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  املقدمــــة
 رقالش في به قاموا الذي الدور وعن اآلراميين عن الكثير كُتب لقد

 وعن ،...والحضارية واالجتماعية السياسية: الصعد مختلف على األوسط
 من عديدة أماكن في والسيما البلدان، مختلف في انتشارهم مدى

 في عديدة التدوي وا وأقام.البابلية البالد في ثم اآلشورية، اإلمبراطورية
 وأهم. قوية دولة أو إمبراطورية تكوين في يفلحوا لم ولكنهم رة،كثي بلدان
 عاصمة) دمشق (الشام اتّخذوا حيث سوريا، في تمركز األقوام لهؤالء تجمع
 دولتَي والسيما المجاورة، الدول محاربة إلى ينطلقون كانوا ومنها لهم،

  .العبريتين ويهوذا إسرائيل
 هو األخيرة، السنوات هذه في اآلراميين، عن كُتب ما ىأوف ولعّل

 تلهمأس وإني. ١")P: E: DION ("ديون" األستاذ وضعه الذي النفيس الكتاب
  .ما كتبته هنا عن اآلراميين في المهم الكتاب هذا

 ان أود وام،األق هؤالء على جديد من األضواء لّطأس إذ أني، غير
 اسالن هؤالء يكون أال: الراهنة الظروف يف خطيرا يكون قد ؤاالًس رحأط

 اللغة على طغت التي اللغة هذه اآلرامية، لغتهم لنا خلفوا الذين أجدادنامن 
 بجانب ثانية كلغة وثائقهم في همأنفس اآلشوريون وتبنّاها نفسها، اآلشورية

 في رئيسية بأدوار قاموا الذين األقوام من وغيرهم الفرس تبنّاها كما لغتهم،
 وعاداتهم صفاتهم من الكثير اآلراميون لنا خلّف وربما المنطقة؟ ههذ

  .؟ أال تكون هذه العناصر من مكونات القومية الحقيقيةأيضا، وتقاليدهم

                                                
 صفحة ٤٧٢ ،١٩٩٧ پاريس االجتماعية، والبنى السياسي التاريخ الحديدي، العصر في اآلراميون ديون،ـ ١

 سكنى مواضع إلى تؤشّران خارطتين إلى إلضافةبا بالكتاب، ملحقة عديدة لوحات مع الكبير، القطع من
 .اآلرامية الدويالت
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 الممتد الحديدي عصرهم في وريا،س في اآلراميون كّلش لقد أجل،
 عرقي عنصر أهم الميالد، قبل العاشر القرن حتى عشر الرابع القرن من

 انهارت ذْوإ. وعرضها النهرين بين بالد ولط في أيضا رواوانتش .ولغوي
 القرن نهاية في وريةاآلش اإلمبراطورية قوة أمام أسسوها التي الممالك جميع
 في الرئيسية الدولة لغة أصبحت اآلرامية اللغة فإن الميالد، قبل الثامن
 الحضارة تقدم في مةاأل هذه إسهام يكن لم وإذا. واألدنى األوسط يينالشرق
 في كثيرا أسهم قد شغلته الذي والتجاري اللغوي الحيز فإن كبيرا، إسهاما
 ستشهد طويلة، قرون بعد كانت، التي البلدان في والثروات األفكار انتقال

 ي،اآلرام بالحدث اإلحاطة علينا يتحتّم ثمة، ومن. اإلسالم ثم المسيحية أةنش
 األدنى رقللش السياسي والدور المضطرب المصير نفهم أن أردنا إذا

 جديدة اًآفاق أمامنا ةالدراس هذه تفتح وربما. املالش التاريخ قلب في طواألوس
 إليها نتماءواال اكتشافها سبيل في نسعى التي القومية أو الهوية لمعرفة

 .بها لتزامواال
 ولم. ٢اآلراميين عن اكتاب نشر قد "سومر – دوبونت" األستاذ كان

 اآلراميين تاريخ سوى الالحقين المؤلفين بعض أجراها التي البحوث تناولت
 .A. K ("ونگرايس" بإدارة الكندية، تورنتو جامعة أن إال. السياسي

Grayson (ما في الملكية الكتابات دراسة إلى يهدف كبير بمشروع قامت 
 نصوص على الباحثين بعض بذلها التي الجبارة والجهود النهرين، بين

 حياة على اإلطّالع لنا أتاحت ٣.)م .ق ٧٢٧-٧٤٥ (الثالث رتغالثفالص

                                                
 في الترجمة هذه ونُشرت العربية، إلى بترجمته المقال هذا مؤلف كاتب قام وقد. ١٩٤٩ سنة پاريس فيـ ٢

 كتاب في العربية الترجمة هذه رتنش ثم). ١٥٤-٩٦ص ،١٩٦٣ لسنة ١٩ المجلد (العراقية سومر مجلة
 .٢٠٠٤في بغداد " ناآلراميو"باسم 

 .١٩٩٤ أورشليم آشور، ملك الثالث رتغالثفالص كتابات) : H: TADMOR (تدمر. هـ أنظر ـ٣
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. الثالث رتغالثفالص عهد حتى األول رتغالثفالص عهد منذ ةاآلرامي عوبالش
 ،١٩٨٨ سنة ففي. اآلراميين على جديدة أضواء سلّطت اكتشافات وهناك
 في اكتُشفت برونزية قطعة على دمشق ملك بحزائيل تتعلق كتابة نُشرت
 القرن من األخير الثلث في دمشق مملكة قوة جليا تُظهر وهي سامس، جزيرة
 التي افاتاالكتش في ناآلراميي عن أخرى تقارير ووردت. الميالد قبل عالتاس

 الشواطئ على أي اآلرامي، العالم من الغربية الجنوبية المنطقة في جرت
 إلى تعود بابلية كتابات رتنُش ،١٩٩١ سنة وفي. طبرية بحيرة من الشرقية

 األوسط الفرات على عانة في اكتُشفت. م.ق امنـالث القرن من الثاني الربع
 عالقات تخص مهِمة أمور على أطلعتنا واحواألل اباألنص وهذه. راقالع في

  .القديمة الحضرية بالشعوب هبالس يآرامي
 تل في) A. BIRAN (بيران. أ الپروفسور أجراها التي التنقيبات إن

 من نتف اكتشاف عن أسفرت ١٩٩٤و ١٩٩٣ سنتي خالل اإلسرائيلية دان
 الملك أحرزها التي االنتصارات على جديدا اًضوء تلقي آرامية كتابة

  . فلسطين شمال في "حزائيل"
 ابعالس القرن إلى تعود تجارية وثائق وهي ،"لبروكس ألواح" وهناك

 حران منطقة على اءاألضو بعض كاملة، رهانش عند تُلقي، قد الميالد، قبل
  .اآلراميين من معظمهم كان الذين سكانها لدى االقتصادي والنشاط

وقد نشر هذا الكتاب في سلسلة مقاالت في مجلة بين النهرين، على 
 ولتسهيل ٢٠٠٤وتيرة مقالة في كل عدد من هذه المجلة، ابتداء من سنة 

 الذين يرغبون في قراءة هذه المقاالت أجمعها في كتاب واحد للقراء الكرام
اإلطالع على تاريخ هؤالء األقوام الذين ربما تربطنا بهم صالت هي من 

  .المتانة والعمق أكثر مما نعتقده
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أرجو أن يكون الكتاب وسيلة لكثيرين لتوسيع معلوماتهم عن أناس 
ولنفهم اآلرامية ما تزال لغتهم خير . قاموا بدور ال يستهان به في هذه المنطقة

  . تاريخ الثقافي السيما في بالد الرافدينشاهد لمدى
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٩ 
 

 
 
 
 



 

١٠ 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  
  األصول اآلرامیة ـ  األولالفصل 

  

١١ 

  
  
  
  

 
 
  

  األصــول اآلراميـــة
  
.) م.ق ٨٥٩-٨٨٣ (الثاني ناصربال ورآش ورياآلش الملك قام لقد

 يدعى ذاك إذ وكان - بالوات في "مامو" معبد بتزيين عهده، نهاية في
. لآلراميين لتمثي أقدم لنا حفظت مرصعة ةبرونزي بصفائح  "نليلأ – ايمكور"

 عن يدافعون قصارا قواسين تحمل اآلشـورية التالعج أن مثالً فيها فنرى
 محاط عروش لحى الرجال فلهؤالء). ١ شكل نظرأ ("يخيري بيث" في مدينة

 الماثلة البارزة والنقوش. قوي حزام ندهايس بوزرة حونمتوش وهم ة،بعصاب
 ورياس في الخابور نهر على) غوزانا ("حلف تل" في يئيسالر المعبد في

 أو ي،بقس ممسكون وهم لهؤالء، ابهينمش عديدين خاصاأش لنا تقدم الحالية
 جدا بعيدة تكن لم "حلف تل" أن ونعلم. حليقة العليا وشفتهم أخرى، بأسلحة

 ورآش زينها يالت األبواب نقوش من أحدث نقوشها وال ،"يخيري بيث" عن
 كانت هإلي الذي "بخياني بيث" موحاك "يخيري بيث "أمير أن ويبدو. ناصربال
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 ٨٨٢ سنة معا ةالضريب أديا قد) غوزانا آنذاك مىتس وكانت (ودتع فحل لت
 عن كثيرا مختلفين يكونوا لم اءالقدم المحاربين هؤالء أن بد وال. م.ق
 بأنه يفتخر األول رتغالتفالص انك ن،قرني لقب ن،الذي "اآلراميينـ  أخالمو"

   !الفرات نهر وراء ما إلى مرة وعشرين ثماني طاردهم
 ىوحت. "أخالمو" عجمي في آراميين نرى أن الن تتيح ال قالوثائ أن إال

 األول، رفالصتغالث دعه لقب ما ىإل ترقى نصوص في ،"آرام" اسم مشتقات
 ذلك ومع. اآلراميين أصل بوضوح نميز يلك يالكاف وءالض لنا توفّر ال

 لثانيا القرن قبل توجد كانت آرامية تشخيصها يمكن فئات هناك أن نالحظ
 العصر في وجودها تواصلس منها قبائل وكانت. للميالد ابقالس عشر

 قبل رعش الثالث القرن في ذكره ورد قد "حيرانو" اسم أن ونرى. الحديدي
. الحديث اآلشوري العصر في القبائل لوائح في معروف اسم وهو الميالد،
 الحقبة منذ ة،اآلرامي اللغة أن اميةالس للغات المقارنة الدراسة لنا وتُظهر
 الكنعانية، اللغة عن تتميز بدأت الميالد، قبل عشر الخامس للقرن السابقة
 في بجالء تظهر سوف التي الرئيسة األخرى السامية اللغوية الفصيلة وهي

  .الحديدي العصر في األوسط الشرق من الغربي الشمال
 اةحي طريقة عن بتفاصيل تزودنا ال األول رفالصتغالث كتابات لكن

 على تطلعنا كتابات المباشرون، خلفاؤه وال الملك، هذا لنا يترك فلم. أعدائه
 أن يبدو فال. اآلراميين لدى العسكرية االستحكامات أو الحربية العجالت

. رةكبي حربية بمكاس لهم تروف ةمياآلرا الممالك على المتكررة انتصاراتهم
. جدا ةمهم النصوص هذه في الواردة ةالجغرافي اراتاإلش فإن ذلك ومع

 حتى بابل من الفرات على ةالواقع المناطق تجتاح محمالته أن ونالحظ
 ريبش جبل في الوعرة بلالس خالل اآلراميين يالحقـون فإنهم. كركميش
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 مشوهة نصوص وهناك. لبنان جبال سفوح نحو وراءها، وما تدمر حتى
 آلراميينا تربط.) م.ق ١٠٥٦-١٠٧٣ (كاال ـ بل ـ آشور من وردتنا

 دوما النصوص هذه وتعيدنا. النهرين بين من يالغرب مالوبالش سوريا رقبش
 القرون منذ العموريين والقرويين الرعاة ذكر يرد حيث عةالواس المنطقة إلى

 عشر السابع القرن حتى) الثالثة ورأ (الميالد قبل الثالث األلف من األخيرة
  ). خانا مملكة (الميالد قبل

 اآلراميين مع كذلك ا،سابقً العموريين هؤالء مع أنشال كان وكما
 أن قبل ضئيل، إشعاع ذات قروية حياة ظلمة في طويلة حقبة واعاش الذين

  .األوسط الشرق في السياسي الميدان على أنفسهم يفرضوا
 الظروف على اكافي اًإطالع إطالعنا عن عاجزا اآلثار علم يزال وما

 سوريا أعالي استوطنت حينما اآلرامية، القبائل هذه فيها عاشت التي المادية
. الحديث زيالبرون رالعص ةنهاي في والسفلى، العليا النهرين بين ومناطق
 "بـدلأ" في جرى كما األول، الحديدي العصر التنقيبات تبلغ وحيثما

 مثل الزمان، ذلك في المشتركة األحداث من الكثير نالحظ السورية،
 والعدد الحديث، البرونزي العصر في مثيله إزاء يكالسيرام صنع استمرارية

 العرقية ماتالس بين التمييز يصعب ولكنه. العائلية المخازن من رالكبي
 في جديدة أخرى سامية ثقافة كل عن ةاآلرامي الثقافة تميز يالت االيجابية
  الحديدي العصر
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  اآلراميني إنتشار
  
 العصر بدايات منذ اوسريع اواسع اانتشار اآلراميون إنتشر لقد

 رعش الثاني القرنين بين المنعطف وفي). م.ق عشر الرابع القرن (الحديدي
 ١٠٩٠ ـ ١١١٦ (األول رتغالتفالص يفلح لم الميالد، قبل عشر والحادي

 أو افإيق في.) م.ق ١٠٧٠ ـ ١٠٨٧ (األول كاال ـ بل ـ وآشور) م.ق
 المستعمرات أو الممتلكات تتقلّص التالي، القرن وخالل. عالتوس هذا تقليص

 يبقَ ولم. احتهامس في تتفاوت جزر مثل وأصبحت ورياس في وريةاآلش
 نبوخذنصر عهد وبعد. عليها إسمية سلطة سوى اآلشورية لإلمبراطورية

 ىترق كتابة وبحسب. اًعواس نتشاراًا البابلية البالد في اآلراميون رانتش األول،
 من فئات قامت ،.)م.ق ١٠٠٨ ـ ١٠٢٥( "شيحو ـ سمبار" عهد إلى

 بنهب البالد، في رةالمنتش الفئات من اغيره مع باالتفاق الرحل، اآلراميين
 وبينما. ةواألكدي ومريةالس الجنوبية البلدان بعض وباجتياح سيبار مدينة

 الخصيب، الهالل من الشرقية الجهة بمحاذاة اآلرامية القبائل بعض سارت
 إسرائيل، مملكة جوار إلى ودخلت ةالغربي المنطقة يف أخرى قبائل توسعت

  ).الخ ...صوبا، حماة، لُعش، (سوريا من الجنوبية المنطقة في
 في تغلغلت قد ة،األهمي في متفاوتة أخرى، آرامية عناصر وكانت        

 راقاألع مختلف مع روس،گز جبال من ربالغ وفي طوروس جبال يجنوب
 عديدة، قطاعات على اًأحيان يطرتس اآلرامية العناصر هذه وكانت. األخرى
 اعنصر تشكّل أن بدون معها، الموجودة عوبالش في تمتزج أخرى اوأحيانً
  :العنصر هذا حضور إلى اراتإش وردت ولقد. امهيمنً
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 في تُشاهد كانت التي السياسية وللكيانات لألشخاص اآلرامية باألسماء. ١ 
 األلواح وفي الميالد، قبل العاشر القرن هايةن منذ اآلشورية الملكية الكتابات

  . الميالد قبل ابعالس القرن من ابتداء االقتصادي المحتوى ذات
 التاسع القرن من الثاني فالنص منذ بالظهور تبدأ التي ةاآلرامي بالكتابات. ٢ 

  .الميالد قبل

 طوال ارهامس نتتبع أن يمكننا التي اآلرامية الدويالت هي قليلة ولكن
 رات،الف نهر غربي اكنةالس والسيما الدويالت، هذه وبعض. عديدة أجيال
 رقية،الش اإلمارات أو القبائل أما. يالسياس الصعيد على مهِما دورا أدت

 فعاالً اشتراكاً تشترك فلم النهرين، بين أعالي في الساكنون اآلراميون ومنهم
 معظم في الصعب، ومن. األخرى الدويالت في الطارئة التطورات في

 ات المعطيأما. األجيال عبر متعاقبة ألسنية دراسة لها نرسم أن األحوال،
 حياتهم عن اآلثارية والدراسات المسمارية اتالكتاب ابه اتزودن يالت المهِمة

  .عنهم نفيسة بمعلومات استُمدن افإنه م،ديانته وعن االقتصادية

  

  الشرقيـة املنطقـة آراميـو
  
 حول اآلراء متانقس فقد. ياألصل اآلراميين نموط بالتأكيد نعرف ال

   .وتشعبت الموضوع هذا
 بالد وبجن من انطلقت التي اميةالس الموجة من إنهم يقول من فهناك

