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ملخص: 
خالل  من  ا�ستطاع  الروماين،  الع�رس  بداية  يف  املحليني  امللوك  اأحد  الكبري:  هريود 
اأن يتخطى مرحلة �رساع الأباطرة، واأن يربز كملك فعلي قوي ذي  �سخ�سيته الرباغماتية 
�سلطة ونفوذ، فاأخمد النزاعات وال�رساعات، وق�سى على مناف�سيه، و�سيطر على اأجزاء وا�سعة 
من فل�سطني، حيث اأقام فيها عدداً من الأبنية وال�رسوح ال�سخمة، والأ�سوار والقالع، كما 

حفر العديد من القنوات التي اأو�سلت املياه اإىل اأجزاء مهمة من اململكة، وخا�سة القد�ص. 
دارت حول �سخ�سيته العديد من الروايات، فاعتربه بع�سهم طاغية، واعتربه اآخرون 
ابن ع�رسه يف منطقة تعي�ص النزاع وال�رساع امل�ستمر، ومع ذلك فقد اأثبت وجوده يف التاريخ 

من خالل اأعماله العمرانية وجتنيبه املنطقة حروب الإمرباطوريات. 
اأقام هريود ق�رسه اأو قلعته امل�سهورة جنوب بيت حلم على تل عال ي�رسف على املنطقة 
من جهاتها الأربع، حيث احتفظت حتى يومنا هذا ب�سماتها الأ�سا�سية، وهي قلعة حم�سنة 
على تل خمروطي يرتبع الق�رس على قمته، وقد متيز بهند�سته الفريدة الدائرية حيث اأوجد 
اجلهات  تطل على  متقابلة  دائرية  ن�سف  اأبراج  وثالثة  للمراقبة،  �ساهقًا  دائريًا  برجًا  فيه 
واملمرات  الأروقة  حيث  الروماين  الطراز  على  وحمامات  �سخم،  ملكي  فناء  وفيه  الأربع، 
والأعمدة والأ�سقف اجلمالونية. وعلى �سفحه اأقام م�سماراً ل�سباق اخليل والعربات، ومدرجًا 
من  وعدداً  التل  اأ�سفل  �سخمة  بركة  اأقام  كما  ومهرجاناتها.  احلقبة  تلك  لألعاب  رومانيًا 
الأبنية اإىل جوارها، ا�ستملت على حمام عام، مع عدد من الغرف ذات الوظائف املختلفة، 
واإىل �رسقها بناية ملكية كبرية مع �رسفات ل�ستقبال الزوار والقادة، كما كان هناك بناء 

على الطراز الروماين حفظت فيه متاثيل الآلهة والأباطرة. 
يف احلفريات الأخرية ُك�سف عن عدد من الأبنية على �سفح اجلبل، منها: من�سة حجرية 
الفرتة  الكنائ�ص يف  اإىل عدد من  اأنها �سمت رفات امللك وقربه، بالإ�سافة  �سخمة، يعتقد 

البيزنطية مازالت اآثارها �ساهداً عليها. 
الأر�ص  ا�ستغل ميل  فذة، حيث  بطريقة  القلعة  اإىل  املياه  ي�ستقدم  اأن  ا�ستطاع هريود 
اإىل ال�رسق باجتاه البحر امليت، فاأ�سال مياه منطقة العروب واأرطا�ص اإىل جممعات املياه 
اأ�سفل التل، كما ا�ستغل امل�سقفات اأعلى اجلبل، فحفر عدداً من الآبار يف جوفه ليوؤمن حاجة 
قاطني الق�رس اليومية. واأغلب الظن اأن املنطقة يف ع�رسه كانت اأ�سبه باجلنة، حيث الأ�سجار 
والب�ساتني والنباتات التي قامت على الري املبا�رس من مياه القنوات. على اعتبار اأن املنطقة 

�سبه �سحراوية، ت�سح فيها مياه الأمطار. 
عن  يعرب  خمروطي  �سكل  على  تل  قمة  على  الفريد  بنائه  واأ�سلوب  الق�رس  هند�سة  اإن 
قدرات عظيمة مللك ر�سخ نفوذه رغمًا عن حمبيه وكارهيه، ف�سال عن وجوده يف منطقة على 

اأطراف ال�سحراء بعيداً عن احلوا�رس العمرانية. 
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Abstract: 
Herod the Great, one of the Kings in Palestine at the beginning of the 

Roman age, was able through his pragmatic personality to pass the era of 
emperors, conflict and to popularize himself as an effective and powerful 
King. He settled down conflicts, wiped out competitors, and ruled over the 
area extending from the Mediterranean to the Jordan River. He constructed 
several cities, many huge buildings, walls and castles. He dug several 
acquasystem canals which carried water to many important parts in the 
Kingdom, especially Jerusalem. 

Many stories were given about his personality. Some historians considered 
him as a dictator while others referred to him as a pragmatic person who 
understood the nature of the temporary conflicts, proved his personality and 
saved the area from wars between great empires. 

Herod built his castle south of Bethlehem on a high mountain in which 
you can see the lower directions. It is a strong and huge castle on a cone 
shaped mountain distinguished by its unique circular design. He also 
constructed high circular tower and bathrooms in the Roman style in which 
you can find paths, passages, columns and arch ceilings. At the bottom of the 
mountain, Herod built a race cycling for horses, and the theatre for games 
and ceremonies. Furthermore, he created many buildings with many rooms 
for different purposes. To the west of these buildings, he had a royal building 
for leaders and visitors and a special building for the Gods’ Statues. 

In the recent diggings, many building were discovered within the 
mountain in which they found the tomb (grave) of the King and many other 
churches. 

Herod could irrigate the castle in a very genius way since he used the 
low areas toward The Dead Sea and brought water from Al- Arroub and 
Artas and kept it in huge wells under the mountain. Many people think that 
the area in that age was similar to heaven. In conclusion, the way the castle 
was built in expressed the King’s ambitions to stay always on the throne, 
despite all his lovers and enemies he remained remembered an area in the 
desert in the old age. 
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مقدمة: 

على طول امل�سافة اجلغرافية يف فل�سطني تناثرت املواقع الأثرية الب�سيطة واملعقدة، 
والتي حتدثت عن اأقوام ا�ستقروا ثم اختفوا، وكان ذلك يف فرتات وحقب التاريخ جميعها. 

يف هذا البحث حتدثت عن قلعة هريود وق�رسه جنوبي القد�ص، حيث تناولنا امل�سهد 
ي�سور  مبوجز  للبحث  فقدَّمت  الرومانية،  احلقبة  يف  املحلي  الإن�سان  وحراك  التاريخي، 
الأحداث التاريخية، و�رساع القوى العظمى لل�سيطرة على املنطقة اإىل ظهور هريود، كملك 
ب�سخ�سيته  وذلك  حكمه،  لتثبيت  روما  ود  ك�سب  ا�ستطاع  حيث  املنطقة،  على  يهودي  غري 

الرباغماتية املتفردة التي تراوحت بني الع�سكرية املغامرة، وال�سيا�سية البناءة. 
تناولت املوقع الأثري بالو�سف، فتحدثنا عن خمطط )الهريوديوم( من خالل امل�ساهدة 
املبا�رسة للموقع ومقارنته بالكتابات القدمية واحلديثة، كحالة عمرانية فريدة مل ي�سبق لها 
اأُزيلت قمة  الدائرية على قمة تل خمروطي، حيث  البناء  الت�سميم وهند�سة  مثيل من حيث 
�سخم،  مراقبة  وبرج  �رسفات،  بثالث  متوازيان  جداران  واأُقيم  م�سطح  ب�سكل  و�ُسويت  التل 
ثم ُطمر اجلداران على حواف التل اخلارجية ليظهر البناء، وكاأنه خارج من فوهة بركان 
طبيعي. ثم اأقيمت الأبنية داخل الفوهة لت�سكل يف جمموعها وحدة متجان�سة، ي�ساف اإليها 

عدد من الآبار واملرافق داخل بطن اجلبل. 
مثل  اجلبل،  و�سفح  قاعدة  عند  لالأبنية  وتعر�ست  الت�سميم،  فل�سفة  عن  حتدثت  كذلك 
اإليها  ا�ستقدمت  التي  والربكة  اخليل،  �سباق  وم�سمار  الروماين،  واحلمام  امللكية  البناية 
املياه من مناطق بعيدة عرب قنوات �سخرية، وبرك جتميع اأ�سهمت يف دفع املياه اإىل الأعلى 
املبذول يف  للموقع، واجلهد  الإ�سرتاتيجية  الأهمية  املذكورة، دللة على  الربكة  كي ت�سل 
ال�سمال  اإىل  اجلنوب  من  املتجه  القدمي  التجاري  الطريق  عن  اأ�سا�سي  دفاع  كخط  اإجنازه، 

وتفرعاته باجتاه ال�رسق. 
اإن الت�سميم النادر للبناء، وقدرات الإن�سان املحلي هي التي قادت اإىل هذا البحث الذي 
و�رسيح  البيزنطية،  كالكنائ�ص  الهريوديوم  منطقة  يف  احلديثة  املكت�سفات  بع�ص  �سمناه 
هريود، وامل�رسح الروماين، والتي �سكلت يف جمموعها وعند الإقامة، وحدة �سيا�سية و�سكانية 

متكاملة. رغم عوامل اجلفاف وقلة املياه، وق�سوة املناخ يف ال�سحراء الفل�سطينية. 
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هريوديوم دراسة تارخيية أثرية:
حتت  هريوديوم  مملكة  قامت  الرومانية،  لالإمرباطورية  ال�رسقي  اجلنوب  اأق�سى  يف 
�سلطة روما، حيث احتلت مكانة بارزة يف التاريخ املحلي القدمي، وتركت عالمات وا�سحة 
تتمثل باملعامل العمرانية ال�سخمة من قالع وح�سون ومدن ما زال اأثرها قائمًا حتى اليوم، 
حملي  حراك  اأنه  على  باأخرى  اأو  بطريقة  نف�سها  تفر�ص  الجتماعي  احلراك  حقيقة  اأن  اإل 
فل�سطيني رغم امل�سميات وال�ستالب احلديث، ولأن الأثر القائم يعدُّ اأعظم دليل على حركة 
ة يف ذلك التاريخ اإىل ظهور امللك هريود،  الإن�سان، ف�ساأحاول اإلقاء ال�سوء على حقبة مهمَّ
وو�سوله اإىل ال�سلطة، التي متثلت بالق�رس والقلعة املعروفة با�سم هريوديوم، حيث ذكرت 

بع�ص امل�سادر التاريخية والأثرية اأن الأخري قد دفن يف املوقع ذاته. 

