطية والرومانية والبيزنطية الفي الفترات  النقبشبكات الطرق في  3.1  

األنباط منطقة النقب وجنوب األردن، وصوالً إلى المناطق الشمالية من  استوطن   

ة كبيرة، متدت على مساحة جغرافياالعربية السعودية اليوم، حيث أسس األنباط مملكة 

 ةستراتيجي، ونتيجة لذلك لعب األنباط أدوراً مهمموقعها االمستفيدة من لعبت دوراً مهماً 

النبطية المختلفة في  تقراستمنتشرت الا، وقتصاديعلى عدة مستويات كالتجاري واال

تشرت انوحد أهم المراكز الحضرية النبطية، أ منطقة جنوب األردن، حيث تعتبر البتراء

رية النبطية في النقب كعبدة وعوجة الحفير امن المراكز الحضالعديد  كذلك األمر

   .)Bowersock: 1971, 219-221( رنبوكُوالخالصة 
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مئات المواقع التي تعود إلى  ،على سبيل المثال ،ثرية في النقبأظهرت المسوحات األ   

ات التي خرجت لكن أبرز نتائج الحفري ،البدوية والزراعية المستقراتخاصة هذه الفترة، 

   .)Negev and Gibson 2001, 354-357(المواقع الحضرية في  كانتن هذه الفترة ع

بينما خرجت نتائج مسوحات وحفريات أثرية مختلفة ربطت المشهد والمعالم واألنماط    

الحضارية والمعمارية النبطية، باألنماط الحضارية والمعمارية لإلمبراطوريات ذات النفوذ 

  )اليونان والرومان والبيزنطيين(شرق حوض البحر المتوسط في منطقة 

)Negev; Gibson 2001, 358(.  

من األدبيات التي تناولت الفترة النبطية خصوصاً التاريخية،  العديدستعراض ايظهر و   

،  (Diodorus, Siculus, Strabo, Josephusمتمثلة بكتابات أن المصادر التاريخية اليونانية

(Ptolemy،  ستوطنوها،اهي التي تناولت األنباط والمنطقة التي  

)Negev and Gibson 2001, 355(  لكن في نفس الوقت لم يتسنى لنا الوصول إلى أوراق

من خالل مصادره  طالع على التاريخ النبطيكتشافها في البتراء لالاالبردى التي تم 

   .)Negev and Gibson 2001, 357-358( التاريخية

نظراً لمجموع العوامل ستوطنها األنباط، ازدهار التجاري في المنطقة التي اال تحقق   

 106على هذه المنطقة سنة المباشرة السيطرة الرومانية  وذلك حتىالتي تمتعوا بها، 

االتجار بالمنتجات الثمينة  خاصةخالل األدوار التجارية التي قاموا بها، من  ميالدي،

قليمية وعالمية، إعبرت هذه المنطقة خطوط تجارية و .ىكالعطور والذهب ومنتجات أخر

، فقد تحكم األنباط المختلفة العالقة المباشرة ما بين األنباط وشبكات الطرق ظهرتكما 
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والتي  - طريق البخور والعطور - أبرز الخطوط التجارية العالمية القديمةبجزء من 

الطريق  ههذ تحيث مر وسط،وصوالً إلى ميناء غزة على البحر المت عمانمن  تمتدا

من المراكز الحضارية في منطقة  العديدوب ،)البتراء(بأبرز المراكز الحضرية لألنباط 

  .)Avni 1992, xxii( النقب

نشاء إعبر هتم األنباط بشبكات الطرق التي عبرت منطقتهم من كافة النواحي، ا   

حماية لها، وتوفير خدمات ستراحات للقوافل على طول هذه الطرق، وتوفير الامحطات أو 

 للقوافل التي مرت بهذه الطرق كالمياه والطعام وغيرها

)Cohen 1985, xiii-8,10-17,19-24(،  عتبرت أبرز المراكز الحضارية النبطية ابينما

محطات توقف واستراحات لهذه الطرق، بدءاً من مدائن صالح كإحدى أوائل المحطات 

هذا الطريق مساره ماراً بأبرز المراكز الحضرية لطريق البخور والعطور، حيث يكمل 

ة في النقب يكأيلة وصوالً إلى البتراء، ومروراً بأهم المراكز الحضرية الرئيس ةالمهم

كما أنشأ األنباط  ،والخالصة، وصوالً إلى ميناء غزة على البحر المتوسط ةبتيكعبدة وس

لرئيسية وعلى طول هذه بين المراكز والمدن اللقوافل  ستراحات ومحطات صغيرةا

   .)Cohen 1982, 242-244( بمسافات محددةالطريق 

بعد مراجعة  ،ثريةظهر إشكاالن مهمان ما بين المصادر التاريخية واألخر آعلى صعيد    

تمثل اإلشكال األول  ، حيثالدراسات التي تناولت الدور النبطي في النقب وجنوب األردن

والتوسع في النمط الزراعي في النقب في هذه الفترة،  في الدراسات التي تناولت التطور

والذي تم حسب هذه الدراسات على حساب البعد التجاري، بعد تراجع أهمية الطرق 
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ثري بالتحديد ما يدعم هذا هذه المنطقة، لكن ال يوجد على المستوى األبالتجارية المارة 

ي في مسألة كتابة التاريخ، والتي بينما تمثل اإلشكال الثان .)Ynnilä 2006, 7-11( التوجه

عتقادي أنها مسألة تحتاج إلى توقف، حيث أشرت سابقاً إلى أن المصادر التاريخية التي اب

المصادر اليونانية، لكن هل أعطت هذه هي هذه الفترة دراسة يمكن العودة إليها في 

  المنطقة؟   المصادر الصورة المحايدة والحقيقية لألنباط وأدوارهم المختلفة في هذه

 قبل الميالد 63بدء التأريخ للفترة الرومانية في فلسطين عام    

)Chancey and Porter 2001, 164(،  بينما قام الجيش الروماني بإخضاع المملكة النبطية

 ةبثالث تميالدي، فعمل الرومان على إيجاد تقسيمات إدارية في المنطقة، تمثل 106عام 

حيث أصبحت  ،(Provincia Arabia) على رأسها المقاطعة العربية تمقاطعات إدارية كان

مدينة بصرى عاصمة إدارية لهذه المنطقة بدالً من البتراء عاصمة األنباط، إلى جانب 

وصوالً إلى الفترة  ،)Gutwein 1981, 5( مقاطعتي فلسطين األولى والثانيةاستحداث 

فصل منطقة النقب عن المقاطعة العربية ، حيث جرى )القرن الرابع الميالدي(البيزنطية 

   .)7، 2000 عثامنة( لتشكل مقاطعة فلسطين الثالثة

أي إلى  ،في هذه الفترة شبكة كبيرة من الطرق وصوالً إلى الفترة البيزنطية ربطت   

عتبر الرومان ا في حينالثلث األول من القرن الرابع الميالدي داخل وخارج فلسطين، 

رتبطت شبكات الطرق بسياسات احيث  ،)Heiska 2003, 21( هذهمؤسسي شبكات الطرق 

بتأسيسها من ناحية،  واالتي قام  (Limes)والحدود ةلعسكرياية رستراتيجات اإلمبراطواو

 قتصادية التي ازدهرت في هذه الفترة من ناحية أخرىومختلف العالقات التجارية واال
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)Roll 1999, 109(، ) ار شبكات الطرق ربط المشهد حيث ترتب على انتش) 2خريطة

ولكي تستطيع شبكات وتحقيق التواصل بين أجزائه،  ،الحضاري على كامل فلسطين

  . المشهدهذا الطرق من خالل نظام بنائها أن تتعامل مع طبوغرافية 

، (Via Maris) طريق الساحلأولها  ثالث طرق رئيسية في هذه الفترةفلسطين اخترقت    

 المتوسط لبالد الشامالبحر على طول ساحل  كية باإلسكندريةالطريق أنطا ههذ تربط

)Beitzel 1991, 66-67(، الطريق إحدى أبرز الطرق في فلسطين، والتي هذه  اعتبرتو

، فقد عبرت الجيوش أيضاً بل إلى فترات سابقة ،تعود ليس إلى الفترة الرومانية فحسب

كما عبر الجيش  ،)Figueras 1995, 1( المصرية القديمة هذه الطريق عند اجتياح فلسطين

 اإلسالمي بقيادة عمرو بن العاص هذه الطريق عند توجهه لفتح مصر

)Mayerson 1964, 163-164(. في  تتمثل المنطقة الجبلية الوسطىخترقت اثانية  طريقو

ومن  ،)Chancey and Porter 2001, 190( القدس بنابلس وسبسطية واللجون تطريق ربط

 ،)Roll 1999, 113( إلى بيت لحم لتصل الجبال الجنوبية في منطقة الخليلالقدس وصوالً 

أريحا ومن ثم وصوالً شماالً وصوالً إلى  بيسانمنطقة األغوار من  تربط ثالثةوطريق 

وامتدت  (Via Nova Tarajana) سميت لمقاطعة العربية طريقا كما إخترقت ،إلى القدس

ابطة بين المدن الرومانية التي تم تأسيسها في هذه من العقبة وصوالً إلى دمشق، ر جنوباً

  (Graf 1999, 227-228). المقاطعة
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في حين انتشرت بشكل عرضي شبكات طرق مختلفة لتربط المدن التي قام الرومان     

كل من على سبيل المثال طريق  تربط حيث ،(Decapolis) بتأسيسها فيما عرف بنظام

    .)Chancey and Porter 2001, 190( بيسانوقيسارية باللجون 

زدهاراً على المستوى اشهدت فلسطين في الفترة الرومانية خر آعلى صعيد    

قتصادي، وهذا ما أظهرته الدراسات المختلفة، فقد حرصت اإلمبراطورية الرومانية اال

عتبرت فلسطين إحدى المناطق اإلنتاجية المهمة في اوعلى تطوير هذا العامل، 

زدهار وتطور هذا اترتب على ، وتحديداً بمنتوجي زيت الزيتون والنبيذ ،اإلمبراطورية

العامل حركة تجارية نشطه، من خالل شبكات الطرق البرية، أو من خالل التجارة 

 الساحلية على البحر المتوسط، أو عبر ميناء أيلة على البحر األحمر ئالبحرية عبر الموان

)Safari 1994, 274-288(.   

ستراتيجية، حيث قامت اكلت النقب لإلمبراطورية الرومانية أهمية عسكرية وفي حين ش   

لها مع المناطق العربية  )Limes( بإنشاء حدود ريتان الرومانية والبيزنطيةواإلمبراط

، منع توغل القبائل البدوية إلى أراضي اإلمبراطورية ئهاالشمالية، كان من أسباب إنشا

أيضاً طبيعة الدور العسكري  مختلفةكما بينت دارسات  ،)Govrin 1991, 19( الرومانية

إتجاه المملكة النبطية  سواء ،في المقاطعة العربية ومقاطعة فلسطين الثالثة تانلإلمبراطوري

  تجاه القبائل العربية التي كانت تحاول دخول فلسطيناأو 

)Graf 1978, 3,6; Frinkelstein and Perevolotsky 1990, 79-90(.   

قامت اإلمبراطورية بحراسة وتوفير الحماية لشبكات الطرق وللقوافل التجارية التي  كما   

قد أظهرت والمدن والمواقع، هذه من  عددتمركزت قوات رومانية في وعبرت النقب، 
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رتبطت بشكل مباشر أو ا اًأو أبراج اًحفريات ومسوحات متعددة مواقع عسكرية وحصون

   .غير مباشر بهذه الطرق

فهذا الخط  ،غزة – درب البتراءبتمثلت أبرز هذه العالقات فقد  ،النقببا فيما يتعلق أم   

متد من آسيا إلى عمان واليمن، ومن ثم ت تي كانتة اليأحد الطرق التجارية الرئيساعتبر 

النقب إلى ميناء غزة على  ةعربية وصوالً إلى جنوب فلسطين، عابرشبه الجزيرة الإلى 

إعتبر هذا الدرب  ،)Tsuk and Levi 2007, 30( وسط ومن ثم إلى أوروباالبحر األبيض المت

 ةفترال في استمروالنبطية والرومانية التجاري األول الذي عبر النقب في الفترتين الخط 

وادي عربة إلى وسط النقب وصوالً إلى وإخترق هذا الطريق من البتراء فقد  ،بيزنطيةلا

 اتميمن المواقع منها  العديدلتي أجريت على حيث ظهر من خالل المسوحات ا .غزة

محطات أو شكلت هذه المواقع أن  ،وعبدة، عين القطارو ،أم القصير وقصر، عواد

  .)Cohen 1982, 242-244( ةالطريق التجاريه إستراحات مهمة على طول هذ

كما تم توثيق محطات تجارية في النقب والتي كانت عبارة عن استراحات لهذا الخط    

لتجاري، فقد تم الكشف في منطقة عبدة وإلى الجنوب منها عن حوالي ست محطات ا

الحضاري في عدد منها استمراريةً وصوالً إلى  قرارأظهر االست (Caravanserai)تجارية 

  .)Tsuk and Levi 2007, 30( القرن السابع الميالدي

خريطة رقم بية الغرللجهة في مسح منطقة سيدي بكر كما ظهر على سبيل المثال    

في الفترة النبطية والرومانية إرتبطت إرتباطاً كبيراً بطريق البتراء  تستقرام، أن ال)167(

 غزة، إضافة إلى شبكة أخرى من الطرق الداخلية المهمة في هذه المنطقة
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)Cohen 1985, xiii(.  كما ظهر في مسح منطقة الرمان خريطة رقم)الصله ذاتها )204 ،

 وشبكة الطرق خاصة طريق التوابل ،النبطي البدوي على وجه التحديدبين اإلستقرار 

)Rosen 1994, 19(.   

على أن الفترة البيزنطية في فلسطين  ،هناك إجماع من قبل غالبية األثريين والمؤرخين   

من الديانة الوثنية إلى الشرقية بدأت مع تولي قسطنطين الحكم، وبتحول الدولة الرومانية 

تغيرات اإلدارية الإضافة إلى  ،)Patrich 1995, 470( ميالدي 324سيحية عام الديانة الم

  .والحضارية التي حملها هذا التحول

تمثلت أبرز التغيرات التي طرأت على المشهد الحضاري في فلسطين في الفترة    

شهد الديني، فبعد أن أصبحت الديانة الرسمية للدولة المسيحية، أصبح الم التغيربالبيزنطية 

  (Christianization landscape) طابع ديني مسيحي االحضاري في فلسطين ذ

)Bar 2004, 307; Bar 2003, 401; Sallnow; Eade 2000, 99-100(،  البعد ال يمثل لكن

من أجل  عاملتناول هذا ال تم حيث ،المشهدهذا بل األبرز على  ،الديني العامل الوحيد

في هذه  وأبرز التحوالت المتعلقة بهذا التغير ،ا المشهدإظهار التغير الذي طرأ على هذ

  .الفترة

إلى جانب التغير الديني  ،من التغيرات المهمة ،كما اعتبر التغير اإلداري في فلسطين   

في هذه الفترة، حيث أصبحت فلسطين تتكون من ثالث مناطق إدارية في القرن الرابع 

والثالثة، فيما استحدثت األخيرة بعد فصل منطقة فلسطين األولى والثانية : الميالدي، وهي

حيث ارتبط  ،)Gutwein 1981, 15-23( مستقلة مقاطعةلتصبح  ،النقب عن المقاطعة العربية
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التغير انتشار شبكات مختلفة من الطرق، من أجل ربط هذه المقاطعات وتحقيق  ابهذ

 . التواصل بينها على كافة األصعدة

مة جديدة لفلسطين ونظرة أخرى للعالم لهذه البقعة الجغرافية، فقد التغير الديني قي أعطى   

فلسطين من مختلف المناطق من أجل معايشة تجربة  علىالحجاج المسيحيون بالتوافد  أبد

بدأت حيث  ،)Wilken 1988, 216( المسيح، والسير في الجغرافية والمشهد الذي عاش فيه

ينية بالظهور، وبدأت عملية تغير واضحة في الكنائس واألديرة وغيرها من األماكن الد

  . المشهد الحضاري الديني لفلسطين بشكل ملموس

ارتبط بهذا التحول توافد الحجاج المسيحيين على فلسطين، سواء عبر الموانئ والمدن    

الساحلية، أو عبر مصر وسوريا، حيث أعطى التحول في الطبيعة الدينية للمشهد 

وارتبط  ،)Vikan 1982, 3( الطرق في هذه الفترة اتجديدة لشبكالحضاري بعداً ووظيفة 

بهذا التحول والنشاط الديني الكبير عبور النقب وصوالً إلى سيناء ومصر عدد من شبكات 

الطرق التي كانت تخدم الحجاج المسيحيين، كما ربطت شبكات مختلفة من الطرق األماكن 

  .  والمناطق التي أصبح لها معنى ديني

فقد أصبح النقب من المناطق الجغرافية الدينية المهمة في الفترة البيزنطية،  اكم   

خترقت طرق الحجاج المسيحيين النقب إلى جبل سيناء من فلسطين وخارجها، كما ا

ربطت شبكات طرق مختلفة كافة المناطق الحضارية والدينية بشكل عام، فيما شيدت 

امتدت ثالث طرق و ،)Figueras 1995, 401-450( سيناءهذه المنطقة وفي الكنائس في 

الطريق األولى وهو : لهذا الغرضخدمة ة من فلسطين إلى جبل سيناء بالتحديد يرئيس
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التي و ،جزء من طريق الساحل من غزة إلى اإلسكندرية، امتدت هذه الطريق من القدس

حيث غزة، أصبحت من أهم المراكز الدينية في فلسطين، مروراً ببيت جبرين وصوالً إلى 

صوالً إلى مصر على طول ساحل البحر المتوسط، وبهذه الطريق غزة  وصلت

جبل سيناء وصوالً إلى  (Clysma)نحو ميناء  اإلسكندرية، ومن ثم اتجهت جنوباً

)Figueras 1995, 1-8(.   

كما امتدت طريق ثانية من القدس جنوباً، نحو النقب مارةً ببئر السبع، ومن ثم إلى    

وعوجة الحفير، وصوالً إلى جبل سيناء، بينما امتدت الطريق الثالثة من ميناء الخالصة 

   .)Mayerson 1964, 162-163( اتجهت باتجاه جبل سيناءوأيلة على البحر األحمر، 

في القرن ف ،طريق الساحل يهذه الطرق ه فضلن أأإلى  عدد من الدارسين راشأ   

من قبل الجيش  ةًلى مصر محميإ صوالًو (Clysma) الطريق من ميناءكانت السادس 

 خرىألى إنتقال الحجاج من محطة امنون ؤيالبيزنطيون كان الجنود والبيزنطي، 

)Mayerson 1964, 193(.    

زار عدد من الحجاج فلسطين في الفترة ما بين أوائل القرن الرابع والقرن السابع،  وقد   

فيما يتعلق بهذه خية المهمة عن فلسطين تعتبر أدبيات هؤالء الحجاج من المصادر التاريو

ميالدي حاج من مدينة بوردو  333فلسطين عام  زارو، ومن الحجاج الذين الفترة

هذا الحاج إلى زيارته لمنطقة النقب، كما أنه مر في منطقة القدس  رحلةشارت الفرنسية، أ

 يرة من الكنائس واألد العديدقادماً من منطقة األغوار ووادي عربة، ماراً ب

)Foskolou 2000, 1(.   المشهد ب فيما يتعلقتحديداً علومات عن فلسطين مقَدم هذا الحاج

أيضاً  القرن الرابع الميالدي فيالنقب من من الحجاج الذين مروا و .الحضاري المسيحي
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كما  ،)Leyerle 1996, 130( النقب لزيارة جبل سيناءبمرت حيث  ،)(Jerome تدعى ةحاج

  .ما بين القرن الرابع والقرن السابع الميالديفي الفترة أخرون ج حجازار فلسطين 

واتضح من خالل استعراض الدراسات المختلفة التي تناولت موضوع الطرق في    

، أن هناك ما يشبه المنحنى في الفترة ما بين القرن الرابع قبل الميالد، نقبمنطقة ال

كات الطرق هذه كانت تمر في مراحل وصوالً إلى القرن السابع الميالدي، بين أن شب

تتراوح ما بين االزدهار والتراجع، ومرد ذلك كما أظهرت دراسات األثريين 

والمتخصصين في حقول مختلفة، إلى العديد من العوامل السياسية واالقتصادية والسكانية 

  . وغيرها

  الفتح اإلسالمي لفلسطين وشبكات الطرق 3.2  

نتقال من الفترة البيزنطية مي لفلسطين مرحلة مهمة في االمثلت عملية الفتح اإلسال   

تقوم معالجة قضية الفتح، على أساس تتبع الطرق و ،المتأخرة إلى الفترة اإلسالمية المبكرة

نتقال التي قام الجيش الفاتح بسلكها، نظراً لما تمثله هذه الطرق من أهمية في عملية اال

  . ة واحدةالحضاري بين فترتين في منطقة جغرافي

وصوالً إلى خالفة عمر  نبي محمدمتدت عملية الفتح من المرحلة األخيرة في حياة الا   

هناك إجماع على أن فترة الفتح و ،بن الخطاب، وما ترتب عليه من فتح كامل فلسطين

اعتبرت غزوات الرسول بينما ، ميالدي 640-630استمرت لعشر سنوات تقريباً من 

حتكاك باإلمبراطورية االعربية وصوالً إلى تبوك وأيلة أول  على شمال شبه الجزيرة

فلما انتهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إلى تبوك، أتاه يحنه بن رؤية، " البيزنطية
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يلة فصالح رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأعطاه الجزية، وأهل جرباء وأذرح أصاحب 

 الطبري( "كتاباً؛ فهو عندهم وسلم لكٍلأعطوه الجزية، وكتب رسول اهللا صلى اهللا عليه 

   .)113، 4، م1987

ستطالعيا أولياً لمنطقة جنوب فلسطين واألردن كما أجمع اشكالً هذه الغزوات مثلت    

لفتح بالد الشام،  نبيراء حول رؤية المن خالل معظم اآلوعتقادي اغالبية المؤرخين، وب

معرفة الطرق والدروب : ولاأل ،رتكزت على عنصرين مهمينان هذه الرؤية فإ

معرفة القدرات الدفاعية للقوات البيزنطية تحديداً في المنطقة الجنوبية : والمسالك، والثاني

  .فلسطين الثالثة والمقاطعة العربيةمقاطعتي من 

والقوات البيزنطية وحلفائها  سلمينحتكاك الرئيسي بين قوات المن االألكن يمكن القول    

كادت تنهي  سلمينة لقوات المأشكلت هذه المعركة مفاج وقد ة،تمثل في معركة مؤت

لوال براعة خالد بن الوليد ا نحو بالد الشام، نظراً للهزيمة الساحقة التي منيت به همتطلعات

  .)91-90، 1987 العاني( العسكرية

د فتح باللستمراراً لرؤية النبي ابدأت عملية الفتح مع خالفة أبي بكر بالتقدم، لتمثل    

معلومات جيدة عن البدايات  ،وعلى رأسهم الواقدي ،من المؤرخينالعديد يذكر والشام، 

 أن يبعث جيشه إلى الشام )أبو بكر( عزم". األولى لسير الجيوش نحو بالد الشام وفلسطين

 ثم بعث الكتب إليهم وأقام ينتظر ،وصرف وجهه لقتال الروم فجمع أصحاب رسول اهللا

 الذي بعثه بالكتب إلى اليمن أنس بن مالك خادم رسول اهللا صلىجوابهم وقدومهم وكان 
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 "اليمن فما مرت األيام حتى قدم أنس رضي اهللا عنه يبشره بقدوم أهل  : اهللا عليه وسلم قال

  .)3، 1، م2004 الواقدي(

مذحج وأقبلت األزد في جموع كثيرة ثم جاءت  كتائبووسارت حمير بكتائبها وأموالها "   

 يتلو بعضها بعضاً نو عبس وأقبلت من بعدهم بنو كنانة وتتابعت قبائل اليمنمن بعدهم ب

القوم حول المدينة كل قبيلة متفرقة عن  )أبو بكر( ومعهم نساؤهم وأموالهم وأنزل

ظلت كفة العنصر اليمني هي الراجحة على كفة " .)5، 1، م2004 الواقدي(  "صاحبتها

بنو عبس؛ بنو : ي ذكرت مشاركتها في جيوش الفتحومن القبائل الت....... العنصر القيسي

  .)23 ،2000 عثامنة" (كنانة؛ بنو سليم؛ بنو كعب؛ أسلم؛ غفار؛ مزينة

بن أبي اقاد الحملة األولى كل من يزيد قام أبو بكر بتسيير ثالث حمالت إلى الشام،    

تنضم قوته لبن حسنة ابإرسال شرحبيل قام سفيان وربيعة بن عامر على ألفي جندي، ثم 

بعد ذلك قام أبو بكر بإرسال حملة  )9- 5-3، 1م ،2004 الواقدي( ،يزيد وربيعةقوة  إلى

الف أعة سكان على رأسها عمرو بن العاص على نحو ت ،إلى بالد الشام وفلسطين انيةث

، جاءت بعد ذلك الموجة الثالثة من الجيش والمتمثلة في حملة أبو عبيدة عامر بن جندي

  .)13، 1، م2004 قديالوا(الجراح 

بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة بالمسير عن طريق امن يزيد  كالًطالب أبو بكر    

وطالب عمرو بن العاص بالمسير عن طريق المعرقة  ،)116، 1983 البالذري( تبوك

القوات البيزنطية وقوات  نبيوقعت أولى المعارك في حين أن وصوالً إلى أيلة، ) الساحل(
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ن أخبار تحرك القوات من ألى الشمال من مدينة تبوك، حيث ذكر الواقدي إ سلمينالم

 عرب متنصرة من اليمن،جاءت على لسان  ،بن أبي سفياناالمدينة، خاصة حملة يزيد 

على  وقعت معركةفإن هذه ال ،الواقدي يرويكما وكانوا في المدينة عند تحرك الجيش، 

ربما يكون موقع هذه المواجهة قريباً من ( من تبوكإلى الشمال بعد مسير أربعة أيام 

   .)14، 1، م2004 الواقدي() العقبة

بن أبي االتي تمت بين قوات يزيد  ةمن رواية الواقدي أن هذه المواجهمن الواضح    

لقد بلغني أن : قال الواقدي".سفيان والقوات البيزنيطة كانت أول مواجهه فعلية بين الجيشين

لتقطوهم بسبق الخيل وبعد امن الروم لم ينج منهم أحد ألن العرب الف المذكورة أالثمانية 

1، م2004 واقديال( "الشام من تبوك، ثم أن المسلمين أخذوا أموالهم وخيامهم
  ،16(.  