 اتالجماع من إنهم يقول من وهناك .األعلى الفرات باتجاه النهرين بين
 ورية، السالصحراء من بيةالغر الحدود عبر مالية،الش قالمناط عن النازحة
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 نهر ضفتي على الواقعة والبقاع الكنعانية والبالد ريةالمص البالد باتجاه
  .الفرات

 الجزيرة شبه عن نزحت التي األقوام من إنهم اأيض يقول من وهناك
 أو رقيةالش البلدان نحو منها تدفّقت التي الموجات إحدى ضمن العربية،
 منذ مصر في الرحل األقوام هؤالء إلى إشارات وردت ولقد... الشمالية
  .١"وـستي" باسم.) م.ق ٣١٠٠ سنة نحو (األولى الساللة

 ما سرعان فإنهم اآلراميين، أصل حول اآلراء اختلفت ومهما
 منها للعديد وسببوا األوسط، الشرق بلدان مختلف في ،اًسابق قلنا كما انتشروا،

 متى ادقيقً تحديدا نحدد أن ايضأ نستطيع وال. والمشاكل الصعوبات من الكثير
 شرقي الواقعة المناطق في كبيرة بأعداد التغلغل في اآلراميون أفلح وكيف

 رنه من بالقرب خاص بنوع كنىالس وفي وعيالم، بابل بين دجلة، نهر
 ٨١٤ نةس منذ أنه نعلم إنما). إيران في يالحال كرخا نهر وهو ("وقنوأ"

 ـ مردوخ "بابل ملك حاول حيث ،"وكالبابس ـ دور" معركة في ،.م.ق
 ٨١٠ ـ ٨٢٤ (الخامس دأد ـ شمشي تجاوزات يحبط أن "ايقبي ـ بالطسو

 نالكلدانيي اثر على بها، يستهان ال عسكرية اعدةمس اآلراميون له قدم ،.)م.ق
 اآلراميون كان الميالد، قبل نالثام القرن ومنذ. نمري ييوكاش نوالعيالميي

 السومريين بقايا مع الجنوبية، النهرين بين سكان من امهِم جزءا كّلونيش
  .٢بهم شبها أكثر كانوا الذين والكلدانيين واألكديين

                                                
 .١١ـ١٠ص ١٩٩٦ بيروت ،٢ط للمؤلف، اآلرامية اللغة أدب راجعـ  ١
 ولاأل اآلرامي الملك "الثاني بالدان مردوخ" ويعتَبر. اآلراميين من فرع الكلدانيين إن يقول من هناكـ  ٢

 .الفئتين هاتين بين عادة تميز المسمارية النصوص أن إلى اإلشارة تجدر ولكن. بابـل على
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 آراميي إلى نتعرف ال الميالد، قبل السابع القرن حتى أننا، غير
 الثالث رتغالتفالص فان. ماريةمس نصوص خالل من إال هؤالء، لـباب
 نحو الئحة يثبت التذكارية، كتاباته ولطأ مطلع في ،)م.ق ٧٢٧ ـ ٧٤٥(

 بأنه يفتخر وهو. والفرات دجلة نهري ضفاف على تعيش قبيلة وثالثين خمس
أي ملكه، من عشرة ابعةالس السنة حتى عهده مطلع منذ محاربتهم في أفلح 
 سطور بعد نفسه الموضوع هذا إلى الملك ودويع. م.ق ٧٢٨ سنة نحو إلى

 أما. الالئحة هذه على يظهروا لم الذين "الفقوديين" ربالذك يخص لكي قليلة،
.) م.ق ٦٨١ ـ ٧٠٥ (وسنحاريب) م.ق ٧٠٥ ـ ٧٢٢ (الثاني رجونس

 الكلدانيين، بابل قادة ضد نضالهم في اآلراميين مع خالف في كانا اللذان
  .كاملة غير كانت وإن مماثلة، لوائح لنا تركا قد فكالهما

 دول تشكيل وشك على كانت الكثيرة يةاآلرام القبائل أن لنا ويخيل
 تاريخ مرس حاولنا ما إذا هنتي يقال، والحق ولكننا، الكلدانيين، شأن حقيقية،

 لم إن ألوهام، يعرضنا أال يجب التحفّظ هذا لكن. دويالتهم وتطور اآلراميين
 تأثيرهم وحتى السكاني، ثقلهم كان الذين األقوام هؤالء بحق ألخطاء نقل

 بعد حتى هذا دورهم استمر وقد. جدا مهِما البابلية، البالد في االقتصادي
 وخالل ابع،الس القرن غروب في والبابلية، وريةاآلش: الكبرى الدول انحالل
 الذين والبابليين اآلشوريين لعّل يدري، ومن. الميالد قبل ادسالس القرن
 على تولتاس التي الجديدة الشعوب بين ذابوا قد ي،السياس رحالمس عن اختفوا

 اآلرامية، الشعوب طريق عن تمرارهماس واصلوا لعلّهم أو النهرين، بين بالد
  !األجيال عبر ولغتهم الشعوب هذه عادات متبنّين

 وخالرض ىتأب متمردة اتفئ ادوم ياآلرام المجتمع في وكان
 هعصيان في ةالنهاي حتى اتالفئ هذه بعض تمرواس. ةاإلمبراطوري للضغوط
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 ،)م.ق ٦٢٦ ـ ٦٦٨ (بانيبال آشور عهد ففي. وريةاآلش اإلمبراطورية على
 كتابات وردت وقد. نالعيالميي مع متحالفة تزال ما "كمبولو "قبائل كانت
 وبأصحابه،" دونانو" بزعيمهم الملك هذا أنزلها التي الرهيبة العذابات تصف
 أعراق أنوش. "مانتيو" على وريوناآلش أحرزه الذي االنتصار أثر على

 ـ اإلغريقية العهود في وااليطوريين يزورييناإل مثل( ردةمتم أخرى
 تعتبرهم كانت الحاكمة العظمى السلطات أن بابل آراميو وجد ،)الرومانية

 الثاني سرجون يضع فيه هيراش نصا هنا ونسرد ...الطرق قطّاع مثل
 استقرار عدم عن ولينمسؤ ويعتبرهم والثعالب، األسود صف في اآلراميين

  :البالد في والسالم األمن
 سلوكه كان اآللهة، نليلأ مسكن بابل، إلى (...) المؤدي السبيل إن"
 وكيةش بنباتات مغطّاة الكهومس ، (...)للتنقالت صعبا وطريقه متعذّرا،
. الحمالن مثل فيه وتتراقص ترتاده والثعالب األسود وكانت. كثيفة وعلّيقات
ونفاآلراموالمجرمون والهاربون الخيم، تحت ونيعيش الذين والسوتيون ي 

. ارتياده من العابرين ويمنعون هبالس في يخيمون كانوا الطرق قُطّاع اللةوس
 وكانت أثالم، وال جداول الحقوله يكن فلم ، (...)المحروثة المواضع أما

 متروكة، أراضِ إلى الخصبة ياألراض تحولت وقد. العنكبوت يجبنس مغطّاة
 عموض للحبوب ديع ولم ول،الحق في الحصادين غناء بعد من معيس فال
 الحيوبس. واألدغال واكاألش وأحرقتُ ة،الكثيف العلّيقات فقطعتُ.. ..فيها

 لألسود مجزرةً وأجريتُ الطرق، قُطّاع أبناء اآلراميين، صرعتُ
  ."...والذئاب

 للتمثي فإن وص،نصال هذه لنا تنقلها التي اةالمأس صورة ومثل
 كش ال. أخرى عصور في يماثله ما الطرق وقُطّاع راقالس بساللة اآلراميين
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 التي الحاقدة األخرى القصص مثل متين، تاريخي اسأس على ليست إنها
 فإن العموريين، بربرية عن السومريون أورده ما ومثل. معها مقارنتها ايمكنن

  .اليومي الواقع إلى أقرب هي أخرى وثائق في يدحضه ما سرجون الدعاء
 إلى ترقى ائلرس من مجموعة لنا تقدمه ما إلى اإلشارة تجدر وهنا

 وفيها ،)رـنف ("نيبور" يف وجدت دوق الميالد، قبل ابعوالس الثامن القرنين
 اندماجا مندمجين يظهرون مفإنه. باالحترام جدير بمظهر وناآلرامي ريظه
 وإلى األوسط الفرات إلى تبلغ قوافلها انتك تجارية بيئية شؤون في داجي

 يظهر ائل،الرس هذه وفي. اآلشورية اإلمبراطورية من الغربية المقاطعات
 عبموض مرتبطين ة،الملكي الكتابات في القدح موضع غالبا هم الذين الفقوديون

  .واضح قبلي بطابع يتّسم حج بمناسبة يجتمعون حيث ومر،س في مقدس
 إلى موجهة ظاهريا وهي الزمان، هذا من أخرى الةرس وهناك

 حدثت فقد. أخرى قبيلة على تهكّميا ضوءا لّطتس الثالث، رفالصالثتغ
 كانوا يتوييناأل أن الةالرس هذه وتُعلمنا. وصيدا صور في اضطرابات

 رأس على يمثلون أنفسهم وناأليتوي وهؤالء. الفينيقية المعضلة بزمام ماسكين
 األمرين األقوام هؤالء ذاق وقد. رتغالتفالص الملك اقمعه تيال لالقبائ الئحة

  .الميالد قبل التاسع القرن مطلع منذ ورييناآلش جيرانهم من
 غربي الواقعة البقعة إلى بالنسبة واضحة تكن لم الحالة أن يبدو

 الحثيين بين التغلغل في أفلحت قد أخرى آرامية قبائل كانت حيث ،"كركميش"
  .واألمانوس العاصي نهري منافذ وبين تالفرا سكان

 في وحده،) الحديثة البابلية الدولة (الكلدانيين حلفائهم انتصار إنما
 حدا عيض أن أنهش من كان ،.)م.ق ٦١٢ سنة (ابعالس القرن من األخير الربع
 بين بالد من ةالجنوبي المنطقة في اآلراميين لدى االطمئنان عدم لحالة
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 يلةالوس أصبحت قد القرون، مر على اآلراميين، غةل وكانت. النهرين
 المنحلّة، وريةاآلش اإلمبراطورية عبر ةواإلداري ةالتجاري للتبادالت اسيةاألس

 والعالمات األكدية اللغة تَستَعد لم حيث الغربية، المناطق في السيما
  .الميالد قبل الثاني األلف في به تحظى كانت الذي النفوذ كل المسمارية

  

  األوسط والفرات اآلراميون يف اجلزيرة
  
 ةاآلرامي التالدوي لدخول مجاالً كانت وريةاآلش الطموحات يقظة إن

 الجزيرة، على جديد من سيطرتهم ورآش ملوك وطّد فلقد. التاريخ رحمس إلى
 اآلشورية، اإلمبراطورية الشرق من تحدها التي الواسعة المنطقة تلك وهي
. كردستان جبال الشمال ومن ط،األوس الفرات يحدها والغرب الجنوب ومن
 استولت قد اآلشورية اإلمبراطورية وكانت. العليا النهرين بين ما ميهاونس

 اآلرامية عوبالش وتأثّرت. الفرات غربي منطقة في الحثيين وحصرت عليها
  .اإلمبراطوريتين هاتين بتراث النهر جهتَي على استوطنت التي

 العليا النهرين بين ما في اآلراميون عليها رانتش التي األراضي أما
. غيرها من أوضح تبدو الحدود بعض أن ولو الوضوح، كل واضحة تفليس
 اآلشورية والمدن آشور أقامته الذي الحاجز من الشرقي مالالش في الشأن كذا

 مدينة تكن لم وإذ. اآلراميين انتشار ضد رىاليس دجلة ضفة من الكبيرة
 طبيعية، منها أكثر اجتماعية هي بحدود وىس الجزيرة عن مفصولة آشور

 داألش الفئة نتشارال طبيعيا امؤاتي كان اآلراميون يقطنه الذي هبالس فإن
 في الحورية اإلمبراطورية كانت يط،الوس البرونزي العصر وفي. دينامية
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 ةاآلشوري البالد قلب على الوقت لبعض هيمنتها فرض إلى توصلت قد ميتاني
 هذا بمثل يحظَ لم األول الحديدي العصر في اآلرامي المد أن إال. هانفس

 مرت قد البابلية البالد كانت الجزيرة، من الشرقي الجنوب وفي. التام النجاح
 ورية،اآلش النهضة عهد وفي. اهويته تفقد لم ولكنها حرجة، بظروف أيضا
 "دوركوريكالزو" حتى الفرات، ولط على تمتد تزال ما حدودها كانت

  ).اليوم عقرقوف(
 الجنوبية الحدود تقريبا الفرات نهر يشكّل عقرقوف، منطقة وفوق

 إلى ندري وال ر،النه ضفتَي على مستوطنة اآلرامية القبائل وكانت. للمنطقة
 رينالمنتش أديني، بيث آراميي أن نعلم ولكننا. تمتد امراعيه كانت حد أي

 كلتا من ىاليمن الضفة على يطفحون كانوا ر،كبيال الفرات انعطاف طول على
 وعلى ي،أدين بيث وفوق). تركيا جنوبي جرابلس اليوم ("شـكركمي" يجهت

 مع الحديثة، الحثية الدول مجموعة تبدأ كانت تحديده، لنا ىيتسن ال ارتفاع
 ،)الحالية مالطية وهي (وميليد) الحالية اطشميش مدينة على القائمة ("كوموخ"
  .اآلرامي التسرب من خالية المنطقة هذه كانتو

 "نائيري" تُدعى اسياسي غامضة منطقة إلى اآلشورية الكتابات وتشير
 هذا وكان. راتوالف ةدجل نهري بين النهرين، بين من ىاألعل الجزء في تقع
 ١٢٥٥ (األول نينورتا ـ توگولتي اآلشوري الملك عهد منذ مستعمالً ماالس
 أما. نائيري جنوبي تقع "خانيكالبات" ةمنطق وكانت). م.ق ١٢١٨ـ 

 أن اآلشورية للجيوش يطيب وكان. الشمالي القسم في تمتد فكانت ،"ورارتوأ"
 شك ال. الجزيرة من الشمالي الجزء في الواقعة الخصبة المناطق في تنتشر

 اآلبار بعض من تفادوااس قد كانوا الوسيط اآلشوري العصر من الغزاة أن
 ومستعمرتهم آشور بين مباشرا طريقًا يسلكوا لكي السهب في المنتشرة
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 نعلم ال ولكننا. الفرات في مصبه قبل األسفل، ورالخاب ىعل ةالواقع" كَتليمو"
 ريثما الميالد، قبل رعش الثاني القرن بعد مستخدما الطريق هذا ظلَّ هل

 فإن. يالدالم قبل عالتاس رنالق يف تخدامهاس إلى تشير جديدة عالمات تظهر
 هبالس يجتازون كانوا ما رب،الغ نحو يرهمس في الجدد، اآلشوريين الغزاة

 إلى ينزلون ومنها الشمالية، "نائيري" يف تقدمهم يبدأون كانوا بل هم،جيوش مع
 الثرثار، وادي عبر عاصمتهم، من الشمال، من انطالقًا الخابور حوض
 بد ال فكان االختيار، يكن هماوم... دجلة نهر من الغربية الضفة بمحاذاة
  .اآلرامية بالبلدان االجتياز من لحملتهم

 حيوية أهمية الفرات منطقة تمأل التي اآلرامية للتجمعات وكان
 الملوك على كان البابلية، البالد اعإخض يتم وريثما. البابلية للتجارة

 للنتائج ابحس ألفَ يحسبوا أن ة،الجنوبي الطريق يختارون الذين وريين،اآلش
 تقدموا إذا أما. هذا معمله على تترتّب التي العسكرية، وحتى الدبلوماسية،

 بين من عظمى سلطة إلى يعود ما ثمة يكن فلم ،"نائيري "رافأط على
 تبه، سلطان (حوزيرينا ،)حلف تل (غوزانا نصيبين،: يلتقونها التي المنشآت

 المجال حتفس لطريقا هذه وكانت... وغيرها ،)حران شمالي البليخ على
 البالد وإلى الحديثة، ةالحثّي الدول ثروات إلى رالمباش للدخول مأمامه

  .الفينيقية
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  املمالـك اآلراميــة
  

 ارهموانتش أصولَهم افتناولن اآلراميين، على ريعةس نظرةً األقين
. الرافدين بالد من عديدة أجزاء وفي ورية،الس المناطق مختلف في ريعالس
 والفرات الجزيرة يمنطقتَ وفي رقية،الش المنطقة في موجوده عن تكلمنا ثم

  .األوسط
 اآلراميون افيه تمركز التي ناألماك بعض على واءألضا لّطنس واآلن

 تنعم إمارات أو دويالت حيث شكلوا النهرين، بين من الشمالي القسم في
 الكبيرة للبلدان اإلزعاج من شيًئا تسبب ما وكثيرا االستقاللية، ببعض

  .المجاورة
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ائيــري آراميـو   ـن
  
 في زماني وبيث شمالال في ورارتوأ بين تقع منطقة "نائيري" إن

  . الشرقيةتركيا في الحالية دياربكر أي آمد، قرب الجنوب،
 في الحوريين ةمقاوم انهارت الميالد، قبل رعش الثالث القرن في

