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أرحيا واحة خرضاء يف قلب وادي األردن، 
وتقع عىل بعد ثالثني كيلومرتًا إىل الرشق من 
مدينة القدس، وسبعة كيلومرتات إىل الغرب 

من هنر األردن، وعرشة كيلومرتات إىل 
شامل البح امليت، وعىل إتفاع مئتني وستون 
مرتًا تقريبًا حتت سطح البخر مما حيعل منها 

أخفض مدن األرض.

إن مدينة أرحيا أقدم مدينة بقيت مسكونة 
إىل اآلن يف العامل، حيث يعود تارخيها إىل 

عرشة آالف عام مضت، واملدينة وجوارها 
متتلئ باملواقع الدينية والتارخيية واألثرية 

والطبيعية. عل حدود املدينة يمكن للزوار 
املغامرين وحمبي الطبيعة التمتع بتسلق 
منحدرات وادي القلط صعودًا إىل دير 

القديس جورج )اخلرض(، أما داخل املدينة 
يمكن للزوار زيارة موقع قرص هشام وتل 

السلطان )أرحيا القديمة(، بينام يريفع ويطل 
عىل املدينة جبل القرنطل والذي يمكن 

الصعود إىل قمته سريًا عىل األقدام أو عن 
الطريق التلفريك، واإلستمتاع باملنظر 

البانورامي للمدينة والصحراء املحاذية هلا، 
وأخريًا ال ننسى أن البحر امليس يقع عىل 

بعد كيلومرتات قليلة وحيث يمكن للمرء 
اإلستمتاع بالسباحة يف أملح املجمعات 

املائية عىل وجه األرض.

يوجد يف املدينة جمموعة من الفنادق نذكر 
منها فندق اإلنرتكونتيننتال ومنتجع قرية 
أرحيا السياحية هذا باإلضافة إىل جمموعة 

مميزة من املطاعم والفعاليات.
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قصر هشام
 يقع موقع قرص هشام التارخيي عىل مسافة 

كيلومرتين إىل الشامل من مدينة أرحيا، 
ويعرف القرص أيضًا بخربة املفجر، وهو 

أحد أهم املواقع األثرية يف مدينة أرحيا. بني 
القرص يف القرن الثامن يف العهد األموي 

كمقر شتوي ومنزاًل خالل موسم الصيد، 
ويرتبط إسم القرص باخلليفة األموي هشام 

بن عبد امللك.

تظهر احلفريات بقايا القرص الشتوي الرائع، 
والذي دمر إثر هزة أرضية وقعت يف العام 

747 ميالدية، وبعد فرتة وجيزة جدًا من 
إهنائه، وحيتوي املوقع عىل املساكن امللكية، 

ومسجد ونوافري ماشية ولوحات رائعة من 
الفسيفساء.

أرحيا، قرص هشام
هاتف: 2522 232

 ساعات إستقبال الزوار
من الساعة الثامنة صباحًا وحتى اخلامسة مساًء عىل 

مدار العام
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تل السلطان
يقع موقع تل السلطان األثري عىل بعد 

كيلومرتين إىل الشامل الغريب من مدينة أرحيا، 
وقد كشفت احلفريات طبقات من املدن 

املختلفة واملستوطنات البرشية التي تعود إىل 
9600 إىل 7700 قبل امليالد، ما أهل أرحيا 
للحصول عىل لقب "أقدم مدينة يف العامل". 
تتضمن دفاعات املدينة سورًا يرتفع لسبعة 

أمتار، والذي يعود إىل فرتة ما قبل املدينة 
الكنعانية والتي مل يبقى هنا أ أثر.

عىل مسافة قريبة جدًا من املكان يوجد نبع 
أرحيا القديم، والذي يعرف أيضًا بعني 

السلطان، وترتبط قصة العني بقصة تطهري 
مياه أرحيا من قبل إليشا من خالل إضافة 

امللح.

أرحيا، تل السلطان
هاتف: 232 1909

ساعات إستقبال اجلمهور
طوال العام من الساعة الثامنة صباحًا وحتى 

اخلامسة مساًء
أرحيا، عني السلطان

هاتف: 232 2637
مفتوح عىل مدار العام وعىل مدار الساعة
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حسب التقاليد، يعتقد أن النبي موسى 
قد دفن يف هذا املوقع الواقع عىل الطريق 
ما بني أرحيا والقدس، حيث أصبح هذا 

املقام وجهة للحجاج من أيام صالح الدين 
األيويب، حيث كان املامليك أول من قام 

ببناء مقام يف هذه املنطقة، كام قام األتراك 
العثامنيون بتوسعة املقام يف العام 1470، 

ومن ثم صيانته يف العام 1820. يف املوقع 
اآلن مسجد مجيل وفريد ذو قبة بيضاء 

وحمراب ملاع.