يلة عبر النقب أعن طريق  ىاألول. طريقينمسارها في بكر  يحمالت أب أكملت   

والتي  ،أما الطريق األخرى ،اصوالتي كان على رأسها عمرو بن الع ،وصوالً إلى غزة

كان سلكتها قوات يزيد وربيعة وشرحبيل ومن ثم أبو عبيدة وصوالً إلى بصرى، والتي 

عبر  ةوصوالً إلى مؤت تبوكمن  ،خالد بن الوليد يادةقب لها المهاد من خالل معركة مؤته

 عبر األردن بشكل طولي تي امتدتفي الفترة الرومانية، وال ئتي أنشتال ةالطريق التجاري

)Chancey and Porter 2001, 174(.  
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يتضح من خالل الروايات التاريخية أن قوات أبو عبيدة وشرحبيل ويزيد انقسمت إلى     

ما توجهت قوات شرحبيل إلى ينأقسام، حيث دخلت قوات يزيد منطقة العربة، ب ةثالث

  .مدينة بصرى فيما لحق أبو عبيدة بشرحبيل بعد وصول الثاني إلى مشارف ،بصرى

كانت أول وقائع المسلمين وقعة العربة ولم يقاتلوا قبل ذلك منذ فصلوا من الحجاز، "   

ولم يمروا بشيء من األرض فيما بين الحجاز وموضع هذه الوقعة إال غلبوا عليه بغير 

يشير البالذري في روايته السابقة أن  .)117، 1983 البالذري( "حرب وصار في أيديهم

حيث خاض فيها معركة ضد الجيش البيزنطي، العربة، ن أبي سفيان دخل منطقة بايزيد 

 ،بن أبي سفيان والقوات البيزنطيهاالتي ذكرها الواقدي بين يزيد  ةفي حين ال يذكر الوقع

فأول "أما فيما يتعلق بالقتال داخل فلسطين فالبالذري يروي  )117، 1983 البالذري(

م بقرية من قرى غزة يقال لها دائن كانت بينهم وبين وقعة كانت بين المسلمين وعدوه

  .)117، 1983 بالذريال( "بطريق غزة

 تكان ،اتضح لي من خالل تتبع روايات الفتح أن القيادة السياسية والعسكرية في المدينة   

يزيد بن  بكر أراد من حملة اأبلديها خطة جيدة ومدروسه لعملية الفتح، فقد إستنتجت أن 

 Trajana  Viaطريق والتي طالبها بأن تسلك، والتي ضمت ألفي جندي، أبي سفيان

Nova نحو سوريا واألردن، لكي تغطي على الحملة التالية بقيادة عمرو بن العاص، 

  . وهي القوة األولى التي دخلت فلسطين ،والتي ضمت تسعة أالف جندي
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تجاري بين الحجاز وبالد لالرتباط الأن  ،من خالل تتبع هذه المرحلة من الفتح واتضح   

دوراً مهماً في عملية الفتح وعملية االستطالع التي قام  ،الشام، حتى قبل مجيء اإلسالم

في فترة النبي أم في المراحل الالحقه من الفتح، فالعديد من قادة  سواء ،بها المسلمون

سفيان أبي ابن  يزيدوأفراد الجيش كانوا على دراية ببالد الشام وفلسطين ومسالكها، ك

وعمرو بن العاص، وحتى النبي نفسه عند زواجه بخديجة بنت خويلد ورحالته التجارية 

اً بهاشم بن عبد مناف، األمر الذي يوضح طلها ارتباكان إلى فلسطين، إلى جانب أن غزة 

  معرفة جيدة بشبكات الطرق في جنوب فلسطين واألردن وصوالً إلى غزة

)Mayerson 1964, 160(.   

رسخت لدى القيادة السياسية والعسكرية  ةأن معركة مؤت اتضحما سبق ممن خالل و   

في المدينة، أن مواجهة واحدة شاملة مع البيزنطيين من الممكن أن تشكل هزيمة ساحقة، 

عن التحرك التقليدي الذي مورس من الناحية مختلفة للفتح  جديدةوهذا تطلب رؤية 

تعلق األولى ت ،ستراتيجيتيناحول الجديد في بعدين أو تمحور هذا التو، ةالعسكرية في مؤت

تضح مما سبق أن أبا بكر بعث أكثر من حملة إلى أكثر من منطقة، ابتوزيع القوات، و

هل أن القوات الفاتحة  ،الثاني بالعالقة مع الطرق وهذا هو السؤال المهمالبعد فيما يتعلق 

بتعدت في أحيان اأم أنها ة خصوصاً؟ يتحركت ضمن خطوط وشبكات الطرق الرئيس

من أجل الوصول إلى عمق أكثر داخل أراضي اإلمبراطورية  ،كثيرة عن هذه الطرق

  ! ؟البيزنطية
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ال نستطيع من خالل هذه المصادر التيقن من خط سير الجيش في الخطوط التجارية    

من ة، لكن من خالل توغل عمرو بن العاص في مقاطعة فلسطين الثالثة بالقرب يالرئيس

بتعاد هذه القوات في مراحل مختلفة من الفتح عن هذه اغزة، قد يكون هناك مؤشر على 

في مقالته على العالقة بين الجيش الفاتح والطرق، أن عمرو  مايرسونفيما يعقب  ،الطرق

أيلة بغزة، وهذا ما  تي ربطتال ةبن العاص توغل في سيناء، مبتعداً عن الطريق التجاري

 ل داخل أراضي اإلمبراطورية البيزنطية بعيداً عن أعين قواتهاأعطاه ميزة التوغ

)Mayerson 1964, 159-160(.    

من الفتح، والتي شملت المنطقة الجنوبية لفلسطين  ولىمثلت هذه المرحلة المرحلة األ   

من الفتح في الوصول إلى مدينة  ثانيةفي حين تمثلت المرحلة ال ،الثالثة والمقاطعة العربية

هل سلك هذا . صرىب إلى البلقاءلكن ال نعلم الكثير عن خط سير الجيش من  ،ىبصر

بتعدت عن هذا الطريق وعن اأم أن هذه القوات  ؟Tarajana)  (Via Novaالجيش طريق

 ا، موغلةً في الصحراء إلى الشرق أو إلى الغرب منهاالحاميات البيزنطية التي تحرسه

  .وصوالً إلى بصرى

رحلة الثانية التي نحن بصدد تناولها، كل من قوات شرحبيل وقوات أبو لتقت في الما   

عبيدة، ليقوم األخير بتقديم شرحبيل مع قواته نحو بصرى حسب ما يروي الواقدي، حيث 

قام شرحبيل بمحاصرة بصرى، . ف جنديأالكانت حملة شرحبيل على رأس أربعة 

 من العراق من جهة حوران، ةادمخالد بن الوليد الق قوات توصل ،بالتزامن مع ذلكو

أن خالد بن الوليد  إلى أشار كل من الواقدي والبالذريحيث  )29، 1، م2004 الواقدي(
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من العراق إلى الشام، والتي كانت أول مواقعها كما يشير اإلثنين  ةسلك الطريق التجاري

تمسك بها وهي رأس األمانة لمن يخرج من العراق وكانت الروم "، )أركة(يدعى  اًموقع

  .)27 ،1م ،2004 واقديال( "القوافل

   صلت الجيوش العربية مع خالفة أبي بكر إلى غوطة مدينة دمشق، كما أنها خاضت و

 ،والتي قادها خالد بن الواليد عند قدومه من العراق ،من المعارك في هذه المنطقة العديد

قتربت الجيوش من او هنا حدث تحول في خط سير الجيش العربي، فبعد أن فتحت بصرى

ستنجد عمرو بن العاص بجميع الجيوش لمواجهة ا ،) 32، 1م ،2004 الواقدي( دمشق

إعلم يا أبا سليمان أن أصحاب رسول اهللا : فقال أبو عبيدة". البيزنطيين في أجنادين

متفرقون مثل شرحبيل بن حسنة بأرض بصرى، ومعاذ بن جبل بحوران، ويزيد بن أبي 

، والنعمان بن المغيرة بأرض تدمر وأركة، وعمرو بن العاص بأرض سفيان بالبلقاء

 ،1م ،2004 واقديال( "فلسطين، والصواب أن نكتب إليهم ليقصدونا حتى نقصد العدو

، ةأن القوات العربية كانت موزعة على أكثر من جبه ةمن الرواية السابقيظهر  .)45- 44

يعود ذلك إلى و ،توجه هذه القوات وأن القيادة السياسية في المدينة هي التي كانت

سبب هذا القرار ما وعتمدت على تشتيت القوات البيزنطية قدر المستطاع، استراتيجية ا

نسحاب، لوال قدرة خالد بن الوليد على اال ،ةواجهه المسلمون من هزيمة ساحقة في مؤت

  .ةمحتم ةفمواجهه واحدة وقوات واحدة تتحرك قد تالقي هزيم
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جتمعت هذه الجيوش في أجنادين، إلى جانب قوة عمرو اكيف  ،سؤال المهملكن يبقى ال   

  ؟وصوالً إلى ساحة المعركة وأي الطرق سلكت ؟بن العاص

 Via) يمكن أن تكون الطريق التي سلكتها القوات العربية نحو أجنادين هي طريق   

Nova Tarajan)!  دخلت فلسطين التي كانت تقاتل في األردن، ويمكن أن تكون هذه القوات

كون المنطقة من بصرى إلى أيلة ! البحر الميت من جنوبإلى  )البلقاء( من منطقة

أن كافة الجيوش تشير المصادر التاريخية  من ناحية أخرى، فاتحةأصبحت بيد القوات ال

نتهاء المعركة، والتي كان من ضمنها قوات عمرو بن العاص شاركت في معركة ابعد 

على عدم بقاء قوات في  ، مما يعطي مؤشراًفي معركة اليرموكفحل وفي حصار دمشق و

   .)61 ،1م ،2004 واقديال( فلسطين، وأن جميع هذه القوات إتجهت نحو اليرموك

معركة اليرموك، بفي الفتح اإلسالمي لبالد الشام وفلسطين  مهمةنعطافة الاال تمثلت   

اإلسالمي والجيش البيزنطي،  كبرى المواجهات بين الجيشإحدى حيث مثلت هذه المعركة 

  .على إثرها أصبح سقوط باقي مناطق بالد الشام مسألة وقت ال أكثر

من خالل المصادر التاريخية فإن الجيوش البيزنطية بعد معركة اليرموك تشتتت و   

وشكلت دمشق بعد السيطرة على جزء كبير وباتت مطاردة من قبل الجيوش اإلسالمية، 

ق القوات الفاتحة نحو مختلف المناطق كقنسرين وجند األردن من سوريا، نقطة انطال

ومنطقة الساحل، كما حدثت العديد من المعارك بين القوات البيزنطية والعربية، كمعركة 
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مرج فحل ووقعة أبي القُدس، فيما تمكنت هذه الجيوش من اإلغارة على حمص وقنسرين 

  .)78,83,90,92,95,117 ،1م ،2004 واقديال(وبعلبك والعديد من القرى والرساتيق 

ففي فلسطين  ،ة والحصون المهمةيفي المدن الرئيسالبيزنطية القوات  بقايا توتحصن   

في حين قام أبو عبيدة من دمشق  ،تمركزت باقي القوات البيزنطية في القدس وقيسارية

ف لكل حملة الأإلى مدينة القدس بخمسة  ادةبتسيير سبع حمالت على رأس سبعة ق

ومن الواضح أن هذه القوات وصلت دون مقاومة إلى  ،)198- 197 ،1م ،2004 واقديال(

، وما يدعم هذا الرأي هذه القوات طريق الساحل وصوالً إلى القدسوربما سلكت  القدس،

، كون عمواس من المحطات المهمة على هو معسكر الجيش الفاتح والذي كان في عمواس

البيزنطية  نمن المدبين القدس والعديد  رابطوال ،الطريق الواصل بين القدس والساحل

  .كاللد

 العديدوأشار غالبية المؤرخون والجغرافيون في المرحلة النهائية من فتح فلسطين، أن    

من المواقع والمدن في فلسطين استسلمت دون قتال، خاصة المواقع والمدن الواقعة في 

وصوالً إلى تسليم مدينة . ا من المواقعالسلسلة الجبلية الوسطى كنابلس وسبسطية وغيره

  .)144 ،1983 البالذري(والسيطرة على قيسارية بعد حصار طويل  ،)القدس(إيلياء 

وبالتأكيد مثل حضور عمر بن الخطاب إلى فلسطين والقدس أهمية للجيش الفاتح،     

بن أبي ايزيد وبعد إنتهاء عمر من فتح القدس عاد إلى الجابية وقسم الشام بين أبو عبيدة و
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لتوجه إلى الساحل ومحاصرة قيسارية، وأمر عمرو بن با حيث أمر األخير  ،سفيان

  .)214 ،1983بالذري ال( العاص بالمسير إلى مصر لفتحها عبر طريق الساحل

علومات حول عملية الفتح، إال أن حالة متوفره المصادر التاريخية من مما على الرغم    

، وظهرت التي تتعلق بخط سير الجيش اإلسالمي في الطرق إرباك ظهرت في الروايات

وسرعة تحرك الجيش من منطقة  ،من التناقضات في ذكر األماكن والمدن والبلدات العديد

عتقادي بأعداد القوات البيزنطية التي كانت اببالغت كما أن هذه المصادر  ،إلى أخرى

هر في هذه المصادر كبيرةً فاألرقام التي تظ ،تخوض المعارك ضد الجيوش اإلسالمية

نتصار البيزنطي على نه على الرغم من االأ تاريخيةجداً، في حين أظهرت دراسات 

نه لم يكن أمام هرقل وقت طويل أل ،إال أن الجيش البيزنطي بقي ضعيفاً ،فارسيالجيش ال

حيث  ،من ضمنه المؤسسة العسكريةو ،بإحداث تأثير فيه فرسحتى يعيد بناء ما قام ال

بالتالي فإن  جه هرقل الجيوش اإلسالمية بجيش لم يتعافى تماماً من الحروب مع الفرس،وا

الحديث عن حاميات وقوات كبيرة العدد أمر يستدعي التوقف عنده ومراجعته، نظراً 

سواءَ في المعارك الثانوية، أو  ،لسرعة الفتح والهزائم التي لحقت بالجيوش البيزنطية

  .   رموكة كأجنادين والييالرئيس

ستراتيجيات التي تبلورت في ذهن القيادة السياسية من اال العديدن هناك إيمكن القول    

  :لفتح فلسطين وبالد الشام وهي ةوالعسكرية في المدينة بعد معركة مؤت
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 ،تقسيم الجيش إلى مجموعات تقاتل في مناطق مختلفة لتشتيت الجيش البيزنطي: أوالً   

ه الجيوش حسب المعرفة ببالد الشام وأوضاعها ومسالكها، لتسهيل تنصيب قادة هذ: ثانياً

ستخالص توجه عام من خالل ايمكن : ثالثاً ،عتماد على أدالءأو اال ،حركة هذه الجيوش

أن هذه القوات في كثير من األحيان، لم تسر في الطرق يتمثل في الروايات التاريخية 

د الشام، وذلك بغرض تحقيق عنصر ة في مختلف المناطق في باليوالمسالك الرئيس

  .ة للجيش البيزنطيأالمفاج

  في فلسطين ةيالطرق الرئيس شبكات 3.3  

، ةفي المشهد الحضاري على مر الفترات التاريخي مهماً مكوناً تعتبر شبكات الطرق   

 سالمية المبكرةفي الفترة اإلفلعالقات اإلنسان بمختلف أشكالها،  حيوياً فالطرق تمثل رابطاً

  .ةدوار متعددأب ، قامتعبرت فلسطين شبكات طرق مختلفة

مدتنا المصادر التاريخية والجغرافية بمعلومات عن شبكات  ،على المستوى التاريخي   

حيان عن هذه في بعض األ ةكما قدمت معلومات وصفي ا،الطرق، وعن مسافات عدد منه

على سبيل المثال طرق بنائها، إال أنها لم تقدم معلومات تقنية عن شبكات الطرق، الطرق، 

طلق الجغرافيون مسميات مختلفة أ في حينأو عرضها، أو األدوار الوظيفية لعدد منها، 

سباب أحيان اختلفت في بعض األحيث  ،على شبكات الطرق كالدرب والمسلك والطريق

ب سباأن أال إ، في غالبية األحيان معنى واحداً أدتنها أعلى الرغم من  ،هذه التسميات
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ختالفات هي هذه اال لكنختالفات وظيفية، الى إيعود ربما التعدد في هذه التسميات 

  .خرى لم تحدد بشكل تفصيلي بل بقيت عامةاأل

وردها الجغرافيون والرحالة العرب، أحسب ما للطرق حدات قياس المسافات وتمثل    

عدد ذكر فقد ييس، مهما في تحديد المسافات بين المواقع، حيث تنوعت هذه المقا مصدراً

قتصاد سوريا من الجغرافيين المرحلة، والبريد، والسكة واليوم، وفي دراسته المسحية ال

وضع محسن يوسف قياس وحدات المسافات  ،ينفي القرنين العاشر والحادي عشر الميالدي

  :وهي على النحو التالي ،نيقبل الجغرافيين والرحالة المسلمالتي استخدمت من و ،للطرق

 -3 حوالي ستة كيلومترات :الفرسخ - 2 ترميلوك أربعة وعشرينحوالي  :البريد -1   

 ةحوالي أربع :السكة -5 حوالي مسير يوم واحد، :المرحلة - 4 حوالي كيلومترين :الميل

  .)Yusuf 1985, 212( ن ميالًيوعشر

من ، فشيئاً سالمية المبكرة بالتوضح شيئاًت مالمح شبكات الطرق في الفترة اإلأبد   

و أالمعلومات الجغرافية جاءت  في حين، مختلفةالثرية األحفريات المسوحات والخالل 

 ،خرةأمت من مصادرالشام  دالمعلومات التاريخية عن شبكات الطرق في فلسطين وبال

ن القرنين الثامن والتاسع إفلذلك ، الميالديين القرنين العاشر والحادي عشر خاصةً من

مكان اإلبوبالرغم من ذلك ثرية، ال من خالل المصادر األإراستهما الميالديين ال يمكن د

ن من القرنين العاشر والحادي عشر على لة والمؤرخياسقاط معلومات الجغرافيين والرحإ

 .الميالديين القرنين الثامن والتاسع
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  .ستعراض لعدد من شبكات الطرق قي فلسطيناوهذا    

  دمشق  القدس طريق 3.3.1 

 أربع مراكزبين أهم  تربط هاأهم الطرق، كون عتبرن هذه الطريق تأشك فيه مما ال    

من دمشق دمشق وطبرية والقدس والرملة، حيث تمثل كل : في بالد الشام، وهي ةحضاري

مثل تأهمية القدس الدينية، حيث جانب جناد الشام، إلى أمن  مركزاً لجندوطبرية والرملة 

، ذلك كون غالبية أن أشرناوفي هذه الدراسة كما سبق محوراً مهماً الطريق  هدراسة هذ

على حيث أشار ثرية تناولت هذه المواقع أو هذه المدن بحد ذاتها، الدراسات التاريخية واأل

، 2000 عثامنة( سبيل المثال خليل عثامنة إلى أهمية القدس في بداية الحكم األموي،

الجنوبية من المسجد األقصى عن لمنطقة في اثرية كما كشفت الحفريات األ )217- 212

في حين شكلت دمشق العاصمة  .منها دار اإلمارة ،ثرية األمويةمن المعالم األ العديد

، والرملة كعاصمة لجند هجري 132السياسية للدولة األموية إلى حين سقوطها سنة 

  .فلسطين وطبرية كعاصمة لجند األردن

، مسلمين وأجانبلة اجغرافيين ورح الطريق من قبل هوردت معلومات عديدة عن هذ   

الطريق، كما  هبها هذ تلحضرية التي مراالطريق والمراكز  همنهم هذ العديدحيث وصف 

 هن ورحالة معلومات عن المسافات بين المواقع أو المحطات على طول هذويفقدم جغرا

الطريق من خالل عدد من  هتم تتبع خط سير هذ ثرياأل ىالطريق، لكن على المستو
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وأحدها النقش الذي تلفة من فلسطين، خ، والتي تم الكشف عنها في مناطق محجارة األميال

  .تم الكشف عنه بالقرب من طبرية

خط سير جزءاً من بين هذا النقش حيث يعود هذا النقش لخالفة عبد الملك بن مروان،    

العناصر  وهذه ،من عدة عناصر هذاميل التكون حجر يو، إلى القدس ةمن طبري الطريق

تجتمع في غالبية النقوش، وهي البسملة ومن ثم حمد وثناء على الرسول وعلى الخليفة، 

إضافة إلى الجزء األهم وهو ، وفي جميع النقوش المكتشفة هو عبد الملك ابن مروان

  .مفقود في هذا النقش هذا الجزءإال أن تحديد المسافة، 

، من كلمات هذه األسطر مفقود اًن جزءيتكون هذا النقش من تسعة أسطر، في حين أ    

  :وينص النقش على التالي

له محمد رسول  4 هللا وحده ال شريك 3 الرحيم ال اله اال ا 2 )الرحمان ه(بسم الل 1   

 يوعملت على يد )منين( 7 ؤاهللا عبد الملك امير الم 6 بتسهيل هذه العقبه عبد 5 اهللا امر

   .)Sharon 1966, 368( )---- وسبعين ( 9 لثلحكم في المحرم من سنة ث 8 يحيى بن ا

حيث أمر يحيى ابن الحكم ، ك بتسهيل هذه العقبة في سنة ثالث وسبعينلمر عبد المأ   

تسهيل هذه "أهم عناصر هذا النقش والذي يدل على الطريق هو عبارة  أمابذلك، بالقيام 

 ،اح الطريق وتسهيلهن عبد الملك قام بإصالأيتضح  (Sharon) خالل قراءةفمن  ،"العقبة

تسهيلها من إصالحها والطريق عبر منطقة طبوغرافية حادة تطلب  همن هذ اًكون جزء

  .(Sharon 1966, 368) جل سهولة التنقلأ
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من خالل المصادر الجغرافية ومن كتب  ،الطريق هتم تحديد مسار هذخرى أمن جهة    

ع أو المحطات من دمشق إلى عدد من المواقإلى  ةبن خرداذبا ويشيرلة أيضاً، االرح

  .خرأكما ذكر طول المسافات بين كل موقع و ،طبرية

ثنا عشر ميالً، ثم إلى جاسم أربعة وعشرون ميالً، ثم إلى فيق إمن دمشق إلى الكسوة "   