 وشلمناصر األول نيراري أدد اآلشوريين الملكَين أمام "خانيكالبات"  ةمنطق
 التي العديدة والمدن والقرى عوبالش الصاعق الغزو هذا طال وقد. األول
 أيضا، يتراجع أخذَ الحورية ةاللغ استعمال أن ويبدو. كنونهايس كانوا

 ،"ورارتوأ" نشأت حيث الشمالية بالجبال فشيًئا يًئاش اللغة هذه فاعتصمت
 التي البالد في أقاموا فقد وريوناآلش أما. وغربيها" وان" بحيرة شرقي

 بين ثروات تستغلُّ رتصا إدارية ومراكز مستعمرات من شبكةً احتلّوها
  .العليا النهرين

 توكولتي ورياآلش الملك موت بعد النظام ذاه في النظر ُأعيد ولقد
 سنة األول رفالصتغالت موت بعد والسيما ،.م.ق ١٢٠٧ سنة األول نينورتا
 نفسه الوقت في وكانت بذاتها، قائمة محلية حكومات فظهرت. م.ق ١٠٧٦
 الحورية المنطقة في لغاتها روتنتش اطق،المن هذه في تتسرب جديدة قبائل
 تالقي أن دون من طويلة، مدة اآلرامية العناصر ارانتش فتواصَل. ةالقديم

 ٩١٢-٩٣٤ (الثاني آشوردان الملك عاد وحينما. قوية وريةآش معارضة
 عليهم ترتَّب الحديث، البرنزي العصر غزاة آثار على تبعوه والذين.) م.ق

 إلى وعادوا. احتلوها قد اآلراميـون كان التي المواقع يستعيدوا أن غالبا
 فيها تترك وان فيها تزدهر أن اآلرامية الثقافة تستطيع أن قبل "نائيري" منطقة
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 في المستقرة العرقية الفرق تشخيص كلةمش يثير ما وهذا. العميقة آثارها
  .اآلشورية المسارات تذكرها التي المواضع مختلف

 تسلسله في "نائيري" في اآلراميين تاريخ تكوين ادةإع لنا يتسنّى ال
 ورية،اآلش العسكرية الحوليات وهي حوزتنا، في الوحيدة ادرفالمص. الدقيق

 غريبة ثقافة حملةُ سجلَها التي الفورية األحداث من لةسلس سوى لنا تقدم ال
 لةمثقَ أنها إال. الدعاية لغرض ترميمها أو إصالحها ُأعيد وقد متعجرفة،

 نم ومختلف ركبي عدد إلى ودتع أخرى المأع وبأسماء األمكنة بأسماء
 تقلّة،المس المدن ومن الرحل، لالقبائ ومن رة،والصغي رةالكبي) ماتو ("البلدان"

 لهذه ومنهجي دقيق فحص ُأجري وإذا. والممالك ةالفدرالي واالتحادات
 واالقتصادية جتماعيةاال البنى من عديدة أوجه اكتشاف لنا أتاح المنطقة،
  .فيها والدينية

 نالحظ السياسية، واألحداث الجغرافية المعلومات من الخضم هذا في
 التقليدية ريةالحض الحياة مع ةآرامي فئات تتكيف حيث التكافُل، من أمثلة
 وجديرة. بأبعادها باالحتفاظ افتخارها مع أخرى، عرقية جماعات داخل

 عبدين طور ("ياريكش" جبل في "جيدارا" ينةمد حالة هي الخاص باالهتمام
 نفسه "جيدارا" واسم. الميالد قبل التاسع القرن مطلع في ،)ةالحالي تركيا في

 أن إال. ةاآلرامي عن ظاهريا تختلف اللهجة كانت حيث غربي سامي
 هذه أن ويبدو. "راداماتو" أو "راقاماتو "أيضا اتدعوه وريةاآلش المصادر

 سنة "جيدارا" أبواب أمام الثاني نيراري أدد الملك قفو وحينما .آرامية ميةتس
 قبيلته تبدو الذي "موقورو" التيماني هو المقاومة يتزعم الذي كان ،.م.ق ٨٩٨

 بوقاحة، األمير هذا عليها يعتمد التي القوى آشور ملك يذكر وإذ. آرامية
  ."موقورو" وجيوش المدينة بعد "اآلراميين" يسمي
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 فئة أقوى شك بدون التيمانيون كان وري،اآلش غزوال مطلع في
 سيطروا قد كانوا ،"مملي" يسمى شخص بقيادة فإنهم. "نائيري" في ةآرامي
 المنطقة هذه احتفظت وقد. "كاشياري" جبل فلأس في الواقعة المنشآت على

 وهناك. أخرى أياد إلى السلطة اجتياز بعد طويالً، زمانًا اآلرامي بالطابع
 في وردت ا،وغيرهم أدري وأدد حزائيل الأمث كثيرة، راميةآ أسماء

 عالمواض في عليها عثر وقد بانيبال، آشور عهد من وريةاآلش المعاهدات
 منطقة إلى ربالغ في بلغَ األقوام هؤالء حدود أن ويبدو. لنصيبين المجاورة

 في وراألم وضعنا إذا ولكننا. حران شمالي ،)ةالحالي تپه لطانس(" حوزيرينا"
 نيراري أدد الملك يروي فيه الذي المقطع أن الحظنا الحقيقي، سياقها

. م.ق ٨٩٩ سنة التيماني النفوذ منطقة من وىالقص النقطة هذه على استيالءه
 االحتالل وان بعمق، آرامية أصبحت قد بعد تكن لم بأنها االنطباع يولينا

  .لها تحرير بمثابة اعتُبِر اآلشوري
 ةمنطق وفي راتالف وراء ام في كثيرة ةآرامي دول من النقيض وعلى

 يبدو وال ألحد، ملك وكأنها قط توصف ال التيمانية اراتاإلم فإن الجزيرة،
 التيمانيين على عام زعيم أي اسم نعرف فال. اًسياسي اتّحدت قد الواقع في أنها
 ،"أدد نور" أن شك وال. عليها األول اآلشوري الهجوم تم فيه الذي الزمان في

 الملك واضطر واسع، ونفوذ كبيرة بسلطة يحظى كان نصيبين، أمير
 رالنص يحرز لكي حمالت ثالث تنظيم إلى الثاني نيراري أدد اآلشوري

 "جيدارا موقورو" رقالع في أخاه فان ذلك ومع. كملك عنه يتكلم وهو عليه،
 إنما. كريةعس دةاعمس أي وال توجيهات منه ىتلق قد انه يبدو ال) راقاماتو(

 هو أمره على غُلب ولكنه. م.ق ٨٩٩ سنة ورييناآلش جابه اوحده بإمكاناته
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 ،.م.ق ٨٥٢ سنة وفي. وريةاآلش السلطة تحت المنطقة هذه وظلت ،اًأيض
  .نصيبين) شَكنو (لحاكم اًاسم تحمل ماءساأل الئحة أن نالحظ

 تقع منطقة في ورآش ملوك لقيه آخر يرئيس آرامي كيان وهناك
 دجلة، منابع قرب واقعة منطقة وهي ،"زماني بيث" سمىوي "نائيري جنوبـي
 هذه وكانت). الحالية دياربكر: آمد ("أميدو" هي فيها الرئيسية المدينة وكانت

 اسمها سبقَ موحدة مملكة التيمانية، اإلمارات من النقيض على المملكة،
 ،.م.ق ٨٨٩ سنة وفي. امياآلر لالنتشار الذهبي العصر األولى ونواتُها
 أن بعد الثاني، نينورتا توكولتي اآلشوري للملك "زماني بيث" أمير خضع
 ظلَّ وقد. بالخيل آشور أعداء يزود بأال بالقَسم والتزم المقاومة، بعض أبدى
 كلَّفَه الوالء هذا أن إال. الثاني ناصربال الملك عهد في التزاماته تجاه أمينًا

 ويبدو مقتله، من اآلشوري الملك فاستاء. عليها مطّلعين لسنا ألسباب حياتَه،
 الغريب ومن. له خلفًا العرش على أخاه وضعو ،.م.ق ٨٧٩ سنة له انتقم نهأ

 بيث" إلى جديد من عاد ناصربال آشور اآلشوري الملك أن نالحظ أننا
 اًابعق أقامه قدهو  كان الذي األمير هذا يعاقب يلك ،.م.ق ٨٦٦ نةس "زماني
  .أسبابه نعلم ال صارما

 اوربم المنطقة، ؤونش في تتدخّل كانت "زماني بيث" نأ غرو ال
 أن ويبدو. كلها الكبيرة "نائيري" منطقة على الهيمنة من نوعا تمارس كانت

 وان ،"نائيري" ضريبة مع عدت تدفعها "زماني بيث" كانت التي الضريبة
 سواء ،"تبوسو" بن "لبتورو" جارهم صيرم عديدة مرات تقاسموا قد مراءهاُأ

 أن على تدلُّ أخرى إشارات وهناك. للعقاب التعرض في أم الضريبة دفع في
 إدارة اآلشوريون يتولَّ ولم. حساب ألفُ لها يحسب كان الدولة هذه

 يطرةالس تركوا بل ى،األول غزواتهم منذ "سينابو"و "تيدو" في مستعمراتهم
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 سنة وفي الحملة، هذه وفي. م.ق ٨٧٩ نةس انتفاضة حتى زماني لبيث عليها
 يفلح أن دون المدمر، غضبه ورةس في ناصربال، ورآش انسحب. م.ق ٨٦٦

 هذه على فرضها التي الباهظة والضريبة. الملكية ةالمدين على يطرةالس في
 اًذكر تحقتاس ن،األمي تابعه لمقتل ثأرا ،.م.ق ٨٧٩ سنة الصغيرة البالد

 مع الصغيرة المملكة هذه تقاسمته امتيازا هذا ويعتَبر. الوثائق في مفصالً
  .وباتينا كركميش مملكتا قدمتها التي الهدايا

 

  الفرات منعطف حتى اخلابور من
  

  البرنزي  العصر  من  اآلشوریة  اإلمبراطوریة بقایا
  الحدیث

 من ليس ،اًنسبي معروفة ورآش يقظة زمان في الخابور منطقة إن
 لها ُأجريتْ التي الكثيرة اآلثارية األبحاث من بل فحسب، القديمة صالنصو
 في مما أكبر بكثافة فيها اًمنتشر كان اآلرامي رالعنص أن شك وال. اًأيض

 وحتى. بقوة فيها تجذّر قد كان الوسيط اآلشوري االستعمار أن إال. "نائيري"
 من عوبش ر،الخابو مثلث جنوبي تزال، ما كانت اآلرامي، االنتشار بعد

 كان ولكن. آشور إلى نتماءهاا تدعي وسالالت البابلية، ـ وريةاآلش الثقافة
 ذلك في ة،الخاص بقواتهم شؤونهم يتدبروا أن اآلشوريين "الحكام" هؤالء على
 الغرب، وفي الجنوب في سائدا اآلرامي العنصر كان حيث المعقد طالوس
  .الشمال في كان مثلما

 ملك" ،"ليشرـ  كتّي  ـآشور" كانت اآلشورية السالالت هذه وإحدى
 يدفع الملك هذا وكان. "بديري تل" في حديثًا له كتابة فتاكتُش وقد. "ماري
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 عالقة له أن يبدو وال. م.ق ١٠٩٠ سنة نحو في األول رلتغالثفالص الجزية
 حول يتمحور حكمه وكان. الفرات على الواقعة هيرةالش "ماري" بمدينة

 سنجار جبل بين األسفل، الخابور من الشمالي الجزء في) بانطا تل ("طابيتو"
 يمنع شيء وال أسالفه، من اثنين يذكر وهو. اًغرب العزيز عبد وجبل شرقًا،

 خان وشريف آشور في كتُشفتُْأ نصوص أطلعتنا وقد. خلفاء له يكون أن من
 فوق بديري تل من الغربي الجنوب في كم ٢٥ نحو الواقعة عجاجا وتل

 السلطة يتقلدون كانوا الذين اآلشورية، البالد "ايشياكو" وكالء على و،طابيت
 وخالل العاشر القرن من األول النصف طوال) عجاجا تل ("شاديكانو" في

 بالط من أخرى ونقوشًا "الماسو" المجنّحة الثيران وان. م.ق عالتاس القرن
 تعود أنها تؤكّد أن شأنها من.) م.ق ٨٢٠ سنة نحو ("نينورتا ـ موشيزيب"

  .ضروريا التأكيد كان إذا اآلشورية، المملكة إلى
 هأهميت عن فتكش آخر وريآش مركز كان ،"وـاديكانش" جنوب وفي

 تل ("كاتليمو دور" في وهو حكامه، بين المتبادلة ائلوالرس اآلثارية التنقيبات
. "دوكليموأ دور" باسم أحيانًا المستعمرة هذه وردت وقد). اآلن حمد الشيخ
... وديا استقباالً الثاني نيراري أدد الملك فيها استُقبِل ،.م.ق ٨٩٤ سنة وفي
 إلى ثم مشاكل، دون "شاديكانو" إلى أوالً دخل ،"كاتليمو دور" إلى طريقه ففي

 في فتركه ،"أدد ـ أميل" هو اًآشوري ااسم يحمل حاكما وجد حيث "قطنو"
 كانت الفرات، نهر في ابورالخ مصب عند الجنوب، إلى وقليالً. منصبه
 إخضاعهم اليسير السهل من يكن لم آراميين أمراء أيدي في المنطقة

  .اآلشورية لإلمبراطورية
  



  
    اآلرامیةالممالك ـ الفصل الثاني

  

٣٠     

  )خبياني بيث( وأزالو غوزان
  

 المملكة نصيب بالخص الخابور نهر مثلث من يالغرب الجزء كان
 تتمركز المملكة هذه وكانت. "بخياني بيث" اآلشوريون دعاها التي اآلرامية

 في). فخيريه تل ("سيكان" من جدا القريب والموقع) حلف تل ("غوزان" على
 القريب "جقجق" وادي في يجري كان التيمانيين تأثير أن ولالق يسعنا رق،الش
 فشيًئا شيًئا يتضاءل التأثير هذا كان الجنوب، نحو نزوالً ولكن. نصيبين من
 "غوزان" غربي وفي. سفلاأل الخابور في اآلشورية المنشآت نفوذ أمام

 بيث" لتفص وكانت ،اًكثير معروفة غير منطقة نجد منها، القريبة "سيكان"و
 ـ اآلشورية النصوص وأقدم. غربيها الواقع اآلخر العالم عن "بخياني
 األماكن معظم وتترك قليلة، مواضع سوى البقعة هذه في تحدد ال الحديثة
 ةالمدين ذهه كون مع حران، ذكر عن تغفل أنها والغريب. الظلمة في األخرى
 التي األلواح أما. يالسياس الصعيد على اًأيض أنهش سيعلو اًمهم اًديني اًمركز
 من بالقرب ط،األوس الفرات على الواقعة "وحوس" منطقة في اعليه عثر

 بكفاية، متحضر غير يزال ما آرامي عالم عن اللثام تُميط فإنها ،"ماري"
  .الخابور في المتحضرة المدنية بالمواقع هبسال في يحيط وكان

 خضوعه "بخياني بيث" ملك "سالمو أبي" قدم ،.م.ق ٨٩٤ سنة في
 ال نفسها الساللة من آخر شخص وهناك. الثاني نيراري أدد اآلشوري للملك
. م.ق ٨٨٢ سنة الثاني ناصربال آلشور الخضوع يبدي وهو اسمه، يذكر

 الملك سيرفع حينما ،.م.ق ٨٧٠ سنة نحو في "بخياني" شعب سيفعل وكذلك
  .جيشه إلى محلية عناصر ويضم  عنهالجزية اآلشوري
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 ةواآلرامي باألكدية كتابات تعلوه ي،الطبيع بالحجم تمثال وهناك
 الثالث، وشلمناصر الثاني ناصربال ورآش عهد إلى رالظاه في ويرقى
 غوزان ملك نأ ىعل يطلعنا ووه م،١٩٧٩ نةس "فخيريه تل" في فَاكتُش
 حاكم بدور هنفس الوقت في يقوم كان ١)األكدية في زارانو (وأزرن يكانوس
 الدور وهذا. م.ق التاسع القرن من األول النصف منذ) ماتي اكينش (وريآش

 إلى كذلك بل ،"تيعي ـ حدو" ويسمى ب،فحس المعطي إلى ينسب ال المزدوج
 إال يكن لم ذاه "نوري ـ مشش" نأ األرجح نوم. قبله "نوري ـ شمش" هأبي

 يرتبط أن وسعه في كان وما ،.م.ق ٨٦٦ سنة المذكور ورياآلش ماالس
  ."سالمو ـ أبي" بـ الممثَّلة القديمة المالكة بالعائلة

 واقعيا يتحدد "غوزان" ةمملك عن ةالتاريخي األحداث من اوصلن ما إن
 نالحظ ،.م.ق ٨٠٨ نةس ففي. جزئيا أكيدة تليس التي المعطيات هذه ضمن

