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تصديــــر

 يأتــي إصــدار العــدد الواحــد والثالثــني مــن حوليــة اآلثــار العربيــة الســعودية )أطــالل( 
الــذي نضعــه بــني يــدي القــارئ الكــرمي إثــر موافقــة مجلــس الــوزراء علــى نقــل نشــاط 
التــراث الوطنــي مــن الهيئــة العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي إلــى وزارة الثقافــة - هيئــة 
التــراث واكتمــال مرحلــة االنتقــال، لتبــدأ مرحلــة جديــدة مــن العنايــة بالتــراث الثقــايف 
يف  الهيئــة  توجهــات  وضمــن  الســابقة،  للجهــود  امتــداًدا  الســعودية   العربيــة  للمملكــة 
ــة  ــة؛ الرامي ــى التوســع  يف مشــاريع املســوحات والتنقيبــات األثري إســتراتيجيتها العمــل عل
إلــى املزيــد مــن االستكشــافات آلثــار اململكــة، ووضــع اخلطــط املناســبة حلمايتهــا ودراســتها 
وإدارتهــا وعرضهــا، وفــق أرقــى املعاييــر التــي تضمــن اســتدامتها واحملافظــة علــى ســالمتها 

وأصالتهــا.

وتنتهــج هيئــة التــراث العمــل علــى ذلــك يف ضــوء رؤيــة اململكــة ٢٠٣. التــي رســخت اعتــزاز 
اململكــة بإرثهــا الثقــايف وأهميــة احملافظــة عليــه واملداومــة علــى إحيــاء مواقــع التــراث 
الوطنــي والعربــي واإلســالمي وتســجيلها دوليــاً، ومتكــني اجلميــع مــن الوصــول إلــى مواقــع 
التــراث؛ بوصفهــا شــاهداً حيــاً علــى العمــق احلضــاري للمملكــة ودورهــا الفاعــل وموقعهــا 

البــارز علــى خريطــة احلضــارة اإلنســانية.

وتنفيــذا إلســتراتيجية هيئــة التــراث يف مجــال املســح والتنقيــب، فإنــه يوجــد يف الوقــت 
الراهــن عــدد )٥٣( بعثــة أثريــة مابــني بعثــات محليــة يعمــل بهــا خبــراء ســعوديون أو بعثــات 
مشــتركة مــع معاهــد وجامعــات محليــة وعامليــة؛ تعمــل علــى تنفيــذ برامــج املســح والتنقيــب 
يف مختلــف مناطــق اململكــة ويف مواقــع أثريــة مــن مختلــف احلقــب التاريخيــة، ويواكــب 
ــة. إضافــة إلــى  ــة وتأهيــل للمواقــع األثري ــة وصيان عمليــات املســح والتنقيــب برامــج حماي
تســجيل مــا يكتشــف مــن مواقــع جديــدة يف الســجل الوطنــي لآلثــار. ومــن املنجــزات التــي 
يجــدر التنويــه بهــا يف عــام ٢٠٢١م تســجيل موقــع منطقــة حمــى الثقافيــة مبنطقــة جنــران 
ضمــن مواقــع التــراث العاملــي يف اليونســكو ليكــون املوقــع الســادس املســجل مــن اململكــة يف 

قائمــة التــراث العاملــي.



إن حوليــة اآلثــار العربيــة الســعودية أطــالل التــي صــدر عددهــا األول عــام ١٣٩٧هـــ/١٩٧٧م وانتظمــت يف 
صدروهــا حتــى هــذا العــدد الــذي بــني أيدينــا هــي إحــدى وســائل النشــر العلمــي إلــى جانــب اإلصــدارات األخــرى 
ــة  ــة الرصين ــة اطــالل يف مقدمــة املجــالت العلمي ــار اململكــة. وتعــد مجل ــة بآث ــب املتخصصــة والتعريفي مــن الكت
ــة يف مناطــق  ــات األثري ــج املســوحات والتنقيب ــذ صدورهــا يف نشــر نتائ ــي، وقــد تخصصــت من يف الوطــن العرب
اململكــة املختلفــة حتــى أصبحــت مصــدراً أوليــاً مهًمــا لدراســة تاريــخ اململكــة العربيــة الســعودية وآثارهــا اخلالــدة. 
وســتواصل هيئــة التــراث بــإذن اهلل إصــدار هــذه املجلــة واملــواد العلميــة األخــرى مواكبــة ملســتجدات العمــل األثــري 

يف اململكــة ليطلــع املتخصصــون علــى كل جديــد مــن املكتشــفات والدراســات األثريــة.

وختاًمــا نأمــل أن يجــد القــاري ويف هــذا العــدد مــن مجلــة أطــالل إضافــة علميــة تثــري املعرفــة ومصــادر تاريــخ 
اململكــة العربيــة الســعودية وحضاراتهــا العريقــة.

المشرف العام

الرئيس التنفيذي لهيئة التراث  
د. جاسر بن سليمان الحربش



تقـــــــــــديــم

يصــدر العــدد الواحــد والثالثــون مــن حوليــة اآلثــار العربيــة الســعودية )أطــالل( حتــت مظلــة وزارة الثقافــة- هيئــة التــراث، 
اســتمرارية ملشــاريع املســح والتنقيــب والبحــث العملــي التــي يقــوم بهــا الباحثــون املتخصصــون مــن اململكــة واألعمــال التــي 

نفــذت بالتعــاون املشــترك مــع البعثــات األجنبيــة.  

والقــارئ لهــذا العــدد يجــد أن هيئــة التــراث تنتهــج خطــة علميــة يف التعامــل مــع األعمــال احلقليــة، حيــث ضــم هــذا العــدد 
ثمانيــة موضوعــات متنوعــة يف ثالثــة أقســام: أولهــا تقاريــر التنقيبــات األثريــة، وثانيهــا تقاريــر املســح األثــري، وثالثهــا قســم 

الدراســات التخصصيــة.

فقــد اشــتمل القســم األول املخصــص ألعمــال التنقيبــات األثريــة علــى تقريريــن: أولهمــا تقريــر حفريــة ُجــرش مبنطقــة 
عســير، املوســمان العاشــر واحلــادي عشــر، حيــث كشــف لنــا املوســم العاشــر عــن مزيــد مــن الظواهــر األثريــة يف اجلهتــني 
الشــمالية والشــرقية مــن حصــن جــرش، وإبــراز أجــزاء مــن أســواره اخلارجيــة مــن الواجهــة الشــمالية والشــرقية للحصــن؛ كمــا 
مت العثــور علــى كثيــر مــن اللقــى األثريــة مثــل األوانــي الفخاريــة واألدوات احلجريــة واألوانــي الزجاجيــة وبعــض مــن القطــع 
املعدنيــة، أمــا املوســم احلــادي عشــر فيهــدف إلــى كشــف عناصــر جديــدة وربطهــا بالعناصــر املكتشــفة يف املواســم الســابقة؛ 
وكان العمــل يف اجلهــة الشــمالية مــن حصــن جــرش، ومتثلــت املعثــورات يف أجــزاء مــن قــدور وكســر مــن جــرار فخاريــة ســميكة 
ــورات ملوقــع  ــة واملعث ــة للطبقــات واملراحــل املعماري ــدون زخــارف، وأظهــرت الدراســات األولي ــة ســميكة ب صنعــت مــن عجين

جــرش أنــه اســتوطن منــذ فتــرات مــا قبــل اإلســالم واســتمر االســتيطان فيــه حتــى القــرن الرابــع الهجــري.

وثانيهمــا: تقريــر عــن أعمــال املشــروع الســعودي النمســاوي املشــترك مبوقــع قرّيــة مبنطقــة تبــوك وهــو اســتكمال لألعمــال 
الســابقة، حيــث شــمل التقريــر إعــادة بنــاء تصــور شــامل عــن املوقــع وحيــاة ســاكنيه وهجــره ومعــاودة الســكن فيــه واندثــاره، 
وجمــع البيانــات عــن اإلطــار الثقــايف والزمنــي لالســتيطان يف الواحــة، ودراســة الدفــن والشــعائر اجلنازيــة، والتــي أســفرت 
عــن نتائــج  ومعلومــات شــاملة عــن الواحــة، وجــاءت اللقــى األثريــة متنوعــة؛ منهــا األدوات احلجريــة متعــددة االســتخدامات، 
وعــدد مــن أجــزاء مــن التماثيــل الفخاريــة، وأواٍن مكتملــة وأجــزاء مــن أواٍن فخاريــة، وأداة معدنيــة، وقطعــة حجــر عليهــا رســوم 

صخريــة، كمــا عثــر علــى العديــد مــن الرفــات البشــرية واحليوانيــة.

ــر عــن املشــروع الســعودي الفرنســي  ــري: يتصدرهــا تقري ــة للمســح األث ــر علمي ــى خمســة تقاري ــي عل ــوي القســم الثان ويحت
املشــترك يف البــدع مبنطقــة تبــوك حيــث أجــري مســح شــامل جلميــع املواقــع يف الواحــة؛ وتطــرق التقريــر إلــى بيئــة الواحــة 
ومســتوطناتها التــي مــرت عليهــا، واألنشــطة االقتصاديــة واملــوارد الطبيعيــة للواحــة، ودراســة املقابــر والطقــوس اجلنازيــة، 

ومواقــع الكتابــات والنقــوش، وإحصــاء األطــالل األثريــة، ومســوحات عــن هندســة امليــاه واجلغرافيــا األثريــة.

وثانيهــا: التقريــر األولــي للبعثــة األثريــة الســعودية الفرنســية املشــتركة يف منطقــة الريــاض )محافظتــي الســليل ووادي 
الدواســر( حيــث هــدف املســح إلــى تســجيل وتوثيــق املنشــآت احلجريــة وإنزالهــا علــى اخلرائــط األثريــة، وتوثيــق الرســوم 

والكتابــات الصخريــة يف احملافظتــني.

وثالثهــا: علــم اآلثــار وتصويرهــا جــواً يف اململكــة العربيــة الســعودية؛ مشــروع العــال: مواســم التصويــر اجلــوي واملســح األرضي، 



وهــو مشــروع يهــدف إلــى حتديــد مواقــع أصــول التــراث الثقــايف الثابتــة وتوثيقهــا وحتديــد أزمــان االســتيطان فيهــا، واكتشــاف 
ــاً، والتحقــق مــن  ــاً، وتوضيــح العالقــة بــني مختلــف املواقــع بيئيــاً وجيولوجي ــاً وزمان العالقــات بــني املواقــع وعناصرهــا مكان

املواقــع وعوامــل مقوماتهــا الســياحية، وحتديــد املواقــع املهــددة باالندثــار.

ورابعهــا: تقريــر البعثــة الســعودية الفرنســية عــن موقــع نحــت اجلمــل مبحافظــة ســكاكا مبنطقــة اجلــوف، وهــو موقــع فريــد 
وذو قيمــة أثريــة وبالــغ األهميــة بــني مواقــع الفنــون الصخريــة باململكــة، وشــمل املســح اكتشــاف منحوتــات ونقــوش جديــدة يف 

ســكاكا؛ ومت توثيقهــا وتســجيها ومعرفــة تاريــخ هــذه املنحوتــات، وتصويرهــا بتقنيــة ثالثيــة األبعــاد.

ــة؛ حيــث شــمل املســح  ــة الســعودية الفرنســية املشــتركة يف محافظــة القويعي ــر املوســم األول ألعمــال البعث وخامســها: تقري
املبانــي احلجريــة والكتابــات والرســوم الصخريــة يف موقــع ماســل واملناطــق احمليطــة بهــا وتســجيلها وتوثيقهــا بإعطائهــا 
ســياق أثــري وبيئــي، حيــث خلــص التقريــر إلــى نتائــج مهمــة يف ملــف الكتابــات والرســوم الصخريــة ملوقــع ماســل، وأيضــاً إلــى 

اكتشــاف مواقــع مبــاٍن حجريــة جديــدة يف املنطقــة املدروســة.

ــات(  ــة؛ ببحــث تخصصــي عــن موقــع قــرح )املابي ــه يف القســم الثالــث- الدراســات التخصصي ــم هــذا العــدد محتويات ويختت
ــة قــرح وســكانها  ــة حيــث قــدم معلومــات شــاملة عــن نشــأة مدين ــة واألثري اإلســالمية مبحافظــة العــال، وأهميتهــا التاريخي

ومراحــل تطورهــا واندثارهــا.

إن األعمــال األثريــة التــي تنفــذ علــى  أرض اململكــة العربيــة الســعودية ومــا حتققــه مــن نتائــج ملموســة مــن خــالل أعمــال 
املســوحات والتنقيبــات األثريــة، تبرهــن علــى أن هــذه األرض املباركــة مــرت عليهــا حضــارات متعــددة وموغلــة بالقــدم، 
ــا عظيًمــا منــذ ماليــني الســنني بــدءاً بالعصــور احلجريــة ومــروًرا باملمالــك العربيــة  ــا حضارًي وتؤكــد أن وطننــا يحتضــن إرًث
ووصــوالً للحضــارة اإلســالمية وعصرنــا الزاهــر؛ جتعلنــا نــزداد إصــراًرا وعمــاًل دؤوًبــا حتــت مظلــة وزارة الثقافــة ملواصلــة 
أعمــال الكشــف األثــري ونشــر نتائجــه األوليــة يف حوليــة اآلثــار العربيــة الســعودية )أطــالل( مــع مواصلــة الدراســات املتعمقــة 

ونشــرها.

رئيس التحرير
مدير عام اآلثار

د. عبد اهلل بن علي الزهراني
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تقرير حفرية ُجرش املوسم العاشر )١٤٣٩هـ(
تواصلــت األعمــال امليدانيــة يف موقــع ُجــرش مبنطقــة عســير 
للموســم العاشــر الــذي نفــذ خــالل عــام ١4٣٩هـــ، والرتبــاط 
اســتمر  فقــد  الســابقة،  املواســم  بأعمــال  املنفــذة  األعمــال 
العمــل هــذا املوســم بالكشــف عــن مزيــد مــن الظواهــر األثريــة 

يف املوقــع.
 

العمل امليداني:
يف  التنقيــب  أعمــال  اســتكمال  علــى  املوافقــة  صــدور  بعــد 
موقــع ُجــرش األثــري توجهنــا بحمــد اهلل وتوفيقــه إلــى العمــل 
التســعة الســابقة،  بــه يف املواســم  البــدء  الســتكمال مــا مت 
علــى  مشــجعة  املوقــع  يف  الســابق  املوســم  نتائــج  وكانــت 
اســتمرار العمــل يف الكشــف عــن مزيــد مــن املربعــات التــي 
تقــع شــمالي املســجد والــذي ُكشــف عنــه خــالل أحــد املواســم 

١،٢ب(.  ،١،١ )اللوحــة  الســابقة 

أهداف األعمال امليدانية يف املوقع:
١.  الكشــف عــن مزيــد مــن املعلومــات عــن املوقــع مــن خــالل 
الشــمالية  اجلهتــني  يف  األثريــة  التنقيبــات  يف  االســتمرار 
والشــرقية مــن احلصــن الــذي ُكشــف عــن أجــزاء كبيــرة منــه 

يف املواســم الســابقة.

٢.  تأهيــل املوقــع ليصبــح ُمهيــًأ الســتقبال الزيــارات الرســمية 
الكشــف عــن  والســياحية وذلــك مــن خــالل االســتمرار يف 
أســوار احلصــن اخلارجيــة، وإبــراز أجــزاء أخــرى مــن الواجهــة 
الشــمالية والواجهــة الشــرقية حلصــن جــرش، ورفــع احلجــارة 
املتســاقطة مــن جــدران الواجهــة اجلنوبيــة من أســوار احلصن.

العمل امليداني يف املوقع:
أوالً. التنقيب األثري:

شمل التنقيب األثري يف املوقع املربعات التالية:
:)Q33( املربع

يقـع هـذا املربـع يف اجلهـة الشـمالية مـن املسـجد وتبلـغ أبعـاده 
١٠×١٠م٢ )اللوحـة ١.٣(، وجـاء التتابـع الطبقـي يف املربع كما 
يلـي: بعـد إزالـة الطبقـة السـطحية املكونـة مـن تربـة سـائبة 
مخلوطة باحلجارة الصغيرة واحلشـائش املنتشـرة على سـطح 
إلـى  النـزول  املوقـع جـراء هطـول األمطـار علـى املنطقـة، مت 
عمـق ٢٥سـم حيـث ظهـرت طبقـة مخلوطـة مـن الرمـل والطـني 
وجـذور النباتـات والعظـام ومجموعـة مـن األحجـار متوسـطة 
احلجـم متتاليـة قليلـة املعثـورات، وبعـد ذلـك مت النـزول إلـى 
عمـق 4٥سـم حيـث بـدأت مالمـح بعـض الظواهـر يف الظهـور 
مـن خـالل بعـض احلجـارة املرصوفـة بشـكل منتظـم يف اجلـزء 
املربـع ظهـر  احلفـر يف  وأثنـاء  املربـع،  مـن  الغربـي  الشـمالي 
حجـر سـاقط مـن جـدار املسـجد متوسـط احلجـم لـه واجهـة 
مشـذب يف اجلهـة اجلنوبيـة بالقـرب من أحـد األعمدة، ونزوالً 
بالقـرب مـن العمـود اتضـح وجـود قاعـدة حجريـة مكونـة مـن 
قطعتـني حجريتـني متالصقتـني يعلوهـا بـدن العمـود، وأثنـاء 
احلفـر يف هـذه الطبقـة ُعثـر علـى كميـة متوسـطة مـن العظـام 
وعنـد  التربـة،  مـع  املخلـوط  اجلـص  و  الفحـم  مـن  قليـل  و 
اجلهـة  باجتـاه  الشـرقية  اجلهـة  مـن  ابتـداًء  ٥٥سـم  النـزول 
الغربيـة اتضـح وجـود قاعـدة العمـود الثانـي والثالـث والرابـع 
املشـابهة للقاعـدة األولـى التـي أكتشـفت يف عمـق 4٥سـم حيث 
إن املسـافة بـني قواعـد األعمـدة هـي ٢.٣٠م، وخـالل احلفـر 
ُعثـر علـى عـدد كبيـر مـن اآلجر املتسـاقط يف اجلهة الشـمالية 
الغربيـة بالقـرب مـن الظاهـرة احلجريـة، ويف الركـن الشـمالي 
الشـرقي يتضـح  اختـالف التربـة حيـث تخـرج  تربـة مخلوطـة 
مـع اجلـص وامتـداداً مـن اجلهـة الشـرقية إلـى الغربيـة وجدت 
عمـق  علـى  مزخرفـة  جصـة  مـن  كسـرة  عـن  عبـارة  معثـورة 
٥٠سـم، وعنـد النـزول إلـى 6٠سـم اتضح وجـود ظاهرة جديدة 
وهـي عبـارة عـن جـدار ممتـد مـن اجلهـة الشـمالية إلـى اجلهة 
اجلنوبيـة ذي حجـارة منظمـة، حيـث ُعثـر بجانـب اجلـدار يف 

 تقرير حفرية ُجرش مبنطقة عسير
)املوسمان العاشر واحلادي عشر ١٤٣٩-١٤٤٠هـ / ٢٠١٩م(.

      عبدالعزيز اليحيى، عبد العزيز احلنو، فهد اجلبرين، عبداهلل الشهري، فارس الرصيص، عبداهلل 
احلايطي، جزاء احلربي، خالد احلايف، إبراهيم مشبي، عمار الصيوان، مبارك الدوسري، خربوش السبيعي.   
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اجلهـة الشـمالية علـى معثـورة عبـارة عـن جـزء مـن قاعـدة إناء 
مصنوعـة مـن احلجـر الصابوني وكسـر فخاريـة، و بالقرب من 
قاعـدة العمـود باجلهـة اجلنوبيـة علـى عمـق 6٠سـم وجـد جزء 
مـن بـدن لزجاجـة مزخرفـة لونهـا أخضـر. و يف عمـق 6٠سـم 
 )Q33( مـن اجلهـة اجلنوبيـة مت التوقـف عـن النـزول يف املربـع
وذلـك جلعـل األعمـدة أكثـر أمانـاً، حيـث يكثـر يف هـذه الطبقـة 
كسـر اجلـص املخلوطـة بالتربـة والعظـام، وبعـد تـرك مسـافة 
مت  الشـمالية  للجهـة  امتـداداً  اجلنوبيـة  اجلهـة  مـن  ١٥٠سـم 
النـزول إلـى عمـق ٧٠ سـم لبقيـة املربـع، و يف اجلهـة الشـمالية 
الغربيـة مـن املربـع )Q33( عثـر علـى معثـورة عبـارة عـن جـرة 
مـن  قليـاًل  شـيئاً  فاقـدة  القاعـدة  مكتملـة  احلجـم  متوسـطة 
اجلهـة  يف  ظاهـرة  ظهـر  8٠سـم  عمـق  ويف  والفوهـة،  البـدن 
عـن  عبـارة  الشـمالي  البلـك  مـن  بالقـرب  الغربيـة  الشـمالية 
حجريـن متقابلـني مشـذبني يشـبهان أحجـار احلصـن بينهمـا 
فـراغ بعـرض ٣٠سـم، ويف عمـق ١م ظهـور ظاهـرة يف اجلهـة 
أرضيـة حجريـة مرصوفـة،  عـن  عبـارة  املربـع  مـن  الشـمالية 
وعنـد تتبـع الطبقـة اتضـح أن حتـت احلجريـن املتقابلـني يف 
لهـا  مرصوفـة  حجريـة  أساسـات  الغربيـة  الشـمالية  اجلهـة 
أرضيـة حجريـة متراصفـة عبـارة عـن ثـالث حجـرات، وعثـر 
املتقابلـني،  احلجريـن  مـن  بالقـرب  الرمـاد  مـن  كميـة  علـى 
ويف عمـق ١.4٠م لوحـظ ظهـور ظاهـرة  يف منتصـف املربـع 
الشـكل  عبـارة عـن سـتة أحجـار منتظمـة متراصفـة مشـذبة 
علـى  ُعثـر  ١.8٠م  عمـق  ويف  مسـتمرة،  غيـر  ٣.٣٠م  بطـول 
أحجـار متراصفـة صغيـرة احلجـم ممتـدة مـن اجلهة الشـرقية 
أنهـا قاعـدة دعامـة  لألحجـار  يعتقـد  الشـمالية  إلـى اجلهـة 
املتراصفـة يف وسـط املربـع، واسـتكماالً للعمـل أزيلـت األرضية 
احلجرية يف شـمالي املربع للوصول إلى األرضية البكر، حيث 
ُعثـر بعـد إزالـة األرضيـة احلجريـة علـى قطعـة زجاجيـة عبارة 
عـن قاعـدة لقنينـة زجاجيـة لونهـا بنـي داكـن، و أيضـاً العثـور 
علـى قطعـة مسـتطيلة الشـكل مصنوعـة من احلجـر الصابوني 
مـن  املتجـه  اجلـدار  أزيـل  لألرضيـة  وتتبعـاً  احلجـم،  صغيـرة 
الشـمال إلـى اجلنـوب بطـول٣م وعرض ٥٠سـم وذلـك للوصول 
إلـى األرضيـة البكـر و إيضـاح قاعدة اجلدار املمتد من الشـرق 
إلـى الغـرب، وعنـد تتبـع األسـاس من قاعدة اجلـدار على عمق 
٢م اتضـح أن األحجـار املشـذبة املوجـودة علـى القاعـدة غيـر 
مسـتمرة مـع العلـم أن أساسـات األحجـار املشـذبة موجـودة.

:)Q35( املربع
يقــع هــذا املربــع شــمالي القنــاة املائيــة؛ وتبلــغ مســاحة املربــع 
فيهــا  الطبقــي  التتابــع  وجــاء   )١.4 )اللوحــة  ×١٠م  ١٠م 
ــة مــن احلشــائش واحلجــارة  ــة الطبقــة الســطحية املكون بإزال
املتســاقطة متوســطة وصغيــرة احلجــم إضافــة إلــى كســر مــن 
بالطــات اآلجــر وبعــض الكســر الفخاريــة، بعــد النزول١٠ســم 
ظهــرت طبقــة أخــرى مخلوطــة بالرمــل والطــني وبعــض عــروق 
األشــجار، تالهــا طبقــة طينيــة يخالطهــا كســر مــن العظــام 
ــة  ــورات يف هــذه الطبقــة قليل ــت املعث ــل مــن الفحــم، وكان وقلي
ــق  ــى وصــل العم ــة حت ــة مختلف ــارة عــن كســر فخاري جــداً عب
٣٠ســم وقــد ظهــر بجانــب البلــك الشــمالي باملنتصــف طبقــة 
رمــاد بعمــق ١٥ســم وعــرض ١م ظهــر منهــا مجموعــة مــن 
العظــام وبعــض الكســر الفخاريــة، وبعــد النــزول يف اجلهــة 
بعــض  ظهــرت  ٣٠ســم   بعمــق  للبلــك  مالصقــة  اجلنوبيــة 
األحجــار املتراصفــة عبــارة عــن جــدار ممتــد مــن الشــرق إلــى 
الغــرب بعــرض 6٥ســم، وبعــد الكشــف عــن اجلــدار كامــاًل 
تبــني أن هنــاك فتحــة دائريــة متصلــة بالقنــاة املائيــة وعلــى 
مــا يبــدو أن القنــاة لتصريــف امليــاه مــن داخــل املبنــى للخــارج 
لعــدم وجــود ظواهــر معماريــة بكامــل املربــع الــذي تصــب فيــه 
ــا  ــك الشــرقي وجدن ــة البل ــة وإزال ــاة، بعــد تســوية األرضي القن
مجموعــة مــن األحجــار يف اجلهــة الغربيــة الشــمالية تبعــد 
عــن اجلــدار ٢.٩٠م اتضــح أنهــا مرصوصــة بجانــب بعــض 
بشــكل دائــري بعمــق 4٠ســم ميكــن أنهــا كانــت تســتخدم جلمــع 
ميــاه األمطــار، وبعــد تنظيــف احلفــرة وجدنــا بعــض كســر 
الفخــار والزجــاج وأداة حجريــة تســتخدم للزينــة ويوجــد رســم 

للتسلســل الطبقــي باملربــع )اللوحــة ١.8أ(.

:)R33( مربع
وتبلــغ  املســجد  مــن  الشــمالية  املربــع يف اجلهــة  هــذا  يقــع 
التتابــع  وجــاء   ،)١.٥ )اللوحــة  ١٠×١٠م٢  املربــع  مســاحة 
الطبقــي فيهــا بإزالــة الطبقــة الســطحية املكونــة مــن تربــة 
مخلوطــة باحلجــارة الصغيــرة )حصبــة( واحلشــائش املنتشــرة 
علــى ســطح املوقــع، ثــم نزلنــا إلــى عمــق 4٠ســم حيــث ظهــرت 
طبقــة مــن الرمــاد والفحــم وبعــض كســر العظــام احليوانيــة 
احلجــم،  متوســطة  املتســاقطة  األحجــار  مــن  ومجموعــة 
وتبــني ظهــور أساســات ثالثــة أعمــدة جنــوب شــرقي املربــع 
ــورات، وبعــد  ــة املعث ــة للمســجد وهــذه الطبقــة قليل وهــي تابع



٩ تقرير حفرية ُجرش األثري مبنطقة عسير )املوسمان العاشر واحلادي عشر ١4٣٩-١44٠هـ /٢٠١٩م(.

ذلــك نزلنــا إلــى عمــق 6٠ســم حيــث بــدأت مالمــح بعــض 
الظواهــر يف الظهــور مــن خــالل بعــض احلجــارة املرصوفــة 
بشــكل منتظــم كبيــرة احلجــم يف اجلــزء الشــمالي الشــرقي 
مــن املربــع، متتــد مــن اجلنــوب إلــى شــمالي املربــع وتتداخــل 
مــع البلــك الشــمالي بطــول متريــن بــذات اجلهــة، وتبــني ظهــور 
باملربــع  الشــرقية  باجلهــة  الكبيــرة  مــن األحجــار  مجموعــة 
ــق  ــزول لعم ــد الن ــة، بع ــة احلصــن الغربي ــاط لواجه وهــي ارتب
١م ظهــرت مجموعــة مــن األحجــار التــي  ترتبــط بظاهــرة 
الشــرقي وتشــكل عــرض اجلــدار، وظهــرت أيضــاً  اجلــدار 
مجموعــة مــن األحجــار بجانبــه الشــرقي بشــكل مســتطيل 
بطــول )١.4٠م( وعــرض )٧٠ســم(، بعــد إكمــال عمليــة النــزول 
لعمــق ١.٢٠م ظهــرت أحجــار متراصفــة بعــرض )١.٣٥م( 
ومتتــد مــن شــمال شــرقي املربــع إلــى جنــوب غربــي املربــع 
ــع R33  و  ــني املرب ــك الفاصــل ب ــة البل ــد إزال بطــول )٧م( وبع
Q33، تبــني بــأن اجلــدار امتــداد جلــدار املربــع Q33 ويف 
هــذه الطبقــة وجــدت بعــض كســر العظــام احليوانيــة ونــرد مــن 
احلجــر حفــرت عليــه األعــداد بشــكل دوائــر صغيــرة لــكل رقــم، 
وكانــت املعثــورات بهــذا العمــق قليلــة جــداً واســتمر النــزول 
حتــى عمــق ١.4٠م وظهــر جــدار يتقاطــع مــع اجلــدار املمتــد 
مــن الشــرق إلــى الغــرب بشــكل حــرف )x( واســتمر النــزول 
حتــى الوصــول لــألرض البكــر وقــد رســمنا التسلســل الطبقــي 
للمربــع )اللوحــة ١.8ب( وبذلــك انتهــت األعمــال بهــذا املربــع.

:)P33( مربع
يقع هذا املربع يف اجلهة الشـمالية من املسـجد وتبلغ مسـاحة 
املربـع ١٠×١٠م٢ )اللوحـة ١.6(، وجـاء التتابـع الطبقـي فيهـا 
بإزالـة الطبقـة السـطحية املكونـة مـن تربـة مخلوطـة باحلجارة 
املوقـع،  سـطح  علـى  املنتشـرة  واحلشـائش  الصغيرة)حصبـة( 
ثـم نزلنـا إلـى عمـق ٢٠ سـم فظهـرت مجموعـة مـن األحجـار 
املتراصفـة باجلهـة الشـمالية مـن املربـع وهـي عبـارة عن جدار 
ميتـد بطـول )٢م( وعـرض )١.٢٠م( وهـو جـدار يعـود للفتـرة 
النـزول لعمـق4٠ سـم ظهـرت  إزالتـه، وبعـد  اإلسـالمية متـت 
مـن  اجلنوبيـة  باجلهـة  املتراصفـة  احلجـارة  مـن  مجموعـة 
لتتبـع أساسـات  أزيلـت  للفتـرة اإلسـالمية  املربـع تعـود أيضـاً 
اجلـدار املمتـد الـذي ظهـر باملربـع Q33  بطول )١٠م( وعرض 

)١.٣٥م( والـذي تبـني بأنـه لبنايـة خـارج احلصـن.

)U35( و مربع  )V35( مربع
اسـتكمل العمـل يف زاويـة جـدار احلصـن الشـمالية الشـرقية 
)لوحة ٧ ،١أ.ب(، وُحفر مربعان لتتبع جدار احلصن اخلارجي 
وهما مربع )V35( حفر من اجلهة الغربية 6م باجتاه الشـرق 
إلـى الشـمال، كذلـك مربـع  وحفـر كامـل املربـع مـن اجلنـوب 
إلـى  الشـرق  مـن  4م  املربـع  بقيـة  احلفـر يف  تابعنـا  )U35(؛ 

الغـرب وحفـر كامـل املربـع مـن اجلنـوب إلـى الشـمال.

بعـد كشـط الطبقـة السـطحية مـن احلشـائش واألحجـار بدأنا 
بالنـزول يف املربعـني، ومـن ضمـن الطبقـات الرمليـة والطينيـة 
يوجـد أحجـار متنوعـة احلجـم واملتسـاقطة من اجلـدار ظهرت 
ظاهـرة يف اجلـدار اجلنوبـي مـن مربـع )V35( رمبـا تكون أداة 

تصريـف للميـاه أو مذبـح صغيـر )اللوحـة ١.٧ج(.

ثانيًا ـ الترميم:

ترميم جدار احلصن اجلنوبي:
عنــد بــدء أعمــال التنقيــب للموســم العاشــر يف املوقــع لوحــظ 
ــي ممــا  ــار لبعــض أجــزاء حجــارة جــدار احلصــن اجلنوب انهي
دعــا إلــى ســرعة تــدارك األمــر واحملافظــة علــى ذلــك اجلــدار 
وإعــادة ترميمــه، وقــد أعيــد بنــاؤه وترميمــه علــى عــدة مراحــل 

وهــي:

أُخــذ قيــاس الفجــوات احلاصلــة يف اجلــدار والبحــث عــن 
املعمــاري  والطــراز  القيــاس  ناحيــة  مــن  املناســبة  احلجــارة 
وســياق البنــاء القــدمي، وُجلبــت احلجــارة املناســبة مــن اجلهــة 
الغربيــة للحصــن، وُدعــم اجلــزء املتبقــي مــن االنهيــار بدعامــة 

ــن اجلــدار. ــي م ــب ســقوط اجلــزء املتبق ــة لتجن حديدي

نُظــف اجلــزء الفــارغ املتســاقط مــن اجلــدار وهيــئ للبنــاء 
اجلديــد، ورفعــت احلجــارة ووضعــت يف اجلــزء الســاقط بعــد 
تشــذيب أطــراف احلجــارة لتصبــح علــى نفــس االســتقامة 
وســد الفــراغ بشــكل كامــل واالنتهــاء مــن هــذه املشــكلة )اللوحــة 

ب،ج(.  ١.١٢



أطالل ٣١ - القسم األول ١٠

ترميم عمود املسجد:
ُرمم أحــد األعمــدة الداخلــة يف املســجد الواقعــة يف اجلــزء 
اجلنوبــي الغربــي، وقــد مرت عملية ترميمه بعدة مراحل وهي:

 تزال املسافة القاعدة
توثيق وتصوير القاعدة والعمود القدمي ودراسة أجزائه 

 العمرانية ومكونات بنائه.
أُنشئت قوالب خاصة بالقاعدة الداخلية واخلارجية وقوالب 

 مثلثة الشكل مشابهة لآلجر املكون للعمود الدائري.
بعد تأمني املكونات اخلاصة يف إنشاء العمود وترميمه أزيلت 

 اإلجزاء املتهالكة ونُظف املتماسك منها وُهيئت للترميم.
وضعت عدة جتارب وعينات الختيار اللون املناسب ملادة 

 البناء والترميم واعتمد اللون املطابق للعمود للقدمي.
ُوضع القالب ومن ثم ُصبت املادة وكونت القاعدة األساسية 

للعمود وبعد متاسكه وضع اجلزء الثاني وبناء العمود 
 الدائري.

آخر مراحل الترميم لُّيس العمود مبادة جبسيه ذات خاصية 
مقاومة للماء حلمايته من عوامل الطقس )اللوحة ١.١١هـ، 

١.١٢أ(.

ثالثًا ـ األعمال املساحية:
مساحة املوقع / ١٠4.٧88.٩١ متراً مربعاً.

محيط املوقع املسور / ١٣٩٧.٣4 متراً.
ــة العمــل استكشــف املوقــع بالكامــل وحــددت النقــاط  يف بداي
الرئيســية للموقــع وُرفــع املوقــع املســور وُقســم املوقــع إلــى 
ذلــك  وبعــد  علــى اخلريطــة  أطوالهــا ١٠م × ١٠م  مربعــات 
وقعــت نقــاط مســاعدة علــى الطبيعــة وعددهــا ٣٢ نقطــة 
مثبتــة باإلســمنت واألنابيــب البالســتيكية بارتفــاع ٠.٥ متــر 
عــن األرض تبعــد كل نقطــة عــن األخــرى ٥٠ متــر مشــكلة 
مربعــاً أطوالــه ٥٠م × ٥٠م بغــرض مســاعدة الباحــث فيمــا 
بعــد بإســقاط املربعــات املــراد العمــل بهــا يف املواســم الالحقــة 

ومعرفــة أســمائها بعــد الرجــوع للخريطــة.
بعد ذلك مت الرفع املساحي للمنشآت املعمارية والتي نُقب 

عنها يف املواسم السابقة مع هذا املوسم واملتمثلة يف احلصن 
الرئيسي واملباني للفترة اإلسالمية ومسجدين متعاقبني يف 

الفترات حيث أطلقنا عليهما مسجد فترة أولى ومسجد 
فترة ثانية. حددت املنطقة الصناعية والتي تقع يف الشمـــال 

الغربي من احلصــن بأطوال ٥٠م ×4٠م.

رفعــت املنشــآت املعماريــة احلديثــة واملتمثلــة يف مركــز الــزوار 
وغــرف احلــارس.

أنتجــت خريطــة مســاحية تفصيليــة تضــم جميــع العناصــر 
)اللوحــة  املوقــع  والشــبكية يف  واحلديثــة  األثريــة  املعماريــة 

١.٢أ(.

اللقى األثرية:
تعــد اللقــى األثريــة التــي ُحصــل عليهــا خــالل هــذا املوســم 
اســتمراراً ملــا ُعثــر عليــه يف املواســم الســابقة، ولعــل أبــرز مــا 
ــة  ــى جــرة فخاري ــور عل ــورات هــذا املوســم هــو العث ــز معث ميي
واحلافــة  البــدن  مــن  بســيطاً  جــزءاً  ناقصــة  مكتملــة  شــبه 

)اللوحــة ١.٩أ(، وفيمــا يلــي وصــف ألهــم املعثــورات:

١ ـ األواني الفخارية:
جــرار  مــن  أجــزاء  عــن  عبــارة  الفخاريــة  املعثــورات  جــاءت 
فخاريــة صغيــرة احلجــم، وقــدور طبــخ باإلضافــة إلــى أجــزاء 
مــن أطبــاق وأكــواب صغيــرة حيــث لــم يغفــل الصانــع عــن 
النواحــي الفنيــة واجلماليــة لتلــك األوانــي، باإلضافــة إلــى 
تنــوع أشــكالها الزخرفيــة علــى أســطحها الداخليــة واخلارجيــة 
خطــوط  أو  هندســية  أشــكال  يف  متثلــت  حوافهــا  وأيضــاً 
ــآالت حــادة أو  ــذت ب ــرة نف ــارزة أو غائ ــا ب متموجــة جــاءت إم
بالضغــط باإلصبــع )اللوحــات ١.٩ ب، ج، د، ١.١٠ أ، ب(.

٢ ـ املشغوالت احلجرية:
أ/ احلجر الصابوني 

عبــارة  الصابونــي  مــن احلجــر  أجــزاء  األدوات  هــذه  متثــل 
مســتطيلي  وحجريــن  )نــرد(  الشــكل  مكعــب  حجــر  عــن 
ذات  مجملهــا  يف  وهــي  الشــكل،  كرويــي  وحجريــن  الشــكل 
أســطح ملســاء ممــا يعنــي اهتمــام الصانــع بنحتهــا ليزيــد 
 مــن جمالهــا )اللوحــات ١.١٠ ج، د، هـــ، و - ١.١١ أ، ب(.

ب/ األحجار األخرى:
متثلــت يف عــدد مــن األدوات احلجريــة منهــا حجــر دائــري 
إلــى حجــر  الشــكل، إضافــة  كــروي  وكذلــك حجــر  الشــكل 

د(.  ١.١٠ )اللوحــة  ومزخــرف  مثقــوب  الشــكل  دائــري 



١١

٣ ـ األواني الزجاجية:
جــاءت تلــك األوانــي بأشــكال مختلفــة منهــا جــزء مــن بــدن ذي 
لــون أخضــر بــه زخرفــة، وكذلــك قاعــدة زجاجيــة ذات لــون 

ــي )اللوحــة ١.١١ د( بن
٤ ـ املعثورات املعدنية:

لــم يتــم العثــور علــى معــادن كثيــرة، ومــا ُعثــر عليــه جــاء عبــارة 
عــن قطــع صغيــرة مــن احللــي ميكــن أن تكــون قرطــاً أو بعــض 
املســامير التــي كانــت تســتخدم لتثبيــت األخشــاب )اللوحــة 

١.١١ ج(.

تأهيل املوقع:
١ـ  ُكشــف عــن جــزء مــن اجلــدار الشــمالي للحصــن يف املواســم 
ــه  ــال الكشــف عــن أجــزاء أخــرى من ــت أعم الســابقة وتواصل
متســاقطة  أحجــار  وظهــرت  )العاشــر(،  املوســم  هــذا  يف 
مــن اجلــدار اخلارجــي؛ ُرفــع بعضهــا وأعيــدت إلــى أماكنهــا 

األصليــة.
٢ـ نُظــف املوقــع مــن احلشــائش واألعشــاب يدويــاً للمحافظــة 

علــى املوقــع.

تقرير حفرية ُجرش األثري مبنطقة عسير )املوسمان العاشر واحلادي عشر ١4٣٩-١44٠هـ /٢٠١٩م(.

معثورات املوسم العاشر

رقم م
الوصفاملربعاملادةالتسجيل

Q35فخار١٠/١ج١
جــزء مــن حافــة إنــاء فخــاري علــى بدنــه زخرفــة مموجــة غائــرة لــون 
عجينتهــا بنــي غامــق مصنوعــة بواســطة الــدوالب يوجــد بهــا بعــض 

الشــوائب.

Q35فخار١٠/٢ ج٢
جــزء مــن حافــة إنــاء فخــاري يوجــد زخرفــة علــى احلافــة علــى شــكل 
مثلثــات وزخرفــة علــى البــدن هندســية غائــرة لــون العجينــة بنــي فــاحت 

يوجــد بهــا شــوائب ومصنوعــة بواســطة الــدوالب.

Q35فخار١٠/٣ج٣
جــزء مــن حافــة إنــاء فخــاري يوجــد زخرفــة علــى احلافــة علــى شــكل 
مثلثــات وزخرفــة علــى البــدن هندســية غائــرة لــون العجينــة بنــي فــاحت 

يوجــد بهــا شــوائب ومصنوعــة بواســطة الــدوالب.

Q35فخار١٠/4ج4
جــزء مــن حافــة متصــل بالبــدن نحيفــة وناعمــة ونقيــة العجينــة ذات 

اللــون األصفــر مصنوعــة بواســطة الــدوالب.

Q35فخار١٠/٥ج٥
جــزء مــن حافــة متصلــة بالبــدن علــى البــدن زخرفــة هندســية عبــارة 
عــن مثلثــات مموجــة لــون العجينــة بنــي غامــق مصنوعــة بواســطة 

ــدوالب. ال

Q35فخار١٠/6ج6

جــزء مــن بــدن متصــل ببعــض القاعــدة غليظــة عليهــا زخرفة هندســية 
غائــرة عبــارة عــن دائــرة مقســومة إلــى أربــع أجــزاء يف كل جــزء نقطــة 

)بشــكل صليب(.
ــة بنــي غامــق مصنوعــة بواســطة الــدوالب يوجــد عليهــا  ــون العجين ل

آثــار حــرق.

Q35فخار١٠/٧ج٧
ــاه غليظــة  ــف املي ــاء فخــار يوجــد باملنتصــف فتحــة لتصري قاعــدة إن
ــر  ــا غي ــدوالب وعجينته ــي مصنوعــة بواســطة ال ــون بن ــع ذات ل الصن

نقيــة.



أطالل ٣١ - القسم األول ١٢

رقم م
الوصفاملربعاملادةالتسجيل

Q35فخار١٠/8ج8
ــه  ــه بعــض الزخــارف الهندســية عجينت جــزء مــن غطــاء فخــاري علي

غيــر نقيــة لونهــا بنــي غامــق حرقــه جيــد.

Q33فخار١٠/٩ج٩
زخــارف  مزخرفــة  القاعــدة  مــن  وجــزء  وبــدن  حافــة  عــن  عبــارة 
هندســية علــى البــدن عبــارة عــن مثلثــات مموجــة لــون العجينــة بنــي 

يوجــد بهــا شــوائب جيــدة احلــرق.

Q33فخار١٠/١٠ج١٠
زخــارف  مزخرفــة  القاعــدة  مــن  وجــزء  وبــدن  حافــة  عــن  عبــارة 
هندســية علــى البــدن عبــارة عــن مثلثــات مموجــة لــون العجينــة بنــي 

يوجــد بهــا شــوائب جيــدة احلــرق.

Q33فخار١٠/١١ج١١
جــزء مــن حافــة فخاريــة عليهــا زخرفــة هندســية مموجــة لــون العجينــة 

أحمــر محروقــة جيــداَ مصنوعــة بواســطة الدوالب.

Q33فخار١٠/١٢ج١٢
جــزء مــن بــدن عليــه زخــارف هندســية لــون العجينــة بنــي عليــه طــالء 

أحمــر مصنوعــة بواســطة الــدوالب ومحروقــة جيــداً.

Q33فخار١٠/١٣ج١٣
ــي  ــة بن ــون العجين ــة هندســية مموجــة ل ــه زخرف ــة علي جــزء مــن حاف

غامــق مصنوعــة بالــدوالب محروقــة جيــداً.

Q33فخار١٠/١4ج١4
جــزء مــن حافــة وبــدن وجــزء مــن مقبــض عليهــا زخرفــه غائــرة لــون 

العجينــة بنــي فــاحت مصنوعــة بواســطة الــدوالب واحلــرق جيــد.

Q33فخار١٠/١٥ج١٥
جــزء مــن حافــة عليهــا زخرفــة هندســية مموجــة لــون العجينــة بنــي 

ــداً. ــا جي ــدوالب وحرقه فــاحت مصنوعــة بال

Q33فخار١٠/١6ج١6
ــا  ــة هندســية مموجــة لونه ــا زخرف ــة عليه ــن حاف ــارة عــن جــزء م عب

أحمــر مصنوعــة بالــدوالب محروقــة جيــداَ.

Q33فخار١٠/١٧ج١٧
عبــارة عــن جــزء مــن حافــة عليهــا زخرفــة هندســية مموجــة لونهــا بنــي 

فــاحت مصنوعــة بالــدوالب محروقــة جيداً.

Q33فخار١٠/١8ج١8
جــزء مــن حافــة وبــدن وقاعــدة يعتقــد أنهــا مبخــرة لونهــا بنــي فــاحت 

عجينتهــا نقيــة مــن الشــوائب جيــدة احلــرق.

Q33فخار١٠/١٩ج١٩
عبــارة عــن جــرة فخاريــة صغيــرة احلجــم غيــر مكتملــة فاقــدة جــزءاً 
مــن البــدن واحلافــة ال يوجــد بهــا زخــارف لــون عجينتهــا أصفــر بهــا 

شــوائب مصنوعــة بالــدوالب محروقــة جيــداً.

Q33فخار١٠/٢٠ج٢٠
ــون األبيــض  ــارة عــن جــزء مــن بــدن متصــل بالقاعــدة مزجــج بالل عب

مصنوعــة بالــدوالب.

عبارة عن قطعة جص غير مكتملة عليها زخرفة )حزوز غائرة(.Q33جص١٠/٢١ج٢١
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Q33حجر صابوني١٠/٢٢ج٢٢
عبــارة عــن قطعــة مســتطيلة الشــكل )أداة حجريــة( مصنوعــة مــن 

احلجــر الصابونــي.

عبارة عن جزء من قاعدة إناء عليها زخرفة هندسية.Q33حجر صابوني١٠/٢٣ج٢٣

عبارة عن جزء من قاعدة إناء مصنوعة من احلجر الصابوني.Q33حجر صابوني١٠/٢4ج٢4

عبارة عن جزء من حجر صابوني عليها زخرفة.Q35حجر صابوني١٠/٢٥ج٢٥

Q35حجر مرو١٠/٢6ج٢6
ــروز للحجــر  ــا أشــكال هندســية وب ــارة عــن جــزء مــن فوهــة عليه عب

حتــت الفوهــة.

عبارة عن حجر دائري قطره ٣سم وعرضة ١سم.Q35حجر١٠/٢٧ج٢٧

عبارة عن أداة حجرية دائرية الشكل بقطر ١سم.Q35حجر١٠/٢8ج٢8

عبارة عن خرزة حجرية دائرية غير مكتملة مثقوبة من املنتصف.R33حجر١٠/٢٩ج٢٩

Q35حجر١٠/٣٠ج٣٠
عبــارة عــن قطعــة حجريــة مســتطيلة الشــكل عليهــا زخرفــة )أداة 

حجريــة(.

عبارة عن خرزة حجرية عليها زخرفة.Q35حجر١٠/٣١ج٣١

عبارة عن قاعدة زجاجية داكنة اللون.Q35زجاج١٠/٣٢ج٣٢

عبارة عن قطعة زجاجية جلزء من بدن صفراء اللون مزخرفة.Q33زجاج١٠/٣٣ج٣٣

جزء ملقبض متصل بالبدن لونه بني غامق.Q35زجاج١٠/٣4ج٣4

جزء من فوهة إناء عليها زخارف هندسية.Q33زجاج١٠/٣٥ج٣٥

عبارة عن بدن حلزوني الشكل مخروم من املنتصف.Q35حلي١٠/٣6ج٣6

عبارة عن قطعة معدنية متأكسدة.Q35معدن١٠/٣٧ج٣٧

عبارة عن صدفة بحرية لونها أبيض.Q35صدف١٠/٣8ج٣8

عبارة عن حجر صابوني مكعب الشكل منقط )نرد(.R33حجر صابوني١٠/٣٩ج٣٩

عبارة عن حجر كروي الشكل.R33حجر١٠/4٠ج4٠

عبارة عن قطعة حديد مسمارية الشكل عليها طبقة صدأ.Q33حديد١٠/4١ج4١

تقرير حفرية ُجرش األثري مبنطقة عسير )املوسمان العاشر واحلادي عشر ١4٣٩-١44٠هـ /٢٠١٩م(.
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تقرير حفرية ُجرش املوسم احلادي عشر )١٤٤٠هـ(
قــام فريــق التنقيــب يف املوســم احلــادي عشــر لعــام ١44٠هـــ، 
بالعمــل يف الوحــدة الثالثــة بشــكل أفقــي يف املوقــع، وذلــك 
بهــدف كشــف العناصــر التــي تنتمــي بشــكل واضــح ملرحلــة 
التــي  املعماريــة  بالعناصــر  وربطهــا  األخيــرة  االســتيطان 
الــذي  محيطهــا  مــع  الســابقة  التنقيــب  أعمــال  يف  ظهــرت 
لــم يكشــف عنــه بعــد، كمــا مت العمــل بشــكل عمــودي لتتبــع 
التسلســل الطبقــي للموقــع، لذلــك اختيــرت منطقــة التنقيــب 
لهــذا املوســم يف اجلهــة الشــمالية ملنطقــة احلصــن، ومالصقــة 

للحفريــة التــي نفــذت ســابقاً يف هــذا التــل األثــري.

أهداف العمل األثري لهذا املوسم :
تركــزت أعمــال هــذا املوســم علــى حتقيــق هــدف أساســي 
وهــو الكشــف عــن اجلهــة الشــمالية للحصــن، وكذلــك تتبــع 
التعاقــب الطبقــي والتسلســل احلضــاري يف املوقــع. ولتحقيــق 
هــذا الهــدف، حرصنــا علــى اختيــار املنطقــة املناســبة ألعمــال 
التنقيــب، والتــي ميكــن مــن خاللهــا حتقيــق ذلــك الهــدف، 
لذلــك كان البــد أن يكــون املوضــع املختــار للتنقيــب هــو داخــل 
ــه رصــد التعاقــب الطبقــي  ــذي ميكــن مــن خالل احلصــن، وال
واحلضــاري يف املوقــع منــذ بدايــة تأســيس املدينــة وحتــى 

هجرهــا.

وبنــاًء علــى املالحظــات واالســتنتاجات التــي توصلنــا إليهــا 
ــة  ــي، ونتيجــة لإلســتراتيجية املرحلي مــن خــالل العمــل امليدان
وحتديــداً إســتراتيجية بــدء التنقيــب والتــي هــي كشــف املوقــع، 
اعتمــد التنقيــب يف املنطقــة الشــمالية مــن املوقــع املذكــور 

١.١6أ(،  )اللوحــة  الرئيســية  املبانــي  تتركــز  حيــث  أعــاله، 
وهــذا واضــح مــن خــالل الكشــف عــن أعمــدة وأروقــة املســجد 
علــى مرحلتــني باإلضافــة إلــى احلصــن وامتدادهــا -العناصــر 
ــات  ــط بأعمــال التنقيب ــر املوضــع، وُرب ــك اختي ــة- لذل املعماري
الســابقة، باإلضافــة إلــى كــون هــذا املوضــع ميثــل مركــز املوقــع 
ــى  ــة التعــرف عل ــي فهــو يحقــق إمكاني ــى مــا نعتقــد وبالتال عل

ــه. ــع مراحــل االســتيطان في ــه، وجمي طبيعــة املوقــع وطبقات

إن كثافــة احلجــارة املنتشــرة علــى الســطح يف تلــك املنطقــة 
متفاوتــة مــن منطقــة ألخــرى، كمــا أن املــكان املُختــار للتنقيــب 
يشــتمل علــى أكثــر مــن ســمة، لذلــك فــإن التنقيــب فيــه ميكــن 

أن يحقــق التعــرف علــى التكوينــات املعماريــة الفعليــة حتــت 
ــى الســطح. ــة عل الســطح وبــني أجــزاء الظواهــر املعماري

حتديد منطقة التنقيب:
منطقــة  اســم  املركزيــة  املنطقــة  هــذه  علــى  أطلقنــا  لقــد 
احلصــن، ُقســمت إلــى مربعــات وهــي مــن الغــرب إلــى الشــرق 
.(S34-35)-(T34-35)-(U-35-34)-(V34)  املربــع 

)اللوحة ١.١6ب(

مربعــات،  ثالثــة  فتحــت  التنقيــب،  منطقــة  اختيــار  بعــد 
ــر  ــع مبســاحة ١٠٠مت ــح مرب ــم ُفت ــع، ث ــر مرب مبســاحة ٣٠٠ مت
مربــع، وبذلــك تكــون املســاحة اإلجماليــة التــي جــرى الكشــف 
عنهــا لهــذا املوســم )4٠٠ متــر مربــع(، تراوحــت أعماقهــا فيمــا 

بــني )١٥ســم  ٢.٣٠م( )اللوحــة ١.١٧. أ-ب(.

U35-T35-( املربعــات  أن  إلــى  هنــا  ننــوه  أن  ويجــب 
S35-V35( )اللوحة ١.١6ب( والتي تقـع يف اجلـزء الشـمالي 
مـــن مبنـــى احلصن قد كشــفت حفريـــات يف املواســم الســابقة 
ــع خــالل  ــعودية األمريكيــة يف املوقـ والتـــي نفذتهــا البعثــة السـ
املوســـمني األول والثانـــي  عــن مســـار اجلـــدران اخلارجيـــة يف 
هـــذا اجلـــزء مـــن احلصـــن حيـــث ُكشـــف )٥٠سم( مـــن جـــدار 
احلصــن اخلارجـــي، كمــا مت أيضــاً يف أعمــال التنقيبــات خــالل 
املوســمني الرابــع واخلامــس مــن قبــل الفريــق الســعودي يف 
املربعـــات املذكـــورة الكشـــف عـــن اجلـدران بشـــكل واضـح، كما 
أظهـــرت التنقيبـــات وجـــود طبقـة ســـطحية عبـارة عـن حجـارة 
ــة  ــا طبقـ ــات، أعقبتهـ ــا نباتـ ــال وبقايـ ــرة ورمـ ــطة وصغيـ متوسـ
رملية خالطهـــا قطـــع مـــن الطـــني وعظـــام وفحـــم ورمـــاد حتـــى 
عمـــق )6٠سم( مـــن الســـطح حيـــث ظهـــرت بعـــد ذلـــك طبقـــة 
ــذبة  ــه مشـ ــرة ذات أوجـ ــار كبيـ ــل وأحجـ ــا رمـ ــة يخالطهـ طينيـ
ســـاقطة مـــن اجلـــدران احمليطـــة؛ رفعت وأعيدت إلـــى مكانهـــا 
ــق  ــع، وعلــى عمـ ــة للموقـ ــم والتهيئـ ــال الترميـ ــن أعمـ ــزء مـ كجـ
ــار  ــن أحجـ ــة مـ ــدران مبنيـ ــرت جـ ــطح ظهـ )١.٣٠م( مــن السـ
صغيـــرة ومتوســـطة غيـــر منتظمـــة على هيئـــة مداميـك عـرض 

ــدار )٥٠ ســم(. كل جـ

:)S34-35( الوحدة األولى: املربع رقم
ــى  ــاً ضمــن شــبكية املوقــع يف منطقــة العمــل األول ــل مربع متث
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ضمــن أعمــال هــذا املوســم، واملتمثلــة يف املربــع )S34(، وجــزء 
بســيط مــن مربــع )S35( بأبعــاد )١٠x١٠م( )اللوحــة ١.١8أ( 
ويقــع هــذان املربعــان يف الركــن الشــمالي الغربــي للحصــن، 
وقــد ُكشــف بداخلهمــا عــن عــدد مــن الظواهــر، والعناصــر 
املعماريــة املكونــة لوحــدات معماريــة مختلفــة؛ وميكــن التفصيل 

فيهــا علــى النحــو التالــي )اللوحــة ١.١8ب(:

جدار احلصن الغربي:  -١
مــن  ميتــد  جــداً،  الكبيــرة  اجلرانيــت  بأحجــار  بنــي  جــدار 
اجلنــوب إلــى الشــمال؛ يوجــد بــه انحنــاء بطــول ١.١٠م يبــدأ 
باجتــاه الشــرق ثــم يعــود نحــو الشــمال مــرة أخــرى، يبلــغ طولــه 
اإلجمالــي ٥.٧٠م ويبلــغ عرضــه ١.٥٠م وهــو ميثــل جــدار 

احلصــن الرئيــس وهــو يتوســط املربــع )اللوحــة ١.١٩ب(.

الدرج:  -٢
تقــع  التــي  الغربيــة للكســرة  درج متصــل ميتــد مــن اجلهــة 
بوســط املربــع والتــى تتكــون مــن مجموعــة أحجــار مرصوفــة 
متثــل درجــاً يتجــه مــن الشــمال إلــى اجلنــوب، ويبلــغ طــول 
إجمــاالً  الــدرج  ويتكــون  ٢،١٠م،  األعلــى  مــن  األول  احلجــر 
مــن ثــالث عتبــات يبلــغ عرضــه حوالــي ٢.8٠م بطــول ٥٥ســم 
ويحــد الــدرج مــن الغــرب جــدار يعــود للفتــرة اإلســالمية، ومــن 

الشــرق جــدار احلصــن املالصــق لــه )اللوحــة ١.١٩ب(.

الطوب اللنب:  -٣
مجموعـــة مـــن الطـــوب اللـــن املرصـــوص بـــني كل لبنـــة واألخـــرى 
ـــا  ـــة، ويتكـــون مـــن أحـــد عشـــر مدمـــاكاً رصـــت فـــوق بعضه مون
البعـــض، وتنتشـــر علـــى مســـاحة تقـــارب )4،٥٠م × ٧،٩٠م (، 
ـــع،  ـــة الرئيســـة باملوق ـــة احلصـــن الداخلي ـــت لكشـــف أرضي رفع
ـــا الســـتخدامها  ـــدف جتفيفه ـــت ورصـــت به ـــا صنع ـــد انه ويعتق
)اللوحـــة  املتأخـــرة  اإلســـالمية  الفتـــرات  خـــالل  البنـــاء  يف 

١.١٩ج(.

عنصر معماري:  -٤
مجموعـــة مـــن االحجـــار املرصوفـــة يف اجلـــزء اجلنوبـــي الغربـــي 
مـــن املربـــع يف الزاويـــة الغربيـــة، يبلـــغ أطوالهـــا )٣.8٠م(، 
ــا  ــى اآلن ورمبـ ــا حتـ ــرف وظيفتهـ ــم تعـ ــا )١.٢٠م(، لـ وعرضهـ
حتـــدد وظيفتهـــا بعـــد التنقيـــب يف املربـــع اجلنوبـــي )اللوحـــة 

١.٢٠أ(.

أرضية:  -٥
أرضيــة مجصصــة، تقــع علــى مســتوى العناصــر املعماريــة 
التــي تعــود للفتــرة اإلســالمية، رفــع أجــزاء منهــا يف أعمــال 
التنقيــب الســابقة، تبلــغ أبعــاد اجلــزء املكتشــف منهــا لهــذا 
اجلــزء  رفــع  علــى  ُعمــل  وقــد  ×٥.٧٠م(،  )٣.٥٠م  العــام 
املكتشــف منهــا الســتكمال وكشــف أرضيــة احلصــن اخلارجيــة 

١.٢٠ب(. )اللوحــة 

٦- جدار حجري:
للفتـــرة  جـــداراً  متثـــل  مرصوفـــة  أحجـــار  عـــن  هوعبـــارة 
اإلســـالمية يتجـــه مـــن الشـــرق للغـــرب بطـــول ٣.6٠م وعـــرض 
٩٥ســـم؛ يقـــع شـــمالي املربـــع وهـــو ميتـــد فـــوق جـــدار احلصـــن 
الرئيســـي، كمـــا ُكشـــف عـــن أرضيـــة مـــن الرمـــل األحمـــر توجـــد 
حتتهـــا طبقـــة مـــن احلجـــر الرملـــي األصفـــر نعتقـــد أنهـــا 

أرضيـــة احلصـــن )اللوحـــة ١.٢٠ج(.

غرفة صغيرة:  -٧
تتكــون مــن جدارهــا الغربــي يف آخــر املربع مــن اجلهة اجلنوبية 
الغربيــة يف الزاويــة التــى تبلــغ أبعادهــا ١.6٠ ×١.6٠م ويبلــغ 
عــرض اجلــدار قرابــة ٩٠ســم، وهــي مالصقــة جلــدار احلصــن 

الشــمالي وتبلــغ أطوالهــا )4.٥٠م × ٩٠ســم(.

أرضية جدار احلصن:  -٨
بجانــب جــدار  يقــارب ٢.٣٠م  املربــع مبــا  النــزول يف  بعــد 
احلصــن مــن الداخــل املمتــد مــن اجلنــوب إلــى الشــمال، وبعــد 
إزالــة اللــن كشــفت أرضيــة جــدار احلصــن مــن الداخــل وهــي 
ــد  ــرة متت ــراء صغي ــة صف ــن أحجــار رملي ــرش م ــارة عــن ف عب

ــى كامــل املربــع. عل

:)T 34-35( الوحدة الثانية: املربع رقم
ــة  ــاً ضمــن شــبكية املوقــع يف منطقــة العمــل الثاني ــل مربع متث
 )T35( ضمــن أعمــال هــذا املوســم ، واملتمثلــة يف املربــع رقــم
ــغ )١٠×١٠م( )اللوحــة  ــاد تبل ــع )T34( بأبع ــن مرب ــي م واملتبق
١.٢١أ(، ويقــع هــذان املربعــان يف الوســط بــني الوحــدة األولــى 
والثالثــة لهــذا العــام وقــد ُكشــف بداخلهمــا عــن عــدد مــن 
الظواهــر، ولــم تتضــح لدينــا التفاصيــل املعماريــة الداخليــة 
ــه توجــد  ــن املربعــني إال أن ــاء وتقســيماتها يف هذي ــة البن ملرحل

تقرير حفرية ُجرش األثري مبنطقة عسير )املوسمان العاشر واحلادي عشر ١4٣٩-١44٠هـ /٢٠١٩م(.
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البعــض  بعضهــا  مــع  املتداخلــة  املعماريــة  التفاصيــل  بعــض 
مكونــه حيــزات وفراغــات لوحــدات معماريــة؛ تبــني لنــا خــالل 
التنقيــب أنهــا تعــود لفتــرات زمنيــة مختلفــة وهــي علــى النحــو 

ــي: التال

١- أحجار متساقطة:
عبــارة عــن أحجــار متســاقطة مختلفــة األحجــام متتــد مــن 
الغــرب إلــى الشــرق بطــول )٣.6٠م(، وعــرض )٣٠ســم(، وقــد 

ــاً. ــل عنصــراً معماري ُرفعــت بعــد التأكــد أنهــا ال متث

اجلدار الشمالي:  -٢
ــارة عــن جــدار باجتــاه الشــمال بطــول )٢.٥٠م(، وعــرض  عب
)٧٥ســم(، متثــل صفــني مــن احلجــارة غيــر جيــدة القطــع، 
تتصــل بالظاهــرة )رقــم١( مــن جهــة الشــمال، كمــا تتصــل 
ــد شــرقاً لتتصــل بالظاهــرة  ــاً، ومتت ــم ٥( جنوب بالظاهــرة )رق

)١٧( غربــاً.

بقايا تنور:  -٣
ــور حلــرق اآلجــر بقطــر ١م يف  ــا مــا يشــبه تن ــارة عــن بقاي عب
منتصــف املربــع، وقــد تبــني مــن خــالل التنقيــب وجــود العديــد 
ــق يف  ــد التعم ــع بع ــذي ُرف ــاد ال ــن الرم ــة م ــن العظــام وطبق م

التنقيــب. )اللوحــة ١.٢١ب(.

٤- حوض مبني من اآلجر:
عبارة عن حوض مبني من اآلجر قطره ٣٠سم يبعد )٢.٩٠م( 
شـماالً، و )٣.٢٥م( غربـي املربـع، وهـو مقـارب للظاهـرة )٣(، 

وقـد ُرفـع بعد التعمـق يف التنقيب. 

جدار يتجه من الغرب للشرق:  -٥
ــارة عــن جــدار حجــري يتجــه مــن الغــرب للشــرق، يتكــون  عب
ذي حشــوة  القطــع  جيــدة  غيــر  احلجــارة  مــن  مــن صفــني 
ــة مداميــك  ــة، ويتكــون مــن ثالث ــدون مون مــن حجــر الدبــش ب

بأســاس حجــري كبيــر.

جدار يتجه من الشمال للجنوب:  -٦
اجلــزء  للجنــوب يف  الشــمال  مــن  يتجــه  جــدار  عــن  عبــارة 
ــغ ارتفاعــه )٩٠ســم(، وعرضــه  ــع يبل الشــمالي الشــرقي للمرب

جيــدة  غيــر  حجــارة  ذو  وهــو  )٢.٢٥م(  بطــول  )6٠ســم(، 
القطــع. يتعامــد مــع الظاهــرة )رقــم 8(، مــن جهــة الشــرق 

.)٧( رقــم  الظاهــرة  وتوازيــه 

جدار يتجه من اجلنوب للشمال:  -٧
عبــارة عــن جــدار يتجــه مــن اجلنــوب للشــمال بطــول )٢.٢٥م(، 

وعرض )8٠ ســم(، وارتفاع )٩٠ســم(.

جدار يتجه من الشرق للغرب:  -٨
جــدار يتجــه مــن الشــرق للغــرب بطــول ) ٢ م(، وارتفــاع )8٠ 
ســم(، مــن حجــارة غيــر جيــدة القطــع ، يصــل الظاهــرة )٧(، 

مــع الظاهــرة )8(.

أحجار مصفوفة:  -٩
عبــارة عــن صــف مــن احلجــارة تتجــه مــن الشــرق للغــرب بطول 

)١.٥8م(، ُرفــع لعــدم وجــود أي عناصــر معماريــة مرتبطــة به.

جدار بشكل زاوية:  -١٠
عبــارة عــن جــدار يف الزاويــة الشــرقية الغربيــة للمربــع بشــكل 
زاويــة مــن الشــمال للجنــوب بطــول )٢.6٠م (، ومــن الغــرب 
أحجــار  فوقــه  طينــي  بأســاس   ،) )١.٥٠م  بطــول  للشــرق 

متوســطة وكبيــرة احلجــم شــبه جيــدة.

أحجار مصفوفة:  -١١
عبــارة عــن صــف مــن احلجــارة الكبيــرة يتجــه مــن الشــرق 
للغــرب مبــوازاة الظاهــرة رقــم )٥( أزيــل بعــد التأكــد مــن عــدم 

ــه. ــداد ل ــة او أي امت وجــود أي عناصــر معماري

أحجار مصفوفة على شكل زاوية:  -١٢
عبــارة عــن صــف مــن احلجــارة بأحجــام كبيــرة علــى شــكل 
زاويــة تقريبــاً يف اجلهــة الغربيــة اجلنوبيــة للمربــع وهــو بطــول 

.) )٢.6٠م 

أحجار مصفوفة يف منتصف املربع:  -١٣
حجــارة مختلفــة احلجــم شــبه مصفوفــة يف منتصــف املربــع 
بشــكل مقــوس أزيلــت بعــد تصويــر الظاهــرة للتعمــق والوصــول 

لألرضيــة.



١٧

جدار يف غربي املربع:  -١٤
عبــارة عــن جــدار يف اجلهــة الغربيــة للمربــع ذي حجــارة جيــدة 
القطــع كبيــرة احلجــم مشــذبة ممتــدة مــن اجلنــوب للشــمال، 
وهــو ميتــد حتــى الظاهــرة رقــم )١٠( يف نهايتــه شــماالً، ظهــر 

بحجــارة غيــر منتظمــة تعلــوه الظاهــرة رقــم )١٢(.

حجارة مصفوفة:  -١٥
صــف مــن حجــارة غيــر منتظمــة متتــد مــن اجلنــوب للشــمال 
بطــول ) ١.٧٥م( وعــرض )8٠ ســم( وهــي موازيــة للظاهــرة 
احلجــارة  ومعظــم  جنوبــا،ً   )٥( والظاهــرة  شــرقاً   )٢( رقــم 

الكبيــرة جــاءت مــن اجلرانيــت. 

أرضية من احلجر:  -١٦
أرضيــة مبلطــه بحجــارة معــاد اســتخدامها محاطــة مبجموعــة 
بعــد  الشــرقية  اجلهــة  يف  ظهــرت  الصغيــرة  األحجــار  مــن 
التعمــق يف املربــع، وهــي محاطــة بعــدة ظواهــر حيــث تقــع بــني 
الظاهــرة )٥( جنوبــاً، والظاهــرة )٢( غربــاً، والظاهــرة )٢4( 
شــماالً، وجــد لهــا امتــداد يف املربــع )U34( بعــد رفــع الفاصــل 

الترابــي بــني املربعــني )اللوحــة ١.٢١ج(.

جدار من احلجارة:  -١٧
جــدار بطــول )٣.١٠م(، وعــرض )١.٣٠م(، ميتــد مــن الشــرق 
للغــرب؛ يقــع بــني الظاهــرة رقــم )٥( شــرقاً، والظاهــرة )١4( 

غربــاً، وهــو يتكــون مــن مدمــاك واحــد.

أرضية من احلجر:  -١٨
صــف مــن احلجــارة قــد تكــون أرضيــة متجــه مــن الشــرق 
للغــرب ظهــرت بعــد إزالــة الظاهــرة رقــم )١٥( بطــول )١.8٠م( 

وعــرض )٧٠ســم(.

أرضية من احلجر:  -١٩
عبــارة عــن صــف مــن احلجــارة قــد تكــون أرضيــة موازيــة 
للظاهــرة رقــم )٥( مــن جهــة اجلنــوب قــد تكــون ممتــدة شــرقاً 

.U34 جهــة املربــع

قناة تصريف للمياه:  -٢٠
بنــاء  ذات  تقريبــاً  بعمق)4٥ســم(  مجوفــة  قنــاة  عــن  عبــارة 

حجــري دائــري الشــكل يبلــغ قطرهــا )٧٥ســم( وجــد فيهــا 
عــدد بســيط مــن القطــع الفخاريــة، كمــا ال توجــد بهــا آثــار 
حــرق مــن الداخــل. ظهــرت يف اجلهــة الغربيــة للمربــع، وبعــد 
الكشــف عــن محيطهــا ظهــرت فتحــة فيمــا يبــدو أنهــا فتحــة 

١.٢٢أ(. )اللوحــة  تصريــف 

أرضية من احلجر:  -٢١
بعــد التعمــق يف اجلهــة الغربيــة مــن املربــع ظهــرت لنــا أرضيــة 
الظاهــرة  بــني   ) وعــرض )٢.٢٠م  بطــول )4.٣٠م(  مبلطــة 
ــاً والظاهــرة )١4( شــرقاً   )١٠(  شــماالً والظاهــرة )١٢( جنوب

ــاء حجــري ذو فوهــة الظاهــرة )٢٠(. يعلوهــا بن

جدار ممتد من الشرق للغرب:  -٢٢
ــد مــن الشــرق للغــرب بطــول )٢.٣٠م(  ــارة عــن جــدار ميت عب
أســفل الظاهــرة )١٢( ، ظهــر بعــد التمــدد يف إزالــه األتربــة 
جنوبــاً لتتبــع الظاهــرة رقــم )٢١( وإزالــة أجــزاء مــن احلجــارة 
للظاهــرة رقــم )١٢( وقــد تبــني وجــود جــدران تابعــة للظاهــرة 

نفســها بشــكل مربــع.

قناة:  -٢٣
عبــارة عــن شــبه قنــاة تتجــه مــن اجلنــوب للشــمال، ظهــرت بعــد 
إزالــة الظاهــرة رقــم )١( موازيــة للظاهــرة رقــم )8( والظاهــرة 

رقــم )١6( بطــول ) ٣.٥٠م( وعــرض )6٠ســم(.

:)V34-U34-U35( وحدة التنقيب الثالثة:  املربعات
قــدر  علــى  احلصــول  مبدئيــاً  ســنحاول  الوحــدة  هــذه  يف 
ملمــوس مــن الكشــف األفقــي قبــل رفــع الطبقــات العليــا مــن 
أجــل كشــف الـــمراحل األولــى للموقــع التــي ترقــد أســفلها، 
ونتوقــع أن تســتمر هــذه اإلســتراتيجية لنهايــة املوســم احلالــي، 
فلــن نقــوم بإزالــة أي عناصــر معماريــة ألي مــن املراحــل العليــا 
لكشــف مــا حتتهــا ألخــذ نظــرة وافيــة عــن كل مرحلــة علــى 
ــى  ــا التعــرف عل ــث ميكنن ــا، حي ــا إلين ــت به ــي وصل ــا الت حالته
املســتويات الســفلى يف جزئيــات املوقــع التــي تســمح حالــة 

ــك. ــا بذل ــع فيه املوق

ــة مربعــات هــي )V34-U35-U34( ٢ وهــي  ــى ثالث ُعمــل عل
منطقــة العمــل الثالثــة ضمــن أعمــال هــذا املوســم، واملتمثلــة يف 

تقرير حفرية ُجرش األثري مبنطقة عسير )املوسمان العاشر واحلادي عشر ١4٣٩-١44٠هـ /٢٠١٩م(.



أطالل ٣١ - القسم األول ١8

 )U35( :واملربــع رقــم .)( بأبعــاد )١٠×١٠مU34( :املربــع رقــم
بأبعــاد   )V34( رقــم:  واملربــع  ٧.4٠م×٣.4٠م(،   ( بأبعــاد 
)١٠×١٠م(، يقــع هــذا احليــز يف الركــن الشــمالي الغربــي مــن 
الوحــدة الثالثــة لهــذا املوســم وقــد ُكشــف بداخلــه عــن عــدد من 
الظواهــر املنقولــة )الطبقــات األثريــة(، والعناصــر املعماريــة 
ــة للوحــدات الســكنية املختلفــة، وميكــن التفصيــل فيهــا  املكون

علــى النحــو التالــي )اللوحــة ١.٢٢ج(:

الظاهرة رقم )٢(:
مــن اجلرانيــت، رصــت بشــكل  كتــل حجريــة ضخمــة جــداً 
منتظــم عنــد الركــن اجلنوبــي الغربــي للمربــع )U34(، ومتتــد 
باجتــاه الشــرق وتختفــي يف وســط احليــز، لوحــظ أنهــا عنصــر 
ــة، ونعتقــد أنهــا منزوعــة  ــة العناصــر املعماري معــزول عــن بقي
ــد  ــى أعي ــة )احلصــن(، والت ــاء للوحــدة املعماري ــواد البن ــن م م
اســتخدامها يف فتــرة الحقــة، وهــي غيــر متصلــة بــأي عنصــر 
معمــاري آخــر ولــم تتضــح وظيفتهــا بعــد، وُعمــل علــى النــزول 
مبقــدار )4٠ســم(، بهــدف الكشــف عــن االمتــداد العمــودي 
للظاهــرة ٢ وتبــني لنــا حتــى اآلن أنهــا رصــت علــى طبقــة مــن 
الــردمي واألتربــة وهــذا يؤكــد أنهــا أحجــار معــاد اســتخدامها 

يف فتــرات الحقــة متــت علــى ســطح املوقــع.

الظاهرة رقم )٣(:
ــز )٣(  ــن األحجــار متوســطة احلجــم يف وســط احلي صــف م
تقريبــاً متتــد مــن الشــمال للجنــوب، وغيــر معروفــة الوظيفــة 

حتــى اآلن.

الظاهرة رقم )٤(: 
عبــارة عــن حجــر بنــاء مــن جــدار حجــري ضخــم ذي وجهــني 
ميتــد باجتــاه الغــرب، مــن احلجــر املشــذب بشــكل جيــد متتــد 

.)V34( لتدخــل يف البلــك الشــرقي للمربــع

الظاهرة رقم )٥(: 
عبــارة عــن تفريــغ حاصــل جلــزء مــن املربع بطــول )٥م( وعرض 
ويضــم  باملوقــع،  جــرت  ســابقة  تنقيــب  أعمــال  جــراء  )٥م( 
ــرة ســابقة )ظاهــرة 6(.  ــة ُكشــف عنهــا يف فت عناصــر معماري
كمــا ُعمــل علــى اســتكمال العناصــر املعماريــة املكملــة للوحــدة.

الظاهرة رقم )٦(: 
عنصــر معمــاري ُكشــف عنــه يف أعمــال تنقيــب ســابقة تبــني لنــا 
بعــد الكشــف عــن امتداداتــه أنــه جــدار مبنــي باحلجــر ميتــد 
باجتــاه الشــرق للغــرب، وبتتبــع هــذه الظاهــرة لوحــظ اســتمرار 
امتدادهــا باجتــاه الغــرب وباجتــاه اجلنــوب ليدخــل يف الفاصــل 

.)U34( الترابــي الغربــي للمربــع

الظاهرة رقم )٨(: 
كتلة حجرية معزولة يف وسط احليز، ومع النزول الرأسي كما 
هو مخطط له لوحظ أنها تسـتقر فوق تربة طينية وال ترتبط 
بـأي عنصـر ممـا يـدل علـى أنهـا متحركـة ومنقولـة وليسـت يف 
مكانهـا األصلـي، وقـد مت نقلهـا فوق جدار )الظاهرة 6( ووضع 

عليهـا رقـم تعريفي مبكان الكشـف عنها.

الظاهرة رقم )٩(: 
مجموعــة مــن األحجــار املختلفــة تركــزت علــى شــكل كومــة 
حجريــة عنــد الضلــع اجلنوبــي، وغــرب الظاهــرة رقــم )٢(، 
يالحــظ ضمــن األحجــار لهــذه الظاهــرة وجــود كتلــة حجريــة 
مشــغولة )نعتقــد أنهــا متثــل جــزءاً مــن حــوض ضحــل ملذبــح(، 

ــة. ــا متحرك ــع األحجــار به وجمي

كمــا ُكشــف عــن التفاصيــل املعماريــة الداخليــة التــي تنتمــي 
للمرحلــة املعماريــة ٣ )النهائيــة(، التاليــة زمنيــاً ملرحلــة إعمــار 
إضافــات  عــن  التفاصيــل جنمــت  هــذه  إن  حيــث  املـُــنشأة، 
وتعديــالت معماريــة أحلقــت علــى أصــل البنــاء، لــذا ُعــّدت 
ــة  ــة معماريــة مســتقلة عــن ســابقتها املرحل ــاً مرحل ــا مبدئي هن

)املتوســطة(.  ٢

الطبقة السطحية )الظاهرة:١٠-١٦(: 
يغطــي ســطح املوقــع أحجــار كثيفــة منتشــرة بشــكل عشــوائي 
وأحجــار بنــاء ضخمــة مشــذبة قــد متثــل أنقــاض لعناصــر 
معماريــة تنتشــر بينهــا النباتــات واحلشــائش، وحصــى وأجــزاء 
مــن الطــوب )آجــر( املشــوي، باإلضافــة إلــى الرمــل احلــر. 
لنــا أســفلها  الرقيقــة ظهــر  الســطحية  الطبقــة  رفــع  وبعــد 

.)١٧ )الظاهــرة 

 



١٩

الظاهرة رقم )١٧( :
وتتمثــل يف طبقــة مــن الطــني الناعــم الهــش مخلــوط بتربــة 
رمليــة وبعــض مــن الكســر احلجريــة والفخــار وإن كان املالحظ 
عليــه القلــة، مــع عــدد قليــل مــن أجزاء ملــداق ومســاحن حجرية 

وقطعتــان ممــا نعتقــد أنــه خبــث حديــد.

الظاهرة رقم )١٨(: 
ــة، بطــول )٥ م(، وعــرض )٥٠ ســم(،  ــاة مائي ــل مجــرى قن متث
أحجــار  مــن  مدماكــني  برصــف  بنيــت  ســم(،   8٥( وبعمــق 
ــع هــذه  ــى تتب اجلرانيــت املقطوعــة والضخمــة، ومت العمــل عل
ــا،  كمــا مت الكشــف  ــة املتســاقطة داخله الظاهــرة ورفــع الترب
ــة معشــقة مــع اجلــدار اخلارجــي للحصــن  عــن صخــرة طولي
)الظاهــرة ١4( وهــي منحوتــة مــن الوســط ويظهــر عليهــا آثــار 
التصنيــع بطــول )١،8٥م(، وعــرض )٣6ســم(، وعمــق )٣٥ســم(، 
تنتهــي مبيــزاب القنــاة املائيــة البــارزة جــدار احلصــن الشــمالي 
مثلــث  شــبه  حجــري  حــوض  مباشــرة  وأســفلها  للحصــن، 
الشــكل، ضحــل العمــق، بطــول )٥6 ســم(، وعــرض )٣٠ســم(، 

ــغ ارتفاعــه ) ١8ســم(. وعمــق احلــوض )8 ســم(، وبل

الظاهرة رقم )١٩(: 
اجلــدار الشــرقي للوحــدة، وهــو جــزء مــن اجلــدار الشــرقي 

اخلارجــي للحصــن.

ظاهرة رقم )٢٠(:
عبــارة عــن جــدار داخــل احلصــن وهــو مــوازي للظاهــرة رقــم 
)١٩(، وقــد كونــا فــراغ بينهمــا عبــارة عــن ممــر بعــرض )٢ م(، 
وميتــد باجتــاه اجلنــوب ليدخــل بالفاصــل الترابــي اجلنوبــي 

للمربــع ويالحــظ امتــداده خــارج املربــع.

الظاهرة رقم )٢١(: 
أرضيــة  أنــه  نعتقــد  مدكــوك  طــني  الظاهــرة  هــذه  متثــل 
تكــون جــزء مــن وحــدة معماريــة  املوقــع، وقــد  متأخــرة يف 
صغيــرة، وانحصــرت بــني )الظاهــرة ١٢( التــي ســبق وصفهــا، 
مــن احلجــر متوســط  والتــي متثــل جــدار  و)الظاهــرة ٢٠( 
احلجــم ميتــد مــن الشــمال للجنــوب ويــوازي جــدار )الظاهــرة 
١٢( وقــد كونــت لنــا هــذه الظواهــر املعماريــة غرفــة يف الركــن 
الشــمالي الغربــي للمربــع U٣4، مســتطيلة الشــكل محصــورة 

بــني )الظاهــرة ١٢( شــرقاً، و)الظاهــرة 6( جنوبــاً، و)الظاهــرة 
٢٠( غربــاً، ونعتقــد أنــه متثــل املرحلــة املتأخــرة لإلســتيطان 
باملوقع.كمــا ونعتقــد كذلــك أن هـــذه اجلـــدران هـــي إضافـــات 
ــاء  ــلوب البنـ ــا بأسـ ــن مبقارنتهـ ــة وميكـ ــرات الحقـ متـــت يف فتـ
العباســية. للفتــرة  تعــود  التـــل الشـــمالي للموقــع والتــى   يف 

وقــد أتضــح لنــا بعــض تفاصيــل التقســيمات الداخليــة ملرحلــة 
أنــه توجــد هنــاك بعــض  الوحــدة املعماريــة، إال  بنــاء هــذه 
التفاصيــل املعماريــة الداخليــة، لكنهــا تنتمــي ملرحلــة معماريــة 
أقــدم، حيــث يالحــظ أن هــذه التفاصيــل جنمــت عــن إضافــات 
وتعديــالت معماريــة أحُلقــت علــى أصــل البنــاء، لــذا اعتُبــرت 
مبدئيــاً مرحلــة معماريــة منفصلــة عــن ســابقتها، وهــي بحاجــة 
ألعمــال تنقيــب يف مواســم الحقــة لكشــفها وتقــدمي حتليــل 
مدعــم باألدلــة، ويصعــب يف هــذه الفتــرة املبكــرة مــن التنقيبــات 

أن ننســبها إلــى مرحلــة بعينهــا مــن املراحــل الالحقــة.

الظاهرة رقم)٢٢(:
مــن  رصــف  وجــود   ،)٢ )الظاهــرة  بجــوار  التنقيــب  كشــف 
األحجــار املشــذبة بطــول ٢م تقريبــاً، نعتقــد أنهــا متتــد لتدخــل 
أســفل )الظاهــرة ٢(، ولــم نســتطع حتديــد امتدادهــا األفقــي 

ومعرفــة عالقتهــا بالظواهــر األخــرى.

الظاهرة رقم )٢٣(: 
مــن حجريــن مشــذبني  تتكــون  أنــه عتبــة  نعتقــد  مــا  متثــل 
الكشــف عنهــا  درجتــني. مت  بشــكل  و مرصوفــة  ومصقولــة 
بجــوار الظاهــرة رقــم )٧(، وكشــف معهــا عــن مجموعــة كبيــرة 
مــن الفخــار الســميك اخلشــن نعتقــد أنــه لقــدر فخــاري واحــدة 
منهــا كبيــر احلجــم، واملشــاهدات األوليــة تعطــي انطبــاع أنهــا 
للكســر  املتفحــص  ولكــن  تنــور فخــاري متكســر،  مــن  جــزء 
الفخاريــة يالحــظ أن طبقــة احلريــق تكونــت علــى الســطح 
اخلارجــي للكســر الفخاريــة التــي مت جمعهــا، وهــذا يعطــي 
دليــل رمبــا أنهــا جــرة كبيــرة أو أجــزاء لقــدر كبيــر احلجــم 

اســتخدم للطبــخ وليــس تنــور.

حتليل الطبقات
ســنقوم هنــا بتحليــل الطبقــات مــن وجهــة نظــر ميدانيــة بحتــة، 
ُــنقب، دون وســم أي طبقــة أو مرحلــة بتاريــخ  كمــا يراهــا املـ
ــة. وإمنــا ندرســها مــن  أو نســبها إلــى حضــارة أو ثقافــة معين

تقرير حفرية ُجرش األثري مبنطقة عسير )املوسمان العاشر واحلادي عشر ١4٣٩-١44٠هـ /٢٠١٩م(.
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زاويــة التغيــرات التــي متــت يف املوقــع، وأمنــاط اســتيطانه، 
والتسلســل املرحلــي للنشــاطات والتغيــرات التــي متــت فيــه 
أو  احلضــارات  وتســمية  التأريــخ  مهمــة  تاركــني  وتعاقبهــا. 
الثقافــات إلــى الدراســات املعنيــة باللقــى األثريــة املكتشــفة 
ــة أو فخــاراً أو نقوشــاً  مــن املوقــع، ســواء أكانــت مــواد عضوي
ــورات، وذلــك باســتخدام وســائل التحليــل  أو غيرهــا مــن املعث
املخبــري أو املــُـقارن، إلعطــاء تواريــخ مطلقــة أو نســبية. عليــه 
ــاً  ــواة فيهــا، ينعكــس تلقائي فــإن نتائــج دراســة املعثــورات احملت
علــى الطبقــة واملرحلــة التــي تنتمــي إليهــا الظاهــرة املعنيــة 

بتأريــخ أو نســبة املعثــورة.

الطبقات واملراحل
كشف املوقع وفق نتائج هذا املوسم عن طبقتني، قسمت إلى 
تقسيم  معيار  وكان  السكانية،  النشاطات  من  مراحل  خمس 
الطبقات هو ضم مرحلة أو مجموعة مراحل من النشاطات 
نفس  بينها، ويف  فيما  تواصل مشترك  ذات سمة  اإلنسانية، 
الوقت منعزلة عن سابقها والحقها. يف حني أن املرحلة متثل 
تغيراً رئيسياً أو ثانوياً يف النشاط اإلنساني، مع وجود عامل 
املقصود  بينما  سبقه.  مبا  املعريف  واإلدراك  احلسي  الوعي 
بأجزاء املرحلة، هو حدوث تغيرات يف طبيعة املوقع، ولكن مع 
افتراض بقاء املخلفات الثقافية املعثور عليها يف هذه األجزاء 

من املرحلة كما هي دون تغير.

مــُـنطلقني يف هــذا التصنيــف مــن أصغــر العناصــر التكوينيــة؛ 
االتصــال  عالقــة  ذات  الظواهــر  مجموعــة  أو  فالظاهــرة 
ُــنسب إلــى مرحلــة، ومــن ثــم املرحلة  ُــستقل زمنيــاً تـ الوظيفــي املـ
االســتيطاني  االتصــال  عالقــة  ذات  املراحــل  مجموعــة  أو 
آخذيــن يف احلســبان  إلــى طبقــة.  ُــنسب  تـ زمنيــاً  املـُــستقل 
مؤشــرات كل مــن؛ العالقــات الوظيفيــة، والتعاقــب الزمنــي، 
املوقــع  تكــون  إلــى  املؤديــة  واملؤثــرات أإلنســانية والطبيعيــة 

وتشكـُــله يف حالتــه التــي وجدنــاه عليهــا.

مراحل الطبقة األولى:
املرحلــة األولــى )أ(: قصدنــا تضمــني هــذه املرحلــة ملجــرد 
ــى  ــد حت ــا نعتق ــى م ــع عل ــى للموق ــات األول ــى البداي ــه إل التنبي

اآلن مؤكديــن ذلــك باكتشــاف الطبقــة البكــر للموقــع.

املرحلــة األولــى)ب(: أقــدم املراحــل املكتشــفة يف املوقــع خــالل 
املوســم احلالــي، وهــي تتمثــل يف عــدد مــن األرضيــات.

مرحلة الطبقة الثانية:
متثــل هــذه املرحلــة مــدة هجــران مبانــي املرحلــة األولــى علــى 
لــم تعــد مســتخدمة، رغــم عــدم وجــود  مــا نعتقــد، والتــي 
ظواهــر معماريــة واضحــة للمرحلــة، وإمنــا ردمي يؤكــد علــى مــا 

ذهبنــا إليــه مــن اعتقــاد.

مرحلة الطبقة الثالثة:
القائمـة،  للمبانـي  ُـنظم  مـ إعمـار  إعـادة  املرحلـة  هـذه  يف  مت 
وذلـك بتعليـة بعـض اجلدران، وإضافة جـدران داخلية فاصلة.

مرحلة الطبقة الرابعة:
أهميتهــا،  املبانــي  فيهــا  فقــدت  التــي  املرحلــة  هــذه  متثــل 
ُــطيت أجــزاء مــن املبانــي بالــردمي، ولــم يعــد املخطــط  وقــد غـ
املعمــاري لألبنيــة واضحــاً للعيــان علــى الســطح. ومتــت يف 

هــذه املرحلــة بعــض التعديــالت املعماريــة.

مرحلة الطبقة اخلامسة:
املرحلــة اخلامســة )أ(: مــدة هجــران ودمــار شــامل للموقــع 
بالكامــل، وتشــكل التــل األثــري، وتكــون تربــة الســطح للموقــع.

املرحلــة اخلامســة )ب(: األعمــال احلديثــة التــي طالــت ســطح 
املوقــع قبــل أعمــال التنقيــب األثريــة.

عــُـرضت الطبقــات واملراحــل بهــذه الصــورة، بحيــث إن أرقــام 
املراحــل متسلســلة بانعــزال عــن الطبقــات رغــم انتمائهــا إليهــا، 
ــا  هــو أمــر متليــه واقعيــة أن هــذا التقريــر األول يعكــس فهمن
احلالــي، واحملــدود يف جزئيــة صغيــرة مــن املوقــع. فنحــن نترك 
املجــال مفتوحــاً ملــا قــد يظهــر خــالل التنقيبــات يف الوحــدات 
األخــرى والتنقيبــات املســتقبلية، يف أجــزاء املوقــع مــن متثيــل 
ميكــن  فحينهــا  هنــا،  ُــالحظة  املـ غيــر  مراحــل  أو  لطبقــات 
إضافــة أو دمــج أو فصــل تقســيمات زمنيــة وفــق املعلومــات 
الــواردة، ومــن ثــم إدراجهــا يف ســياق التصنيــف احلالــي، دون 

ــه العامــة. املســاس بتركيبت
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مــا هــو معــروض يف هــذا التقريــر هــو فهــم املنقــب يف الوقــت 
الراهــن للموقــع ومــن خــالل نتائــج الفريــق يف املوســم احلالــي، 
الالحقــة  املواســم  يف  التنقيــب  أعمــال  اســتمرار  إن  حيــث 
والدراســات املوســعة واملســتفيضة للمعثــورات )فخــار، نقــوش، 
معثــورات، حتليــل مــواد عضويــة ...إلــخ( ســتقدم معلومــات 

ُــكمل الصــورة املعروضــة حاليــاً. إضافيــة، تـ

اللقى األثرية
جـاءت اللقى األثرية قليلـة وتـكاد تنحصـر يف أجزاء من قدور 
وجرار فخارية ســـميكة صنعـــت مـــن عجينـــة خشنة غيـــر نقيـة 
معظمهــا بــدون زخــارف، املزخــرف منهــا جــاءت علـــى البـــدن 
اخلارجـــي لبعـــض الكســـر وهـــي عبـارة عـن خطـــوط أوزخرفة 
بالتبصيــم؛ ومــن أبــرز املعثــورات املكتشــفة لهــذا املوســم مــا 

يلــي:
مجموعــة مــن الكســر الفخاريــة بعــد جمعهــا اتضــح أنهــا   .١

تشــكل جــرة فخاريــة صغيــرة حتتــاج إلــى تقويــة.
العثــور علــى جــزء مــن مســرجة مــن احلجــر الصابونــي   .٢

مــن اخلــارج. عليهــا زخــارف هندســية 
كعنصــر  يســتخدم  كان  املشــغول  الكوارتــز  مــن  حجــر   .٣

ينــة. للز

الفخار:
ــف  ــري يختل ــع األث ــق الفخــار باملوق إن تســجيل ودراســة وتوثي
باختــالف املواقــع وأهــداف التنقيــب، ويعتمــد اعتمــاداً كبيــراً 
علــى توفــر اإلمكانــات البشــرية واملاديــة والوقــت. وجــاءت 
املراحــل التــي مــر بهــا الفخــار، مــن مراحــل جلبــه مــن املوقــع، 
ــط  ــن عــدم خل ــد م ــة األوســاخ واألمــالح، والتأك وغســله إلزال
طاوالتــه، والتأكــد مــن توفــر بطاقاتــه املعلوماتيــة مــن قبــل 

الباحثــني.

األثـري  باملوقـع  الفخـار  أن دراسـة  قـد وضعنـا يف احلسـبان 
تتحكـم فيهـا طبيعـة املوقـع ومادتـه الفخاريـة وأسـلوب منهـج 
ومـن  سـابقاً.  ذكرنـا  كمـا  املتاحـة  واإلمكانـات  فيـه،  التنقيـب 
املعلوم أن املعلومات عن الفخار باملواقع األثرية تعتمد اعتماداً 
كبيـراً علـى أسـلوب جمعه. فاسـتخدام الفـأس واجلاروف مثاًل 
ميكـن املنّقـب مـن مالحظـة الكسـر الفخاريـة الكبيـرة احلجـم، 
بينمـا لـن يتمكـن مـن مالحظـة الكسـر الصغيـرة. واسـتخدام 

املسـطرين أو مـا يشـابهه يعـد وسـيلة أفضـل، ويسـهل بصـورة 
التربـات  مـن  أكثـر  الرمليـة  التربـات  الفخـار يف  جمـع  عامـة 
أكثـر  مـن  املناخـل  اسـتخدام  ويعـد  املفككـة.  غيـر  الطينيـة 

الوسـائل جناعـة جلمـع املـادة الفخاريـة.

وجتفيفــه،  غســله،  مراحــل  اكتمــال  بعــد  الفخــار  ُفــرز  قــد 
لتوزيعــه حســب وحــدات التنقيــب التــي جلــب منهــا، ويف كل 
ــة، وقــد  ــه املعماري ــرز الفخــار تبعــاً لظواهــره ومراحل وحــدة ُف

متــت قــراءة الفخــار ملعرفــة اآلتــي:

ــي، وغيــر  ١/ معرفــة تاريخــه نســبياً مــن خــالل الفخــار احملل
احمللــي املعــروف تاريخيــاً، كالفخــار العباســي املبكــر، والفخــار 
املزجــج. واعتمــاداً علــى وجــود الفخــار العباســي واملزجــج، 
واخلــزف ذي البريــق املعدنــي متكنــا مــن وضــع تأريــخ نســبي 
لطبقــات منطقــة التنقيــب لهــذا املوســم والتــي تعــود للفتــرة مــا 

بــني القــرن األول والقــرن الثالــث الهجــري.

٢/ معرفــة التغييــرات والتحــوالت التــي تطــرأ علــى الفخــار 
ــه، ومظاهــر ســطوحه،  ــه، وأشــكاله وأحجام ــث بنايت ــن حي )م
وزخارفــه، ومــن خــالل ظواهــره، وطبقاتــه، ومراحلــه املعماريــة 

املختلفــة.

لــه بقــدر  وأُخــذت عينــة مــن الفخــار بحيــث تكــون ممثلــة 
العينــة هــو: مــن أخــذ هــذه  والهــدف  اإلمــكان. 

إعــداد مصنــف لفخــار املوقــع، حســب متغيــرات التصنيــف 
التــي اختيــرت، مثــل متغيــر البنيــة )الطــني، الشــوائب، لــون 
العجينــة، احلرق..إلــخ(، ومعاجلــة الســطح، والشــكل واحلجــم، 

والزخــارف.

النتائج

املعماريــة،  واملراحــل  للطبقــات،  األوليــة  الدراســة  أظهــرت 
واملعثــورات أن موقــع جــرش مت اســتيطانه منــذ فتــرات مــا قبــل 
اإلســالم واســتمر االســتيطان بــه حتــى القــرن الرابــع الهجــري.

الكشــف عــن أجــزاء مختلفــة مــن مبــاٍن تعود للفترة اإلســالمية، 
حيــث كشــف عــن أرضيــات مبلطــة باجلــص، وأجــزاء منهــا 

تقرير حفرية ُجرش األثري مبنطقة عسير )املوسمان العاشر واحلادي عشر ١4٣٩-١44٠هـ /٢٠١٩م(.
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مبنيــة باحلجــارة والطــوب اآلجــر.

متيــزت العمــارة يف موقــع جــرش األثــري باســتخدام احلجــارة، 
وهــي مــن صخــور اجلرانيــت الصلبــة، كعنصــر أساســي يف 
البنــاء والتــي كانــت تقطــع مــن اجلبــال احمليطــة باملوقــع، كمــا 
اســتطاع إنســان جــرش العمــل علــى تشــذيب احلجــارة بشــكل 
جيــد، ولقــد اســتطاع تطويــع صالبــة احلجــارة مبــا تتطلــب 
احتياجاتــه ســواء يف البنــاء أو صنــع أدواتــه لالســتخدامات 
ــغ ســمك  ــة، كمــا متيــزت اجلــدران بالســماكة، حيــث بل اليومي
بعــض اجلــدران ١م، كذلــك بنيــت اجلــدران علــى أســاس مــن 
األحجــار املشــذبة يف األغلــب، تلــك الصخــور تتميــز بالصالبــة 
والقــوة وال تتفتــت أو تتحلــل كمــا يحــدث بالصخــور الرســوبية.

العثــور يف أثنــاء أعمــال التنقيــب هــذا العــام علــى كميــات 
ــراء يشــبه الفخــار  ــة حم ــن الفخــار اخلشــن ببطان ــة م متفاوت
ــون  ــي بالل ــى كســر مــن الفخــار املطل ــة إل البيزنطــي، باإلضاف
الفخــار  مــن  وهــو  املعدنــي،  البريــق  ذي  واخلــزف  األزرق 
االســتيطان مبوقــع جــرش  اســتمرار  يؤكــد  العباســي، ممــا 
ــى كســر  ــر عل ــة خــالل العصــر اإلســالمي، كمــا ُعث ملــدة طويل

بيان معثورات املوسم احلادي عشر

الوصفاملربعاملادةرقم التسجيلم

١١/١ج١
فخار

S33

جــرة مــن الفخــار شــبه كرويــة صغيــرة احلجــم ذات اللــون البنــي لهــا 
شــوائب غيــر جيــدة احلــرق رممــت مــع وجــود أجــزاء مفقــودة مــن البــدن 
والقاعــدة، يوجــد زخرفــة يف األعلــى متموجــة قريبــة مــن الفوهــة حتتــاج 

إلــى تقويــة.

T33فخار١١/٢ج٢
جــزء مــن غطــاء فخــاري كبيــر احلجــم معظمــه مفقــود لــون عجينتــه 

برتقالــي بهــا شــوائب غيــر جيــدة احلــرق.

V33فخار١١/٣ج٣
جــزء مــن إنــاء فخــاري يتكــون مــن فوهــة متصلــة بالبــدن عنقهــا مزخــرف 

باحلــز ذات لــون رملــي غيــر جيــد حرقهــا.

T33فخار١١/4ج4
ــون  ــاء فخــاري مائــل للخــارج عليــه زخرفــة مموجــة ل جــزء مــن فوهــة إن

ــه بنــي غيــر جيــد حرقهــا. عجينت

V33فخار١١/٥ج٥
جــزء مــن فوهــة فخاريــة كبيــرة احلجــم لونهــا رملــي عجينتهــا غليظــة 

مليئــة بالشــوائب غيــر جيــد حرقهــا.

زجاجيــة، باإلضافــة إلــى كميــات مــن خبــث املعــادن، وأجــزاء 
مــن طــوب اآلجــر، وأجــزاء مــن أوانــي احلجــر الصابونــي.

املراجع

١/   أطــالل، العــدد ٢٢  - تقريــر أولــي عــن حفريــات جــرش 
)البعثــة الســعودية اآلمريكيــة األثريــة املشــتركة( املوســم 

األول ١4٢8هـ/٢٠٠8م.

٢/   أطــالل، العــدد ٢٣ - تقريــر عــن حفريــة جــرش )املوســم 
الثالث( ١4٣١هـ/٢٠١٠م.

٣/  أطــالل، العــدد ٢4 - تقريــر حفريــة جــرش )املوســمان 
الرابــع واخلامــس ١4٣١-١4٣٢هـــ/ ٢٠١١-٢٠١٢م(.
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V33فخار١١/6ج6
جــزء مــن فوهــة إنــاء فخاريــة كبيــرة احلجــم لونهــا رملــي عجينتهــا مليئــة 

بالشــوائب غيــر جيــدة احلــرق.
جزء من حافة إناء فخاري ذات لون برتقالي غير جيدة احلرق.U33فخار١١/٧ج٧

U33فخار١١/8ج8
جــزء مــن حافــة إنــاء فخــاري شــفته مائلــة للداخــل عجينتــه ذات لــون 

رملــي غيــر جيــدة احلــرق.

١١/٩ج٩
فخار

T33
ــون  ــن الداخــل واخلــارج بالل ــه طــالء م ــاء فخــاري علي ــدن إن ــن ب جــزء م
اخلــارج جيــد  مــن  باحلــز  عليــه زخرفــة متموجــة وخطــوط  األبيــض 

حرقهــا.

T33فخار١١/١٠ج١٠
ــي  ــا بن ــه زخرفــة مموجــة باحلــز ولونه ــاء فخــاري علي ــق إن جــزء مــن عن

وحرقهــا جيــد.

T33فخار١١/١١ج١١
جــزء مــن عنــق إلنــاء فخــار ســميك وعليــه زخــارف هندســية غائــرة 

ومموجــة لــون بنــي وحرقهــا جيــد قليلــة الشــوائب.

U33فخار١١/١٢ج١٢
جــزء مــن إنــاء فخــاري ســميك عليــه زخــارف عبــارة عــن تصبيــع ســميكة 

كثيــره الشــوائب غيــر جيــدة احلــرق.

U33فخار١١/١٣ج١٣
جــزء مــن إنــاء فخــاري عليــه زخــارف مموجــة والفخــار غيــر جيــد احلــرق 

وســميكة يف احلجــم.
جزء من مقبض مستقيم لونه بني فاحت حرقه جيد.T33فخار١١/١4ج١4

T33فخار١١/١٥ج١٥
جــزء مــن مقبــض فخــاري شــبه دائــري لونــه بنــي غيــر جيــد احلــرق 

ويوجــد بــه شــوائب.

T33فخار١١/١6ج١6
جــزء مــن قاعــدة فخاريــة شــبه دائريــة غيــر جيــدة احلــرق كثيــرة الشــوائب 

ذات لــون بنــي فــاحت

T33فخار١١/١٧ج١٧
جــزء مــن قاعــدة دائريــة متصلــة ببعــض مــن البــدن إلنــاء فخــاري كبيــر ذي 

لــون بنــي غيــر جيــد احلرق

١١/١8ج١8
فخار

V33
هندســية  زخــارف  عليــه  صغيــر  )بســكوت(  فخــاري  إنــاء  مــن  جــزء 
علــى شــكل خطــوط ذي لــون أصفــر يعــود للفتــرة اإلســالمية املبكــرة 

)الفاطميــة(.

١١/١٩ج١٩
فخار 
مزجج

T33
جــزء مــن إنــاء فخــاري مزجــج )خــزف( باللــون األبيــض مــن الداخــل 

واخلــارج وعليــه زخــارف باللــون األخضــر مــن الداخــل.

١١/٢٠ج٢٠
فخار 
مزجج

T33
جــزء صغيــر مــن إنــاء فخــاري مزجــج )خــزف( بالطــالء األبيــض مــن 

الداخــل واخلــارج وعليــه مــن الداخــل زخــارف باللــون البنــي.

١١/٢١ج٢١
فخار 
مزجج

U33
جــزء مــن قاعــدة إنــاء فخــاري مزجــج )خــزف( باللــون األبيــض مــن 

واخلــارج. الداخــل 
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١١/٢٢ج٢٢
فخار 
مزجج

V33
جــزء مــن إنــاء فخــاري مزجــج باللــون األبيــض مــن الداخــل واخلــارج عليــه 

زخــارف باللــون األســود علــى شــكل معينــات.
كسر فخارية ميكن أن تشكل جرة بعدد 8٥ كسرة.T33فخار١١/٢٣ج٢٣
كسر فخارية ممكن أن تشكل جرة بعدد ٥١ كسرة.T33فخار١١/٢4ج٢4
كسر فخارية ممكن أن تشكل جرة بعدد ٣٥ كسرة.T33فخار١١/٢٥ج٢٥
كسر فخارية ممكن أن تشكل جرة بعدد ٣٣ كسرة.T33فخار١١/٢6ج٢6

١١/٢٧ج٢٧
حجر 
صابوني

S33
اجلــزء األمامــي مــن مســرجة مصنوعــة مــن احلجــر الصابونــي عليهــا 

زخــارف هندســية علــى شــكل معينــات.

١١/٢8ج٢8
حجر 
صابوني

U33.جزء من حجر صابوني يستخدم كمصفاة

١١/٢٩ج٢٩
حجر 
صابوني

T33.جزء من القاعدة متصل بالبدن يوجد بها مقبض على شكل مربع

١١/٣٠ج٣٠
حجر 
صابوني

T33.جزء من بدن من حجر صابوني يوجد به مقبض بارز رقيق الصنع

١١/٣١ج٣١
حجر 
صابوني

T33.جزء من بدن بوسطه مقبض غليظ من احلجر الصابوني

١١/٣٢ج٣٢
حجر 
صابوني

T33
جــزء مــن فوهــة متصــل بالبــدن يوجــد بــه مقبــض يف األعلــى متصــل 

بالبــدن مــن احلجــر الصابونــي.

١١/٣٣ج٣٣
حجر 
صابوني

T33
عبــارة عــن ثقــل مــن احلجــر الصابونــي دائــري الشــكل بــه فتحــة يف 

الوســط وميكــن أنــه يســتخدم كوحــدة للــوزن.

١١/٣4ج٣4
حجر

T33
عبــارة عــن رأس متثــال حليــوان )ثــور( جــزء مــن مذبــح وتعــرض للكســر 
مصنــوع مــن احلجــر الرملــي وضــح بــه أعــني الثــور وفمــه وآذانــه والنحــت 

بدائــي.

T33حجر١١/٣٥ج٣٥
لســحن  يســتخدم  الرملــي  احلجــر  مــن  نصفهــا  مفقــود  حجريــة  أداة 

وغيرهــا. واألعشــاب  احلبــوب 
أداة سحن دائرية الشكل من احلجر البازلت.T33حجر١١/٣6ج٣6
أداة من احلجر الرملي تستخدم للسحن دائرية الشكل.T33حجر١١/٣٧ج٣٧

T33حجر١١/٣8ج٣8
أداة مــن احلجــر بيضاويــة مــن اجلرانيــت بنــي الشــكل رمبــا تســتخدم 

للســحن.
أداة حجرية مكعبة الشكل من حجر قريب من املرمر يستخدم كثقل.T33حجر١١/٣٩ج٣٩
أداة حجرية من حجر البازلت دائرية تستخدم يف السحن أو السن.T33حجر١١/4٠ج4٠
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T33حجر١١/4١ج4١
أداة حجريــة )رحــى( تســتخدم لطحــن احلبــوب مصنوعــة مــن حجــر 

اجلرانيــت البنــي ويوجــد بوســطها حفــرة غيــر نافــذة.
جزء قاعدة وبدن إلناء من حجر املرمر.T33حجر مرمر١١/4٢ج4٢
جزء من أداة حجرية من املرمر عليها حزوز تستخدم يف الزينة.T33حجر مرمر١١/4٣ج4٣

١١/44ج44
حجر 
كوارتز

T33.جزء من حجر الكوارتز منحوت كان يستخدم للزخرفة والزينة

T33جبس١١/4٥ج4٥
جــزء مــن بالطــة مــن اجلبــس مزخــرف زخرفــة مموجــة تســتخدم كعنصــر 

معماري.
جزء من قنينة زجاجية ذات اللون األخضر.T33زجاج١١/46ج46
كسر جرة فخارية ممكن أن تشكل جرة بعدد ١6 كسرة.T33فخار١١/4٧ج4٧

تقرير حفرية ُجرش األثري مبنطقة عسير )املوسمان العاشر واحلادي عشر ١4٣٩-١44٠هـ /٢٠١٩م(.





 تقرير عن أعمال املشروع األثري السعودي النمساوي املشترك
مبوقع قرّية مبنطقة تبوك )املوسم الثالث ١٤٣٨هـ/٢٠١٧م(

مارتا لوســياني، رياض عســيري، عبدالرحمن اليوســف، محمد املالكي، ماجد الدهش، عبدالعزيز   
املبدل، أندريا أنتيليا، ديفيد باتنر، مونيكا نورداجن، بنيامني سبندلربيرجر، تيسا ريكاردس، كرستني كاينيرت، 

رايندر نيف، مايكل سي. آ ماكدونلد، كرستوفر لوجتنز. بوكوفني، لورا مايكل.

بــدأ املوســم الثالــث عــام ٢٠١٧م يف قّريــة مــن الثالــث نوفمبــر 
الســعودي  الفريــق  ضــم  حيــث  ديســمبر  مــن  الثانــي  حتــى 

النمســاوي املشــترك ١٥ عضــواً.

إستراتيجية البحث
النمســاوي يف موقــع قرّيــة خــالل  الســعودي  ركــز املشــروع 
تصــّور  بنــاء  إعــادة  علــى  الثالــث  للموســم  التنقيــب  أعمــال 
شــامل عــن املوقــع وحيــاة ســاكنيه وهجــره ومعــاودة الســكن 

:)٢٠١8 والســعود  )لوســياني  واندثــاره  فيــه 

والزمنــي  الثقــايف  اإلطــار  عــن  البيانــات  جمــع  -تكثيــف 
علــى  العمــل  هــذا  انصــب  حيــث  الواحــة  يف  لالســتيطان 

٢.١أ(. )اللوحــة   A, B, D, K, M, N املناطــق: 

- اســتمرار البحــث عــن رفــات اإلنســان ومايتعلــق باجلنائــر 
وقــد جــرى العمــل علــى هــذا يف املناطــق A-C )لوســياني 

.)٢٠١8 وآخــرون 

- متابعــة دراســة اقتصــاد املســتوطنة خاصــة الفخــار ومنتجات 
.A + M املعــادن يف املنطقتــني

املســتوطنة  قيــام  إلــى  واإلنســان  البيئــة  ظــروف  أدت   -
واســتغالل مــوارد الطبيعــة محليــاً حيــث جــرت دراســتها يف 
املناطــق التاليــة: E, F, J, P, Q, SP, T , U )اللوحــة ٢.١ب(.

نشــرت السلســلة األولــى مــن تواريــخ الكربــون املشــع )لوســياني 
إلــى  مشــيرة   )٢٠١8 وآخــرون.  ولوســياني   ٢٠١8 والســعود 
أن آخــر اســتيطان يف املوقــع كان مــن األلفيــة الثالثــة قبــل 
امليــالد وتكــرر الســكن فيــه مــراراً حتــى القــرن األول قبــل 
امليــالد. وثمــة دليــل ســابق علــى العصــر احلجــري احلديــث 
)بــار وآخــرون. ١٩٧٠( قــد يؤكــده معثــور نــاّد مــن حفريتنــا 
)لوســياني والســعود ٢٠١8، ١٧٩( دون وجــود رواســب مؤرخــة 

حتــى اآلن. ومــع اســتمرار عمليــات التنقيــب تبــني أن تاريــخ 
الســكن باملوقــع أكثــر ثــراء وتعقيداً مما كان يعتقد ســابقاً. وقد 
انصــب جهدنــا علــى توثيــق أوســع نطــاق ممكــن من االســتيطان 
وإثبــات االســتنتاجات األثريــة ببرنامــج منهجــي مــن تواريــخ 
ــم تشــكل هــذه الواحــة وتطورها.وســتدرج  ــى نفه اإلشــعاع حت

ــة: ــات مختلف ــج أعمــال عــام ٢٠١٧م حتــت عــدة حفري نتائ

املنطقة ١A )اللوحة ٢.٢أ(
إلــى حوليــة  املرســل  املاضــي  العــام  تقريــر  ســياق  ذكــر يف 
أطــالل ٢8 )لوســياني والســعود ٢٠١٧( وجــود ثــالث مراحــل 
مختلفــة مــن اســتخدام الفــرن يف حفريــة منطقــة A. وقــد 
ــة  ــرة ســت مراحــل مختلف ــالث األخي حــددت يف الســنوات الث
مــن اســتعماله مبنطقــة A والكشــف يف أثنــاء احلفريــة عــن 
SU 17. متثــل املرحلــة 6 )املكتشــفة يف عــام  فــرن فخــار 
٢٠١٧( فرنــاً ســابقاً لــم تــدرس تفاصيلــه حتــى اآلن. ومرحلتــا 
ــق مــع املرحلتــني ٢ و٣ يف  اســتعمال الفــرن همــا 4 و٥ )تتطاب
موســم التنقيــب عــام ٢٠١6 لوســياني والســعود٢٠١٧ أطــالل 
٢8. ومرحلــة ٣ )تتوافــق مــع املرحلــة ٣ يف موســم التنقيــب 
لعــام ٢٠١6، انظــر لوســياني والســعود٢٠١٧ )أطــالل العــدد 
٢8( هــي هجــر اســتعمال الفــرن. أمــا املرحلــة ٢ فهــي معــاودة 

ــاً. ــا مدفن ــة الفــرن وجعله ــاع مــن غرف االنتف

مرحلــة١ هــي أحــدث مــا اســتعمله اإلنســان بهــذه املنطقــة 
وخــراب بعضهــا. أدنــاه وصــف للمراحــل مــن أحدثهــا إلــى 

أقدمهــا:

وبقايـــــــا  مهجـــــــوراً  فـــــــرناً  تضـــــــم  األولـــــــى:  املرحلــــــــة 
منطقـــة يف  العلويـــــــة  الطبقـــــــات  يف  ورواســـــــب  مـــــــواد 

 ،[SU2846, SU2366, SU2726, SU56, SU36, SU26, SU1] A
منهـــا حفـــر نبـــش وعلـــب مشـــروبات مـــن الثمانينيـــات ١٩8٠م.

UGAMS: مركــز دراســات النظائــر التطبيقيــة بجامعــة جورجيــا يف   ١
ــا أتالنت
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املرحلــة الثانيــة: فــرن مهجــور [SU 17[ تكــرر اســتعمال غرفة 
ــل  ــى األق ــة عل احلــرق [SU 615[ خــالل ســت مراحــل فرعي
)f-a( مدفنــاً عثــر فيــه علــى٢٠ جثمانــاً علــى األقــل. وبتحليــل 
ــه فــارق بــني بالغــني (>٢٠ ســنة مــن العمــر(  الرفــات نتــج عن
وآخريــن )طفــل عمــره 6-١٢ ويافــع ١٣-٢٠( وعشــرة مواليــد. 
جــرى أول دفن-مرحلــة فرعيــة 2f يف املدفــن [SU 45[ وحفــر 
بــني األنقــاض يف غرفــة احلــرق ويف الوقــت نفســه معــاودة بنــاء 
ــة  ــرن املهجــور بأخــرى شــديدة الصالب األســطح القدميــة للف

      .SU 257 متماســكة فــوق فتحــة املدخنــة مباشــرة

ومــع ازديــاد تكــرار حــاالت الدفــن يف املرحلــة الفرعيــة األخيرة 
  ]SU 20] 2 أحيــط املدفــن بحاجــز ارتفاعــه ثــالث لبنــاتa
ــزه  ــرن الســابقة لتوســعة حي )اللوحــة ٢.٢ب( فــوق فوهــة الف
ــى  ــل آخــر عل ــى يســتوعب حــاالت دفــن أخــرى، وهــذا دلي حت
ــم  ــع الزمــن. ففــي حــني ل ــراره م ــرن وتك الدفــن عمــداً يف الف
يتضــح رفــات اجلثــث يف موضعهــا عثــر علــى قــالدات مــن 
اخلــرز. ويــدل أيضــاً ســلوك تكــرار الدفــن واكتمــال ســجل 
هيــاكل العظــام علــى أن التخلــص مــن املوتــى هــي عمليــات 
دفــن أول مــرة. ويــؤرخ الكربــون املشــع هــذا الرفــات مــن نهايــة 
العصــر البرونــزي املتأخــر )القــرن الرابــع عشــر حتــى القــرن 
الثانــي عشــر قبــل امليــالد، انظــر لوســياني والســعود ٢٠١٧ 
)أطــالل ٢8(. حاشــية ٣8 ولوســياني وبنــدر والســعود ٢٠١8، 

١٩٠ )اللوحــة ٢.6ب(.

تعكــس املرحلــة الثالثــة هجــر الفــرن وعــدم اســتخدامه؛ لكــن 
قبــل اســتعماله مدفنــاً. وتنســب بعــض األعمــال إلــى هــذه 
املرحلــة مثــل إغــالق املدخنــة باللــن SU 533 وتراكــم الرمــاد 
SU 288 الــذي دفــن غرفــة احلــرق، ويعــود تاريــخ املعايــرة إلــى 
ــي عشــر  ــرن الثان ــى الق ــالد حت ــل املي ــع عشــر قب ــرن الراب الق
قبــل امليــالد )١٣8١-١١٣١ قبــل امليــالد لوســياني والســعود 

٢٠١٧ )أطــالل ٢8(.   

 SU حــددت املرحلــة الرابعــة: مبســتوى األرضيــة اجلديــدة
ــة  ــن اخلــارج ومغطي ــرن م ــة حــول معظــم الف 520/300 امللتّف
أيضــاً احلفــر يف التربــة البكــر [SU 276[ بغربــي الفــرن؛ قــد 
كانــت حفــرت يف املرحلــة السادســة واســتعملت يف املرحلــة 
تغطيهــا  والــردمي  بالقضــاض  اآلن  مليئــة  وهــي  اخلامســة. 