 .)33-32، ابن خرداذبة" (أربعة وعشرون ميالً، ثم إلى طبرية مدينة األردن ستة أميال

عتبار أن الميل العربي االكسوة أربعة وعشرون ميالً، على المسافة بين دمشق و وتصبح

كما أن المسافة بين الكسوة وجاسم ثمانية وأربعون ميالً، ومن جاسم إلى فيق  ن،ميال

، حيث يصبح مجموع المسافة ثمانية وأربعون ميالً، ومن فيق إلى طبرية إثنا عشر ميالً

  .كيلومتراًمن دمشق إلى طبرية مئة وإثنان وثالثون 

 ،)Harrison 1992, 51-59( شكلت طبرية نقطة تقاطع للعديد من شبكات الطرق في حين   

بن افقد ذكر فهي تعتبر من المراكز الحضرية المهمة،  ،كونها عاصمة جند األردن

مشيراً إلى  من المدن والمواقع العديد عدداً من شبكات الطرق من طبرية إلى ةخرداذب

ميالً، ثم إلى  نإلى اللجون عشرون ميالً، ثم إلى قلنسوة عشرو من طبرية". المسافة بينها

ن أوهنا يمكن  )33، 1873 ابن خرداذبة( ."الرملة مدينة فلسطين أربعة وعشرون ميالً

، ومن كيلومتراًأربعون تصبح المسافة فمن طبرية إلى اللجون  ،السابقة نطبق القاعدة

من قلنسوة إلى الرملة ثمانية وأربعون اً أخرى، وكيلومترعون باللجون إلى قلنسوة أر

اً، كيلومترعشرون و ةثمانيو، حيث تصبح المسافة من طبرية إلى الرملة مئة اًكيلومتر
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ويتضح أن المسافات ما بين المواقع متقاربة، أي أن مجموع المسافة من دمشق إلى 

  .طبرية يقارب مجموع المسافة من طبرية إلى الرملة

 طبرية من". خر الطريق من طبرية إلى الرملة وبيسانو اآلالبغدادي ه وصفكما    

 عشرون المستقيم الطريق على اللجون إلى طبرية فمن فرقتين الرملة إلى الطريق يفترق

 من ثم ميالً، عشر ثمانية اللجون إلى ثم ميالً، عشر ستة بيسان إلى خراآل والطريق ميالً،

 أربعة الرملة إلى قلنسوة ومن ميالً، عشرون سباع وفيه عارا وادي على قلنسوة إلى اللجون

  .)95، 1870 يالبغداد( "ميالً وعشرون

مثل االختالف الوحيد بين ابن خرداذبة والبغدادي في ذكر المسافة من طبرية إلى بيسان ي

بين المدينتين، حيث  كيلومتراًوهي ستة عشر ميالً، أي أن المسافة تصبح إثنين وثالثين 

ة بين المدينتين سبعة وثالثون كيلومتراً، لذلك فإن معلومات البغدادي في إن المسافة الحالي

  .ةمفيدحساب المسافة 

أن هناك  ،بقةامن الواضح من خالل نقش طبرية، ومن خالل المعلومات الجغرافية الس   

   .)3خريطة ( من شبكات الطرق التي كانت تربط دمشق بالقدس اًعدد

  طريق القدس الرملة    3.3.2 

من المؤكد أن طريقاً رئيسياً ربط هاتين المدينتين، على اعتبار أن كل من القدس    

والرملة من المراكز الحضارية اإلسالمية المبكرة في فلسطين، نظراً للطبيعة السياسية 

للرملة كعاصمة إدارية لجند فلسطين، وأهمية القدس الدينية أيضاً، فيما اعتبرت هذه 

لحج، حيث كانت قوافل الحجاج تتوجه من القدس إلى الرملة، الطريق جزءاً من درب ا
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ومن ثم إلى غزة بإتجاه أيلة نحو مكة، وتدعم هذا الرأي في الفترة األخيرة مع اكتشاف 

حجارة أميال في منتصف هذه الطريق بالقرب من قرية أبو غوش تعود لخالفة عبد الملك 

  . بن مروان

لة فحسب بل ربطت المنطقة الجبلية بالمنطقة ولم تربط هذه الطريق القدس بالرم   

الساحلية أيضا، رابطةً بين الساحل بمدنه وموانئه، تحديداً غزة وعسقالن ويافا، مع القدس 

والمنطقة الجبلية الداخلية لفلسطين، فمن الرملة هناك طريق نحو يافا وطريق أخرى نحو 

  .غزة وثالثة نحو اللد وطريق أخرى نحو نابلس

ف النقش األول وهو نقش أبو غوش بالقرب من كنيسة أبو غوش، ويحتوي هذا اكتش     

  .نص علىي، واًالنقش على خمسة أسطر، ربما يكون هناك عدد من األسطر مفقود

أمير المؤمنين ) 3عبد اهللا عبد الملك ) 2أمر بعمارة هذا الطريق وصنعة األميال . 1

 سبعة أميال) 5الميل إلى هذا ] القدس[من إيليا ) 4رحمت اهللا عليه 

 .(Berchem 1922, 19-20-2)    

يظهر من خالل هذا النقش أن عبد الملك أمر بإعادة تأهيل أو ترميم الطريق، وكتابة    

النقش بالقرب من هذه الطريق، وبتصوري أن صيغة النقش تدعم الرأي بأن عبد الملك 

القدس واللد ومدن الساحل، أعاد تأهيل الطريق الرومانية والبيزنطية التي ربطت بين 

  . ليقوم بتحويل مسار الطريق في الفترة اإلسالمية المبكرة إلى الرملة

 وهو من عملكما اكتشف النقش الثاني، وهو نقش عين حميد بالقرب من أبو غوش،    

 رمانيفس لكن اقترحت. عبد الملك بن مروان أيضاً، بقي من هذا النقش سطر واحد

)Siverman( على النقوش األخرى المكتشفة من الفترة ذاتهاقراءة له ذا النقش، بناء.   
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هللا  - 4شريك له محمد رسول ا  -3ال اله اال اهللا وحده ال  -2بسم اهللا الرحمن الرحيم  -1

اهللا عبد  -7وصنعة االميال عبد  - 6امر بعمارة هذا الطريق  - 5صلى اهللا عليه وسلم 

أميال  - 10ايليا الى هذا الميل خمسة  - 9ليه من لمؤمنين رحمت اهللا ع -8الملك امير ا 

)Siverman 2007, 603-610(.  

يتضح من خالل هذا النقش أن عبد الملك أمر بعمارة هذه الطريق، وأن المسافة من    

أي . القدس إلى هذا الميل هي خمسة أميال، بينما يتضح أن المسافة بين النقشين هي ميالن

ا الميل عشرة كيلومترات، في حين أن المسافة من القدس أن المسافة من القدس إلى هذ

  .إلى حجر الميل األول هي أربعة عشر كيلومتراً

من جهة أخرى قدم العديد من الجغرافيين المسلمين معلومات حول هذه الطريق، وحول    

 كورة إيليا" المسافة بين المدينتينالمسافة من القدس إلى الرملة، فقد أورد ابن خرداذبه 

في  ،)33، 1873 بةابن خرداذ( "وهي بيت المقدس وبينها وبين الرملة ثمانية عشر ميالً

 "ومن الرملة إلى بيت المقدس يوم"حين حدد اإلصطخري المسافة بين الرملة والقدس بيوم 

أي أن المسافة من القدس إلى الرملة تصبح ستة وثالثون  ،)32، 1870 صطخرياإل(

   .)3خريطة ( كيلو متراً

كما توجه ناصر خسرو من الرملة إلى القدس، ويتضح من خالل رحلته أن نفس    

الطريق من الفترة اإلسالمية المبكرة بقي مستخدماً في فترات الحقة، كما أنه ذكر 

معلومات عن عين الماء بالقرب من قرية العنب أو أبو غوش، ومن الممكن أن تكون عين 

   ).14، 1990 خسرو(القرب منها نقش عبد الملك الماء هذه هي عين حميد التي اكتشف ب
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  خربة المفجر القدس طريق 3.3.3   

 سالمية المبكرة في فلسطينللعديد من الدارسين للفترة اإل مثلت خربة المفجر نموذجاً   

لى إلكن  ،و على مستوى المواد الحضاريةأعلى مستوى النمط المعماري  ،وفي بالد الشام

من  و حتى في بالد الشامأة المفجر بمحيطها الحضاري في فلسطين اليوم لم يتم ربط خرب

العالقة  ظهارإل ،بين القدس وخربة المفجر ةتناول الطريق الواصللذلك سيتم  ،ذاتها الفترة

 العديدربطه بالقدس وبتي تالطريق المن خالل تناول  ،لحضاريبين هذا الموقع ومحيطه ا

  .من المواقع األخرى

وصوالً إلى الفترة في فترات مختلفة القدس وأريحا  بينالطريق تناولت  شرت دراسةنُ   

 ارةوجود حجإضافة إلى رورة، ثحالالبيزنطية المتأخرة، لكن على الرغم من وجود خان 

ونقش خان  )دير القط( وهما نقش كزابية ،من فترة خالفة عبد الملك بن مروان أميال

 الطريق في الفترة اإلسالمية المبكرة هذات حول قدم معلومايلم الكاتب  إال أنرورة، حثال

)Wilkinson 1975, 10-24(،  هعتماد على هذا المقال لكونه رسم خريطة هذيمكن االبالتالي 

بين  تالفترتين الرومانية والبيزنطية، حيث قام الرومان بإنشاء طريق ربطفي الطريق 

الفترة البيزنطية انتشرت في حين لرومانية بالقدس، في ا قرارستمراكز االمن  العديد

همية أالطريق، إلى جانب  ههمية جديدة لهذأأعطى مما  ،األديرة والكنائس في هذه المنطقة

  . ةفترالالقدس في هذه 

 منطقةفي  سالمية المبكرةفترة اإلالالحضارية من  قراتمن المست العديدنتشرت ا   

 هيكون لهذأن من الممكن كما ، جروفي المنطقة الواقعة بين القدس وخربة المف ،األغوار
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من المصادر العديد إلى البلقاء كما ذكرت تحديداً  ،متداد إلى منطقة شرق األردناالطريق 

 صطخرياإل( هذه المسافة بمسيرة يومينكذلك األمر حددت  التيوالجغرافية العربية، 

1870 ،32(.   

إلى خالفة عبد الملك  ،ثرورةكزابية وخان الخموقع النقوش المكتشفة بالقرب من  تعود   

هذه النقوش إضافة إلى نقوش أخرى سيتم تناولها، التوجه نحو عمل تدعم وبن مروان، 

ظهر من خالل هذه  حيثالطرق، شبكات من  العديدتأسيس أو إعادة صيانة لعبد الملك 

سطين، حكام المقاطعات الرومانية في فل الذي قام بهذاته الدور بقام عبد الملك  النقوش أن

، سيسأسيس الطريق وسنة التأسم من قام ببناء وتإميال تضم في محتواها، أحجارة  بوضع

  . قرب موقع لهذا النقشأش وووالمسافة بين النق

ول والثاني مكسور، األ ينمن السطر اًسطر، لكن جزءأسبعة  ثرورةحنقش خان اليضم    

نقوش هي المسافة التي يحددها هذا ، لكن أهم ما يميز هذه الجزء من الكتابة مفقودكما أن 

ظهر في نقش كزابية أن المسافة ي، بينما أميالالنقش من دمشق إلى هذا النقش مئة وتسعة 

  .هي مئة وسبعة كيلو مترات من دمشق إلى هذا النقش

إال اهللا وحده ال شريك له محمد رسول اهللا صلّى اهللا  هبسم اهللا الرحمن الرحيم ال إل. [1

اهللا عبد الملك ا ) 4صنعة األميال عبد ) 3هذا الطريق و ) 2] أمر بعمارة[م وسلّ) 1] عليه

الميل تسعة ومائة ميل ) 7عليه من دمشق إلى هذا ) 6اهللا (!) مير المؤمنين رحمت ) 5

(Sharon 1997, 105).   



100 
 

سطر، ويعود أ خمسةعلى و نقش دير القلط أنقش كزابية وهو النقش الثاني يحتوي    

  .الملك بن مروان لخالفة عبد

بسم اهللا الرحمن الرحيم ال إله إال اهللا وحده ال شريك له محمد رسول اهللا صلّى اهللا  [. 1

) 3لملك أمير ]اهللا عبد ا [)2ال عبد ]أمر بعمارة هذا الطريق وصنعة األمي) 1عليه وسلّم 

ميال ] ستة أ)[6ذا الميل ]لى ه) [5ه من دمشق ا ]هللا علي[) 4ا (!) رحمت ]المؤمنين[

   .(Sharon 1997, 104) ومائة ميل

ربما جزء  وأمن النقش األول أن عبد الملك قام بترميم الطريق، أن نستدل  باإلمكان   

 ،نُقش في خالفة عبد الملك هأن ،النقش الثانيبينما يظهر من خالل  الطريق همن هذ

بين  ةالواصل انيةالروم أن عبد الملك أعاد ترميم الطريقاألول صيغة النقش من  ويتضح

سالمية المبكرة بين خربة ، ليربط هذا الطريق في الفترة اإلأو جزءاً منها ،القدس وأريحا

ات الحضارية من قرمن المست العديدو ،والقدسوتلول أبو العاليق  ةوخربة النتلر جالمف

  .هذه الفترة

 هضافية لهذأهمية إالطريق  ههذ نلى جانب النقوش، قد يشكل بناء خان بالقرب مإ   

  .معلومات تحدد الفترة التي تم فيها بناء هذا الخان لدينا ال يوجدلكن ، الطريق

من جهة أخرى أوردت كتابات الرحالة والجغرافيين معلومات إضافية عن هذه    

، ميالدية 680- 670في الفترة ما بين القدس  )Arculf(زار الرحال اركولف الطريق، ف

ئسها والمناطق المحيطة والمجاورة للقدس، كما أنه زار حيث وصف مدينة القدس وكنا

مدينة أريحا، إال أن وصف المشهد واألماكن والمناطق التي زارها جاء بناء على أسس 
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والتي  ،توراتية، على سبيل المثال وصف مبنى رحاب في أريحا، كما أنه وصف الكنيسة

 سرائيل بعد عبور النهروالتي إستراح فيها أبناء إ ،تبعد عن أريحا خمسة أميال

Wright 1848, 7-8)(.   

هذه المصادر لم تذكر و ،الطريق ههذ عن أوليةقدمت المصادر الجغرافية معلومات و   

 هخربة المفجر بل ذكرت أريحا أو ريحة، حيث يظهر من خالل هذه المصادر أن هذ

 ههذ في فلسطين، كما أشارت هذه المصادر أن ةمن الطرق المهم تعتبراالطريق 

   .بالبلقاء القدس وصلتالطريق 

الطريق لكنه لم يذكر خربة المفجر أو أريحا بل  همعلومات عن هذ ةبن خرداذباقدم    

من البيت المقدس إلى البحيرة "لى أن المسافة إمشيراً ، )البحر الميت( ةالبحيرة المنتن

صطخري معلومات كما ذكر اإل ،)33، 1873 ةابن خرداذب( "المنتنه بال شك أربعة أميال

ومن بيت المقدس إلى ومن بيت المقدس إلى مسجد إبراهيم يوم، "الطريق  هعن هذ أولية

أي حسب  .)33، 1870 صطخرياإل( "ريحة مرحلة، ومن بيت المقدس إلى البلقاء يومان

فإن المسافة بين القدس والبحر الميت هي ثمانية أميال، في حين أن المسافة  ،ةابن خرداذب

  .)3خريطة ( حسب اإلصطخري دس وريحة أو أريحا هي مسافة يومبين الق

  الرملة غزة  طريق 3.3.4 

من  ن جزءاًإ، فوالبيزنطية الرومانية تينفي الفترطريق الساحل  التركيز علىمن خالل    

 الرومانية تينغزة باللد في الفترأيضا ربط  ،الذي ربط فلسطين بمصرولطريق ا ههذ

في هاتين الفترتين وقد سميت اللد  ةرت اللد من المدن المهمعتبا، حيث والبيزنطية
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نشاء مدينة الرملة إلكن بعد  ،)Gophna and Itzhaq Beit-Arieh 1997, 12(  (Diopolis)ب

القدس الطريق  لتصل  بالتالي تحولليها لتصبح عاصمة جند فلسطين، إقل سكان اللد تنا

  .وسيناء نقبالو ،الرملة وغزةب

لكن  سالمية المبكرة،فترة اإلالالطريق من  هميال تدل على هذأتشاف حجارة كالم يتم    

على المصادر الجغرافية  إعتماداًالفترة، هذه في  تستمراالطريق  هن هذأمن المؤكد 

الطريق في فترات مختلفة، حيث ظهر  هعن هذ ةأوردت معلومات مهم والتياإلسالمية، 

غزة حيث احتفظت من الطرق الحيوية،  تعتبراالطريق  همن خالل هذه المصادر أن هذ

اء على تخطيط مدينة الرملة وموقعها جكما أن  ،هذه الفترة فيهميتها كميناء رئيسي أب

على هجر منطقة اللد في  ثريةأات وجد هناك مؤشرتال نفس مسار طريق الساحل، كما 

غرافية العربية من شارت له المصادر التاريخية والجأ، رغم ما سالمية المبكرةفترة اإلال

، بالتالي فإن االستقرار الحضاري الرملةمدينة إلى  ها، ونقل سكانتخريب سليمان للمدينة

  .بشكل عام استمر في هذه المدينة أو في المنطقة

 األوروبي ةالرحالجاءت من إال أن أبرز المعلومات التي وردت عن هذه الطريق    

إلى ميناء  ةيالدي، فقد وصل هذا الرحالم 867سنة  )Bernard the Wise( بيرنارد

من المحطات على طول هذا  عددى وجود لإنتقل إلى غزة، كما أنه أشار إواإلسكندرية 

  .) Wright 1848, 24-26( كما أنه إنتقل من غزة إلى الرملة ومن هناك إلى القدس .الطريق

من الرملة إلى  معلومات إضافية عن الطريقاإلسالمية المصادر الجغرافية  وقدمت   

مناطق اللى إشبكات الطرق من الرملة وفي هذا اإلطار قدمت معلومات أخرى عن  ،غزة
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من الرملة "بن خرداذبه الطريق من الرملة إلى يافا امختلفة، فقد ذكر الساحلية المدن الو

 ابن خرداذبه( "إلى يافا وهو أقرب ثغر يليهم وهو على البحر من الرملة إليه ثمانية أميال

1873 ،32(.  

والتي كانت جزءاً منها الطريق  الطريق من الرملة إلى الفسطاطمعلومات عن كما ذكر    

ثنا عشر ميالً، ثم إلى رفح ستة عشر ميالً، ثم امن الرملة إلى أزدود " من الرملة إلى غزة

إلى العريش أربعة وعشرون ميالً في الرمل، ثم إلى الورادة ثمانية عشر ميالً، ثم إلى 

الثعامة ثمانية عشر ميالً، ثم إلى العذيب في رمل عشرون ميالً، ثم إلى الفرما أربعة 

وعشرون ميالً، ثم إلى جرجير ثالثون ميالً، ثم إلى الغاضرة أربعة وعشرون ميالً، ثم 

وعشرون ميالً، ثم إلى الفسطاط  واحدإلى مسجد قضاعة ثمانية عشر ميالً، ثم إلى بلبيس 

  .)33، 1873 بن خرداذبةا( "عشرون ميالًمدينة مصر أربعة و

الطريق من الرملة إلى الفسطاط، وقدم معلومات عن خر البغدادي هو األ أوردكما    

الطريق، حيث  هعن هذ ةمعلومات إضافية تختلف عن المعلومات التي قدمها إبن خرداذب

 إلى الرملة ومن". الطريق هبها هذ تقدم البغدادي معلومات بسيطة عن المناطق التي مر

 القرى في زدودأ ومن ميالً، عشر ثناإ والعمران القرى في زدودأ إلى الرملة من :مصر

 رمل في وستة أميال عشرة بساتين في رفح إلى غزة ومن ميالً، عشرون غزة إلى والعمران

 الطريق يفترق العريش ومن ميالً، وعشرون أربعة رمل في العريش إلى رفح ومن كثير،

  .)95، 1870 البغدادي( "البحر على الساحل وطريق الرمل وهو جفارال طريق إلى
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فمن الرملة إلى ". من المواقع والمدن منها العديدصطخري المسافات بين ذكر اإلكما    

يافا نصف مرحلة، ومن فلسطين إلى عسقالن مرحلة، وإلى غزة مرحلة، ومن الرملة إلى 

  .)32، 1870 صطخرياإل( "قيسارية يوم، ومن الرملة إلى نابلس يوم

  درب الحج-يلةأطريق غزة  3.3.5  

، والفترات سالمية مختلفة منها الفترة المبكرةإالطريق في فترات  ههذ تشتهرا   

هم أبين  ، واصلةًبالحجاز فلسطين تصلوي تو طريق الحج الأدرب  امن كونه الوسيطة

من  العديدفي النقب بالطريق  ههذ تمرو ،مكة-سالمي القدسالمراكز الدينية في العالم اإل

 لتقاء قوافل الحجانقطة ) ةالعقب(يلة أفيما شكلت  ،وعبدة ةوسبتيالخالصة كالمدن 

)Avner and Magness 1998, 50(  الشامية)درب الحج ( ، والمصرية)درب الحج الشامي

   .)Petersen 1994, 47-56( )المصري

الطريق  هتراجع هذحول ؤشراً قوياً والتي أعطت م ،ثريةظهرت المسوحات األأ فيما   

نهيار او أ، تراجع منطقة سبتيةمسح نتائج  من خالل ظهر، حيث اهميتهأوالتقليل من 

ن طريق الحج أعلى ذلك  ظهر بناء حيث، سالمية المبكرةفترة اإلال في قرارستنماط االأ

   .)(Baumgarten 2004, 20 ذاتها ةبتيأو منطقة س لنقباثير على أو تأهمية أ يغير ذ

 العديدبل وفي  ،سالم فحسبليس في اإل ،ةفريضة دينية بحتالحج فعلى الرغم من أن    

لى جانب ، إالمنتجات للتجارة بهاوالبضائع  ونيحملإال أن الحجاج كانوا يانات، من الد

بموسم فقط رتبط االهدف الديني المنشود، فالحديث هنا ليس عن طريق ذو طابع ديني 

قد الطريق  ههذتكون ، حيث من الممكن أن مركذلك األ ةطريق تجاري ي، بل هواحد
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في فترات مختلفة من السنة، كون وجود ميناء مهم كأيلة على البحر األحمر  تنشط

، منها وإليها لنقل البضائع والمنتوجات ،مختلفةالمناطق بال هتربطبحاجة إلى شبكات طرق 

لطريق يحتاج إلى إعادة نظر، فقد تبين أنه بالتالي فإن الحديث عن تراجع أهمية هذه او

باإلمكان أن يكون هناك تغيرات وظيفية على شبكات الطريق، إال أن مسألة اإلنهيار الكلية 

  .لشبكات الطرق أصبحت محل استفهام

ميناء تجاري، كما أن ك هافقد ظهر من خالل حفريات ويتكومب في العقبة دور   

 مستقراتنت بشكل واضح ازدهار عدد من القبة بيمسوحات ماغنس في منطقة شمال الع

توفرت بالتالي والزراعية،  مستقراتمن ال العديدكذلك وجود الحضارية في هذه المنطقة، و

، حيث تم تحديد إمكانية التواصل من خالل شبكات الطرق بين جنوب فلسطين وشمالها

عين الجديان إلى بير مسار هذه الطريق من أيلة وصوالً إلى بير هنديس وبير الفلس و

ديد عبوراً بمنطقتي وادي الرمان وحفرة وصوالً إلى بير ابن ع ،عورا ومنطقة وادي تمنا

وصوالً إلى بير أبو غليون  ،وصوالً إلى عبدة وسبتية وبير عسلوج والخالصة ،الرمان

   . )3خريطة ( ومن ثم إلى غزة

  يلةأخربة المفجر  طريق 3.3.6 

ظهرته أالطريق، لكن من خالل ما  هثير من المعلومات حول هذوجد الكتحقيقة ال    

همية هذا الموقع في أظهرت أمن الدراسات التي تمت على خربة المفجر، والتي  العديد

ربط خربة المفجر بمختلف المراكز همية أتأتي من هنا  ،سالمية المبكرةالفترة اإل

كثر أيساعد على بلورة مشهد قد   بأن هذا الفهم ،عتقاديإبو ،ذاتها الحضرية من الفترة
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يلة أفقد تم ربط خربة المفجر بالقدس، وسيتم ربطها ب ،همية هذا الموقعألدور و وضوحاً

   .من هذه الفترة ةخرى من المواقع المهمهي األ رالتي تعتب

ربط خربة المفجر تي تتحديد خريطة واضحة للطريق ال ،ثريعلى المستوى األ ،لم يتم   

ربط  ،خاصة في الفترة الرومانية ،تناولتالتوراتية ثرية األدراسات عض الببأيلة، لكن 

ومن القدس وصوالً إلى إلى أيلة، لكن في الفترة اإلسالمية المبكرة ال يوجد  ،أريحا بالقدس

الطريق، لكن أشارت بعض  هين خط سير هذما يبأو التاريخي ثري ألعلى المستوى ا

م تحدد بينما لالسائر من أريحا أن يكمل مساره إلى أيلة،  نه بإمكانأالمصادر العربية إلى 

 أم أنه مجرد ربط جغرافي ال أكثر وال أقل، ةمحددهناك طريق  تهذه المصادر ما إذا كان

  .)3خريطة (

 النقب في الطرق الداخلية  شبكات 3.4 

قرار أن االست ،يتضح من خالل ما تم استعراضه وتحليله في الفصلين الثاني والثالث   

من خالل أيضاً الحضاري في النقب استمر في الفترة اإلسالمية المبكرة، ولكن اتضح 

استعراض كافة التوجهات والنتائج األثرية أن هناك اختالفاً في كثافة وتوزيع هذا 

، فهل كان للنتائج المتعلقة االستقرار في الفترة اإلسالمية المبكرة عنه في الفترة البيزنطية

    الحضارية انعكاس على شبكات الطرق؟بالمستقرات 

ما تم تحليله فيما على  بناءوذلك  ،ي النقبف شبكات الطرق الفرعية والداخليةتناول أس   

المستوى تحليل على وبناء سالمية المبكرة، الفترة اإليتعلق بالمستقرات الحضارية في 

  .لى مستويينإادي العامل االقتصويمكن تقسيم  ،الطرق اتبشبك هقتصادي وعالقتاال



107 
 

وعالقته بالمشهد  ،س دينيطقالتغير في الحج ك .التغير في الحج :األول المستوى   

خريطة المشهد المتعلقة بهذه الفريضة إختلفت  فقد ،سالمية المبكرةالفترة اإلفي الحضاري 

 لقة وصل لطرقح منطقة النقب اعتبرت و، البيزنطية واإلسالمية الدينية ما بين الفترتين

 دولةبرز خطوط الحج في الأجعل مما المختلفة، الدينية بين المراكز الرابطة الحج 

لى إ سيناء والنقب وصوالً برع والذي ،ممثلة بخط الحج المصريعبر فلسطين تاإلسالمية 

 ،1م ،1990 الحموي( ،والمصرية ةلتقاء قوافل الحجاج الشاميإنقطة حيث كانت أيلة  ،يلةأ

لقوافل كانت فا ،فلسطين القادمة من مختلف مناطقبطرق الحجاج  ما فيما يتعلقأ )292

حيث كانت  ،النقب الرملة، ومن ثم إلى غزة، ومن غزة إلىلى إتتوجه من القدس 

  يلةأإلى وصوالً عبدة، و ةبتيبسمروراً  ستراحة لهذه القوافلاالخالصة نقطة 

)Abu Mustafa 2002, 80(.   