 الثالث نيراري أدد ورياآلش الملك راضطُ لحملة هدفًا صارت "غوزان" أن
 لنا تُظهر ،.م.ق ٧٩٣ نةس ومنذ. ٢دجدي من البالد يغزو يلك بها، القيامإلى 
 نةس يوف. ةبالملوكي ةمطالب تبدي أن دون ام،لحك عةخاض "غوزان" قالوثائ
 أركان زته يالت اتاالنتفاض في ةعالمقاط هذه مزجت ،.م.ق ٧٥٨/٧٥٩

 سنة الحكم على الثالث رتغالثفالص تولييس أن قبل ورية،اآلش اإلمبراطورية
 هذه نشرح أن يمكننا اآلشورية، السيطرة على قرن مرور وبعد. م.ق ٧٤٥

 باألحرى آشورية تكتالت بين سياسية اتومنافس خصومات بكونها التحركات
   .هناك آرامية شعوب ترسبات من دتب االستقالل إلى تطلعات كونها من

                                                
 .الواسعة الرها منطقة لىع يطلق كان الذي أسروينا واسم االسم هذا بين تقاربا البعض رأى لقدـ ١
 اآلراميين ملك حزائيل الفرات شرقي إلى بها قام التي الحملة مع عالقة في غوزان سقوط يضع من هناكـ ٢

 .)م.ق ٨٢٤-٨٥٨ (الثالث شلمناصر عهد نهاية نحو في جرت الحملة هذه ان وربما. دمشق في
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  لعز كبـارا
  
 ومبانيها ،"غوزان" تاريخ في الكبيرة المجهولة هي "كاپارا" إن
 قلة من وبالرغم. بها ىتحظ البالد هذه كانت التي ةاألهمي تبرر ومنحوتاتها

 حجارتها في والقوة الطراوة من نتعجب أن إال عنايس ال إنجازها، في ارةالمه
 تزين وكانت حديث، لفس عن اأخذوه وقد والجيري، البازلت من ١٧٩ الـ

 بأشكالها االبتسامة تثير والوهات محاربين تمثل إنها. عنده "البالط معبد"
 بمختلف وتعزف ترقص وهي الحيوانات من زمرة فيها ونالحظ. الغريبة
  .الموسيقية اآلالت

 وهي ا،به ةالخاص بكتاباتها إال تُعرف ال "كاپارا" أن المؤسف ومن
 تحديد إلى قوم فذهب. التاريخي اموقعه تحديد يمكننا فال. ناقصة أيضا

 من وربما. رالعاش بالقرن وغيرهم الميالد، قبل الثامن بالقرن تاريخها
 رضخت قد "غوزان" كانت إذ الميالد، قبل عالتاس رنبالق تقديره لاألفض
 الحل وهذا. عليهم أةالوط ثقيلة يقال، والحق تكن، لم التي وريةاآلش للهيمنة

 مقارنة ،"كاپارا" كتابات به تتسم الذي القديم الطابع يشرح أن شأنه من
 يشرح نوأ ،"عي ـ يت ـ حدو" تمثال على وردت التي المسمارية بالكتابات

 سخط إثارة دون الملوكي، باللقب تختص نأ استطاعت "كاپارا" نأ كيف
  .اآلشوري الملك

 بيأ" اللةس إلى انينتمي كانا "حديانو" وأباه "اكاپار" أن دالتأكي عنايس ال
 وال "سالمو ـ ابي" كتاباته في يذكر ال "كاپارا" فان. هانفس "سالمو ـ
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 في قديما اسما هذا يكون وقد ،"ي ـ لي ـ با" ملك مثل يتقدم إنما. "بخيانو"
  .٣المنطقة

  

ــــــو   أزاـل
  

 في "بخياني بيث" مع ركتش يانالث ناصربال ورآش الملك حوليات إن
 "مع جزيتَه قدم "يحيرو بن" "أحيرام" نأ فيبدو. غامضة أخرى ياسيةس كيانات

 تُدعى رةصغي إمارة ةثم كانت وربما. م.ق ٨٧٠ نةس نحو في "بخيانو أبناء
 نأ رأينا وقد. ةمعروف غير اولكنه ،"بخياني بيث" بجوار تقع "يحيري بيث"

 ،"يحيري بيث" من محاربين تمثّل نتكا "بالوات" في ناصربال ورآش أبواب
  !محىُأ قد االسم نأ إال. مدنهم إحدى ذكر مع

 مالالش نحو الواقعة ياألراض من اوغيره "بخياني بيث" ةمنطق نإ
 بدء في الثاني، بانيبال ورآش يتوغّل ولم. "أزالّو بالد" مىتس كانت الغربي
 المنطقة هذه عن لديه نيك ولم الثاني، نيراري أدد فعلَه مما أبعد إلى عهده،
 بيث ليلس تدعو. م.ق ٨٨٢ نةلس هحوليات فإن لذا. ةإجمالي ةمعرف سوى

 كان االسم هذا إن. "أزالّو" جزية مثل جزيته وتصف ،"األزالّي" بـ بخياني
 حينما كما ،"بخياني أبناء"لـ يالعرق اللفظ مع يجغراف اسأس على يتعادل

                                                
 لمدة. م.ق ٨٥٣ لسنة اآلشوري والغزو "موجيا" مقتل بعد لبليخ حاكما كان "كاپارا" أن يرى من هناك ـ٣

 التي العاجية القطع أن أيضا يرى من وهناك. غوزان منطقة على سيطرته بسط في أفلح وربما. قصيرة
 القرن إلى ترقى والتي) كالح (نمرود مدينة في اكتُشفت التي لتلك المشابهة "كاپارا" بالط في عليها عثر

 .تقريبا الميالد قبل التاسع بالقرن "كاپارا" عهد ديدتح لنا تتيح الميالد قبل التاسع
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 اللفظة تعادل "مألس" الجغرافية ةاللفظ كانت "يـزنجرل "أمراء عن يتكلم
  ."كپارا أبناء" العرقية

 المناطق يألفون جعلتهم وريوناآلش بها قام التي المتتالية الحمالت نإ
 بها قام التي الكبيرة العسكرية النزهة راوية وكان. الخابور غربي الواقعة
 بالدا يعرف. م.ق ٨٧٠ سنة نحو في المتوسط البحر شطر ناصربال آشور

 وكان. عنها تتميز ولكنها ،"بخياني بيث" لحدود متاخمة "أزالّو" باسم دعىتُ
 ارةإم وهي رب،الغ نحو قليالً الواقعة "أبني تل" أيضا يعرف الراوية هذا

 سيرد التي "أشّو" تسمى آرامية دويلة أيضا وهناك. "أديني بيث" من قريبة
 شلمناصر لعهد ولىاأل نواتالس وطوال. م.ق ٨٦٦ سنة "أزالّو" مع ذكرها
 قبالتناس الجزية ستؤدي "أديني بيث" من القريبة "أبني تل" نأ نرى الثالث،

  ."إمرينو" وإمارة البليخ نهر غربي الواقعة الصغيرة روجس دولة مع
 ورآش الملك مؤرخو ايرويه التي. م.ق ٨٦٦ نةس أحداث وبين

 إلى جلبت "يتيعي" ياألزالّ يؤديها التي الضريبة أن نالحظ الثاني، ناصربال
 هذا يتعلق أال نتساءل وهنا). البليخ أعالي في اليوم، تپه سلطان ("حوزيرينا"

 الواقـع يف تتجاوز ال افةالمس فإن" األزالّي" سموه "غوزان" من بأمير الحدث
 "األزالّي" أن إال). تپه لطانس ("حوزيرينا "و) حلف تل ("وزانغ" بين كم ٥٠

 يدعى يكن لم هذا ألن ،"بخياني بيث" في الحاكم يكون أن يمكن ال المذكور
 يدعى لفس له كان "فخيريه تل" كتابة مؤلف فإن. م.ق ٨٦٦ سنة "ايتيعي"
 شمش ابن ،"ايتيعي" هو "األزالّي" يكون أن األرجح فمن. "نوري شمش"

 بين ةالعالق مع ىيتماش ام وهذا. تقبلالمس في غوزان ملك ه،نفس نوري
  .ووأزالّ غوزان
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 يكن فلم آشور، ملوك إلى تُجلَب كانت التي والضرائب الهدايا أما
 التي الجزية تكون أن نتصور أن ويمكننا. دوما يقدمونها الذين هم أصحابها

 وتشير. "غوزان" ملك أبيه جزية الواقع في "حوزيرينا" إلى "ايتيعي" حملها
 أن إال. بغوزان لمحيطةا الجغرافية احةالمس إلى هذه والحالة  "األزالّي" صفة
 كان فلو. به ةالخاص جزيته حمل "ايتيعي" نأ فيبدو. مقنعا ليس رحالش هذا

 حين في اسمه، عن يغفَل نأ الغريب من لكان أباه، الحقيقي ةالجزي صاحب
 اآلشوريون وكان. ناصربال ورآش كتبة لدى معروفًا كان "نوري شمش" نأ

. "غوزان" ومملكة "أزالّو" بين يميزوا نأ. م.ق ٨٦٦ سنة قبل منذ تعلّموا قد
 جزيته الواقع في كانت "أزالّو" قدمها التي الجزية أن نفترض أن األفضل فمن

 كان التي البالد بل جغرافية، مساحة مجرد يكن لم "أزالّو" نوأ به، الخاصة
  .يحكمها

 رقعة على يحكم كان غوزان ملك وريث أن القول يسعنا ربما وهكذا
 بخياني وبيث أزالّو بلدي أن يعني ال وهذا. "أزالّو" تُدعى تميزةم جغرافية

 ا،حاكمه بخياني وبيث أزالّو من لكلٍّ كان فقد. متحدة مملكة يشكّالن كانا
 يكن ولم. طالمتوس البحر نحو ناصربال آشور ورياآلش الملك توجه احينم

 نأ أما. "كاپارا" ونيك قد الذي وزانغ ملك قرابة من أزالّو حاكم "ايم ـ أدد"
 إعادة نتيجة جاء راألم هذا ان افربم أزالّو، رأس على غوزان رأمي يكون
 الثاني ناصربال ورآش يكون وهكذا. اآلشورية لطةالس قبل من المنطقة تنظيم

 شمش" هو اآلشورية، للسلطة مواليا شخصاً غوزان عرش على وضع قد
 ـ يت ـ هدو" هو هنفس الشخص هذا أبناء أحد أزالّو عرش وعلى ،"نوري

 وسع في كان وهكذا. "ايتيعي" فقط أو "عي ـ يت ـ أدد" وباألكدية ،"عي
 يطرةالس من نوعا خابور بالد من يالغرب الجزء ىعل يمارس نأ آشور ملك
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 فُصلت الحق، وقت وفي. المنطقة اءعظم اونتع إلى تندتس كانت التي ةالبدائي
 كتابة في نالحظه ما وهذا. "تورتانو" بمقاطعة وُألحقت غوزان، عن أزالّو
 وحران طابيتو ىعل حاكما انك الذي "لوبالّيط ـ بيل" ىاألعل القائد

  .وبليخو وأزالّو وقيبانو ودورو اوحوزيرين
  

  حــران
  

 بيث غربي الواقعة للدويالت ذكر يرد ال الحديث ورياآلش العهد في
 كركميش نحو المتّجه المد عن الكالم عند طارئة، ورةبص إال وأزالّو بخياني

 منذ ورييناآلش أيدي في وقعت التي اينحوزير يجنوب ففي. راتالف وراء وما
 حران ومعه ،٤البليخ وادي طويالً اًزمان النصوص تتجاهل ،.م.ق ٨٩٩ نةس

 متأخر، نص وهناك. يببرس وتل غوزان بين تجمع رأكب ستصبح كانت التي
 هول ـ إي" بترميم قام الثالث رشلمناص نأ على ادفةالمص طريق عن أطلعنا

 ٨١٤ سنة نحو (التاسع القرن نهاية وفي. حران في القمر اإلله معبد "هولـ 
 الجزء ذاه في ةاإلداري ةللبني أولى ورةبص "لوباليط لبي" نص يزودنا.) م.ق
 بيث أنش هولة،بس خضعت قد كانت حران نأ دفالب. اإلمبراطورية نم

 اآلشوري الفَلك إلى رجوعها عن المصادر صمتُ رحيش نأ ويمكن .بخياني
 اثر وذلك الحديدي، رالعص مطلع في كله رةالجزي غربي أصاب الذي بالفقر
 واآلشوريين والحثيين الميتانيين بين دارت التي والعنيفة الطويلة ادماتالمص

                                                
 طريقه في وهو. م.ق ٨٥٣ سنة الثالث شلمناصر بها قام التي الحملة ننتظر أن علينا المنطقة، هذه لذكرـ ٤

 .حماة إلى
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 دمع وحالة كانالس فقلّة. الميالد قبل عشر والثالث عشر الرابع القرنين في
 بين ما الفرات في المالحة رداءة إلى باإلضافة ذلك، عن الناجمة االستقرار

 عهد حتى البالد في االنحطاط من حالة خلقت عوامل كانت والخابور البليخ
  ."اآلشوري السالم"

 اًرئيس اًمركز الحديث البرنزي رالعص منذ كانت حران مدينة نأ إال
 ابعالس القرن في بها تنعم كانت التي صاديةاالقت واألولوية. القمر اإلله ادةلعب
 التجارية األضابير في جديد من تتأكد كلها، الجزيرة غربي منطقة في. م.ق

 األضابير هذه في ذُكر تاريخ آخر وبعد ٥".معالّنا" تُدعى لها مجاورة لمدينة
 فبعد. منهارة لمملكة الطارئة العاصمة حران أصبحت ،.)م.ق ٦٢٠ سنة(
 ـ إي" المعبد وخراب اآلشورية لإلمبراطورية األخيرة القلعة هذه قوطس

 ٥٣٩-٥٥٥ (بابل ملك نابونيد استطاع الماديين، أيدي على "هول ـ هول
 حقبة القمر اإلله لمدينة يفتح وان عهده، نهاية في المعبد هذا يجدد أن.) م.ق

  .الروحي اإلشعاع من اًجد وطويلة جديدة
 كل تجنّب حاولت حلب، أنش شأنها حران، أن نتصور أن ويمكننا

 أن وعرفت الديني بوضعها اعتنت إنها. اإلمبراطورية السلطة مع اصطدام
 فكان. سوريا شمالي وفي النهرين بين من الغربي الشمال في تأثيرها تبسط
 إن .التصويري فنهم وفي السكان معتقدات في كبير تأثير ومعابده القمر لإلله
 صيغ من أو "حران رب" القمر اإلله ماس من كبتتر التي األعالم ماءأس

                                                
 قبل ابعالس القرن مطلع من تتدرج وهي باآلرامية، مكتوبة منها ٢٤ لوحا، ٦٥ المجموعة هذه تتضمن ـ ٥

 حران ذكر وبتكرار فيها الواردة "القمرية" باألسـماء حران مع العالقة وتظهر. م.ق ٦٢٠ سنة حتى يالدالم
 .غوزان ملك "هدد"و



  
    اآلرامیةالممالك ـ الفصل الثاني

  

٣٨     

 على غالبا أو اإلله، هذا السم ٦)شهر (آرامية أو) ٣٠ دنكر سين، (مسمارية
   .المنطقة في األعالم أسماء ربع تكون) ناشوخ أو نوسكو (ابنه اسم

 منها أكثر آرامية هي المنطقة هذه في األسماء تركيبة نأ ونالحظ
 ٦٠ يمثّل قد الذي اآلرامي العنصر أهمية نرى نأ لنا يتيح ما وهذا. أكدية
 أسماء نأ المالحظة وتجدر. الغرب بإتجاه الخابور من السكان، من بالمئة

 العبادة ذلك في تؤثر وال ها،نفس عائلة في تتداول آرامية وأخرى آشورية
 من اسم ٥٠٠ بتحليل قمنا وقد. واالقتصادية االجتماعية المنافع وال رللقم
 تعود أخرى مصادر من أو" اليومي البيتي الكتاب "من وردتنا التي ماءاألس
 تتيح حيث لغوزان، المجاورة المواقع وفي. الميالد قبل ابعالس القرن إلى

 العنصر يبدو تعاقبية، مقارنة نُجري نأ "آشور ـ كي ـ مانو "الحاكم أضابير
 يعود وقد. ربالناص ورآش عهد في منه الثامن القرن في بروزا أقل اآلرامي

 من ويبقى. م.ق ٨٠٨ سنة اإلمبراطورية يادةالس وطأة ثقل إلى األمر هذا
 الذي االنتشار قبل الساحقة األغلبية يشكّل كان اآلرامي العرق أن المحتمل

  .الحديث اآلشوري العصر في حدث
  
  
  
  
  
  

  
                                                

 ،"سين" على "سيع" صيغة يلتفض إلى يميلون لإلله، األكدي ماالس غالبا تخدمونيس الذين اآلراميين إن ـ٦
 .األبجدية بالكتابة أو المسماري بالخط وذلك

 أختام بالكتابة اآلرامية
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  األوسط الفرات
  

 بيث (غوزان ةمنطق إلى وتطرقتُ ري،نائي يآرامي عن كتبتُ
 القمر، اإلله لعبادة مهما مركزا كانت التي حران إلى ووصلتُ ،)بخيانـي
 على األضواء تسليط أحاول واآلن. الكبير اإلقتصادي دورها إلى وأشرتُ
 من األماكن مختلف يحتلّون كانوا ينالذ واآلراميين األوسط الفرات منطقة