املشهد التارخيي:
ا�ستوىل يوليو�ص قي�رس على العر�ص يف روما عام 46 ق م، وذلك بعد وفاة بومبي، 
فوىلي الأدومي اأنتباتر احلكم من قبل روما، وذلك لإدارة البالد يف العام ذاته، كما عني 
هريكانو�ص احل�سموين رئي�سا للكهنة وحاكما على القد�ص با�سم روما، مما اأدى اإىل �سعف 
النفوذ الكابي القدمي، ومع مرور الزمن وتويل هريود بن اأنتباتر ال�سلطة اأدى ذلك اإىل �سعف 
مركز احل�سمونيني، وقد �سيطر الأخري على مقاليد احلكم والكهانة العظمى، والذي ترتب عليه 

تغيري النظام ال�سيا�سي والديني عموما يف املنطقة )1( . 
اأنتباتر وايل اأدوميا اإىل اأ�سول عربية، فقد تزوج من امراأة عربية نبطية  تعود جذور 
. وف�سايل الذي قام   )2( اأولداً ومن بينهم امللك هريود الكبري  اأجنبت له  ا�سمها �سيربو�ص، 

باإدارة القد�ص يف الوقت الذي اأدار فيه هريود اجلليل )3( . 
يف امل�سهد التاريخي، وت�سل�سل الأحداث اأجند اأنتباتر يوليو�ص قي�رس يف م�رس بجي�ص 
من ثالثة اآلف مقاتل، بالإ�سافة اإىل فرق اأر�سلها م�سايخ القبائل العربية يف جنوب فل�سطني 
و�سيناء وعلى اأثرها نال اأنتباتر ما ي�سمى باملواطنة الرومانية فاأ�سبح نائبا للقي�رس يف 
�سدر  اأوغر  مما  احل�سموين،  الكهانة  مركز  على  وتغلب  احلكم،  زمام  ملك  وبذلك  فل�سطني، 

هركانو�ص الذي اأوعز بقتله بعد موت يوليو�ص قي�رس )4( . 
النهرين وما  )الفر�ص( يف بالد ما بني  الفارثيني  القي�رس قامت مملكة  اغتيال  عقب 
ال�سيا�سي يف روما، فرحبت  الفراغ  النا�سئة عن  الفو�سى  وراءها بغزو �سوريا وذلك خالل 
الأ�رسة احل�سمونية بالغازين )5( ، ومتكن انتيغون�ص ابن اأخت هركانو�ص من احل�سول على 
تاأييد القائد الفرثي برزفرنا�ص )Bazapharnas( �سد اأبناء اأنتباتر ف�سايل وهريود، حيث 
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دعي الرجالن مع الكاهن هركانو�ص اإىل خميم الفارثيني يف مدينة اإكدابيا اأو اكزبيا وهي 
الزيب احلالية �سمال عكا لعر�ص ق�سيتهما على القائد الفارثي، فذهب ف�سايل مع هركانو�ص، 
وتخلف هريود اإذ اإنه اأدرك اأن يف الأمر مكيدة، وهناك مت حب�سهما وتن�سيب انتيغون�ص ملكا 
وكاهنا اأعظم يف القد�ص، ثم اأر�سلهما اإىل امللك اجلديد، فانتحر ف�سايل يف الطريق اإليه، اأما 
هركانو�ص )خال امللك اجلديد( فتقول الرواية اأن انتيغون�ص قام بقطع اأذنيه كي يحرمه من 

تويل الكهانة يف امل�ستقبل، وقد ظل انتيغون�ص يف من�سبه ثالث �سنوات )6(. 
يف �رساع الأباطرة الرومان بعد مقتل القي�رس، اندلعت حرب اأهلية بني القادة، كان 
من نتائجها اأن اقت�سم حكم الإمرباطورية كل من اأنطونيو�ص واأوكتافيو�ص، فكانت �سوريا 
ال�سام مبا  بالد  فاحتلوا  ذكره  �سبق  الفارثيون، كما  اجتاحها  التي  اأنطونيو�ص  ن�سيب  من 
فيها فل�سطني عام )40- 38 ق م( . اإل اأن اأنطونيو�ص متكن بعد مدة ق�سرية من ا�ستعادة 
البالد. ويف عام )37 ق م( . دخل مدينة القد�ص وعني هريود )7( حاكما عليها، ومن هنا بداأ 

جنم هريود بال�سعود. 

هريود العظيم: 
هو هريود بن اأنتباتر الذي لقب بالكبري والذي حكم املنطقة يف العام 37 ق م، وذلك 
ابن  وهو  وغريه.  اأغريبا�ص  هريود  مثل  نف�سه  ال�سم  يحملون  بعده  عدة  ملوك  عن  لتمييزه 
اأنتباتر الأدومي، واأمه �سيربو�ص النبطية، وهي لي�ست يهودية، اإذ اإن الت�رسيع اليهودي ين�ص 
اأول حاكم اأجنبي يحكم  اإىل الديانة، ولي�ص الأب، وبهذا يعد  على يهودية الأم يف النتماء 

اليهود من قبل الرومان. 
قبل  من  طفولته  يف  اأ�رس  قد  كان  الأب  اأنتباتر  اأن  يو�سيفو�ص  اليهودي  املوؤرخ  يورد 
بع�ص ل�سو�ص الآدوميني وعا�ص معهم، وقد عجز اأبوه عن دفع فدية عنه لفرتة، وملا �سب 

على عوائدهم �سار فيما بعد �سديقا لهريكانو�ص رئي�ص كهنة اليهود )8( . 
امل�سيح،  ال�سيد  جميء  عالمة  عن  التكوين  �سفر  نبوءة  حتققت  احلكم  هريود  وبتويل 
والتي قالت اأنه �سيولد عندما ميلك على اليهود ملك لي�ص يهودي ون�سها »ل ينعدم رئي�ص 
يهودا ول حاكم من بني رجليه حتى ياأتي ذاك الذي حفظ له«. ومل تتحقق النبوءة املذكورة 
حتت  التي  البالد  يف  الوحيد  اجلن�ص  هم  اليهود  لأن  اجلن�ص  الأدومي  الكبري  هريود  حتى 
الرومان، كان م�سموحًا لهم اأن يحكمهم ولة يهود منذ عهد مو�سى النبي عليه ال�سالم اإىل 
اأجنبي  اأول  كان  وبالتايل  احلكم،  يف  الكبري  ثبت هريود  الذي  )اأغ�سط�ص(  اأكتافيو�ص  حكم 
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يحكم اليهود. وعلى اعتبار اأن الأدوميني وقعوا حتت حكم اليهود، فاإن ذلك مل يغري ثقافتهم 
القد�ص كانوا يعتربون هريود غريبًا عنهم، كما مل يكن يهود  املحلية، واليهود يف منطقة 
اجلليل اأقرب اإليه منهم. ولكن اجلميع قبلوا به مرغمني، وقد خلفه يف احلكم اأفراد من اأ�رسته، 
لكن الفرق بني هريود من جهة، وبني اأبنائه وحفيده من جهة اأخرى كان كبريا جدا )9( . من 

حيث القدرة على البناء، وعلى اإدارة ال�رساع وفنونه. 
والأدوميون مل يكونوا يهودا يف الأ�سل، اإل اأنهم هزموا على اأيدي اليهود وا�سطروا اإىل 
اتباع مرا�سم اخلتان، بحيث اعتربوا يف عداد ال�سعب اليهودي واتبعوا العادات نف�سها، ومن 

هوؤلء املتهودين امللك هريود الذي اأدى فيما بعد دوراً مركزيا يف تاريخ املنطقة. )10( 
بعد �سقوط �سوريا يف يد )انتيغون�ص( كما �سبق. توجه هريود اإىل روما، حيث ك�سب ثقة 
اأنطونيو�ص واأكتافيو�ص، قطبي الزعامة الرومانية، فعينه جمل�ص ال�سيوخ ملكًا على منطقة 
واألقى مرا�سيه يف  �سوريا  اإىل  ال�سيف، حيث عاد  ينال مملكته بحد  اأن  القد�ص، وكان عليه 
اأخرج الفارثيني من البالد. وهناك  بطوليماي�ص )عكا( . وكان حاكم املنطقة الروماين قد 
اأمد الوايل هريود بثالثة اآلف جندي روماين بالإ�سافة اإىل جي�ص من اأبناء القبائل العربية. 
فاحتل يافا )39 ق م( واجته اإىل ح�سن م�سعدة )ال�ُسّبة( على ال�ساحل اجلبلي للبحر امليت من 
الغرب. فاأنقذ ع�سريته التي احتمت يف احل�سن عند ا�ستيالء انتيغون�ص على ال�سلطة، ثم انعطف 
والتي دخلها  م(  )37 ق  القد�ص  با�ستثناء  فاحتلها جميعها  املوعودة  اململكة  اأجزاء  على 
�سلمًا باتفاق مع القائد الروماين الذي طرد الفارثيني منها لقاء مبلغ من املال. وهناك حمل 

القائد الروماين انتيغون�ص اأ�سرياً اإىل اأنطاكيا حيث اأعدم بناء على طلب هريود)11( . 
وقد جنحت براغماتية هريود يف حتقيق طموحه، حيث ا�ستطاع ك�سب التاأييد الروماين 
اأدل  التاأييد، ول  الدوام، فقد كان �سديداً يف مراقبة خطواته ل�سمان هذا  له ولأ�رسته على 
 31  Actium( اأكتيوم  يف  اأنطونيو�ص  على  اأكتافيو�ص  انت�سار  حيال  موقفه  من  ذلك  على 
ق. م( ثم انتحار الأخري، فقد كان اأنطونيو�ص راعيا لهريود منذ انت�ساره الأول يف معركة 
فيلبي )42 ق م( وكان هريود ن�سري اأنطونيو�ص املحلي، اأما بعد املعركة الفا�سلة )اأكتيوم( 
بني الأباطرة، فتغري الو�سع، واأ�سبح اأوكتافيو�ص �سيد العامل الروماين. حيث �سارع هريود 
اإىل زيارة ال�سيد اجلديد املع�سكر يف رود�ص، ومثل بني يديه ورفع التاج عن راأ�سه وو�سعه 
اأي ثبته على ملكه من جديد، كما و�سع  اإليه،  التاج  اأوكتافيو�ص، فاأعاد الأخري  عند قدمي 
املنطقة التابعة له، وقد ظل هريود طوال حياته مواليا لأوكتافيو�ص الذي حمل فيما بعد 

لقب القي�رس اأوغ�سط�ص )12( . 
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ومن مظاهر �سيا�سته الناجحة انه ربط نف�سه مبا�رسة بالرجل الأول يف روما، ولي�ص 
حتت �سلطة وايل �سوريا الروماين احلاكم للمنطقة جميعها، وكان عليه واجبات نحو العا�سمة 
العاملية مثل تقدمي اجلنود والدفاع عن حدود الإمرباطورية املحيطة مبلكه، وخا�سة مملكة 

الأنباط املتاخمة والتي خا�ص معها حروبًا عدة اإىل اأن احتلها الرومان )13( . 
ن�رس  يف  فاجتهد  البالد  يف  حكمه  توطيد  على  و�ساعدوه  هريود،  الرومان  اأحب  لقد 
اآدابهم وتقاليدهم ومدنيتهم، فر�سي عنه الإمرباطور اأوغ�سط�ص. حتى قيل اإنه مل يف�سل اأحدا 
عليه �سوى وزيره الأول. فكان كلما اأتى اإىل ال�رسق يق�سده هريود ليقدم له الهدايا واملعونة 
ف�سارت له حظوة ومكانه عند الإمرباطور، فوله وليات عدة ف�ساًل عن فل�سطني وا�ستثنى 
بع�ص املدن اليونانية يف ال�ساحل ويف �رسق الأردن، فكان حكمه ي�سمل البالد الواقعة بني 

ال�سحراء والبحر، ومن �سفوح جبل ال�سيخ اإىل �سيناء )14( . 
اهتمامه من�سبًا على  الدينية، وكان  بالق�سايا  اهتمامًا خا�سًا  يهتم  مل يكن هريود 
اآخر  وكان  لأوغ�سط�ص.  مكر�سًا  هيكاًل  نابل�ص(  )قرب  �سب�سطية  يف  فبنى  والعمارة  البناء 
تكرمي يوناين روماين ح�سل عليه هو ريا�سته لالألعاب الوملبية. ومن هنا فاإنه عندما اأراد 
اأن ين�سئ عا�سمة كال�سيكية. وكانت �سلطته  اأن ي�سنع خمططا جديدا للقد�ص كانت فكرته 
وثروته من ال�سخامة بحيث اأن بع�ص مبانيه ال�سخمة، وكثرياً من �سوارعه ما زالت ت�ستعمل 