 فيالطرق التجارية وخريطة ر جوهري في وظيفة هل حدث تغي: المستوى الثاني   

في منطقة شرق البحر  نتيجة صعود اإلمبراطورية اإلسالمية؟ المبكرة سالميةالفترة اإل

العالمية، وتغير المركز الجغرافي  ىتغير مراكز القوهل بالتالي  ؟كقوة عالمية المتوسط

 على أي حال باإلمكان ؟ديةتغيرات اقتصا قد أدى إلى لهذه القوى من الغرب إلى الشرق،

  .ةلى ثالثإثيرات االقتصادية أتقسيم الت

قتصادي ختالف في طبيعة المستوى االاهل حدث تغير و :قتصاد المحليالا: ولاأل   

  ؟سالميةفترة اإلال في نتاجي على المستوى المحلي في النقبواإل
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منطقة عالقة ستوى نتاجي على مإوقتصادي اهل حدث تغير  :قتصاد المنطقةا: الثاني   

اء حنأو باقي أ ،و مصرأ ،باقي المناطق في فلسطينفي  سواءالمناطق األخرى ب النقب

  ؟بالد الشام

في طرق تجارية عالمية  به مرتكون النقب  :قتصادي العالميالتغير اال: ثالثال   

د رومانية والبيزنطية، فبعد التغير في مراكز القوى نتيجة صعوالالنبطية و اتالفتر

والعراق  ،مويةصبح مركزها بالد الشام في الفترة األأوالتي  ،سالميةمبراطورية اإلاإل

ادية قتصما هي طبيعة التحوالت اال ،على هذا التحول بناء، ةيوفارس في الفترة العباس

  ؟شبكات الطرقعلى  ذلك أثروما  العالمية التي حدثت نتيجة لذلك،

 طبيعة ن يعطينا صورة واضحة عنأالسابقة  هذا التحليل ضمن المستوياتيمكن ل   

في منطقة  سالمية المبكرةفترة اإلال فيشبكات الطرق في تغير التحول والو أ ،ستمراراال

 سقاطاتاعن  بعيداً ،الفترةهذه ن ع جديدةالنقب، والذي من خالله يمكن الخروج بنتائج 

 تربط وأ ،بهذه الفتراتسالمية المبكرة اإلالفترة  تربطمن خالل دراسة فترات سابقة 

   .لهذه المنطقة في الفترة اإلسالمية المبكرةبالهجر الحضاري والتجارة  الطرق واإلنتاج

فيما يتعلق قتصادي على الرغم من وجود نقص في الدراسات التي تناولت البعد اال   

لتي تمت ، بعكس كم الدراسات اارثاآلعلى  باالعتماد، وتحديداً سالمية المبكرةفترة اإلالب

تغيرات على أسس تحليل ال بناءالفترة البيزنطية، في ذاته البعد  دراسةطار إفي 

  .تغيرات في شبكات الطرق التي تؤدي هذا الدورالعلى  وأثر ذلكساسية، األقتصادية اال
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، تمثّل في في النقبما تم التركيز عليه في العديد من الدراسات التي تناولت الطرق    

في الفترة  تالطرق هجر هغزة، واالفتراض األساسي لهذه الدراسات أن هذطريق البتراء 

الطريق كطريق تجاري عالمي بين آسيا  هاإلسالمية المبكرة، نتيجة تراجع أهمية هذ

وأوروبا في الفترة اإلسالمية المبكرة، حيث اعتمدت هذه الدراسات على أن تغير مراكز 

ى منطقة شرق حوض المتوسط، أدى إلى تراجع إل ىبانتقال مركز القو ،القوى العالمية

الطريق، فعلى سبيل المثال تناول العديد من الدارسين دور قريش في الفترات  هدور هذ

الرومانية والبيزنطية كوسيط تجاري ما بين آسيا وأوروبا، حيث مثل طريق البخور 

ن شكل تحول ، لكموالعطور أحد أهم الطرق التي سلكتها قريش باتجارها مع بالد الشا

والتي سيطرت ) األموية(دور قريش من وسيط تجاري إلى جيش فاتح، ومن ثم إلى الدولة 

أدى إلى تغير كامل في الحركة والنشاط التجاري في هذه المنطقة،  ،على مناطق شاسعه

والذي أدى إلى انهيار دور هذه الطريق، لكن حقيقة ال يوجد معلومات كافية سواء تاريخية 

  . تثبت أو تنفي استمرار أو هجر هذه الطريق في الفترة اإلسالمية المبكرة أو أثرية

التي بنيت على حواف  ،ستناديةالجدران االف، في النقبوالمعادن لو تناولنا الزراعة    

في المنطقة بشكل عام، والتي كانت برز تعتبر األ ،الوديان في منطقة صحراوية كالنقب

فقد  ،)Mayerson 1960, 27-37( في هذه المنطقة الصحراوية زراعةللمهمتها توفير المياه 

ستغلت بهدف او ،سالمية المبكرة مساحة واسعة من هذه الجدرانفي الفترة اإلنيت ب

ستغلت بهدف جمع التي ابار عدد كبير من اآلحفر ، إلى جانب نتاجاإلزيادة الزراعة و

  .)Haiman 1995, 35( المياه
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نه أم أ ،بهدف سد الحاجة اًنتاجإقتصادياً، هل كان ا هذا النمطلكن ما الذي ترتب على    

ما هو وقليمي والدولي؟ لتصدير اإلبهدف انتج أنه أم أ نتاج بهدف التجارة والتبادل البيني؟إ

  ؟نتاجاإلنعكس على شبكات الطرق نتيجة لهذا اثر الذي األ

لى الشمال إنقب والواقعة المنطقة الجنوبية من ال في ،كالنحاس ،استخراج المعادنشكل    

في الفترة اإلسالمية كذلك األمر و، أهمية واضحة في فترات مختلفة يلةأمن مدينة 

 فقد .عالقته بشبكات الطرقفي إطار اإلنتاج المعدني على  التركيزالمبكرة، وسيتم 

في هذه  ثرية شبكات الطرق بصورة واضحةأخرائط مسوحات وحفريات أظهرت 

الزراعية أو  السكانية، أو بالمراكز اإلنتاجية سواء قرارستبمراكز اال وعالقتها ،المنطقة

أهمية على  ميناء ومركز حضري في هذه المنطقةيلة كأمدينة وجود كما مثّل ، المعدنية

نقطة إلتقاء طرق الحج، أبرزها  مثلت كما، عدة مستويات منها تصدير واستيراد المنتجات

يمكن أن  ،تركيب خريطة الطرق لهذه المنطقةفإن  لذلك ،دربي الحج الشامي والمصري

  .أكبرووضوحاً تركيزاً سالمية المبكرة فترة اإلاليخرج بنتائج تعطي 

كما  ،اهينظمة المأمن العديد  ،منطقة وادي عربة منهاو ،انتشرت في هذه المنطقة   

طرق شبكات انتشار فإن بالتالي القرى الزراعية، ومناجم النحاس والذهب، انتشرت 

 كما ،ة درب الحج المصريقبرز الطرق التي عبرت هذه المنطألكن  ،ظائف متعددةبو

مجموعة من الطرق المحلية لتصل بين المناطق والمراكز المختلفة، كالمناطق انتشرت 

الطريق التي ربطت منطقة وادي تمنا وبير  ها، وأهمالزراعية، ومناجم النحاس والذهب
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تبين مهماً إلنتاج المعادن، كما  مثلت هذه المواقع مركزاً ، حيثبأيلةوجبال عامر  عورا

  .شبكات الطرقبأعين المياه في هذه المنطقة  أن هناك عالقة بين

الطريق من أيلة إلى بير عورا، يظهر أن الطريق  ،بيل المثالسعلى  ،ولو تناولنا   

، إلى بير عورا نديس إلى بير الفلس وصوالًحومن بير  ،إتجهت شماالً لتصل بير هنديس

  .وصوالً إلى وادي تمنا إلى الشمال من بير عورا

كما ربطت طريق أيلة بمنطقة وادي طابا، حيث تم في هذه المنطقة مسح عدد من    

وصلت طريق كل من وادي ميرا  حيثالقرى الزراعية من الفترة اإلسالمية المبكرة، 

  . أيلةوصوالً إلى بوادي طويبه بوادي طابا 

م الكشف في منطقة وادي وجبل عديد عن مساجد تم تأريخها من الفترة اإلسالمية كما ت   

طرق، كون هذه المساجد ارتبطت الشبكات بالمساجد هذه  ربطمن الممكن والمبكرة، 

، كما يظهر في هذه المنطقة العديد من آبار ةوالزراعي ةالبدوي تستقرامبالعديد من ال

ديد، أما المسجد األخر فقد تم تحديده في منطقة جبل ع تم تحديد مسجد ، وقدن المياهيوأع

المستقرات الحضارية في منطقة بير تكون هذه ديد، ومن الممكن أن في منطقة وادي ع

  . )3خريطة ( شبكات من الطرقبابن عدي وفي منطقة بيار عديد قد ربطت 

و بالعديد أراكز الحضارية، فقد أشرنا إلى ارتباطها بالعديد من الم ،أما فيما يتعلق بأيلة   

مثلت إحدى الموانئ المهمة في بالد الشام في  قد من مناجم المعادن، إال أن هذه المدينة

مستودعات لتخزين البضائع المستوردة عن الفترة اإلسالمية المبكرة، حيث تم الكشف 
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د والمصدره، فقد كشف عن كميات من الخزف التي كانت تستورد من الصين، ومن المؤك

  .دون انقطاع أن العالقات التجارية بين مناطق مختلفة من آسيا وبالد الشام استمرت

هل أن التجارة البحرية في هذه الفترة أثرت على التجارة البرية؟ أم  ،لكن يبقى سؤال مهم

أن التجارة البرية احتفظت بأهميتها ودورها؟ وكيف كانت تتم عملية تصدير المنتجات 

  إلى باقي مناطق بالد الشام؟ وما دور التجارة البرية في هذا األمر؟والبضائع من أيلة 

الطريق من تكون هذه األسئلة، لكن من الممكن أن  لىوجد دالئل أو أجوبة قطعية عتال    

حافظت على دورها في هذه الفترة كرابط بين هاذين المركزين، ومن قد أيلة إلى غزة 

نت تنقل البضائع من وإلى هذه الموانئ، وما يدعم هذا أن القوافل التجارية كاأيضاً الممكن 

التوجه أن مراكز حضارية مختلفة استمر االستقرار فيها في الفترة اإلسالمية المبكرة منها 

  .عبدة وسبتية والخالصة، حيث تقع هذه المراكز على طول الطريق التي ربطت غزة بأيلة

قد بعوجة الحفير، ويظهر أن الطريق  ،لةكذلك األمر أي ،ومن الممكن أن طريقاً ربطت   

مرت بالعديد من أعين المياه، حيث وصلت الطريق من أيلة إلى بير قَطار، ومن بير 

إلى  سيد، ومن عين قسديققطار وصوالً إلى عين الحطارة، ومن هناك وصوالً إلى عين 

ره وصوالً عين الجديرات وصوالً إلى عوجة الحفير، وعلى األغلب أن الطريق يكمل مسا

إلى الخالصة ومن الخالصة إلى بير أبو غليون وصوالً إلى عين الشلطوله وصوالً إلى 

ومن ثم إلى بير عواد  ،أكملت مسارها إلى بئر السبعقد غزة، ومن الممكن أن الطريق 

  .  ومن ثم إلى بير أبو رقيق وصوالً إلى غزة
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صوالً إلى ل ببئر السابع والخليوالقدس ببيت لحم التي ربطت طريق ال كما تعتبر  

ومن الواضح ، من الطريق الرئيسية جبل سيناء ومصرإلى ر يعوجة الحفإلى الخالصة و

األول مباشرة إلى الخالصة ومن ثم إلى : أن الطريق وصوالً إلى بئر السبع سار بمسارين

، بير المشاش، وصوالً إلى بير عسلوجعوجة الحفير، والمسار األخر من بئر السبع إلى 

  .)3خريطة ( ومن ثم إلى عوجة الحفير

ومن الممكن أن طريق أخرى ربطت بئر السبع بكرنب مروراً ببير الحمام، وصوالً    

أكملت مسارها إلى قد إلى بيار عرعرة، ومن ثم إلى كرنب، ومن الممكن أن هذه الطريق 

  . لى أيلةعين الغزاالت، وصوالً إلى عين حسيبي، ومن ثم إلى عين الجديان وصوالً إ

  الطرق الداخلية في فلسطينشبكات  3.5  

خرى لو استعرضنا مجموعة من شبكات الطرق الداخلية في فلسطين، يظهر أمن ناحية    

المنطقة الجبلية  وسنتناولأن ما من موقع أو قرية أو مدينة إال اتصلت بها شبكات طرق، 

  .، على سبيل المثالالوسطى

 الحموي( مال نابلسعأمن القرى من  العديداإلسالمية فقد ذكرت كتب الجغرافيا    

 وسبسطية وسنجل )196، 2، م1990 الحموي( ،كالجيبالقدس، و )248، 5، م1990

 وقراوة بني حسانوعورتا والعازرية  ،)299- 264- 184 ،3م ،1990 الحموي( وسيلون

 مويالح( ومردا، وياسوف ويبرود وعين يبرود ،)319- 167- 67 ،4م ،1990 الحموي(

، والممتد من القدس ولو تناولنا مقطعاً من هذا الطريق، )427- 425- 104، 5م ،1990
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سبسطية  إلى نابلس، نالحظ أن هذا الطريق مر بعدد من المواقع أو المحطات، منها

  اللبنخان وصوالً إلى وصوالً إلى خان الساوية، نابلس وصوالً إلى 

)Abu Mustafa 2002, 79(، ومن الواضح أن عين الماء هذه كانت  ،عين ماء يضم الذي

ال يوجد هناك الكثير من المعلومات، أو الدالئل أو تزود المسافرين والقوافل بالماء، لكن 

لكن على الفترة اإلسالمية المبكرة، المعالم الحضارية التي تبين مسار هذا الطريق في 

، ومن الممكن أن ةيستمر بنفس مسار الطريق الرومانااألرجح أن مسار هذا الطريق 

 مسار هو نفسوالذي أنشأ في فترة االنتداب البريطاني يكون مسار الطريق الحالي 

، ةيكمل هذا الطريق مساره إلى سنجل، ومن ثم إلى عيون الحرميفي حين  ،القديم الطريق

ومن  ،من خزانات المياه تعود إلى الفترة الرومانية العديدحيث يقع على جانب الطريق 

في الفترة ويد المسافرين بالماء أيضاً، وتز قد استخدمت فيالخزانات تكون هذه أن  الممكن

ة تم بناء قلعة على قمة الجبل أعلى أبار المياه، ومن الممكن أن يكون لهذه القلعة يبيالصل

الطريق إلى  ههذ مسارتتبع  مكنالطريق، من هذا الموقع ي هدور في حماية وحراسة هذ

الجيب ومن ثم ومن البيرة  ،)526 ،1م، 1990 الحموي( إلى البيرةإلى جفنة ومن جفنة 

  .إلى شعفاط وإلى القدس

، فقد األخرى من الرحالة والجغرافيين معلومات عن شبكات الطرق العديدكما ذكر    

ذكر خسرو معلومات عن الطريق التي سلكها على طول الساحل من عكة وصوالً إلى 

مر بقرية  حيفافبعد أن خرج من  .ر من عكة إلى حيفاالقدس عن طريق الرملة، حيث سا

من البحر ويدخل إلى الجبل ناحية بعد هذا الموقع ينحرف طريق الساحل وتدعى كنيسة، 
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المشرق حيث الصحراوات والمحاجر التي تسمى وادي التماسيح، ويعود الطريق إلى 

  .)13 ،1993 روخس( محاذاة الشاطيء بعد مسيرة فرسخين، بعدها وصل إلى كفر سابا

كما أورد ناصر خسرو معلومات عن الطريق من عكة إلى طبرية ذهاباً وإياباً، فقد    

هجرية، حيث وصل إلى  338خرج من عكة يوم السبت الثالث والعشرين من شعبان سنة 

قرية تسمى بروة، ومن ثم إلى دامون، وإلى عبلين، ثم جنوباً بإتجاه قرية تسمى حظيرة، 

ى قرية تسمى إربل، وصوالً إلى طبرية، ومن ثم اكمل مساره إلى كفر كنه، ومن هناك إل

  ).13 -12- 11، 1993 خسرو(في حين حدد المسافة بين عكة وطبرية بأربعة فراسخ 

كما أورد ابن جبير هو األخر في رحلته من دمشق إلى عكة معلومات عن الطريق    

يمر ه ابن جبير وصوالً إلى عكة لم الواصل بين المدينتين، إال أن الطريق الذي مر ب

بانياس، ومن بانياس إلى عكة، كما ذكر المحطات التي توقف بها في رحلته بطبرية بل ب

  .على طول هذه الطريق، وقدم معلومات عن المسافات بين هذه المحطات أو المواقع

في قرية قد خرج ابن جبير من دمشق يوم الجمعة، وكان مبيت القافلة التي سار معها ل   

وهي بدارية على بعد فرسخ ونصف من دمشق، ثم ارتحل منها سحر  ،من قرى دمشق

يوم الجمعة إلى قرية تدعى بيت جن، وفي صباح يوم السبت رحل إلى بانياس، وارتحل 

عن بانياس عشي يوم السبت إلى قرية تعرف بالمسية وكان مبيته فيها، ورحل مع القافلة 

وطريقهم على ضياع "إلى تبنين، ورحل من تبنين يوم اإلثنين سحر يوم األحد وصوالً 

متصلة وعمائر منتظمة سكانها كلها مسلمون، فنزل يوم اإلثنين بضيعة من ضياع عكة 
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وبات هو والقافلة التي يسير معها يوم اإلثنين، وأصبحوا يوم الثالثاء في  "على بعد فرسخ

  ).275-274-273، 1964 ابن جبير(عكة 

معلومات عن  ذكرحيث عن فلسطين،  معلوماتخر المقدسي البشاري هو األ مكما قد   

ختالف عن امن أهم ما تناوله المقدسي عن فلسطين وبو ،المدن والقرى في الشام وفلسطين

قة طباقي الجغرافيين العرب هو تقسيمه فلسطين حسب طبوغرافيا السطح، حيث ذكر المن

 .منطقة الغور والصحراء أو بادية الشامو ،والمنطقة الجبلية الوسطى ،الساحلية

ة ثم إلى فيق مثلها ثم إلى لوتأخذ من دمشق إلى الكسوة بريدين ثم إلى جاسم مرح   

وتأخذ من طبرية إلى اللجون أو إلى جب يوسف أو إلى بيسان أو إلى عقبة . طبرية بريداً

لى قلنسوة مرحلة ثم وتأخذ من اللجون إ .أفيق أو إلى الجش أو إلى كفر كال مرحلة مرحلة

وتأخذ من جب . خذ من اللجون إلى بيت المقدس مرحلةإلى الرملة مرحلة وإن شئت ف

وتأخذ من  .يوسف إلى قرية العيون مرحلتين ثم إلى الفرعون ثم إلى عين الجر مرحلة

وتأخذ من الرملة ". "طبرية إلى عكا مرحلتين، ومن جبل لبنان إلى نابلس مرحلة مرحلة

وتأخذ  .أو إلى كفر سالم أو إلى مسجد إبراهيم أو إلى أريحاء مرحلة مرحلةإلى نابلس 

وتأخذ من ". "من الرملة إلى يافة أو إلى أرسوف أو إلى أزدود أو إلى رفح مرحلة مرحلة

 .بيت المقدس إلى إلى بيت جبريل أو إلى مسجد إبراهيم أو إلى نهر األردن مرحلة مرحلة

لس مرحلة، وتأخذ من بيت المقدس إلى أريحاء بريدين، وتأخذ من بيت المقدس إلى ناب

وتأخذ من . وتأخذ من غزة إلى بيت جبريل أو إلى أزدود أو إلى رفح مرحلة مرحلة
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وتأخذ من نابلس إلى أريحاء . مسجد إبراهيم إلى قاووس مرحلة ثم إلى صغر مرحلة

  ).89-88 ،1993 المقدسي(وتأخذ من يافة إلى عسقالن مرحلة . مرحلة

. كما أورد المقدسي معلومات مهمه عن البضائع والمنتوجات التي تصدر من فلسطين   

ومن . يرتفع من فلسطين الزيت والقطين والزبيب والخروب المالحم والصابون والفوط"

 .بيت المقدس الجبن والقطن وزبيب العينوني، والتفاح والمرايا وقدور والقناديل واإلبر

ض، ومعدن للرخام ببيت جبريل، وباألغوار معادن كبريت وبفلسطين مقاطع حجارة بي

  .)83 ،1993 المقدسي( وغيره، ويرتفع من البحيرة المقلوبة ملح منثور

مما سبق يتنبين أن التجارة البحرية وتطور مدن الساحل في الفترة اإلسالمية المبكرة،    

فإن هذه  ،كس من ذلكلم يسلب دور المراكز والمناطق الداخلية من فلسطين، بل على الع

بالتالي وأدوارها الحضارية والتجارية وغيرها، أداء استمرت في قد المراكز والمناطق 

على كافة المعطيات  بناءوذلك  ،فإن تراجعها لحساب المدن والموانئ الساحلية غير دقيق

  .التي تم استعراضها سابقاً
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  خالصة  3.6 

الحضاري في فترة البحث، جعلت من  قرارستاال لتتناودراسات التي الأن  في ال شك   

مر الذي جعل األالطرق وفهم أدوارها ووظائفها،  اتالصعوبة تركيب خريطة شبك

بالتالي فإنه من و، قرار الحضاري ذاتهستع االوموضوع الطرق بتشابك مع موض

  .معالجة الموضوعين بشكل متوازٍالضروري جداً 

عن أي فترة لم تتراجع  ،الفترة اإلسالمية المبكرة فيلطرق شبكات اأهمية أن ن يتب ولقد   