األرضيــة نفســها. وكمــا أثبتــت أنشــطة البنــاء بناحيــة املدخــل 
 SU 622، SU 613، وملحقــات البنــاء SU 627 األرضيــة(
SU 626، SU 625، SU 612( وجــود حتســينات متكــررة 
طالــت البنــاء يف هــذه املرحلــة. لكــن مــع تعــذر إثبــات وجودهــا 
حــول الفــرن وإمنــا كانــت باملدخــل دعــت احلاجــة إليهــا لكثــرة 

ــة.  اســتمرار االنتفــاع بهــذه الناحي

 SU 17 يف بنــاء الفــرن )FIG 3( جتلــت املرحلــة اخلامســة
 SU 506و SU 49 ويف أول مســتوى من اســتعمال األرضيات

.SU 624و

 بــدأ بنــاء الفــرن بحفــر أساســه SU 1056 يف طبقــة رمــاد 
ســميكة [SU 633[ مــن ســكن ســابق. وقــد كشــفت حفــرة 
األســاس يف جنوبــي بنــاء الفــرن وجنــوب غربيــه. ولــم يتضــح 
ــه الشــديد مــن ســطح  ــة الشــمالية نظــراً لقرب ــرن بالناحي الف
األرضيــة احلديثــة. جــرت تقويــة حفــرة أساســه مــن اجلنــوب 

.]SU 644، SU 528] واجلنــوب الغربــي باجلداريــن

 SU بالطبقــة  البنــاء  وحفــرة  اجلــدران  هــذه  مابــني  دفــن 
ــزاز  ــة مــع أرض الع ــة رمادي ــة مــن ترب ــم ســويت بطبق 647. ث
بــني [SU 645[. يبــدو أنهــا اختيــرت بعنايــة خللوهــا مــن 
 ]SU 17] الفــرن  بنــاء  شــيد  األخــرى.  واملخلفــات  الفخــار 
بــــ  الســفلي ســويت أرضيتــه  الطبقــة واملســتوى  علــى هــذه 
 SU 257 اللوحــة ٢.٣أ(. وبنيــت املدخنــة( SU506/ SU624
أيضــاً يف هــذا الزمــن. لــم يبــَق مــن ســقف الفــرن إال عــدة 
أحجــار متآكلــة [SU 289[ صفــت يف دائــرة ممــا يــدل علــى أن 
 SU و SU 644 علوه كان مقبباً. اســتمر اســتخدام اجلدارين
528 املقويــني حلفــرة بنــاء الفــرن يف دعــم هــذه األرضيــة. وقــد 
كانــت حفــرت احلفــرة يف التربــة البكــر [SU 276[ بغربــي 
الفــرن خــالل املرحلــة 6 الســابقة وكانــت تســتخدم آنــذاك 
وتبــني مــن قاعهــا أنهــا قــد اســتخدمت إلعــداد اللــن أو الطــني 
ــاء أو لياســة الفــرن مــن اخلــارج أو حتــى لصنــع الفخــار. للبن

املرحلــة السادســة: )اللوحــة ٢.٢أ(: هــي أقــدم مرحلــة ســكن 
 SU 1054 جتلــت يف أطــالل الفــرن A حتــى اآلن يف املنطقــة
وحفــرة أساســه SU 1055 يف أرض بكــر SU 276. وكــذا 
مــن  كانــت  رمبــا   ]SU650, SU649, SU528] اجلــدران 



٢٩ تقرير موقع قرّية مبنطقة تبوك )املوسم الثالث ١4٣8هـ/٢٠١٧م(

هــذا البنــاء؛ إمــا بنيــت مباشــرة علــى [SU650, SU276[ أو 
أنهــا أقــدم مــن بنــاء الفــرن [SU 17, SU 528[ ولــم يكشــف 
حتــى اآلن عــن بنــاء هــذا الفــرن األقــدم وال مــدى اكتمالــه وقــد 
اليكــون ســليماً؛ نظــراً ألن الفــرن SU 17 شــيد عليــه الحقــاً. 
والســبب الــذي جعلنــا نفتــرض أن البنــاء SU 1054 فــرن هــو 
ــرزت بشــمال  ــه مــن الداخــل )اللوحــة ٢.٣د( ب ــج جدران تزجي
شــرقي الفرن األخير SU 17 مخلفات يف طبقات ســابقة بناء 
ــات الســميكة  ــرن القــدمي [SU 633[ ووجــود هــذه الطبق الف
نفســها مــرده االنتفــاع بهــذا الفــرن هــي عناصــر إضافيــة 
الباربوتــني  )فخــار  الفخــار  يختلــف  التفســير.  هــذا  تدعــم 
ــر عليــه يف هــذه  ــي« والفخــار أحمــر الطــالء( الــذي عث »املطل
الطبقــات الســابقة اختالفــاً عــن املخلفــات والفخــار املوجــود 
علــى الــدوام فــوق مســتوى األرضيــة SU 624 )أقــدم أرضيــة 
يف املرحلــة اخلامســة( األمــر الــذي يشــير إلــى إنتــاج فخــار 
مختلــف يف هــذا الفــرن القــدمي، وإلــى حــدوث تغيــر يف تقاليــد 
الفخــار بــني املرحلتــني اخلامســة والسادســة؛ ولالطــالع علــى 
النتائــج بالتفاصيــل عــن حتليــل الفخــار، انظــر أدنــاه. لــم يعــد 
الفخــار امللــون )وحيــد اللــون وثنائــي اللــون( والفخــار العــادي 
املنتــج يف الفــرن SU 17 يطلــق عليــه »فخــار قرّيــة امللــون« 
 SQPW علــى إطالقــه إمنــا قررنــا تســميته مــن اآلن )QPW(
)فخــار قرّيــة امللــون القياســي(. إذ حتتــم األمــر تســميته هكــذا 
وذلــك لعثورنــا علــى تشــكيالت كثــر مــن الفخــار امللــون صنعــت 
فعــاًل يف قرّيــة خــالل العصــر البرونــزي املتأخــر. البــد يف 
أغلــب األحيــان مــن حتديــد التواريــخ الدقيقــة لهــذه املنتجــات 
األخــرى )انظــر مثــاًل املنطقــة R( )لوســياني والســعود٢٠١8، 

١6٥ حاشــية٢(.

التنطبــق حتــى اآلن تســمية فخــار قريــة امللــون القياســي علــى 
فخــار املنطقــة A لعــدة اســتنتاجات مــن كربــون١4؛ ألن فخــار 
هــذه املنطقــة مســتمد مــن أوائــل فخــار الباربوتــني ومــن بواكيــر 
الفخــار وحيــد اللــون املنتــج يف قرّيــة وقــد اخترنــا اســم فخــار 
قرّيــة امللــون القياســي )SQPW( إذ كانــت هــذه مجموعــة 
ــاً. سنســتمر يف اســتخدام  ــكل املنتجــات الحق ــاس ل هــي املقي
مصطلــح »فخــار قرّيــة امللــون« )QPW( ملجاميــع الفخــار التــي 

لــم نســتطع حتديــد أزمنتهــا بدقــة.

ــة  ــر مختلف ــة أث ــى قطع ــة اخلامســة عل ــر يف أطــالل املرحل عث

وهــي زينــة مــن فخــار ملــون علــى هيئــة رأس كبــش بحافــة 
وعــاء قائــم اجلوانــب أحــادي الطــالء. تشــبه هــذه القطعــة زينة 
أخــرى ملونــة شــكلت علــى هيئــة كبــش برأســني وجــدت يف 

حفريــات ســابقة يف الســياق نفســه )اللوحــة ٢.4أ(.

واســتخرجت كســرتا إنــاء فخــاري صنــع علــى هيئــة »بطــة« 
مــن طبقــات املرحلتــني الرابعــة واخلامســة وهــي مــن أفضــل 
ماظــل ســليماً كمــا يتضــح  يف )اللوحــة ٢.4ب( قــد تكــون نهايــة 
  QU.A.262.15,] مقابــض نــوع مــن األوان علــى غــرار املقــالة
QU.A.513.F.1, QU.A.637.13[. ومــا يجــذب االهتمــام 
أحمــر  بلــون  مطلــي  أنــه  يبــدو  الســليم  املقبــض  أن  أيضــاً 
داكــن. وعثــر يف جميــع املراحــل علــى خــرز كــروي مــن الطــني 
 QU.A.30.F.1, QU.A.606.F.1, QU.A.628.F.1,]

  ]QU.A.628.F.2, QU.A.636.F.1

A تواريخ جديدة بالكربون املشع ملنطقة
)جدول ١(:

مراحــل  أقــدم  أعلــى  مــن  املشــع  بالكربــون  تاريخــني  أول 
ــة اخلامســة تشــير  ــث إن املرحل اســتعمال فــرن الفخــار - حي
إلــى أن التواريــخ مــن أواخــر القــرن الســابع عشــر حتــى أوائــل 
تاريــخ   ١4١-٥٣6١١( امليــالد  قبــل  عشــر  اخلامــس  القــرن 
قبــل  معيــاري  تاريــخ  و١6٥8-١٥١6  امليــالد  قبــل  معيــاري 
ــخ التــي ظهــرت هــذا العــام متســقة عمومــاً  امليــالد(. والتواري
طاملــا أنهــا تشــير مجــدداً إلــى تاريــخ أوائــل العصــر البرونــزي 
ــرن الســابق  ــك الف ــرن SU 17 وكذل ــل الف املتأخــر بشــأن عم
يف املرحلــة السادســة. ويؤكــد أيضــاً تاريــخ أقــدم للعينــات مــن 
فــرن املرحلتــني 4-٥ فيمــا يخــص الدفــن يف الفــرن )القــرن 
ــخ  ــالد بتاري ــل املي ــي عشــر قب ــى القــرن الثان ــع عشــر حت الراب
املعايــرة، انظــر أعــاله(؛ إال أنهــا تظهــر اختــالف عينــة مــن 
SU 647 يف أقــدم جزئيــة مــن املرحلــة اخلامســة هــي قطعــاً 
أحــدث مــن التواريــخ األخــرى يف املرحلــة اخلامســة املتأخــرة 
)أي ١6٥8-١٥١6 تاريــخ معيــاري قبــل امليــالد و ١6١١-١4٥٣ 
تاريــخ معيــاري قبــل امليــالد، انظــر لوســياني والســعود ٢٠١6 
 SU 633 مــن  التاريــخ   .)١٧٥  ،٢٠١8 والســعود  ولوســياني 
يعــود إلــى تاريــخ الفــرن الســابق حتــت املرحلــة اخلامســة وهــو 
متوافــق مــع التواريــخ األخــرى للمرحلــة ٥ لكنــه ليــس أقــدم 

ــة. ــة الطبقي ــراً كمــا هــو احلــال مــن الناحي كثي
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املنطقة ٢B )شكل ١١(:
تركــزت احلفريــات عــام ٢٠١٧ يف املنطقــة B علــى الغرفــة 
اجلنوبيــة الرئيســة يف املبنــى بعــد احلفــر عــام ٢٠١6 يف غرفــة 
عــن مســتوى  تكشــف احلفريــة  ولــم  الشــمالية؛  االســتقبال 
األرضيــة [SU 669 + 668[ إال يف النصــف اجلنوبــي مــن 
الغرفــة الرئيســة. لــذا، ال تعــد هــذه النتائــج قطعيــة. وبوســعنا 
إضافــة مــا ال يقــل عــن ســبعة أفــراد إلــى ١6 فــرداً حــددوا يف 
العــام املاضــي. دفــن أفــراد هــذا العــام يف ثــالث مجموعــات 
مختلفــة تعــد دفنــة أولــى [678 و 668 ,671[ لكــن عثــر علــى 
عــدد كبيــر مــن رفــات العظــام متفرقــة يف متريــن من الرواســب 
ــة )١.٧٥ متــر(. لهــذا، مــازال إجمالــي العــدد )أدنــى  املتداخل

حــد لعــدد األفــراد( أوليــاً حتــى اآلن.

م   ٧٩١.6٠ )بارتفــاع  األرضيــة  مســتوى  احلفريــة  وكشــفت 
فــوق مســتوى ســطح البحــر( وهــي ارفــع مبقــدار ٢٠ ســم عــن 
مســتوى أرضيــة غرفــة االســتقبال، يعــد هــذا املســتوى قريبــاً 
جــداً مــن األرضيــات يف املراحــل األَول بالســكن يف املبنــى. 
ولــذا، يبــدأ وصــف الطبقــات مــن هــذه األرضيــة إلــى األعلــى.

ويطمــن مســتوى هــذ األرضيــة مبقــدار ١.١٥ متــر عــن الفتحــة 
باجلــدار الشــرقي [SU 225[ مــن مبنــى SU 217 ، وهــي إمــا 

نافــذة أو بــاب للدخــول إلــى مبنــى املدفــن.

وجــرى يف أثنــاء معاينــة الطبقــات ومالحظتهــا طــوال املواســم 
مختلفــة.  طبقيــة  مرحلــة   ١٢ عــدد  حتديــد  األَُول  الثــالث 
أعالهــا واملراحــل مــن ١ إلــى ٣ تتعلــق كلهــا بأعمــال نهــب 
ــب  ــة )نّق ــن علوي ــات دف ــة؛ واملراحــل 4-٧ مخلف ــش مختلف ونب
ــان 8-٩ رواســب دفــن وســطى  فيهــا مبوســم ٢٠١٥( ؛ املرحلت
)نّقــب فيهــا موســم ٢٠١6( واملرحلتــان ١٠-١١ أقــدم رواســب 
ــاً موســم  ــا جميع ــب فيه ــى الدفــن )نّق ــة ١٢: مبن دفــن واملرحل

.)٢٠١٧

ويعــزى وجــود هــذا العــدد الكبيــر مــن املراحــل إلــى أعمــال 
الدفــن، واحلقيقــة أن تواريــخ كربــون١4 التــي ظهــرت حتــى 
اآلن )انظــر لوســياني والســعود ٢٠١6، ٢٠١٧ [أطــالل ٢8[ 

ــص: إم. لوســياني  ــو. الن ــدر و إم. إن. إينه ــق النمســاوي: إم. بن الفري  ٢
مــع إم. بنــدر و إم. إن. إينهــو.

مــن  بالترتيــب  جــاءت   )١٩١  ,٢٠١8 وآخــرون.  ولوســياني 
 SU( العاشــرة املرحلــة اخلامســة )SU 90( ومــن املرحلــة 
325( تظهــر فرقــاً زمنيــاً مــن عــدة قــرون )مــن القــرن ٢٢-
٢٠ إلــى القــرن ١8-١6 بتاريــخ املعايــرة( تــدل علــى اســتخدام 

مبنــى الدفــن هــذا زمنــاً طويــاًل.

ونظــراً ألن املراحــل مــن األولــى إلــى السادســة قــد تطــرق إليهــا 
تقريــر لوســياني والســعود ٢٠١6 وكذلــك ٢٠١٧ )أطــالل ٢8( 
فســيرد يف هــذا التقريــر وصــف املراحــل مــن الثانيــة عشــرة 
إلــى الســابعة أي املكتشــفة يف موســم ٢٠١٧ املرتبطــة مبــا لــم 

يكشــف عنهــا يف أعمــال ســابقة. وتبــدأ باألقــدم كمــا يلــي:

املرحلــة الثانيــة عشــرة: SU 669 )اللوحــة ٢.4ج( أرضيــة 
ــي. وقــد شــيد  ــح احلجــر الرمل ــار صفائ ــاء مــن كب ــة البن متقن
بســفلي اجلــدار الغربــي مــن املبنــى مقعــد منخفــض طولــه ٣ 
 SU] )ًأمتــار وارتفاعــه ٢٠ ســنتمتراً )عرضــه ٣٠ ســنتيمرا
أرضيــة  إلــى  املقعــد وضــم  )اللوحــة ٢.4د(. رصــف   ]658
 .]SU 679] مــن صفــاح احلجــارة مبونــة الطــني الصفــراء
 SU] ووثقــت لطخــة حمــراء علــى إحــدى صفــاح احلجــارة
675[ )اللوحــة ٢.6أ( دون معرفــة شــكلها أو الدافــع مــن وراء 
ذلــك. لــم يعثــر علــى صفــاح احلجــر الرملــي يف املوقــع إال يف 
هــذا املبنــى مبنطقــة B. ووجــدت يف مبنــى الدفــن املماثــل 
يف املنطقــة C صفــاح مــن احلجــر الرملــي الكبيــرة لــم تــرص 
علــى اســتواء واحــد كمــا هــو احلــال يف املنطقــة B وإمنــا كانــت 
ــور  ــور للعث ــة القب ــة. وقــد عّرفــت حجــارة تغطي ــة ومتفاوت مائل
حتتهــا علــى رفــات متماســك )انظــر لوســياني والســعود ٢٠١٧ 
)أطــالل ٢8( لكــن قــد تكــون مــن حجــارة األرضيــة متبعثــرة.

املرحلــة احلاديــة عشــرة: فــوق هــذا املقعــد ألرضيــة وجــد أقدم 
دفنــة SU 6٧8 فيهــا رفــات بالَغــني وثالــث أصغــر منهمــا. ومــع 
ــى  ــا وعــدد اجلثامــني )انظــر إل ــة وموضعه أن العظــام متفكك
امليــت )خــامت  بأغــراض  وارتباطهــا   ]SU 671 قبــر  أســفل 
نحــاس وخــرزة [Q.B.678.F.12[) ووضــع أصغــر األمــوات 
عــن قصــد بــني جمجمتــي البالَغــني؛ غيــر أن دفنهــم حتــت 
ــا مــن  ــى نقله ــد يشــير إل ــكك العظــام ق اجلــدار الشــرقي وتف
ــر إلفســاح  ــى القب ــاً يف مبن موضــع آخــر أو أنهــا أزيحــت جانب

ــي دفــن آخريــن. املجــال لتوال



٣١

 SU 678 ــوب مــن ــى اجلن ــر مباشــرة إل ــة العاشــرة: عث املرحل
علــى رفــات يف مدفــن بدائــي SU 671 . انكشــف عقــب حفــر 
SU 681 مــن فــوق جنوبــي املدفــن أعــاله ورمبــا بعــض أرضيــة 
 SU] وضعــت ثالثــة جثامــني يف حفــرة .SU 669 احلجــر
680[ بيضاويــة الشــكل مســتطيلة بطنــت جهتهــا اجلنوبيــة 
باللــن وهــم بالغــان وحــدث [SU 672 و SU 673 و 674[ 
اتضحــت مــواري عظــام متماســكة )اللوحــة ٢.١٠ج( وضــم 
مــن  مســمارين  شــخصية:  أغراضــاً  اجلماعــي  القبــر  هــذا 
النحــاس رمبــا مــن أســلحة [QU.B.671.F.1-2[؛ أربــع أوانــي 
فخاريــة [QU.B.671.F.4-7[ ثــالث منهــا فخــار مصقــول أو 
ــة بحــزوز )اللوحــة ٢.6ب(.  ــة مزخرف ــني وواحــدة ملون باربوت
وقــدر طبــخ كبيــر )اللوحــة ١١ و ٢أ( وأكثــر مــن ٥٠ خــرزة 
صغيــرة احلجــم أســطوانية الشــكل صنعــت مــن األصــداف 
[QU.B.671.F.3, QU.B.671.F.8[ مخروطيــة  واخلــزف 
الطرفــني [QU.B.671.F.9[ . مايهــم أن احتــاد األعمــار هــو 
ــد  ــا ق ــن اجلثامــني أنه ــر م ــن SU 678 . يظه نفســه يف املدف

ــة. ــت بالترب ــر أو أجلســت ورمبــا دفن قرفصــت يف القب

ويف نفــس هــذه املرحلــة حتــى إن لــم تكــن علــى اتصــال بطبقــة 
املدفــن األولــي SU 671 كانــت هنــاك أيضــاً عظــام حيوانــات 
األقــل.  علــى  بالــغ  لفــرد  متماســكة  مــع مجموعتــي عظــام 
 .]Q.B.668.F.1] وجــاء مــع هــذه العظــام مخــرز مــن عظــم
واخلالصــة أنــه خــالل هــذه املرحلــة كان هنــاك الشــك مدفنــان 
رئيســان متقاربــان مــع اختــالف عــدد املدفونــني واملعثــورات بــل 

رمبــا كل منهمــا يتعلــق باآلخــر.

املرحلــة التاســعة: مــن الصعــب حتديــد أوائــل الدفــن غالبــاً 
لكــون الرفــات مختلطــة مــع بعــض ومتناثرة يف مختلف رواســب 
الرمــل. ال بــد أن ســبب هــذا اســتمرار معــاودة الدفن يف املقابر 
ومابعدهــا مــن دفــن طبيعــي، بــل يعــود أيضــاً إلــى نبــش املوقــع 
والنهــب منــه بعــد زمــن طويــل مــن اســتخدام الدفــن. وثمــة 
 SU 663/SU 667] ــى األقــل ــني عل ــى وجــود حفرت ــل عل دلي
و SU 654[ يف عمــق طبقــات هــذه املرحلــة، وكــذا راســبني 
 SU كبيريــن يف هــذه املرحلــة وهــي: رقعــة مــن الرمــل الصلــب
662 وهــي مســتوى أرضيــة البــد أنهــا قــد تشــكلت نظــراً 

النكشــاف الرواســب لعوامــل التعريــة.
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أطالل ٣١ - القسم األول ٣٢

أمــا رقــم SU 653 فطبقــة تضــم عــدداً مــن صفــاح احلجــارة 
متوســطة احلجــم غالبــاً مــا تكــون شــبه قائمــة. إذا قــورن هــذا 
الدليــل وإن لــم يكــن ســليماً بالصنــدوق املغطــى باللــن وموثــق 
يف املنطقــة C مغطيــة األضرحــة احلجريــة SU 463 ومــع 
ــر الرجــوم يف  ــة مقاب رجــوم صعصــع )الهاجــري ٢٠٠٢( وأمثل
ــر  ــن SU 680 يف القب ــزة ٢٠١٥( ووجــود الل ــو عزي ــال )أب الع
نووايــس  أنــه رمبــا وضعــت  إلــى  SU 671 تشــير جميعهــا 
ــم اســتخدمت توابيــت.  ــى ث ــور« مــن حجــر أو لــن يف املبن »قب
الــودع  قالئــد  مــن  مئــات  إلــى  إضافــة  املرحلــة  هــذه  ويف 
 QU.B.659.] واخلــزف كشــف عــن واســطتي عقــد مــن حجــر
F.4 ، QU.B.659. F.2b[ وبعــض مــن مبخــرة )ســاق واحــدة 

وبعــض املجَمــر( [QU.B.659. F.1[  )اللوحــة ٢.6ب(. 

 SU ــع يف ــم أيضــاً وجــود كســر مــن حجــارة التصني ومــن امله
QU.B.653L.1[ 653[. ففــي حــني الميكــن تســجيل بياناتهــا 
بدقــة إال أنهــا تعــد معثــوراً حجريــاً آخــر يف هــذا املبنــى. وكــون 
وعــاء صغيــر مــن الصــوان عمــره من العصر احلجــري احلديث 
قبــل فخــار B اكتشــف عــام ٢٠١٥ )لوســياني والســعود٢٠١8، 
١٧٩( رمبــا تــدل علــى أن موقــع تصنيعــه غيــر بعيــد عــن مبنــى 

منطقــة B األخيــر.

املرحلــة الثامنــة: ضمــت هــذه املرحلــة صــورة مماثلــة مــن 
تراكــم رفــات البشــر واملخلفــات والرواســب حتــى إن كانــت 
مختلفــة محليــة. وقــد وجــد ثــالث رقــع مــن الرمــل املتصلــب 
قــد تعرضــت للعوامــل اجلويــة. تألفــت الوحــدة ٣4٩ مــن بعــض 
اللــن األصفــر يعرفــه الرائــي بســهولة، ورمبــا هنــاك أدلــة 
أخــرى علــى وجــود هيــاكل وحيــدة اســتخدمت للدفــن املتكــرر.

فهــي   SU 344 العلويــة  طبقتهــا  وثقــت  الســابعة:  املرحلــة 
ترتفــع مبقــدار 6٠ســم عــن مســتوى األرضيــة وأغلــب محتواهــا 
مخلفــات دفــن مختلطــة بالرفــات، وعثــر أيضــاً علــى عــدة أواٍن 
صحيحــة أو أجــزاء أواٍن. ونظــراً للعثــور علــى رفــات البشــر 
ــن  ــا نظــن اســتمرار الدف ــو اجلــدران فإنن ــى عل ــورات عل ومعث
ــى. ومــن هــذا املســتوى وثقــت طبقــة يف  ــاًل يف املبن ــاً طوي زمن
عامــي ٢٠١٥ و٢٠١6 )انظــر لوســياني والســعود ٢٠١6 و٢٠١٧ 

[أطــالل ٢8[. 

الزمـن  مـن  طويلـة  مـدة  كانـت   ١4 كربـون  تواريـخ  أن  ومـع 
)٢١٣٥-١٩٥٢ قبـل امليـالد و١68٥-١٥٣١ قبـل امليـالد( عـن 
اكتشـف  مـا  أن  إال  هـذا؛  الدفـن  ملبنـى  احملتمـل  االسـتخدام 
مـن مرجـع الفخـار هـذا العـام وحمـالت سـابقة كان متجانسـاً 
للغايـة ويتميـز عـن الفخـار األخيـر مبنطقـة A. لذلـك، تتصف 
الزخـارف  مبختلـف  الباربوتـني  املصقولة/الفخـار  األوانـي 
حمـراء  الفخـار  مـن  فـرادى  أواٍن  وكذلـك  ونافـرة،  محـزوزة 
مصقولـة أو باربوتـني مطلـي ورسـومات ملونـة أو مـع أواٍن مـن 
نفـس األشـكال مصقولـة وملونـة تـزدان برسـومات تقليداً على 
الزينـات النافـرة )لوسـياني والسـعود ٢٠١8، ١٩٢(. ثمـة كميـة 
ضئيلـة )٥٠ تقريبـاً( مـن صغـار كسـر الفخـار وشـقفة البـد من 
تصنيفهـا لــ)فخـار قريـة امللـون( أو بغيـره مـن الفخـار امللـون 
الحقـًا. ونظـراً لصغـر حجـم الكسـر وعـدم ارتباطهـا برفـات 
متماسـك فإنهـا تعـد دخيلـة هاهنـا والتأثيـر لهـا علـى حتديـد 
تسلسـل الزمن املنصرم يوم كان مبنى الدفن قيد االسـتعمال.

منطقة ٣C )اللوحة ٢.٧( 
انتهــت تقريبــاً احلفريــة يف منطقــة C خــالل حملــة عــام ٢٠١6 
وبينــدر  ولوســياني  (أطــالل ٢8)  والســعود٢٠١٧  )لوســياني 
والســعود ٢٠١8(. وقــد اســتنتجنا مــن حفريــات عــام ٢٠١٧ 
خــارج املبنــى وبعــض مــن داخلــه التفســير التالــي: املرحلــة 4: 
أقــدم املراحــل شــيدت أثناءهــا غرفــة االســتقبال الرئيســة 
لهــا وال نوافــذ  البكــر البــاب  ممتــدة مباشــرة علــى األرض 
وال مدخــل واضــح. وهــذه الغرفــة عكــس املبنــى يف منطقــة 
B لــم يعثــر فيهــا علــى متهيــد حجــري يف مكانــه. لكــن مــن 
حجــم هــذه األرضيــة وموضعهــا القريــب مــن مســتوى أرضيــة 
احلجــارة داخلهــا رمبــا كانــت أصــاًل موجــودة ثــم مالــت جــداً 
بفعــل أعمــال النبــش والنهــب. لــذا، اســتعملت صفــاح احلجــارة 

هــذه أضرحــة.

عثــر يف العــام املاضــي يف الركــن الشــمالي الغربــي مــن الغرفــة 
SU 463 علــى ســيف مــن نحــاس يف مكانــة األصلــي . ونظــن 
أن الدفــن كان يف أضرحــة صغيــرة مــن حجــارة قائمــة مغطــاة 
معظــم صفــاح  ميــالن  يفســر  أن  هــذا  شــأن  ومــن  باللــن، 
صفــاح  علــى  ســواء  البشــرية  العظــام  ومتاســك  احلجــارة 

ومحمــد  املدبــل  وعبدالعزيــز  الدهــش  ماجــد  الســعودي:  الفريــق   ٣
لوســياني مارتــا  النــص:  املالكــي. 
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احلجــارة املتراجعــة قليــاًل أو حتتهــا. وهــي فرضيــة تناســب 
جــداً ميــالن صفــاح احلجــارة القائمــة وموضعها وكميــات بقايا 
اللــن احملــدودة يف املبنــى املجــاور يف منطقــة B ومقارنتهــا 
برجــوم صعصــع ورجــوم العــال F19 )انظــر املراجــع  حتــت 
املنطقــة B أعــاله( فلهــا جــدران مــن احلجــارة شــيدت يف بنــاء 
ــى  ــن مشــابه. وجتــدر اإلشــارة إل ــة موضــع دف مســتطيل مهيئ
أن املنطقــة C أقــدم مدفــن ضمــت أيضــاً ِمصهــراً عليــه بقايــا 
نحــاس أو قشــوره QU.C.460.F.12 مبرهنــة علــى أهميــة 
معــدن النحــاس يف هــذا املدفــن )لوســياني والســعود ٢٠١٧ 

[أطــالل ٢8[ ولوســياني وبينــدر والســعود ٢٠١8 ، ١٩٣(.    

املرحلــة الثالثــة: غرفــة جانبيــة كبيــرة مســتطيلة أضيفــت إلــى 
واجهــة اجلــدار الشــرقي مــن الغرفــة الرئيســة )اللوحــة ٢.٧(.

و   SU 102] طامنــني  جداريــن  إضافــة  الثانيــة:  املرحلــة 
SU 104[ إلــى جــدار الغرفــة الرئيســة الشــمالي يغطيــان 
شــمالي الغرفــة اجلانبيــة مــن املرحلــة الثالثــة وميتــدان شــماالً 
ويشــكالن غرفــة اســتقبال رئيســة بنفــس الشــكل أو العــرض 

تقريبــاً )اللوحــة ٢.٧(.

املرحلة األولى: تعرض هذا املبنى إلى أعمال نهب ونبش مكثفة.

ومــع خلــو املرحلــة الثالثــة وغــرف املرحلــة الثانيــة مــن رفــات 
بشــرية إال أنــه وجــد فيهــا كميــة كبيــرة مــن اآلثــار تتعلــق مبعدن 
النحــاس: ِمصهــران علــى األقــل وقطــع مــن النحــاس وعشــرات 

مــن كتــل حبيبــات النحــاس وبرادتــه.

عنــد  أهميــة   C منطقــة  إنشــائه يف  منــذ  للمبنــى  أن  البــد 
عّدانــي النحــاس وهــذه خاصيــة متيــزه عــن املبنــى يف املنطقــة 
B. وميــزة ثابتــة مــع بقايــا معــدن النحــاس يف الغــرف مضافــة 

ــاء.  ــف مراحــل البن ــاء مختل ــى مــن اخلــارج يف أثن ــى املبن إل

املنطقة ٤D )اللوحة 8.٢(:
استمر حفر املجسات للكشف عن الطبقات يف الفناء 

اخلارجي التي اختيرت يف العام املاضي )لوسياني 

الفريــق النمســاوي: إس. ميكلــون، بــي. ســبندلبيرج. النــص: مارتــا   4
ميكلــون إس  مــع  لوســياني 

والسعود٢٠١٧ )أطالل ٢8( وقد كشف خالل حملة عام 
٢٠١٧ عن سبع مراحل من االنتفاع بهذه األبنية )املراحل 

.)٧-١٣
وعــادة مــا تشــير كل أرضيــة ســكن علويــة إلــى مرحلــة مختلفــة 
ــى حــدة تشــكل أرضيــة ســكن  مــن الســكن؛ لكــن كاًل منهــا عل
ال تشــير بالضــرورة إلــى اختــالف كبيــر يف تسلســل الزمــن 
مــع األرضيــة التــي تســفلها. أخــذ منهــا جميعــاً عينــة علــى 
األقــل لكــن ستســتخدم عــدة عينــات عضويــة لتحديــد تواريــخ 

ــة: ــات التالي ــون املشــع وقــد حــددت األرضي الكرب

املرحلة SU 425 )تراكم: SU 420( ؛
املرحلة الثامنة: SU 426 )تراكم SU 421( ؛

املرحلة التاسعة: SU 428 )تراكمات: SUS 423, 429, 422(؛
SU(؛  433  ,432  ,431 )تراكمات:   436 العاشرة:  املرحلة 

املرحلة احلادية عشرة: SU 438 )تراكم SU 437( ؛
املرحلة الثانية عشرة: SU 440 )تراكم SU 439( ؛

املرحلة الثالثة عشرة: 442 443 )تراكم 441 ,445(.

كانتــا  الثانيــة عشــرة واحلاديــة عشــرة  املرحلتــني  أن  يبــدو 
متقاربتــني مــن بعــض وهــي عمليــة بســيطة أعــادت تشــكيل 

األرضيــة.

وجميــع املراحــل، مــن أقدمهــا موثقــة حتــى املرحلــة السادســة 
 SU 169 SU 168 و  الشــمالي واجلنوبــي  بــني اجلداريــن 
ولكــن هــذا ال يعنــي بالضــرورة أن جميــع مراحــل االنتفــاع 

باألبنيــة مــن نفــس تلــك املرحلــة الثقافيــة أو الزمنيــة.

أمــا املنشــآت فــال يشــمل هــذا إال املرحلــة الثالثــة عشــرة 
اســتخرجت  أرضيتيهمــا.  علــى  املقامــة  التاســعة  واملرحلــة 
يف أثنــاء املرحلــة الثامنــة مخــزن حفــظ مــن جنــوب غربــي 
 .]QU.D.421. F.1] احلفريــة كانــت مندفنــة يف األرضيــة
وتبــني أن كل األرضيــات األخــرى عاديــة يشــوبها شــيء مــن 
رقــع الرمــاد هنــا وهنــاك. وتتســق النتائــج يف   كل األحــوال مــع 
بعضهــا وأغلبيتهــا خــرز رمبــا مــن قشــر بيــض النعــام واخلــزف 
وأحيانــاً مــن احلجــر تأتــي مــع أدوات العمــل احلجريــة وكســر 
مــن خليــط النحــاس املتكســر أو أدوات احلديــد. يبــدو أن 
فرضيتنــا األوليــة أنــه قــد جــرت يف هــذه الســاحة صنــع حلــي 

تقرير موقع قرّية مبنطقة تبوك )املوسم الثالث ١4٣8هـ/٢٠١٧م(



أطالل ٣١ - القسم األول ٣4

التتعــارض مــع نتائــج حفريــة عــام ٢٠١٧.

موقــد  علــى  ٢.8ب(  )اللوحــة  التاســعة  املرحلــة  يف  عثــر 
كبيــر SU424 )اللوحــة ٢.٩أ( شــيد مــن صفــاح احلجــارة 
عثــر   .QU.D.429.F.1 كبيــرة  حجــر  ومطحنــة  املختلفــة، 
 Tridacna معهــا علــى كســرة كبيــرة مــن صدفــة محــار البُصــر
QU.D.42.F.23[[ وصدفــة محــار كبيــرة مــن البحــر األحمــر 
 ]QU.D.424.F.1] وغطــاء صغيــر مــن املرمــر أو الكالســيت
 ]QU.D.422.F.20] ســم   ١٢.٥ طولــه  حديــد  ومســمار 
ــة  ــر مــن اخلــرز. وهــذه أول مرحل )اللوحــة ٢.٩ج( وعــدد كبي
احلجريــة  اجلــدران  مثــل  األساســية  البنيــة  مــن  تندثــر 
4٣4 و4٣٥ قد كانت اســتخدمت يف املراحل الســابقة ١٣-١٠.

لقــد أوضحــت قطــع اآلثــار أخيــراً هــذا العــام مجاميــع فخــار 
املنطقــة واتضحــت معاملهــا وســماتها. وســبق وصــف  هــذه 
بينــه  يفــرق  بخربشــات  يتميــز  الــذي  اللــون  ثنائــي  الفخــار 
وفخــار قرّيــة امللــون املعــروف مــن العصــر البرونــزي وأســميناه 

فخــار منطقــة )د( امللــون أو ADPW )اللوحــة ٢.٩ب(.

تواريخ الكربون املشع ملنطقة D )جدول ٢(:
وللحصــول علــى تاريــخ هــذه اجلمــوع احملــددة مؤخــراً رفعــت 
عينــة مــن إحــدى أقــدم مراحــل هــذه السلســلة وهــي رقــم ١١. 
وبتحليلهــا بكربــون ١4 املشــع، أشــارت القــراءة إلــى أن هــذه 
الرواســب مــن أوائــل العصــر احلديــدي )النصــف الثانــي مــن 
القــرن احلــادي عشــر إلــى النصــف األول مــن القــرن العاشــر 

قبــل امليــالد بتاريــخ املعايــرة( )انظــر اجلــدول ٢ أدنــاه(:

تؤكــد هــذه النتيجــة صحــة افتراضنــا بأنــه التــؤرخ جملــة هــذا 
الفخــار إلــى العصــر البرونــزي عــالوة علــى إيغــال تاريخــه 
يف العصــر احلديــدي يؤكــد صالتــه بتقاليــد فخــار العصــر 
واضحــاً.  كان  إن  بالفــارق  واالعتــراف  املتأخــر  البرونــزي 
نوقشــت املقارنــة 4٣ مــع فخــار القرنــني األول والثانــي ميــالدي 
قليــل  وهــو   )8 حاشــية.   ١6٩  ،٢٠١8 والســعود  )لوســياني 
ــون  ــي الل ــد الفخــار ثنائ ــى اســتمرار تقالي ــد عل ــال يؤك االحتم
بعــد العصــر احلديــدي مــن جهــة وجهلنــا مبجاميــع الفخــار 
ــة أخــرى. ــز مــن جه ــه متمي ــة لكن ــرة العربي ــة يف اجلزي املماثل

مــن  الفخــار  أن جمــوع  املهــم  مــن   ، ذلــك  إلــى  وباإلضافــة 
الواحــات املختلفــة حتــى العصــر البرونــزي املتأخــر تتشــابه 
الفخــار  أن  ثبــت  حيــث   ، أوســع  نطــاق  علــى  بينهــا  فيمــا 
الباربوتينــي وفخــار قرّيــة امللــون يف جميــع أنحــاء املنطقــة مــن 
العــال إلــى تيمــاء )لوســياني ٢٠١8، 4٢٢ حاشــية. ١٢4 و١٢٥( 
مــن العصــر احلديــدي وتطــورت تقاليــد الفخــار إلــى أنــواع 
محليــة مختلفــة )فخــار العصــر احلديــدي املبكــر يف تيمــاء، 

وفخــار العــال يف العــال(.

املنطقة ٥K )اللوحة ٢.١٠أ(:
شــوهدت يف هــذه املنطقــة كميــة كبيــرة مــن رفــات عظــام 
البشــر وقطــع مــن الفخــار منتشــرة هنــا وهنــاك متناثــرة علــى 
كومــة مــن األتربــة واملخلفــات حتيــط بجــدران البنــاء وعلــى 
جنباتــه مــن اخلــارج )اللوحــة ٢.٩د(. جمعــت هــذه العظــام 
بانتظــام وذلــك حفاظــاً عليهــا ولتوثيــق انتشــارها وتوزعهــا 

وللعثــور علــى مــواد أخــرى.

ونظــراً لضيــق الوقــت، كثــف العمــل علــى املنطقــة K باملســح 
جلمــوع العظــام والفخــار علــى أرض املوقــع. قســمت كومــة 
املخلفــات واألتربــة إلــى ثمانيــة مربعــات يف حجــم ٥ أمتــار 
ــي الشــرقي  ــى احملــور الشــمالي الغربي-اجلنوب ــار عل × ٥ أمت
الغربــي:  )اجلنــوب  احلجريــة  اإلنشــاءات  جــدران  مقابلــة 
 SU703 :اجلنــوب الشــرقي ، SU702 :؛ اجلنــوب SU701
، الشــرق: SU704 ، الشــمال الشــرقي: SU705 ، الشــمال: 
 )SU708 الغــرب:   ،  SU707 الغربــي:  الشــمال   ،  SU706

ــى حــدة. ــا عل ــات كل منه ــا عين ــت منه وجمع

وكانــت هــذا الدراســة مفيــدة للغايــة يف تأكيــد ماجــرى حتديده 
يف حفريــة املنطقــة D أي أن يف قرّيــة جموعــاً عديــدة مــن 
الفخــار امللــون متميــزة مــن أعمــار مختلفــة، وليــس مــن أواخــر 
األلفيــة الثانيــة قبــل امليــالد وحســب - وبانتظــار تصنيفــه 

بدقــة وفقــاً لترتيبــه الزمنــي.

ــاء املنطقــة K ثــالث مجموعــات  ضــم الفخــار مــن محيــط بن
مختلفــة علــى األقــل: األولــى كســر جــرار متوســطة احلجــم 

الفريــق النمســاوي: إم بينــدر وإم إن إينهــو وأنتيليــا ومارتــا لوســياني.   ٥
النــص: مارتــا لوســياني مــع إم بينــدر.
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ســميكة اجلوانــب عــادي وملــون يشــبه األخيــر نوعــاً غيــر 
مصنــف مــن »فخــار قريــة امللــون القياســي« SQPW. والثانيــة 
امللــون   K املنطقــة  وفخــار  اللــون  ثنائــي  فخــار  مجموعــة 
)اللوحــة ٢.١٠ب( الــذي يظهــر أنــه قريــب مــن الــذي عثــر 
عليــه يف املنطقــة D (ADPW). وأخيــراً، عــدد صغيــر مــن 

شــقف الفخــار دقيــق يف صنعــه مــن الفتــرة التقليديــة.

يضــم الفخــار ثنائــي اللــون الــذي أطلقنــا عليــه اســم فخــار 
املنطقــة K امللــون )AKPW( ألوانــاً عريضــة أخشــن ممــا 
ــد  ــون )ADPW( دون التأك ــة D املل ــى فخــار املنطق ــر عل ظه
ــون ADPW )انظــر  ــة D املل ــاً إن كان مــن فخــار املنطق متام
أيضــاً تقريــر الفخــار باألســفل( ذلــك أن تاريــخ عينــة مــن 
عظمــة بشــرية مــن البنــاء عــام ٢٠١6 تشــير إلــى زمــن العصــر 
احلديــدي كلــه )٧٣٠-4٠٧ ســنة قبــل امليــالد بتاريــخ املعايــرة، 
انظــر لوســياني والســعود ٢٠١٧، ٢8، حاشــية ٣4. ولوســياني 

والســعود ٢٠١8، ١8٧(.

مــن  أنــه  ونــرى   ADPW تاريــخ ســابق لفخــار  هنــاك اآلن 
العصــر  مــن   K منطقــة  وفخــار  املبكــر  احلديــدي  العصــر 
احلديــدي املتطــور. ولكــن مبــا أن هــذه املــادة مــن الســطح يف 
الوقــت الراهــن فيظــل هــذا مجــرد اقتــراح لعــدم توفــر مايقّيــم 

صحتــه حتــى اآلن.

املنطقة 6M )شكل ٣٠(:
بــدأت احلفريــات يف املنطقــة M علــى قمــة هضبــة صخريــة 
يف عــام ٢٠١6 نظــراً لكثــرة ماعلــى أرضيــة املوقــع مــن مخلفات 
صناعــة وإنتــاج املعــادن )معــدن النحــاس( )انظــر ليــو وآخــرون. 
٢٠١٥، ص 4٩4، 4٩6، و4٩٩-٥٠٠(. وملــا كانــت هــذه املــواد 
علــى رواســب ســطح املوقــع مغطيــة برجــاً شــبه دائــري ملتحمــاً 
ــة مــن الشــرق وشــرقاً منهــا خاصــة املنحــدر  بصفحــة الهضب
الغربــي شــديد االنحــدار مفترضــني أن البــرج نفســه لــه صلــة 
بأعمــال املعــادن فقــد تقــرر التحقــق مــن هــذا الهيــكل )انظــر 

بــار وآخــرون ١٩٧٠، ٢٢٣(.

لــم تكتمــل حفريــات البــرج حتــى اآلن لكنــه مــر بأربــع مراحــل 
اســتيطان رئيســة مــن واقــع أساســه وماطالــه مــن تغيــرات 
معماريــة، بيــد أن صناعــة الفخــار وتواريــخ 14C إلــى جانــب 
هندســة البنــاء توحــي مبعــاودة الســكن فيــه مــراراً؛ بلغــت ســبع 
مراحــل علــى األقــل. وجــاءت مراحــل الســكن األربــع الرئيســة 

مــن أحدثهــا إلــى أقدمهــا كالتالــي:

بالَغــني  يقــل عــن  مــا ال  فيــه  القبــر دفــن  املرحلــة األولــى: 
احلفريــة؛ مــن  الشــرقي  الشــمالي  الركــن  يف  وطفلــني 

ومارتــا  إنتيليــا  أنيتــا  النــص:  إنتيليــا.  أنيتــا  النمســاوي:  الفريــق   6
. ني ســيا لو
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أطالل ٣١ - القسم األول ٣6

مــن  البــرج  مدخــل  ســد  أو  البنــاء  إعــادة  الثانيــة:  املرحلــة 
اجلنــوب؛

املرحلــة الثالثــة: فتــح املدخــل اجلنوبــي وبنــاء عضادتــني علــى 
جانبيــه وبنــاء جــدار علــى الهضبــة مــن الشــرق؛

ثالث مراحل حددت بناء على الفخار وتواريخ 14C هي:

 QPW ــون ــة املل ــوع قرّي ــن ن ــة: وجــود فخــار م ــة الرابع املرحل
»تقليــدي« يف SU 591 يشــير إلــى االنتفــاع باملوقــع أو تكــرار 

الســكن فيــه قبــل املرحلــة ٣.

املرحلــة اخلامســة: وجــود فخــار مــن نــوع قريــة امللون القياســي 
إلــى  يشــير   )SU 600( أرضيــة محــدد  SQPW ومســتوى 
االنتفــاع باملوقــع أو تكــرار الســكن فيــه متميــزة عــن املرحلــة 4 ؛

 14C وتواريــخ  محــددة  نتائــج  أشــارت  السادســة:  املرحلــة 
بعــد  بالبــرج  االنتفــاع  إلــى  الســابعة  املرحلــة  عــن  مختلفــة 

بزمــن. إنشــائه 

املرحلة السابعة: أساس البرج وقد مر بعدد من املراحل:
املرحلــة األولــى: وجــدت عظــام بشــرية [SU 593[ يف الركــن 
 SU 560 الشــمالي الشــرقي مــن احلفريــة شــرقاً مــن اجلــدار
لــذا، تهالكــت العظــام العلويــة  حتــت أدمي املوقــع مباشــرة. 
وبليــت ولــم ينبــش الرفــات كلــه حتــى اآلن نظــراً لضيــق الوقــت. 
تعــود عظــام منكشــفة مبدئيــاً إلــى 4 أفــراد : بالغــان وطفــالن 
)اللوحــة ٢.١٠ج( أغلبهــا متفــكك. ولــم يتضــح إن كان هــذه 
أول دفنــة لهــذا الرفــات أو أنهــا الدفنــة الثانيــة لــه بعــد جلبــه 

مــن مــكان آخــر.

ــة ويظهــر أن عــدداً  ــة كامل نحــن يف انتظــار تنقيــب يف املنطق
مــن العناصــر يشــير إلــى دفنــة أولــى لهــذا الرفــات إذ مــازال 
ــا الصحيحــة. اســتخرج عــدد مــن  بعــض العظــام يف أوضاعه
ــرة  ــة صغي ــى آني ــر عل ــر مــن حــول الرفــات وعث اخلــرز الصغي
ــة علــى  ــاً بجــوار جمجمــة طفــل دال مــن الفخــار ســليمة تقريب
أنهــا دســت عنــوة قربانــاً لــه )اللوحــة ٢.١١أ( وبــروز بعــض 
احلجــارة بجنوبــي العظــام وجنــوب شــرقيها رمبــا تشــير إلــى 
مدفــن حــول العظــام حــده الغربــي اجلــدار SU 560. إن كان 

هــذا الرفــات مــن أول دفنــة )أو عــدة دفنــات أوليــة( فيعــود 
مــن  الشــديد  قربهــا  إلــى  املنكشــفة  العظــام  معظــم  تفــكك 
أرضيــة املوقــع وطبقتــه احلديثــة. مامــن تاريــخ ألعمــال الدفــن 
هــذه حاليــاً غيــر أنهــا تعكــس آخــر ماجــرى يف حــدود املنطقــة 

M أي خــالل العصــر احلديــدي أو بعــده.

املرحلــة الثانيــة: لــم يصمــد مــن آخــر مراحــل االنتفــاع بالبــرج 
إال رســوم جداريــن صغيريــن SU 568 , SU 579 يف الركــن 
اجلنوبــي الشــرقي مــن البنــاء شــماالً مــن املدخــل اجلنوبــي 
)اللوحــة ٢.١٢أ( وقــد يعكــس هــذان اجلــداران إعــادة بنــاء 
دعامتــني املدخــل اجلنوبــي الحقــاً. وبقــي أيضــاً مــن هــذه 
املرحلــة رقعــة صغيــرة مــن أرضيــة البــرج مــن الداخــل منكشــفة 
لعوامــل الطبيعــة [SU 576[ يف زاويــة التحــام جــدار الهضبــة 

.SU 579 مــع اجلــدار SU 572

قــد يكــون اجلــداران SU 568 وSU 579 مــن بنــاء واحــد 
شــيد أمــام نهايــة املدخــل اجلنوبــي مــن الشــمال معترضــاً 
أمامهــا ومغلقهــا فعــاًل. احلقيقــة أن اجلــدار SU 568 لــم يــَن 
ــى  ــل عل ــة الســابقة SU 571 ب ــى الدعامــة الغربي مباشــرة عل
رمــال متراكمــة [SU 567[ وتدعــم فرضيتنــا فيمــا يظهــر، 
للغايــة بحيــث  املنطقــة متهالكــة ســيئة  لكــن منشــآت هــذه 

يتعــذر معــه التوصــل إلــى اســتنتاج نهائــي حــول ذلــك.

إذا كانــت املخلفــات والرواســب خــارج البــرج فقــد تراكمــت 
عقــب آخــر مراحــل االنتفــاع بهــذه املنطقــة [الوحــدة 587[ 
قبــل اســتخدامها يف الدفــن خــالل املرحلــة األولــى، ومــن هنــا 
نــرى تاريخــاً لهــذه التغيــرات والتعديــالت علــى أبنيــة البــرج 
اللــون  ثنائيــة  العينــة  متامــاً  الفخــار  يشــبه  بهــا.  واالنتفــاع 
املوثقــة يف منطقــة D ســميت أيضــاً »فخــار منطقــة D امللــون« 
 .)K )AKPW وتلك التي وجدت على أدمي منطقة ADPW

ــدي. ــا مــن العصــر احلدي ــه، نتصــور أن تاريخه وعلي

االنتفــاع  املتوســطة  املرحلــة  هــذه  تعكــس  الثالثــة:  املرحلــة 
ــة الشــرقي مــن الغــرب  ــرج امللحــق بواجهــة جانــب الهضب بالب
مبدخلــه اجلنوبــي [SU 877[ لهــذا البنــاء وتشــييد الــدرج 
 SU 571] لــه دعامتــان ]SU 855 8٥4 و SU 573 ، SU]
و SU 853[ متصلتــان بواجهــة جــدار البــرج  SU 559. مــن 



٣٧

 SU 588 البــرج أرضيــة الســكن  مــن  يقــع جنوبــاً  الداخــل 
ــر املدخــل  ــث يصــل الزائ ــاً بحي ــاً وغرب ــاً جنوب تنحــدر تدريجي

اجلنوبــي مــن وســط الهضبــة )اللوحــة ٢.١٢ب(.

اجلــدار  خــالل  مــن  ضيقــة  فتحــة  جوانــب  تبايــن  ويشــير 
SU 559 إلــى أنهــا لــم تكــن موجــودة أساســاً وإمنــا كانــت 
عقــب إزالــة قســم مــن اجلــدار [SU 877[ بدليــل أن هــذه 
الفتحــة أعلــى مــن ســفلي أرضيــة الســكن مبقــدار 8٠ســم 
وحــددت  باألســفل(   ٧ املرحلــة  )انظــر وصــف   ،)SU 856(
جنوبــي البــرج فهــي تدعــم فرضيــة عــدم وجــود هــذه الفتحــة 
أساســاً عنــد بنــاء البــرج؛ وإال كانــت ســدت بالــدرج الــذي لــم 

يعثــر لــه علــى أي رســم بجنوبــي البــرج أو بســلم منقــول.

شــيدت بداخــل البــرج دعامــة املدخــل SU 571 غربــاً مــن 
 SU] املدخــل اجلنوبــي أساســها مــن صفــاح احلجــارة املتفاوتــة
584[ ســدت ســفلي حفــرة وتســتند الدعامــة وأساســها علــى 
واجهــة جــدار البــرج SU 559 مــن الداخــل. وشــيدت الدعامــة 
الشــرقية SU 853 يف زاويــة التحــام اجلــداران SU 570 و 
SU 572 . لــم يعــرف حتــى اآلن إن كانــت قــد بنيــت علــى 
أســاس مماثــل لنظيرتهــا SU 584. بعــد تأســيس الدعامــة 
الغربيــة ردمــت بالرمــل احلفــرة بأســفل قاعــدة ســور البــرج 
SU 559 مــع احلصــى واحلجــارة [SU 567[. لــم يعثــر علــى 
أرضيــة بداخــل البــرج يف أثنــاء مرحلــة االنتفــاع بــه هــذه ولكــن 

.SU 567 ــى الرمــل كان مــن املقــدور تأسيســها عل

 SU 572 ومــن هــذه املرحلــة أيضــاً واجهــة الهضبــة الشــرقية
كونهــا شــيدت علــى ركام يغطــي اجلــدار SU 872 منســوباً 
إلــى املرحلــة الســابعة. بنــي اجلــدارSU 570 فــوق الطــرف 
واجلــدار   SU 559 البــرج  ســور  مــن  الشــرقي  اجلنوبــي 
ــر أن الصــالت  ــة. غي ــة الثالث ــى املرحل )SU 852( منســوباً إل
الدقيقــة بــني اجلــدران املختلفــة التــي تشــكل النصــف اجلنوبــي 
مــن صفحــة الهضبــة الشــرقية مازالــت غيــر واضحــة إلــى 
ــم تأخــذ حقهــا مــن الدراســة  حــد كبيــر؛ ألن املنشــآت هــذه ل

الوافيــة.

احلجــارة  ركام  مــن  املســتخرجة  الفخــار  قطــع  كل  تعــود 
 )SU 588( ــة الســكن ــى طبق اخلارجــي )SU 582( ومــن عل

ــى مجموعــة الفخــار احملــدد يف املنطقــة D املســمى اآلن »  إل
فخــار منطقــة D امللــون ADPW )اللوحــة ٢.١٣ج( مــن ضمنه 
آنيــة تــزدان بصــورة جمــل مــن لونــني إضافــة إلــى كســر مماثلــة 
 QU.K.704.8,] أيضــاً مــن معثــورات نــواٍح أخــرى باملوقــع
العصــر  إلــى  املجموعــة  هــذه  تــؤرخ   .]QU.S.9051.2
احلديــدي )انظــر أعــاله حتــت منطقــة D بجــدول ٢(. إذا ثبــت 
أن تاريــخ هــذا الفخــار مــن أواخــر القــرن احلــادي عشــر نــزوالً 
حتــى القــرن العاشــر قبــل امليــالد بتاريــخ املعايــرة فســتعد مــن 
أوائــل أقــدم األوانــي التــي تــزدان بصــورة جمــل علــى اإلطــالق 
ــاك فــارق يف تسلســل زمــن العصــر  )ماجــي ٢٠١٥(. رمبــا هن
ــة الثانيــة التاليــة لكــن  ــة الثالثــة واملرحل احلديــدي بــني املرحل
منهــا. التحقــق  ويتعــذر  املجموعــات  بهــذه  قليلــة  معرفتنــا 

الرابعــة: وجــدت يف )SU591) قطعــة فخــار مــن  املرحلــة 
ســابقاً  املســمى  الفخــار  تشــبه  ٢.١٣ب(  )اللوحــة  لونــني 
»الفخــار املدينــي« )وجــد يف طبقــات املنطقــة R( واخترنــا 
ــدي« وتاريخــه مــن  ــون »QPW »تقلي ــة املل تســميته فخــار قري
القــرن الرابــع عشــر نــزوالً حتــى القــرن الثانــي عشــر قبــل 
امليــالد يشــير إلــى التــردد علــى مرافــق البــرج مــن اخلــارج 

لالنتفــاع بهــا يف أزمــان مختلفــة.

املرحلـة اخلامسـة: لـم يقتصـر الدليـل يف هـذه املرحلـة املبكـرة 
مـن العصـر البرونـزي املتأخـر علـى أعمـال بنـاء محـددة؛ بـل 
يعضـد هـذا مسـتوى األرضية ودويـرق صحيح تقريباً صنع من 
الفخار نوع )SQPW( )اللوحة ٢.١4أ(. وعكس فخار املرحلة 
الرابعـة تشـبه مجموعـة الفخـار مـن املرحلـة اخلامسـة الفخار 
امللـون مـن فـرن الفخـار مبنطقـة A. لـذا، البـد أن تاريخـه مـن 
أواخـر القـرن السـابع عشـر نـزوالً حتـى أوائـل القـرن اخلامس 
عشـر امليـالدي بتاريـخ املقارنـة )لوسـياني والسـعود ٢٠١8(. 
وإذا أثبتـت هـذه البيانـات غيـر هـذه املالحظـات األوليـة فتـدل 
علـى أنـه خـالل املرحلـة الرابعـة واملرحلـة اخلامسـة يف األلفية 
الثانيـة قبـل امليـالد لـم يعـد لسـاكني الواحـة أي اهتمـام بإعادة 

بنـاء البـرج أو حتـى االنتفـاع بـه كثيـراً.

رواســب  يف  األرضيــات  تنقيــب  جــرى  السادســة:  املرحلــة 
ومخلفــات االنتفــاع بغرفــة البــرج وهجــره فيمــا بعــد. وقــد 
شــوهد فــرق بــني رواســب نصفــي الغرفــة الشــمالي واجلنوبــي 

تقرير موقع قرّية مبنطقة تبوك )املوسم الثالث ١4٣8هـ/٢٠١٧م(
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ــا ركام [SU 862[ مــن الرمــل واحلصــى  ــث يفصــل بينهم حي
وكســر مــن حجــر الرمــل عليــه خبــث معــادن وكســر ِمصَهــر 
)انظــر أيضــاً لوســياني والســعود ٢٠١٧ [أطــالل ٢8[ ١٠-١٢ 
 ،١٧٧-١٧٩  ،٢٠١8 والســعود  ولوســياني  ٢.١٣ج(  )اللوحــة 
الشــكل ١٠(. وتقــع األخيــرة فــوق الدرجــة العلويــة الفاصلــة 
بــني أرض العــزاز بشــمال غربــي البــرج والناحيــة اجلنوبيــة 
الغربيــة. وتناســق الوحــدة (SU 862) مــع صــدع يف األســاس 
مــن حتتهــا يوحــي بأنــه ناجــم عــن اجنرافــه بامليــاه وركــوده 
حولــه .  كانــت الوحــدة (SU566) يف ركــن الغرفــة الشــمالي 
الشــرقي يغطيهــا الرمــل (SU 562) ضمــت عــدداً كبيــراً مــن 
كســر احلجــر الرملــي عليــه خبــث معــادن جــراء أعمــال املعــادن 

والفحــم.

ــي (SU 594) )انظــر أســفل  ــق نصــف الغرفــة اجلنوب ويتطاب
شــمالي  يف   (SU 562) الــركام  مكونــات  مــع   )٧ املرحلــة 
الغرفــة. ويتوقــف تاريــخ هــذه املرحلــة حتــى اآلن علــى تاريــخ 
عينــة فحــم بالكربــون املشــع رفعــت مــن (SU 562). وتاريــخ 

املقارنــة هــو ٢١٩٢-١٩8١ قبــل امليــالد )نطــاق ٢(.

 M مبنطقــة  االســتيطان  مراحــل  أقــدم  الســابعة:  املرحلــة 
حتــى اآلن تطابــق املبنــى وأول انتفــاع بالبــرج امللحــق بالواجهــة 
الغربيــة مــن جانــب الهضبــة الشــرقية. وقــد شــيد ســور البــرج 
(SU 559) علــى األرض العــزاز انكشــفت ناحيتــه اجلنوبيــة 
مســتنداً علــى اجلــدار (SU 560) يف النصــف الشــمالي مــن 
جانــب الهضبــة الشــرقية. لــم تتضــح حتــى اآلن عالقــة طبقاتــه 
بالنصــف اجلنوبــي مــن جانــب الهضبــة الشــرقية؛ نظــراً لوجود 
اجلــدار (SU 570) )انظــر وصــف املرحلــة ٣ أعــاله( رمبــا أنــه 

يســتند علــى أقــدم جــدار (SU 872) جنوبــي حتــى اآلن.

يعــد البــرج وإن افتقــر إلــى أدلــة قاطعــة معاصــراً جلانــب 
اجلــدار  أن  احلســبان  يف  األخــذ  مــع  الشــرقية  الهضبــة 
يرتبــط  وال   (SU 560) اجلــدار  علــى  يســتند   (SU 559)
بــه؛ فجانــب الهضبــة الشــرقية )أو عناصــر ســابقة منــه علــى 

األقــل( قــد يكــون أقــدم مــن البــرج نفســه.

يتميــز البــرج مــن الداخــل بدرجــات مختلفــة االرتفــاع منحوتــة 
يف الصخــر [SU 598[ تغيــب حتــت جميــع الرواســب. ترتفــع 

األرضيــة شــرقاً ثــم تنتحــي غربــاً يف درجــات متصاعــدة حيــث 
ــرج،  ــة الب تنخفــض الدرجــات يف النصــف الشــمالي مــن غرف
وإجمالــي الفــارق 6٠ ســم تقريبــاً مــن الشــرق إلــى الغــرب 
حيــث تتضــح أكثــر الدرجــات يف النصــف اجلنوبــي مــن البــرج 
الغــرب ٩٠ ســم  إلــى  واالختــالف يف االرتفــاع مــن الشــرق 
ــرب  ــة مــن النصــف الشــمالي مــن الغ ــة الغربي ــاً، والبقع تقريب
هــو ٥٠ ســم أرفــع مــن الناحيــة اجلنوبيــة املقابلــة؛ نظــراً لزيــادة 
درجــة أخــرى يف الصخــر. وعليــه، فجميــع مســتويات رواســب 
ومخلفــات املرحلتــني السادســة والســابعة داخــل البــرج تنتحــي 
مــن الشــرق غربــاً )اللوحــة ٢.١٢ج، ٢.١٣أ( وذلــك لطبيعــة 

ــزاز. ــة والع األرض الصخري

وبالتنقيــب يف النصــف الشــمالي مــن الغرفــة انكشــف متامــاً 
 .(SU 869(و (SU 563) املســتوى العلــوي مــن األرضيتــني
تشــغل األرضيــة األولــى أعلــى الدرجــات يف النصــف الشــمالي 
الشــرقي  الشــمالي  ركنهــا  علــى  ممتــدًة  البــرج  غرفــة  مــن 
بأكملــه. أمــا األرضيــة األخيــرة فتشــغل بقيــة الغرفــة والبــاب 
املفضــي إلــى القطــاع الشــرقي مــن الهضبــة. وتنحــدر هــذه 
األســفل.  يف  الدرجــات  مســايرة  غربــاً  تدريجيــاً  األرضيــة 
ــي للبــرج هــو اجلــدار (SU 575) مــن الشــرق  واحلــد اجلنوب
غربــاً ودرجــة يف األرضيــة. تتألــف األرضيــة (SU 869) مــن 
طمــي بنــي متكتــل يف نواحيهــا بقــع حمــراء جــراء تعرضهــا 
علــى  مثلهــا  أيضــاً  وشــوهدت  النــار،  ســفعتها  أو  للحــرارة 
ــة للجــدار (SU 874) والشــمالية  حجــارة الواجهتــني اجلنوبي

للجــدار (SU 875)  احمليطــة بالبــاب.

لــم يحفــر النصــف اجلنوبــي مــن الغرفــة كامــاًل لكــن تخطيطــه 
أكثــر إتقانــاً مــن نظيــره الشــمالي. وتقــع يف أقصــى ناحيــة 
شــرقاً درجــة قــدت يف األرض العــزاز مثــل التــي شــيدت عليهــا 
األرضيــة (SU 563) يف زاويــة البــرج الشــمالية الشــرقية. 
مباشــرة جــدار صغيــر  الدرجــة  هــذه  مــن  وانكشــف غربــاً 
انخفــاض  الغــرب  بأقصــى  وانكشــف   ]SU 858] متهالــك 
ــة  ــت بقي ــا وغاب ــة هاهن ــل احلفري ــم تكتم ــزاز. ل يف األرض الع

التفاصيــل.

الطــني  مــن  كتــل  عــن  الشــمالي  الغرفــة  نصــف  كشــف يف 
[SU 870[ بأســفل اجلــدار (SU 559) وأصــل هــذا الطــني 



٣٩

مــن بنــاء آخــر شــيد مــن الطــني لونــه بنــي خفيــف أســس علــى 
ــا  ــب بعضه ــه صفــت بجان ــار اخلشــب وأغصان أفــرع مــن صغ
كأنهــا فــرن دائــري أو مــا يشــبه التنــور. انطبــع معظــم األفــرع 
واألغصــان علــى الطــني وظــل بعــض األغصــان ســليماً ســواء 
كان خشــباً أو فحمــاً. وقــد تعــرض بعــض كتــل الطــني إلــى 
 (SU 870) احلــرارة أو النــار فســفعتها. وكشــف فــوق التراكــم
 (SU 864) ــركام ــني (SU 563 وSU 869) عــن ال واألرضيت
يف كل القطــاع الشــمالي مــن البــرج تغطيــه طبقــة مــن الطمــي 
محمــّر (SU 566) ضمــت جميــع رواســب عــدد كبيــر مــن 
شــظايا الفحــم واخلشــب. أزيــل مــن نصــف الغرفــة اجلنوبــي 
أعمــق تراكمــاً (SU 873) قوامــه طمــي قــد ســفعته احلــرارة 
ــار ضــم شــظايا فحــم وخشــب ويظهــر أن هــذا الطمــي  أو الن
 .(SU 858) بشــمالي اجلــدار (SU 857) يجانــس تراكمــاً 
 (SU 871) حتــت هــدام احلجــارة (SU 873) يــرزح التراكــم
الشــبيه بالهــدام الشــمالي (SU 864) لكنــه يضــم عــدداً مــن 
احلجــارة متوســطة احلجــم قــد ســفعتها النــار أو احلــرارة 
تغطيهــا   (SU 871) الهــدام  ســخام. طبقــة  بعضهــا  وعلــى 
 .(SU 594) الطبقــة  تعلوهــا   (SU 595) الطمــي  طبقــة 
شــظايا  مــن  كبيــراً  عــدداً  الرواســب  هــذه  جميــع  وتضــم 
 (SU 856) الفحــم واخلشــب. وتســتند أقــدم أرضيــة ســكن
جانــب  وعلــى   (SU 559) جــداره  علــى  البــرج  جنوبــي  يف 
الهضبــة جــدار (SU 852) منحــدر تدريجيــاً جنوبــاً. وألننــا 
ــة السادســة  ــة املرحل ــر لعين ــخ املبك ــد التاري ــى تأكي ــا إل احتجن
بكربــون ١4 ولنتأكــد مــن تراتــب الطبقــات وكــذا بعــض وجــود 
بعــض اخلشــب ســليماً أرســلت أربــع عينــات مــن مــواد املرحلــة 
اخلشــب  مــن  وعينــة  الفحــم  مــن  عينــات  وثــالث  الســابعة 

لتحليلهــا.

M حتديد تواريخ الكربون املشع ملنطقة 
)جدول ٣(:

مــا  نتائــج التواريــخ )اجلــدول ٣( وإن كانــت مفاجئــة نوعــاً 
بدايــة  لصــورة  متامــاً  ومطابقــة  للغايــة  متجانســة  أنهــا  إال 
االســتيطان بصفتــه ظاهــرة مــن العصــر البرونــزي املبكــر. 
وهــذه التواريــخ تثبــت أن هــذه الواحــة التــي أقامهــا اإلنســان 
الوميــض  تواريــخ  مــن  تأكيــد  للحصــول علــى  أدنــاه  )انظــر 
احملّفــز( علــى أن توضــع مباشــرة يف زمــن أقــدم يف العصــر 
والعشــرين  التاســع  القــرن  بــني  املبكــر وحتديــداً  البرونــزي 

والقــرن الســادس والعشــرين قبــل امليــالد بتاريــخ املقارنــة ممــا 
يجعــل نشــأة واحــة قرّيــة حدثــاً مماثــاًل للمســتوطنات املســّورة 
بجنوبــي الشــام مــن العصــر البرونــزي املبكــر الثانــي )فيليــب 

.)٢٠٠٣

املنطقة 7N )اللوحة ٢.١4ب(:
انطلقــت احلفريــات يف قلــب منطقــة بلغــت مســاحتها ٢86 م٢ 
يف النواحــي التاليــة: ١٠٠84/ ١٠١٧٢ - ١٠١٧٢/١٠١٠6 - 
١٠٠84/ ١٠١٥٩ - ١٠١٥٩/١٠١٠6 بأعلــى منطقــة الســكن 
مببنــى حســن البنــاء يتبــع ملبنــى مهــم آخــر مــن احلجــر. وقــد 
كشــف عــن درج (SU 904) يف ناحيــة املبنــى اجلنوبيــة حــّده 
الغربــي الشــرقي اجلــدار (SU 903) وحــّده الغربــي اجلــدار 
(SU 905). رمبــا أن هــذا بــرج نظــراً ألن هــذه الناحيــة أعلــى 
مــن املبنــى. لــم حتــدد معالــم شــمالي غرفــة الــدرج حتــى اآلن. 
وتبــني أيضــاً أن املدخــل الغربــي إلــى الــدرج يحــّده مــن الغــرب 
اجلــدار (SU 907) متجهــاً مــن الشــمال إلــى اجلنــوب. ولكــن 
ــوع  ــز بن مبــا أن بعــض اجلــدران [SU 908, 909, 912( تتمي
ــن  ــر م ــال يســتبعد أن يكشــف عــن أكث ــاء، ف ــن البن ــف م مختل
مرحلــة بنــاء يف املبنــى. ويظهــر فخــار هــذه املنطقــة أكثــر 
خشــونة ونعومــة معــه أحيانــاً فخــار مطلــي مثلــث الزخرفــة 
مقارنــة بأمثلــة مــن فخــار منطقــة D امللــون يــؤرخ مــن العصــر 

ــدي )اللوحــة ٢.١4ج(.  احلدي

املنطقة P )اللوحة ٢.١ب(:
طبيعــة هــذه املنطقــة نابيــة قوامهــا طبقــات مــن احلجر والطني 
رمبــا اســتخرج منهــا مــواد حتــول إلــى طــني الســتعماله يف إنتاج 
الفخــار حيــث تقــع هــذه الناحيــة بجنــوب شــرقي املوقــع خــارج 
علــى  بالنقطــة ٩68٥/١١٠٠٠  الصامــد  املدينــة  ركــن ســور 
شــبكة القيــاس، وكــذا حجــارة كبيــرة قائمــة بهــذه الناحيــة. 
ولوحظــت أيضــاً هــذه ســمة يف اجلــدران مــن اخلــارج املتجهــة 
إلــى الشــمال الشــرقي خــارج  الركــن الشــمالي الشــرقي مــن 
ســور املدينــة )وصفهــا بــار وآخــرون 1970, شــكل ١٠ مثــل 
حالــة اجلــدار« M«( وبأســافل صفــاح هــذه احلجــارة شــوهدت 
حفــر نبــش ونهــب وقــد انكشــف فيهــا شــقف مــن الفخــار امللــون 
رمبــا مــن العصــر الكالســيكي ومبخــرة مــن الفخــار واحلجــر 

لهــا أربــع أَســُوق.

الفريق السعودي النمساوي: محمد املالكي.  ٧

تقرير موقع قرّية مبنطقة تبوك )املوسم الثالث ١4٣8هـ/٢٠١٧م(
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املنطقة R )اللوحة ٢.١٥أ(:
ــة يف آخــر أســبوعني  ــر يف هــذه املنطق ــال احلف انطلقــت أعم
للكشــف عــن حجــر مســتطيل رقيــق [SU 803[  )الطــول: 
١٠٥ ســم؛ االرتفــاع: ٢٠ ســم؛ العــرض: ١٠ســم( قــد نحــت على 
ــم حفــرت حــول  وجهــه الشــمالي الشــرقي )لوحــة ١٥ ،٢ب( ث
هــذا احلجــر حفريــة مقاســها x 8 ١٠ أمتــار )١٠٠4١/١٠٠4٧ 
 )١٠٠٥١/١٠٠٥٥  to  ١٠٠٥١/١٠٠4٧  ,  ١٠٠4١/١٠٠٥٥  to
منطقــة  أســفل  الغربيــة  اجلنوبيــة  الــوادي  حافــة  متطاولــة 

الســكن.

 (SU 803) نحتــت خلفيــة هــذا احلجــر املســتطيل الرقيــق
وحكــت بحيــث اســتحالت إلــى حليــة داكنــة اللــون نافــرة. ومــن 
اليســار )أي الطــرف الشــمالي( ظهــر علــى احلجــر حليتــان 
صممــت علــى هيئــة شــعبتني لهــا شــوكتان علــى جانــب وثــالث 
شــوكات علــى اجلانــب اآلخــر. قــد يكــون هــذا وســم أو نقشــة 
إنســان رافعــاً ذراعيــه. فــإن كان كذلــك، ســيوضع عرضاً مقابل 
بقيــة الرســمة وحتــت هــذا الرمــز خــط عريــض متعــرج يعبــر 

عــن ثعبــان أو مــاء.

ــت  ــطها وعمقـ ــت وسـ ــم نحـ ــر ثـ ــى احلجـ ــان علـ ــت الزينتـ نحتـ
خلفيتهـــا مـــع احلفـــاظ علـــى التصميـــم نافـــراً. يتضـــح متامـــاً 
ــه  ــت تفاصيلـ ــد وضحـ ــاً )S( قـ ــر ميينـ ــف ينظـ ــل واقـ أن الوعـ
الدقيقـــة وتقاســـيمه الطبيعيـــة خاصـــة قرنـــي هـــذا املاعـــز 
ـــة  ـــه. وهـــذا اجلـــزء رســـم بدق ـــه وأظالف ـــة وأنف الوحشـــي وأذني
 QPW بحيـــث يذكرنـــا بالرســـوم علـــى أوائـــل الفخـــار مـــن نـــوع

عثـــر عليـــه يف منطقـــة A يف قرّيـــة )لوســـياني والســـعود ٢٠١8، 
 R ومثـــل األخيـــرة التـــي وجـــدت يف منطقـــة )h + i  شـــكل ٥
وعلـــى املوقـــع )اللوحـــة ٢.١6ب( مـــن هاوســـليتر قيـــد اإلعـــداد 

) 42c .وبـــار وآخـــرون. ١٩٧٠ ، لوحـــة

تبــني تطابــق  املنحــوت  مــن هــذا  بتفحــص اجلــزء اخللفــي 
علــى  وعــالوة  للعيــان.  ظاهــرة  األربعــة  احليــوان  أظــالف 
ــا  ــا أنه ــا كمــا أكدن ــه ودقته أســلوب صــورة رأس الوعــل وقرني
متطابقــة مــع رســوم الزينــة علــى فخــار قريــة امللــون القياســي 
اخللفيتــني  وقائمتيــه  الوعــل  هــذا  بطــن  أن  SQPW جنــد 
 QPW ــون ــة املل ــى أســلوب رســامي فخــار قري قــد جــاءت عل
ــد  ــوان )هوســليتر قي ــي مــن هــذا احلي يف رســم اجلــزء اخللف
ــد أن  ــى نتأك ــار وآخــرون ١٩٧٠، لوحــة. 42c( حت اإلعــداد وب
تاريــخ هــذا اجلــزء مــن الرســم املنحــوت قريــب جــداً زمنيــاً مــن 

تلــك املصنوعــات-أي يف العصــر البرونــزي املتأخــر.

أمــا الرســمة أمــام الوعــل فلــم يتــم فهمهــا حتــى اآلن وهــي 
تتألــف مــن عنصريــن ســفلي وعلــوي: العنصــر الســفلي مــع 
وجــه الوعــل كأنــه وعــاء لــه أربعــة قوائــم مرتفعــة بداخلــه 
نــار مشــتعلة فإمــا أنــه ِمصَهــر أو مبخــرة طيــب. ويعلــو قليــاًل 
ــان  ــة الشــكل ودائرت ــن املوصــوف رســمة مثلث ــوق هــذا الكائ ف
)عينــان؟( وشــبه دائرتــني مــن اخلــارج )أذنــان ؟( يتوســطها 
ــة  ــث منشــعب )حلي ــم؟( وطــرف املثل ــف؟ ف ــث معقــوف )أن مثل
؟(. وقــد اقتــرح ماكدونالــد أنهــا رمبــا رســمة اإللــه شــالوم 
مثــل حــاالت الرســوم املنحوتــة قريبــاً مــن تيمــاء. إن كانــت 
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هــذه صــورة رأس شــالوم فســتقلب معاكســة الوعــل )اللوحــة 
٢.١6أ(. ومــع شــيوع أســلوب تعاكــس رســمتني عنــد صياغــة 
اجلواهــر إال أنــه أثــار دهشــتنا يف هــذا املقــام. ولــم يتضــح 
ــه وشــعره  ــت الرســمة فــوق رأس شــالوم هــي مــن قرني إن كان
األشــعث )وينيــت  وريــد ١٩٧٠، هاوســليتر ٢٠١٢، هاوســليتر 
ولــورا ٢٠١٩(، أو أنهــا عنصــر ثالــث-أي ِمصَهــر أو مبخــرة 
كمــا ســبق وصفهــا. ولكــن َقــْد يَُكــوُن احلجــر الــذي عثــر عليــه 
وصــورة الوعــل منقلبــة ورأس شــالوم معتــدالً صحيحــاً. ونظــراً 
لتشــابه األســاليب نــؤرخ نحــت هــذا الوعــل علــى األقــل مــن 

زمــن نــوع الفخــار QPW أي العصــر البرونــزي املتأخــر.

نظــراً لضيــق الوقــت نقــب يف طبقــة املوقــع ووجــدت عــدة 
أخــرى  أواٍن  مــن  كبــار  وقطــع  صحيحــة  أواٍن  عينــات: 
خــرزات  وعــدة   ]QU.R.807.F.5-9 [QU.R.812.F.1؛ 
مــن  وكســر   ]QU.R.807.SK.1 [مثــل  إنســان  وعظــام 
وهــي يف  أنــه مدفونــة عميقــاً  يتوهــم مــن يراهــا  النحــاس 
احلقيقــة تســفل طبقــة أدمي املوقــع مباشــرة وجرفتهــا الســيول 
مــراراً وأبلتهــا. لــذا، لــم تعــرف حــدود املدافــن ومادفــن فيهــا 
 QPW مــن آثــار. وتبــني أن الفخــار قــد بلــي خاصــة فخــار
نظــراً لتراكمــه يف الطبقــات املواليــة ألدمي املوقــع وقريبــة منــه. 
أمــا املعثــورات فتصنــف فقــط مبقارنتهــا مــع فخــار آخــر؛ نظراً 
النعــدام الطبقــات املوثوقــة لتآكلهــا واجنرافهــا. ولوحــظ متيــز 
ــى ضــوء مجموعــات الفخــار املوجــودة يف  ــاً عل مرحلتــني زمني

أماكــن أخــرى يف قرّيــة.

مــن املؤكــد أن أحــدث الفخــار هــو مــن العصــر احلديــدي يتميز 
 D ــر عليهــا يف منطقــة ــي عث ــون تشــبه الت ــة الل ــه ثنائي بأوعيت
)اللوحــة ٢.١6ب( وعثــر يف منطقــة R أيضــاً علــى نــوع آخــر 
مــن الفخــار ثنائــي اللــون )اللوحــة ٢.١٧أ( يرجــح أيضــاً أنه من 
ــى طبقــات  ــه اليعــرف إال مــن أعل العصــر احلديــدي. ومبــا أن
األرض ومــن املعثــورات املتناثــرة عليهــا فإنــه يفضــل التريــث يف 
هــذا اجلانــب قبــل تصنيفــه زمنيــاً. رمبــا أنــه أنــواع مــن فخــار 
منطقــة D امللــون ADPW أو إنتــاج مختلــف مســتقل لوحــده.

وكمـا ُذكـر آنفـاً البـد مـن تفسـير معثـورات العصـر احلديـدي 
األرض.   يف  مدافـن  مـن  أنهـا  ومتآكلـة  باليـة  أنهـا  مـع  هـذه 
العصـر  مـن  نفسـها  الناحيـة  يف  األرض  يف  مدافـن  وهنـاك 

البرونـزي املتأخـر ألنـه عثـر فيهـا علـى عـدة أواٍن صحيحـة 
مـن فخـار QPW تنفـرد عـن فخـار العصـر احلديـدي. جـاءت 
أسـطحه  تتقشـر  جـداً  ضعيفـة   QPW فخـار  نـوع  صناعـة 
وتتهشـم جنباته وقد تضرر جداً بفعل السـيول املنحدرة عليه.

كشــفنا مــن حتــت طبقــات الســطح هــذه )اللوحــة ٢.١٥أ( عــدد 
8 غــرف مختلفــة [وجهتهــا مــن اجلنــوب الشــرقي إلــى الشــمال 
الغربي: NW: SUS 829, 830, 833, 832, 849؛ 831, 848; 
847[ . وقــد حــدد مســار حافــة الــوادي الغربيــة على ارتفاعني 
صاعديــن [825 و826[. ويظهــر أن هــذا املســار اجلنوبــي 
 SUs 828 ، 827 ، 843] ًالشــرقي، الشــمال الغربــي أحيانــا
842 ،[ مرصــوف أو محصــن بحجــارة كبــار عاديــة. وشــوهد 
علــى الناحيــة املرتفعــة [SU 826[ يف أقصاهــا غربــاً حجــارة 
إضافيــة [SU 804, 839, 840[ وأول صــف مــن الغــرف.

شــيدت اجلــدران والغــرف )مــن الشــمال: 84٩، 8٣٢، 8٣٣، 
846( مــن حجــارة كبــار غيــر مشــذبة. وشــيد صّفــا الغــرف 
الثانــي والثالــث [SU 848 و 831 و 847[ احملــاذي للصــف 
الشــرقي مــن لــن لونــه بنــي فــاحت. وكمــا هــو موصــوف ســابقاً، 
يقودنــا التفكيــر يف البقايــا علــى الغــرف أن أعالــي طبقــات 
كانــت  إن  يتضــح  لــم  لكــن  مدافــن  اســتخدمت  قــد  التربــة 
العناصــر  بنــاء املدافــن. ومــن  الغــرف املســتطيلة هــي مــن 
التــي   (SU 830) الغرفــة  يصعــب شــرحها  التــي  املعماريــة 
بنيــت محشــورة بــني الغرفتــني (832 و 829)  وشــيدت مــن 
لــن لونــه أصفــر [SUs 809, 810 834[ يســتند علــى جــدار 
الصغيــرة  الغرفــة  هــذه  قيــاس  يبلــغ   .(SU 808) احلجــر 
)٢ × ١.8 م( قــد مألتهــا رمــال متكتلــة صلبــة ورديــة اللــون 
والــردمي األصفــر ورمبــا يعثــر علــى قطــع مــن الفخــار يف هــذا 
التراكــم. لــم يكشــف عــن أي أرضيــة حتــى اآلن اللهــم إال رقــع 
هنــا وهنــاك قــد عرتهــا عوامــل التعريــة. واالنطبــاع عــن هــذا 
قــد يكــون حوضــاً عميقــاً للســوائل أو رمبــا يســتقبل امليــاه 
ــى  ــي نقــش عل ــوادي وصفيحــة احلجــر (SU 803) الت مــن ال
 (SU 834) واجهتهــا الشــمالية الشــرقية وعــل ميثــل اجلــدار
ــن الشــمال  ــة م ــر هــو حــّد هــذه الغرف ــن أصف ــن ل املشــيد م

الشــرقي.

الطــوب  مــواد  مــن  منصــة  أيضــا  احلجــر  صفيحــة  وأمــام 

تقرير موقع قرّية مبنطقة تبوك )املوسم الثالث ١4٣8هـ/٢٠١٧م(
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األصفــر مســتخدمة يف جــدران الغرفــة (830).  ويتجانــس 
ــون والشــكل واألبعــاد مــع الطــوب  هــذا الطــوب مــن حيــث الل
وخالصــة  الســكن.  مبنطقــة  املدينــة  أســوار  يف  املســتخدم 
القــول أن هيــاكل اللــن األصفــر قــد شــيدت دعمــاً لصفيحــة 
احلجــر (SU 803) منعــاً النهيارهــا.  ولــم نتأكــد إن كان هــذا 
هــو موقعهــا األســاس. وأدت محدوديــة الكشــف عــن املوقــع 
وعــدم ســبره بعمــق إلــى صعوبــة يف التطــرق إلــى هــذا املجمــع 
وتفســير وظيفتــه غيــر مــا ورد ذكــره أعــاله. ولــم تتضــح صــورة 
ــاً  ــة زمني ــدري هــل هــي قريب ــن هــذه املنشــآت والن ــب زم ترات
مــن النقــش أم ال. لــم تضــم مجاميــع فخــار QPW وفخــار 
ADPW ؛ بــل ضــم عينــات مــن فخــار مزخــرف وعــادي. 
وتعــذر حتديــد تواريخــه بدقــة غيــر العصــر البرونــزي املتأخــر 

والعصــر احلديــدي.

الفخار:
احلالــة العامــة ملجموعــات فخــار SQPW هــذا العــام )انظــر 
ــة A للشــرح ولوســياني والســعود ٢٠١8،  أعــاله حتــت املنطق
مــن  كانــت أســوأ   A الفــرن مبنطقــة  مــن  ١6٥ حاشــية ٢( 
املواســم الســابقة حيــث كان الفخــار يف أحيــان كثيــرة هشــاً 
ســهل الكســر تأثــر بامللــح ويتقشــر طــالء أواٍن كثيــرة. ســجلت 
عــدة أنــواع مــن فخــار قريــة امللــون القياســي منهــا أوعيــة 
 QU.A.636.17، )مثــل  حلزونيــة  بزينــات  تــزدان  وجــرار 

.)QU.A.618.2, QU.A.645.8, QU.A.642.1

ومقارنــة مبوســمي ٢٠١٥ و٢٠١6، لــم تكــن األوانــي متقنــة 
الزخــارف املســتخرجة بأعــداد كبيــرة لكنهــا هشــة. واتضــح 
أنــه قبــل التركيــز علــى إنتــاج فخــار قريــة امللــون القياســي 
التقريــر عــن  انظــر  الــذي قبلــه،  )أو  الفــرن  كان   ،SQPW
واملراحــل(  الوحــدات  مــن  يقابلــه  مــا  لوصــف   A املنطقــة 
 SQPW ًيســتخدم إلنتــاج فخــار ملــون مختلــف املســمى حاليــا
»خشــن الطــالء« أو »أحمــر الطــالء« أو »الطــالء باألصابــع«  
قــد ســبق   . اللوحــة ٢.١٧ج(   ،)SU 23, 262, 633, 637
ــة علــى ذلــك يف املواســم الســابقة.  اإلشــارة إلــى بعــض األمثل
ــة مــن أوعيــة صغيــرة  يتألــف مرجــع األشــكال يف هــذه املرحل
مســتديرة وجــرار عريضــة الرقــاب ودقيقتهــا ورمبــا زجاجــات.

ــا  ــى حــد م ــف وناعــم إل ــض أو كرميــي خفي ــة أبي ــون العجين ل

ــة  ــون اآلني ــي وردي ول ــون الطــالء برتقال )F.2.2 أو F.2.3( ول
أحمــر. يتألــف مرجــع الزخــارف مــن خطــوط أفقيــة وقطريــة 
باألصابــع.  عملــت  أنهــا  يبــدو  رأسية/خربشــات  وخطــوط 
يظهــر أن أكثــر فخــار مزخــرف )بنقــط أو خطــوط عريضــة( 
مــن باربوتــني وعــادي. يســتخدم الباربوتــني »االنتقالــي« نفــس 
النســيج مثــل فخــار SQPW األخيــر تتألــف زخارفــه مــن 
خطــوط مائجــة ومســتقيمة )زخــارف مصّبعــة ( ورقــش بنيــة 

ــا. ــة أو خطــوط ســميكة بينه ــراء بني ــة وحم داكن

هنــاك كســرة صغيــرة مــن الفخــار الباربوتــني ثنائــي اللــون 
[QU.A.642.12[ مطبــوع عليــه دوائــر بيضــاء وزينــة وريــدات 
ووريقات ثبت ذلك أيضاً على رواسب الفرن )اللوحة ٢.١8أ(.

تظــل حصيلــة الفخــار املســتخرج مــن املنطقــة B متجانســة 
 ،٢٠١6 والســعود  لوســياني  )انظــر  وتركيبــه  مظهــره  يف 
أطــالل ٢٧، الشــكل ٢٩؛ لوســياني والســعود ٢٠١٧، أطــالل 
ــف معظــم  ٢8، ولوســياني وآخــرون ٢٠١8، ١٩٣-١٩4(. ويتأل
ــة أو مســتقيمة أو  ــة موجي ــني مــن خطــوط أفقي ــة الباربوت زين
ــرة  ــاط الصغي ــرة صفــوف مــن النق ــا إذ يصحــب األخي كالهم
يف حــني ينــدر وجــود زخرفــة احلــّز )شــرطات قصــار أو نقــاط 
، وخــط ثالثــي مائــج يف حالــة واحــدة(. وثقــت حالــة إضافيــة 
 QU.B).) ــان ــع رســمة ثعب جتــاوزت QU.B.91.2 الفخــار م
QU.B.344.9 + 659.8؛ اللوحــة ٢.١8ب(. ويســتعمل علــى 
بعــض العينــات يف املنطقــة B طــالء بنــي إليضــاح شــّفة اآلنيــة 
ــر األشــكال شــيوعاً يف مرجــع القطــع هــي  ــا. وأكث أو قاعدته
إذ  الفوهــات  البســيطة واجلــرار واألوانــي واســعة  األطبــاق 
يــزال يف بعــض احلــاالت املقبــض والرقبــة ثــم يعــاد تصميمهــا. 
مــن  الصحيحــة  األوانــي  مــن  عــدد  العــام  هــذا  وسيســجل 

ــا. ــع بياناته الوحــدات م

جــرى أخيــراً يف منطقــة D حتديــد ســمات فخارهــا امللــون 
ــف الطبقــات وجعلهــا  »ADPW« واســتخراج قطــع مــن مختل
مرجعــاً )اللوحــة ٢.٩ب(. متثــل غالبيــة األوانــي حتــى اآلن 
)صغيرهــا ومتوســطها( قــدوراً وأوعيــة صنعــت أساســاً مــن 
النســيج F.2.6 , F.2.9. ويغلــب علــى زينــات الطــالء ثنائــي 
وقائمــة  متقاطعــة  خربشــات  مــن  الهندســي  الشــكل  اللــون 
وخطــوط عاديــة ومثلثــات ورمبــا أمنــاط علــى هيئــة فــراش 



4٣

وأوراق وخطــوط متعرجــة. يظهــر علــى األوانــي العاديــة طــني 
رملــي غيــر العصــر البرونــزي )مــع أنــه لــم يعثــر علــى مــا 

يشــابهها حتــى اآلن(.

 SQPW وفخــار ADPW فخــار M اســتخرج مــن منطقــة
)رقيــق  الناعمــة  بأوانيــه  األخيــر  يتميــز  ٢.١4أ(  )اللوحــة 
 )F.2.3b اجلوانــب لــون عجينتــه كرميــي خفيــف مــع شــوائب
الفخــار  مرجــع  أوعيــة  تتميــز  حــني  واألوعيــة يف  واجلــرار 
ADPW بخطــوط جانبيــة مســتقيمة. لــم يكتشــف أي مرجــع 
للفخــار يعــود إلــى األلفيــة الثالثــة بتاريــخ املقارنــة حتــى اآلن إال 

ــذر تشــخيصها. ــة تع ــة فخــار عــادي يتيم ــم قطع الله

أصنـاف  جميـع  تأريـخ  أو  حتديـد  يتعـذر  أعـاله،  ذكـر  وكمـا 
العصـر  تتـراوح حصيلـة  بينمـا   .R بدقـة يف منطقـة  الفخـار 
احلديـدي مـن فخـار ADPW معروفـة إلـى منـاذج أقـل شـهرة 
)انظـر أعـاله حتـت املنطقتـني R ، اللوحـة ٢.١6ب، ٢.١٧أ( 
البرونـزي املتأخـر مـن هـذه املنطقـة  يبـدو أن فخـار العصـر 
ينتمـي إلـى نـوع »تقليـدي« مـن QPW مبعنـى أنـه اليتطابق مع 
فخـار SQPW بـل يشـبه املعـروف جـداً مـن الفخـار املقـارن 
مـع أمكنـة العثـور عليـه خـارج اجلزيـرة العربيـة يف متنـة وتـل 
الفارعـة وخليـش )انظـر إنتيليـا ٢٠١6 نظـرة عامـة( إذ متثلـه 
يف املقـام األول أوعيـة كبيـرة )اللوحـة ٢.١8ج( يف حـني يظهـر 
غالبـاً علـى رقـاب اجلرار وأبدانها خطوط مائجة ورقش زينة.

أسـفرت املسـوحات سـواء كانـت منهجيـة أو عارضـة يف قرّيـة 
مرجـع  إلـى  يضـاف  فخـار  عـن   )K املنطقـة  أو   S )املناطـق 
الفخـار املعـروف مثـل SQPW بـل قـّدم فخـاراً مـا زلنـا نسـعى 

لتصنيفـه زمنيـاً علـى غـرار )اللوحـة ٢.١٩ب(.

دراسة العظام
اكتمــل خــالل حفريــة قّريــة يف عــام ٢٠١٧ م حتليــل رفــات 
هيــاكل عظــام بشــرية مــن املنطقــة C. أمــا منطقــة B فلــم 

يحلــل إال نســبة ضئيلــة منهــا.

وبعــد االنتهــاء مــن حتليــل املنطقــة C، تطلــب األمــر مراجعــة 
االفتراضــات الســابقة قليــاًل بشــأن توزيــع الســكان. يســهل 
ــاكل  ــوع يف رفــات هي ــى عــدة أفــراد دون ســن البل التعــرف عل

العظــام التــي جــرى التنقيــب فيهــا عــام ٢٠١6. وبلــغ أدنــى 
واثنــان  بالغــاً   ١4 منهــم   C منطقــة  يف   ٢١ األفــراد  عــدد 
أعمارهمــا بــني ٠-١ وثالثــة أعمارهــم بــني ١ و ٥ ســنوات 

وطفــالن عمراهمــا بــني 6 و ١٢ عامــا.

لوحظــت أوبئــة متنوعــة يف الرفــات منهــا تكــّون عظــام جديــدة 
مزمــن  التهــاب  علــى  اجلنــب ممايــدل  أضــالع  علــى  بــارزة 
الرئــوي  كااللتهــاب  األمــراض  بســبب  الرئتــني  أنســجة  يف 
تكــّون شــديد يف  وهــي  واحــدة  حالــة  ولوحظــت  الســل.  أو 
جهــة  مــن  الكعبــرة  عظــم  يف  ونخــر  وهشاشــتها  العظــام 
الطفــل ٣-4 ســنوات كان  أن هــذا  إلــى  قــد يشــير  الرســغ 
C) (QU.C.900. يعانــي مــن اإلســقربوط )نقــص فيتامــني

H105( )اللوحــة ٢.١٩ج(. فضــاًل عــن ذلــك جــرى تســجيل 
حــاالت كســور يف الهيــكل العظمــي وأكثرهــا شــيوعاً األضــالع 
)QU.C.460.H110( وفقــرات الظهــر منهــا حالتــان أكثــر 
 QU.C.900.H101( حــدة وهــو اندمــاج الفقــرات يف بعــض

٢.١٩د(. )اللوحــة   )QU.C.900.H102

العضــد  بالزنــد مــن جهــة  كســر  الكســور أيضــاً  بــني  ومــن 
القــدم  يف  املكعــب  العظــم  يف  وكســر   )QU.C.460H110(
العِقــب  عظــم  يف  مضاعــف  وكســر   )QU.C.460. H.108
إال  الكســور  حــاالت  جميــع  شــفيت   )QU.C.460H.108(
ضلعــاً كان يف طــور الشــفاء عندمــا تــويف صاحبــه. وحتــدث 
وتأثيــر  املرتفعــات  مــن  الســقوط  عقــب  الكســور  غالبيــة 
اإلصابــة إال أن توضيــح هــذه اآلليــات واألســباب الكامنــة وراء 
ارتفــاع تكــرار اإلصابــة يتطلــب إجــراء مزيــد مــن البحــوث 
مبــا يف ذلــك البيانــات األثريــة والبيئيــة املتعلقــة ومالبســاتها. 
وحــري بالذكــر صحــة األســنان. ومــع عــدم مايــدل علــى حــاالت 
ــع  ــرة م ــة منتشــر بكث ــاب اللث ــني الســكان إال أن الته تســوس ب
تســاقط جميــع األســنان البعيــدة عــن النــاب يف الفكني الســفلي 

ــك.  ــع  ذل ــة م ــف اللث ــوي وحــاالت تكي والعل

SU 900 )QU.C.900. جتــدر اإلشــارة أيضــاً إلــى أن ســياق
H105( عنــد التحليــل كان رفــات ثالثــة غيــر البالغــني مــن 
بينهــا عظــام حيــوان فتــي. وعثــر علــى رفــات حيوانــات فتيــة 
قريبــة مــن الرفــات راشــدين وغيــر بالغــني. والبــد مــن إجــراء 
مزيــد مــن البحــوث ملعرفــة أهميــة ذلــك وفهمهــا فهمــاً كامــاًل. 

تقرير موقع قرّية مبنطقة تبوك )املوسم الثالث ١4٣8هـ/٢٠١٧م(
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خــالل آخــر أســبوع مــن العمــل متكــن املتخصصــون مــن تركيــب 
عظــام هيــاكل 6 أفــراد وهــم: 

 QU.C.460.ID.3, QU.C.900.H102. ID.1,
 QU.C.900.H106.ID.1, QU.C.900. H101.ID.2,
.QU.C.900.H101.ID.1, QU.C.900.H101.ID.2

النباتات القدمية:
املناظــر  يف  ســواء  القدميــة  النباتــات  استكشــاف  جــرى 
الطبيعيــة حديثــاً أو الغطــاء النباتــي وفحصــت عينــات مــن 
حفريــات ســنوات ٢٠١٥-٢٠١٧ باملجهــر وتعــومي رواســب تربــة 
ــم  ــات لتحليلهــا ث ــا النب ــى صغــار بقاي ــات للحصــول عل احلفري

أرســلت هــذه املــواد إلــى برلــني لدراســتها.

النقوش والرسوم
ســجلت مجموعــة أولــى مــن النقــوش والرســومات الصخريــة 
وبتاريــخ  قرّيــة.  ملوقــع  يومــني  اســتغرقت  زيــارة  خــالل 
٢٠١٧/١١/١١ انطلــق مســح منهجــي على الطــرف الغربي إلى 
الشــمال قليــاًل مــن الهضبــة أســفل البــرج مباشــرة بحثــاً عــن 
النقــوش والرســوم علــى الصخــور وبأعاليهــا بدايــة مــن الغــرب 
إلــى الشــمال قليــاًل وتســجيل )النقــاط ٢-8( ولــم يكتمــل مســح 
مجــدداً  املســح  انطلــق  بتاريــخ ٢٠٢١/١١/١٢  اليــوم.  ذلــك 
وُســجلت نقطــة )٩( مليئــة بالنقــوش.  وخصــص معظمــه لرفــع 
عينــات مــن النقــوش والرســومات يف ناحيــة أخــرى مــن املوقــع 
حيــث تســقط الصخــور مــن األعالــي علــى ســفح الهضبــة 
 )A اجلنوبــي الغربــي قريبــاً مــن حفريــات الفــرن )املنطقــة
والقبــور بغرفتهــا الطويلــة وغرفــة االســتقبال )املنطقتــان B و
C(. لــم ترّقــم نقــاط النقــوش نظــراً لعــدم منهجيــة املســح إمنــا 
ــة« ملعرفتهــا. ومــا أن ينتهــي املســح  اســتخدمت أحــرف »مؤقت
مــن علــو الهضبــة والتنقيــر بالســفوح فســتدرج نقــاط النقــوش 

ــم. املعرفــة حاليــاً باألحــرف ثــم ترتــب وترّق

جــرى يف اليــوم التالــي مــن املســح الوقــوف علــى نقطــة النقــش 
ــة.  ــوب شــرقي الهضب ــى صخــرة بأســفل جن ــورة عل » J » منق
وأعــد منشــور مصــور )كتلــوج( مبدئي مســتقل للنقــوش أدرجت 
فيــه مــع الرســوم وفقــاً لنقــاط النقــش وموضــوع الرســوم ونــوع 
خــط النقــش، ثــم أحلــق بالتقريــر األســبوعي ٢٠١٧ متهيــداً 

لنشــره الحقــاً.

حفــر مربعــان يف منطقــة E لفحــص طبقــات التربــة ورواســب 
الــوادي: أحدهمــا يف وادي غبــي جنــوب غربــي الســد، واآلخــر 
إلــى  املــؤدي  الــوادي  جانــب  علــى  مباشــرة  لــألول  مقابــل 
مســتوطنة قرّيــة. أخــذت عينــات مــن الرواســب وذلــك باحلفــر 
إلــى عمــق ١٠ ســم ثــم التعمــق حتــى 8٠ ســم ورفــع العينــات. 
ستســتخدم العينــات التاليــة أدنــاه لتحديــد املعــادن يف ترســبات 
الــوادي بتحليلهــا علــى جهــاز XRD )حيــود األشــعة الســينية(: 
 QU.E.1001. S00 – QU.E.1001. S.80، QU.E.1002.

S.00

دراسة معالم املوقع : املنطقة -Eالسد 
QU.E.1002.S.80: أخــذت عينــة مــن كل مربــع وســتؤرخ 

بالضــوء احملّفــز لتحديــد تأريــخ الرواســب وهــي: 
 U.E.1001.S.15.L; QU.E.1001.S.15, Lγ;

 .QU.E.1002.S.15.L and QU.E.1002.S.15. Lγ

وباســتخدام املفهــوم املشــترك لتحليــل املعــادن وتأريخهــا نعتــزم 
الكشــف عــن تأثــر الســد بتفاعــل الــوادي مــع نظــام تدفــق امليــاه 

طبيعيــاً باملنطقــة وخصائــص املعالــم احمليطة.

املنطقة F-مصرف السد 
أخــذت عينــات رواســب مــن أحــد اجلدران حول مصرف الســد 
)انظــر اللوحــة ٢.١ب لتحديــد الناحيــة( يرتادهــا اإلنســان 
)اللوحــة ٢.٢٠أ(. وأخــذت هــذه العينــة مــن ميــني املصــرف 
ويســاره وحتديــد عمــر اجلــدران باســتخدام تقنيــة الضــوء 
 .QU.F.1003.S.1 QU.E.1003.S.1γ والعينــات:  احملفــز 
الضــوء  نتائــج عينــات حتليــل  لدعــم  أيضــاً  وأخــذت عينــة 
ــة ســابقة يف عــام  ــة ميداني احملفــز ســبق أن حــّرزت مــن حمل

.٢٠١6

املنطقة J-مدخل مياه السد:
رواســب  مــن  امليــاه  مدخــل  مواليــة  أخــرى  عينــة  أخــذت 
اجلــدران )اللوحــة ٢.١ب( لتأريخهــا بتقنيــة الضــوء احملفــز 
OSL )مماثلــة للعينــة مــن املنفــذ يف املنطقــة F(. وجمعــت 
أصــداف احلالزيــن املتكلســة مــن طبقــة ســكن بقيــت ســليمة 
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حتــت بنــاء اجلــدار منتشــرة أيضــاً حــول املدخــل )اللوحــة 
٢.٢٠ب(. ستســتخدم عينــة OSL لتحديــد عمــر اجلــدران 
عــن ميــني املدخــل ويســاره )دعــم واســتكمال نتائــج عينــات 
OSL احملــرّز مــن حمــالت ميدانيــة ســابقة يف عــام ٢٠١6( ــــ 
عينــات: QU.J.1004. S.1 QU.J.1004. S.1γ ، وســتؤرخ 
أصــداف احللــزون وتأريخهــا بتقنيــة الكربــون املشــع للتأكــد 

ــاء املدخــل هــذا. ــخ بن مــن تاري

عينــة: QU.J.1005.S.2. ســتتحدد هــذه األصــداف أيضــاً 
حــول  معلومــات  عــن  يكشــف  قــد  الــذي  األمــر  وتصنيفهــا 
مصــدر الرواســب األصليــة ـ عينــة QU.J.1005.S.1. وقــد 
يف  التربــة  تكويــن  عــن  احللــزون  أصــداف  تاريــخ  يكشــف 
املدخــل. ويظهــر علــى التربــة التــي عثــر عليهــا حديثــاً أنهــا 
تربــة يف رواســب الســكن. أخــذت عينــات مــن أدمي املوقــع نزوالً 
حتــى عمــق ٩٠ ســم لتحليــل املعــادن فيهــا ملعرفــة آليــات تكــون 
التربــة وتشــكلها علــى هيئــة طبقــات أفقيــة والعينــات هــي:

.QU.J.1005.S.00 - QU.J.1005.S.90

املنطقتان Q  و T-سمات الرواسب الدائرية البارزة
يف  الدائريــة  الرواســب  ســمات  اخلريطــة  علــى  رســمت 
منطقتــي البحــث Q و T )اللوحــة ٢.١ب( بــدت مــن أول وهلــة 
أنهــا بقيــة شــبكة قنــوات؛ لكــن اتضــح مــن بحــوث ســابقة أنهــا 
ليســت بالعمــق الــكايف يف األرض حتــى تكــون خزانــات ميــاه. 
ويف ظــل الفرضيــة القائلــة بــأن هــذه العناصــر قــد كانــت 
علــى صلــة بإعــداد الطــني الــالزم إلنتــاج الفخــار محليــاً، فقــد 
نظفــت هــذه العناصــر وأخــذت منهــا ُقطريــاً )عنصــر مــن كل 
ناحيــة واملســافة بــني العينــات 4٠٥٠ ســم، اللوحــة ٢.٢٠ج( 
 QU.Q.1010. S.1 QU.Q.1010. S.13 :العينــات التاليــة
و QU.T.1030. S.1 QU.T.1030. S.17. ســيجري حتليــل 
عينــات الرواســب ملعرفــة مكوناتهــا ومعادنهــا بتقنيــة حيــود 
األشــعة الســينية وحتليــل الطــني ومعرفــة معادنــه. ثــم تقــارن 
النتائــج مــع معــدن الفخــار الــذي عثــر عليــه مبوقــع احلفريــة.

املنطقة SP-ينابيع املاء 
علــى  ينابيــع  وجــود  احتمــال  ماضيــة  دراســات  يف  نوقــش 
ســفوح املوقــع مــن الشــمال، ولكــن لــم يعثــر علــى شــيء يثبــت 

وجودهــا هنــا. وكشــف مســح مفصــل علــى ســفوح الهضبــة 
)اللوحــة ٢.١ب( مــن الشــمال دالئــل علــى وجــود ينابيــع فعــاًل 
كانــت تنحــدر مــن صــدوع الهضبــة وشــقوقها. عثــر علــى كتلــة 
مــن الكالســيت )اللوحــة ٢.٢٠ب( وأخــذ منهــا عينــة لتحليلهــا 

ــاً. مخبري

ســيجري حتليــل كيمــاوي علــى كتلــة الكالســيت ويــؤرخ عمرهــا 
ــا  ــوم أو بهمــا معه ــون املشــع أو اليورانيوم-الثوري ــة الكرب بتقني
والعينــة هــي : QU.S.1020.S.1. إن جنــح ذلــك ، فســيعطي 
تاريــخ الكتلــة )لبــدة الكالســيت( مؤشــراً أوليــاً علــى وضــع 
إطــار زمنــي عــن هــذه الينابيــع  وكيــف أســهمت إلــى حــد كبيــر 

ــة. يف ري مســتوطنة قرّي

املنطقة U-احلقول حول املوقع الروماني:
شــوهد خــالل الوقــوف علــى منطقــة )U( ومعاينتهــا منشــآت 
حجريــة منخفضــة االرتفــاع عابــرة الــوادي قريبــة ممــا يســمى 
قنــوات  وهــي   )١٩٧٠ وآخــرون  )بــار  الرومانــي«  بـــ«املوقــع 
مدرجــة بحيــث حتــد مــن ســرعة تدفــق امليــاه. وحــني ميتلــىء 
الســد يتســرب الفائــض مــن امليــاه إلــى بعــض األحــواض. ومــا 

ــاً حتــى تســتقر يف حاجــر آخــر. تبقــى منهــا يســيل تدريجي

ووجــدت منشــآت مماثلــة خــارج أســوار »املوقــع الرومانــي« 
حيــث كانــت امليــاه تســتخدم هاهنــا لــري احلقــول وإلبطــاء 
تدفــق امليــاه وزيــادة طاقــة تخزيــن امليــاه، وبالتالــي التقليــل مــن 
تصريفهــا وهــي عمليــة مهمــة نظــراً ألن امليــاه جتــرف األرض. 
وعثــر أيضــاً بجنوبــي هــذه املنطقــة علــى جــدران متطاولــة 

ــا. ــه تدفقه ــاه وتوجي ــم يف املي ــوادي للتحك بطــن ال

عينات تأريخ الضوء احملّفز:
كشــفت العينــات األربــع املرفوعــة مــن أســفل القنــاة بســفح 
»الهضبــة الصخريــة«، أي املنطقــة G معلومــات إضافيــة عــن 
تراتــب الزمــن بعــد حتليلهــا بتقنيــة كربون١4)انظــر أعــاله( 
ــة الضــوء احملفــز OSL حيــث  ــات بتقني ــت هــذه العين ــم حلل ث
حّفــزت مــادة الكوارتــز عنــد درجــة حــرارة ١٢٥ مئويــة وتطبيــق 
الوحيــد لتحديــد اجلرعــة املكافئــة  القاســم  تقنيــة حتديــد 
)SAR( اتباعــاً لطريقــة )بانيرجــي وآخــرون ٢٠٠١( وتشــير 
النتائــج األولــى إلــى تراكــم  رواســب مصــدر العينــات إبــان 

تقرير موقع قرّية مبنطقة تبوك )املوسم الثالث ١4٣8هـ/٢٠١٧م(
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األلفيــة الثالثــة قبــل امليــالد، رمبــا تثبــت بنــاء القنــاة يف ذلــك 
الزمــن )معلومــات شــخصية مــن مختبــر فيينــا للتأريــخ بالضــوء 
 E ,F , J  احملفــز(. ويؤكــد التقييــم األولــي لعينــات املناطــق

ــام هــذا.  إطــار الزمــن الع
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مقدمة
ــار وفخامتهــا وجمــال مناظرهــا  مــن خــالل وفــرة أطــالل اآلث
الطبيعيــة وقربهــا مــن البحــر يتمتــع موقــع البــدع يف محافظــة 
املقومــات  بجميــع   )N; 35°00’26 E  34’28°29( تبــوك 
الالزمــة جلــذب العديــد مــن الــزوار الســعوديني واألجانــب 
املشــروع  يهــدف  القــادم  العقــد  وخــالل   .)٣.١ )اللوحــة 
علــى  الضــوء  تســليط  إلــى  املشــترك  الفرنســي  الســعودي 
حمايتهــا  يف  املشــاركة  مــع  الواحــة  تــراث  نوعيــة  دميومــة 

عليهــا. واحلفــاظ 

وتهـدف املرحلـة األولـى مـن برنامـج الدراسـة إلى الكشـف عن 
القليـل؛  التـي اليعـرف عنهـا إال  أثريـاً  الواحـة  إمكانـات هـذه 
وذلـك مـن خـالل جملـة مـن التقنيات املتقدمة واملسـح امليداني 
ومربعـات االختبـار. ومـع أن بعـض األعمـال سـتركز مسـتقباًل 
علـى عمليـات التنقيـب يف املاحلـة علـى نطـاق واسـع ؛ إال أن 
موسم عام ٢٠١٧ استهدف مسح جميع املواقع يف الواحة كلها 
دون اسـتثناء أي ناحيـة. وتتطلـب دراسـة تطورهـا التاريخـي 
ضـرورة مراعـاة تامـة لبيئتهـا وجميع مراحل االسـتيطان بداية 

مـن نشـأتها وانتهـاء بآخـر تطوراتهـا احلضريـة.

حملة تاريخية
عــن واحــة  اليعــرف عامــة النــاس واملجتمــع العلمــي دوليــاً 
ــر الواحــات بشــمال  ــن أكب ــال شــك م ــاًل وهــي ب ــدع إالً قلي الب
غربــي اجلزيــرة العربيــة وأغناهــا بالتاريــخ والتــراث. تقــع يف 
محافظــة تبــوك وتتحكــم باملنفــذ الوحيــد مــن خــالل وادي 
عفــال حتــى العقبــة واألردن - فلســطني ومــن املرافــئ الرئيســة 
علــى شــرقي ســاحل البحــر األحمــر خاصــة عينونــة »لوكــي 

كومــي«؟ وشــرماء )الغّبــان ١٩٩٣(.

يبلــغ طــول الواحــة ٧ كلــم تقريبــاً ويتغيــر عرضهــا بــني ٥٠٠ 
متــر و٢ كيلومتــر كحــد أقصــى مــن الشــمال إلــى اجلنــوب وهــو 
مــا يفســره موقعهــا احملــدد علــى جانبــي وادي عفــال علــى 
ســورت  وقــد   .)١٩8٧ )كالرك  لســان  حــوض  املثلــث  رأس 

املســتوطنات القدميــة علــى جانبــي الــوادي وقوامــه الطمــي 
)اللوحــة ٣.٢( يحدهــا مــن الشــرق جبــل الصفــراء ويتألــف مــن 
كتــل طــني اجليــر واجلبــس وحجــارة اجليــر املرجانيــة )تكويــن 

ــدع(. الب

وقــد ســكنت كثيــراً ناحيــة اجلبــل الغربيــة يف املاضــي )مــن 
الشــمال إلــى اجلنــوب: القلعــة والرديــدة »تســمى أيضــاً شــعيب 
درك« والبــرج وامللقطــة والعدفــة( وإلــى الغــرب نــواٍح أثريــة 
قدميــة يحدهــا جبــل املســلّة يتألــف مــن احلجــر الرملــي وطــني 
اجليــر )تكويــن نطيــش( الــذي حفــرت فيــه قبــور األنبــاط 
مبغايــر شــعيب. ويظهــر أن قريــة املاحلــة القدميــة واألصيفــر 
ــاً هــي علــى بعــض هــذا التكويــن املذكــور آنفــاً املنبســط  جنوب
مــن اجلبــل مرتفــع  قائــد  وهــو مرتفــع جبلــي علــى  شــرقاً 
ســاعد يف حمايتهــا مــن الــوادي. وال يقــع يف وســط جبــال 
رواســب الطمــي هــذه إال موقــع امللقطــة اإلســالمي والعدفــة 
الزراعيــة القدميــة. أمــا املدينــة احلديثــة فتقــع شــمالي الواحــة 
التاريخيــة وجنــوب غربــي جبــل الصفــراء وبالتالــي خــارج بطــن 
الــوادي الرئيــس إال أن مــزارع النخيــل واملنــازل قــد ســورت 

ــا. ــة له بالطــوب واإلســمنت حماي

لقــد زار الواحــة عــدة مــرات مؤرخــون وجغرافيــون مــن العــرب 
 :٢٠٠٢ وآخــرون  األنصــاري  )مثــاًل  غربيــون  رحالــة  وكــذا 
قصيــرة  كانــت  اآلثــار  ألطــالل  أوصافهــم  أن  إال   )٢4-١٧
ويخلطــون أحيانــاً بــني األســماء اجلغرافيــة لهــذه األمكنــة. 
وجــرت دراســات علميــة متقدمــة مؤخــراً علــى املقابــر القدميــة 
البــرج  وحصــن   )٢٠١٥ وآخــرون  نعمــي   ،٢٠١١ )البديــوي 
 )٢٠١١ )الغبــان،  اإلســالمية  واألطــالل   )٢٠١4 )البديــوي، 
أثريــة علــى موقــع  أول دراســات  املناســبة  تلــك  وجــرت يف 

امللقطــة.

يجمــع معظــم العلمــاء علــى أن هــذه الواحــة كانــت علــى صلــة 
مَبديـَـن القدميــة التــي ذكرهــا مــرات اإلجنيل والقــرآن ومؤلفون 
قدمــاء )يوســيفوس فالفيــوس [ميديانــا[، بطليمــوس [مديامــا 

تقرير عن املشروع السعودي الفرنسي املشترك يف البدع مبنطقة تبوك
)املوسم األول ١٤٣٨هـ/٢٠١٧م(

جيوم شارلو، سامر سحلة، وليد البديوي، سعود املاضي، عبد اإلله الفارس،
عبدالعزيز النوفل، محمد القحطاني، كيفن جوانيني، فرانسوا الرش.
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أو موديانــا[ )انظــر موســيل ١٩٧8، بــار وآخــرون ١٩٧٢، روبــني 
والغبــان ٢٠١8، تيبــس ٢٠٢٠( 

مسائل علمية أولية عن املشروع
القدميــة  البــدع  مبنشــآت  املتعلقــة  العلميــة  املســائل  أمــا 
والقــرون الوســطى »فلــم يتــم دراســتها بشــكل أوســع حتــى اآلن، 
ــة الرئيســية األخــرى. ــى عكــس الواحــات الشــمالية الغربي عل

بيئة الواحة ومستوطنتها
منشأة ما قبل التاريخ

من املســتغرب أن برنامج املســح الشــامل الســعودي يف املنطقة 
القريبــة مــن البــدع ١٠ كلــم كشــف عــن قلــة االســتيطان يف 
املنطقــة ممــا قبــل التاريــخ أو العصريــن احلجريــني القــدمي 
)إجنراهــام  البرونــزي  أو  النحاســي  العصــر  أو  واحلديــث 
وآخــرون ، ١٩8١(. والغريــب أنــه لــم يســبق العصــر احلديــدي 
أي اســتيطان خاصــة إذا عرفنــا اجنــذاب اإلنســان إلــى هــذه 
األمكنــة اخلضــراء كثيــرة امليــاه مــع نشــأة بواكيــر الواحــات يف 
اجلزيــرة العربيــة، إال إذا كانــت بيئتهــا آنــذاك غيــر مناســبة 

قبــل العصــر الهولوســيني وهــو أمــر مشــكوك فيــه.

البيئــات  مجدبــة  اإلقليميــة  املســتوطنات  دراســة  طالــت 
ــارت تســاؤالت  ــار أث ــة واآلث ــن أبحــاث البيئ ــرة م مجــاالت كثي
متعــددة: كيــف كانــت الواحــة يف أثنــاء املراحــل األكثــر رطوبــة؟ 
وكيــف  الســكان  اســتقر  كيــف  الزمــن؟  كيــف تطــورت عبــر 
تطــورت املســتوطنة علــى الصعيــد اإلقليمــي مقابــل ذلــك ؟ مــا 
معــدل إشــغال الواحــة ؟ هــل يحتمــل اكتشــاف أقــدم آثــار مــن 
العصــر احلديــدي ، علــى ســبيل املثــال مــن العصــر البرونــزي 
ــي  ــة وجنوب ــة يف صحــراء ســيناء ووادي عرب للواحــات املعروف

األردن واململكــة العربيــة الســعودية ؟

تطور مستوطنات وحتول مناظر الطبيعة
االســتيطان  مراحــل  فهــم  علــى  البيئــة  دراســات  تســاعد 
البشــري. كيــف تغيــرت مناظــر الطبيعــة وحتولــت وتطــورت 
علــى املــدى الطويــل؟ متــى بــدأت الزراعــة يف الواحــة ألول 
ــن الضــروري  ــني؟ م ــف تطــور غــذاء ســكانها األصلي ــرة؟ كي م
نواحــي  وظائــف  لتحديــد  الطبيعــة  ظــروف  معرفــة  أيضــاً 
الواحــة. يشــير دليــل إلــى وســع مجــرى الــوادي عفــال ومــروره 

مــن خــالل وســط الواحــة؛ وهــو أمــر خطيــر وتصعــب الســيطرة 
عليــه مثلمــا حــدث مــن انهيــار كبيــر يف شــمال غربــي منطقــة 
تذبــذب  إلــى  املالحظــة  هــذه  وتشــير  امللقطــة.  يف  اآلثــار 
مجــرى الــوادي مــع الزمــن إمــا ألســباب طبيعيــة )معروفــة يف 
ســياقات طــني اجليــر( أو اصطناعيــة )بنــاء منشــآت خصصــت 
الحتــواء الســيول العارضــة(. مــا هــذه املنشــآت؟ متــى شــيدت؟ 
مــا املــوارد البشــرية واملــوارد األخــرى التــي خصصــت لهــذه 

املشــاريع الكبيــرة ؟

العصر البرونزي املتأخر - العصر احلديدي 
»استيطان املدينيني«

البرونــزي  بالعصــر  املوقــع  يف  املدينيــني  اســتيطان  أن  مــع 
ــه  ــد طبيعت ــم الضــرورة حتدي ــدي، حتت املتأخر/العصــر احلدي
ومــداه خــالل هــذا الزمــن. هــل اكتشــفت حقــاً آثــار اســتيطان 
دائــم أم مؤقــت؟ يعــد املدينيــون مــن الشــعوب املســتقرة وشــعبها 
ــج ، وســّندوا  ــب مناطــق شــرقي اخللي ــدوي اســتقر يف أغل الب
إلــى مــؤاب للرعــي يف حــني كانــت لهــم جتــارة مــع القوافــل 
أيضــاً )بوناكورســي ، ١٩٠4 أ(. هــل مــن أمــل يف العثــور علــى 
ــة أو  ــاره يف الواحــة يف طبقــات املوقــع العلوي رســوم ســكن وآث
حتــت أعمــاق رواســب الطمي أو االكتفــاء بــ«الدوائر احلجرية« 
كالتــي عثــر عليهــا فريــق املســح الشــامل واألنصــاري وفريقــه؟

املدينة اإلقليمية وجتارتها بعيدة املدى
البيانــات غزيــرة ودقيقــة عــن حقــب العصــور الكالســيكية 

والوســطى.