اليوم )15( . 
لأ�سباب  اليهودية يعود  وا�ستمراره يف  �سبق ذكره  بالقوة كما  اأباه قد تهود  اأن  ومبا 
تتعلق مبركزه ال�سيا�سي وعالقته بكاهنه هريكانو�ص الثاين، فقد كان هريود اأي�سا يهوديا، 
دينيًا  اأنه كان ل يحمل مذهبًا  ويعتقد  يهودية هريود كانت جمرد ق�رسة خارجية،  ولكن 
معينًا، بل كان معتقده توفيقيا تعدديا، وهذا ما ك�سفت عنه مواقفه من خمتلف املعتقدات 
للتجمعات  التي كانت �سائدة يف فل�سطني و�سورية، فقد بنى معابد كثرية، وتربع  الدينية 
الدينية املختلفة لبناء معابدها. وعلى الرغم من اأنه اأعطى اليهود معبداً �سامقًا يف اأور�سليم 
التي  اأنه قد غري املفاهيم  اإل  القدمي،  من خالل تو�سيع واإعادة بناء وتزيني هيكل زربابل 
يقوم عليها الهيكل اجلديد وحوله من معبد مكر�ص لالإله اليهودي اإىل �رسح ديني عام لأبناء 

املنطقة )16( . 
ولأنه من اأ�سل اأدومي، واأمه غري يهودية ومل يكن موؤهال لتويل الكهانة الكربى، فقد 
جرد املن�سب من ال�سالحيات جميعها، املدنية وال�سيا�سية وح�رسها يف امل�سائل الدينية، 
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التي كانت لها �سالت باحل�سمونيني، وا�ستبدلها باأخرى مغمورة  العائالت  وا�ستبعد منها 
وموالية له واأوقف نهج تعيني الكاهن الأكرب مدى احلياة )17( . 

الدين  رجال  كرهه  كما  ال�رسائب،  ولثقل  وبط�سه  لظلمه  مكروها  كان  هريود  وحكم 
براقا فقد خلت فرتته من احلروب،  الظاهر  وبداأ حكمه يف  ملخالفته عاداتهم وتقاليدهم، 
وق�سى على الع�سابات اليهودية يف اجلليل ومع اأن اليهود يف منطقة القد�ص كانوا يعدونه 

غريبًا عنهم »لأنه ادومي« ولكن اجلميع قبلوا به مرغمني )18( . 
هذه الكراهية مل تن�سحب على عامة ال�سعب، بل عممت برواية يو�سفو�ص اليهودي، واإل 
ما الذي ميثله ال�ستقرار ال�سيا�سي واملدين وحركة العمران الهائلة التي قادها هريود، والتي 
اقت�سادية  الزراعة كركيزة  ارتفعت  الدولة، حيث  الهائلة يف خزينة  الوفرة  كانت ركيزتها 
رئي�سة، ثم ازدهرت التجارة وال�سناعة، حيث ملك هريود عقارات وا�سعة ورثها من عائلته 
وعلى  �سفاهم،  الذين  ال�سيا�سيني  اخل�سوم  من  الكثرية  امل�سادرات  اإليها  و�سم  اأدوم،  يف 
الأر�ص،  وعلى  الراأ�ص  على  دائمة  �رسائب  هريود  وجبى  واأن�سارهم.  احل�سمونيون  راأ�سهم 
و�رسيبة  التجارية،  ال�سلع  على  املكو�ص  فر�ص  كما  التاج،  �رسيبة  مثل  مو�سمية  واأخرى 
وعلى  البيوت،  على  كما  وال�رساء،  البيع  وعلى  واملوانئ،  واجل�سور  الطرق  ا�ستعمال  على 
اأي و�سيلة تزيد يف مداخيله  اليوناين، ومل يتورع عن  النهج  العموم. فان هريود �سار على 
هريود  لكن  التذمر،  من  حالة  �سبب  مما  كبرياً  رعاياه  على  املايل  العبء  فكان  ال�سخمة، 
ا�ستطاع معاجلتها بو�سائل متعددة – الرتهيب طوراً والرتغيب حينًا )19( . وتذكر الدكتورة 
خريية قا�سمية اأن اأعماله يف جمال العمران والزراعة اقت�ست نفقات باهظة كان يغطيها 
من املكو�ص وال�رسائب، ومن اأمالكه اخلا�سة يف منطقة غور الأردن، ومن الإقرا�ص الذي 
اأتاح هريود لنف�سه  اأ�رسته باملنطقة )20( . وبهذا الرثاء  اأمراً يعرفه هريود بحكم �سلة  كان 
الإقالع يف حركة بناء نا�سطة، فاأقام بالطًا فخمًا يف اأور�سليم، وعددا من احل�سون اإ�سافة 
اإىل القلعة )اأنطونيا( ، على ا�سم ماركو�ص اأنطونيو�ص وم�رسحًا ومدرجا. واأعاد بناء الهيكل 
ب�سورة فخمة، مل ي�سبق لها مثيل وف�ساًل عن عدد من احل�سون واملنتجعات – الهريوديوم 
حيث  اليوم،  العني  راأ�ص  خربة  وهي  واأنتباتر�ص  اأريحا،  �سمال  اأخيه  اإىل  ن�سبة  وف�سايل 
واملكاور،  امليت،  البحر  غربي  تقع  وم�سادا  يافا،  من  ال�رسقي  لل�سمال  العوجا  نهر  منابع 
قرية �سغرية تقع يف اجلنوب ال�رسقي من حمامات ماعني يف الأردن، وغريها– فقد بنى 
مدينتني كبريتني هما قي�ساريا )قي�رسية( على موقع ح�سن �سرتاتون و�سب�سطية على موقع 
واأهميتها القت�سادية،  �ساأنًا عظيمًا يف �سخامتها  ال�ساحل  ال�سامرة وبلغت قي�ساريا على 
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فقد اأ�سبحت امليناء الرئي�ص ململكة هريود و�سب�سطية التي اأحب امللك موقعها. بناها على 
النمط الهليني باإذن من الإمرباطور، ودعاها على ا�سمه، فح�سنها وزينها، ووطن فيها عدداً 
اأقام لنف�سه ق�رساً فخمًا وبني منتجعات يف  من جنوده امل�رسحني واأقطعهم الأر�ص، كما 
اأريحا، ومالذاً يف م�سعدة على البحر امليت )21( ، هذه احل�سون والقالع وغريها كان يقيمها 
بهدف اإيجاد اأماكن يتح�سن بها اإذا اقت�سى الأمر )22( . فع�رسه يعدُّ ع�رساً جديدا يف البناء 
ي�سهل متييزه، فاحلجارة كبرية احلجم م�سقولة، و�سطها ناعم، وملط�سة، وحمكمة اللت�ساق 

ومر�سوفة البناء ب�سكل جداري. وتربز نتوءات يف و�سط كل حجر )23( . 
اجلغرايف،  موقعها  هريود  مباين  يف  والنتباه  لالهتمام  املثرية  الأ�سياء  اأكرث  من 
بالإ�سافة اإىل احتفاظها مبعاملها الأثرية فالقالع تقع جميعها يف موا�سع درامية، واإثارة، 

وا�سطراب، كما اأن لها العديد من االأ�سكال املختلفة التي متيزها، وهي: 
الأ�سوار، فقد بنى العديد من اأ�سوار املدن واأ�سلحها مثل: قي�ساريا، و�سب�سطية،  اأوال:  ●

والقد�ص، بالإ�سافة اإىل اأنه بنى العديد من الأ�سوار يف اأماكن اأخرى. 
القالع الأوىل، مل تقدم امل�سادر الأدبية والأثرية، اأية معلومات موؤكده عنها،  ثانيا:  ●
ولكن من املوؤكد باأن القالع التالية الرئي�سة هي من اأعمال هريود، كالنطونية يف القد�ص 

وم�سعدة، والك�سندريوم – تقع يف الغور النابل�سي– واأي�سا الهريوديوم يف اجلنوب. 
القالع والأحياء الغنية، معظم قالع هريود التي لها طابع �رسقي متيل اأكرث  ثالثا:  ●
اإىل احلياة امللكية عن كونها قالع حماية مثل اأبراج ف�سايل، وهيباك�ص، ومربامي، وهي 

متحدة حتمي الق�رس امللكي يف القد�ص. 
غور  على  املمتد  )ال�رسيط  اأدوميا  منطقة  املوجودة يف  القالع  من  �سل�سلة  رابعا:  ●
الأردن اإىل �سحراء النقب( ، مثل قلعة اأجربينا التي تعد مركز القالع ال�سليبية وهذه القلعة 
حتتل املنطقة التي تطل على بحرية احلولة وتعرف يف الع�رس ال�سليبي با�سم كوكب الهوى، 
واأي�سا قلعة ح�سبان من القالع التي عملت يف منطقة هريود. وقد �سممت على اأ�سا�ص دفاعي، 
وذلك للدفاع عن اململكة من العدوان اخلارجي وهذا الن�سق مزود بنظام اأمني داخلي ليكون 
�سد املرتب�سني يف الداخل، بالإ�سافة اإىل اأن هناك �سل�سلة واحدة من القالع التي تعد خطَّ 
الأمن  على  للحفاظ  الكفاية  فيه  قريبة مبا  قويًا �سد هجوم خارجي حمتمل، وهي  دفاع 
وال�سكندريون،  و�سيرب�ص  ومكاور،  هريكانيا،  القالع  هذه  ومن  احلاجة  وقت  يف  الداخلي 
واأريحا اغريبنا. فمن خالل الإ�سارات التي تر�سل بني هذه القالع ي�ستطيعون الدفاع ب�سهولة 

عن احلدود �سد الهجمات، �سكل 1 )24( . 
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شكل )1(
خارطة تفصيلية تبين المواقع التي تنسب إلى هيرود )25( . 

هريوديوم »الفرديس«: 

املوقع: 

على احلافة ال�رسقية لالنحدار العظيم باجتاه البحر امليت، تقع قلعة هريوديوم على 
القد�ص، وحوايل 5 كم جنوب  بعد 13 كم جنوب  البحر على  �سطح  ترتفع 758م فوق  تله 
بيت جلم، قرب الطريق القدمي اإىل البحر امليت، وهي تبدو للناظر كفوهة بركان خامد، ومن 
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اأعلى القلعة تنك�سف اأمامنا ال�سحراء بجبالها وتاللها، كما ي�ساهد مياه البحر امليت وتالل 
�رسق الأردن على مد الب�رس. كما يظهر للمدقق اآثار قلعة م�سعدة ووادي خريطون التاريخي. 
وراأ�ص النقب. ويف الوقت احلايل اجتاح العمران منطقة القلعة وحميطها فمن الغرب تظهر 
بيوت قرية تقوع واأبو جنيم ويف ال�سمال الغربي زحفت مدينة بيت حلم وبيوتها وعمائرها، 
واىل اليمني ن�ساهد مدينة بيت �ساحور ودير مار�سابا بالإ�سافة اإىل القد�ص واأبودي�ص. ثم 
وعلى اأقدام القلعة مبا�رسة تتناثر منازل قرية زعرتة وبيت تعمر التي زحفت على خملفاتها 
اإىل  وعودة  مبا�رسة  مت�سها  تكاد  حتى  اأطرافها  على  املعبدة  ال�سوارع  واقرتبت  واآثارها. 
هريود الذي ق�سم البالد اإىل األوية »طوبارخيات« لكل منها مركز اإداري فقد كان الهريوديوم 

طوبارخية قائمة بذاتها، وعلى راأ�سها م�سوؤول يعرف با�سم الطوبارخو�ص )26( . 