نتباه الطبقة السياسية الحاكمة خاصة احازت على قد سبقتها، وأن الطرق في هذه الفترة 

هتمام المجتمع االدراسة ، كما بينت في الفترة األموية، كالخليفة عبد الملك بن مروان

  .المحلي بشبكات الطرق المختلفة

هذه  وصلتربط شبكات الطرق المدن والمواقع الرئيسة في هذه الفترة، بل  يقتصرلم    

هتمام المجتمعات اوظائف مختلفة، لذلك فإن  وذلك ضمن ،قرارستكافة أنماط االالطرق 

بحاجة إلى معالجة أكبر من أنه عتقادي االمحلية بشبكات الطرق ألغراض متعددة ب

كون هذه الشبكات خضعت للتغيرات  ،ةالتطرق إلى شبكات الطرق الرئيسة والمهم

العديد من الدارسين ركز على هذه الطرق وقام باسقاط النتائج السياسية والعسكرية، و

عتقادي ابالتحليل بنية المجتمعات القائمة، وهذا التغيرات التي حدثت على هذه الطرق ب

  . يحتاج إلى مراجعة

حيوية من نواحي متعددة، وتطور على الرغم من ازدهار منطقة الساحل وأهميتها الف   

مدنها وسواحلها، إال أن باقي مناطق فلسطين والنقب لم يظهر فيها تراجع أو انهيار كما 
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فقد احتفظت  ،ثرية وتاريخية على حد سواء، بل على العكس من ذلكأادعت دراسات 

والتجاري وعلى مختلف  الحضاريالمناطق الداخلية من فلسطين بأهميتها ونشاطها 

الحديث عن تراجع أو انهيار أصبح محل استفهام وضحد، فإن خرى، بالتالي صعدة األاأل

لم تعد تمثل  ،ثريين الثبات توجهات معينةمن األ العديدنتقائية التي قام بها والعملية اال

  . مرجعية يمكن االستناد عليها في الدراسات التي قاموا بها
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  خاتمة .4  

على  سهالً مراًأ، ت الحضاريةقراستمفي العالقة بين شبكات الطرق وال الربطلم يكن    

ن موضوع البحث سيكون أ اعتقدتطالعي على موضوع الطرق، افي بداية  .طالقاإل

شكاالت إسس أنه ما لم يتم فك أدرك أفي هاذين الموضوعين، جعلني  بحث، لكن السهالً

خرة أبين الفترتين البيزنطية المتل عام أو في فلسطين بشكفي النقب  ت الحضاريةقراستمال

عطت أمن المواد الحضارية التي  العديدشكاالت إ معالجةسالمية المبكرة، وما لم يتم واإل

ثرية وللمناطق الممسوحة، فلن يكون هناك رؤية جديدة لشبكات التحديد الزمني للمواقع األ

مربوطة بالفترات التي سبقتها، فترة  هذه الستبقى و ،سالمية المبكرةفترة اإلال فيالطرق 

سالمية فترة اإلللالزمني رباك في التحديد عتقادي هو الذي خلق حالة اإلاوهذا الربط ب

ثري بطريقة محايدة الفترة على المستوى األهذه بسيس منهجيات أتمحاولة ، بالتالي المبكرة

تثبيت  أمامب قد يفتح البامر الذي األمسبق،  مقرره بشكلسس وعلمية، وغير خاضعة أل

  .  بشكل عام وفي فلسطين بشكل خاص في النقباإلسالمية المبكرة لفترة ل نتائج جديدة

في  كبيراً تراجعاً أن هناكفي النقب ثرية التي تمت المسوحات األمن خالل نتائج ظهر    

بناء على تحليل أنماط االستقرار ، سالمية المبكرةفترة اإل الحضاري في قرارستاال

نتائج فحين نقارن على سبيل المثال  ،في النقب في الفصلين األول والثاني الحضاري

أن  تجدوسالمية الفترة اإلنتائج العمل األثري حول الفترة البيزنطية بالعمل األثري حول 

  .في عدد المواقع بين الفترتين شاسعاً هناك فرقاً



121 
 

 في المسوحاتاإلسرائيليين ريين ثاأل غالبيةداة تحليل كما فعل أهذه المقارنة ك عتمدلم تُ   

ماذا حصل  ،وهو ريد من هذه المقارنة طرح سؤال واحدأنما إ، التي تم إجراءها في النقب

  .سالميبعد الفتح اإل في النقبللمجتمع المحلي 

معد هناك منهج مقصود كان نما إ ،ت صدفةًأم تهذه المسوحات لن نتائج أي دعتقااب   

عدة أسس نظرية هذه النتائج، وهذا المنهج تبلور من خالل عليه خرجت  بناءو ،اًمسبق

ن الدولة هي التي أي أوالمجتمع، العالقة بين الدولة كان من أبرزها تحديد  ،ثريةأو

نهيار الدولة يعني افإن في النقب، لذلك  حضاريال قرارستاالبتوجيه عملية  وقامت ،دعمت

وتحديد العديد من المواد قراءة  رباك الذي حصل فيلى جانب اإلإ .نهيار المجتمعا

والتي كان لها انعكاس على تحديد العديد من نماذج الفخار على أنها  ،الفخارالحضارية ك

 تحديدمما زاد من تعقيد بيزنطية وأنها لم تستمر وصوالً إلى الفترة اإلسالمية المبكرة، 

       .  بطريقة علمية محايدة سالمية المبكرةاإل فترةال

   على الدراسات التاريخية والجغرافيةثعلى نتائج العمل األ وبناء فإن  ،ري، وبناء

من التغييرات بين عدة  العديدعلى كامل فلسطين، وإن مرت بالممتدة شبكات الطرق 

، وال يعني لشبكات الطرق هذه هذا أن هناك انهياراً ال يعني ي فترة واحدة،ففترات أو 

  .خرىأق مناطتراجع و أمناطق  ازدهارهذا 

سواء المدن الرئيسية أو  ،مثلت الطرق عملية تواصل بين المراكز الحضارية المختلفة   

الفترة  ذجميعها كالً حضارياً متكامالً منشكلت المناطق الزراعية وحتى البدوية، والتي 

البيزنطية المتأخرة، كما كان لهذه الطرق وظائف وأنواع مختلفة، وقد أشرنا إلى اهتمام 
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براطورية الرومانية بشبكات الطرق، سواء الطرق الرئيسة التي خدمت الدولة وحركة اإلم

تمع التجارة ومختلف النشاطات الحضارية، أو الطرق الفرعية التي كانت تخدم المج

 .المحلي نفسه بكافة مستوياته

تمثل اإلشكال المهم والرئيسي في العديد من الدراسات التي تناولت شبكات الطرق    

الفترات أو المراحل التاريخية التي تراجعت فيها أدوار هذه الطرق، حيث ربطت ب

دراسات هجر هذه الطرق أو المحطات بالفترة اإلسالمية المبكرة، حتى أن هذه الدراسات 

جزمت بانتهاء دورها في فترة الدارسة، إال أن هذا الربط في هجر هذه الطرق جاء 

  . انية، أو تراجعها بشكل حادمتشابكاً مع هجر المواقع االستيط

كما إدعت الدراسات التي ذهبت بهذا االتجاه، أن إشكاالت الهجر أو التراجع في أدوار    

هذه الطرق لم يظهر في الفترة االسالمية المبكرة فحسب، فقد اعتبرت دراسات أن تطور 

جارة في منطقة المالحة البحرية في الفترة الرومانية وما ترتب على ذلك من تطور هذه الت

البحر األحمر، متمثالً بطريق بحري موازية لخط التجارة البري الممتد من الهند إلى 

سواحل البحر األبيض المتوسط في فلسطين، عامالً هاماً في تراجع أدوار الطرق التجارية 

  . البرية

ر في حين اعتبرت دراسات أخرى، أن التجارة البحرية لم تكن ذات تأثير على أدوا   

شبكات الطرق البرية، أو عامالً في التراجع أو االنهيار لهذه الطرق، والتفسير الذي ضحد 

هذا التوجه، قام على أساس أن التجارة البحرية تجارة موسمية تتعلق باالبحار وظروف 

  .البحر، بالتالي ال تدوم هذه التجارة طوال العام كالتجارة البرية
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تم إجمالها في السابق، اإلهتمام النبطي والروماني ظهر من خالل المداخالت التي    

بشبكات الطرق، ليس في منطقة النقب فحسب، بل على كامل فلسطين وتمثّل ذلك بحماية 

هذه الطرق، واإلهتمام بها من خالل التعبيد والرصف، وتوفير الخدمات التي تحتاج لها 

وحتى تجهيزها لعبور هذه الطرق كالمياه واالستراحات، وتوفير حاجات القوافل، 

الجيوش، إضافة إلى وضع حجارة األميال التي دلت على خط سير الطريق من منطقة إلى 

  .أخرى

يتضح أن االهتمام بشبكات الطرق بدأ منذ الفتح اإلسالمي نفسه، وتبين ذلك من خالل    

لجيش استمرار استخدام شبكات طرق من الفترات السابقة، ومن خالل دراسة العالقة بين ا

اإلسالمي الفاتح والطرق، وتبلور االهتمام األموي بشبكات الطرق في فلسطين من كون 

الطرق عنصراً حيوياً لتلبية كافة األنشطة السياسية واإلدارية والعسكرية واالقتصادية 

والدينية، ويتضح االهتمام بشبكات الطرق على المستوى التقني من حجارة األميال التي تم 

مناطق مختلفة من فلسطين، حيث يظهر من محتوى هذه النقوش أن العديد  اكتشافها في

من شبكات الطرق تمت إعادة تأهيلها مرة أخرى، ويظهر هذا االهتمام األموي بشبكات 

  .                                                    الطرق على غرار االهتمام الروماني والبيزنطي

أن هذا االهتمام كان : م األموي بشبكات الطرق من عدة أمور، األولويستدل االهتما      

من الممكن أن : ذا صلة باالهتمام اإلداري للدولة ضمن حركة التطوير والتعريب، والثاني

العديد من الطرق التي كانت مستخدمه أصبحت بحاجة إلى إعادة تأهيل مع خالفة عبد 

توفير عدد من الخدمات : رق جديدة، وثالثاًالملك، كما أصبحت هناك حاجة لبناء وشق ط
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على طولها، أبرزها توفير المياه والحماية العسكرية، ويظهر من خالل تتبع عدد من 

شبكات الطرق في مناطق مختلفة من فلسطين، تلك العالقة بين الطرق وبين اآلبار أو 

شف عن العديد من أعين المياه التي كانت تزود المسافرين والقوافل بالماء، كما تم الك

أبراج المراقبة، والتي استمر عدد منها من الفترة البيزنطية، وإنشاء أبراج جديدة في 

القرنين (الفترة اإلسالمية المبكرة، واستمر االهتمام بشبكات الطرق في القرون الالحقة 

 ، حيث مثّل بناء الخانات والنُزل من األمور المهمة)العاشر والحادي عشر الميالديين

واعتبرت هذه الخانات استراحات للمسافرين وللقوافل، باإلضافة إلى البعد الدفاعي لتوفير 

   .الحماية واألمن للحركة التجارية وحركة البضائع والحجاج والمسافرين
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Site-N Site-Name Byz E-Islam Description Excavation Source X Y

1 Nahal Besor Yes Campsite Gazit 125.1 100600 79322

5 Nahal Besor Yes Graves Gazit 125.5 101583 79646

7 Nahal Besor Yes Kiln Gazit 125 101679 79423

8 Nahal Besor Yes Yes Church Gazit 125 101678 79714

9 Nahal Besor Yes Kiln Gazit 125 101677 79625

12 Nahal Besor Yes Remains Gazit 125 102078 79622

14 Nahal Besor Yes Remains Gazit 125 102578 79519

17 Nahal Besor Yes Remains Gazit 125 102985 79332

22 Urim (Northeast) Yes Yes Graves Gazit 125 15565 79855

24 El Juleib M Yes Remains Gazit 125 107679 79876

18 Nahal Besor Yes Aqueduct Gazit 125 103545 79800

30 Nahal Besor Yes Embankment Gazit 125 100700 78215

44 Nahal Besor Yes Campsite Gazit 125 101609 78507

52 Nahal Besor Yes Campsite Gazit 125 101586 78539

54 Nahal Besor Yes Yes Campsite Gazit 125 101194 77540

56 Nahal Besor Yes Yes Campsite Gazit 125 101295 77138

57 Nahal Besor Yes Structures Gazit 125 101709 77239

68 Nahal Besor Yes Structures Gazit 125 101210 76368

72 Nahal Besor Yes Structures Gazit 125 101316 76276

87 Nahal Besor Yes Settlement Gazit 125 101611 76048

91 Juz el Batal M Yes Cemetry Gazit 125 102697 76148

60 Be'er 'ali abu sa'alik Yes Yes Campsite Gazit 125 101805 77048

95 Nahal Besor Yes Yes Campsite Gazit 125 107595 75960

101 Es Suweiwin Yes Tell Gazit 125 101119 75780

104 Nahal Besor Yes Remains Gazit 125 101618 75361

107 Nahal Besor Yes Yes Campsite Gazit 125 102003 75752

109 Nahal Besor Yes Campsite Gazit 125 102395 75037

110 Nahal Besor Yes Campsite Gazit 125 102497 75840

111 Nahal Besor Yes Yes Cemetry Gazit 125 102505 75451

67 Nahal Besor Yes Kiln Gazit 125 101199 76347

25 El Juleib M Yes Structure Gazit 125 108182 79521

37 Nahal Besor Yes Campsite Gazit 125 101094 78224

114 Qa'et Abu Susein Yes Structure Yes Gazit 125 104538 75155

97 Nahal Besor Yes Settlement Yes Gazit 125 101119 75768

61 Be'er hamdi es sani' Yes Yes Ruins Gazit 125 109706 76953

115 Abu Susein Yes Remains Gazit 125 105091 75161

117 Nahal Besor Yes Structure Gazit 125 101615 74813

119 Nahal Besor Yes Structure Gazit 125 101905 74478

جدول 1: نتائج المسوحات األثرية في منطقة النقب
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Site-N Site-Name Byz E-Islam Description Excavation Source X Y

123 Nahal Besor Yes Remains Gazit 125 102399 74777

136 Abu Susein Yes Structure Gazit 125 105690 74654

138 Shemurat Ha-Besor Yes Yes Campsite Gazit 125 109200 74366

139 Shemurat Ha-Besor Yes Cairns Gazit 125 109814 74456

140 Shemurat Ha-Besor Yes Cairns Gazit 125 109923 74057

128 Nahal Besor Yes Campsite Gazit 125 102590 74265

89 Nahal Besor Yes Remains Gazit 125 102515 76158

142 Nahal Besor Yes Kiln Gazit 125 101311 73086

144 Nahal Besor Yes Piles Gazit 125 101801 73184

150 Nahal Besor Yes Kiln Gazit 125 102401 73376

154 Nahal Besor Yes Remains Gazit 125 102510 73581

158 Nahal Besor Yes Structure Gazit 125 102700 73285

160 Kh. el Far Yes Settlement Yes Gazit 125 106387 73569

161 H. Be'er Shema' Yes Campsite Gazit 125 106705 73068

163 Without Name Yes Yes Campsite Gazit 125 108393 73856

164 Without Name Yes Campsite Gazit 125 109191 73058

122 Nahal Besor Yes Kiln Gazit 125 102303 74774

165 Without Name Yes Yes Campsite Gazit 125 109614 73850

166 Without Name Yes Cairns Gazit 125 109708 73358

167 Without Name Yes Campsite Gazit 125 109921 73748

168 Without Name Yes Cairn Gazit 125 109959 73159

169 Nahal Besor Yes Campsite Gazit 125 100000 72892

170 Nahal Besor Yes Campsite Gazit 125 99997 72494

172 Nahal Besor Yes Campsite Gazit 125 101197 72775

174 Nahal Besor Yes Campsite Gazit 125 102097 72179

175 Nahal Besor Yes Structures Gazit 125 102194 72582

177 Nahal Besor Yes Pile Gazit 125 102494 72289

141 Nahal Besor Yes Wall Gazit 125 101409 73279

171 Nahal Besor Yes Remains Gazit 125 100997 72682

147 Nahal Besor Yes Graves Gazit 125 102290 73478

179 Nahal Besor Yes Kiln Gazit 125 102608 72181

182 Nahal Besor Yes Cairn Gazit 125 102905 72576

183 Nahal Besor Yes Wall Gazit 125 102907 72485

184 Be'er el Haj Musa Ab Yes Settlement Gazit 125 10307572282

186 Nahal Besor Yes Remains Gazit 125 103295 72390

187 Nahal Besor Yes Settlement Gazit 125 103289 72275

188 Nahal Besor Yes Remains Gazit 125 103292 71993

189 Without Name Yes Remains Gazit 125 104417 72918

190 Without Name Yes Cemetery Gazit 125 105149 72725

194 Without Name Yes Campsite Gazit 125 108904 72663
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196 Nahal Besor Yes Campsite Gazit 125 102202 71801

198 Nahal Besor Yes Structure Gazit 125 102945 71439

200 Nahal Besor Yes Aqueducts Gazit 125 103207 71199

201 Nahal Besor Yes Kilns Gazit 125 103301 71385

205 Nahal Besor Yes Campsite Gazit 125 103399 71073

195 Without Name Yes Campsite Gazit 125 101306 71493

193 Without Name Yes Installation Gazit 125 107697 72068

192 Without Name Yes Campsite Gazit 125 107605 72268

191 Without Name Yes Campsite Gazit 125 107188 72374

207 Without Name Yes Remains Gazit 125 106304 71576

208 Without Name Yes Campsite Gazit 125 106805 71676

209 Without Name Yes Campsite Gazit 125 107403 71574

210 Without Name Yes Campsite Gazit 125 107697 71778

211 Without Name Yes Campsite Gazit 125 108617 71570

212 Without Name Yes Campsite Gazit 125 109412 71860

213 Without Name Yes Yes Campsite Gazit 125 100194 70598

217 Without Name Yes Structures Gazit 125 101708 70287

219 Without Name Yes Campsite Gazit 125 102100 70300

220 Without Name Yes Campsite Gazit 125 102212 70104

221 Bir Wakili Shuteiwi Yes Settlement Gazit 125 103709 70793

222 Nahal Besor Yes Campsite Gazit 125 103805 70693

223 Nahal Besor Yes Campsite Gazit 125 104001 70696

224 Nahal Besor Yes Yes Dams Gazit 125 104203 70387

225 Nahal Besor Yes Yes Structure Gazit 125 104300 70389

227 Nahal Besor Yes Kilns Gazit 125 104407 70387

233 Nahal Besor Yes Yes Ruins Gazit 125 104605 70190

234 Nahal Besor Yes Campsite Gazit 125 104811 70483

236 Nahal Besor Yes Kiln Gazit 125 104915 70288

242 Nahal Besor Yes Structure Gazit 125 105789 70075

243 Nahal Besor Yes Campsite Gazit 125 107205 70579

244 Nahal Besor Yes Structures Gazit 125 107517 70075

245 Nahal Besor Yes Campsite Gazit 125 107801 70779

246 Without Name Yes Structures Gazit 125 108209 70275

248 Without Name Yes Cairn Gazit 125 108911 70431

249 Without Name Yes Wall Gazit 125 109004 70288

250 Without Name Yes Campsite Gazit 125 109208 70004

251 Without Name Yes Installation Gazit 125 109456 70136

252 Without Name Yes Structure Gazit 125 109500 70233

253 Without Name Yes Graves Gazit 125 109606 70871

255 Without Name Yes Installation Gazit 125 109814 70292
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254 Without Name Yes Embankment Gazit 125 109800 70683

5 Giv'at Metar Yes Watch-Booth Govrin 139 143328 79715

9 Giv'at Metar Yes Watch-Booth Govrin 139 144564 79092

3 Tell es Saqaty Yes Yes Tell Govrin 139 141326 79924

11 Harei Yattir Yes Cistern Govrin 139 146347 79233

12 Kh. el Butm Yes Yes Cistern Govrin 139 148259 79004

15 Nahal Bikhra Yes Yes Structures Govrin 139 148748 79265

23 Nahal Shoqet Yes Cistern Govrin 139 142003 78014

25 Nahal Shoqet Yes Watch-Booths Govrin 139 142725 78095

26 Nahal Shoqet Yes Watch-Booth Govrin 139 142876 78408

29 Giv'at Mahat Yes Cisterns Govrin 139 143199 78121

30 Giv'at Mahat Yes Fort Govrin 139 143430 78233

32 Giv'at Mahat Yes Farmstead Govrin 139 143752 78411

33 Giv'at Mahat Yes Structures Govrin 139 143849 78562

34 Giv'at Mahat Yes Structure Govrin 139 143844 78829

36 Giv'at Mahat Yes Watch-Booth Govrin 139 144245 78187

39 Nahal Yattir Yes Watch-Booth Govrin 139 144939 78338

44 Harei Yattir Yes Structure Govrin 139 146087 78698

63 Kh. Haura Yes Yes settlement Govrin 139 143542 77192

50 Nahal Shoqet Yes Structure Govrin 139 140222 77798

64 Nahal Hur Yes Yes Structures Govrin 139 143761 77586

54 Nahal Shoqet Yes Cistern Govrin 139 142251 77805

68 Tuwaiyil el Mahdhi Yes Yes Fort Govrin 139 144199 77825

57 Nahal Shoqet Yes Watch-Booth Govrin 139 142929 77727

72 Harei Yattir Yes Pens Govrin 139 145043 77083

73 Harei Yattir Yes Watch-Booth Govrin 139 145274 77345

60 Kh. Haura Yes Structures Govrin 139 143119 77122

61 Kh. Haura Yes Church Govrin 139 143260 77012

74 Harei Yattir Yes Watch-Booth Govrin 139 145355 77718

75 Harei Yattir Yes Watch-Booth Govrin 139 145373 77516

78 Nahal Yattir Yes Farmstead Govrin 139 145920 77080

80 Nahal Yattir Yes Farmstead Govrin 139 146331 77085

99 Nahal Hur Yes Remains Govrin 139 143444 76112

101 Nahal Hur Yes Enclosure Govrin 139 143706 76385

102 Nahal Hur Yes Structure Govrin 139 144346 76791

103 Nahal Hur Yes Farmstead Govrin 139 144514 76212

104 Nahal Yattir Yes Fort Govrin 139 144699 76392

105 Nahal Yattir Yes Structure Govrin 139 144611 76122

109 Nahal Yattir Yes Watch-Booth Govrin 139 145115 76655

114 Nahal Yattir Yes Structure Govrin 139 145662 76224
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117 Nahal Yeshua' Yes Watch-Booth Govrin 139 147589 76122

119 Nahal Yeshua' Yes Structure Govrin 139 147871 76377

122 Nahal Yeshua' Yes Structure Govrin 139 148150 76392

124 Kh. Sa'weh Yes Cistern Govrin 139 148965 76015

125 Tel Yeshua' Yes Structure Govrin 139 149053 76076

136 Nahal Yattir Yes Farmstead Govrin 139 145161 75789

139 Nahal So'a Yes Fort Govrin 139 146010 75314

148 Harei 'Anim Yes Settlement Govrin 139 148630 75254

153 Harei 'Anim Yes Settlement Govrin 139 149024 75147

158 Harei 'Anim Yes Settlement Govrin 139 149729 75901

162 Kh. el Wutn Yes Yes Tell Govrin 139 142507 73979

164 Nahal Yattir Yes Structure Govrin 139 143497 74838

166 Nahal So'a Yes Structures Govrin 139 144293 74828

167 Nahal So'a Yes Farmstead Govrin 139 144456 74789

169 Nahal Molada Yes Farmstead Govrin 139 145015 74122

170 Nahal Molada Yes Farmstead Govrin 139 145414 74008

174 Harei 'Anim Yes Fort Govrin 139 146431 74446

183 Nahal 'Anim Yes Cistern Govrin 139 148664 74067

184 Nahal 'Anim Yes Farmstead Govrin 139 148800 74607

185 Nahal 'Anim Yes Structures Govrin 139 148832 74456

186 Nahal 'Anim Yes Structure Govrin 139 148958 74395

187 Nahal 'Anim Yes Structures Govrin 139 149031 74081

188 Nahal 'Anim Yes Structure Govrin 139 149284 74706

189 Nahal Yattir Yes Structure Govrin 139 140863 73492

192 Nahal Molada Yes Structure Govrin 139 142091 73242

193 Nahal Molada Yes Structures Govrin 139 142086 73651

194 Nahal Molada Yes Structure Govrin 139 142303 73733

197 Nahal 'Anim Yes Cistern Govrin 139 146900 73281

198 Be'er Tarshan Yes Yes Settlement Govrin 139 147297 73388

201 Nahal Segor Yes Structures Govrin 139 149114 73709

204 Nahal Yattir Yes Settlement Govrin 139 140067 72121

206 Nahal Yattir Yes Cistern Govrin 139 140328 72466

207 Nahal Yattir Yes settlement Govrin 139 140430 72765

211 Nahal 'Anim Yes Yes settlement Govrin 139 145178 72651

216 Nahal 'Anim Yes Farmstead Govrin 139 146180 72867

229 Nahal 'Anim Yes Structure Govrin 139 144125 71775

239 Harei' 'Ira Yes Farmstead Govrin 139 147919 71023

240 Kh. el Gharra Yes Yes Tell Govrin 139 148761 71145

242 Har Beriah Yes Structure Govrin 139 149055 71512

251 Nahal Be'er Sheva' Yes Yes Pen Govrin 139 140775 70376

252 Nahal Be'er Sheva' Yes Farmstead Govrin 139 140817 70235
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254 Nahal Be'er Sheva' Yes settlement Govrin 139 141500 69977