النبي موسى

جبل ودير القرنطل

موقع آخر من مواقع أرحيا املميزة هو دير 
األرثوذكس اليونان عىل قمة جبل القرنطل، 

والذي يعود تاريخ تشييده إىل القرن الثاين 
عرش. يقع دير األرثوذكس اليونان عىل 

إرتفاع 350 مرتًا عن املدينة، عىل منحدر 
صخري يرتفع إىل الشامل الغريب من املدينة.

يف البداية قام الصليبيون ببناء كنيستني يف 
املوقع، األوىل يف كهف بمنتصف الطريق إىل 
القمة، وثانيهام عىل القمة نفسها، بينام شيدت 

الكنيسة املوجودة حاليًا ما بني العام 1874 
والعام 1904.

هناك طريقتني للصعود إىل قمة جبل 

القرنطل، إما عن طريق التلفريك، أو عن 
طريق تسلق املنحدرات الصخرية للجبل 

صعودًا إىل الدير حيث تستهلك الرحلة ما 
بني 15 – 30 دقيقة بناًء عىل رسعة امليش.

التذاكر وساعات إستقبال اجلمهور
يفتح الدير أبوابه للزوار من اإلثنني وحتى اجلمعة 

من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة من بعد 
الظهر، ومن الساعة الثالثة من بعد الظهر حتى 
الرابعة، ويوم السبت من الثامنة صباحًا وحتى 

الثانية من بعد الظهر. 
الدخول إىل الدير جمانًا.

بينام يستقبل التلفريك الزوار يوميًا من الساعاة 
الثامنة والنصف صباحًا وحتى السادسة والنصف 

مساًء
سعر التذاكر كام ييل:

للسواح: 8 دوالرات أمريكية للكبار و5 لألطفال
للسكان املجليني: 20 شيكل للكبار و15 لألطفال
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بإمتداده من حدود القدس عىل طول الطريق 
إىل مدينة أرحيا يشكل مسار وادي القلط 

جتربة فريدة ملحبي السري والطبيعة، باإلضافة 
إىل كوهنا نزهة رائعة يف الطبيعة، يمكن مل 

اليريد السري الوصول بواسطة السيارة أو 
الباص عرب طريق وادي القلط الضيق لزياة 

دير القديس جورج )اخلرض( اجلميل.

مبنى الدير معلق بشكل فريد عىل سفح 
إحدى الصخور املرتفعة يف الوادي، ويطل 

عىل مسار النبع ويعطى للزائر منظرًا 
بانوراميًا للوادي. هذا الدير الفريد واهلادئ 
لألرثوذكس اليونان حوله يوحنا الثيبي من 

معبد صغري إىل ما هو عليه اليوم يف العام 
480 ميالدية. ويعتقد أيضًا أن الدير تعرض 

للرضر خالل إحتالل الفرس للمنطقة إال 
أنه أصلح خالل احلملة الصليبية، الذين 
أدخلوا له بعد التقاليد اجلديدة نسبيًا. كام 
جدد الدير من قبل الكنيسة األرثوذكسية 

اليونانية ما بني العام 1878 والعام 1901، 
وأخريًا أضاف تيموثي جرسية كبرية للمبنى 

يف العام 1952.

دير القديس جورج، وادي القلط

هاتف: 949 259 050
ساعات إستقبال اجلمهور:

عىل مدار العام
من الساعة الثامنة صباجًا وحتى احلادية عرشة

ومن الساعة الثالثة من بعد الظهر وحتى الساعة 
اخلامسة

يوم السبت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية 
عرشة

دير القديس جورج، وادي القلط
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قمران وعني الفشخة
تقع قمران عىل بعد 20 كيلومرتًا إىل اجلنوب 

من مدينة أرحيا، ويف هذا املوقع إكتشف 
الراعي البدوي حممد الديب لفافات البحر 

امليت يف العام 1947. وكانت اللفافات 
قد خبأت يف جرار طينية داخل كهف 

مرتفع يطل عىل البحر امليت. من ضمن 
ما وجد يف املوقع كتب ملجموعة تبعت 

دينًا غري معروف. الكتابات املوجودة عىل 
اللفائف تغطي مرحلة متتد عىل مدى 300 

عام، ويعتقد أن اجلامعة التي إستطونت 
قمران كانت موجودة يف احلقبة اليونانية – 
الرومانية )من 150 قبل امليالد وحتى 68 

بعد امليالد(، يف العام 68 للميالد حلت 
بمستوطنة قمران هناية مأساوية حيث دمرهتا 
كتيبة رومانية بطريقها إىل القدس لقمع ثورة 

كانت قد نشبت هناك.

يف يومنا هذا حيوي املوقع العديد من 
املوجودات األثرية التي يمكن للزوار التمتع 

بمشاعدهتا، فقد كشف علامء اآلثار عن 
بقايا برج مراقبة، ومطبخ، وقاعات طعام، 
وحاويات رشاب، وقنوات للمياه وغرفة 

كتابة حيث يعتقد أن اللفافات كانت قد 
كتبت هناك.