تاريخ البناء: 

اأن  كما  فيالفيو�ص،  يو�سفو�ص  كتابات  لتاريخ هريود هو  الرئي�ص  الأدبي  املرجع  اإن 
املوؤرخ Pliny ذكر قلعة هريوديوم، كذلك هناك وثائق عدة من زمن حرب باركوخبا )27( . 
وقد بنيت قلعة هريوديوم على البقعة التي حقق فيها هريود واحداً من اأهم انت�ساراته على 
احل�سمونيني وموؤيديهم عام 40 ق. م، وذلك عندما كان هريود منهزما من القد�ص يف طريقه 

اإىل م�سعدا هاربًا من ماثيا انتغون�ص والبارثيون )28( . 
ودرا�سة كتاب الآثار اليهودية وكتاب احلرب اليهودية ليو�سفو�ص ت�ساعدنا يف حتديد 
التاريخ الدقيق لبناء الهريوديوم، ويف كتاب الآثار الف�سل اخلام�ص ع�رس يقول يو�سفو�ص اأن 
هريوديوم بني بعد الزواج الثاين للملك هريود من ابنة Simon Boechus الكاهن الأعظم، 
وعلى الرغم من اأن التاريخ الدقيق غري معروف، فاإن اآخر حدث تاريخي مذكور قبل حفل 
واأول حدث  م،  ق.  عام 24  العرب  بالد  اإىل   Aelius Gallus امل�سهورة  احلملة  الزفاف هو 
ذكره يو�سفو�ص بناء قي�رسية يف ال�سنة الثامنة والع�رسين من حكم هريود بعد ع�رس �سنوات 
من العمل فيها، ومن هنا ميكن اأن ن�ستنتج اأنها بداأت عام 22 ق. م، وهي ال�سنة التي قام 
فيها Agrippa Marcus Vis Panius بزيارة يهودا لريى جبل هريوديوم والأبنية احلديثة 

الأخرى التي بناها هريود )29( . 

التسمية وأسباب البناء:

اإن الهريوديوم هو املبنى الوحيد بني املباين الكثرية التي �سيدها هريود يف مملكته 
اإذ يقول  اأن يكون مكانا لدفنه عند موته  اأراد  انه  ال�سبب يف ذلك  ا�سمه، ولعل  الذي يحمل 
يو�سفو�ص فيالفيو�ص »كما اأر�سل هريود اإىل اخللود عائلته واأ�سدقاءه، وكذلك مل يهمل تخليد 

نف�سه فبني قلعة على جبل باجتاه بالد العرب و�سماها على ا�سمه هريوديوم« )30( . 
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اأنه يعرف با�سم جبل فردي�ص وعند الأجانب  اأما الأب يوجني هود الفرن�سي�سي فذكر 
جبل الإفرجن، وي�سمى تاريخيًا هريوديوم لأن امللك هريود اأمر ببنائه على هذا ال�سكل )31(. 
F. Fabri جلبل هريوديوم ا�سم جبل فرنك وعلى  ويف القرن 15م اأعطى الرحالة الإيطايل 
اأن هذا املكان هو الذي توقف  اأن هذه الت�سمية كانت من خياله )32( ، كما ادعى  ما يبدو 
فيه ال�سليبيون بعد ا�ستيالء امل�سلمني على القد�ص وقد احتفظ اجلبل بهذا ال�سم حتى القرن 
aF )33( ، اأما الرحالة Baedeker فقد قال ان التل يدعى با�سم Ferdis اأو                 التا�سع ع�رس
reidis اأي اجلنة، اأما بالن�سبة لالأوروبيني فيعرف با�سم جبل فرنك ويذكر انه عرف منذ وقت 
احلروب ال�سليبية و�سمد لوقت طويل �سد امل�سلمني وهذه املعلومات من القرن 15م)34( . 
كذلك وردت هذه الت�سمية لدى وليم الربيت، اإذ قال اإن اأ�سهر مبنى معروف عند العامة هي 
قمة جبل فرانك النائية جنوب بيت حلم )35( . اأما بالن�سبة اإىل ال�سم العربي للهريوديوم فهو 
جبل الفردي�ص الذي ا�ستق من ا�سم هريود. كما �سمي با�سم هريود يف الوثائق التي عرث عليها 
منذ زمن باركوخبا، وقد اأكدت احلفريات الأثرية التي متت يف املوقع ب�سكل حمدد، التطابق 

ما بني جبل الفردي�ص مع جبل هريود على انه املوقع نف�سه )36( . 
ال�سخم  املعماري  العمل  هذا  على  يقدم  هريود  جعلت  التي  لالأ�سباب  بالن�سبة  اأما 
بني  الأ�سخم  امل�رسوع  يعدُّ  الذي  الهريوديوم  يف  هريود  اأرادها  بوظائف  ليقوم  واجنازه 

ق�سوره، وميكن تلخي�سها يف اأنه: 
جميع  اأُح�رست  هريود،  مات  عندما  انه  يو�سفو�ص،  و�سف  حيث  لهريود.  دفن  مكان 
وطرز  بالذهب،  كلل  تابوت  هناك  وكان  املتوفى،  وعظمة  اأبهة  لزيادة  امللكية  احللي 
بالأحجار الكرمية والأرجوان و�سجي اجلثمان على �رسير مع تغطيته بالأكاليل والأرجوان، 
وو�سع على راأ�سه تاج من الذهب و�سوجلان يف يده اليمنى، وبالقرب من التابوت كان اأبناء 
هريود وعدد كبري من املقربني وعدد كبري من احلر�ص، جهز اجلميع كما لو كانوا يف طريقهم 
اإىل احلرب وذهب بقية اجلي�ص بعد اأن قاده �سباط بانتظام، وخلفهم خم�سمائة من اخلدم 
اأيديهم، حيث اأعطى هريود الأوامر ليدفن هنا)37( .  املحليني يحملون العطور والتوابل يف 
كما اأن الهريوديوم بني ليكون مركزاً لدولة واحدة )38( ، هذا املجمع ال�سخم ي�سلح اأن ت�سري 
فيه اأمور الدولة لأ�سباب عدة اأهمها قربه من القد�ص وكذلك احتواوؤه على املرافق الإدارية 
املختلفة التي ميكن اأن تدير دولة وت�رسف عليها. ثم اأنه ن�سب عظيم يخلد ملعركة حا�سمة 
يف املوقع، اإذ يذكر يو�سفو�ص انه عندما خلق البارثيون لهريود املتاعب با�ستمرار خا�ص 
معركة �سدهم وقتل عدداً كبرياً منهم، وبعد ذلك بنى قلعة تذكارية تعدُّ من اأعظم الأعمال، 
والأكرث كلفة بني ق�سوره واأقام حت�سينات قوية، ودعاها با�سمه هريوديوم )39( . ولكن ل 
اأن الهريوديوم يقع على الطريق  يوجد معلومات دقيقة عن موقع املعركة على الرغم من 
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الذي يوؤدي من القد�ص اإىل اأدوم وم�سعدة والبرتاء ومن هنا قد يكون اختيار املوقع قد مت 
نتيجة ملعركة خا�سها يف هذا املوقع. 

من  خمتلفة  مواقع  يف  اأ�رسنا  واأن  �سبق  فكما  ا�سمه،  لتخليد  بناه  هريوديوم  اأن  كما 
هذا البحث، فهو املبنى الوحيد الذي يحمل ا�سمه، ويذكر Netzer اإن ت�سمية املواقع واملدن 
باأ�سماء امللك واأفراد الأ�رسة والأ�سدقاء اأمر �سائع من هريود يف اأيامه. ويعدُّ املكان جممعًا 
كبرياً ول توجد �سعوبة يف حتديده، وبقايا الق�رس موجودة، والتل له دور قلعة وق�رس. اأي 
اأن له وظيفة مزدوجة اإذ اإن اجلزء الأ�سفل يظهر اجلانب املدين حيث برك املياه واحلمامات 

وبقايا الق�سور واملالعب التي كانت ت�ستخدم للراحة وال�ستجمام. 
ويعدُّ موقع هريوديوم مميزاً من حيث ال�سيطرة على الطريق الروماين القدمي، واملمتد 
بني جنوب فل�سطني و�سماله، و�سول اإىل مدينة القد�ص. وهذا الطريق ميز من خالل )اأحجار 
امل�سافات( التي ا�ستهر الرومان بو�سعها لتحديد امل�سافات، والتي ميكن م�ساهدة بع�سها 
التفرعات،  النظر يف اخلارطة املرفقة يالحظ عددا من  يف منطقة بني نعيم. والذي ميعن 

التي ت�سل املواقع كافة التي تن�سب اإىل هريود يف فل�سطني �سكل )2( . 

شكل )2(
خارطة توضح الطرق الرومانية في منطقة الهيروديوم 

 .Survey of western Palestine :نقال عن
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ثورة  فرتة  من  املربعات  وادي  يف  وجدت  التي  الوثائق  خالل  ومن  فانه  واأخريا 
باركوخبا �سيمون اأمري اإ�رسائيل الذي كان قائداً يف منطقة هريوديوم، وجد للمجمع جمموعة 
من الوظائف منها احلماية، ومكان حلفظ الكنوز وخمازن حلفظ احلبوب وقت احلرب )40( . 

خمطط اهلريوديوم:

يتاألف هريوديوم من جزاأين: العلوي وال�سفلي: 

شكل )3( 
مخطط عام للمنطقة العليا والسفلى )41( 
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شكل )4(
منظر عام للهيروديوم من أعلى. 

البناء يف اجلزء العلوي: 

اإن النظرة الأوىل من بعيد ل تظهر �سوى تله عالية على �سكل فوهة بركان خامد، ل يحيط 
بها �سوى بيوتات متناثرة، وبع�ص الأطالل واخلرائب، وهي ترتفع مبقدار 60 مرتاً عن الو�سط 
املاأهول حولها من طرقات معبده وحركة �سري... الخ، اإل اأنه عرب ال�سعود اإليها والوقوف على 
حافة الفوهة، والنظر اإىل داخلها تظهر اأطالل بناء �سخم على �سكل ق�رس وقلعة ملكية، تتكون 
من جدارين متوازيني، قطر اخلارجي منها 62 مرتاً، يظهر مبا�رسة على الردم ال�سناعي الذي 
اأ�سيف عند البناء ليخفي كتل البناء اأعاله، حيث يبداأ اجلدار املذكور بال�ستدارة عك�ص عقارب 
ال�ساعة من جهة ال�رسق بالتحامه مع الربج الرئي�ص ال�سخم الواقع يف اجلانب ال�رسقي، والذي 
يبلغ قطره اخلارجي 18م وارتفاعه 16م، وهو ي�رسف على م�ساحة هائلة اأمامه باجتاه �رسوق 
ال�سم�ص، ويك�سف التحركات يف اجلانب ال�رسقي اإىل ما وراء البحر امليت، وقد مت بناوؤه ب�سورة 
دائرية، وبحجارة م�سغولة ب�سكل جيد وهو يلتحم مع اجلدار امل�ستدير لي�سكل وحدة من�سجمة، 
هذا وما زالت حجارته يف اجلزء ال�سفلي على حالها، وتظهر مدى الإتقان يف ال�سغل وال�ستدارة، 
اأما اجلزء العلوي فقد انهار وتاآكلت حجارته، وتخلخل متا�سكها، ويف الزمنة البعيدة انهار 

اجلزء الظاهر واملكمل للبناء مع اأعمدته و�رسفاته و�سقفه. 
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�ساأنا  اأقل  ال�سمايل( وهو  )الربج  اآخر  يلتقي بربج  اأن  اإىل  ال�ستدارة  ي�ستمر اجلدار يف 
بيت  اأي منطقة  ال�سمالية متاما،  املنطقة  ي�رسف على  ولكنه  ال�رسقي،  الربج  وارتفاعا من 
ال�رسقي  الربج  يقابل  الغرب  اآخر يف  اإىل برج  ال�ستدارة  ت�ستمر  ثم  والقد�ص وجوارها،  حلم 
وهو ك�سابقه ي�رسف على املنطقة الغربية متاما بارتفاعاتها وجبالها ووديانها، ثم ي�ستمر 
اجلدار اإىل اأن ي�سل اإىل الربج اجلنوبي الذي ي�رسف على ال�سحراء املمتدة حتى الأفق. وهو 
يقابل الربج ال�سمايل، وهناك يكمل ا�ستدارته ليلتحم جمددا بالربج ال�رسقي على �سكل حلقة 

حمكمة الإغالق. �سكل 5. 