منشأ درب القوافل الرئيس وتطوره
ســيطرت الواحــة علــى جــزٍء مــن هــذا الــدرب التجــاري املهــم 
الطريــق  لهــا مكانــة علــى  )درب احلــج الحقــاً( ممــا جعــل 
الســاحلي. وبــرزت تســاؤالت عديــدة بشــأن قيــود التجــارة 
بالســلع  املقايضــة  طبيعــة  أعــم  وبصفــة  النقــل  ووســائل 
وســلطات الرقابــة، أو نــوع املنتجــات املنقولــة ، واحملطــات علــى 
طــول هــذا الطريــق )انظــر ليفينغســتون وآخــرون ، ١٩8٥: 

الســابعة(. الغبــان، ٢٠١١: اخلريطــة  لوحــة ١١٩؛ 

مــن املتفــق عليــه عمومــاً أن الواحــة كانــت مــن اململكــة النبطيــة 
يف القــرون األولــى قبــل امليــالد وبعــده وقــد ســاهمت يف ثــروة 



٥٣

ــدع  ــت الب ــي. وكان ــودورس الصقل ــك دي ــر  ذل شــعبها ، كمــا ذك
مــع احلجــر )مدائــن صالــح( وتيمــاء ودومــة )دومــة اجلنــدل( 
بــال شــك مــن أكبــر مــدن األنبــاط يف ذلــك احلــني يف شــمال 
غربــي اجلزيــرة العربيــة. البــد أن إنشــاء شــبكة القوافــل علــى 
ــاً درب احلجــر  ــي موازي ــث الشــمالي اجلنوب هــذا احملــور الثال
البتــراء فتبــوك ودرب البكــرة )الغبــان ، ٢٠٠٧: اللوحــة ٣.٢( 

قــد ســهل إنشــاء مســتوطنة واســعة دائمــة.

منشــأ  هــو  مــا  الذهــن  إلــى  يتبــادر  شــيء  كل  وقبــل  أوالً 
درب القافلــة هــذا؟ يرجــح أن األنبــاط قــد اســتقروا علــى 
طريــق جتــاري كان قائمــاً يف العصــر احلديــدي مــع األخــذ 
يف احلســبان وجــود »املدينيــني« يف املنطقــة. إن كان األمــر 
التــي ســيطر  القبليــة  أو  السياســية  الكيانــات  فمــا  كذلــك، 
علــى  ورمبــا  وتضــررت  الــدرب  هــذا  علــى  األنبــاط  عليهــا 
اإلقليــم املجــاور؟ هــل مازالــت املنطقــة آنــذاك مأهولــة بقبائــل 
أوائــل العصــر احلديــدي؟ أم ممــن تأثــروا باحلضــارة الهيلينيــة 
ــف حــدث حتــول  ــك، فكي ــر كذل ــا؟ إن كان األم مســتقرين فيه
أهالــي املنطقــة: هــل اندمجــوا مــع ســكان األنبــاط الختالفهــم 
قبليــاً؟ هــل حافظــوا علــى آثــار ثقافــة الشــعب األصلــي أم 
بطريقــة حيــاة غيرهــم مــن خــارج اجلزيــرة  أخــذوا متامــاً 
العربيــة؟ أيضــاً، هــل كانــت هــذه الســيطرة مــن حتــول تدريجــي 
يتعلــق بالتبــادل التجــاري وتعــدد الثقافــات عنــد األنبــاط أم 

كان قــراراً سياســياً مفاجئــاً؟

ــق التجــاري  ــة هــذا الطري ــا أيضــاً أن نتســاءل عــن طبيع علين
ودوره. وإذا كانــت تســتخدمه القوافــل القادمــة مــن جنوبــي 
ــة وجــوده وعالقتــه بالدربــني  اجلزيــرة العربيــة أيضــاً فمــا عل
التجاريــني املتوازيــني اآلخريــن؟ هــل هــو ســريع ومباشــر جــداً 
إلــى الســوق املصريــة؟ وعــالوة علــى ذلــك ، إذا كان مصــدر 
لويكــي  ســيما  ال  وحســب  الســاحلية  املوانــئ  هــي  التجــارة 
ــري ال  كومــي فمــا الغــرض مــن درب نصفــه بحــري واآلخــر ب
ــا ؟  ــاء مقن ــة حيــث مين ــج العقب يخــدم الســاحل الشــرقي خللي
هــل ارتبــط ذلــك بظــروف أمنيــة محــددة )منافســة مــع القــوى 

البطلميــة( أو ضوابــط الســوق أو املنطقــة أو البحــر؟

دور الرومان وإستراتيجيتهم يف املنطقة
ــات ضــم  ــة تبع ــن الضــرورة معرف ــد السياســي م ــى الصعي عل

ــى وجــه  ــة الرومانيــة يف عــام ١٠6 عل البــدع إلــى اإلمبراطوري
االحتمــال مثــل بقيــة اململكــة النبطيــة. يشــير نقــش التينــي 
ــا  ــم يف الواحــة. م ــان الدائ ــى اســتيطان الروم ــار إل اكتشــفه ب
إســتراتيجية رومــا يف املنطقــة خــالل عقــود وقــرون تلــت هــذا 
احلــدث: هــل قــرروا املضــي يف اســتخدام الطريــق الســاحلي 
هــذا؟ أو وقــف التجــارة واســتخدام مينــاء أيلة/العقبــة ممــا 
يفســر دمــج »درب ترايانــا نوفــا« جتــاه البتــراء يف بدايــة القــرن 
الثانــي؟ هــل جــف هــذا الطريــق الســاحلي تدريجيــاً الحقــاً 
مثــل حــال بقيــة مــدن القوافــل األخــرى مبــا فيهــا احلجــر وكمــا 

تشــير إليــه العمــالت املتأخــرة؟

ووفقــاً ملــا ذكرتــه الوثيقــة الرومانيــة نوتيتيــا دينيتاتــوم أنــه 
لــم تكــن هنــاك حاميــة رومانيــة جنــوب أيــال )حتــت حمايــة 
الفيلــق العاشــر( ســنة 4٠٠ ميــالدي. فهــل كانــت املدينــة تعتمــد 
عســكرياً علــى األخيــر يف العصــور البيزنطيــة، أو كانــت رومــا 
قــد انســحبت فعــاًل مــن املنطقــة مفضلــة تأســيس أحــالف 
التشــكل خطــورة مــع قبائــل محليــة متحــدة ، علــى ســبيل املثــال 
ــان  ــة تطــور الروم ــن أهــداف هــذا املشــروع معرف ، جــذام ؟م
اقتصاديــاً وعســكرياً يف الواحــة وذلــك لتحديد إســتراتيجياتهم 

يف املنطقــة بــني القرنــني الثانــي والســادس.

مقر السلطة السياسية والدينية إقليميًا؟
وبنــاء علــى هــذا، مــن الضــرورة أيضــاً دراســة أســباب دوام 
االســتيطان يف الواحــة بعــد القــرن األول. هــل هــو بســبب موقع 
البــدع اإلســتراتيجي علــى املســتوى اإلقليمــي؟ مــرت عــدة 
ــة باســتيطان  ــرة العربي ــي اجلزي مواقــع أخــرى يف شــمال غرب
ــة  ــا تغطــي مســاحة حضري ــف يف العصــور القدميــة، بينم كثي
لقــب  حاملــة  الوظائــف  متعــددة  أثريــة  ومناطــق  شاســعة 
املركــز احلضــري اإلقليمــي. يف ظــل قبــور الواجهــة الضخمــة 
املنحوتــة، وصــرح عــام كبيــر )معبــد؟( ، وحصــن؟ البــد أن 
ــى املناطــق  ــوي عل ــر ق ــه تأثي ــد كان ل ــز اإلقليمــي ق هــذا املرك
ــدن  ــة مــع امل ــى عالقــات وثيق ــد عل احمليطــة. وحافــظ بالتأكي
الســاحلية للبحــر األحمــر، وأيضــاً مــع الواحــات الرئيســية 

الداخليــة، مبــا يف ذلــك احلجــر وتيمــاء وقرّيــة وتبــوك.

وممــا يؤســف لــه شــح بيانــات اآلثــار والنقــوش حــول البــدع 
ومحدوديتهــا يف هــذه املرحلــة، ويصعــب تســليط الضــوء علــى 

املسح األثري لواحة البدع مبنطقة تبوك )املوسم األول ١4٣8هـ/٢٠١٧م(
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تعقيــد االتصــاالت وشــبكة التجــارة بــني األقاليــم يف شــمال 
غربــي اجلزيــرة العربيــة يف غيــاب خريطــة مفصلــة )انظــر 
إجنراهــام وآخــرون ، ١٩8١: لوحــة 66(. وستســاعد الدراســة 
األثريــة يف اإلجابــة علــى هــذه األســئلة يف املســتقبل القريــب.

األنشطة االقتصادية واملوارد الطبيعية
كان البــد مــن النظــر يف املــوارد الطبيعيــة للواحــة وأدوارهــا 
يف التجــارة احملليــة واملتوســطة وبعيــدة املــدى ألن الفرضيــة 
تقــول بأنهــا لــم تكــن مجــرد محطــة كبيــرة للقوافــل. ذكــر فيلبــي 
وجــود حجــر الفيــروز غيــر بعيــد عــن املوقــع. ومــن املتعــارف 
عليــه أن مصــر كانــت مولعــة بهــذا احلجــر شــبه الكــرمي الــذي 

ينتــج أيضــاً يف شــبه جزيــرة ســيناء.

رواســب  أيضــاً  املنطقــة  جيولوجيــا  خريطــة  علــى  ويظهــر 
ورواســب  الواحــة  بغربــي  والرصــاص  واحلديــد  النحــاس 
ــاًل جنــوب شــرقي املوقــع وبعــض  ــى مســافة ٥٠ كي الفضــة عل
الشــمال  إلــى  كيــاًل   ١٥ مســافة  علــى  النــادرة«  »العناصــر 
الشــرقي )كالرك، ١٩8٧. الكســناوي وآخــرون، ١٩8٣(. يبــدو 
ــع منجــم الذهــب يف  ــق موق ــه يطاب ــه أن ــع املشــار إلي مــن املوق
وادي مســواة مثــل جبــل مقــدى الرحيــات؛ ويحتمــل أن هــذا 
أقــدم مــن ذلــك فهــل  أو  إلــى زمــن اإلســالم  يعــود  املنجــم 
كان هــذا إضافــة إلــى محطــة القافلــة مؤكــداً خرافــة ثــراء 
مثــل  أخــرى،  اقتصاديــة  أعمــال  محليــاً  جــرت  األنبــاط؟  
املجابــس اســتخرج منهــا اجلبــس لبنــاء املنــازل. يذكــر برتــون، 
علــى ســبيل املثــال، وجــود »أفــران طويلــة« )برتــون ١8٧٩: ٩٢( 
ــاً  ــد االقتصــاد محلي ــر. اعتم ــاج اجلي رمبــا اســتخدمت يف إنت
ــن مدرجــات  ــرة مســتفيداً م ــة كبي ــى مســاحة زراعي أيضــاً عل
الطمــي. واســتمد ســكان الواحــة غذاءهــم مــن بســاتني النخيــل 
واحلدائــق وتوفــرت الســلع الضروريــة ومقايضتهــا مــع التجــار 

ومــع مــدن اجلــوار التــي التصلهــا الســلع.

الواحة قدميًا ويف القرون الوسطى ووجوه عديدة
لتوزيع املناطق احلضرية

ســتكون دراســة التطــور التاريخــي لوظائــف مرافــق الواحــة مــن 
أولويــات املشــروع هــذا حيــث ســيعتمد علــى حتديــد املتاريــس 
يف املواقــع األثريــة. فقــد ذكــر فيلبــي علــى ســبيل املثــال ســوراً 
هــو  فهــل   )١٩٥٧:٢١8  ، )فيلبــي  املاحلــة  حــول  اللــن  مــن 

جــدار دفاعــي عــن املوقــع؟ أم حاجــز واٍق؟ مــن الــوادي أو حــد 
ــع  ــات املوق ــة؟ وإذا أخــذ يف احلســبان معوق ــة احلضري الناحي
وطبيعتــه ، سيســاعد البحــث يف مخطــط املتــراس وتصميمــه 
علــى رســم خريطــة املدينــة ومعرفــة تفاعلهــا مــع مختلــف 
قطاعــات الواحــة وتعاطيهــا معهــا. وعــالوة علــى ذلــك، هــل 
كل مــا تبقــى علــى موقــع املاحلــة والرديــدة يعــود حقــاً إلــى 
زمــن الرومــان؟ فاســتيطان الواحــة يف أثنــاء فتــرة االنتقــال مــن 
ــة  ــى أدل الزمــن الكالســيكي إلــى اإلســالمي املبكــر يســتند عل
ضعيفــة )انظــر علــى ســبيل املثــال الغبــان ٢٠١١: ٢٠١-٢٠٣(: 
هــل كان مســتمراً أم توقــف مــرة أم عــدة مــرات؟ مــا أســباب 

نــزوح املســتوطنات شــرقي الواحــة خــالل زمــن اإلســالم؟

املنتجات الزراعية والصناعية واملناطق األخرى
تســتفيد الواحــة اليــوم مــن رقعــة واســعة مــن بســاتني النخيــل 
معظمهــا علــى اجلانــب الشــرقي مــن الــوادي. أيــن كانــت هــذه 
املناطــق الزراعيــة يف العصــور القدميــة: بشــرقي الــوادي كمــا 
ــه كثافــة الســكان احلضــر يف منطقــة املاحلــة؟ هــل  تشــير إلي
كانــت يف هــذه املناطــق مــزارع أو منــازل؟ هنــاك أيضــا مســألة 
موقــع ورشــة ومناطــق إعــداد املــواد اخلــام. تزخــر منطقــة 
الرديــدة بالفخــار علــى أدمي املوقــع وبالتالــي قــد تكــون منطقــة 

أعمــال حرفيــة.
ورمبـــا كان الفخـــار ينتـــج يف الواحـــة ألغـــراض منزليـــة وجتاريـــة 
ـــن  ـــي م ـــض األوان ـــه يرجـــح اســـتيراد بع ـــى حـــد ســـواء إال أن عل
خـــالل التجـــارة متوســـطة املـــدى وبعيدتـــه مثـــل أوعيـــة قشـــر 
ــاج النبطـــي.  ــا اإلنتـ ــاز بهـ البيـــض املزخـــرف وهـــي ســـمة ميتـ
)النســـيج ،  البـــد مـــن حتليـــل خصائـــص الفخـــار إقليميـــاً 
ـــاج  ـــة بإنت ـــك( مقارن ـــى ذل ـــا إل ـــاج ، وم ـــة ، وخـــط اإلنت والزخرف
منطقـــة البتـــراء فضـــاًل عـــن إنتـــاج الواحـــات  األخـــرى يف 
ــة  ــذه املدينـ ــت هـ ــل كانـ ــة. فهـ ــرة العربيـ ــي اجلزيـ ــمال غربـ شـ

ــع؟ ــزاً للتصنيـ مركـ

دراسة املقابر القدمية والطقوس اجلنائزية
املقبــرة جديــرة بإعــادة تقييــم بياناتهــا ميدانيــاً تقييمــاً دقيقــاً. 
ومــع طابعهــا الرائــع )البديــوي ، ٢٠١١( ، لكــن تظــل مجهولــة 
لإلنســان العــادي واملتخصــص علــى حــد ســواء. صممــت عــام 
٢٠١٥ الباحثــة نعمــي مَصــّورة  عــن مقابــر البــدع موضحــة 
ســماتها اخلاصــة مبــا فيهــا وجــود مقاعــد جلــوس مبدخــل 
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ومازالــت   .)٥٠-٥١  :٢٠١٥  ، وآخــرون  )نعمــي  املقابــر 
التســاؤالت كثيــرة قائمــة: 

إذا كانــت املقبــرة مــن زمــن األنبــاط، فمــن الضــروري حتديــد 
املعماريــة  ومقارنــة جوانبهــا  اســتخدامها  ومــدة  لهــا  تاريــخ 
نطــاق  ينبغــي حتديــد  كمــا  واحلجــر.  البتــراء  مــع  والفنيــة 
أســاليب الدفــن يف الواحــة. ومعــروف أن القبــور األرضيــة هــي 
يف جنوبــي املقابــر. ويبــدو أن هنــاك أيضــاً مدافــن عميقــة 
ورمبــا أنــواع أخــرى مــن القبــور. وباختصــار، كيــف تطــورت 
طــرق اجلنــازة يف أزمــان مختلفــة مــن االســتيطان يف القطــاع 

احلضــري؟ هــل ميكــن حتديــد موقــع املقابــر اإلســالمية؟

مواقع الكتابات والنقوش
مــن املؤســف أن املتكونــات اجليولوجيــة يف الواحــة ســواء مــن 
اجلبــس أو احلجــر الرملــي ال تســاعد علــى النقــر والرســم إذ 
لــم يعــرف حتــى اآلن ســوى خمســة نقــوش نبطيــة )ميليــك، 
١٩٧٢؛ ليفينغســتون وآخــرون. ١٩8٥; نعمــي ٢٠٠٣؛ نعمــي 
وآخــرون. ٢٠١٥( 8 يف حــني كشــفت مســوحات األنصــاري عــن 
قبريــن منحوتــني يف واديــي الريــط واحلجيــة علــى مســافة ٥٩ 
كيــاًل شــرقي البــدع. ومــن شــأن مزيــد مــن الشــواهد املكتوبــة 
زمنــي  خــالل  محليــاً  املعبــودات  معرفــة  علــى  تســاعد  أن 
األنبــاط والرومــان، ال ســيما مــن خــالل نقــوش اإلهــداء أو 

ــى الرســوم. حت

لــم يعثــر حتــى يومنــا هــذا إال علــى اســم واحــد يف البــدع 
يحمــل اســم معبــود »وهــب اهلل« )ليفينغســتون وآخــرون ١٩8٥: 
 .)n°4 ,52 :2015 , ؛ نعمــي وآخــرون ]S108] 141 ,132
واكتشــاف النقــوش اجلديــدة مــن شــأنه التعــرف علــى العالقــة 
بــني ســكان الواحــة والرعــاة؛ بــل حتديــد خصائــص النصــوص 
احملليــة واللغــات مقارنــة باملتداولــة يف جنوبــي الشــام وشــمالي 
اجلزيــرة العربيــة علــى أمــل أن تقــدم احلفريــات شــيئاً مــن 
اســم  عــن  تكشــف  وقــد  التســاؤالت،  هــذا  علــى  اإلجابــات 
املدينــة القدميــة: لنــدع اســم الواحــة جانبــاً فقــد كثــر اجلــدال 
حولــه: هــل واحــة البــدع هــي مديــن املذكــورة يف العهــد القــدمي 

أم التــي ذكرهــا بطليمــوس أو حتــى ياقــوت ؟

برنامج األبحاث امليدانية
ويف ســياق دراســة عامليــة علــى أطــالل آثــار الواحــة، تقــرر 
تصميــم منهــج متعــدد التخصصــات طويــل األمــد. تتضمــن 
ــى مــن برنامــج األبحــاث )٢٠١٧-٢٠٢١( إنشــاء  ــة األول املرحل
إحصــاء مفصــل شــامل عــن األطــالل إلعطــاء نظــرة عامــة 

دقيقــة علــى حفــظ تــراث الواحــة ألغــراض احلمايــة.

إحصاء األطال األثرية
لــم تقــدم األوصــاف الســابقة عــن املناطــق األثريــة ســوى غيض 
مــن فيــض وغيــر دقيــق ملعرفــة األطــالل القدميــة والقــرون 
تعتمــد إحصائيــة األطــالل  وبالتالــي  الواحــة.  الوســطى يف 
علــى مفاهيــم مكملــة إلنشــاء نظــام معلومــات جغــرايف مرتبــط 
منطقــة  حــدود  )ضمــن  اآلثــار  بقايــا  عــن  بيانــات  بقاعــدة 
ــاًل(. ويســتهدف  ــى مســاحة ١٥ كي الدراســة حــول الواحــة عل
التــراث الرئيســة  هــذا العمــل رســم حــدود دقيقــة ملناطــق 
ــراث العاملــي  ــى قائمــة الت ــف ترشــيحها عل مــن شــأنه رفــع مل

باليونســكو. 

 QGIS يعتمــد نظــام املعلومــات اجلغرافيــة للموقع علــى نظيره
ــات  ــات بانتظــام معلوم ــوح املصــدر. ترصــد قاعــدة البيان مفت
ــى  ــات إل ــار. وتنقــل البيان ــورات اآلث ــة ومعث املســوحات امليداني
نظــم املعلومــات اجلغرافيــة مــن برمجيــات التضاريــس األخــرى 

)مبــا يف ذلــك برنامــج األوتــوكاد(. ســتصور خريطــة لتضاريــس 
كل قطــاع بالصــور اجلويــة بدقــة ١٥٣ مــع نقطــة جغرافيــة 
ــح أيضــاً إنشــاء  ــق ممــا يتي ــع الدقي ــد املواق ــى نظــام حتدي عل

ــة للتضاريــس. عــدة منــاذج رقمي

مسوحات عن هندسة املياه واجلغرافيا األثرية
تعــد معرفــة تطــور طبيعــة املوقــع مــع الزمــن خطــوة أساســية 
يتمكــن علمــاء اآلثــار مــن خاللهــا مــن إنتــاج صــور افتراضيــة 
برنامــج  علــى  العمــل  هــذا  ينطــوي  البائــدة.  البيئــة  عــن 
املســوحات ورفــع عينــات مــن التربــة مبثاقــب احلفــر املنتظمــة 
يدويــاً )ورمبــا باآلليــات( وحفــر مربعــات يف مناطــق خاليــة مــن 

ــي: ــى إنشــاء مــا يل ــك إل ــؤول ذل الســكان رجــاء أن ي
خرائــط مفصلــة عــن تكوينــات اجليولوجيــا وبيانــات هندســة 
امليــاه والبيانــات املرصــودة ميدانيــاً عــن املنشــآت األثريــة، وال 

املسح األثري لواحة البدع مبنطقة تبوك )املوسم األول ١4٣8هـ/٢٠١٧م(
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يتأتــى ذلــك إال مــع املســوحات امليدانيــة تنقيبــاً عــن اآلثــار.

ــة الواحــة لوصــف ركائزهــا وترباتهــا  مقطــع عــن طبقــات ترب
ــة االســتيطان يف كل منطقــة، وملعرفــة  ــد أزمن القدميــة لتحدي

التطــور الــوارد علــى نظــام الــري.

املسوحات األثرية
تتيــح دراســة االستشــعار عــن بعــد إجــراء إحصــاء أولــي عــن 
ذلــك تقنيــة تعديــل الصــور  أطــالل اآلثــار وسيســتخدم يف 
اجلويــة هندســياً بدقــة عاليــة لتصويــر املوقــع وحتديــد ماعليــه 
ــد مناطــق الدراســة  مــن منشــآت قائمــة ورســمها وكــذا حتدي
 DTM( ــغ الدقــة ــك لرســم منــوذج رقمــي للتضاريــس بال وذل
بعــد مبســح  عــن  االستشــعار  دراســة  وتســتكمل   .)DSMو
املواقــع  حتديــد  نظــام  باســتخدام  منهجــي  أثــري  ميدانــي 
العاملــي )Trimble R4( خاصــة يف املناطــق التــي ال تغطيهــا 
الصــور عاليــة الدقــة بــل يف أثنــاء احلفريــات األثريــة، أو لرســم 
خرائــط ألمكنــة احتشــاد الفخــار فيهــا. وتســجل إحداثيــات 
ضواحــي املوقــع باســتخدام جهــاز حتديــد املواقــع لدقتــه، وقــد 
ــرة. ــرا الطائ ــات بصــور الكامي تســتكمل هــذه الصــور والبيان

من املقرر أيضاً يف املواســم املقبلة إجراء دراســة جيوفيزيائية 
وكــذا  الرئيســة.  احلضريــة  املناطــق  علــى  النطــاق  واســعة 
مســح النواحــي خــارج املناطــق املســّيجة، بغيــة حتديــد نطــاق 
املســتوطنات بدقــة ال ســيما يف املناطــق التــي أضــرت بهــا 

املســاكن احلديثــة أو ســيول الــوادي.

يســتكمل نظــام املعلومــات اجلغرافيــة بإجــراء سلســلة مــن 
ــا. رمبــا  مســوحات النقــوش يف الواحــة واملناطــق احمليطــة به
يعثــر علــى نقــوش جديــدة حســب طبيعــة اجلبــل علــى أمــل أن 
تســفر احلفريــات األثريــة عــن معلومــات أخــرى عــن النصــوص 
خاصــة النبطيــة واليونانيــة والالتينيــة )فيمــا فيالنــوف( ورمبــا 
أيضــاً يف شــمالي اجلزيــرة العربيــة )جــي. نوريــس( خاصــة 
النصــوص  يف  متخصــص  مبهمتهــا  وســيضطلع  الثمــودي 
العربيــة لتوليــف البيانــات مــن املصــادر العربيــة اإلســالمية 
إلعــادة تقييــم جغرافيــة البــدع يف العصــور الوســطى وتاريخها.

دراسة معمارية على املقابر وحتليل الطقوس 
اجلنائزية )مدافن شعيب(

البــد اآلن االنتهــاء مــن دراســة البديــوي )٢٠١١( عــن املدافــن 
ــة  ــة. أمــا املرحل القدميــة بعــد تســجيل طبيعتهــا وبنائهــا كامل
الثانيــة فتشــمل خطــط رســم منهجــي للمدافــن وواجهاتهــا 
وأقســامها باســتخدام تقنيــة تعديــل الصــور اجلويــة هندســياً. 
القبــور  عــن  اســتقصائية  دراســات  البحــث  هــذا  ويشــمل 
والهــدف  املقابــر وأعاليهــا.  املقطوعــة يف جنبــات هضــاب 
مــن ذلــك هــو تقــدمي تقريــر نهائــي كامــل عــن حالــة إنشــاءات 
ــراء واحلجــر.  ــة هــذه املعلومــات مبوقعــي البت ــرة ومقارن املقب
واليتوقــع إجــراء حفريــات يف مدافــن مغايــر شــعيب خــالل 
إال   ،)٢٠١٧-٢٠٢١( البــدع  العمــل يف  مــن  األولــى  املرحلــة 
أنــه ينبغــي التخطيــط إلجــراء برنامــج أبحــاث علــم اإلنســان 
مســتقباًل لشــحذ املعرفــة القائمــة حتــى اآلن حــول طقــوس 

اجلنائــز يف الواحــة.

دراسة آثار املدينة القدمية وضواحيها
نعتزم يف البداية إجراء حفريات واسعة على طبقات املوقع 
مربعات  وحفر  امليدانية  املسوحات  مع  جنب  إلى  جنباً 
االستيطان  أزمنة  سمات  لتحديد  احلفر  آلية  باستعمال 
وكيفيته يف كل منطقة. فإن اكتشفت منشأة لها أهمية وثقل 
كبير على التراث )مبنى عام، ورشة ، وما إلى ذلك( يف أثناء 
هذه االستكشافات ، فسيستمر احلفر عنها على نطاق واسع.

والفخــار  ونباتــات(  )حيوانــات  العضويــة  البقايــا  ســتدرس 
والعمــالت النقديــة واألدوات احلجريــة ومــا إلــى ذلــك دون 
منهجيــة وإمنــا حســب طبيعــة ترســب املــادة وبقائهــا وجــودة 
بقعتهــا. ســترقم قطــع اآلثــار يف أثنــاء املســح واحلفريــات 
)وفقــاً لطبقتهــا األصليــة( وتصويرهــا ورســمها وتســجيلها يف 
قاعــدة بيانــات املوقــع. قــد يجــري حســب احلاجــة حتليــالت 
علــى الرواســب واملــواد والفخــار. ويضطلــع املرممــون مبعاجلة 

ــار حســب احلاجــة. قطــع اآلث

التعاون العلمي وتنمية التراث
يهــدف املشــروع إلــى املســاهمة يف تطويــر التــراث األثــري 
ونشــر املعــارف العلميــة عنــه علــى أن يربــط هــذا العمــل بــني 
الباحثــني والفنيــني الســعوديني والفرنســيني، ويهــدف املشــروع 
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أيضــاً إلــى تدريــب الطلبــة الســعوديني، وســتتيح البعثــة أيضــاً 
املهتمــني ممــن يرغبــون يف احلصــول علــى  للطلبــة  فرصــاً 
رســالة املاجســتير والدكتــوراه يف الفخــار القــدمي واألدوات 
احلجريــة. وتطويــر التــراث وحمايــة األطــالل األثريــة املهــددة 

ــس. ــا الرئي ــان ويظــالن هدفن ــراض متالزم باالنق

جمــع  علــى  أثــري  ملشــروع  امليدانيــة  األعمــال  تقتصــر  ال 
البيانــات امليدانيــة فحســب؛ بــل احلــرص علــى مراعــاة كمــال 
املنشــأة املكتشــفة. ومــع تعــذر عــرض جميــع اآلثــار ألغــراض 
فرائــد  علــى  احملافظــة  ضمــان  الضــرورة  فمــن  الســياحة، 
ــر صــورة واضحــة مــن شــأنها  ــار، وســيقدم للزائ عناصــر اآلث
معرفــة تخطيــط املدينــة القدميــة وتنظيــم فراغاتهــا، وســيزود 
املشــروع األثــري اجلهــات املعنيــة بانتظــام ببيانــات مفصلــة 
وتقاريــر  اجلغرافيــة  املعلومــات  )نظــام  األعمــال  هــذه  عــن 
كاملــة ومــا إلــى ذلــك( وكــذا اخلبــرة الفنيــة والتوصيــات وذلــك 
ــا املشــتركة. ســتكون التوصيــات األولــى  لضمــان جنــاح مهمتن
عــن احلالــة الراهنــة يف حفــظ التــراث يف البــدع، ومــع صغــر 
الواحــة إال أن عليهــا ضغطــاً ســكانياً عاليــاً؛ فمــن املعــروف أن 
 عــدد الســكان يف منطقــة تبــوك يرتفــع بنســبة ٢.48% ســنوياً
)www.citypopulation.de( إضافــة إلــى أن كثــرة إنشــاء 
قويــة  انعكاســات  لهــا  البــدع  واحــة  يف  احلديثــة  املرافــق 
علــى التــراث احمللــي. لــذا، يســتهدف املشــروع الــذي مدتــه 
ــار مــع رفــع بيانــات  ــا اآلث خمســة أعــوام إنشــاء إحصــاء لبقاي
املشــروع األوليــة بانتظــام )نظــم املعلومــات اجلغرافيــة والصــور 
الفوتوغرافيــة( إلــى الهيئــة العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي 
آنــذاك )هيئــة التــراث حاليــاً( ولــن تقــدم قاعــدة البيانــات 
نظــام  شــاملة  املشــروع  نهايــة  بعــد  إال  املنقحــة  النهائيــة 
املوقــع وجميــع قواعــد  النهائــي عــن  املعلومــات اجلغرافيــة 

بياناتــه.

نتائج موسم ٢٠١٧م
اســتهدف مســح عــام ٢٠١٧ اســتجالء امتــداد املواقــع األثريــة 
وطبيعتها يف املنطقة. أدناه حملة عامة عن امللحوظات األولية.

أطال املوقع قبل األنباط؟
كشـفت املسـوحات األوليـة عـن رسـوم بقايـا كثيفـة جـداً عـن 
العصـر احلجـري احلديـث يف منطقة األصيفر )اللوحة ٣.٢(. 

ويحتمـل أن املنشـآت احلجريـة الثالثـة واألربعـني واملقابر رمبا 
كانـت مقابـر ركاميـة، ولكـن هنـاك أيضاً رسـوم عناصـر دائرية 
غيـر محـددة بعضهـا باليـة متهالكـة تبلـغ أقطارهـا بـني ٢ و١٠ 
أمتـار، ويظهـر مـن األدوات احلجريـة الصغيـرة التـي جمعـت 
مـن املوقـع أنهـا مصنوعـات العصـر احلجـري احلديـث، تـال 
املتأخـر/ البرونـزي  العصـر  حتـى  طويلـة  زمنيـة  مـدة  ذلـك 

العصـر احلديـدي )املعـروف بـــ« زمـن املدينيـني« يف املاضـي( 
حتـى إن كان هـذا الوجـود عابـراً تقريبـاً يف الوقـت الراهـن؛ 
إال أنـه جمـع فقـط قطـع تشـخيص مـن الفخـار امللـون )فخـار 
قرّيـة امللـون( خـالل املسـوحات السـابقة )بـار وآخـرون ١٩٧٠: 
 :١٩8١ وآخـرون.  إنغراهـام  ٣٣؛   :١٩٧٢ وآخـرون  بـار  ٢4٠؛ 
n°14 ]200- ،]200-84 ٧4-٧٥، لوحـة 8١، رقـم 4 [موقـع
82: مغايـر شـعيب[،  -n°19 ]200طيـب االسـم[. ومـع عـدم 
حتديـد رسـوم آثـار هـذا الزمـن يف عـام ٢٠١٧ إال أن عينـة مـن 
غصينـات يابسـة أخـذت مـن منشـأة حجريـة يف موقـع القلعـة 
إبـان  املنطقـة  تلـك  يف  اسـتيطاناً  يثبـت  قـد  تاريخـاً  أظهـرت 

العصـر احلديـدي الثانـي.

ــج املســح عــام ٢٠١٧ اكتشــاف منطقــة القلعــة  ومــن أهــم نتائ
يف  برتــون  إال  يذكرهــا  لــم  التــي   )٣.٢ )اللوحــة  األثريــة 
رأس  وهــي   )8٩-88  :١8٧٩ )برتــون  عشــر  التاســع  القــرن 
ــراً( مــن حجــارة  ــوي )١٠٠ × 6٠ مت ــن جــزؤه العل ــل محّص جب
ــه. وقــد كان  ــى مــا حول ــاً يشــرف عل ــراً تقريب ارتفاعهــا 6٠ مت
شــيد للمســتوطنة جــدار حتصــني بقــي منــه ســليماً وصلــة 
طولهــا ١٢ متــراً مــن كتــل احلجــر الرملــي متطاولــة جنبــات 
االســتيطان  أطــالل  متتــد   .)A٣.٣ )اللوحــة  اجلبــل  حافــة 
الكثيــف مــن مصاطــب وجــدران يزيــد ســمكها علــى متــر واحــد 
متعامــدة علــى اجلانــب الشــرقي مــن اجلــرف ويف قــاع شــعيب 
ــل الصفــراء شــماالً. هــذا الشــعيب فــوق بطــن  ــق مــن جب ضي
الــوادي حتجــب الرؤيــة عنــه شــظية مــن اجلبــل فأضحــى مكاناً 
محميــاً اليصــل إليــه أحــد. وتثبــت غــرف صغــار مســتطيلة 
وكميــات كبيــرة مــن أدوات الطهــي والتخزيــن أعمــاالً منزليــة 
يف هــذه الناحيــة، وظهــر مــن لفيــف الفخــار علــى أدمي املوقــع 

أنــه متجانــس نســبياً يف العصــر الهلينســتي املتأخــر.

املدينة النبطية الرومانية
أثريــة  قطاعــات  مــن  الرومانيــة  النبطيــة  املدينــة  تتكــون 

املسح األثري لواحة البدع مبنطقة تبوك )املوسم األول ١4٣8هـ/٢٠١٧م(
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طبيعــة  معاييــر  حســب  منطقيــاً  ؛ جمعــت  أدنــاه  معروضــة 
املوقــع وتراتــب الزمــن. وعثــر علــى كميــة كبيــرة مــن فخــار 
أواخــر القــرن األول قبــل امليــالد حتــى القــرن الرابــع ميــالدي 
يف معظــم املناطــق خاصــة يف موقــع املركــز احلضــري. وظهــر 
علــى بعــض النواحــي )موقعــي البــرج وامللقطــة( أدلــة علــى 
اســتيطان إســالمي فيهــا أيضــاً مــن خــالل الفخــار املرفــوع مــن 

املوقــع ونــوع املنشــآت.

املركز احلضري
تطــورت املدينــة الرئيســة يف وســط املاحلــة علــى اجلانــب 
الغربــي مــن الــوادي حتــى مغايــر شــعيب؛ يفصــل بينهمــا طريــق 
اإلســفلت )اللوحــة ٣.4أ(. ومــع تصورنــا أن مســاحة املنطقــة 
احلاليــة تقــارب ٢6 هكتــاراً )8٥٠ × ٣٠٠ متــر(، فإنــه يرجح أن 
الناحيــة اجلنوبيــة الغربيــة مــن املوقــع قــد تضــرر منهــا مقــدار 
ــا. وســبق أن  ــة عليه ــة منشــآت حديث ــراً؛ نظــراً إلقام ١٥٠ مت
ذكــر موســيل )١٩٢6: ١١٣( املوقــع ووصفــه برتــون )١8٧٩: 
 :١٩٧٢( وآخــرون.  وبــار   )٢١٧-٢١٩  :١٩٥٧( وفيلبــي   )88
٣٣( واألنصــاري وآخــرون )٢٠٠٢: ٣٠– ٣١(. أمــا حاليــاً فقــد 

شــطر املوقــع واٍد صغيــر إلــى نصفــني:

املاحلة الشمالية: املنطقة العامة
هــذه املنطقــة الشــمالية تتســع شــرقاً وقــد تضــررت بعمــران 
مــن  أساســاته  اآلن  مهجــور  ومســجدها  احلديثــة،  القريــة 
األســمنت )اللوحــة ٣.4أ( وتقــع هــذه القريــة علــى املدينــة 
القدميــة وهــي بــال شــك جديــرة بإجــراء دراســة معماريــة 
ــة مــن شــأنها أن تســجل التطــور  ــة وأثري عليهــا وكــذا جغرافي
احلــادث علــى املشــهد عمومــاً فضــاًل عــن إعــادة اســتخدام 
الكثيــر مــن كتــل اجلبــس الكبيــرة، ويقــع شــرقاً مــن القريــة 
نــواٍح حديثــة مزروعــة بهــا قنــوات وأبيــار كلهــا علــى محــور 
ــم يحــدد  ــوادي. ول ــي لل ــب الغرب ــى اجلان الشــمال-اجلنوب عل
مــدى التداخــل بــني هــذه املنطقــة املزروعــة واملدينــة القدميــة.

يظهــر أن املنطقــة الغربيــة يقســمها ســور ينقــاد مــن الشــمال 
إلــى اجلنــوب طولــه ٢٠٠ متــر يلتحــم شــماالً مبــا يشــبه البــرج 
الكبيــر، ويقــع شــرقاً منــه مباشــرة منشــأة مســتطيلة متباينــة 
6٠ × 4٠ متــراً علــى وجــه التقريــب؛ شــيدت مــن كتــل حجــارة 
اجليــر املرجانــي يف وســطها فنــاء حتيــط بــه غــرف صغــار 

ــع  ــى اآلن. ويق ــه حت ــم حتــدد هويت ــل ١( )اللوحــة ٣.٥أ( ول )ت
جنوبــاً مــن هــذا البنــاء أراٍض بعضهــا بــور فيهــا قبــور إســالمية 
معاصــرة وخــزان كبيــر )٢٥ × ٢٠ متــر تقريبــاً( شــيد مــن كتــل 
اجلرانيــت مليــس بطبقــة ســميكة )اللوحــة 4.B٣( ويظهــر 
تــالن كبيــران بأقصــى اجلنــوب )٢ و٣( رمبــا بهمــا منشــآت 
كبــار. تشــكل األساســات علــى التــل رقــم٢ )8٠ × 4٠ متــراً 
تقريبــاً( مخطــط بنــاء شــيد مــن صفــي غــرف صغــار بينهــا 
ــط مــن  ــى خلي ــل ٣ عل ــع الت ــر )اللوحــة 4.C٣(. ويق ممــر كبي
تكوينــات جيولوجيــة وشــماالً منــه مبنــى ومدرجــات مربعــة 
تقريبــاً )اللوحــة ٣.4أ(. ويقــع جنوبــاً منــه جــدران عريضــة لــم 
تعــرف وظيفتهــا قائمــة علــى جنبــات التــل. قــد حــددت غربــاً 
مــن التلــني ٢ و٣ جــدران أخــرى طويلــة وجهتها شــمالية جنوبية 
وشــرقية غربيــة متصلــة ببنــاء مســتطيل كبيــر شــرقاً مــن مغاير 
شــعيب )اللوحــة ٣.٥أ، ب(. ومــع زوال النصــف الشــرقي مــن 
هــذا البنــاء األخيــر جــراء تعبيــد طريــق اإلســفلت إال أنه يســهل 
التعــرف علــى بــرج مســتطيل عنــد الركــن الشــمالي الغربــي 
للبنــاء؛ ميتــد القســم الغربــي 4٢ متــراً تقريبــاً ويحتمــل أنــه 
قــد  )٣٢ متــراً(  الوصلــة  أن  ويظهــر  آخــر.  مســتطيل  بــرج 
أضيفــت إلــى نفــس احملــور. وقــد اكتشــف الرحالــة بــار النقــش 
الالتينــي يف عــام ١٩٧٠ علــى مســافة ٢٠٠ متــر شــماالً مــن 

هــذا املبنــى حســبما أفــاد بــه أحــد ســكان الواحــة.

املاحلة اجلنوبية: املنطقة السكنية
كانــت الناحيــة اجلنوبيــة مــن املاحلــة )تــل 4, ٣٥٠×٢٠٠ متــر( 
)اللوحتــان ٣.4أ( حتــى وقــت قريــب رقعــة واســعة مــن املــزارع  
اســتخدمت لتربيــة املواشــي كمــا ظهــر علــى أبنيــة مســتطيلة أو 
دائريــة دقيقــة اجلــدران أو ضعيفتهــا علــى التــل مــن الشــرق. 
ولوحظــت يف وســط هــذه الناحيــة قنــاة مــاء طولهــا ١٩٠ متــراً 
وجهتهــا شــمالية جنوبيــة، وأســفل هــذه املنشــآت جــدران مــن 
اجلبــس ظاهــرة للعيــان يف النصــف الغربــي مــن املوقــع راســمة 
مخطــط منطقــة الســكن؛ بهــا منــازل صغيــرة الغــرف وجهتهــا 
مــع اجلهــات األصليــة األربــع. وممــا يؤســف لــه تضــرر القطــاع 
ــر مــن قســم شــيد يف  ــة، وظه ــي جــراء املنشــآت احلديث الغرب
التــل 4 بقــاء بعــض اإلنشــاءات ســليمة وارتفاعهــا أكثــر مــن 
متريــن. وهنــاك علــى هــذا التــل مــن اجلنــوب الغربــي ركام 
مســتدير قطــره ٢٥ متــراً رمبــا أنــه بــرج وحــدة ملنطقــة الســكن 

.)A٣.4 اللوحــة(



٥٩

مستوطنات حضرية إضافية
ــاً  ــرة يف الواحــة قريب ــار متناث لوحظــت عــدة مســتوطنات صغ
مــن موقــع القلعــة. أوالً، عثــر علــى بقايــا معماريــة يف الرديــدة 
ــة مــن  ــاوة طبيعي ــى نب ــوادي عل ــب الشــرقي مــن ال ــى اجلان عل
اجلبــس وحجــارة اجليــر املرجانــي عنــد اجلبــل مــن األســفل، 
ويغلــب علــى ناحيتهــا الغربيــة رقعــة مــن الطمــي حجمهــا 4-٥ 
أمتــار. وكانــت تغطــي هــذا املوقــع وقــت زيــارة فيلبــي أطــالل 
أبنيــة قدميــة. أمــا اليــوم، فقــد تضــررت كثيــراً جــدران صغــار 
مــن احلجــارة يف ناحيتــني بنصفــه اجلنوبــي، وتشــير األطــالل 
الســليمة يف الشــمال الغربــي إلــى وجــود منــزل صغيــر الغــرف 
وجهتــه علــى احملــور الشــرقي الغربــي، ورمبــا يوجــد شــارع 

.)A٣.6 اللوحــة(

حتتشـد منشـآت بيـوت أخـرى قدميـة بأقصى الشـمال يحدها 
مـن الشـرق سـور طولـه ٥٥٠ م، ومـن الغـرب جـدار طولـه 8٥ 
م عنـد نبـاوة مـن اجلبـس. وتنتشـر قبـور إسـالمية علـى رقعـة 
واسـعة مـن األطـالل القدميـة. وأقيمـت مزرعـة حديثـة إلـى 
مـن  مجموعـة  وهنـاك  بالتـراث.  أضـر  الشـمال ممـا  أقصـى 
املنـازل علـى امتـداد 8٠ متـراً تقريباً شـماالً من القلعة تفصلها 
مقابـر حديثـة. ويتطابـق هـذا القطـاع  مـع وصـف برتـون يف 
النصـف الثانـي مـن القـرن التاسـع عشـر حيث أشـار إلى كومة 
أتربـة داكنـة اللـون ومخلفـات علـى ناحيـة الـوادي مـن الشـرق 
فيهـا بقايـا أفـران وعمـالت معدنيـة )برتـون ١8٧٩: ٩١-٩٢(. 
بنـاء  القلعـة احملصـن شـيد  الغربـي مـن قمـة  وعلـى اجلانـب 
مسـتطيل طولـه ٢٥ متـراً؛ وهـو مبنـى رسـمي جدرانه من اللن 
املنطقـة  هـذه  ومتتـاز   .)C٣.٣ )اللوحـة  مجصصـة  سـميكة 
وبقيـة املدينـة النبطيـة الرومانيـة عـن اجلانـب الشـرقي مـن 

القلعـة باجلبـس ومختلـف املنشـآت وتنظيمهـا.

رمبــا أن جلميــع هــذه املنــازل شــرقاً مــن وادي عفــال صلــة 
بقــع الســتخراجه فيهــا  ثــالث  باملجابــس حيــث عثــر علــى 
جبــل  بأســفل  عــام ٢٠١٧م  عليهــا يف  عثــر  مربعــة  حجــارة 
ــى ســكن  ــوادي عل ــن ال ــي م ــب الغرب ــر يف اجلان ــراء؛ عث الصف
مســاحته  املاحلــة  مــن  وجنوبــاً  األصيفــر  رأس  بشــمالي 
١8٠×١١٠ م )اللوحــة 8.C٣(. وشــيدت مــن احلجــر املســطح 
جــدران مبــاٍن كبيــرة بعضهــا طولــه ٢٠ متــراً علــى القمــة وعلــى 

شــمالي وشــرقي جبــل مــن الطمــي املتكتــل.

املقابر النبطية
منطقــة مغايــر شــعيب )املوقــع ٢٠٠-8٢ إنغراهــام وآخــرون. 
الرحالــة  باهتمــام  حظيــت  العظيمــة  وقبورهــا   )١٩8١
واملستكشــفني الســابقني )ال ســيما روبــل ١8٢٩: ٢١٩-٢٢٠، 
برتــون، موســيل ، فيلبــي ، إلــخ(. )اللوحــة ٣.٧( متتــد حوالــي 
8٠٠ م علــى طــول اجلانــب الشــرقي مــن جبــل طبيعتــه مــن 
احلجــر الرملــي. وتقــع املقابــر النبطيــة املقطوعــة يف واجهــات 
اجلانــب  علــى   )D و   C و   B فيلبــي  )مجموعــات  اجلبــل 
ــزوار  ــزاً لل ــاً مرك ــه حديث ــر اعتمدت ــي مــن شــعيب صغي اجلنوب
التــراث  )هيئــة  الوطنــي  والتــراث  للســياحة  العامــة  الهيئــة 
حاليــاً ( وهنــاك ٣4 قبــراً ضخمــاً )منهــا ٢٣ قبــراً الحظهــا 
فيلبــي( منهــا قبــران عميقــان و١٠١ قبــر عاديــة كلهــا بأســفل 
ســّيج شــرقي  الشــرقي؛  اجلنــوب  قمتــني يف  وعلــى  اجلبــل 
ــة  ــة وأبني ــه أطــالل أثري ــق األســفلت بداخل ــى طري ــر حت املقاب
ــور الضخمــة  ــراج )اللوحــة ٣.4أ(. معظــم القب صغــار رمبــا أب
)لهــا بــاب مــن الوســط( وغرفــة رئيســة وأحيانــاً غرفــة ثانيــة 
علــى اجلانــب؛ نحــت علــى جوانــب اجلــدران حفــر مســتطيلة 
أو قبــور يف أرضيتهــا متتــاز بــدرج فيهــا ومقاعــد علــى جانــب 
املدخــل )نعمــي وآخــرون ٢٠١٥: ٥٠-٥١(. ونحتــت يف منطقــة 
ــزدان بزخارفهــا  ــى واجهــة اجلبــل ت ــور عل ــر شــعيب 8 قب مغاي
املنحوتــة و١٠ قبــور لــم تزخــرف واجهاتهــا  و١6 قبــراً ليــس لهــا 
واجهــات حيــث تــآكل معظــم واجهاتهــا ومــا بقــي ســليماً منهــا 
إال مــا نحــت عميقــاً يف الصخــر، وحتتــاج الواجهــات املزخرفــة 
إلــى دراســتها بالتفصيــل يف املواســم القادمــة؛ تتألــف الزخرفة 
عــادة مــن أفريــز مزخــرف بحلــة خطــوة الغــراب وقبــر واحــد 
ــة  ــة يوناني ــا دوري ــى أنه ــه عل ــد النظــر يف زخرفت )T472( أعي

رومانيــة )انظــر الســحيباني والفــواز ٢٠١8(.

وزخــارف واجهــات املقابــر بــال تفاصيــل، ومظهرهــا العــام 
الســبب  ويعــود  والبتــراء،  احلجــر  يف  التــي  كمثــل  ليســت 
بالتأكيــد إلــى نــوع الصخــر كمــا حلظــه فيلبــي )١٩٥٧: ٢٢٠( 
حيــث إن طبيعــة اجلبــل مــن احلجــر الرملــي اخلشــن فهــي 
التناســب نحــت الزخــارف الدقيقــة عليهــا؛ وهــذا ســبب نــدرة 

النقــوش يف املنطقــة )ميليــك ١٩٧٢؛ نعمــي ٢٠٠٣(.

كانــت منطقــة األصيفــر األثريــة يف املاضــي االمتــداد اجلنوبــي 
الشــرقي ملغايــر شــعيب وفيهــا مقابــر كثيــرة مــع أنهــا قــد 

املسح األثري لواحة البدع مبنطقة تبوك )املوسم األول ١4٣8هـ/٢٠١٧م(
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ــا  ــوب منه ــى اجلن ــراً إلنشــاء قاعــدة عســكرية إل تضــررت كثي
)مجموعــة فيلبــي A؛ ١٩٥٧:٢٥٧؛ الشــكل A-B 10( وطبيعــة 
ــي  ــة مــن املنطقــة يف طبقــة مــن احلجــر الرمل ــة الغربي الناحي
علــى قمــة مــن طــني اجليــر املتحجــر قطرهــا ٢٥٠ متــراً وثالثــة 

أرؤس يحدهــا شــرقاً حــرف طويــل مــن اجلبــل.

متتــد املقابــر علــى مســاحة ٥٢٠ متــراً تقريبــاً مــن الشــمال إلــى 
اجلنــوب و ٣4٠ متــراً مــن الشــرق إلــى الغــرب، تضــم بقايــا 
ــه وحتاتــت بــال  ــر مقطــوع يف الصخــر قــد تضــررت واجهت قب
ــاً أكثرهــا تعــرض للنبــش  زخرفــة، وأكثــر مــن 4٧٥ قبــراً عادي
الشــكل،  مســتطيلة  الرملــي  الصخــر  يف  منحوتــة  والنهــب 
وجهتهــا مــن الشــرق إلــى الغــرب أو مــن الشــمال إلــى اجلنــوب، 
يبلــغ عمــق القبــور العاديــة ٢ متــر قــد تضــم عــدة أفــراد أو 
أكثــر فــوق بعــض، وتختلــف يف أحجامهــا؛ بعضهــا لألطفــال 
أو الرضــع وعــادة ماتغلــق بصفــاح مــن احلجــارة وجتصــص 
ــط  ــي احملي ــن احلجــر الرمل ــن تكوي ــا م ــرف عليه ويســهل التع
بهــا. وأمــا مقابــر األصيفــر )مغايــر شــعيب( فيظهــر أنهــا قــد 
كانــت محميــة بعــدة أبــراج علــى اجلبــال وإلــى الشــرق مــن 

مغايــر شــعيب )اللوحــة ٣.4أ(.

وهنــاك مقبــرة أخــرى تغطــي مســاحة 4٠٠ متــر عرضهــا 4٠ 
ــدة شــرقاً مــن الواحــة )اللوحــة ٣.4أ( عرفــت  ــراً يف الردي مت
مــن حفــر النبــش التــي طالتهــا؛ ظهــرت علــى صــور القمــر 
يحدهــا مــن الغــرب جــدار فاصــل ينطلــق مــن الشــمال إلــى 
اجلنــوب طولــه ٥٥٠ متــراً وعــدة قبــور عاديــة تعرضــت للنهــب 

ــر األصيفــر. ــى الغــرب تشــبه مقاب ــا مــن الشــرق إل وجهته

منطقة الزراعة القدمية واالستيطان اإلسامي
يبـدو أن موقـع الزراعـة قـد طالـه تغيـر طفيـف بـني العصـور 
أمـا  هكتـار.  بـــ٣٠٠  مسـاحتها  تقـدر  حيـث  واليـوم؛  القدميـة 
اليـوم فتمتـد مسـاحات الزراعـة والنخيـل علـى جوانـب وادي 
الرديـدة وعلـى  الشـرقي وجنوبـي  عفـال خاصـة علـى جانبـه 
طولهـا  مـاء  قنـاة  وهنـاك  للقلعـة.  املقابـل  الغربـي  اجلانـب 
مـن صفـاح  اجلنـوب، شـيدت  إلـى  الشـمال  مـن  46٠م متتـد 
امليـاه مؤكـدة أن هـذا  احلجـارة غطتهـا طبقـة سـميكة بفعـل 
امتـداد ملنطقـة زراعيـة يف أقصـى جنوبـي العدفة. عثر يف هذا 
القطـاع علـى جـدران فاصلـة للزراعة، وعدة شـقف من الفخار 

النبطـي قريبـة مـن بنـاء قـدمي لـم يعـرف، ولوحـة صغيـرة مـن 
املعـدن نقـش علـى جانبيهـا نـص التينـي يذكـر جنـدي احتياط؛ 
وهـذا يـدل علـى مفـارز مـن جيـش الرومـان يف الواحـة وبعـض 

احملليـة.   اإلدارة 

قطــاع امللقطــة هــو الوحيــد الــذي شــيد علــى  رواســب طمــي  
يف وســط الــوادي ووصفــه موســيل )١٩٢6: ١١8(، وفيلبــي 
)١٩٥٧: ٢١6-٢١٧( واألنصــاري وآخــرون )٢٠٠٢: ٣6-٣٧(. 
وقــد ذكــر الغبــان بعــد حفــر مجســني للكشــف عــن طبقــات 
اســتيطان يف  مراحــل  بثــالث  مــر  القطــاع  هــذا  أن  التربــة 
اإلســالم بــني القرنــني الســابع والثانــي عشــر ميــالدي )الغبــان 
وآخــرون ٢٠١١: ٢٠١-٢٠٩، ٣٢١-٣٣٠( وتبلــغ مســاحة املوقــع 
ــاء  ــال وبن ــد تضــرر مــن ســيول وادي عف ــراً( وق )٢٢٠×٣٣٠مت
منــازل حديثــة. وكان يف املنطقــة منشــآت مــن احلجــارة حســب 
الروايات الســابقة وخزان مســتطيل وحصن أبراجه مســتديرة 
ورمبــا متــراس مــن اللــن. ويظهــر أن قشــر البيــض امللــون يثبــت 

ــداد نطــاق الزراعــة كان يف الزمــن الكالســيكي. أن امت

وعلــى مســافة ٥٥٠ متــراً إلــى الشــمال الشــرقي حيــث قطــاع 
البــرج ٧٠٠×٥٠٠ متــر؛ يعتقــد أنــه املــكان الــذي اســتقى منــه 
موســى مــن البئــر والتقــى زوجتــه صفــورة بنــت شــعيب )برتــون 
١8٧٩: ٩8-١٠٠؛ موســيل ١٩٢6: ١١8؛ فيلبــي ١٩٥٧: ٢١4، 
 :٢٠٠٣ رشــيد  ٣١-٣6؛   :٢٠٠٢ وآخــرون  األنصــاري  ٢١6؛ 
يف  منحوتــة  بئــر  هــي:  ثالثــة  األطــالل  وأنــواع   )١6١-٩68
الصخــر تســمى بئــر الســعدني كان يحيــط بهــا يف املاضــي بنــاء 
مــن حجــارة كالبــرج حســبما ذكــره برتــون )اللوحــة ٣.6ب(، 
ــد  ــن العصــر اإلســالمي ق ــوات م ــاك خــزان مالصــق لقن وهن
رمم وجــدد عــدة مــرات خاصــة يف العصــر اململوكــي، وحصــن 
ــى الشــمال  ــع إل ــي بعضــه ســليم يق ــن العصــر اململوك ــع م مرب
الشــرقي مــن املنشــآت الســابقة. أجــرى فيــه البديــوي )٢٠١4( 
تنقيبــاً، ومثلــه منشــآت مربعــة قريبــة مــن قنــاة مائيــة نقــب 
فيهــا أحــد منســوبي الهيئــة العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي، 
إبــان  تســتعمل  كانــت  البئــر  أن  الشــك  إلــى  مايدعــو  وثمــة 
العصــور القدميــة مــع عــدم العثــور حتــى اآلن علــى أي أطــالل 

ــرج. ــة الب يف منطق



6١

كلمة أخيرة
اســتجالئها  إلــى  بحاجــة  الواحــة  عــن  أوليــة  صــورة  هــذه 
وتوكيدهــا، واليتأتــي هــذا إال بإجــراء املزيــد مــن البحــوث 
امليدانيــة؛ مــع ضــرورة حتديــد أصــل كل منطقة أثرية وتسلســل 
زمنهــا بدقــة ، فضــاًل عــن تفاصيــل منط االســتيطان يف املدينة 
ووظيفــة هــذه األبنيــة الدفاعية/احلرفيــة واإلداريــة، ويجــب 
أيضــاً معرفــة مــا طــرأ علــى املشــهد عمومــاً مــن تغيــرات علــى 
ــك  ــة ذل ــح تطــور اســتيطان البشــر وطبيع نحــو أفضــل لتوضي
إذ البــد مــن رتــق الفتــوق الزمنيــة ممــا قبــل التاريــخ والعصــر 
البرونــزي والعصــر احلديــدي، واإلجابــة مــن منطلــق أســس 
أثريــة علــى الســؤال املهــم: إن كانــت البــدع عاصمــة مديــن 

الشــهيرة هــي امللجــأ املزعــوم ملوســى.

تظهــر علــى الســاحة تســاؤالت أخــرى فيمــا يخــص مكانــة 
البــدع اإلســتراتيجية يف الدولــة النبطيــة وعالقتهــا باملوانــئ 
علــى الســاحل العربــي ودورهــا يف الواليــة العربيــة يف ظــل 
حكــم الرومــان والبيزنطيــني. هــل وجــود البــدع وازدهارهــا كان 
بســبب ارتباطهــا بطــرق القوافــل القدميــة؟ هــل أدى انهيــار 
التجــارة يف القرنــني الرابــع واخلامــس إلــى انتهــاء االســتيطان 
باكــورة هــذا  الفريــق يف  الواحــة؟ اليســع  قبــل اإلســالم يف 
البحــث إال أن يؤكــد أن البــدع كانــت واحــة كبــرى يف شــمال 
غربــي اجلزيــرة العربيــة وقــد غفــل عنهــا العلمــاء والعامــة زمنــاً 

ــاًل. طوي
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نفــذ الفريــق الســعودي الفرنســي املشــترك لآلثــار برنامــج 
مســح اآلثــار يف محافظتــي الســليل ووادي الداوســر خــالل 

املــدة الواقعــة مــن ٢٢ فبرايــر الــى ٢ مــارس ٢٠١6. 

هدف املسح يف محافظتي السليل ووادي الدواسر
مــن أهــداف املســح يف هاتــني احملافظتــني متابعــة مشــروع 
اخلرائــط  علــى  وإنزالهــا  وتوثيقهــا  وتدوينهــا  اآلثــار  مســح 
األثريــة، وذلــك للحصــول علــى معطيــات أثريــة جديــدة للتمكــن 
مــن كتابــة تاريــخ هاتــني املنطقتــني اللتــني تقعــان علــى الطريــق 
التجــاري الــذي كان يربــط قريــة الفــاو مــع شــرق وأواســط 

ــرب. ــرة الع جزي

لآلثــار  العامــة  الهيئــة  فريــق  بــأن  هنــا  بالذكــر  اجلديــر 
ــذ  ــاً( قــد نّف ــراث حالي ــة الت ــي )هيئ ــراث الوطن والســياحة والت
ــي الســليل عــام ١٩٧8.  ــاً ملنطقــة شــمالي وجنوب مســحاً جزئي
)اللوحــة  الســليل  وثقــت منشــآت حجريــة يف جنوبــي  وقــد 
4.١(١. كمــا قــام فريــق الهيئــة مبســح شــمالي وادي الدواســر٢. 

تركــزت عمليــات املســح األثــري يف هــذا املوســم بشــكل كبيــر يف 
الهضــاب الواقعــة  شــمالي مدينــة الســليل، كمــا مت أيضــاً مســح 

بعــض املنحــدرات والهضــاب املطلــة على وادي الدواســر. 

املنشــآت األثريــة املبنيــة مــن األحجــار الطبيعيــة غيــر 
املشــذبة 

بفضــل هــذه املســوحات مت ســد ثغــرات يف معارفنــا بخصــوص 
ــة يف املناطــق احمليطــة بالســليل، خصوصــاً  املنشــآت احلجري
ــن  ــات م ــم مســحها يف الثمانيني ــم يت ــي ل باجتــاه الشــمال والت
حجريــاً  مبنــى   ١٧4 وتوثيــق  تســجيل  مت  املاضــي.  القــرن 
إضافيــاً موزعــة علــى ٣6 موقعــاً أثريــاً مختلفــاً موجــودة يف ١6 

١   انظر زارنس وآخرون، أطالل، العدد الثالث عام١٩٧٩م
٢   انظــر أســكوبي وآخــرون، أطــالل، العــدد الثانــي والعشــرون، عــام 

٢٠١٢م

ــل اســما٣ )اللوحــة 4.٢أ(. ــا يحم مكان

كل هــذه املنشــآت احلجريــة هــي مبنيــة مــن األحجــار الطبيعيــة 
غيــر املشــذبة وقــد أخــذت مــن املواقــع. ومــن املدهــش وجــود 

عــدة طــرق للبنــاء وأيضــاً أشــكال معماريــة متنوعــة. 

مــن بــني ١٧4 مبنــى حجريــاً مت توثيــق ٩٠ مدفنــاً مــن عصــور 
مــا قبــل التاريــخ )األلــف الرابع-األلــف األول ق.م.(. يف الواقــع 
أغلبيــة املبانــي احلجريــة هــي عبــارة عــن ركــم حجريــة )اللوحــة 
4.٢ب(. ومــع ذلــك، فإننــا نالحــظ أن الشــكل اخلارجــي ال 
فالركــم احلجريــة  الفعلــي.  الشــكل  مــع  بالضــرورة  يتوافــق 
الواقــع هيــاكل محفوظــة بشــكل ســيء  تكــون يف  ميكــن أن 
ــر املشــذب )اللوحــة  ــاء غي ــي بنيــت مــن حجــر البن ــة والت للغاي
الواجهــة اخلارجيــة  مــن حجــارة األرتوســتات يف  أو  4.٣أ( 
)اللوحــة 4.٣ب(. وهــذه املقابــر هــي يف أغلبيتهــا دائريــة لكــن 

ــا.  ــة الزواي ــا مربع بعضه

وقــد مت أيضــاً تســجيل وتوثيــق العديــد مــن املقابــر املســمارية 
ثلثهــا عبــارة عــن مدافــن مســمارية ذوات رؤوس مثلثــة مفرغــة 
الريــن  جبــل  مواقــع  يف  احلــال  هــو  كمــا  4.٣ج(،  )اللوحــة 
والظربــون، أمــا املدافــن األخــرى فهــي مســمارية الشــكل ذوات 

ــة. )اللوحــة 4.4أ(. ــة مليئ رؤوس مثلث

وعــالوة علــى ذلــك، جتــدر اإلشــارة هنــا بــأن احلــاالت الفريــدة 
التــي لهــا أشــكال معماريــة خاصــة فعددهــا قليــل جــداً يف 
ــن محــاط بســور  ــق مدف ــا بتوثي ــد قمن ــع، ق ــة. يف الواق املنطق
دائــري الشــكل )اللوحــة 4.4ب( ومدفــن دائــري الشــكل قمتــه 
مكونــة مــن أدراج ومدفــن وحيــد مذيــل مكــون مــن ١٢ كــوم 

املواقــع  مــع  الدواســر  ووادي  الســليل  يف  األماكــن  أســماء  الئحــة   ٣
تاريــخ  بالترتيــب حســب  األثريــة؛ وهــي  واملوجــودات  واإلحداثيــات 
االكتشــاف:  الرســن، الراشــدي، العبيلــة، الرثيمــاء، بهجــة، احلمــرور، 
البكــرة،  وادي  متــرة،  الوديعــة،  هجــرة  ســنام،  اخلانوقــة،  اللثبــة، 

جــراف. البكــرة،  مــرخ، صفــراء  األصبعــة، 

 التقرير األولي للبعثة األثرية السعودية الفرنسية املشتركة يف منطقة الرياض،
محافظتي السليل ووادي الداوسر١٤٣٧هـ/٢٠١٦م.

منير عربش،كريستيان روبان، نايف القنور، عايد احلماد، أليسيا بريوليتا،
شارلي بولياكوف، أناييس شوفالييه، بدر أبا حسني.
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جدول يبني نوع املنشآت احلجرية ومكان وجودها يف املواقع

ركامي
قبر 

بيضاوي 
فارغ الرأس

قبر 
بيضاوي 

مليء 
الرأس

قبر 
حجري 
أوحجارة 

قائمة

قبر 
محّوط 
بحجارة

قبر
مذيل

سور 
حجري

منشأة 
صغيرة 
بجانب 

قبور

ُرَجيم 
أو 

حجر 
قائم

غير 
املجموعمحدد

١٣4الرسن )١(

٢٢١٢٢١١6٢٢٣٩الراشدي)١(

٢١١4العبيلة)١(

١١الرثيماء

٣١٢١٧بهجة )١(

 ١ ١بهجة)٢(

١١٢4بهجة)٣(

١١بهجة)4(

١١١٣بهجة)٥(

٥٢٩ ١ ١احلمرور)١(

١١احلمرور)٢(

٢ ١١احلمرور)٣(

١٢٣٥١١١٣احلمرور)4(

١١١٣احلمرور)٥(

١١احلمرور)6(

١١٢احلمرور)٧(

٢٣١١٧احلمرور)8(

١١١١48احلمرور)٩(



6٥ املسح األثري حملافظتي السليل ووادي الداوسر١4٣٧هـ/٢٠١6م

ركامي
قبر 

بيضاوي 
فارغ الرأس

قبر 
بيضاوي 

مليء 
الرأس

قبر 
حجري 
أوحجارة 

قائمة

قبر 
محّوط 
بحجارة

قبر
مذيل

سور 
حجري

منشأة 
صغيرة 
بجانب 

قبور

ُرَجيم 
أو 

حجر 
قائم

غير 
املجموعمحدد

١١اللثبة)١(

١٣١٣8اللثبة)٢(

١١اللثبة)٣(

١١  اللثبة)4(

٢4٥٢8٢١اللثبة)٥(

١١اللثبة)6(

١١٢اخلانوقة )١(

١١٢ اخلانوقة)٢(

١١١٣اخلانوقة)٣(

٢٢هجرة الوديعة)١(

١٣4هجرة الوديعة)٢(

٧١١٢١١مترة)١(

١٢٣صفراء البكرة

١١ جراف)١(

٢١٣جراف)٢(

4٠٧١٧٢4١١١٧٢٢٢٥٢٠١٧4املجموع
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حجــارة تشــكل ذيلــه )اللوحــة 4.٥ب(. فليــس مــن املســتبعد 
وجــود مدافــن أخــرى مــن هــذا النــوع يف هــذه املنطقــة ولكــن 
ــة مــع  ــل جــداً باملقارن ــات فعددهــا القلي ــة اإلحصائي مــن ناحي
األنــواع األخــرى مــن الهيــاكل احلجريــة هــو غريــب ومدهــش. 

ويوجــد لدينــا حالــة خاصــة ونــادرة أخــرى وهــي وجــود مدفــن 
مكــون مــن ركام حجــري وجــزء مثلــث الشــكل تشــكل بذلــك 
نوعــاً مــن »ثقــب املفتــاح« )اللوحــة 4.٥ج(.  وقــد لوحــظ هــذا 
النــوع مــن املدافــن حتــى اآلن خاصــة يف منطقــة احلائــط ويف 

واحــة خيبــر4.

وهنــاك عــدد مــن هــذه الهيــاكل )ركام أحجــار ومدافــن مبنيــة 
مــن األحجــار غيــر املشــذبة ومدافــن مســمارية( يتبــع لهــا 
وبشــكل واضــح هيــاكل ثانويــة )اللوحتــان 4.6 أ، ب(. لهــا 
ــاء  ــت مــن حجــر البن ــي بني ــاكل الت ــذه الهي ــر، فه أحجــام أصغ
الطبيعــي هــي علــى حــد ســواء رباعيــة الزوايــا. فارغــة أو 
حتديدهــا  يصعــب  فوظيفتهــا  الصغــار،  باحلصــى  مملــوءة 
حاليــاً. وحتتــاج هــذه الهيــاكل إلــى حفريــات علميــة ملعرفــة 
مــا إذا كانــت قــد بنيــت جلمــع بعــض العظــام البشــرية أو 
احليوانيــة أو مــواد أثريــة. ونظــراً لقــرب هــذه الهيــاكل مــن 
املقابــر التــي تعــود إلــى عصــور مــا قبــل التاريــخ ومعزولــة 
جــداً بعضهــا عــن بعــض، فإنــه ال ميكــن إنــكار أنهــا ترتبــط 

باملمارســات والطقــوس اجلنائزيــة /  أو طقــوس معينــة.

وقــد وثقــت ثالثــة هيــاكل كبيــرة نســبياً )طولهــا ٥٠،٢ م( أيضــاً 
يف هــذه املنطقــة. وهــذه الهيــاكل احلجريــة علــى شــكل حــدوة 
ــوح باجتــاه  ــري مفت ــي شــبه دائ ــا فضــاء داخل احلصــان، لديه
الــوادي )اللوحتــان 4.6 ج، 4.٧أ(. ويف واحــد منهــا يوجــد 
اجلــدار  علــى  وضعهــا  منتصبــة مت  أحجــار صغيــرة  ثالثــة 
الداخلــي. لــم يســبق رؤيــة هــذا النــوع مــن الهيــاكل حتــى اآلن 
يف مناطــق أخــرى. فمــن احملتمــل أن تكــون مرتبطــة بطقــوس 

ــا. ــة وخاصــة مبنطقــة الســليل واملناطــق احمليطــة به معين

وعــالوة علــى ذلــك، يوجــد عــدد مــن املقابــر تعلوهــا كومــة 
مــن احلجــارة مرتفعــة نســبياً؛ مــن الواضــح أنهــا أضيفــت 
ــوام  ــان 4.٧ أ، 4.٧ب(. وهــذه األك ــكل )اللوحت ــاء الهي ــد بن بع

4   مت رؤيتها بواسطة صور القمر الصناعي. 

الهيــكل نفســه، قــد  التــي تســتخدم حجــارة مــن  احلجريــة 
 تشــير إلــى إعــادة اســتخدام املقابــر خــالل الفتــرة اإلســالمية.

وإلــى جانــب هــذه الهيــاكل اجلنائزيــة، وثقــت هيــاكل حجريــة 
أخــرى مــن الصعــب حاليــاً حتديــد وظائفهــا.

وبصــرف النظــر عــن أكــوام احلجــارة مت رؤيــة عــدد كبيــر مــن 
احلوطات/الســياجات احلجريــة. وهــذه الدوائــر احلجريــة أو 
الســياجات قــد بنيــت بشــكل تقريبــي. جــزء مــن هــذه الدوائــر 
ُرســم بببســاطة علــى األرض مــن خــالل احلجــارة أو أنصــاب 
األرتوســتات مرتبــة يف دوائــر، يف حــني أن اجلــزء اآلخــر مت 
ــر  ــي غي ــن احلجــر الطبيع ــي م ــن خــالل جــدار حقيق ــاءه م بن
املشــذب ويف بعــض األحيــان بشــكل أنيــق جــداً )اللوحــة 4.8 
مداخــل  لهــا  يوجــد  ال  عــادة  احلجريــة  الدوائــر  وهــذه  أ(. 
ظاهــرة، ولكــن وثقــت بعــض الدوائــر مــع فتحــات )اللوحــة 

4.8 ب(.

الرسوم الصخرية والكتابات الثمودية
كمــا ذكرنــا أعــاله، فمــن أهــداف هــذا املوســم البحــث والعثــور 
علــى املواقــع الصخريــة املعروفــة ســابقاً يف وادي الدواســر 
جنوبــي اخلماســني حيــث مت توثيــق بعــض الرســوم الصخريــة 
يف الســبعينيات مــن القــرن املاضــي٥. وهــذه املواقــع املوســومة 
باالرقــام ١٠-٢١١ و ١٢-٢١١  لــم ننجــح بالعثــور عليها بالرغم 
القــدمي إلنــزال اإلحداثيــات علــى  النظــام  مــن اســتخدامنا 
اخلرائــط الــذي اســتخدمته البعثــة الســعودية يف اخلرائــط يف 
مجلــة أطــالل6. ومــع ذلــك فقــد مت اكتشــاف موقــع جديــد يف 
هجــرة الوديعــة  )اللوحــة 4.٩(.  يحتــوي هــذا املرتفــع الرملــي 
الرســوم  بعــض  علــى  الشــكل  الدائريــة  احلقــول  وســط  يف 
الصخريــة ونقــش ثمــودي وحيــد. والرســم الصخــري الوحيــد 
الــذي ميكــن أن يكــون تصويريــاً هــو ممحــي ومتــآكل يف كثيــر 
مــن األماكــن؛ وهــذا مــا يجعــل تفســيره صعــب جــداً )اللوحــة 

4.١٠ أ(. 

ولكــن يبــدو أن هــذا الرســم الصخــري قــد مت تنفيــذه ضمــن 
امنحــى  الــذي   النقــر  بواســطة  رســمه  مت  خارجــي  إطــار 
بســبب اهتــراء الصخــر. فإطــار هــذا الرســم متباعــداً نســبياً 

٥   انظر زارنس وآخرون ١٩٧٩.
6   راجع بشكل خاص شوفالييه ٢٠١4.
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وســطحي. وأمــا لــون الغشــاء اخلارجــي للصخــر املنقــور فهــو 
نفســه لــون الصخــر احمليــط بالرســم، وهــذا مــا يدعونــا إلــى 
عــّد الرســم قــدمي جــداً )اللوحــة 4.١٠ب(. ولكــن هــذا يتغايــر 
مــع نقــش التاريــخ الهجــري احلديــث  للغشــاءات الصخريــة 
ــع  ــوق الرســوم القدميــة. يف الواق ــة ف ــون واملنحوت الفاحتــة الل
يوجــد فــوق الرســوم املنقــورة القدميــة ويف مــكان أفقــي عــدد 
كبيــر مــن اإلطــارات وانحــدارات مصنعــة حتتــوي علــى نفــس 
اللــون الغامــق للغشــاء الســطحي للصخــر، وهــذا مــا يوجــه 
تفســير وتأريــخ هــذا الرســم إلــى عصــور قدميــة جــداً أيضــاً.

فبعــض الزخــارف هندســية الشــكل كالنتــوء األجــوف واإلطــار 
الكبيــر البيضــوي الشــكل مــن الصعــب معرفــة وظيفــة هــذه 
ــا.   ــرة لنحته ــي أخــذت جهــوداً كبي ــة الت التخطيطــات الصخري
فهــل ميكــن أن تكــون هــذه احلفــر لهــا فائــدة لطحــن املــواد أو 

ألعابــاً للمــرح أو أن يكــون لهــا معنــى رمــزي؟

ــى نقــش ثمــودي  ــر عل ــه ُعث ــا بأن ــر هن ــر بالذك ــراً، اجلدي وأخي
علــى صخــرة لهــا نفــس خلفيــة الغشــاء  األســود مــع لــون بــني 
الرســم القــدمي والتاريــخ الهجــري املنحــوت والــذي ذكرنــاه 
أعــاله )اللوحــة 4.١١ أ(. ويتكــون هــذا النقــش الثمــودي مــن 
أســماء شــخصني »غريبــني« موزعــني علــى ســطرين )رب نصب 
/ نعــم نيــل(، وميكــن إرجــاع هــذه الكتابــات بشــكل تقريبــي إلــى 

النصــف الثانــي لأللــف األول ق.م. 

وهكـذا ميكـن متييـز ثالثة اسـتيطانات واضحة يف هذا املوقع: 
األول يرجـع إلـى عصـور مـا قبـل التاريـخ، تليهـا فتـرة تاريخيـة 
)األلـف األول ق.م.( وأخيـراً العصـور احلديثـة الواضحـة مـن 

خـالل وجـود التقـومي الهجـري وتدهـور حالـة املوقـع.

 وبذلــك فاملواقــع التــي ســجلتها مســوحات عــام ١٩٧8 لــم يتــم 
 العثور عليها والتأكد منها وميكن تفسير هذه الفجوة بأمرين:

إمــا أن األجهــزة التــي اســتخدمت لتحديــد اإلحداثيــات كانــت 
غيــر دقيقــة كمــا هــو احلال اليــوم، أو أن حقول الزراعة املكثفة 
ونظــام الــري املســتخدم منــذ الثمانينيــات مــن القــرن املاضــي 
قــد غطــت النتــوءات الصخريــة التــي نبحــث عنهــا أو طمســتها 
وأزالتهــا بكاملهــا بواســطة املعــدات احلديثــة الضخمــة.  فــال 
ميكــن جتاهــل هــذه االفتــراض األخيــر نظــراً لتكثيــف الزراعــة 

الواضحــة علــى صــور األقمــار الصناعيــة وأيضــاً يف املوقــع 
مــن  أزيحــت  وصخــوراً  وبالطــات  أحجــاراً  الحظنــا  حيــث 

مكانهــا األصلــي بواســطة الناقــالت الضخمــة احلديثــة.

عــدا عــن هــذا النقــش القصيــر، مت توثيــق نقــش آخــر باحلــرف 
العربــي اجلنوبــي مكــون مــن اســم علــم )مصــر( مكــرر ثــالث 
ــل القمــة  ــر مقاب ــى قمــة مرتفــع صغي مــرات ومنحــوت يف أعل
الســابقة يف هجــرة الوديعــة )اللوحــة 4.١١ ب(. وأخيــراً مت 
البكــرة صخــرة  وادي  يف  آخريــني  ثموديــني  نقشــني  توثيــق 
األصبعــة )اللوحــة 4.١٢ ب( وهــذان النقشــان قصيــران أيضــا 
ومكونــان مــن أســماء أعــالم ).بــع ودد قــن / عــذم ودد( و ).بــد 
ودد..( )اللوحــة 4.١٢ ب(. إن حصيلــة الرســوم الصخريــة 
والنقــوش لهــذا املوســم  هــي فقيــرة جــداً يف منطقــة الســليل 
ووادي الدواســر، بينمــا املدافــن واملبانــي احلجريــة كانــت غنيــة 
نســبياً يف املنطقــة التــي مت مســحها وخصوصــاً شــمالي مدينــة 

الســليل.

خامتة
املناطــق  يف  نفــذت  التــي  األثريــة  املســوحات  لنــا   أعطــت 
املجــاورة حملافظــة الســليل فرصــة إلمتــام واســتكمال وبشــكل 
فعــال خريطــة اآلثــار للمنطقــة. يف الواقــع حتتــوي املناطــق 
احمليطــة بالســليل علــى هيــاكل جنائزيــة متناثــرة ضمــن املناظر 
الطبيعيــة وال يوجــد أي جتمعــات مكثفــة للمبانــي احلجريــة 
)مقابــر( يف منطقــة الســليل. ومبــا أنــه لــم ننجــز يف الواقــع 
مســوحات كاملــة ومنتظمــة للمنطقــة فإنــه مــن الصعــب إنشــاء 
ــك، ونظــراً  ــع ذل ــن. وم ــوزع هــذه املداف ــني مــكان ت خريطــة تب
لهــذه النتائــج، فإنــه يبــدو أن املمــر الــذي خطــه وادي الدواســر 
ــة  ــم يشــكل منطق ــة الســليل، ل ــق يف جه ــل طوي يف سلســلة جب

ــل التاريــخ. ــرات عصــور مــا قب مكتظــة بالســكان خــالل فت

قمنــا  الســليل  منطقــة  للمســح يف  املوســم  لهــذا  للتحضيــر 
عــن  واالستشــعار  الصناعــي  القمــر  صــور  علــى  باالطــالع 
بعــد،  وقــد الحظنــا  وجــود جتمــع مكثــف للمدافــن  بأشــكال 
معماريــة خاصــة وأيضــاً وجــود تنظيــم معمــاري ومكانــي مثيــر 
ــن  ــرات م ــد عــدة كيلومت ــى بع ــة الســليل، عل ــي مدين يف  جنوب
قريــة الفــاو القدميــة. وعلــى الرغــم مــن التوقعــات واآلمــال 
املنتظــرة، فإننــا لــم نتمكــن مــن القيــام  إال بزيــارة اســتطالعية 
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قصيــرة إلــى موقــع قريــة الفــاو التــي نقــب فيهــا فريــق ســعودي 
ــك ســعود.  مــن جامعــة املل

يف الواقــع تظهــر صــور األقمــار الصناعيــة وبشــكل واضــح 
بــأن الهضــاب املطلــة واملجــاورة لقريــة الفــاو كانــت عبــارة عــن 

مناطــق اســتيطان مهمــة خــالل عصــور مــا قبــل التاريــخ.   

نأمــل أن نقــوم يف مســتقبل قريــب بالقيــام بزيــارة هــذه املواقــع، 
وتوثيــق هــذه املنشــآت احلجريــة التــي ستســاعدنا حتمــاً بكتابة 
تاريــخ اململكــة العربيــة الســعودية خــالل هــذه الفتــرة الغامضــة 

مــن تاريخهــا العريق.
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مقدمة

هــذا هــو التقريــر األولــي األول عــن اجلــزء املتعلــق بأعمــال 
جامعــة اســتراليا الغربيــة يف مشــروع حتديــد وتوثيــق املمتلكات 
تنفــذ  التــي   )IDIHA( املنقولــة  غيــر  أو  الثابتــة  الثقافيــة 
لصالــح الهيئــة امللكيــة حملافظــة العــال)RCU(.١ مت تشــكيل 
فريــق املســح اجلــوي لآلثــار يف اململكــة العربيــة الســعودية، 
والــذي  املشــروع  ثــان ضمــن  )AAKSAU( كمســار  العــال 
يقــوم حاليــاً بإجــراء دراســات حتليليــة باختصاصــات متعــددة 
للمعطيــات التــي مت احلصــول عليهــا خــالل ســنتني ونصــف 
يف املناطــق النائيــة احمليطــة مبركــز محافظــة العــال مبســاحة 
حوالــي ٢٠.٠٠٠ كيلومتــراً مربعــاً. مســحت كامــل املنطقــة مــن 
خــالل صــور األقمــار الصناعيــة، ومت حتديــد وتعريــف وحتميل 
 )ARCHES( البيانــات  قاعــدة  مــن  نســخة  إلــى  املواقــع 
مصممــة خصيصــاً مــن قبــل جامعــة اكســفورد كمســار ثالــث 
وأول  اجلــوي  للمســح  موســمني  أول  تنفيــذ  للمشــروع.٢ مت 
موســم للمســح األرضــي يف األراضــي احمليطــة بالعــال يف عــام 
ــد  ــت ق ــي كان ــع الت ــن املواق ــق م ــدء بالتحق ــث مت الب ٢٠١8 حي
حــددت باالستشــعار عــن بعــد وتســجيلهاوزيادتها ، كمــا مت 

امللكيــة حملافظــة  للهيئــة  اجلزيــل  بالشــكر  املشــروع  طاقــم  يتقــدم   ١
ــكل الدعــم واملتابعــة املقدمــة  ــذ هــذا املشــروع ول العــال لقبولهــم تنفي
مــن قبلهــم. شــكر خــاص للرئيــس التنفيــذي املهنــدس عمــرو املدنــي، 
وملديــرة اآلثــار الدكتــورة ريبيــكا فــوت، الذيــن بدونهــم لــم يكــن ليــرى 
هــذا املشــروع الضــوء. نــود أن نذكــر األعمــال واجلهــود املشــكورة 
اآلثــار يف  العاملــني يف قســم  وكل  كورترمــني  التــي قدمهــا جيمــي 
جامعــة أكســفورد. كل الشــكر ملنيــرة املشــوح ونــورا العســكر لدورهــن 
يف تنظيــم ورشــة عمــل حــول علــم اآلثــار اجلــوي يف تشــرين األول 
)أكتوبــر(، الشــكر أيضــاً ملنيــرة املشــوح وجــني مكماهــون ومــات دلتــون 
أيضــاً  الشــكر  كل   ،2018B احلقلــي  العمــل  موســم  ملشــاركتهم يف 
كل  للدكتــور روبــرت بولــي وفريقــه مــن جامعــة أكســفورد. أخيــراً 
الشــكر حملافــظ الهيئــة صاحــب الســمو األميــر بــدر بــن عبــد اهلل بــن 

محمــد بــن فرحــان آل ســعود.  
مت تصميــم قاعــدة البيانــات اخلاصــة لهــذا املشــروع مــن قبــل فريــق   ٢
مشــروع املناطــق األثريــة املهــددة باخلطــر يف الشــرق األوســط وشــمال 
ــار يف جامعــة أكســفورد،  ــع ملدرســة اآلث ــا )EAMENA( التاب افريقي
نتوجــه بالشــكر للدكتــور روبــرت بولــي وفريقــه يف اجلامعــة جلهودهــم 

املبذولــة لدعــم مشــروعنا. 

اكتشــاف عــدد كبيــر جــداً مــن املواقــع اجلديــدة ليــزداد العــدد 
ــز  ــي يرك ــر األول ــع بشــكل متســارع. هــذا التقري ــي للمواق الكل
علــى منهجيــة املشــروع، ويقــدم وصفــاً وحتليــاًل أوليــاً لتلــك 

ــر املســح اجلــوي واألرضــي.  ــي ســجلت عب ــع الت املواق

متهيد

يف  األثريــة  التحريــات  يف  للعــال  امللكيــة  الهيئــة  عمــل  بــدأ 
مقاطعــة العــال الواقعــة شــمال غــرب الســعودية يف فبرايــر 
٢٠١8، قســمت املقاطعــة إلــى منطقتــني منفصلتــني، كل واحــدة 
ســيتم مســحها مــن قبــل فريــق أثــري مختلــف. حــددت املنطقــة 
كمركــز  الرئيســية  الطــرق  مــع  مباشــرة  بالبلــدة  احمليطــة 
للمســح األرضــي املكثــف الــذي نفــذ بواســطة شــركة بريطانيــة 
متخصصــة بالعمــل األثــري، هــذا اجلــزء مــن املشــروع عــرف 
باســم املســار األول )Oxford Archaeology(. بقيــة منطقــة 
ألــف   ٢٠ حوالــي  وتضــم  محيطــة  كمناطــق  حــددت  العــال 
ــي تفتقــر  ــدة الت ــع تغطــي معظــم األراضــي البعي ــر مرب كيلومت

للبنــى األساســية. )اللوحــة ٥.١أ( 

العــال يف  اململكــه  صمــم مشــروع )علــم اآلثــار اجلــوي يف 
العربيــه الســعودية( )AAKSAU( ليــدرس ويحلــل املناطــق 
احمليطــة بشــكل عــام وتفصيلــي عبــر تقنيــات مختلفــة. مت 
حتديــد املواقــع مبدئيــاً مــن خــالل حتليــل الصــور اجلويــة 
ــم  ــل Google Earth أو Bing Maps، ث ــرة للعمــوم مث املتوف
ــر  ــرة هليكوبت ــك املواقــع احملــددة ملســاعدة طائ اســتخدمت تل
اســتطالعية لتطيــر فــوق املقاطعــة وفيهــا فريــق مــن املصوريــن 
ــوق  ــث مت التحليــق ف ــوا كل موقــع علــى حــدى، حي ــن وثق الذي
١4.٢٣٣ كيلومتــر مربــع مــن املقاطعــة خــالل موســمني يف 
ســنة ٢٠١8، ومت التقــاط ٧٢،٠٠٠ صــورة جويــة لـــ ١4،4٣٥ 

ــري.  ــع أث موق

أخيــراً، قــام فريــق املشــروع بزيــارات ميدانيــة إلــى مجموعــات 
مــن  بــدءاً  املناطــق،  تلــك  يف  األثريــة  املواقــع  مــن  مختلفــة 

:)AAKSAU(علم اآلثار اجلوي يف اململكه العربيه السعودية، مشروع العا 
تقرير حول موسم ٢٠١٨ للتصويراجلوي واملسح األرضي

هيوتوماس، ميليسا كيندي، ديفيد بوير، ريبيكا ريبر، ماثيو دالتون ، جني مكماهون وديفيد كيندي
ترجمة إبراهيم عمري - جامعة استراليا الغربية



أطالل ٣١ - القسم الثاني ٧٠

التجمعــات الســكنية الكبيــرة وانتهــاء مقابــر معزولــة ، ثمانيــة 
وبيئيــة  جغرافيــة  مناطــق  ضمــن  مســحت  موقعــاً  وثالثــون 
مختلفــة مثــل حــرة عويــرض وحــرة الزبــن، وشــرعان، األراضــي 
الوعــرة الشــرقية ، وصحــراء املغيــراء، واألطــراف اجلنوبيــة 

لصحــراء احلمــرا.

أهداف مشروع AAKSAU )علم اآلثار اجلوي يف 
العا يف السعودية(:

للمشروع ستة أهداف رئيسية: 
١. حتديــد وتســجيل التــراث الثقــايف يف املناطــق احمليطــة 

مبركــز محافظــة العــال.
٢. حتديد الفترات الرئيسية لالستيطان.

املواقــع  بــني  واملكانيــة  الزمانيــة  العالقــات  استكشــاف   .٣
واملعالــم.

4. توضيــح العالقــات بــني املواقــع واملعالــم املختلفــة ،ومنــاذج 
اجلغرافيــه والبيئــة ضمــن مقاطعــة العــال.

٥. التأكد من املواقع ذات اإلمكانات السياحية.
6. حتديد املواقع املعرضة للخطر.

املنهجية

املسح باالستشعار عن بعد

مســح  تنفيــذ  مت   ،٢٠١8 ســبتمبر  وحتــى  مــارس  منــذ 
للمناطــق  الصناعيــة  األقمــار  مــن  للعمــوم  للصوراملتوفــرة 
ــق خــالل الســنوات  ــك، قــام الفري ــل ذل احمليطــة يف العــال. قب
املاضيــة مبســح عاجــل مــن خاللــه مت حتديــد ١8٥٠ موقــع (
يتضمــن كل منهــا معلمــاً أثريــاً أو أكثــر) يف املناطــق احمليطــة 
ــم مرتبــط بخــط  بالعــال. قســم كبيــر مــن هــذه املواقــع واملعال
حديــد احلجــاز الــذي ميــر عبــر مقاطعــة العــال. اســتخدم 
 Google Earth Pro الغربيــة  اســتراليا  جامعــة  فريــق 
كبرنامــج أولــي مــن أجــل املســح، مت اختيــار ذلــك البرنامــج 
لعــدة أســباب، إذ أنــه يســمح بعــرض آالف املواقــع وإحداثياتهــا 
 ESRI مثــل  متخصصــة  لبرامــج  تصديرهــا  ميكــن  التــي 
ArcGIS وبرامــج الطيــران مثــل Garmin Basecamp، كمــا 
أن دقتــه عاليــة يف معظــم مناطــق املقاطعــة، ومــع أي فجــوة يف 

منطقــة غيــر واضحــة يف الصــور، مت تغطيتهــا حلســن احلــظ 
 .Bing Maps علــى  اعتمــاداً 

ملســح املنطقــة، مت اســتيراد حــدود مقاطعــة العــال ومنطقــة 
ســمح  ممــا   ،)Oxford Archaeology( قبــل  مــن  املركــز 
لفريقنــا بالعمــل ضمــن منطقــة املســح احملــددة لــه. مت وضــع 
شــبكة مربعــات تغطــي ٧٣٠ كيلومتــراً مربعــاً فــوق املنطقــة، 
الرئيســية  اإلحداثيــات  مــن  يتألــف  اســم  مربــع  كل  أعطــي 
للمربــع واســم أهــم بلــدة أو معلــم طبيعــي يقــع فيــه، مت إحــداث 
مجلــد لــكل مربــع يتضمــن مجلــدات فرعيــة لــكل نــوع مــن 
املواقــع األثريــة، ممــا ســمح للفريــق بشــكل فعــال أن يــرى ليــس 
فقــط كل املواقــع واملعالــم، بــل نــوع كل موقــع أو معلــم محــدد 

ــال.  ــة الع ــل مقاطع ــن مجم ــع الشــبكي أو ضم ــن املرب ضم

بطيئــة ضمــن  بحركــة  االفتراضــي  بالطيــران  الفريــق  قــام 
برنامــج Google Earth فــوق كل شــبكة علــى مســتوى ارتفــاع 
مــا بــني ٣٠٠-٩٠٠ م، ووضــع عالمــات مواقــع علــى كل موقــع 
أثــري أو مضلــع علــى كل جتمــع كبيــر لعــدة مواقــع أثريــة، 
ثــم مت ترقيــم املواقــع وبذلــك مت حتديدهــم. بعــد ذلــك، مت 
 ARCHES IDIHA ــات ــى قاعــدة البيان ــع عل ــل املواق حتمي
وتخصيــص رقــم فهرســة ببادئــة *-IDIHA لــكل موقــع، بعــد 
 Google ذلــك أخــذ االســم ووضــع علــى عالمــات املواقــع يف
Earth Pro وإلــى خصائــص امللف)metadata(لــكل صــورة، 
األثريــة  للمعالــم   IDIHA-F-* البادئــة  اســتخدمت  بينمــا 
املنفصلــة التــي تقــع ضمــن املواقــع التــي مت مســحها علــى 

األرض. 

يف الوقــت الــذي انتهــت فيــه أعمــال املســح باالستشــعار عــن 
بعــد يف ســبتمبر ٢٠١8، كان قــد مت حتديــد ١١،64٢ موقــع 
يتــراوح مــا بــني كومــة صغيــرة مــن احلجــارة أو قبــر حلقــي 
صغيروانتهــاء باملواقــع اجلنائزيــة الضخمةالتــي يصــل طــول 

بعضهــا لعــدة مئــات مــن األمتــار )اللوحــة ٥.١أ(.

املسح اجلوي

مت تنفيــذ مســحني جويــني ملنطقــة العــال خــالل ٢٠١8، املوســم 
األول مــن ١ إلــى ٢4 مــارس، والثانــي مــن  أكتوبــر إلــى ٢٩ 
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نوفمبــر. يف كل رحلــة طيــران، يقــوم ثالثــة مصوريــن بالتصويــر 
 ((August Westland خــالل بــاب مفتــوح يف طائرة هليكوبتر
139. إلرشــاد طائــرة الهليكوبتــر، مت توزيــع نقــاط املواقــع 
مســبقاً علــى Google Earth علــى شــكل مجموعــات كل منهــا 
يضــم 8٠-١٢٠ موقــع وضعــت علــى شــكل مســارات علــى جهــاز 
 .Garmin Basecamp برنامــج  بواســطة   Garmin GPS
خــالل الطيــران، زود الطيــارون باالجتاهــات واملســافات لــكل 
موقــع بواســطة الســماعات. مت الطيــران بشــكل دائــري فــوق 
وحــول كل موقــع وبارتفاعــات مختلفــة ليتــم تصويــره بشــكل 
مــن مختلــف االجتاهــات ومبســافات قريبــة تضمــن  كامــل 
احلصــول علــى كافــة التفاصيــل. كل رحلــة طيــران اســتغرقت 
ــة  ــارات ميداني ــى مرحلتــني. متــت زي 4-6 ســاعات قســمت إل
علــى األرض لبعــض املواقــع يف بعــض األحيــان للحصــول علــى 

بعــض املعلومــات الالزمــة لتنفيــذ املســح األرضــي الحقــاً.

صممــت مســارات الطيــران بحيــث تقــدم متثيــاًل جيــداً لنــوع 
كل موقــع أو معلــم ضمــن املناطــق اجليولوجيــة املختلفــة التــي 

تشــكل محافظــة العــال، تشــمل هــذه املواقــع واملعالــم:٣

 Ringed( القبرالبرجــي  أو  املدفــن   / احللقــي  املدفــن   -
4:)cairn/tower tomb

املدفــن الطوقــي)Pendant burial(: يتألــف مــن رأس علــى 
ــاً، وذيــل.٥ ــاً أو برجي ــراً عادي شــكل مدفــن حلقــي يضــم قب

البلــدان  لكافــة  العربيــة  اللغــة  يف  موحــدة  مصطلحــات  توجــد  ال   ٣
الناطقــة بهــا رغــم عــدة محــاوالت ســابقة مــن جهــات مختلفــة، إذ 
ــة  ــا ســأحاول ترجم ــه اخلاصــة، وهن ــد يســتخدم مصطلحات أن كل بل
بعــض التســميات بأقــرب وأدق معنــى لهــا يف اللغــة العربيــة مســتفيداً 
مــن عملــي وبحوثــي يف مجــال اآلثــار ألكثــر مــن ثالثــني ســنة يف )ومــع( 

ــي. )املترجــم(  ــي وأجنب ــد عرب ــن بل ــر م أكث
املدفــن احللقــي هــو منشــأة حلقيــة الشــكل يف مركزهــا مدفــن يكــون   4
ــاً برجيــة  ــاً علــى شــكل حلقــة أيضــاً وهــذه احللقــة تكــون أحيان أحيان
أي مدببــة لألعلــى ويف مركزهــا حجــرة أو حفــرة الدفــن )القبــر( تكــون 

ــاً مغطــاة بكومــة حجــارة مرصوفــة فــوق بعضهــا. )املترجــم( أحيان
يشــبه هــذا املدفــن احللقــة املعلقــة يف عقــد )أو قــالدة أو طــوق(، وهنــا   ٥
ميكــن أن يســميه البعــض املدفــن العقــدي أو القــالدي. ورد الحقــاً يف 
هــذه املقالــة نــوع مــن هــذه املدافــن الطوقيــة رأســه علــى شــكل مثلــث 
ســمي Tapered pendant املدفــن الطوقــي املدبــب، كمــا ميكــن أن 
يكــون الذيــل منشــأة علــى شــكل مســتطيل ضيــق أو وتــد أو مثلــث أو 

كومــات حجــارة منفصلــة متتاليــة. )املترجــم(

.6)Cairn(.ـ كومةاحلجارة املرصوفة

حجــارة  مــن  تتألــف   :)Kites(الورقيــة الطيــارة  مصيــدة  ـ 
ــد  ــد ضخمــة لصي ــة مصائ ــرة ورقي ــى شــكل طائ مرصوفــة عل

احليوانــات.

اســتخدم  عربــي  مصطلــح  وهــو   :)Mustatil(املســتطيل ـ 
وكان   ، احلجريــة  املنشــآت  لوصــف  الســعودية  يف  مؤخــراً 
يســتخدم ســابقاً اســم البوابــة )Gate( لوصــف ذلــك النــوع 

مــن املنشــآت املبنيــة علــى شــكل مســتطيل.

- املثلث)Triangle(: منشأة حجرية على شكل مثلث.٧

ـ املنشــأة اخلطيــة )Bar structure(: منشــأة حجريــة علــى 
ــة. ــر معروف ــا غي شــكل مســتطيل وظيفته

.)Camp/settlement( ـ املخيم أو مكان اإلقامة
8.)Enclosure( ـ الفناء املسور

.)Ottoman building( ـ بناء عثماني
.)Hijaz Railway( ـ سكة حديد احلجاز

قــام فريــق املســح اجلــوي بتنفيــذ ٢١ رحلــة طيــران خــالل 
موســمني غطــت مســافة ١4،٢٣٣ كــم، ومت التقــاط ٧٢،٠٠٠ 
صــورة لـــ ٥،4٣٥ موقــع أثــري،٩ تتنــوع هــذه املواقــع يف الوظيفــة 
زراعيــة   %١١ ســكنية،   %٢٥ جنائزيــة،  صــروح  منهــا   %6٠
ورعويــة، و4% لوظائــف مختلفــة دفاعيــة وصناعيــة ودينيــة 
إضافــة لصيــد احليوانــات واألســماك وغيرهــا. عــدد مــن هــذه 
ــا  ــا ألنه ــاً لفريــق العمــل، إم املواقــع و املعالــم لــم يكــن معروف
صغيــرة جــداً ال ميكــن مشــاهدتها علــى Google Earth، أو ألنها 

تختلــف عــن كومــة احلجــارة املوضوعــة فــوق بعضهــا بشــكل عشــوائي   6
والتــي تســمى stone pile، وغالبــاً مــا متثــل هــذه الكومــة اجلــزء 
املركــزي مــن قبــر فتســمى قبــر مبنــي بكومــة حجــارة  أو  العلــوي 

)املترجــم( مرصوفــة. 
ورد الحقــاً يف هــذه املقالــة نــوع مــن هــذه املنشــآت مثلثيــة الشــكل   ٧
لكــن قاعدتهــا ضيقــة مقارنــة بطــول املثلــث، لذلــك ســميناها مثلثــات 
متطاولــة مدببــة Narrower tapered triangle، وأحيانــاً يكــون رأس 

ــب مباشــرة. )املترجــم( ــق متصــل بالذن ــث الضي املثل
غالباً ما تشكل هذه املنشآت البيوت السكنية. )املترجم(  8

ــد عــدة مواســم بســبب  ــع بع ــي للمواق ــدد النهائ ــر الع ــن أن يتغي ٩  ميك
بعــد احلصــول علــى صــور أفضــل. النتائــج  إعــادة حتليــل 

مشروع العال التصوير اجلوي واملسح األرضي ٢٠١8م
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بنيــت مبــواد مشــابهة جــداً لــألرض احمليطــة بهــا ممــا جعــل 
ــة. ــاً يف الصــور اجلوي متييزهــا صعب

عنــد انتهــاء موســم الطيــران، صنفــت الصــور بواســطة برنامــج 
Adobe Lightroom CC، ثــم عدلــت ســجالت قاعــدة البيانــات 

IDIHA املتعلقــة بهــا لتمثــل املواقــع األثريــة بشــكل أفضــل. كل 

الصــور مت حتميلهــا أيضــاً علــى ســجالت قاعــدة البيانــات.

املسح األرضي

قــام فريــق املســح األرضــي للمناطــق احمليطــة مبركــز العــال 
)AAKSAU HGS( بأعمــال املســح األرضــي للحصــول علــى 
فهــم أفضــل لطبيعــة االســتيطان البشــري يف املنطقــة مــن 
ــق األرضــي  ــات الناجتــة عــن التوثي ــة املعطي خــالل دمــج كافي
اجلويــة،١٠  للصــور  املكتبــي  والتحليــل  اجلــوي  واالســتطالع 
وبســبب املســافات البعيــدة والتضاريــس األرضيــة املعقــدة كان 
الوصــول لتلــك املواقــع يتــم إما بواســطة الهليكوبتــر، أو باختيار 
مواقــع ميكــن الوصــول إليهــا بواســطة الطــرق املتوفــرة حولهــا، 
وقــد اعتبــر املوقــع ميكــن الوصــول إليــه إذا وقــع ضمــن دائــرة 
١-٥ كــم مــن أي طريــق مجــاور اعتبــر بنــاء علــى معطيــات 

ــة أنــه ميكــن الوصــول إليــه بواســطة ســيارة. الصــور اجلوي

املأخــوذة يف  الصــور  املواقــع مــن خــالل حتليــل  مت اختيــار 
املســح أو االســتطالع اجلــوي بواســطه AAKSAU، كمــا مت 
اختيــار مواقــع أخــرى ألنهــا تبــدو مهمــة مــن خــالل الصــور 
اجلويــة، وذلــك للحصــول علــى فهــم شــامل آلثــار األراضــي 
احمليطــة يف العــال. ولتحقيــق ذلــك، مت اختيــار عينــة متثــل 

املعالــم األثريــة املعروفــة للمنطقــة.

تضمنــت الزيــارات احلقليــة تســجيل املعالم األثريــة وتصويرها 
يتــم  لــم  املواقــع،  لبعــض  الكبيــرة  املســاحة  وبســبب  بدقــة. 

 aerial( ١٠  ننــوه إلــى الفــرق بــني صــور املســح أو االســتطالع اجلــوي
ــة املأخــوذة  reconnaissance/aerial survey( وهــي الصــور القريب
مــن طائــرة الهليكوبتــر، والصــور اجلويــة )satellite imagery( وهــي 
 )remote sensing( املأخــوذة بواســطة األقمــار الصناعيــة البعيــدة أو

االستشــعار عــن بعــد. )املترجــم(

تدقيــق كافــة املعالــم١١ األثريــة املعروفــة فيهــا، بــل اســتهدفت 
املعالــم املهمــة أو املركزيــة التــي مت اعتبارهــا كذلــك مــن خــالل 
التحليــل املكتبــي للصــور اجلويــة وصــور املســح اجلــوي. بعــد 
ــم ووضــع  ــكل معل ــة ل ــك مت الســير حــول احلــدود اخلارجي ذل
أعــالم خضــراء وقــد مت إجــراء مــا ال يقــل عــن أربعــة قطاعــات 
لــكل معلــم حتــدد ذلــك املســار الــذي يشــكل مضلعــاً )أو مربعــاً 
أو مســتطياًل( حــول املعلــم الــذي متــت دراســته الحقــاً وحتليلــه 
بالتفصيــل. مت املشــي بشــكل عشــوائي بــني املعالــم للبحــث عــن 
أي لقــى أثريــة ليتــم حتليلهــا ودراســتها بســرعة يف املوقــع. 
املواقــع أو املعالــم التــي اعتبــرت ذات أهمية عالية مت احلصول 
علــى مجســمات تصويريــة بواســطة التصويــر الفوتوغرامتــي 
الــذي نفــذ باســتخدام كاميــرات مرفوعــة علــى أعمــدة أو 
كاميــرا مركبــة علــى درون DJI Inspire 2، وباســتخدام أربــع 
نقــاط حتكــم علــى األقــل. بعــد ذلــك مت تصحيــح تلــك الصــور 

ومعاجلتهــا للحصــول علــى أشــكال رقميــة عاليــة الدقــة.و       

فيمــا يتعلــق باللقــى األثريــة التــي التقطــت عــن ســطح األرض، 
اســتخدمت يف حتليلهــا طريقــة grab-and-go التقــاط اللقيــة 
ودراســتها ســريعاً يف املوقــع وإعادتهــا إلــى مكانهــا ألنــه ال 
ميكــن أخــذ تلــك اللقــى مــن املوقــع. مت التقــاط تلــك اللقــى 
ضمــن مســافة ال تزيــد عــن املتــر مــن محــور املســار، قيســت 
ذلــك)،  أمكــن  (عندمــا  تقريبــي  بشــكل  ورســمت  أبعادهــا، 
وصــورت، ومــن ثــم أعيــدت إلــى مكانهــا. مت أخــذ اللقــى التــي 
اعتبــرت جيــدة إلجــراء حتليــل أشــعة لهــا ملعرفــة املزيــد مــن 

ــا. ــات عنه املعلوم

نفــذ أول مســح أرضــي بــني 8 – ٢٩ نوفمبــر ٢٠١8 أثنــاء تنفيــذ 
املســح اجلــوي الثانــي، ومــن خــالل ذلــك املســح مت التحقــق مــن 
أنــواع متعــددة مــن املواقــع بــدءاً مــن املجمعــات الكبيــرة وحتــى 
املدافــن املنفــردة، مت مســح ٣8 موقعــاً يف مناطــق مختلفــة 
جغرافيــاً وبيئيــاً مثــل حــرة عويــرض وحــرة الزبــن، وشــرعان، 
ــراء، واألطــراف  األراضــي الوعــرة الشــرقية ، وصحــراء املغي

اجلنوبيــة لصحــراء احلمــرا.

ــاًل  ــة، فمث ــم أثري ــري يضــم عــدة معال ــع األث ــى أن املوق ــوه أيضــاً إل نن  ١١
موقــع جنائــزي يضــم أنــواع مختلفــة مــن املدافــن واملنشــآت األخــرى. 

)املترجــم(
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جيولوجية املنطقة

ثــالث  للمنطقــة  األساســي  اجليولوجــي  التشــكيل  يتضمــن 
مجموعــات صخريــة رئيســية: البازلــت املندفــع علــى شــكل 
 ،)Cenozoic( احلديــث  اجليولوجــي  احلقــب  مــن  حــرات 
ــى  ــدمي األدن ــب اجليولوجــي الق ــن احلق ــة م واحلجــارة الرملي
 )Cambro-Ordovician( مــن عصــري الكامبــري واألوردوفيشــي
ــة مترافقــة  ــة واندفاعي ، وصخــور رســوبية مــن أصــول بركاني
 .)Precambrian( مــع الــدرع العربــي مــن حقــب مــا قبــل القــدمي
طبيعــة  لهــا  الصخريــة  املجموعــات  هــذه  مــن  واحــدة  كل 
فيزيائيــة خاصــة متيــز األرض التــي تشــكلها وتــدل علــى عمــر 
التــآكل  ومــدى  احمللــي  اجليولوجــي  التشــكيل  ومواصفــات 

واحلــت الــذي تعــرض لــه.

احلجــارة الرمليــة املتجانســة نســبياً مــن عصــري الكامبــري 
واألوردوفيشــي يف صحــراء احلمــرا تعرضــت للحــت الشــديد 
الــذي أدى إلــى تشــكل معالــم صخريــة منفــردة متثــل ظاهــرة 
غالبــة يف النصــف الشــمالي ملنطقــة املســح، كمــا أن احلــت 
احلاصــل بســبب امليــاه أدى حلفــر أخاديــد )canyons( جدرانها 
شــاقولية، وتــالل منفــردة ســطوحها مســتوية )mesas( تعــرض 
اجلــزء العلــوي املكشــوف منهــا حلــت الريــاح ممــا جعلــه يتــآكل 
ــة.  ويتقعــر مــن جهــة الريــح ويبقــى شــاقولياً يف اجلهــة املقابل
تقــل التشــكيالت الصخريــة يف تضاريــس الصحــراء تدريجيــاً 
مــع التقــدم نحــو الشــمال، ألن الريــاح تصبــح قويــة وحتهــا 
يصبــح فعــاالً أكثــر، ممــا يجعــل املنطقــة عبارة عــن أراض تغلب 
عليهــا تلــك التشــكيالت املتآكلــة، ويف النهايــة ال يبقــى منهــا إال 
التراكمــات الصخريــة. يشــار إلــى أن الســطوح املســتوية لتلــك 
التشــكيالت الصخريــة غالبــاً مــا تكــون مغطــاة بطبقــة قامتــة 
اللــون مــن األكاســيد التــي تســمى صــدأ أو ورنيــش الصحــراء. 

البركانية(هــي األحــدث  البازلتيــة )حقــول احلمــم  احلــرات 
تشــكاًل، إذ أنهــا اندفعــت مــن عصــري امليوســني والهولوســني 
يف احلقــب الرابــع وشــكلت أراض مســتوية بشــكل عــام أكبرهــا 

حــرة عويــرض وحــرة هريــرة.

ــري  ــل الكامب ــي مــن حقــب مــا قب ــدرع العرب تشــكل صخــور ال
الطبقــة التحتيــة يف النصــف اجلنوبــي مــن منطقــة املســح، 

وبســبب عمليــات احلــت لفتــرات طويلــة، تشــكلت تضاريــس 
معقــدة متميــزة تغلــب عليهــا اجلبــال وخاصــة يف املرتفعــات 
الغربيــة، تتخللهــا بعــض الســهول الرســوبية بجــوار الوديــان 

الرئيســية.

نتائج املسح اجلوي واألرضي

تبعــاً للعــدد الهائــل للمواقــع األثريــة التــي مت تصويرهــا كجــزء 
النتائــج  تركــز   ،AAKSAU مشــروع  يف  اجلــوي  املســح  مــن 
التاليــة علــى منــاذج  متثــل املواقــع الرئيســية الكبــرى التــي مت 

ــن كال املســحني اجلــوي واألرضــي. تســجيلها م

مت اختيــار عــدة مواقــع مــن مناطــق جغرافيــة وبيئيــة مختلفــة 
إلــى  للوصــول  األرضــي  املســح  مــن  األول  املوســم  هــذا  يف 
ــرات  ــة ومعاملهــا يف املنطقــة، والفت فهــم أعمــق للمواقــع األثري
الزمنيــة التــي تعــود إليهــا، كمــا مت تقســيم اجلــزء التالــي إلــى 
ســت مناطــق جغرافيــة كبيــرة تبــدأ مــن الشــمال الغربــي مــن 

املقاطعــة وحــرة عويــرض )اللوحــة ٥.١ب(.

حرة عويرض

الســعودية،  العربيــة  اململكــة  أكبــر احلــرات يف  مــن  واحــدة 
متتــد حوالــي ١٢٥ كــم مــن الشــمال الغربــي إلــى اجلنــوب 
الشــرقي قبــل أن تتصــل بحــرة الرهــط لتمتــدا معــاً أكثــر مــن 
٢٢٥ كــم. ميكــن متييــز ثالثــة ســيالنات للحمــم البركانيــة يف 
هــذه املنطقــة يعــود أدناهــا للعصــر امليوســيني، تشــكل هــذه 
الســيالنات اجلــروف القائمــة املطلــة علــى البحــر األحمــر، 
ــري.  ــة مــن العصــر الكامب كمــا تتوضــع فــوق احلجــارة الرملي
يعــود تاريــخ الســيالنني العلويــني إلــى عصــري البليستوســن 
الشــمال  باجتــاه  الثالثــة  الســيالنات  جتــري  والهولوســني، 
الشــرقي وحوافهــا اجلنوبيــة واجلنوبيــة الشــرقية تآكلــت كثيــراً 
 Brown( .بســبب احلــت النــاجت مــن العصــف الشــديد للرمــال

)١٥٢-١٥٣  :١٩8٩  .et al

يف  نفــذت  قــد  كانــت  القدميــة  املســوحات  بعــض  أن  رغــم 
ــل تلــك التــي قــام بهــا البروفيســور أزهــري  حــرة عويــرض مث
مصطفــى صــادق مــن جامعــة امللــك ســعود، إال أنهــا وبســبب 

مشروع العال التصوير اجلوي واملسح األرضي ٢٠١8م
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صعوبــة تضاريــس املنطقــة ركــزت فقــط علــى املواقــع التــي 
ميكــن الوصــول إليها،أمــا أعمالنــا التــي اعتمــدت علــى طائــرة 
هليكوبتــر فقــد اســتطاعت الوصــول إلــى مناطــق أبعــد ال تصــل 

ــا الســيارات. إليه

IDIHA-0004320

ــداد  ــر يف االمت ــوء صخــري كبي ــى نت يقــع IDIHA-0004320 عل
الشــمالي الشــرقي مــن احلــره وأظهــرت الصور اجلوية واملشــي 
احلقلــي أن هــذا املوقــع يضــم أربعــة جتمعــات اســتيطانية 
منفصلــة ومدفنــاً طوقيــاً كبيــراً  و مدفــن١٢ برجــي )اللوحــة 
٥.٢أ(. بســبب احلجــم الكبيــر للموقــع، اقتصــر املشــي احلقلــي 
علــى املنطقــة الشــمالية الغربيــة منــه والتــي تضــم املنشــآت 
برجــي.مت  ومدفــن  الطوقــي  املدفــن  وهــي  حفظــاً  األكثــر 
حتديــد ســبعة مســاكن حجريــة يف هــذه املنطقة،وثقــت ثالثــة 
 IDIHA-F-0000166، IDIHA-F -0000169( بالتفصيــل  منهــا 
الســكنية  املنشــآت  هــذه  بنيــت   .)& IDIHA-F-0007128

احملفوظــة جيــداً باســتخدام احلجــارة الرمليــة املتوفــرة محليــاً 
يف األرصفــة الصخريــة يف الصحــراء، كل مســكن يضــم عــدة 
غــرف اوخاليــا وباحــة كبيــرة مغلقــة حتيــط باملدخل الرئيســي. 
املســكن IDIHA-F-0000169 محفــوظ بشــكل ممتــاز لدرجــة أن 
املدخــل الرئيســي مــازال قائمــاً علــى كامــل ارتفاعــه األصلــي. 
مت العثــور ضمــن هــذه املســاكن علــى لقــى أثريــة متــث األدوات 
صوانيــة١٣ وأدوات حجريــة أخــرى، ال ميكــن تأريــخ األدوات 
بــني  احلجريــة بدقــة، بينمــا أرخــت األدوات الصوانيــة مــا 
الفتــرات املتأخــرة مــن العصــور مــا قبــل التاريخيــة أي مــن 
العصــر احلجــري احلديــث املتأخــر وحتــى العصــر البرونــزي.

ســنميز هنــا بــني كلمــة املدفــن التــي تشــير إلــى املنشــأة اجلنائزيــة   ١٢
كلهــا التــي تضــم عــدة أقســام، وبــني كلمــة قبــر التــي تشــير إلــى حجــرة 
ــر واحــد.  ــور أو قب أو حفــرة الدفــن، املدفــن ميكــن أن يضــم عــدة قب

)املترجــم(
سنســتخدم هنــا عبــارة أدوات صوانيــة للداللــة علــى األدوات احلجرية   ١٣
طبعــاً  نقصــد  وال  القــدمي،  اإلنســان  يصنعهــا  كان  التــي  الصغيــرة 
ــل صنعــت مــن حجــارة مختلفــة.  ــا صنعــت مــن الصــوان فقــط، ب أنه
هنــا يتــم التعبيــر عنهــا باســم chipped stone، بينمــا يف دراســات 
أخــرى تســمى stone tools، ويجــب متييزهــا عمــا يســمى بــاألدوات 
احلجريــة ground stone التــي يقصــد بهــا احلجــارة الكبيــرة نســبياً 

ــاًل وتســتخدم كفــؤوس. )املترجــم( تشــذب قلي

طوقــي  مدفــن  تســجيل  مت  املســاكن،  إلــى  إضافــة 
 IDIHA-F-0000167، IDIHA-F-0007126 & ضخــم 
IDIHA-F-0007127 محفــوظ يف بعــض املناطــق حتــى ارتفاعــه 

األصلــي، يتألــف مــن مدفــن برجــي حلقــي، يتصــل بــه ذيــالن 
كل منهمــا علــى شــكل مســتطيل تقريبــاً. متتــد املنشــأة ككل مــن 
ــاً بطــول ٢٠ م  ــى اجلنــوب الشــرقي تقريب الشــمال الغربــي إل
وعــرض ١٠ م. املدفــن البرجــي املركــزي منهــوب ومــع ذلــك مــا 
تــزال بعــض احلجــارة التــي تغطــي ســطحه يف مكانهــا األصلي.
بنيــت هــذه املنشــأة باســتخدام بالطــات غيــر مشــذبة مأخــوذة 
مــن أرصفــة الصحــراء وموضوعــة بشــكل أفقــي. إلــى اجلنــوب 
مباشــرة مــن رأس هــذا املدفــن الطوقــي، هنــاك مدفــن برجــي 
آخــر محفــوظ جيــدايًف بعــض املناطــق حتــى ارتفاعــه األصلــي 
١.4٥م، وهــو منهــوب أيضــاً لكــن علــى األغلــب يف العصــور 
القدميــة، ومــا تــزال بعــض احلجــارة التــي تغطــي ســطحه يف 
مكانهــا األصلــي. يبــدو أنــه أضيفــت لهــذا املدفــن البرجــي 
بعــض اإلضافــات يف فتــرات الحقــة لفتــرة بنائــه األصليــة، 
تبــدو فيهــا بعــض احلجــارة املأخــوذة مــن اجلــزء اجلنوبــي 
للحلقــة اخلارجيــة ملدفــن برجــي آخــر يعــود لفتــرة أقــدم منــه.  
ولــم يتــم العثورعلــى أي لقــى أثريــة لســوء احلــظ، لكــن ميكــن 
تأريــخ املوقــع نســبياً مقارنــة باملنطقــة الســكنية التــي يفتــرض 
ــك  ــد ذل ــن وبع ــول املدف ــت ذي ــم بني ــن، ث ــل املدف ــت قب ــا بني أنه

املدفــن البرجــي.