  .الواسعة المنطقة هذه
  

  اجلغرافية الظروف
  

 من المروية المناطق عن جدا مختلفة األوسط الفرات منطقة إن
 ال ري بدون ةللزراع المالئم فالمناخ. األعلى يخوالبل األعلى الخابور
 وجبل الخابور بين الواقع المثلث سنجار، جبل جنوب في يتجاوز،
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 رات،الف بمصير مرتبطًا رهمصي كان الذي األسفل الخابور أما. بدالعزيزع
 تنحدر وكانت الوسيط، اآلشـوري العصر من واحلهس على تمتد اةقن فكان
 أما. الثامن القرن خالل الكبير النهر نحو وستُمد ،"كتليمو دور" إلى أوالً

 الفائدة عديم فإنه لذا مرتفعـة، بشواطئ عادة محصور مجراه فإن الفرات،
 لظهور المجال ليدع الوادي عيتّس فيها التي األمكنة عدا ما ي،األراض لري
. المزروعة واألراضي المساكن تتراكم فقط هناك. منخفضة أراضٍ أو جزر

 وال للمراعي، سوى ينفع فال الوادي، هذا يجتازه الذي العالي هبالس أما
 كانت التي العميقة اآلبار بحفر الإ فيه يعيشوا أن والحيوانات للناس يتسنى

. الشمال إلى قليالً اآلشوريين قتصادوال "سوحو" منطقة قتصادال ضرورية
 على يحافظوا أن حاولوا المنطقة، هذه على السيطرة استعادوا أن بعد فإنهم

 أم" بـ تمر كانت التي كتليمو ودور آشور بين المباشرة المواصالت طريق
  ."عقريب

  

  آرامي تسرب ،بابلي تقليد
  

 وكانت متجاورتين، وبابل سوحو كانت الشرقي، الجنوب في
 وفي). رمادي اليوم ("ربيقو"و) هيت اليوم ("ايدو" بين تتراوح حدودهما
 الفرات يحتلّون أمراء كان الميالد، قبل عشر والثامن عشر التاسع القرنين
 الخابور، ثلثم في) ليالن تل ("انليل – شوبات" في تارة ويحكمون طاألوس

 السورية ةالعراقي الحدود على الفرات على) حريري تل (ماري في وطورا
 "خانا" مملكة واصلت ،"ماري" تدمير في حمورابي أفلح أن وبعد. الحالية

 على سيطرتها قرن، من أكثر طوال ،)أشارا تل ("ترقا" على المرتكزة
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 "دوهري" الحصين عالموق أن إال. السابقة ماري مملكة من الشرقي المركز
 يدافع كان) الحالية وريةالس الحدود عن كم ٦٠ نحو بعد على الدنيا، خربة(

 هذا في جدا مهما البابلي التأثير ظل لقد وبالفعل. سوحو على بابل حقوق عن
 بعدها، وما الكاشية العهود في األوسط الفرات من الشرقي الجنوب القطاع
. الثائرة لالقبائ غزوات ومن المتتالية يةاآلشور البالد تدخّالت من بالرغم

 يكتبون يزالون ما ونالمحلي راءاألم كان الثامن، القرن من يالثان الربع وفي
 أمير طريق عن حمورابي اللةس من بأنهم يدعون وكانوا البابلية، باللهجة
  .كاشي

 التراث هذا يراعون كانوا الذين الوادي، في الحضريين السكان إن
 الذين باآلراميين محاطة كانت إنها. المنطقة هذه في وحدهم يكونوا مل البابلي،
 من نصوص وهناك. هبالس يمراع حتلواا وكأنهم يءش كل قبل يبدون
 العاصمة عن المدافعين أهم وأحد. آرامية آثار على تحتوي محليين أمراء

 "زبدان" ماس يحمل. م.ق ٨٧٨ سنة يالثان ناصربال آشور ضد السوحية
 "هريدو" إزاء وقتًا ناصربال ورآش فيها خيم التي المواقع أحد وكان. اآلرامي
 كلمة وهي ،"شابايا بيث" تسمى سوحو من الغرب أقصى في الواقعة المدينة
 الثالث الحديدي العصر إلى تعود عديدة معاقل وهناك. األصل آرامية عرقية
 قام وقد ،"نهعا" بلدة رقيش الفرات، من األيمن الشاطئ على تنتشر والتي

 السلطة على المتمردة الفئات لمراقبة بنيت وربما بفحصها، اآلثاريون
  .الشرعية

 تغيرت قد يةالسياس - ةالعرقي الخارطة كانت الخابور، ينواح في
 ما األول، الحديدي رالعص وفي. الحديث البرنزي العصر ةنهاي في جذريا
 يزال ما الثامن، القرن وفي. "ماري ملوك" عن الكالم معونيس الناس زال
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 تلك في "ماري" لكن. "وماري وحوس حاكم" لقب يحملون سوحو أمراء
 الملك القديم "ترقا" موقع في أقامه الذي والنصب حلم، سوى تعد لم الحقبـة
 بنوع لنا فيكش المحلي، الطابع ببحس البديهي ومن ي،الثان نينورتا توگولتي

 وليست ،"سيرقو" اآلن من تُدعى ترقاف. وريةاآلش الحضارة عن بعده مثير
 ىاألقص يالجنوب الجزء مع البلد هذا بويتناس. "القو" حلفاء من حليف سوى

 جهتي كلتا من الفرات، وادي على بخاصة يمتد ولكنه فل،األس الخابور من
 األكيدة الوحيدة الحدود تكون الحالية، معارفنا بوبحس. الخابور مصب
 دور" المسماة اآلشورية المستعمرة مع لشماليةا حدودها" القو" لمنطقة
 وال. وحوس عن اتفصله "هيندانو" دويلة كانت الشرقية وحدودها ،"كتليمو

 أبو" عن بعيدة غير كانت ولكنها ،"هيندانو" ةمدين كانت أين بالضبط نعـرف
 هذا كان الحديدي، العصر وفي. الحاليةالسورية  ةالعراقي الحدود وعن "الكم

 نواة يشكّل كان الذي األصغر والكيان. مهما تجاريا مركزا أصبح قد عالموض
 الالقيون والرؤساء ،آراميا ااسم يحمل كان "حالوبي بيث"  وهو ،"القو"

 التقاه الذي "هيندانو" رئيس مع الشأن وكذا. آراميين كانوا أسماؤهم المعروفة
 ي،البابل التقليد من وهي اآلرامية، الدويالت هذه إن. الثاني ناصربال ورآش
 القديمة المستعمرات أنش بخضوع اآلشـوري تعماراإلس تجدد لتقب لن

 نهر عند الكائنة الدويالت وشأن الخابور، على األعلى المناطق في رةالمنتش
  .البليخ
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  ذاتي حكم شبه إىل اآلشوري الغزو من
  

 خاطر، طيبة عن والقو، هيندانو وفّرت ،٨٨٥و ٨٩٣ سنة في
 نينورتا وتوگولتي الثاني نيراري دأد جاء التي) نامورتو (النفيسة ياالهدا

 "سيرقو" في زيارته وأنهى الشمال، من األول وأقبل. منهم ايطلبانه الثاني
 تقدم فقد الثاني، أما. له هباتها تقديم إلى هيندانو بادرت وقد ،"القو" لـ التابعة

 إلى طريقه في والقو هيندانو وزار وحو،س خالل من الجنوب، جهة من
 حيث الخابور، مدن بعض كانت ،٨٨٥و ٨٩٣ نةس وبين. األعلى الخابور

 وربما. الالقي التحالف من ظاهريا اقتربت قد راحته، الثاني نيراري دأد وجد
 أمر، من يكن مهما. نيراري دأد عبور بعد أنهموش اآلشورية السلطة تركتهم

 ورآش كان الذي السخاء هارإلظ تعدامس واحد كل كان ،٨٨٥ نةس ففي
 كانت الغريبة القوى ومكائد مزاجه اوةقس أن إال. ينتظره الثاني ناصربال

  .شيء كل ستغير
 ورو،س حاكم ،"هماتايا" باغتيال متمردون قام ،.م.ق ٨٨٣ نةس في

 – أحي" مىيس شخصا العرش على ووضعوا حالوبي، لبيث مركز أهم وهي
 عميالً يكن لم المغتال الحاكم أن ويبدو. "اديني بيث" من به أتوا الذي "يبابا

. بأعماله قائما وجده قد الثاني نينورتا تيگولتي كان ،٨٨٥ سنة ففي. آلشور
 نحو فانحدر. تمرد بمثابة العمل هذا اعتبر ناصربال آشور فإن ذلك ومع

 حاكما رأسها على ووضع المدينة، ودمر مقاومة، يالقي أن دون سورو،
 راءأم على الجزية ليزيد ةالفرص هذه انتهز وقد ،"ايلو – أزي" هو جديدا

. بدورها الضريبة له تدفع لكي هجومه سوى تنتظر هيندانو تكن ولم. "القو"
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 أن األفضل من رأى األولى، للمرة سوتو، حاكم ىرأ التالية، السنة وفي
 إلغاء لىع قريبا ستشجعه كانت بابل اندةمس أن إال. أيضا هو الجزية يؤدي
  .التبعية هذه

 بإتجاه راتالف من جديد من ورآش ملك دنا ،.م.ق ٨٧٨ نةس وفي
 القو وفي ىاألعل الفرات في حادث بدون شيء كل اروس. والجنوب مالالش

 ه،بوجه األبواب أغلقت وعانه لهاريدو وحيةالس المراكز لكن. وهيندانو
. له مقرا الزعيم ذهااتّخ التي ،"وروس" في رق،الش في بعنف الخالف وانفجر

 "زبدان" أخيه بمساعدة جبهةً شكّل ،"كودورو" بابلي واسمه األمير، وهذا
 الحصينة، مدينته األمير فقد وإذا. "بارو" يقودها بابلية وفرقة كاشية وجيوش

  .الغازية للسلطة تماما تخضع لم البالد فإن
 آشور ضد كلها المنطقة ثارت قصير، بوقت الحدث هذا وبعد

 قد الملك كان الذي "ايلو – أزي" سوى يكن لم اإلنتفاضة وروح. ناصربال
 لم ولكنها سوحو، حتى الغازية القوات ودخلت. ٨٨٣ سنة القو على هأقام

. "ايلو – أزي" على قوتها ووجهت الغـرب نحو اتّجهت بل عندها، تتوقف
 نهاا يبدو التي أديني بيث خالل من بشري جبل إلى المتمرد الحاكم فهرب
 الوطني الحزب سحق تم والقو، هيندانو وفي. المتمردين مع متواطئة كانت

 سلطة تحت سقطت نفسها سوحو أن ويظهر. اآلشورية السلطة واستُعيدت
 نأ إال. البالد من زءج في بالسلطة تشبثوا مستقلّون أمراء وهناك. آشور
 ع،التاس نالقر من متأخر وقت وفي. لهم عتخض تكن لم األخرى قالمناط

 أفلح الذي" ايرش - نركال" ورياآلش الحاكم راضين رغي مواطنون تدعىاس
  .الرئيسة المراكز أحد كانت التي "عانه" على تماما االستيالء في
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 الذي هبالس في القرى من التكثير في وريوناآلش سعى الشمال، في
 اًبقسا كانت التي الطريق طول على والسيما ة،دجل عن الخابور يفصل
 الئحة مع اآلثارية المعطيات تتفق وهنا. كتليمو ودور ورآش بين توصل

 دألد "الرماح" لوح على نجدها والتي ،"ايرش نرگال" بها قام التي التأسيسات
  .الثالث نيراري

 ٧٧٠ نةس نحو في وحو،س ظروف عن المعلومات توفرت اوحينم
 أن يكاد الذي "اريوم وحوس حاكم" يحكمها ةالدول هذه أن نالحظ ،.م.ق

 وكأنه ويبدو ،"عانه" على حتى تامة لطةبس ينعم وهو الملكي، باللقب يطالب
 هذا أن ويظهر. المجاورة آشور ملك ممتلكات على مبهمة حماية يمارس
 إلى يشير "الحاكم" لقبه ألن اإلمبراطورية، مع جيدة عالقة على كان الزعيم
 التحالف نع يبحثون ورصابو القو وحكام ود،يع إليها التي اآلشورية السيادة

 ولكنه الجديد، التوازن هذا تم كيف القول عنايس وال. تركمش رخط امأم معه
 نيراري دأد عهد بعد اآلشورية اإلمبراطورية ضعف نتيجة يأتي المؤكد من

 عهد في اإلمبراطورية إلى القوة عودة أمام تالشى انه دب وال الثالث،
  .الثالث فالصرتغالث

  

  املتمردة القبائل دهتدي
  

 فإنه سوحو، لحكام ذاتيا حكما يتيح وريةاآلش يطرةالس ضعف كان إذا
 تكاثر : المضطربة مالنظ كل منها تعاني خطيرة كلةلمش أيضا يعرضهم كان

 من كثيرا األمراء هؤالء عانى لقد أجل،. القانون على الخارجة الفئات
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 القبلية الجماعات في عناصرها تجد كانت التي اآلرامية،) كولود (العصابات
 أن رأينا وقد. اإلمبراطورية اإلدارية البنى عن والغريبة المتحضرة غير

 حتى كبير بدور يقوم وكان وهيندانو، القو في السائد كان اآلرامي العنصر
 باسم تحتفظ المنطقة هذه عن الصادرة الثامن القرن وثائق أن إال. سوحو في

 التجار يكدسها التي الثروات وراء تنجذب كانت جةمزع لفرق اآلراميين
 العصابات ذهه وكانت. حياتهم لطريقة انتباها يعيروا أن دون والمزارعون،

 قد وأخالقهم المزروعة، المناطق كانس من وليس هبالس كانس من المتمردة
  .الثاني سرجون به وصفهم الذي المهين الوصف تؤيد

 الغارات عن تتكلم وصورأ ـ ريشا ـ لشمش الكبيرة الكتابة ان
 ـ نينورتا ابنه نصوص ان إال. "تُعمانو" قبيلة بخاصة تنفّذها التي اآلرامية
 مثلين على تحتوي ،٧٦٠ سنة نحو في ملكه بدأ الذي وصور،أ ـ كودوري
 مركز على بهجوم األمر يتعلق الحاالت إحدى ففي. لأفض بنوع محفوظين

 فقد واألهم، الثاني الحدث أما. الفرسان حسال من ضابط أنقذه وقد متقدم،
 صمموا رجل ألفَي من عصابة يخص وهو الملك، هذا عهد مطلع في جرى
 خالل قواتهم تزداد بأن يأملون اللصوص هؤالء وكان. "القو" نهب على

. ريةالحض المناطق حكام وبقل في الهلع سيلقون وبأنهم هب،الس في تقدمهم
 الحكام بمساعدة الغزو، هذا ىالش بأنه يفتخر رياوم وحوس حاكم أن إال

  .الزاحفة القوة هذه أمام البدء في ترددوا الذين المجاورين
 من عصابة مثل خصومه وصورأ ـ كودوري - نينورتا ويصف

 ورنتص لكي اعدناتس حلَف تل ابوأنص بالوات وأبواب. السهام رماة
 "حاتلّو" قبيلة من عديدة فروع من يأتون كانوا المحاربين هؤالء إن. مظهرهم

 "ناكيرو" مثل يقدمونه الذي األعلى، قائدهم تمييز هليس وال. رةالكبي
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 الشرقي الشمال في كم ٤٠ بعد على الواقعة سروج مدينة من السروجيين،
 "يائي" يدعى شخصا كان القائد ونائب. أديني بيث من بالقرب كركميش، من
 المعاكس باإلجراء تذكّرنا السوحيين مع مرتهومغا حماه، من وكان بلعام، ابن

 قرن ربع قبل وذلك سوحو، من انطالقًا حماه احتلَّ الذي "زكّور" به قام الذي
  .صدده في اآلن نحن الذي الكبير الغزو من

. م.ق الثامن القرن من األول القسم في ممكنة األحداث هذه مثل إن
. نهايته بلغ المستقرة غير اآلرامية القبائل عصر فإن البابلية، البالد خارج أما

 وطوابير النظامية الجيوش تحركات هي رةالكبي الحركات ستكون وقريبا
 اتّخذها التي ةالقوي اإلجراءات كانت فيه الذي انالزم ربق لقد. بيينالمس

 على اآلشورية السيطرة ستُحكم الحكم إلى مجيئه منذ الثالث رتغالثفالص
 احتلوها التي المقاطعات إلى إضافةً الجزيرة، لىع مثلما األوسط الفرات
  .الفرات وراء ما في حديثًا

  

  سوريا غربي يف اآلرامي اإلنتشار
  

  أولـى  نظـرة
 في عنها مختلفة الحالة كانت الخصيب، الهالل من الغربي الفرع في

 فالنص خالل ريةوالمص الحثّية اإلمبراطوريتين انحالل نتيجة فهنا،. الشرق
 في نفسها اآلرامية عوبالش تجد لم ،.م.ق عشر الثاني القرن من األول
  .والبابلية اآلشورية اإلمبراطوريتين مثل الكبرى القوى مع ةمنافس