شكل )5(
مخطط عام لقصر وقلعة هيروديوم )42( . 

يبلغ عر�ص اجلدار اخلارجي يف املتو�سط 2م، وكان اجلزء الظاهر واملرتفع منه قد 
انهار يف الأزمنة الغابرة، فلم يبق منه اإل الأ�سا�ص املذكور واجلزء املطمور من اخلارج، هذا 
اجلدار ال�ستنادي هو الذي منح التل ال�سكل املخروطي املميز، وحولها اإىل ه�سبة عمالقة. 

يرتك  اأنه  اإل  نف�سها،  بال�ستدارة  وي�سري  داخلي،  اآخر  جدار  اخلارجي  اجلدار  يوازي 
مداخل وممرات اإىل الداخل واخلارج، وقد ف�سل عن اخلارجي مبمر دائري عر�سه 5.3 م، هذا 
وقد بنيت الأبراج واجلدار اخلارجي على �سل�سلة من القناطر تو�سل بينها وتدعمها باأ�سلوب 
هند�سي يوازي الو�سط الطبيعي للمرتفع ويعطيه �سكل التل املخروطي، وقد ك�سف عن جدار 

اآخر من اجلهة ال�رسقية جنوب ال�سور ال�ستنادي حيث بني لدعم ال�سور املذكور )43( . 
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اجلدار  من  ارتفاعا  اأقل  وهو  الو�سط،  يف  البناء  كتلة  من  جزءاً  الداخلي  اجلدار  يعد 
اإىل الوراء، ن�ساهد النا�ص يعربون املمرات والقناطر بني اجلدارين  اخلارجي، وعند العودة 
اأو  التل،  اأ�سفل  الأبراج، وهي �رسفات تطل على اخلارج مل�ساهدة م�سمار �سباق اخليل  اإىل 

الحتفالت واملاآدب امللكية، اأو زيارات القادة والأ�رساف. 

األبراج: 

زال  الرئي�ص ما  ال�ستدارة، واجلزء  الأ�سا�سي. واملكتمل  الربج  ال�رسقي، هو  الربج  يعدُّ 
قائما، ويظهر على ارتفاع 16م داخل اأر�سية الفوهة، حيث اإن الق�سم الأكرب من دائرته تقع 
اإليه  اإىل اخلارج، وكان ي�سعد  داخل املجمع )يف حدود 4/3 الربج( ، والربع الأخري يربز 
اأعلى، عرب ج�رس حديدي حديث و�سع  اإليه من  الو�سول  فيتم  الآن  اأما  قدميًا.  انهار  بدرج 
ليو�سل جزئي ال�سور اخلارجي عند نهاية الدرج التاريخي الذي ذكره يو�سفو�ص باأنه يتكون 
يعدُّ  والذي   )44( هريود  ق�رس  اإىل  توؤدي  الأبي�ص  الرخام  من  م�سنوعة  درجة  مائتي  من 
املدخل الرئي�ص للق�رس، وللربج من الداخل غرف مقببة انهار اأغلبها، ثم انهار اجلزء العلوي 

امل�سقوف منه باأعمدته و�رسفاته حتى وازى قمة اجلبل من اخلارج. 
اأما الأبراج الثالثة الأخرى، فهي ن�سف دائرية كانت يف ال�سابق م�سقوفة، وت�ستخدم 
داخلها  املتبقية  الأ�سا�سات  الثالث، ومن  وال�سرتاحة، وهي ت�رسف على اجلهات  للمراقبة 
اأ�سا�سات حجرية تقطع ن�سف الدائرة على �سكل �سليب، كانت على الأغلب جدرانًا  نالحظ 

حلجرات م�سقوفة داخل الأبراج. 

األبنية يف وسط التل: 

تق�سم املنطقة يف الو�سط اإىل منطقتني رئي�سيتني: 
الن�سف ال�رسقي يقوم حتت الربج ال�رسقي امل�ستدير مبا�رسة، ويتاألف من �ساحة  اأوال:  ●
)فناء( بطول33م وعر�ص 12.5م، وهي على �سكل م�ستطيل منتظم يحيط بها 20عموداً، 5 
يف اجلهة ال�سمالية ويقابلها 6 يف اجلهة اجلنوبية و 7 يف اجلهة ال�رسقية، وهي مال�سقة 
للربج يقابلها 2 يف اجلهة الغربية، وقد جرى على بقايا الأعمدة عملية ترميم وبناء جديد 
يف الثمانينيات من القرن املا�سي اإذ كانت قد تداعت منذ زمن بعيد، وهي غري مكتملة اإذ 
يتكون معظمها من ثالث اإىل اأربع اأ�سطوانات حجرية، اأما الأعمدة التي تكمل النظام، فقد 
انهارت واختفت مع الزمن، وا�ستخدمت يف اأبنية اأخرى. وعلى الأغلب اأن ال�ساحة واأعمدتها، 
هي �ساحة الت�رسيف امللكية، وقد كانت م�سقوفة على النمط الروماين ب�سقف جملوين انهار 

يف عهود �سابقة. )�سكل 6( 
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شكل )6( 
الفناء والبرج الشرقي. 

خلف ال�ساحة ويف اجلهة ال�رسقية املال�سقة للربج تقوم غرفة �سغرية كانت معقودة 
بعقد جمالوين انهار يف ال�سابق، وعلى جانبيها فراغان على �سكل مثلث كانا من �رسورة 
التي  واجلدران  الأبنية  بقايا  فيها  تراكم  فقد  للربج  املال�سقة  اجلنوبية  اجلهة  اأما  البناء، 

كانت ت�سكل جزءاً من املجمع. 
ويحيط بال�ساحة من ال�سمال واجلنوب والغرب، ممر يقود ال�سمايل اإىل املمر الداخلي 
ويوجد  الق�رس.  يواجه غرف  والغربي  نف�سه،  العمل  اجلنوبي  يعمل  كما  التل،  امل�ستدير يف 
ال�سمالية  اجلهتني  يف  الدائري  للجدار  مال�سقني  اأ�سطوانيني  ن�سف  عظيمان  جتويفان 
واجلنوبية ي�رسفان على ال�ساحة مبا�رسة، واأمام كل منهما بقايا عمودين اأ�سهما يف ال�سابق 
يف حمل ن�سف القبة التي �سقفتهما، واإىل جانبهما تقع غرفتان اأمام الربج ال�سمايل والربج 
يوجد  كما  املذكورين،  والربجني  الدائري  الرئي�ص  املمر  اإىل  مدخاًل  ا�ستخدمتا  اجلنوبي 
ال�ساعد  الدرج  عرب  اإليه  الو�سول  يتم  الذي  ال�رسقية  ال�سمالية  الزاوية  يف  الرئي�ص  املدخل 

باجتاه الق�رس. 
الن�سف الغربي، يف�سل اجلزء ال�رسقي عن الغربي ممر م�ستقيم باجتاه �سمال  ثانيا:  ●
الغربي ينق�سم ق�سمني يف�سل بينهما غرفة معي�سة على �سكل م�سلب، على  جنوب، واجلزء 
و يف  احلجم،  بقايا غرفتني �سغريتي  املدخل  عند  بقايا عمودين، وعلى طرفيها  مدخلها 
زاويتها الغربية اأقيم م�سلى بيزنطي يف الفرتة امل�سيحية ثم اختفت معامله مع الزمن. اأما 
ا�ستخدمت  وقد  وا�سعة 15x6 ،10، 15م  فيها غرفة  فتقوم  الغربي  للق�سم  اجلنوبية  اجلهة 
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كغرفة ماآدب ملكية، حيث يقابل الزوايا الأربع اأربعة اأعمدة متقابلة �ساهمت يف حمل ال�سقف 
الذي انهار يف الأزمنة الغابرة وبقي فيها جزء من عمود واحد يف مكانه. كما كان يوجد يف 
و�سط الواجهة، وعلى جانبي املدخل نافذتان تطالن على ال�ساحة اخلارجية، ويوجد اأ�سفل 

اجلزء الغربي بئرين مق�سورين مع قباب ن�سف برميلية. 
على  جيدة  بطريقة  مبنية  وهي  احلمام،  غرف  توجد  الغربي  اجلزء  من  ال�سمال  واإىل 
ال�رسقية، حيث  اإليه عرب مدخل من اجلهة  الدخول  اأق�سامًا عدة ويتم  �سكل م�ستطيل يحوي 
يتكون الق�سم الأول من غرفتني متجاورتني الأوىل هي غرفة املالب�ص، والثانية هي الغرفة 
الباردة، ويتم الدخول عربها اإىل حمام البخار الدائري املقبب بقطر 4، 5م ثم اإىل الغرفة 
الدافئة، التي تعد اأو�سع الغرف، حيث يقع يف جدارها ال�رسقي جتويف ن�سف اأ�سطواين، و�سع 
لال�سرتاحة  اجلدارين  يف  جتاويف  جوانبها  وعلى  �سابقًا،  الرئي�ص  ال�ستحمام  حو�ص  فيه 
والأزرق  الأحمر  باللون  وملونة  هند�سي،  باأ�سلوب  باجل�ص  مغطاة  واجلدران  وال�ستحمام 
والأ�سفر والأ�سود، كما ر�سمت طيور مائية على اجلدران، وحتت اأر�سية الغرفة احلارة و�سعت 
التدفئة املركزية التي مير الهواء ال�ساخن اإليها. واإىل ال�رسق منها توجد غرفة �سغرية ذات 

اأر�سية ف�سيف�سائية باللون الأبي�ص والأ�سود )45( . �سكل7. 

شكل )7(
منطقة الحمام. 