IDIHA-0004301

شــكل  علــى  مصيــدة   IDIHA-0004301 املوقــع  هــذا  يضــم 
مســور  بفنــاء  ومجمــع   IDIHA-F-0007124 ورقيــة  طيــارة 
)اللوحــة ٥.٢ب(. املصائــد علــى شــكل   IDIHA-F-0007125

ــم يتــم حتديــد إال  ــادرة يف منطقــة العــال، إذ ل ــة ن ــارة ورقي طي
أقــل مــن ثالثــني واحــدة مــن خــالل الصــور اجلويــة، بينمــا  علي 
ــات املصائــد يف حــرة خيبــر  النقيــض مــن هــذا مت حتديــد مئ
 Kennedy( ًمعظمهــا أكبــر مــن هــذه املصيــدة وأكثــر تعقيــدا
Kennedy et al. 2015; Betts & Burke 2015 ;2012( عالوة على 

 IDIHA-F-0007124 ذلــك ، باملقارنــة مــع أمثلــة خيبــر، فــإن
أصغــر حجًمــا وأبســط. تتألــف هــذه املصيــدة التــي يصــل 
طولهــا حتــى ١٣٥ م مــن جداريــن خطيــني منحنيــني يتماشــيان 
مــع منحنيــات األرض الطبيعيــة للمنطقــة املســتوية ذات امليــل 



٧٥

ــة  ــل أن تنخفــض املنطق ــان فجــأة قب ــا يضيق ــف، لكنهم اخلفي
بشــكل حــاد. بنيــت هــذه املنشــأة احملفوظــة حتــى ارتفــاع ٠٠.٩ 
كتــل حجريــة غيــر مشــذبة  باســتخدام  م وعــرض ٠٠.4 م 
ــك احلجــارة بشــكل  ــة، رصفــت تل مأخــوذة مــن مصــادر محلي
غيــر منتظــم، وهــي متآكلــة ومخربــة نتيجــة العوامــل الطبيعيــة 
للحــت والتعريــة. يبــدو أن صيــد احليوانــات بهــذه املصيــدة كان 
يتــم بتجميعهــم عبــر اجلــدران التــي تشــكل مــا يشــبه القمــع، 
وتســاق تلــك احليوانــات إلــى املــكان الضيــق حيــث يتــم دفعهــا 
بالقــوة لتســقط حوالــي ١٥ م يف ذلــك القســم املنخفــض الواقــع 
ــد مشــابهة أخــرى )مــزودة  ــدة. حــددت مصائ ــة املصي يف نهاي
 Holzer et al. 2010: 7;( يف شــرق ووســط آســيا )بانخفــاض

.)Bar-Oz et al. 2011: 210; Betts & Burke 2015 83

 IDIHA-F-00007125 ــدة ــف اجلــزء املنخفــض مــن املصي  يتأل
بنيــت  فراغــات،  أو  عــدة حجــرات  يضــم  فنــاء مســور  مــن 
تلــك احلجــرات بكتــل حجريــة ضخمــة يصــل وزن بعضهــا 
إلــى الطــن يبــدو أنهــا اســتخرجت مــن اجلــروف الصخريــة 
املجــاورة، ويشــير ذلــك إلــى أنهــا بنيــت نتيجــة تعــاون جماعــي 
أكبــر مــن مســتوى عــدة أشــخاص. بنــاء هــذا اجلــزء املنخفــض 
حتــت وجــوار املصيــدة يوحــي بأنــه اســتخدم كمــكان لذبــح 
احليوانــات. لســوء احلــظ لــم يتــم العثــور علــى أي لقــى أثريــة، 
ــاء هــذه املنشــأة يف أســفل  ــى أن بن ــك إل ــود الســبب يف ذل ويع
وادي ميــر فيــه مســيل مائــي أدى إلــى جتميــع ترســبات طبيعيــة 
ــن أن  ــي ميك ــة الت ــة والثقافي ســميكة غطــت كل القطــع األثري

ــع. ــى أرض املوق توجــد عل

IDIHA-0006862

هــذا املوقــع IDIHA-0006862 مت وضعــه علــى ســهل رملــي 
وبازلتــي شــمال حــرة عويــرض، ويضــم مجموعــة متنوعــة مــن 
ــة باحلجــارة القائمــة، كمــا  ــة الضخمــة املبني املنشــآت الدائري
يضــم مدفنــاً طوقيــاً ضخمــاً وعــدة مدافــن برجيــة. أطلقنــا 
بحجــارة  املبنيــة  )الدوائــر  اســم  الدائريــة  املنشــآت  علــى 
واقفــة(، ميكــن متييــز نوعــني منهــا يف املوقــع مت توثيقهمــا: 
البســيط  النــوع  يتألــف  ٥.٣أ(.  )اللوحــة  ومعقــدة  بســيطة 
IDIHA-F-0007310 من منشــأة تضم حجرة واحدة على شــكل 

حلقــة أو حلقتــني ذات مركــز واحــد مبنيــة باحلجــارة الواقفــة، 

وهنــاك حجــر واقــف يف املركــز، وأحيانــاً توجــد حجــرة ثانيــة 
مجــاورة ومماثلــة، يتــم الدخــول إلــى هــذه املنشــأة مــن مدخــل 
واحــد.  يتألــف النــوع املعقــد IDIHA-F-0000162 مــن حجــرة 
ــز  ــي املرك ــني متحدت ــة أو حلقت ــى شــكل حلق ــرة عل واحــدة كبي
الكبيــرة  احلجــرة  هــذه  وداخــل  الواقفــة،  باحلجــارة  مبنيــة 
هنــاك مجموعــة أخــرى مــن احللقــات الضخمــة متحــدة املركــز 
ومبنيــة باحلجــارة الواقفــة أيضــاً، وعلــى عكــس النــوع البســيط 
يتــم الدخــول إلــى هــذا النــوع املعقــد مــن عــدة مداخــل. وقــد مت 
تســجيل كال مــن النــوع البســيط )IDIHA-F-0007310( واملعقــد 
)IDIHA-F-0000162( يف هــذا املوقــع. يتألــف املدفــن الطوقــي 
 IDIHA-F-0007129 ــة ــة دائري ــن الــرأس وهــو حلق الضخــم م
والذيــل وهــو شــبه مســتطيل IDIHA-F-0007130، ســرق قســم 
كبيــر مــن حجارتــه ليســتخدم الحقــاً يف بنــاء مدفنــني برجيــني 
 .IDIHA-F-0000163IDIHA-F-0000164& همــا  متدرجــني 
لســوء احلــظ، تعرضــت هــذه املنشــآت كلهــا للنهــب الحقــاً.  
بحجــارة  الذيــل  بنــي  م،   8٣ الطوقــي  املدفــن  طــول  يبلــغ 
مرصوفــة شــاقولياً بجــوار بعضهــا، بينمــا بنــي الــرأس بحجــارة 
للــرأس ١8  الدائريــة  يبلــغ قطــر احللقــة  أفقيــاً،  مرصوفــة 
م، بينمــا تبلــغ أبعــاد املدفــن املبنــي يف مركزهــا علــى شــكل 
كومــة حجــارة مرصوفــة ٢.٥٥م × ٣.٢٠م. يبلــغ قطــر املدفــن 
البرجــي الغربــي IDIHA-F-0000164 ســبعة أمتــار، وهــو مبنــي 
ببالطــات بازلتيــة محليــة املصــدر ومحفــوظ حتــى ارتفــاع 6٠ 
 IDIHA-F-0000163 ســم.  امــا قطــر املدفــن الشــرقي املتــدرج
أصغــر قليــاًل مــن ســابقه ويبلــغ 4.٥٠ م، هــذا املدفــن محفــوظ 
ــرة  ــواع كثي ــاك. وجــدت أن ــاع ١.٥٠ م أو ١٣ مدم ــداً بارتف جي
مماثلــة لهــذه املدافــن بشــكل عــام يف صحــراء الثمامــة ٩٠ 
 )Abu Daruket al. 1984: pl. 97( .كــم شــمال غــرب الريــاض
وجــدت ضمــن هــذه املنشــآت كميــات كبيــرة مــن بقايــا تصنيــع 
األدوات احلجريــة يعــود تأريخهــا للعصــر احلجــري احلديــث، 
كمــا وجــدت بعــض الكســر الفخاريــة ال ميكــن تأريخهــا بدقــة، 

لكــن مــن بنيتهــا ولونهــا يرجــح أنهــا تعــود لعصــر البرونــز.

IDIHA-0006864

مت وضــع IDIHA-0006864 يف نفــس الســهل الرملــي والبازلتــي 
الــذي يقــع فيــه املوقــع الســابق IDIHA-0006862، ويقــع ١٥٠م 
ــف مــن  ــه موقــع متعــدد املنشــآت يتأل ــه، وهــو مثل ــوب غرب جن

مشروع العال التصوير اجلوي واملسح األرضي ٢٠١8م



أطالل ٣١ - القسم الثاني ٧6

وبعــض  واقفــة،  بحجــارة  مبنيــة  ومعقــدة  بســيطة  حلقــات 
املدافــن املبنيــة بأكــوام حجــارة مرصوفة،واملدافــن البرجيــه 
املتدرجــة التــي يبــدو أنهــا تعــود لفتــرة تاريخيــة الحقــة أو 
احللقــات  مــن  مســروقة  بحجــارة  بنيــت  الحقــة  إضافــات 
احلجريــة الواقفــة. لســوء احلــظ وبســبب ضيــق الوقــت، مت 
تســجيل دقيــق لثالثــة معالــم فقــط يف هــذا املوقــع. املدفــن  
البرجــي املتــدرج IDIHA-F-0000170 قطــره 4.٩٠ م، محفــوظ 
محليــة  بازلتيــة  ببالطــات  بنــي  م،   ٣ ارتفــاع  حتــى  جيــداً 
املصــدر، دعــم اجلانــب الغربــي منــه بثــالث بالطــات شــاقولية 
تســند الدرجــة الســفلية. نهبــت هــذه املنشــأة وأصبحــت حجــرة 
الدفــن املركزيــة )قبــر/ جتويــف( مكشــوفة. لــم يتــم العثــور 

علــى أي لقــى أثريــة يف هــذا املدفــن.

واقفــة  بحجــارة  املبنيــة  البســيطه  احللقــة  أيضــاً  مســحت 
IDIHA-F-0000134، وهــي شــبه دائريــة تبلــغ ابعادهــا ٥.6٠م 

× 4.٩٣م. وكمــا يف أمثلــة ســابقة مــن هــذا النــوع، تتألــف هــذه 
ــز  ــني منخفضــني ومتحــدي املرك ــن منحني ــن جداري املنشــأة م
مبنيــني بحجــارة بازلتيــة أفقيــة، ويف مركــز احللقــة هنــاك 

دعامــه واقفــة )اللوحــة ٥.٣ب(.

هنــاك مدخــل صغيــر يف اجلهــة الشــمالية الشــرقية لهــذا 
البنــاء، يبــدو أنــه أغلــق عمــداً، ممــا يوحــي بــأن هــذه املنشــأة 
قــد أغلقــت وأصبحــت خــارج اخلدمــة. خــالل املشــي احلقلــي 
يف هــذه املنشــأة وحولهــا مت العثــور علــى كميــة كبيــرة مــن 
بقايــا تصنيــع األدوات الصوانيــة، ورأس ســهم ثنائــي الوجــه 
ــه  ــر علي ــاده ١.٢ × ٢.٠ ســم، )اللوحــة ٥.4أ( عث وكامــل، أبع
ضمــن املنشــأة وهــو مشــابه لألنــواع التــي مت العثــور عليهــا 
ألواخــر  تعــود  والتــي  واملشــرق  العربيــة  اجلزيــرة  شــبه  يف 
 Crassardet al. 2013: fig. 12; Shea(العصــر احلجــري احلديــث
 2013:  241-242، fig. 7.10:p; 246-247، fig. 7.14: h; Error!

Reference source not found.( وعلــى العكــس مقارنــة باملوقــع 

ــة يف  ــى أي كســر فخاري ــور عل ــم العث ــم يت IDIHA-0006862، ل

هــذا املوقــع. يف اجلــزء اجلنوبــي الغربــي مــن هــذا املوقــع مت 
العثــور علــى منشــأة غريبــة IDIHA-F-0000171 شــكلها مثــل 
حــرف T تتألــف مــن منصــة شــكلها مــا بــني بيضــوي ونصــف 
دائــري متصلــة مــع فنــاء مســور شــكله شــبه مســتطيل. يتألــف 
الفنــاء املســور مــن مدمــاك واحــد مؤلــف مــن صفــني مــن 

احلجــارة متحــدة املركــز وضعــت أفقيــاً علــى األرض، بينمــا 
تتألــف املنصــة املذكــورة مــن مدماكــني مــن احلجــارة. مــا تــزال 
وظيفــة هــذه املنشــأة غيــر معروفــة، أمــا تأريخهــا فيمكــن 
أن يعــود للفتــرة املمتــدة مــا بــني العصــر احلجــري احلديــث 
ــم  ــم يت ــى اآلن ل ــه حت ــى أن ــد، يشــار إل املتأخــر وعصــر احلدي
العثــور إال علــى منشــأة واحــدة مشــابهة لهــذه يف منطقــة العال.

IDIHA-0001825

 IDIHA-0006862 يتألف هذا املوقع متعدد املعالم مثل سابقيه
مــن حلقــات مبنيــة   and IDIHA-0006967, IDIHA-0001825

بحجــارة واقفــة، ومدافــن طوقيــة مبنيــة يف فتــرات الحقــة، 
ــة  ــة بحجــارة مرصوف ــن مبني ــة متدرجــة، ومداف ــن برجي مداف
ــع،  ــة يف هــذا املوق ــاً بدق ــق ٢٣ معلم )اللوحــة ٥.4ج(. مت توثي
ــا عــن بعــض  ــث هن ــر ســيتم احلدي ــدد الكبي وبســبب هــذا الع

منهــا فقــط بالتفصيــل. 

املنشــأة الضخمــة IDIHA-0001825  التــي تغلــب علــى هــذا 
املوقــع هــي مدفــن طوقــي كبيــر يبلــغ طولــه تقريبــاً 4١٥ م 
ــوب الشــرقي،  ــى اجلن ــي إل ــن الشــمال الغرب ــاً م ويتجــه تقريب
 IDIHA-F-0000146 قســمني  مــن  مؤلــف  كالعــادة  وهــو 
IDIHA-F-00003315&. الذنــب مدبــب مــن األعلــى ومقســم 

ــني 4 – 8 م،  ــا ب ــا م ــراوح أطواله ــة تت ــى عــدة أجــزاء متتابع إل
ويختلــف عرضهــا مــا بــني ١.٧ – ٥ م، وهــو مبنــي بحجــارة 
بازلتيــة ضخمــة غيــر مشــذبة محليــة املصــدر نهــب قســم كبيــر 
منهــا. يتألــف الــرأس مــن مدفــن حلقــي برجــي قطــر احللقــة 
حجــارة  بكومــة  مبنــي  مدفــن  مركــزه  يف  م،   ١٣ اخلارجيــة 
مرصوفــة قطرهــا 8 م ومحفــوظ حتــى ارتفــاع ٢.٥ م، بعــض 
احلجــارة التــي تغطــي الســطح مــا تــزال يف أماكنهــا األصليــة، 
وهــي بالطــات مســتوية حتيــط مبدخــل املدفــن ومزينــة ببعــض 
الرســوم. يبــدو أن هــذا املدفــن الطوقــي قــد أضيــف إلــى 

ــه.  ــدم من ــه يغطــي منشــأة أق ــة ألن ــرة الحق ــع يف فت املوق

هنــاك  املوقــع  مــن  الغربيــة  الشــمالية  الزاويــة  يف 
IDIHA-F-0000124، وهــو فنــاء مســور شــبه دائــري يتضمــن 

يف اجلــزء اجلنوبــي منــه معلمــاً شــكله مثــل حــرف S مقلــوب، 
جداريــن  مــن  يتألــف  م،   ٢١.٧٠  ×  ١8.4٠ الســور  أبعــاد 
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متحــدي املركــز بنيــا بحجــارة بازلتيــة ضخمــة واقفــة يصــل 
ارتفــاع بعضهــا إلــى ٩٠ ســم، متــت تعبئــة الفــراغ بــني هذيــن 
املنشــأة  بنيــت  الصغيــرة.  واحلجــارة  باحلصــى  اجلداريــن 
التــي شــكلها مثــل حــرف S  مقلــوب بحجــارة بازلتيــة ضخمــة 
وقائمــة أيضــاً، أبعــاد هــذه احلجــارة: الطــول ٠.٩٠-١.٣٠ م، 
العــرض ٠.٢٠-٠.٣٠ م، واالرتفــاع ٠.٩٠-١.٠٠ م. يبــدو أن 
هــذه املنشــأة ليــس لهــا أي وظيفــة رغــم أنــه وجــد مــا يشــابهها 
يف حــرة عويــرض ضمــن مكتشــفات هــذا املشــروع.  خــالل 
املشــي احلقلــي يف هــذه املنشــأة وحولهــا، مت العثــور علــى كميــة 
كبيــرة مــن األدوات الصوانيــة منهــا ســكني أو ازميــل صغيــر 
ثنائــي الوجــه، وجــزء مــن مقشــط، ولوحــظ أن البازلــت املتوفــر 

محليــاً اســتخدم أيضــاً يف إنتــاج األدوات الصوانيــة.

آخــر  معلــم  هنــاك    IDIHA-F-0000124 مــن  اجلنــوب  إلــى 
IDIHA-F-0000132 أفضــل وصــف ميكــن أن يطلــق عليــه هــو 

مدفــن محفــور ومبنــي باحلجــارة، يتألــف مــن حلقــة مبنيــة 
حتيــط  مشــذبة  وغيــر  مســتوية  ضخمــة  بازلتيــة  بحجــارة 
بقبــر مركــزي مســتطيل محفــور يف األرض وبنيــت جوانبــه 
باحلجــارة، لســوء احلــظ هــذا القبــر منهــوب، وبقايــا العظــام 
البشــرية مــا تــزال مبعثــرة يف القبــر وحولــه، وبتحليــل الصــور 
التخريــب  أعمــال  أن  تبــني   Google Earth Pro مــن  اجلويــة 
حدثــت قبــل ٢٠١٥، مت جتميــع أجــزاء مــن البقايــا العظميــة 
وهــي   ،bioapatite radiocarbon بواســطة  للتحليــل  وأرســلت 
ــة  ــون املشــع تســتخدم يف حال طريقــة للتحليــل بواســطة الكرب
البقايــا العظميــة التــي ال حتــوي أي كوالجــني )أو نســبة قليلــة 
املعاكســة  احلالــة  )يف  اجليــد  احلفــظ  عــدم  بســبب  جــداً( 
تســتخدم الطريقة األساســية AMS بواســطة الكربون املشــع(، 
بينــت التحاليــل أن تأريخهــا املبدئــي )بعــد املعايــرة(١4 يعــود لـــ 

٣٩٠٠ قبــل امليــالد.

خــالل املشــي احلقلــي مت العثــور علــى كميــة كبيــرة مــن اللقــى 
األثريــة كاألدوات الصوانيــة وبقايــا تصنيعهــا، وكســر فخاريــة 
مــن البــدن ألوان ال ميكــن معرفــة نوعهــا، وخــرز مــن احلجــارة 

ــذا الشــكل: cal. BC (or BP) 3900، ممــا  ــج عــادة به تعطــى النتائ  ١4
يعنــي أن هــذا الرقــم متــت معايرتــه، ألنــه قبــل املعايــرة ال يأخــذ بعــني 
ــي  ــرور الزمــن. BC تعن ــع م ــون م ــر نســبة إشــعاع الكرب ــار تغي االعتب

ــي. )املترجــم( ــل الوقــت احلال ــل امليــالد، BP تعنــي قب قب

واألصــداف، إضافــة إلــى بعــض النقــوش الثموديــة. الكســر 
الفخاريــة تشــابه تلــك التــي تعــود لعصــور البرونز، أمــا األدوات 
احلجــري  العصــر  ألواخــر  األغلــب  علــى  الصوانيةفتعــود 
ــوع يف أشــكال اللقــى وتأريخهــا  احلديــث فصاعــًدا. هــذا التن
يعتبــر مؤشــراً الســتخدام املوقــع لفتــرات طويلــة بــدءاً مــن 
العصــر احلجــري احلديــث وحتــى مــا قبــل الفتــرة اإلســالمية. 

IDIHA-0002348

يتوضــع هــذا املوقــع IDIHA-0002348  إلــى اجلنــوب الغربــي ٣ 
كــم مــن IDIHA-0001825 علــى ســفح خفيــف االنحــدار لهضبــة 
مســتوية كبيــرة، أفضــل وصــف ميكــن أن يطلــق عليــه هــو 
ــاءات متنوعــة بســيطة  مســتوطنة شــبه دائمــة، تتألــف مــن فن
 ،IDIHA-F-0000151 ومتطــورة ومعقــدة، أكثرهــا متيــزاً املنشــأة
وهــي مســكن شــبه كامــل مــزود بفنــاءات مســورة، محفــوظ 
مكانــه  يف  مــازال  البوابــة  وعتبــه  األصلــي  ارتفاعــه  حتــى 
)اللوحــة ٥.٥أ(. يبــدو أن الســقف تهــدم لكــن العمــود املركــزي 
الداعــم للســقف مــازال يف مكانــه، بنــي هــذا املســكن مــن 
بالطــات بازلتيــة غيــر مشــذبة محليــة املصــدر، وهــو مــزود 
بباحــة مغلقــة وبعــض امللحقــات األخــرى. قطــر املســكن ٩٠.4 
م، أبعــاد العتبــه ١.١٠ × ٠.6 × ٠.٢ م، وقطــر الباحــة ١١.٥ 
م. إلــى الغــرب مــن هــذا املســكن هنــاك سلســلة مــن الفنــاءات 
املســورة البســيطة واملعقــدة، مت توثيــق اثنتــان منهــا بالتفصيــل 
عكــس  وعلــى   ،IDIHA-F-0000149 & IDIHA-F-0000150

بشــكل  محفوظــة  غيــر  املنشــآت  هــذه   IDIHA-F-0000151

ــر مشــذبة  ــد، بنــي كل منهــا ببالطــات بازلتيــة ضخمــة غي جي
محليــة املصــدر محفوظــة حتــى ارتفــاع ثالثــة مداميــك أي مــا 
يقــارب 6٠-8٠ ســم. مت العثــور يف هــذه املنشــآت علــى بعــض 
بقايــا تصنيــع األدوات الصوانيــة والكســر الفخاريــة يصعــب 
تأريخهــا، ولكــن بنــاء علــى املعطيــات املتوفــرة ميكــن افتــراض 

أنهــا تعــود للعصــر البرونــزي.    

IDIHA-0004798 & IDIHA-0004799

بجــوار  يقعــان    IDIHA-0004798 and IDIHA-0004799

بعضهمــا علــى احلافــة الشــرقية حلــرة عويــرض مباشــرة إلــى 
الغــرب مــن العــال. املوقعــان مرتبطــان مــع بعضهمــا، وأفضــل 
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وصــف لهمــا هــو مواقــع جنائزيــة، إذ أن كل موقــع يضــم مدفنــاً 
طوقياًومدفنــاً حلقيــاً مبنيــاً بحجــارة مرصوفــة، يطــالن علــى 
ممــر قــدمي ميكن أن يســمى باملمــر اجلنائزي )اللوحة ٥.٥ب(.

تشــكل هــذه املمــرات اجلنائزيــة معلمــاً أساســياً يف منطقــة 
العــال وخاصــة يف حــرة عويــرض. وأكثــر مــن ذلــك، صــور 
األقمــار الصناعيــة التــي التقطــت قبــل البــدء بهــذا املشــروع، 
نفــذا  اللــذان  األرضــي  واملســح  األوليــة  الطيــران  ورحــالت 
مئــات  أظهــرت   ٢٠١8 يف  األول  املوســم  وخــالل   ٢٠١٧ يف 
مــن  الغربــي  الشــمال  يف  املمــرات  هــذه  مــن  الكيلومتــرات 
الســعودية )اللوحــة ٥.6أ(، يتركــز معظمهــا حــول الواحــات 
الكبــرى حلــرة خيبــر، ومــن ضمنهــا واحــات خيبــر والســمحة 
والهيــت، إضافــة إلــى تلــك الواقعــة يف منطقــة هــذا املشــروع.

ــى أقصــى احلافــة الشــرقية للحــرة  يقــع IDIHA-0004798 عل
مطــاًل علــى وادي العــال، ويتألــف مــن سلســلة مــن املدافــن 
الطوقيــة واملنشــآت اجلنائزيــة األخــرى، مت توثيــق ١٢ معلــم 
جنائــزي بالتفصيــل يف هــذا املوقــع معظمهــا مدافــن مبنيــة 
بكومــة حجــارة مرصوفــة ومدفنــان طوقيــان فقــط، كلهــا مبنيــة 
ــر مشــذبة. تتميزاملدافــن بشــكلها  ــة غي ــل بازلتي ببالطــات وكت
بعضهــا  م،   ٧-4 بــني  وأقطارهــا  الدائــري  وشــبه  الدائــري 
مثــل IDIHA-F-0000322 متــت االســتفادة مــن أرض صخريــة 
بــارزة يف إنشــائها. لســوء احلــظ، تعرضــت كل هــذه املنشــآت 

للتخريــب يف الفتــرات القدميــة. 

مت توثيــق مدفنــني طوقيــني يف IDIHA-0004799، كل منهمــا 
يتألــف مــن رأس وذيــل، يضــم الــرأس مدفنــاً كبيــراً مبنيــاً 
مــن  مــن سلســلة  الذيــل  يتألــف  بينمــا  بحجــارة مرصوفــة، 
كومــات احلجــارة املرتبــة بشــكل خطــي. يتجــه املدفــن الطوقــي 
شــمال   IDIHA-F-0000325 & IDIHA-F-0000326 الشــمالي 
جنــوب، قطــر الــرأس 6.٥ م، وطــول الذنــب 64 م يضــم ٢٠ 
الــرأس  م، كال   ١ منهــا قطرهــا  كل  كومــة حجــارة صغيــرة 
والذيــل بنيــا ببالطــات أو كتــل بازلتيــة محليــة املصــدر )اللوحــة 
 IDIHA-F-0000327 ٥.6ب(. يتجــه املدفــن الطوقــي اجلنوبــي
تقريبــاً،  شــرق  غرب-جنــوب  شــمال   & IDIHA-F-0000328

ويتألــف مــن ذيــل ورأس أيضــاً، يتألــف الــرأس مــن مدفــن 
منفــرد مبنــي بكومــة حجــارة قطــره ٥.١ م، أمــا الذيــل فيبلــغ 

طولــه ٣8 م ويتألــف مــن ١4 كومــة حجــارة صغيــرة أبعــاد كل 
منهــا ١.٢ × ٠.8 م. لســوء احلــظ، كال املدفنــان نهبــا قدميــاً. 

امــا فيمــا يتعلــق اللقــي االثريــه وتوزيعهــا خــالل املشــي احلقلــي 
يف املوقعــني IDIHA-0004798 & IDIHA-0004799 مت العثــور 
علــى أكثــر مــن ١٠٠ كســرة فخاريــة تــؤرخ مــا بــني األلــف الثالثــة 
قبــل امليــالد أو العصــر البرونــزي املبكــر إلــى العصراحلديــث، 
علــى الرغــم مــن أن اجلــزء األكبــر مــن اجلســم يبــدو أنــه مــن 
العصــر البرونــزي إلــى العصــر احلديــدي يف التاريــخ )اللوحــة 
٥.٧أ(.بالنتيجــة، ميكــن أن يــؤرخ بنــاء هــذه املنشــآت اجلنائزية 

للعصــر البرونــزي املبكــر. 

مرتفعات احلرة الغربية

حــرة  مثــل  قدميةجيولوجيــاً  الغربيــة  احلــرة  أن  يعتقــد 
اجلنــوب  إلــى  وتقــع   )Brown et al. 1989: 156( عويــرض، 
مباشــرة مــن حــرة عويــرض ووادي اجلــزل. مت حتديــد وتوثيــق 
ثمانيــة مواقــع مختلفةخــالل هــذا املوســم، مواقــع جنائزيــة 
وســكنية ومواقــع لتصنيــع األدوات الصوانيــة، ومواقــع تنتشــر 
فيهــا النقــوش الصخريــة. مت عــرض أربعــة مواقــع فقــط مــن 

الثمانيــة التــي مت مســحها.

IDIHA-0001700

 ،IDIHA-F-0007188 موقــع جنائــزي يضم مدفن حلقي الشــكل
 IDIHA-F-0007190( ــره ــه الصغي ــن احللقي ــن املداف ــد م العدي
 )IDIHA-F-0007189( منشأة خطية  ،)and IDIHA-F-0007191

 IDIHA-F-0007186 and( الشــكل  مثلثتــا  منشــأتان 
 ).IDIHA-F-0007187; Error! Reference source not found

املدفــن حلقــي شــكله شــبه دائــري ٢٠ × ١٧.٧ م، مبنــي بكتــل 
صغيــرة غيــر مشــذبة مــن الغرانيــت، محفــوظ حتــى ارتفــاع ١ 
م، املدفــن املركــزي فيــه منهــوب، واجلــزء الشــرقي مــن احللقــة 
اخلارجيــة مخــرب جــداً وحجارتــه مســروقة أعيــد اســتخدامها 
منشــأة   ،)IDIHA-F-0007189(املجــاورة اخلطيــة  املنشــأة  يف 
 ،IDIHA-F-0007189 ضيــق  مســتطيل  شــكل  علــى  خطيــة 
أبعادهــا ١8 × ٢.٥ م، وظيفتهــا غيــر واضحــة لكنهــا علــى 
مــا  األغلــب مرتبطــة بالطقــوس اجلنائزيــة، إذ أنهــا غالبــاً 
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حلقيــان  مدفنــان  والطوقيــة.  احللقيــة  املدافــن  مــع  توجــد 
يقعــان   ،IDIHA-F-0007190 & IDIHA-F-0007191 صغيــران 
إلــى الشــرق مــن املنشــأة اخلطيــة، أقطارهمــا بــني ٢-4 م.

منشــأتان مثلثتــا الشــكل موجهتــان باجتــاه املدفــن احللقــي 
الشــرقي  إلــى اجلنــوب  IDIHA-F-0007188 وتقعــان  الكبيــر 
األكبــر،  هــو   IDIHA-F-0007186 الغربــي  املثلــث  م،  منــه6٥ 
مــن  مــن صفــني  بنيــت جدرانــه  م،   ٢6.٥  × أبعــاده ٥.٢6 
احلجــارة احملليــة غيــر املشــذبة وضعــت فوقهمــا طبقــة مــن 
IDIHA-F- الصغيــر  الشــرقي  املثلــث  الصغيــرة،  احلجــارة 

٠٠٠٧١86أبعــاده ١٧.١ × ١٣.٥ م، مبنــي بطريقــة مماثلــة 
للمثلــث الكبيــر IDIHA-F-0007186. كال املثلثــان فارغــان مــن 
الداخــل وحجارتهمــا منهوبــة  يبــدو أن هذان املثلثان اســتخدما 
كعالمــات أو مؤشــرات للمدفــن احللقــي الكبيــر. توجــد منــاذج 
مشــابهه لهــذا املدفــن احللقــي يف العــال يف شــعيب أبــو برقــة 

 )Nasir al- Subhan 2006: pl. 6.1(

خــالل املشــي احلقلــي يف املوقــع مت العثــور فقــط علــى بعــض 
األدوات الصوانيــة التــي ال ميكــن تأريخهــا، لــم يتــم العثورعلــى 
قطــع أثريــة أخــرى مرتبطــة بهــذه املعالــم وبنــاء علــى التأريــخ 
املقــارن جنــد أن املدافــن احللقيــة واملثلثــات أقــدم مــن املنشــأة 
املســتطيلة واملدفنــان احللقيــان والتــي بنيــت بحجــارة مســروقة 

مــن هــذه املنشــات االقــدم. 

IDIHA-0018129

الســابق  املوقــع  غــرب  جنــوب  تقريبــاً  ١١٥م  يقــع 
IDIHA-0001700. أفضــل وصــف لــه IDIHA-0018129  هــو 

موقــع إلنتــاج أو تصنيــع األدوات الصوانيــة، ال توجــد أيــة بقايــا 
معماريــة يف املوقــع. مت العثــور علــى كميــة كبيــرة مــن الشــظايا 
تصنيعهــا  طريقــة  و  االولــي  الفحــص  خــالل  مــن  والنــوى 
الوســيط  احلجــري  للعصــر  تأريخهــا  ميكــن  الليفلوازيــه١٥ 

٥.٧ج(. )اللوحــة 

١٥  طريقــة يف تصنيــع األدوات الصوانيــة مرتبطة باحلضارة املوســتيرنية 
إلنســان النياندرتــال. )املترجــم(

IDIHA-0003036

مســتوية  قمــة  علــى   IDIHA-0003036 املوقــع  هــذا  يتوضــع 
جيولوجيــاً  معلمــاً  تعتبــر  مرتفعــة  بازلتيــة  لهضبــة  واســعة 
مميــزاً، الوصــول إليــه مــن األرض شــبه مســتحيل، يتضمــن 
منطقــة ســكنية كبيــرة فيهــا أكثــر مــن ٣٠ فنــاًء مســوراً مــا بــني 
البســيط واملتطــور واملعقــد )اللوحــة ٥.٧ب(، مت توثيــق تســعة 
فنــاءات بالتفصيــل. يضــم بعــض هــذه الفنــاءات حجــرة واحــدة 
ويضــم البعــض اآلخــر عــدة حجــرات، تتــراوح أبعــاد الفنــاءات 
مــا بــني ٢.8 × ٢.6 م للصغيــرة وحتــى ٣٥ × ١8.٣ م للكبيــرة. 
بنيــت كلهــا بكتــل بازلتيــة غيــر مشــذبة، وأغلبهــا محفــوظ حتــى 

ارتفــاع ثالثــة مداميــك، أي مــا يقــارب ٥٠-8٠ ســم.

 IDIHA-F-0007173 ًمعلمــان مميــزان يتطلبــان نقاشــاً إضافيــا
and IDIHA-F-0007185 املعلم األول IDIHA-F-0007173، وهو 

ــالث حجــرات، تتضمــن احلجــرة  ــف مــن ث مســكن معقــد مؤل
املركزيــة عمــوداً حجريــاً كبيــراً يتوضــع مقابــل اجلــدار اخللفــي 
للمنشــأة، تبقــى وظيفــة هــذا العمــود احلجــري غيــر واضحــة 
ــم  علمــاً أنــه وضــع بشــكل مقصــود ضمــن هــذا املســكن. املعل
الثانــي IDIHA-F-0007185، وهــو جــدار ضخــم وظيفتــه رمبــا 
دفاعيــة، يقــع يف اجلــزء الغربــي مــن ســطح الهضبــة ويســتمر 
الشــرقي-اجلنوب  الشــمال  باجتــاه  حلافتهــا  مــواز  بشــكل 
الغربــي تقريبــاً. قســمت هــذه املنشــأة إلــى جزأيــن مفصولــني 
عــن بعضهمــا مبــا يشــبه املدخــل، أبعــاد اجلــزء اجلنوبــي٥.١6 
× ١.١ م، بينما أبعاد اجلزء الشمالي ١١ × ١.١ م. مت العثور 
ــة  ــة كالشــظايا إضاف ــن األدوات الصواني ــرة م ــة كبي ــى كمي عل
إلــى بقايــا التصنيــع و االدوات )كالســكاكني واملقاشــط( ، يعــود 
تاريخهــا علــى األغلــب إلــى الفتــرة املمتــدة مــا بــني العصــر 

احلجــري احلديــث والعصــر النحاســي. 

حرة الزبن / حرة هريرة

مثــل حــرة  يعتقــد أن هاتــني احلرتــني قدميتــان جيولوجيــاً 
عويــرض، فهمــا مــن مخلفــات أبكــر ســيالنات احلمــم البركانية 
التــي تعــود لعصوراالوليغوســني وامليوســني الباكــر منــذ حوالــي 
٢٠-٢٩ مليــون ســنة. خــالل أعمــال املوســم امليدانــي مت مســح 
املنطقــة، وهــي  بالتفصيــل يف هــذه  ثالثــة مواقــع جنائزيــة 

مشروع العال التصوير اجلوي واملسح األرضي ٢٠١8م
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بشــكل رئيســي  جنائزيــه و تتكــون مــن مدافــن حلقيــة وطوقيــة 
ومنشــآت مثلثيــة الشــكل. مــن اجلديــر ذكــره أن البقايــا األثريــة 
يف هــذه املنطقــة مختلفــة عمــا وجــد يف بقيــة احلــرات يف 
مقاطعــة العــال، باإلضافــة إلــى أشــكال معماريــة أخــرى مثــل 
ــة  ــذي وجــد فقــط يف هــذه املنطق ــب ال ــي املدب ــن الطوق املدف
اململكــة  مــن  أخــرى  أجــزاء  لــه يف  مثيــل  يوجــد  أنــه  علمــاً 
 Zairnset al. 1979: pl. 8 & 13; Zarinset al. 1980: pl. 5;(

 .)Zarinset al. 1981: 29

IDIHA-0010273

الشــمالي  IDIHA-0010273 يف اجلــزء  املوقــع  يتوضــع هــذا 
الشــرقي مــن حــرة الزبــن/ حــرة هريــرة، يتألــف مــن أكثــر مــن 
٢٥ معلمــاً جنائزيــاً مثــل املدافــن الطوقيــة واحللقيــة واملثلثيــة 
الشــكل. وبســبب احلجــم الكبيــر للموقــع، مت توثيــق ســتة معالــم 
فقــط بالتفصيــل. مدفــن طوقــي يتجــه شــمال غرب-جنــوب 
شــرق تقريبــاً، يتألــف مــن رأس IDIHA-F-0007152 وذيلــني 
الــرأس  يتألــف   ،IDIHA-F-0007153 & IDIHA-F-0007154

مــن مدفــن حلقــي منفــرد كبيــر شــكله شــبه دائــري مبنــي 
بكتــل بازلتيــة غيــر مشــذبه، قطــره ٥.٥ م، القبــر املركــزي 
عبــارة عــن حفــرة أبعادهــا ١.٧ × ١.١ م، ولســوء احلــظ فقــد 
نهــب القبــر يف االغلــب قدميــاً. مت تســجيل مدفــن طوقــي 
ومبنــي   .IDIHA-F-0007155 & IDIHA-F-0007156 ثانــي 
أيضــا بكتــل بازلتيــة غيــر مشــذبه يتجــه شــرق-غرب، يتألــف 
الــرأس مــن مدفــن حلقــي كبيــر قطــره ٥.٧ م والقبــر املركــزي 
أبعــاده ١.٣ × ٠.٧ × ٠.6 م، بينمــا يضــم الذيــل أربــع كومــات 
حجريــة منفصلــة تتــراوح أقطارهــا مــن ١.4 م إلــى 4.٧ م. يف 
ــة  ــي مــن املوقــع مت تســجيل أربعــة مدافــن طوقي اجلــزء الغرب
ــان  ــوب، املدفن ــات وتتجــه شــمال جن ــى شــكل مثلث رؤوســها عل
بجانــب  ووجودهمــا  بذيــول طويلــة،  مــزودان  والثانــي  األول 
بعضهمــا قــد يعنــي أنهمــا بنيــا يف نفــس الوقــت. يتألــف كل 
مــن املدفنــني اللذيــن يف أقصــى الغــرب مــن رأس كبيــر شــكله 
ــرة.  ــة صغي ــوام حجري ــف مــن عــدة أك ــل مؤل ــل طوي ــث وذي مثل
 IDIHO-F-0007157 & يف املدفــن الواقــع يف أقصــى الغــرب
IDIHO-F-0007158 تبلــغ أبعــاد املثلــث ٩ × ٣.٥ م، ويبلــغ طــول 

 IDIHA-F-0007159 الذيــل حوالــي 6٥ م، أمــا املدفــن الثانــي
IDIHA-F-0007160 & فتبلــغ أبعــاد رأســه املثلــث ١٢ × ٢ م 

ويبلــغ طــول ذيلــه حوالــي 6٣ م. املثلثــات األربعــة فارغــة، ولــم 
يتــم العثــور علــى قبــور محفــورة داخلهــا، مت العثــور فقــط علــى 
بعــض األدوات الصوانيــة مثــل الشــظايا وبقايــا التصنيــع التــي 
ال ميكــن تأريخهــا. لــم يتــم العثــور علــى اي لقــي اثريــه أخــرى 

مــن هــذا املوقــع.

IDIHA-0010280

IDIHA-001028 موقــع جنائــزي متعــدد املعالــم، يتوضــع يف 

ــة، محــاط  ــني جــروف قائم ــة واســعة مســتوية نســبياً ب منطق
الشــمالية  اجلهتــني  مــن  الســكنية  املواقــع  مــن  بسلســلة 
ــرؤوس  ــة ب ــة مدبب ــع مدافــن طوقي ــة. يضــم هــذا املوق والغربي
بأكــوام  مبنيــة  ومدافــن  حلقيــة  ومدافــن  الشــكل،  مثلثيــة 
حجريــة )اللوحــة ٥.8أ(. بســبب احلجــم الكبيــر للموقــع مت 
األكبــر  املنشــأة  بالتفصيــل.   فقــط  منشــآت  توثيــق خمــس 
مدبــب طولــه ٢٢٠  مدفــن طوقــي  هــي   IDIHA-F-0007171

م تقريبــاً، اجتاهــه شــمال-جنوب، بنــي بكتــل بازلتيــة غيــر 
ــراوح عــرض كل  ــى شــكل سلســلة مــن األجــزاء يت مشــذبة، عل
منهــا مــا بــني ٠.٧٥ – ١.٥ م، بنــي املدمــاك األول )الســفلي( 
ووضعــت  األفقيــة  البازلتيــه  البالطــات  مــن  بصفــني  منهــا 
حجــارة صغيــرة وحصــى بينهمــا كحشــوة، كمــا وضعــت طبقــة 
أخــرى مــن احلجــارة الصغيــرة كتغطيــة فوقهمــا. يف اجلــزء 
الشــمالي مــن املوقــع هنــاك IDIHA-F-0007168 منشــأة مثلثيــة 
الشــكل مخربــة جــداً، فارغــة مــن الداخــل وأبعادهــا ١٧.٧ 
للمعلــم  بنــاء اجلــدران مشــابهة متامــاً  × ١٥.٥ م، طريقــة 
الســابق IDIHA-F-0007171، صفــان مــن البالطــات األفقيــة 
وضعــت بينهــا وفوقهــا حجــارة صغيــرة، اجلــدران محفوظــة 
ــث ال  ــاه أن هــذا املثل الرتفــاع مدمــاك واحــد. مــا يلفــت االنتب
يشــير أو يتجــه إلــى أي معلــم جنائــزي يف هــذا املوقــع، بــل 
موجــه نحــو مدفــن حلقــي يبعــد ٥4٠ م إلــى الشــمال الغربــي 
ــي  ــث رمبــا بن ــي أن هــذا املثل ــه IDIHA-0009785، ممــا يعن من
ــك  ــط بذل ــع وهــو مرتب ــة منشــآت هــذا املوق ــد بقي ــل أو بع قب
املدفــن احللقــي وليــس مبنشــآت هــذا املوقــع، بقيــة املنشــآت 
املثلثيــة املتطاولــة املدببــة )قاعــدة املثلــث صغيــرة جــداً مقارنــة 
بطوله(املبنيــة يف هــذا املوقــع تؤكــد هــذا التصنيــف املفتــرض. 
IDIHA-F-0007169 موقــع أفضــل مــا يوصــف أنــه واحــد مــن 

تلــك املثلثــات املتطاولــة املدببــة، أبعــاده ١٩ × 4.٢ م، مبنــي 
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بكتــل بازلتيــة غيــر مشــذبة، يقــع إلــى الشــرق مباشــرة مــن 
IDIHA-F-000171، وهــو مرتبــط مــع مجموعــة مــن املدافــن 

ــق بشــكل شــعاعي  ــا تنطل ــدو أنه ــة يب ــة املدبب ــة واملثلثي الطوقي
ــا هــو احلــال  ــز واضــح وخــال مــن أي منشــآت. وكم مــن مرك
مــع معظــم املثلثــات األخــرى، ال يتضــح وجــود قبــر محفــور 
يف مركزهــذا املثلــث. املعلــم األخيــر املوثــق يف هــذا املوقــع 
هــو IDIHA-F-0007170، كومــة حجــارة حلقيــة مصمتــة، أي 
ومبنيــة  م   ٥.6 قطرهــا  الداخــل،  مــن  باحلجــارة  محشــوة 
ــا تعرضــت قدميــاً  ــدو أنه ــر مشــذبة، ويب ــة غي بحجــارة بازلتي
ــا بنيــت  ــان، وميكــن أنه ــان كبيرت ــا فجوت ــر فيه للنهــب إذ تظه
قبــل املثلثــات املدببــة أو املدافــن الطوقيــة  املجــاورة ألن قســماً 

كبيــراً مــن  حلقاتهــا اخلارجيــة مســروق.

IDIHA-0009247

ــن. مت  ــر يف حــرة الزب ــع يف منخفــض صغي يتوضــع هــذا املوق
تنظيــف املوقــع قدميــاً بشــكل شــبه كامــل مــن الكتــل احلجريــة 
 IDIHA-0009247 املختلفــة  املنشــآت  بنــاء  يف  لتســتخدم 
واملســتطيالت  والفنــاءات  احللقيــة  واملدافــن  كاملثلثــات 
الســابق  املوقــع  يف  احلــال  هــو  وكمــا  ٥.8ب(.  )اللوحــة 
 IDIHA-0010280يبــدو أن هــذا املوقــع يتألــف بشــكل رئيســي 

مــن تســعة مثلثــات تنطلــق شــعاعياً مــن مــكان مركــزي، تظهــر 
هــذه املثلثــات ضمــن ثــالث مجموعــات منفصلــة، املجموعــة 
واملجموعــة  كلهــا)،  (وثقــت  مثلثــات  أربعــة  تضــم  اجلنوبيــة 
املجموعــة  بينمــا  مثلثــات،  ثالثــة  تضــم  الغربيــة  الشــمالية 
الشــرقية تضــم مثلثــني. وأفضــل وصــف ممكــن لهــذه املنشــآت 
هــو مثلثــات متطاولــة )أو ضيقــة( مدببــة مماثلــة للمثلثــات 
التــي وثقــت يف املوقــع الســابق IDIHA-0010280، والتــي ال 
األربعــة  املثلثــات  الزبــن.  إال يف حــرة  مثــل طرازهــا  يوجــد 
 IDIHA-F-0007163، IDIHA-F-0007164،( :التــي وثقــت هــي
أبعادهــا  تتــراوح   )IDIHA-F-0007165 & IDIHA-F-0007166

مــن 4.٧ × 8.٢ م إلــى ٥.٧ × ١4 م بنيــت بكتــل بازلتيــة غيــر 
مشــذبة، واملدمــاك األســفل مؤلــف مــن حجــارة مســتوية حــادة 
األطــراف تقريبــاً. إلــى اجلنــوب مــن هــذا املجمــع يوجــد مدفــن 
 ،IDIHA-F-0007167 )حلقــي مــزدوج )فيــه قبــران يف املركــز
محفــوظ جيــداً وتبلــغ أبعــاده 8.6 × ٥ × ١.4 م، يضــم حفرتــي 
دفــن مكشــوفتني بنيتــا جيــداً وما يزال قســم كبيــر من احلجارة 

التــي تغطــي أعلــى املداميــك يف مكانــه. مت العثــور علــى بعــض 
العظــام يف القبرالغربــي وعلــى بعــض األدوات الصوانيــة مثــل 
نــواة ميكــن أن يعــود تاريخهــا إلــى العصــر احلجــري احلديــث. 

صحراء احلمرا

 مت فحــص موقعــني يف صحــراء احلمــرا خــالل املوســم و 
تشــتهر هــذه الصحــراء بهضبــة صخريــة مســتوية وواســعة 
أنهــا  ورغــم  العــال،  واحــة  مــن  مباشــرة  الشــمال  إلــى  تقــع 
الصــور اجلويــة وصــور  أن  غيرمســكونة تقريبــاً، إال  حاليــاً 
ــة، ومبــا  ــا األثري ــن البقاي ــرت مجموعــة م املســح اجلــوي أظه
أن القســم األكبــر مــن هــذه املنطقــة يقــع خــارج خــط كميــة 
األمطــار الالزمــة لنجــاح الزراعــات غيــر املرويــة، وطبيعــة 
األرض ال تســاعد يف تأمــني حيــاة رعويــة وال حتــى بنمــط 
التنقــل البــدوي مــن مــكان آلخــر، فإنــه علــى األغلــب يعــود 
الكثيــر مــن تلــك املواقــع األثريــة للفتــرة الرطبــة يف عصــر 
الهولوســني، أو علــى األقــل كان املنــاخ يف تلــك الفتــرة يختلــف 

جذريــاً عمــا هــو عليــه اآلن.

IDIHA-0012473

يعتبــر هــذا املوقــع األبعــد إلــى الشــمال ضمــن منطقــة املســح، 
ــاءات  ــى حــدود مقاطعــة العــال، يتألــف مــن فن ــه يقــع عل إذ أن
ضخمــة مبنيــة علــى هضبــة مســتوية طويلــة تتجــه مــن الشــمال 
الغربــي إلــى اجلنــوب الشــرقي )اللوحــة ٥.8د(، وهــو محــاط 
الوقــت  للســكن يف  املثلــى  الشــروط  يحقــق  بالصحــارى وال 
اجلــزء  يف  بالتفصيــل  فنــاءات  ثالثــة  تســجيل  احلالــي.مت 
 IDIHA-F-0007136 غربــاً  األقصــى  الفنــاء  منــه،  الشــمالي 
مــن خمــس  يتألــف  م،   ١٢.6 × أبعــاده ١6.6  معقــد  فنــاء 
حجــرات، اثنتــان منهــا متثــالن باحــات خارجيــة مــع مدخــل 
كامــل لــه عتبــة ودرجــة. يحيــط باملبنــى ممــر صغيــر متعــرج ال 
 ،IDIHA-F-0007136 ميكــن تأريخــه أو معرفــة عالقتــه باملبنــى
لكنــه مهتــرئ كثيــراً ممــا يعنــي أنــه اســتخدم كثيــراً ولفتــرة 
طويلــة. إلــى الشــمال مــن هــذه املنشــأة هنــاك ثــالث حجــرات 
مــن  كبيــرة  بكميــات  مغطــاة  أرضياتهــا  بــأن  تتميــز  أصغــر 
األنقــاض والبقايــا احلجريــة ممــا قــد يشــير إلــى اســتخدامها 
كمســاكن. الفنــاء الشــمالي IDIHA-F-0007137 فنــاء معقــد 

مشروع العال التصوير اجلوي واملسح األرضي ٢٠١8م
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أيضــاَ أبعــاده ١6 × ١4.٢ م، بنــي مقابــل نتــوء صخــري يف 
الشــمال، يتألــف مــن ثــالث حجــرات، وكمــا يف املبنــى الســابق 
IDIHA-F-0007136 فــإن احلجرتــان الكبيرتــان متثــالن باحــات 

خارجيــة، بينمــا التراكمــات الكثيــرة علــى أرضيــة احلجــرة 
الصغيــرة التــي أبعادهــا 4.٥ × ٣.4 م توحــي أنهــا اســتخدمت 
 IDIHA-F-0007138 للســكن.  إلــى اجلنــوب يقــع فنــاء بســيط
لكنــه األكبــر مــن بــني الثالثــة التــي مت توثيقهــا ١٩.٢ × ١4.8 
م، مخططــه شــبه دائــري أقــرب إلــى شــكل القلــب، يتألــف مــن 
حجــرة واحــدة، ومــن امللفــت لالهتمــام وجــود عــدة حفــرات 
واملســتطيل وظيفتهــا غيــر  املربــع  بــني  يف مركزهــا شــكلها 
واضحــة. فيمــا يتعلــق بتأريــخ املوقــع، بســبب بعــده ومتوضعــه 
ــه ســكن  ــر مناســبة للســكن، مــن احملتمــل جــداً أن ــة غي يف بيئ
يف الفتــرة الرطبــة يف عصــر الهولوســني، ويبــدو أنــه مت تأكيــد 
ذلــك مــن خــالل الوجــود احلصــري لــألدوات احلجريــة التــي 

ــث. ــب للعصــر احلجــري احلدي ــى األغل تعــود عل

IDIHA-0012475

يتوضــع هــذا املوقــع IDIHA-0012475  علــى بــروز صخــري 
ــة  ــر مــن بقي ــى بكثي ــر ومســتو ارتفاعــه ١١٢٧ م، وهــو أعل كبي
 IDIHA-0012473 األراضــي احمليطــة بــه علــى عكــس املوقــع
)اللوحــة ٥.٩أ(، أفضــل وصــف لــه هــو موقــع جنائــزي متعــدد 
ــة،  ــن طوقي ــة، مداف ــة برجي ــن حلقي ــن مداف ــف م ــم، يتأل املعال
وثقــت  خطيــة.  ومنشــآت  برجيــة  مدافــن  حلقيــة،  مدافــن 
كامــل منشــآت هــذا املوقــع لكــن لــن نقدمهــا كلهــا يف هــذه 
 IDIHA-F-0007140 الشــمال  إلــى  األبعــد  املنشــأة  املقالــة. 
أفضــل وصــف لهــا هــو مدفــن جنمــي أو شــعاعي، يتألــف 
ــا شــعاعياً سلســلة مــن  ــق منه ــة تنطل ــن مركزي مــن حجــرة دف
ســبعة مســتطيالت، ومــن امللفــت لالنتبــاه أن هــذا الطــراز 
مــن املدافــن مقتصــر علــى النصــف الشــرقي مــن مقاطعــة 
 IDIHA-F-0007140 املدفــن  إلــى اجلنــوب مــن هــذا  العــال. 
يوجــد مدفــن حلقــي برجــي ضخــم IDIHA-F-0007142 مــع 
احتمــال وجــود ذيــل لــه IDIHA-F-0007143. تعــرض املدفــن 
IDIHA-F-0007142 لنهــب حجارتــه وأعيد اســتخدامها يف بناء 

 IDIHA-F-0007145 منشــأتني خطيتــني واحــدة إلــى الشــمال
اجلنــوب  إلــى  وواحــدة  م،   ٠.8  ×  ١.8٥  ×  6.6 أبعادهــا 
 ٠.8  ×  ٣.٢  ×  ٩.٥ أبعادهــا   IDIHA-F-0007144 الشــرقي 

م، و علــي الرغــم مــن احلجــارة املنهوبــة فــإن املدفــن  احللقــي 
محفــوظ لدرجــة ممتــازة ويف بعــض األماكــن حتــى ارتفاعــه 
األصلــي، بنــي املدفــن ببالطــات مــن أرصفــة الصحــراء، أبعــاده 
ــى ارتفــاع  ــة محفوظــة حت ١6.٢ × ١٥.٩ م، احللقــة اخلارجي
١.٥ م، والقبــر البرجــي محفــوظ حتــى ارتفــاع ١.٧ م. لســوء 
ــر البرجــي وتركــت حفــرة الدفــن مكشــوفة  احلــظ، نهــب القب
ــغ أبعادهــا ١.٢ × ٠.4٥ م. الذيــل املؤلــف مــن ٢٩ كومــة  وتبل
حجــارة صغيــرة IDIHA-F-0007143 الــذي وجــد بجــوار هــذا 
املدفــن، مــن غيــر املؤكــد أنــه مرتبــط بهــذا املدفــن أو مبدفــن 
اجلــزء  IDIHA-F-0007149. يف  آخــر  برجــي حلقــي ضخــم 
 IDIHA-F-0007146 اجلنوبــي مــن املوقــع يوجــد مدفــن طوقــي
IDIHA-F-0007147 & يتألــف مــن مدفــن حلقــي برجــي وذيــل 

شــبه مســتطيل، محفــوظ بشــكل ممتــاز ويف بعــض املناطــق 
تقريبــاً  شــمال-جنوب  اجتاهــه  األصلــي،  ارتفاعــه  حتــى 
وأبعــاده ٣٧ × ٧.6 م، مبنــي ببالطــات أفقيــة غيــر مشــذبة 
مــن أرصفــة الصحــراء، الوجــه اخلارجــي للحلقــة بنــي بعنايــة 
شــديدة بينمــا الوجــه الداخلــي بنــي بشــكل غيــر منتظــم. القبــر 
املركــزي الــذي نهــب محفــوظ الرتفــاع ١.٣ م. الذيــل مبنــي 
أيضــاً ببالطــات أفقيــة غيــر مشــذبة مــن أرصفــة الصحــراء. 
علــى قاعــدة الذيــل وجــدت كتابــة ثموديــة متأخــرة تعــود للفتــرة 
مــا بــني القرنــني األول والثالــث امليالديــني، ورغــم أن بعــض 
األحــرف غيــر واضحــة إال أنهــا علــى األغلــب اســم لشــخص، 
وهــذه الكتابــة حتــدد أحــدث تاريــخ الســتخدام املوقــع، وهــي 
إضافــة هامــة للموقــع نظــراً ألن هــذه املنشــآت نــادراً مــا تضــم 
ــم  شــواهد تســاهم يف تأريخهــا بدقة،وماعــدا هــذا النقــش، ل

ــع. ــة يف املوق ــى أثري توجــد أي لق

الشرعان

تبــدأ أخاديــد منطقــة الشــرعان مباشــرة إلــى الشــرق مــن 
العــال، وتتميــز بجبالهــا الصرحيــة العاليــة ذات التشــكيالت 
اجليولوجيــة اجلميلــة الناجتــة عــن احلت خالل آالف الســنني. 
.2018B مت مســح موقعــني يف منطقــة الشــرعان خــالل موســم

IDIHA-0007857

IDIHA- ًموقــع جنائــزي يضــم مدفنــاً طوقيــا IDIHA-0007857
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مســتوية  قمــة  علــى  يقــع   ،F-0000117&IDIHA-F-0000118

لبــروز صخــري مــن احلجــر الرملــي تعــرض أحــد جوانبــه 
للحــت الشــديد فأصبــح منحنيــاً.١6 ويطــل علــى أخــدود )فــج( 
كبيــر. يتألــف مــن الــرأس وهــو مدفــن حلقــي، وذيــل بعــدة 
أجــزاء. املنشــأة احللقيــة IDIHA-F-0000117 مبنيــة ببالطــات 
مــن أرصفــة الصحــراء ولهــا شــكل شــبه دائــري قطــره ٧ م 
)اللوحــة ٥.٩ب(، احللقــة اخلارجيــة منهــا محفوظــة جيــداً 
ويف بعــض األماكــن حتــى ارتفاعهــا األصلــي٢ م. لســوء احلــظ، 
القبــر املركــزي منهــوب وتبلــغ أبعــاده ١.١ × ١.١ م. يبلــغ طــول 
الذيــل ٣٢ م وهــو مؤلــف مــن ســتة أجــزاء مختلفــة القياســات. 

لــم يتــم العثــور علــى أي لقــى أثريــة يف هــذا املوقــع. 

IDIHA-0011313

ــف مــن  ــم، يتأل ــدد املعال ــزي متع ــع جنائ IDIHA-0011313 موق

وبشــكل  خطيــة.  ومنشــأة  حلقــي،  ومدفــن  طوقــي،  مدفــن 
مشــابه للموقــع IDIHA-0007857 يتوضــع هــذا املوقــع فــوق 
بــروز صخــري ضخــم ويطــل علــى أخــدود عريــض. يتوجــه 
 IDIHA-F-0010479 & IDIHA-F-0010480 الطوقــي  املدفــن 
شــمال غرب-جنــوب شــرق ويتألــف مــن رأس وهــو مدفــن 
ألعمــال  احللقــي(  )املدفــن  الــرأس  تعــرض  وذيــل.  حلقــي، 
ــاع مدماكــني  ــه إال ارتف ــق من ــم يب ــه ول ــت حجارت ــب ونهب تخري
اخلارجيــة  احللقــة  مــن  الســفلية  املداميــك  ثالثة،بنيــت  أو 
ــغ طــول  ــة منتظمــة مــن أرصفــة الصحراء.يبل مــن كتــل حجري
الذنــب )IDIHA-F-0010480( حوالــي ٣٥ م مؤلــف مــن أربعــة 
أجــزاء شــكل كل منهــا مثــل الوتــد )مســتطيل إحــدى قاعدتيــه 
الصغيرتــني أكبــر مــن األخــرى( وتبلــغ ارتفاعاتهــا مــا بــني 8.٠ 
ــة  ــاء املنشــأة احللقي ــة مشــابهة لبن ــة بطريق ــى ١.4 م، مبني إل
ببالطــات محليــة مــن أرصفــة الصحراء.الذيــل محفــوظ جيــداً 
علــى عكــس املدفــن املركــزي احللقــي املمســوح تقريبــاً، إذ أن 
معظــم حجارتــه نهبــت واســتخدمت يف بنــاء منشــأتني أحــدث 
   )IDIHA-F-0010748( اخلطيــه  املنشــاه  املوقــع،   يف  عهــداً 
٥.٩ج(.   )اللوحــة   )IDIHA-F-0000119; احللقــي،  واملدفــن 
مت تشــييد كال مــن هــذه املبانــي مــن احلجــاره املســروقه مــن 

يســمى Yardang  باللغــة اإلنكليزيــة، ويبــدو أنــه ال يوجــد لــه تســمية   ١6
ــة. )املترجــم( ــة باللغــة العربي مقابل

هــذه املعالــم االقــدم.  املنشــأة األولــى هــي منشــأة خطيــة 
IDIHA-F- 0010748 تقــع إلــى الشــمال مــن املدفــن الطوقــي 

أبعادهــا ١4 × ١.٢ م، محفوظــة حتــى ارتفــاع ٠.٧ م، يبــدو 
ــة لكــن ال ميكــن التأكــد مــن أنهــا ضمــت  أنهــا منشــأة جنائزي
أي رفــاة بشــرية يومــاً مــا، واملنشــأة الثانيــة هــي مدفــن حلقــي 
IDIHA-F-0000119 يقــع جنــوب املدفــن الطوقــي شــكله شــبه 

دائــري وأبعــاده ٥ × ٥.٢ م، نهــب القبــر املركــزي منــذ زمــن 
ــزال بــني األنقــاض،  ــة مــا ت ــا العظمي ليــس ببعيــد إذ أن البقاي

ــزال موجــودة. ــا ت ــة م ولكــن إحــدى حجــارة التغطي

صحراء املغيرا

تعتبــر صحــراء املغيــرا مــن أغنــى املناطــق باملواقــع األثريــة 
بعــد حــرة عويــرض يف محافظــة العــال، ومــا مييزهــا أكثــر هــو 
بعدهــا عــن املناطــق املأهولــة ممــا ســاهم يف حفظ تلــك املواقع 
األثريةجيــداً لدرجــة أن بعضهــا شــبه كامــل حتــى ارتفاعــه 
األصلــي. تتميــز هــذه الصحــراء بغناهــا باملعالــم الطبيعيــة 
باإلضافــة  املتآكلــة  البــارزة  والصخــور  والفجــاج  كاألخاديــد 
إلــى الهضــاب املســتوية شــبه الصحراويــة. مت توثيــق ١٣ موقــع 
بالتفصيــل يف هــذه املنطقــة، نقــدم منهــا هنــا خمســة مواقــع.

IDIHA-0012697

IDIHA-0012697  يضــم هــذا املوقــع مدفنــاً طوقيــاً يتألــف مــن 

الــرأس )منشــأة حلقيــة برجيــة IDIHA-F-0007101( والذيــل 
)منشــأة علــى شــكل مثلــث IDIHA-F-0007102( مدفــن حلقــي 
تلــك  IDIHA-F-0007103 . لســوء احلــظ، مت تخريــب  آخــر 
)IDIHA-F-0007101(  شــكلها  املنشــآت، فاملنشــأة احللقيــة 
مشــوه ويبــدو أنهــا بنيــت بحجــارة منشــأة خطيــة أقــدم منهــا، 
أبعادهــا احلاليــة ١١ × ١٠.6 م، وأبعــاد املدفــن املركــزي٢.4 
× ٢.٧ م، كال املدفــن املركــزي واجلــدار اخلارجــي للمنشــأة 
احللقيــة بنيــا بعنايــة وانتظــام بحجــارة رمليــة مــن أرصفــة 
الصحــراء. يبــدو أن الذيــل )IDIHA-F-0007102(  بنــي أيضــاً 
بحجــارة منشــأة أقــدم منــه، إذ أن قاعــدة اجلــدار ممتــدة أكثــر 
املنشــأة،  نهايــة  الذيــن يشــكالن  القصيريــن  مــن اجلداريــن 
وواحــد فقــط مــن اجلداريــن القصيريــن مترابــط مــع تلــك 
أحــدث   IDIHA-F-0007103 آخــر  حلقــي  مدفــن  القاعــدة. 

مشروع العال التصوير اجلوي واملسح األرضي ٢٠١8م
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الشــمال  إلــى  مباشــرة  يتوضــع  الطوقــي  املدفــن  هــذا  مــن 
منــه، ويبــدو أنــه بنــي بحجــارة مســروقة مــن ذيــل املدفــن 
الطوقــي )IDIHA-F-0007102(   . لســوء احلــظ، هــذا املدفــن 
IDIHA-F-0007103 مخــرب جــداً ولــم يبــق منــه إال القليــل. لــم 

ــة يف املوقــع. ــى أي لقــى اثري ــور عل ــم العث يت

IDIHA-0012734

يقــع IDIHA-0012734 4  كــم جنــوب شــرق املوقــع الســابق 
IDIHA-0012697، وهــو موقــع مؤلــف مــن عــدة مواقــع أصغــر، 

يضــم مســتطياًل، ومنصــة علــى شــكل حــرف I، ومدفنــاً حلقيــاً 
ومدفنــاً طوقيــاً )اللوحــة ٥.١٠أ(. املنشــأة األكثــر متيــزاً يف 
أبعــاده   ،IDIHA-F-0003301 املســتطيل  هــي  املوقــع  هــذا 
٩4 × ٢٢ م، هــذه املنشــأة التــي مخططهــا شــبه مســتطيل 
حــددت ألول مــرة علــى صــور األقمــار الصناعيــة عــام ٢٠١٧ 
 ،Gate ــة ــا اســم البواب ــق عليه ــدي، وأطل ــد كيني ــل ديفي ــن قب م
مــن  املؤلفــة  القدميــة  الغربيــة  احلقــول  ببوابــات  لشــبهها 
عموديــن صغيريــن متصلــني مــن األعلــى واألســفل بعارضتــني. 

 .)Kennedy 2017: 155(

يتوجــه هــذا املســتطيل الضخــم شــمال غرب-جنــوب شــرق 
ــن  ــى جداري ــة إل ــف مــن رأس وقاعــدة، باإلضاف ــاً، ويتأل تقريب
طويلــني متوازيــني متصلــني بالقاعــدة والــرأس، ممــا يشــكل 
ــن الطويلــني ١.4 م،  منشــأة مترابطة.عــرض كل مــن اجلداري
ومحفوظــان حتــى ارتفــاع خمســة مداميــك أو مــا يقــارب4.٠ 
ــي. قاعــدة املســتطيل  ــاع األصل ــدو االرتف ــا يب ــى م م، وهــو عل
وهــي  م،   4  ×  ١٥ أبعادهــا  الشــرقي،  اجلنــوب  يف  واقعــة 
محفوظــة حتــى ارتفــاع ١٢ مدمــاك أي حوالــي ٠.8 م، تتميــز 
بجدارهــا الســميك ويف وســطه مدخــل ضيــق جــداً عرضــه 
أقــل مــن ٥٠ ســم كان يــؤدي إلــى الباحــة الكبيــرة املفتوحــة، 
لكنــه حاليــاً مغلــق بشــكل مقصــود بــدءاً مــن نصفــه الشــمالي 
األقــرب إلــى الباحــة، وكأنــه إعــالن النتهــاء وظيفتــه ومنــع 
الدخــول منــه للباحــة، ضيــق هــذا املدخــل الــذي ال يتســع 
الدخــول  طريقــة  بــأن  يوحــي  واحــد،  لشــخص  إال  عرضــه 
ــه للباحــة كانــت مقيــدة، إمــا كل شــخص لوحــده أو ضمــن  من
ــا  ــاع جدرانه ــار انخفــاض ارتف ــل. ومــع األخــذ بعــني االعتب رت
الطويلــة، فــإن هــذه الباحــة )أو املنشــأة ككل( لــم تســتعمل 

ــق بالزراعــة أو الرعــي  ــات، أو لنشــاط متعل ــرة للحيوان كحظي
و خلــف قاعــدة املســتطيل هنــاك خمــس حجــرات صغيــرة، 
اثنتــان منهــا علــى األقــل حتــوي حجــر ضخــم قائــم يف املركــز 

.IDIHA-F-0003302

تبلــغ أبعــاد الباحــة 8٢ × ١٩ م، وهــي فارغــة متامــاً ال يظهــر 
فيهــا أي معلــم أو منشــأة، ولــم يتــم العثــور فيهــا علــى أي لقــى 
أثريــة. يف اجلهــة الشــمالية للباحــة يوجــد رأس املســتطيل، 
وهــو منشــأة خطيــة ضخمــة لســوء احلــظ خربــت ونهبــت 
التراكمــات  وكميــة  التخريــب  ذلــك  رغــم  ولكــن  حجارتهــا، 
ــة مجموعــة مــن الكــوى يف  ــا، ميكــن رؤي ــرة فيه ــة الكبي الرملي
جدارهــا اجلنوبــي الداخلــي، وظيفتهــا غيــر واضحــة وال ميكــن 
حلجمهــا  نظــراً  التعبديــة  أو  اجلنائزيــة  الوظيفــة  اســتبعاد 
املناســب. لــم يتــم العثــور علــى أي لقــى أثريــة ضمــن هــذه 
املنشــأة، ولكــن نــواة صوانيــة صغيــرة وجــدت إلــى الغــرب مــن 

املســتطيل مباشــرة. 

ــاك منشــأة  ــف قاعــده املســتطيل واحلجــرات اخلمســة هن خل
ــى أنهــا منــوذج شــبيه أو  ــى شــكل حــرف I مت تصنيفهــا عل عل
بديــل لنمــوذج املســتطيل ألنهــا دئمــاً تبنــى بجــوار منشــآت 
مســتطيلة أو شــبه مســتطيلة كبيــرة. أبعــاد هــذه املنشــأة٢.6 × 
١6 × 4.٥ × ٠.٧م، وبنيــت بحجــارة مرصوفــة بعنايــة مأخــوذة 
مــن أرصفــة الصحــراء. نظــراً حلجــم هــذه املنشــأة وانخفــاض 
جدارهــا الطويــل ميكــن افتــراض أنــه كان لهــا وظيفــة طقســية.

إلــى جــوار املســتطيل هناك مدفنان حلقيــان منهوبان ومخربان 
 IDIHA-F-0003296 ــل ــا إال القلي ــن حجارتهم ــق م ــم يب جــداً ل
ــن  ــاك مدف ــى الشــمال الشــرقي هن IDIHA-F-0003298 & وإل

تالحــظ   IDIHA-F-0003299 & IDIHA-F-0003300 طوقــي 
بعــض احلجــارة املعــاد اســتخدامها يف هــذه املنشــآت ممــا 
يعنــي أنهــا تعــود لفتــرة الحقــة لبنــاء املســتطيل لكــن عالقتهــا 

الدقيقــة معــه تبقــى غيــر معروفــة.

IDIHA-0013628

طوقــي  مدفــن  مــن   IDIHA-0013628 املوقــع  هــذا  يتألــف 
منفــرد، طولــه 8١ م، يتجــه جنــوب غرب-شــمال شــرق تقريبــاً 
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ــة مســطحة  ــى هضب )اللوحــة ٥.١٠ب(. يقــع هــذا املدفــن عل
واســعة تطــل علــى وادي موســمي يف اجلنــوب. يتألــف املدفــن 
الطوقــي مــن رأس )مدفــن حلقــي( وذيــل مؤلــف مــن ١٩ كومــة 
حجريــة صغيــرة . الــرأس مخــرب كثيــراً ولــم يبــق مــن حجارتــه 
إال مدمــاك أو مدماكــني، وجــدت حــول الــرأس ســت حفــر 
صغيــرة شــكلها مــا بــني املســتطيل والبيضــوي وظيفتهــا غيــر 
معروفــة. الذيــل مؤلــف مــن ١٩ كومــة حجريــة صغيرةمرصوفــة 
ــة املتوفــرة  ــت باســتخدام احلجــارة الرملي ــة بني بطريقــة خطي
متســاوية  احلجــارة  الصحراء.كومــات  أرصفــة  مــن  محليــاً 
األبعــاد تقريبــاً ٣ × ٣ او ٣ × ٣.٥ م، باســتثناء آخــر كومــة 
يف الذنــب)IDIHA-F-0007099(  فهــي أكبــر قليــاًل ٣ × ٣.٩ م 
وشــكلها مختلــف عــن الـــ ١8 كومــة األخــرى، ممــا يوحــي بأنهــا 
بنيــت قبــل الكومــات األخــرى وأحلقــت باملدفــن الطوقــي حــني 
ــة يف  ــى أي لقــى أثري ــور عل ــم العث ــم يت ــه.  لســوء احلــظ ل بنائ

هــذا املوقــع.

IDIHA-0018545

يقــع علــى بعــد ١١٥ م إلــى الشــمال الغربــي مــن املوقــع الســابق 
ــى  ــة عل ــة املســتوية املطل ــس الهضب ــى نف IDIHA-0013628 عل

نفــس الــوادي املوســمي. يتألــف املوقــع مــن ســت حجــرات 
ــور  ــة فــوق األرض، شــكل كل مــن هــذه القب ــور( مبني دفــن )قب
مســتطيل، بنــي ببالطــات مســتطيلة غيــر مشــذبة مــن احلجــر 
أغلــق  قبــر  وكل  الصحــراء،  أرصفــة  مــن  املأخــوذ  الرملــي 
ببالطــة واحــدة كبيــرة. لســوء احلــظ، كل هــذه القبــور منهوبــة، 

ــى أي لقــى أثريــة حولهــا. ــور عل ــم العث ــم يت ول

IDIHA-0008437

IDIHA-0008437  يضــم هــذا املوقــع مدفنــاً طوقيــاً منفــرداً 

حلقيــة(  )منشــأة  رأس  مــن  يتألــف  ٥.١٠ج(  )اللوحــة 
منصــات  ثــالث  مــن  مؤلــف  وذيــل   IDIHA-F-0007107

 IDIHA-F-0007108 & IDIHA-F-0007109& وتديــة: 
IDIHA-F-0007110 يتجــه املدفــن شــمال شــرق-جنوب غــرب 

تقريبــاً، بنــي ببالطــات غيــر مشــذبة مــن أرصفــة الصحــراء. 
أبعــاد املنشــأة احللقيــة 8.٢ × .6٧ م، وهــي مخربــة كثيــراً 
ولــم يبــق إال القليــل مــن حجارتهــاوال شــيء مــن حجــارة املدفــن 

باملقارنــه  املركــزي. أمــا الذيــل مــا زال بحالــة جيــدة جــداً 
بالــرأس ومحفــوظ يف بعــض األماكــن حتــى ارتفاعــه األصلــي 
)١.4 م(. تتــراوح أبعــاد املنشــآت الوتديــة التــي تؤلــف الذيــل 
مــن ١٠.٢ × ٣.٩8 م إلــى ١١.٧ × 4.٣ م، وهــي فارغــة مــن 
الداخــل وســطوحها مائلــة نحــو رأس املدفــن الطوقــي )املدفــن 
بعضهــا  مــع  متراكبــة  متقاطعــة  ببالطــات  بنيــت  احللقــي(، 
أحضــرت مــن أرصفــة الصحــراء. لســوء احلــظ، لــم يتــم العثــور 
علــى أي لقــى أثريــة يف هــذا املوقــع بينمــا مت العثــور علــى 
جــزء مــن ســوارحجري أســفل املنحــدر إلــى الشــمال الغربــي، 
ــذي يعــود للعصــر احلجــري احلديــث يف  مشــابهة ملثيالتهــا ال
 Kallweit 1996: Tafel 20-21; Fedele 2008:( اليمــن واملشــرق

.)Plate 8: O

ورشة عمل حول علم اآلثار اجلوي

ــي متــت يف  ــال املســح األرضــي واجلــوي الت ــى أعم ــة إل إضاف
مواســم ٢٠١8، قــام فريــق املشــروع بتنفيــذ ورشــة عمــل حــول 
علــم اآلثــار اجلــوي ملــدة ثالثــة أيــام يف شــهر أكتوبــر. شــارك يف 
هــذه الورشــة ١٩ شــخصاً )٣ مــن جامعــة امللــك ســعود، ٢ مــن 
مدينــة امللــك عبــد العزيــز للعلــم والتكنولوجيــا، ٣ مــن جامعــة 
جــزان، ٣ مــن جامعــة حائــل، ١ مــن اكتشــاف العــال، ٥ مــن 
فريــق Erth، و٢ مــن املرشــدين احملليــني(. قدمــت هــذه الورشــة 
تعريفــاً بعلــم اآلثــار اجلــوي، وركــزت احملاضــرات امللقــاة علــى:

١. االكتشاف.
٢. التسجيل – التصوير.

٣. رسم اخلرائط.
4. التحليل والتفسير.

٥. التعــاون مــع املســح األرضــي والتنقيــب والعلــوم األخــرى 
مثــل اجليولوجيــا.

املعرضــة  الطبيعيــة  واملعالــم  األثريــة  املواقــع  مراقبــة   .6
. للخطــر

خصــص اليومــان الثانــي والثالــث ألخــذ املشــاركني إلــى بعــض 
ــى الفــروق  ــر والســيارة للتعــرف عل املواقــع بواســطة الهليكوبت
طريقتــي  مــن  كل  يف  وحتليلهــا  املعطيــات  بــني  الرئيســية 
املســح األرضــي واجلــوي، بعــد ذلــك قــام املشــاركون بتحميــل 
وتصنيــف الصــور ومعلومــات GIS مــن أجــل التحليــل األثــري. 
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خاصة النتائج

العــال  واألرضــي حملافظــة  اجلــوي  املســح  أعمــال  أظهــرت 
ــة التــي تضمنــت آالف  ــواع املشــاهد األثري غناهــا مبختلــف أن
املجمعــات الســكنية واجلنائزية،إضافــة إلــى مقالــع ومنشــآت 
تصنيــع مختلفــة وعلــى األغلــب مواقــع دينيــة أيضــاً، يعــود 
تاريخهــا لفتــرات مختلفــة بــدءاً مــن أواخــر العصــر احلجــري 
أكثــف  أن  إال  احلديثــة،  العصــور  وحتــى  االعلــي  القــدمي 
اســتيطان واســتخدام لألراضــي كان يف أواخــر فتــرة مــا قبــل 
التاريــخ، أي يف العصــر احلجــري احلديــث والعصــر النحاســي 

وعصــر البرونــز. 

مت العثــور علــى شــواهد تؤكــد االســتيطان البشــري القــدمي 
يف كافــة أرجــاء احملافظــة يف مختلــف املناطــق اجليولوجيــة 
والبيئيــه، كان أكثفهــا يف مناطــق احلــرات خاصــة حرة عويرض 
حيــث مت حتديــد آالف املواقــع بواســطة االستشــعارعن بعــد 
وتوثيقهــا بواســطة الصــور اجلويــة، كمــا أمكــن حتديــد بعــض 
مواقــع االســتيطان يف املناطــق التــي تعتبــر غيــر صاحلــة متامــاً 
الشــمال  إلــى  واملغيــرا  احلمــرا  مثــل صحــارى  لالســتيطان 
والشــرق مــن العــال، ممــا يوحــي بــأن مناخهــا كان ألطــف كثيــراً 
ممــا هــو عليــه اآلن، بعــض تلــك املواقــع يعــود للفتــرة الرطبــة 
 Lézineet al. 2010; Engel et( .يف بدايــات عصــر الهولوســني

)al. 2012

املســتطيالت،  كانــت  للنظــر  وامللفتــة  املتميــزة  املعالــم  أكثــر 
ومجمعــات  واقفــة،  بحجــارة  املبنيــة  الدائريــة  واحللقــات 
أن  ورغــم  مــكان.  كل  يف  انتشــرت  التــي  الطوقيــة  املدافــن 
ــة  املســتطيل عــرف يف مناطــق أخــرى يف شــمال غــرب اململك
ــرة وضخامــة  ــة الســعودية. )Kennedy 2017(  إال أن كث العربي
ــال ترجــح أن هــذا النمــط  ــة الع ــاذج املكتشــفة يف مقاطع النم
مرتبــط أكثــر بهــذه املنطقــة. احللقــات املبنيــة بحجــارة واقفــة 
ــى حــرة عويــرض تشــكل  ــى اآلن مقتصــرة عل ــدو حت ــي تب والت
أيضــاً حقــاًل جديــداً وممتعــاً للبحــث، ونفــس الشــيء يقــال 
اجلويــة  املســوحات  أظهــرت  التــي  الطوقيــة  املدافــن  عــن 
واألرضيــة منــاذج مختلفــة منهــا تنوعــت أشــكالها وموادهــا 
أن  كمــا  وصخورهــا،  منطقــة  كل  طبيعــة  الختــالف  تبعــاً 
ــارة  احجامهــا الضخمــة وطريقــة بنائهــا تعكــس اجلهــود اجلب

ــز كل  ــي خصصــت إلنشــائها،حيث تتمي ــة الت ــوارد الضخم وامل
منطقــة بيئيــة / جغرافيــة للمقاطعــة غالًبــا بنمطهــا املميــز 
اخلــاص بهــا ، والــذي يتــم حتديــده بشــكل عــام مــن خــالل 
اجليولوجيــا األساســية للمنطقــة. باختصــار، أظهــرت مقاطعــة 
العــال تنوعــاً هائــاًل باملشــاهد األثريــة التــي تضمنــت مختلــف 
النمــاذج الرئيســية، ومــن املؤكــد أن غنــى هــذه املنطقــة باملواقــع 
واملــواد األثريــة، ال ســيما يف فتــرات مــا قبــل التاريــخ سيســاهم 
بشــكل كبيــر وهــام علــى تقــدمي رؤيــة فريــدة ومهمــة للعصــور 

قبــل التاريخيــة يف شــبه اجلزيــرة العربيــة.
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مقدمة
بــدأ املوســم األول مــن ٢٠-٣٠ أكتوبــر ٢٠١8م مبوقــع نحــت 

ــا: ــن هم ــر محوري ــن التقري ــد تضم ــل وق اجلم

أوالً: مســح للفنــون الصخريــة يف القطــاع موضحــاً مكونــات 
املوقــع األثريــة، حيــث متكــن الفريــق مــن اكتشــاف منحوتــات 
جديــدة )صفحتــا الرســوم ٢٠ و٣٠( وعــدة نقــوش وتصاويــر 
تتمحــور حــول املنطقــة املعنيــة )لوحــات النقــوش الصخريــة 
والرســوم ١٧-٢٩( شــارك فريــق مــن متخصصــني يف طبقــة 
الِقَدم)الورنيــش( لتحديــد تواريــخ هــذه املنحوتــات والنقــوش.  

ــا مســتقباًل. ــا وصيانته ووضــع ســبل حلمايته

الرســوم  عــن  مفصــاًل  تقييمــاً  الثانــي: فشــمل  أمــا احملــور 
الصخريــة واملنحوتــات، وكــذا مثلــه تقييــم آثــار أدوات النحــت 
والنقــش، وسيشــكل انطالقــة إلنقــاذ املواقــع مــع متخصــص يف 
حمايــة املواقــع املندثــرة. أنشــئت بعــض النمــاذج ثالثيــة األبعــاد 

لتوثيــق الوضــع الراهــن للموقــع.

يبــدو أن موقــع نحــت اجلمــل ذو قيمــة أثريــة وتاريخيــة فريــدة 
ــة يف  ــون الصخري ــني الفن ــن ب ــداً يف نوعــه م ــاً فري ــه موقع كون
اململكــة العربيــة الســعودية وهــو مهــدد باالندثــار والبــد مــن 
حتــرك عاجــل حلفظــه وحمايتــه، وتوصــي هيئــة التــراث بتســلم 
قائمــة  لتســجيله علــى  اســتعداداً  املوقــع عاجــاًل، وحمايتــه 

ــراث العاملــي مبنظمــة اليونســكو. الت

مسح الفنون الصخرية 
أثمــر مســح املوقــع عــن زيــادة املعلومــات والبيانــات التــي كانــت 
قــد رصــدت خــالل زيارتــني قصيرتــني يف عامــي ٢٠١6 و 

.٢٠١٧

وغــاب عــن نظــر الفريــق عــدة لوحــات فنيــة مــن النقــوش 
واملنحوتــات غيــر أنــه ســجلت النقــوش الصخريــة كاملــة وليــس 
املنحوتــات يف اجلبــل. لــذا حــدد فريــق املشــروع حتــى اآلن 

عــدد ٣٢ لوحــة:
١- جمل على واجهة املوقع

٢- جمل وجواد فتّي
٣- خيل منحوت بعلو املوقع بصخرة على وشك االنهيار

4- قوائم جمل لم تكتمل
٥- رجال جمل وبطنه

6- يدا جمل ونحت بجانبها )مابرزت إال يداه(
٧ -سنام جمل

8- صخرة نحت عليها رأس جمل وحيوان لم يحدد نوعه
٩- لوحــة نحــت عليهــا صــور معاصــرة لبشــر كبــار األيــدي 

واألقــدام، ورســمات بشــر معهــم بنــادق
C و B ١٠- قائمتا جملني بني القمتني

١١- نحت جمل كبير بأعلى املرتفع
١٢- قوائم سميكة جلواد صغير؟
١٣- نحت جمل يف ناحية قريبة

١4- نقش حسمى وجمال
١٥- مجموعة حجارة
١6- مجموعة حجارة

١٧- ارتفاع شاهق خلف اللوحة 8 نحت عليه رسمة وعل
١8- رسمة سنام على صخرة يف ردمي اآلليات الثقيلة

ــات  ــى صخــرة يف ردمي اآللي ــة عل ١٩- جــزء مــن ســاق منحوت
ــة الثقيل

٢٠- أ: جمل صغير وشكل مجهول؛ ب: جواد فتي بقائمتني
٢١- رموز منقوشة على صخرة يف ردمي اآلليات الثقيلة

٢٢- وسم ورموز دائرية بزاوية اللوحة ١٢
٢٣- شكل حيوان على املرتفع املنحوتة عليه اللوحة ١٣

٢4- رسوم صغيرة لوعول
٢٥- قمة أمامها صخرة كبيرة نقشت عليها رسوم جمال 

٢6- صخرة خلف رقم ٢٥ نقش عليها ماشية غير واضحة
٢٧- منحدر صخري خلف رقم ٢٥ نقش عليه باخلط الثمودي

٢8- رموز غير واضحة على صخرة منحدرة صغيرة.
٢٩- مرتفــع خلــف رقــم ٢٥ نقــش عليهــا خــط ثمــودي ونقــوش 

منطمســة علــى جنبــات املرتفــع

تقرير البعثة السعودية الفرنسية عن موقع نحت اجلمل
مبحافظة سكاكا مبنطقة اجلوف )املوسم األول ١٤٣٩هـ/٢٠١٨م(

 جيوم شارلو، ماريا جوانني، عبداهلل الشارخ، أحمد القعيد، فلبيرت دبيوس،
باسكال هورس، باسكال فلوهر، بدر الشمري، خليفة الرويلي.
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٣٠- جلمــود صغيــر انحــدر مــن رقــم ٢6 نقــش عليــه رمــوز 
مجهولــة

٣١- مرتفعــات بعلــو املرتفــع—رأس قريــب مــن ٢٥-٢8 )علــى 
مســافة ٥٠ متــراً جنوبــاً(

٣٢- منحــوت جمــل مكتشــف مؤخــراً قبالــة اللوحــة ٩ )تضــرر 
جــداً اليــكاد يــرى(

أظهرت النتائج األولية لهذا املســح احتشــاداً كثيفاً للمنحوتات 
علــى القمــم A ،B، C يف حــني كان هنــاك منحوتــات أكثــر 
بســاطة بعيــداً عــن املوقــع )باســتثناء: صفحــات النقــوش ٩, 
١٧, ٢٠, ٢٢(. ويفصــل بــني اجلمــال املنحوتــة وغيرهــا مســافة 
ــة  ــرة مــن األدوات احلجري ــى جمــوع كثي ــر عل مــن اآلخــر، وعث
حــول موقــع اجلمــال هــذه، وتقــل أعدادهــا كلمــا ابتعدنــا عــن 
ــاً تقديــر تسلســل الزمــن املقتــرح أصــاًل  املوقــع، ويجــري حالي
ســابقاً  افترضــه  مثلمــا  التاريــخ  قبــل  يكــون  وقــد  للموقــع؛ 

)شــارلو وآخــرون ٢٠١8(.

دراسة على ترميم اجلمال وكيفية نحتها.
أجــرى كل مــن املــرمم رميييــه فولبيــرت دبــوا واحلّجــار فرانــك 
واخليــل  اجلمــال  ملنحوتــات  مشــترك  تقييــم  أول  بورغــوس 
باملوقــع مــن أجــل حفظهــا وترميمهــا. والبــد يف املرحلــة األولــى 
مــن حمايــة املوقــع وأن تتســلمه اجلهــة املختصــة قبــل الشــروع 
يف أي عمليــة ترميــم أو تقويــة فهــو عرضــة للعبــث واجلرافــات 

ورشاشــات املــزارع.

تتعلــق املرحلــة الثانيــة بتقييــم شــامل عــن عمليــة حتــاّت وتــآكل 
هــذه املنحوتــات لعــدة أســباب منهــا:

يعــزى تــآكل واجهــة املنحوتــات إلــى طبيعــة احلجر الهشــة حيث 
تظهــر عليهــا صــدوع كبيــرة، وتــزداد هشاشــة احلجــر الرملــي 
جــراء عوامــل التعريــة وشــدة الريــاح. ومبجــرد تــآكل ســطح 
الصخــر وقشــرته الصلبــة يبــدأ احلجــر الرملــي يف التحــاّت 
مــن الداخــل بســرعة مشــكاًل جتاويــف عرضــة للســقوط، ثــم 
ــل وتتدحــرج  ــى أســفل اجلب ــراً إل ــات أخي ــل املنحوت تســقط كت

مــع مــرور الوقــت أو تتضعضــع مــن ثقلهــا.

وتؤثــر األمطــار خاصــة علــى املوقــع حيــث يبتــّل احلجــر الرملي 

ــل  ــم يتصــدع اجلب ــار ث ــد ينه ــراً وق ــح خطــره كبي ــني ويصب فيل
الِقــَدم علــى  أن طبقــة  واتضــح  أكثــر.  املنحوتــات  وتضعــف 
املنحوتــات ســيئة احلــال إذ تتــآكل بفعــل الريــاح بشــدة وتســقط 
الطبقــة اللينــة مــن احلجــر الرملــي فتتقشــر طبقــة القــدم تبعــاً 
لذلــك. ثــم تــزداد هــذه العمليــات حــدة أيضــاً جــراء كثافــة مــادة 
أمــالح احلجــر الرملــي وطبيعتــه وقــد يؤثــر علــى ماتدحــرج 
مــن اجلالميــد والصخــور. والتقــاء هــذه اجلالميــد والصخــور 
احلجــر  حتلــل  مــن  يســّرع  جــداً  الرطوبــة  عاليــة  بــاألرض 
الرملــي. وعليــه، البــد مــن رفــع هــذه الصخــور املتســاقطة علــى 
رف مــن احلجــارة للحــد مــن الرطوبــة واألمــالح. وشــوهد غيــر 
ــاس  ــث الن ــاً وعب ــي وتدهــوره طبيعي ــآكل احلجــر الرمل ــك ت ذل
كتخريــب املنحوتــات عمــداً أو تشــويهها بالكتابــة عليهــا )نقــش 
ــات  ــات واآللي ــع جــراء عمــل اجلراف األســماء( أو تضــرر املوق

ــة يف املنطقــة. الثقيل

مــن  متخصصــان  ســيقوم  املقتضــب  التقييــم  هــذا  عقــب 
الفريــق بوضــع خطــة لــكل لوحــة مــن هــذه النقــوش الفنيــة مــع 
تنفيذهــا بســرعة. تشــمل التدابيــر تقويــة كتــل الصخــور وماقــد 
يحــدث مســتقباًل وحمايتهــا، وكــذا البحــث عــن الكســر املكملــة 
للمنحوتــات وإعادتهــا يف موضعهــا باملوقــع علــى أن تشــمل 
اإلجــراءات بنــاء مايحميهــا مــن الريــاح واألمطــار ويحتــاج هنــا 

األمــر إلــى دعــم مالــي ومســاعدة.

ــار أدوات النقــش والنحــت  درس احلّجــار فرانــك بورغــوس آث
يف أثنــاء تصويــر احليوانــات، ومــع انطمــاس تلــك اآلثــار جــراء 
أمكنــة  واندثارهــا يف  التعريــة  مــن عوامــل  تآكلهــا وحتاّتهــا 
عديــدة إال أنــه حــدد أســاليب النحــت املســتعملة وأدواتهــا 
باملوقــع إذ أدرك عــدم وجــود أدوات معدنيــة، فقــد شــكلت كل 
منحوتــات اجلمــال وتصاويرهــا بــأدوات حجريــة مثــل: املعــاول 
ــن احلجــارة يف حــني  ــرة م ــات كبي وأدوات نحــت لتقشــير كمي

ــر. ــة أكث اســتخدمت أدوات الصــوان للنحــت واحلــّك بدق

تقدير احلالة وإدارة املوقع

ــاح  ــا الري ــن أبرزه ــة التــي م ــل الطبيع ــر املنحوتــات بعوام تتأث
وآثــار امللــح نظــراً الختــالف درجة احلرارة والرطوبــة. ومايزيد 
مــن تفاقــم ذلــك أن طبقــات احلجــر الرملــي تضــم بــني طياتهــا 
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طينــاً ثــم يزيــد األمــر بفعــل أشــعة الشــمس؛ ويتعــذر وقــف هــذه 
العوامــل الطبيعيــة لكــن قــد حتمــى هــذه املنحوتــات بتنظيفهــا 
وتتأثــر  والقشــور عنهــا.  الهشــة  الصخــور  وإزالــة  وتقويتهــا 
بعــض هــذه املنحوتــات الفنيــة بالعبــث )مثــل آثــار أداة معدنيــة 
علــى لوحــة رقــم 6.٥أ(. وتقــع مســؤولية حمايــة املوقــع علــى 
عاتــق هيئــة التــراث. ويوصــي فريــق املشــروع بتوفيــر حــارس 
)توعيــة  اللوحــات  هــذه  بأهميــة  املجتمــع  وتوعيــة  باملوقــع، 

طــالب املــدارس عــن هــذه اآلثــار(. 

ومــا حــول موقــع املنحوتــات والنقــوش هــو جــزء مهــم مــن املوقع 
األثــري أيضــاً إذ شــوهدت كســر مــن احلجــارة املقطوعــة، وقــد 
تضــررت هــذه املنطقــة كثيــراً جــراء اجلرافــات ال ســيما بــني 
وأزيحــت عنهــا جالميــد  املنطقــة  وB. ســويت   A القمتــني 
احلجــارة والصخــور؛ منهــا اللوحــة رقــم ١ ورقــم8 . وزاد مــن 
ــم زرعــت  ــار ث ذلــك أعمــال احلــرث إذ أزالــت مــا بقــي مــن آث
فيهــا أشــجار، وركبــت خزانــات امليــاه وحفــرت األساســات 
لتركيــب أنظمــة الــري، ورمبــا شــيدت آنــذاك جــدران مــن 
مكانــاً  املوقــع  وأضحــى   ،A القمــة  علــى  الرملــي  احلجــر 
للتخلــص مــن األدوات الزراعيــة وآالتهــا واألجهــزة املســتعملة 
بــني  هــي  تأثــرت  منطقــة  وأقــل  املوقــع.  منظــر  شــوه  ممــا 
القمتــني B وC مــع أن هنــاك جالميــد الصخــور رمبــا نقلــت 
هاهنــا لبنــاء جــدار أو ســد. وأظهــر حتليــل صــور جوجــل إيــرث 
أن معظــم عمليــات اجلــرف حدثــت قبــل عــام ٢٠٠٣ وبعضهــا 
واملنطقــة  احلــني  ذلــك  ومنــذ  و٢٠٠٩.   ٢٠٠٣ عامــي  بــني 
مهجــورة ولكــن املهــم حمايــة املوقــع مــن تعديــات اجلرافــات أو 
املشــاريع الزراعيــة أو غيرهــا يف املنطقــة، ويتعــذر حــّل ماقــد 
جرفتــه اآلليــات الثقيلــة أمــا املخلفــات واملعــدات الزراعيــة 
فتــزال علــى األقــل عــن املوقــع وتبعــد عنــه. تأثــرت منطقــة 
واســعة حــول املوقــع بفعــل اجلرافــات واإلنشــاءات واحلفــر 
ألغــراض الزراعــة والســيول )طبيعيــة يف غالبهــا ولكــن أيضــاً 
جــراء أجهــزة الــري(. لــن يتوقــف عمــل اجلرافــات إال بحمايــة 
املوقــع رســمياً يف حــني قــد تبنــى جــدران أو أكــوام األتربــة 

ــى املوقــع. ــا إل لصــد الســيول عــن دخوله

وســيعمل باســكال فلوهــر مــن مشــروع » اآلثــار املهــدد باالندثار 
يف الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا )EAMENA( جامعــة 
املوقــع  حالــة  عــن  كامــل  تقريــر  إعــداد  علــى  أكســفورد، 

واملخاطــر مســتقباًل واإلدارة املقترحــة للموقــع وذلــك ملعاجلــة 
هــذه احلــاالت.

تصوير املوقع بالتقنية ثاثية األبعاد
جــرى تصويــر موقــع اجلمــل ونقوشــه بالتقنيــة ثالثيــة األبعــاد 
لتوثيقــه قبــل أن يندثــر بفعــل عوامــل الطبيعــة أو اإلنســان؛ إذ 
ــى  ــا عل ــم تخزينه ــات مــن الصــور ث ــة مئ التقطــت لهــذه العملي
بعــد  هــذا خاصــة  العمــل  Photoscan وسيســتمر  برنامــج 
اســتعادة األجــزاء املفقــودة للمنحوتــات وتثبيتهــا ثــم تصويرهــا 
مجــدداً. وســيجري إنشــاء هــذا النمــوذج املصــور الســتعادة 
١و٣(  )اللوحــات  كان  كمــا  مجســداً  وإظهــاره  املوقــع  هيئــة 
وإعــادة األجــزاء املفقــودة مــن املنحوتــات )مثــل اجلمــل املصــور 
نحتــاً ٥-6-٧(. واللوحتــني رقــم 8 و١٠ مــن املهــددة باالندثــار 
وقــد صــورت ثــم حولــت إلــى منــوذج ثالثــي األبعــاد حتــى تبقــي 
علــى حالهــا ســليمة، ويظهــر النمــوذج تفاصيــل دقيقــة ميكــن 
خربشــات  تفاصيــل  تــرى  حتــى  وتبعيدهــا  الصــور  تقريــب 
األدوات احلجريــة وآثارهــا، واســتبدلت هاتــان اللوحتــان يف 

ــاد.  ــي األبع منــوذج املوقــع ثالث

ــة إلنشــاء منــاذج  ســيخصص ضمــن احلمــالت القادمــة عملي
ثالثيــة األبعــاد للوحــات النقــوش واملنحوتــات األخــرى. ونظــراً 
ــاج األمــر إلــى موســم  ــرة أعــداد املنحوتــات والنقــوش يحت لكث
ــذول يف  ــد املب ــت واجله ــك عــن الوق ــل ناهي آخــر المتــام العم

ــة كل موســم. ــات وإدارتهــا عقــب نهاي معاجلــة البيان

فحص طبقة الِقَدم 
زار فريــق متخصــص لفحــص طبقة القدم يرأســه البروفيســور 
مينــرات أندريــه الــذي يعمــل يف الشــركة الســعودية للخدمــات 
هــذا  ويهــدف  أكتوبــر.   شــهر  مــن   ٢٩ بتاريــخ  األرضيــة 
اإلبــل  منحوتــات  تأريــخ  معرفــة  اســتقصاء  إلــى  املشــروع 
واخليــل باســتعمال أدوات آمنــة كمطيــاف األشــعة الســينية 
احملمــول لفحــص طبقــة الورنيــش علــى املنحوتــات باملوقــع، 
وكــذا النقــوش اتباعــاً لطريقــة اســتحدثت مبواقــع الشــوميس 
وجبــة )ماخولــت وآخــرون. ٢٠١8. الهولوســني ٩/٢8: ١4٩٥-

١٥١١(.  وبــدأت عمليــة تقييــم عامــة عــن جميــع منحوتــات 
وجــرى  املناســبة،  املناطــق  واختيــار  الصخــور  علــى  اإلبــل 
تعريــف هــذه املناطــق ووصفهــا حســب جــودة طبقــة الِقــَدم، 

تقرير موقع نحت اجلمل مبحافظة سكاكا مبنطقة اجلوف )املوسم األول ١4٣٩هـ/٢٠١8م(
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وســالمة ســمك القشــرة الداكنــة علــى الصخــر، وكــذا ظــروف 
البيئــة ال ســيما التــي تقــل فيهــا عمليــة التــآكل أو بقــاء لوحــة 
النقــوش أو املنحوتــات.  ولهــذا، اختيــرت اللوحتــان رقــم ١و٢ 
وقورنــت بالنقــوش الثموديــة علــى اللوحتــني ١4 و٢8 . ومازالت 
البيانــات بحاجــة إلــى حتليــالت أخــرى وعمليــات إحصائيــة 
لكــن النتائــج األوليــة قــد أثبتــت هــذا التاريــخ الــذي اقترحنــاه.



يف  لآلثــار  املشــتركة  الفرنســية  الســعودية  البعثــة  نفــذت 
محافظــة القويعيــة يف شــهر أكتوبــر ٢٠١٥ أعمــال مســح اآلثــار 
والنقــوش يف املنطقــة الغربيــة واجلنوبية-الغربيــة مــن مدينــة 
الريــاض يف محافظــة القويعيــة١. يهــدف هــذا املوســم الــى 
إعطــاء ســياق أثــري وبيئــي للنقــوش التاريخيــة املوجــودة يف 
ماســل، وأيضــاً تدعيــم وتغذيــة برنامــج التدويــن الــذي تتبنــاه 
)هيئــة  آنــذاك  الوطنــي  والتــراث  للســياحة  العامــة  الهيئــة 
التــراث حاليــاً( وذلــك مــن خــالل تســجيل وتوثيــق البيانــات 

األثريــة يف هــذا البرنامــج.

نفــذ الفريــق املشــترك خــالل هــذا املوســم مســوحات أثريــة 
واملناطــق  ماســل  موقــع  واســعاً:  جغرافيــاً  نطاقــاً  شــملت 
احمليطــة بــه، وأيضــاً كل املواقــع التــي مت املــرور بهــا يف جنــد 
بــدءاً مــن مدينــة القويعيــة ووصــوالً إلــى مدينــة الدوادمــي 
)اللوحــة ٧.١أ(. حيــث مت املســح يف موقــع ماســل اجلمــح، 
وجبــل الظعينــة، وجبــال الرجــم وجبــل شــداد. ومت أيضاً املســح 
ــان  ــدة حلب ــان وفري ــة حلب ــة يف مدين ــي القويعي ــوب غرب يف جن
الواقعــة بالقــرب مــن حلبــان وأيضــاً يف جبــل الزيــدي اجلنوبي. 
ومت أيضــاً توثيــق عــدداً مــن املواقــع األثريــة التــي حتتــوي علــى 
رســوم صخريــة ومبــاٍن حجريــة ركاميــة يف جنــوب شــرقي جبــل 

ــون. ظرب

التــراث  هيئــة  مــن  مختصــني  الدولــي  الفريــق  هــذا  جمــع 
ــة  ــذون مســوحات أثري ــن ينف ــق الفرنســي الذي وأعضــاء الفري

يف جنــران ومنطقــة  آبــار حمــى.

 موقع ماسل
(24°13’12.34’’N, 44°41’04.61’’E)

ــع ماســل  ــة يف موق ــه يف محافظــة القويعي ــق أعمال ــز الفري رك
املعــروف بالنقــوش الســبئية باســم »ماســل جمــح« الــذي يبعــد 

القــرن  مــن  التســعينيات  يف  القويعيــة  ملنطقــة  جزئــي  مســح  مت     ١
املاضــي، انظــر محمــد احلمــود، الشــواهد األثريــة والتاريخيــة يف 
اململكــة العربيــة الســعودية، ١4١4هـــ/ ١٩٩4 م، اجلــزء األول، الطبعــة 

.٢٠ الصــور ص   ،١-١٩8 الريــاض، ص  األولــى، 

مــا يقــارب 6٠ كــم شــمال غربــي القويعيــة. واملوقــع عبــارة 
عــن واٍد ضيــق مالصــق لــواٍد كبيــر معــروف وهــو وادي ماســل 
)اللوحــة ٧.١ب(. مت حتديــد ثالثــة مواقع/نقــاط إحداثيــة: 
MSL01 الــذي يحتــوي علــى النقــوش التاريخيــة املوجــودة 
عنــد مدخــل هــذا الــوادي الضيــق واملنحوتــة علــى واجهــة 
صخــور ضخمــة باخلــط العربــي اجلنوبــي مــن القــرن اخلامــس 
 Ry 509( امليــالدي وهمــا ريكمانــس ٥٠٩ و ريكمانــس ٥١٠
 MSL03 ب  إليــه  املشــار  الثانــي  واملوقــع   ،)& Ry 510
املوجــود بالقــرب منــه هــو آثــار أبنيــة حديثــة العهــد ومهجــورة 
ــارة عــن  ــث MSL02 هــو عب ــع الثال ــع، واملوق ــي املوق يف جنوب
واجهــات صخريــة عليهــا رســوم ونقــوش والتــي متتــد إلــى ٥ كــم 

مــن املوقــع األول )اللوحــة ٧.٢أ(. 

النقوش التاريخية يف ماسل
عــام  يف  ماســل  موقــع  يف  التاريخيــة  النقــوش  اكتشــفت 
فيلبي-ريكمانس-ليبينــس. بعثــة  قبــل  مــن  ١٩٥١-١٩٥٢م 

الــوادي توجــد واجهــة صخريــة نحــت عليهــا  ففــي مدخــل 
النقشــان ريكمانــس ٥٠٩ و ٥١٠ )ماســل ١ و ٢(٢؛ يقــص هــذان 

٢  حــول هذيــن النقشــني انظــر باللغــة العربيــة، ماســل، مطبوعــة علميــة 
العــرب،  جزيــرة  يف  القدميــة  العربيــة  الكتابــات  بدراســات  تعنــى 
ــار  ــة القدميــة يف قســم اآلث ــات العربي ــة دراســة الكتاب ــاض )جلن الري
واملتاحــف بجامعــة امللــك ســعود(، ١4٢٠ هـــ/١٩٩٩ م. وراجــع باللغــات 

األجنبيــة :
G. Ryckmans, Inscriptions sud-arabes. Dixième série. 
Le Muséon 66, 1953, pp. 267-317 ; J. Ryckmans 
Inscriptions historiques sabéennes de l’Arabie 
centrale, Le Muséon 66, 1953, pp. 319-342 ; W. W. 
Müller, Sabäische Inschriften nach Ären datiert. 
Bibliographie, Texte und Glossar (Akademie 
der Wissenschaften und der Literatur – Mainz, 
Veröffentlichungen der Orientalischen Kommission, 
53(, Wiesbaden (Harrassowitz(, 2010, pp. 95-96 ;  et 
tout récemment, Ch. Robin & M. Arbach, Nouveaux 
jalons pour une géographie historique de la Yamāma 
– Les toponymes mentionnés dans les inscriptions 
préislamiques, in J. Schiettecatte & A. al-Ghazzi 
(dir.(. Al-Kharj I. Report on two excavation seasons 
in the oasis of al-Kharj (2011–2012). Saudi Arabia, 
Saudi Arabia, Riyadh, Saudi Commission for Tourism 
and Antiquities, pp. 101–120 (in press).

 تقرير املوسم األول ألعمال البعثة السعودية الفرنسية املشتركة
يف محافظة القويعية )١٤٣٧هـ/٢٠١٥م(

 منير عربش، كريستيان روبان، عبد العزيز احلماد العريني، سالم القحطاني،
أناييس شوفالييه، أليسيا بريوليتا، شارلي بولياكوف.
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النقشــان احلمــالت العســكرية التــي قادتهــا جيــوش مملكــة 
العــرب  أواســط جزيــرة  حميــر وحلفائهــا وســيطرتها علــى 
وإخضاعهــا للقبائــل العربيــة التــي رفضــت التحالــف معهــا، 
ــى  ــودان إل ــة ومضــر(. وهــذان النقشــان يع ــد )ربيع ــا مع أهمه
عهــد امللــك احلميــري املعــروف يف املصــادر العربيــة بأبــي 
كــرب أســعد )أســعد الكامــل( وابنــه حســان يهأمــن )الربــع 
األول مــن القــرن اخلامــس امليــالدي( وإلــى عهــد معــدي كــرب 
يعفــر )العقــد الثانــي مــن القــرن الســادس امليــالدي( )اللوحــة 
٧.٥أ(. اجلديــر بالذكــر هنــا بــأن ســيطرة ملــوك حميــر علــى 
أواســط جزيــرة العــرب رافقهــا ظهــور اللقــب امللكــي الطويــل 
ــك ســبأ وذي  ــو كــرب أســعد »مل الــذي أول مــن اتخــذه هــو أب
ريــدان وحضرمــوت ومينــت وأعــراب الهضبــات والســواحل«٣.

يف خريــف ٢٠٠8 قــام الفريــق الســعودي الفرنســي بزيــارة 
خاطفــة وليــوم واحــد ملوقــع ماســل اكتشــف وبالصدفــة نقــش 
كبيــر )مأســل ٣( صعــب القــراءة يبعــد بعــض األمتــار عــن 
النقشــني املعروفــني الســابقني4. ولــم نســتطع قــراءة النقــش 
اجلديــد بأكملــه بســبب تدهــور حالــة ســطح الصخــرة واهتــراء 
الزيــارة  هــذه  )اللوحــة ٧.٥ب( ومت خــالل  النقــش  حــروف 
الســابقة قــراءة أجــزاء مــن النقــش وخصوصــاً بدايتــه التــي 
تذكــر أســماء أصحــاب النقــش وهــم أيضــاً مــن ملــوك حميــر 

٣   انظر حول هذا املوضوع :
 I. Gajda, Hujr b. ’Amr roi de Kinda et l’établissement
 de la domination himyarite en Arabie Centrale, PSAS
 26, 1996, pp. 65-73 et pl. I, Id. Ḥimyar en Arabie
 centrale — un nouveau document. Arabia 2, 2004,  pp.
 87–98 ; Le royaume de Ḥimyar à l’époque monothéiste
(Mémoires de l’Académie des Inscriptions et Belles-
 lettres, Tome 40), Paris, Académie des Inscriptions et
 Belles-Lettres, 2009 ; Ch. Robin, Le royaume ḥujride,
 dit «royaume de Kinda» entre Ḥimyar et Byzance.
 Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Comptes
 rendus de l’année 1996, pp. 665-714 ; Id., Joseph,
 dernier roi de Ḥimyar (de 522 à 525, ou une des années
 suivantes). Jerusalem Studies in Arabic and Islam 34,
 2008, 1-125 ; Ch. Robin, ῾Alī I. al-Ghabbān et S. F.
 al-Sa῾īd, Inscriptions antiques de la région de najrān
 (arabie seoudite meridionale) : nouveaux jalons pour
 l’histoire de l’ecriture, de la langue et du calendrier
 arabes. Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,
Comptes rendus de l’année 2014, pp. 1033-1128.
حــول هــذا النقــش اجلديــد : انظــر روبــان وعربــش، أعــاله، قيــد   4

النشــر.

وهــم : شــرحب إيــل يكــوف وولــداه أبــو شــمر ينــوف وبحيعــت 
ينــوف الذيــن حكمــوا أيضــاً يف القــرن اخلامــس امليــالدي، 
اللقــب  الفتــرة  لهــذه  ملــوك حميــر  كبقيــة  أيضــاً  ويحملــون 
امللكــي الطويــل. وخــالل هــذا املوســم مت قــراءة اجلهــة اليمنــى 
اليســرى  اجلهــة  وأمــا   )١6-١ )الســطور  للنقــش   الكاملــة 
املكملــة للنقــش )األســطر ١٧-٢6( فقراءتهــا مــا زالــت صعبــة 
بســبب وجــود النقــش يف الظــل دائمــاً ولكــن بفضــل اســتخدام 
مرايــا تعكــس ضــوء الشــمس متكنــا مــن قــراءة أجــزاء منــه 
وقمنــا بأخــذ عشــرات الصــور ويف أوقــات مختلفــة. وأيضــاً 
هــو  النقــش  موضــوع  بأكملــه.  النقــش  قــراءة  علــى  عملنــا 
كالنقشــني الســابقني نتائــج حملــة عســكرية قــام بهــا ملــوك 
حميــر علــى مــا يظهــر مــن النقــش )الســطرين ١١-١4( ضــد 
ملــك تنــوخ األســود )ابــن املنــذر( )يف احليــرة( والــذي كمــا 
يكــرر النــص ذكــره قــد تكبــد جيشــه خســائر فادحــة وأســرى 
وإبــل وخيــل أخذهــا اجليــش احلميــري كرهائــن، والنقــش 
مــؤرخ بتاريــخ ٥84 بالتقــومي احلميــري املوافــق 4٧4 ميــالدي. 
ــذر  ــن املن ــأن األســود ب ــة ب ونعــرف مــن خــالل املصــادر العربي
ملــك تنــوخ قــد حكــم مــا بــني 46٢ و 4٩٠ ميــالدي وهــذا مــا 
يطابــق التأريــخ املوجــود يف النقــش احلميــري. وهــذا النقــش 
اجلديــد املهــم ميكــن ربطــه بنقــش آخــر معــروف اكتشــف يف 
قريــة العرافــة  بالقــرب مــن مدينــة ظفــار عاصمــة حميــر يف 
اليمــن الــذي يذكــر خضــوع تنــوخ حلميــر وملكهــا النعمــان يف 

أكثــر االحتمــاالت النعمــان بــن األســود )4١٧-٥٠٣(٥.

ال بــد مــن اإلشــارة هنــا بأنــه لفــت نظرنــا وجــود نقــش عربــي 
النقــش  وهــذا  أســعد،  كــرب  أبــي  نقــش  أعلــى  مكتــوب يف 
ــرن  ــى الق ــن إرجاعــه مــن خــالل شــكل اخلــط إل ــي ميك العرب
األول الهجــري وقــام البروفســور كريســتيان روبــان مــع األســتاذ 
الدكتــور علــي إبراهيــم الغبــان بقراءتــه )اللوحــة ٧.6أ(. وقــد 
كتــب النقــش حــول إشــارة صليــب يعــود يف أكثــر االحتمــاالت 
إلــى العصــر احلميــري املتأخــر )القــرن اخلامــس أو الســادس 

ــالدي(. املي

٥   حول هذا النقش، انظر بشكل خاص :
Cf. Gajda,  Ḥimyar en Arabie centrale — un nouveau 
document. Arabia 2, 2004, pp. 87–98 ; W. W. Müller 
2010, op.cit.
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ويوجــد علــى صخــرة يف أســفل النقشــني التاريخيــني )ركمانــس 
٥٠٩ و ركمانــس ٥١٠ = ماســل ١ و ٢( عــدد مــن النقــوش 
أســماء  علــى  حتتــوي  املســندي  باخلــط  مكتوبــة  القصيــرة 
أشــخاص: أحدهــا يتضمــن فقــط اســم امللــك احلميــري أبــي 
كــرب أســعد )ريكمانــس 44٧( )اللوحــة ٧.6ب(. ويف أعلــى 
نقــش قصيــر مــع  رســم  الصخــور املنقوشــة يوجــد أيضــاً 
جلنــدي يحمــل اســم »متــم« )ريكمانــس 4٥١( )اللوحــة ٧.٧أ(. 
وهــو يف أكثــر االحتمــاالت يجــب متييــزه عــن الشــخص الــذي 
يحمــل نفــس االســم متــم )ريكمانــس ٥١٣ و ٥١4( املذكــور إلــى 
جانــب نقــش جــام ١٠٢8 مــن موقــع بئــر حمى ونقــش ريكمانس 
٥٠8 مــن جبــل كوكــب والــذي يعــود إلــى عهــد امللــك احلميــري 
يوســف أســأر يثــأر، املعــروف بــذي نــواس عنــد اإلخباريــني 

العــرب )٥٢٠-٥٢4 م(6.

الكتابات الثمودية والرسوم الصخرية
يوجــد يف املوقــع املوســوم بـــ MSL01  وعلــى بعــد ٢٠٠ م مــن 
مــكان النقــوش التاريخيــة باجتــاه جنوب-شــرق يف مــكان مطــل 
علــى الــوادي، توجــد صخــرة طولهــا 4 أمتــار مكســورة منــذ 
ــوش  ــة بالنق ــر متســاويتني وهــي مليئ ــني غي ــى قطعت ــدم إل الق
الثموديــة والعربيــة اجلنوبيــة )اللوحــة ٧.٧ب(. وهــذه الصخرة 
طولهــا 4 أمتــار وموجــودة يف أســفل مــأوى صخــري، وهــي 
مكســورة إلــى قطعتــني قبــل العصــور التاريخيــة. يف الواقــع 
يوجــد عليهــا رســم صخــري قــدمي ووحيــد ممحــي بســبب 
هــذا الكســر )اللوحــة ٧.8أ(. ويظهــر مــن الرســم املتبقــي بأنــه 
يحتــوي علــى أشــخاص مجهزيــن بــأدوات أو بأســلحة نحتت يف 
عصــور مــا قبــل التاريــخ. وباإلضافــة لهــذه الرســوم الصخريــة 
واملســندية  الثموديــة  النقــوش  توجــد  الوســوم  بعــض  وإلــى 
أغلبهــا  الثموديــة  فالنقــوش  بعــض؛  مــع  بعضهــا  املتداخلــة 
ــن  ــب جــداً م ــا قري ــودي وأســلوب خطه ــوب بالشــكل العم مكت
النقــوش الثموديــة يف موقــع آبــار حمــى يف منطقــة جنــران، 
لدينــا  معــروف  غيــر  شــكلها  الــذي  احلــروف  بعــض  عــدا 
ســابقاً. يف الواقــع ال يوجــد أي نقــش مــن هــذه النقــوش يغطــي 
اآلخــر بشــكل عمــدي، ومت مــلء فراغــات الصخــرة باألخــذ 
يف احلســبات للكتابــات التــي ســبقت األخــرى وذلــك يف مــدة 
زمنيــة قصيــرة، فالنقــوش العربيــة اجلنوبيــة املوجــودة علــى 

6   انظر أعاله روبان ٢٠٠8.

ــى  ــا مــن خــالل شــكل اخلــط إل هــذه الصخــرة ميكــن تأريخه
النقــوش  امليــالدي. فــإذا كانــت  الرابــع أو اخلامــس  القــرن 
الثموديــة معاصــرة فعــاًل للنقــوش العربيــة اجلنوبيــة يف القــرن 
الرابــع أو اخلامــس امليــالدي فهــذا يدعونــا إلــى إعــادة النظــر 
بتأريــخ نهايــة اســتخدام اخلــط الثمــودي املعتمــد عليــه حوالــي 
القــرن الثالث-الرابــع امليــالدي. ولكــن دراســة وتفحــص طبقــة 
الصخــرة الشــفافة املنحوتــة وتداخــل بعــض األحــرف العربيــة 
ــأن النقــوش  ــة تبــني بوضــوح ب ــة مــع األحــرف الثمودي اجلنوبي
ولهــذا  الســبئية علــى هــذه الصخــرة.  مــن  أقــدم  الثموديــة 
الســبب فــإن الشــكل العــام للنقــوش ســيعطينا يف املســتقبل 
وعالقتهــا  الثموديــة  النقــوش  تأريــخ  علــى  جديــدة  أضــواء 

بالنقــوش العربيــة اجلنوبيــة.