 أو أضعف، لدويالت الموضع أخلت قد الحثّية اإلمبراطورية كانت
. األول الحديدي رالعص إلى ترقى التي "الحديثة – الحثّية" سميت التي للممالك
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 األناضول بالد من الشرقي الجنوب القسم يشغل كان الممالك هذه ومعظم
  .أهمية ذات قوة يشكّلون كانوا حيث سوريا، بالد من الغربي والشمال

 وكانت. رةمنتش القديمة المصرية الممتلكات فكانت الجنوب، في أما
 كانت حيفا، خليج جنوبي وفي. الفينيقية للمدن موطنًا طالمتوس البحر واحلس
 رأس" موقع يحتلّون كانوا وربما. عديدة إمارات أسست قد "البحر عوبش"

 الجنوب، في أبعد موضع وفي. اأوغاريتي موقعا سابقًا كان الذي "هاني ابن
 عن المتميزة اإلسرائيلية، القبائل كانت الساحلي، والسهل األردن نهر بين

 مطلع في إال هاتبلغ لن سياسية وحدة نحو تسير ولغتها، بعرقها اآلراميين
 نهر شرقي مزدهرة كانت متجاورة أخرى أمم وهناك. م.ق العاشر القرن

 كنونيس كانوا الذين واألدوميون والموابيون العمونيون وأشهرها األردن،
  .الجنوب وإلى) زرقاء وادي (يبوك منطقة في ورية،الس البادية هامش على

 داع ما ،المناطق هذه في كنىالس في آرامية عوبش أفلحت دلق
 هذه تمكنت عليها، مطّلعين لسنا وظروف تواريخ وفي. الساحلية المناطق
 في أحيانًا الحكم على تولتواس صغيرة، أخرى كيانات ابتالع من الشعوب

 فهي فلسطين، في اليهودي عبالش مع عالقاتها أما. الحديثة - الحثّية دانالبل
  .والملوك صموئيل أسفار من السيما القديم، العهد ومن النقوش من معروفة

 أن علينا ومصيرها، اآلرامية الشعوب هذه طبيعة معرفة سبيل وفي
 الذي الزمان في سوريا من والجنوبية الشمالية المناطق على نظرة نلقي

 مع وعالقاتها فيها استقرت التي اآلرامية والدويالت اآلراميون، استوطنها
  .األخرى القوى ومع الدول من جيرانها
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العاصي هنر منابع إىل أمانوس من 

  
  الكبیرة  الثقافات

 الشرقية والشمالية الغربية الشمالية سوريا في الساكن للشعب كان
. طويل زمان منذ اميس طابع ذا عبالش هذا فكان. اًكثير معقّدان وثقافة عرق
 البرنزي العصر من األخيرة القرون في حوري بطابع اًأيض ماتّس ولكنه

 ثم ريةالمص زواتالغ جراء من اًعميق اًتأثير ةالحال هذه تأثرت ولم. الوسيط
 في أفلحت مختلفة اميةس لغات أن كش ال. الحديث البرنزي رالعص في الحثّية
 مكانها اللغة لهذه وكان. الحورية ةاللغ مع جنب إلى اًجنب كيانها على اإلبقاء

 وهي ائدة،لسا هي ظلت وغاريتيةاأل اللغة لكن مثالً، وغاريتأ في الخاص
  .الميالد قبل عشر الثاني القرن مطلع حتى السوري احلالس على اًجيد ممثَّلة

 التركيب جذريا تغييرا يغير لم الحديثة - الحثّية الممالك تشكيل إن
. الدويالت هذه أصل يكتنف الغموض بأن ونعترف. سوريا شمال في العرقي
. الميالد قبل األول األلف قبل ما إلى ترقى ال عنها واآلثار الكتابات ومعظم

 تُذكران) تركيا في تبة ارسالن حول متمركزة (وميليد ميشگرگ مملكتي لكن
 األولى والحقبة. وغيرها األول رتغالثفالص كتابات في ١١٠٠ سنة نحو في
. م.ق عشر الثاني القرن إلى ترقى قد" باتينا" مملكة في "دارا عين" معبد من

 الحديدي العصر في ميش،گرگ ملوك أن عن لنا تكشف نصوص وهناك
 الخاص باسمهم يمارسون وكانوا ،"الكبير الملك" لقب يحملون كانوا األول،

 يخولها السابق في كان التي الوصاية هذه سوريا، شمالي على الوصاية
 لدى اسية،األس ستمراريةاال اآلثارية كتشافاتاال وتُظهر. ألجدادهم "حتّوشا"

  .كلها المنطقة هذه في قتصادواال المادية ةللثقاف عوب،الش هذه
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 لتفهم رةكبي ةأهمي وذات مستديمة نتائج الحديث - الحثّي للحدث كان
 بعض في لطةالس على الءاالستي إلى اآلراميون توصل فإذا. اآلرامية الدول

 الشمالية الحديثة - الحثّية البلدان كانت التي المكثّفة المجموعة من المواضع
 التي المناطق في وحتى. بهويتها احتفظت الممالك هذه معظم فإن تشكّلها،

 لهذه المحلية بالثقافة بعمق تأثروا فإنهم األغلبية، يشكّلون فيها اآلراميون كان
  .البلدان

 اللغة تتنافس وقد. المحيط في كبير تأثير أيضا الفينيقية للثقافة وكان
 مالش في الدولية ةاللغ حق ىعل اآلرامية اللغة مع طويالً زمانًا الفينيقية

 ابعالس القرن نهاية حتى التاسع القرن فمنذ. المجاورة البلدان وفي ورياس
 يأتينا اآلن حتى لدينا مثل وأقدم. الفينيقية ةباللغ األنصاب كتابات دونت. م.ق

 سنة بعد كُتب نص وهو أمانوس، نهر من الشرقية الجهة على "زنجرلي" من
 ممتزجة وبلغة اآلراميين، أيدي في صارت ةمملك في يزةوج بمدة. م.ق ٨٣٠

 األخيرة ودالعق إلى تعود أخرى كتابات أربع وهناك. المحلية اآلرامية باللهجة
 غربي كم ١٣ بعد على ،"بيلي حسن" في وجدت الواحدة: الثامن القرن من

 في "تبة قره" من هما واثنتان. أمانوس من األخرى الجهة على زنجرلي
 وهي ،"ايفريس" من بالقرب فوجدت ةالرابع أما. قيليقية من رقيالش لماالش

 السابع، القرن نهاية وفي. الطياني "ورياالوا" الملك لذكرى ومخصصة بلغتين
 الغربية قيليقية في "اميدانسيكال" من بالقرب فينيقية كتابة أيضا وجدوا

  ).هيالكو(
 الحضور من أبعد إلى قيينالفيني عاعإش امتد قيليقية منطقة اتجاه في

 من وىس الشمالية المناطق تمس لم وبضائعهم أبجديتهم أن إال. اآلرامي
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 عاجالً أصبحوا قدم، موطئ لهم اآلراميون وجد حيثما انه حين في. الخارج
  .البالد شعب آجالً أو
  

  السیاسیة  الخارطة
 حدهاي منطقة في جرى الغربية ورياس في الكبير اآلراميين ربتس إن

 – وحماه أرباد مملكتا ستحكمها والتي وساجور، عفرين نهر الشمال من
  .م.ق عشر الثامن القرن مطلع في ش،ـعلُ

 حتى عفرين من الممتدة المنطقة كانت الحديث، البرنزي العصر في
 عليها السيادة تتنازع سياسية كيانات تسكنها) ورونتأ (العاصي نهر منابع

 يطرةالس تحت تقريبا دائما كانت أنها إال. طويلة مدة وحتّي ومصر ميتاني
 انهيار وحتى رعش الرابع القرن من األخيرين الثلثين طوال الحثّية

  .م.ق عشر الثاني القرن عمطل في اإلمبراطوريات
 وهناك. الخارطة ىعل اًدائم حلب ظلت المتالحقة، التغييرات وخالل

 التأثير من بالرغم األلف، نةس نحو في ةمبهم بصورة تُذكَر "أمورو" ةمملك
 القرن في جديد من "نوحشّي" وظهرت. البحر شعوب تمارسه الذي القوي
 ومدن "ايمار" أما). باآلرامية لعش باألكدية، لوهوتي (متغير اسم تحت التاسع

 البرنزي العصر نهاية نحو في السياسية الساحة من توارت فقد العاصي،
 جديدة مراكز نحو بعامة لطةالس وانتقلت الحديدي، العصر ومطلع الحديث
 في ولكنها. طويل زمان منذ مسكونة مواقع على مستقرة الغالب في كانت
 من أصغر عادةً كانت الحديثة،ـ  الحثّية البالد في كما اآلرامية، البالد

  .البرنزي العصر من الكبيرة العواصم
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  اجلنوبية سوريا
  

 الحدیدي العصر  في )یةسیاس  جغرافیة( الجغرافیة التغییرات
األول 

 كان العاصي، منابع عند موقعه حددنا الذي الحدود، خط جنوب في
 الطابع كان األراضي، داخل في. اًجد اًمختلف اآلرامي اإلنتشار مسرح

. ورياس بقية ميس الذي الطابع عن اًكثير يختلف ال القائدة الطبقة على الحوري
 مستمر تأثير قط لهم يكن لم بعدهم جاءت التي والسالالت "حطّي" ملوك لكن
 الثاني القرن منتصف حتى استمرت فقد المصرية السيادة أما. المنطقة في
 المهِمة، المواقع بعض على فأكثر وأكثر بخاصة وطأتها واشتدت ر،عش

  .الغربي الجنوب في السيما
 حينما الذاتي بالحكم تنعم دويالت ظهور هدنش الحقبة، هذه وفي

المرتفعة األراضي في تتكاثر القـرى وكانت. اإلمبراطورية تأثير لتضاء 
 اتالفئ هذه اتتكلمه التي اتاللغ أما. الميت والبحر األردن رنه جهتَي على

  .بها المتعلقة واللهجات ةالعبري فستكون
 ستُسيطر عشر، الثاني القرن من الثاني الربع طوال السيما وقريبا،

. "داكر جان سان" يجنوب الكائنة احليةالس لمواقعا معظم على البحر شعوب"
 ةالعرقي بهويته يحتفظ الفينيقية للمدن يالرئيس التمركز كان مال،الش وإلى

 .اإلختفاء نحو يسير كان ولكنه والثقافية،
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  اآلراميـون ابتلعهــا اليت الدول
  
 في محدودا، يكونس اآلرامية ةاللغ تتكلم التي عوبالش سكنى إن

 لبنان بسلسلة الغرب وفي ورية،الس بالصحراء رقالش في ة،لرئيسا خطوطه
 في الساكنة العمونية بالشعوب الجنوب وفي اإلسرائيلية، وبالمنشآت احليةالس

 فيها حَل فيه الذي الزمان في فارغة المساحة هذه تكن لم. األعلى يبوك
 وعلى ابقينالس البقعة سكان هوية على تُطلعنا ال الوثائق أن إال اآلراميون،

  .اآلراميين في ذابوا فيه الذي الزمان
 القديم، العهد في جاء ما إلى األحداث تكوين إعادة في نستند وهنا

 وبين). ١٠و ٨ صم ٢ (صموئيل فرس في جاءت يالت الروايات والسيما
 وصالنص هذه تذكر داود، الملك ضد العمونيين مع تحالفوا الذين داءاألع

 صم ٢ (طوب ورجال "معكة" ملك وكذلك ة،وصوب رحوب بيث آراميي
 الصبغة من هو ماالس هذا أن داع ما "طوب" عن شيًئا نعرف وال). ٦/١٠

 راجع (األردن رقيش منطقة في تجري األحداث هذه وان ة،الغربي اميةالس
 عن معكة يميز) ٦/١٠ (الثاني صموئيل كاتب أن ويبدو). ٣/١١ القضاة سفر

 قد اآلرامية الممالك ضمن من البقعة هذه تجعل التي والمقاطع. اآلراميين
 في التفكير لنا وغفيس). ١٤-٨/١٠ صم ٢ (اآلراميين مع تحالفها نتيجة تكون

 من الوقت بعض تمكنت ةقديم دولة بل آرامية، ةمملك تكن لم معكة أن
 الحديدي العصر في الطارئة التغييرات وسط المتميزة بهويتها اإلحتفاظ

 وقت في موجودة كانت معكة أن البعض قال الرأي، هذال ودعما. األول
 معكة من اًجزء كانت أنها من بد ال التي ،"معكة بيث أبيل" مدينة وان سابق،
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 "طوطمس" عليها استولى التي المدن الئحة في تظهر كانت األزمان، أحد في
 "القمح أبيل" تل بموقع المدينة هذه بتشخيص قبلنا وإذا. المصري الثالث
 حرمون جبل جنوبي قديما واقعة إمارة في التفكير لنا تسنّى دان، يغرب

 الحديدي رالعص في جرت التي رةالكبي والتغييرات. األعلـى الجليل يوشرق
 في بالعيش اعليه وحكمت ي،الغرب جزءها ةمعك من انتزعت دق تكون األول
  .قالح وقت في صهرها يتم ريثما آرام، ظل في والسيما إسرائيل، ظل

 تحالف في تظهر ال التي "جشور" مملكة قضية هي ذلك من أصعب
 الحدود معها كلوتش معكة بجوار موقعها تحدد نصوص هناك). ١٠ صم ٢(

 تخص أخرى ونصوص). ١٣و ١١/١٣ ،٥/١٢ يشوع راجع (انلباش الغربية
) ١٨/١٥ ،٣٢ ،٢٣/١٤ ،٣٧/١٣ ،٣/٣ صم ٢ (الملك داود اءخلف تاريخ
 هذه واحد. معكة هُأم من ألبيشالوم اًجد "ورجش" ملك "تلماي" لتجع

 العبارة "ورجش في" كلمة إلى يضيف) ٨/١٥ صم ٢ (ووه النصوص،
 القول لنا تسنّى تاريخية، قيمة النصوص هذه أولينا وإذا. "آرام في" ارحةالش
 ةآرامي أصبحت قد كانت معكة، جنوبي القابعة الصغيرة المملكة ور،جش إن
. وتلماي داود بين المصاهرة هَلس عالواق هذا أن اوربم. اودد الملك عهد منذ

 داود الملك ضد اآلرامية الحروب في جشور اشتراك عدم أيضا رحيش وهذا
 أن) ١٣/١٣ يشوع (ضوء على اإلفتراض، وسنستطيع. ذلك بعد دارت التي

 طرد عدم يشرح أن شأنه من وهذا آرامية، أصبحت قد كانت اًأيض معكة
  .والمعكيين الجشوريين
 فقد ،)٨/١٥ صم ٢ (في جاء ما أما. فرضية مجرد تبقى هذه أن إال

 في جشور دولة ذابت قد فيه زمان إلى داود، لقصة متأخر أصل إلى يشير
 هدد تحالف في ورجش اشتراك عدم نولي أن هذه، والحالة ويسعنا،. دمشق
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 وإلى ،"ةالعمارن" ائلرس إحدى في اسمها استعادة في وذلك ثقله، كل عزر
 دولتين إزاء نكون وهكذا. الملك داود حمي "تلماي"  مالس الحوري المظهر

 بعد ما إلى هويتهما استمرت وقد األردن، وراء من الغربي الشمال في
  .البرنزي العصر

 اآلثارية التنقيبات اكتشفتها التي المعطيات مع يتناسق التأويل هذا إن
 هذه في التنقيب تم فقد. ورجش بالد في طبرية، بحيرة رقيش منطقة في

 وأظهرت. ١٩٨٧ نةس الثانية وللمرة ،١٩٦١ سنة األولى رةللم المنطقة
 ليست الرابع المستوى من والخزفيات العامة والبنايات التحصينات أن النتائج
  .إسرائيلية وال آرامية

 وصول زمان لتحديد اآلثار علم على اًدوم االعتماد يمكننا ال أننا إال
 وأولى لآلراميين يةالرئيس وةالق قريبا تصبحس التي دمشـق، إلى امييناآلر

 أقدم ظاهريا يعتبر الذي بالمصدر نثق أن يمكننا ال كذلك. المهمة عواصمهم
 يقطع النص هذا فإن...). ٥/٨ صم ٢ (باآلراميين دمشق يربط درمص

 ومن. صوبة ضد داود بها قام التي الحربية العمليات موجز استمرارية
 اآلرامي العالم إلى دمشق عودة عن أكيدة شهادة ثمة ليس انه القول األفضل

 كما فهنا). ٢٥-٢٣/١١ ملوك ١ راجع (سليمان زمان في "رزون" ثورة قبل
 يطرةس حتى الحديث البرنزي رالعص نظام دام ربما ة،ومعك ورجش في

 اآلراميون هب قام الذي الدور يعرف أحد فال. رالعاش رنالق مطلع في إسرائيل
  .السلطة على ستيالءباال منهم واحد يقوم ريثما األصليين، كانالس بجانب

 الغزوات تأثير من أكثر سوريا سكان في أثر اآلراميين مجيء إن
 كاالًأش مكان أي إلى اآلراميون يدخل ولم. وغيرهما الحثّية أو المصرية