260 Nahal 'Anim Yes Cave Govrin 139 144728 70170

261 Nahal 'Anim Yes Structures Govrin 139 144927 70410

272 Nahal Be'er Sheva' Yes Cistern Govrin 139 147173 70209

272 Nahal Be'er Sheva' Yes Structure Govrin 139 147837 70094

8 H. Paqqu'a Yes Structures Baumgarten 166 119397 39304

9 Giv'ot Ivha Yes Dams Baumgarten 166 110194 38803

11 Wadi es-Sid Yes Structures Baumgarten 166 111900 38208

21 Nahal Sidra Yes Structure Baumgarten 166 110488 37106

24 Mishlat Shivta (west Yes Tower Baumgarten 166 112395 37607

32 Sede Paqqu'a Yes Structure Baumgarten 166 115899 37201

35 Ketef Shivta Yes Pen Baumgarten 166 119199 37204

38 Mizpe Shivta (west) Yes Settlement Baumgarten 166 111797 36603

42 Mizpe Shivta (west) Yes Tower Baumgarten 166 111897 36603

44 Kh. El-Musheirifa Yes Yes settlement Baumgarten 166 112596 36399

50 Eth Theiqu'a Yes Structure Baumgarten 166 117602 36698

52 Ketef Shivta Yes Fenced Baumgarten 166 117893 36597

53 Ketef Shivta Yes Tower Baumgarten 166 118091 36600

54 Ketef Shivta Yes Structure Baumgarten 166 118100 36301

56 Ketef Shivta Yes Pen Baumgarten 166 118198 36603

64 Nahal Sidra Yes Settlement Baumgarten 166 110706 35403

78 Mevo Shivta Yes Settlement Baumgarten 166 115401 35302

79 Nahal Qorha Yes Cistern Baumgarten 166 115496 35901

80 Mevo Shivta Yes Settlement Baumgarten 166 115496 35406

81 Ketef Shivta Yes Settlement Baumgarten 166 117205 35501

83 Ketef Shivta Yes Settlement Baumgarten 166 118298 35800

85 Ketef Shivta Yes Structure Baumgarten 166 119302 35702

88 Nahal Sidra Yes Cistern Baumgarten 166 110102 34396

100 Nahal Qorha Yes Cistern Baumgarten 166 114308 34108

101 Nahal Qorha Yes Tower Baumgarten 166 114811 34505

102 Ketef Shivta Yes Tower Baumgarten 166 115099 34405

103 Mevo Shivta (south) Yes Cistern Baumgarten 166 114998 34805

104 Nahal Qorha Yes Cistern Baumgarten 166 115194 34805

105 Nahal Qorha Yes Tower Baumgarten 166 115295 34195

106 Nahal Qorha Yes Tower Baumgarten 166 115298 34304

107 Nahal Qorha Yes Tower Baumgarten 166 115401 34696

108 Ketef Shivta Yes Tower Baumgarten 166 116906 34897

111 Ketef Shivta Yes Fort Yes Baumgarten 166 118497 34402

117 Biq'at Qorha Yes Structure Baumgarten 166 111000 33801

118 Nahal Qorha Yes Tower Baumgarten 166 111402 33501
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119 Nahal Qorha Yes Tower Baumgarten 166 112205 33007

120 Nahal Qorha Yes Settlement Baumgarten 166 112205 33706

121 Nahal Qorha Yes Tower Baumgarten 166 112398 33004

123 Nahal Qorha Yes Settlement Baumgarten 166 112898 33801

124 Nahal Qorha Yes Structure Baumgarten 166 113200 33706

125 Nahal Qorha Yes Structure Baumgarten 166 113500 33599

126 Nahal Qorha Yes Tower Baumgarten 166 113399 33297

127 Biq'at Qorha Yes Tower Baumgarten 166 113902 33703

128 Nahal Qorha Yes Tower Baumgarten 166 113908 33102

129 Biq'at Qorha Yes Cistern Yes Baumgarten 166 114210 33401

130 Nahal Qorha Yes Cistern Baumgarten166 114204 33099

131 Biq'at Qorha Yes Towers Baumgarten 166 114204 33907

132 Biq'at Qorha Yes Tower Baumgarten 166 114305 33706

133 Nahal Qorha Yes Settlement Baumgarten 166 114604 33202

134 Nahal Qorha Yes Settlement Baumgarten 166 114506 33401

135 Nahal Qorha Yes Settlement Baumgarten 166 114805 33901

136 Ketef Shivta Yes Settlement Baumgarten 166 116106 33613

137 Ketef Shivta Yes Settlement Baumgarten 166 116304 33597

138 Nahal Zetan Yes Settlement Baumgarten 166 117006 33107

139 Nahal Zetan Yes Settlement Baumgarten 166 117101 33102

140 Zetan Yes Settlement Baumgarten 166 117504 33297

141 Nahal Zetan Yes Tower Baumgarten 166 117607 33300

142 Nahal Zetan Yes Tower Baumgarten 166 117700 33306

143 Nahal Zetan Yes Reservoirs Baumgarten 166 117907 33507

145 Nahal Zetan Yes Pen Baumgarten 166 118603 33406

146 Nahal Mesura Yes Structure Baumgarten 166 119702 33706

147 Nahal Mesura Yes Structures Baumgarten 166 119817 33513

148 Nahal Mesura Yes Structures Baumgarten 166 119920 33334

149 Nahal Derorim Yes Tower Baumgarten 166 112306 32405

150 Nahal Derorim Yes Tower Baumgarten 166 112700 32201

151 Nahal Zetan Yes Tower Baumgarten 166 112798 32903

152 Nahal Zetan Yes Tower Baumgarten 166 112800 32805

153 Nahal Derorim Yes Tower Baumgarten 166 112896 32100

154 Nahal Zetan Yes Tower Baumgarten 166 113295 32800

155 Nahal Zetan Yes Tower Baumgarten 166 113606 32296

156 Nahal Zetan Yes Cistern Baumgarten 166 113709 32495

157 Biq'at Qorha Yes Cistern Baumgarten 166 113905 32702

158 Biq'at Qorha Yes Cistern Baumgarten 166 113899 32794

159 Nahal Zetan Yes Tower Baumgarten 166 113897 32003

160 Nahal Qorha Yes Tower Baumgarten 166 114006 32903
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161 Nahal Zetan Yes Cistern Baumgarten 166 114204 32296

162 Nahal Qorha Yes Campsite Baumgarten 166 114403 32900

163 Subeita (m) Yes Yes Settlement Yes Baumgarten 166 114601 32498

164 Subeita (north) Yes Courtyards Baumgarten 166 11470832900

165 Subetia (northeast) Yes Towres Baumgarten 166 11480332800

166 Nahal Zetan Yes Tower Baumgarten 166 114808 32008

167 Nahal Zetan Yes Settlement Baumgarten 166 114901 32305

168 Nahal Zetan Yes Tower Baumgarten 166 115096 32100

169 Nahal Zetan Yes Cistern Baumgarten 166 115099 32207

170 Nahal Zetan Yes Tower Baumgarten 166 115292 32302

171 Sede Hotav Yes Tower Baumgarten 166 115398 32402

172 Nahal Zetan Yes Cistern Baumgarten 166 115499 32098

173 Nahal Zetan Yes Tower Baumgarten 166 115600 32601

174 Nahal Zetan Yes Settlement Baumgarten 166 115600 32302

175 Nahal Zetan Yes Tower Baumgarten 166 115798 32089

176 Nahal Zetan Yes Tower Baumgarten 166 115795 32299

177 Nahal Zetan Yes Tower Baumgarten 166 115798 32201

178 Nahal Zetan Yes Tower Baumgarten 166 115899 32302

179 Nahal Zetan Yes Tower Baumgarten 166 116000 32500

180 Nahal Zetan Yes Tower Baumgarten 166 116201 32598

181 Nahal Zetan Yes Tower Baumgarten 166 116307 32299

182 Sede Hotav Yes Settlement Baumgarten 166 116296 32402

183 Sede Hotav Yes Settlement Baumgarten 166 116402 32405

184 Sede Hotav Yes Settlement Baumgarten 166 116503 32302

185 Nahal Zetan Yes Structure Baumgarten 166 116497 32503

186 Nahal Zetan Yes Settlement Baumgarten 166 116598 32307

187 Nahal Zetan Yes Towers Baumgarten 166 116794 32805

188 Sede Hotav Yes Tower Baumgarten 166 116595 32201

189 Nahal Zetan Yes Tower Baumgarten 166 116701 32299

190 Nahal Zetan Yes Tower Baumgarten 166 116696 32802

191 Nahal Zetan Yes Tower Baumgarten 166 116797 32696

192 Nahal Zetan Yes Tower Baumgarten 166 116908 32802

193 Nahal Zetan Yes Tower Baumgarten 166 116903 32500

194 Nahal Zetan Yes Cistern Baumgarten 166 117001 32699

195 Nahal Zetan Yes Tower Baumgarten 166 117104 32800

196 Nahal Zetan Yes Structure Baumgarten 166 117104 32699

197 Nahal Lavan Yes Tower Baumgarten 166 110099 31499

198 Nahal Lavan Yes Cistern Baumgarten 166 110896 31902

199 Nahal Derorim Yes Tower Baumgarten 166 112300 31603

200 Nahal Derorim Yes Tower Baumgarten 166 112596 31899
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201 Nahal Derorim Yes Tower Baumgarten 166 113497 31701

202 Nahal Derorim Yes Tower Baumgarten 166 113500 31399

203 Nahal Derorim Yes Structure Baumgarten 166 113502 31200

204 Nahal Derorim Yes Settlement Baumgarten 166 113597 31703

205 Nahal Derorim Yes Tower Baumgarten 166 113603 31301

206 Nahal Derorim Yes Tower Baumgarten 166 113701 31600

207 Nahal Derorim Yes Tower Baumgarten 166 113992 31404

208 Nahal Derorim Yes Tower Baumgarten 166 114196 31399

209 Nahal Derorim Yes Tower Baumgarten 166 114101 31404

210 Nahal Zetan Yes Cistern Baumgarten 166 114302 31899

211 Nahal Derorim Yes Tower Baumgarten 166 114406 31396

212 Nahal Zetan Yes Towers Baumgarten 166 114501 31905

213 Nahal Zetan Yes Tower Baumgarten 166 114604 31899

214 Nahal Zetan Yes Tower Baumgarten 166 114601 31801

215 Nahal Zetan Yes Tower Baumgarten 166 115292 31606

216 Nahal Zetan Yes Tower Baumgarten 166 115499 31401

217 Nahal Zetan Yes Settlement Baumgarten 166 115591 31804

218 Nahal Zetan Yes Tower Baumgarten 166 115591 31401

219 Nahal Zetan Yes Tower Baumgarten 166 115600 31304

220 Nahal Zetan Yes Tower Baumgarten 166 115692 31698

221 Nahal Zetan Yes Tower Baumgarten 166 115695 31606

222 Nahal Zetan Yes Tower Baumgarten 166 115698 31899

223 Nahal Zetan Yes Tower Baumgarten 166 115795 31606

224 Nahal Zetan Yes Settlement Baumgarten 166 115698 31502

225 Nahal Zetan Yes Tower Baumgarten 166 115695 31194

226 Nahal Zetan Yes Cisterns Baumgarten 166 115790 31701

227 Nahal Zetan Yes Tower Baumgarten 166 115793 31304

228 Nahal Zetan Yes Tower Baumgarten 166 116097 31404

229 Nahal Zetan Yes Structure Baumgarten 166 116109 31695

230 Nahal Zetan Yes Settlement Baumgarten 166 116500 31703

231 Nahal Zetan Yes Tower Baumgarten 166 116704 31905

232 Nahal Zetan Yes Towers Baumgarten 166 116903 31894

233 Nahal Zetan Yes Tower Baumgarten 166 116906 31804

234 Nahal Zetan Yes Tower Baumgarten 166 117101 31804

235 Nahal Zetan Yes Towers Baumgarten 166 117104 31703

236 Nahal Zetan Yes Tower Baumgarten 166 117205 31798

237 Nahal Zetan Yes Tower Baumgarten 166 117417 31905

238 Nahal Mesura Yes Structures Baumgarten 166 119811 31866

239 Nahal Lavan Yes Tower Baumgarten 166 110301 30300

240 Nahal Lavan Yes Tower Baumgarten 166 110491 30604

241 Nahal Lavan Yes Cistern Baumgarten 166 110698 30702
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242 Nahal Lavan Yes Cistern Baumgarten 166 110700 30599

243 Nahal Lavan Yes Tower Baumgarten 166 111296 30803

244 Nahal Lavan Yes Tower Baumgarten 166 111397 30901

245 Nahal Lavan Yes Tower Baumgarten 166 112205 30898

246 Nahal Lavan Yes Tower Baumgarten 166 112691 30498

247 Nahal Nezer Yes Tower Baumgarten 166 113897 30095

248 Nahal Derorim Yes Tower Baumgarten 166 113997 30498

249 Nahal Derorim Yes Tower Baumgarten 166 114095 30498

250 Nahal Nezer Yes Tower Baumgarten 166 114098 30191

251 Nahal Nezer Yes Tower Baumgarten 166 114199 30400

252 Nahal Nezer Yes Settlement Baumgarten 166 114512 30294

253 Nahal Nezer Yes Tower Baumgarten 166 114702 30101

255 Nahal Derorim Yes Tower Baumgarten 166 115102 30806

256 Nahal Derorim Yes Settlement Baumgarten 166 115094 30403

257 Nahal Derorim Yes Settlement Baumgarten 166 115205 30803

258 Nahal Derorim Yes Tower Baumgarten 166 115401 30604

259 Nahal Nezer Yes Settlement Baumgarten 166 115398 30104

260 Nahal Derorim Yes Tower Baumgarten 166 115600 30705

262 Nahal Derorim Yes Tower Baumgarten 166 115795 30803

263 Nahal Derorim Yes Dams Baumgarten 166 116100 30699

266 Nahal Derorim Yes Tower Baumgarten 166 117202 30406

267 Har Hotav Yes Reservoir Baumgarten 166 117305 30806

268 Nahal Derorim Yes Tower Baumgarten 166 117599 30602

269 Nahal Derorim Yes Tower Baumgarten 166 117798 30395

270 Nahal Derorim Yes Tower Baumgarten 166 118005 30509

274 Nahal Derorim Yes settlement Baumgarten 166 118894 30098

275 Nahal Derorim Yes Cistern Baumgarten 166 119092 30196

1 Nahal Besor Yes Structure Cohen 167 120607 39550

2 Nahal Besor Yes Cistern Cohen 167 120848 39046

6 Nahal Zalzal Yes Pen Cohen 167 125764 39500

7 Nahal Besor Yes Structure Cohen 167 127100 39205

20 Nahal Zalzal Yes Potsherds Cohen 167 123903 38404

31 Nahal Besor Yes Structure Cohen 167 121408 37581

33 Nahal Besor Yes Structure Cohen 167 122498 37001

34 Nahal Besor Yes Tower Cohen 167 122694 37600

40 Ramat Boqer Yes Structure Cohen 167 128978 37055

42 Nahal Besor Yes Structure Cohen 167 121567 35980

47 Giv'ot Mesora Yes Structures Cohen 167 124318 36465

53 Nahal Besor Yes Settlement Cohen 167 122164 35345

55 Nahal Besor Yes Structure Cohen 167 123452 35483
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56 Nahal Besor Yes Cave Cohen 167 123235 35661

57 Nahal Besor Yes Pen Cohen 167 125826 35786

58 Nahal Besor Yes Pens Cohen 167 126386 35071

59 Nahal Besor Yes Structure Cohen 167 126593 35573

63 Nahal Besor Yes Settlement Cohen 167 129402 35657

68 Nahal Besor Yes Structures Cohen 167 122683 34778

69 Nahal Besor Yes Settlement Cohen 167 123836 34349

71 Nahal Besor Yes Settlement Cohen 167 126527 34886

72 Nahal Besor Yes Structure Cohen 167 127128 34470

78 Nahal Ha'ets Yes Structure Cohen 167 129568 34729

81 Nahal Besor Yes Tower Cohen 167 125464 33037

89 Nahal Besor Yes Structures Cohen 167 127810 32402

91 Sede-Boqer Yes Structure Cohen 167 129700 32706

92 Sede-Boqer Yes Yes Settlement Cohen 167 129803 32495

93 Sede-Boqer Yes Yes Structure Cohen 167 129807 32309

94 Sede-Boqer Yes Mosque Cohen 167 129900 32419

96 Har Boqer Yes Cairns Cohen 167 122362 31588

99 Har Boqer Yes Structures Cohen 167 123515 31079

101 Nahal Besor Yes Settlement Cohen 167 124542 31301

102 Har Boqer Yes Settlement Cohen 167 124719 31521

103 Har Boqer Yes Structures Cohen 167 124930 31691

106 Nahal Besor Yes Yes Settlement Cohen 167 127313 31659

107 Sede-Boqer Yes Settlement Cohen 167 128308 31040

119 Horvat Ma'ora Yes Fort Yes Cohen 167 126020 30603

121 Nahal Besor Yes Pen Cohen 167 127421 30946

126 Har Haluqim Yes Structures Cohen 167 128103 30314

3 Nahal Revivim Yes Cairn Cohen 168 135801 39804

4 Nahal Revivim Yes Structures Cohen 168 135803 39601

5 Nahal Revivim Yes Structures Cohen 168 136600 39302

6 Har Haluqim Yes Structure Cohen 168 136689 39226

9 Har Rahma Yes Settlement Cohen 168 137206 39189

12 Nahal Boqer Yes Structures Cohen 168 132307 38703

16 Nahal Boqer Yes Structure Cohen 168 133695 38510

17 Har Haluqim Yes Structure Cohen 168 133744 38309

31 Nahal Revivim Yes Settlement Cohen 168 139087 38819

35 Nahal Boqer Yes Remains Cohen 168 131125 37502

36 Nahal Boqer Yes Cistern Cohen 168 132621 37686

37 Har Haluqim Yes Structures Cohen 168 133084 37693

45 Nahal Haro'a Yes Remains Cohen 168 134796 36904

49 Nahal 'Ahdir Yes Cave Cohen 168 138209 36239
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50 Nahal 'Ahdir Yes Structures Cohen 168 138312 36418

53 Nahal 'Ahdir Yes Structures Cohen 168 138616 36393

55 Nahal Ha'ez Yes Caves Cohen 168 130222 35025

56 Har Haluqim Yes Inscriptions Cohen 168 130311 35376

58 Har Haluqim Yes Structures Cohen 168 131772 35238

59 Har Haluqim Yes Structure Cohen 168 133592 35437

63 Nahal Haro'a Yes Structures Cohen 168 135548 35812

71 Nahal 'Ahdir Yes Structure Cohen 168 138518 35170

72 Nahal 'Ahdir Yes Structures Cohen 168 138717 35903

73 Nahal 'Ahdir Yes Settlement Cohen 168 138722 35518

80 Har Haluqim Yes Engraving Cohen 168 130303 34753

81 Nahal Ha'ez Yes Structure Cohen 168 130806 34500

84 Nahal Haro'a Yes Cave Cohen 168 135262 34579

87 Nahal Haro'a Yes Cisterns Cohen 168 136176 34515

91 Nahal 'Ahdir Yes Pen Cohen 168 139200 34400

93 Nahal Haro'a Yes Settlement Cohen 168 130330 33115

94 Har Haluqim Yes Structures Cohen 168 130311 33277

95 Nahal Haro'a Yes Structures Cohen 168 130391 33470

100 Nahal Hazaz Yes Remains Cohen 168 133800 33029

105 Nahal Hazaz Yes Structures Cohen 168 135411 33375

106 Nahal Hazaz Yes Graves Cohen 168 136184 33250

107 Nahal Hazaz Yes Mosque Cohen 168 136841 33694

108 Nahal Hazaz Yes Settlement Cohen 168 136826 33573

109 Nahal Haro'a Yes Settlement Cohen 168 130073 32622

110 Nahal Haro'a Yes Inscriptions Cohen 168 130100 32808

111 Nahal Haro'a Yes Structure Cohen 168 130185 32781

112 Nahal Haro'a Yes Cistern Cohen 168 130418 32281

117 Nahal Haro'a Yes Pen Cohen 168 135521 32372

118 Harei Hatira Yes Structures Cohen 168 135813 32301

119 Harei Hatira Yes Structure Cohen 168 135877 32472

120 Harei Hatira Yes Structures Cohen 168 135781 32090

126 Nahal Haro'a Yes Cistern Cohen 168 134283 31722

127 Harei Hatira Yes Graves Cohen 168 137157 31538

128 Sede Zin Yes Remains Cohen 168 132258 30518

129 Nahal Haro'a Yes Structure Cohen 168 132733 30805

132 Sede Zin Yes Structure Cohen 168 133699 30241

5 Ramat Matred Yes Pens Lender 196 121794 19703

6 Ramat Matred Yes Structures Lender 196 121705 19599

8 Ramat Matred Yes Settlement Lender 196 121707 19413

9 Ramat Matred Yes Settlement Lender 196 121894 19109
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10 Nahal 'Avedat Yes Inscription Lender 196 122820 19903

11 Nahal 'Avedat Yes Settlement Lender 196 122503 19816

14 Ramat Matred Yes Structures Lender 196 122306 19282

15 Nahal 'Avedat Yes Structure Lender 196 123255 19812

20 Nahal 'Avedat Yes Inscription Lender 196 123412 19204

25 Nahal 'Avedat Yes Structures Lender 196 124204 19408

26 Nahal Zena' Yes Structures Lender 196 124122 19202

31 Har Eldad Yes Structure Lender 196 125904 19291

33 Har Eldad Yes Structure Lender 196 126164 19792

34 Har Eldad Yes Structure Lender 196 126086 19694

36 Har Eldad Yes Settlement Lender 196 126680 19515

39 Har Eldad Yes Structures Lender 196 126682 19289

40 Har Eldad Yes Yes Structures Lender 196 126571 19206

44 Har Eldad Yes Structures Lender 196 127680 19603

52 Nahal Zin Yes Structure Lender 196 128671 19510

62 Ramat Matred Yes Structures Lender 196 120670 18402

70 Nahal 'Avedat Yes Inscription Lender 196 122816 18803

71 Nahal 'Avedat Yes Inscription Lender 196 122911 18601

72 Nahal 'Avedat Yes Inscription Lender 196 122599 18606

73 Nahal 'Avedat Yes Inscription Lender 196 122510 18506

83 Nahal 'Avedat Yes Inscription Lender 196 123811 18397

87 Nahal Zena' Yes Structure Lender 196 124805 18506

89 Nahal Zena' Yes Structure Lender 196 124902 18198

91 Har Eldad Yes Structures Lender 196 125294 18714

92 Nahal Zena' Yes Yes Structures Lender 196 125802 18597

93 Nahal Zena' Yes Structures Lender 196 125239 18508

94 Nahal Zena' Yes Structures Lender 196 125498 18404

95 Nahal Zena' Yes Structure Lender 196 125199 18313

98 Nahal Zena' Yes Settlement Lender 196 125153 18012

99 Nahal Zena' Yes Structures Lender 196 125372 18018

102 Har Eldad Yes Structures Lender 196 126303 18701

108 Har Eldad Yes Settlement Lender 196 127580 18708

119 Nahal Zin Yes Structures Lender 196 129267 18493

122 Nahal Matred Yes Structure Lender 196 120816 17905

123 Nahal Matred Yes Yes Structures Lender 196 120430 17590

126 Nahal Matred Yes Structure Lender 196 120229 17510

127 Nahal Matred Yes Structure Lender 196 120528 17488

128 Nahal Matred Yes Structure Lender 196 120034 17417

132 Nahal 'Avedat Yes Structures Lender 196 121725 17406

134 Nahal Matred Yes Structure Lender 196 121020 17198
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141 Nahal 'Avedat Yes Settlement Lender 196 123097 17921