 MSL03 و MSL02  حتتــوي الصخــور املوجــودة يف املوقعــني
الصخريــة  والرســوم  الثموديــة  النقــوش  مــن  عــدد  علــى 
حليوانــات رســمت بــدون إتقــان. وهــذه الرســوم الصخريــة 
تعــود إلــى العصــور التاريخيــة مــا قبــل اإلســالم وبعضهــا إلــى 
العصــور اإلســالمية الالحقــة. ويجــدر بالذكــر هنــا بأنــه يوجــد 
بــني أســماء األعــالم املذكــورة يف النقــوش الثموديــة أســماء 
ــان  ــي غــث أي ق ــة )قن ــة مــن فعــل + اســم آله أشــخاص مركب
يغــوث( و أبغــث )أبــي يغــوث(، ويغــوث هــو اســم آلهــة وثنيــة 
عنــد  ومعروفــة  نــوح(  )ســورة  الكــرمي  القــرآن  يف  مذكــورة 
اإلخباريــني العــرب. ولدينــا أســماء آلهــة عربيــة أخــرى كالــالت 
مذكــورة ضمــن أســماء األعــالم مثــل هــب الت )وهــب الــالت(، 
مت الت )تيــم الــالت(. وأمــا املعبــود »إيــل« املذكــور بشــكل واســع 
يف نقــوش جزيــرة العــرب قبــل اإلســالم فهــو مذكــور أيضــاً يف 

ــرة العــرب يف جنــد. نقــوش أواســط جزي

املباني احلجرية
إن توثيــق النقــوش التاريخيــة والرســوم الصخريــة يف موقــع 
 .)MSL01( ماســل رافقــه مســح كامــل ملدخــل وادي ماســل
فتــم مســح نطــاق يبلــغ طولــه ١،٥ كــم شــمال-جنوب وعرضــه 
٥٠٠ م شــرق-غرب؛ يتضمن أرض الوادي والصخور املوجودة 
علــى حافتيــه؛ فتــم تســجيل وتوثيــق كامــل للمبانــي احلجريــة 
األثريــة التــي يبلــغ عددهــا 4٣ مبنــى تعطينــا فكــرة أوليــة عــن 
االســتيطانات املختلفــة التــي مــر بهــا مدخــل الــوادي.  وميكننــا 
أن منيــز مــن بــني 4٣ مبنــى عــدة أنــواع مــن املبانــي احلجريــة.
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هذا  خالل  ُوثقت  مدافن   عن  عبارة  هي  مبنى  عشر  ثالثة 
املوسم: تسعة منها تعود يف أكثر االحتماالت إلى العصور التي 
الثاني  األلف   - اخلامس  )األلف  التاريخية  العصور  سبقت 
ق.م.(٧. وميكننا متييز نوعني من هذه القبور : مباٍن ركامية 
الشكل  دائرية  بواسطة أحجار جافة ومدافن  ومدافن مبنية 
للنهب  تعرضت  لألسف  وكلها  م.   ٣،8٠ نسبياً  قطرها  يبلغ 
والتخريب، وبسبب التخريب متكنا من رؤية غرفة أحد القبور 
وهي  عمودي  بشكل  مصففة  أحجار  بواسطة  مبنية  بأنها 

مربعة الشكل ويبلغ طولها 8٠ سم.     

وأمـــا املدافـــن األربعـــة األخـــرى فطريقـــة بنائهـــا مختلفـــة 
ـــة  ـــت يف املنحـــدرات الصخري ـــد بني ـــن الســـابقة، فق عـــن املداف
ـــا موجـــودة يف أعشـــاش حتـــت مالجـــئ  ـــة منه ـــة، وثالث الطبيعي
ـــة تســـمح بتشـــكيل نظـــام جـــدار إغـــالق للمدفـــن مبنـــي  صخري
ــاً  ــي أيضـ ــر مبنـ ــع واألخيـ ــن الرابـ ــة، واملدفـ ــار جافـ ــن أحجـ مـ
ـــة مـــع  حتـــت مـــأوى صخـــري ولكـــن حجمـــه كبيـــر جـــداً باملقارن
املدافـــن األخـــرى؛ فهـــذا املدفـــن موجـــود يف الواقـــع خلـــف 
الصخـــرة الضخمـــة وهـــي التـــي يبلـــغ طولهـــا 4 أمتـــار والتـــي 
حتتـــوي علـــى النقـــوش والرســـوم الصخريـــة التـــي حتدثنـــا 
ــا أعـــاله، واملدفـــن ملتصـــق باملنحـــدر الصخـــري )لوحـــة  عنهـ
ــح  ــن لوائـ ــي مـ ــن مبنـ ــط باملدفـ ــذي يحيـ ــدار الـ ٧،8ب(؛ فاجلـ
أحجـــار كبيـــرة مصففـــة بشـــكل أفقـــي علـــى األرض تتخللهـــا 
لوائـــح أحجـــار صغيـــرة احلجـــم جتعـــل املدفـــن مرتفعـــاً نســـبياً. 
واألمـــر الغريـــب يف هـــذا املدفـــن أن نظـــام بنائـــه ال يســـمح 
ــا  ــة قطرهـ ــل فتحـ ــا جعـ ــن ممـ ــالق املدفـ ــة إغـ ــة بالطـ بإضافـ
١،٢٠ متـــر مـــا بـــني اجلـــدار وســـقف املـــأوى الصخـــري. يف أكثـــر 
ــراء  ــة لالهتـ ــواد قابلـ ــطة مـ ــن بواسـ ــق املدفـ ــاالت أُغلـ االحتمـ
والـــزوال، كأغصـــان االشـــجار. وهـــذا النـــوع مـــن القبـــور لـــم 
يتـــم دراســـته حتـــى اآلن، فمـــن الصعـــب حتديـــد نـــوع وطبقـــة 
ـــا  ـــخ م ـــوا يســـتخدمونه وأيضـــاً إعطـــاء تاري ـــن كان الســـكان الذي
ــت  ــة حتـ ــن املبنيـ ــذه املدافـ ــاء هـ ــة بنـ ــلوب وطريقـ ــا. إن أسـ لهـ
مالجـــئ صخريـــة غيـــر معـــروف ســـابقاً ومختلـــف جـــداً عـــن 
ـــخ.  ـــل التاري ـــى عصـــور مـــا قب ـــي تعـــود إل املدافـــن املعروفـــة والت

٧   نقصــد بالعصــور التــي ســبقت مباشــرة العصــور التاريخيــة، املرحلــة 
التــي تتضمــن العصــر النيوليتي-البرونــزي والتــي انتهــت عنــد ظهــور 
اســتخدام األبجديــات يف شــبه جزيــرة العــرب، أي يف بدايــات األلــف 

األول قبــل امليــالد.

العصـــور  مـــن  مدافـــن  أي  توجـــد  ال  أخـــرى  ناحيـــة  ومـــن 
اإلســـالمية مبنيـــة بهـــذا الشـــكل. ولذلـــك ميكننـــا القـــول بـــأن 
هـــذه املدافـــن قدميـــة وتعـــود علـــى األقـــل إلـــى العصـــور التـــي 

ــر اإلســـالمي. ــبقت العصـ سـ

ــى شــكل ركــم  ــاً عل ومت أيضــاً توثيــق أحــد عشــر مبنــى حجري
وهــذا الشــكل  الــذي نعــرف حتــى اآلن وظيفتــه موجــودة علــى 
أو  املنتصبــة  األحجــار  ذوات  منهــا  معماريــة،  أشــكال  عــدة 
مبنيــة مــن األحجــار الصلبــة ومصففــة بشــكل كومــة أحجــار. 

مـن ناحيـة أخـرى مت توثيـق أحـد عشـر مبنـى حجريـاً مسـوراً، 
موجـودة علـى بعـد ٣٠٠ متـر يف جنوبـي مدخـل الـوادي. وهـذه 
املبانـي احلجريـة موجـودة يف نطـاق ١٠٠ م يف قمـة املرتفـع 
املوجـود شـرقي الـوادي، وتبلـغ املسـافات التـي تفصـل بني هذه 
املبانـي حوالـي ٣ أمتـار عرضـاً و4 أمتـار طـوالً، تفصـل بذلـك 
املسـاحات املربعـة الشـكل واملسـورة والتـي حتتـوي علـى أبـواب 
دخـول، وميكننـا عـّد هـذه املبانـي احلجريـة املسـورة  كأماكـن 
سـكن موسـمية أو دائمة اسـتخدمها الرعاة والبداة أو اجلنود، 

وميكـن أنـه قـد ُرفعـت جـدران السـور مبـواد قابلـة لالهتـراء.

وأخيــراً، عــدا عــن اجلــدران املســتقيمة والنصــف الدائريــة 
ــق  ــد مت توثي ــة فق ــل الصخري ــت آلخــر والكت ــن وق املوجــودة م
مــأوى صخــري مبنــي بشــكل متقــن حتــت مغــارة صخريةوهــو 
موجــود علــى بعــد ١٥٠ متــراً من مدخل الــوادي على املرتفعات 
الشــرقية )اللوحــة ٧.٩أ(. وهــذا املــأوى هــو مســور بجداريــن 
صغيريــن يحــددان بذلــك فنــاًء قــدره ٢،٥٠م يف 6 أمتــار؛ يكــون 
ــوب ومشــرفاً ومطــاًل  ــاح باجتــاه اجلن ــاً مــن الري ــك محمي بذل
علــى اجلهــة اجلنوبيــة مــن الــوادي وعلــى املرتفعــات املواجهــة 
لــه، ممــا يجعلنــا نعــّد هــذا املــأوى نقطــة مراقبــة اســتراتيجية.

 مواقع الظعينة
(24°22’03.47’’N, 44°55’57.65’’E)

يتكــون موقــع الظعينــة مــن عــدة مرتفعــات صخريــة تقــع علــى 
بعــد مــا يقــارب ٣٠ كــم يف شمال-شــرقي ماســل8، ويحتــوي 

قـام الباحـث السـعودي محمـد احلمـود بزيـارة للموقـع وقـدم وصفـاً   8
موجـزاً لـه ونشـر بعضـاً مـن الكتابـات الثموديـة، انظـر »نقـوش ثمودية 
من جبل الظعينةيف شـمال مدينة القويعية«،  مجلة عالم املخطوطات 

والنـوادر، اجلـزء الثانـي/٢، ١٩٩8/١4١8، ص 4٩٢-٥٠٧.
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هــذا املوقــع علــى عــدة واجهــات صخريــة مليئــة بالرســوم 
كل  توثيــق  مت  بنســخها.  الفريــق  قــام  الثموديــة  والنقــوش 
كتلة/مجموعــة صخــور علــى حــدة : ZNA01 وهــو األكبــر 
ــة،  ــوش والصخري ــب الرســوم والنق ــى أغل ــوي عل ــاً ويحت حجم
وأمــا  ZNA02 فيحتــوي علــى عــدد ال بــأس بــه مــن النقــوش 
 ZNA04 و ZNA03 الثموديــة والرســوم الصخريــة، واملواقــع
ــة والرســوم  ــي الصخري ــى بعــض املبان ــوي عل و ZNA05 حتت

)اللوحــة ٧.٢ب(. 

النقوش والرسوم الصخرية
ــني ZNA01 و ــة يف املوقعـ ــوش الثموديـ ــة النقـ ــن أهميـ تكمـ
ZNA02  باحتوائهـــا علـــى أســـماء األعـــالم؛ فمـــن حوالـــي 
أربعـــني مـــن األســـماء الثموديـــة املذكـــورة يف هذيـــن املوقعـــني 
يوجـــد فقـــط عـــدد ضئيـــل منهـــا مـــن األســـماء املركبـــة 
مـــن فعـــل + اســـم معبـــود وثنـــي عربـــي قـــدمي، مثـــل:  أبـــي 
ـــي ذو اخللصـــة(، حـــرم الـــالت، مـــع الـــالت، ســـذا  خلـــص )أب
الـــالت، تيـــم الـــالت. لدينـــا أيضـــاً ثالثـــة أســـماء أعـــالم 
حتتـــوي بداخلهـــا علـــى اســـم املعبـــود الســـامي املهـــم »إيـــل« 
)إيـــل عتـــر، إيـــل ودر، عزرائيـــل(، ولدينـــا أيضـــاً االســـم 
العربـــي املشـــهور امـــرؤ القيـــس يف نقـــش وحيـــد.  يوجـــد إذن 
فقـــط ثمانيـــة أســـماء مركبـــة ضمـــن 48 اســـماً مـــن األوزان 
البســـيطة )أضـــرب، بلـــم، حـــرب، حـــرم، حنـــم، دنـــي، ربـــع، 
شـــعر، ضحـــك، طعـــني، عبـــدة، عفـــر، عمـــر، فـــرس، منـــي، 
نبـــت، نخـــت، قبـــي، قســـو،  وعـــر، وهـــب، يشـــع(. إن وجـــود 
أســـماء مركبـــة مـــع أســـماء آلهـــة عربيـــة، مثـــل الـــالت وذي 
اخللصـــة، إلـــى جانـــب أســـماء عربيـــة أيضـــاً وزنهـــا بســـيط 
ميكـــن تفســـيره بـــأن الســـكان يف أواســـط جزيـــرة العـــرب، يف 

جنـــد،  كانـــوا عربـــاً  منـــذ القـــدم.

  ZNA02 العاليــة   الصخــور  إحــدى  واجهــة  علــى  ويوجــد 
نقــوش منحوتــة بشــكل متقــن أســلوب خطهــا شــبيه بالنقــوش 
نقــوش  يف  احلــال  هــو  وكمــا  اجلنوبيــة  العربيــة  الرســمية 
مأســل الثموديــة، توجــد أشــكال حــروف غيــر معروفــة ســابقا.

ــيء بنقــش  ــه مل ــك يوجــد رســم جمــل داخل ــى ذل ــة إل باإلضاف
ــذي ميكــن تأريخــه  ــي )اللوحــة ٧.٩ب(، وهــذا النقــش ال عرب
إلــى حوالــي القــرن األول الهجــري هــو يف حالــة ســيئة. وأمــا 
رســم شــكل اجلمــل فهــو موجــود وبشــكل كبيــر إلــى جانــب 

ــة يف  ــة، كمــا هــو احلــال يف املواقــع الصخري النقــوش الثمودي
حمــى٩. 

 ZNA02 ويوجــد علــى الوجهــة الصخريــة الرئيســة يف موقــع
ــة )اللوحــة ٧،٩ب( ويف  ــني محاطــني بنقــوش ثمودي رســم جمل
الواقــع هــذان اجلمــالن أقــدم مــن النقــوش الثموديــة، فقــد مت 
ــأن  ــا تصــوراً ب ــد رســمها ممــا يعطين ــا بع ــر عليه ــة النق إضاف
لونهــا فــاحت وميكــن أن تكــون هــذه الرســوم قدميــة جــداً مــن 
عصــور مــا قبــل التاريــخ، أحــد مميزاتهــا بــأن أذيــال اجلمــال 
مرســومة إلــى األســفل١٠. وأيضــاً يف موقــع ZNA05 بعــض 
الرســوم الصخريــة قدميــة جــداً وميكــن إرجاعهــا إلــى عصــور 
مــا قبــل التاريــخ. أحــد رســوم البقــر باحلوافــر الســوداء اللــون 
)اللوحــة ٧،١٠أ(، فأغلــب  املهــا  مــن  نوعــاً  يكــون  أن  ميكــن 
لســطح  الكيميائيــة  التفاعــالت  بســبب  اهتــرأت  الرســوم 
الصخــور ولهــذا أعطــى الرســم اللــون الغامــق باملقارنــة مــع 
لــون الصخــور الفــاحت، ويوجــد بالقــرب مــن هــذا الرســم مشــهد 
صيــد لكلــب يالحــق ماعــزاً بريــاً، أمــا بقيــة الرســوم الصخريــة 
املوجــودة يف موقــع الظعينــة فهــي مــن عصــور الحقــة وحديثــة 
ــات  ــام وحيوان ــر وماعــز ونع ــى وســم وبعي ــوي عل ــد،  حتت العه

مفترســة.

املباني احلجرية
ــن األحجــار فقــط يف  ــة م ــاكل( أثري ــة )هي ــت خمســة أبني وثق
موقــع الظعينــة، أثنــني منهــا عبــارة عــن كــوم مــن األحجــار 

واثنــني عبــارة عــن مدافــن واألخيــر مــأوى.

أحــد املدافــن عبــارة عــن ركام مــن األحجــار قطــره ٣ أمتــار مت 

حــول مواقــع حمــى، انظــر مثــاًل تقريــر مواســم املســح ٢٠٠٧-٢٠١١   ٩
ودراســة خاصــة حــول موقــع جبــل كوكــب:

Ch. Poliakoff, Etudes des gravures rupestres du Jabal 
Kawkab (Arabie saoudite(, 2 volumes, Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Mémoire de Master 
2, 2014 ; M. Arbach, S. Murayḥ, G. Charloux, Ch. 
Robin, J. Schiettecatte et al., Results of four seasons 
of survey in the Province of Najrān (Saudi Arabia( – 
2007-2010, ABADY  XIV, 2015, p. 11-46.

١٠   انظر حديثاً قيد النشر
H. Monchot & Ch. Poliakoff, La faune dans la roche : 
de l’iconographie rupestre aux restes osseux entre 
Dûmat al-Jandal et Najrân (Arabie Saoudite) », in 
Routes de l’Orient, Hors Série Arabie, in press.

البعثة السعودية الفرنسية املشتركة يف محافظة القويعية - أكتوبر ٢٠١٥م
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 ،ZNA01 حتديــده يف إحــدى قمــم املرتفعات املســتوية للموقع
واملدفــن الثانــي هــو دائــري الشــكل مــع ذيــل طويــل مكــون 
مــن جــدار طولــه ٣٠ متــراً شــرقاً-غرباً )اللوحــة ٧.١٠ب(. 
يقــع هــذا املدفــن بــني مجموعتــني مــن النتــوءات الصخريــة 
ــة يف  ــادرة املبني )ZNA01 و ZNA02( وهــو مــن املدافــن الن
ســفوح الكتــل الصخريــة التــي وثقــت يف خــالل هــذا املوســم.

وأمــا املــأوى فهــو عبــارة عــن جــدار صغيــر نصــف دائــري 
مفتــوح  وهــو    )ZNA04( كتلــة صخريــة  اســفل  يف  مبنــي 
باجتــاه الواجهــة الصخريــة املوجــود عليهــا بعــض الرســومات 

الصخريــة.

 موقع جبال الرجم
(24°24’11.38’’N, 45°01’38.45’’E)

عــدة  بعــد  علــى  الواقــع  الرجــم  جبــال  موقــع  الفريــق  زار 
يف  الشمالية-الشــرقية  اجلهــة  يف  مغيــرة  مــن  كيلومتــرات 
الســهل احملــاذي جلبــال الرجــم، ومســح عــدداً مــن قمــم جبــال 
الرجــم والكتــل الصخريــة املوجــودة علــى مســاحة تقــارب ٣ كــم 
)اللوحــة ٧.٣أ(. وهــي عبــارة عــن نتــوءات صخريــة مكونــة مــن 
أحجــار رمليــة أو جيريــة؛ تظهــر صــور االقمــار االصطناعيــة 
ــة املوجــودة بشــكل  ــة احلجري ــة باألبني ــة غني ــأن هــذه املنطق ب
رئيســي يف قمــم النتــوءات الصخريــة، وتتميــز هــذه املنطقــة 
مغطــاة  رمليــة  مــن صخــور  مكونــة  مرتفعاتهــا  أغلــب  بــأن 

ــآكل.  ــة ضــد الت ــوة ومتان ــا ق ــة أعطاه ــة جيري بطبق

الرسوم الصخرية
ــة لهــذا املوســم  إن املوقــع الرئيســي واملهــم  للرســوم الصخري
كان يف الواقــع جبــال الرجــم )RJM02(. وهــو عبــارة عــن كتلــة 
صخريــة صغيــرة ويحتــوي علــى واجهــة صخريــة كبيــرة عليهــا 
رســوم صخريــة. وهــو مــا ميكــن أن يكــون اكتشــافاً رئيســياً يف 
أواســط جزيــرة العــرب )اللوحــة ٧.١١أ(. يف الواقــع هــو رســم 
ألبقــار كبيــرة احلجــم رســمت بشــكل جانبــي ثنائــي الزاويــة 
كتلــك التــي وجــدت يف اليمــن١١، ويف جبــة يف شــمالي اململكــة 

١١   انظر بشكل خاص :
M.-L. Inizan et Rachad (Madiha) (dir), Art rupestre 
et peuplements préhistoriques du Yémen, CEFAS, 
Sanaa, 2007.

العربيــة الســعودية١٢، وأيضــاً حديثــاً يف منطقــة اجلــوف يف 
ســكاكا١٣. وقــد مت تاريــخ هــذا النــوع مــن الرســوم الصخريــة يف 
العصــر احلجــري احلديــث، أي النيوليتــي، ويف الواقــع ميكــن 
أن تكــون الرســوم نوعــاً مــن الثيــران التــي عاشــت يف جزيــرة 
ــر مالئمــة  ــة أكث ــه الظــروف املناخي ــت في العــرب يف وقــت كان
مــن الوقــت احلالــي. ويتكــون عالــم احليــوان الغنــي هــذا مــن : 
االبقــار الكبيــرة احلجــم التــي تغطــي جزئيــاً الثــور والتــي لهــا 
حوافــر كاملهــا والوعــول، ويوجــد أيضــاً بعــض مــن احليوانــات 
املفترســة آكلــة اللحــوم، ويوجــد يف وســط هــذه احليوانــات 
بهــا  نفــذت  التــي  والتقنيــة  بنفــس األســلوب  رجــل مرســوم 
احليوانــات، ويف أكثــر االحتمــاالت فالرجــل الواقــف هــذا هــو 
صيــاد بالرغــم مــن عــدم وجــود أي ســالح يحملــه.  وبهــذا 
ــات الوحشــية  ــة صــورة للحيوان ــة الصخري ــون هــذه الواجه تك
بعــد  التاريــخ. وعلــى  التــي اصطيــدت يف عصــور مــا قبــل 
عشــرة أمتــار مــن الواجهــة الرئيســية ُعثــر علــى بعــض األدوات 
الصوانيــة منهــا مــا هــو مصنــوع مــن احلجــر البركانــي أو 
ــول، ميكــن أن تكــون أداة طحــن  ــه مصق ــي أحــد جوانب البازلت
ــا  ــد وظيفته ــب؛ ومــن الصعــب حتدي ــا غري ولكــن وجودهــا هن

بــدون دراســة حتليليــة ودقيقــة لهــذه األداة احلجريــة. 

وجملة فيما يتعلق بالصور الالحقة واألحدث عهداً، فالنقوش 
٧.١١ب(.  )اللوحـة  املوقـع  هـذا  يف  جـداً  نـادرة  الثموديـة 
فباإلضافـة إلـى الرسـوم الصخريـة القدميـة جداً يوجد رسـوم 
أخـرى تظهـر محاربـني وفرسـاناً وجمـاًل ذات املظهـر الفـاحت 
اللـون. )RJM02-0009(  وبالتالـي فهـذا املرتفـع الصخـري 
الصغيـر يف وسـط الصحـراء ميكـن أنـه كان محطـة أو مـأوى 
منـذ عصـور  احلجـري احلديـث عصـر الصيـد  وحتـى  عصـر 

البـدو الّرحـل الذيـن يعيشـون حاليـاً يف املنطقـة.

١٢   انظر أيضاً بشكل خاص دراسات مجيد خان يف مؤلفاته :
 M. Khan, Rock-art of Saudi Arabia across Twelve
 Thousand Years, Kingdom of Saudi Arabia, 2007 ;
 Id, Jubbah. The Land of Golden Sands and the Lost
 Civilization of Arabia. Saudi Commission for Tourism
& Antiquities, Riyadh, 2011.

 ١٣  انظر أعاله قيد النشر:
H. Monchot & Ch. Poliakoff, op.cit.
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املباني احلجرية
ــوي هــذه  ــاً خــالل هــذا املوســم؛ حتت ــى أثري ــق 4٢ مبن مت توثي
املبانــي علــى ٢٣ مدفنــاً و١٢ كومــة أحجــار و مكانــني محاطــني 
بســور وجــدار طويــل ونصــب حجــري  وأخيــراً ثالثــة مبــاٍن 
صعــب حتديــد نوعهــا، وهــذه املبانــي موجــودة فقــط علــى 
النتــوءات الصخريــة، عــدا عــن ركام أحجــار موجــودة يف أســفل 
نتــوء صخــري بالقــرب مــن  )RJM03( وهــي موزعــة يف قمــة 
جبــل وعلــى نتوءاتــه الصخريــة )RJM01 و RJM02( وعلــى 
أو  اجليريــة  الصخــور  قمــم  يف   ،RJM04 اجلــول  أطــراف 
ــكان  ــة موجــودة يف هــذا امل ــي احلجري ــوع املبان ــة؛ كل أن الرملي

ــق.  الضي

إن غالبيــة املقابــر التــي ســبقت العصــور التاريخيــة هــي عبــارة 
ــغ قطــر  ــى املوقــع RJM03 واحــدة يبل ــة؛ فعل عــن ركــم حجري
ــار مغطــاة بكومــة أحجــار.  ويوجــد  إحــدى هــذه الركــم ٥ أمت
بالقــرب مــن هــذا املدفــن، مثــال نــادر علــى مدافــن مبنيــة 
بشــكل هرمــي مــدرج مت تســجيله يف هــذه املنطقــة. ويبلــغ قطــر 
هــذا املدفــن 8 أمتــار ويحتــوي علــى حلقتــني مركزيتــني ارتفــاع 

كل واحــدة 4٥ ســم. 

حالــة النصــب احلجــري مثيــرة لالهتمــام بشــكل خــاص؛ فهــو 
موجــود يف الطــرف الشــرقي مــن RJM3 مثبــت يف صــدع 
طبيعــي يف حافــة قاعــدة مــن احلجــر الرملــي؛  وعلــى الرغــم 
مــن صغــر حجمهــا )ارتفــاع 6٠ ســم( فإنهــا مرئيــة بشــكل 
واضــح ضمــن هــذا املنظــر الطبيعــي، وال يوجــد أي أثــر لنقــش 
أو رســوم صخريــة علــى ســطح هــذا النصــب احلجــري. إن 
ــب  ــى، ولكــن مــن الصع ــزاً ومعن ــد رم ــكل تأكي ــذا النصــب ب له
فهــم هــذا البعــد الرمــزي وربطــه بســكان وبفتــرة زمنيــة معينــة.

يرتبــط موقــع RJM04  بالطــرف الغربــي مــن الهضبــة التــي 
تطــل علــى الــوادي مــن اجلهــة الشــمالية،  حيــث يوجــد  مدفــن  
ــري،  وهــذا  ــي يهيمــن فــوق مســتوى احلجــر اجلي ــري مبن دائ
املدفــن مبنــي مــن احلجــر اجليــري األبيــض قطــره حوالــي ١٠ 
أمتــار وارتفاعــه ٢م ، تقــع بدايــة اجلــدار إلــى الشــمال مباشــرة 
مــن هــذا الهيــكل ويتجــه شــماالً لينحــدر غربــاً، وإلــى الشــرق 
مــن هــذه املجموعــة، يوجــد مدفــن مبنــي مــن حجــر البنــاء 
اجلــاف قطــره ٧ أمتــار، وحتتــل هذه قاعدة مــن احلجر الرملي 

بــدالً مــن كتلــة صخريــة؛ أكمــل هــذا املدفــن بذيــل مكــون مــن 
عشــرة أكــوام مــن احلجــارة مرتبــة يف خــط علــى طــول حافــة 
ــى  ــة )اللوحــة ٧.١٢أ(. ويف شــمال شــرقي املوقــع، وعل الهضب
الهيــاكل  توجــد  مــن احلجــر اجليــري،  كتلــة صخريــة  رأس 
احلجريــة املختلفــة األنــواع، مســاحتها كبيــرة مــع ســور قطــره 
٣٠ متــراً، مــع مســاحة صغيــرة مــن اجلــدران الداخليــة حتتــل 
يف الغالــب هــذا املــكان املســور الــذي يرافقــه  كومــة مبانيهــا 
دائريــة، كومــة مــن احلجــارة مبانيهــا مثلثــة منخرطــة. بالرغــم 
مــن وجــود هــذه املبانــي بالقــرب مــن كومــة احلجــارة، فليــس 
مــن املؤكــد أن تكــون كل هــذه املبانــي جنازيــة. بفضــل موقعــه 
اإلســتراتيجي فهــذا املــكان املســور ميكــن أن يكــون دفاعيــاً أو 
ــا. ــد تأريخه ــة مــن الصعــب حتدي ــى أراٍض معين للســيطرة عل

أرض  علــى  املوجــودة  اجلافــة  احلجريــة  املبانــي  تنــوع  إن 
تضاريســية مكونــة مــن احلجــر اجليــري واحلجــر الرملــي هــو 
مدهــش، وهــذا القــرب ال يعنــي بالضــرورة وظائــف محــددة أو 
يشــير إلى ســكان تربطهم روابط معينة أو إلى عصور تاريخية 
ــة يف  ــي احلجري ــوع يف أشــكال املبان محــددة. أيضــاً هــذا التن
مــكان واحــد وبوظائــف وعصــور مختلفــة  يجعلنــا نفتــرض بــأن 
هــذه املنطقــة كانــت مكانــاً نشــطاً ومهمــاً خــالل عــدة عصــور. 

 جبل شداد
(24°20’48.64’’N, 45°3’18.23’’E)

جبــال  مواقــع  مــن  مباشــرة  اجلنــوب  شــداد يف  جبــل  يقــع 
الرجــم، وقــد وثقــت خمــس مناطــق موزعــة بــني عــدد قليــل 
مــن الواجهــات الصخريــة املغطــاة بالرســوم الصخريــة، وأيضــاً 
مبــاٍن موجــودة يف  مالجــئ مبنيــة حتــت الصخــور، وأيضــاً 

أشــكالها غرابــة. 

الرسوم الصخرية
تتركــز الرســوم والنقــوش الصخريــة  يف املوقعــني SDD01 و
SDD02؛ فالرســوم موجــودة علــى  واجهــة صخريــة مرتفعــة 
جــداً مــع مســاحة كبيــرة جاهــزة للرســم. ويف الواقــع اســتخدم 
الواجهــة الضخمــة بشــكل مكثــف والقســم  النحاتــون هــذه 
للنحــت.  صعبــاً  وكان  وخطــر  املنــال  صعــب  منهــا  العلــوي 
واحليــوان الرئيســي املرســوم هنــا هــو اجلمــل وتوجــد بجانبــه 
النقــوش الثموديــة التــي نحتــت يف نفــس لوحــة اجلمــل.   يجــب 
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أن نشــير مــرة أخــرى هنــا إلــى العالقــة بــني ذيــل احليــوان 
امللتــف ألعلــى والنقــوش الثموديــة التــي تعــود إلــى العصــور 
التاريخيــة )اللوحــة ٧.١٢ب(. ويف موقــع SDD01 موضــوع 
ــن الوســوم  ــد م ــن العدي ــن يتضم ــل للســابق ولك الرســوم مماث
موجــودة يف أعلــى الواجهــة الصخريــة.   يبــدو أن هــذه الوســوم 
تعــود إلــى عــدة فتــرات ويرجــع ذلــك إلــى وجــود مجموعــة 

ــوان ملظهــر الصخــر. متنوعــة مــن األل

الرسـوم  بعـض   SDD03 الصخريـة   املالجـئ  بعـد  ويأتـي 
الصخريـة حليوانـات مت توثيقهـا، ويتكـون هـذا املوقـع مـن عـدة 
كهـوف طبيعيـة مرتبطـة بتـآكل الصخـور، وبعضهـا صممت من 
قبـل مضافـاً إليهـا جـدران صغيـرة، فوجـود عـدد مـن العظـام 
والبقايـا جتعـل مـن هـذا املـكان مرشـحاً مثاليـاً ليكـون مـأوى 
للحيوانـات، ورمبـا كانـت قطيعـاً مـن البقـر مـع املاعـز وذلـك 
مـن خـالل طبيعـة البقايـا وارتفـاع بعض األقـواس أكثر من متر 
واحـد، والحظنـا أيضـاً أشـياء غريبـة أخـرى، مثـاًل أداة طحـن 
ونصـب حجـري علـى تلـة صغيـرة أمـام امللجأ؛ كل ذلـك يعطينا 

دليـاًل علـى أهميـة هـذا املـكان.

 وفيمــا يتعلــق بالرســوم الصخريــة؛ فمعظــم احليوانــات مــن 
املاعــز؛ أحدهــا مرســوم حتــت أحجــار جــدار، وهــذا يــدل علــى 
أنــه أقــدم مــن العناصــر التــي أضيفــت الحقــاً. وهــذه العناصــر 
ميكــن أن تســمح لنــا  بإعــادة النظــر يف الرســومات الصخريــة 
التــي نعــد دائمــاً أنهــا وعــول بريــة يتــم اصطيادهــا. يف الواقــع  
ميكــن أن بعضــاً مــن هــذه احليوانــات  املرســومة هــي مدجنــة 

أو أهليــة ومرتبــط وجودهــا باألنشــطة الرعويــة.

املباني احلجرية
 SDD03  ــارة لالهتمــام موجــودة يف املوقــع املبانــي األكثــر إث
توثيــق  مت  املجموعــة  هــذه  شــمالي  ويف  ٧.١٣أ(.  )اللوحــة 
مجموعــة مكونــة مــن ٢٠ مبنــى - مدفنــاً مســماري الشــكل 
)مثلــث مخــروط( علــى طول حافة الهضبــة )اللوحة ٧.١٣ب(. 
وهــذه الهيــاكل مــن األحجــار اجلافــة علــى شــكل مثلثــات، 
وكلهــا بنفــس احلجــم، أي مــا معدلــه ٣.٥ أمتــار طــوالً و ١.4م 
عرضــاً؛  وكل مبنــى منســق للغايــة  فقاعــدة كل مثلــث موجهــة 
اجلنوب/جنــوب- إلــى  املثلــث  ورأس  شــرق،  شمال/شــمال 

غــرب، وبالتالــي يشــكل هــذا الترتيــب قــوس الدائــرة التــي يتبــع 

علــى طــول أطــراف الهضبــة، وهــذا التنســيق يجعــل كل هــذه 
املبانــي واضحــة الرؤيــة وال ســيما مــن الــوادي. ويف جنــوب 
هــذه الهيــاكل املتناســقة، هنــاك كومــة مكدســة مــن احلجــارة 
قطرهــا  ٥٠ ســم وارتفاعهــا ٢٠ ســم، فهــذه املجموعــة الفريــدة 
مــن نوعهــا يبــدو أن لهــا قيمــة رمزيــة قويــة ال نعــرف طبيعتهــا، 
ومــع ذلــك، ميكننــا االفتــراض أن هــذه املبانــي لهــا عالقــة 

ــة.  بالطقــوس اجلنازي

ــى نقطــة  ــوب مباشــرة مــن هــذه املجموعــة ويف أعل ــى اجلن إل
مــن املرتفــع، مت توثيــق مدفــن مســماري )مثلــث مخــروط( 
ــة باجتــاه جنوب-شــمال؛ يصــل  ضخــم مــواٍز ألطــراف الهضب
ارتفــاع جــدار املدفــن أحيانــاً إلــى ١ م، ومــن ناحيــة أخــرى 
يوجــد مــكان دائــري مســور موجــود داخــل نطــاق مجمــوع 
املبنــى، ومــن الواضــح بــأن الهيــاكل املربعــة الزوايــا بنيــت بعــد 
املدفــن املســماري الشــكل، مســتندة علــى جــدار ذيــل املدفــن، 
ويشــير هــذا املجمــع مــن املبانــي إلــى وجــود اســتيطان متكــرر 
مــع  املبانــي  بنــاء  إلــى  وأيضــاً  مختلفــة،  زمنيــة  فتــرات  يف 

وظائــف مختلفــة للغايــة يف مــكان واحــد.

وأخيــراً، يوجــد يف داخــل الهضبــة مــن جهــة الشــرق مدفــن 
املدفــن  وهــذا  ٧.١4أ(،  )اللوحــة  أيضــاً  توثيقــه  مت  ضخــم 
مكــون مــن  ركام حجــري دائــري الشــكل قطــره ٢،١٠م؛  وهــو 
ــة؛  ــي مــن األحجــار الصلب ــري الشــكل مبن يف وســط ســور دائ
ــي مــا زالــت  ــغ ارتفــاع جــدار الســور يف بعــض األماكــن الت يبل
محفوظــة ١.8٠م وال يوجــد لهــذا الســور بــاب،  وهــذا الســور 
ميكــن أنــه بنــي حلمايــة املدفــن ومنــع الدخــول للقبــر بعــد 

ــن. الدف

 مواقع حلبان
(23°42’11.26’’N, 44°15’54.79’’E)

تقــع حلبــان علــى بعــد ١٠٠ كــم جنوب-غربــي القويعيــة؛ يشــير 
النقــش احلميــري  ريكمانــس ٥٠6، الــذي اكتشــفته البعثــة 
البلجيكيــة ١٩٥١-١٩٥٢ يف موقــع بئــر مريغــان يف منطقــة 
تثليــث )٢٣٠ كــم شــمال-غربي جنــران(، والــذي يعــود إلــى عهد 
أبرهــة احلبشــي الــذي حكــم اليمــن خــالل املــدة ٥٣٠-٥6٠ م 
تقريبــاً - وهــو مــؤرخ بالتقــومي احلميــري عــام 6٥٢ املوافــق 



١٠١

قــام بحمــالت  إلــى أن أبرهــة احلبشــي  امليــالدي١4 -   ٥٥٢
وحصلــت  )يف جنــد(  العــرب  جزيــرة  أواســط  عســكرية يف 
مواجهــة بــني جيــوش أبرهــة وقبائــل معــد يف موقــع حلبــان 
املذكــور يف هــذا النقــش بتاريــخ ٥٥٢ م. يربــط بعــض الباحثــني 
هــذه احلملــة مــع حملــة الفيــل علــى مكــة املكرمــة املذكــورة يف 
القــرآن الكــرمي ويف املصــادر العربيــة١٥. وقــام الفريــق املشــترك 
بزيــارة عــدد مــن املواقــع يف منطقــة حلبــان: منهــا جبــل الزيــدي 

اجلنوبــي وأيضــاً فيضــة حلبــان.

الرسوم الصخرية يف جبل الزيدي اجلنوبي
علــى بعــد 8٠ كــم مــن الطريــق الترابــي جنوبــي حلبــان، يف 
منطقــة جبــل الزيــدي اجلنوبــي )ZYD(، وثــق الفريــق قليــاًل 
مــن مواقــع الرســوم الصخريــة، مــن بــني هــذه الرســوم اثنــان 
لهمــا أهميــة تشــير  بــأن الصيــد كان ميــارس يف هــذه األماكــن 
النائيــة جــداً، وهــذه واجهــة صخريــة حتتــوي علــى رســم جمــل 
يف أعلــى الصخــور وأســد وحيــوان مفتــرس آخــر )اللوحــة 
٧.١4ب(، ولكــن أيضــاً مشــهد صيــد األبقــار أصغــر حجمــاً 
ــى شــخص   ــر عل )اللوحــة ٧.١٥أ(، ويركــز هــذا املشــهد األخي
مســلح مــع القــوس وخنجــر مــع مقبــض علــى شــكل هــالل 
يتصيــد ثــوراً كبيــراً مبســاعدة الــكالب، وعلــى الرغــم مــن أنــه 

١4  حــول هــذا النقــش وحــول حكــم أبرهــة احلبشــي وقصــة أصحــاب 
الفيــل، انظــر :  

G. Ryckmans, Inscription sud-arabes — Dixième 
série, Le Muséon LXVI, 1953, p. 267-317 et pl. I-VI; 
A. M. H. Sayed, Emendations to the Bir Murayghan 
Inscription Ry 506 and a new minor inscription from 
there, Proceedings of the Seminar for Arabian Studies, 
18, 1988, p. 131-143, p. 136 et fig. 3 a, b; W. W. Müller 
2010, Ch. Robin, Abraha et la reconquête de l’Arabie 
déserte : un réexamen de l’inscription Ryckmans 506 
= Murayghan 1 », Jerusalem Studies on Arabic and 
Islam 39, 2012, p. 1-131 ; Ch. Robin & S. Tayrân, 
Soixante-dix ans avant l’Islam : l’Arabie toute entière 
dominée par un roi chrétien, Académie des Inscription 
et Belles-Lettres, Comptes rendus des séances de 
l’année 2012, pp. 525-553.

١٥   انظر بشكل خاص روبان ٢٠١٠ : 
Ch. Robin, L’Arabie à la veille de l’islam. La 
campagne d’Abraha contre La Mecque ou la guerre des 
pèlerinages, dans Les sanctuaires et leur rayonnement 
dans le monde méditerranéen de l’Antiquité à l’époque 
moderne, Actes, J. de La Genière, A. Vauchez et J. 
Leclant (éd.), (Cahiers de la Villa « Kérylos », N° 21), 
Beaulieu-sur-Mer (Alpes maritimes), Paris, 2010, pp. 
213-242.

مــن الصعــب التحديــد بالتفصيــل لنــوع الفريســة املرســومة يف 
هــذا املشــهد، فإنــه ميكننــا تأريــخ هــذا النــوع مــن املشــاهد يف 
ــات العصــر التاريخــي  ــزي وبداي ــة العصــر البرون ــي نهاي حوال

ــف االول ق.م.(.  ــة األل ــي وبداي ــف الثان ــة األل )نهاي

موقع فيضة حلبان: املباني احلجرية
ســمحت لنــا زيــارة موقــع فيضــة حلبــان بتوثيــق بعــض املبانــي 
ذوات  واملســاحة  احلجــم  والكبيــرة  الشــكل  املربعــة  األثريــة 
يف  لدينــا  ٧.١٥ب(،  )اللوحــة  الشــكل  املعقــدة  املخططــات 
الواقــع بيــوت ســكنية ضخمــة مبنيــة مــن أحجار-بالطــات 
بازلتيــة، وتتــوزع هــذه الوحــدات الســكنية بــني الصخــور التــي 
يبلــغ ارتفاعهــا حوالــي عشــرة أمتــار يف جنوبــي وادي عصيــل. 
ــا صــور  ــاٍن منهــا فقــط. تســمح لن وقــد مت تســجيل عشــرة مب
األقمــار الصناعيــة بتســجيل  خمــس عشــرة وحــدة ســكنية. 
وتبلــغ مســاحة هــذه املبانــي    ١٥ متــراً عرضــاً وطــوالً ٢٠ متــراً، 
وكل منهــا لــه مخطــط فريــد ومختلــف، ولكــن يبــدو أن الســمة 
املشــتركة أن كل وحــدة تتكــون مــن غــرف متجــاورة مربعــة 
الشــكل وصغيــرة احلجــم  تــؤدي إلــى فنــاء أو صالــة كبيــرة 
)طــول   ١٠ م وعــرض ٧ م(، وُعثــر علــى جــزء مــن حجــر الرحــى 
وبعــض الكســر الفخاريــة اخلشــنة يف املوقــع، ويوجــد أيضــاً 
مقبــرة إســالمية، ورمبــا تتعلــق بهــذه املســاكن؛ تبعــد مائــة 
متــر إلــى اجلنــوب الغربــي مــن املبانــي الســكنية. تاريــخ هــذا 
االســتيطان مزعــوم أنــه مــن الفتــرة اإلســالمية، لكــن ال يــزال 

ــد. ــى وجــه التحدي ــده عل مــن الصعــب حتدي

واجلديــر بالذكــر هنــا بأنــه ُعثــر علــى بقايــا وشــظف الكوارتــز 
وبــني  الســكنية  املبانــي  بــني  مختلفــة  أماكــن  املســحوقة يف 
اجلــدران أيضــاً، ولــم يتــم العثــور علــى أي مصــدر مــن املــواد 
اخلــام يف املنطقــة املجــاورة مباشــرة لهــذه املبانــي، ولكــن وجــود 
أعــداد كبيــرة مــن هــذه الشــظف الكوارتيزيــة يــدل رمبــا علــى 
وجــود أعمــال مناجــم، ومــن شــأن التنقيبات األثرية املســتقبلية 
ــي  ــخ هــذه املبان ــة وتاري ــى التســاؤالت حــول وظيف ــة عل اإلجاب

مــن األحجــار البازلتيــة. 

البعثة السعودية الفرنسية املشتركة يف محافظة القويعية - أكتوبر ٢٠١٥م
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ــى بعــد ٧٠ كــم جنوب-شــرقي  ــون عل ــل الظرب تقــع مواقــع جب
ــات ويف  ــة، وهــي موزعــة يف أســفل منحــدرات املرتفع القويعي
أنهــا محصــورة يف شــرقي  إلــى  أطــراف اجلبــل باإلضافــة 
كثبــان رمليــة مرتفعــة وطويلــة صعــب عبورهــا. وهــذا الوضــع 
اجلغــرايف ال يســمح بالوصــول إليهــا مــن القويعيــة : يجــب 
اجتيــاز مســافة ٢١٠ كــم لتفــادي هــذه احلواجــز الطبيعيــة. 

الرسوم الصخرية
الصخــور  بعــض   )ZBN( ظربــون  جبــل  منطقــة  يف  يوجــد 
مجــال  يف  كبيــرة  أهميــة  لهــا  والتــي  املرســومة  واللوحــات 
هــي الصيــد  الرســوم الصخريــة، املواضيــع األكثــر شــيوعاً 
ومطــاردة احليوانــات وصــراع احملاربــني ســيراً علــى األقــدام. 
ويظهــر يف مشــهد آخــر أربعــة مقاتلــني مســلحني بالســيوف 
والــدروع )اللوحــة ٧.١6أ(، إن تصويــر احملاربــني األربعــة يبــدو 
أنــه ينجــذب نحــو مركــز غيــر مرئــي بحثــاً عــن التجانــس 
األبعــادي؛ فهــذا املشــهد امللتبــس ميكــن أن يذكــر بلحظــات 
أو  والســجال،  التدريــب،  النفــس:  عــن  الدفــاع  وذكريــات 
املواجهــة والرقــص وفــرح املنتصــر؛ فالــدرع الصغيــر الدائــري 
الشــكل هــو جــزء مــن غطــاء واٍق دفاعــي عنــد احملاربــني عنــد 
فجــر اإلســالم، وتواصــل اســتخدامه حتــى اآلونــة األخيــرة. 
الصيــد  عمليــات  تصــور  هنــا  املوجــودة  األخــرى  واملشــاهد 
كانــت  املفضلــة  الفريســة  أن  ويبــدو  ٧.١6ب(.  )اللوحــة 
املاعــز البــري الكبيــر احلجــم ورمبــا الوعــل. إن وجــود قــوس 
ورســم يشــبه اخلناجــر مــع املقبــض شــكله هــالل قــد يعــود 
الــى الفتــرات التاريخيــة املبكــرة وحتــى إلــى قبيــل العصــور 
التاريخيــة. وأخيــراً، إن الفتــرات التاريخيــة األخيــرة واحلديثــة 
زودت بالرســوم احملتوية على ســيارات، وورشــات عمل وآليات 
زراعيــة )اللوحــة ٧.١٧أ( وهــذه رســمت بشــكل تقريبــي وبــدون 

أي أبعــاد.

املباني احلجرية
توجــد مبــاٍن حجريــة متبعثــرة مبنيــة مــن احلجــر الصلــب 
يف جبــل ظربــون، وقــد ُوثــق تســعة وعشــرون مبنــى خــالل 
يوجــد ١٩ مدفنــاً  الهيــاكل  بــني هــذه  ومــن  املوســم.   هــذا 
مــن العصــور التــي ســبقت مباشــرة العصــر التاريخــي )مــا 

ــوام  ــة أك ــن مســورة وثالث ــث(: ســبعة أماك ــخ احلدي ــل التاري قب
مــن احلجــارة؛ تعطينــا مجموعــة املدافــن التــي ســجلت يف 
ــة، وهــذا  ــن األشــكال املعماري ــد م ــون العدي ــل ظرب ــع جب مواق
يتكــون مــن ســتة ركــم حجريــة، ومــن ســبعة مدافــن مبنيــة مــن 
احلجــر الصلــب، ومــن مكانــني مســورين مرتبطــني باملرفقــات 
اجلنازيــة١6 وثــالث مقابــر مســمارية الشــكل ومدفــن مذيــل. 

فاملكانــان املســوران ألغــراض جنازيــة يضمــان كل واحــد منهمــا 
مدفنــني لهمــا أهميــة خاصــة، فاملجموعــة األولــى حتتــوي علــى 
عددنــا  إذا  أو  الوقــت  نفــس  الغــرب يف  مبنيــني يف  قبريــن 
بناءهمــا بعــد بنــاء الســور، مــن الصعــب القــول مــا إذا كان 
ــر  ــت هــذه املقاب ــت أو إذا كان ــاء كل شــيء يف نفــس الوق مت بن
أحــدث عهــداً مــن بنــاء الســور، وعــالوة علــى ذلــك، لوحــظ 
ــه ١م يف شــرقي  ــع الشــكل ارتفاعــه ٧٠ ســم و طول ــى مرب مبن
ــى اجلــزء اخلارجــي مــن جــدار الســور. ــه عل الســور، مت تثبيت

الثانيــة  املســورة فتشــمل أيضــاً  وأمــا املجموعــة اجلنازيــة 
قبريــن، لكنهــا تتمركــز هــذه املــرة يف جهــة الشــرق؛ وهمــا 
عبــارة عــن  ركــم حجريــة تظهــر بوضــوح بأنهــا بنيــت علــى 
جــدار الســور بواســطة أحجــار جافــة؛  والســؤال هــو مــا إذا 
كانــت هــذه القبــور معاصــرة للســور  أو مــا إذا كانــت أضيفــت 
فيمــا بعــد وعلــى عــدة مراحــل، وتظهــر هــذه األماكــن املســورة  
مجموعــة  جتمع-اجتمــاع  اجلنازيــة  بالطقــوس  املرتبطــة 
مــن األشــخاص، وذلــك رمبــا بســبب الروابــط األســرية أو 

االجتماعيــة. 

لوحظــت فئــات فرعيــة مختلفــة مــن القبــور املســمارية أيضــاً 
علــى هــذا اجلبــل، ويوجــد أيضــاً مدفــن مســماري الشــكل ذو 
رأس  مثلــث ملــيء يف شــمالي املرتفــع الصخــري، وهــو باجتــاه 
شــمال-جنوب ورأســه الثالثــي باجتــاه الشــمال، وشــيد مــن 
احلجــر الصلــب. إن وجــود قبريــن ذوي رؤوس ثالثيــة فارغــة 
يف جنوبــي املوقــع هــو نــادر جــداً؛ وهــذان املدفنــان عبــارة عــن 
مســتطيل فــارغ يف ضمنــه غرفــة أو غرفتــان للدفــن مشــيدتان  
يف الزوايــا )اللوحــة ٧.١٧ب(. وهمــا  مبنيتــان باجتــاه شــمال-

الشــكل  الواقــع هيــاكل دائريــة  تعنــي يف  إن عبــارة مرفــق جنــازي   ١6
حتتــوي علــى مدفــن أو عــدة مدافــن ميكــن أن تكــون يف وســط الدائــرة 

أو يف أطرافهــا مالصقــة جلــدار الســور. 
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جنــوب ومقاســهما ٥٠ متــراً طــوالً مــع الذيــل الــذي يبلــغ طولــه 
٣٠ متــراً.

ويأخــذ جنــوب الكتلــة الصخريــة نســبة عاليــة مــن الفراغــات 
املســورة مت إحصــاء ســبعة منهــا خــالل عمليــات املســح األثــري. 
وهــذه تكــون مجمعــة يف بعــض األحيــان يف أزواج، ويف الغالــب 
مرســومة علــى ســطح األرض مــن خــالل أحجــار مصففــة 
بشــكل دائــري. إن وظيفــة هــذه الفراغــات  املســورة والدائريــة 
الشــكل ال تــزال مجهولــة، ونظــراً خلفــة هــذه األســوار املبنيــة 
بشــكل بســيط  ووجودهــا يف قمــة الهضــاب، فمــن الصعــب 
حتديــد وظيفتهــا؛ فاالحتمــاالت الوظيفيــة لهــذا النــوع مــن 
املبانــي احلجريــة يبــدو للوهلــة األولــى ضئيــل نســبياً، وأيضــاً 
قربهــا مــن قبــور العصــر اجليولوجــي احلديــث يوحــي بوجــود 

ــة أو طقوســية. وظيفــة رمزي

خامتة
أعطــى املوســم األول ملســح اآلثــار يف محافظــة القويعيــة نتائــج 
غنيــة ومهمــة. فقــد أغنــت ملــف النقــوش التاريخيــة ملوقــع 
ماســل ومت أيضــاً اكتشــاف مواقــع أثريــة وصخريــة  جديــدة 

يف املنطقــة املدروســة.

قــراءة جديــدة  إلــى  : فباإلضافــة  النقــوش  أوالً: يف مجــال 
لنقــش مأســل ٣ املــؤرخ يف الربــع الثالــث مــن القــرن اخلامــس 
امليــالدي والــذي يؤكــد هيمنــة مملكــة حميــر علــى أواســط 
اجلزيــرة العربيــة وعلــى جنوبــي العــراق )تنــوخ( وذلــك خــالل 
منحوتــة  ثموديــة  نقــوش  اكتشــاف  فــإن  اخلامــس.  القــرن 
ــوك  ــا مل إلــى جانــب النقــوش الســبئية املنمقــة التــي تركهــا لن
حميــر يف موقــع مأســل، يشــير إلــى أن الســكان احملليــني قــد 
اســتخدموا نوعــاً مــن القلــم الثمــودي غيــر املنمــق، وكان لهــم 
مجمــع آلهــة يتميــز بوجــود معبــودات عربيــة معروفــة ســابقاً، 

كالــالت والعــزى وذي اخللصــة.

ثانيــاً: يف مجــال الرســوم الصخريــة : حتتــوي املواقع الصخرية 
التــي مت توثيقهــا علــى واجهــات صخريــة ذات أهميــة كبــرى 
لفهــم عصــور مــا قبــل التاريــخ يف شــبه جزيــرة العــرب؛ ففــي 
جبــال الرجــم ُعثــر علــى رســوم صخريــة حتتــوي علــى مشــاهد 
حيوانــات بريــة  تظهــر بأنهــا كانــت تعيش يف بيئــة خضراء أكثر 

مالءمــة يف العصــر النيوليتــي. باإلضافــة إلــى ذلــك، تعطــي 
ــد معلومــات حــول عــادات ومــوارد الســكان يف  مشــاهد الصي
عصــور مــا قبــل التاريــخ. فكمــا هــو احلــال يف موقــع جبــل 
الزيــدي اجلنوبــي فإنــه مت صيــد احليوانــات بواســطة القــوس 
وكلــب الصيــد. ولــدى هــذه األشــخاص املرســومة دائمــاً  نفــس 
ــل  األدوات ممــا يؤكــد دورهــم كصياديــن يف مجتمعــات مــا قب
الصخريــة  الرســوم  تظهــر  الالحقــة  العصــور  التاريــخ. ويف 
ــع الدفــاع  محاربــني وفرســاناً يشــاركون يف نشــاطات لهــا طاب

عــن النفــس.

ثالثــاً: يف مجــال املبانــي احلجريــة : كلهــا  منتشــرة وموزعــة 
بشــكل  مبعثــر ومعزولــة أو يف مجموعــات صغيــرة يف النطــاق 
الــذي مت املســح فيــه. ومــن بــني هــذه املبانــي، هنــاك تنــوع 
كبيــر مــن األشــكال املعماريــة. وأكثــر هــذه املبانــي هــي عبــارة 
عــن مدافــن مــن عصــور مــا قبــل التاريــخ.  وقــد مت بنــاء هــذه 
الهضــاب  علــى حــواف  ومرئيــة  أماكــن مرتفعــة  املبانــي يف 
ــة يف قمــم الهضــاب. وهــذه النقــاط  ويف املنحــدرات الصخري
ــة مــن الهضــاب هــي مناطــق إســتراتيجية مهمــة ميكــن  العالي
اســتخدامها إلعطــاء بعــد رمــزي أو سياســي. فهــذه الهضــاب 
جذابــة مبــا فيــه الكفايــة ومت االســتيطان فيهــا بشــكل منتظــم  

ــي املتنوعــة األخــرى.  إمــا مــن خــالل املدافــن  أو املبان

حتتضــن أراضــي اململكــة العربيــة الســعودية مواقــع أثريــة  
عديــدة  حتتــوي علــى عــدد كبيــر مــن املبانــي احلجريــة موزعــة 
ــم تــدرس بعــد. وقــد مت  وال تــزال؛ ولألســف غيــر معروفــة ول
خــالل هــذا املوســم توثيــق وتســجيل جميــع املبانــي احلجريــة 
املنهــج  هــذا  فــإن  احلــظ  ولســوء  منهجــي.  بشــكل  وذلــك 
للتســجيل والتوثيــق اليــزال جزئيــاً نســبياً وال يعطينــا رؤيــة 
شــاملة لهــذه املبانــي احلجريــة املوجــودة يف أطــراف املــدن 
حاليــاً. ويف الواقــع إن أغلــب هــذه املبانــي مهمــل حتــى اآلن 
وهــي تســتحق املزيــد مــن الدراســات لإلجابــة علــى التســاؤالت 

املتعلقــة بوظائفهــا وبتأريخهــا. 
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القسم الثالث
دراسات متخصصة





نشأة مدينـة قرح وحتقيق موقعها
ــا اســتولوا  ــاط عندم ــد أن األنب ــا أعتق ــى الظــن فيم ــب عل يغل
علــى احلجــر حولــوا الطريــق التجــاري عــن ديــدان )العــال( 
ليحرموهــا مــن أهــم املــوارد املاليــة وذلــك يف ســبيل إضعــاف 
اللحيانيــني فأصبحــت القوافــل التجاريــة عنــد قدومهــا مــن 
اجلنــوب تنحــرف إلــى جهــة مريخــة ووادي رم يف الشــمال 
الشــرقي بــدالً مــن وادي ديــدان )العــال(، ثــم تتجــه شــماالً 
لتعبــر الطــرف الشــرقي لــوادي املعتــدل الــذي تقــع مدينــة 
ديــدان عنــد طرفــه الغربــي علــى بعــد ١٥كــم تقريبــاً وبعــد 
عبــور وادي املعتــدل يتجــه الطريــق نحــو الهضــاب املعروفــة 
حاليــاً باســم » باضــات » ثــم إلــى احلجــر، وقــد اســتخدم 
هــذا الطريــق مــن قبــل احلجــاح يف فتــرة مــن فتــرات العصــور 
اإلســالمية ويعــرف عنــد أهــل العــال اليــوم بــدرب احلــاج، وقــد 
مت تعبيــده ضمــن مشــروع طريــق العــال  حائــل ليســلكه القــادم 
مــن حائــل إلــى احلجــر شــماالً أو إلــى املدينــة جنوبــاً دون أن 
ــر  ــرح نشــأت يف أول األم ــد أن ق ــال. وحســبما أعتق ميــر بالع
كمركــز لتلقــي القوافــل التجاريــة قبيــل انحرافهــا مــع الطريــق 
ــدان )العــال(  وذلــك لقــرب موقعهــا  ــذي يتجنــب املــرور بدي ال
مــن نقطــة حتــول الطريــق، ثــم منــت شــيئا فشــيئاً بانتقــال 
النــاس إليهــا مســتفيدة مــن تدهــور ديــدان االقتصــادي وحتــول 
الطريــق عنهــا حتــى أصبحــت قــرح  املدينــة األولــى يف املنطقــة 
بعــد ســقوط ديــدان وحتولهــا إلــى خرائــب وبعدمــا فقــدت 

احلجــر مركزهــا احلضــاري .

قرح عاصمة املنطقة
خلــت ديــدان مــن الســكان وســقطت مــع مــرور الزمــن إلــى 
خرائــب فســميت اخلريبــة، أمــا اســمها فقــد اختفــى حتــى 
يعــرف  أصبــح  ظلــه  حتــت  الصبــاح  يف  تقــع  الــذي  اجلبــل 
بجبــل اخلريبــة بــدالً مــن جبــل ديــدان وحتــى الــوادي الــذي 
تقــع علــى شــاطئه الشــرقي أصبــح يعــرف بــوادي القــرى بــدالً 
ــوادي  ــة ال ــة قــرح هــي مدين ــدان وأصبحــت مدين مــن وادي دي
الرئيســة وقصبتــه وغلــب عليهــا اســم وادي القــرى مثلمــا غلــب 

مدينة قرح )املابيات( اإلسامية مبحافظة العا*

عبداهلل نصيف

اســم اجلــوف مثــاًل علــى دومــة اجلنــدل عندمــا كانــت هــي 
مركــز املنطقــة وحاليــاً علــى ســكاكا بعدمــا انتقــل مركــز إمــارة 
املنطقــة إليهــا حتــى أن ابــن قتيبــة مــن أهــل القــرن الثالــث 

الهجــري ذكــر أن »قــرح« هــي وادى القــرى.

ــل  ــرة ماقب ــرى خــالل فت ــة وادي الق ــرح مدين ــد ازدهــرت ق لق
مــن  وعــدت  مشــهورة  جتاريــة  ســوقاً  وأصبحــت  اإلســالم 
ــة  ــة١؛ وبلغــت درجــة عالي أســواق العــرب املعروفــة يف اجلاهلي
مــن النمــو واالزدهــار يف العصــر اإلســالمي حتــى وصفهــا 
املقدســي يف القــرن الرابــع الهجــري )العاشــر امليــالدي( بأنهــا 
املدينــة الثانيــة يف احلجــاز بعــد مكــة٢، ووصفهــا اإلصطخــري 
)معبــراً عنهــا بــوادي القــرى( بأنهــا املدينــة الرابعــة بعــد مكــة 
القــرن  أواخــر  إلــى  كذلــك  واســتمرت  واليمامــة٣،  واملدينــة 
اختفــت  ثــم  امليــالدي(،  عشــر  )الثانــي  الهجــري  الســادس 
ــرة  ــى مــن الذاك ــاً حت ــرى كلي ــى اســمها واســم وادي الق واختف

عنــد ســكان املنطقــة.

أين تقع قرح مدينة وادي القرى وأين آثارها ؟
ــا يف  ــع ذكرهــ ــا مــن تتبـ ــد لن ــؤال البـ ــذا السـ ــة علــى هـ لإلجابـ
مؤلفـــات اجلغرافيني املعاصريـــن لهـــا؛ وقد عرفنـــا من خـــالل 
أقوالهـــم أنهـــا تقـــع على بعـــد مرحلـــة جنوبي احلجـــر ومرحلـــة 
شــمالي الســقيا وبعضهــم ذكــر الرحبــة بــدل الســقيا؛ واملرحلــة 
تقــدر مبســافة تتــراوح مابــني ٣٥ إلــى 4٥ كيــاًل بــل إننــا جنــد 
أن ابــن قتيبــة وهــو مــن الكتــاب املعاصريــن لهــا يحــدد املســافة 
بينهــا وبــني احلجــر بــــ ١8 ميــاًل وقــال بــأن )قــرح( هــي وادي 
القــرى  وادي  مدينــة  هــي  قــرح  أن  البكــري  وقــال  القــرى4، 
وأن املســافة بينهــا وبــني احلجــر ١8 ميــاًل٥، وقــال احلســـن 

األفغاني، سعيد، أسواق العرب، دمشق، ١٩6٠م، ص ١٩4.  ١
املقدســي، أحســن التقاســيم يف معرفــة األقاليــم، ط٢، ليــدن، ١٩٠6،   ٢

.84 ص 
ليــدن،  اإلصطخــري، املســالك واملمالــك، ط٢، حتقيــق دي جويــه،   ٣

.١٩ ص  ١٩٢٧م، 
١٩6٠م،  القاهــرة،  عكاشــة،  ثــروت  حتقيــق  املعــارف،  قتيبــة،  ابــن   4

.٢٩ ص
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هــذا املقــال ســبق نشــرة ضمــن تقريــر عــن أعمــال حفريــة مدينــة قــرح   *
اإلســالمية بالعــال املوســم األول لعــام ١4٢٥هـــ/ ٢٠٠4م يف أطــالل 
ــداهلل نصيــف. ــور/ عب ــه الدكت ــى كاتب ــم يشــر إل العــدد التاســع عشــر؛ ول



أطالل 30 - القسم الثالث ١١٠

يقــع  )قــرح(  القــرى  وادي  أن  بلغــدة  املعــروف  األصفهانــي 
جنوبــي العوالــي وشــمالي مطــران األســود6.

وعلــى ضــوء وصــف هــؤالء اجلغرافيني فإننــا إذا أردنا الوصول 
إلــى قــرح أو وادي القــرى كمــا يســميها أغلبهــم فعلينــا أن نبــدأ 
رحلتنــا مــن احلجــر املســكونة واملعروفــة لنــا باســمها إلــى اليــوم 
ــإذا  ــوم ف ــا الي ــني لن ــر معروفت ــة غي ــث إن الســقيا أو الرحب حي
ــد نحــو ١٥  ــا ســنصل بع ــاً فإنن ــا جنوب ــا احلجــر واجتهن غادرن
كيــاًل إلــى موقــع قــدمي تعــود آثــاره لفتــرة ماقبــل اإلســالم بعــدة 
قــرون وقــد وجــد بــه عــدد مــن األصنــام الصغيــرة والتماثيــل 
اآلدميــة الكبيــرة احملفــوظ بعضهــا يف متحــف العــال؛ وهــذا 
املوقــع هــو اخلريبــة وقــد ثبــت أنــه موضــع مدينــة ديــدان فــإذا 
واصلنــا ســيرنا نحــو اجلنــوب فســوف نصــل بعــد مســافة نحــو 
١8 كيــاًل مــن احلجــر إلــى مدينــة العــال فهــل هــي قــرح ياتــرى؟ 
طبعــاً ال ألن هــذه املســافة الـــ ١8 كيــاًل عبــارة عــن نصــف 
مرحلــة وهــي املســافة التــي ذكرهــا اجلغرافيــون املســلمون 
املتأخــرون الذيــن لــم يعاصــروا مدينــة قــرح وكتبــوا بعــد بــزوغ 
جنــم العــال واندثــار قــرح واختفــاء اســمها واســم وادي القــرى 
مــن املنطقــة مثــل ابــن بطوطــة٧ وحاجــي خليفــة8 ثــم إن ياقــوت 
احلموي يخبرنـــا بأن العـــال موضـــع قـــرب وادي القـــرى وتقـــع 
بينهــا )أي بــني مدينــة وادي القــرى( وبــني الشــام٩؛ فالعــال إذن 
ــا  ليســت وادي القــرى بــل تقــع إلــى الشــمال منهــا، فــإذا تركن
ــا نصــل بعــد نحــو ١8 كــم  ــاً فإنن ــا ســفرنا جنوب العــال وواصلن
مــن العــال و ٣٧ كــم مــن احلجــر إلــى موقــع فيــه آثــار مدينــة 
ــرح(  ــرى )ق ــة وادي الق ــع مدين ــل هــو موق ــرة فه إســالمية كبي
؟ إذا رجعنــا إلــى نعــت اجلغرافيــني جنــد أن هــذه املســافة 
تقــدر مبرحلــة وهــذا مطابــق  مــن احلجــر  التــي قطعناهــا 
لوصفهــم، ثــم باإلضافــة إلــى ماوضحــه لنــا ياقــوت عــن موقــع 
العــال ووادي القــرى جنــد أن لغــدة املعاصــر لــوادي القــرى 
)عــاش يف القــرن الرابــع الهجــري( يخبرنــا أن وادي القــرى 
يقـــع مــــابني العـــوالي شمـــاالًومطران األسود جنوباً.  والعوالي 

احلســن األصفهانــي )لغــدة(، بــالد العــرب، حتقيــق حمــد اجلاســر   6
.4٠٠  ،٣٩6 ص  ١٩68م(،  )الريــاض،  العلــي  وصالــح 

رحلــة ابــن بطوطــة املســماة، حتفــة النظــار يف غرائــب األمصــار،   ٧
.١٢٣ ص  ١٩٧8م(،  )بيــروت،  حــرب  طــالل  شــرحه 
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ياقــوت، شــهاب الديــن احلمــوي، معجــم البلــدان، )بيــروت، ١٩٧٩م(،   ٩

ص١44. جـــ4، 

يبــدو واضحــاً أنهــا العــال التــي تقــع يف منتصــف املســافة بينهــا 
وبــني احلجــر، ومطــران األســود مــازال معروفــاً إلــى اليــوم 
ــاً  باســم مطــران ومطاريــن أو ســهل املطــر؛ وبذلــك يبــدو جلي
أننــا وصلنــا إلــى موقــع املدينــة التــي حملــت اســم وادي القــرى 

ويســمى هــذا املوقــع اليــوم باملابيــات.

موقع املابيات )قرح(
تقــع املابيــات بــني العــال شــماالً ومطــران جنوبــاً؛ ومطــران 
أرض فضــاء فيهــا قلعــة وهــي محطــة لســكة حديــد احلجــاز 
مكتــوب عليهــا ســهل املطــر )لوحــة 8،١أ( وبجــوار املابيــات على 
بعــد بضعــة أكيــال جنوبــاً تقــع قريــة مِغيــراء مبزارعهــا املعتمــدة 
علــى اآلبــار وكانــت بعثــة معهــد اآلثــار بجامعــة لنــدن أول مــن 
قــام بدراســة علميــة آلثــار املابيــات عــام ١٣88هـــ/١٩68م وقــد 
ذكــرت البعثــة يف تقريرهــا الــذي ارتكــز علــى دراســة الفخــار 
املنتشــر علــى ســطح األرض أن املوقــع يعــود للفتــرة األمويــة 
والعباســية، ولــم تعثــر البعثــة علــى أي قطعــة فخــار ترجــع 
إلــى مابعــد القــرن ١٢م /6هـــ١٠، وهــذا يتفــق متامــاً مــع وصــف 
الكتــاب املتقدمــني الذيــن وصلنــا علــى ضــوء وصفهــم إلــى 
هــذا املوقــع ، أمــا الكتــاب املتأخــرون الذيــن كتبــوا بعــد القــرن 
١٢م مثــل أبــي الفــداء صاحــب تقــومي البلــدان١١  واخليــاري١٢ 
وكبريــت املدنــي١٣  والنابلســي١4  وغيرهــم فإنهــم اليشــيرون 
إلــى قــرح أو وادي القــرى يف هــذه املنطقــة بــل يذكــرون العــال 
ــة فقــط مــن احلجــر كمــا  ــى بعــد نصــف مرحل ــا تقــع عل وأنه
ذكــر ابــن بطوطــة وحاجــي خليفــة مــع أن املتقدمــني قالــوا أن 
وادي القــرى يقــع علــى بعــد مرحلــة مــن احلجــر، ولكــن )قــرح( 
أو وادي القــرى الجنــد لــه ذكــراً هنــا عنــد املتأخرين ألن )قرح( 
مركــز الــوادي قــد اندثــرت آنــذاك واختفــى اســمها واســم 
ــن بســبب  ــة، ولك ــرة ســكان املنطق ــن ذاك ــى م ــرى حت وادي الق
شــهرة وادي القــرى التاريخيــة فــإن هــؤالء الكتــاب املتأخريــن 

Parr and Others. P. 201.  ١٠
أبــو الفــداء، عمــاد الديــن بــن إســماعيل. تقــومي البلــدان، )باريــس،   ١١

.8٩ ص  ١٩4٠م(، 
ــاء،  ــاء وســلوة الغرب ــن عبدالرحمــن، حتفــة األدب ــم ب ــاري، إبراهي اخلي  ١٢

حتقيــق رجــاء الســامرائي )بغــداد. ١٩6٩م(، ج١، ص ٣8.
كبريــت املدنــي، محمــد بــن عبداهلل احلســيني، رحلة الشــتاء والصيف،   ١٣
.١٢٠ ورقــة   ١٥8 رقــم  بريطانيــا(  كيمبنــي  )جامعــة  مخطوطــة 

التابلســني، عبدالغنــي إســماعيل، احلقيقــة واملجــاز يف رحلــة بــالد   ١4
الشــام ومصــر واحلجــاز، مخطوطــة )جامعــة كيمبرج-بريطانيــا( رقــم 

٣٠٠ ورقــة ٢٧٩.
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ــوا عــن ذكــره وتوهمــوا أن املقصــود بــه بعــض القــرى  لــم يغفل
القريبــة مــن املدينــة فأطلقــوه علــى مايعــرف حاليــاً باملندســة 
واملليليــح أو أبيــار نصيــف حتــى جــون فلبــي الرحالــة املعــروف 
ظــن أن وادي القــرى يف هــذه الناحيــة ألنــه اعتمــد فيمــا يبــدو 

علــى وصــف اجلغرافيــني املتأخريــن١٥.

أمــا ياقــوت١6 الــذي كان حديــث العهــد بنهايــة مدينــة وادي 
القــرى وهجرهــا )عــاش مــن ٥٧4 - 6٢6هـــ/١١٧8 - ١٢٢٩م( 
فقــد أشــار بــأن مبانيهــا كانــت يف أيامــه مازالــت ظاهــرة ولكنها 
خرائــب ومياههــا جاريــة تتدفــق الينتفــع بهــا أحــد، وســبق أن 
أشــار كمــا أســلفنا إلــى أن العــال بلــدة أخــرى تقــع إلــى الشــمال 

مــن هــذه اآلثــار.

الدراسات األثرية للموقع 
ــل  ــات ويحت ــوم باملابي ــال الي ــد أهــل الع ــع عن ــرف هــذا املوق يع
فضــاء  أرض  وهــي  مربــع،  متــر  ألــف  قدرهــا64٠  مســاحة 
خاليــة مــن الســكان يحيــط بهــا بقايــا ســور متعــرج لــه ثــالث 
ــة  ــه قلع ــى قمت ــت عل ــع بني ــل مرتف ــات، ويتصــل بالســور ت بواب
)لوحــة 8.١ب( وقــد حظــي املوقــع مبســح أثــري قامــت بــه 
بعثــة مــن جامعــة لنــدن التــي أشــرت إلــى بعــض ماجــاء يف 
تقريرهــا، وكانــت اإلدارة العامــة لآلثــار قــد عثــرت علــى نصــب 
قبــر يف املابيــات عــام ١٣8٥هـــ مســجل برقــم ٥ - ٣ - 8٥ 
وقمــت بدراســته فوجدتــه يقــول بعــد البســملة » )هــذا قبــر 
أبــي حــازم عبــداهلل بــن إبراهيــم بــن الفضــل ابــن أبــي حــازم 
رحمــه اهلل وزكاه(« وأعتقــد أنــه ابــن حــازم صاحــب حصــن 
وادي القــرى الــذي قــام بثــورة ضــد الفاطميــني ومتكــن مــن 
الســيطرة علــى أجــزاء واســعة مــن احلجــاز وهــدد ســيادة 
ــة العباســية، ولكــن  ــد مــن الدول ــك بتأيي ــا وذل الفاطميــني فيه
العســاكر املصريــة متكنــت مــن اســتعادة احلجــاز إلــى الســيطرة 
الفاطميــة وعــادت إلــى مصــر يف عــام ٣٧8هـــ ومعهــا رأس ابــن 

حــازم١٧.

Philby: H.S.J. The land of  Midian. (London 1957) P. 16.  ١٥
ياقوت معجم البلدان، ص ٢٢8.  ١6

الــدواداري. أبــو بكــر بــن عبــداهلل، كنــز الــدرر، حتقيــق صــالح الديــن   ١٧
املنجــد، )القاهــرة، ١٩6١م( ج6، ص ٢١٩؛ انظــر الزيلعــي، أحمــد 
بــن عمــر، مكــة وعالقتهــا اخلارجيــة ٣٠١-48٧هـــ )جامعــة الريــاض 

.46 ١٩8١م( ص 

وقــد كشــفت احلفريــات التــي قامــت بهــا اإلدارة العامــة لآلثــار 
يف عــام ١4٠4هـــ عــن نقــود متنوعــة منهــا نصــف دينــار يحمــل 
اســم العزيــز بــاهلل الفاطمــي الــذي  حدثــت يف عهــده ثــورة ابــن 
حــازم، كمــا كشــفت عــن بعــض الوحــدات الســكنية مــن ضمنهــا 
ــن  ــارة »بيــت ســليمان ب ــه بعبـ ــه اســم صاحبـ ــزل ســجل علي من
ــد« علــى حجــر وجــد يف أســفل  محمــد بــن ســليمان بــن محمـ
ــا ُكشــف عــن غــرف  ــن الطــوب احملــروق، كم ــة م ســارية مبني
مبلطــة أرضياتهــا باآلجــر احملــروق وســمك القرميــدة مــن ٣ - 
4 ســم وبحجــم ١٩×٢٢ ســم وهــي ذات ألــوان حمــراء أو بيضــاء 
أو متيــل إلــى اللــون  األخضــر، وقــد جــاء يف خالصــة التقريــر 
ــار١8:  ــي تصدرهــا اإلدارة العامــة لآلث ــة الت املنشــور يف احلولي
ــا  ــي كشــف عنه ــة املتفرعــة الت أن املشــاهد للوحــدات املعماري
غنيــة مبخلفاتهــا  إســالمية  مدينــة  أمــام  أنــه  بحــق  يشــعر 
احلضاريــة؛ فهاهــي شــوارعها الضيقــة وأرضياتهــا الطينيــة 
التــي يغطــي بعضهــا طبقــة مــن اجلــص، وتفتــح عليهــا بعــض 
الدكاكــني واملنــازل بأبوابهــا اخلشــبية، ويتقــدم بعضهــا أعمــدة 
مســتديرة، وتشــتمل واجهاتهــا علــى نصــوص كتابيــة وزخــارف 
يف  اجلصيــة  املعماريــة  الزخرفيــة  للطــرز  مشــابهة  جصيــة 

العــراق.

سكان وادي القرى
بالرغـم مـن أن وادي القـرى كان مأهـوالً بالسـكان قبـل ظهـور 
تلـك  عنـه يف  تتحـدث  كتابـات  علـى  نعثـر  لـم  فإننـا  اإلسـالم 
الفتـرة، واملالحـظ أنـه قـد أسـدل السـتار علـى تاريـخ املنطقـة 
السياسـي بعـد سـقوط دولـة األنبـاط يف عـام ١٠6م وسـقوط 
دولـة حليـان وأفـول جنـم مدينـة احلجـر العاصمـة اجلنوبيـة 
يعـد  ولـم  حليـان،  مملكـة  عاصمـة  ديـدان  ومدينـة  لألنبـاط 
مـن  سـكانها  يعـد  ولـم  الدوليـة  األحـداث  يف  دور  للمنطقـة 
الثموديـني أو األنبـاط وال مـن اللحيانيـني أو املعينيـني بـل مـن 
قبائـل بنـي عـذرة وبعـض اليهـود؛ فقـد روى البكـري١٩ أن قبائل 
القـرى واحلجـر  بـوادي  نزلـت  قـد  سـعد هـذمي مـن قضاعـة 
واجلنـاب وكان يف عـذرة بـن سـعد وأمـه عاتكة العدد والشـرف 
ومنهـم رزاح بـن ربيعـة أخـو قصـي بـن كالب ألمـه، وقبـل ذلـك 
آثـار مـن  القـرى علـى  اليهـود قـد نزلـوا يف وادي  كان بعـض 
آثـار ثمـود والقـرون املاضيـة فاسـتخرجوا كظائمهـا وأسـاحوا 

أطالل العدد ٩ )١4٠٥هـ/١٩8٥م( ص ١١٥-١١6، ١٢١، ١٢٣.  ١8
البكري، معجم ما أستعجم من أسماء البالد والواضع، ح أ4  ١٩

قرح )املابيات( اإلسالمية مبحافظة العال
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عيونهـا وغرسـوا نخلهـا وجنانهـا فعقـدوا مـع بنـي عـذرة حلفـاً 
بنـي  قبيلـة  بينمـا حتملـت  بالزراعـة  اليهـود  فاشـتغل  وعقـداً 

عـذرة عـبء الدفـاع عـن الـوادي ويضيـف البكـري أيضـاً:

وكان النعمــان بــن احلــارث الغســاني قــد عــزم علــى غــزو وادي 
القــرى وأهلــه فنهــاه النابغــة الذبيانــي وحــذره إياهــم وذكــر لــه 
بأســهم وشــدتهم ومنعهــم بالدهــم وطــرد كل الطامعــني بهــا 
مــن القبائــل األخــرى؛ ولكــن األميــر الغســاني لــم يســتمع لذلــك 
فكانــت النتيجــة هزميــة الغساســنة واندحارهــم فقــال النابغــة 

يف ذلــك:

لقيتــه يــوم  للنعمــان  قلــت  ببرقــة صــادرلقــد   ، ُحــنَّ بنــى  يريــد 
لقاءهــم فــإن  حــّن  بنــي  بصابــرجتنــب  إال  تلــق  لــم  وإن  كريــه 
باحلناجــرعظــام اللهــى أوالد عــذرة إنهــم يســتلهونها  لهاميــم 
املكاثــروهم منعوا وادي القرى من عدوهم للعــدو  مبيــر  بجمــع 
بأعجازهــا قبــل اســتقاء اخلناجــرمــن الــواردات املــاء بالقاع تســتقي
أبــا جابــر واســتنكحوا أم جابــروهــم قتلــوا الطائــي باحلجر عنوة
أتاهــم مبعقــود مــن األمــر قاهــروهــم ضربــوا أنــف الفزاري بعدما
ــا ومــن مضــر احلمراء عنــد التغاوروهــم منعوهــا مــن قضاعــة كله
غائــروهــم طــردوا عنها بليــاً فأصبحت تهامــة  مــن  بــواد  بلــي 
وقــد منعــوه مــن جميــع املعاشــرأتطمــع يف وادي القــرى وجنابــه

هل اجلد اخلامس للرسول� تربى يف وادي القرى؟
 ورد يف كثيــر مــن املصــادر اإلســالمية٢٠ أن كالبــاً بــن مــرة تزوج 
فاطمــه بنــت ســعد فولــدت لــه زهــرة بــن كالب ثــم زيــد وبعــد 
وفــاة كالب قــدم ربيعــة بــن حــرام مــن بنــي عــذرة فتزوجهــا 
وســافر بهــا إلــى بــالده فتخلــف زهــرة عنــد قومــه وحملــت معها 
زيــداً لصغــره فســمي قصــي لتقصيهــا بــه ناحيــة الشــام فولدت 
لربيعــة رزاحــاً، وكان قصــي ينســب إلــى ربيعــة بــن حــرام ولكنــه 
عندمــا كبــر أخبرتــه أمــه أن أبــاه كالب بــن مــرة وهــو ذو نســب 
وشــرف رفيــع وقومــه مبكــة عنــد البيــت احلــرام فعــزم قصــي 
ــل  ــا لقبائ ــت الســيادة فيه ــى أن يلحــق بقومــه يف مكــة وكان عل
خزاعــة وبكــر فعــزم قصــي علــى إخراجهــم منهــا فجمــع رجــاالً 
مــن قريــش وبنــي كنانــة وكتــب ألخيــه ابــن أمــه رزاح العــذري 
ــة نفــر فيهــم أخــوه حــّن  ــى مكــة ومعــه ثالثمائ فتوجــه رزاح إل
ــك احلــني  ــن ربيعــة وانتهــى  األمــر بانتصــار قصــي ومــن ذل ب

انظــر مثــاًل: ابــن ســعد، محمــد، الطبقــات الكبــرى، دراســة وحتقيــق   ٢٠
محمد عبدالقادر عطا، )بيروت، ١4١٠هـ/١٩٩٠م(، جـ١، ص ٥٥-٧.

أصبحــت مكــة حتــت ســيادة قريــش. وقــد افتخــر جميــل بــن 
معمــر مبــؤازرة قصــي يف أبيــات مــن الشــعر.

وادي  يف  يعيــش  ثقيــف  قبيلــة  جــد  منبــه  بــن  قســي 
القــرى 

يف روايــة البــن الكلبــي أن قســياً بــن منبــه )ثقيــف( جــاء إلــى 
وادي القــرى بعــد أن اتفــق مــع قريــب لــه علــى الهجــرة مــن 
ــد  أرضهمــا فــكان أن جــاء قســي إلــى وادي القــرى  ونــزل عن
عجــوز كبيــرة وعــاش معهــا مثــل ولدهــا وقالــت لــه إذا أنــت 
واريتنــي فخــذ هــذا الذهــب وهــذه القضبــان مــن العنــب فــإذا 
ــاء اغرســها ، فأخــذ قســي الذهــب  ــه م ــاً في ــت وادي ــت نزل أن
والقضبــان بعــد موتهــا ثــم أقبــل حتــى أتــى وّجــاً بالطائــف 
ــه  ــه وزوجـ ــيد قيــس فأمنـ ــن الضــراب سـ ــد عامــر ب ــزل عن فن

ــت٢١. ــب بــوادي وج فأنبتـ ــي قضبــان العـنـ وغــرس قسـ

فتح وادي القرى 
عندمــا فتــح رســول اهلل � خيبــر توجــه إلــى وادي القــرى 
ووصلهــا وقــت األصيــل قبــل الغــروب وقــد ضــوى إليهــا أنــاس 
ــه بالرمــي  مــن العــرب فاســتقبل اليهــود رســول اهلل  وأصحاب
وهــم يصيحــون مــن آطامهــم )حصونهــم(، وبينمــا كان مدعــم 
يحــط رحــل النبــي  أصابــه ســهم طائــش فقتلــه فقــال النــاس 
الصــالة  عليــه  فقــال  اجلنــة  لغالمــك  هنيئــاً  اهلل:  لرســول 
والســالم: كال إن الشــملة التــي أخذهــا يــوم خيبــر مــن املغــامن 
لــم يصبهــا املقســم لتشــتعل عليــه نــاراً ويف روايــة أنــه يجــر إلــى 

ــا. النــار يف عبــاءة غلّه

وعّبــأ رســول اهلل  أصحابــه للقتــال وصّفهــم ودفــع لــواءه إلــى 
ســعد بــن عبــادة ثــم دعــا رســول اهلل  اليهــود إلــى اإلســالم 
فأبــوا فقاتلهــم حتــى أمســوا وغــدا عليهــم فلــم ترتفــع الشــمس 
ــوة وأصــاب  ــا عن ــم وفتحه ــا بأيديه ــى أعطــوا م ــد رمــح حت قي
املســلمون مــن أهلهــا أثاثــاً ومتاعــاً كثيــراً وأقــام رســول اهلل  
ــه  ــى أصحاب ــا أصــاب عل ــام وقّســم م ــة أي بــوادي القــرى أربع
بــوادي القــرى، وكان ذلــك يف جمــادى اآلخــرة ســنة ٧هـــ وقــد 
وّلــى عليهــا  عمــرو بــن ســعيد بــن العــاص بــن أميــة الــذي 
استشــهد يف موقعــة اجناديــن ســنة ١٣هـــ وبعــد فتــح مكــة وّلــى 

البكري معجم ما أستعجم، جـ١، ص. 64-6٥.  ٢١



١١٣

ــي ســفيان٢٢. ــن أب ــد ب ــرى يزي ــى وادي الق رســول اهلل  عل

وقــد عامــل رســول اهلل  وادي القــرى معاملــة حســنة فلــم 
يفــرض عليهــا تقــدمي نصــف ثمارهــا كمــا فعــل مــع خيبــر بــل 
ــرك الثلثــني لســكانها٢٣. ــث فقــط وت فــرض عليهــا تقــدمي الثل

وكان بنــو عريــض مــن يهــود وادي القــرى علــى موقــف ودي مــن 
ــراً أو هريســة وامتدحــوه  ــه  خزي رســول اهلل؛ وقــد أهــدوا إلي
فكافأهــم  وجعــل لهــم طعمــة مــن ثمــار الــوادي يأخــذون منهــا 
كل عــام، وتقــول امــرأة منهــم هــذا الــذي صنــع بهــم محمــد 
بالذكــر أن جمــرة  آبائهــم، واجلديــر  خيــر ممــا ورثــوه مــن 
ــى رســول اهلل   ــن النعمــان ســيد عــذرة كان أول مــن قــدم عل ب
ــي عــذرة  ــى رأس وفــد ومعــه صدقــة بن مــن أهــل احلجــاز عل
فأقطعــه رســول اهلل  رميــة ســوطه وحضــر )عــدو( فرســه مــن 
ــى  ــزالً حت ــا من ــرى واتخذه ــزل بــوادي الق ــرى فلــم ي وادي الق
ــى وادي القــرى  ــن اخلطــاب  إل مــات٢4، وعندمــا قــدم عمــر ب
قّســم فيهــا أمــواالً علــى عــدد مــن الصحابــة ومنهــم عثمــان بــن 
عفــان وعبــد الرحمــن بــن عــوف وزيــد بــن ثابــت  وغيرهــم٢٥.

وادي القرى يف العصر األموي
يف أثنــاء النــزاع علــى خالفــة الدولــة اإلســالمية بــني األمويــني 
يف دمشــق وعبــداهلل بــن الزبيــر  يف مكــة جنــد أن وادي القــرى 
ودمشــق  مكــة  بــني  املســافة  منتصــف  يف  تقريبــاً  لوقوعهــا 
تتخــذ كمنطلــق للجيــوش التــي ترســل مــن كال اجلانبــني ضــد 
اجلانــب اآلخــر، وجنــد وادي القــرى تــارة تقــع حتــت ســيطرة 
ــا  ــر أنه ــر غي ــن الزبي ــارة أخــرى حتــت ســيطرة اب ــني وت األموي
الزبيــر يف مكــة؛ ويذكــر  ابــن  ماكانــت حتــت ســلطة  كثيــراً 
ابــن الكلبــي أنــه قــد أصابــت النــاس مجاعــة يف أيــام ابــن 
ــن احلصــني  ــى وادي القــرى اجلــراح ب ــه عل ــر وكان عامل الزبي
بــن احلــارث اجلعفــي وكان البــن الزبيــر فيهــا متــر كثيــر مــن 

البــالذري، أحمــد بــن يحيــى بــن جابــر، فتــوح البلــدان، )-بيــروت،   ٢٢
ص48-4٧. ١4٠٣هـــ/١٩8٣م( 

الفــراء، محمــد بــن احلســني، األحــكام الســلطانية، )القاهــرة، ١٩٣8م(   ٢٣
ص 4٥8.

ــات،  ــن ســعد الطبق ــا أســتعجم ص 44. وانظــر اب ــري، معجــم م البك  ٢4
جـــ4، ص ٢64.

الواقــدي، محمــد بــن عمــر، كتــاب املغــازي، حتقيــق م. جونــس، جـــ٢،   ٢٥
.٧٢٠-٧٢١ ١٩66م( ص  )بيــروت، 

ــه  ــه بدرت متــر الصدقــة فانتهبــه فلمــا قــدم عليــه جعــل يضرب
ويقــول أكلــت متــري وعصيــت أمــري٢6، ويبــدو أن اجلــراح هــذا 
هــو عامــل ابــن الزبيــر علــى وادي القــرى الــذي هــرب عندمــا 
دخلهــا اجليــش األمــوي بقيــادة حبيــش بــن دجلــة القينــي وكان 
ــى أهــل وادي  ــوه وقــد فــرض عل فيــه احلجــاج بــن يوســف وأب
القــرى ضريبــة أدوهــا إليــه٢٧، وعندمــا انهــزم هــذا اجليــش يف 
ــادة  ــر بقي ــن الزبي ــش اب ــذة املشــهورة وانتصــر جي ــة الرب معرك
احلنتــف بــن الســجف التميمــي يقــال بــأن ابــن الزبيــر  أرســل 
احلنتــف إلــى وادي القــرى وأمــره أن ينفــذ إلــى الشــام فيغيــر 
علــى أطرافــه، وقــد مــات احلنتــف بــوادي القــرى وأهــل املدينــة 
يقولــون أن ابــن الزبيــر أمــر حنتفــاً أن يقيــم باملدينــة فأقــام بهــا 
ــى  ــى عثمــان إل ــن مــروان طارقــاً مول ــك ب ــى أرســل عبداملل حت
ــدوم  ــه شــبكة ال ــه احلنتــف مبوضــع يقــال ل وادي القــرى فلقي
ــوادي القــرى٢8 وقــد ورد  ــه طــارق وقــال بعضهــم واقعــه ب فقتل
عنــد ابــن قتيبــة أنــه حتــى إذا مــاكان احلنتــف بــوادي القــرى 

ســّم يف طعامــه فمــات هنــاك٢٩.

ويف ســياق مايــدل علــى كــون وادي القــرى نقطــة أو ممــراً 
النطــالق اجليــوش إلــى احلجــاز أو إلــى الشــام يف تلــك الفتــرة 
ماقالــه اخلليفــة األمــوي يزيــد بــن معاويــة بعــد أن عــال نشــزاً 
مــن األرض وأحاطــت بــه اخليــول ورايــات اجليــش متــر بــه يف 

طريقهــا إلــى املدينــة حيــث وقعــة احلــرة٣٠.

أبـلـغ أبا بكر إذا األمر انـبرى وانحطـت الرايات من وادي القرى

وقبــل ذلــك، يقــول قيــس بــن املكشــوح عقــب انتصــار املســلمني 
يف معركــة اليرمــوك:

بــكل مدجــج كالليــث ســامي جلبنا اخليـل من صنعاء تردي 
إلى اليرموك فالبلد الشامي  إلـى وادي القـرى فديــار كـلــب 

البــالذري، أنســاب األشــراف، ed. S. Goitein )مطابــع اجلامعــة،   ٢6
القــدس ١٩٣6م( جـــ٥، ص ٣6٢.

املرجع نفسه، ص ١٥١.  ٢٧
البالذري، أنساب األشراف، جـ٥، ص ١٥4.   ٢8

ابن قتيبة، املعارف ص 4١٧.  ٢٩
املســعودي، علــي بــن احلســني بــن علــي، كتــاب التنبيــه واألشــراف   ٣٠

.٣٠-٣٠٥4 ص  ١٩6٥م(  )بيــروت، 

قرح )املابيات( اإلسالمية مبحافظة العال
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وقــد شــهد وادي القــرى يومــاً مــن أيــام اخلــوارج وعلــى رأســهم 
أبــو حمــزه املختــار بــن عــوف األزدي وبلــج بــن عقبــة واجليــش 
األمــوي بقيــادة عبــد امللــك بــن محمــد بــن عطيــة وذلــك يف 
عــام١٣٠ هـــ وانهــزم اخلــوارج وقتــل أكثرهــم ومنهــم ابــن عقبــة 
ــا  ــش بعدم ــذا اجلي ــن محمــد به ــه مــروان ب ــد بعــث اخلليف وق

غلــب اخلــوارج علــى مكــة واملدينــة٣١.

يف  واملناطــق  املــدن  كبريــات  مــن  القــرى  ووادي  قــرح 
العربيــة اجلزيــرة 

عــن  تتحــدث  عندمــا  كلهــا  أو  اإلســالمية  املصــادر  معظــم 
وادي القــرى فإنهــا تعنــى )قــرح( مدينــة وادي القــرى وســوقه 
وقصبتــه وهــذا أمــر مألــوف أن يطغــى اســم املنطقــة علــى 
اســم عاصمتهــا أو العكــس، ونحــن هنــا لــن نســتعرض كل 
ماذكرتــه املصــادر عــن قــرح أو وادي القــرى بــل نكتفــي بإيــراد 
قليــل مــن كثيــر فنحــن لــو فعلنــا ذلــك الســتنفدنا صفحــات 
كتــب  يف  كثيــراً  ذكــره  ورد  حيــث  الكتــاب  هــذا  مــن  كثيــرة 
لــوادي  األدب والتاريــخ واجلغرافيــا؛ فلــم تكــن قــرح ســوقاً 
القــرى فحســب بــل ســوقاً مــن أســواق العــرب املشــهورة يف 
ــو أراد كاتــب أن يحــدد موقــع قريــة أو مدينــة أو  اجلاهليــة ول
حتــى منطقــة كالبلقــاء مثــاًل فإنــه يقــول تقــع بــني الشــام ووادي 
القــرى؛ ذلــك أن وادي القــرى يعــد منطقــة باملعنــى املعــروف يف 
اململكــة العربيــة الســعودية اليــوم فابــن الكلبــي )مــات ٢٠4هـــ( 
يخبرنــا أن وادي القــرى إحــدى العواصــم الســت يف اجلزيــرة 
العربيــة التــي نشــأ فيهــا أصــل الغنــاء ومعدنــه وهــذه املــدن 
ــف  ــذي أل ــا املقدســي ال ــرب، ويخبرن ــع أســواق الع هــي مجام
كتابــه ســنة٣٧٥هـ أن جزيــرة العــرب تنقســم إلــى أربــع كــور 
ــع نواحــي نفيســة، والكــور هــي : احلجــاز واليمــن  ــة وأرب جليل
وعمــان وهجــر، والنواحــي هــي: األحقــاف واألشــحار واليمامــة 

ــه: ــرح بقول ــرح٣٢ ووصــف ق وق

»وناحيــة قــرح تســمى وادي القــرى وليــس باحلجــاز اليــوم بلــد 
أجــل وأعمــر وآهــل وأكثــر جتــاراً وأمــواالً وخيــرات بعــد مكــة 
مــن هــذا، عليهــا حصــن منيــع علــى قرنتــه قلعــة قــد أحــدق بــه 
القــرى وأكنــف بــه النخيــل ، ذو متــور رخيصــة وأخبــار حســنة 
أنيقــة وأســواق حــارة، عليــه خنــدق  وميــاه غزيــرة ومنــازل 

البكري، ص ١٣٩٣-١٣٩4.  ٣١
املقدسي، أحسن التقاسيم ص 68-6٩.  ٣٢

وثالثــة أبــواب محــددة واجلامــع يف األزقــة يف محرابــه عظــم، 
ــا مســموم ، وهــو  ــي فأن ــي: ال تأكلن ــال للنب ــذي ق ــوا هــو ال قال
بلــد شــامي مصــري عراقــي حجــازي ، غيــر أن ماءهــم ثقيــل ، 

ومترهــم وســط ، وحمامهــم خــارج البلــد.«

فقــال:  لقــرح  التابعــة  املــدن  بعــض  املقدســي  وصــف  كمــا 
ومســجد  واملــزارع  اآلبــار  كثيــرة  »احلجــر صغيــرة حصينــة 
صالــح بالقــرب علــى نشــزة )مرتفــع( مثــل الصفـــة قـــد نقـــر يف 

ــم« ــود وبيوتهـ ــم عجائــب ثمـ ــرة، وثـ صخـ

وسقيـــا يزيـــد هــي أحســـن مـــدن هــذه الناحيـــة، والنخيــل 
والبســاتني متصلـــة من قرح إليها واجلامـــع خارج البلـــد، وبدا 
يعقــوب علــى جــادة مصـــر عامــرة آهلــة، والعونيــد هــي ســاحل 
قــرح عامــرة كثيــرة العســل ولهــا مرســى حســن٣٣  وقــد عــّد 

ــة لقــرح فقــال: ــك املــدن التابع ــل ذل املقدســي قب

»وناحية قـرح قصبتهـا وادي القـرى ومدنهـا احلجـر ، العونيد، 
بـــدا يعقـــوب، ضبـــة، النبـــك٣4. ويـالحـــظ أنـــه لـــم يذكـــر هنـــا 
سقيـــا يزيـــد التــي وصفهـــا بأنهــا أحســن مــدن هــذه الناحيــة، 
ــاء وادي  ــأن احلــوراء هــي مين كمــا يالحــظ أن البكــري ذكــر ب
القــرى٣٥ ولكــن الننســى أن البكــري رمبــا كتــب بعــد املقدســي 
مبائــة ســنة فقــد توفــى عام48٧هـــ، ويف حديـــث املقدســي عــن 
التجـارة يف إقليـم احلجـاز ذكر بأن وادي القـرى سـوق لتجـارة 
الشـــام والعــراق ، وقــد ســبقت اإلشــارة أعــاله بــأن وادي القرى 
ســوق جتاريــة للشــام والعــراق٣6 ومصــر واحلجــاز، وعندمــا 
حتــدث عــن املذاهــب قــال: »ومذاهبهــم مبكــة وتهامــة وصنعــاء 

وقــرح ســنة٣٧.«

أعام نشأوا يف وادي القرى يف العصر اإلسامي
وممــن نشــأ يف وادي القــرى مــن األعــالم املشــهورين احلســن 
بــن يســار أبــو احلســن املشــهور باحلســن البصــري وكانــت أمــه 
مــوالة ألم ســلمة زوج النبــي، ويقــال أن أم ســلمة كانــت تعطيــه 

املقدسي، أحسن التقاسيم ص 84-8٣.  ٣٣
املقدسي، أحسن التقاسيم ص ٥٣.  ٣4

ــاب املســالك واملمالــك )مخطــوط( الورقــة ٢٢، انظــر  البكــري، يف كت  ٣٥
75-al-Wohaibi. PP. 74
املقدسي، أحسن التقاسيم ص ٩٧.  ٣6
املقدسي، أحسن التقاسيم ص ٩6.  ٣٧



١١٥

ثديهــا تعللــه بــه إذا مابكــى وأمــه غائبــة فــدّر عليــه ثديهــا 
فشــربه فيقــال أن تلــك احلكمــة والفصاحــة مــن بركــة ذلــك٣8.

وكان الصحابــي ســلمان الفارســي رضــي اهلل عنــه قــد عــاش 
بــوادي القــرى بعــض الوقــت قبــل أن يصــل املدينــة ويلقــى 
النبــي٣٩. وكان ألســامة بــن زيــد مــال بــوادي القــرى يركــب إليــه 
ــه ، أتصــوم يف  فيصــوم يــوم االثنــني ويــوم اخلميــس ، فقيــل ل
الســفر وقــد كبــرت ورفعــت ؟ قــال: رأيــت رســول اهلل  يصــوم 
االثنــني واخلميــس وقــال إن األعمــال تعــرض فيهمــا، وقــد روى 
ابــن ســعد عــن محمــد بــن عمــر قــال: وقبــض النبــي  وأســامة 
ابــن عشــرين وكان قــد ســكن وادي القــرى بعــد النبــي، ثــم 
نــزل إلــى املدينــة فمــات يف اجلــرف يف آخــر خالفــة معاويــة4٠، 

وقيــل إنــه مــات بــوادي القــرى.

وكان اخلليفــة معاويــة قــد اشــترى أرضــاً بــوادي القــرى وأحيــا 
إليهــا أرضــاً وقــد طلبهــا عبــد امللــك بــن مــروان مــن يزيــد يف 

زمــن خالفتــه فمنحهــا لــه4١.

ويذكــر أن موســى بــن نصيــر القائــد األمــوي أنــه مــن املؤكــد أنه  
ولــد يف وادي القــرى عــام ١٩هـــ / 64٠م، كمــا أن وفاتــه كانــت 
يف وادي القــرى أيضــاً وذلــك يف عــام ٩٧هـــ/٧١٥م عندمــا 
كان يف طريقــه للحــج مــع اخلليفــة ســليمان بــن عبدامللــك4٢  
وممــن ينســب إلــى وادي القــرى عمــر الــوادي األديــب املشــهور 

واملطــرب امللحــن يف العصــر األمــوي4٣.

أمــا جميــل بــن عبــداهلل بــن معمــر شــاعر احلــب العــذري فقــد 
نشــأ بــوادي القــرى44 وهــو مــن بنــي حــّن أخــو رزاح بــن ربيعــة 
أخــو قصــي بــن كالب ألمــه، وأمــه مــن جــذام، وكانــت صاحبتــه 

ابن سعد، الطبقات الكبرى جـ٧، ص ١١4.  ٣8
ابن سعد، الطبقات الكبرى جـ4، ص ٥8.  ٣٩

ابن سعد، الطبقات الكبرى ٥4:4.  4٠
البالذري، فتوح البلدان، ص 48-4٩.  4١

ابــن األبــار، أبــو عبــداهلل محمــد، احللــة الســيراء، حتقيــق وتعليــق   4٢
عبــداهلل الطبــاع )القاهــرة، ١٩6٢م(، ص ١٩١ هامــش )١١(، وانظــر 

كذلــك: املقــري، نفــح الطيــب، )بيــروت، ١٩68م( جـــ١، ص ٢٧٢.
مــرداد، محمــد، مدائــن صالــح أروع البلــدان الســياحية يف اململكــة   4٣

ص84. ١٩٧٠م(،  )القاهــرة،  الســعودية  العربيــة 
انظــر ديــوان جميــل شــعر احلــب العــذري، جمــع وحتقيــق حســني   44

ص6. تاريــخ(،  بــدون  )القاهــرة  نصــار 

بثينــة بنــت حيــان مــن بنــي حــّن أيضــاً، وكثيــراً مــا تغّنــى جميــل 
ــا قــرح  ــوع وادي القــرى وعاصمته ــا وبديارهــا رب يف شــعره به

فيقــول يف قصيــدة عنوانهــا هجــر أو دالل.

ــاء العالطــني تصــدح4٥ ــورق حم ــن ال م ويوم وردنا قرح هاجت لي البكا 
لــك الشــوق حتــى كــدت باســمك أفصــح ويوم وردنا احلجر يا بثن عادني 
ســنا بــارق مــن نحــو أرضــك يلمــح46 وليلة بتنا باجلنيــنـــة هاجنــــــــي 
مبـــرح داء  احلـــب  إن  ذكرتـــك  وليلة عرسنا بأوديــــــة الغضـــــــا 

ويقول يف قصيدة مطلعها: ردي بعض عقلي

يعــود يابثــني  تولــي  ودهــراً   أال ليت أيام الصفـــاء جديــد 
 يذكرنيهـــا كل ريـــح مريضــــة  لهــا بالتــالع القاويــات وئيــد
بــوادي القــرى إني إذن لســعيد أال ليت شعري هل ابينت ليلة 

يف قصيدة »داعي الهوى« يقول:
كذي الدين يقضي مغرماً كان كاليا إذا قــلـت أنسـاها تردد حـبــهــــــا 
ــيا ــا دعـانـ ووادي القــرى لـبـيـــك لـمـ أقول لداعي احلب واحلجر بيننا 

والكالي:املتأخر.  املغرم:الغرام 

ويقول جميل يف قصيدة كلها غزل وفخر:
يتقصــفصيود كغصن البان ما فوق حقوها نقــا  منهــا  حتتــه  ومــا 
جدايــة وجيــد  رمي  مقلتــا  أهيــفلهــا  الســابرية  كطــي  وبطــن 
شالل ولم أعسف بها حيث أعسففلــوال ابنــة العــذري لــم تــر ناقتــي
أكلــفومــا كنــت أدرى ماالكراتيــم قبلهــا فيهــا  كلفتنيهــن  فقــد 
فإننــا عنــا  يابثــن  تســألي  لنــا املجــد قدمــاً والعديــد املضعــففــإن 
ــا عــدى املثقــففمــا ســادنا قــوم وال ضامن الوشــيح  القــوم  إذا شــجر 
بالقنــا مكــة  يــوم  حمينــا  تتقّصــفونحــن  القنــا  وأطــراف  قصيــاً 
بعدمــا مكــة  أكنــاف  بهــا  أرادت بهــا مــا قــد أبــى اهلل خنــدففحطنــا 

املعانـي
كثيــراً ماتغنــى الشــعراء بشــجرة البــان وأغصانهــا وهــي شــجرة 
تنمــو يف منطقــة وادي القــرى وماجاورهــا مــن أرض بلــي، وكان 
زيــت البــان مــن صــادرات وادي القــرى التجاريــة ، ومــا زال 

معروفــاً يف العــال إلــى اليــوم:

العالط: صفحة العنق.  4٥
اجلنينة: قرية تقع شمالي احلجر وهي مندثرة اآلن   46

قرح )املابيات( اإلسالمية مبحافظة العال



أطالل 30 - القسم الثالث ١١6

السابرية: الثوب الرقيق  النقا : أمواج الرمال  
شالل: من قرى العال حالياً تقع إلى الشمال الغربي منها يف 
حرة عويرض املعروفة قدمياً بحرة الكريتيم، الوشيج املثقف: 

شجر الرماح املقوم واملهذب.

وقال جميل حني حضرته الوفاة:
ــل ــاء مذي ــّم اللق بطــل إذا ُح بكر النعي بفارس ذي همة 
نشـــوان بــني مـــزارع ونخيــل ولقد أجـّر الذيل يف وادي القـرى 
وابكــي خليلك دون كّل خليل قومي بثينة فاندبي بعويل 

 اختفاء قرح )وادي القرى( وظهور العا
القــرى  وادي  باســم  اشــتهرت  التــي  قــرح  مدينــة  اســتمرت 
مزدهــرة إلــى نهايــة القــرن اخلامــس الهجــري تقريبــاً، ثــم 
الســادس،  القــرن  خــالل  تدريجيــاً  االضمحــالل  يف  بــدأت 
اخلالفتــني  أوضــاع  لتدهــور  نتيجــة  اعتقــد  فيمــا  وذلــك 
العباســية والفاطميــة يف النصــف الثانــي مــن القــرن اخلامــس، 
وماتــاله مــن قطــع املســاعدات املاليــة عــن احلجــاز؛ ممــا أدى 
إلــى فقــدان ســيطرتهما علــى مجريــات األمــور. فاختــل األمــن 
واالســتقرار، وســاءت األحــوال االقتصاديــة، األمــر الــذي أدى 
ــدن األخــرى يف احلجــاز  ــار عــدد مــن امل ــى اندث ــة إل يف النهاي
مثــل ســقيا يزيــد التــي كانــت تعــرف أيضــاً بســقيا بنــي أميــة 
)املابيــات  »قــرح«  ... وغيرهــا.  وألن  املــروة  والرحبــة وذي 
حاليــاً( تقــع يف وســط ســهل فســيح، وحتيــط مبوقعهــا مجــاري 
الســيول، وتنعــدم فيهــا وســائل الدفــاع الطبيعيــة؛ فــإن أعــداد 
الســكان أصبــح يف تناقــص مســتمر حتــى هجــرت املدينــة 
كليــاً، وأفلــت مــع أفــول القــرن الســادس الهجــري. بينمــا بــدأ 
جنــم العــال يف الظهــور وذلــك ألنهــا تقــع يف أضيــق نقطــة 
ــوادي وأعالهــا، فقــد كانــت بيوتهــا مبنيــة حــول هضبــة  يف ال
ــى  ــي يف أعل ــا، وبن ــاع عنه ــه الدف ــة، وبنظــام يســهل في صخري
ــدة نوعــاً  ــر للبل ــك توف ــة، )اللوحــة 8.١ ب( وبذل ــة قلع الهضب
مــن احلمايــة الطبيعيــة وغيــر الطبيعيــة ســواًء ضــد مداهمــة 
الغــزاة أو مفاجــأة الســيول. وكانــت يف العــال قناتــان جتريــان: 
إحداهمــا تــزود البلــدة باملــاء املنزلــي إلــى جانــب اســتخدامها 
يف ري احلقــول الزراعيــة. ثــم إن العــال أصبحــت محــل قــرح 
محطــة علــى طريــق احلــج الشــامي تســتقبل أعــداداً مــن قوافل 
احلجــاج الذيــن يبيعــون ويشــترون ويودعــون مــازاد لديهــم مــن 
متــاع، وألنهــا واحــة خضــراء وســط صحــراء جدبــاء فقــد 

أصبحــت أيضــاً ســوقاً للعربــان يؤمونهــا مــن كل مــكان يبتاعــون 
ــارون. ــا وميت فيه

وهكــذا أصبحــت العــال مؤهلــة للبقــاء يف ظــل الظــروف األمنية 
ــة التــي ســادت شــمالي احلجــاز يف تلــك  ــة املتردي واالقتصادي
العربيــة،  بــل مناطــق أخــرى واســعة مــن اجلزيــرة  الفتــرة، 
وأكــدت قدرتهــا أيضــاً علــى اســتيعاب أعــداٍد أخــرى مــن الذيــن 
هاجـــروا إليهـــا واستوطنوهـــا مــن قبائــل احلجـــاز وجنـــد، وقــد 
زادت احملاصيــل الزراعيــة بإحيــاء عــدد مــن القنــوات املائيــة 

املندثــرة.

وهكــذا اندثــرت قــرح مدينــة وادي القرى أشــهر املــدن وأكبرها 
يف احلجــاز بعــد مكــة، ومحيــت مــن اخلارطــة واختفــى اســمها 
واســم وادي القــرى كليــاً حتــى مــن الذاكــرة، فــال يتذكرهــا 
ــب األدب  ــن خــالل ذكرهــا يف كت ــا أحــد إال م أحــد وال يعرفه
والتاريــخ.  ويقــول الرحالــة اإلجنليــزي داوتــي الــذي زار العــال 
عــام ١8٧٧م أنــه ســأل البــدو وســأل املتعلمــني مــن أهــل العــال 
ــم يجــد أحــداً منهــم  ــة الشــهيرة، فل ــة التجاري عــن هــذه املدين
مــن ســمع حتــى عــن اســمها4٧، وهــذا يذكرنــا مبــا قالــه الفيــروز 
أبــادي )عــاش مــن٧٢٩ - 8١٠ هـــ( عــن فــدك حيــث يقــول 
ــواء مــن الســادة أو  ــة سـ ــل املدينــ ــه استفســر عنهــا بــني أهـ أن
األمــراء أو علمــاء الديــن أو العامـــة فلــــم يجـــد أحــــداً منهــــم 
سمــــع حتــى عــن اسمهـــا48، كمــا أن السمهـــودي مــــؤرخ املدينــــة 
لعــدم  مندهــش  إنــه  يقــول  املعـــروف)مات٩١١/١١/١8هـ(، 
معرفــة أهــل املدينــة شــيئاً عــن فــدك بالرغــم مــن ســمعتها 

ــة4٩. ــى املدين وقربهــا إل

Doughty, Travels in Arabia Desert, P. 161  4٧
الفيــروز أبــادي، مجــد الديــن، املغــامن املطابــة يف معالــم طابــة، حتقيــق   48

حمــد اجلاســر، )الريــاض، ١٩6٩م( ص 8٢.
محمــد  حتقيــق  الوفــاء،  وفــاء  علــي،  الديــن  نــور  الســمهودي،   4٩

ص١٢8٠. جـــ4،  ١٩٥٥م(  )القاهــرة،  عبداحلميــد، 



اللوحــــــــــــــات



Jurash archaeological excavation - Asir region 2019حفرية ُجرش )املوسمان العاشر واحلادي عشر ١٤٣٩-١٤٤٠هـ/٢٠١٩م( Plate 1.1  اللوحة ١.١

صورة جوية للموقع.
Aerial photo of Jurash



Jurash archaeological excavation - Asir region 2019اللوحة ١.٢  Plate 1.2حفرية ُجرش )املوسمان العاشر واحلادي عشر ١٤٣٩-١٤٤٠هـ/٢٠١٩م(

أ.  مخطط شبكة الموقع.
a. Layout of site grid.

ب.  صورة من األعلى لمربعات الموقع.
b.  Aerial photo of trenches at the site.



أ.  مربع Q33 قبل بداية أعمال التنقيب.
a.  Pre-excavation photo of Q33 trench.

ب.  مربع Q33 بعد عملية التنقيب.
b.  Post-excavation photo of Q33 trench.

Jurash archaeological excavation - Asir region 2019حفرية ُجرش )املوسمان العاشر واحلادي عشر ١٤٣٩-١٤٤٠هـ/٢٠١٩م( Plate 1.3  اللوحة ١.٣



أ.  مربع )Q35( قبل عملية التنقيب.
a.  Pre-excavation photo of Q35 trench.

ب.  مربع )Q35( ( بعد علمية التنقيب.
b.  Post-excavation photo of Q35 trench.

Jurash archaeological excavation - Asir region 2019اللوحة ١.٤  Plate 1.4حفرية ُجرش )املوسمان العاشر واحلادي عشر ١٤٣٩-١٤٤٠هـ/٢٠١٩م(



أ.  المربع )R33( قبل عملية التنقيب.
a.  Pre-excavation photo of R33 trench.

ب.  المربع R33 بعد االنتهاء من عملية التنقيب.
b.  Post-excavation photo of R33 trench.

Jurash archaeological excavation - Asir region 2019حفرية ُجرش )املوسمان العاشر واحلادي عشر ١٤٣٩-١٤٤٠هـ/٢٠١٩م( Plate 1.5  ١.5 اللوحة



أ.  المربع )P33( قبل عملية التنقيب.
a.  Pre-excavation photo of P33 trench.

ب.  المربع )P33( بعد عملية التنقيب.
b.  Post-excavation photo of P33 trench.

Jurash archaeological excavation - Asir region 2019اللوحة 6.١  Plate 1.6حفرية ُجرش )املوسمان العاشر واحلادي عشر ١٤٣٩-١٤٤٠هـ/٢٠١٩م(



ب.  صور للمربعين )v35( و )u35( قبل البدء بالعمل.
b.  Pre-work photo of U35 + V35 trenches

ج.  أداة حجرية ربما لتصريف الماء أو مذبح.
c.  A stone probably used as a drain or an altar.

Jurash archaeological excavation - Asir region 2019حفرية ُجرش )املوسمان العاشر واحلادي عشر ١٤٣٩-١٤٤٠هـ/٢٠١٩م( Plate 1.7  ١.7 اللوحة

أ.  صور للمربعين )V35( و )U34( قبل البدء بالعمل.
a.  Pre-excavation photo of V35 + U34 trenches.



.R33 ب.  رسم لمقطع في المربع
b.  Cross-section of R33 trench

.Q35 أ.  رسم مقطع من المربع
a.  Cross-section of Q35 trench.

Jurash archaeological excavation - Asir region 2019حفرية ُجرش )املوسمان العاشر واحلادي عشر ١٤٣٩-١٤٤٠هـ/٢٠١٩م( Plate 1.8  ١.8 اللوحة



أ.  جرة فخارية شبه مكتملة.
a.  Pottery jar.

ب.  قاعدة فخارية.
b.  Bottom of pottery vessel.

د.  أجزاء أواٍن فخارية.
d.  Shreds of pottery vessels.

ج.  جزء من فوهة إناء عليها زخارف هندسية.
c.  Part of vessel rim.

Jurash archaeological excavation - Asir region 2019اللوحة ١.٩  Plate 1.9حفرية ُجرش )املوسمان العاشر واحلادي عشر ١٤٣٩-١٤٤٠هـ/٢٠١٩م(



مجموعة من األدوات الحجرية.
A group of stone tools.

a. أ. 

c. ج. 

e. هـ. 

b. ب. 

d. د. 

f. و. 

Jurash archaeological excavation - Asir region 2019حفرية ُجرش )املوسمان العاشر واحلادي عشر ١٤٣٩-١٤٤٠هـ/٢٠١٩م( Plate 1.10  اللوحة ١.١٠



أ.  حجر صابوني مكعب الشكل )نرد(.
a.  Cubic soapstone as dice.

ج.  قضيب معدني.
c. Metal rod.

ب.  حجر دائري مثقوب.
b.  Holed stone.

د.  كسرة من الزجاج.
d.  A piece of glass.

هـ.  العمود قبل الترميم.
e.  Pre-restoration photo of column.

Jurash archaeological excavation - Asir region 2019اللوحة ١.١١  Plate 1.11حفرية ُجرش )املوسمان العاشر واحلادي عشر ١٤٣٩-١٤٤٠هـ/٢٠١٩م(



أ.  العمود بعد الترميم
a.  Post-resotration photo 

of column.

ج.  الجدار الجنوبي بعد الترميم
c.  Post-restoration photo 

of south wall.

ب.  الجدار الجنوبي قبل الترميم
b.  Pre-restoration photo of 

south wall.

Jurash archaeological excavation - Asir region 2019حفرية ُجرش )املوسمان العاشر واحلادي عشر ١٤٣٩-١٤٤٠هـ/٢٠١٩م( Plate 1.12  اللوحة ١.١٢



رسم ألهم المعثورات األثرية خالل حفرية الموسم العاشر
Drawings of the most important artifacts during the tenth season excavation.

Jurash archaeological excavation - Asir region 2019اللوحة ١.١٣  Plate 1.13حفرية ُجرش )املوسمان العاشر واحلادي عشر ١٤٣٩-١٤٤٠هـ/٢٠١٩م(



صور جوية لموقع جرش األثري
Aerial photo of Jurash site.

Jurash archaeological excavation - Asir region 2019حفرية ُجرش )املوسمان العاشر واحلادي عشر ١٤٣٩-١٤٤٠هـ/٢٠١٩م( Plate 1.14  اللوحة ١.١٤



شبكية الموقع موضح بها أعمال التنقيب
The site grid shows the archaeological activities.

Jurash archaeological excavation - Asir region 2019اللوحة ١.١5  Plate 1.15حفرية ُجرش )املوسمان العاشر واحلادي عشر ١٤٣٩-١٤٤٠هـ/٢٠١٩م(



أ.  صورة جوية للموقع قبل تقسيم المربعات للتنقيب.
a.  Pre-division aerial photo of trenches.

ب.  صورة جوية بعد تحديد موقع التنقيب.
b.  Post-identification aerial photo of excavation area.