 مناطق في اًفشيئ اًشيئ اذاته فرضت لغتهم أن إال. ومعقدة غنية ثقافة من راقية
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 يكن لم العرقي تأثيرهم إن": عنهم الدومينكي هابيل األب كتب وقد. شاسعة
 ،اًكبير اًتقدم عليهم ةمتقدم حضارات على انتصر بل المصادفة، رهن
 لسلطات جديد من خاضعين أنفسهم اآلراميون وجد حينما حتى تمرواس

  .١" غريبة
 ولكننا. التغيير هذا تم فيها التي عةوالسر الوسائل تحديد يسعنا وال

 عامة إعادة تكون وقد األدنى، الشرق تعريب مثال على نتصورها أن نستطيع
 وفلسطين سوريا في أسرع كان التعريب أن وكما. السابق في جرى لما

 الداخلية سوريا في جرى قد سيكون اآلرامي التأثير كذلك مصر، في منهما
 منه الغربية الشمالية سامية لغات يتكلمون اسالن كان حيثما أسرع بصورة

  .الحديثة ـ الحثّية أو الحورية الشعوب بين

 
  

                                                
 .٢٤٦، ص ١٩٣٣، باریس ١ـ األب ھابیل، جغرافیة فلسطین، المجلد ١
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  األوسط الشرق من الغربي الشمال يف اآلراميون
  

 وانتشارهم أصولَهم فتناولنا اآلراميين، على ريعةس نظرةً األقين
. الرافدين بالد من دةعدي أجزاء وفي ورية،الس المناطق مختلف في ريعالس
 راتوالف الجزيرة منطقتَي وفي رقية،الش المنطقة في موجوده عن اتكلمن ثم

  .األوسط
 اآلراميون افيه تمركز يالت األماكن بعض على األضواءاآلن  لّطفنس

 إمارات أو دويالت وتمكنوا من تشكيل النهرين، بين من الشمالي مالقس في
 الكبيرة للبلدان اإلزعاج من اًشيئ تسبب وشرعت االستقاللية، ببعض تنعم

  .المجاورة

  األوىل الظهورات
  

 كارثة بعد ورياس شمال في اآلرامي التغلغل تّبعهاا التي يرةالمس إن
 الملك شهادة وهي أكيدة، شهادة فأقدم. غامضة مسيرة عشر الثاني القرن



  
  اآلرامیون في الشمال الغربي من الشرق األوسط ـ  الفصل الرابع

  

٥٨     

 اًآرامي اًحضور تفترض.) م.ق ١٠٩٠-١١١٦ (األول فالصرتغالث اآلشوري
 سبل على وكذلك كركميش، حتى األوسط للفرات الغربي المنحنى ولط ىعل

 تلقى التي النصوص هذه إن. بتدمر اًعبور الوسطى، سوريا نحو بشري جبل
 كاال ـ بل ـ آشور الملك عهد من جاءتنا التي المقاطع في اًقوي اًتأييد إجماالً
 ضغط على ر،عش الحادي القرن منذ تطلعنا،.) م.ق ١٠٧٠-١٠٨٧ (األول

 في متفرقة تغلغالت إمكانية وعلى عة،الواس الجبهة هذه على يمارس متواصل
 الذكر يكون قد لاألفض المثَل أن إال. الفرات ناطق السورية الواقعة غربيالم

 عن.) م.ق ٨٢٤-٨٥٩ (الثالث شلمناصر اآلشـوري الملك به احتفظ الذي
 الملك عهد في "آلرام ملك" حققه الذي وموتكينو، بيترو على االستيالء
 "تروبي أن ويعتقد.). م.ق ٩٧٢-١٠١٢ (الثاني - رابي - ورآش اآلشوري

. يببرس تل عن بعيد غير رات،الف من الغربية الجهة على يقع موضعا كان
 فئات أن في التفكير إلى تحدونا عالمات وردتنا  وقدالجنوب نحو وقليالً
 أن إال. البرونزي للعهد اًحد فتضع ،"اشتاتا" بالد تجتاح أن استطاعت آرامية
 فترة بوجود العتقادا على يحملنا كركميش من وبتش - لكوزي ختما هناك
  .المنطقة هذه في االستقرار وعدم الصراع من

 القرن ننتظر أن علينا القديم، العهد نصوص في جاء ما استثنينا وإذا
 الشمال في اآلراميين باستيطان تتعلق مكتوبة جديدة شهادات نلقى لكي التاسع
 تشير "كوالموا" كتابة في المستخدمة السالالت والئحة سوريا، من الغربي

 القرن نهاية إلى يرتقي لسمأل، األول الملك وهو ،)كبار ("جبار" أن إلى
 حينما ،٨٩٩ سنة في أكيدة بصورة األولى للمرة "أديني بيث" وتظهر. رالعاش

 "غوش"و. الثاني نيراري - أدد الملك مع "أديني أبنـاء بالد" تفاوضت
 أمام يمثُل أرباد، على المتمركزة أغوشي لبيث اسمه سيعطي الذي الياحاني
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 المجاورة، "باتينا" عاصمة في.) م.ق ٨٥٩-٨٨٤ (الثاني ناصربال آشور
 بالد على ىاألول للمرة نطّلع ها،نفس بةوبالمناس. ٨٧٠ نةس حدود في وذلك

 حماة بمملكة "زكور" سيلحقها التي نفسها "لُعش" كش بدون وهي ،"لوخوتي"
  .التالي القرن مطلع في
  

  أديـين بيـث
  

 اآلرامية والبالد الحديث - الحثي العالم مدخل عند تقع مقاطعة نهاإ
 انتصارات تروي راتنش من" أديني بيث" عن معلوماتنا تقيونس. الشمالية

 ابه تقام التي التنقيبات ومن م،.ق ٨٥٥-٨٥٨ نواتالس في الثالث شلمناصر
 يالت وتلك ،)١٩٣١-١٩٢٩ ("يببرس تل" في يةالفرنس اآلثارية البعثات
 التنقيبات ١٩٨٧ نةس منذ اإليه يضاف ،١٩٢٨ سنة تاش النارس في اأجرته

  .االسترالية مالبورن جامعة أجرتها يالت
  
   االرتباط  ضعیف  قدیم  تحالف

 نيراري - أدد الملك حوليات في األولى رةللم "أديني بيث" ظهرت
 عن ويكشف حدودها مجمَل النص يرسم حيث م،.ق ٨٩٩ سنة الثاني
 تلقّى" ،"حوزيرينا" جوار في كان ابينم انه نيراري - أدد فيروي. هاطبيعت

 على الواقعة أديني أبناء بالد من صغيرة، واألخرى كبيرة إحداهما قردتَين،
 أي تسمي ال وريةاآلش النصوص ان إلى هنا ارةاإلش وتجدر. "الفرات طول

 ذات األحداث ومن. ٨٧٦ نةس بعد ما  تاريخ إلى الشعب، هذا من رأمي
 ،"حالوبي بيث" من "حمتايا" بقتل ثوار قام حينما ،٨٨٣ نةس في انه، الداللة
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 الثاني ناصربال ورآش يجد لم ،"يأدين بيث بالد نم به أتوا" برجل واستبدلوه
 هذه على بالالئمة عليه لينحي األمة لهذه زعيم أي.) م.ق ٨٥٩-٨٨٤(

  .الجريمة
 السياق من نالحظ ،٨٧٦ سنة بعيد "أديني ابن" "أحوني" ظهر وحينما

 زحف كيف أوالً ناصربال ورآش ويروي. موحدة لدولة وريثًا اًملك ليس انه
 أديني ابن أحوني أن إلى يشير ثم ،"كبرابو" مدينتهم ودمر "أديني بيث" إلى
 اليائس النضال يف الحياد على وقف ذاه أحوني أن ويظهر. ةالجزي له أدى
 احينم اًأيض ابقةالس نةالس في يتحرك لم انه كما. بوكبرا أدينيو خاضه الذي
رين اآلشوريون دمقد "لوقو" من عصاة كان حيث بالده من آخرين موقع 

 لكي الجزية أداء إلى أحوني اضطر "كبرابو" حادث فإن. مالذًا لهم وجدوا
 واضحة، بأرقام يزودنا ال النص أن إال. وريةاآلش النقمة من حمى في يظلَّ

 إلى ذلك يشير وقد. طائلة تكن لم اآلشوري إلى سلمت التي األموال أن يبدوو
 انوك. ببطء إال القبلية االجتماعية الحالة نم تخرج لم "أديني بيث "أن
 من األولى السنوات في انه إال ،سريعاً اًتطوير شعبه تطوير يتوخّى "أحوني"

 "كبرابو" مثل مركز سعو في كان انه حتى أمثاله، عن بشيء يتميز لم حكمه،
 تقوم التي المبادرات تكن ولم. إليه الرجوع بدون السالم، أو الحرب يقرر أن
. الغرباء أمام وال أقرانه أمام مسؤوليته لتلزم المقاطعات أو القبائل مختلف بها
 - "حالوبي بيث" كانت حيث "وـالق" من أقوى ترابط أديني لبيث يكن لم

 على تقف أن ابقس وقت في استطاعت دق - التحالف في مهم وعض وهي
  .الثاني ناصربال ورآش ضد ةعام انتفاضة من الحياد
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  برسیب  مسواري ـ تل  معضلة
 مدينة استطاعت فكي لنفهم تساعدنا المستمرة الالمركزية ذهه إن
 بملوكها تحتفظ نأ) حمرأ تل اليوم وتُدعى يببرس تل وهي (مسواري
 الملك به قام الذي الغزو بقليل يسبق وقت إلى الحديثة - الحثية وبثقافتها
 الدولة، فهذه. أديني لبيث.) م.ق ٨٢٤-٨٥٩ (الثالث شلمناصر اآلشوري

 جنوبي كم ٢٠ نحو بعد على الفرات، نهر من رقيالش اطئالش على الواقعة
 الخطر، دنو ولدى. أديني بيث إلى تعود بممتلكات محاطة كانت كركميش،

 فقط، ذاك وإذ. رةالمباش سيطرته تحت كلها البالد عجم إلى "أحوني" توصَل
 وال. "الملوكية مدينته "أو" الحصينة مدينته" يببرس تل ميتس النصوص بدأت
 هل أو هذه، أحوني مبادرة إلى مستقلة مسواري ظلت هل نقول أن يمكننا
 أو كامالً اًعضو بصفتها سواء أديني، بيث من اًجزء تشكّل قبل من كانت
 استولى قد "أحوني" يكون أن المرجح غير من ويبدو. الحماية من نوع بصفة

 آشور ضد ساعدته عديدة حديثة - حثية دويالت ألن مسواري، على هولةبس
 الوقت وفي مسواري من قريبة كانت التي كركميش ضمنها من ناصربال،

 أن إلى المالحظة وتجدر. اآلشورية اإلمبراطورية مجابهة إلى تميل ال هنفس
 على اآلشوري العهد من كتابة فهناك. سريعا يختف لم القديم "مسواري" ماس

 االسم هذا تذكر "تاش النارس" من رقيالش الباب ةحراس على القائمة وداألس
  .اسمه قراءة تتعذر حاكم أو أمير صدد في
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  أدیني  بیث  جغرافیـة
 جزء أكبر وتغطي قوس، كلش على تمتد كانت "أديني بيث" أن يبدو

 مصب من تدنو فكانت رقيةالش الجنوبية الجهة في أما. الفرات منعطف من
 أن ،.م.ق ٨٧٨ نةس بعيد الثاني، ناصربال ورآش تطاعاس بحيث الخابور،

 في وكانت. "ايلو – أزي" الالقي المتمرد مالحقته في مباشرة، إليها يدخل
 أشو "و "أبني تل" مثل صغيرة، بدول البليخ وادي عن مفصولة الشرق

 من كبير جزء وكان. فلكها في تدور دول وهي ،" سروج "و "وإمرينو
 شلمناصر ورياآلش الملك بذلك يصرح كما الفرات، غربي يقع أراضيها

. المنطقة تلك في المواقع من الكثير تشخيص يتم لم اآلن حتى ولكن. الثالث
 بـ هيرةالش بوليسهيرا وهي منبج، مدينة مع تتناسب "نبيجي" ان نظن ولكننا

 تل من يالغرب الجنوب في كم ٢٠ من أقل بعد على وتقع ،"السورية آلهتها"
 غير الغربي، الفرات اطئش على كانت "بيترو" ان اًأيض قلنا وقد. يببرس
 بين الدائم الخالف عموض فكانت "باكاراهوبوني" أما. يببرس تل عن بعيدة
 اًأيض وتقع أديني، بيث إلى تعود انالزم ذلك في وكانت لها، المجاورة الدول
 في ،"كركم "و "كوموح" من بالقرب الفرات، نهر من اليمنى الضفة على

  .شماليها إلى قليالً أو الحالية "نتاب عغازي" موضع
 عالمواق معظم أن االعتقاد ىإل تحدونا وغيرها التشخيصات هذه إن

 مالالش نحو ليالًوق ،"برسيب تل" موقع توىمس على اًتقريب كانت األدينية
 يسلّط أن شأنه من حديث اكتشاف وهناك. المهم كركميش حوض نجد حيث
 شيوخ تل" في عثر فقد. الفرات شرقي الكائنة المنطقة على األضواء بعض
 كركميش، من قريب مستوى وعلى ،)حمرأ تل (برسيب تل شمالي "فوقاني

 ويقال. الموقع لهذا القديم ماالس يكون قد "مارن بر" اسم يذكران لوحين على



  
 اآلرامیون في الشمال الغربي من الشرق األوسط الفصل الرابع ـ              

  

٦٣ 

 أولى محاولة وبعد ،٨٥٨ سنة الشمال نحو تقدمه في الثالث، شلمناصر أن
 ذات مدينة وهي "نا – إي - مار - بر" موقع على استولى برسيب، تل ضد
 أو ربنا ابن" ماالس هذا ويعني. أديني بيث مع عالقة في تكون قد آرامي اسم

 في أهميته ظهرت الذي "أفالداد" وه المذكور يدالس هذا يكون وقد. "سيدنا
  ."سوحو" وثائق في جديد من طاألوس راتالف

 المناخ يختلف عة،واس مناطق إلى تمتد كانت "أديني بيث" أن فنرى
 حتى مال،الش في والمروية الخصبة المناطق نم ابتداء كبيرا، اختالفًا افيه
 البالد هذه تكان ه،نفس الوقت وفي. الجنوب في القاحلة والبراري هبالس
 "لُعش – حماة" من أقل ولكن ،"أرباد" مملكة ستبلغه ما تضاهي بسعة متتّس

 قدمش مملكة عةس على تتفوق تكن لم أنها كش وال. نالثام القرن في الكبيرة
 هذا جابه ابه التي الصالبة امأم نندهش نأ الإ عنايس وال. "أحوني" عهد في

  .العنيفة اآلشورية الضربات وحدته، قيحق أن كاد ما الذي السياسي، الكيان
  

  اآلشوري  الغزو
 المتالحقة الهجمات تلك وحلّلوا انالزم ذلك مؤرخو روى لقد
 الملك أبداه ما ويظهر .الثالث شلمناصر ورياآلش الملك نهاش التي والناجحة

 في الالحقة مشاريعه ضوء على وبالده، "أحوني" ضد اإلصرار من ورياآلش
 ،"أحوني" اندتس كانت التي كركميش عدا افم. األناضول فيو الغربية سوريا
 كانت العسكرية، وطاقاته قواه افيه يستنزف أن يريد الغازي يكن لم والتي
 لعبور المواقع أفضل على حمرأ وتل بيرسيك على تسيطر أديني بيث

 أخبار وتروي. يشتهيها كان التي داألبع الفرائس بإتجاه وذلك الفرات،
 ليدخل الإ الفرات يعبر لم ،"مارن بر" مدينة على استولى بعدما انه شلمناصر
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 بإتجاه النهر من رقيالش اطئالش طول على سار انه بد وال. "كوموح" إلى
  .كركميش على اًمباشر هجوماً متجنّبا مال،الش

 جيران ممعظ اتفق الثالث، شلمناصر دنو عند ،٨٥٨ نةس وفي
 عن للدفاع واتحدوا ورية،آلشا وريةلالمبراط الخضوع رفض على "أحوني"

 وباتينا أيضا مألس بل وحدها، أديني بيث شلمناصر يجابه ولم. الفرات خط
) وهيالكّو قوِي (القيليقيتين كلتا الحق وقت في إليها انضم دوق وكركميش،

 أن ورياآلش الملك تطعيس ولم. الصغير "يزبوك" عبش وحتى وياحان،
 أوسع مسرح على باهرة انتصارات أحرز كنهول برسيب، تل على يستولي
  .المتوسط البحر ساحل إلى أمانوس ومن باتينا، إلى سمأل من بكثير،

 كركميش وفقدت معزولة، نفسها أديني بيث وجدت التالية، نةالس وفي
 يفلح مول. ٨٥٨ نةس حلفاء معظم أنش اًقريب ةالجزي وستؤدي ،"شازابي" ةمدين

 عميق بيأس يشاهد "أحوني" أن إال. برسيب تل اقتحام في بعد اآلشوري
 "دابيكو" يماس وال حصينة، مواقع تةس ضمنها ومن مدنه، من مئتين خراب