والدليل على ذلك وجود  الأقل،  الق�رس كان يتكون من ثالثة طوابق على  اأن  ويعتقد 
بقايا ثقوب كبرية لتثبيت ال�سقوف اخل�سبية فوق منطقة احلمام )46( . 
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طريقة البناء: 
هوام�سها  �ُسوِّيت  اأن  بعد  احلجم،  متو�سطة  املنحوتة  احلجارة  من  هريود  ق�رس  بني 
واجلزء  باملالط  ك�سي  فقد  للحائط  اخلارجي  الوجه  با�ستثناء  اجلدران،  واأطرافها على كل 
الأ�سفل �سبغ بالألوان املختلفة ويف ت�ساميم هند�سية خمتلفة، كان اجلزء الأعلى للجدران 
قواعد  وكانت  املعمارية،  التفا�سيل  لتقليد  طبقًا  عام  ب�سكل  الأبي�ص  باللون  جم�س�سًا 
الأيونية،  التيجان  ملونة، كما عدد من  بق�سارة  ك�سيت  كورانثية حيث  وتيجانها  الأعمدة 
ووجدت اأي�سا بع�ص الأجزاء املعمارية، وبها عالمات حجارين يونان واأرقام. ووجد اأي�سا 
عدد من الأر�سيات الف�سيف�سائية خمربة جزئيا ك�سفت الأمناط الهند�سية، والألوان الأ�سود 

والأبي�ص اجليدة التي احتفظت بها بع�ص الأر�سيات )47( . 
فلسفة التصميم النادر للبناء: 

اإن فل�سفة نظام هند�سي غريب كهذا، مل تولد اإل وفق روؤية ع�سكرية ثاقبة يف منطقة تعج 
بال�رساعات، اإل اأن هناك بناء اآخر يف روما هو �رسيح اأغ�سط�ص يبدو اأنه النموذج الأول لق�رس 
هريود وفقا للموؤرخ Suetoniuns، متت اإقامته عام 28ق م، وعلى الأغلب فاإن هريود نف�سه 
�ساهد ال�رسيح خالل زياراته املتعددة اإىل روما، فالبناءين بينهما درجة من الت�سابه فكالهما 
دائري ال�سكل، اإل اأن �رسيح اأغ�سط�ص بني على قاعدة قطرها 87م، وترتفع بنظام من الأقوا�ص 
والقناطر ال�سخمة على �سكل دوائر متحدة املركز ومن ثم غطيت بالرتاب، اأما هريود فاإنه قام 
بتعديل قمة التل وحولها اإىل م�سطح ثم اأقام الأجزاء الأوىل التي ردمت بالرتاب حتى م�سافة 

معينة ثم برز باقي املبنى بقطر قدره 60م وبقاعدة جبليه هائلة، �سكل 8 )48( . 

شكل )8(
 . )I E J( ضريح أغسطس في روما
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األبنية عند قاعدة التل والسفح )اجلزء السفلي( : 

حول قاعدة جبل هريود بنيت �سقق ملكية ل�ستيعاب اأ�سدقائه وحا�سيته وممتلكاته)49(، 
وعلى الرغم من اأن هريوديوم �سيد ل�سكن امللك، فاإنه- بالعدد الكبري من الأبنية والتنوع يف 
ل مظهر مدينة اأكرث مما هو مظهر قلعة )50( ، وقد قامت يف هذه  الوظائف و�سموليته- �سكَّ
 E. Netzer املنطقة حفريات على ح�ساب معهد الآثار يف اجلامعة العربية واأ�رسف عليها
و�ساعده E. Damaiti ومن خالل احلفريات، ُك�سف عن عدد من الأبنية غري املعروفة �سابقا 
حيث بنيت لتوازي بع�سها بع�سًا، وهذا دليل على خطة هند�سية �ساملة يف املوقع والقلعة 

تن�سب اإىل فرتة واحدة من البناء هي زمن هريود، �سكل 3. 
وعر�سه  130م  طوله   )large palace( �سخم  ق�رس  اأقيم  اجلبل  �سفح  نهاية  على 
55م)51( . مل يبق اإل اأ�سا�ساته اأو ما يدلل عليها، وقد برزت من و�سطه بناية ن�سف دائرية، 
وهي على الأغلب �رسفة يجل�ص عليها امل�ساهدون مل�ساهدة م�سمار ركوب اخليل الذي يقع 
اأمامه مبا�رسة. وهو قطعة اأر�ص م�ستوية طولها 500 مرت وعر�سها 25م �سويت ب�سكل جيد، 
حيث ر�ست تربتها، و�سممت لتنا�سب �سباق اخليول والعربات. يت�سل م�سمار ال�سباق عند 
طرفه الغربي بعدد من الأبنية اأولها ما يعرف بالبناية التذكارية، وهي عدد من الغرف يبداأ 
بغرفتني م�ستطيلتني يت�سالن فيما بينهما مبمر وتت�سل الغرفة الأوىل منهما بقاعة �سخمة 
امللت�سقة  الأعمدة  ب�سورة جيدة حيث  م�سغولة  مبنية بحجارة  رائع  ت�سميم هند�سي  ذات 
انهار  �سقفًا  حتمل  كانت  التي  الأعمدة  تتقدمها  اجلدران  يف  الهند�سية  والفجوات  باجلدار، 
يف اأزمنة �سابقة، وعلى الأرجح فاإن الفجوات احتوت على ن�سب ومتاثيل تذكارية لأباطرة 
اأخرى مربعة، وتت�سل  اإىل غرفة  يقود ممر  ال�سمايل  تلك احلقبة. ومن طرفها  واآلهة  وقادة 

بغرفة اأ�سغر تنتهي بدرج يقود اإىل اخلارج. 
اإىل الغرب منها بقايا مبنى غرب وا�سح املعامل، ثم بناء اآخر على م�سافة ق�سرية منه 
اإذ يقع احلمام املركزي ملجمع الأبنية ال�سفلى وبركة خا�سة به، وهو عبارة عن �سبع غرف 
به  حتف  كانت  ممر  وعرب  ال�سمال،  من  خارجية  �ساحة  عرب  اإليها  الو�سول  يتم  متال�سقة، 
ثم عرب ممر يف و�سط جدارها  اإىل غرفة مربعة،  تقود  الدرجات  اإىل عدد من  اأعمدة،  اأربعة 
اجلنوبي يوؤدي اإىل جممع الغرف الدافئة وهي ثالث: الأوىل مربعة، تال�سق غرفة املالب�ص، 
والثانية �رسقها وهي مربعة ال�سكل اإل اأنها اأ�سغر من الأوىل، والثالثة م�ستطيلة ال�سكل. تقود 
ال�ساخن وهي �سخمة  اإىل غرفة احلمام  الغربي  الأوىل عرب ممر يف طرفها  الدافئة  الغرفة 
وم�ستطيلة. ويف و�سط جدارها اجلنوبي فجوة على �سكل حذوة الفر�ص حلو�ص ال�ستحمام، 
وعلى واجهات اأطرافها املتبقية فجوات مربعة لأحوا�ص ال�ستحمام الأخرى. وتقود الغرفة 
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الثانية  الغرفة  تقود  ثم  ال�سكل  م�ستطيلة  �سغرية  وهي  الباردة  الغرفة  اإىل  الثالثة  الدافئة 
اأر�سيته  وا�سحة على  الرائعة  الف�سيف�ساء  زالت  ما  املقبب، حيث  البخار  اإىل حمام  الدافئة 
وهي مربعة يف و�سطها دائرة زخرفت بزخارف نباتية وهند�سية، املبني احلايل اأعيد بناوؤه 

ورفعت جدرانه وُقّببت اأجزاء من احلمام من قبل دائرة اآثار الحتالل الإ�رسائيلية. 
اإن الأبنية املذكورة تقع جميعها على الطرف اجلنوبي لب�ستان كبري، �سكل 9. 

شكل )9(
حمام المجمع السفلي للهيروديوم. 

املياه يف اهلريوديوم: 

املياه يف اجلزء العلوي: 

الغرف، فاإنه يوجد داخل  الغربي حتت  الذكر يف اجلزء  ال�سابقة  الآبار  اإىل  بالإ�سافة 
الق�رس �سبكة �سخمة من الآبار كان قد ك�سف عنها يف احلفريات داخل التل، اإذ يوجد اأربعة 
اآبار حفرت على عمق 15 م تقريبًا حتت اأر�سية الق�رس ال�سمايل ال�رسقي، اإذ تت�سل بالق�رس 
بو�ساطة درج منحوت يف ال�سخر، لهذا كان ل حاجه لرتك منطقة الق�رس من اأجل اإح�سار 
املياه. حيث اإن هذه الآبار، ل ت�ستطيع ا�ستقبال املاء مبا�رسه من القنوات اأو الربكة التي تقع 
اأ�سفل الق�رس. ويفرت�ص اأنها كانت متالأ باملاء القادم اإليها من �ساحات املجمع واأ�سطحه، 
وكذلك هناك من يعتقد باأنها كانت حتمل اإليها بو�ساطة احليوانات على ظهورها من الربكة 

ال�سفلى )52( . 
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املياه يف اجلزء السفلي: 

الربكة: 

70×46م  اأبعاده  م�ستطيل  وهي  للهريوديوم،  ال�سفلي  التجمع  مركز  يف  تقع  الربكة 
تقع يف حديقة اأبعادها125×105 م، وعمق الربكة 3م حيث كانت ت�ستوعب 10،000مرت 
مكعب من املاء، ويف مركز الربكة يوجد بناء م�ستقل دائري ال�سكل وقد يكون م�سقوفًا، ويبدو 
اأنه بالإ�سافة اإىل كونها خزان للمياه، ا�ستخدمت اأي�سا ملمار�سة ال�سباحة وركوب القوارب، 

والبناء املركزي ي�سكل عن�رساً بارزاً يف امل�سهد من �سبه ال�سحراء املحيطة �سكل 10 )53( . 

شكل )10(
البركة. 

وك�سف يف الربكة عن درجات وا�سعة يف الزاوية ال�رسقية اجلنوبية تنزل اإىل اأر�سيتها. 
اأما بالن�سبة اإىل البناء امل�ستدير الذي يوجد يف الو�سط فقطرة 13م، ورمبا كان حماطا باأعمدة 
لتبدو كجزيرة يف و�سط املياه ويبدو اأنه كان م�سقوفًا ومدعومًا بالأعمدة، ومن املحتمل اأن 
 Edesauleuy يكون مق�سورة ت�ستخدم لال�سرتاحة وال�سرتخاء وال�سيافة )54( . وقد اعتقد
للبنايات  ور�سم خمططات  الهريوديوم،  تفا�سيل موقع  ذكر  خطاأ يف عام 1863م عندما 
التي تقع اأ�سفل التل وخا�سة الربكة وقي راأيه كان ال�سكل الدائري يف الربكة هو مكان دفن 

هريود )55( . 
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يف الثمانينيات من العقد املا�سي قامت دائرة الآثار الإ�رسائيلية باإقامة عدد كبري من 
الأعمدة الدائرية، ذات الطابع الروماين حول الربكة، وهي اأعمدة ا�سطوانية حديثة ال�سنع من 
الإ�سمنت ذات قواعد على النمط القدمي، وهي لي�ست مكتملة، وتتكون من 6 حلقات مفرغة من 
الداخل، �سقط بع�ص اأجزائها مع الزمن، وهي تبدو للعيان كجزء من امل�سهد القدمي، وتقوم 

مبا�رسة بجانب ال�سارع العام. 