Jurash archaeological excavation - Asir region 2019حفرية ُجرش )املوسمان العاشر واحلادي عشر ١٤٣٩-١٤٤٠هـ/٢٠١٩م( Plate 1.16  ١.١6 اللوحة



أ.  صورة جوية بعد التنقيب.
a.  Post-aerial photo of excavation.

ب.  مخطط للعناصر المعمارية المكتشفة.
b.  Layout of architectural features discovered.

Jurash archaeological excavation - Asir region 2019اللوحة ١.١7  Plate 1.17حفرية ُجرش )املوسمان العاشر واحلادي عشر ١٤٣٩-١٤٤٠هـ/٢٠١٩م(



Plate 1.18  ١.١8 اللوحة Jurash archaeological excavation - Asir region 2019حفرية ُجرش )املوسمان العاشر واحلادي عشر ١٤٣٩-١٤٤٠هـ/٢٠١٩م(

أ.  مربع s34  و s35 قبل التنقيب.
a.  Pre-photo of trenches; S35, S34.

ب.  الظواهر المعمارية بعد انتهاء الحفر.
b.  Post-digging photo of architectural loci..



Plate 1.19  اللوحة ١.١٩ Jurash archaeological excavation - Asir region 2019حفرية ُجرش )املوسمان العاشر واحلادي عشر ١٤٣٩-١٤٤٠هـ/٢٠١٩م(

.s34 أ.   جدار الحصن في مربع
a.  Wall of fort.

.s34 ب.  ظاهرة الدرج في مربع
b.  Steps in trench S34.

ج.  صور تبين ظاهرة اللبن الممتدة بمجموع من المربعات التي تم حفرها.
c.  Mud-bricks in several trenches.



.s34 أ.   صورة تبين ظاهرة أحجار قريبة من الدرج ممتدة باتجاه الجنوب للمربع
a.  Large stones close to steps, extending to S34 trench, southwards.

.s34 ب.  ظاهرة تبين أرضية من مادة الجبس بمربع
b.   Gypsum floor in S34 trench.

.s34 ج.  جدار يعود للفترة اإلسالمية في مربع
c.  Islamic wall in S34 trench.

Plate 1.20  اللوحة ١.٢٠ Jurash archaeological excavation - Asir region 2019حفرية ُجرش )املوسمان العاشر واحلادي عشر ١٤٣٩-١٤٤٠هـ/٢٠١٩م(



Plate 1.21  اللوحة ١.٢١ Jurash archaeological excavation - Asir region 2019حفرية ُجرش )املوسمان العاشر واحلادي عشر ١٤٣٩-١٤٤٠هـ/٢٠١٩م(

.T35 و T34 أ.  جميع الظواهر المعمارية بمربع
a.  All architectural loci in T34 and T35 trenches.

.T34 ب.  ظاهرة التنور، مربع
b.   Tannur in T34 trench.

.T34 ج.  أرضية حجرية للفترة اإلسالمية من حجارة كانت تستخدم بفترة سابقة كمكان لذبح القرابين، مربع
c.  Islamic stone floor used as an altar, T34 trench.



.T34 أ.   قناة لتصريف المياه، مربع
a.  Sewage drain in T34 trench.

ب.  قبل بداية أعمال التنقيب.
b.   Pre-excavation.

ج.  بعد االنتهاء من أعمال التنقيب.
c.  Post-excavation.

Plate 1.22  اللوحة ١.٢٢ Jurash archaeological excavation - Asir region 2019حفرية ُجرش )املوسمان العاشر واحلادي عشر ١٤٣٩-١٤٤٠هـ/٢٠١٩م(



Plate 1.23  اللوحة ١.٢٣ Jurash archaeological excavation - Asir region 2019حفرية ُجرش )املوسمان العاشر واحلادي عشر ١٤٣٩-١٤٤٠هـ/٢٠١٩م(

.S34 أ.   رسم توضيحي للطبقات في مربع
a.  Layers in S34 trench.

.U33 ب.  رسم توضيحي للطبقات من مربع
b.   Layers in U33 trench.

ج.  صورة لرأس تمثال على شكل ثور.
c.  A bull head.



Plate 1.24  اللوحة ١.٢٤ Jurash archaeological excavation - Asir region 2019حفرية ُجرش )املوسمان العاشر واحلادي عشر ١٤٣٩-١٤٤٠هـ/٢٠١٩م(

أ.  أجزاء من جرة فخارية شبه مكتملة. 
a.  Part of incomplete pottery jar.

ج.  كسرة من اناء فخاري عليه زخارف هندسية. 
c.  Portion of pottery vessel decorated with geometric designs.

ب.  جزء من مسرجة من الحجر الصابوني عليها من الخارج زخارف هندسية . 
b.  Part of decorated soapstone lamp.



Plate 1.25  ١.٢5 اللوحة Jurash archaeological excavation - Asir region 2019حفرية ُجرش )املوسمان العاشر واحلادي عشر ١٤٣٩-١٤٤٠هـ/٢٠١٩م(

أ.  جزء من إناء فخاري عليه ثالثة أحرف من الخط المسند. 
a.  Portion of pottery vessel bears three musnad letters.

ج.  جزء من إناء فخاري عليه زخرفة هندسية. 
c.  Portion of pottery vessel beautified with geometric designs.

ب.  جزء من إناء فخاري عليه زخرفة هندسية. 
b.  Portion of pottery vessel adorned with zigzag lines.



Plate 1.26  ١.٢6 اللوحة Jurash archaeological excavation - Asir region 2019حفرية ُجرش )املوسمان العاشر واحلادي عشر ١٤٣٩-١٤٤٠هـ/٢٠١٩م(

أ.  جزء من إناء فخاري عليه زخرفة هندسية. 
a.  Part of pottery vessel with decoration.

ج.  جزء من فوهة إناء فخاري. 
c.  Portion of rim of pottery vessel.

ب.  جزء من فوهة إناء فخاري. 
b.  Portion of rim of pottery vessel.



Plate 1.27  ١.٢7 اللوحة Jurash archaeological excavation - Asir region 2019حفرية ُجرش )املوسمان العاشر واحلادي عشر ١٤٣٩-١٤٤٠هـ/٢٠١٩م(

أ.  جزء من إناء فخاري مزجج باللون األبيض. 
a.  Part of white glazed vessel.

ج.  جزء من إناء من الحجر الصابوني. 
c.  Part of soapstone vessel.

ب.  جزء من إناء فخاري مزجج عليه رسومات هندسية. 
b.  Portion of glazed pottery vessel with cross-hatches.



Plate 1.28  ١.٢8 اللوحة Jurash archaeological excavation - Asir region 2019حفرية ُجرش )املوسمان العاشر واحلادي عشر ١٤٣٩-١٤٤٠هـ/٢٠١٩م(

أ.  جزء من إناء من الحجر الصابوني. 
a.  Portion of soapstone vessel.

ج.  جزء من آنية حجرية. 
c.  Portion of pottery vessel.

ب.  جزء من قنينة زجاجية ذات اللون األخضر. 
b.  Remnant of green glazed vial.



Plate 1.29  اللوحة ١.٢٩ Jurash archaeological excavation - Asir region 2019حفرية ُجرش )املوسمان العاشر واحلادي عشر ١٤٣٩-١٤٤٠هـ/٢٠١٩م(

أ.  أداة حجرية يعتقد أنها تستخدم كأداة للوزن. 
a.  Stone tool is believed to be used as weight.

ج.  أداة حجرية تستخدم للسحن. 
c.  Grinding Stone

هـ.  أدوات حجرية متنوعة. 
e.  Various stone tools.

ب.  أداة حجرية تستخدم للسحن. 
b.  Grinding stone.

د.  أداة حجرية ربما كانت تستخدم للسحن. 
d.  Stone tool probably used for grinding.

و.  أداة من الحجر الصابوني ربما أنها كانت تستخدم لتصفية المياه. 
f.  Soapstone filter for water.



أ.   مخطط الناحية الغربية من موقع قّرية تظهر فيه أماكن الحفريات والمربعات.
a.  Plan of the western part of the site of Qurayyah with localisation of the excavation areas.

ب.   مخطط موقع قّرية لمناطق الدراسة ورفع العينات.
b.  General plan of the site of Qurayyah with localisation of sampled and investigated areas.

Plate 2.1  اللوحة ٢.١ Qurayyah 2017 Third Seaonحفرية قرّية )املوسم الثالث ١٤٣8هـ/٢٠١7م( مبنطقة تبوك
Luciani – Alsaud 2018    ATLAL 
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Fig. 1. Plan of the western part of the site of Qurayyah with localisation of the excavation areas (L.S. Hüneburg, 
M. Luciani). 
 

 
 
Fig. 2. General plan of the site of Qurayyah with localisation of sampled and investigated areas (L.S. Hüneburg, 
M. Luciani). 

Luciani – Alsaud 2018    ATLAL 

25 
 

 
Fig. 1. Plan of the western part of the site of Qurayyah with localisation of the excavation areas (L.S. Hüneburg, 
M. Luciani). 
 

 
 
Fig. 2. General plan of the site of Qurayyah with localisation of sampled and investigated areas (L.S. Hüneburg, 
M. Luciani). 



Plate 2.2  اللوحة ٢.٢ Qurayyah 2017 Third Seaonحفرية قرّية )املوسم الثالث ١٤٣8هـ/٢٠١7م( مبنطقة تبوك

Luciani – Alsaud 2018    ATLAL 
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Fig. 3. Schematic plan of Area A after the fourth week of excavation of the 2017 season (D.M. Blattner). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4. Area A. Three rows of bricks (SU 20) added to the rim of the pit, on top of the former opening of the kiln 
SU 17 (Photo: D.M. Blattner) 
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Fig. 3. Schematic plan of Area A after the fourth week of excavation of the 2017 season (D.M. Blattner). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4. Area A. Three rows of bricks (SU 20) added to the rim of the pit, on top of the former opening of the kiln 
SU 17 (Photo: D.M. Blattner) 

أ.   منطقة )أ( بعد ٤ أسابيع من التنقيب في موسم ٢٠١8.
a.  Schematic plan of Area A after the fourth week of excavation, 2017 season.

ب.   ثالثة صفوف من اللبن أضيفت إلى 
حافة الحفرة على فتحة فرن سابق.
b.  Area A. Three rows of 

bricks (SU 20) added to the rim 
of the pit, on top of the former 

opening of the kiln SU 17.



Plate 2.3  اللوحة ٢.٣Qurayyah 2017 Third Seaon

أ.   كشف األرضية غرباً من الفرن 
والجدار 6٤٤.

a.  Area A. Exposed floor SU 
624 all along the eastern side 

of kiln (SU17) and wall SU 
644.

ب.   جدار على حد الفرن من الغرب
b.  Area A. Wall structures along 

Western flank of kiln (SU 649 
(l.), SU 650 (r.).

ج.   منطقة )أ( امتداد 
الجدار 5٢8 تحت 
المدخنة.
c.  Area A. Wall 
SU 528 continues 
underneath 
chimney SU 257.

د.   آثار التزجيج على واجهة بناء من الداخل.
d.  Area A. Structure SU 1054 with traces of 

vitrification on the inner façade.

حفرية قرّية )املوسم الثالث ١٤٣8هـ/٢٠١7م( مبنطقة تبوك



Plate 2.4  اللوحة ٢.٤Qurayyah 2017 Third SeaonQurayyah 2017 Third Seaon

أ.   تمثال رأس كبش من الفخار.
a.  Area A. Painted Pottery ram’s head appliqué figurines. Left and centre: from the 2017 excavation season

(QU.A.639.F.1,) and right: one of two from the 2015 season (QU.A.30.F.1,). Not to scale.

ب.  عروة إناء فخاري على هيئة بطة.
b.  10. Area A. “Duck” shaped, distal end of 

pottery handles (?) (QU.A.262.15, QU.A.513.F.1, 
QU.A.637.13) (Photo: S. McGlone)

.

ج.   صفاح من الحجارة.
c.  Area B. SU 669, stone slabs.

د.   ظاهرة ممتدة مع الجدار الجنوبي الغربي.
d.  Area B. SU 658, feature along the south-western wall.

حفرية قرّية )املوسم الثالث ١٤٣8هـ/٢٠١7م( مبنطقة تبوك



Plate 2.5  ٢.5 اللوحةQurayyah 2017 Third SeaonQurayyah 2017 Third Seaon

د.   مخطط منطقة B بعد أربعة أسابيع من الحفريات عام ٢٠١7م.
Schematic plan of Area B after the fourth week of excavation, 2017.
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Fig. 11. Schematic plan of Area B after the fourth week of excavation in 2017 (D.M. Blattner/M.N. Enehaug) 

حفرية قرّية )املوسم الثالث ١٤٣8هـ/٢٠١7م( مبنطقة تبوك



Plate 2.6  ٢.6 اللوحةQurayyah 2017 Third Seaon

أ.   صبغة حمراء على علو صفيحة من 
الحجارة.

a.  Area B. Image of the red 
pigmentation on Su 675 top 

of the stone floor slab.

حفرية قرّية )املوسم الثالث ١٤٣8هـ/٢٠١7م( مبنطقة تبوك

ج.   مبخرة ودالية أو واسطة عقد من الحصى.
c.  Area B. Aromatics burner 

[QU.B.659.F.1] and stone pendant 
QU.B.659.F4 (h: 2.3cm; w: 1.5cm).

ب.   ثالثة أوعية من فخار الباربوتين المصقول 
مزخرف بالحزوز؛ عثر على بعضها في قبر.
b.  Area B. The three Burnished 

Wares/Barbotine pottery vessels, 
including one with incision and 

painted
decoration [QU.B.671.F.4-6], part of 
the primary grave goods assemblage 
of burial SU 671. The large cooking 
pot also part of the assemblage can 

be seen in situ on Fig. 15, above 
(Photo: S. McGlone)
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Fig.  19.  Schematic  plan  of  Area  C  after  the  second  and  final  week  of  excavation  in  2017  (D.M.  Blattner/M. 
Dahash/M. Malki) 

مخطط منطقة C بعد األسبوع الثاني واألسبوع األخير من التنقيبات عام ٢٠١7م.
Schematic plan of Area C after the second and final week of excavation in 2017.

Plate 2.7  ٢.7 اللوحةQurayyah 2017 Third SeaonQurayyah 2017 Third Seaon حفرية قرّية )املوسم الثالث ١٤٣8هـ/٢٠١7م( مبنطقة تبوك
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Fig. 20. Schematic plan of Area D after the fourth week of excavation in 2017 (D.M. Blattner/S. McGlone) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 21. Area D. Phase 9 floor 428 with installations SU 424 and QU.D.429.F.1 from N (Photo: S. McGlone) 
  
  
  
 

أ.   مخطط منطقة D بعد األسبوع الرابع من الحفريات عام ٢٠١7م.
a.  Schematic plan of Area D after the fourth week of excavation in 2017.

ب.   منطقة D؛ أرضية من المرحلة التاسعة.
b.  Area D. Phase 9 floor 428 with installations SU 424 and QU.D.429.F.1 from N.

Plate 2.8  ٢.8 اللوحةQurayyah 2017 Third SeaonQurayyah 2017 Third Seaon حفرية قرّية )املوسم الثالث ١٤٣8هـ/٢٠١7م( مبنطقة تبوك



أ.   تفاصيل الوحدة ٤٢٤.
a.  Area D. Detail of SU 424.

ب.   منطقة D المرحلة ١٠ كسر فخار ملون.
b.  Area D. Phase 10 [SU 433] ADPW pottery.

ج.   غطاء من المرمر أو الكالسيت ومسمار من الحديد.
c.  Area D. Small (diam.: 2.6cm; h: 2.9cm) alabaster/calcite lid [QU.D.424.F.1]; a 12.5cm long iron bolt

[QU.D.422.F.20.

د.   عظام بشرية متناثرة على كومة تعرضت للنبش 
.K منطقة

d.  Area K. Disarticulated human remains 
on the surface of the heaps of looting 

debris surrounding the walls of Area K 
structure.

Plate 2.9  اللوحة ٢.٩Qurayyah 2017 Third SeaonQurayyah 2017 Third Seaon حفرية قرّية )املوسم الثالث ١٤٣8هـ/٢٠١7م( مبنطقة تبوك



.K أ.   مخطط المنطقة
a.  Schematic plan of Area K.

ب.   كسر فخار ملون من منطقة K؛ التقط من الموقع.
b.  Area K. Painted Ware (AKPW) from the surface of 

the Area K structure.

ج.   صورة من الجنوب الشرقي لمنطقة M: رفات إنسان في الركن الشمالي الشرقي من الحفرية.
c.  Area M. Human remains in the north-eastern corner of Area M from SE.

Plate 2.10  اللوحة ٢.١٠Qurayyah 2017 Third SeaonQurayyah 2017 Third Seaon حفرية قرّية )املوسم الثالث ١٤٣8هـ/٢٠١7م( مبنطقة تبوك



أ.   منطقة M: آنية فخارية بجانب جمجمة طفل.
a.  Area M. Detail of small pottery vessel 

in situ next to a child’s skull (from E) 
(Photo: M. Binder)

ب.   مخطط منطقة M بعد األسبوع الرابع من الحفر عام ٢٠١7م.
b.  Schematic plan of Area M after the fourth week of excavation in 2017.

Plate 2.11  اللوحة ٢.١١Qurayyah 2017 Third SeaonQurayyah 2017 Third Seaon حفرية قرّية )املوسم الثالث ١٤٣8هـ/٢٠١7م( مبنطقة تبوك



أ.   منطقة M: جداران على المدخل األساسي للبرج.
a.  Area M. Walls SU 568 and SU 579 

above the original southern access of the 
tower (from N).

ب.   منطقة M: المدخل الجنوبي واألرضية المدكوكة 
من الخارج.

b.  Area M. Southern access SU 877 with 
external trodden floor SU 588 (from S).

ج.   نهاية الحفرية في منطقة M موسم ٢٠١7م.
c.  Area M. view of the excavation the 

end of the 2017 season (from NE).

Plate 2.12  اللوحة ٢.١٢Qurayyah 2017 Third SeaonQurayyah 2017 Third Seaon حفرية قرّية )املوسم الثالث ١٤٣8هـ/٢٠١7م( مبنطقة تبوك



أ.   المنطقة M بعد االنتهاء من الحفرية بموسم ٢٠١7م.
a.  Area M. view of the excavation the end of the 2017 season (from SW).

ب.   شقف فخار ثنائي اللون: نوع فخار قّرية الملون من المرحلة ٤ من العصر البرونزي األخير.
b.  35bis. Area M. Late Bronze Age Bichrome QPW pottery from Phase 4

ج.   شقفة فخار من نوع )فخار منطقة D الملون( من مرحلة ٣ تزدان برسمة جمل تعود إلى العصر الحديدي.
c.  Area M. Iron Age Bichrome ADPW pottery from Phase 3: QU.M.582.2 (2 fragments) and specimen with

camel motif QU.M.589.1.

Plate 2.13  اللوحة ٢.١٣Qurayyah 2017 Third SeaonQurayyah 2017 Third Seaon حفرية قرّية )املوسم الثالث ١٤٣8هـ/٢٠١7م( مبنطقة تبوك



أ.   شقف فخار ثنائي اللون من نوع )فخار قّرية اللون القياسي( يعود إلى العصر البرونزي األخير.
a.  Area M. Late Bronze Age Bichrome SQPW pottery QU.M.600.4 and QU.M.851.6;

ب.   مخطط منطقة N بعد األسبوع األول من الحفرية بموسم ٢٠١7م.
b.  Schematic plan of the Area N after the first week of excavation in 2017.

.N ج.   كسر فخار ثنائي اللون من العصر الحديدي؛ استخرج من منطقة
c.  Area N. Iron Age Bichrome painted pottery from Area N, SU 901, comparable to ADPW.

Plate 2.14  اللوحة ٢.١٤Qurayyah 2017 Third SeaonQurayyah 2017 Third Seaon حفرية قرّية )املوسم الثالث ١٤٣8هـ/٢٠١7م( مبنطقة تبوك



أ.   مخطط المنطقة R بعد نهاية موسم ٢٠١7م استغرق أسبوعين.
a.  Area R. Schematic plan of Area R at the end of the 2017 season, after two weeks of excavation.

ب.   حجر من الحجارة الرملية؛ عليه رسوم ونقوش في موضعها على الجدار 8٣٤.
b.  Area R. Local sandstone slab (l: 105cm; h: 20cm; w: 10cm) with rock engraving [SU 803] in situ on top of

wall SU 834 from NE.

Plate 2.15  ٢.١5 اللوحةQurayyah 2017 Third SeaonQurayyah 2017 Third Seaon حفرية قرّية )املوسم الثالث ١٤٣8هـ/٢٠١7م( مبنطقة تبوك



أ.   نقوش ورسمة ثعبان ووعل على حجر كان مقلوباً عن وضعه الصحيح.
a.  Area R. Detail of rock engraving SU 803 turned upside-down from its find position, from NE (Photo: M.

Luciani; Graphic enhancing: C. Kainert)

.R ج.   زبدية ملونة من العصر الحديدي؛ استخرجت من منطقة
c.  Area R. Iron Age bichrome painted bowl QU.R.807.1.

ب.   كسرتان من الفخار ثنائي اللون من العصر البرونزي 
األخير؛ التقطتا من موقع قرّية.

b.  Late Bronze Age bichrome QPW 
fragments QU08 11.1 from the so-called 

“Pottery Dump” on the surface of Qurayyah 
(Photo: J. Kramer, courtesy of the DAI/

German Archaeological Institute) and from 
the surface of Qurayyah, Parr et al. 1970, 

Pl. 42c, not to scale.

Plate 2.16  ٢.١6 اللوحةQurayyah 2017 Third SeaonQurayyah 2017 Third Seaon حفرية قرّية )املوسم الثالث ١٤٣8هـ/٢٠١7م( مبنطقة تبوك



أ.   ربما أكواب ثنائية اللون من العصر الحديدي.
a.  Area R. Iron Age ? bichrome painted cups QU.R.807.12 and QU.R.807.F.22.

ب.   كسر فخارة قّرية الملون القياسي من أوائل العصر البرونزي المتأخر.
b.  Area A. Early Late Bronze Age SQPW pottery [QU.A.636.17+642.6+645.7+645.2 and QU.A.642.1].

ج.   فخار قّرية الملون القياسي؛ منه الخشن والملون باألحمر والمزخرف بطبعات األصابع.
c.  Area A. Early Late Bronze Age SQPW pottery “Coarse Painted”, “Red Painted” and “Finger Painted“ (not

to scale) pottery from SUs 23, 262, 633, 637.

Plate 2.17  ٢.١7 اللوحةQurayyah 2017 Third SeaonQurayyah 2017 Third Seaon حفرية قرّية )املوسم الثالث ١٤٣8هـ/٢٠١7م( مبنطقة تبوك



أ.   كسر فخار باربوتين ثنائي اللون.
a.  Area A. Bichrome Barbotine pottery sherd

(QU.A.642.12) (Drawing and graphics: C. Kainert.

ب.   فخار مصقول يزدان بزخارف أفعوانية.
b.  Burnished pottery with snake application 

decoration [QU.B.659.8].

ج.   أوعية كالسيكية من فخار قّرية الملون.
c.  Area R. QPW “Classic” bowls [QU.R.812.6, 

QU.R.807.12, QU.R.812.1, QU.R.812.9, QU.R.807.24,
QU.R.807.51].

د.   وعاء من نوع فخار قّرية الملون القياسي، عليه قرنا وعل من موقع قرّية.
c.  SQPW bowl with painting of ibex’s horns from the 
surface of Qurayyah [QU.S.9083.1].

Plate 2.18  ٢.١8 اللوحةQurayyah 2017 Third SeaonQurayyah 2017 Third Seaon حفرية قرّية )املوسم الثالث ١٤٣8هـ/٢٠١7م( مبنطقة تبوك



أ.   وعاء من فخار قرّية الملون القياسي مزخرف برسمة وعل عثر عليها بأرض الموقع.
a.  SQPW bowl with painting of ibex from the surface [QU.S.9099.1].

ب.   كسر فخار ثنائي اللون من أرض موقع قرّية.
b.  Bichrome painted ware from the surface of Qurayyah [QU.K.704.25, QU.S.9103.1, QU.S.9119.4 and

QU.S.9119.5]: Iron Age?.

ج.   عظم ربما عليه آثار اإلسقربوط )نقص فيتامين سي(
c.  Area C. Bone with possible scurvy (QU.C.900.H105).

.C د.   كسرة فقرة عظم من منطقة
d.  Area C. Fracture in vertebrae (QU.C.900.H.102).

Plate 2.19  اللوحة ٢.١٩Qurayyah 2017 Third SeaonQurayyah 2017 Third Seaon حفرية قرّية )املوسم الثالث ١٤٣8هـ/٢٠١7م( مبنطقة تبوك



أ.   رفع عينة لتحليلها بتقنية الضوء المحفز.
a.  Area F. Sampling for OSL dating using a light tight steel 

cylinder at the contact between the natural sediment at the base and 
the anthropogenic sediment on top.

ب.   طبقات سكن تضم قواقع وأصدافاً وكسراً من الفخار.
b.  Vicinity of Area J. Presumable 

pedogenesis in anthropogenic sediments 
containing large numbers of snail shells 

(visible as white dots in the picture) 
and shards of pottery. At the base of the 

profile, the natural rock surface is exposed 
(yellowish colour).

ج.   رفع عينات من رواسب مستديرة لتحليلها بمطياف األشعة السينية.
c.  Sampling site for XRD analysis of samples from the 
circular sedimentary features. View to the West, trowel 

at the center of the image pointing to the North.

د.   تلبد الكالسيت على جانب هضبة بقّرية يشير إلى عيون كانت تتدفق 
هاهنا.

d.  Area SP. Calcite sinter (flowstone) exposed on the 
northern footwall of the mesa at Qurayyah indicating 

significant water flow from fracture springs in that 
area (diameter of the lens cap 6 cm).

Plate 2.20  اللوحة ٢.٢٠Qurayyah 2017 Third SeaonQurayyah 2017 Third Seaon حفرية قرّية )املوسم الثالث ١٤٣8هـ/٢٠١7م( مبنطقة تبوك



Plate 3.1  اللوحة ٣.١ Al-Bad’ (Tabuk Province) 2017 Seasonمسح واحة البدع مبنطقة تبوك )املوسم األول ١٤٣8هـ/٢٠١7م(

القبور القديمة بمغاير شعيب.
The ancient necropolis of Mughayr Shu’ayb.



Plate 3.2  اللوحة ٣.٢ Al-Bad’ (Tabuk Province) 2017 Seasonمسح واحة البدع مبنطقة تبوك )املوسم األول ١٤٣8هـ/٢٠١7م(

منظر عام لواحة البدع.
General view of the oasis of al-Bad‘.



Plate 3.3  اللوحة ٣.٣ Al-Bad’ (Tabuk Province) 2017 Seasonمسح واحة البدع مبنطقة تبوك )املوسم األول ١٤٣8هـ/٢٠١7م(

موقع القالة A: متراس من الحجارة على قمة الجبل.
B: خريطة المواقع األثرية  C: عضادة باب من الحجر كانت مبنى رئيساً في المنطقة الغربية.

The site of al-Qala: A. Stone rampart on top of the hill, B. Map locating archaeological areas, C. Stone doorjamb 
belonging to an official building in the western area.



Plate 3.4  اللوحة ٣.٤ Al-Bad’ (Tabuk Province) 2017 Seasonمسح واحة البدع مبنطقة تبوك )املوسم األول ١٤٣8هـ/٢٠١7م(

ب.   شمالي موقع المالحة A: مبنى كبير وبرج في شمالي المالحة.
B: خزان بشمالي المالحة. - C: بناء من الجبس ربما هو خان سامرين.

b. al-Malha North: A. Large building with a tower in the northern part of al-Malha (Tell 1), with a proposed 
reconstruction, ©BDAP, FalconViz, G. Charloux (drawing); B. Cistern in the northern part of al-Malha, ©BDAP, 

G. Charloux; C. Large gypsum construction (caravanserai?) from the air.

أ.   خريطة الناحية الشمالية من المنطقة الحفرية )مغاير شعيب ومدائن صالح(.
a. Map of the northern part of the urban area (Mughayr Shu‘ayb and al-Malha).



Plate 3.5  ٣.5 اللوحة Al-Bad’ (Tabuk Province) 2017 Seasonمسح واحة البدع مبنطقة تبوك )املوسم األول ١٤٣8هـ/٢٠١7م(

A.   قلعة عسكرية محتملة تظهر خطوطها الرئيسة.  B: جدران القلعة من الحجر - C: قاعدة من الجبس في مبنى عام.
a. The possible military fort from the air, with main wall lines on the surface, ©BDAP, FalconViz, G. Charloux 

(drawing); B. Stone walls of the fort, ©BDAP, G. Charloux; C. Sculpted gypsum base of a public building 
discovered c. 150 m north of the fort).

ب.   صورة من الشمال الشرقي لموقع المالحة وتظهر المنطقة السكنية.    
b. Residential area in al-Malha South, looking North-East.



Plate 3.6  ٣.6 اللوحة Al-Bad’ (Tabuk Province) 2017 Seasonمسح واحة البدع مبنطقة تبوك )املوسم األول ١٤٣8هـ/٢٠١7م(

A: منشآت من الحجارة بموقع الرديدة.  B: ما يسمى ببئر موسى في البرج. - C: جدار كبير من قلعة إسالمية بموقع الملقطة.
A. Stone constructions in Rudaydah, ©BDAP, G. Charloux; B. So-called Moses’s well in al-Burj, ©BDAP, G. 

Charloux; C. Large wall of the Islamic fort in al-Malqata.



Plate 3.7  ٣.7 اللوحة Al-Bad’ (Tabuk Province) 2017 Seasonمسح واحة البدع مبنطقة تبوك )املوسم األول ١٤٣8هـ/٢٠١7م(

 مقابر نبطية بمغاير شعيب في البدع.
Nabataean tombs of Mughayr Shu‘ayb at al-Bad‘.



   منطقة األصيفر A: خريطة توزيع المنشآت األثرية - B: صورة جوية ألضرحة في العراء تعود لألنباط. 
C: مسح أساسات حجرية على الجبانة الشرقية.

Al-Asifir area. A. Distribution map of archaeological structures, ©BDAP, G. Charloux on PLEIADES ©CNES, 
2017, distribution Airbus DS; B. Aerial view of the Nabataean pit grave field, ©BDAP, FalconViz; C. Survey of 

large stone foundations on the eastern terrace.

Plate 3.8  ٣.8 اللوحة Al-Bad’ (Tabuk Province) 2017 Seasonمسح واحة البدع مبنطقة تبوك )املوسم األول ١٤٣8هـ/٢٠١7م(



Plate 4.1  اللوحة ٤.١ Riyadh Provinceاملسح األثري حملافظتي السليل ووادي الدواسر مبنطقة الرياض )١٤٣7هـ/٢٠١6م(

س وآخرون، أطالل، العدد الثاني، ١٩7٩، اللوحة ١، الخريطة ٣(. 
 المواقع التي مسحها الفريق السعودي لآلثار عام ١٩87 )زارن

b.   D
G

PS survey at A
l M

agar.

The site w
as docum

ented in 1987 by Zavinsetal 
Published in A

tlal 3, Plate 1, M
ap 3 



Plate 4.2  اللوحة ٤.٢ Riyadh Provinceاملسح األثري حملافظتي السليل ووادي الدواسر مبنطقة الرياض )١٤٣7هـ/٢٠١6م(

أ.  المواقع التي ُمسحت خالل هذا الموسم ٢٠١6 مقارنة بالمواقع التي مسحت عام ١٩78  )أ. شوفالييه ٢٠١6(. مالحظة : حددت المواقع التي ُمسحت 
خالل هذا الموسم من خالل ساعة إحداثيات تبلغ دقتها ٤ م تقريباً. أما المواقع التي ُسجلت عام ١٩78 والموجودة على هذه الخريطة فإحداثياتها غير 

دقيقة بسبب استخدام نظام الخرائط الجغرافية القديم..
a.   The site surveyed in 2016, compared to that in 1978. The 2016 sites were identified with an accuracy of 4 

meters, while 1978 sites were located with old mapping system.

ب. ركام أحجار من موقع الراشدي.. 
b.   Rashidi site.



Plate 4.3  اللوحة ٤.٣ Riyadh Provinceاملسح األثري حملافظتي السليل ووادي الدواسر مبنطقة الرياض )١٤٣7هـ/٢٠١6م(

أ.   قبر مبني من الحجر الطبيعي غير المشذب من موقع اللثباء.
a. Circular tomb made of raw stones, Al-Lathba’ site.

ب.  قبر دائري الشكل بجدار خارجي من حجارة قائمة وأحجار صلبة من موقع اللثباء..
b.  Circular tomb wedged with stones aurostat Al-Lathba’ site.

ج.  منظر عام لقبر مسماري الشكل ذي رأس مستطيل مفرغ من موقع اللثباء.
c.  A nail-shaped tomb with empty head, Al-Lathba’ site.



Plate 4.4  اللوحة ٤.٤ Riyadh Provinceاملسح األثري حملافظتي السليل ووادي الدواسر مبنطقة الرياض )١٤٣7هـ/٢٠١6م(

أ.   منظر علوي لقبر مسماري الشكل برأس مليء من موقع بهجة.
a. Aerial view of the nail-shaped tomb with filled head, Al-Bahja.

ب.  منظر عام باتجاه الشمال لقبر مع سور. حجرة المدفن في جهة الشمال صغيرة وملتصقة بجدار السور، موقع الراشدي.
b.   General view of a enclosed tomb.  The burial is adjacent to the enclosure, Al-Rashid site.



Plate 4.5  ٤.5 اللوحة Riyadh Provinceاملسح األثري حملافظتي السليل ووادي الدواسر مبنطقة الرياض )١٤٣7هـ/٢٠١6م(

أ.  منظر عام لقبر دائري مبني من األحجار غير المشذبة يعلوه تاجان مدرجان من موقع بهجة.
a.  A circular tomb made of unpolished stones, topped with two stepped crowns, Bahja Site.

ب.  منظر عام باتجاه الشرق لقبر دائري مذيل؛ والذيل مكون من ركام أحجار من موقع صفراء البكرة.
b.   A circular tomb, Safra Bakra site.

ج.  منظر علوي لقبر على شكل ثقب المفتاح؛ مكون من ركام أحجار ومن مستطيل من موقع بهجة..
c.  Aerial photo of a Keyhole-shaped tomb made of stone stack and rectangular structure, Bahja site.



Plate 4.6  ٤.6 اللوحة Riyadh Provinceاملسح األثري حملافظتي السليل ووادي الدواسر مبنطقة الرياض )١٤٣7هـ/٢٠١6م(

أ.  منظر عام لركام حجري ولمدفن مسماري ذي رأس مستطيل مليء؛ باإلضافة إلى الدوائر الحجرية الصغيرة المبنية بالقرب من المدفن في موقع الراشدي.
a.  A stack of stones, a nail-shaped tomb with filed head, Rashdi site.

ب.  منظر سفلي وعلوي لمبنى حجري على شكل حدوة حصان؛ مع ثالثة أحجار منتصبة في داخل المدفن من موقع بهجة.
b.   A horse-shaped structure made of stones and three upright stone slabs in side, Bahja site.



Plate 4.7  ٤.7 اللوحة Riyadh Provinceاملسح األثري حملافظتي السليل ووادي الدواسر مبنطقة الرياض )١٤٣7هـ/٢٠١6م(

أ.   منظر عام لمدفن مسماري الشكل ومدفن مربع الزوايا وركام أحجار؛ يعلوها كلها ركام أحجار، بالترتيب من موقعي بهجة، والخانوقة.
a.  A nail-shaped tomb and square grave all covered with stones, Bahja and Al-Khanuqa.

ب.  مدفن ركامي يعلوه ركام أحجار من موقع تمرة.
b.   Mound tomb topped with piled stones, Tamra site. 



Plate 4.8  ٤.8 اللوحة Riyadh Provinceاملسح األثري حملافظتي السليل ووادي الدواسر مبنطقة الرياض )١٤٣7هـ/٢٠١6م(

أ.  منظر عام لدائرة حجرية مبنية من الخارج من أحجار األرتوستات من موقع اللثباء.
a.  A circular stone strucure supported by aurostat from outside, Al-Lathba.

ب.  منظر عام مع فتحات مداخل من موقع تمرة.
b.   A circular stone structure with entrances, Tamra site.



Plate 4.9  اللوحة ٤.٩ Riyadh Provinceاملسح األثري حملافظتي السليل ووادي الدواسر مبنطقة الرياض )١٤٣7هـ/٢٠١6م(

 خارطة مكان الرسوم الصخرية التي عثر عليها في ١٩78
)زارنس وآخرون ١٩7٩( وأيضاً الرسوم الصخرية خالل هذا الموسم في فبراير ٢٠١6 م.

b.   Map of rock art sites discovered in 1978.
Rock art sites identified in 2016.



Plate 4.10  اللوحة ٤.١٠ Riyadh Provinceاملسح األثري حملافظتي السليل ووادي الدواسر مبنطقة الرياض )١٤٣7هـ/٢٠١6م(

أ.  رسم صخري له غشاء سطحي غامق اللون ومتآكل وصعب تحديده، يتقاطع معه نقش بالتقويم الهجري بغشاء فاتح اللون.
a.  Oblique drawings eroded by weather elements and Hijri calendar.

ب.  منخفضات مختلفة وأكواب غامقة اللون بأشكال هندسية محفورة في الصخر.
b.   Various depressions and cupholes engraved on rock.



Plate 4.11  اللوحة ٤.١١ Riyadh Provinceاملسح األثري حملافظتي السليل ووادي الدواسر مبنطقة الرياض )١٤٣7هـ/٢٠١6م(

أ.  نقش ثمودي بغشاء سطحي ما بين الغامق والفاتح، موقع هجرة الوديعة.
a.  Thamudic inscriptions with brown patina, Wadia Village site.

ب.  أكواب غامقة اللون بأشكال هندسية محفورة في الصخر.
b.   Various dark cupholes in geometric forms.



Plate 4.12  اللوحة ٤.١٢ Riyadh Provinceاملسح األثري حملافظتي السليل ووادي الدواسر مبنطقة الرياض )١٤٣7هـ/٢٠١6م(

أ.  الموقع IDIHA-0004320 الذي يضم مدفناً طوقياً وعدة تجمعات سكنية.
a.  Thamudic inscriptions, Wadi Bakra.

ب.  منخفضات وأكواب غامقة اللون بأشكال هندسية محفورة في الصخر.
b.   Various dark cupholes with geometric designs pecked on the rock.



Plate 5.1  5.اللوحة ١ Al Ula Project 2018املسح األرضي والتصوير اجلوي ملشروع العال )٢٠١8م(

أ.  خريطة مقاطعة العال، المواقع المسجلة في سنة ٢٠١8 بواسطة االستشعار عن بعد والتصوير الجوي.
a.  Map of the AlUla County, sites recorded in 2018 through remote sensing and aerial photography. 

ب.  المواقع التي مسحت على األرض سنة ٢٠١8، الخريطة باتجاه الشمال.
b.   Sites ground surveyed in 2018, map is orientated north.



Plate 5.2  5.اللوحة ٢ Al Ula Project 2018املسح األرضي والتصوير اجلوي ملشروع العال )٢٠١8م(

أ.  خريطة العال والمواقع المسجلة عام ٢٠١8م باالستشعار عن بعد والتصوير الجوي.
a.  IDIHA-0004320 with a ‘pendant’ burial and several domestic structures.

IDIHA-0004301 ب.  صورة من الجو لمصيدة الطائرة الورقية
b.   The ‘kite’ at IDIHA-0004301 from the air.



Plate 5.3  5.اللوحة ٣ Al Ula Project 2018املسح األرضي والتصوير اجلوي ملشروع العال )٢٠١8م(

أ.  مجمع حلقات حجرية في IDIHA-0006862 ومنشآت أخرى متنوعة.
a.  Complex Standing Stone Circle at IDIHA-0006862 with a variety of other structures.

.IDIHA-F-0000134 ب.  مخطط وصورة للمعلم
b.   Plan and photograph of IDIHA-F-0000134.



Plate 5.4  5.اللوحة ٤ Al Ula Project 2018املسح األرضي والتصوير اجلوي ملشروع العال )٢٠١8م(

أ.  رأس سهم من العصر الحجري الحديث في 
.IDIHA-F-0000134

a.  Late Neolithic Arrowhead found in 
IDIHA-F-0000134.

ب.  صورة من الجو للموقع 
.IDIHA-0001825

b.   IDIHA-0001825 from the air.

ج.  مدفن صرحي منهوب محفور في األرض 
.IDIHA-F-0000132 ومبني بالحجارة

c.   Looted monumental cist burial – 
IDIHA-F-0000132.



Plate 5.5  5.5 اللوحة Al Ula Project 2018املسح األرضي والتصوير اجلوي ملشروع العال )٢٠١8م(

.IDIHA-0002348 أ.  مسكن من
a.   A domestic dwelling from IDIHA-0002348.

.IDIHA-0004798 ب.  منشآت جنائزية تحيط بممر جنائزي قديم في
b.   Funerary structures surrounding an ancient pathway at IDIHA-0004798.



Plate 5.6  5.6 اللوحة Al Ula Project 2018املسح األرضي والتصوير اجلوي ملشروع العال )٢٠١8م(

أ.  صورة جوية للممرات الجنائزية في حرة 
خيبر صورت في تشرين الثاني )أكتوبر( 

 .٢٠١8
a.  Aerial images of the ‘funerary 

avenues’ of the Harrat Khaybar as 
photographed in October 2018.

 IDIHA-F-0000327 ب.  مدفن طوقي
.& IDIHA-F-0000328
b.   ‘Pendant’ burial - 
IDIHA-F-0000327 & 

IDIHA-F-0000328



Plate 5.7  5.7 اللوحة Al Ula Project 2018املسح األرضي والتصوير اجلوي ملشروع العال )٢٠١8م(

أ.  مجموعة من الكسر الفخارية المختارة صورت 
.IDIHA-0004798 في الحقل من

a.  Selection of pottery collected 
and photographed in the field from 

IDIHA-0004798.

ب.  صورة من الجو للموقع 
.IDIHA-0001700

b.   IDIHA-0001700 from the air.

ج.  أدوات صوانية من الموقع 
.IDIHA-0018129

c.   Chipped stone from 
IDIHA-0018129. 



Plate 5.8  5.8 اللوحة Al Ula Project 2018املسح األرضي والتصوير اجلوي ملشروع العال )٢٠١8م(

أ.  مسكن معقد من الموقع 
.IDIHA-0003036

a.  Complex enclosures from 
IDIHA-0003036.

 ج.  صورة جوية مصححة للموقع
.UAV نفذت بواسطة IDIHA-0010280

c.   Orthophotograph of IDIHA-0010280 
created by a UAV.

.IDIHA-0009247 ب.  صورة جوية للموقع
b.  IDIHA-0009247 from the air.

د.  فناءات من الموقع IDIHA-0012473، الحظ المدخل والعتبة.
d.  Enclosures from IDIHA-0012473, note the entrance and 

threshold.



Plate 5.9  5.اللوحة ٩ Al Ula Project 2018املسح األرضي والتصوير اجلوي ملشروع العال )٢٠١8م(

.IDIHA-0012475 أ.  صورة جوية للموقع
a.  IDIHA-0012475 from the air.

ب.  مدفن طوقي في الموقع 
.IDIHA-0007857

b.   ‘Pendant’ burial from 
IDIHA-0007857.

ج.  صورة جوية للموقع 
.IDIHA-0011313

c.  Site IDIHA-0011313 from 
the air.



Plate 5.10  5.اللوحة ١٠ Al Ula Project 2018املسح األرضي والتصوير اجلوي ملشروع العال )٢٠١8م(

أ.  صورة جوية للمستطيل IDIHA-F-0003301، الحظ المنشأة التي شكلها I يمين الصورة.
a.  Aerial photograph of the mustatil IDIHA-F-0003301. Note the I-Shaped Structure on the right of this 

image.

ب.  مدفن طوقي في الموقع 
.IDIHA-0013628

b.   Funerary pendant 
IDIHA-0013628.

 ،IDIHA-0008437 ج.  المدفن الطوقي
الحظ األقسام الثالثة للذيل.

c.  Pendant IDIHA-0008437, 
note the three distinct tails. 



أ.  خريطة موقع الجمل في منطقة الجوف.
a.  Location map of the Camel site in Al Jouf Province

 مصدر الخريطة: جيوم شارلو، رومولو لوريتو، )٢٠١٢م( دومة الجندل، ص١8
Map By Guillaume Charlaux and Romulo Lorito

Plate 6.1   6.اللوحة ١ The Camel Site First field season, 2018موقع نحت اجلمل مبحافظة سكاكا مبنطقة اجلوف )املوسم األول ١٤٣٩هـ/٢٠١8م(
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Plate 6.2  6.اللوحة ٢ The Camel Site First field season, 2018موقع نحت اجلمل مبحافظة سكاكا مبنطقة اجلوف )املوسم األول ١٤٣٩هـ/٢٠١8م(

أ.  خريطة قلب موقع الجمل وقمم المنحوتات.
Map of the core area of the Camel Site with the main rock reliefs



Plate 6.3   6.اللوحة ٣ The Camel Site First field season, 2018موقع نحت اجلمل مبحافظة سكاكا مبنطقة اجلوف )املوسم األول ١٤٣٩هـ/٢٠١8م(

ب.  تصوير تفاصيل نحت جمل عربي وآثار أدوات النحت.
b.   Photography of details and tool marks of the dromedary on Panel 13

أ.  خريطة موقع الجمل وموقع الفنون الصخرية.
a.  Map of the buffer zone of the Camel Site with the location of rock-art panels



Plate 6.4  6.اللوحة ٤ The Camel Site First field season, 2018موقع نحت اجلمل مبحافظة سكاكا مبنطقة اجلوف )املوسم األول ١٤٣٩هـ/٢٠١8م(

أ.  مختصون يدرسون آثار عوامل التعرية على الحجارة الرملية بموقع الجمل.
a.  Study of erosion process of the sandstone at the camel site by the specialists.

ب.  آثار الرياح على النحت وتآكله.
b.  Wind erosion behind a carved rock panel



Plate 6.5   6.5 اللوحة The Camel Site First field season, 2018موقع نحت اجلمل مبحافظة سكاكا مبنطقة اجلوف )املوسم األول ١٤٣٩هـ/٢٠١8م(

ب.  تضرر موقع الجمل باآلليات الثقيلة والجرافات والحرث.
b.   The bulldozed area between spur a and b, with ploughing, and panel 8 moved by the bulldozer

أ.  نحت الجمل وتضرره من الكتابة والنحت عليه.
a.  Eroded camel carving with graffiti and damage through pecking.



Plate 6.6  6.6 اللوحة The Camel Site First field season, 2018موقع نحت اجلمل مبحافظة سكاكا مبنطقة اجلوف )املوسم األول ١٤٣٩هـ/٢٠١8م(

أ. نموذج ثالثي األبعاد لنحت الجمل رقم )١(
a.  3d modelization of the camel on panel 1 (2017 image).

أ. فحص طبقة التقادم على النحت رقم ٢.
b.  Patina examination on panel 2.



أ.   خريطة عامة لمواقع المسح خالل الموسم ٢٠١5م حول القويعية.
a.     .

ب.   مكان وجود الرسوم الصخرية، والنقوش 
والهياكل في ماسل. 

b.   Localities of rock art 
inscription and strucures in Masal.

Plate 7.1  7.اللوحة ١ Saudi-French Project,  Al-Quway’iyah 1437 AH / 2015 AD مسح محافظة القويعية مبنطقة الرياض )املوسم األول ١٤٣7هـ/٢٠١5م(



أ.   خارطة لموقع ماسل. 
a.  Detailed map of Masal 

site.

ب.   خارطة لموقع الظعينة. 
b.  Detailed map of 

Al-Dhaina site.

Plate 7.2  7.اللوحة ٢ Saudi-French Project,  Al-Quway’iyah 1437 AH / 2015 AD مسح محافظة القويعية مبنطقة الرياض )املوسم األول ١٤٣7هـ/٢٠١5م(



ب.   خارطة لجبل شداد. 
b.  Detailed map of Jabal 

Shedad.

أ.   خارطة لموقع جبال الرجم. 
b.  Detailed map of Jebal 

Al-Rijm.

Plate 7.3  7.اللوحة ٣ Saudi-French Project,  Al-Quway’iyah 1437 AH / 2015 AD مسح محافظة القويعية مبنطقة الرياض )املوسم األول ١٤٣7هـ/٢٠١5م(



خارطة لموقع ظربون. 
Detailed map of Dharbon Site.

Plate 7.4  7.اللوحة ٤ Saudi-French Project,  Al-Quway’iyah 1437 AH / 2015 AD مسح محافظة القويعية مبنطقة الرياض )املوسم األول ١٤٣7هـ/٢٠١5م(



أ.  النقش السبئي التاريخي ماسل ٢ )ريكمانس 5١٠(.
a.  Sabaitic inscription, Masal 2 (Rrykmans 510).

ب.  النقش السبئي التاريخي ماسل  ٣ )غير منشور(.
b.  Sabaitic inscription, Masal 3 (Unpublished).

Plate 7.5  7.5 اللوحة Saudi-French Project,  Al-Quway’iyah 1437 AH / 2015 AD مسح محافظة القويعية مبنطقة الرياض )املوسم األول ١٤٣7هـ/٢٠١5م(



أ.  النقش السبئي التاريخي ماسل  ١ )ريكمانس 5٠٩(.
a.  Sabaitic inscription, Masal 1 (Ryckmans 509).

ب.  اسم الملك الحميري أبي كرب أسعد )ريكمانس ٤٤7(.
b.  The Himyarite king’s name, Abikarib As’ad (Ryckmans 447).

Plate 7.6  7.6 اللوحة Saudi-French Project,  Al-Quway’iyah 1437 AH / 2015 AD مسح محافظة القويعية مبنطقة الرياض )املوسم األول ١٤٣7هـ/٢٠١5م(



Plate 7.7  7.7 اللوحة  مسح محافظة القويعية مبنطقة الرياض )املوسم األول ١٤٣7هـ/٢٠١5م(

أ.  رسم محارب إلى جانبه اسمه تمم )ريكمانس ٤5١(.
a. A warrior with a name Tmm (Ryckmans 451).

ب.  صخرة منكسرة لقطعتين مغطاة بنقوش ثمودية وعربية جنوبية وبرسوم صخرية قديمة جداً.
b.  A rock broke into halves engraved with Thamudic inscriptions and southern Arabian scripts, as well as ancient 

rock drawings.

Saudi-French Project,  Al-Quway’iyah 1437 AH / 2015 AD



Plate 7.8  7.8 اللوحة  مسح محافظة القويعية مبنطقة الرياض )املوسم األول ١٤٣7هـ/٢٠١5م(

.MSL01 ،أ.  تفصيل لرسومات صخرية آلدمي مع أدوات
a. Detailed figures of man and Thamudic inscritption.

. MSL01 ب.  مدفن تحت مأوى من صخور طبيعية، ماسل
b. A grave in a rock shelter, Masal 1.

Saudi-French Project,  Al-Quway’iyah 1437 AH / 2015 AD



Plate 7.9  7.اللوحة ٩  مسح محافظة القويعية مبنطقة الرياض )املوسم األول ١٤٣7هـ/٢٠١5م(

.MSL01 ،أ.  ملجأ صخري مبني تحت الصخور في أعلى المرتفع
a.  Rock shelter on a hill top, Masal 1.

ب.  لوحة صخرية عليها نقوش ثمودية ورسم بعير، الظعينة ٢.
b.  Thamudic inscriptions and the figure of a camel, Al-Dhaynah site.

Saudi-French Project,  Al-Quway’iyah 1437 AH / 2015 AD



Plate 7.10  7.اللوحة ١٠  مسح محافظة القويعية مبنطقة الرياض )املوسم األول ١٤٣7هـ/٢٠١5م(

أ.  رسوم بقر قديمة مع طبقة اهتراء سوداء اللون، الظعينة 5.
a. Figures of cows with brittle black patina scales Al-Dha’inah sites.

ب.  مدفن دائري الشكل مع ذيل في السفح، الظعينة ٢ )الظعينة ١ هي في خلفية الصورة(.
b.  A circular burial with the tail extending over the slope, Al-Dha’ina site.

Saudi-French Project,  Al-Quway’iyah 1437 AH / 2015 AD



Plate 7.11  7.اللوحة ١١

أ.  واجهة  صخرية كبيرة عليها رسوم بقر قديمة مع آدمي، جبال الرجم ٢.
a. A huge rock covered with figures of cows, man and ibexes, Jabal Al-Rijm 2.

ب.  رسوم آدمية تمتطي الخيل والجمال في مشهد إغارة أو قتال )جبال الرجم ٢(.
b.  A scene of battle or fighting features riders on horses and camels (Jibal Al-Rijm 2).

Saudi-French Project,  Al-Quway’iyah 1437 AH / 2015 AD  مسح محافظة القويعية مبنطقة الرياض )املوسم األول ١٤٣7هـ/٢٠١5م(



أ.  مدفن دائري الشكل مع الذيل المنحني.
a.  A circular burial with curved tail.

ب.  تفصيل لواجهة صخرية عريضة : الجمل ذو الذيل المنحني والنقش الثمودي، جبل شداد ١.
b.  A camel with the tail upward and Thamudic inscription, Jabal Shidad 1.

Plate 7.12  7.اللوحة ١٢ Saudi-French Project,  Al-Quway’iyah 1437 AH / 2015 AD مسح محافظة القويعية مبنطقة الرياض )املوسم األول ١٤٣7هـ/٢٠١5م(



أ. المأوى مع مظاهر لحياة الرعاة والرسوم الصخرية، جبل شداد ٣.
a. A rock shelter for pastoralists, Jabal Shidad 3.

ب.  ذيل مدفن مصغر مسماري الشكل، جبل شداد 5.
b.  A Tail of a nail-shaped tomb, Jabal Shidad 5.

Plate 7.13  7.اللوحة ١٣ Saudi-French Project,  Al-Quway’iyah 1437 AH / 2015 AD مسح محافظة القويعية مبنطقة الرياض )املوسم األول ١٤٣7هـ/٢٠١5م(



أ.  مدفن دائري الشكل مسور، جبل شداد 5.
a. An enclosed circular burial, Jabal Shindad 5.

ب.  واجهة صخرية في خلفها البعير، الزيدي الجنوبي ١.
b.  A rock with a figure of camel and a lion south Zaidi 1.

Plate 7.14  7.اللوحة ١٤ Saudi-French Project,  Al-Quway’iyah 1437 AH / 2015 AD مسح محافظة القويعية مبنطقة الرياض )املوسم األول ١٤٣7هـ/٢٠١5م(



أ.  آدمي يصطاد بواسطة قوس وبمساعدة كلب، الزيدي الجنوبي ٢..
a.  A human hunting with a bow helped by a hound, southern Zaidi 2.

ب.  بانوراما الهياكل والهضاب، فيضة حلبان.
b.  A panorama of structures, hills and mouth of Halaban dry valley.

Plate 7.15  7.١5 اللوحة Saudi-French Project,  Al-Quway’iyah 1437 AH / 2015 AD مسح محافظة القويعية مبنطقة الرياض )املوسم األول ١٤٣7هـ/٢٠١5م(



أ.  أربعة محاربين واقفون يحملون أقواساً دائرية الشكل ودروعاً، جبل الظربون ١.
a.  Four warriors standing with bows in their hands, Jabal Al-Dharbon.

ب.  مشهد صيد الوعل، جبل الظربون ١.
b.  A scene features an ibex is being hunted Jabal Al-Dharbon 1.

Plate 7.16  7.١6 اللوحة Saudi-French Project,  Al-Quway’iyah 1437 AH / 2015 AD مسح محافظة القويعية مبنطقة الرياض )املوسم األول ١٤٣7هـ/٢٠١5م(



أ.  مشهد أعمال حديثة العهد مع الشاحنات، ورسوم الجمل والوعل، جبل الظربون ١.
a. Ancient and modern figures of ibexes, camels and wasum, Jabal Al-Dharbon 1.

ب.  هيكالن مسماريا الشكل، جبل الظربون ٣ .
b.  Two nail-shaped structures, Jabal Al-Dharbon 3.

Plate 7.17  7.١7 اللوحة Saudi-French Project,  Al-Quway’iyah 1437 AH / 2015 AD مسح محافظة القويعية مبنطقة الرياض )املوسم األول ١٤٣7هـ/٢٠١5م(



 

 

أ.  قلعة سهل المطر، من محطات سكة الحديد؛ مؤرخة في سنة ١٣٢7هـ.
a.  Sahal Matar fort on railway line dated 1327 AH.

ب.  قلعة على قمة جبل صغير في المابيات.
b.   Fort on the top of a small hill at al Mabiyat.

Plate 8.1  8.اللوحة ١ Qarah -  Al-Mabiyat  Islamic Town in al-Ula Districtقرح )املابيات( اإلسالمية مبحافظة العال
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Foreword

The 31st Atlal , the journal of Saudi Arabian Archaeology  in the hands of the 

readers issued  with the approval of the Council of Ministers to transfer the activities 

of the national heritage from the commission of tourism and national heritage to 

the Ministry of culture. The process of the transfer Commission of Heritage to the 

Ministry of Culture has been completed. The new phase begins with the sponsorship 

and protection of the previously ongoing activities of the cultural heritage The 

strategy of the Heritage Commission is to expand the survey and excavation projects 

and to explore new areas of archaeological importance in the Kingdom in addition 

to prepare proper plans to protect and study and further enhance archaeological 

activities. Renovation, protection and preservation of our cultural heritage are the 

main objects of our activities.

The Cultural Commission is following the Kingdom’s perspective of 2030 to 

highlight the cultural heritage of the Kingdom, importance of its protection and to 

be part of national, Arabian, Islamic  civilizations and to place our cultural heritage 

on the map of  prominent  international human cultures.

According to the Heritage Commission’s strategy enhancing the survey and 

excavations in the Kingdom, 53 archaeological missions including local and 

international experts and scholars from local and international universities are sharing 

and cooperating in the survey, documentation and excavations of archaeological 

sites of different cultural periods in various parts of the Kingdom. The survey and 

excavations program concentrated on the protection and renovation of cultural sites 

in addition to register newly explored sites on the date base of the National Heritage 

Commission. The prominent achievement in 2021 is the registration of the site of 

Hima in Najran region on the UNESCO’s world heritage list. It is the 6th cultural 

site of the Kingdom registered on the World Cultural Heritage map.



The first issue of the journal of Saudi Arabian Archaeology appeared in 1977 AD / 

1397 AH and it continued to come out until now which is in your hands it is in addition 

to several other specialized and scientific publications on the archaeology and heritage 

of the country. Atlal is the first prominent journal of archaeology in the Arab world 

that published from its beginning results of survey and excavations and documentation 

of cultural sites from all over the Kingdom. The Cultural Heritage Commission shall 

continue to publish and highlight the prominent cultural and archaeological results for 

the benefit of specialists, researchers, students and scholars of archaeology.

In the end I am proud to present to our readers in this issue of Atlal new additional 

information on the history, culture and civilization of the Kingdom of Saudi Arabia.

Dr. Jasir bin Sulaiman al Herbish
Chief Executive of Heritage Commission.



Introduction

This 31st issue of Atlal, the  journal of Saudi Arabian Archaeology, is  published under the um-
brella of Ministry of Culture ( Heritage Commission) based on the reports of continued excava-
tions and survey and scientific researchers conducted by the Saudi in mutual cooperation with 
foreign experts.    

Reader of this issue of Atlal will find eight excavations and survey reports divided into three 
different sections: first the archaeological excavations; second survey reports and thirdly spe-
cialized studies.

The first section of archaeological excavations includes two reports, first on the excavations of 
two 10th and 11th seasons of Jarash in the Asir Region. The tenth season revealed additional 
archaeological remains in the north and east of Jarash Fort and highlighted prominent areas of 
outer walls, stone pottery and glass shreds in addition to some mineral pieces. While, in the 11th 
season, new elements and artifacts are located similar to those of the previous seasons. Work 
in the northern side of the Jarash Fort revealed artifacts of cooking pots and shreds of large 
jars made with thick paste without decorations.  The initial studies of first layers, artifacts and 
construction phases suggested that the site of al-Jarash was settled from Pre-Islamic period and 
continued until 4th century Hegra.

The 2nd part includes report of the Saudi-Austrian joint project on the site of Qarriyah in Tabuk 
Region. It was the completion of previous season excavations. The report contains complete 
perspective of the site, its settlement, migration and reason of its destruction and abandonment in 
addition to its cultural elements and settlement period. Also the studies included the burial rites 
and construction of graves. Intensive study conducted about all factors of the oasis its religious 
and cultural entities. A variety of artifacts were collected such as stone objects of various uses, 
pottery statues, , complete and parts of  pottery bowls, plates and shreds, a stone with  carved 
figures and several human and animal bones..The second part also contains five reports on ar-
chaeological surveys. It contains report on the Saudi-French combined comprehensive survey 
of the entire Oasis and discussed the environment, the settlement, burial rites rituals, economic 
activities and its natural components. In addition to several ancient inscriptions and rock art sites, 
archaeological mounds, water resources and its geography is also discussed in detail. 
Secondly, the combined Saudi - French archaeological investigations in the Riyadh Region 
(al-Sullayil district and Wadi al Dawsir). The object was to document all stone structures and 
placed these on the maps in addition to documentation of rock art and ancient Arabian inscrip-
tions.



Third section of this Atlal includes aerial photographs of the Kingdom including al-Ula project 
covering aerial and land survey. Its main object was to document unmovable antiquities and an-
cient settlements and to explore the relations between the past and present settlements and time 
period and to know relations between various geological and environmental conditions; also to  
explore sites to develop for tourism and locate destroyed or abandoned sites of the emote past.
Fourth section contains report on the Saudi-French expedition and location of the sculpture of a 
large camel in Sakkaka in al-Jawf region. It is a unique site of great archaeological importance in 
the rock art sites of the Kingdom.  The survey includes new carved petroglyphs and inscriptions 
in Sakkaka area. These sites were documented, dated and photographed by three dimensions 
technology.

Fifth part contains report on the combined Saudi-French survey of al-Quawiayh area it included 
comprehensive survey of old stone buildings, rock art and inscriptions covering the surrounding 
area of Wadi Masil exploring its archaeological and environmental conditions. The area was 
investigated to locate sites for the development of tourism.  The report ended with important 
results of rock art and inscription in the Masil area also exploring new stone structures, stone 
buildings in the studied area.

The third and last section of this issue included specialized report on the early Islamic site of Qa-
rha (al-Mabbiyat) in the al-Ula district highlighting its historical and archaeological importance 
and collecting information about the activities of the town of al-Qarha, its development stages 
and its destruction.

The archaeological activities conducted in the Kingdom of Saudi Arabia and the results of re-
searches and investigations during surveys and excavations indicated that this blessed land wit-
nessed several ancient old civilizations and cultures. It is confirmed that our land has a cultural 
heritage of several millennia beginning from the oldest Stone Age passing through the Old King-
doms to the Islamic period until the present era.  We explored the secrets of our past by scientific 
explorations and researches under the umbrella of the Ministry of Culture and published those 
astonishing results in Atlal, the annually published journal of Saudi Arabian archaeology in ad-
dition to other publications and media sources.

Dr. Abdullah bin Ali Al-Zahrani
Editor in Chief

Director General of Archaeology



Part One
Archaelogical

Excavations Reports





Archaeological Report on the Excavations of Jarash, Asir Region 
(10th and 11th  seasons  1439 -1440 H / 2019 AD).

Abdulaziz al-Yahyah, Abdulaziz al Hanu, Abdullah al Shahri, Faris al Rasees, 
Abdullah al Hayeti, Jaza al Harbi, Khalid al Hafi, Ibrahim Mashbi, Ammaral Siwan, 

Mubarak al Dosaary, Kharboush al Sabayi.

Jarash excavations -  Asir Region, 
10th Season 1439 AH

Field work at Jarash in the Asir region of 10th 
season started in 1439 AH to continue works 
of the previous seasons and to explore new 
aspects of the important archaeological site.

Field work: 

After the approval of His Royal Highness, 
President of the organization, to complete 
the excavations of the archaeological site 
of Jarash. The previous 9th season’s results 
were very useful, potential and encouraging. 
New squares were exposed at the north of the 
mosque  in one of the previous seasons (plate 
1, 1b, 2).

Targets of field work on the site:

To explore further areas and to continue 
excavations at the north and east of the fort 
where large scale new materials were found 
in previous seasons.

To develop the site to receive visitors and 
tourists during the excavation and field 
work while exploring the outer walls of the 
castle and highlight the northern and eastern 
facades of the fort of Jarash. Also to remove 

and use the fallen stones of the southern wall 
of the fort

Field work at the site
First archaeology excavations
Square  (Q33):

This square is located in the north of the 
mosque measuring 10 x10 square meter. The 
upper layer consisted of basalt rocks mixed 
with mud and small stones and scattered 
bushes affected by rain in the area. At a depth 
of 25 cm appeared a layer of mixed sand and 
mud, roots of plants and animal bones and 
medium sized stones but very few artifacts. 
Further at a depth of 45 cm started to appear 
stones arranged in proper order in the 
northwest of the square. During the digging 
also found a medium sized fallen stone from 
the wall of the mosque lying in the south near a 
pillar.  Near the  pillars a stone base consisting 
of two stones placed side by side was found 
over it was erected  the pillars. Also at this 
level found bones some coal and gypsum 
mixed with mud. At the depth of 55 cm in 
the eastern side oriented towards west found 
the base of second, third and fourth pillars 
similar to the first pillar at a depth of 45 cm. 
Distance between the bases of pillars is 230 
cm. During excavation are located several 
fallen stones in the northwest side near the 
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stone locus. In the north eastern corner the 
soil was different and the mixed soil consisted 
of mud and gypsum. In continuation towards 
east to west located shreds and decorated 
gypsum pieces at a depth of 50 cm. Further 
at a depth of 60 cm appeared a new locus 
of a wall oriented from north to south built 
with well placed and well organized stones. 
Besides the wall at its north found part of the 
base of steatite soap stone bowl and several 
pottery shreds. Near the base of a pillar at its 
south and at a depth of 60 cm found part of the 
body of green glass object. We stop digging 
after the depth of 60 cm in square Q33. The 
pillars were safely preserved and several 
bones and gypsum pieces are scattered here. 
After leaving 150 cm at the south extended 
towards northwest and at a depth of 70 cm 
in the same square and towards northwest of 
square Q33 located a medium sized complete 
jar with missing base and some parts of the 
mouth. At a depth of 80 cm appeared a locus 
in the northwest consisting of two stones 
lying side by side 30 cm apart and similar to 
the stones of the fort. At 100 cm deep in the 
north of the square appeared the stone paved 
floor. Under the large two parallel stones in 
the north west found foundations of a wall 
consisting of three large stones in addition to 
large quantity of ashes around the two large 
stones.

At 140 cm found in the middle of the square 
six stones placed in irregular form covering 
330 cm long area. At a depth of 180 found 
a row of small sized stones oriented east to 
west. It was probably the base or support 

for the walls in the middle of the square.  To 
complete the work we removed the stones 
from the floor in the north of the square and 
reached to the virgin soil. During cleaning 
the stone floor found glass pieces of a brown 
bottle and its base. A small rectangular shaped 
shred of steatite soapstone was collected here. 
We clean 3 m long and 50 cm  wall oriented 
from north to south and reached to the virgin 
soil and also the base of the wall extended 
from east to west. In the foundations of the 
base of the wall at a depth of 200cm the 
stones were irregular but well shaped.

Square (Q35):

This square is located in the north of the 
water channel covering an area of 10m x 10m 
(plate 1, 4). The surface area was covered 
with bushes, fallen small and medium sized 
stones in addition to broken pieces of basalt 
rocks and pottery shreds. At a depth of 10 cm 
appeared a layer of the mixture of sand and 
mud and plants in addition to some bones 
and pottery shreds, some coal and a few 
shreds.  At 30 cm appeared at the northern 
bulk in the middle of the layer at 15 cm and 
100 cm wide area found a several bones and 
pottery shreds. At the south of the area at 30 
cm deep are found some fallen stones from a 
65 cm wide wall extended from east to west. 
After recovering the entire wall a circular 
whole located connected with outer water 
conduit. It was for the bringing water inside 
the building. There are no further elements of 
building found here. After cleaning the floor 
and removing eastern bulk located several 
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stones in the northwest at a distance of 190 
cm of the wall. It was paved in circular shape 
at a depth of 40 cm which was probably used 
for collecting rain water. After cleaning the 
circular pit found pottery shreds and glass 
pieces and an object used for decoration. 
The attached drawing (plate 1,8) shows the 
chronology of the  layers in the square.

Square (R33) :

This square is situated in the north of the 
mosque covering an area of 10m x10m (plates 
1,5).The result of the surface layer shows a 
mixture of small stones, mud and scattered 
bushes  At a depth of 40 cm appeared a layer 
of ashes, coal and animal bones and some 
medium sized fallen stones.

 Appeared here foundations or bases of three 
pillars in the southeast of the square These 
are part for the mosque. At 40 cm depth 
found a layer o ashes, coal and some animal 
bones and some fallen stones of medium size 
constitute  part of the foundations of three 
pillars in the south east of the square, as these 
are part of the mosque so there are no artifacts. 
At a depth of 60 cm started to appear some 
parts of a wall built with well placed and 
well organized stones. In the northeast of the 
square extended from south to north of the 
square and entering northern bulk for 2 meters 
appeared several large stones in the east of 
the square which were part of the façade of 
western fort.  At a depth of 100 cm appeared 
a set of stones attached with the eastern wall 
form the width of the wall. Also appeared a 

set of rectangular stones in the east 140 cm 
long and 70 cm wide. At a depth of 120 cm 
appeared 135 cm wide stones extended from 
northeast to southwest of the square to about 
7 meters. After cleaning the bulk between 
R33 and Q33 it was found that the wall in 
square Q33 further extended. In this layer 
found several animal bones. Stones here 
were roughly circular shaped and artifacts at 
this level were very few. However at a depth 
of 140 cm appeared a wall oriented from east 
to west in the X shape. Finally, appeared the 
virgin soil.  Chronological sequences of the 
layers in the square is plotted and shown in 
Plate 1 and 8.

Square (P33):

This square is located at the north of the 
mosque in area of 10m x 10 m (plates 1,6).
The upper surface area was covered with mud 
mixed with small stones and scattered bushes. 
At 20 cm depth appeared an area of arranged 
stones in the northern part and further at 20 
cm appeared a collection of stones extended 
towards north of the square which is a wall 
area extended to about 2 meters long and 120 
cm wide. It is a wall attributed to the Islamic 
period now fell down further at a depth of 
40 cm appeared a row of arranged stones 
in the south of the square also date back to 
the Islamic period. It also fell down but its 
foundations extended in the square Q33 . It is 
10 m long and 135 cm wide built with mud 
outside the fort.
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Square (V35) and  6, Square (U35) :

The excavations completed at the corner of 
the north east of the fort (plates 12,13,14). 
Then we excavated two squares under the 
wall of the outer part of the fort. It is square 
(V 35). Excavated in the western area at 6 
meter towards east and dug the entire square 
from south to north. Similarly square (U35) 
excavated remaining area of the square about 
4 meter from east to west and dug the entire 
square from auth to north.

After selecting surface area consisted of 
bushes and stones in the two squares and 
removing the layer of sand and mud found 
several stones fallen from the wall appeared 
in locus of square (V35). Probably it was for 
the flow of water or a small slaughter area 
(plates 7 and 1e).

Secondly – Restoration
Restoration of the wall of southern 
Fort:

We started the work of 10th season at the 
site and found destruction of some parts 
of the wall of southern area of the fort. It 
was important to restore and renovate and 
preserve it urgently.

The restoration and renovation of the wall 
consisted of following stages:

Measured the damaged openings in the wall 
and looked for proper stones in size, shape 
and of old original style. We found proper 
stones in the west of the fort.

The remaining damage part of the wall was 
supported by iron rods to save it from further 
falling

Cleaned the open area of fallen stones of the 
wall to built new area and restore it.

Collected fallen stones from the same area 
and filled the empty places with these stones 
to restore the wall with original matter (plates 
12, 1B and C).

Restoration of the pillars of the 
mosque:

One of the interior pillars located in the 
southwestern part of the mosque was restored. 
Restoration phase wee as under:

Documentation and photographs of the base 
and the old pillar was done and studied its 
architectural parts and composition.

Special frames for the interior and external 
base in triangular form were developed 
similar to the composition of the circular 
pillar.

After preparing special compositions of the 
pillar it was cleaned, damage parts were 
removed and cleaned for restoration.

We did several experiments and chose 
selected examples for the proper color of 
the restoration material like the old original 
components. 
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The material was put in the frame to repair 
base of the pillar and to restore the circular 
pillar.

In the last phase of restoration the pillar was 
plastered with gypsum to protect it from 
water and other natural factors (plates 11,1h, 
12 and 19).

Thirdly Survey:

Survey area 104788091 square meter
Surrounded wall of the site / 1397034 meters

In the beginning the entire area was exposed 
and pointed main points of the site and then 
the site was divided in various square 10m 
x 10m long on the map, later the site was 
further divided into 32 sub-points. Points 
were connected by cement and plastic nails 
of 0.5 meter high from the ground. Each 
point was located at a distance of 50 m in 
square shaped of 50m x 50 m to help the 
researcher to choose the square to work in it 
in the following seasons and to know names 
marked on the map.

After architectural elements were documented 
to know the excavations of previous season 
of the fort and main buildings of Islamic era 
with two mosques of different periods thus 
we noted mosque of phase 1 and mosque of 
phase 2.

Then we identified industrial area located in 
the northwest of the fort spreading in an area 
of about 50m x 40 m long. New architectural 

components were created attached with 
visitor’s center and the rooms for the guards.

A detailed survey map was prepared indicating 
all architectural and archaeological elements 
and new fencing area of the site (plates 1, 2).

Archaeological finds:

The archaeological finds show the continuity 
of similar type of artifacts located during 
previous seasons. A prominent object found 
this season is a almost complete pottery jar 
with slightly missing part of the body and the 
rim ( plate 1, 9).

Pottery objects

Pottery objects consisted of part of small 
jars, cooking pots in addition to plates and 
small cups. The makers of these objects took 
care of high technical standard  and beauty 
of objects, their colors, interior and outer 
decorations and the rims with geometrical 
patterns with parallel and deeply engraved 
meandering lines (plates 9, ab, c 10 a and b)

Stone objects:
Steatite soap stone
These objects consisted of a triangular shaped 
stone, two rectangular shaped and two oval 
shaped stones with flat and soft surfaces 
suggest that the maker gave special attention 
to make these objects beautiful ( plates 10 a,c 
d h and plate 11 a,b)

Jarash excavations (10 and 11 seasons 1439-1440 H / 2019 AD



ATLAL 31 PART ONE 12

Other stones:

These are various types of circular and oval 
shaped stones in addition to circular stones 
with carved decorations (plate 10 and 9a).

Glass objects: 

Glass objects of different types are found of 
green color and decorated. Bases of glass in 
brown color also located (plate 11, 1b).

4.Metal Objects:

Large number of metal objects located 
consisting of small pieces of earings, and 
some nails etc. (plate 1 and 11).

Site maintenance: 

In the northern part of the fort are exposed 
some fallen stones from the outer wall. These 
were collected and placed in their original 
place.

The garbage, bushes and other things were 
collected by hand to preserve the site.

no
Registration 

no.
material square                  description

1 1/10 c pottery Q35
Part of the  rim of a pottery bowl, decorated body, 
dark brown color, wheel made.

2 2/10 c pottery Q35
Part of a pottery bowl, decorated rim with deep 
triangles on body, light brown paste, wheel made.

3 3/10 c pottery Q35
Part of a pottery bowl. decorated rim with deeply 
engraved  triangles, dark brown paste, wheel made.

4 4/10 c pottery Q35
Part of neck attached to the body, triangles on body, 
light brown paste, wheel made.

5 5/10 c pottery Q35
Part of the rim attached to body, deeply carved triangles 
on body, light yellow color paste, wheel made.

6 6/10 c pottery Q35
Part of the body with base, deeply carved circles in 
group of four on body, marks like a”T”, dark brown 
paste, wheel made, sign of burning on body. 

7 7/10 c pottery Q35
Base of a pot located in he middle of water hole, 
brown color, wheel made, rough paste,

8 8/10 c pottery Q35
Part of a pottery lid with geometrical decorations, 
rough paste, dark brown and well burned.

9 9/10 c pottery Q33
Part of the body, beck and base, triangular geometrical 
patters on body, brown paste, well burned.
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no
Registration 

no.
material square                  description

10 10/10 c pottery Q33
Part of the body, neck and base, triangular geometrical 
patterns , brown paste, well burned.

11 11/10 c pottery Q33
Upper part of the rim with geometrical decorations, 
red paste, consisting of triangles, well burned, wheel 
made  

12 12/10 c pottery Q33
Upper part of the body, geometrical patterns, red 
paste, wheel made and well burned.

13 13/10 c pottery Q33
Part of the rim, geometrical patters, dark brown paste, 
well made and well burned.

14 14/10 c pottery Q33
Part of the body handle and  neck, deeply dark brown 
paste, wheel mad and well burned. 

15 15/10 c pottery Q33
Part of the rim, geometrical decorations, light brown 
paste, wheel made and well burned.

16 16/10 c pottery Q33
Part of rim, geometrical decorations, red paste, wheel 
made and well burned.

17 17/10 c pottery Q33
Part of the neck, geometrical decorations, light brown 
color , wheel made and well burned.

18 18/10 c pottery Q33
Part of the body, neck and the base, may be part of 
incense burner, light brown paste well burned.

19 19/10  c pottery Q33
Part of a small jar, incomplete, part of body and neck 
missing, yellow paste, when made and well burned.

20 20/10c pottery Q33
 Part of the body of a pot attached with base, white 
colored decorations, wheel made and well burned.

21 21/10 c Gypsum Q33
A piece of gypsum of incomplete object with deeply 
engraved meandering lines decoration.

22 22/10  c Steatite Q33 A rectangular pieces of steatite stone object.

23 23/10 c
Steatite 

soap 
stone

Q33
Part of the base of an object with geometrical patterns 
on it.

24 24/10 c Steatite 
soap Q33  Base of a pot with geometrical decorations.

25 25/10 c Steatite 
soap Q35 Part of a steatite stone soap with decorations.

26 26/10c Stone Q35
Part of rim with decorations and elevated part of the 
base.

27 27/10 c stone Q35 A circular stone with 1 cm diameter.
28 28/10 c stone Q35 A circular stone with 1 cm diameter.

Jarash excavations (10 and 11 seasons 1439-1440 H / 2019 AD
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no
Registration 

no.
material square                  description

29 29/10 c Stone R33
A circular shaped bead , incomplete, broken in the 
middle.

30 30/10 c stone Q35
A rectangular shaped stone with decorations.. a stone 
grinder.

31 31/10 Stone Q35 A circular bead with decoration.
32 32/10 c Glass Q35 Base of a dark colored pot.

33 33/10 c Glass Q33
Part of the body of a pot, decorated and yellow in 
color.

34 34/10 c Glass Q35 Part of a handle, dark brown color
35 35/10 c Glass Q33  Part of a rim of a pot with geometrical patterns on it.
36 36/10 c Earing Q36 A circular ring with a hole in the middle.
37 37/10 c Metal Q35 A piece of oxidized metal 
38 38/10 c Pearl Q35 A white sea peal.

39 39/10 c Steatite 
soap  R35 A conical shaped steatite soap stone 

40
40/10 c

Stone R33 A oval shaped stone

41 41/10 c Iron Q33 A iron nail.

Excavation works at the site of 
Jarash (11th Season):  

The team started excavations of 11th season 
(1440 H) in 3rd unit in horizontal form 
to explore the settlement components of 
last phase and to find out the link with the 
previous architectural elements exposed 
in the last excavations and to locate other 
unrevealed structures around the area. The 
horizontal digging resulted in exploring 
chronological layers of previous settlements. 
Northern part of the fort was chosen for this 
purpose besides the previous excavated area 
of last season.

Excavation target of this season:

This year’s excavation concentrated on the 
basic target of exploring northern part of the 
fort and to trace the chronology of culture of 
the site. It was necessary to choose an area 
inside the fort to explore the foundation of 
the settlement and is continuity until it was 
abandoned.

According to our field investigations and 
target to achieve we concentrated northern 
area of the main buildings (plate 4) to excavate 
and explored pillars, arches of the mosque 
in two phases in addition of the fort, its 
extensions and other architectural elements. 
Thus connected with previous excavations in 
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addition to what we think the focal point of 
the site and its surroundings that help us in 
tracing all settlement phases.

Fixing excavations area:

Finally the main area of FORT was selected 
for excavation and divided into various 
squares

(V 34); U34-35); (T34-35); (S34-35) sea 
plate 5.

After selecting area for excavations we 
opened three squares of 200 square meters 
each of 100 meter. Thus this year a total 
area of 400 square meters was explored, 
varying in depth from15 cm to 2.30 m (Plate 
1.17a).Squares U35, T35, S35, V35 (Plate 
1.16b) located in the northern of the fort 
were documented in previous seasons and 
excavated by Saudi-American mission in the 
first and second season. The team excavated 
outside area of the fort and explored 50 cm 
part of the fort. While in the fourth and fifth 
seasons the Saudi team explored in the same 
square more parts of the fort such as a layer of 
middle and small sized stones. A mixture of 
sand and plants covered by sand, mud, bones 
and ashes was found at a depth of 60 cm. 
After this was a layer of large stones, mud 
and sand and parts of a fallen wall. These 
elements were raised and fixed in the fallen 
restored wall. At a depth of 1.20 m found 
remains of a wall built  with medium and 
small sized stones placed irregularly . Each 
wall is 50 cm wide. 

Unit 1/ square S34-35:

This square represented part of the fenced area 
in the first part of this year’s work in square 
(S34) and small part of (S35)measuring 
10m x 10m (Plate 1.18a). These squares are 
situated in the northwestern part of the fort. 
Various architectural elements found in these 
units are  as under:

1.Western wall of the fort:

The wall was build with large granite rocks, 
oriented from south to north, 1.10 m long 
and begins from east and run towards north 
again. Its total length is  5.70 m and 1.50 m 
wide. It represented the main wall of the fort 
and situated in the middle of square 10. 

2.The Stairs:

Stairway attached to the western side and 
located in the middle of the square, built 
with  stones and oriented from north to south. 
The size of the first stone from top is 2.10 m. 
The wall composed of three stones of 2.80 m 
wide, 55 cm long. The stairway in the  west 
of the wall date back to  Islamic era (Plate 
1.19b).

3.Mud bricks:

The bricks are made of clay and attached with 
plaster. There are 11 layers of mud bricks 
placed one over the other covering an area 
of about 4.50 m x 7.90 m. Mud bricks were 
made and later installed in the late Islamic 
period (Plate 1.19c).

Jarash excavations (10 and 11 seasons 1439-1440 H / 2019 AD
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4.Architectural components:

Large number of stones found in the 
southwestern part of the square at the western 
corner. It is 2.80 m long and 1.20m wide 
(Plate 1.19c). Its use is not known but future 
digging may reveal its purpose..

5. Floor:

Paved floors are early Islamic type and were 
exposed during previous excavations. This 
year an  area of 5.7 m x 3.50 m appeared and 
documented. It was cleaned  also exterior 
part of the floor of the fort was noted (Plate 
1.20b). 

6. Stone Wall: 

It is a plastered wall of Islamic period 
oriented from east to west 3.60 m long and 
95 cm wide located in the north of the square 
continued  over the main wall of the fort then 
appeared  the red sand  floor under which 
located yellow sand layer which  is probably 
floor of the fort (Plate 1.20c). 

7. Small room:

Composed of western wall in the corner of 
last square measuring 1.60m x 1.60 m. The 
width of wall is about 90 cm and is attached 
with the northern wall of the fort 4.50m x 
90cm long.

8. Floor of the wall of the Fort:

After working in square to about 2.30 m 
inside the wall of the fort continued from 
south to north appeared the floor of the 
wall of the fort built with small sandstones 
covering the entire square.

Second Unit / Square T34-35  

`This square located in the fenced area of 
second  stage of excavation of  this season 
and represent square no T35 and remaining 
part of T34 measuring  10m x 10m (Plate 
1.21a).  These two squares are located in the 
middle of first and third unit inside which we 
found several elements.  We don’t have as 
yet details of any architectural components 
in these squares as there are spaces between 
various elements, each belong to different 
phases.

Falling  stones:      

Consisted of several stones of different size 
oriented from west to east at a length of 
3.60 m and 30 cm wide, these were part of 
architectural elements.

Northern wall:

It  is a 2.5 m long and 75 cm  wide northern 
wall consisted of two rows and made of 
irregular unorganized stones attached with 
extension 1 in the north while attached with 
another wall no.5 in the south and continued 
until  connected with section 17 in the west.
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Ferns:     
This is the remains of a fern of 1 meter 
diameter located in the middle of the square 
and filled a mixture of bones and layer of 
ashes which were  removed and clean the 
fern (Plate 1.21b).

Water tank made with bricks:
 A tank made of bricks of 20 cm diameter 
about 2.9 m in the northand3.25 m west in 
the square. It was cleaned until its depth 
(Plate 1.21c).

West-east oriented wall:
It is a stone wall oriented from west to east 
made of two rows of irregular stones without 
plaster. It was built on the foundation of three 
rows of large stones.

Wall oriented from north to south:
It is situated in the north east part of the 
square 90 cm high, 60 cm wide and2.25 m 
long buil with irregular stones.

7. Wall oriented from south to north:
It is 2.25 m long, 80 cm wide and 90 cm high.

8. Wall oriented from east  to west:
It is 2 m long and 80 cm high roughly built 
with irregular stones attached with extension 
7th and 8th.

9. Scattered stones:
A row of stones lying from east to west 1.58 m 
long with no attachment to any architectural 
structure.

Jarash excavations (10 and 11 seasons 1439-1440 H / 2019 AD

10. Curved wall:
It is a wall in the east western corner of the 
square in an angular form from north to south 
2.60m long and west to east 1.5 m long with 
mud foundations with medium and large 
sized strongly adhered stones.

11. Flt stones:
It is a row of large sized stones oriented from 
east to west parallel to item 5. It was removed 
after confirming that it has no connection or 
relation with any structure.

12. Stones in angular form:  
These are large stone lying in angular form in 
south west of the square and are 2.60 m long.

13. Stones  in the middle of the 
square:
Various size of stones lying in the middle of 
the square in semi circular form we removed 
these stones and reached to the floor.

14. Wall in  the west of the square:
 It is built with well  shaped and large sized 
stones oriented from south to north  and 
reached to section 10 in  the northern  end.

15. Flat stones:
A row of unarranged stones oriented from 
south to north about 1.75 long and 80 cm 
facing section  2 eastward and section and  
section  5 southward. Most of the stones are 
granite.

16. Stone floor:
Flat floor surface made of small stones is 
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found in the east in deep area of the square. 
It is surrounded by various items and situated 
between area 5 in the south, 2in the west and 
24 in  the north. It is extended in square U34 
and appeared there after cleaning the surface 
area in the two squares (Plate 1.21c).

17. Stone wall :
It is a 3.10 m long, 1.30 m wide wall oriented 
from east to west and located between locus 
5 and 14 westward. It is made of one layer.

18. Stone floor:
A row of stones oriented from east to west 
appeared after cleaning unit 15 is .80 m long 
and 70 cm wide.

19. Stone floor:
A row  of stones floor parallel to unit 5 at the 
south extended towards east at square U34. 

20. Water  channel:
 It is a dry water channel about 45 cm deep 
made  of stones in circular form of 75 cm 
diameter. A few pottery shreds found here 
but there is no indication fire here. Located 
in the west of the square with an opening for 
the flow of water.

21. Stone floor:
In the depth located west of the square a 
paved floor appeared 4.30 m long and 2.20 m 
wide between unit 10 northward and unit 12 
southward and unit 14 in the east over it is a 
stone structure .

22. Wall running from east to west:    

It is a wall oriented from east to west 2.30 m 
long under unit 12.It appeared after removing 
debris from southern unit and removing 
stones from locus 12. Walls here are part of 
the same unit in the square.

23. Water conduit:
It look like a water conduit running from 
south-north appeared after cleaning unit 1 
parallel to  locus 8 and locus 16.Itis 2.50 m 
long and 60 cm wide.

Excavation of 3rd square

(V34- U34- U35):
In this unit we shall try to excavate 
horizontally before removing upper layers to 
find the layers under it. We will follow the 
same scheme in this season. This way we will 
be able to note any architectural elements 
horizontally and find different phases of 
settlement in a chronological form from top 
to bottom.

We worked in three squares V34, U35, U34 
(plate 20).It is the third area of excavations 
for this season. Square no U34 measures 
10m x 10m; square no U35 7.40 m x 3.40 
and square U35 10m x 10m.It is located in 
the north western corner of third  square. 
Various artifacts and architectural element 
are in these squares (Plate 1.22c).

Locus no.2:
It is al large granite stone boulder placed In 
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a proper form in the south western corner 
(U34), facing eastward and hidden in the 
middle of the locus. It seems o be separated or 
fallen from other architectural component of 
the fort and was used again. It is not attached 
to any architectural element and its also not 
known. We dropped to about 40 cm to know 
the vertical continuation of locus 2 .We left 
it with debris and other elements and think 
it was used for some purpose on the surface.   

Locus no.3:
A row of medium sized stones located in the 
middle of Locus 2 oriented from north to 
south. We could not know its use. 

Locus no.4:
It is a two faced stone of huge stone wall 
facing towards west penetrates in the ester 
area of square V34.

Locus no. 5:
It is part of square 5m long and 5m wide. It 
was excavated in the last season of excavation 
is part of architectural elements in locus 6. 
The area was fully excavated to reveal other 
architectural components of the unit.  

Locus no.6:
Architectural element revealed in the previous 
excavations. It is the continuation of a stone 
wall oriented east-west. This locus is further 
extended towards west and south and enters 
in a sandy western passage of square U34.

Locus no.8:
It is a larger boulder fallen vertically in the 
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middle of the unit on the sandy area with no 
connection with any element. It seems to be 
transported and is not in its original position 
and placed on top of the wall (locus 6).   

Locus no. 9:
A variety of several stones in the form of 
cairn located in the northern and western area 
(Locus no 2) . There is a large stone boulder 
in  this locus apparently seems to be an alter  
All the stones are moved and disturbed.

Also located, internal architectural elements 
representing 3rd and last architectural phase 
in this square. Other architectural remains 
represent  alterations and  changes permanent 
features of (middle) phase 2.

Surface layer (locus 10-16)
The surface floor of the site was full of large 
stone scatter, some stones were huge most 
likely  remain of building structures, around 
these rocks bushes, plants and parts of mud 
bricks in addition to sand was on the site. 
Under this layer appeared the floor (locus 
17).

Locus (17)
It represented a soft layer of mud floor mixed 
with small part of pebbles and pottery shreds 
in addition to some parts of stone grinders a 
two pieces of 

(Locus 18)
It is a water conduit of 5 m long and 500 
cm wide built with parallel rows of granite 
stones, well cut and huge. It was cleaned 
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and falling mud inside and other materials 
removed. Also located appeared a large stone 
fallen from the wall of the fort (locus 14) I was 
carved and has signs of cutting. It is 1.85m 
long, 36 cm wide and 35 cm deep, the water 
tributary ended attached to the northern wall 
of the fort with an outside triangular shaped 
water tank. It is 56 cm long, 30 cm wide, 8 
cm deep and 18 cm high.

(Locus 19)
Eastern wall is part of the exterior eastern 
wall of the fort.

(Locus 20)
It is a wall inside the fort parallel to locus 
19 with a distance of 20 m between the two 
walls and oriented towards sandy passage 
south of the square. It continues outside the 
square.

(Locus 21)
It represented a muddy area probably part 
of a floor added later and is part of a small 
architectural unit (locus 12) mentioned 
earlier. Locus 20 is a small stone wall of 
medium sized stones extended towards north 
south parallel to wall (locus 12). This locus is 
part of a room   located northwest of square 
U34. It is rectangular shape surrounded 
by Locus 12 in the east and Locus 6 in the 
south and Locus 20 in the west. We assume 
that it was added later and represent later 
settlement on the site. Also the construction 
style suggested that this area was built in the 
Abbasid period.

We noted certain divisions of rooms in 
this architectural unit and also noted some 
construction details in this unit. In the later 
phase certain changes in building material 
and construction style changes. New 
additions were made in the later period thus 
this architectural unit and there is evidence 
of two different areas in the same building. 
It needed further excavations to know all 
phases of construction previous old and new 
additions.

(Locus 22)
Excavations beside Locus 2 revealed a row 
of stones 2 m long it seems to be extension 
of lower locus of Locus 2. It is as yet not 
possible to find its horizontal extension and 
its relation with other loci. 

(Locus 23)
It seems to be two stones, well cut and well 
shaped like stones of a stairway while besides 
Locus 7 located several thick and rough 
pottery shreds probably shreds of large thick 
walled jar. It could be part of a large broken 
part of a fern. Burning sings are found on 
the outer part of the shreds which gives the 
evidence that it was part of large cooking pot 
and not the fern.

Analysis of layers:

This analysis based on the layers located 
during field work and excavations by the 
researcher,  without taking into consideration 
the nature of layer or dating or culture of 
specific heritage. Studied according to 
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according to changes occurred on the site, 
settlement pattern and chronological sequence 
of activities and changes occurred on the site.

Layers and phases:

This year we found two main layers divided 
into five phases of settlement. The standard 
of division of layers based on collective 
human activities, link between them, at the 
same time their association with past and 
future. The phase represented main primary 
and elementary changes in human activities 
according knowledge of their social and 
cultural values from past to present and limits 
of changes in the nature of the area. At the 
same time cultural traditions are maintained 
as such.

The two areas under study represent low 
cultural elements, thus a locus or a group of 
loci had relationship with the future human 
activities and settlements. The use and 
dependence, relationship with time and space 
follows human social and physical activities 
that we observed in this study of this site.

Phases of first layer:

First phase was simply beginning of the study 
to be sure about the potential of the site until 
we revealed the importance and originality of 
the site.

First Phase (B) is one of the oldest phase 
explored during this season and  represent a 
number  of floors.        

Second layer phase:   

This phase represented the time of demolition 
of buildings of first phase. We think the site 
was not used in this phase as there are no 
clear architectural remains of this era. The 
debris proves that what we concluded is 
appropriate.

Third layer phase:

At this stage return the construction of 
buildings again and sings of walls appeared 
in addition to other interior walls.

Fourth layer phase:

This phase represented by buildings parts 
which are found buried and covered by 
debris. The architectural plan indicated 
presence of buildings at the surface and 
certain changes occurred at this phase in 
architectural elements.

Fifth layer phase: 

Fifth phase (a) is period of demolition and 
complete destruction of the site and changed 
in to a Tel covered by sand.

Fifth phase (b) represented recent work, 
cleaned the upper surface of the site before 
starting excavations. 

In the picture represented sequence of various 
phases of layers although it is not completed 
as it is the initial report of limited information 
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of a small area. So we left open the results 
for the future excavations of other units and 
studies. It is possible that opening of new 
squares and areas shall reveal new aspects of 
the sites that may add new information on the 
sequence of time and space. Thus this study 
is tentative subject to future excavations and 
studies.

What is shown in this report is the 
understanding of the excavator based on this 
season’s fieldwork while work shall continue 
in the subsequent seasons and new aspects 
will be revealed on the basis of new finds 
of pottery shreds, inscriptions and analysis 
of bones and other artifacts and a complete 
figure will come out of those studies.

Archaeological studies:

Very few archaeological objects such as 
pottery shreds of pots, thick jars made of 
rough and coarse paste mostly without 
decorations are located.  Some straight and 
meandering lines on external body are noted.  
Following are Important artifacts located in 
this season:

A collection of pottery shreds forming a small 
jar needs some restoration.

Part of a steatite stone lamp having 
geometrical patters on the external body.

A polished quartzite stone used for decoration. 

Pottery:

It is known that there is no proper system 
of documentation and classification of 
shreds located on the archaeological sites. 
Registration and study of pottery shreds is 
different at different sites based on the target 
of excavation and depends on the availability 
of material and human resources and the 
phases of pottery production. We study shred 
according to the settlement phases on the 
site, cleaning of salt and dirt from the shreds 
avoiding mixing with other materials and to 
be sure that the information cards are properly 
filled by the researcher. We study the pottery 
from the site according to nature of the site, 
material available for making objects and the 
method of excavating the site.

We classified the shreds after cleaning and 
washing and divided according to excavated 
units.  Sheds were divided according to each 
unit, locus and architectural phases. The 
pottery shreds were studied as under:

Dated relatively as per local and non local 
known historically such early Abbasid pottery 
and decorated shreds .The Abbasid shreds 
are colored and decorated with metal paste. 
These are dated according to the chronology 
of layers between first century Hegra to 3rd 
century Hegra      

According to the changes and style of 
manufacturing, shapes, size, physical 
features and decorations and according to 
find in different layers,  areas, locus and arch 
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architectural phases. 

We took samples of common and similar 
shreds with purpose of collecting specific 
number of  shreds from the site and material 
such as mud, clay, color of paste, burning etc  
and  surface specifications, shape , size and 
decoration.

Resullt :

Initial study of layers, architectural sequence 
and artifacts at the site of Jarash revealed that 
it was inhabited since pre-Islamic period and 
settlement continued until 4th century Hegra. 
The study of building material such as paved 
floor with gypsum and other parts of the site 
suggested that the site remain inhabited in the 
early Islamic period.

The architecture at Jarash differentiate by the 
use of granite stones as basic element of the 
buildings. It was found in abundance in the 
neighboring areas of the site . The people had 
the capacity to shape the stones according 
to their need and use in the buildings or 
everyday use objects. Some of the walls are 
1 m wide built one granite large strong stone 
foundations

During excavation woks in this season 
several different types of coarse red color 
pottery shred were located similar to 
Byzantine type in addition to blue glazed 
and metal base shreds scattered on the site. 
These are Abbasid pottery shreds indicating 
the continuity of Islamic era for long time 

at Jarash. Also glass pieces, metal ore and 
steatite stone objects also located on the site.

Recommendations:

1.To continue exploration  and excavations 
outside the fort in the north east to highlight  
the wall o  the fort from outside.

2.To continue excavations in the north  of 
the Tel at the site where excavations were 
conducted in the previous seasons.

3.To conduct sounding inside the mosque to 
develop a connection  between early and late 
Islamic period.

4.To continue cooperation with local social 
community according to the advise of His 
Royal Highness.   
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Statement of artifacts collected during 11th season of excavations:

No Registration 
number. Object Square                    Description

1 1/11j shreds S33

Pottery jar, small oval shaped, brown color, 
burning signs, restored, some body and base 
parts are missing, decorated at the mouth need 
some work.  

2 2/11j shreds T33
A  large part of pottery lid most part missing 
orange  paste ,roughly fired.  

3 3/11j shred V33
Part of a pottery bowl with attached neck and 
decorated neck in page color, roughly burned.

4 4/11j shred T33
Part of the neck of a bowl, with  neck attached 
to the body, decorated neck, brown color, 
roughly burned. 

5 5/11j shred V33
Part  of a pottery neck, large size,  page color 
paste, roughly burned.

6 6/11j shred V33
Part  of a pottery neck, large size,  orange color 
paste, roughly burned.

7 7/11j shred U33
Part of a pottery bowl, orange colored, rougly 
burned.

8 8/11j shred U33
Part of a pottery bowl,  interior page color, 
roughly burned.

9 9/11j shred T33
Part of  the body of a bowl, polished interior 
and exterior in white color, zigzag decoration  
lines at outside ,well burned.

10 10/11j shred T33
Part of a neck of a pottery bowl with decoration 
lines brown color well burned.

11 11/11j shred T33
Part of the neck of a bowl, thick with deep 
geometrical decorations, brown paste, well 
burned.

12 12/11j Shred U33
Part of a thick bowl with decorations rough 
made and low fired.

13 13/11j Shred U33
Part of pottery bowl with decorations on body, 
poorly burned, thick body.

14 14/11j Shred T33
Part of a straight handle , light brown, well  
burned.
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No Registration 
number. Object Square                    Description

15 15/11j Shred T33
Part of a pottery handle, circular shaped, brown 
color.

16 16/11j shred T33
Part of a circular base, light brown color, 
roughly burned.

17 17/11j shred T33
Part of a circular base, light brown color, 
roughly burned.

18 18/11j shred V33
Part of a pottery bowl, small with  geometrical 
decorations, yellow in color, dated early Islamic 
period (Fatamid).

19 19/11j  Decorated 
shred T33

Part of a decorated bowl white from inside and 
outside, interior decorated in green .

20 20/11j Decorated 
shred T33

Part of a decorated bowl white from inside and 
outside, interior decorated in brown.

21 21/11j Decorated 
shed

Part of a decorated bowl white from inside and 
outside, interior decorated in white from inside  
and outside.

22 22/11j Decorated 
shred V33

Part of a decorated bowl white from inside and 
outside, interior decorated with black dots.

23 23/11j shred T33 Part of possible a jar of  

24 24/11j shred T33
Pottery shreds may form lake a jar after 
combining 51 collected shreds.

25 25/11j shreds T33 5 shreds of a possibly a jar.
26 26/J11 shreds T22 35 shreds of possibly a jar.

27 27/J11 Steatite 
soap stone S33

Front part of a lamp with geometrical decoration 
on  the body.

28 28/11J Steatite 
stone U33 Part  of a steatite  stone object.

29 29/11j Steatite 
  stone T33

Part of the base of a bowl and body with square 
shaped handle.

30 30/11j Steatite 
  stone T33 Part  of the body of an object with two handles.

31 30/11j Steatite 
  stone T33

Part of the body of an object with attached 
handle.
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No Registration 
number. Object Square                    Description

32 30/11j Steatite  
stone T34 Part of the neck attached with handle. 

33 33/11j Steatite 
stone T33

A circular object with a hole in the center 
probably was used as weight.

34 34/11j stone T33
Head  of a bull and part of slaughter stone made 
of sandstone. 

35 35/11j stone T33
Stone bowl, half of it missing, made of 
sandstone.

36 39/j11 stone T33
Circular shaped object of basalt.

37 37/11j stone T33 Circular shaped object
38 38/11j stone T33 Circular shaped object 0f basalt stone.

First 
Re-

porty
39/j11 stone T33 Triangular shaped object.

40 40/11j stone T33 A basalt stone bowl .

41 40/11j stone T33
Grinding stone located in the middle of the 
room.

42 42/11j marble T33
Part of the base and body of a bowl made of 
marble.

43 43/11j quartzite T33  Part of a quartzite stone.

44 44/11j quartzite T33
Part of a quartzite stone probably  was used for 
decoration

45 45/11j Gypsum T33 Part of a decorated gypsum tile.
46 46/11j Glass T33 Part of a red colored glass object.
47 47/11j shred T33 16 Shreds of a jar.
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The 2017 campaign in Qurayyah lasted from 
Nov. 3rd to December 2nd, 2017. The Saudi-
Austrian joint team included a maximum of 
15 members and a minimum of 8. 

Also this year we wish to express our thanks 
to all authorities at the SCTH, especially its 
President HRH Prince Sultan bin Salman 
bin Abdulaziz and his Deputy Dr. Ali I. 
Al-Ghabban, Dr. Hussein Abu Al-Hasan, 
Vice President of SCTH for Museums and 
Antiquities Sector and last but by no means 
least Dr. Abdullah Al-Zahrani, Director 
General of Research and Archaeological 
Studies for their support, as has become 
customary already since last year. Without 
their unstinting and generous backing 
archaeological research on the site of 
Qurayyah would have never been possible. 
To them and the entire Qurayyah team goes 
our heartfelt gratitude3.  

The Saudi team included, at different times, 
the following members: Riyadh Asiri, 

1 Department of Near Eastern Studies, University of Vienna.
2 Saudi Commission for Tourism and National Heritage (SCTH).
3  Both the two cars and the rental of the excavation house have been organised by the SCTH. For all their 

efforts in furnishing the house and the supplying the expedition with everything needed, the Saudi component 
deserves our special appreciation. All members of the Austrian team have to be wholeheartedly thanked for 
their unrelenting commitment and for putting at disposal of the team their equipment, from cameras to laptops. 
5The following workmen helped us in the field: Area A: Zabihullah, Hazartshah, Area B: Rahat, Zekirullah 
Mesalkahn; Area C/Area R/Area N: Kabir Shafiullah, Atallah, Sardar Khan; Area D: Ahmet Rattunshek, Islam 
Gujer substituted by Zabirullah, Wahid el-Hak; Area M; Kamal Ibrahim Ali, Hukhiyar, Zhah ul-Hak. At home: 
Nasser Mohammed Nasser and Mohammed Sharif cooked for us and Abdulmanam helped at home and with 
pottery washing. 

Director, Abdulaziz Almadble, Abdulrahman 
Youssef, Mohammad Malki, Majid Dahesh, 
all SCTH. 

The Austrian team was composed of the 
following members: Prof Dr Marta Luciani, 
Director, Dr Andrea Intilia, Archaeologist, 
Michaela Binder, PhD, Anthropologist, 
Laura Machel, MA, Archaeologist, David 
Blattner BA, Archaeologist, Monika 
Nordang Enehaug, Anthropologist, Benjamin 
Spindelberger, Archaeologist, Shauna 
McGlone, MFD, Volunteer, Tessa Rickards, 
MA, Illustrator, Christine Kainert, MA, 
Illustrator, Drs. Reinder Neef, Palaeobotianst, 
DAI, Berlin, Michael C.A. Macdonald, MA, 
Epigraphist, Prof. Dr. Christopher Lüthgens, 
BOKU Wien and his MA students Sabrina 
Procházka and Gustav Firla, all Geo-
morphologist. The entire period we were 
supported by 13 workmen in the field and 
two cooks and one kitchen and house help at 
the excavation house5.  We are very thankful 
for their help without which we would not 
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have been able to achieve all the work we 
carried out during the campaign. 

The work of the Austrian team is financed 
by the Augustus Foundation. Several 
additional parties have contributed to the 
success of this campaign so it is a pleasure 
to mention them and thank them all here. 
Travel expenses and salary for Michaela 
Binder and Monika Nordang Enehaug was 
granted by the generous backing of the 
Österreichisches Archäologisches Institut 
and the Pöch Foundation. We wish to thank 
ÖAI Director PD Dr. Sabine Ladstätter for 
her support to the project. Together with 
the head of the Naturwissenschaftliches 
Referat of the German Archaeological 
Institute, Drs. Reinder Neef and Dipl.-
Biol. Michèle Dinies they must be 
thanked for their support in preparation 
and collaboration in all possible instances. 
Prof. Dr. Claudia Theune-Vogt, Dean of 
the Faculty for Historical and Cultural 
Studies of the University of Vienna and 
Dr. Margarete van Ess, Scientific Director 
of the Orient Department of the German 
Archaeological Institute each kindly lent 
us one total station for the campaign. As 
in the past Prof. Dr. Ricardo Eichmann, 
Director of the Orient Department of the 
German Archaeological Institute as well 
as the Head of the Tayma team, PD Dr. 
Arnulf Hausleiter have facilitated in a 
number of ways the different procedures 
for organising the campaign. This year 
too, they have graciously agreed that their 
collaborator Dr Andrea Intilia could take 

part in the Qurayyah expedition4. They are 
wholeheartedly thanked for their support.   

On November 16 Dr Majid Al-Anizi and 
Aliza Zur, MA from the Saudi-German Team 
at Tayma came for a day visit to the site. On 
November 28 Ricardo Eichmann and Arnulf 
Hausleiter visited the site and excavation 
house in Al-ʿAiynah for the first time after 
the start of the project. On November 29 we 
were kindly received by the Governor of 
the Tabuk region, HRH Fahd bin Sultan Al 
Saud and by Fahad Aweidha and Abdulillah 
Taymani of the SCTH office in Tabuk. 

Research strategy  

In its aim of reconstructing formation, life, 
abandonment, re-occupation and demise 
of the site throughout its settlement history 
(Luciani – Alsaud 2018), during the third 
excavation campaign the Saudi-Austrian 
project at Qurayyah has focused on the 
following research avenues: 

Intensify data collection on the cultural and 
chronological frame of occupation of the 
oasis. This goal was aimed at in Areas A, B, 
D, K, M and N (Plate 2.1a). 

Continuation of research on human remains 
and death-related behaviour. This has been 

4 Prof. Dr. Said’s and M.C.A. Macdonald’s kind 
support and friendship are here also acknowledged. 
All members of the Austrian team must be thanked 
for their dedication and personal commitment to all 
phases of the work in the field and its preparation 
in Europe. 
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developed in Areas A-C (Luciani et al. 2018). 

Pursue the investigation of the economic 
base of the settlement, in particular pottery 
and metal production, in Areas A and M. 

Environmental conditions and human agency 
leading to the formation of the settlement and 
the exploitation of the local natural resources. 
This was carried out in Areas E, F, J, P, Q, SP, 
T and U (Plate 2.1b). 

The first series of radiocarbon dates have been 
published (Luciani – Alsaud 2018 and Luciani 
et al. 2018) and indicate that the site was 
settled at the latest from the 3rd millennium 
BCE onwards and was repeatedly occupied 
down to  the 1st century BCE. Previous 
evidence of a Neolithic presence (Parr et 
al. 1970) may be considered confirmed by a 
sporadic find from our controlled excavation 
(Luciani – Alsaud 2018, 179 and Fig. 12) but 
there are no dated deposits as of yet.  

As the excavation continues it is apparent 
that the occupational history of the site is 
significantly richer and more complex than 
previously thought. In order to understand 
the formation and the development of the 
oasis, therefore, it is our explicit effort to 
try to document as wide a spectrum of the 
occupation as possible and to substantiate 
our archaeological findings with a systematic 
programme of radiometric dates. 

We will present the results of the 2017 
campaign under the different excavation areas. 

Area A5 (Plate 2.2a):  

In last year’s report for ATLAL (Luciani – 
Alsaud 2017 [in press]) we pointed to there 
being three different phases of use for the 
kiln excavated in Area A. Over the last three 
years, we are able to distinguish six different 
phases of use in area A, detected during the 
excavation of pottery kiln SU 17. Phase 6 
(discovered in 2017) represents a predecessor 
kiln, not yet investigated in detail. Phases 
5 and 4 are the phases of use of the kiln 
(correspond to Phases 3 and 2 of the 2016 
excavation season Luciani – Alsaud 2017 
[in press]). Phase 3 (corresponds to Phase 3 
of the 2016 excavation season, see Luciani 
– Alsaud 2017 [in press]) its abandonment. 
Phase 2 is a reuse of the abandoned fire-
chamber of the kiln as burial pit. 

Phase 1 is the most recent use and partial 
erosion of the area. 

 We will describe them from top, more recent, 
to bottom, more ancient. 

Phase 1 is constituted by the abandoned kiln 
and recent deposits of material represented by 
the uppermost layers in area A [SU 1, SU 2, 
SU 3, SU 5, SU 272, SU 273, SU 284]. They 
include looting pits and 1980s soda cans. 

Phase 2 is characterized by the already 
abandoned kiln [SU 17], whose combustion 
chamber [SU 615] was repeatedly used during 

5 Austrian Team: D.M. Blattner. Text: M. Luciani 
with D.M. Blattner. 

Qurayyah 2017. Third Season
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at least six different sub-phases (f-a) as burial 
pit for total of at least 20 individuals (MNI). 
The anthropological analysis of the remains 
resulted in the distinction of two adults (>20 
years of age), two juveniles (one aged 6-12, 
one 13-20) and 10 new-borns. For the first 
interment – Sub-Phase 2f – a pit [SU 45] was 
dug into the debris within the fire chamber. At 
the same time, the old abandoned surfaces of 
the kiln were restructured by extremely hard 
and compact surfaces right above opening of 
the chimney SU 257. 

In the last Sub-Phase 2a, as the height of the 
repeated interments raised, three rows of 
bricks [SU 20] (Plate 2.2b) were added to the 
rim of the pit, on top of the former opening 
of the kiln, in order to obtain additional 
burial ground, i.e. pit for the interments. This 
is further proof of an intentional, repeated 
interment process inside the kiln, continued 
in time. While the human remains were not 
visibly in articulated position, the finds, e.g. 
faience bead necklaces were. Moreover, the 
recurring pattern of the interments and the 
completeness of the skeletal record point to 
these disposal of the dead as being primary 
burials. Radiocarbon determination indicate 
a date at the end of the Late Bronze Age for 
these remains (14th–12th century BCE, see 
Luciani – Alsaud 2017 (in press), fn. 38 and 
Luciani – Binder – Alsaud 2018, 190 fig. 6). 

Phase 3 represents the abandonment phase of 
the kiln, after it fell out of usage, but before it 
was reused as burial place. Some intentional 
activities such as blocking the chimney 

with bricks SU 533 as well as the ashes 
accumulation SU 288, that filled up the fire-
chamber can be attributed to this phase. The 
latter has been dated to the 14th–12th century 
calBCE (1381-1131 cal BCE, Luciani – 
Alsaud 2017 (in press), fn. 38). 

Phase 4 is defined by the new floor level SU 
520/300, extending around large parts of 
the outer area of the kiln. This included also 
sealing the pits cutting the virgin soil [SU 
276] in the West of the kiln, dug in Phase 6 
and used in Phase 5. They were by now filled 
with debris and covered by this same floor. 
As the building activities in the entrance area 
prove, (floors SU 627 and additions SU 622, 
SU 613, SU 626, SU 625, SU 612] there were 
repeated ameliorations on the architecture 
in this phase. However, as these could not 
be established all around the kiln but were 
localised in the entrance area, we may think 
that they were required by the frequent and 
heavy usage of this specific zone. 

Phase 5 (Plate 2.2a) represents the building 
phase for the kiln SU 17 and the first horizon 
of usage with floors SU 49, SU 506 and 
SU 624. The building of the kiln started by 
excavating a construction pit SU 1056, which 
was dug into a thick ash layer [SU 633] from 
an earlier occupational phase. We were able 
to locate the construction pit in the South and 
South-west of the kiln structure. Due to being 
very close to the modern surface, the situation 
in the north was not as clear. The construction 
pit was consolidated by two walls in the South 
and Southwest [SU 644, SU 528] of the kiln. 
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The space in between these walls and the 
construction pit was filled by SU 647. After 
that, the area was levelled by a layer of grey 
soil with bedrockscales in between [SU 645]. 
It seems carefully selected as it was free from 
pottery or other remains. The structure of the 
kiln [SU 17] was built upon this layer and the 
bottom level then sealed with floor SU 506/
SU 624 (Fig. 5). The construction of chimney 
SU 257 also falls in this period. Only few, 
very eroded bricks of the roof construction of 
the kiln were preserved along the upper level 
of the kiln construction [SU 289], arranged 
in a circular way. This may indicate a domed 
construction. The retaining walls SU 644 
and SU 528, used as consolidation walls for 
the construction pit continued to be used as 
retaining walls for this floor. The pits dug 
into the virgin soil [SU 276] in the West of 
the kiln during preceding Phase 6, were still 
in use during this period. The bottom of these 
pit shows that they were used in connection 
with water – possibly for the preparation of 
mud or clay for building or plastering the 
outside of the kiln or even for the production 
of pottery.  

Phase 6 (Plate 2.2a): the so far earliest 
occupational phase of Area A is represented 
by the remains of kiln SU 1054 and its 
construction pit SU 1055, dug into the 
virgin soil SU 276. Also walls SU 528 and 
SU 649 – SU 650 (Plate 2.3d) might have 
been part of this construction, as they were 
either directly built upon SU 276 [SU 650] 
or are clearly older than the kiln SU 17 
construction [SU 528] (Plate 2.3c). The 

general architecture and complete extent of 
this older kiln have not been exposed yet and 
may not be well preserved, because of the 
later superposition of kiln SU 17. The reason 
we suppose structure SU 1054 was a kiln, is 
the vitrification of the inner part of its walls 
(Plate 2.3d), exposed in the Northeast of the 
later kiln SU 17. The presence of wasters in 
layers predating the construction of the earlier 
kiln [SU 633] and the presence of these thick 
layers itself, resulting from the usage of a 
kiln, are additional elements in support for 
this interpretation.  

The pottery (Barbotine pottery and Red-
painted pottery) found in these earlier layers 
diverges visibly from the wasters and wares 
regularly found above floor level SU 624 
(earliest floor of Phase 5), suggesting that 
different wares were produced in this older 
kiln and that a change in pottery tradition 
occurred between Phases 5 and 6. For detailed 
results on the analysis on pottery see below. 

We have intentionally decided to call the 
painted (bichrome, monochrome) and simple 
ware pottery produced in the kiln SU 17 not 
generically Qurayyah Painted Ware (QPW) 
anymore but to call it SQPW (Standard 
Qurayyah Painted Ware). This was necessary 
when it became apparent that in Qurayyah 
more than one series of bichrome painted 
pottery was produced, already during the 
Late Bronze Age. Mostly the exact dates 
of these other productions (see e.g. below 
Area R) must still be established (Luciani – 
Alsaud 2018, 165 fn. 2). Not so for Area A 

Qurayyah 2017. Third Season
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pottery, i.e. SQPW, that already has several 
14C determinations. Because Area A pottery 
derives from Barbotine prototypes and is 
the earliest of the bichrome painted ware 
produced in Qurayyah we have chosen the 
name Standard Qurayyah Painted Ware 
(SQPW), as this was the standard set for all 
later productions. We will continue to use 
the term Qurayyah Painted Ware (QPW) 
for the assemblages we still cannot pinpoint 
precisely chronologically. 

From the deposits of Phase 5 also stems a 
different find: the painted pottery appliqué 
in shape of a ram’s head. It is applied to the 
rim of a straight-sided bowl and features a 
monochrome paint, as does the rim of the 
bowl. It resembles the two heads in shape of 
a ram, which were also appliqués and were 
also painted found in a previous excavation 
in the same context (Plate 2.4a).  

Moreover, two additional “duck”-shaped 
pottery fragments emerged from both Phase 
4 and 5 layers. From the best preserved we 
can see (Plate 2.4b) that these may have been 
the distal end of handles of a type of vessel, 
similar to a pan [QU.A.262.15, QU.A.513.F.1, 
QU.A.637.13]. Interesting is also that the 
better preserved handle seems to be covered 
by a dark red slip. Clay spherical beads 

[QU.A.30.F.1, QU.A.606.F.1, QU.A.628.F.1, 
QU.A.628.F.2, QU.A.636.F.1] were found 
throughout all phases. 

New radiocarbon determinations for Area A 
(Table 1):6

The first two radiocarbon determinations, 
both stemming from the upper SUs of oldest 
use of the pottery kiln, i.e. Phase 5 indicate 
dates ranging from the late 17th to the early 
15th century calBCE (1611-1453 calBCE and 
1658-1516 calBCE). The dates obtained this 
year are coherent on the whole – since they 
point again to an early Late Bronze Age date 
for the phase of activity of the kiln SU 17 and 
also for its predecessor in Phase 6. They also 
confirm the more ancient date of the samples 
from the Phase 5-4 kiln in respect to the ones 
obtained for the burials inside the kiln (14th-
12th cal BCE, see above). However, they 
do show one inconsistency: sample from 
SU 647, from the earliest part of Phase 5, is 
decidedly younger than the two other dates 
from the late Phase 5 (i.e. 1658-1516 calBCE 
and 1611-1453calBCE, see Luciani – Alsaud 
2016 (in press) and Luciani – Alsaud 2018, 
175, fig. 8) 

6 UGAMS = Center for Applied Isotope Studies, 
University of Atlanta, Georgia.  

 # UGAMS6  Sample ID
 (QU.Area.SU)  Material  ‰,δ13C  14C age,

 years BP ±  pMC  ±      (OxCal v4.2.4)
  CalBC date 2σ

 35787  QU.A.647.S.1  (Charcoal (tamarix -24.75  3140  25  67.69  0.2          1495-1308

 35786  QU.A.633.S.1  Charcoaled barley
 ((ordeum  -21.74  3270  25  66.58  0.21  1617-1498

 Table 1
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The date from SU 633, which should date the 
predecessor kiln underneath the Phase 5 one 
is aligned with the other Phase 5 dates but not 
significantly older, as it stratigraphically is.  

Area B7 (Plate 2.5): 

In 2017 excavations in Area B concentrated 
in the main, southern chamber of the building 
after in 2016 we had concentrated in the 
northern, ante-chamber. A floor level [SU 
669 + 668] was reached only in the southern 
half of the main chamber and so our findings 
should not be considered definitive. All in all 
we could add at least seven individuals to the 
16 identified last year. This year’s individuals 
were interred in three different clusters that 
we consider primary burials [SU 678, 668 
and 671] but a high number of scattered bones 
were found throughout the accumulation of 
almost 2m of overlapping deposits (1.75m) 
so that the final MNI (minimum number of 
individuals) is still preliminary. 

Since we have reached a floor level (at 791.60 
m asl) that is just 20 cm higher than the 
floor level reached in the ante-chamber, we 
consider this level to be very close to floor(s) 
used in the first phases of the building’s life. 
We therefore start the description of the 
stratigraphy from this floor up. This floor 
level is only 1.15m lower than the opening in 
the eastern wall [SU 225] of the building SU 
217, a window/door that may have been used 

7 Austrian Team: M. Binder and M. N. Enehaug. 
Text: M. Luciani with M. Binder and M.N. 
Enehaug. 

for accessing the burial building.  