144 Nahal 'Avedat Yes Structure Lender 196 123011 17420

149 Nahal 'Avedat Yes Structure Lender 196 123725 17105

158 Nahal Zena' Yes Structures Lender 196 125580 17914

160 Nahal Zena' Yes Structures Lender 196 125891 17726

161 Nahal Zena' Yes Structures Lender 196 125498 17723

162 Nahal Zena' Yes Structure Lender 196 125000 17526

163 Nahal Zena' Yes Structures Lender 196 125698 17515

166 Nahal Zena' Yes Settlement Lender 196 125895 17125

167 Nahal Zena' Yes Structure Lender 196 126381 17612

169 Nahal Zena' Yes Structure Lender 196 126077 17426

175 Nahal Zena' Yes Structure Lender 196 128374 17697

179 Nahal Zin Yes Structure Lender 196 129662 17796

180 Nahal Zin Yes Structure Lender 196 129467 17697

181 Nahal Zin Yes Encampment Lender 196 129562 17508

182 Nahal Zin Yes Encampment Lender 196 129671 17291

183 Rekhes Nafha Yes Structure Lender 196 128928 17247

184 Rekhes Nafha Yes Structure Lender 196 129068 17160

186 Nahal 'Avedat Yes Structures Lender 196 120843 16522

188 Nahal 'Avedat Yes Structures Lender 196 120641 16411

189 Nahal 'Avedat Yes Structures Lender 196 120065 16005

191 Nahal 'Avedat Yes Structure Lender 196 121138 16621

195 Nahal Geve' Yes Structures Lender 196 122430 16517

197 Nahal 'Avedat Yes Structures Lender 196 123179 16759

199 Nahal 'Avedat Yes Structure Lender 196 123725 16615

201 Nahal 'Avedat Yes Structure Lender 196 123700 16417

203 Nahal 'Avedat Yes Structure Lender 196 123924 16127

204 Nahal Geve' Yes Structure Lender 196 123417 16072

206 Nahal Zena' Yes Structure Lender 196 124607 16912

207 Nahal Zena' Yes Structures Lender 196 124419 16812

209 Nahal Zena' Yes Settlement Lender 196 124470 16422

212 Nahal Zena' Yes Structures Lender 196 124408 16220

213 Nahal Zena' Yes Structure Lender 196 125403 16919

215 Nahal Zena' Yes Structure Lender 196 125201 16620

220 Nahal Zena' Yes Structure Lender 196 126281 16613

221 Nahal Zena' Yes Structures Lender 196 126886 16522

225 Nahal Zena' Yes Structure Lender 196 127474 16722

231 Nahal Zin Yes Settlement Lender 196 129549 16802

232 Nahal Zin Yes Structures Lender 196 129866 16788

233 Nahal Zin Yes Structure Lender 196 129352 16802
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235 Rekhes Nafha Yes Structure Lender 196 129802 16493

236 Rekhes Nafha Yes Structures Lender 196 129666 16400

243 Ramat Matred Yes Structure Lender 196 120040 15411

246 Nahal 'Avedat Yes Structures Lender 196 120969 15097

248 Nahal 'Avedat Yes Structure Lender 196 121186 15598

249 Nahal 'Avedat Yes Structures Lender 196 121475 15569

250 Nahal Geve' Yes Structures Lender 196 121931 15513

251 Nahal Geve' Yes Structures Lender 196 123182 15762

252 Nahal 'Avedat Yes Structures Lender 196 123430 15720

253 Nahal 'Avedat Yes Structures Lender 196 123219 15507

254 Nahal Geve' Yes Structures Lender 196 123618 15458

255 Nahal Geve' Yes Structures Lender 196 123412 15152

264 Nahal Zena' Yes Structures Lender 196 125301 15323

267 Rekhes Nafha Yes Structures Lender 196 126201 15817

285 Rekhes Nafha Yes Structures Lender 196 129551 15910

295 Nahal Geve' Yes Structures Lender 196 122667 14808

313 Rekhes Nafha Yes Structures Lender 196 127070 14715

319 Rekhes Nafha Yes Structures Lender 196 128957 14423

323 Rekhes Nafha Yes Yes Structures Lender 196 129170 14019

343 Rekhes Nafha Yes Structures Lender 196 127871 13429

352 Nahal Yeter Yes Structures Lender 196 120685 12489

360 Nahal Yeter Yes Structure Lender 196 122943 12086

361 Nahal Yeter Yes Structures Lender 196 122222 12004

365 Nahal Geve' Yes Structures Lender 196 123273 12740

388 Rekhes Nafha Yes Structures Lender 196 127472 12733

395 Rekhes Nafha Yes Structures Lender 196 129361 12815

407 Nahal Yeter Yes Structures Lender 196 120743 11082

411 Nahal Yeter Yes Structures Lender 196 121320 11281

415 Nahal Yeter Yes Yes Structures Lender 196 122122 11592

417 Nahal Yeter Yes Structures Lender 196 122719 11281

441 Har Nafha Yes Structures Lender 196 127587 11108

467 Nahal Yeter Yes Yes Structures Lender 196 123191 10097

482 Nahal Zin Yes Structures Lender 196 127683 10953

17 Nahal Mitnan Yes Yes Structures Haiman 198 103476 9512

18 Nahal Mitnan Yes Structures Haiman 198 103885 9504

19 Nahal Mitnan Yes Structure Haiman 198 103927 9698

20 Nahal Mitnan Yes Structure Haiman 198 103039 9328

21 Nahal Mitnan Yes Structures Haiman 198 103057 9085

26 Nahal Horsha Yes Encampment Haiman 198 104810 9070

29 Nahal Horsha Yes Structures Haiman 198 105928 9953
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33 Nahal Horsha Yes Structure Haiman 198 106695 9607

36 Nahal Horsha Yes Cistern Haiman 198 106254 9095

41 Nahal Horsha Yes Structures Haiman 198 106051 9948

43 Nahal Horsha Yes Structures Haiman 198 106833 9750

47 Nahal Horsha Yes Structures Haiman 198 107051 9965

50 Nahal Horsha Yes Structures Haiman 198 107007 9021

53 Nahal Sirpad Yes Structures Haiman 198 108865 9946

54 Nahal Sirpad Yes Structure Haiman 198 108829 9718

60 Nahal Sirpad Yes Winepress Haiman 198 108802 9316

61 Nahal Sirpad Yes Structures Haiman 198 108701 9340

64 Nahal Sirpad Yes Structure Haiman 198 108164 9311

66 Nahal Sirpad Yes Structures Haiman 198 109204 9455

71 Wadi el-Halufi Yes Structure Haiman 198 100114 8205

74 Wadi el-Halufi Yes Structures Haiman 198 101836 8511

77 Wadi el-Halufi Yes Structures Haiman 198 101899 8144

78 Wadi el-Halufi Yes Structure Haiman 198 101894 8342

83 Wadi el-Halufi Yes Tower Haiman 198 102061 8090

85 Nahal Mitnan Yes Yes Structures Haiman 198 103542 8558

86 Nahal Mitnan Yes Structures Haiman 198 103432 8732

106 Nahal Sirpad Yes Structures Haiman 198 107826 8668

111 Nahal Sirpad Yes Structure Haiman 198 108907 8354

113 Nahal Sirpad Yes Structures Haiman 198 108755 8933

114 Nahal Sirpad Yes Structure Haiman 198 108878 8720

116 Nahal Sirpad Yes Yes Structures Haiman 198 108495 8617

121 Nahal Sirpad Yes Structures Haiman 198 109246 8308

123 Wadi el-Halilifi Yes Structures Haiman 198 100884 7420

124 Wadi el-Halilifi Yes Structure Haiman 198 100948 7285

129 Wadi el-Halilifi Yes Cisterns Haiman 198 101850 7589

153 Nahal Horsha Yes Structures Haiman 198 106705 7342

158 Nahal Sirpad Yes Structures Haiman 198 108888 7555

168 Nahal Kadesh Barnea Yes Campsite Haiman 198 100102 6594

171 Wadi el-'Asli Yes Tower Haiman 198 101414 6714

173 Wadi el-'Asli Yes Settlement Haiman 198 101794 6682

176 Giv'at Barnea Yes Structures Haiman 198 102439 6175

187 Giv'at Barnea Yes Structures Haiman 198 104871 6329

189 Nahal Horsha Yes Encampment Haiman 198 105087 6400

195 Nahal Horsha Yes Encampment Haiman 198 107380 6074

204 Nahal Sirpad Yes Yes Structure Haiman 198 109361 6332

213 Wadi el-'Asli Yes Structures Haiman 198 102897 5900

218 Wadi el-'Asli Yes Settlement Haiman 198 103115 5905
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224 Giv'at Barnea Yes Structures Haiman 198 104074 5446

232 Giv'at Barnea Yes Yes Structures Haiman 198 105541 5951

241 Nahal Hosni Yes Yes Structures Haiman 198 106823 5540

243 Nahal Hosni Yes Yes Structures Haiman 198 107654 5488

246 Nahal Horsha Yes Structure Haiman 198 107502 5633

247 Nahal Hosni Yes Structures Haiman 198 107563 5726

251 Nahal Hosni Yes Structures Haiman 198 108510 5312

253 Nahal Sirpad Yes Structures Haiman 198 109356 5721

255 Wadi el-Huwar Yes Campsite Haiman 198 100161 4524

264 Nahal Kadesh Barnea Yes Yes Structure Haiman 198 104278 4179

266 Nahal Horsha Yes Structures Haiman 198 104910 4600

268 Nahal Horsha Yes Structures Haiman 198 105362 4255

269 Nahal Horsha Yes Structures Haiman 198 105445 4132

271 Nahal Horsha Yes Structures Haiman 198 105214 4605

272 Nahal Horsha Yes Structures Haiman 198 105389 4890

281 Nahal Horsha Yes Yes Structures Haiman 198 108069 4848

282 Nahal Horsha Yes Structures Haiman 198 108260 4664

286 Nahal Sirpad Yes Structures Haiman 198 109319 4296

291 Wadi el-Huwar Yes Structures Haiman 198 100747 3195

298 Wadi Umm Hashim Yes Walls Haiman 198 101865 3065

305 Nahal Horsha Yes Structures Haiman 198 104523 3164

308 Nahal Kadesh Barnea Yes Structures Haiman 198 1059233396

310 Nahal Kadesh Barnea Yes Campsite Haiman 198 105619 3218

327 Wadi Umm Hashim Yes Yes Pens Haiman 198 101046 2117

329 Wadi Umm Hashim Yes Yes Structures Haiman 198 101095 2271

331 Nahal Kadesh Barnea Yes Structures Haiman 198 1023142428

332 Nahal Kadesh Barnea Yes Structure Haiman 198 102650 2075

338 Nahal Kadesh Barnea Yes Structures Haiman 198 1033732585

339 Nahal Kadesh Barnea Yes Structures Haiman 198 1036602492

342 Nahal Horsha Yes Structure Haiman 198 107502 2136

343 Nahal Sirpad Yes Structures Haiman 198 109616 2901

344 Wadi Umm Hashim Yes Structures Haiman 198 100955 1236

345 Wadi Umm Hashim Yes Structures Haiman 198 100752 1479

346 Wadi Umm Hashim Yes Encampment Haiman 198 100838 1190

347 Wadi Umm Hashim Yes Structures Haiman 198 100681 1209

348 Wadi Umm Hashim Yes Structure Haiman 198 100494 1388

349 Wadi Umm Hashim Yes Structure Haiman 198 101174 1359

350 Wadi Umm Hashim Yes Structure Haiman 198 101299 1251

357 Nahal Kadesh Barnea Yes Yes Settlement Haiman 198 103863 1805

364 Nahal Horsha Yes Encampment Haiman 198 108059 1408
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365 Nahal Horsha Yes Structures Haiman 198 109098 1057

366 'Ein Qedeis Yes Yes Campsite Haiman 198 100465 508

368 'Ein Qedeis Yes Yes Campsite Haiman 198 100499 204

369 'Ein Qedeis Yes Campsite Haiman 198 100686 290

371 'Ein Qedeis Yes Yes Campsite Haiman 198 101387 314

373 'Ein Qedeis Yes Yes Campsite Haiman 198 101929 312

378 'Ein Qedeis Yes Structures Haiman 198 102716 560

1 Nahal Sirpad Yes Structures Haiman 199 110383 9624

6 Nahal Sirpad Yes Structures Haiman 199 111752 9789

14 Nahal 'Aqrav Yes Encampment Haiman 199 113433 9407

23 Nahal Nizzana Yes Structure Haiman 199 114588 9405

26 Nahal Nizzana Yes Encampment Haiman 199 115050 9817

27 Nahal Nizzana Yes Structures Haiman 199 115338 9071

30 Nahal Nizzana Yes Encampment Haiman 199 116140 9117

36 Nahal Nizzana Yes Encampment Haiman 199 117429 9162

38 Nahal Yeter Yes Encampment Haiman 199 117765 9886

42 Nahal Nizzana Yes Structures Haiman 199 117840 9052

44 Nahal Yeter Yes Settlement Haiman 199 118222 9591

52 Nahal Ela Yes Encampment Haiman 199 119689 9065

56 Nahal Ela Yes Settlement Haiman 199 119916 9586

57 Nahal Ela Yes Settlement Haiman 199 119862 9903

66 Nahal Sirpad Yes Encampment Haiman 199 111795 8901

68 Nahal Sirpad Yes Structures Haiman 199 111634 8261

69 Nahal Sirpad Yes Settlement Haiman 199 111707 8179

74 Nahal Sirpad Yes Structure Haiman 199 112138 8168

76 Nahal Sirpad Yes Yes Settlement Haiman 199 112332 8496

85 Nahal Nizzana Yes Structures Haiman 199 114830 8300

88 Nahal 'Akhshuv Yes Encampment Haiman 199 115287 8494

89 Nahal Nizzana Yes Inscriptions Haiman 199 115351 8819

90 Nahal Nizzana Yes Settlement Haiman 199 115537 8660

93 Nahal 'Akhshuv Yes Pens Haiman 199 115575 8009

100 Nahal Nizzana Yes Encampment Haiman 199 116580 8657

107 Nahal Nizzana Yes Structures Haiman 199 116987 8097

108 Nahal Nizzana Yes Structures Haiman 199 117504 8522

109 Nahal Nizzana Yes Pens Haiman 199 117371 8951

111 Nahal Nizzana Yes Structures Haiman 199 117787 8252

113 Nahal Yeter Yes Structures Haiman 199 118836 8517

116 Nahal Ela Yes Pens Haiman 199 119353 8629

117 Nahal Ela Yes Structure Haiman 199 119407 8515

122 Nahal Ela Yes Structure Haiman 199 119593 8017
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123 Nahal Sirpad Yes Encampment Haiman 199 110091 7714

128 Nahal Sirpad Yes Encampment Haiman 199 110845 7304

132 Nahal Sirpad Yes Settlement Haiman 199 111496 7601

145 Nahal Sirpad Yes Structures Haiman 199 112899 7595

158 Nahal 'Akhshuv Yes Settlement Haiman 199 115925 7619

160 Nahal 'Akhshuv Yes Structures Haiman 199 115748 7336

162 Nahal 'Akhshuv Yes Encampment Haiman 199 116302 7101

163 Nahal Nizzana Yes Encampment Haiman 199 117890 7716

165 Nahal Nizzana Yes Structures Haiman 199 118108 7895

167 Nahal Nizzana Yes Structures Haiman 199 118707 7849

169 Nahal Nizzana Yes Structures Haiman 199 117996 7110

171 Nahal Nizzana Yes Structure Haiman 199 118623 7315

175 Nahal Ela Yes Encampment Haiman 199 119605 7517

177 Nahal Sirpad Yes Structure Haiman 199 110293 6395

181 Nahal Sirpad Yes Structures Haiman 199 111067 6061

188 Nahal Sirpad Yes Threshing Floor Haiman 199 112890 6938

192 Nahal Sirpad Yes Pen Haiman 199 112560 6203

193 Nahal Sirpad Yes Pile Haiman 199 113088 6804

199 Nahal 'Aqrav Yes Pen Haiman 199 114601 6946

208 Nahal Nizzana Yes Pen Haiman 199 115593 6763

210 Nahal 'Akhshuv Yes Encampment Haiman 199 116420 6655

213 Nahal 'Akhshuv Yes Encampment Haiman 199 116808 6214

219 Nahal Nizzana Yes Pen Haiman 199 118952 6718

221 Nahal Nizzana Yes Encampment Haiman 199 119015 6823

225 Ramat Barnea' Yes Settlement Haiman 199 110050 5360

227 Nahal Sirpad Yes Pens Haiman 199 111160 5405

229 Nahal Sirpad Yes Settlement Haiman 199 111692 5011

231 Nahal Sirpad Yes Pens Haiman 199 112944 5158

234 Nahal Sirpad Yes Encampment Haiman 199 113621 5201

240 Nahal Nizzana Yes Structures Haiman 199 118950 5705

241 Nahal Nizzana Yes Pen Haiman 199 119308 5306

244 Nahal Nizzana Yes Fort Haiman 199 110153 4750

245 Nahal Nizzana Yes Pens Haiman 199 110356 4604

248 Nahal Sirpad Yes Structures Haiman 199 110765 4735

265 Nahal 'Aqrav Yes Encampment Haiman 199 116401 4352

270 Nahal Nizzana Yes Structures Haiman 199 119623 4990

273 Nahal Sirpad Yes Structure Haiman 199 110651 3815

276 Nahal 'Ayarim Yes Structures Haiman 199 113302 3000

278 Nahal 'Ayarim Yes Settlement Haiman 199 113907 3259

283 Nahal 'Ayarim Yes Structure Haiman 199 114500 3352
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291 Nahal 'Aqrav Yes Pen Haiman 199 116351 3209

293 Nahal 'Aqrav Yes Settlement Haiman 199 117802 3809

294 Nahal 'Aqrav Yes Structure Haiman 199 118355 3755

297 Nahal 'Aqrav Yes Structures Haiman 199 118758 3408

298 Nahal 'Aqrav Yes Settlement Haiman 199 118707 3104

300 Nahal 'Aqrav Yes Encampment Haiman 199 119056 3102

301 Nahal 'Aqrav Yes Structures Haiman 199 119002 3000

304 Nahal Sirpad Yes Encampment Haiman 199 110203 2052

310 Nahal 'Ayarim Yes Structures Haiman 199 112653 2151

313 Nahal 'Aqrav Yes Settlement Haiman 199 115925 2938

315 Nahal 'Aqrav Yes Structures Haiman 199 115892 2087

328 Nahal 'Aqrav Yes Settlement Haiman 199 118032 2873

330 Nahal 'Aqrav Yes Settlement Haiman 199 118491 2720

331 Nahal 'Aqrav Yes Structures Haiman 199 118720 2686

333 Nahal 'Aqrav Yes Settlement Haiman 199 118821 2574

335 Nahal 'Aqrav Yes Settlement Haiman 199 119105 2931

336 Nahal 'Aqrav Yes Structure Haiman 199 119317 2940

337 Nahal 'Aqrav Yes Structures Haiman 199 119771 2587

339 Nahal Sirpad Yes Encampment Haiman 199 110369 1617

340 Nahal Sirpad Yes Encampment Haiman 199 110295 1242

343 Nahal 'Ayarim Yes Structures Haiman 199 111927 1623

348 Nahal 'Aqrav Yes Structures Haiman 199 114750 1888

349 Nahal 'Aqrav Yes Fence Haiman 199 114894 1363

351 Nahal 'Aqrav Yes Settlement Haiman 199 115362 1209

352 Nahal 'Aqrav Yes Fence Haiman 199 115256 1046

353 Nahal Kabbir Yes Encampment Haiman 199 116547 1429

355 Nahal Kabbir Yes Encampment Haiman 199 116713 1867

359 Nahal 'Aqrav Yes Encampment Haiman 199 117636 1871

364 Nahal 'Ayarim Yes Structure Haiman 199 111244 645

368 Mezad Har Gizron Yes Fort Yes Haiman 199 113382 388

372 Nahal 'Aqrav Yes Encampment Haiman 199 119207 748

1 Nahal Ela Yes Settlement Haiman 200 120278 9651

2 Nahal Ela Yes Settlement Haiman 200 120638 9593

3 Nahal Ela Yes Piles Haiman 200 120435 9474

5 Nahal Ela Yes Settlement Haiman 200 120230 9086

6 Nahal Ela Yes Structures Haiman 200 120765 9220

8 Nahal Yeter Yes Encampment Haiman 200 121299 9890

10 Nahal Yeter Yes Settlement Haiman 200 121944 9927

11 Nahal Yeter Yes Cistern Haiman 200 121948 9414

12 Nahal Yeter Yes Settlement Haiman 200 121812 9157
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14 Nahal Yeter Yes Pen Haiman 200 122176 9420

17 Nahal Yeter Yes Structures Haiman 200 122351 9043

25 Nahal Yeter Yes Structures Haiman 200 125388 9000

31 Nahal Zin Yes Structure Haiman 200 127351 9310

33 Nahal Arikha Yes Settlement Haiman 200 128385 9923

34 Nahal Arikha Yes Settlement Haiman 200 128252 9524

44 Nahal Arikha Yes Pen Haiman 200 129396 9716

45 Nahal Arikha Yes Agricultural Com Haiman 200 129525 9841

47 Nahal Arikha Yes Settlement Haiman 200 129374 9537

51 Nahal Arikha Yes Cistern Haiman 200 129413 9914

55 Nahal Ela Yes Encampment Haiman 200 120907 8892

56 Nahal Ela Yes Piles Haiman 200 120918 8556

59 Nahal Ela Yes Settlement Haiman 200 120926 8050

60 Nahal Ela Yes Encampment Haiman 200 121112 8336

61 Nahal Ela Yes Pens Haiman 200 121196 8020

66 Nahal Yeter Yes Encampment Haiman 200 122125 8278

70 Nahal Yeter Yes Structures Haiman 200 123260 8733

76 Nahal Yeter Yes Structures Haiman 200 124928 8020

78 Nahal Yeter Yes Structures Haiman 200 125191 8763

82 Nahal Yeter Yes Encampment Haiman 200 125564 8220

83 Nahal Zin Yes Remains Haiman 200 126646 8817

85 Har Arikha Yes Pen Haiman 200 128329 8765

87 Nahal Arikha Yes Cupmarks Haiman 200 129124 8791

88 Nahal Arikha Yes Piles Haiman 200 129428 8522

91 Nahal Arikha Yes Depressions Haiman 200 129661 8810

92 Nahal Arikha Yes Pen Haiman 200 129902 8927

94 Nahal Nissana Yes Encampment Haiman 200 120355 7806

96 Nahal Ela Yes Inscrirption Haiman 200 120560 7183

100 Nahal Ela Yes Settlement Haiman 200 121528 7933

102 Nahal Ela Yes Encampment Haiman 200 121829 6998

103 Nahal Ela Yes Structures Haiman 200 121909 7328

104 Nahal Ela Yes Walls Haiman 200 122347 7218

108 Nahal Zin Yes Structure Haiman 200 126700 7836

115 Har Arikha Yes Cistern Haiman 200 129870 7319

121 Nahal Ela Yes Encampment Haiman 200 121370 6673

124 Nahal Ela Yes Threshing Floors Haiman 200 122853 6235

131 Nahal Zin Yes Encampment Haiman 200 127364 6433

134 Har Arikha Yes Structure Haiman 200 128202 6496

135 Har Arikha Yes Encampment Haiman 200 128715 6610

137 Har Arikha Yes Cistern Haiman 200 129114 6543
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140 Nahal Zin Yes Structure Haiman 200 129614 6097