مصادر املياه اليت غذت جتمعات اهلريوديوم السفلى )الربك(:

ذكر فليب بلدن�سربجر اأن هريود بعد انت�ساره على اليهود يف منطقة جبل فرنك بنى 
ق�رسا بالقرب من املكان، ولأن املطر �سحيح يف هذه املنطقة من �سحراء القد�ص، فقد ح�سل 
على املياه من النبع املهم يف منطقة العروب التي اأح�رسها عن طريق قناة، ونظام مكثف 
من خزانات املياه اإىل برك �سليمان، وكانت هذه القناة كبرية جدا بحيث ي�ستطيع ح�سان 
فيها  الوقوف  على  العمال  مل�ساعدة  يكفي  ب�سكل  وا�سعة  وكانت  ب�سهولة،  عربها  املرور 
م�ستقيمي القامة عند القيام بالت�سليحات، وكانت متر عن طريق وادي البيار وتطوف بجبل 
املياه يف عدد كبري من  الفائ�ص من  ارطا�ص، حيث كان يتجمع  �سمال  عكرا وعريد خالد 
اخلزانات التي امتدت حتى نبع اأو جدول عني اأرطا�ص، وان البقايا الإ�سمنتية القوية جلزء 
من هذه الأعمال العظيمة ما زالت ت�ساهد حتى اليوم وهي ملك لأ�رس يف اأرطا�ص. وبعد وادي 
اأرطا�ص ياأتي وادي الطواحني، وهنالك اأي�سا يت�سكل جزء من نظام الري العظيم الذي اأقامه 

هريود، والذي كان فائ�ص املياه فيه ي�ستخدم لإدارة الطواحني العديدة يف املنطقة )56( . 
هريود  عهد  بني  ما  يقع  زمن  يف  بنيت  قد  البيار  وادي  قناة  اأن  الفرتا�ص  وميكن 
العظيم، والفرتة الرومانية املتاأخرة. واملفرت�ص اأن هذه القناة قد بناها هريود كجزء من 
تطوير نظام القنوات، ورمبا اأي�سا كجزء من نظامه املائي لق�رسه وقلعته يف جبل هريود 
الذي كان نظامه املائي يت�سل اأي�سا بربك �سليمان، وعلى الرغم من اأن هذا جمرد افرتا�ص، 
فان هناك ما يدعمه يف اأ�ساليب البناء التي ميكن م�ساهدتها عند عني الدرج يف الغرفة ذات 

القبة يف وادي البيار امل�سابهة لأ�ساليب البناء امل�ستخدمة يف جبل هريود )57( . 
يبدو اأن امللك هريود اأول من نقل املياه عرب م�سافات طويلة م�ستخدمًا الأ�سلوب الذي 
املتزايد  �سكانها  عدد  وكان  ملحوظ،  ب�سكل  القد�ص  تو�سعت  حكمه  وخالل  الرومان،  طوره 
ينابيع  املياه من  لنقل  به هريود  قام  اأول م�رسوع  وكان  املياه،  اأكرب من  يتطلب كميات 
اأرطا�ص الواقعة اإىل ال�رسق من برك �سليمان اإىل جبل هريود وم�سادر املياه هناك تقع على 
عند  الواقعة  والربكة  ال�ساعة  مكعبا يف  وبوفرة 43 مرتا  البحر  �سطح  فوق  ارتفاع 690م 
�سفح جبل هريود تقع على ارتفاع 660م فوق �سطح البحر وطول القناة ثمانية كيلومرتات 
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ودرجة ميالن القناة املذكورة يف كتاب الآثار ملوؤلفه يو�سفو�ص يف الف�سل 9- 15 كانت 
اأريحا وقي�رسية وم�سعدة وهركانيا  باأنظمة مياه يف  امللك  با�رس هريود  % كما   0 ،375

واأماكن اأخرى )58( . 
برك  من  ال�سفلى  الربكة  بني  ارتباطًا  هناك  اأن  وجد   D. Mite بها  قام  درا�سة  ويف 
�سليمان واأجزاء معروفة من القناة املوؤدية من اأرطا�ص اإىل جبل هريود. فيما بني الربكة 
ال�سفلى وعني اأرطا�ص وعلى امتداد يقارب 1، 5 كم اكت�سف يف خم�سة ع�رس موقعًا خمتلفًا 
يف  و�سق  بناء  اآثار  الأجزاء  هذه  يف  وجد  وقد  القناة،  لهذه  مدمرة  ق�سرية  اأجزاء  وجود 
ال�سخر اأحيانًا منف�سلة واأحيانًا مت�سلة. ويف معظم احلالت كانت بقايا اجل�ص ما زالت 
اأن  نذكر  اأن  0،50 مرت ويجب   -0،20 ما بني  القناة  القناة. وعر�ص  مرئية على جدران 
هذه القناة تظهر يف خارطة برك �سليمان وما يحيطها )59( . وقد اقرتح Mazar اأي�سا اأن 
هذه القناة كانت مرتبطة بالنظام املائي املعقد ملدينة القد�ص الذي نقل كمية كبرية عرب 
ال�سخر تظهر يف مناطق  اآثار قناة هريود املنحوتة يف  زالت  . وما   )60( م�سافات طويلة 
اآثارها، وكان ذلك  اندثرت واختفت معظم  اإذ  الفردي�ص،  اأرطا�ص وجبل  متقطعة بني عني 
القرية، وتظهر بقاياها �رسقي العني مبا�رسة، وهي منحوتة  التطور املعماري يف  ب�سبب 
يف ال�سخر، وكذلك تظهر ب�سكل اأكرث و�سوحًا بالقرب من مدر�سة ذكور اأرطا�ص على جانب 
ال�سارع، وهي يف هذه املنطقة اأي�سًا منحوتة يف ال�سخر، ويف مناطق اأخرى تظهر �رسقي 

اأرطا�ص من احلجارة والطني �سكل 11. 

شكل )11( 
جزء من إحدى قنوات المياه التي تصل إلى هيروديوم. 
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هريوديوم حتى الفرتة البيزنطية: 
يف الفرتات الالحقة لهريود، وجد العديد من الآثار التي تدل على اأقوام �سكنوا الق�رس 
واملنطقة ال�سفلى، كما وجدت دلئل اأبنية يف الق�رس، ويف الفناء وعلى اجلانب ال�رسقي ويف 
بيت احلمام، اإل اأن ن�ساطات البناء لل�سكان اجلدد مل تكن مكثفة، فقد كانت حمدودة باإ�سافة 
جدران من بناء، واإعادة ا�ستخدام احلجارة من الق�رس املدمر، كما وجد العديد من الأفران 
ذات ال�ستخدام املنزيل. كما حفر يف بطن اجلبل، ولأغرا�ص دفاعية �سبكة من املمرات ال�رسية 
يف اجلزء ال�سمايل ال�رسقي منه، وهي حتتوي على اآثار �سكنية مثل اجلدران والفخار، واآثار 
نار. والفرتة التي نتحدث عنها طويلة وحملت يف ثناياها اآلف الأحداث التاريخية املحلية 
والعاملية التي �سهدت ا�سطرابات وقالقل وحالت مترد وع�سيان وحروب، جلاأ كثريون اإىل 
اإنه- يف احلقيقة- ل وجود لأثر وا�سح املعامل يدل على  اإذ  الأماكن لالختباء.  مثل هذه 
كاآثار موقد  الأ�سا�سية  املعي�سية  النا�ص  اإمنا حاجات  اأو كني�ص،  بعينهم كبناء معبد  اأنا�ص 
اأو ك�رس فخار ول بد من ذكر تو�سط املنطقة بني البرتاء و�سحراء القد�ص اإىل �ساحل البحر 
الأبي�ص الذي يعدُّ املمر القدمي اإىل ال�رسق، فقد عربتها الع�رسات من القبائل التي ا�ستخدمت 
ا�ستخدم كثري منها كمنازل تقي  ال�سكن حيث  اأو  املا�سية  الكهوف واملغائر لإيواء قطعان 

الربد يف ال�ستاء. 

الفرتة البيزنطية: 

ال�ستقرار ال�سكني يف الفرتة البيزنطية يف جبل هريود غري مذكور يف امل�سادر القدمية، 
اأجزاء عدة من الق�رس املدمر. الرهبان عا�سوا ب�سكل رئي�ص يف اأجزاء  اأثره على  ولكنه ترك 
اأن�ساأوا كني�سة �سغرية  اأفرانا و�سوامع، كما  زالت م�سقوفة وبنوا  التي ما  من بيت احلمام 
يف واحدة من غرف الق�رس جنوب بيت احلمام ومن الوا�سح اأنهم هجروا الق�رس يف القرن 

ال�سابع ميالدي )61( . 
وعندما حفر Corbo �سمن البعثة اليطالية يف الفرتة الواقعة ما بني 1962- 1967م 
ُعرث على كني�سة �سغرية يوجد مثلها يف الأديرة املختلفة، بنيت كجزء من قلعة ق�رس هريود. 
الغربية بني  اجلهة  وتوجد يف  ال�سابقة،  الفرتات  املوجودات من  اأنقا�ص  على  اأقيمت  ولقد 
املوقع  يف  موجودة  كانت  التي  احلجارة  الرهبان  ا�ستخدم  وقد  الطعام.  و�سالة  احلمام 
واأ�سيف جداران اإىل اجلدار الغربي واجلدار اجلنوبي التي كانت جزءاً من الأبنية املوجودة 
اأر�سية امل�سلى 1.60م  اأ�سا�سات، وترتفع  يف الق�رس واجلدار ال�سمايل وال�رسقي بني دون 
الكن�سية مرتفع  الباقية ارتفاعها حوايل 2.90م. باب  اأر�سية ق�رس هريود واجلدران  فوق 
قلياًل عن اأر�سيتها ويوؤدي اإىل املحراب الذي يوجد يف جوانبه فتحات )كوات( لهدف ديني، 
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ويف اجلدار اجلنوبي فتحة اأخرى بجانب املحراب حيث عرث فيها على بقايا من الزجاج، 
املحراب  ومع  ×7.43م،  3.37م  هي  الكني�سة  وقيا�سات  الف�سيف�ساء  من  املحراب  اأر�سية 
ي�سل طولها اإىل 9.53م. وجد الدير يف القرن اخلام�ص وال�ساد�ص وحتى نهاية ال�سابع، يف 
اأبنية الأديرة توجد كتابات، وغالبًا، فان هذا املجتمع الرهباين قد جاء من م�رس )62(. ويف 
اإىل  تقع  الأوىل  البيزنطية  الفرتة  من  كني�ستني  على  ُعرث  الهريوديوم  من  ال�سفلى  املنطقة 
ال�سمال من الطريق الرئي�ص زعرتة تقوع، ُنقِّب عنها بو�ساطة يهود نيتزر من معهد الآثار يف 
اجلامعة العربية بالتعاون مع مكتب الآثار الإ�رسائيلية يف ال�سفة الغربية عام 1973 )63( 
. بنيت فوق اأنقا�ص فرتة هريود. الكني�سة حتتفظ باأر�سية ف�سيف�سائية جيدة كاملة مزخرفة 
بنقو�ص جيدة. موجودة يف رواق الكني�سة، وقي الغرفة ال�سمالية من القاعة الرئي�سة، ويف 
  Micheal القاعة الرئي�سة التي يبلغ اأبعادها 8.8م × 6.10م. الكني�سة تن�سب اإىل القدي�ص
وحمراب الكني�سة غري عادي كان م�ستطيل ال�سكل، ولي�ص ن�سف دائري كما هو يف الكنائ�ص 

الأخرى. وتوجد مقاعد على طول املدخل بجانب اجلدران �سكل 12 )64( . 

شكل )12(
الكنيسة الشمالية. 