In our stratigraphic observations throughout 
the first three campaigns we could identify 
12 different stratigraphic phases. From the 
top these are: Phases 1-3, all pertaining to 
different looting activities; Phases 4-7 upper 
deposition of burials (mainly excavated 
in the 2015 season); Phases 8-9 middle 
deposition of burials (mainly excavated in 
the 2016 season) and Phases 10-11 most 
ancient deposition of burials and Phase 12: 
building of the burial building (all excavated 
in the 2017 season). 

The presence of such a high number of phases 
attributed to burial activities and the fact 
that the two 14C dates obtained so far (see 
Luciani – Alsaud 2016 [in press], idem 2017 
[in press] and Luciani et al. 2018, 191 Fig. 8), 
which stem respectively from Phase 5 (SU 
90) and from Phase 10 (SU 325), display a 
chronological gap of several centuries (from 
the 22nd–20th to the 18th–16th century 
calBCE) can be taken as evidence for a long 
use of this burial building. 

As Phases 1-6 have been treated in Luciani 
– Alsaud 2016 (in press) and idem 2017 
(in press), in this report we will describe 
the phases 12 to 7, i.e., those discovered in 
the 2017 season and connecting with those 
uncovered through previous work. We will 
start with the more ancient ones. 

Phase 12: SU 669 (Fig. 12) is a nicely laid 
out floor made of very large local sandstone 
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slabs. At the bottom of the western wall of the 
building this was lined by a 3m long, 0.2m 
high low bench (width: 0.3m) [SU 658]. The 
bench was lined and joined to the slab floor 
by a yellow mud plaster [SU 679]. On top of 
one of the slabs we documented an elongated 
patch of red pigment [SU 675] (Plate 2.6a). No 
figure or motif can be recognised. Sandstone 
slabs are found in situ only in this building 
in Area B. In the similar burial building in 
Area C, there were several large sandstone 
slabs but they did not constitute a horizontal 
paving as in Area B but were found tilting 
in all possible directions. Because we found 
articulated remains partially below them, 
they were defined capstones (see Luciani – 
Alsaud 2017 (in press) figs. 31 and 32) but 
could have been disturbed floor stones. 

Phase 11: Above this flooring-cum-bench, 
we found the earliest for us recognisable 
primary interment. It is SU 678 containing 
the remains of two adults and one non-
adult. While the human bones were not 
articulated, their clustered position, number 
of individuals (see below grave SU 671] 
the association with grave goods (a copper 
alloy ring and a bead [QU.B.678.F.12]) the 
careful placing of the non-adult between the 
adult skulls seem intentional. However, their 
location at the foot of the eastern wall and 
lack of articulation could very well indicate 
that these individuals were in secondary 
position, or sub-in situ, i.e. as if they had 
been pushed to the side of the grave building 
to make room for other, successive burials.   

Phase 10: immediately further south of SU 
678, we found the remains of a surely primary 
burial SU 671. This has been obtained by 
cutting SU 681 the above burial’s southern 
end and possibly also parts of the stone 
flooring SU 669. In the elongated oval pit, 
lined by a mud-brick in the south [SU 680] 
were deposited three individuals, again two 
adults and a non-adult [SU 672, 673 and 674] 
that showed clear traces of articulated bones. 
This collective grave contained several grave 
goods: two copper alloy rivets – possibly 
parts of weapons [QU.B.671.F.1-2]; four 
pottery vessels [QU.B.671.F.4-7]: three 
Burnished Wares/Barbotine Pottery vessels, 
including one with incision and painted 
decoration (Plate 2.6b) and one large cooking 
pot; over 50 beads: small cylindrical beads 
made of shell and faience [QU.B.671.F.3, 
QU.B.671.F.8], and one biconical shell bead 
[QU.B.671.F.9]. It is interesting to note that 
the association of the ages of individuals is 
the same as in grave SU 678. The bodies 
seem to have been placed in the grave in 
crouching or sitting position and possibly 
covered with earth. 

In this same phase, even if not in stratigraphic 
contact with primary burial SU 671, was 
also a large cluster of animal bones with two 
groups of articulated bones that belong to at 
least one adult individual. Associated with 
these bones was a bone awl [QU.B.668.F.1]. 
In sum, during this phase there have been 
surely two primary burials in close vicinity 
to each other, with different population and 
finds but possibly relating to each other. 
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Phase 9: starting with this phase it is difficult 
to identify primary burials and the human 
remains are mostly commingled and found 
scattered throughout the different sandy 
deposits. This must have been due not only 
continuous reuse of the burial premises, and 
natural postdepositional phenomena but also 
because of looting activities that occurred 
long after the use of the burials. We have 
proof of at least two pits [SU 663/667 and 
SU 654] that cut deep into the layers of this 
phase. Two deposits are significant in this 
phase: SU 662 is a small patch of hardened 
sand, a floor level that must have formed 
because the local accumulations remained 
exposed to the weather. SU 653 on the 
other hand, is a layer featuring a number of 
medium sized stone slabs that are often in 
sub-vertical position. This evidence, though 
not very well preserved, if compared with 
the box covered by mud-brick documented 
in Area C as covering stone cist SU 463 and 
with both the Rujum Saʿsaʿ (Al-Hajri 2002) 
and the Al-ʿUla F19 cairn examples (Abu-
Azizeh 2015) and the presence of mud-brick 
SU 680 in grave SU 671, all seem to point 
to the fact that possibly single stone or mud-
brick cists were placed within the confines of 
the building and used as burial containers. In 
this phase besides the several hundred faience 
and shell beads, we uncovered two stone 
pendants [QU.B.659.F.4, QU.B.659.F.2b] 
and a fragmentary incense burner (one leg 
and part of the bowl) 

[QU.B.659.F.1] (Plate 2.6b). 

Also interesting is the presence in SU 653 of 
lithic debitage [QU.B.653.L.1]. While this is 
not precisely datable, it represents the second 
lithic find from this building. Being the other 
one a PPNB flint bowlet [QU.B.81.L.2] 
discovered in 2015 (Luciani – Alsaud 2018, 
179, Fig. 12), it may indicate that the lithic 
producing site was not very distant from the 
later Area B building. 

Phase 8: the overlying phase presented a 
similar picture of the accumulations, deposits 
and presence of human remains, even if 
featuring local differences. Here again 
we found three instances of patches that 
displayed a hardened sand level and must 
have been exposed to weathering. SU 349 
was composed of some well-recognisable 
yellow mud-bricks, possibly further evidence 
of single structures that were used for the 
repeated burials. 

Phase 7: the uppermost layer documented, 
SU 344, over 0.6m above the floor level 
contained mostly the debris of the underlying 
burials and commingled remains but also 
several complete or almost complete pots. 
Because we find evidence of human remains 
and finds up to the very top of the walls we 
must hypothesize that burials continued for a 
long time in the building. From this level on, 
the stratigraphy was the one documented in 
2015 and 2016 (see Luciani – Alsaud 2016 
[in press] and 2017 [in press]). 
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Notwithstanding the fact that the two 14C 
dates offer a great span of time (2135-1952 
BCE and 1685-1531 BCE) of possible use 
for this burial building the pottery repertory 
uncovered both this year and in previous 
campaigns is very homogeneous and distinct 
from later Area A pottery.  

It features consequently Burnished Wares/
Barbotine pottery with different relief and 
incised decoration patterns and also single 
pots that are either in Red Burnished/
Barbotine with single painted motifs or 
with vessels with similar shapes that are 
burnished and painted, with motifs that 
imitate the ones applied in relief (Luciani – 
Alsaud 2018, 192, Fig. 9). There is a small 
amount (ca. 50) of small sherds that should 
be classified as Qurayyah Painted Ware or 
other later painted wares. Because of the 
small size of the fragments and the lack of 
association with articulated finds they are 
here considered intrusive and do not influence 
our chronological determination of the lapse 
of time during which the burial building was 
in use. 

Area C8 (Plate 2.7): 

Excavation in Area C had been almost 
concluded entirely during the 2016 campaign 
(Luciani – Alsaud 2017 [in press] and 
Luciani – Binder – Alsaud 2018). In 2017, 
excavations in the outer area of the building 
as well as in its inner part have brought us 

8  Saudi Team: M. Al-Dahash, A. Al-Madble, M. Al-
Malki. Text: M. Luciani. 

to the following interpretation: Phase 4: the 
oldest phase must have seen the construction 
of the elongated main chamber, directly 
on the virgin soil. This main chamber does 
not feature doors or windows nor a visible 
access. Contrary to the building in Area B, 
no stone floor plastering has been found in 
situ in this chamber. However, from the size 
and location close to the floor level of several 
stone slabs found inside, such a floor may 
have been originally present and have been 
severely tilted by later looting activities. 
Alternatively, these slabs were used as walls 
of stone cists (see below). 

From the well preserved situation in the NW 
corners of the chamber, SU 463, where last 
year the copper alloy sword was recovered in 
situ, it is possible to hypothesise that burials 
were interred in small stone cists made of 
vertical stone slabs and covered by mud-
bricks. This would explain the sub-vertical 
position into which were found the majority 
of the stone slabs, with articulated human 
bones both on top and underneath the partially 
subsided slabs. This hypothesis fits well both 
the finding of stone slabs in sub-vertical 
position and limited amounts of mud-brick 
remains in neighbouring building in Area 
B and the comparison with both the Rujum 
Saʿsaʿ and the Al-ʿUla F19 Cairn examples 
(see references under Area B, above) that 
have small stone masonry walls constructed 
inside an elongated rectangular structure and 
would provide a similar burial environment 
for the interred. It is worth to remind that 
in Area C the earliest burial contained also 
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one crucible with traces/incrustations of 
copper alloy QU.C.460.F.12, testifying to 
the importance of copper metallurgy in this 
burial building (Luciani – Alsaud 2017 [in 
press] and Luciani – Binder – Alsaud 2018, 
193). 

Phase 3: A large, rectangular side chamber 
was added on the eastern side of the eastern 
wall of the main chamber (Plate 2.7). 

Phase 2: Leaning on the northern wall of the 
main chamber and covering the northern part 
of the Phase 3 side chamber, two low walls 
[SU 102 and SU 104] were added extending 
to the north, to build an ante-chamber to the 
main one, in approximately the same shape 
or width  (Plate 2.7). 

Phase 1: Also in the case of this building 
there has been extensive looting activity. 

Noteworthy is that both the Phase 3 and the 
Phase 2 rooms, while not containing human 
burials, featured a great deal of artefacts 
related to copper metallurgy: from at least 
two crucibles, to single copper alloy artefacts 
to several dozens of copper prills. 

Two observations thus seem in order. The 
building in Area C must have had, from its 
inception, a particular importance for copper 
metallurgists. This specific characteristic 
distinguishes it from the building in Area B.  

Moreover, over different constructional 
phases, a distinct connection with copper 

metallurgy remains constant in the rooms 
added onto the outside of the building. 

Area D9 (Plate 2.8a):  

The stratigraphic sounding in Area D 
continued in the outer courtyard area 
chosen last year (Luciani – Alsaud 2017 [in 
press]). During the 2017 campaign we have 
uncovered a total of seven additional phases 
of use (Phases 7-13).  

Typically, each overlying trodden floor will 
indicate a different phase of use. However, 
each remaking of the trodden floor may 
not necessarily indicate a significant 
chronological difference with the underlying 
one. All have given at least one but more often 
several organic samples that will be used to 
establish radiocarbon determinations. The 
following floors have been identified: Phase 
7: SU 425 (accumulation: SU 420); Phase 8: 
SU 426 (accumulation: SU 421); Phase 9: SU 
428 (accumulation: SUs 423, 429, 422); Phase 
10: 436 (accumulation: SU 431, 432, 433); 
Phase 11: SU 438 (accumulation: SU 437); 
Phase 12: SU 440 (accumulation: SU 439); 
Phase 13: SUs 442 and 443 (accumulation: 
SU 441, 445). Phases 12 and 11 seem to 
have been very close to each other, a simple 
remaking of the floor. 

All phases, from the earliest we have 
documented to Phase 6 are still inscribed in 
the frame provided by the N and S walls SU 

9 Austrian Team: S. McGlone, B. Spindelberger. 
Text: M. Luciani with S. McGlone. 
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168 and 169 but this need not necessarily 
imply that all phases of use must belong to 
the same cultural or chronological phase.  

As far as structures are concerned only 
Phase 13 and Phase 9 feature installations on 
their floors. In Phase 8 in the SW part of the 
excavation a large storage jar was interred in 
the floor [QU.D.421.F.1]. All other are simple 
earthen floors, with occasional ash lenses. 
The finds are also consistent throughout: the 
majority is represented by beads. These can 
be made of ostrich egg-shell, faience and 
stone at times associated with stone working 
tools and fragmentary copper alloy or iron 
implements. Our initial hypothesis that some 
jewel-making activities were performed in 
this courtyard does not seem contradicted by 
finds of the 2017 campaign.  

In particular in Phase 9 (Plate 2.8b) a large 
hearth made of different stone slabs, SU 
424 (Fig. 22), and a large milling stone, 
QU.D.429.F.1, were used. Associated with 
this use are the findings of a large fragment of 
Tridacna shell [QU.D.422.F.23], a large clam 
shell from the Red Sea; a small alabaster/
calcite lid [QU.D.424.F.1]; a 12.5cm long 
iron bolt [QU.D.422.F.20] (Plate 2.9c) and 
a high number of beads. This phase is the 
first of the ones defunctionalising underlying 
structures, such as wall and stone installations 

SU 435 and 434 that were used in preceding 
phases 13 – 10. 

This year’s deposits have finally brought 
more clarity on the pottery assemblage from 
this area. We had already described bichrome 
painted pottery characterized by rough 
strokes that we clearly distinguished from 
the better known, Bronze Age (Standard) 
Qurayyah Painted Ware and that we called 
Area D Painted Ware, or ADPW (Plate 2.9b).  

Radiocarbon determinations for Area D 
(Table 2): 

In order to obtain a date for this newly 
identified assemblage one  14C sample from 
one of the earliest phases of this sequence, 
Phase 11, was analysed. This has indicated a 
date in the early Iron Age (second half of the 
11th to first 10th century calBCE) for these 
deposits (see below Table 2). 

This result is a confirmation that our 
assumption that this pottery assemblage 
should not be dated to the Bronze Age is 
correct. Moreover, with its very high date 
into the Iron Age underscores the links with 
the Late Bronze Age pottery tradition, even 
if a clear difference must be acknowledged. 
The potential comparison with the 1st-2nd 
century CE pottery discussed elsewhere 

UGAMS8 Sample ID 
(QU.Area.SU) Material δ13C,‰ 14C age, 

years BP ± pMC ± (OxCal v4.2.4)     
CalBC date 2σ  

35788 QU.D.437.S.1 Charcoal 
(tamarix) -24.32  2830 20 70.33 0.19 1044-922 

 Table 2 
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(Luciani – Alsaud 2018, 169 fn. 8) while 
seeming less likely at the time being 
underscores the potential continuation of 
the bichrome painted pottery tradition well 
beyond the Iron Age on the one hand and 
the lingering unknown in our knowledge of 
similar but distinct pottery assemblages in 
Arabia, on the other hand. 

Additionally, it is interesting to remark that, 
while down to the Late Bronze Age, pottery 
assemblages from different oases resembled 
each other on a broader scale, with Barbotine 
Pottery and Qurayyah Painted Ware attested 
surely throughout the region from al-ʿUla to 
Taymaʾ (Luciani 2018, 422 fn. 124 and 125), 
in the Iron Age these pottery traditions each 
develop different local variants (in Taymaʾ, 
Early Iron Age pottery, in al-ʿUla, so-called 
al-ʿUla Ware).  

Area K10 (Plate 2.10a): 

In Area K large amount of heavily fragmented 
human skeletal remains as well as sherds 
were observed strewn all over the surface 
of the spoil heap surrounding the walls of 
the structure, on its outer side (Plate 2.9d). 
In order to preserve these bones and find 
materials and to document their dispersal, 
they were collected systematically.  

Due to time constraints work in Area K 
concentrated on intensive survey and 

10 Austrian Team: M. Binder, M. N. Enehaug, A. 
Intilia, M. Luciani. Text: M. Luciani with M. 
Binder. 

surface collection of bone and pottery. The 
spoil heap was divided into eight 5m x 5m 
squares oriented along the NW-SE axis 
and corresponding to the stone walls of the 
structures (southwest: SU701; south: SU702, 
south-east: SU703, east: SU704, north-east: 
SU705, north: SU706, north-west: SU707, 
west: SU708) and each of them collected 
separately. 

This investigation was very useful in 
confirming what had been established in the 
Area D excavation, i.e., that in Qurayyah 
there are several painted ceramic assemblages 
that are clearly distinct; that they must 
belong to different ages – not just the late 
2nd millennium BCE – and they await to be 
classified chronologically more precisely.  

The pottery collected on the surface area 
around the Area K structure includes at 
least three different assemblages: medium 
fragments of thick-walled jars, both simple 
ware and painted. The latter resemble an 
unrefined version of SQPW. A second, 
abundant assemblage also constituted by a 
bichrome painted pottery, Area K Painted 
Ware (Plate 2.10b) that seems cognate to the 
one found in Area D (ADPW). And finally a 
small amount of sherds, finer in manufacture, 
belong to the Classical period.  

The bichrome painted pottery we have dubbed 
Area K Painted Ware (AKPW) features a 
painting with broad strokes yet coarser than 
the ones attested on Area D Painted Ware 
(ADPW) but we are not entirely sure it should 
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be a different assemblage from ADPW (see 
also below pottery report). Because the date 
we had obtained from a human bone sampled 
in the structure in 2016 indicates the full Iron 
Age (730-407 calBCE, see Luciani – Alsaud 
2017 [in press], 28, fn. 34 and Luciani – 
Alsaud 2018, 187, fig. 3) and now we have 
an earlier date for ADPW, we may propose 
that that ADPW should be the Early Iron Age 
painted pottery from Qurayyah and AKPW 
the Mature Iron Age assemblage. However, 
since this material comes only from the 
surface for the time being, this must remain 
solely a suggestion because we have no 
means to assess its correctness yet. 

Area M11 (Plate 2.11b): 

Excavations in Area M, located on top of 
the Rock Plateau, began in 2016 due to the 
presence, on the surface, of waste material 
related to metal (copper and/or copper 
alloy) production and/or working (see Liu 
et al. 2015, pp. 494, 496, and 499-500). As 
this material was visible on the superficial 
deposits covering the semi-circular tower 
attached to the western façade of the Eastern 
Plateau Wall, on the surface of the area 
immediately east of it and, especially, on 
the surface of the steep western slope, it was 
hypothesised that the tower itself was related 
to the metal working activities and it was 
therefore decided to investigate this structure 
(see Parr et al 1970, 223). 

11  Austrian Team: A. Intilia. Text: A. Intilia and M. 
Luciani. 

Excavations of the tower have not been 
completed yet; at present, 4 main phases can 
be identified on the basis of the architectural 
structures and changes. Beyond the 
architecture, however, pottery and the 14C 
dates suggest recurrent if not very intensive 
frequentation of the premises that should 
add up to at least 7 phases, not counting 
the modern visits to the area.  The 4 main 
architectural phases of occupation are, from 
younger to older: 

Phase 1: grave with at least 2 adults and 2 
children in the north-eastern corner of the 
excavated area; 

Phase 2: reconstruction/blocking of the 
southern access to the tower; 

Phase 3: opening of the southern access and 
construction of the door jambs flanking it; 
construction of the eastern Plateau wall; 

The three phases identified on the basis of 
pottery and 14C dates include: 

Phase 4: presence of QPW “Classic” pottery 
in SU 591 points to a use/frequentation of the 
area prior to Phase 3;  

Phase 5: presence of SQPW pottery and a 
specific floor level (SU 600) indicate  use/
frequentation of the area distinct from Phase 
4; 

Phase 6: specific findings and 14C dates 
different from those of Phase 7 indicated 
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a late use of the tower after its original 
construction. 

Phase 7: foundation of the tower. 

Phase 1: Human bones [SU 593] were 
encountered in the north-eastern corner of 
the excavated area, east of Wall SU 560. The 
remains are immediately below the modern 
surface of the site, so the uppermost bones 
are poorly preserved. The remains have 
not been fully excavated yet, due to lack of 
time. The bones exposed thus far have been 
preliminary attributed to at least 4 different 
individuals, 2 adults and 2 children; they are 
mostly disarticulated, so it is still unclear if 
these are primary burials or rather secondary 
deposition(s) of human remains originating 
from somewhere else. 

Pending full excavation of the area, a number 
of elements seem to suggest the interpretation 
of these remains a primary burial(s): some of 
the bones are still in the correct anatomical 
position; a number of small beads were 
recovered from the deposit around the 
remains; a relatively well preserved small 
pottery vessel was found next to a child skull, 
suggesting its voluntarily deposition as grave 
offering (Plate 2.11a); a series of stones 
partially exposed to the south and south-east 
of the bones might represent the remains 
of a burial structure around the bones, with 
Wall SU 560 representing its western limit. 
If these are indeed the remains of a primary 
burial (or of a series of primary burials), then 
the disarticulation of most of the remains 

exposed thus far could be due to their location 
very close to the modern surface. 

At present, no date can be offered for these 
burial operations, but they stratigraphically 
represent the latest activities identified within 
the limits of Area M, i.e. during or later than 
the Iron Age. 

Phase 2: The latest phase of use of the tower 
is very poorly preserved, being represented 
only by the remains of two small walls, SU 
568 and SU 579, located in the south-eastern 
corner of the structure, north of the southern 
access (Plate 2.12a). SU 568 and SU 579 
might represent a later reconstruction of the 
two jambs of the southern access. A small 
patch of possible trodden floor exposed to 
the weather [SU 576] preserved in the corner 
formed by Plateau Wall SU 572 and wall SU 
579 could be all that is left of the inner floor 
of the tower during this phase. Alternatively, 
SU 568 and SU 579 could actually be part of 
a single structure built in front and partially 
across the northern end of the southern 
access, effectively blocking it. The fact 
that SU 568 was not built directly on top of 
earlier western door jamb SU 571 but rather 
on an accumulation of sand [SU 567] seems 
to support this hypothesis, but the structures 
in this area are too poorly preserved to reach 
a definitive conclusion on this point. If the 
deposits, also those located outside of the 
tower proper can be seen as the accumulation 
after the last phase of use [SU 587] of this 
area before its use for burials during Phase 
1, then we can propose a date for these 
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modifications and use of the premises of the 
tower. The pottery is perfectly comparable 
to the bichrome painted specimen we have 
documented in Area D, also called ADPW as 
well as those found on the surface of Area K 
(AKPW). Therefore a dating in the Iron Age 
must be envisaged. 

Phase 3: The intermediate phase of use of 
the tower attached to the western façade of 
the Eastern Plateau Wall is represented by 
the opening [SU 877] of the southern access 
to this structure and by the construction the 
stairs [SU 573, SU 854 and SU 855] flanked 
by two door jambs [SU 571 and SU 853] 
attached to the inner façade of tower wall 
SU 559. South of the tower, trodden floor SU 
588, gently sloping down to the south and 
west, allowed reaching the southern access 
from the central sector of the Rock Plateau 
(Plate 2.12b). 

The irregular sides of the narrow opening 
through wall SU 559 suggest that his was 
not an original feature present from the 
beginning but rather that is was obtained in 
a second moment by removing a section of 
the wall [SU 877]. The fact that this opening 
is 0.8 m higher than the lowest trodden 
floor (SU 856, see description of Phase 7, 
below) identified south of the tower seems 
to support the hypothesis that this opening 
was not originally present when the tower 
was built; otherwise, this gap could only 
be bridged by the means of stairs, of which 
no trace was found south of the tower, or 
of a movable ladder. Inside the tower, door 

jamb SU 571 was built west of the southern 
access on an irregular foundation made of 
flat stones [SU 584] which filled the lower 
part of the depression present in the area; 
jamb and foundation both lean on the inner 
façade of tower wall SU 559. Eastern door 
jamb wall SU 853 was built in the corner 
formed by walls SU 570 and SU 572; it is 
at present unknown if this structure was 
built on a foundation similar to SU 584. 
After the construction of the western jamb, 
the depression present at the base of tower 
wall SU 559 was filled by an accumulation 
of loose sand containing a number of middle-
sized stones [SU 567]. No floor belonging 
to this phase of use was identified inside the 
tower, but such a feature would have been set 
above sand accumulation SU 567. 

To this phase belongs also Eastern Plateau 
Wall SU 572, since it was built on an 
accumulation which covers wall SU 872, 
currently assigned to Phase 7 (see below). 
Wall SU 570, built above the south-eastern 
end of tower wall SU 559 and wall SU 852 
has also been assigned to Phase 3. The exact 
relations between the different walls which 
constitute the southern half of the Eastern 
Plateau Wall are, however, still largely 
unclear, as these structures have not been 
sufficiently investigated yet. 

The pottery sherds recovered from external 
stone collapse SU 582, identified above 
trodden floor SU 588, all belong to the 
pottery assemblage identified in Area D 
and now called ADPW (Plate 2.13 b, c). 
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This includes also a vessel with a bichrome 
depiction of a camel. Similar fragments 
come also from surface finds in other areas 
of the site [QU.K.704.8, QU.S.9051.2]. The 
assemblage should be dated to the Iron Age 
(see above under Area D and Table 2). If this 
pottery will be confirmed having a late 11th 
century to 10th century calBCE date it would 
display among the earliest, if not the all-time 
earliest depiction of a camel (Magee 2015). 
There may be a chronological difference, 
within the Iron Age between Phase 3 and the 
following Phase 2 but our knowledge of these 
assemblages is still too incipient to be sure. 

Phase 4: The finding in SU 591 of a bichrome 
painted pottery sherd (Plate 2.13b) that 
resembles the pottery previously called 
‘Midianite pottery’ (and now found stratified 
in Area R) and that we chose to dub QPW 
‘Classic’ and that should have a date around 
the 14th-12th century BCE indicates on one 
hand that some slight frequentation outside 
the tower occurred. On the other hand, this 
use seems sporadic at best. 

Phase 5: This earlier phase in the Late 
Bronze Age is also evidenced not by specific 
architectural activities but by the presence 
of a floor level and one almost complete 
bichrome Standard Qurayyah Painted Ware 
(SQPW) juglet (Plate 2.14a). Contrary to 
the Phase 4 pottery, the assemblage from 
Phase 5 resembles closely the painted pottery 
stemming from the Area A ceramic kiln and 
must therefore date around the late 17th to 
the early 15th centuries calBCE (Luciani – 

Alsaud 2018). This data if confirmed beyond 
these preliminary observations, tell us that 
during Phase 4 and 5, i.e., during the 2nd 
millennium BCE, the oasis’ occupants had 
no interest in actively reconstructing or even 
intensively using the tower. 

Phase 6: A series of deposits connected to 
the use and, later, the abandonment of the 
tower room were excavated above the floors. 
A difference can be observed between the 
deposits present in the northern and southern 
halves of the room. The northern and southern 
deposits are separated by an accumulation 
[SU 862] of rather loose sand containing a 
high number of small stones and some slag-
coated sandstone fragments, slag and crucible 
fragments (see also Luciani – Alsaud 2017 [in 
press], 10-12 Fig. 35 and Luciani – Alsaud 
2018, 177-179, Fig. 10). The latter occupies 
the area above the high step separating the 
bedrock in the northwestern part of the tower 
from that in the south-western area. The 
consistence of SU 862 and the presence of 
a fissure in the bedrock below it suggest that 
this deposit is the result of water erosion and 
subsequent run-off accumulation. 

In the north-eastern corner of the room, SU 
566 was covered by sand accumulation SU 
562, which contained a high number of slag-
coated sandstone fragments related to metal 
working activities and charcoal fragments. 

In the southern half of the room, SU 594 (see 
below Phase 7) is identical in composition 
to accumulation SU 562 in the northern part 
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of the room. Dating of this phase rests, for 
the time being, on a single radiocarbon date 
obtained from a charcoal sample originating 
from accumulation SU 562. The calibrated 
date is 2192-1981 calBC (2σ range). 

Phase 7: The earliest of the phases of 
occupation identified in Area M thus far 
corresponds to the building and the first use 
of the tower attached to the western façade 
of the Eastern Plateau Wall. Tower wall 
SU 559 was founded on natural bedrock, 
exposed in the area south of it, and leans on 
wall SU 560, the northern half of the Eastern 
Plateau Wall. Its stratigraphic relation with 
the southern half of the Eastern Plateau 
Wall is still unclear, due to the presence of 
wall SU 570 (see the description of Phase 
3, above) but it might lean on wall SU 872, 
the earliest southern wall attested thus far. 
Lacking clear evidence to the contrary, the 
tower is considered, for the time being, as 
contemporary to the Eastern Plateau wall; 
however, it must be kept in mind that, since 
wall SU 559 leans on wall SU 560 and does 
not bind with it, the Eastern Plateau Wall (or, 
at least, its earlier elements), could very well 
be older than the tower itself. 

The area inside the tower is characterised by 
the presence of steps of different height cut 
into the natural bedrock [SU 598] which lies 
underneath all the deposits. The bedrock is 
higher in the east and slopes down to the west 
in progressive steps. The steps in the northern 
half of the tower room are relatively low, with 
at total difference in height of approximately 

0.6 m from east to west. In the southern half 
of the tower, the steps are more marked, and 
the difference in height from east to west is of 
approximately 0.9 m. The western part of the 
northern half of the room is approximately 
0.5 m higher than the corresponding southern 
area, due to a further step in the bedrock. 
Due to the characteristics of the bedrock, 
all Phase 7 and 6 deposits present inside the 
tower slope down from east to west and south 
(Plate 2.12 c and 2.13 a). 

The northern half of the room has been 
completely excavated and floors SU 563 and 
SU 869 exposed in their entire surface. Floor 
SU 563 occupies the highest bedrock step 
present in the northern half of the tower room, 
which extends over its whole north-eastern 
corner. Floor SU 869 occupies the remaining 
part of the room as well as the door leading 
to the eastern sector of the Rock Plateau. 
This floor slopes down gently towards the 
west, following the steps in the underlying 
bedrock. Inside the tower, its southern limit 
is represented, from east to west, by wall SU 
575 and a step in the bedrock. Floor SU 869 
is made of compact brown silt but is red in 
colour in several areas due to exposure to heat 
and/or fire. Similar traces can be observed on 
some of the stones belonging to the southern 
façade of wall SU 874 and to the norther 
façade of wall SU 875, which flank the door. 

The southern half of the room has not been 
completely excavated yet, but its layout 
was clearly more elaborated than that of 
the northern half. The easternmost area is 
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occupied by bedrock step similar to the one 
on top of which floor SU 563 was built in 
the north-eastern corner of the tower. A 
small, poorly preserved wall [SU 858] has 
been exposed immediately west of this step, 
while further to the west bedrock has been 
identified at a lower level. As excavation of 
this area is not complete details are, however, 
still missing. 

In the northern half of the room, an 
accumulation of clay fragments [SU 870] was 
identified at the base of wall SU 559. These 
fragments originally belonged to a structure 
made of light brown clay set on a skeleton 
of small wooden branches set parallel to each 
other as for a circular (?) oven or tannur-like 
structure. Most of the branches have left only 
negative impression on the clay, but in some 
cases fragments of them are still preserved, 
either as wood or as charcoal. Some of the 
clay fragments were clearly exposed to 
heat/fire and are now red in colour. Above 
accumulation SU 870 and floors SU 563 and 
SU 869, collapse SU 864 was identified in the 
whole northern sector of the tower, covered 
by reddish silt accumulation SU 566. All these 
deposits contained a high number of charcoal 
fragments as well as fragments of wood.  

In the southern half of the room, the lowest 
deposit partially removed thus far is SU 873, 
an accumulation of silt with clear traces of 
exposure to heat/fire containing many charcoal 
fragments as well as fragments of wood. 
This accumulation seems to correspond to 
accumulation SU 857 located north of wall 

SU 858. Accumulation SU 873 was covered 
by stone collapse SU 871, which is similar 
to northern collapse SU 864 but contains a 
number of middle-sized stones, which were 
exposed to fire and/or heat, as testified by the 
reddish colour and the sooth layer present on 
some of them. Collapse SU 871 is covered 
by silt accumulation SU 595, on top of which 
accumulation SU 594 was identified. All these 
deposits contain a high number of charcoal 
fragments as well as fragments of wood. 

South of the tower, the earliest trodden floor 
SU 856 leans on tower wall SU 559 and 
Plateau Wall SU 852 and slopes down gently 
towards the south. Because we needed to 
confirm the early date of the Phase 6 14C 
sample and in order to be sure about the 
stratigraphic sequence – and partially because 
some of the non-charred wood material was 
surprisingly well preserved – we decided 
to submit four samples of Phase 7 material, 
three charcoal and one wood to analysis. 

New radiocarbon determinations for Area 
M (Table 3): 

The results obtained (Table 3) while 
coming as a slight surprise are extremely 
homogeneous and perfectly fit the picture of 
the beginning of the settlement as an Early 
Bronze Age phenomenon, we are beginning 
to unravel through our work. They prove that 
the formation of the human-made oasis (see 
below for confirmation from OSL-Dating) 
must be squarely placed in the earlier part 
of the Early Bronze Age, and more precisely 
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between the 29th and the 26th centuries 
calBCE. This makes the foundation of the 
oasis of Qurayyah an event comparable with 
Southern Levantine walled settlements of the 
EBA II period (Philip 2003). 

Area N15 (Fig. 37): 

The central part of the very large area (286 
square meter), extending E-W was opened at 
10084/10172 – 10106/10172 – 10084/10159 – 
10106/10159. It is localised on the highest tip 
of the Residential Area on top of recognisable 
well shaped masonry belonging to an 
important stone building. The excavations 
revealed the presence of a staircase SU 904 
in the southern part of the building defined 
by the eastern wall SU 903 and the western 
wall SU 905. As it was a higher area of the 
building this may have represented a tower. 
The northern part of the staircase room is 
not yet clearly defined. It is apparent that the 
western access to the staircase was defined 
by western N-S wall SU 907. However, since 
some walls [SU 908, 909, 912) feature a 
different type of masonry it is not excluded 
that more than one construction phase will 
eventually be identified in the building.

The pottery from this area shows some 
coarser and some finer wares, in several 
instances with a typical painted triangles 
decoration that may be well compared with 
specimens from Area D (ADPW) and to be 
dated to the Iron Age (Plate 2.14 c).  12

Area P (Fig. 2): 

Area P was defined as the natural terrace 
with clayey stone layers that were probably 
mined for diluting this material into clay to 
be used for pottery production. Its position 
is at the south-eastern tip of the site, outside 
the corner of the well preserved city walls 
at 11000/9685 in our grid. On top of this 
terrace we have noticed large stone slabs 
placed upright into the local bedrock. This is 
a feature we observed also in the walls lining 
the outer fields’ area to the NE outside the 
NE corner of the city wall (described by Parr 
et al. 1970, Fig. 10 as Wall “M”). At the foot 
of these slabs we noticed looting pits that 
brought to the surface several painted pottery 
sherds – possibly of Classical age – as well 
as a four-footed, cubic, stone pottery incense 
burner. 

12  UGAMS = Center for Applied Isotope Studies, 
University of Atlanta, Georgia.  15 Saudi-Austrian 
team: M. Al-Malki. 

 # UGAMS12  Sample ID
 (QU.Area.SU)  Material  ‰,δ13C  14C age,

 years BP  ±  pMC  ±      (OxCal v4.2.4)
  CalBC date 2σ

 35789  QU.M.566.S.2  Charcoal
 ((populus  -26.22  4010  25  60.67  0.18  [2σ] 2576-2473

 35790  QU.M.864.S.1  Charcoal
 ((tamarix  -26.61  4070  25  60.22  0.18  [2σ] 2849-2492

 35791  QU.M.870.S.4  Charcoal
 ((tamarix  -24.93  4060  20  60.34  0.16  [2σ] 2835-2492

35792 QU.M.873.S.2 Wood (tamarix) -24.13 4050 25 60.37 0.17 [2σ] 2833-2487
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Area R  (Fig. 39):  

Area R was opened in the last two weeks of 
excavation in order to clarify the context of 
thin rectangular slab [SU 803] (dimensions: 
l: 105cm; h: 20cm; w: 10cm) on whose NE 
façade was visible a very elaborate rock 
carving (Plate 2.15b). We opened an 8 x 
10m area around the slab (10047/10041 
to 10055/10041 and 10047/10051 to 
10055/10051) located along the SW shore 
of the wadi bed flowing at the foot of the 
Residential Area.  

As far as the rock carving on SU 803 is 
concerned, it is obtained both by simple 
engraving and by etching out the background 
thus rendering the motif in a darker colour 
and slightly in relief if compared to its rear 
part. From the left (i.e. the N end) the slab 
featured two motifs (Plate 2.16a): a double-
fork design, with two spikes on one side and 
three on the other. This could be a wussim or 
the very schematic representation of a human 
being with raised arms. If so, this part of 
the drawing would be laying horizontally as 
opposed to the following ones. Underneath 
this symbol is a simple, thick zig-zag line 
representing either a snake or water. Both 
these motifs are obtained by simply carving 
the design into the surface of the stone. The 
central part of the depiction is, on the contrary, 
obtained by lowering the background 
and reserving the area with the design in 
relief. An ibex is very clearly recognisable 
standing and looking right (S). Particularly 
precise and naturalistic are the details of the 

representation of the engrailed horns of the 
wild goat, ears, muzzle and hooves. This part 
is so finely represented as to strongly remind 
of the painted representations on QPW 
pottery found in its earliest specimens, such 
as those from Area A in Qurayyah (Luciani 
– Al-Saud 2018, Fig. 5h and i) and in later 
one, such as those found in Area R and on the 
surface (Fig. 42 from Hausleiter in prep. and 
Parr et al. 1970, Pl. 42c).  

Upon close inspection we could establish that 
in the drawing of the rear part of the central 
animal, all four hooves are identical and very 
clearly recognisable. Moreover, besides the 
rendering of the head and horns of the ibex, 
that we confirm as being identical in style 
and accuracy to the ones painted already on 
SQPW, also the belly of the animal and the 
hind legs are represented according to the 
convention that QPW painters used when 
depicting the rear of a quadruped (Hausleiter 
in prep. and Parr et al. 1970, Pl. 42c), so that 
we may be sure that this part of the rock relief 
must be dated very close in time to those 
productions, i.e. in the Late Bronze Age. 

The picture in front of the ibex is more difficult 
to understand. It is composed of a lower and 
an upper element. The lower one, if seen 
as oriented like the ibex, looks like a high-
footed bowl with fire flames inside. It could 
be either a crucible or an aromatics burner. 
A bit higher than the object just described is 
a triangular-shaped representation, with two 
circles (eyes?) and two external semicircles 
(ears?) and a central carved triangle (nose? 
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Mouth?). The tip of the triangle is bifurcated 
(beard?). M.A.C. Macdonald has suggested 
that this may be a representation of the god 
Ṣalm (friendly communication) similarly to 
several rock reliefs attested in the vicinity of 
Taymaʾ. If this image is the head of Ṣalm, it 
would be represented upside-down in respect 
to the ibex (Plate 2.16a). While placing 
motifs tête-bêche, as is usually described, is 
common in glyptic, it is slightly surprising in 
this context. It remains unclear whether the 
representation on top of Ṣalm’s head should 
be seen as part of his bull horns and bushy 
hair (Winnett – Reed 1970, Hausleiter 2012, 
Hausleiter – Lora 2019) or as a separate third 
element, i.e. the crucible/burner described 
above. However this may be, the stone was 
found with the ibex upside down and the 
head of Ṣalm upright. Because of the close 
stylistic parallels we are strongly inclined 
to date the carving of at least the ibex to the 
same time of 

QPW pottery, i.e. the Late Bronze Age.  

Due to time constraints we could only 
excavate the first deposits under the modern 
surface.  In the topmost layer we found 
several specimens of either whole vessels 
of large parts of vessels [QU.R.812.F.1; 
QU.R.807.F.5-9], several beads, human 
bones [e.g., QU.R.807.SK.1], copper alloy 
fragments so that the impression is that here 
they had deepened some burials, that are, 
however, immediately under the surface and 
have probably been repeatedly eroded by 
run-off water. Therefore were nowhere the 

limits of burial pits or physical traces of a 
grave recognisable. Moreover, because it is 
found in very superficial deposits, the pottery, 
especially QPW is very badly preserved. 
Lacking reliable stratigraphy because of 
erosion the finds can only be classified on 
the basis of comparisons. Judging from the 
pottery assemblages found elsewhere in 
Qurayyah, we seem to observe at least two 
chronologically distinct phases. The more 
recent pottery is surely Iron Age and features 
bichrome painted vessels similar to the ones 
found in Area D (Plate 2.16c). In Area R we 
also found another type of bichrome painted 
pottery (Plate 2.17a) that most probably also 
belongs to the Iron Age. However, because 
we know it only from these superficial layers 
and from surface finds, we prefer to wait 
before proposing a certain chronological 
classification for it. It may be variants of 
ADPW or a different ceramic production of 
its own. 

As mentioned above, these Iron Age finds, 
though very badly preserved, must be 
interpreted as earthen burials. In the same 
area there were certainly also Late Bronze 
Age earthen burials because we find several 
complete vessels of QPW pottery, that are 
clearly distinct from the Iron Age repertory. 
This QPW pottery is systematically very 
weak, surfaces flake off and the walls of the 
vessels collapse. Run-off water, abundant 
here because of the slope, has damaged these 
artefacts very severely.  

Underneath these superficial layers we have 
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exposed (Plate 2.15a) a series of 8 different 
rooms [from SE to NW: SUs 829, 830, 833, 
832, 849; 831, 848; 847] all iso-oriented SE-
NW. We have identified the ancient line of the 
western bank of the wadi at two ascending 
altitudes [SUs 825 and 826]. This SE-NW 
line seems occasionally [SUs 828, 827, 843, 
842] paved or fortified by large, uncut stone 
blocks. On the more elevated shore [SU 
826], further to the west, rest some additional 
blocks [SUs 804, 839, 840] and the first line 
of rooms.  

These (from the North: SU 849, 832, 833, 
and 846) are formed by stone walls made 
of large, uncut blocks. The second and third 
row of rooms [SU 848, 831 and 847], directly 
adjoining the eastern row, is made of beige 
mud-bricks. As described above, on top of 
all these rooms we have remains that lead 
us to think that the topmost soil was used 
for burials. However it is not yet apparent 
whether these rectangular rooms were part of 
the burial architecture.  

The architectural features most difficult to 
explain are the one ‘sandwiched’ in between 
Room SUs 832 and 829. In between these 
two rooms they have built Room SU 830, 
a small unit made of bright yellow mud-
bricks walls [SUs 809, 810 834] that lean on 
stone wall SU 808. The room is small (max 
2 x 1.8m) and is filled by very hardened, 
extremely clean pink sand and yellow silty 
loam. Occasional pottery sherds may be 
found in this accumulation. No floors have 
been reached yet but only occasional patches 

that must have been exposed to the weather. 
The impression is that this may have been 
a deep basin for liquids or maybe receiving 
water from the wadi. Stone slab SU 803, on 
whose north-eastern façade we found the 
ibex rock carving, represented the top of the 
yellow mud-brick wall SU 834 that defined 
this room in the NE. 

The area in front of the stone slab is a platform 
also made of the yellow brick material used 
for the Room 830 walls. These bricks are 
identical in colour, shape and dimensions 
to the ones used for building the city walls 
of the Residential Area. In sum, the yellow 
mud-brick structures seem to have been 
constructed in order to prop up and support 
the stone slab SU 803. However, it is too early 
to be sure that this was its primary position, 
even if it looks likely. The limited exposure 
and the lack of in-depth exploration makes 
it also very difficult to address functional 
interpretations of this complex, beyond what 
reported above. Moreover, we still do not 
have a clear picture of the chronology of 
these structures and whether they are close 
in time to the carving or not. The pottery 
collections contained not only QPW and 
ADPW but also a number of decorated and 
simple ware specimens that we still cannot 
date accurately, beyond a generic Late 
Bronze Age and Iron Age. 

Pottery:  

The overall state of preservation for this 
year’s SQPW (see above under Area A for 
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explanation and Luciani – Alsaud 2018, 
165 fn. 2) pottery collections from the kiln 
in Area A was poorer than the one observed 
in previous seasons, the clay often being 
very “crumbly” and affected by salt, the slip 
of many vessels peeling off.  Several new 
specimens of Standard Qurayyah Painted 
Ware (Plate 2.17b) were recorded, for 
example bowls and jars decorated with volute 
motives (e.g. QU.A.636.17, QU.A.618.2, 
QU.A.645.8, QU.A.642.1).  

Compared to the 2015 and 2016 seasons, 
those fine, highly decorated vessels were not 
recovered in great numbers and were often in 
a fragile state. It became apparent that prior 
to focusing on the production of SQPW, 
the kiln (or its predecessor, see report Area 
A for description of the corresponding SUs 
and phases) was used to produce a different 
painted ware, for the time being labeled 
SQPW “Coarse Painted”, “Red Painted” or 
“Finger Painted” (SUs 23, 262, 633, 637; 
Plate 2.17c), of which some examples had 
already been noted in the preceding seasons. 
The shape repertoire, at this point, consists of 
small rounded bowls, jars with both wide and 
narrow necks and possibly bottles.  

The clay is white/light cream and rather 
fine (F.2.2 or F.2.3), the slip orange-pink 
and the paint monochrome red. The motive 
repertoire consists of broad horizontal and 
diagonal lines and shorter vertical lines/
strokes that appear to have been obtained 
by using the fingers. Pottery bearing both 
appliqué barbotine and simple (dot or broad 

lines) painted decoration also appears more 
frequently. This “Transitional” Barbotine 
already uses the same fabric as later SQPW, 
the applied  decoration  consists of horizontal 
straight an zigzag lines with (finger printed) 
dark brown/red brown dots or thick lines in 
between.  

One small fragment of bichrome Barbotine 
pottery [QU.A.642.12] with applied and 
circleimpressed white band and a rosette 
motive is also attested from the kiln deposits 
(Plate 2.18a).  

The pottery assemblage recovered from Area 
B remains homogenous in appearance and 
composition (see Luciani – Alsaud 2016, 
ATLAL 27, Fig. 29; Luciani – Alsaud 2017, 
ATLAL 28, Fig. 37 and Luciani et al. 2018, 
193-194, Figs. 9-10). The appliqué decoration 
consists mostly of wavy and/or straight 
horizontal lines, the latter accompanied by 
rows of small dots, while simple incised 
decoration (short dashes or dots, in one 
instance a triple wavy line) is rare. An 
additional instance beyond QU.B.91.2 of 
pottery with appliqué in form of a snake was 
documented (QU.B. 659.8 + QU.B.344.9; 
Plate 2.18b).  In Area B on some specimens 
brown paint can be used to accentuate the rim 
or the base of the vessel. Simple bowls, jars 
and holemouth vessel are the most common 
shapes in the repertoire; in some instances, 
handle and neck have been removed and 
reworked. Through joining within all SUs 
several additional complete vessels/profiles 
could be recorded this year. 
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For Area D it was finally possible to define 
more precisely the traits of Area D Painted 
Ware (ADPW) with sherds from stratified 
contexts as reference (see above Plate 2.9b). 
So far the majority of vessels represent 
(small to medium sized) pots and bowls 
manufactured mainly from fabrics F.2.6 
and F.2.9. The bichrome painted motives 
are predominantly geometric and consist of 
cross-hatches, vertical strokes, simple lines, 
hanging triangles and possibly butterfly and 
leaf-like/herringbone patterns. Simple ware 
vessels feature non-Bronze Age sandy clays 
(even though so far no explicit analogies 
could be found for them, yet). 

From Area M both ADPW pottery (Plate 2.13 
b, c) was recovered and SQPW (Plate 2.14a). 
The latter feature fine vessels (thin walls, 
light cream clay with little inclusions F.2.3b), 
jars and bowls, while straight-sided bowls 
characterize the ADPW repertory. No pottery 
repertory assignable with certainty to the 
3rd millennium calBCE date was uncovered 
beside a single, nondiagnostic, simple ware 
body sherd. 

As mentioned above not all pottery classes 
attested in Area R can be identified or dated 
with precision. While the Iron Age repertories 
range from well-recognizable ADPW to 
lesser known exemplars (see above under 
Area R and Plate 2.16c and 2.17a), it seems 
the Late Bronze Age painted pottery from 
this area belongs to a “Classic” sort of QPW 
– meaning not identical to SQPW but rather 
similar to that well-know from comparisons 

with other find spots outside of Arabia, such 
as Timna, Tell el-Farʾah S and Lachish (see 
Intilia 2016 for an overview). It is mainly 
represented by large bowls (Plate 2.18c), 
while jars often feature a zigzag and dots 
motives on the neck or the body.  

Occasional or systematic surface surveys 
(Areas S or Area K) in Qurayyah have 
produced pottery that adds to the repertoire 
of known wares – such as these examples of 
SQPW well demonstrate (Plate 2.18d and 
2.19a) – but also present us with pottery that 
we still struggle to classify chronologically, 
such as those on (Plate 2.19). 

Osteology: 

During the Qurayyah 2017 campaign, the 
analysis of the human skeletal remains from 
Area C could be almost fully completed. In 
Area B, the work has just started and only 
a small percentage of the population has yet 
been analysed.  

After completing the analysis of Area C, 
previous assumptions about the demographic 
distribution have to be slightly revised. In the 
collection of skeletal remains excavated in 
2016 several non-adult individuals could be 
identified. In total the minimum number of 
individuals estimated for Area C is now 21. 
Of these 14 are characterised as adults, two 
are between the age of 0-1, three between 1-5 
year olds and finally 2 non-adults between 
6-12 year olds. 
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Various pathological changes were 
observed in the remains. Among these are 
changes comprising new bone formation 
visible on the inner side of ribs, indicating 
prolonged inflammation in the tissues of 
the lungs through diseases as pneumonia or 
tuberculosis. One case of severe new bone 
formation, porosity and tubing of the distal 
end of a radius was observed, which may 
indicate that this 3-4 year old was suffering 
from scurvy (QU.C.900.H105) (Fig. 53). 
Furthermore, several cases of fractures in 
the axial skeleton were also recorded, most 
commonly in the ribs (QU.C.460.H110) 
as well as the vertebral bodies, including 
two more severe cases affecting multiple 
vertebrae and leading to spinal fusion 

(QU.C.900.H101 and QU.C.900.H102) 
(Plate 2.19d).  

Further notable fractures include: one at the 
proximal end of the ulna (QU.C.460.H110), 
the fracture of a cuboid (QU.C.460.H.108), as 
well as a compound fracture of the calcaneus 
(QU.C.460.H.108). In all but one cases, the 
fractures were healed. Only one isolated rib 
fracture was in the process of healing when the 
person died. The majority of these fractures 
is usually connected to falls from heights as 
well as impact trauma. However, elucidating 
the mechanisms and causes underlying this 
high frequency of trauma will require further 
research including contextual archaeological 
and environmental data. 

It is also worth mentioning the state of the 

dental health. Although hardly any sign of 
caries has been identified in the population, 
there seem to be a high prevalence of 
periodontitis. Both in the mandible and the 
maxilla, a complete lack of teeth distally to 
the canine, M3 or PM4, and remodelling of 
the alveolar processes were identified. 

Of further note is the context of SU 900 
(QU.C.900.H105). When analysing the 
skeletal remains from this SU, it was clear 
that the context had at least three non-adults. 
In the same context, a young animal could 
also be identified among the skeletal remains. 
In several cases young animals are found in 
close proximity to both adult and non-adult 
human skeletal remains. Further research is 
needed to fully understand the significance 
of this.  

During the last week it was again possible 
to use characteristics such as age to re-join 
skeletal remains of individuals. All together 
six individuals could be recognised and re-
joined; QU.C.460.ID.3, QU.C.900.H102.
ID.1, QU.C.900.H106.ID.1, QU.C.900.
H101.ID.2, QU.C.900.H101.ID.1 and 
QU.C.900.H101.ID.2. 

Palaeobotany 20: 

The exploration of ancient flora proceeded 
both in observation of modern landscape and 
vegetation and by the examination of both 
macro rests from the excavations in the years 
2015-2017 as well as through flotation of 
several soil sediments from the excavations 
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in order to obtain the smaller fractions of 
botanical remains for analysis. These were 
exported and will be studied in Berlin. 

Inscriptions and rock drawings: 

A first group of inscriptions and rock 
drawings were recorded during a two-
day visit to the site of Qurayah at the kind 
invitation of the directors of the Saudi-
Austrian Archaeological Expedition, Prof. 
Dr. Marta Luciani and Riyadh Asiri. 

The first day (11/11/2017) was spent on the 
west-north-western edge of the plateau, just 
below the tower, where I made a systematic 
survey of the inscriptions and drawings on 
the rocks above the cliffs, working from 
west to west-north-west (Epigraphic points 
2–8). This survey was not completed by 
the end of the day. One further, particularly 
rich, Epigraphic point (9) was recorded the 
following day (12/11/2017). 

However, the major part of the second day 
was devoted to sampling the inscriptions and 
drawings in another part of the site: the rock 
fall from the cliffs on the south-western side 
of the plateau, near the excavations of the kiln 
(Area A) and the graves with a long room and 
an anteroom (Areas B and C). Because, this 
was not a systematic survey, I have not given 
the Epigraphic points numbers, but have 
instead used letters as their “Temporary” 
identifications. Once the survey on the top 
of the cliffs is completed and the rock fall 
all around the bases of the cliffs has been 

systematically searched, these Epigraphic 
points, at present distinguished by letters, 
can be inserted into the sequence and given 
appropriate numbers. 

Finally, during the second day, I was taken to 
the rock fall at the bottom of the cliffs of the 
south-east corner of the plateau to see some 
Arabic inscriptions at “Epigraphic point J”. 

A preliminary “catalogue”, listing first the 
inscriptions and drawings by their Epigraphic 
points, and then by the subjects of the 
drawings and script of the inscriptions was 
attached to the weekly report in 2017 report 
as a separate document and will be published 
at a later date. 

Geomorphology: Area E – Dam: 

At Area E (Plate 2.1b), two trenches were 
opened to examine the soil profiles and the 
stratigraphy of the wadi sediments. One 
trench was located in the main wadi (Wadi 
Ghubai) south-west of the dam and the other 
trench directly opposite of the first one north-
east of the dam in the wadi sidearm leading 
to the settlement area of Qurayyah. Sediment 
samples were taken in 10 cm spacing from 
the recent surface down to a depth of 80 cm. 
These samples will be used to determine the 
mineralogy of the wadi sediments using XRD 
(X-ray diffraction) – samples: QU.E.1001.
S00 – QU.E.1001.S.80 and QU.E.1002.S.00 
– QU.E.1002.S.80. In addition, one sample 
from each trench was taken for the dating of 
the sediment deposition using OSL (optically 
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stimulated luminescence) analysis. Samples 
taken: QU.E.1001.S.15.L; QU.E.1001.S.15.
Lγ; QU.E.1002.S.15.L and QU.E.1002.S.15.
Lγ. Using the combined approach of 
mineralogical analyses and dating, we intend 
to reveal how the dam influenced the way the 
wadi interacts with the natural flow-system of 
the area and the surrounding morphological 
features. 

Area F – Outlet: 

From one of the walls that border the outlet 
(for localization see Plate 2.1b), a sediment 
sample was taken from the direct contact of 
anthropogenic and natural materials (Plate 
2.20a). The sample will be used to determine 
the age of the walls confining the outlet using 
the OSL method – samples: QU.F.1003.S.1 
and QU.E.1003.S.1γ. The sample was taken 
to backup and complete the results of the 
OSL samples that were taken in the previous 
field campaign in 2016.  

Area J – Inlet: 

From one of the walls that border the inlet 
(Plate 2.1b), another sediment sample was 
taken for OSL dating (analogue to the sample 
taken at the outlet in Area F). In addition, 
calcareous snail shells were collected from an 
anthopogenic layer preserved below the actual 
structure of the wall and also present in the 
wider area surrounding the inlet (Plate 2.20b). 
The OSL sample will be used to determine the 
age of the walls confining the inlet (backing 
up and completing the results of the OSL 

samples that were taken in the previous field 
campaign in 2016) – samples: QU.J.1004.S.1 
and QU.J.1004.S.1γ, and the snail shells 
will additionally be dated using radiocarbon 
dating to further corroborate the age of the 
inlet structure – sample: QU.J.1005.S.2. The 
shells will also be determined with respect 
to the taxonomy, potentially revealing 
information about the source of the original 
sediment – sample: QU.J.1005.S.1. The 
dating of the snail shells could also shed new 
light on the soil formation in the area where 
the inlet was constructed. Newly found 
and documented soil profiles show signs of 
pedogenesis developed in the anthropogenic 
sediment. For a better understanding of the 
mechanisms of pedogenesis leading to the 
horizontal structures of the soil visible in 
Plate 2.20b, samples were taken from the 
surface to a depth of 90 cm for mineralogical 
analysis. Samples taken: QU.J.1005.S.00 - 
QU.J.1005.S.90. 

Areas Q and T – Outcropping 
circular sedimentary features: 

Circular sedimentary features were mapped 
in research areas Q and T (Plate 2.1b). 
These features were initially assumed to 
be remnants of a qanat-system, however, 
previous research showed that the structures 
do not reach a sufficient depth in order 
to have functioned as aquifers. Under the 
hypothesis that the features may be related 
to the clay preparation necessary to support 
the local pottery production, two of the best 
preserved features were sampled diagonally 
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after cleaning of the surface (one feature in 
each area, sampling distance was 4050 cm, 
Plate 2.20c). Samples taken: QU.Q.1010.S.1 
- QU.Q.1010.S.13 and QU.T.1030.S.1 - 
QU.T.1030.S.17. The sediment samples will 
be analyzed for mineralogical composition 
using XRD, including the analysis of clay 
minerals. The results may then be compared 
with the mineralogy of the pottery, which 
was found at the excavation site. 

Area SP – Fracture Springs: 

The potential existence of springs on the 
northern foothill of the mesa at the site 
was discussed in previous investigations, 
however, proof of the existence of such 
springs was still lacking. A detailed survey of 
the northern slopes of the mesa (Plate 2.1b) 
revealed first indicators that springs fed from 
water routed through the fractures and cracks 
within the sand- and siltstones building up the 
mesa actually existed. A calcite-sinter (Plate 
2.16b) was found, and a sample was taken 
for laboratory analyses. The geochemistry 
of the calcite sinter will be analyzed, and 
the age of the sinter will be dated by either 
radiocarbon dating, and/or uranium-thorium 
dating techniques – sample: QU.S.1020.S.1. 
If successful, the dating of the flowstone 
(sinter) will provide a first indicator to set 
up a timeframe of when the fracture springs 
could significantly have contributed to the 
water supply of the settlement at Qurayyah. 

Area U – Fields area in the vicinity 
of the Roman Site: 

During an on-site inspection of the Area U 
some low stone walling constructions were 
noted built across the wadi bed located in the 
vicinity of the so-called “Roman Site” (Parr et 
al. 1970). These buildings are an alternating 
arrangement of steps and walls with small 
water channels on the top part. Based on 
these findings the assumption is made, that 
the steps slowed down the flow velocity of 
water and the wall dammed the water. When 
the dam height was reached, the overflowing 
water was partially channelled and directed 
to for example to some water basins. The 
residual water was slowed down at the next 
step again and dammed by the next wall.  

Similar buildings were found outside the 
outer walls of the “Roman Site”. Here the 
water was used to irrigate the fields around, 
also to slow down the water flow and to 
increase the retention area and therefore the 
discharge was reduced. This was an important 
function, because of the erosive behaviour of 
the water. In the south of the Area U some 
walls found that are longitudinal buildings 
along the wadi bed. The function of such 
buildings is to canalize the water. 

OSL samples 

Four dating samples originating from the base 
of a canal at the foot of the ‘Rock Plateau’, 
i.e. Area G provide additional chronological 
information to the one obtained by 14C 
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analyses (see above). These samples were 
analysed using the OSL signal of quartz 
stimulated at 125°C and applying a double 
SAR (single aliquot regeneration) protocol 
following (Banerjee et al. 2001). First results 
point towards a deposition of the sampled 
sediments during the third millenium BCE 
and may corroborate the construction 
of the canal within that period (personal 
information of the Vienna Laboratory for 
Luminescence dating, VLL). These OSL 
ages are preliminary as these are the first 
obtained dates of a suite of 15 samples for 
OSL dating from Qurayyah that are currently 
under investigation. Preliminary evaluation 
of the samples from Area E and Areas F and 
J confirm this general time frame. 
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The Archaeological Project in Al-Bad‘ 
(Tabuk Province) - 2017 Season

Guillaume Charloux,1* Samer Ahmed Sahlah,2 Waleed Ali Badaiwi,3

With the participation of Saud Mohammed Almadhi,4 Abdul Elaqh Kalaf Al Timani,4 Abdul 
Aziz Al Nawfal,3 Mohammed Ali Al Qahtani,3 Kevin Guadagnini5 and François Larché 1 

Through the abundance and majesty of 
the archaeological remains, the beauty of 
its landscapes and its proximity to the sea, 
the site of al-Bad‘ in the province of Tabuk 
(28°29’34 N; 35°00’26 E) has all the assets 
necessary to attract many Saudi and foreign 
visitors (Plate 3.1). Over the next decade, the 
stated objective of our joint Saudi-French 
project, co-directed by G. Charloux (CNRS, 
UMR8167), S. Sahlah (KSU) assisted by 
W. Badaiwi (responsible of the SCTH team), 
will be to highlight the timeless quality of the 
heritage of the oasis, while participating in its 
safeguarding and preservation. The first phase 
of the study program aims to reveal the little-
known archaeological potential of this oasis 
through a wide range of advanced techniques, 
field surveys and test trenches. Although part 
of our activities will concentrate in the future 
on the extensive clearing of the main central 
sector of al-Malha, our 2017 season aimed 
at surveying the whole oasis - no aspect of 
which can be excluded; indeed, the study of 

1 CNRS—UMR 8167, Orient & Méditerranée, 27 
rue Paul Bert, 94204 Ivry-sur-Seine, France

2 King Saud University, Department of Archaeology, 
College of Tourism and Archaeology, Riyadh, 
Saudi Arabia

3 Saudi Commission for Tourism and Heritage, 
Researcher Effects and Museums, PO Box 66680, 
Riyadh 11586, Saudi Arabia 

4 Saudi Commission for Tourism and Heritage, 
Directorate of the Tabuk Province, Tabuk, Saudi 
Arabia

5 Independent surveyor, France

its diachronic evolution necessarily involves 
taking into full account its environment and 
all stages of occupation, from its formation to 
its recent urban development.6

Overview

Although little known by the general public 
and the international scientific community, 
the oasis of al-Bad‘ constitutes, without 
doubt, one of the largest and wealthiest oases 
in north-western Arabia in terms of history 

6 The first season took place in November 2017. 
Funds, technical and scientific support is provided 
by: 

 - French institutions (the French National Centre 
for Scientific Research (CNRS); the French 
Ministry of Foreign Affairs (MAE); the French 
Embassy, Service de coopération et d’action 
culturelle (SCAC), Riyadh; the laboratory UMR 
8167, Orient & Méditerranée, “Composante 
Mondes sémitiques”, Paris; the laboratory UMR 
5608, TRACES, Toulouse; the laboratory UMR 
5133, Archéorient, Lyon; the Muséum National 
d’Histoire Naturelle (MNHN), UMR 7209, Paris; 
the Labex Resmed, University Paris IV, Religions 
et Sociétés dans le Monde Méditerranéen, Paris; 
the Centre Français d’Archéologie et de Sciences 
Sociales (CEFAS), Kuweit City; the Centre 
franco-égyptien d’études des temples de Karnak 
(CFEETK), USR3172, Luxor; the université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne; the Université de 
Strasbourg, École et Observatoire des Sciences de 
la Terre (EOST), Strasbourg.

- and Saudi institutions (the Saudi Commission 
for Tourism and National Heritage (nowadays 
Ministry of Culture), Riyadh; the King Saud 
University, College of Science, Department of 
Geology and Geophysics, Riyadh; the Department 
of Antiquities for the province of Tabuk, Tabuk).
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and heritage. Located in the province of 
Tabuk, it controlled the only access via the 
wadi ‘Afâl to Aqaba and Jordan-Palestine 
from the major harbours of the eastern Red 
Sea coast, in particular ‘Aynuna (Leuke 
Komê?) and Sharma (Ghabban 1993).

The oasis is about 7 km long with a variable 
width estimated between 500 m and 2 km 
maximum from north to south, which is 
explained by its specific location on the banks 
of the wadi ‘Afal at the apex of the isosceles 
triangle formed by the Lisân basin (Clark 
1987). Ancient settlements – nowadays all 
protected by modern metal fences – stand on 
both sides of the central alluvial corridor of 
the wadi (Plate 3.2). They are hemmed into 
the east by the Jabal al-Safra, which is made 
up of conglomerates, marl, and gypsum and 
coral limestone (Bad‘ formation). The base 
along the whole western side of the Jabal was 
intensively inhabited in the past (from north to 
south: al-Qala, Rudaydah (also called Shayb 
Darak), al-Burj, al-Malqata and al-Adafa). 
To the west, ancient archaeological areas are 
delimited by the Jabal Musalla, made up of 
a poor quality sandstone and marl (Nutaysh 
formation), into which the Nabataean tombs 
of Mughayr Shu‘ayb were dug. The ancient 
city (al-Malha) and the area of al-Asifir to 
the south seem to stand partly on top of this 
formation, which is flatter to the east, and on 
a thick, elongated terrace of conglomerate, 
which has helped to protect them from the 
wadi. Only the Islamic site of al-Malqata and 
the ancient agricultural area of al-Adafa are 
located in the middle of alluvial terraces. The 

modern city is situated to the north of the 
historic oasis and also south-west of the Jabal 
Safra, therefore outside of the main wadi bed. 
However, recent cement walls have been 
built to protect palm groves and houses. 

The oasis was visited several times in the 
past, both by Arab historians and geographers 
and by Western travellers (for a non-
exhaustive list, we refer to Ansary (al-) et al., 
2002: 17-24). However, their descriptions 
of the archaeological remains were brief, 
sometimes confusing the toponymy of the 
locations mentioned. Advanced scientific 
studies have recently been conducted on the 
ancient necropolis (Badaiwi 2011, Nehmé 
et al., 2015), on the al-Burj fort (Badaiwi, 
2014) and the Islamic-period remains 
(Ghabbân, 2011); on that occasion, the first 
archaeological investigations in the sector of 
al-Malqata were carried out.

Most scholars agree to the association of this 
ancient oasis with ancient Midian/Madian, 
mentioned many times in the Bible, the Koran 
and by classical authors (Flavius Josephus 
[Midiana], Ptolemy [Madiama or Modiana] 
(see Musil, 1978, Parr et al., 1972, Robin & 
Ghabban 2018, Tebes 2020).

Preliminary scientific issues of our 
project

The scientific issues related to the ancient and 
medieval installations of al-Bad‘ have been 
but poorly addressed until now, in contrast to 
other main north-western oases.
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Environment and settlement of the 
oasis

A Prehistoric installation?

Surprisingly, archaeological surveys by the 
Saudi Comprehensive Survey Program carried 
out in the closed vicinity (10 km) of al-Bad‘ 
revealed little prehistoric occupation from 
the Palaeolithic, the Neolithic, Chalcolithic 
or Bronze Age periods (Ingraham et al., 
1981). Knowing the attraction of people to 
such green havens abundantly supplied with 
water, and the early development of oases 
in Arabia, it would be surprising if there 
were no occupation in the area predating the 
Iron Age. Unless the environment was not 
conducive to a human settlement before the 
Holocene, which is doubtful. 

The study of regional settlements in arid 
environments covers many aspects of 
environmental and archaeological research 
and leads to multiple questions: What was 
the oasis like during wetter phases? How has 
it evolved over time? How did populations 
settle and how did settlement at the regional 
level develop in parallel? What was the rate 
of occupation of the oasis? Are we likely to 
discover traces older than the Iron Age, for 
example from the Bronze Age, which are 
known from the Sinai desert, the Aravah 
valley, southern Jordan and Arabia?

Evolution of human settlements and 
landscape transformation

Environmental studies help us understand 
the stages of human settlement. How has the 
landscape changed, been transformed and 
developed over the long term? When was the 
oasis cultivated for the first time? How did the 
diet of the indigenous populations evolve? It 
is also necessary to define natural constraints 
in order to delineate the functionality of oasis 
spaces. Evidence suggests, for example, that 
the course of the wadi ‘Afal has ‘always’ 
constituted a wide corridor running through 
the centre of the oasis; it is both dangerous 
and difficult to control, as proved by the 
spectacular destruction of the north-western 
part of the archaeological area of al-Malqata. 
This observation indicates that the course of 
the wadi has fluctuated over time, either due 
to natural (well-known in fluvial contexts) or 
artificial (construction of structures designed 
to contain ephemeral torrents) reasons. What 
are these installations? When were they built? 
And what human and other resources were 
allocated to these large-scale enterprises?

The Late Bronze Age-Iron Age 
“Midianite” occupation

Although the Late Bronze Age/Iron Age 
“Midianite” occupation of the site appears 
almost incidental for the moment, it will be 
essential to characterize the nature and the 
extent of its presence during this period. 
Are the traces already discovered those of 
a more permanent or only of a temporary 
occupation? Traditionally, the Midianites are 
considered to be a sedentary and a nomadic 
people in turn: settled in most of the eastern 

Al-Bad‘ (Tabuk Province) - 2017 Season
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Gulf, they regularly ascended to Moab to 
graze, while they were also involved in the 
caravan trade (Bonaccorsi, 1904a). Can we 
hope to find traces of habitation in the oasis, 
in upper levels or deeply buried under the 
alluvial deposits, or should we be satisfied 
with concentrations of ‘stone circles’, such 
as those found by the Comprehensive Survey 
and al-Ansary team?

A provincial city in long-distance 
commerce

Our data are more prolific and accurate for 
the following periods, especially for the 
classical and medieval eras.

Origin and development of a major 
caravan route

At the interregional level, control of a section 
of an important commercial (and later 
pilgrimage) route gave the oasis a place of 
primordial importance on the coastal road. 
Numerous questions arise concerning the 
modalities of trade, the means of transport 
and more generally the nature of exchanges, 
the controlling authorities or the kind of the 
products transited, as well as the stations 
along this route (see Livingstone et al., 1985: 
pl. 119; Ghabbân, 2011: map VII).

It is generally agreed that the oasis was 
part of the Nabataean kingdom in the first 
centuries BC and AD and that it contributed 
to the wealth of its people, as mentioned 
by Diodorus of Sicily. Together with Hegra 

(Madâ’in Sâlih), Tayma’ and Dûmat (Dûmat 
al-Jandal), al-Bad‘ was undoubtedly one of 
the largest Nabataean cities of the time in 
north-western Arabia. The establishment 
of a caravan network on this third north-
south axis, parallel to the Hegra-Petra road 
via Tabuk and to the Darb al-Bakra track 
(Ghabbân (al-), 2007: fig. 2), must have 
favoured the establishment of an extensive 
perennial settlement.

First of all, the question of the origin of this 
caravan route arises. The Nabataeans very 
probably settled on a trade route that already 
existed in the Iron Age, considering the 
‘Midianite’ presence in the region. If such was 
the case, to the detriment of which political 
or tribal entities did Nabataeans take control 
of this route and probably of the adjoining 
territory? Was it still populated by the earlier 
Iron Age tribes in the area? Or had independent 
Hellenized populations already settled there? 
If so, how did this transition with the local 
populations take place: Were they integrated 
into the Nabataean population, part of its 
tribal heterogeneity? Did they retain traces 
of indigenous culture, or on the contrary, 
fully adhere to an exogenous way of life? 
Moreover, was this takeover the result of a 
gradual transformation linked to commercial 
exchanges and the cosmopolitanism peculiar 
to the Nabataeans, or was it an abrupt political 
decision?

We also have to wonder about the nature 
and the role of this trade route. If it was 
also used by caravans from South Arabia, 



65

what was its raison d’être in relation to the 
other two parallel trade routes? Did it allow 
faster and more direct access to the Egyptian 
market? Moreover, if trade originated only 
from coastal ports, particularly Leuke Kome, 
what was the purpose of a half-maritime 
half-land route that did not serve the east 
coast of the Gulf of Aqaba, where the port of 
Maqna is attested? Was it related to specific 
security conditions (rivalries with Lagid 
powers), to market or topographical/maritime 
constraints? 

Role and strategy of the Romans in 
the region

On a political level, it is necessary to question 
the consequences of the likely annexation 
of al-Bad‘ into the Roman Empire in AD 
106, like the rest of the Nabataean kingdom. 
The discovery of a monumental Latin 
inscription by Parr suggests a permanent 
Roman settlement indeed in the oasis. What 
was Rome’s strategy in the region during the 
decades and centuries following this event: 
Did they decide to continue using this coastal 
caravan route? Or to interrupt trade by the 
preferential use of the port of Ayla/Aqaba, 
explaining the consolidation of the Via 
Traiana towards Petra at the beginning of the 
2nd century? Did this coastal route gradually 
dry up at a later date, as was the case with 
other caravan cities, including Hegra, and as 
the late coinage of the site seems to indicate?

According to the Notitia Dignitatum, there 
was no Roman garrison south of Ayla 

(garrisoned by legio X Fretensis) around 
AD 400. Was the city militarily dependent 
on the latter in Byzantine times, or had 
Rome already disengaged from the region, 
preferring to create less dangerous alliances 
with local federated tribes, for example, the 
Judhâm? One of the objectives of the project 
will be to identify the evolution of the Roman 
economic and military presence in the oasis, 
in order to determine the Roman strategy in 
the region between the 2nd and 6th centuries.

A seat of a regional political and 
religious power?

With this in mind, it will also be necessary to 
examine the reasons for the permanence of a 
settlement in the oasis after the 1st century. 
Could it be simply because of the strategic 
position of al-Bad‘ at the regional level? 
Few other sites in north-western Arabia have 
such a density of settlement in Antiquity, 
while covering such a vast urban space and 
multifunctional archaeological areas, and 
bearing the title of the provincial urban 
centre.

With the monumental sculpted facade tombs, 
the presence of a large public edifice (a 
temple?) and that of a fort (?), this regional 
centre must certainly have enjoyed a strong 
influence on the surroundings. It certainly 
maintained close relations with the coastal 
cities of the Red Sea7 and also with the 

7  The study of the port of ‘Aynuna‘ by the University 
of Warsaw, conducted by Michal Gawlikowski 
since 2014, should help us to learn more about the 
caravan station that preceded al-Bad‘.
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main oases inland, including Hegra, Taymâ’, 
Quarayya and Tabuk. 

Unfortunately, the density of archaeological 
and epigraphic data around al-Bad‘ seems 
very limited at this stage and it is difficult to 
highlight the complexity of the connections 
and the interregional trade network in north-
western Arabia in the absence of a detailed 
map (see Ingraham et al., 1981: pl. 66). The 
archaeological study will help to answer 
these questions in the near future.

Economic activities and natural 
resources

With the assumption that the oasis was not 
simply a large caravan station, it is also 
necessary to consider its natural resources 
and their roles in local, medium and long-
distance trade. Philby mentioned the presence 
of turquoise not far from the site, which was 
confirmed by SCS. It is well known that Egypt 
was fond of this semi-precious stone, which 
was also produced in the Sinai Peninsula.

The geological map of the region also shows 
copper, iron and lead deposits to the west of 
the oasis, silver deposits about 50 km south-
east, and some “rare elements” about 15 km 
to the north-east (Clark, 1987, Kisnawi et 
al. 1983). The location indicated seems to 
correspond with Wadi Maswat site, which, 
like J. Maqda Ar Rahyat is a gold mine. This 
mine probably dates to the Islamic period but 
might be older. Could this be an additional 
facet of the caravan station and provide some 

sort of confirmation of the myth of Nabataean 
wealth?

Other economic activities were carried out 
locally, for example, quarrying of gypsum 
that was used to build the houses. Burton 
mentions, for example, the presence of “tall 
furnaces” (Burton, 1879: 92), perhaps used 
in the production of lime. The local economy 
could also have relied on a large agricultural 
area benefiting from the alluvial terraces. The 
palm grove and gardens provided food for 
the inhabitants of the oasis and commodities 
for bartering with traders and worse supplied 
neighbouring cities.

An ancient and medieval oasis with 
many faces

Distribution of urban areas 

The study of the diachronic evolution of 
the functional spaces of the oasis will be a 
priority of our project. In particular, this 
work will rely on identifying the presence 
of ramparts on the archaeological sites. 
Philby mentioned, for instance, the mudbrick 
enclosure of al-Malha (Philby, 1957: 218). 
Is this a defensive wall, a protective barrier 
against the wadi, or is it simply a boundary 
around the urban space? While keeping 
topographic and natural constraints in mind, 
research into the rampart’s layout would thus 
help to map the extent of the ancient city and 
to understand the interaction between the 
various sectors of the oasis.
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Furthermore, do all the surface remains at al-
Malha and Rudaydah really date to the Roman 
period? Occupation of the oasis during the 
transition from the classical period to the early 
Islamic period is based on fragile evidence 
(see for example Ghabbân, 2011: 201-203): 
was it continuous or was it interrupted once 
or several times? What are the reasons for the 
displacement of settlements east of the oasis 
during the Islamic period?

Agrarian and industrial products and 
areas 

Today the oasis benefits from a large area 
of palm groves, mostly on the eastern bank 
of the wadi. Where were these agricultural 
areas located in Antiquity: to the east of 
the wadi, as suggested by the urban density 
in the area of al-Malha? Were there farms 
or villas in these areas? There is also the 
question of the location of the workshop 
and raw material processing areas. The area 
of Rudaydah has abundant ceramics on the 
surface, and could, therefore, be a good 
candidate for the craft activity zone. Pottery, 
both for domestic and commercial purposes, 
was probably produced in the oasis. Still, it 
is likely that some vessels also came from 
medium and long-distance imports, such as 
the painted eggshell wares, so characteristic 
of Nabataean production. The regional 
characteristics of pottery (fabric, decoration, 
production line, etc.) should be analyzed in 
comparison with the productions of the Petra 
region, as well as with those of the other 
oases of north-west Arabia. Will it then be 

possible to recognize this provincial city as a 
manufacturing centre?

Study of the ancient necropolis and 
funerary practices 

The necropolis deserves careful re-
assessment of the field data. Despite 
its majestic character (Badaiwi, 2011), 
it remains unknown to the public and 
specialists alike. In 2015, Nehmé produced 
an initial synthesis of the tombs of al-Bad‘ 
pointing out certain characteristics, including 
the presence of benches to sit at the entrance 
to the tombs (Nehmé et al., 2015: 50-51). 
Many questions still arise: if the necropolis 
dates to the Nabataean period, it is necessary 
to give its precise date, its duration of use 
and to compare its architectural and technical 
aspects with those of Petra and Hegra. The 
range of burial techniques in the oasis must 
also be better defined. Pit graves are known 
from the southern part of the necropolis. 
It appears that there are also shaft burials 
(Nehmé et al., 2015: 50), and perhaps other 
types of graves. In short, how did funeral 
practices evolve at different periods of 
occupation of the urban sector? Moreover, is 
it possible to locate the Islamic necropolis?

Epigraphic Corpus

Unfortunately, the geological formations 
found in the oasis, be they gypsum or sandy 
sandstone, are not conducive to engraving: 
only five Nabataean inscriptions are known 
so far (Milik, 1972; Livingstone et al. 1985; 
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Nehmé 2003; Nehmé et al. 2015),8 while 
al-Ansary’s surveys revealed only two 
rock-cut sites in the area in the Rait and 
Hajiyya wadis some 50 km east of al-Bad‘. 
More written attestations would enable us 
to learn more about the local deities in the 
Nabataean and Roman periods, especially 
through dedicatory inscriptions or even 
graffiti. To date, only one theophoric name, 
“Wahbʾallāhī”, has been attested in al-Bad‘ 
(Livingstone et al., 1985: 132, 141 [S108]; 
Nehmé et al., 2015: 52, n°4). The discovery 
of new inscriptions would lead to a better 
understanding of the relationship between 
the oasis and pastoral populations, but also to 
determine the characteristics of local scripts 
and languages as compared to those used in 
the southern Levant and northern Arabia. 
Hopefully, excavations should provide 
some answers, and perhaps even reveal the 
name of the ancient city: let us not forget 
that the very name of the oasis remains 
controversial: is al-Bad‘ oasis the Midian of 
the Old Testament, the Midian of Ptolemy or 
even that of Yaqût?

Program of field research

In the context of a global study of the 
archaeological remains of the oasis, we 
have decided to establish a long-term 
multidisciplinary approach. The first stage 

8 A sixth Nabataean inscription is mentioned by 
Philby (1957: 259; Nehmé et al. 2015: 51). A 
Dadanite graffiti was possibly discovered in the 
vicinity of al-Bad‘ (al-Ansary et al. 2002: 50-
51, 124, fig. 35 [location error of fig. 37, p. 125]. 
Thanks go to Jérôme Norris for this observation).

of the research program (2017-2021) 
necessarily involves the creation of a detailed 
and exhaustive inventory of the remains, in 
order to provide an accurate overview of 
the preservation of the oasis heritage for 
safeguarding purposes.

1. Inventory of ancient remains 

Previous descriptions of the archaeological 
areas have provided only a partial and imprecise 
understanding of the ancient and medieval 
ruins in the oasis. Our inventory is therefore 
carried out using several complementary 
approaches leading to the establishment of a 
GIS (geographic information system) linked 
to a relational database on the archaeological 
remains (within the limits of a 15-km square 
study area that we intend to survey around 
the oasis). This work will aim to provide a 
definitive definition of the boundaries of the 
major heritage areas, and thus allow a file for 
its classification on the list of World Heritage 
of UNESCO to be drawn up.

The GIS of the site is built on QGIS. The 
database is regularly fed by field surveys 
and archaeological finds. Data can also be 
transferred to GIS from other topography 
software (including Autocad). The topography 
of each sector will be mapped from high-
resolution aerial images georeferenced with 
a high accuracy Differential GPS (DGPS). 
This also allows the creation of several digital 
terrain models (DTM).
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Hydrogeological and 
geoarchaeological survey

Understanding the evolution of the 
landscape over time is an essential step in 
enabling archaeologists to produce a virtual 
reconstruction of an environment that has 
disappeared. This work involves a program 
of surveys and systematic drill cores with 
manual (and possibly mechanized) augers 
as well as a series of geo-archaeological 
trenches opened with a backhoe in 
uninhabited areas. It should lead to the 
creation of : 

Detailed maps of the geological formations 
and hydrological data collected in the 
field in connection with the archaeological 
structures. This can only be done in parallel 
with the archaeological field surveys.

Cross-sections of the oasis to describe and 
delimit substrates and paleosols, to identify 
the periods of occupation of each area and to 
better understand the possible evolution of 
the hydraulic supply system.

Archaeological survey

The remote sensing study allows an initial 
inventory of the archaeological remains to be 
made. High-resolution orthophotogrammetry 
of the site will be used to identify and draw 
up surface structures, delineate the study 
areas and to create an extremely precise 
digital terrain model (DTM and DSM). 

The remote sensing study is supplemented 
by a systematic archaeological field 
survey using a differential GPS (Trimble 
R4), particularly in areas not covered by 
high-resolution images but also during 
archaeological excavations, or to map 
ceramic concentrations. Beyond the oasis, 
in the vicinity of the site, GPS coordinates 
are taken using a manual GPS device with 
sufficient accuracy for this type of recording. 
It may occasionally be supplemented by a 
more accurate recording and georeferenced 
drone pictures.

A large-scale geophysical study of the main 
urban areas is also planned for next seasons. 
We are also planning to survey outside the 
fenced areas, in order to delineate the exact 
extent of the settlements, particularly in 
areas disturbed by modern dwellings or the 
destructive force of the wadi.

The GIS is complemented by a series of 
epigraphic surveys in the oasis and its 
surroundings. Probably little new epigraphic 
data will be found, due to the nature of the 
bedrock. Archaeological excavations will 
hopefully yield more textual information, 
especially in Nabataean (L. Nehmé), Greek 
and Latin (F. Villeneuve), perhaps also 
in North Arabian (J. Norris), particularly 
Thamudic. A specialist of Arabic scripts will 
be responsible for synthesizing the data from 
Arab-Islamic sources in order to reassess the 
geography and history of medieval al-Bad‘.
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Architectural study of the necropolis 
and analysis of funerary practices 
(Madafân Shu‘ayb) 

The study of the ancient necropolis by Badaiwi 
(2011) must now be completed by a complete 
topographical and architectural recording. 
The second stage consists of the systematic 
drawing plans and sections of the tombs and 
facades, using orthophotogrammetry. This 
research includes surveys of the graves cut in 
the flanks and hilltops of the necropolis area. 
Our objective will be to deliver a complete 
and definitive report on the architectural 
state of the necropolis and to compare this 
amount of information with the sites of Petra 
and Hegra. We do not foresee excavations in 
the necropolis of Mughayr Shu‘ayb during 
the first stage of our work in al-Bad‘ (2017-
2021). However, an anthropological research 
program should absolutely be planned in the 
future to improve our knowledge of funerary 
practices in the oasis.

2. Archaeological investigations in 
the ancient city and neighbouring 
areas

Initially, we plan to carry out extensive and 
stratigraphic excavations in parallel with 
field surveys. In order to characterize the 
periods and the modes of occupation specific 
to each area, geoarchaeological trenches 
will be opened with the aid of a backhoe. If 
structures with a significant heritage impact 
(such as a public building, workshop, etc.) 
are discovered during these explorations, we 

will proceed with their extensive excavation.

The study of macro-organic remains (fauna 
and flora), pottery, coins, lithics, etc. will 
not be systematic but defined according 
to the nature of the deposit or the quality 
of the context. Archaeological artefacts 
found during surveys and excavations will 
be numbered (according to their layer of 
provenance), photographed, drawn and 
recorded in the site database. Depending on 
need, some archaeometric analyses might be 
carried out on sediments, objects and pottery. 
Note also that archaeological artefacts will 
be treated by conservators as required.

3. Scientific and heritage 
development

Field activities of an archaeological project 
are not limited solely to the acquisition 
of field data; care must also be taken of 
the totality of the structures revealed. 
Although all archaeological remains cannot 
be exhibited for tourism purposes, it is 
necessary to ensure the preservation of some 
exceptional archaeological features. This will 
provide visitors with a clearer picture and 
thereby a better understanding of the spatial 
organization of the ancient city. 

The archaeological project will provide 
local authorities with detailed data on these 
activities (GIS, full reports, etc.) as well as 
technical expertise and recommendations on 
a regular basis to guarantee the success of 
our joint mission. The first recommendations 
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will obviously relate to the current state 
of preservation of the heritage in al-
Bad‘. Although it is still a small oasis, the 
demographic pressure is high. We know, 
for instance, that the number of inhabitants 
in the Tabuk region increases by 2.48% per 
year (www.citypopulation.de). Moreover, 
modern facilities are multiplying in the oasis 
of al-Bad‘, which has strong repercussions 
on the local heritage. Creating an inventory 
of the archaeological remains will, therefore, 
be the main objective of the first five-year 
program. Preliminary project data (GIS 
and photographs) will be provided to the 
SCTH on a regular basis. However, the final 
cleaned-up database will only be submitted 
after the end of the project. This will include 
the final GIS of the site and all the databases.

Results of the 2017 Season

Our 2017 survey aimed at clarifying the 
extension and nature of archaeological sites 
in the area. We present below an overview of 
our preliminary observations.

Pre-Nabataean remains at the site?

Our first surveys revealed traces of a fairly 
dense Neolithic presence in the area of al-
Asifir (Plate 3.2). Forty-three stone structures 
and tumuli are possibly cairn tombs, but 
there are also remains of indeterminate 
circular features, sometimes very eroded, 
measuring between 2 and 10 m in diameter. 
The lithic tools collected in the field seem 
to be contemporary Neolithic productions 

(Crassard, pers comm.).

The hiatus that followed was long, until the 
Late Bronze Age/Iron Age (known as the 
“Madianite period” in the past), and even 
that presence appears almost incidental for 
the moment; only some small diagnostic 
painted sherds (Qurrayah Painted Ware) were 
collected during previous surveys (Parr et al. 
1970: 240; Parr et al. 1972: 33; Ingraham et 
al. 1981: 74–75, pl. 81, no. 4 [site 200-84], 
n°14 [200-82: Mughayr Shu‘ayb], n°19 [200-
81: Tayyib al-Ism]). Although no trace of this 
period was identified in 2017, a sample of 
dry twigs taken from an entresol in a stone 
building on the site of al-Qala provided a 
date which could testify to an Iron Age II 
occupation of that area. 

One of the most significant results of our 
survey in 2017 is the (re)discovery of the 
archaeological area of   al-Qala (Plate 3.3). 
Previously mentioned only by Burton in the 
19th century (Burton 1879: 88–89), the site 
is a fortified promontory, the large upper 
terrace (100 x 60 m) of which, dominating 
the surroundings by a height of almost 
60 m, is completely covered by stone 
structures. The settlement was protected by 
a fortification wall with a preserved segment 
about 12 m long consisting of perfectly 
jointed sandstone blocks along the edge of 
the cliff (Plate 3.3a). The remains of a dense 
occupation, composed of terraces and walls 
more than 1 m thick, extends perpendicularly 
to the eastern flank of the cliff and at the 
bottom of a narrow gulley in the northern 
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face of the Jabal Safra massif. This gulley, 
which stands above the bottom of the wadi, 
was hidden by the nearby promontory and 
provided a protected location with restricted 
accessibility. Small rectangular rooms and 
large quantities of cooking and storage wares 
testify to domestic activities in this area. The 
surface pottery seems to form a relatively 
homogeneous Late Hellenistic assemblage.

The Nabataean-Roman City

The Nabataean-Roman city consists of the 
archaeological sectors presented below; 
they are grouped logically according to 
topographic and chronological criteria. A 
large amount of late 1st century BC–4th 
century AD pottery was found in most areas, 
especially on the surface of the urban centre. 
Some areas (al-Burj and al-Malqata) showed 
evidence of Islamic occupation as well, by the 
pottery collected and the types of structure.

The urban centre

The main city developed in the central area 
of al-Malha on the west bank of the wadi and 
into part of the Mughayr Shu‘ayb area, from 
which it is separated today by an asphalt road 
(Plate 3.4a). Although we suppose a current 
area of approximately 26 ha (max. 850 x 300 
m), it is likely that the south-west part of the 
site has been heavily damaged for at least 150 
m to the south-west by modern installations. 
The site was previously mentioned by Musil 
(1926: 113) and described by Burton (1879: 
88), Philby (1957: 217–219), Parr et al. 

(1972: 33), and al-Ansary et al. (2002: 30–
31). Today it is subdivided into two parts by 
a small wadi:

al-Malha North: the public area

This northern zone includes a large area to 
the east disturbed by a modern village, with 
a now-abandoned mosque with cement 
foundations (Plate 3.4a). This village, which 
stands on top of the ancient city, certainly 
deserves a dedicated architectural and 
geoarchaeological study, which would record 
the recent development of the landscape as 
well as the reuse of many large gypsum 
blocks. To the east of the village are modern 
cultivated areas with qanat shafts and several 
wells all aligned on a north-south axis on 
the west bank of the wadi. The extent of the 
overlap between this cultivated area and the 
ancient city has not yet been determined.

The western zone appears to be subdivided 
by an oblique N-S enclosure wall 200 m 
long which, to the north, joins what looks 
like a large tower. Immediately to the east of 
it stands an irregular rectangular structure, 
about 60 x 40 m, made of coral limestone 
blocks. It consists of a central courtyard 
surrounded by small rooms (Tell 1) (Plate 
3.4b). Its identification is for the moment 
uncertain.

To the south of this structure is a large parcel 
of land that includes an undeveloped area on 
which are some recent Islamic tombs, and 
a large cistern (about 25 x 20 m) made of 
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granite blocks with a thick hydraulic coating 
(Plate 3.4b).

Further south, two large tells (2 & 3) seem to 
include monumental constructions. On Tell 2 
(about 80 x 40 m) foundation walls form the 
outline of a barrack block composed of two 
rows of small contiguous rooms separated 
by a central corridor (Plate 3.4b). Tell 3 is 
even more imposing; standing partly on the 
conglomerate geological formation, there is 
a building with a succession of more or less 
square-shaped terraces to the north (Plate 
3.4a). South of it, thick walls of uncertain 
function are still visible on the flanks of the 
tell.

Other long N-S and E-W walls have 
been identified to the west of Tells 2 and 
3, perhaps in connection with a large 
rectangular construction located east of 
Mughayr Shu‘ayb (Plate 3.5a). Although the 
eastern half of this latter structure was largely 
destroyed by the asphalt road, we can easily 
recognize the presence of a rectangular tower 
at the north-western corner of the building. 
The western section extends for about 42 
m, to another possible rectangular tower. A 
32-m-long segment seems to have been added 
in the same axis. According to an inhabitant 
of the oasis, the fragmentary monumental 
Latin inscription found by Parr in 1970 was 
discovered 200 m north of this building. 

al-Malha South: the residential area

The southern part of al-Malha (Tell 4, c. 

350 x 200 m) (Figure 4; Figure 7) was, until 
recently, extensively cultivated and used 
for breeding animals, as shown by many 
rectangular or circular structures with narrow 
and weak walls clearly visible on the surface 
east of the tell. We observed, in particular, 
a 190-m-long North-South oriented water 
channel in the centre of this area.

Below these scattered structures, the gypsum 
walls, which are more visible in the western 
half of the site, form the outlines of a 
residential area composed of houses with 
small rooms oriented to the cardinal points. 
Unfortunately, the western sector has been 
severely damaged by modern structures. An 
artificial section through Tell 4 suggests that 
some structures are preserved for a height of 
over 2 m.

At the south-western end of this tell, there is 
a circular mound 25 m in diameter, probably 
a tower, which may be marking the edge of 
the residential area (Plate 3.4a).

Secondary urban concentrations

Several smaller scattered settlements have 
been observed in the oasis, besides the site 
of al-Qala. 

First, some concentrations of architectural 
remains were found in Rudaydah on the east 
bank of the wadi. This area is located on a 
natural gypsum and coral limestone terrace 
at the base of Jabal Safra, dominating the 
alluvial plain to its west by about 4–5 m. 
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At the time of Philby’s visit, this site was 
covered with ruins of ancient buildings. 
Today, small, badly damaged stone walls 
have been identified in two places in its 
southern half. The better-preserved north-
western remains indicate a crowded domestic 
structure consisting of small rooms oriented 
on an east-west axis, and perhaps the presence 
of a street (Plate 3.6). 

Another concentration of ancient domestic 
structures appeared further north, bounded 
to the east by a 550-m-long enclosure and to 
the west by an 85-m-long wall, at the base 
of the gypsum terrace. Islamic tombs here 
cover a considerable area of the ancient 
remains. Still further north, a modern 
farm has been illegally set out, resulting in 
significant destruction of heritage. Another 
concentration of domestic buildings about 80 
m in length appears further north towards the 
al-Qala, from which it is separated by modern 
cemeteries. This sector could correspond to 
the description made by Burton in the second 
half of the 19th century; he mentions a dwarf 
mound of dark earth and rubbish on the east 
bank of the wadi (Siyaghah sector, mint and 
smiths quarter), containing remains of ovens 
and many coins (Burton 1879: 91–92).

On the west side of the fortified promontory 
of al-Qala, a rectangular structure of 25 m 
per side, conceivably an official building, 
and many thick gypsum and mudbrick walls 
have also been identified (Plate 3.3c). This 
area and the rest of the Nabataean-Roman 
city seem to be distinguished from the eastern 

side of al-Qala by the use of gypsum and by 
different types of structures and organization.

All these domestic areas east of wadi ‘Afal 
may be linked to the presence of gypsum 
quarries. Three extraction zones with partially 
squared blocks still in situ were identified in 
2017 at the base of Jabal Safra.

Second, on the west bank of the wadi, our 
visit of the northern part of a large elongated 
promontory in East al-Asifir, south of al-
Malha revealed an ancient inhabited area 
covering about 180 m (N-S) by 110 m (E-
W) (Plate 3.8c). Thick terracing walls of 
vast buildings made up of cobbles, some 
measuring nearly 20 m per side, stand on the 
summit and the north and east sides of an 
ancient alluvial terrace of the conglomerate.

The Nabataean necropoleis

The area of   Mughayr Shu‘ayb (site 200-82 
in Ingraham et al. 1981), which contains 
the most ostentatious tombs, naturally 
received the most attention from previous 
travellers and explorers (notably Rüppel 
1829: 219–220, Burton, Musil, Philby, etc.) 
(Plate 3.7). It runs for about 800 m along the 
eastern flank of a sandstone massif, Jabal 
Musalla. The Nabataean tombs with rock-
cut facades (Philby’s groups B, C and D) are 
located mainly in the southern part along a 
small defile by the newly established SCTH 
visitors’ centre. There are 34 monumental 
tombs (23 noted by Philby), two shaft tombs 
and 101 pit graves at the base of the massif 
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and on two small outcrops to the south-east. 
The space enclosed by metal fences situated 
immediately to the east of the tombs, inside 
the same area, up to the asphalt road, also 
contains some small archaeological tells and 
structures, possibly towers (Plate 3.4a).

Most monumental tombs (i.e. with a central 
door) have a central chamber, occasionally 
a second one on the side, with rectangular 
loculi cut into the walls and/or graves cut 
into the ground. One particularity of these 
tombs is the presence of stepped features and 
benches to sit on at their entrance (Nehmé et 
al. 2015: 50–51).

In the area of Mughayr Shu‘ayb, only 8 
tombs have a rock-cut facade with sculpted 
decoration, 10 have an undecorated facade 
and 16 tombs do not have a preserved 
facade. Most facades have suffered heavy 
erosion. Only those deeply cut into the rock 
are preserved. The decorated facades need 
to be studied in more detail during the next 
seasons. The decoration is composed mainly 
of frieze(s) of crow-steps. One tomb (T472) 
has a locally reinterpreted Doric order 
decoration (see also al-Suhaibani & al-Fawaz 
2018).

The decoration and the general appearance of 
the facades are, without a doubt, less detailed 
and impressive than those of Hegra and 
Petra. One main reason certainly is due to the 
poor quality of the rock, as previously noted 
by Philby (1957: 220). It is a coarse-grained 
sandstone which does not lend itself to the 

carving of fine decoration; this also explains 
the scarcity of rock inscriptions in the area 
(Milik 1972; Nehmé 2003).

The archaeological area of al-Asifir, which 
was in the past the south-eastern extension 
of Mughayr Shu‘ayb, also has many tombs, 
although it has been badly damaged by the 
installation of a military base to the south 
(Philby’s Group A; 1957: 257; Figure 10A-
B). The western part of the area consists 
of an extensive sandstone layer on a green 
marl outcrop about 250 m in diameter, with 
three conical summits and delimited by an 
elongated crest to the east.

The tomb field extends over an area of 
approximately 520 m from north to south 
and 340 m from east to west. It includes the 
remains of one rock-cut tomb with a badly 
damaged facade without decoration and more 
than 475 pit graves, many looted. Dug in 
sandstone, they are rectangular and oriented 
either east-west or north-south. These pit 
graves are sometimes up to about 2 m deep 
and could accommodate several individuals 
on two (or more) levels. Of various sizes, 
some are for children or infants; pit graves 
were usually sealed by gypsum slabs, the 
contrast with the surrounding sandstone 
formation makes identification relatively 
easy. The necropoleis of al-Asifir (and 
Mughayr Shu‘ayb) appear to have been 
protected by several towers located on the 
hilltops and possibly on the eastern boundary 
of Mughayr Shu‘ayb (Plate 3.4a).

Al-Bad‘ (Tabuk Province) - 2017 Season
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Another necropolis, covering an area of for 
over 400 m long by about 40 m wide, has 
been identified in Rudaydah, east of the oasis 
(Plate 3.4a). The necropolis, identified at 
this stage by a concentration of looting holes 
on the aerial images, seems to have been 
delimited on its western side by a previously 
mentioned north-south partition wall 550 m 
long. Several looted pit graves oriented east-
west are similar to those of al-Asifir.

The ancient agricultural zone and the 
area of Islamic occupation

The location of the main cultivated areas 
seems to have slightly changed between 
Antiquity and today, an area estimated to 
cover about 300 ha. Today, the fields and 
palm groves stretch out along both sides 
of the wadi ‘Afal, particularly on the east 
bank, south of Rudaydah, and to a lesser 
extent on the west bank opposite al-Qala. 
The presence of a water channel 460 m long, 
running north-south, with a thick hydraulic 
coating forming the bottom of the channel 
by binding large cobbles, seems to confirm 
that there must have been an extension of the 
agricultural zone further south, in the area of 
al-Adafa. It is in this sector that agricultural 
partition walls and several Nabataean sherds 
were discovered near an ancient unidentified 
structure, as well as a military diploma (small 
lacunary metal plaque with Latin inscriptions 
on both sides) mentioning an auxiliary soldier 
(F. Villeneuve, pers. comm.). This suggests 
the presence of Roman military detachments 
in the oasis and possibly of some local 

administrations.

The sector of al-Malqata (Plate 3.6c) is the 
only one built in the middle of the valley’s 
alluvial deposits. It was described by Musil 
(1926: 118), Philby (1957: 216–217) and 
al-Ansary et al. (2002: 36–37). According 
to al-Ghabban, who made two stratigraphic 
soundings here in the 1980s, the sector 
experienced three Islamic occupation 
phases between the 7th and 12th century 
(Ghabban (al-) 2011: 201–209, 321–330). Of 
considerable dimensions (220 x 330 m), the 
site has suffered the ravages of the wadi ‘Afal 
and the construction of modern settlements. 
According to previous accounts, the area 
included houses with stone foundations, a 
rectangular cistern, a fort with circular towers 
and possibly a mudbrick rampart. A few 
painted eggshell sherds seem to confirm the 
extension of the cultivated area there during 
the Classical period.

Just 550 m north-east, the al-Burj sector, 
measuring 700 x 500 m, is thought to be the 
place where Moses drew water from the well 
and met his future wife, Jethro’s (Shu‘ayb) 
daughter (Burton 1879: 98–100; Musil 1926: 
118; Philby 1957: 214, 216; Ansary (al-) et 
al. 2002: 31–36; Rashid 2003: 168–169). 
The remains are of three types: 1. The rock-
cut well called Bir Sa‘idni, was, in the past, 
surmounted by a stone installation, a kind 
of tower, according to Burton (Plate 3.6b); 
2. A cistern with adjacent channels from the 
Islamic era, which was renovated several 
times, particularly in the Mamluk era; 3. A 
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Mamluk square fort, with a well-preserved 
elevation, is located to the north-east of the 
previous structures. It was recently excavated 
by Badaiwi (2014), as were some square 
structures near the water channel by one of 
his SCTH colleagues. Although no ancient 
remains have yet been found in the al-Burj 
area, there is little doubt that the well was 
already in use during Antiquity.

Final word

This preliminary image of the oasis needs 
much improvement and confirmation, which 
can only be achieved by further field research. 
The origin and exact chronology of each 
archaeological area need to be established, as 
well as the detailed settlement pattern of the 
city and the function of the defensive/craft 
and administrative structures. Landscape 
changes must also be better understood 
to clarify the evolution and nature of the 
human occupation. In particular, gaps must 
be filled for Prehistory, and the Bronze and 
Iron Ages. Moreover, we must try to answer, 
on archaeological grounds, the important 
question of whether or not al-Bad‘ was the 
famous capital of Madian, the supposed 
shelter of Moses. Other questions arise 
regarding the strategic place of al-Bad‘ in 
the Nabataean kingdom, its relationship 
with the harbours on the Arabian coast and 
its role in the Provincia Arabia under Roman 
and Byzantine rulers. Was the raison-d’être 
and prosperity of al-Bad‘ linked only to the 
ancient caravan routes? Did the commercial 
collapse in the 4th–5th centuries lead to the 

end of the Pre-Islamic occupation in the 
oasis? At this early stage of our research, 
we can only affirm that al-Bad‘ was a major 
oasis in north-western Arabia, which has 
been forgotten for too long by scholars and 
the general public.
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First Archaeological Report of combined 
Saudi – French  Mission  Riyadh Region, Sulayail District 

and Wadi Dawasir 2016 AD/ 1437AH.

Mouner Arbach Areesh, Christan Robin, Nayef al Qanoor, Aessia,Prioletta, Ayed al 
Hamad,BadaAba Hassan, Charlie Poliakoff

Combined French-Saudi Mission conducted 
archaeology survey of al-Sullayl district and 
Wadi Dawasir during 2 Fbruary to 2 March 
2016 (2)

Target of archaeological survey of the area 
was to conduct archaeological survey, 
document the sites and prepare maps and 
to locate new sites to investigate the record 
of history of the two regions located on the 
ancient trade route that connected Qarriyat al 
Fao  with trade route with Middles east and 
Arabian Peninsula.     

It is to be mention that a team of Archaeology 
and Tourism and Cultural partially surveyed 
the northern and southern area of Al-Sullayil 
in 1978. Several stone structures were 
documented in the south of al-Sullayil (Plate 
4.1). The team also conducted survey north 
of Wad al Dawasir. This year survey largely 
concentrated at the high lands and lowland 
area in Wadi al Dawasir.

Stone structures made with natural 
stones in irregular form:

The areas around north of town of al Sullayil 
contains several highlands particularly in 
the northern area, in addition to lowland 
areas were also investigated. This are was 
surveyed in the 80’s .We recorded 174 stone 
buildings and 36 villages indifferent places, 

16 are named and placed on the map (Plate 
4.2a).

Al these stone structures build with natural 
local stones. Here we found different of 
building and a variety of building structure. 
See  Eskoubi e tal  2012).

See the name of sites in English for Wadi 
Dawasir and other archaeological sites 
discovered by Alrousan, al Rushdi,al Ubaillaa 

Among 174 stone structures 90 sites dated 
to pre-Islamic era (4th millennium to fist  
millennium BC). Most of the stone structures 
are sone cairns (Plate 4.2b). We noted that 
outer shapes do not show match with the 
use of the cairns. Most of these burials are 
circular shaped but some are rectangular 
shaped also (Plate 4.3a) or some oval shaped 
in outside area (Plate 4.3b).

Several conical shaped burials are also located 
with triangular shaped heads (figure 4). This 
is the case on the sites of Jabal alReen and al-
Tarboun.  Other burials are  triangular shaped 
with triangular faces (Plate 4.4a).

There are also some unique shaped structures 
although few in number such as burials 
surrounded by circular stone walls (Plate 
4.4b) and burials with conical shapes and 
stairs leading upward (Plate 4.5a) and tailed 
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burials (Plate 4.5b). Such type of burials are 
not located  in other parts of this area. These 
are unique and astonishing.

We also located some more unique and 
strange stone burials. Triangular shaped built 
with key like stones (Plate 4.5c). Such type 
of burials also found in the Hayet and oasis 
of Khayber.

There are a number of stone structures (stone 
cairns, triangular shaped burials made of  
rough and irregular shaped stones with clearly 
identifiable faces (Plate 4.6 a, b). These are 
small in size, built with local stones and small 
pebbles. These burials need excavations in 
which we may find human and animal bones. 
These burials and structure indicated that 
these were associated with religious rituals 
and burial rites and practices.

Three large structures measuring 2.50 m 
long are also found in this area . These  large 
structures are roughly horse shaped inside 
these are circular structures with opening at 
the wadi (Plate 4.6b). In  the middle of one of 
these structures  e three  standing stones. Such 
structures are not found anywhere in this or 
other regions. These  might have created 
due to  some religious or ritual purpose in  
al-Sullayil and areas around it.   

In addition to these graves other large burials 
are found with piles of stone at their head 
which seems to be added later (Plate 4.7 
a, b, c). The stones in these structures were 
used from local sources and possibly from 

the same burials. It also seems that some 
of these burials were reused in the early 
Islamic period. Some more stone structures 
are scattered in the same area but their use or 
function as yet not known to us. 

Stone cairns and structures are located in 
large number in the area, these are usually 
circular or similar shape scattered large area in 
roughly circular form. Later some structures 
were made of real walls, erected by well 
shaped stones and look nice and impressive 
(Plate 4.8a). These  circular structures have 
no opening or entrances but some circular 
structures have opening also (Plate 4.8b).

Rock Art and Thamudic 
Inscriptions:

As mentioned earlier the target of this 
expedition was to document stone structures, 
rock art and ancient inscription some of these 
were already documented in Wadi Dawasir 
south of al Khamas in 1970’s onward by the 
survey teams of Department of Antiquities 
and Museums. In  this season we attributed 
site numbers 211-10, 211-12 as reported and 
published in Atlal. We could not trace rock 
art sites mentioned in Atlal according to its 
coordinates. However,  we found  a new site 
at Hujra al Wadiya (Plate 4.2a).  This site 
is located in a sandy area in the middle of 
circular stone structures. The petroglyphs 
and  Thamudic inscriptions were difficult to 
reach  (Plate 4.10a).

These figures were first in outlines and then 



83

completed by pecking. Cup marks were 
partial due to hardness of the rock surface. 
The color or patina of figures is the same like 
original surface of the rock that indicated the 
figures are very old (Plate 4.10b). The dated 
Islamic inscriptions superimposed on these 
old images are light in color. Several figures 
and inscriptions vary in the color of rock 
and patina of images indicating difference 
of long time in the old and new figures and 
inscriptions (Plate 4.10b). 

 Some geometrical decorations around oval 
shaped cup marks is difficult to understand 
purpose of these images although it might 
have taken long time to create these figures. 
These were probably used for grinding to 
play or may have symbolic meaning.

A large Thamudic inscription found behind 
the same above rock, dark in color (Plate 
4.11a) and  contain names of two persons 
inscribed in  two rows ( rb nsb/ Nam neel). 
These inscriptions  could  be attributed 
second  half  of first millennium BC.

Thus, three phases of settlements are noted 
on this site. First date back to prehistoric era 
(First millennium BC), others dated to early 
Islamic era and are dated sites.

Survey conducted in 1978 did not put correct 
coordinates due to lack of technology thus 
sites mentioned in those reports could not be 
located by us. It is the same situation today. 
Also due to modern expansion of agricultural 
land , farming and roads many sites are 

vanished due to uncontrolled vandalism by 
heavy bulldozers and machinery used for 
developments. Satellite Pictures indicate 
scatter of large stones and other material 
lying besides most likely old rock  art and 
archaeological sites.

Another small inscriptions located with 
Musnad al Janubi script indicating the name 
(Masr). It was repeated  at  three places at 
the top of a small hill facing  previous hill 
top at Hujra al Wadiya (Plate 4.11b). Then 
found  another two Thamudic inscriptions 
in Wadi Bakra (Plate 4.12b). These ae small 
inscriptions  composed of names( ba wadad 
qun / azam wadoud) and (bd wadoud..) Plate 
4.12a. Rock art  is little in this area  of Al-
Sullayal and  Wadi Dawasir.  While stone 
structures, burials , cairns  and ruins are 
plenty particularly in he north of  the town of 
al Sullayil.

Conclusion:

Our target was to conduct rock art  and 
archaeological survey of the area  around 
the town of al-Sullayil and to prepare a map 
for  the site locations. It is found that the 
area around al-Sullayil consisted of burials 
structures and natural scenes but extremely 
lack real tombs or graves. We could not survey 
he entire region due to rough topography 
and sandy area and it is difficult to prepare a 
map showing all the burial sites of the area. 
According to our present results we suggest 
to go around Jabal al Tuwaig and follow  
Wadi Dawasir and al-Sullayil area to trace 

Saudi – French  Mission  Riyadh Region - 2017
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the prehistoric occupation of  the region. 

 We took the help of satellite pictures during 
this year’s survey of al-Sullayil area and 
noted concentration  of some burial sites, 
cairn and stoned structures specially in  the 
south of al Sullayil town  several kilometers 
away from  the ancient town of al-Fao. We 
did not visit al Fal;o as a team  from King 
Saud University was working on the site at 
that time.

Photographs from satellite provided us a 
clear picture of the area and plateau around 
al-Fao heavily settled in prehistoric time.   

Wed  suggest to conduct further survey and 
investigations of this region  to  document 
stone structures to complete the history of our 
cultural  heritage and to reveal  the  hidden  
cultural heritage of our country.

 

                                      

Chart of stone structures, type and location sites

Location

C
airn

O
val shaped 

grave w
ith head

O
val shaped 

grave w
ith head

Stone grave or 
standing stones

G
rave 

surrounded by 
stones

Tailed grave

Stone w
all

Stone structure 
besides grave

Stone pile or 
standing stones

N
ot

clear

Total

Al Rasan (1) 1 3 4

Al Rashidi (1) 22 1 2 2 1 1 6 2 2 39

Al-ubaila (1) 2 1 1 4

Al Rathima 1 1

Bahija (1) 3 1 2 1 7

Bahija 2 1 1

Bahija 3 1 1 2 4

Bahija 4 1 1

Bahija 5 1 1 1 3

Al Hamrour 1 1 1 5 2 9

Al Hamrour 2 1 1

Al Hamrour 3 1 1 2

Al Hamrour 4 1 2 3 5 1 1 13
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Location

C
airn

O
val shaped 

grave w
ith head

O
val shaped 

grave w
ith head

Stone grave or 
standing stones

G
rave 

surrounded by 
stones

Tailed grave

Stone w
all

Stone structure 
besides grave

Stone pile or 
standing stones

N
ot

clear

Total

Al Hamrour5 1 1 1 3

Al Hamrour 6 1 1

Al Hamrour 7 1 1 2

Al Hamrour 8 2 3

Al Hamour 9 1 1 1 1 1 4 8

Al Lathba 1 1 1

Al Lathba 2 1 3 1 3 8

Allathba 3 1 1

Al Lathba 4 1 1

Al Thalba 5 2 4 5 2 8 21

Al Talbah 6 1 1

Al Khanouqa 1 1 1 2

Al Khanouqa 2 1 1 2

Al Khanouqa 3 1 1 1 3

Hujrat al 
Wadiya 1 2 2

Hujrat al 
Wadiya 2 1 3 4

Tamra 1 7 1 1 2 11

Safra al Bikra 2 1 3

Jaraf 1 2 1 1

Jaraf 2 1 3

TOTAL 40 7 17 24 1 1 17 22 25 20 174





Aerial Archaeology in the Kingdom of Saudi Arabia, 
Al Ula Project (AAKSAU): Report on the 2018 
aerial photography and ground survey seasons

Hugh Thomas, Melissa Kennedy, David Boyer, Rebecca Repper, Matthew Dalton, Jane 
McMahon & David Kennedy

Arabic Translation and Editing by Ibrahim Omeri and Hanan Mahmoud
The University of Western Australia (UWA)

Introduction

This is the first preliminary report on the 
University of Western Australia’s part of 
the Identification and Documentation of 
Immovable Heritage Assets (IDIHA) project 
commissioned by the Royal Commission 
for AlUla.1 The Aerial Archaeology in the 
Kingdom of Saudi Arabia, AlUla (AAKSAU) 
team was formed as ‘Stream 2’ within 
the project, and it is conducting a multi-
disciplinary analysis of the hinterland region 
of AlUla (ca. 20,000km2) over two and a half 
years. The entirety of the AlUla hinterland is 
being surveyed using satellite imagery, with 
sites identified and uploaded into a customised 
version of the ARCHES database created 

1  The project wishes to thank the Royal Commission 
for AlUla for their acceptance of our project and 
for all the support and oversight they provide. 
Special thanks RCU’s Eng. Amr AlMadandi, 
the CEO, and Dr. Rebecca Foote, Director of 
Archaeology, without whom this project would 
not exist. We would also like to acknowledge the 
work and assistance of Jamie Quartermaine and 
the entire staff of the Oxford Archaeology, ‘Stream 
1’ within the IDIHA project, Munirah Almushawh 
with the help of Nora Alaskar for organising the 
Aerial Archaeology workshop in October 2018, 
and Munirah Almushawh for her participation in 
the 2018B field-season. Further thanks goes to Dr 
Robert Bewley and his team at Oxford University. 
Finally, we would like to thank the Governor, 
His Highness Prince Badr bin Abdullah bin 
Mohammad bin Farhan Al Saud.

for IDIHA by The University of Oxford, 
and within the IDIHA project as ‘Stream 
3’.2  In 2018, the first two seasons of aerial 
photography and a season of ground survey 
were performed in the hinterland of AlUla, 
to begin verifying, recording and augmenting 
the number of sites identified through remote 
sensing. This preliminary report focuses on 
the methodology of the project and presents 
a description and basic analysis of sites that 
have been recorded through both aerial and 
ground survey thus far.

Background

The Royal Commission for AlUla’s 
archaeological investigation of AlUla 
County of north-west Saudi Arabia began 
in February 2018. The county of AlUla was 
divided into two distinct zones, each to be 
surveyed by a different archaeological team. 
The AlUla Valley (excluding the oasis and 
main historic settlements), associated wadis 
and northern plains were defined as the ‘core’ 
and is the focus of an intensive ground survey 

2  Specifically, the database has been customised by 
the Endangered Archaeology in the Middle East 
and North Africa (EAMENA) team working within 
the School of Archaeology. We wish to thank Dr 
Robert Bewley and this team at the University of 
Oxford for their support.
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by a British archaeological archaeological 
company, Oxford Archaeology (‘Stream 1’). 
The remainder of AlUla was defined as the 
‘hinterland’ and consists of almost 20,000km2 
covering mostly remote landscapes without 
any major infrastructure (Plate 5.1a). 

The AAKSAU project was designed to 
analyse the hinterland through macro and 
micro remote sensing techniques. Initial 
site identification is performed by analysing 
publicly available satellite imagery, such 
as Google Earth or Bing Maps. The sites 
identified are used to direct helicopter 
reconnaissance of the county, where a team 
of photographers documented each site. 
Overall, 14,233km of area was flown in two 
field seasons conducted in 2018, capturing 
72,000 photographs of 5,435 archaeological 
sites. 

Finally, the AAKSAU Hinterland Ground 
Survey visits a variety of site types, from 
complex settlement sites to isolated tombs. 
Thirty-eight sites were surveyed in a variety 
of environmental and geographic zones, 
such as the Harrat ‘Uwayrid, the Harrat al-
Zabin, the Sharaan, the Eastern Badlands, the 
Mughayra Plain and the southern reaches of 
the Hamra Desert. 

Aims of the AAKSAU Project

The AAKSAU project has six principal aims:

1. To systematically identify and record the 
cultural heritage of the AlUla hinterland.

2. To outline periods of occupation.

3. To explore the spatial and temporal 
relationships between sites and features.

4. To elucidate the relationships between 
the various sites/feature types and the 
geology and environment of the AlUla 
County.

5. To ascertain sites with tourism potential.

6. To identify sites under threat.

Methodology

Remote Sensing Survey

From March to September 2018, a survey 
of publicly available satellite imagery was 
conducted for the hinterland of AlUla. 
Before this, a total of 1,850 sites (which 
are comprised of one or more distinct 
archaeological features) had been identified 
in the hinterland by adhoc survey performed 
by the team over previous years. A significant 
number of sites and features identified related 
to the Hijaz railway, which cuts through 
the AlUla county. The UWA team utilised 
Google Earth Pro as the primary program 
for surveying. Google Earth Pro was chosen 
for several reasons. The program allows the 
display of thousands of sites, the coordinates 
of which can easily be exported to software 
such as ESRI ArcGIS and flight planning 
software like Garmin Basecamp. It also had 
high resolution for most of the county, with 
any holes in imagery thankfully covered by 
Bing Maps.
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In order to survey the region, the boundary 
of AlUla was imported into the software 
and as well as the ‘core’ zone by Oxford 
Archaeology. This allowed the team to only 
survey the region covered by our remit. A 
grid comprising of roughly 730km2 squares 
was placed over the region. Each grid 
square was given a name that consisted of 
some basic coordinates of that square and a 
name of a major town or natural feature that 
dominated it. A folder was set up for each 
grid square, into which subfolders for each 
type of archaeological site were added. This 
effectively allowed the team to not only view 
all sites and features, but also to look at each 
specific site and feature type in either the grid 
square or the entirety of AlUla.

The team performed transects of each grid at 
a visual eye altitude ranging from 300-900m, 
slowly moving across the satellite imagery 
and placing a Google Earth placemark on 
each site, as well as a polygon around more 
complex sites. The sites were numbered, 
thus allowing for their identification. The 
sites were subsequently uploaded into the 
ARCHES IDIHA database and allocated a 
catalogue number with the prefix – IDIHA*, 
which was subsequently added to all Google 
Earth Pro placemarks and the metadata of 
each photograph. The prefix – IDIHA-F* is 
used for individual archaeological features, 
with this only utilised for features that have 
been ground surveyed. 

By the time of the completion of the remote-
sensing survey in September 2018, a total of 

11,642 sites had been identified ranging in 
size from small stone piles or cairns up to 
monumental pendant burial structures that 
are hundreds of meters in length (Plate 5.1a). 