147 Nahal Yeter Yes Encampment Haiman 200 124280 5567

155 Nahal Zin Yes Structure Haiman 200 126823 5561

162 Nahal Zin Yes Encampment Haiman 200 127298 5916

164 Nahal Zin Yes Structure Haiman 200 128275 5301

166 Nahal Zin Yes Encampment Haiman 200 128942 5070

167 Nahal Zin Yes Structures Haiman 200 129962 5323

170 Nahal Nissana Yes Encampment Haiman 200 120419 4342

180 Nahal Yeter Yes Encampment Haiman 200 123619 4381

181 Nahal Yeter Yes Structures Haiman 200 123902 4412

182 Nahal Yeter Yes Settlement Haiman 200 124412 4813

185 Nahal Zin Yes Structure Haiman 200 126309 4155

196 Nahal Zin Yes Structure Haiman 200 127874 4085

198 Nahal Zin Yes Structure Haiman 200 127773 4525

200 Nahal Zin Yes Threshing Floor Haiman 200 128004 4717

202 Nahal Zin Yes Settlement Haiman 200 128211 4481

210 Nahal Zin Yes Pen Haiman 200 129234 4268

212 Nahal Zin Yes Structures Haiman 200 129646 4804

215 Nahal Nissana Yes Encampment Haiman 200 121293 3110

224 Nahal Zin Yes Structures Haiman 200 125170 3414

225 Nahal Zin Yes Settlement Haiman 200 125538 3707

236 Nahal Zin Yes Remains Haiman 200 126767 3138

237 Nahal Zin Yes Remains Haiman 200 127418 3757

239 Nahal Zin Yes Pens Haiman 200 127747 3791

241 Nahal Zin Yes Pens Haiman 200 128489 3587

243 Nahal Zin Yes Threshing Floor Haiman 200 128963 3313

246 Nahal Zin Yes Structure Haiman 200 129327 3776

247 Nahal Zin Yes Structure Haiman 200 129392 3503

248 Nahal Zin Yes Structures Haiman 200 129497 3324

250 Nahal Nissana Yes Structures Haiman 200 120110 2477

253 Har Hemet Yes Pens Haiman 200 121280 2059

254 Har Hemet Yes Structure Haiman 200 121233 2690

260 Nahal Yeter Yes Settlement Haiman 200 124151 2793

268 Mesudat Har Hemet Yes Fort Haiman 200 124200 2694

269 Nahal Zin Yes Structure Haiman 200 125579 2584

272 Nahal Zin Yes Structure Haiman 200 126381 2287

275 Nahal Zin Yes Structure Haiman 200 128558 2600

280 Nahal Nissana Yes Structure Haiman 200 120401 1319

283 Har Hemet Yes Settlement Haiman 200 122329 1388

284 Har Hemet Yes Yes Settlement Haiman 200 122547 1391



173

Site-N Site-Name Byz E-Islam Description Excavation Source X Y

305 Nahal Zin Yes Pens Haiman 200 124153 1065

306 Nahal Zin Yes Pen Haiman 200 125176 1817

307 Nahal Zin Yes Structure Haiman 200 125269 1457

310 Nahal Zin Yes Pens Haiman 200 125816 1740

311 Nahal Zin Yes Settlement Haiman 200 125551 1804

312 Nahal Zin Yes Structure Haiman 200 126101 1233

313 Har Zin Yes Structures Haiman 200 126601 1216

322 Nahal Nissana Yes Encampment Haiman 200 120336 589

327 Nahal Nissana Yes Yes Settlement Haiman 200 120771 701

330 Har Hemet Yes Structures Haiman 200 121500 931

337 Nahal Zin Yes Structures Haiman 200 122950 399

338 Nahal Zin Yes Threshing Floors Haiman 200 123133 692

339 Nahal Zin Yes Pen Haiman 200 123269 839

340 Nahal Zin Yes Threshing Floors Haiman 200 123360 962

341 Nahal Zin Yes Structure Haiman 200 123489 294

1 Nahal 'Ayarim Yes Settlement Haiman 203 110891 -50

343 Nahal Zin Yes Structures Haiman 200 123877 123

6 Har Gizron Yes Structure Haiman 203 111748 -447

345 Nahal Zin Yes Pen Haiman 200 124297 699

7 Nahal 'Ayarim Yes Settlement Haiman 203 111896 -598

348 Nahal Zin Yes Pen Haiman 200 125377 427

8 Nahal 'Ayarim Yes Pen Haiman 203 111089 -950

350 Har Zin Yes Structure Haiman 200 126407 352

13 Nahal 'Aqrav Yes Structure Haiman 203 113290 -450

15 Nahal 'Aqrav Yes Structures Haiman 203 112991 -849

17 Nahal Darban Yes Structures Haiman 203 114247 -997

20 Nahal Kevir Yes Pens Haiman 203 115888 -947

21 Nahal Kevir Yes Campsite Haiman 203 116293 -46

23 Nahal 'Aqrav Yes Structures Haiman 203 119252 -16

28 Har Gizron Yes Settlement Haiman 203 111146 -1301

33 Nahal 'Aqrav Yes Structures Haiman 203 112595 -1199

37 Nahal Qozan Yes Campsite Haiman 203 113586 -1146

38 Nahal Qozan Yes Settlement Haiman 203 113591 -1350

39 Nahal Qozan Yes Structures Haiman 203 114296 -1992

42 Nahal Kevir Yes Settlement Haiman 203 118530 -1199

62 Nahal Nizzana Yes Structures Haiman 203 118935 -2499

64 Nahal Nizzana Yes Settlement Haiman 203 118182 -2898

66 Nahal Nizzana Yes Structures Haiman 203 118483 -3000

68 Nahal Nizzana Yes Remains Haiman 203 119137 -2846

78 Nahal Qozan Yes Structures Haiman 203 114893 -3249
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79 Nahal Qozan Yes Settlement Haiman 203 114938 -3597

85 Nahal Nizzana Yes Structure Haiman 203 116890 -3548

88 Nahal Nizzana Yes Structure Haiman 203 117387 -3098

90 Nahal Nizzana Yes Settlement Haiman 203 117185 -3349

91 Nahal Nizzana Yes Structures Haiman 203 117634 -3398

92 Nahal Nizzana Yes Settlement Haiman 203 117136 -3648

93 Nahal Nizzana Yes Structures Haiman 203 117937 -3648

95 Nahal Nizzana Yes Campsites Haiman 203 118035 -3198

96 Nahal Nizzana Yes Structures Haiman 203 118581 -3149

97 Nahal Nizzana Yes Campsite Haiman 203 119033 -3942

110 Nahal Qozan Yes Settlement Haiman 203 115036 -4091

111 Nahal Nizzana Yes Remains Haiman 203 115835 -4245

112 Nahal Nizzana Yes Structures Haiman 203 115482 -4394

116 Nahal Nizzana Yes Fence Haiman 203 116439 -4694

117 Nahal Nizzana Yes Threshing Floors Haiman 203 115987-4797

122 Nahal Elot Yes Campsite Haiman 203 111496 -5594

124 Nahal 'Aqrav Yes Settlement Haiman 203 113589 -5095

137 Nahal Nizzana Yes Pens Haiman 203 116588 -5091

139 Nahal Nizzana Yes Campsite Haiman 203 116584 -5847

142 Nahal Ramon Yes Structures Haiman 203 119585 -5447

151 Nahal Elot Yes Settlement Haiman 203 112736 -6998

152 Nahal Elot Yes Structures Haiman 203 112886 -6996

156 Nahal 'Aqrav Yes Structure Haiman 203 113137 -6391

163 Nahal Nizzana Yes Structure Haiman 203 115237 -6346

175 Nahal Horsha Yes Structures Haiman 203 110189 -7395

176 Nahal Horsha Yes Campsite Haiman 203 110187 -7796

177 Nahal Horsha Yes Threshing Floor Haiman 203 110486 -7744

178 Nahal Horsha Yes Structures Haiman 203 110392 -7945

180 Nahal Elot Yes Structures Haiman 203 111942 -7395

182 Nahal Elot Yes Structures Haiman 203 111238 -7595

184 Nahal Elot Yes Structures Haiman 203 112042 -7094

185 Nahal Elot Yes Settlement Haiman 203 112387 -7293

187 Nahal Elot Yes Structure Haiman 203 112739 -7595

195 Nahal Elot Yes Pen Haiman 203 113184 -7845

200 Nahal Nizzana Yes Remains Haiman 203 115439 -8015

209 Har Romem Yes Structure Haiman 203 111639 -8192

220 Nahal Nizzana Yes Structures Haiman 203 114603 -8139

221 Qarne Ramon Yes Structures Haiman 203 115484 -8736

223 Qarne Ramon Yes Structures Haiman 203 116486 -8096

230 Nahal Eshharim Yes Settlement Haiman 203 110394 -9490
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241 Nahal 'Arod Yes Structure Haiman 203 113088 -9539

243 Har Ramon Yes Settlement Haiman 203 114655 -9094

245 Har Ramon Yes Structure Haiman 203 114853 -9247

248 Nahal Ramon Yes Settlement Haiman 203 116790 -9109

250 Nahal Ramon Yes Pens Haiman 203 116743 -9950

1 Nahal Nizzana Yes Cairn Rosen 204 120156 -425

2 Nahal Nizzana Yes Structure Rosen 204 120193 -142

3 Nahal Nizzana Yes Structure Rosen 204 120195 -854

5 Nahal Nizzana Yes Cistern Rosen 204 120729 -93

6 Nahal Nizzana Yes Settlement Rosen 204 120858 -842

8 Nahal Nizzana Yes Structure Rosen 204 121062 -203

9 Nahal Nizzana Yes Yes Courtyard Rosen 204 121198 -44

18 Nahal Nizzana Yes Structure Rosen 204 122128 -482

23 Nahal Nizzana Yes Structures Rosen 204 122732 -704

26 Nahal Nizzana Yes Structure Rosen 204 122961 -866

29 Nahal Zin Yes Structure Rosen 204 123266 -175

32 Nahal Zin Yes Pen Rosen 204 123802 -503

33 Nahal Zin Yes Structures Rosen 204 123865 -198

36 Ma'ale Ramon Yes Walls Rosen 204 124224 -571

37 Ma'ale Ramon Yes Shetler Rosen 204 124271 -699

39 Ma'ale Ramon Yes Cairn Rosen 204 124552 -538

40 Ma'ale Ramon Yes Structures Rosen 204 124678 -543

42 Ma'ale Ramon Yes Structure Rosen 204 124767 -936

44 Nahal Zin Yes Piles Rosen 204 125200 -133

47 Nahal Ramon Yes Structure Rosen 204 126156 -852

51 Nahal Ramon Yes Structures Rosen 204 127559 -924

53 Nahal Ramon Yes Structures Rosen 204 128231 -730

54 Nahal Ramon Yes Structures Rosen 204 128364 -592

55 Nahal Ramon Yes Yes Structures Rosen 204 128905 -973

59 Nahal Ramon Yes Structure Rosen 204 129938 -536

60 Nahal Nizzana Yes Structures Rosen 204 120310 -1210

61 Nahal Nizzana Yes Settlement Rosen 204 120505 -2004

62 Nahal Nizzana Yes Settlement Rosen 204 120523 -1147

66 Nahal Nizzana Yes Structures Rosen 204 121139 -1386

67 Nahal Nizzana Yes Yes Settlement Rosen 204 121308 -1341

68 Nahal Ramon Yes Structures Rosen 204 121406 -1685

70 Nahal Ramon Yes Structures Rosen 204 122868 -1877

72 Nahal Ramon Yes Yes Settlement Rosen 204 123751 -1425

76 Nahal Ramon Yes Structures Rosen 204 124587 -1611

79 Nahal Ramon Yes Structures Rosen 204 125231 -1496
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84 Nahal Ramon Yes Structures Rosen 204 127505 -1222

87 Nahal Ramon Yes Structures Rosen 204 127730 -1821

89 Nahal Ramon Yes Piles Rosen 204 128472 -1929

90 Nahal Ramon Yes Structures Rosen 204 128517 -1240

91 Nahal Ramon Yes Yes Structures Rosen 204 128606 -1039

93 Nahal Ramon Yes Structures Rosen 204 129322 -1177

96 Nahal Nizzana Yes Settlement Rosen 204 120003 -2231

99 Nahal Nizzana Yes Pile Rosen 204 120420 -2285

100 Nahal Nizzana Yes Pile Rosen 204 120673 -2306

101 Nahal Ramon Yes Structures Rosen 204 121542 -2055

103 Nahal Ramon Yes Piles Rosen 204 121961 -2730

105 Nahal Ramon Yes Structures Rosen 204 122221 -2685

108 Nahal Ramon Yes Yes Structures Rosen 204 122612 -2414

109 Nahal Ramon Yes Structures Rosen 204 122882 -2091

113 Nahal Ramon Yes Pens Rosen 204 123458 -2648

116 Nahal Ramon Yes Structures Rosen 204 124186 -2934

117 Nahal Ramon Yes Structures Rosen 204 124399 -2041

118 Nahal Ramon Yes Structures Rosen 204 124697 -2657

119 Nahal Ramon Yes Structures Rosen 204 124748 -2868

120 Nahal Ramon Yes Yes Settlement Rosen 204 124898 -2093

121 Nahal Ramon Yes Structures Rosen 204 125130 -2971

122 Nahal Ramon Yes Walls Rosen 204 125116 -2236

123 Nahal Ramon Yes Structures Rosen 204 125203 -2695

124 Nahal Ramon Yes Structure Rosen 204 125467 -2465

125 Nahal Ramon Yes Structures Rosen 204 125980 -2683

126 Nahal Ramon Yes Walls Rosen 204 125980 -2348

130 Nahal Ramon Yes Yes Structures Rosen 204 127161 -2362

135 Nahal Ramon Yes Structures Rosen 204 128955 -2552

138 Nahal Ramon Yes Structures Rosen 204 129980 -2327

139 Nahal Ramon Yes Structures Rosen 204 120460 -3365

142 Nahal Ramon Yes Installations Rosen 204 121683 -3346

143 Nahal Ramon Yes Structure Rosen 204 121781 -3697

144 Nahal Ramon Yes Installations Rosen 204 122029 -3248

146 Nahal Ramon Yes Structure Rosen 204 122413 -3589

147 Nahal Ramon Yes Piles Rosen 204 122409 -3969

148 Nahal Ramon Yes Cairns Rosen 204 122655 -3800

149 Nahal Ramon Yes Structure Rosen 204 122762 -3969

152 Nahal Ramon Yes Installations Rosen 204 123645 -3622

153 Nahal Ramon Yes Cairns Rosen 204 123982 -3493

155 Nahal Ramon Yes Structure Rosen 204 124317 -3814
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156 Nahal Ramon Yes Structures Rosen 204 124680 -3465

158 Nahal Ramon Yes Installations Rosen 204 125486 -3489

160 Nahal Ramon Yes Yes Structure Rosen 204 126268 -3067

161 Nahal Ramon Yes Structures Rosen 204 126313 -3634

162 Nahal Ramon Yes Structure Rosen 204 126383 -3116

165 Nahal Ramon Yes Structure Rosen 204 127683 -3447

167 Nahal Ramon Yes Installations Rosen 204 128374 -3978

171 Nahal Ramon Yes Piles Rosen 204 120587 -4484

173 Nahal Ramon Yes Structure Rosen 204 121655 -4266

174 Nahal Ramon Yes Pens Rosen 204 122200 -4608

177 Nahal Ramon Yes Pen Rosen 204 123013 -4571

178 Nahal Ramon Yes Installations Rosen 204 123301 -4686

182 Nahal Ramon Yes Structures Rosen 204 125755 -4034

188 Nahal Ramon Yes Structure Rosen 204 120484 -5051

189 Nahal Ramon Yes Structure Rosen 204 120856 -5426

190 Nahal Ramon Yes Structure Rosen 204 120884 -5044

205 Nahal Neqarot Yes Piles Rosen 204 128924 -5922

206 Nahal Neqarot Yes Settlement Rosen 204 129233 -5868

207 Nahal Ramon Yes Structures Rosen 204 129524 -5145

213 Nahal Neqarot Yes Settlement Rosen 204 123306 -6847

215 Nahal Neqarot Yes Yes Settlement Rosen 204 124167 -6962

216 Nahal Neqarot Yes Structures Rosen 204 124966 -6625

217 Nahal Neqarot Yes Structure Rosen 204 125547 -6632

218 Nahal Neqarot Yes Structures Rosen 204 127132 -6102

221 Nahal Neqarot Yes Structures Rosen 204 128282 -6803

224 Nahal Neqarot Yes Structure Rosen 204 129718 -6344

225 Nahal Neqarot Yes Structures Rosen 204 129802 -6974

227 Nahal Neqarot Yes Installations Rosen 204 121088 -7672

230 Nahal Neqarot Yes Structures Rosen 204 122671 -7320

234 Nahal Neqarot Yes Piles Rosen 204 127936 -7590

236 Nahal Neqarot Yes Installations Rosen 204 127786 -7592

240 Nahal 'Oded Yes Structure Rosen 204 120210 -8508

243 Nahal Neqarot Yes Structures Rosen 204 121608 -8110

244 Nahal 'Oded Yes Yes Structures Rosen 204 121975 -8807

245 Nahal 'Oded Yes Structures Rosen 204 123509 -8756

246 Nahal 'Oded Yes Structures Rosen 204 124205 -8618

247 Har 'Oded Yes Structures Rosen 204 124439 -8892

249 Nahal Neqarot Yes Structures Rosen 204 125983 -8131

252 Nahal 'Oded Yes Cairn Rosen 204 120474 -9803

254 Nahal 'Oded Yes Settlement Rosen 204 120966 -9203
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255 Nahal 'Oded Yes Structures Rosen 204 121254 -9604

256 Nahal 'Oded Yes Yes Settlement Rosen 204 121760 -9339

259 Nahal 'Oded Yes Settlement Rosen 204 122427 -9222

264 Nahal 'Oded Yes Yes Settlement Yes Rosen 204 124078 -9693

265 Nahal 'Oded Yes Structures Rosen 204 124109 -9365

271 Nahal Neqarot Yes Installations Rosen 204 128835 -9789

1 Nahal Batur Yes Yes Structures Avni 225 110209 -20754

2 Nahal Batur Yes Structures Avni 225 110406 -20325

8 Nahal Batur Yes Yes Structures Avni 225 111509 -20195

11 Nahal Batur Yes Yes Structures Avni 225 111703 -20116

12 Nahal Batur Yes Yes Structure Avni 225 111800 -20483

13 Har Batur Yes Yes Settlement Avni 225 111802 -20655

14 Har Batur Yes Yes Structures Avni 225 112409 -20529

15 Har Batur Yes Yes Structures Avni 225 112666 -20813

17 Har Batur Yes Yes Structures Avni 225 114202 -20219

19 Har Batur Yes Yes Settlement Avni 225 114508 -20056

21 Biq'at Hissun Yes Yes Settlement Avni 225 115404 -20920

23 Har Batur Yes Yes Structure Avni 225 115951 -20072

29 Biq'at Hissun Yes Yes Structure Avni 225 117102 -20889

33 Nahal Beroqa Yes Yes Installations Avni 225 118258 -20503

34 Nahal Beroqa Yes Yes Settlement Avni 225 118254 -20072

37 Nahal Batur Yes Yes Terraces Avni 225 110011 -21592

39 Nahal Batur Yes Yes Structures Avni 225 110701 -21747

43 Nahal Batur Yes Yes Pens Avni 225 111055 -21474

47 Biq'at Hissun Yes Yes Structures Avni 225 114210 -21367

49 Biq'at Hissun Yes Yes Settlement Avni 225 114710 -21369

52 Biq'at Hissun Yes Yes Structures Avni 225 115206 -21559

54 Biq'at Hissun Yes Yes Settlement Avni 225 116509 -21412

57 Biq'at Hissun Yes Yes Structure Avni 225 117501 -21191

72 Nahal Batur Yes Yes Structures Avni 225 112804 -22102

75 Biq'at Hissun Yes Yes Structures Avni 225 114301 -22569

76 Biq'at Hissun Yes Yes Structures Avni 225 114605 -22579

77 Biq'at Hissun Yes Yes Structures Avni 225 114706 -22077

79 Nahal Yafruq Yes Yes Terraces Avni 225 116058 -22782

81 Nahal Yafruq Yes Yes Structures Avni 225 117228 -22177

83 Nahal Yafruq Yes Yes Watch-Booth Avni 225 117396 -22341

87 Nahal Yafruq Yes Yes Structures Avni 225 117608 -22606

91 Nahal Yafruq Yes Yes Pen Avni 225 118657 -22763

92 Nahal Beroqa Yes Yes Structures Avni 225 118813 -22110

96 Wadi el Ma'in Yes Yes Pen Avni 225 110007 -23520
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97 Wadi el Ma'in Yes Yes Structures Avni 225 110053 -23767

99 Wadi el Ma'in Yes Yes Structures Avni 225 110553 -23680

101 Har Nes Yes Yes Structures Avni 225 111810 -23207

104 Nahal Batur Yes Yes Structures Avni 225 112701 -23071

109 Har Nes Yes Yes Structures Avni 225 114002 -23881

113 Biq'at Hissun Yes Yes Settlement Yes Avni 225 114304 -23682

115 Nahal Yafruq Yes Yes Encampment Avni 225 114801 -23929

116 Nahal Yafruq Yes Yes Structures Avni 225 115210 -23877

117 Nahal Yafruq Yes Yes Settlement Avni 225 115405 -23537

122 Nahal Yafruq Yes Yes Structure Avni 225 116404 -23397

129 Nahal Beroqa Yes Yes Structures Avni 225 119952 -23696

139 Har Nes Yes Yes Pen Avni 225 113255 -24862

142 Nahal Yafruq Yes Yes Structures Avni 225 115506 -24200

143 Nahal Yafruq Yes Yes Settlement Avni 225 115801 -24140

144 Nahal Yafruq Yes Yes Settlement Avni 225 116605 -24178

146 Har Saggi Yes Yes Structures Avni 225 117801 -24725

149 Nahal Beroqa Yes Yes Structures Avni 225 118205 -24075

150 Nahal Beroqa Yes Yes Settlement Avni 225 118201 -24698

156 Nahal Beroqa Yes Yes Settlement Avni 225 119501 -24976

160 Wadi Guraiya Yes Yes Settlement Avni 225 111861 -25854

162 Wadi Guraiya Yes Yes Settlement Avni 225 112002 -25822

163 Wadi Guraiya Yes Yes Structure Avni 225 112156 -25609

164 Wadi Guraiya Yes Yes Settlement Avni 225 112308 -25625

165 Har Nes Yes Yes Encampment Avni 225 112300 -25376

166 Har Nes Yes Yes Structure Avni 225 112355 -25178

167 Har Nes Yes Yes Encampment Avni 225 112603 -25214

169 Har Nes Yes Yes Settlement Avni 225 112707 -25305

170 Har Nes Yes Yes Structures Avni 225 112773 -25830

172 Wadi Guraiya Yes Yes Structures Avni 225 113456 -25813

173 Har Nes Yes Yes Structures Avni 225 113609 -25463

176 Har Saggi Yes Yes Threshing-Floor Avni 225 116206 -25894

182 Har Saggi Yes Yes Structure Avni 225 117801 -25180

184 Har Saggi Yes Yes Structures Avni 225 117904 -25844

190 Har Saggi Yes Yes Structures Avni 225 119402 -25397

196 Wadi Khureiza Yes Yes Encampment Avni 225 111450 -26499

198 Wadi Guraiya Yes Yes Encampment Avni 225 111751 -26421

200 Wadi Guraiya Yes Yes Settlement Avni 225 112010 -26455

201 Wadi Guraiya Yes Yes Structures Avni 225 112059 -26145

202 Wadi Guraiya Yes Yes Settlement Avni 225 112203 -26621

207 Wadi Guraiya Yes Yes Encampment Avni 225 113504 -26651
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215 Nahal Saggi Yes Yes Structures Avni 225 117951 -26670

216 Nahal Saggi Yes Yes Structures Avni 225 118252 -26837

217 Nahal Saggi Yes Yes Settlement Avni 225 118305 -26761

218 Nahal Saggi Yes Yes Structures Avni 225 118709 -26805

219 Nahal Saggi Yes Yes Structures Avni 225 118703 -26550

236 Nahal Saggi Yes Yes Structure Avni 225 118005 -27868

239 Nahal Saggi Yes Yes Structure Avni 225 118606 -27360

240 Nahal Saggi Yes Yes Structures Avni 225 118608 -27103

241 Nahal Saggi Yes Yes Structures Avni 225 118906 -27688

243 Nahal Saggi Yes Yes Structures Avni 225 119102 -27843

248 Wadi Guraiya Yes Yes Structure Avni 225 113802 -28517

254 Wadi Guraiya Yes Yes Structures Avni 225 115605 -28562

261 Nahal Saggi Yes Yes Structure Avni 225 118857 -28258

265 Wadi Guraiya Yes Yes Piles Avni 225 112703 -29270

266 Wadi Guraiya Yes Yes Structures Avni 225 113154 -29201

272 Wadi Guraiya Yes Yes Structure Avni 225 115303 -29811

279 Nahal Saggi Yes Yes Structures Avni 225 118701 -29507
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