الكني�سة ال�رضقية: اُكت�سفت يف الفرتة الواقعة بني 1979- 1980. بنيت فوق اأنقا�ص 
ق�رس كبري يف اجلانب ال�رسقي. غطيت اأر�سية رواق الكني�سة بالف�سيف�ساء املزخرفة باأ�سكال 
حيوانية. رواق الكني�سة مل حتفظ فيه الأر�سية الف�سيف�سائية جيداً با�ستثناء ميدالية حتتوي 
واأ�سيفت  اأخريني.  ميداليتني  يف  الطيور  اأ�سكال  بع�ص  على  التعرف  ومت  لبوؤة،  �سكل  على 
يقع  الذي  التعميد  حو�ص  على  حتتوي  الأوىل  اجلنوبية،  اجلهة  من  الكني�سة  اإىل  غرفتان 
بجانب فتحة يف احلائط، بالإ�سافة اإىل قرب نهبت حمتوياته، اأما الغرفة الأخرى فوجد فيها 

نق�ص كتابي حفظ جزء منه. 
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الكني�سة الرئي�سة الثالثة: ُك�سف عنها يف الفرتة الواقعة ما بني 1980- 1983م، 
مقاعد  و�سعت  الغربية  اجلنوبية  زاويتها  ويف  له.  ومال�سقة  التذكاري  البناء  جنوب  تقع 
ل  الكني�سة  هذه  يف  الرئي�ص  واملدخل  الذكر،  �سابقتي  الكني�ستني  غرار  على  وهي  حجرية، 
اأر�سية  الرواق.  من  اجلنوبي  احلائط  يف  يوجد  واإمنا  الغربي،  املمر  اأو  الرواق  يف  يوجد 
الكني�سة وحو�ص  الغرفة اجلنوبية يوجد حمراب  اأجزاء منها، ويف  الكني�سة املزينة حفظت 
املاء املقد�ص للتعميد امل�سنوع من حجر قوى حميطة 1.10 م. كحال الكني�ستني ال�سابقتني 
حتتوي على بقايا من حقب زمنية اأخرى عرفت من خالل الف�سيف�ساء البي�ساء التي بنيت 
البناء،  جيدة  بحجارة  الثانوية  والغرف  الرئي�سة  الكني�سة  جدران  بنيت  لقد  املمرات،  فوق 
�سوى يف منطقة  يوجد  النوع من احلجارة ل  التذكاري، وهذا  البناء  ماأخوذ من  وبع�سها 

اجلبل العلوي وقد اأعيد بناوؤه يف الكني�سة. 
اإن هوية �سكان هذه املنطقة يف الفرتة البيزنطية غري معروف بعد ولي�ص وا�سحًا اأن 

من عا�ص يف منطقة هريوديوم ال�سفلى جتمع من ال�سكان العاديني اأو الرهبان )65( . 
واأعيد يف هذه الفرتة اأي�سًا ا�ستعمال الربكة كي تخدم الأغرا�ص ال�سناعية مثل اإن�ساء 
معا�رس للعنب اإذ مت ُك�سف عن واحدة يف عام 1984- 1985م، خالل عملية التنقيب التي 
اأ�رسف عليها E. Netzer يف اجلزء ال�سمايل ال�رسقي من الربكة الرومانية التي تقع يف اجلزء 
ال�سفلي وقد ذكر E. Netzer اأن هذه املع�رسة ترجع اإىل الع�رس البيزنطي. )66( وهذا يدلل 
على اأن املنطقة كانت تزرع فيها الكرمة وب�سكل كبري، وما يف�رس هذا وجود معا�رس اأخرى 
احلجارة  املع�رسة  هذه  بناء  يف  ا�ستخدمت  وقد  نف�سها،  بالطريقة  تعمل  نف�سه  املوقع  يف 

املنتظمة )67( . 

ضريح هريود: 

قدم يهود نيتزر نتائج حفريته التي �رسع بها يف اأغ�سط�ص اآب 2006، وكانت من معهد 
الآثار التابع للجامعة العربية، اإذ ذكر اأن البحث الطويل عن قرب هريود انتهى بالك�سف عن 

بقايا قرب على منحدر اجلبل ال�سمايل ال�رسق، �سكل 13. 
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شكل )13( 
موقع الحفريات التي تم الكشف فيها عن بقايا قبر هيرود. 

ال�رسيح نف�سه حطم يف الأوقات القدمية ويف مكانه بقي جزء وحيد من من�سة متينة 
البنية )�سكل 14( ، ووجد يف املوقع بقايا جرار فخارية مزينة كانت ت�ستعمل خلزن بقايا 
اأن�ساب الدفن عند الأنباط. ومثال ذلك قرب  العظام، وهي مماثلة ملا كان يوجد على قمة 

اجلرة، وعلى اخلزنة يف البرتاء. 
ال�رسيح بني من احلجر الأبي�ص، وكان يف حالة من الدمار املتعمد وكان جزءاً واحداً 
من املن�سة عرث عليه بحالة جيدة، مئات من قطع حجرية من التابوت الأحمر ملئت وغطت 
منطقة ال�رسيح ب�سكل كبري، ورمبا هريود نف�سه عانى امل�سري نف�سه. وقد ُعرث على �سظايا اثنني 
من توابيت م�سنوعة من احلجر الأبي�ص، ا�ستخرجا من اأ�سفل الزاوية ال�رسقية للن�سب، وعلى 

الأرجح اإن هذه التوابيت كانت تعود اإىل اأفراد من اأ�رسة هريود اأو ارخيالو�ص وابنه)68(. 

شكل )14( 
بقايا المنصة التي يعتقد إنها كانت لقبر هيرود. 
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وعرث على بقايا من التابوت الذي كان طوله تقريبًا 2.50م وم�سنوع من حجر كل�ص 
حممر يوجد يف مناطق القد�ص، وقد زين من قبل الفنانيني. التابوت كان له غطاء حجري 
اأدنى �سك كانت تزين  الزخارف املتقنة بدون  النوع من  ال�سكل وزينت جوانبه. هذا  مثلث 
قرب هريود وقليل ما وجدت يف قبور مماثلة معروفة يف البالد. ومن املمكن اأن توجد يف 
القبور املتقنة بالرغم من اأن ل نقو�ص يف هريوديوم ل على القرب ول يف بقايا البناية. هذا 

ومازالت احلفريات م�ستمرة حتى حلظة كتابتنا هذا البحث. �سكل 15. 

شكل )15(
بقايا تابوت يعتقد أنها لهيرود )69( . 

يف  يبدو  ما  على  الدمار  به  وحلق  بتعمد،  ونب�ص  اقتحم  القرب  اأن  نيتزر  يهود  اعتقد 
ال�سنوات 66—72 م اأثناء الثورة اليهودية الأوىل �سد الرومان، حيث �سيطر الثوار اليهود 

على املوقع طبقًا ملا ذكره يو�سفو�ص، وهوؤلء عرفوا بكراهيتهم لهريود. 
ت�سمن موقع القرب بنايتني تذكاريتني هما: حمام طقو�ص كبري بالإ�سافة اإىل الطريق 

الكبري بطول 350م، وعر�ص 30م الذي ح�رس للجنازة )70( . 

املسرح: 

اإىل  الطريق املوؤدي  ُك�سف عن امل�رسح لأول مرة يف عام 2008، ويقع يف منت�سف 
التي  ال�سنة  التل بالقرب من �رسيح هريود، وقد بني امل�رسح حوايل 15 ق م، وهي  اأعلى 
اأجريبا فل�سطني وهو الرجل الثاين يف عهد الإمرباطور  زار فيها القائد الروماين ماركو�ص 
اأغ�سط�ص قي�رس )اكتافيو�ص( ، كما عرث على زخارف جداريه غاية يف الروعة، وتزين اجلدران 
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لوحات جدارية كما يف مباين جنوب ايطاليا، وعلى الأرجح اإن هذا العمل مت من قبل فنانيني 
اإيطاليني )71( . والر�سوم اجلدارية ت�سور م�ساهد مزرعة، متثل غزلنًا. اإحدى اجلداريات التي 
ت�سور فتح نوافذ مزرعة يف جنوب ايطاليا وكلبا، و�سجريات. امل�رسح املكت�سف تقدر �سعته 

وا�ستيعابه بنحو 450 متفرج �سكل 16 )72( . 

شكل )16( 
مدرج هيروديوم

خامتة: 
ب�سيطرة  ال�سيا�سية.  الكهنوتية  الدائرة  اخرتاق  يتم  العربي  التاريخ  يف  الأوىل  للمرة 
�سخ�ص غري يهودي على مركز القرار، مما اأدى اإىل ك�رس احتكار الكهنة اليهود للقيادة، كما 
قدميًا،  العظمى  القوى  توجهها  املنطقة،  على  دائمة  �رساع  حالة  ال�سيا�سي  امل�سهد  يظهر 
ومتتد حتى الع�رس احلايل يف حراك دائم وم�ستمر لل�سيطرة على املمر التاريخي بني اآ�سيا 

واأفريقيا. 
ظهر هريود ك�سيا�سي قوي، ا�ستطاع ك�سب ود الدول العظمى، كما ظهر كع�سكري متكن 

من تطويع القوى املحلية ليوحدها حتت �سلطته. 
الأمطار،  قليلة  ال�سحراء يف منطقة  يقع على حافة  القلعة على تل خمروطي  اأقيمت 
حيث �سحبت اإليها املياه عرب قنوات بعيدة رغم الفارق يف منا�سيب اجلريان والإ�سقاط وهذا 

يقودنا اإىل اأهميتها الإ�سرتاتيجية. 
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يعدُّ موقعها الأهم �سمن �سل�سلة من القالع بالن�سبة اإىل القد�ص اإذ تعدُّ امللجاأ الأقرب 
القالع  دفاعيًا �سمن جمموعة  اأن لها دوراً  القد�ص، كما  يف حال تعر�ص امللك للخطر يف 
هريود  ق�رس  وكذلك  امليت،  للبحر  الغربية  ال�سفة  على  م�سعدة  كقلعة  الع�سكرية  واملباين 

ال�ستوي يف اأريحا. 

ي�رسف الهريوديوم على اأهم الطرق التجارية التي تعرب فل�سطني من اجلنوب باجتاه 
ال�سمال بالإ�سافة اإىل الطرق الفرعية التي تت�سل بالطريق الرئي�ص. كما تقوم يف منت�سف 
امل�سافة على خط ميتد من اجلنوب اإىل ال�سمال، ويرتكز على عدد من التح�سينات يف مواجهة 

مبا�رسة مع احلوا�رس النبطية يف ال�رسق، ومتثل خط دفاع اأمامها. 
يظهر البناء على �سكل فوهة بركان خامد، حيث الأبنية الأ�سا�سية تقع داخل الفوهة، 
وهذا اأمر ل مثيل له يف العمارة املحلية، حيث تفرد البناء يف ت�سميمه الهند�سي، رغم وجود 
�سبه قريب يف ال�سكل الدائري للمخطط يف �رسيح اأغ�سط�ص اإل اأن البنائني يظهر كل منهما 

ب�سكل خمتلف متامًا. 
اأبراج ن�سف  اإىل ثالثة  بالإ�سافة  للمراقبة،  برج �سخم  الأ�سا�سي على  البناء  احتوى 
دائرية ت�سكل يف جمموعها حت�سينًا ع�سكريًا يهيئ للمدافع اأو الناظر م�سهداً كليًا عن املحيط 

يف الأ�سفل مما ي�سهل الدفاع اأو املراقبة ب�سورة فريدة. 
وجهوداً  مهارات  تطلبت  احلقبة،  تلك  يف  نادرة  حالة  للبناء  الهند�سي  الت�سميم  اإن 
الثالثة  لالأبراج  ال�ستدارة  ن�سف  ثم  التل،  قمة  على  الكاملة  ال�ستدارة  يف  متثلت  جبارة، 
حيث يتوازى اجلداران الداخلي واخلارجي ب�سكل دقيق، وتتطابق الأبراج الثالثة يف ن�سف 
ال�ستدارة وتق�سيم املرافق، كما يتعامد الربج اجلنوبي وال�سمايل لي�سكال حموراً يف�سل اجلهة 

ال�رسقية عن الغربية ب�سورة متكاملة، وهذا يتطلب قدراً كبرياً من فنون الهند�سة. 
واأخريا فاإن هند�سة البناء توحي بحالة مميزة )خلق عمراين جديد( يختلف عن منط 

البناء ال�سابق يف املدن واحلوا�رس املحلية والعاملية
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