Aerial Survey 

Two aerial surveys of AlUla took place during 
2018, the first season from the 1st to the 24th 
of March and the second from October 25th 
till November 29th. For each flight, three 
photographers photographed via an open 
door of an AgustaWestland 139 helicopter. In 
order to guide the helicopter, Google Earth 
placemarks were separated into groups of 80-
120 sites, and these were placed as routes on 
a Garmin GPS through the use of program, 
Garmin Basecamp. During flights, pilots were 
provided with bearings and distances to each 
site through the use of an on-board headset. 
Sites were circled at varying heights to allow 
for photographs of the entire site and close up 
photographs of individual features. Flights 
were generally 4-6 hours in length, split into 
two legs. Occasional ground visits to sites 
were also performed to provide preliminary 
data for future targeted ground survey.

Flight routes were designed to provide a 
representative sample of each site type 
across all major geological areas that make 
up AlUla. These feature types include:
• Ringed cairns/tower tombs.
• ‘Pendant’ burials – composed of a ringed 

cairn or tower tomb ‘head’ and ‘tail’.
• Cairns.
• ‘Kites’ – monumental animal traps.



ATLAL 31 PART TWO 90

• Mustatil – formerly known as “Gates”, 
monumental rectilinear structures.

• Triangles.
• Bar structures – a rectangular stone 

structure of unknown function.
• Camps/settlements.
• Enclosures.
• Ottoman buildings.
• Hijaz Railway.

Over the course of the two seasons, the 
AAKSAU project completed 21 flights, 
covering a total distance of 14,233km. A total 
of 72,000 photographs were taken of 5,435 
archaeological sites.3  These sites range 
in function: Funerary/Memorial (60%), 
Domestic (25%), Agricultural/Pastoral 
(11%), and Other (Defensive, Hunting/
Fishing, Industrial, Religious etc; 4%). A 
number of these sites/features were unknown 
to the team, as they were either too small to be 
easily spotted on Google Earth, or they were 
built of similar materials to the landscape 
around then, effectively making them almost 
invisible in satellite imagery.

Once the flying season was finished, the 
photographs were catalogued in Adobe 
Lightroom CC and the relevant IDIHA 
database records were modified to better 
represent the archaeological sites. All 
photographs were also uploaded to the 
database records.

3  The total number can change after subsequent 
seasons as better photographs of sites allow 
reanalysis.

Ground Survey

The AAKSAU Hinterland Ground Survey 
(AAKSAU HGS) is a targeted ground survey, 
which seeks to develop a picture of the 
human occupation of the AlUla hinterland by 
combining AAKSAU aerial reconnaissance 
and recording with desk-based analysis of 
satellite imagery and targeted field-walking 
and feature documentation. Owing to 
remoteness and the difficult nature of the 
terrain, site access was partially undertaken 
by helicopter. In addition, a selection of sites 
accessible from the region’s roads were also 
selected. These sites are generally located 
within a 1-5km radius of a road, which on 
the basis of satellite imagery was deemed 
accessible by car. 

Site selection was determined by analysis 
of the photographs taken by the AAKSAU 
aerial photography survey. A mixture of 
sites photographed during the aerial survey, 
as well as those deemed of interest from 
satellite imagery, was chosen to gain a more 
holistic understanding of the archaeological 
landscape of the AlUla hinterland. In order 
to achieve this, a representative sample of the 
region’s known archaeological features were 
chosen.

Field visits involved recording the archaeology 
and detailed photography. Due to the size of 
some of the sites, not all known features were 
examined, with targets assessed as being of 
high value bearing the focus of concentration. 
These targets were generally chosen prior to 
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a field assessment via a desk-based analysis 
of the available satellite imagery and aerial 
photographs. Field-walking transects around 
targeted features were then marked out by 
numbered green flags. These transects were 
positioned against the outer extremities of a 
feature. A minimum of four transects were 
undertaken for each feature, effectively 
creating a square/rectangle or polygon 
around the feature. The structure/feature 
was subsequently analysed in detail. Rough 
transects were also walked between features, 
with any diagnostic artefacts analysed in situ. 
Sites or features deemed to be of significance 
had a photogrammetry model created. This 
was achieved with either the use of a camera 
pole or a DJI Inspire 2 drone. A minimum 
of four ground control points were used in 
the construction of this model, with these 
images subsequently orthorectified. These 
orthophotos were then used to create highly 
accurate digital plans. 

In terms of artefacts, diagnostic objects were 
gathered by a grab-and-go method, collected 
from within a 1m radius of the transect line. 
As artefacts cannot be removed from site they 
were processed in the field. Artefacts were 
measured, sketched (when/where possible) 
and photographed. Once the artefacts had 
been analysed, they were returned to the 
transect from which they were recovered. 
However, if artefacts suitable for radiometric 
analysis were identified during the course of 
surveying these were collected according to 
best practice. 

The first AAKSAU Hinterland Ground 
Survey was conducted between the 8th of 
November and the 29th of November 2018, 
during part of the second aerial survey. A 
variety of site types were examined during 
the course of this season, from complex 
settlement sites to isolated tombs. Thirty-
eight sites were surveyed in a variety of 
environmental and geographic zones, such 
as the Harrat ‘Uwayrid, the Harrat al-Zabin, 
the Sharaan, the Eastern Badlands of the 
Mughayra Plain and the southern reaches of 
the Hamra Desert.

Geological Context 

The bedrock of the survey area comprises 
three main rock groupings: Cenozoic 
(harrat) basalts, Lower Palaeozoic (Cambro-
Ordovician) sandstones, and volcanic-
sedimentary and intrusive rocks associated 
with the Precambrian Arabian Shield. 
Each of these groups has a distinctive 
geomorphological landscape that reflects 
the age and physical features of the local 
bedrock, and the degree and nature of bedrock 
weathering. 

The relatively homogenous Cambro-
Ordovician sandstones of the Hamra Desert 
have been weathered to form the largest 
individual landforms and dominate the 
northern half of the survey area. Water 
erosion has created a deeply incised landscape 
of vertically-walled canyons and mesas 
whose exposed upper elevations have been 
sculpted by wind abrasion to form yardangs. 
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The relief of the desert landscape becomes 
progressively more subdued northwards as a 
result of intense wind erosion, producing a 
terrain dominated by groups of yardangs and 
ultimately rock pavements. The mesa-like 
hilltops of the yardangs are often blackened 
by a patina of desert varnish.

Harrat basalts (lava fields) are the youngest 
geological formations and form sizeable 
plateau landscapes, the largest being Harrat 
‘Uwayrid and Harrat al-Zabin.  These 
lava fields range in date from Miocene to 
Holocene and exhibit a range of generally 
subdued landscape sub-types. 

Rocks of the Precambrian Arabian Shield 
underlie the southern half of the survey area 
and erosion over a long period has produced 
a distinctive incised landscape dominated 
by mountains, especially in the western 
elevations, with occasional alluvial plains 
adjacent to the main wadis.  

Results of the Aerial and Ground 
Survey

Due to the significant number of sites 
photographed as part of the AAKSAU 
Aerial Survey, the following results focus 
on a representative sample of major sites 
that were recorded from both the air and via 
ground survey. 

Sites from a variety of different geographic and 
environmental zones were chosen in this first 
season of the AAKSAU Hinterland Ground 

Survey in order to gain an insight into the 
various types of features constructed and the 
periods of occupation discernible throughout 
the region. As such, the following section 
has been divided into six broad geographic 
regions, starting with the northwest of the 
county and the Harrat ‘Uwayrid (Plate 5.1b).

The Harrat ‘Uwayrid

The Harrat ‘Uwayrid is one of the largest 
harrats in Saudi Arabia, extending for 
approximately 125km in a northwest-
southeast direction, before combining with 
the Harrat al-Rahat. Combined the Harrat 
‘Uwayrid and Harrat al-Rahat extend over 
225km. Three distinct lava-flows can be 
discerned in this region, the lowest dates to 
the Miocene age, with these flows forming 
the cliffs facing the Red Sea, as well as 
rising above the Cambrian sandstone. The 
two upper flows date to the Pleistocene 
and Holocene. These flows run in a north-
easterly direction, with the southern and 
south-easterly aspects heavily dissected by 
sandblasting and erosion (Brown et al. 1989: 
152-153). Although previous surveys of 
the Harrat ‘Uwayrid have been undertaken, 
such as by Professor Azhari Mustafa Sadig 
of King Saud University, surveys have 
generally focused on easily accessible sites, 
due to the difficult terrain of the harrat. As 
we have access to a helicopter our survey has 
focused on areas further afield, that are not 
readily accessible by car.
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IDIHA-0004320

IDIHA-0004320 is located on a large rocky 
outcrop on the north-eastern extent of the 
Harrat ‘Uwayrid. Satellite imagery and field-
walking revealed four distinct settlement 
clusters and a large funerary pendant and 
tower tomb (Plate 5.2a). Due to the size 
of the site, our field-walking was limited 
to the north-western extent of the site, 
which held the best-preserved structures, 
the pendant and tower tomb. Seven stone 
dwellings were identified in this area, with 
three of these structures recorded in detail 
(IDIHA-F-0000166, IDIHA-F-0000169, 
IDIHA-F-0007128). These well-preserved 
structures are constructed from locally 
available sandstone desert pavement. Each 
structure is characterised by multiple cells/
rooms, with a large, enclosed courtyard 
encircling the main entrance to the structure. 
IDIHA-F-0000169 is so well-preserved that 
the entrance to the structure is still standing 
to its original height. Numerous chipped 
stone and ground stone artefacts were 
found in association with these structures, 
although the ground stone artefacts cannot be 
dated with any certainty, the chipped stone 
assemblage would appear to date to the later 
prehistoric periods, from the Late Neolithic 
through to the Bronze Age.

In addition to the dwellings, a large, 
well-preserved funerary pendant and 
tower tomb were recorded. The pendant 
(IDIHA-F-0000167, IDIHA-F-0007126 
and IDIHA-F-0007127) is preserved in 

places to its original height and consisted 
of a ringed tower tomb, with two parallel, 
sub-rectangular “tails”. This structure is 
orientated roughly northwest-southeast and 
measured 20m in length and 10m in width. 
The central tower tomb has been looted, 
although several of the capstones are still 
in situ. This structure is constructed from 
locally available slabs of unworked desert 
pavement laid horizontally. Immediately to 
south of the pendant head is another well-
preserved tower tomb, this feature had also 
been looted, most probably in antiquity. It 
is preserved in places to its original height 
of 1.45m, with several of the capstones also 
still in situ. This tower tomb appears to have 
been a later addition, as it appears to have 
been constructed from stone looted from the 
southern part of the outer ring of the earlier 
tower tomb. Unfortunately, no finds could be 
associated with these structures. But in terms 
of relative chronology it would appear that the 
settlement predates the funerary monuments, 
with pendant built and then the tower tomb.

IDIHA-0004301

IDIHA-0004301 consists of a ‘kite’ 
(IDIHA-F-0007124) and a complex 
enclosure (IDIHA-F-0007125; Plate 5.2b). 
Kites are rare in the AlUla region, with less 
than 30 identified from satellite imagery. 
This is in marked to contrast to Harrat 
Khaybar where hundreds of these structures 
have been identified (Kennedy 2012; 
Kennedy et al. 2015; Betts & Burke 2015). 
Furthermore, in comparison to the Khaybar 
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examples, IDIHA-F-0007124, is smaller 
and simpler. This structure is formed by 
two curvilinear walls, up to 135m in length, 
which follow the natural contours of a gently 
sloping plateau, narrowing before a steep 
drop. This structure was fashioned from 
unworked blocks of locally sourced stone. 
These blocks are roughly stacked together, 
with the structure suffering from a degree 
of natural deterioration and erosion. This 
feature is preserved to a maximum height of 
0.90m and 0.40m in width. It would appear 
that animals were funnelled into the structure 
and forced off the drop, approximately 15m 
high. Similar drop ‘kite’ types have been 
identified in the Levant and Central Asia 
(Holzer et al. 2010: 7; Bar-Oz et al. 2011: 
210; Betts & Burke 2015: 83). Beneath this 
drop is a multi-celled complex enclosure 
(IDIHA-F-00007125), the cells associated 
with the structure are fashioned from very 
large blocks of stone, which appear to have 
naturally fractured from the surrounding 
cliff face. Some of these boulders appear to 
weigh in excess of a tonne, suggesting this 
structure was the focus of wider community 
construction. The positioning of the complex 
enclosure directly beneath and adjacent to the 
kite “drop” suggests it may have been used 
for butchering. Unfortunately, no artefacts 
were identified at this site. The positioning 
of this structure at the base of a natural 
wash gully, formed in part by the kite, has 
resulted in a significant amount of sediment 
accumulation, obscuring lower cultural 
deposits and any potential surface artefacts.  

 IDIHA-0006862

IDIHA-0006862 is positioned on a wide flat, 
sand and basalt plain in the northern Harrat 
‘Uwayrid. This is a multi-component site 
comprised of numerous circular structures 
constructed from standing stones, as well as 
a large pendant and several tower tombs. We 
have called these circular structures “Standing 
Stone Circles”, two variants of this type are 
discernible, “Simple” and “Complex” (Plate 
5.3a). The Simple variant is characterised by a 
single or occasionally double celled structure 
consisting of one-to-two concentric rings of 
upright stones, with a central standing stone. 
This structure type is accessed by a single 
entranceway. “Complex” variants are marked 
by a single celled structure formed by one-to-
two concentric rings of upright stones, with 
numerous concentric rings of upright standing 
stones positioned within the structure. In 
contrast to the Simple variant, the Complex 
form can be accessed by multiple doorways. 
Both a Simple (IDIHA-F-0007310) and 
Complex (IDIHA-F-0000162) variant 
of this feature type were recorded at this 
site. A large pendant was also surveyed. 
This feature (IDIHA-F-0007129 – ‘head’; 
IDIHA-0007130 – ‘tail’) was significantly 
disturbed by stone robbing, which were used 
to construct two later stepped tower tombs 
(IDIHA-F-0000163 and IDIHA-F-0000164). 
Unfortunately, all three of these features 
were looted. The pendant consists of a sub-
rectangular ‘tail’ with a ringed cairn ‘head’. 
This feature measured 63m in length. The 
tail is comprised of stones set vertically 
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into the ground, whilst the stones of the 
head are laid horizontally. The ringed cairn 
measured 18m in length, with the central 
burial cairn measuring 2.55m x 3.20m. The 
western tower tomb, IDIHA-F-0000164, 
measured approximately 7m in diameter and 
is preserved to a height of 60cm. This feature 
was constructed from locally available 
basalt slabs. The eastern tower tomb, 
IDIHA-F-0000163, is stepped and slightly 
smaller in diameter, measuring 4.50m, but is 
better preserved, with a height of 1.50m or 
13 courses. Broad parallels of form for this 
structure type are identifiable at Thumamah, 
90km northwest of Riyadh (Abu Daruk et al. 
1984: pl. 97).  Associated with these features 
were significant quantities of debitage, 
Neolithic in date, as well as some ceramic 
artefacts. These ceramics were undiagnostic 
but on the basis of fabric and hue may date to 
the Bronze Age. 

IDIHA-0006864

IDIHA-0006864 is positioned on the 
same wide, flat sand and basalt plain as 
IDIHA-0006862, approximately 150m to the 
southwest. As with IDIHA-0006862 this is a 
multi-component site comprised of Simple 
and Complex Standing Stone Circles, as 
well as a few later cairns and stepped tower 
tombs. Unfortunately, due to time constraints 
only three of the features from this site were 
recorded in detail. The associated cairns 
and stepped tower tombs appear to be later 
additions, frequently robbing stone from 
the surrounding Standing Stone Circles. 

IDIHA-F-0000170 is a well-preserved, 
multi-stepped tower tomb. This feature has 
a diameter of 4.90m and is preserved to a 
height of 3m. It was constructed from slabs 
of locally available basalt, with the western 
side of this feature reinforced with three large 
slabs set vertically into the lowest step. This 
structure has been looted, with the central 
burial cavity exposed. No finds could be 
associated with this structure. 

The Simple Standing Stone Circle of 
IDIHA-F-0000134 was also surveyed, this 
sub-circular structure measured 5.60 x 
4.93m. As with other instances of this feature 
type, this structure is comprised of two, low 
concentric walls formed by horizontally 
set basalt stones, with a single central 
pillar (Plate 5.3b). A small entranceway is 
positioned in the north-east of the structure, 
this entranceway appears to have been 
deliberately blocked, suggesting that this 
structure may have been decommissioned. 
Field-walking in an around this structure 
revealed numerous undiagnostic pieces 
of debitage as well as a complete, bifacial 
arrowhead. This arrowhead measured 1.2 
x 2.0cm (Plate 5.4a) and is typologically 
similar to Late Neolithic points of the Arabian 
Peninsula and Levant (Crassard et al. 2013: 
fig. 12; Shea 2013: 241-242, fig. 7.10: p; 
246-247, fig. 7.14: h; Plate 7). This artefact 
was found within the structure. In contrast 
to IDIHA-0006862, no ceramic material was 
identified at this site. In the south-western 
extent of the site an unusual structure was 
identified (IDIHA-F-0000171). This feature 
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consists of a ‘T-shaped’ structure comprised 
of a low oval to apsidal platform abutting a 
sub-rectangular enclosure. This enclosure 
is comprised of two concentric lines of 
stone, set horizontally into the ground. The 
enclosure consists of a single course of stone, 
with the platform only two courses high. The 
function of this structure remains unknown, 
with only one other similar structure so far 
identified in the AlUla region. In terms of 
chronology a Late Neolithic through to Iron 
Age date is suggested for this site. 

IDIHA-0001825

Like IDIHA-0006862 and IDIHA-0006967, 
IDIHA-0001825 is a multi-component 
site comprised of Standing Stone Circles 
as well as later pendants, stepped tower 
tombs and cairns (Plate 5.4b). Twenty-three 
features/structures were recorded in detail 
at this site. Owing to the large number of 
features recorded only a small selection are 
detailed here. IDIHA-0001825 is dominated 
by a large pendant (IDIHA-F-0000146, 
IDIHA-F-00003315). This funerary feature 
measured approximately 415m in length 
and is orientated roughly northwest-
southeast. The ‘tail’ is tapered in shape and 
is divided into a series of segments, which 
have suffered from extensive stone robbing. 
These ‘tail’ segments range in size and width, 
from 4.00-8.00m in length and 1.7-5.00m in 
width. Each segment is constructed from 
locally available, unworked basalt boulders. 
The ‘head’ of the pendant is comprised of a 
ringed tower tomb 13.00m in diameter, while 

the central burial cairn measured 8.00m 
in diameter, and is preserved to a height of 
2.5m, several of the capstones are also still 
in situ. These capstones are flat stone slabs, 
positioned flanking the entrance to the cairn 
and decorated with rock art. This pendant 
appears to have been a later addition to the 
site, overlaying an earlier structure. 

In the northwest corner of the site is 
IDIHA-F-0000124, this sub-circular 
enclosure contains a megalithic reverse 
‘S-shaped’ stone feature in its southern extent. 
The enclosure measured 18.40 x 21.70m and 
was constructed from two concentric walls 
of large, up-right basalt boulders, some of 
which measured 90cm in height, the void 
between each of these walls was filled with 
small stone rubble. The reverse ‘S-shaped’ 
feature was also constructed from large basalt 
boulders, these were also set up-right into 
the ground, measuring from 0.90-1.30m in 
length, 0.20-0.30m in width and 0.90-1.00m 
in height. This feature does not appear to have 
any functional purpose, although parallels of 
form have been identified at other sites on the 
Harrat ‘Uwayrid by the AAKSAU project. 
Field-walking in and around this structure 
revealed significant quantities of chipped 
stone artefacts, including a complete bifacial, 
micro chisel/blade and a partial scraper, locally 
available basalt was also knapped. South of 
IDIHA-F-0000124 is IDIHA-F-0000132. 
This feature is best described as a stone-
built cist grave. It is characterised by a ring 
of unworked, flat basalt boulders which 
surrounded a rectangular stone-cist set into 
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the ground. Unfortunately, this grave has 
been looted, with human remains spread 
in and about the grave. Analysis of the 
available satellite imagery on Google Earth 
Pro suggests that this grave was disturbed 
prior to 2015. A collection of human remains 
was gathered from this feature and submitted 
for bioapatite radiocarbon analysis, as no 
collagen was present for standard AMS 
dating. An initial date of 3900 cal. BC was 
obtained for this feature. Numerous artefacts 
were identified during the course of field-
walking, this includes undiagnostic ceramic 
body sherds, chipped stone debitage and 
tools as well as stone and shell beads. Several 
Thamudic inscriptions are also present at this 
site. The ceramics appear to be consistent 
with a Bronze Age date, with the chipped 
stone assemblage potentially ranging in date 
from the Late Neolithic onwards. These 
varying artefact types and dates suggest that 
this site has a long chronological span from 
the Neolithic through to pre-Islamic. 

IDIHA-0002348

IDIHA-0002348 is located approximately 
3km southwest of IDIHA-0001825 and is 
positioned on the gentle slope of a wide, flat 
plateau. Best described as a semi-permanent 
settlement site, it is comprised of various 
simple, developed and complex enclosures. 
The most spectacular feature identified at 
this site is IDIHA-F-0000151, an almost 
complete dwelling and associated enclosures. 
This structure is preserved to its original 
height with the lintel of the doorway still in 

situ (Plate 5.5a). The roof of this structure 
appears to have collapsed, but the central 
support pillar is still standing. This structure 
is fashioned from locally available, unworked 
basalt slabs and is found in association 
with an enclosed courtyard as well as other 
installations. The dwelling has a diameter of 
4.90m, with the lintel measuring 1.10 x 0.6 x 
0.2m, whilst the courtyard measured 11.5m 
in dimeter. Further to the west are a series of 
simple and complex enclosures, but only two 
of these structures were recorded in detail 
(IDIHA-F-0000149 and IDIHA-F-0000150). 
In contrast to IDIHA-F-0000151 these 
structures are not as well preserved. Each 
structure is constructed from unworked, 
locally available basalt boulders, preserved 
to a maximum height of three courses, 60-
80cm. Associated with these enclosures were 
undiagnostic pieces of debitage as well as 
ceramics. On the basis of these finds a Bronze 
Age date is hypothesised. 

IDIHA-0004798 and IDIHA-0004799

IDIHA-0004798 and IDIHA-0004799 are 
positioned immediately next to one another 
on the eastern edge of the Harrat ‘Uwayrid, 
immediately to the west of AlUla. Both 
these sites are related and are best described 
as funerary, with each site distinguished 
by cairns and pendants, orientated around 
an ancient pathway or avenue – what we 
are calling a funerary avenue (Plate 5.5b). 
These funerary avenues are a feature of 
the AlUla landscape, particularly on the 
Harrat ‘Uwayrid. Moreover, remote sensing 
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undertaken prior to the commencement of the 
AAKSAU project, and preliminary flights and 
ground survey conducted in 2017 and during 
the 2018 seasons have documented hundreds 
of kilometres of these ‘avenues’ across north-
western Saudi Arabia (Plate 5.6a). These 
‘avenues’ are concentrated around the major 
oases of the Harrat Khaybar, including the 
Khaybar oasis, the Samhah oasis and the Al-
Hait oasis, with this an ongoing avenue of 
research for the project. 

IDIHA-0004798 is positioned on the very 
edge of the Harrat over-looking the AlUla 
valley, and is comprised of a series of cairns, 
pendants and tomb associated features. 
Twelve funerary structures were recorded in 
detail at this site; these are overwhelmingly 
cairns, with only two pendants recorded. All 
of these funerary features are constructed 
from locally available, unworked basalt 
slabs and boulders. The cairns are marked by 
their circular to sub-circular form, ranging 
in diameter from 4-7m. Several of these 
features, such as IDIHA-F-0000322, appear 
to have utilised outcropping bedrock in their 
construction. Unfortunately, all of these 
features appear to have been disturbed in 
antiquity.  

At IDIHA-0004799 two large pendants 
were recorded. Both of these features are 
comprised of a ‘head’ and ‘tail’, the ‘head’ 
consists of a single large cairn, whilst the tail 
is comprised of a linear arrangement of small 
cairns/stone piles. The northern pendant 
(IDIHA-F-0000325, IDIHA-F-0000326) 

is orientated north-south, the ‘head’ of this 
feature has a diameter of 6.5m, with the ‘tail’ 
measuring 64m in length, comprising of 20 
small cairns/stone piles, 1m in diameter. 
Both the ‘head’ and ‘tail’ are fashioned from 
locally available slabs of basalt and basalt 
boulders (Plate 5.6b). The southern pendant 
(IDIHA-F-0000327, IDIHA-F-0000328) is 
orientated roughly northwest-southeast. This 
pendant is also comprised of a ‘head’ and 
‘tail’. The ‘head’ consists of a single cairn 
with a diameter of 5.1m. The ‘tail’ measured 
38m in length and is comprised of 14 small 
cairns/stone piles, measuring 1.2 x 0.8m in 
size. Unfortunately, both these pendants were 
looted in antiquity. 

In terms of artefacts and artefact distribution, 
more than 100 sherds were recovered during 
the course of field-walking at IDIHA-0004798 
and IDIHA-0004799. These artefacts range 
in date from the 3rd millennium BCE or 
“Early Bronze Age” through to the modern 
era, although the bulk of the corpus appears 
to be Bronze to Iron Age in date (Plate 5.7a), 
as such these funerary structures may have 
the genesis in the Early Bronze Age.

The Western Harrat/Highlands

The western Harrat is generally believed to 
be as old as the Harrat ‘Uwayrid (Brown et 
al. 1989: 156) and is positioned immediately 
to the south of Harrat ‘Uwayrid and Wadi 
al-Jizl. During the course of the season 
eight sites were identified and surveyed in 
this region. These range from funerary to 
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domestic sites to knapping floors and rock 
art sites. Only four sites of the eight surveyed 
are presented. 

IDIHA-0001700

This funerary site is comprised of a 
ringed cairn (IDIHA-F-0007188), several 
smaller cairns (IDIHA-F-0007190 and 
IDIHA-F-0007191), a ‘bar’ structure 
(IDIHA-F-0007189) and two ‘triangle’ 
structures (IDIHA-F-0007186 and 
IDIHA-F-0007187; Plate 5.7c). The 
ringed cairn is marked by a sub-circular 
form and was constructed from small, 
unworked granite boulders. The central 
burial cairn has been looted and the eastern 
extent of the outer ring has suffered from 
extensive structural robbing, which was 
used to construct the later ‘bar’ structure 
(IDIHA-F-0007189). IDIHA-F-0007188 
measured 20.0 x 17.7m and is preserved to a 
height of 1m. The rectangular ‘bar’ structure 
of IDIHA-F-0007189 measured 18.0 x 2.5m. 
The precise purpose of this feature remains 
unknown, although it appears to have a 
funerary function, with these structures 
almost always found in association with 
ringed cairns, cairns and pendants. East 
of the ‘bar’ are two small looted cairns 
(IDIHA-F-0007190 and IDIHA-F-0007191), 
these range in diameter from 2-4m. Sixty-
five metres southeast of IDIHA-F-0007188 
and orientated towards it are two ‘triangle’ 
structures (IDIAH-F-0007186 and 
IDIHA-F-0007187). The western ‘triangle’ 
(IDIHA-F-0007186) is the largest of the 

two, measuring 26.5 x 26.5m. The walls 
of this structure are laid in two rows with a 
rubble superstructure. The stones used in the 
construction of this feature were unworked 
and were locally available. The smaller, 
eastern ‘triangle’ (IDIHA-F-0007186) 
measured 17.10 x 13.50m and is characterised 
by an identical construction technique to 
IDIHA-F-0007186. These structures are 
hollow and appear to have functioned as 
markers, possibly for the ringed cairn. There 
are parallels for the ringed cairns of AlUla at 
Shoaib Abu Barqa (Nasir al-Subhan 2006: 
pl. 6.1)

Fieldwalking revealed a few undiagnostic 
pieces of chipped stone. No other artefacts 
were found in association with these features. 
On the basis of relative chronology, it would 
seem that the ringed cairn and the triangles 
pre-date the ‘bar’ structure and the two 
associated cairns, and they appear to have 
been constructed from stone looted from 
these earlier structures. 

IDIHA-0018129 

This site is located approximately 115m south-
west of IDIHA-0001700. IDIHA-0018129 is 
best described as a knapping floor, with no 
architectural remains identifiable. Significant 
quantities of flakes and cores were recovered 
from this site. On the basis of our preliminary 
analysis these artefacts (Levallois) have been 
dated to at least the Middle Palaeolithic 
(Plate 5.4b). 
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 IDIHA-0003036

IDIHA-0003036 is positioned on a high, 
wide and flat basalt mesa, with access from 
the ground almost impossible. A top of this 
impressive geological feature is an extensive 
domestic site comprised of more than 30 
simple, developed and complex enclosures 
(Plate 5.8a). Nine of these enclosures were 
recorded in detail. These structures were 
constructed from unworked basalt boulders, 
ranging from simple, single celled enclosures 
to large multi-celled structures. In terms of 
size these structures range from as small as 2.8 
x 2.6m to as large as 35 x 18.3m. The majority 
of these structures are preserved to a height 
of three courses, 50-80cm high. Two features 
warrant further discussion IDIHA-F-0007173 
and IDIHA-F-0007185. IDIHA-F-0007173 
is a complex enclosure comprised of three 
cells. The central cell was marked by a large 
up-right stone/orthostat positioned against 
the rear wall of the structure. The function of 
this stone remains unknown but it appears to 
have been deliberately positioned within the 
structure. At the western extent of the mesa a 
large wall, possibly defensive in nature was 
identified (IDIHA-F-0007185). This feature 
runs parallel to the edge of the mesa, on a 
rough northeast-southwest alignment. This 
structure was divided into two components, 
with a possible accessway separating the two. 
The southern wall measured 16.5 x 1.1m, 
with the northern extent measuring 11.0 x 
1.1m. Numerous artefacts were recovered 
from this site, these consist solely of chipped 
stone flakes, debitage and tools (blades and 

scrapers), most probably dating to the Late 
Neolithic through to the Chalcolithic. 

The Harrat al-Zabin

The Harrat al-Zabin (sometimes also referred 
to as the Harrat Harairah) is generally 
believed to be as old as the Harrat ‘Uwayrid, 
with the earliest lava flows dating to the late 
Oligocene-early Miocene, 29 to 20 million 
years ago. During the course of the field-
season three sites were surveyed in detail in 
this region. These sites are primarily funerary 
in nature and are distinguished by pendants, 
cairns and ‘triangle’ structures. Of note, the 
archaeological remains of this region are 
distinct from that of the other harrats in the 
AlUla county, with a number of forms, such 
as the tapered pendant, found exclusively in 
this area, although parallels have been found 
in other parts of the Kingdom (Zairns et al. 
1979: pl. 8 & 13; Zarins et al. 1980: pl. 5; 
Zarins et al. 1981: 29). 

IDIHA-0010273

IDIHA-0010273 is located in the north-
eastern extent of the Harrat al-Zabin. It 
is comprised of more than 25 funerary 
features such as pendants, ringed cairns, 
cairns and ‘triangles’. Due to the size of 
this site, only six features were recorded in 
the detail. IDIHA-F-0007152 is a pendant 
head orientated roughly northwest-southeast 
and two ‘tails’ (IDIHA-0007153 and 
IDIHA-F-0007154). The ‘head’ consists of 
a single large, sub-circular cairn constructed 
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from unworked basalt boulders. This cairn 
has a diameter of 5.5m, with the burial cist 
measuring 1.70 x 1.10m. Unfortunately, this 
feature has been looted, most probably in 
antiquity. A second east-west running pendant 
(IDIHA-F-0007155 and IDIHA-F-0007156) 
was also recorded. This feature is comprised 
of a large burial cairn with a ‘tail’ of four 
smaller cairns/stone piles. This structure 
is also fashioned from unworked basalt 
boulders. The burial cairn has a diameter 
of 5.7m, with the burial cist measuring 1.3 
x 0.7 x 0.6m. The cairns/stone piles of the 
‘tail’ vary in size from 1.4m in diameter to a 
double cairn 4.7m in diameter.  In the western 
extent of the site four triangular pendants 
were recorded, the first two pendants were 
associated with a long ‘tail’. The positioning 
of these features side-by-side suggests that 
they were all constructed concurrently. These 
features were orientated north-south, with 
the two western most pendants comprised 
of a large triangle with a long ‘tail’ of small 
cairns/stone piles. The ‘triangle’ of the far 
western pendant (IDIHA-F-0007157 and 
IDIHA-F-0007158) measured 9.0 x 3.5m, 
whilst the tail measured approximately 
65m in length. The second pendant 
(IDIHA-F-0007159 and IDIHA-F-0007160) 
measured 12.0 x 2.0m, whilst the tail 
measured 63m. Each of the four triangles 
is hollow, with no burial cist discernible. 
In terms of finds, flakes and debitage were 
recovered from this site. Unfortunately, these 
were all non-diagnostic. No other finds were 
recovered from this site. 

IDIHA-0010280

IDIHA-0010280 is a multi-component 
funerary site, positioned at the base of wide, 
shallow saddle, surrounded by a series of 
domestic sites in the north and west. This 
site is comprised of long tapered pendants, 
‘triangles’, ringed cairns and cairns (Plate 
5.8b). Due to the size of this site only five 
structures were recorded in detail. The largest 
structure at this site is IDIHA-F-0007171, is 
a tapered pendant measured approximately 
220m in length and was orientated north-
south. It is constructed from unworked 
basalt boulders. IDIHA-F-0007171 is 
constructed in a series of segments, ranging 
from 0.75m to 1.5m in width. The lowest 
course is constructed from two rows of flat 
basalt slabs with a rubble core and rubble 
“super-structure”. In the north of the site 
is IDIHA-F-0007168, a poorly preserved 
‘triangle’. This feature is hollow, measuring 
17.7 x 15.5m. As with the tapered pendant 
this structure is constructed from two rows 
of horizontally laid stone with a rubble core, 
preserved to a height of a single course. 
Interestingly, this triangle does not appear to 
be orientated towards any of the features at this 
site, instead it appears to be orientated towards 
a ringed cairn (IDIHA-0009785), 540m away 
to the northwest. If this orientation is correct, 
it would appear that this feature may not be 
directly associated with the other features 
at this site, with it potentially constructed 
at either an earlier or later date. This would 
appear to be typologically confirmed by the 
other ‘triangles’ constructed at this site, which 
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are narrower and tapered in comparison. 
IDIHA-F-0007169 is best described as one of 
these narrower tapered triangles. This feature 
measured 19.0 x 4.2m and is constructed 
from unworked basalt rubble. This feature 
is positioned immediately to the east of 
IDIHA-F-0007171 and is associated with a 
group of tapered pendants and triangles that 
appear to radiate out from a central, cleared 
space. As with most ‘triangles’ no burial cist/
chamber is readily apparent. The final feature 
recorded at this site is IDIHA-F-0007170, 
an infilled ringed cairn. This feature has a 
diameter of 5.6m and is constructed from 
unworked basalt. This feature appears to have 
been looted with two depressions visible. 
This structure may also predate the tapered 
triangles and pendants, as the outer ring 
appears to have suffered from stone robbing. 

IDIHA-0009247

This site is located on a small depression/
saddle on the Harrat al-Zabin. The site 
has been extensively cleared of boulders, 
which were used to construct the features. 
IDIHA-0009247 is comprised of a number 
of different feature types such as ‘triangles’, 
cairns, enclosures and a mustatil (Plate 5.8d). 
As with IDIHA-0010280 this site appears to 
consist primarily of nine ‘triangles’ radiating 
out from a central space. These ‘triangles’ 
appear in three distinct clusters, in the south a 
group of four were identified (these examples 
were all recorded), three in the north-west 
and two in the east. These examples as 
best described as narrow, tapered triangles, 

similar to those recorded at IDIHA-0010280 
and a typological form limited to the Harrat 
al-Zabin. The four structures recorded 
(IDIHA-F-0007163, IDIHA-F-0007164, 
IDIHA-F-0007165 and IDIHA-F-0007166) 
range in size from 4.7 x 8.2m to 5.7 x 
14m. All four structures were constructed 
from unworked basalt boulders, with the 
lowest course consisting of sub-angular flat 
stones. To the south of this conglomeration 
is a double cairn, IDIHA-F-0007167, this 
feature is well-preserved, measuring 8.6 x 
5.0 x 1.4m. Two burial cists were exposed, 
which were well-constructed with several 
of the capstones still partially in situ. Bone 
fragments were identifiable in the western 
cist. Several chipped stone artefacts were 
found, including a large core, most probably 
Neolithic in date. 

The Hamra Desert

Two sites were investigated in the Hamra 
Desert during the course of the season. Today, 
this region is marked by a wide, arid desert 
plateau, located immediately to the north of 
the AlUla oasis. Although scarcely occupied 
today, extensive archaeological remains 
have been identified in our remote sensing 
and aerial reconnaissance. Moreover, as 
much of this region lies outside the isohyets 
necessary for dry-farming and the landscape 
is not particularly conducive to transhumant 
or pastoral lifeways, it is possible that many 
of these sites date to the Holocene Humid 
Period or at the very least suggest a radically 
different environmental landscape.
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IDIHA-0012473    

IDIHA-0012473 is the most northerly site 
investigated, lying just within the AlUla 
boundary. The site consists of numerous 
enclosures constructed upon a long, flat, 
northwest-southeast running plateau (Plate 
5.8d). The site is surrounded by desert and at 
present is sub-optimal for human habitation. 
Three enclosures in the north of the site 
were recorded in detail. The western most 
enclosure, IDIHA-F-0007136, is a complex 
enclosure, comprised of five cells. Two of 
these cells functioned as external, courtyard 
spaces, with an entranceway, complete with a 
step and threshold identifiable. In the north of 
the structure are three smaller cells, marked 
by considerable stone debris and sediment, 
possibly suggestive of habitation. In terms of 
size, this structure measured 16.6 x 12.6m. 
Meandering around this structure is a small 
path, the date of this path and its relationship 
to IDIHA-F-0007136 remain unknown, 
but it is well worn, suggesting it has been 
utilised for a considerable amount of time. 
The northern enclosure, IDIHA-F-0007137, 
is also a complex enclosure, consisting of 
three cells. This feature was built against 
an outcrop of bedrock in the north. As 
with IDIHA-F-0007136, the two largest 
cells functioned as exterior, courtyard 
spaces, with the smaller cell suggestive of 
habitation, due to the amount of deposition 
identified. This structure measured 16.0 x 
14.2m, with the smallest cell measuring 4.5 
x 3.4m. To the south is IDIHA-F-0007138, 
this sub-circular, heart-shaped feature is best 

described as simple enclosure, consisting of 
a single cell. This structure is the largest of 
the three recorded, measuring 19.2 x 14.8m. 
Interestingly, the centre of the structure is 
characterised by several rectangular to square 
cists, although the function of these features 
remains unknown. 

In terms of date, due to the remoteness of 
the site and its sub-optimal positioning, this 
site was most probably occupied during the 
Holocene Humid Period, this would appear 
to be confirmed by the exclusive presence of 
chipped stone, most probably Neolithic in 
date.  

IDIHA-0012475

IDIHA-0012475 is positioned on a large, 
flat outcrop of rock, although unlike 
IDIHA-0012473, this outcrop is much higher 
than the surrounding plateau, at an elevation 
of 1127 m (Plate 5.9a). This site is best 
described as a multi-component, funerary site, 
comprised of ringed tower tombs, pendants, 
cairns, tower tombs and ‘bar’ structures. All 
structures at this site were recorded, although 
only a selection is presented here. The 
northern most structure, IDIHA-F-0007140, 
is best described as a ‘spoked’ or star-shaped 
cairn. This feature consists of a central 
burial chamber surrounded by a series of 
seven rectangular ‘spokes’ which radiate 
out from the burial cist. Interestingly, this 
type of cairn appears to be limited to the 
eastern half of the AlUla county. South of 
IDIHA-F-0007140 is a large ringed tower tomb 
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(IDIHA-F-0007142) with a possible ‘tail’ 
(IDIHA-F-0007143). IDIHA-F-0007142 
suffered from stone robbing, which was 
used to construct the two ‘bar’ structures to 
the north (IDIHA-F-0007145) and southeast 
(IDIHA-F-0007144). Despite this evidence 
for stone robbing, the ringed cairn is 
extraordinarily well-preserved, in places to 
its original height. This feature is constructed 
from slabs of desert pavement, measuring 
16.2 x 15.9m. The outer ring is preserved 
to a height of 1.5m, with the tower tomb 
preserved to a height of 1.7m. Unfortunately, 
the tower tomb has been looted. The central 
cist was exposed, with this feature measuring 
1.2 x 0.45m. The ‘bar’ structures which 
appear to be later additions, measured 6.6 x 
1.85 x 0.8m (IDIHA-F-0007145) and 9.5 x 
3.2 x 0.8m (IDIHA-F-0007144). A ‘tail’ of 29 
small cairns/stone piles (IDIHA-F-0007143) 
is also found in the vicinity of this structure, 
although whether this feature was related 
to the ringed tower tomb or the large 
tower tomb/cairn of IDIHA-F-0007149, 
remains unknown. In the southern extent 
of the site a large pendant was positioned 
(IDIHA-F-0007146 and IDIHA-F-0007147). 
This feature is comprised of a ringed tower 
tomb with a sub-triangular tail. This feature 
is extraordinarily well-preserved, in places to 
its original height. The pendant is orientated 
roughly north-south and measured 37.0 
x 7.6m. This feature is constructed from 
unworked slabs of desert pavement, which 
were horizontally laid. The outer face of 
the ring is neatly constructed, whilst the 
inner face more irregular. The central tower 

tomb, which has been looted, is preserved 
to a height of 1.3m. The triangular ‘tail’ 
was also constructed from horizontally laid 
slabs of desert pavement. On the base of the 
‘tail’ a Late Thamudic inscription, dating 
between the 1st and 3rd Century CE was 
identified; although some of the letters are 
not clear it appears to be a personal name. 
This inscription gives this structure a useful 
terminus ante quem, particularly in light of the 
fact that dating evidence is rarely associated 
with these structures. However, with the 
exception of the inscription no artefacts were 
recovered from this site. 

The Sharaan

The canyons of the Sharaan are located 
immediately to the east of AlUla. These 
spectacular canyons are marked by their 
highly dissected rock outcrops (yardangs), 
the result of extensive erosion and sand-
blasting over the course of millennia. Two 
sites were investigated in the Sharaan during 
the 2018B season. 

IDIHA-0007857

IDIHA-0007857 is a funerary site consisting 
of a single pendant (IDIHA-F-0000117 
and IDIHA-F-0000118). This pendant is 
positioned atop of a flat sandstone yardang, 
overlooking a large canyon and consists 
of a ringed cairn with a segmented ‘tail’. 
The ringed cairn (IDIHA-F-0000117) is 
constructed from slabs of desert pavement 
and is marked by a sub-circular form, 7m in 
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diameter (Plate 5.9b). The outer ring is well-
preserved, in places to its original height, up 
to 2m in places. Unfortunately, the central 
burial cairn has been looted, with this feature 
measuring 1.1 x 1.1m. The ‘tail’ is comprised 
of six distinct segments each varying in size, 
although the overall structure measured 
approximately 32m in length. No finds were 
found in association with this structure.  

IDIHA-0011313

IDIHA-0011313 is a multi-component 
mortuary site consisting of a pendant, 
a cairn and a ‘bar’ structure. As with 
IDIHA-0007857 this site is positioned upon 
a large rocky outcrop, overlooking a wide 
canyon. The pendant (IDIHA-F-0010479 
and IDIHA-F-0010480) is comprised of 
a ringed cairn (‘head’) and a ‘tail’. This 
feature is orientated northwest-southeast. 
The ringed cairn has suffered extensively 
from later stone robbing and disturbances, 
with it preserved in places to a maximum 
height of two-three courses. The lower 
courses of the outer ring were constructed 
from regular blocks of desert pavement. 
The central burial cairn is severely deflated. 
The ‘tail’ (IDIHA-F-0010480) measured 
approximately 35m in length and is divided 
into four wedged segments, these segments 
range from 0.80 to 1.40m in height. As 
with the ringed cairn these segments were 
fashioned from locally available slabs of 
desert pavement. In contrast to the ringed 
cairn, the ‘tail’ is very well preserved. 
The deflation of the ringed cairn appears 

to have been caused by the construction 
of two later features at the site, the ‘bar’ 
structure (IDIHA-F-0010748) and a cairn 
(IDIHA-F-0000119; Plate 5.9c). Both of 
these structures were constructed from 
stone robbed from this earlier feature. The 
‘bar’ structure is positioned to the north 
of the pendant and measured 14.0 x 1.2m 
and is preserved to a height 0.7m. This 
rectangular structure appears to be funerary 
related, although whether it ever housed 
human remains cannot be determined. 
The cairn is positioned to the south of the 
pendant, this feature measured 5.0 x 5.2m 
and is characterised by its sub-circular form. 
This structure has been looted, although 
at least one large capstone is still present. 
This feature appears to have been looted 
relatively recently, as human bone fragments 
were identified within the debris.       

The Mughayra Plain

The Mughayra Plain, with the exception 
of the Harrat ‘Uwayrid, is the most 
archaeologically rich landscape of the AlUla 
region. Furthermore, due to its remoteness, 
the level of archaeological preservation in 
this region is remarkable, with numerous 
structures preserved to their original height. 
This region is marked by a variety of 
landscape types, such as heavily dissected 
canyons, deep gorges, as well as wide, flat, 
arid plateaux. Thirteen sites were recorded in 
detail in this region, although only five are 
presented. 
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IDIHA-0012697

IDIHA-0012697 consists of a pendant, 
comprised of ringed cairn/tower tomb 
with a triangular ‘tail’ and a later cairn. 
Unfortunately, all of these features 
have been disturbed. The ringed cairn 
(IDIHA-F-0007101) is slightly misshapen, 
with it potentially re-using an earlier ‘bar’ 
structure in its construction. This feature 
measured approximately 11.0 x 10.6m, with 
the burial cairn measuring 4.2 x 2.7m. Both 
the outer ring and the cairn were fashioned 
from neatly laid sandstone desert pavement. 
The ‘tail’ (IDIHA-F-0007102) also appears 
to have been constructed from an earlier 
structure, as the base wall of this feature 
extends further than the two short walls, 
with only one of these walls bonded into the 
base wall. A later cairn (IDIHA-F-0007103) 
is also positioned immediately to the north 
of this pendant. This appears to have been 
constructed partially from stone looted 
from IDIHA-F-0007102. Unfortunately, 
IDIHA-F-0007103 is severely deflated. No 
finds were identified at this site.    

IDIHA-0012734

IDIHA-0012734 is located 4km southwest 
of IDIHA-0012697. This site is a multi-
component site, comprised of a mustatil, 
an I-shaped platform, a cairn and a pendant 
(Plate 5.10a). The most impressive feature at 
this site is IDIHA-F-0003301. This mustatil 
measured 94 x 22m. This sub-rectangular 
structure type was identified on satellite 

imagery by David Kennedy in 2017. Kennedy 
originally coined the term ‘Gate’ based on 
their similarity of form with old-fashioned 
western field gates, which consist of two up-
right posts, connected by ‘bars’ (Kennedy 
2017: 155). 

This large structure is orientated roughly 
northwest-southeast, and consists of a 
‘head’ and a ‘base’, as well as two, parallel 
long walls which were both bonded into the 
‘head’ and the ‘base’, suggesting a single 
construction episode. The parallel long walls 
measured approximately 1.4m in width and 
are preserved to a height of five courses, 0.4m 
high. This appears to be the original height 
of the long walls. The ‘base’ of this structure 
is located in the southeast. It is distinguished 
by a thick bar/wall with a single entranceway 
positioned in the centre, which leads to a 
large, open ‘courtyard’. This entranceway is 
extremely narrow, measuring less than 50cm 
in width, the northern half of this feature also 
appears to have been deliberately blocked, 
potentially as an act of decommissioning. 
The narrowness to this feature suggests that 
access to this structure was restricted, if not 
single file. This combined with the low height 
of the long walls suggests that a mustatil could 
not have functioned as an animal pen or some 
other type of agro-pastoral enclosure. The 
‘base’ of the gate measured approximately 
15 x 4m and is preserved to a height of 12 
courses, approximately 0.80m. Behind the 
‘base’ of the mustatil are five small, circular 
cells, at least two of which contained large 
orthostats (IDIHA-F-0003302).
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The ‘courtyard’ measured 82 x 19m. No 
structures or features were identified within 
this space. Moreover, no artefacts were 
recovered. At the northern end of the courtyard 
is the ‘head’ of the mustatil. This is a large 
bar-like structure which has unfortunately 
been disturbed by looting. However, despite 
this and the significant deposits of sand within 
this structure, several niches could be seen in 
the inner southern face of this feature. The 
function of this feature remains unknown, 
although a cultic or funerary function cannot 
be excluded, particularly in light of the size 
of this construction. Although no artefacts 
were recovered from within this structure, 
a Neolithic micro core was recovered 
immediately to the west of the mustatil. 

Behind the ‘base’ of the mustatil and the five 
cells/orthostats is an ‘I-shaped’ structure. We 
have classified this type as a variant of the 
mustatil tradition, as they are built exclusively 
in association with the larger rectangular/
sub-rectangular mustatil variants. This 
feature measured 6.2 x 16 x 4.5 x 0.70m in 
size and is constructed from neatly arranged 
slabs of desert pavement. Due to the size of 
this feature, and the low height of the long 
walls, a ritual function can be hypothesised 
for these features.

Two looted and deflated cairns 
(IDIHA-F-0003296 and IDIHA-F-0003298) 
were located in close proximity to the mustatil 
structures and to the northeast a looted pendant 
(IDIHA-F-0003299 and IDIHA-F-0003300) 
was also identified. The precise relationship 

of these features to the mustatil structures 
remains unknown, although they potentially 
post-date them, as there was some evidence 
of structural robbing for their construction. 

IDIHA-0013628

IDIHA-0013628 consists of a single pendant, 
measuring 81m in length and orientated 
roughly southwest-northeast (Plate 5.10b). 
This pendant is located on a wide flat 
plateau overlooking a seasonal wadi to the 
south. This feature is comprised of ringed 
cairn (‘head’) with a ‘tail’ 19 small cairns. 
The ringed cairn is severely deflated, with 
only one to two courses remaining in situ. 
Six small rectangular to oval cists were 
identified surrounding the ‘head’ of this 
feature. The purpose of these smaller features 
remains unknown. The ‘tail’, comprised of 
19 small cairns was constructed in a linear 
arrangement with each of these cairns 
constructed from locally available sandstone 
desert pavement. These cairns are relatively 
homogenous in size, measuring 3.0 x 3.0m 
or 3.0 x 3.5m. Interestingly, the final cairn 
(IDIHA-F-0007099) in the tail is somewhat 
larger, measuring 3.0 x 3.9m. This feature is 
also typologically different from the other 18 
cairns suggesting that it predates the pendant 
and was later attached to it. Unfortunately, no 
artefacts were found in association with these 
features. 

IDIHA-0018545

This site is positioned 115m to the northwest 
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of IDIHA-0013628 and is also located on a 
wide flat plateau above the same seasonal 
wadi. The site consists of six above ground 
cist burials. These rectangular graves were 
constructed from unworked rectangular slabs 
of sandstone desert pavement, each sealed by 
a single large slab. Unfortunately, all of these 
graves have been looted. No artefacts were 
identified in the vicinity of these features.  

IDIHA-0008437

IDIHA-0008437 consists of a single pendant 
(Plate 5.10c). This pendant is comprised of a 
ringed cairn ‘head’ (IDIHA-F-0007107), with 
three wedged platforms functioning as ‘tails’ 
(IDIHA-F-0007108, IDIHA-F-0007109, 
IDIHA-F-0007110). This feature is 
orientated roughly northeast-southwest and 
is constructed from unworked slabs of desert 
pavement. The ringed cairn measured 8.2 x 
7.6m and is severely deflated, with almost the 
entirety of the central burial cairn removed. 
In comparison to the ‘head’ of the pendant, 
the ‘tails’ of this feature were extraordinarily 
well-preserved, to their original height in 
places (1.4m). These features range in size 
from 10.2 x 3.98m to 11.7 x 4.3m in size. 
These wedges are hollow and appear to have 
sloped northwards towards the ‘head’ of the 
pendant. The ‘tails’ are neatly constructed 
from interlocking slabs of desert pavement. 
Unfortunately, no finds could be associated 
with this feature, although a fragment of a 
stone bracelet was recovered further down 
slope to the northwest. This artefact finds its 
best parallels in the Neolithic of the Yemen 

and the Levant (Kallweit 1996: Tafel 20-21; 
Fedele 2008: Plate 8: O). 

Aerial Archaeology Workshop

In addition to the aerial and ground survey 
components of the 2018 seasons, in October, 
the AAKSAU project conducted a three-
day workshop on aerial archaeology. The 
nineteen participants were drawn from seven 
sources (King Saud University [3]; King 
Abdulaziz City for Science and Technology 
[2]; Jazan University [3]; Hail University 
[3]; Discovery Al-Ula [1]; Erth Team [5] and 
local guides [2]. The workshop was offered 
as an introduction to aerial archaeology, with 
lectures focusing on the following:

1. Discovery

2. Recording - photographs

3. Mapping

4. Analysis and interpretation

5. Collaboration with ground survey and 
excavation and other disciplines - e.g. 
geology

6. Monitoring of endangered sites and 
landscapes

Days two and three were devoted to taking 
the participants to visit specific archaeological 
sites via helicopter and car, in order to 
understand the differing perspectives each 
mode of analysis offers (aerial vs. ground 
survey). Participants were then guided 
through the process of downloading and 



109

cataloguing imagery and GIS data for 
archaeological analysis.

Conclusions

The combined aerial and ground survey of 
the AlUla governorate has revealed a rich and 
diverse archaeological landscape, comprising 
of thousands of settlements, funerary and 
possible cultic monuments as well as mining 
and industrial/processing sites. These sites 
would appear to range in date from at least 
the Upper Palaeolithic through to modern 
times, with the greatest concentration of 
occupation and landscape utilisation focused 
on the later pre-historic periods of the 
Neolithic and Chalcolithic into the Bronze 
Age. Evidence for past human occupation is 
found throughout the governorate in a variety 
of environmental and geological zones, with 
the densest horizon of occupation identified 
on the harrat, particularly on the Harrat 
‘Uwayrid, where thousands of occupational 
sites have been identified via remote 
sensing and recorded in aerial photography. 
Significant occupation is also identifiable 
in the sub-optimal zones of the Hamra and 
Mughayra Plain, to the north and south-east 
of AlUla, suggesting a much more clement 
environment; with many of these settlements 
and funerary remains possibly dating to the 
early Holocene humid period (Lézine et al. 
2010; Engel et al. 2012). However, perhaps 
the most striking and characteristic feature 
types of the governorate are the mustatil, 
the Standing Stone Circles and the complex 
funerary pendants that dot the landscape. 

Although mustatil have been identified 
in other parts of northwest Saudi Arabia 
(Kennedy 2017), the concentration and size 
of the examples in the AlUla county suggest 
that this tradition has a strong affinity with 
this region. The Standing Stone Circles, 
which at present appear to be limited to 
the Harrat ‘Uwayrid, also present a new 
and exciting avenue of research. Likewise, 
aerial and ground survey of the region’s 
funerary pendants have revealed significant 
typological variation. The impressive size 
and construction of some of these pendants 
suggests a substantial outlay of effort 
and resources, with each environmental/
geographic zone of the county often 
characterised by its own distinct typology, 
generally determined by the underlying 
geology of the region. In summary, the AlUla 
county has revealed a particularly rich and 
varied archaeological landscape, with all 
major feature types and groups represented. 
Indeed, the wealth of archaeological material 
in this region, particularly for the later pre-
historic periods, has the potential to offer 
a unique and important insight into the 
prehistory of the greater Arabian Peninsula. 
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2018 Activities

The pilot season at the Camel Site was held 
from October 20 to 30, 2018, including two 
days in Riyadh. It had two research axes:

A first survey of rock-art in the sector, 
highlighting the archaeological potential of 
the site.

This first scientific axis allowed the discovery 
of new reliefs (in particular panels 20 and 
30) and several rock-art panels (mainly 
engravings) around the core area (panels 17-
29). A team of specialists working on varnish/
patina of sandstone also participated to our 
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project this year, with the hope of dating the 
rock reliefs and engravings.

The realization of a global overview on the 
conservation and preservation of the heritage, 
with the establishment of a protocol for future 
protection and restoration.

This second axis involved a detailed 
assessment of the carved panels by a restorer 
and the evaluation of tool marks by a 
stonecutter. This will form the basis for a a site 
rescue plan, in conjunction with a specialist 
in the protection of endangered sites. Some 
3D models were created to preserve a current 
state of the sculptures, but a lot of works 
remains still to be done.

It appears that the Camel Site, of exceptional 
archaeological and historical value since it is 
a unique rock-art site with low and high-relief 
in Arabia, is in great danger of destruction and 
must absolutely be protected. The sculptures 
must be consolidated, and some urgently need 
to be moved and restored. The site requires 
urgent action as it is in a very bad state of 
conservation. We therefore recommend for 
the Saudi Commission to acquire the site as 
soon as possible, in order to protect it from 
further destruction.

We kindly request the support of HRH 
Prince Sultan bin Salman for the protection 
and safeguarding of the site, as a necessary 
step for the preparation of an application for 
UNESCO World Heritage status.

Rock Art Survey

The few days spent on the site have 
substantially enhanced and increased the data 
collected during our initial two short visits in 
2016 and 2017.

Due to changing light conditions throughout 
the day, several panels had escaped our initial 
examination. In addition, we undertook a 
complete recording of rock engravings and 
not only rock reliefs. As a result, we have 
now identified 30 panels (for their location, 
see the figures on the left page):

1. Camel on block in front of site

2. Camel and young equid

3. Equid on block about to fall from top of 
site

4. Unfinished camel legs

5. Hind legs and belly of camel

6. Front legs of camel with additional 
sculpture on side (only legs visible)

7. Hump of camel

8. Large boulder with camel head and 
unidentified animal

9. Large panel including more recent 
carvings of humans with large hands and 
feet and human figures with guns

10. Legs of two camels between spur B and C

11. Large camel high up on the cliff
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12. Thick legs of an equid and young?

13. Camel engraving in adjacent field

14. Hismaic inscription and camels

15. Lithics cluster

16. Lithics cluster

17. Cliff behind Panel 8 with small Ibex 
engraving

18. Hump on block in bulldozer rubble

19. Piece of leg on block in the bulldozer 
rubble

20. A: small camel and unidentified shape; 
B: small equid and two pairs of legs

21. Pecked symbols in bulldozed rubble 
between Panels 10 and 11

22. Wasum and circular symbols around the 
corner from Panel 12

23. Animal shape on cliff on same spur as 
Panel 13

24. Number of small stylised ibex

25. Newly surveyed outcrop, large boulder 
in front with incised camels on the back.

26. Boulder behind 25 with crudely pecked 
cattle

27. Cliff behind 25 with Thamudic inscription 
and faded engravings on upright surface

28. Small boulder downslope from 26 with 
unidentified symbols

29. Sandals on top of cliff – spur next to 25-
28 (ca 50m south)

30. Newly discovered camel relief opposite 
Panel 9 (in very bad condition and only 
visible in optimal light conditions)

The preliminary results of this survey show 
a very dense concentration of sculptures in 
spurs A, B, C, while simpler rock engravings 
are predominantly found off-site (with a 
few exceptions: panels 9, 17, 20, 22) .The 
dromedaries engraved and not carved are 
thus positioned at a distance from the 3 core 
spurs. We also found high concentrations of 
lithics around the three spurs of the Camel 
Site, with concentrations dropping of sharply 
with increasing distance to the site.

These observations highlight the importance 
of the Camel site and its very specific 
emblematic and probably symbolic role.

A reassessment of the initally proposed 
chronology of the site is in progress. It is 
possible that the site is Prehistoric rather than 
historic, as previously supposed (Charloux et 
al. 2018).

Restoration Study and Stone cutting

Restorer Fulbert Dubois and stonecutter 
Franck Burgos conducted a first joint 
assessment of the camel and equid sculptures 
at the site, both in terms of conservation and 
restoration.

It is clear that the first stage of protection 
requires the rapid acquisition of the site 
by the authorities, without which any 
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consolidation operation would be useless, 
since the sculptures are in danger of imminent 
destruction from vandalism, bulldozing, and 
agricultural irrigation.

The second stage concerns a thorough 
evaluation of the erosion process and of 
the very poor state of conservation of the 
sculptures, for various reasons:

The natural destruction of facades is largely 
due to the very friable nature of yellow- 
orange sandstone, which shows both large 
vertical fractures and horizontal bedding at 
the site. The sandstone is further weakened 
by intense wind erosion. Once the harder 
outer skin of the rock has been pierced, the 
internal sandstone quickly erodes, leaving 
only an outer shell that is prone to collapse. 
The carved blocks eventually fall down the 
slope and either break up over time or collapse 
under their own weight. Particularly the rare 
rainy episodes have an extremely detrimental 
effect on the site as the sandstone becomes 
extremely soft and powdery when wet and 
is therefore in danger of dissolution. During 
this process small fissures appear, weakening 
the sculptures further. The patina of the 
sculptures is generally in poor condition, 
because the intense wind erosion removes 
the surface of the soft sandstone and detaches 
patina fragments in small pieces. These 
processes are accentuated by an intense and 
natural salinization of the local sandstone, 
which particularly affects the fallen blocks. 
The junction zones between the blocks and 
the earth are indeed highly humidified, which 

further accelerates the decomposition of the 
sandstone. Therefore, it is urgent to move 
any fallen blocks onto masonry platforms to 
avoid the rise of humidity and salts.

In addition to the erosion and natural 
deterioration of the sandstone we observed 
multiple anthropogenic disturbances, such 
as deliberate vandalism on the sculptures 
or deterioration of surfaces through graffiti 
(engravings of names) or unintentional but 
very extensive destruction following the use 
of bulldozers in the area.

Following this short assessment, the two 
specialists will establish a conservation 
protocol for each panel, which must be put 
into action urgently. Measures will include 
the consolidation and subsequent movement 
of blocks to positions where they can be 
better protected, but also the search for 
fragments and the reconstruction of reliefs 
in situ. Protection measures must  include 
the building of structures to prevent further 
damage from wind erosion and water. 
Adequate protection of this unique site will 
require considerable logistic and financial 
support.

Stone cutter Franck Burgos also studied the 
tool marks produced during the carving of 
the animals. Although marks are very eroded 
and have disappeared in many places, he was 
able to identify the techniques and tools used 
at the site. He noted an absence of metal tools. 
All reliefs at the Camel Site were produced 
using simple lithic tools: picks and scapers 
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were used for the removal of large amounts 
of stone volume, while composite flint tools 
with organic handles were used for more 
precise sculpting and engraving.

Condition assessment and site 
management

Author: Pascal Flohr

The carved panels themselves are mainly 
affected by natural factors, most notably 
by wind erosion and the effects of salt, in 
turn caused by temperature and humidity 
differences. This is further exacerbated by the 
fact that layers of clay are embedded within 
the sandstone at the Camel Site. Erosion is 
further increased by sunlight. These natural 
factors cannot be stopped, but the panels can 
be protected by conservation measures such 
as consolidation and moving of the loose 
blocks (see conservation section).

Some of the panels are affected by deliberate 
damaging (e.g. by metal tools on panel 1) and 
graffiti. This is difficult to avoid completely, 
but site protection by the SCTH is an essential 
first step. In addition, a local caretaker/guard 
is useful, in combination with information to 
the local community about the importance 
of the panel (e.g. through information panels 
and education at schools).

The area around the rock spurs where the 
panels are located is an important part of 
the archaeological site too, as attested by 
the chipped stone scatter. Unfortunately 

this area has been heavily damaged by 
agricultural landscaping through bulldozing, 
especially between spurs A and B. The area 
was flattened, and even heavy stone blocks, 
including panels 1 and 8, were moved 
around. Subsequently, ploughing took place, 
further dislocating any remaining artefacts, 
and trees were planted. Water tanks were 
placed and trenches dug for the irrigation 
system, and it was probably around this time 
that the dry sandstone walls on spur A were 
built. Agricultural and building equipment 
was dumped at the site, affecting the visual 
integrity. The area between spur B and C was 
less affected, although heavy stone blocks 
were moved here to form a wall/dam/bank, 
and more chipped stone is therefore still 
found in this area.

Google Earth imagery analysis shows that 
most of the bulldozing occurred before 2003, 
with some more between 2003 and 2009. Since 
then the fields appear largely abandoned, 
and as such the situation might be stable. 
However, it  is still important that the site is 
protected to prevent any more bulldozing and 
agricultural or other development of the area. 
The bulldozing cannot be undone, but the 
dumped rubbish and agricultural equipment 
can be removed at least.

The wider area around the site has been 
affected by heavy landscaping through 
bulldozing, construction and excavation for 
agriculture, and flooding (mostly natural, but 
also as a result of irrigation). More bulldozing 
can be stopped by officially protecting the 
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site, while natural flooding can be prevented

from   entering   the   areas of remaining high 
scatter density by walls or banks.

A full report on the site’s condition, future 
risks, and proposed site management to 
address these   will   be    prepared by Pascal 
Flohr of the Endangered Archaeology in the 
Middle East and North Africa (EAMENA) 
project, University of Oxford.

3D Modelling

In order to archive the sculptures in the event 
of natural or anthropogenic destruction, 
we have begun systematic recording of the 
Camel site’s panels in 3D.

3D modelling of the panels is achieved 
through the creation of a dense cloud of 
photographs, which is then turned into a 
3D model using Photoscan software. 3D 
modeling work will be continuously built 
on and improved, particularly once lost 
fragments have been recovered, allowing a 
re-construction of reliefs.

The modeling will also aim to restore 
the supposed state of the site by virtually 
relocating some reliefs to their original 
location (panels 1 and 3) and by virtually re- 
constructing broken sculptures (such as the 
camel made up by panels 5-6-7).

The panels 8 and 10, which are among the 
most threatened blocks, have been fully 

photographed and modeled in 3D in very high 
definition, in order to maintain their exact 
current state. The models are sufficiently 
detailed to allow zooming in on all the 
details, down to individual stone cutting tool 
marks. These two panels have been replaced 
in the original lower resolution 3D model of 
the site.

The next campaigns will be partly devoted 
to generating further photographs and 3D 
models of other panels. Given the amount of 
reliefs, this will require at least one additional 
season of fieldwork, not to mention the time 
and effort that needs to be spent processing 
and managing the resulting data following 
the end of each season.

Patina Examination

A team specialized on ‘patina’, led by Prof. 
Meinrat Andreae, working with the SGS, 
visited the Camel site on October 29th.

The aim of this project is to provide new 
insights into the dating of the camel and 
equid reliefs, using non-destructive, portable 
X-ray fluorescence (pXRF) on intact varnish 
on the sculptures and engraved petroglyphs, 
according to a new method recently 
developed on the sites of Shuwaymis and 
Jubbah (Macholdt et al. 2018, The Holocene 
28/9: 1495–1511).

The process started by a general assessment 
of all rock reliefs of the Camel Site, and the 
choice of some suitable areas. These areas are 
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defined according the quality of the patina and 
the depth of preservation of the upper dark 
surface, as well as according environmental 
conditions, in particular the lack of erosion, 
or the availability of the panel.

For this reason, panels 1 and 2 were chosen, 
and compared with Thamudic inscriptions 
found on Panels 14 and 28.

The data currently still awaits further analysis 
and statistical processing, but initial results 
appear to confirm our new dating proposal.
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Introduction

In October 2015, an archaeological and 
epigraphic French-Saudi mission surveyed 
the region of al-Quway‘iyya1, in the western 
part of the Riyadh province. The main 
objectives of this season were to explore 
the surrounding of Ma’sal in order to better 
understand its archaeological context, and to 
record data for the future TADWIN2 database 
project.

A vast area in the surroundings of Ma’sal, 
including archaeological and rock-art sites 
was surveyed. Starting from al-Quway‘iyya, 
the team explored the Najd towards 
al-Dawâdimî, Ma’sal, Jabal al-Ẓa‘îna, Jibâl 
al-Rijm and Jabal Shidâd (Plate 7.1a). Other 
surveys were made at Faydat Ḥilbân, Jabal 
al-Zaydî al-Janûbî and Jabal Ẓurbûn.

The team included members of the Najrân 

1 Al-Quway‘iyya has been described by M. 
al-Hammûd, al-Shawâhid al-athariyya wa-
l-ta’rikhiyya fî al-Mamlaka al-‘Arabiyya al 
sa‘ûdîyya, 1414 H/1994, tome I, first edition, al-
Riyâd, pp. 18-19 et fig. p. 20.

2 Launched in spring 2015, it deserves to create 
an Arabic database of Saudi archaeological sites 
for preservation and management purpose. This 
database requires specific features as a unique 
primary key for each sites, gps coordinates. and 
all required data to understand the period of 
settlement. This database should be fuel by all 
saoudi and foreign archaeological mission after 
their campaign on the field in Saudi Arabia.

mission together with the representatives 
of the Saudi Commission for Tourism 
and National Heritage (SCTH): Christian 
Robin (CNRS, Membre de l’Institut), 
Mounir Arbach (CNRS / CEFAS, Riyadh), 
Alessia Prioletta (CNRS, Paris), Charly 
Poliakoff (Université Paris 1 - Panthéon-
Sorbonne), Anaïs Chevalier (Université Paris 
1 - Panthéon-Sorbonne),‘Abd al-Azîz al-
Ḥammâd (SCTH), Sâlim al-Qaḥṭânî (Riyadh 
Museum) and Fuhayd al-Ḥarbî (SCTH).

Ma’sal location (MSL) 
(24°13’12.34’’N, 44°41’04.61’’E)

Ma’sal is located 60 kilometers north-
west from al-Quway‘iyya town. The team 
focused on the smaller wadi next to the large 
wadi Ma’sal (Plate 7.1b). Three sites have 
been located: MSL01 with the well-known 
historical inscriptions at the entrance of the 
wadi, MSL03 close to a modern abandoned 
village to the south, and MSL02 5 kilometers 
away to the south-east, were engravings were 
found (Plate 7.2a).

Historical inscriptions from Ma’sal

The first discovery of the Ma’sal inscriptions 
was made by the Philby-Ryckmans-Lippens 
expedition in 1951-1952. At the entrance 
of the wadi, a high cliff shelters two South 
Arabian inscriptions dating back to the 5th 
century AD (Ry 509 & Ry 510, henceforth 
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Ma’sal 1 & 2)3. These two inscriptions 
relate to military expeditions of the Ḥimyar 
army, their control on Central Arabia and 
the submission of the Arabian tribes. The 
main tribe is known as Ma‘add, which was 
conquered during the rule of Abîkarib As‘ad 
(also known as As‘ad al-Kâmil in the Arabian 
sources), and his son Ḥassân Yuha’min (first 
quarter of the 5th century AD) and Ma‘dîkarib 
Ya‘fur (first quarter of the 6th century AD) 
(Plate 7.5a). To mark this conquest and 
control over Central Arabia, the Ḥimyarite 
kings changed their royal titling to : “King of 
Saba’, dhû-Raydân, Ḥaḍramawt, Yamnat and 
of their Arabs of the Plain and the Tihâma”4

In 2008 a new South Arabian inscription 
(Ma’sal 3), dating back to the 584 of the 
Ḥimyarite Era (474 AD) was found a few 
meters away from this high cliff (Plate 7.5b). 
At that time, the inscription, which was 
heavily eroded, was only partially read in the 

3 G. Ryckmans, Inscriptions sud-arabes. Dixième série. Le Muséon 66, 1953, pp. 267-317 ; J. Ryckmans Inscriptions 
historiques sabéennes de l’Arabie centrale, Le Muséon 66, 1953, pp. 319-342 ; Ma’sal. Maṭbū’a ‘ilmiyya tu’nà 
bi-dirāsat al-kitābāt al-’arabiyya al-qadīma fī jazīrat al-’Arab, al-Riyāḍ (Lajnat dirāsat al-kitābāt al-’arabiyya 
al-qadīma fī qism al-āṯār wa-’l- matāḥif bi-Jāmi’at al-malik Sa’ūd), 1999 (1420 h.), pp. 25-34, photographie 
et fac-similé, pp. 44 et 45 ; W. W. Müller, Sabäische Inschriften nach Ären datiert. Bibliographie, Texte und 
Glossar (Akademie der Wissenschaften und der Literatur – Mainz, Veröffentlichungen der Orientalischen 
Kommission, 53), Wiesbaden (Harrassowitz), 2010 and recently, Ch. Robin & M. Arbach, Nouveaux jalons 
pour une géographie historique de la Yamāma – Les toponymes mentionnés dans les inscriptions préislamiques, 
in J. Schiettecatte & A. al-Ghazzi (dir.). Al-Kharj I. Report on two excavation seasons in the oasis of al-Kharj 
(2011–2012). Saudi Arabia, Saudi Arabia, Riyadh, Saudi Commission for Tourism and Antiquities, pp. 101–120 
(in press).

4  I. Gajda, Hujr b. ‘Amr roi de Kinda et l’établissement de la domination himyarite en Arabie Centrale, PSAS 26, 
1996, pp. 65-73 et pl. I, Id. Ḥimyar en Arabie centrale — un nouveau document. Arabia 2, 2004,  pp. 87–98 ; Le 
royaume de Ḥimyar à l’époque monothéiste (Mémoires de l’Académie des Inscriptions et Belles-lettres, Tome 
40), Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 2009 ; Ch. Robin, Le royaume ḥujride, dit “royaume de 
Kinda” entre Ḥimyar et Byzance. Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Comptes rendus de l’année 1996, 
pp. 665-714 ; Id., Joseph, dernier roi de Ḥimyar (de 522 à 525, ou une des années suivantes). Jerusalem Studies 
in Arabic and Islam 34, 2008, 1-125 ; Ch. Robin, ῾Alī I. al-Ghabbān et S. F. al-Sa῾īd, Inscriptions antiques de la 
région de najrān (arabie seoudite meridionale) : nouveaux jalons pour l’histoire de l’ecriture, de la langue et du 
calendrier arabes. Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Comptes rendus de l’année 2014, pp. 1033-1128.

initial part, giving the name of its authors, 
the king Sharḥabʾîl Yakuf and his two sons 
Abîshamar Nawf (attested for the first time) 
and Luyḥʿat Yanuf. The position of the 
inscription, which is engraved on a plunging 
surface of the rock makes it readable only 
during the sunset. This year, the inscription 
could be almost completely deciphered by 
using a mirror. The inscription has 27 lines: 
16 lines are written on the right side of the 
panel, the remaining text has been added to 
left side. This text evokes a Ḥimyarite military 
expedition in the Najd region and possibly in 
Irak, since it mentions the name of al-Asawd 
(son of al-Mundhir) king of Tanûkh (a tribe 
settled in the city of al-Ḥîra, southern Irak). 
The king al-Asawd son of al-Mundhir also 
known in the Arabian sources which place 
his reign in 462-490. This new inscription 
can be linked to a text found near Ẓafâr in 
Yemen (al-‘Irâfa 1), which also evokes the 
submission of the Lakhmides and their ruler, 
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al-Nu‘man, to the Ḥimyarite kings.

Above the inscription of Abîkarib As‘ad (5th 
century AD), an Arabic inscription, probably 
dating back to the 1st century of Hijra (7th 
AD) has been engraved around a Christian 
cross probably of the 6th century AD (Plate 
7.6a).

Other shorter South Arabian inscriptions are 
found at the bottom and to the left of the main 
texts. One of them bears only the name of 
the Ḥimyarite ruler Abîkarib As‘ad (Ry 447) 
(Plate 7.6b). On the upper part of the cliff, a 
warrior holding a spear is engraved with his 
name: Tmm (Ry 451) (Plate 7.7a). This Tmm 
should not be identified with the Ḥimyarite 
officer bearing the same name who is found at 
Ḥimâ and Jabal Kawkab next to the historical 
inscriptions Ja 1028 and Ry 508 respectively, 
both of which dating to the ruling time of 
Yûsuf As’ar Yath’ar (523 AD, known as dhû-
Nuwâs in the Arabian traditions).

Thamudic and old engraving in Ma’sal

At MSL01, 200 m south-east of the first 
cliff, 30 m above the wâdî, a rock richly 
engraved has been found (Plate 7.7a). This 
4m long flat rock is under a rock shelter. It 
has been broken before the historical period 
because only a line of old petroglyphs at 
the bottom is damaged (Plate 7.8a). These 
petroglyphs, which show men bearing tools 
or weapons are quite old and should belong 
to the prehistorical times. In addition to the 
figurative engravings and some wusum, this 

flat surface also bears many South Arabian 
and Thamudic inscriptions. Some of these 
Thamudic inscriptions have a vertical 
direction, and show some letters that can be 
also found in the inscriptions from the Himà 
region. None of these inscriptions overlap 
one another, since they were engraved taking 
into account the space on the rock. The South 
Arabian inscriptions probably date to the 4th 
century AD. The presence of the Thamudic 
inscriptions beside the South Arabian ones 
and the apparently certain anteriority of the 
former compared to the latter on the basis 
of their patina could shed new light on the 
much debated issue concerning the dating of 
the thamudic texts. It is relevant to notice that 
among the names attested in these Thamudic 
graffiti, are theophoric names such as Qnyḡṯ 
and ’bḡṯ, deriving from the Arabian god 
Yaghûth who is well known in the Qur’ân 
(Soura XVIII) and in arabian traditions. 
Others Arabian divinities found in these 
names are Allât (Hblt, Tmlt), as well as the 
pan-Semitic god El (’lṯwb, ’lwdr, ‘zz’l, etc.).

At MSL02 and MSL03 some cliffs and 
boulder bear some Thamudic inscriptions 
and schematically animals careless engraved. 
These petroglyphs should date back to pre-
Islamic or Islamic periods. 

Archaeological structures in Ma’sal

The review of historical texts and the 
registration of the inscriptions and engravings 
were completed by a systematic survey of 
the entrance of the wâdî (MSL01). An area 
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of 1,5 kilometers north to south and of 500 
meters east to west integrating the wâdî 
which was thus studied. This exhaustive 
inventory allowed us to collect data on 43 
archaeological structures, in order to have 
a good overview of the different human 
occupations of this part of the wâdî. Among 
these 43 structures, there are different types 
of buildings. 

First, 13 tombs have been registered. Nine are 
protohistoric (5th-4th millennium BC to 1st 
millennium BC). We can differentiate among 
them two types: some tumuli and some dry 
stones masonry tombs. All these tombs are 
circular. They are in average 3,80 meters 
in diameter. All present signs of looting. 
One looting hole has allowed us to see the 
interior of one burial chamber in dry stones. 
This burial chamber is quadrangular and is 
measuring 80 centimeter long.

The four last funerary structures have 
architectural methods and topographical 
locations different than the others. They are 
located in natural rock depressions. Three 
of these structures are in small natural rock 
shelter, allowing the complete closure of 
the funerary space, with the construction of 
dry stone masonry walls. The last of these 
structures is also built under a rock shelter, 
but this one is bigger. This tomb is against 
the rock wall, located behind the huge stone 
covered by engravings (Plate 7.8b). The 
external wall of this tomb is built by huge 
blocks of stone standing in the ground, 
completed by small stones stacked on them. 

It may be noted the lack of closure system of 
the burial space (with covering of corbelled 
blocks or slabstone). There is thus 1,20 meter 
high between the top of the external wall of 
the tomb and the ceiling of the rock shelter. 
Maybe the burial chamber was covered by 
perishable materials. This type of tombs is 
not yet studied. Thus, it is impossible to link 
them with a specific civilization or a specific 
chronological period. The construction 
method and the topographical location of 
these four tombs are totally different of the 
protohistoric tombs. Moreover, it seems to 
not be Islamic tombs because of the lack of 
standing stelae. So we can only suppose that 
these tombs are antics. 

Eleven stacks of stones have been registered 
during this survey. These enigmatic structures 
show a large variety of construction methods, 
combined standing stones, dry stone masonry 
and stacking stones. 

Moreover, eleven enclosures have been 
observed. Located at300 meters south of 
the entrance of the wâdî, these constructions 
are clustered on over 100meters approx., on 
the top of the eastern rock mass. The space 
formed by these walls is about 3 meters large 
and 4 meters long. These enclosures are 
nearly quadrangular with some entrances; 
they seem to be some settlements, seasonal 
or permanent, which were completed by 
perishable materials. 

Finally, beside some linear or semicircular 
walls have which peppered different places 
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of the rocky massif, the case of a well-built 
shelter has been noted. Carefully built in a 
natural cavity of the bedrock, it is situated 
nearly 150 meters to the entrance of the wâdî, 
on the eastern rock mass (Plate 7.9a). This 
shelter is closed by two little walls which 
draw a space of 2,50 meters wide and 6 meters 
long, regarding from the south. It constitutes a 
good point of view of the whole southern part 
of the wâdî. This shelter could bea watch post.

Al-Ẓa‘îna sites (ZNA) 
(24°22’03.47’’N, 44°55’57.65’’E) 

Thirty kilometer north-east of Ma’sal 
location, many petroglyphs and Thamudic 
writing have been numbered on the outcrop 
in al-Ẓa‘îna5. Every rock hill has been 
recorded as a site. Among them, ZNA01 is 
the biggest with the bulk of petroglyphs, 
ZNA02 has many rock panel with Thamudic 
and engravings, thus ZNA03, ZNA04 and 
ZNA05 have some rock-art and structures 
(Plate 7.2b).

Inscriptions and engravings 
at al-Ẓa‘îna

The main interest of ZNA01 and ZNA02 
relies on the Thamudic inscriptions and 
their onomastics. Out of 40 names, only a 
few of them have theophoric names derived 

5 Muhammad al-Hammûd went to this site in 
1994 and publish ten engravings and graffiti, 
cf. “ Nuqūsh thamūdiyya min jabal al-Za‘īna fī 
shamāl madīnat al-Quway‘iyya “, Majallat ‘Ālam 
al-makhṭūṭāt wa-l-nawādir  II, 2, 1418 h./1997-
1998, p. 492-507.

from Arabian divinities. The most frequents 
are ’bḫlṣ (dhû-Khalâṣa), Ḥrmlt, M‘lt, Sḏlt 
and Tmlt (respectively Ḥaram, Ma‘a, Saḏḏ, 
Tamm and Lât). Three names attest to the 
theophoric name Îl (’l’tr, ’lwdr and ‘zr’l). 
Also to be noticed is Mr’qys (corresponding 
to Arabic Imru’ al-Qays). Out of 48 names, 
8 of them are compound names and 40 are 
simple names (’ḍrb, ‘bdt, ‘fr, ‘mr, Blm, Dny, 
Ḍḥk, Frs, Ḥnm, Ḥrb, Ḥrb Ḥrm, Mny, Nbt, 
Nḫt, Qby, Qsw, Rb‘, S2‘r, Ṭ‘yn, W‘r, Whb, 
Ys2‘). This Arabic onomastics makes it 
possible that this is a local population coming 
from central Arabia.

On the highest panel of ZNA02, some 
carefully executed inscriptions executed 
were found, which resemble to monumental 
South Arabian inscriptions (Plate 7.9b). As 
in the case of those found at Ma’sal, the 
shape of some letters is unknown and their 
interpretation is risky. At ZNA01, a damaged 
Arabic inscription is engraved overlapping a 
camel. This inscription should date back to 
the 1st  century of Hijra. The representation 
of the camel is similar to some exemplars 
found in Hima6.

On the main panel of ZNA02, two large 
camels are surrounded by Thamudic 
inscriptions. These dromedaries seem to be 

6 Ch. Poliakoff, Etudes des gravures rupestres du 
Jabal Kawkab (Arabie saoudite), 2 volumes, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Mémoire 
de Master 2, 2014 ; M. Arbach, S. Murayḥ, G. 
Charloux, Ch. Robin, J. Schiettecatte et al., 
Results of four seasons of survey in the Province 
of Najrān (Saudi Arabia) – 2007-2010, ADABAY  
XIV, 2015, p. 11-46.
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older than the inscriptions. In fact, the lines 
of these animals have been engraved anew, 
giving this light patina color. These could 
be prehistoric camel as they show a straight 
tail toward the bottom7. On ZNA05 some 
engraving could be also very old. One dark 
patinated animal should depict an oryx (Plate 
7.10a). Its grooves have been alterated by 
chemical reactions resulting in a black patina. 
On a close panel, a caprine seems to be chased 
by a canid, this recall to the traditional hunt. 
Despite this old examples, most of al-Za’îna 
engravings are modern. These are wusum, 
dromedaries, caprines, some ostriches and 
carnivores.

Al-Ẓa‘îna archaeological structures

Only five archaeological structures in dry 
stones masonry have been observed on this 
site; two stacks of stones, two tombs and a 
little shelter. 

One of these tombs is a tumulus of early 3 
meters in diameter, located on the flat top of 
ZNA01. The other is a circular tomb which 
is completed by a wall of nearly 30 meters 
long. This long tail is oriented East-West 
(Plate 7.10b). Situated between two rocky 
outcrops (ZNA01 and ZNA02), this tomb is 
one of the unique examples of tombs built at 
the foot of the rock masses seen in this region 
during the surveys. 

7 H. Monchot & Ch. Poliakoff, La faune dans la 
roche : de l’iconographie rupestre aux restes 
osseux entre Dûmat al-Jandal et Najrân (Arabie 
Saoudite) “, in Routes de l’Orient, Hors-Série 
Arabie, in press.

The shelter is a small semicircular wall, built 
at the foot of a rocky outcrop (ZNA04). The 
space formed is opened out into a panel on 
which some graffiti are engraved.

Jibâl al-Rijm sites (RJM) 
(24°24’11.38’’N, 45°01’38.45’’E)

The Jibâl al-Rijm has been surveyed by the 
team located in a plain northeast of Mughayra 
(Plate 7.3a). These outcrops are composed of 
mixed sandstone and limestone. On satellite 
imagery this area shows great amount of stone 
structures. Most of the time, these structures 
are found on the top of these plateaus and 
rocky hills.

Engravings from the Jibâl al-Rijm

The most important rock-art site found this 
season is RJM02. This small outcrop hosts a 
great vertical flat surface rich in engravings. 
This panel could be a major rock-art discovery 
in central Saudi Arabia (Plate 7.11a). In fact, 
the biggest animal engraved is a bi-angular 
perspective bovine. This kind of petroglyph 
has been found in Yemen8 in the south, Jubba 
in the north9 and recently close to Sakâkâ10 in 
the north. According to all these authors, this 
depiction could date back to the Neolithic 

8 Inizan M.-L., Rachad M. (dir), Art rupestre et 
peuplements préhistoriques du Yémen, CEFAS, 
Sanaa, 2007.

9 M. Khan, Rock-art of Saudi Arabia across Twelve 
Thousand Years, Kingdom of Saudi Arabia, 2007; 
Id, Jubbah. The Land of Golden Sands and the 
Lost Civilization of Arabia. Saudi Commission for 
Tourism & Antiquities, Riyadh, 2011.

10 H. Monchot & Ch. Poliakoff, op.cit.
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period. More accurately, this animal could 
be an auroch which once lived in a greener 
Arabia. The other petroglyphs which partly 
overlap this bovine are ungulate animals such 
as oryx or ibex, but also a few carnivores. A 
man standing with a similar patina is engraved 
surrounded by all these beasts. Even if he’s not 
holding any weapons, this last figure could 
be the hunter. Thus, this panel could be an 
overview of the wild animals hunted during 
prehistoric times. Ten meters from the main 
panel, some stone tools have been found. The 
most interesting is a basalt pebble with a flat 
smooth surface. Even if it could be a grinding 
stone, it was found close to petroglyphs with 
an abrading surface. Unfortunately, only use-
wear analysis can reveal its use with certainty. 
Thamudic is rare on these sites. Furthermore, 
other petroglyphs show a fighting scene with 
some riders on horses or domesticated camels 
(Plate 7.11b). Thus, this outcrop in the desert 
would have been an important step or shelter 
for  travelers from the Neolithic hunting 
times to the recent herder practices.

Jibâl al-Rijm archaeological 
structures

Forty-two archaeological structures have 
been identified during this survey. Among 
these structures, we can count 23 tombs, 12 
stacks of stones, two enclosures, a long wall, 
a standing stone and three undetermined 
structures. Almost all the structures are 
located on the rock mass, excepted a 
tumulus located below a rocky outcrop (near 
RJM03). They are spread over the flats tops 

of the rocky outcrops of RJM01 and RJM03, 
and on the plateau edges of RJM04. They 
are located as well on the limestone flats as 
on the sandstone bedrock. All the different 
types of structures are present on limited 
area.

The majority of the protohistoric tombs 
are tumuli. On RJM03, one of the tumuli 
is around 5 meters in diameter and is 
overcome by a stack of stones. Near this 
tomb, another structure registered is one 
of the few examples in the Najd of tombs 
with stepped crowns of stones. This one is 
8 meters in diameter and its two crows of 
stones are each 45 centimeter high. 

The case of the standing stone is particularly 
interesting. Situated in the eastern end of 
RJM3, this stone is inserted in a natural 
crack in the border of the sandstone 
bedrock. In spite of its small size (60 
centimeter high), it benefits from a very 
good visibility in the landscape. No 
inscription, no graffiti or no anthropological 
incision have been noted on the plane 
surfaces of this stone. The symbolic 
meaning of this structure is assured, but 
understand the symbolic dimension and bind 
it to a population and a chronological period 
is now impossible. 

RJM04 is the western end of the rock mass 
which dominates the northern part of the 
valley. A huge circular tomb is located 
in the limestone top of the plateau. This 
tomb is built in dry stone masonry of white 
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limestone. It is about 10 meters in diameter 
and about 2 meters high. The beginning of 
a wall is just in the north of this structure 
and goes to the north to go down to the 
west along the rock mass. In the eastern 
part of this plateau, there is another dry 
stone masonry tomb. It is about 7 meters in 
diameter and is completed by a tail of ten 
stacks of stones lined along the edge of the 
rock mass (Plate 7.12a). In the northeast, on 
the top of the limestone plateau, there are 
different structures. A vast enclosure, about 
30 meter in diameter, with some little walls 
inside, is the most important structure in 
size of the area. There are also a tumulus, 
a circular structure, a stack of stones and 
a tapered structure. Even if the whole 
structures are nearby a tumulus, it seems 
that they haven’t got a funerary meaning. 
With this strategic topographical position, 
the enclosure could be a defensive structure 
or a structure of control of the land, which 
the chronology is not determined.

The diversity of the dry stones masonry 
structures on the sandstone and limestone 
plateau of this region is really surprising. 
This proximity is not necessary because 
of same functions, or because of same 
chronological periods. That’s why this 
variety of structures in a same place with 
different functions and chronological 
periods make us assume that this region was 
particularly attractive during a long period.

Jabal Shidâd (SDD) (24°20’48.64”N, 
45° 3’18.23”E)

Shidâd (SDD) is located south of Jibâl al-
Rijm sites. Five sites have been recorded, 
a high cliff, a rock shelter and unknown 
structures (Plate 7.3b).

Engravings and inscriptions at Jabal 
Shidâd

Rock engravings and inscriptions are 
located on SDD01 and SDD02. The first 
site is a high cliff with a gigantic panel. 
It has been thoroughly worked by the 
engravers. The upper part of this panel is 
difficult and risky to reach and it must have 
been difficult to work on. The schematic 
dromedaries and Thamudic inscriptions are 
the main features. One should notice the 
curved tail of the animals and its relation to 
inscriptions from historical periods (Plate 
7.12a). On SDD02, the same precedent 
features occur but many wusum have been 
engraved on the upper panel. According to 
the various patinas color, these wusum seem 
to accumulate on the rock through different 
periods. On a shelter in SDD03, engravings 
depicting caprine animals have been found. 
This could help to reconsider the classical 
interpretation of this engraving not as ibexes 
but as domesticated caprine animals linked 
to herding practices (Plate 7.13a).



129

Jabal Shidâd Archaeological 
structures

The most interesting structures are all 
grouped in the site SDD03. 

In the north of this site, a group of 20 tapered 
structures are aligned along the border of 
the plateau (Plate 7.13b). This structures are 
triangular constructions in dry stone masonry. 
They have got all approximately the same 
size, namely average 3,5 meters long and 1,4 
meters wide. Each structure is organized one 
after another; the base of the triangular shape 
oriented north/north-east and the top of the 
triangle southwards. This spatial arrangement 
forms a circular arc which follows the edge 
of the plateau. This place allows a good 
visibility of the whole structures from the 
valley. A stack of stones of 50 centimeters 
diameters and 20 centimeters high, is located 
in the south of these triangular structures. 
This group of buildings is unique. They seem 
to not be tombs, but they probably have got 
an ideological dimension not well defined 
(maybe linked to funerary practices?).

A huge tapered structure is located in the 
south, in the higher point of the relief. It 
runs parallel to the edge of the plateau, 
with a south-north orientation. The wall of 
the tail is preserved over1 meter high. Four 
quadrangular structures are built against the 
tail of the tapered structure, inside the plateau. 
Moreover, a huge enclosure is built next to 
them and completes the group of structure. 
It clearly appears that the quadrangular 

structures are built later than the tapered 
structure. This complex of structures attests 
recurrent human occupation in same places 
but in different chronological periods, as 
well as the construction of structures with 
different functions.

Finally, inside the plateau, to the east, is built 
a huge tomb with a ring wall. (Plate 7.14a). 
This tomb is composed by a tumulus of 2,10 
meters in diameter which is located in the 
center of the circular ring wall. This ring wall 
is built in dry stone masonry and preserved 
about 1,80 meters high, without enter. This 
ring wall could be made to protect the burial 
chamber in the tumulus, and to forbid the 
access of it after the inhumation. 

Sites near Ḥilbân (HLB) 
(23°42’11.26’’N, 44°15’54.79’’E)

This site is located 100 km southwest of 
al-Quway‘iyya. One Himyarite inscription 
from Murayghân (Ry 506) which mentions 
the Ethiopian king Abraha (mid 6th century 
AD) 11 represents this site. According to this 

11 G. Ryckmans, Inscription sud-arabes — Dixième 
série, Le Muséon LXVI, 1953, p. 267-317 et pl. 
I-VI ; A. M. H. Sayed, Emendations to the Bir 
Murayghan Inscription Ry 506 and a new minor 
inscription from there, Proceedings of the Seminar 
for Arabian Studies, 18, 1988, p. 131-143, p. 136 
et fig. 3 a, b; W. W. Müller 2010, op.cit. ; Ch. 
Robin, Abraha et la reconquête de l’Arabie déserte 
: un réexamen de l’inscription Ryckmans 506 = 
Murayghan 1 “, Jerusalem Studies on Arabic and 
Islam 39, 2012, p. 1-131 ; Ch. Robin & S. Tayrân, 
Soixante-dix ans avant l’Islam : l’Arabie toute 
entière dominée par un roi chrétien, Académie des 
Inscription et Belles-Lettres, Comptes rendus des 
séances de l’année 2012, pp. 525-553.
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inscription, the army of this Ḥimyarite king 
fought against Ma‘add tribe in 552 AD at 
Ḥilbân. Some scholars have sought to match 
this epigraphic information with the surah 
of the Elephant known from the Qur’ân and 
the Arabic traditions12. Two areas have been 
surveyed: the surrounding of Faydat Ḥilbân 
and the Jabal al-Zaydî al-Janûbî.

Engravings of the Jabal al-Zaydî 
al-Janûbî

Eighty kilometers of desert track south of 
Ḥilbân lies the Jabal al-Zaydî al-Janûbî 
(ZYD). The surveying team recorded a few 
engravings. Two informative petroglyphs 
show that hunting parties were sent to this 
remote area. The first scene on an upper 
cliff shows a camel, a lion and another felid 
(Plate 7.14b). The second scene shows a man 
equipped with a bow and a lunate pommel 
dagger with a dog hunting a huge bovid 
(Plate 7.15a). Even if the species of the 
bovid is difficult to identify with accuracy, 
but according to the weapons used, this last 
panel could date back to the Bronze Age or 
the beginning of historical periods.

Fayḍat Ḥilbân structures

The visit of Fayḍat Ḥilbân, also known as 

12 See Ch. Robin, L’Arabie à la veille de l’islam. 
La campagne d’Abraha contre La Mecque ou la 
guerre des pèlerinages, dans Les sanctuaires et 
leur rayonnement dans le monde méditerranéen 
de l’Antiquité à l’époque moderne, Actes, J. de La 
Genière, A. Vauchez et J. Leclant (éd.), (Cahiers 
de la Villa “ Kérylos “, N° 21), Beaulieu-sur-Mer 
(Alpes maritimes), Paris, 2010, pp. 213-242.

“ buyût al-Atrâk “ (or “ Houses of Turkish 
people “) allowed us to observe quite a few 
quadrangular for large scale structures with 
various complex organization (Plate 7.15b). 
Indeed, this is a massive settlement in a small 
device of metabasalt. These constructions are 
distributed between rock massif, a dozen of 
meters high in the south of the wâdî ‘Usayl. 
Only ten of them have been surveyed. The 
satellite imagery shows us the presence of 
about fifteen structures. These constructions 
are about 15 meters large and 20 meters long 
average. Each of them has a single plan. A 
general trend is apparent in their organization; 
it seems each cell is composed by different 
little quadrangular rooms disposed around 
another bigger one (or an inner garden?) of 
7 by 10 meters long average. A fragment of 
grinder and some shards of coarse ceramic 
have been found. An Islamic cemetery, 
probably linked to these habitations is located 
to about a hundred meters in the southwestern. 
If this settlement could belong to the Islamic 
period, it’s however still difficult to prove. 

Notably, a lot of fragments of quartz have 
been discovered in different place between the 
structures and inside their walls. No source of 
raw material has been seen in the immediate 
vicinity, but the large presence of these 
waste materials/rejections  attest probably a 
mineralogical activity. An excavation would 
be necessary in order to precise the function 
and the dating of this site.
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Jabal al-Ẓurbûn sites 
(23°56’23.36’’N, 45°56’34.22’’E)

Jabal al-Ẓurbûn sites are roughly located 
70 km east of al-Quway’iyya (Plate 7.4). 
These sites lying at the foot or bedding these 
mountains are isolated behind a long sand 
dunes barrier. As a result,  this location is 
very difficult to reach and one must travel 
210 km from al-Quway‘iyya.

Engravings at Jabal al-Ẓurbûn

In the Jabal al-Ẓurbûn (ZBN) area, some cliffs 
and boulders show interesting scenes and 
features. Hunting and footmen fighting are the 
most common themes. For instance, one panel 
shows four warriors bearing a sword and a 
shield (Plate 7.16a). This scene could evoke 
different moments of the martial life: training, 
jousting or dance of victory. The small round 
shield was a typical defensive feature of the 
warrior before the advent of Islam but it was 
still in use in the Islamic era until recently13. 
There are also hunting scenes in which the 
prey seems to be huge caprine animals or 
ibexes (Plate 7.16b). These hunters seem to 
bear a bow and a crescent pommel dagger 
which could date back to the Bronze Age or to 
the beginning of historical periods. Ultimately, 
the modern periods are represented with trucks 
and earth-moving machines (Plate 7.17a). 
These vehicles are schematics, engraved in 
profile without any perspective.

13 Macdonald M. C. A. et Robin C. J., The Arabs and 
Warfare before the 7th Century CE., Cambridge 
History of War: Preislamic Arabia, Cambridge 
University Press, in press.

Jabal Ẓurbûn archaeological 
structures

Jabal Ẓurbûn is peppered with a lots of dry 
stones masonry structures. 29 structures have 
been listed during this survey. Among these 29 
structures, we count 19 protohistoric tombs, 
seven enclosures and three stacks of stones. 
The corpus of tombs inventories on the sites 
of Jabal Ẓurbûn offers a lot of architectural 
forms. It’s composed by six tumuli, seven 
dry stones masonry tombs, two funerary 
enclosures14, three tapered structures and a 
tomb with a tail. 

The case of the two funerary enclosures, 
merging both inside them two tombs, is 
particularly interesting. The first group 
merges two tombs built in the western side of 
the enclosure, on the ring wall. It is difficult 
to say if the whole structure has been built 
in the same time or if these two tombs have 
been built after the external wall. Moreover, 
a little external quadrangular installation of 
70 centimeters wide and 1meter long has 
been noted in the eastern part, against the 
external wall enclosure. The second funerary 
enclosure incorporates also two tombs, but 
located in the western part of the ring wall. 
They are two tumuli which are clearly located 
on the dry stone masonry of the external wall 
enclosure. It remains to check if they are 

14  The term of “ funerary enclosure “ is to designate 
circular structures built by a ring wall (enclosure) 
in which we can found one or several tombs. The 
tomb inside these enclosure can be built on the 
rong wall or inside the circular space built by the 
ring wall. 
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contemporary or if they result of successive 
additions. These funerary enclosures attest of 
a desire of group some individual persons, 
maybe because of familial or communitarian 
links. 

Different subcategories of tapered structures 
have been noted on this rock mass. A 
cuneiform tomb with a triangular filled 
head is located in the north of the plateau. 
Oriented north-south, it is built in dry stones 
masonry, the head toward the north. The 
presence of new case of tombs with an empty 
triangular head is recorded in the south of 
the rocky massif. This type of tomb is rare. 
It is composed by a triangular space in which 
there is one or two burial chamber built in 
the angle of the shape (Plate 7.17a). They 
are oriented north-south and their size is 50 
meters long with a tail of 30 meters long. 

The south of the rock mass is peppered with 
a heavy concentration of enclosures. Seven 
have been counted. These ones, sometimes 
merged in pairs, are mostly drawn with some 
stones lined on the ground. In order to form 
the circular shape. The function of these 
enclosure is still unknown.  In view of the 
lightness of these constructions and of their 
spatial location in the top of the rocky massif, 
it’s difficult to define their use with certainty. 
The functional possibilities of this type of 
structures seems to be restricted. That’s why 
their proximity with tombs lets us to suppose 
a symbolic or ritual function.

Conclusion

This first prospecting campaign in the al-
Quway‘iyya governorate has led to a better 
documentation of historical inscriptions 
of  Ma’sal, and helped to reveal several 
archaeological and rock-art sites in the region.

First, on the epigraphic level, in addition 
to the new reading of the inscription of 
Ma’sal confirming Ḥimyarite domination 
from central Arabia to southern Iraq in 
the 5th century, the discovery found on 
Ma’sal site of Thamudic graffiti’s beside the 
Sabaean monumental-written inscriptions, 
suggests that local people used a variant of 
the Thamudic writing and had a pantheon 
characterized by the presence of well-known 
Arabic divinities.

Furthermore, the rock sites identified in the 
region show key engravings for the reading 
and understanding of prehistoric times in 
central Arabia. Indeed, at Jibâl al-Rijm site, 
these engravings stage large herbivores that 
must have developed during the Neolithic 
time, in a peninsula whose climate and 
vegetation was more welcoming. In addition, 
engravings that stage hunting scenes deliver 
information on practices and livelihood of 
people before historic times. Indeed, the same 
way as in the depictions of the Jabal al-Zaydî 
al-Janûbî site, animals are hunted with a bow 
and a canine auxiliary. These characters seem 
to still carry the same outfit which emphasizes 
their role in prehistoric societies. Sometime 
later, engravings of historic and Islamic times 
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rather stage warriors or horsemen engaged in 
martial activities.

Finally, all identified dry-stone structures 
are found scattered, isolated or divided in 
small groups throughout the territory. These 
structures show a very high variability 
of architectural types and forms. Most 
of them are composed of protohistoric 
graves. Highlighting the highest points of 
the landscape, these structures are mainly 
located on the edges of plateaus and on rocky 
outcrops with flat tops. These landscape 
high points are indeed important strategic 
areas, which can be used for emphasizing 
a symbolic or political dimension. They 
are therefore sufficiently attractive so that 
over the centuries these terrains have been 
regularly used, whether for graves or other 
various structures. Saudi territory is thus 
punctuated by a very large number of dry-
stone structures which unfortunately are 
still poorly known. While carrying these 
prospects, all identified structures have been 
systematically recorded. Unfortunately, 
this remains an incomplete and a one-time 
process, which prevents an overview of all 
types of existing structures margin urbanized 
areas. Yet, these structures, which have been 
neglected so far, deserved further studies in 
order to answer questions related to their 
functions and their dating.
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Qarah -  Al-Mabiyat  Islamic Town in al-Ula District 

Abdullah Naseef

Qarha town, investigations and 
studies:

It is mostly considered that the Nabataeans 
settled at al-Hijar due to its prominent 
location on the ancient trade route between 
Dedan and al-Ula where important trade 
and financial activities took place and due 
to the weakness and fall of the Lihyanites.  
The trade caravans coming from the south 
adopted the route of Mareekh and Wadi Rum 
in the northeast instead of Wadi Dedan (al-
Ula) it resulted in the change of to the east of 
the Wadi al Muatadil and the town of Dedan 
located at the west at about 15 km. and after 
crossing Wadi al Muatadil the route directed 
towards the plateau known as “Badhat” 
than turned towards al-Hijar. This routé was 
in use before by the pilgrims during early 
Islamic period which at present known by 
the people of al-Ula as Darb al-Haj comes 
under the highway route between al-Ula and 
Hail which comes from Hail towards north 
of al-Ula or southward al-Madinah without 
passing through al-Hail- al Hijar road. It is 
possible that Qarah established as the first 
Markaz (district) to receive trade caravans 
before neglecting the Dedan (al Ula) route 
due to its location at the point of diversion 
of the route. People started to use this area 
due to economic development of Dedan and 
the new route diverted and Qaraha became 
the first town in the region after the fall of  
Dedan towards Kharyeb and later al-Hajar 
became the cultural and economic center.

Qarha became capital of the Region:

Dedan’s settlement ended and it became in 
ruins with the time called as al-Khuraybah, 
its name vanished and the mountain located 
near it now  known as Jabal al Khuraybah 
instead of Jabal Dedan, even the valley 
located in the east of it called Wadi al Qara 
instead of Wadi Dedan. Qarha town became 
the main settlement of the valley now called 
as Wadi al Qarha just like Al-Jawf  has 
overcome the  name of Doma al Jandal which 
is now the  main center of the region and at 
present known as Sakkaka after the transfer 
of the Governorate there.  Ibn Qateeba 
resident of 3rd century Hegra mentioned 
“Qarha” as wadi al Qara. Qarha became a 
main town of Wadi al Qara in pre-Islamci 
period. It developed as a famous trading and 
commercial center in pre - Islamic era and 
later in Islamic period it reached to its peak as 
a major town and trading center. Al Muqadasi 
mentioned  it in 6th century Hegra that is 10th 
century AD that it is the second largest town 
in al-Hejaz after Makkaha while Al-Astakhri 
passing by Wadi al Qara wrote it is the fourth 
town after Makkah, Madinah and al Yamama 
and it continued to be so until the end of 6th 
century Hegra then disappeared its name as 
Wadi al Qara even from the memories of its 
residents. 
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Where is the location of Qarha town, 
wadi al Qara and its remains?

Answer to this question should be traced in 
the writings of geographers and historians of 
that period.  According to them it was located 
at a distance of south of al Hajar and north of 
al-Saqiya while some mentioned Al-Rahba 
instead of al-Saqiya at a distance of 35 -45 
km. But, we found in the writings of Ibn 
Qatibah the distance between Qarha and al-
Hajr was 18 km. While al-Bakri wrote Qarha 
is Wadi al Qara located about 18 km between 
al-Hajr and Qarha.  Al Hassan al Asfhani 
wrote that the well known town in Wadi al 
Qara (Qrah) located south of al-Alawali  and 
north of Matran al Aswad.  

According to the description of the 
geographers if we want to reach to Qarha or 
Wadi al Qara as is named by many, wte have 
to begin our journey from the present town 
of al-Hajer known by this name today as al-
Saqiya or al-Rahba is not known today. If we 
depart al-Hajer and move towards south we 
shall reach at about 15 km to the old site the 
remains of it date back to pre-Islamic period 
by several centuries and located here small 
and large sized idols and large sized human 
statues some of these arfe preserved in al-Ula 
museum. This is the site of al-Khuraybah. It 
is proved that it is the old town of Dedan , 
while going towards south we reached to 
about 18 km from al-Hajer to the town of 
al-Ula. Is this Qarha? Of course not as this 
distance of 18 km from al –Hajer is half 
way as mentioned by Muslim geographers 

who could not reach the town of Qaraha. 
Some of them wrote about the  al-Ula and 
the destruction of Qaraha, disappeared its 
name and the name of Wadi al Qara from the 
region such as Ibn Batouta and Haji Khalifa 
then Yaqou  al Hamawi informed us that al-
Ula is a village near Wadi al Qara and located  
between town of al Qara and Syria as al-Ula 
is not wadi al Qara bu located in the north 
of it. Thus if leave al-Ula and continue our 
journey southward we shall reach at about 
18 km from al-Ula and 37 km from al  Hajer 
we shall reach to the remains of a big Islamic 
settlement so is this the town of  Wadi al Qara 
( Qarha). If follow this roué of geographers 
we shall found this distance from al-Hajer is 
just according to their description in addition 
to what Yaquit  mentioned about al-Ula and 
wadi al Qara’s settlement in 4th century 
Hegra. It should be noted wadi al Qara is 
located between al-Awali northward and 
Matran al Aswad in the south. It is clear that  
Al-Awali is al-Ula located half way between 
al-Hajer and Matrran al Aswad known today 
by the name of Matran or Matarain or Sahal 
Matar and finally we reached to a towss with 
the name of Wadi al Qara which is today 
called ad al-Mabiyat.

The site of al-Mabiyat:

Al-Mabiyat is located between north of al-
Ula and south of al – Matran. It is an open 
land and has a fort and Hejaz railway station 
written on it Sahl Matar (plate 6). Besides al 
Mabiyat at about some kilometer southward 
is located Qarriya Mughaira with several 
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farms and wells. Injstitute of Archaeology 
London was the first institution to conduct 
archaeological studies of al Mabiyat in 1388 
AH / 1968 AD. The team concentrated on 
the pottery shreds scattered on the ground. 
The site date back to Umayyad and Abbasid 
period.. The team did not find any material 
that could be attributed to a period after 
12th century AD. This is confirmed by the 
later archaeologists who visited the site 
later. While the writers who wrote after 12th 
century AD

Such as Abi al Fida’a writer of Taqweem 
al Buldaan and al Khayari, Kabreet al 
Madani, Nabalsi and others did go through 
or mentioned  Qaraha or Wadi al Qara but 
mentioned al-Ula which is located at about 
30-25 km from al-Hajer. While Inbh Batouta  
and Haji Khalifa mentioned that Wadi Qara 
located at about Half Marhala from al-Ula. 
The site was destroyed and hidden the name 
of Wadi al Qara but due to the importance 
of some historians mentioned it a village of 
al-Qara.

Archaeological Studies:

These days the local people know the site as 
al-Ula. It covers an area of about 640 

thousand square meter. It is an empty land 
with no settlement. It has a meandering wall 
with three doors (plate 7). There is grave with 
a plate on it written “This is the grave of  Abi 
Hazim Abdullah bin Ibrahim bin al Fadal ibn 
Hazim”  Ibn Hazim was the owner of the 

fort of Wadi al Qara who fought against the 
Fatimid.

The limied excavations conducted by the 
department of antiquities  in 1404 H found 
some coins of half Dinar with the name of 
Al Aziz Billah al Fatmi als o located ruins of 
some houses with one house under the name 
of “Bait  Sulaiman bin Muhammad bin bin 
Sulaiman bin Muhammad” 

The town has narrow streets, mud floors 
covered by gypsum, some shops and houses 
open at road. In Atlal its detail is written all 
about the housing and construction of houses 
with mud and gypsum.

Residents of Wadi al Qara:

Instead of the fact that Wadi al Qara was 
settled before Islam we have no written 
record of that period. We know that curtain 
fell after the fall of Nabataeans in 106 AD and 
the fall of Lihyanite state whose capital was 
Dedan. We have no detains of Thamudians, 
Nabataeans, Lihyanites or Miyneans or the 
tribes of Bani Uzra and some Jews Al Bakri 
said the tribes of Saad Hazeem  came to the 
wadi and al Hajer. Uzra bin Saad and Umm 
Aatika and some jews came there before. 
Jews were allowed to do farming by Bani 
Uzra to protect the wadi and the farms,

Al- Naaman bin al Harith al Ghassani wanted 
to attack Wadi al Qara bu al Zabyani warned 
them of its serious consequences but Amir 
al Ghassani did no listen to them and at last 
defeated.

Qarah -  Al-Mabiyat  Islamic Town in al-Ula District
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Did fifth grandfather of Prophet lived 
in Wadi al Qara?

In many Islamic publications it is mentioned 
that Kalab bin Marha married Fatima daughter 
of Saad who give birth to Zahra bin Kalab 
then Zaid and after the death of Kalab came 
Rabiya bin Haram from Bani Azra married 
her and travel to Syria so Zahra went against 
her family and took small Zaid to Syria 
where born Rabiya.  Qassi was related to 
Rabiya bin Haram when grow up his mother  
told him that father of Kalab bin Marha has a 
relationship with the great family of  Rafiyha 
and their people live in Makkah near the Holy 
Mosque. Qassi decided to meet his family in 
Makkah. The Sheiks of the tribes of Khaza 
and Bakar decided to join  and collected 
people from  Quraish and Bani Kanana .  He 
wrote to his brother ibn Umm Razah al Azri 
to direct towards Makkah with three hundred 
people with brother Han bin Rabiya and the 
matter ended with the victory of Qassi from 
that time until now Makkah became under 
the tribe of Quraish.

Qassi bin Manbah grandfather of the 
tribe of Thaqif  lived in Wadi al Qara:

There is a saying of  ibn al Kalbi that Qassiya 
bin Manba Saqif came to wadi al Qara after 
agreement with his people to migrate from 
his land  so Qassi came to Wadi alo Qara and 
lived with an old man treated him like his 
father. He told to him that if I died take this 
gold and  grapes. Qassi took gold and other 
things after his death  and came to al-Taif and 

lived with Aamir bi al Daraab sheikh of Qais. 
He and his wife lived there for long and grow 
grapes in Wadi Waj.

Wadi al Qara during the period of 
Prophet and Caliphs

Wadi al Qara victory:

After the victory of al-Khayber Prophet 
directed towards Wadi al Qara and reached 
there before sunset where Jews received the 
Prophet and his companions by throwing 
stones, They surrounded the Prophet during 
this the finger of the Prophet was injured. 
Prophet Muhammad (piece be upon him).

An army was prepared by the Prophet (pbuh) 
under Saad bin Abadha and sent a message 
to the Jews to accept Islam. The Jews were 
defeated and lot of wealth was collected here. 
Prophet Muhammad (pbuh) live in al-Qara 
four days in the month of Jumadi al Thani 
end of 7th century Hegra. After the victory of 
Makkah Prophet (pbuh) made Yazid bin Abi 
Sufiyan the governor of Wadi al Qara.

Prophet Muhammad (pbuh) treated very 
kindly with the people of Wadi al Qara 
and distributed half of the bounty while in 
Khayber one third was taken and left rest for 
the people.

Banu Aridh from the Jews of Wadi al Qara 
and presented the Prophet (pbuh) fruits and 
food every year. It is mentioned that from 
Hejaz Jamra bin al Naaman syed Azra was 
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the first to visit Prophet Muhammad (pbuh).
Later Umar bin al Khattab came to Wadi al 
Qara distributed the bounty among some 
companions including Uthman bin Affan, 
Abdul Rahman inb Awaif and Zaid bin Thabit 
and others.

Wadi al Qara in Umayyad period:

During the problem of Islamic State between 
Umayyeds in Damascus and Abdullah bin al 
Zubair in Makkah Wadi al Qara located about 
half way between Makkah and Damascus 
became the center of armies for both sides 
against each other. Wadi al Qara came under 
the control of  Ibn Zubair of Umayyeds in 
Makkah.  Ibn Zubair s used to send large 
quantities of dates as a charity to Wadi al 
Qara. Wadi al Qara became the center and 
armies passed by it to al-Hejaz from where 
dates and horses were provided.

Wadi al Qara witnessed during the period 
of Al-Khawarij at the head of Abu Hamza 
al Mukhtar bin Awaf al Azdi and Balha bin 
Aqba and Umayyed army under Abdullah 
bin Mauhammad bin Attiya in the year 130 
Hegra defeated al-Khawarij and killed many 
of them including Bin Uqba. Caliph in 
Marwan bin Muhammad eliminated most of 
al-Khawarij from Makkkah and Madinah.

Qarha and Wadi al Qaraha big regions 
and cities of the Arabian Peninsula:

Most of the Islamic publications or all of 
these wrote about Wadi al Qara. We cannot 

give reference of all that written in the 
literature, historic and geography books 
about Qarha or Wadi al Qara however we 
shall write about the big market of Wadi al 
Qara. It was also a large market during the 
ignorant period (jahaliya). It is also written 
that the market of  al-Qara located between 
Syria and Wadi al Qara which means that 
Wadi al Qara was part of present Makkha 
region. Ibn Kalb (died in 204 H) informed 
us that Wadi al Qara was one of the capital 
city of the Arabian Peninsula famous for its 
richness and  minerals and for its several 
Arabian markets Wrote al-Maqsassi in 375 
H the Arabian Peninsula divided into four 
great regions and for nice neighbors which 
are al-Hejaz, al Yemen, Oman and Hajer . He 
described Qarha as under:

“ About the name of Qarha  called as Wadi al 
Qara and not Hejaz as today was the center 
of trade and charity after Makkah it had a 
fort, very strong entity of al Qara and the 
palm gardens, cheap daes, plenty of water 
and great buildings and markets. It had a 
deep trench, three doors or entrances and 
a grand mosque with large arches.  It is a 
Syrian, Egyptian, Iraqi and Hejaze town. 
Its water is heavy, medium dates and toilets 
outside the town”.

Al Maqdasi description of some towns 
under al-Qarha:

Al-Maqsdasi writes “ Al Hajer is small has 
several wells and farms, a mosque, contains 
engraved  rocks of strange Thamudic houses”. 
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It has  the best houses, palm gardens  and 
attached to Qarha a grand mosque outside 
the town. Al Muqdassi wrote about the towns 
under al Qarha—

“ Qarha is a town of wadi al Qara with its 
villages of al-Hajer, al-Awaynad, Bid Yaqub, 
Dhaba, al-Nak.  Al Bakri probably wrote 
about 100 years after al-Maqdassi died in 487 
said the trade in the al-Hejaz . He wrote that 
Wadi al Qara is the trading center for Syria 
and Iraq, Egypt and al-Hejaz.

Development in Wadi al Qara in the 
Islamic period:

About the development of Wadi al Qara 
famous writers such al--Hassan bin Yassar 
Abu al Hassan and famous Hassan al Basri 
whos mother was the wife of the Prophet 
(pbuh). The companions of the Prophet 
(pbuh) Sulaiman al Farsi lived in al-Qara 
befoe reaching to al-Madinah to meet the 
Prophet (pbuh). Asama bin Zaid passed by 
Wadi al Qara, fasted for two days Monday 
and Thursday. I fasted during travelling 
because Prophet Muhammad also fasted 
during travelling . Caliph Mawiya also 
bought a land in Wadi al Qara later Abdul 
Malik bin Marwan asked Yazid for that land 
which was given to him.

Musa bin Naseer head of Umayyeds  
mentioned that he was born in Wadi al Qara 
in 10th century Hejra/ 640 AD. He also died 
in Wadi al Qara also in 97 Hejra..715 AD. 
while he was on his way to perform Hajj with 

Caliph Sulaiman bin Abdul Malik.

Disappeasrnce of Qarha (wadi al 
Qara) and establishment of al-Ula :

The town of al Qaraha continued with the 
name of Wadi al Qara as a flourishing town 
until the end of 5th century Hegra, than 
gradually started to lose its position during 6th 
century Hegra. It was due to conflicts between 
the caliphates of Abbasid and Fatimids in the 
middle half of fifth century Hegra and also 
due to the termination of financial assistance 
from al-Hejaz. Due to this control and  week 
administration resulted in the difficulties of 
control and security of the town. The control 
over several towns in the Hejaz began to 
diminish such as Saqiya Yazeed also known 
as Saqiya bani Ummayed,al Rahba and dhu 
al Marwah and other towns in al –Hejaz. 
Now Qarha (al-Mabiyat) located in the 
middle of Sahal Fasih surrounded by water 
floods  and weekness of natural defense 
resulted in the migration of people until the 
entire town was abandoned. In 6th century 
Hegra al-Ula began to develop and appeared 
as a well developed famous town. Its houses 
were build with plateau rocks and defense 
system was easy. A fort was build at the top 
of an elevated land. The town remained well 
protected accept rain water floods. There 
were to water tributaries,one for the houses 
and one for the agriculture and farming.    
Thus al-Ula became an important station on 
the trade and caravan route in place of Qarha 
on the Syrain pilgrimage route. It is a green 
area in the middle of the desert. It became 
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a famous trade station and market on the 
pilgrimage route.

In this way al-Ula became a centre of piece, 
economy and security for the trade and 
pilgrimage  caravans coming and going to 
Syria, People from other areas started to come 
and settle in al-Ula due to its water facilities, 
trade and agriculture development and other 
facilities, The English traveler doughty 
visited al Ula in 1877 AD write that al-Ula 
is a town of educated people and a trading /
commercial center. While al-Samhodi writer 
of al Madina died 18/11/911Hegra said 

He was surprised to know that people of al 
Madinah did not know anything about fadak 
although it was situated near Madinah.
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