 أبواب على ومةمرس ونهبها احتاللها قصة جاءت التي ،"حطي" ةقلع
 التداخل ريظه لدابيكو ُأعطي ذيال اللقب ذاه أن المالحظة وتجدر. "بالوات"

 عائدة مدينة وهي ،"شازابي" اسم مع الشأن وكذا. ثالحدي - والحثي ياآلرام
  .ساميا يبدو اسمها ولكن كركميش، ملك إلى

 فتخلّى. برسيب تل على رةالك الثالث شلمناصر أعاد ،٨٥٦ نةس وفي
 ولما. الفرات وراء ما إلى وهربوا جيشه، من األكبر القسم مع "أحوني" عنها

 كار" ماس عليها وأطلقَ هاماس غير برسيب، تل على شلمناصر استولى
 ملكية اًقصور فيها وأقام احتلّها أخرى لمدن أيضا فعل وهكذا. "شلمناصر

 في ة،معرك رآخ على المراهنة إلى "أحوني" اضطر ،٨٥٥ نةس وفي. ةمفخ
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 الفرات، اطئش على وعر جبل مثل يوصف موضع وهـو ،"شيتامرات"
 راتم الحادث ذاه ذكر دور وقد. اموقعه نجهل اولكنن حصينة، مدينة ومثل
 مع سبي "أحوني" العنيد المناضل ان تعلن التي شلمناصر، كتابات في دةعدي
  .اآلشوري الشعب في ودمج قواته، من تبقى ما

  
اآلشوریة  اإلمبراطوریة  في  أدیني  بیث 

 أصبحت دق راتالف وراء ما ةالواقع دنالم بعض كانت إذا
 من الغربي الجزء احتلَّ انه يبدو ال اصرشلمن فال يبدو ورية،آش مستعمرات

) تاش أرسالن وهي (رقيهاش "حداتو" وفي "شلمناصر كار"  وفي. يأدين بيث
  .اآلشوري الحضور إلى تشير مهمة آثار على عثر

  
  شلمناصر  – كار

 ارآث على شلمناصر كار في االسترالية اريةاآلث ةالبعث عثرت لقد
 المسمى "تورتانو" ورياآلش األعلى للقائد  الكبيرة الكتابة وجاءت. آرامية

 ورارتوأ ملك األول "أرغيشتي" دض ةحمل تروي يالت "ايلو – شمشي"
 - الحثي النموذج من ضخمين أسدين على منحوتة ،.)م.ق ٧٦٦-٧٨٩(

 تحت اآلراميين عن متميزا شيًئا يكشف ال الرئيسي األثر أن إال. الحديث
 ارسالن" بالط مثل نموذجي آشوري الطبب يتعلق فاألمر. اآلشوري النظام
 ألجل يماسال شهير وهو الثامـن، القرن من الثاني النصف إلى يرقى ،"تاش

 شلمناصر، - لكار هراألش المحتل وهو ،"وـايل – شمشي" أن إال. جدرانياته
 التي "تورتانو" وظيفة من أولى فترة فطوال. اآلرامي العالم من الكثير عانى
 األقل يف وتواصلت.) م.ق ٧٨٣-٨١٠ (الثالث نيراري ددأ عهد منذ بدأت
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 حتى رقيالش الشمال من ؤوالً،مس ايلو ـ يشمش كان ،.م.ق ٧٥٢ نةس ىحت
 بفترة ٧٩٦ نةس دوبع. اإلمبراطورية نم المتقدم القطاع عن الغربي، مالالش

 وقادته المهمتين، وحماة أرباد مملكتي ؤونش في ملكه، بجانب تدخل، وجيزة،
  .م.ق ٧٧٣ سنة دمشق إلى خرىأ حملةٌ

  
  َحـــداتو
 في كم ٩ افةمس على ةالواقع تاش النارس انها اآلثاريون نيظ

 من القادم القطار بها يمر محطة هي التي "عرب عين" من رقيالش الجنوب
 على الواقعة "حجيب تل" في اآلثاري حداتو تراث من شيء وجد ولقد. دادبغ

  .شرقيها كيلومترين مسافة
 ٣٠ مسافة على كركميش، عرض خط على تقع "حداتو" مدينة نتكا

 لتكون اًمؤاتي موقعها وكان. "شلمناصر كار" من رقيالش مالالش في كم
 في تدور كانت انها النقوش وتُظهر. رانح وبين المركزين هذين بين مرحلة
 مؤلفُه يقدم هفي بلغتين، اءج نص ولدينا. شلمناصرـ  لكار اإلداري الفلك

 ٨١١-٨٢٣ (الخامس ددأ شمشي الملك "خصي"و شلمناصر لكار كحاكم هسنف
 في "يتعي – حدو" مثل وهو،. "حداتو" وارأس بنـى بأنه يفتخر وهو.). م.ق

 لإلله  عابد وهـو. األكدية إلى باإلضافة اآلرامية، يستخدم غوزانو،
 من وانه المنطقة من انه اداالعتق اويمكنن. "أبي بيث مدينة" ويذكر الصاعقة،

 ـ لشمشي اًسابق المؤلف يجعل الخامس ددأ بشمشي واالستشهاد. يآرام لأص
 قبل عالتاس بالقرن "حداتو" مدينة أسوار  بناء تاريخ  تحديد لنا ويتيح ايلو،

  .حديثة - حثية آثار حضور إدراك على اعديس ما وهذا. الميالد
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ـمأَل مملكة سـ  
  

  المملكة وأسماء  الجغرافي  الموقع
 شلمناصر ورياآلش الملك قاومت التي األولى الدولة سمأل نتكا

 الملك تلقّى ان دفبع. ٨٥٨ سنة أديني بيث ضد بحملته هقيام عند الثالث
 ،)أمانوس شمالي مرعش، حول يتمحور بلد وهو ("كركم" هدايا ورياآلش
 بالد في) اآلرامية حيا ("حيانو" في المحصنة المدينة "لوتيبو" نحو توجه
 "باتينا" ملكَي ومن "أحوني" من مقاومتها في  مساندة تلقت وقد أل،سم
. الجغرافية سمأل حالة عن معطيات دمبأق الحدث ذاه ويزودنا. "كركميش"و
 على سمأل بامتداد قرن بعد سيتأكد ما وهذا. لكركم متاخمة يظهرها وفه

 ٨٥٧ سنة إلى وديع لشلمناصر آخر نص وهناك. نفسه الجار هذا حساب
  الملك يفتخر سنة، ثالثين نحو وبعد. أمانوس جبل سفح في "حيا" ضعي
 "أدنه" مدينة على يملك كان آخر جار لضغط حدا وضع بأنه "كوالموا"

  .السفلى وقيليقية
 وفي ،"مألس" من فهو: مختلفين لقبين "حيا" على وصالنص وتُطلق

 ،"مالالش" يعني اميس اسم فهو  سمأل أما. "كباري دومو" هنفس الوقت
 كباري ” أما. الثامن القرن من اآلرامية الكتابات في الدولة ذهه إلى وسيشير

 اآلرامية وباللهجة بالفينيقية والكتابات. "لالبط الجبار،"  يتعن ةآرامي فلفظة“ 
 مألس أن يبدو ولكن. "يعدي" مباس المملكة تدعو إنها: أخرى صفة تضيف

 مع الشأن هو كما الرئيسية، مدينتها اسمو البالد اسم هنفس الوقت في كان
  .دمشق أو وحماة أرباد
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  لھا  المجاورة  والمواقع  زنجرلي
 في ُأجريت التي األلمانية التنقيبات توصلت الكتابات، ضوء على

 هوية تأكيد إلى رين،العش القرن ومطلع رعش التاسع القرن نهاية في المنطقة
 بالد وعاصمة أمانوس، أبواب شرقيو "إصالحية" شمالي تقع التي "زنجرلي"

 من الغربي الشمال نحو اآلراميين تقدم وأقصى "الشمال" حقًا تمثّل التي سمأل
 األخرى المناطق نع جداً مختلفة ال،أدغ وذات رطبة منطقة في الفرات،

 مواقع بها نلحق أن لنا تتيح عالمات وهناك. اآلخرون اآلراميون كنهاس التي
  .عديدة أخرى

  
  وآثارھـا  جرليزن

 تركزت التنقيبات أن إال. اًجد ةقديم ياءأش على زنجرلي في عثر لقد
 بصورة يستند الموقع ذاه تاريخ عن نعرفه وما. الحديدي العصر حقبة على
 القلعة حول يتمحور وهو الفن، وتاريخ والنقوش البناء فن إلى يةرئيس

  .الملكية
 رهقط دائري وربس محاطة ةالمدين كانت ي،الثان الحديدي رالعص في

 وكان. والثالثين السبعة هكتاراتها من ةخمس تشغل القلعة وكانت. اًمتر ٧٢٠
 اآلثار أما. التاسع القرن إلى يرقى باب السور من الجنوبية الجهة في

 مالالش في مجموعة وكانت ا،أقاموه دق وخلفاؤه "كوالموا" فكان األخرى،
 قلعة في معبد أي يكتشَف لم انه إلى اإلشارة وتجدر. يالغرب مالالش وفي

  .سمأل
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 اآلثار من المجموعة هذه أن إلى يريش ماريالمس بالخط لوح وهناك
 زمان بعد دمرت سمأل أن إال. م.ق ٦٧٦ سنة حتى قائمة تزال ما كانت

  .جدا مختلف تصميم بحسب القلعة بناء اآلشوريون وأعاد قصير،
 نقوش اإلين تنقلها التي واريخالت بعض لدينا اللوح، هذا عدا وما

 الملك إلى ننسب أن علينا األساس، هذا وعلى. "ركيب بر"و "كوالموا"
 مرتبطًا آخر اًبالط ركيب بر وإلى القلعة، شمال في يقع اًبالط "كوالموا"

  .الغربي الشمال في الواقع الكبير الرواق من الشمالي والجزء باألول،
  

  كباري بيث تاريخ
  

  األوائل  لوكوالم  األصل
 محاطة وكانت .نهايتها وكذلك جيدا، معروفة غير سمأل أصول إن

 - الحثية الفنية بالتقاليد قبعم ومتأثرة الحثية اإلمبراطورية من روعبف
 وال فيها، السلطة على يستولوا أن لآلراميين تسنّى كيف ندري وال. الحديثة

 حظيت دق المدينة ونتك أن يستبعد وال. السيطرة هـذه مله تمت متى
  .إليها اآلراميين مجيء قبل األولى وبناياتها بتحصيناتها
 التاريخية والتزامنات "بانامـوا" هألبي ركيب وبر كوالموا كتابات إن

 بدون ةآرامي ملكية الئحة تكوين إعادة لنا تتيح وريةاآلش اإلمبراطورية عم
 كوالموا يحتفظ الذي األول لففالس. اًتقريبي اًتاريخي وتسلسالً كبيرة، أخطاء

 هتعطي الذي "كبار ابن" ببلق مثبت ةالالئح رأس في هومكان ،"كبار" هو مهباس
 كوالموا يسمي "حيا"و "كبار" وبين. "حيا" لـ الثالث شلمناصر نصوص

 ،.م.ق ٨٥٨ نةس في يملك "حيا" كان وإذ. اًواضح مهاس ليس آخر اًشخص
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 ٩٠٠ نةس دبع سمأل على الزعامة منصب شغَل قد "كبار" يكون أن فيمكن
 نهر ضفاف طول على اًموجود أديني عبش فيه كان زمان في ،.م.ق
 حدودها، ربوق ،اًعدد األكبر ةاألم هذه عن أقدم هادةش إلى وبالنظر. راتالف

 لالمث وه ذاوه ـ أديني لبيث شلمناصر اجتياح توق يف الشعبين وتعاون
 يستمد سمأل شعب فإن - اآلشورية لبالدوا سمأل بين للخصومات الوحيد
  .عنها المنفصلة الفروع أحد "كبار" يكون قد التي أديني بيث من أصولَه

 سنة ةالحربي جهوده وبعد. اللةس يؤسس لم فهو ة،أم" حيا" أسس وإذا
 ولداه "حيا" خلفَ دوق. وريةاآلش لإلمبراطورية الجزية وأدى خضع ،٨٥٨

  ."كوالموا" واآلخر ،"شِئل" ماأحده ويسمى بالتتابع،
  

  كوالمــوا
 كتابته لبفض ر،أكث فمعروف كوالموا أما. "شِئل" عن اًشيئ نعرف ال

 ملك خدمات عن دفع إذ ،"أدنه" ملك قبضة حطّم بأنه يفتخر فهو .الفينيقية
 أن المالحظة وتجدر. واالزدهار الرخاء إلى بالده شقاء غير وانه آشور،

 مماثلة كثيرة شهادات وهناك. الحديدي رالعص في ازيهيو ما األمر لهذا
 ،١٨/١٠ ملوك ١ ،٦/١٠ صم ٢: منها بالذكر نخص القديم، العهد في وردت

  ...٧/١٦ ،٦/٧ ملوك ٢
 أن الملك هذا عرف وقد. لسمأل الذروة كان كوالموا عهد نأ كش ال

 قد والده كان الذي وريةاآلش لإلمبراطورية خضوعه من فائدة أكبر يجني
 بصورة نفترض إنما كوالموا، عهد نهاية نحدد أن عنايس وال. به يرض

  .م.ق ٨٢٠ وسنة ٨٣٠ سنة بين كانت اربم انها مبهمة
  النسبي  الذاتي  الحكم  من  حقبة
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 كتابة في يماسوال النصوص، بعض في جديد من سمأل تظهر
 كّلش قد الصريح مهاس يذكر ال مألس من اًملك أن نالحظ حيث ،"زكور"

. م.ق ٧٩٦ سنة جدوى بدون "حزرك" حاصر الذي الكبير التحالف نم جزءاً
 على المتمردة البلدان من اوغيرهم "وِيق"و "ادأرب" صحبة في مألس هنا فنرى

 َلأفش الذي هو المفاجئ ورياآلش التدخّل يكون وقد. وريةاآلش اإلمبراطورية
 بين خالف حدوث إلى إشارة أي لدينا فليس ذلك ومع. شملهم وبدد تحالفَهم
 أداء على يستمرون ملوكها كان فإذا. الحقبة هذه طوال واإلمبراطورية سمأل

 ٧٥٠ سنة بعد حتى وشأنها متروكة وكأنها لنا تبدو سمأل فإن ال، أم الجزية
  .م.ق

 غير كانا عهديهما أن ويبدو. "باناموا" والد عن اشيًئ رفنع وال
 هذه الستمرارية الوحيدة والعالمة. نةس ٧٠ من ثرأك دامت فترة لملء كافيين

  .الساللة شفيع بصفة "ركبعل" إلههم بقاء في نراها قد اللةالس
  

  اآلشوریة  السیطرة  قوة  عودة
 حروب بتنش أن أو انقالب يحدث أن عجب ال الظروف، ذهه في

 لتمثا على "ركيب بر" نحتها كتابة هناك. القرن من الثالث عالرب طوال ةأهلي
 ،اًجد مخروم النص أن إال. "برصور" ابن "باناموا" هأبي رىلذك تخليدا كبير

 لركبعل المتواصل سمأل ملوك تعبد إنما. واضحة غير فيه كثيرة ومعطيات
. الكثيرة واالنتفاضات االضطرابات نم بالرغم اللة،الس استمرارية إلى يشير

 إلى وأدت ،"بعينالس" وبإخوته ببرصور أطاحت البالط في ثورة وحدثت
 "باناموا" نجا وقد. البالد في قاءوالش الدمار إلى أفضت ةعام رهيبة مجزرة

 الستعادة اعدهس الذي اآلشوري الملك أمام وحضر المجزرة، من ابالش
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. اكله البالد إلى اًكبير رخاء التجديد هذا أعاد ،"ركيب بر" بوبحس. سلطته
 خدمته، في مات انه حتى الثالث، الصرفغالثت الملك تجاه اًأمين باناموا وظل
 طوال فعل قد كان كما موته، بعد سيده أكرمه وقد. دمشق ضد حملة خالل
  .حياته

 إلى "ركيب بر" مجيء تاريخ تحديد األخير الحدث هذا لنا ويتيح
 ذهه إلى أدى الذي االنقالب تاريخ نأ إال. م.ق ٧٣٢/٧٣٣ نةس في الحكم

 الذين التابعين بين يذكَر "مألس باناموا" نأ رفنع ماإن. مجهوالً يبقى األحداث
 لتنصيبه اًسابق الحدث ذاه يكون دوق. ٧٣٨ نةس فالصرلتغالث الجزية أدوا
 العالقات امنه والتخمين، الحدس نطاق يف يدخل نضيفه ام لوك. اًملك

  .٧٣٨-٧٣٩ أو ٧٤٠-٧٤٣ سنة بخالفات السمألية ةلألزم الممكنة
 من عهدا تُطري إليه المنسوبة واآلثار بركي بر كتابات ان

 األخيرة المحلية السالالت بين الحسنة العالقات ومن الداخلي ارـاالزده
 إلى يعود جزئيا نصا فإن ذلك عوم.). م.ق ٧٢٧-٧٤٥ (الثالث فالصروتغالث

 الئحة يف مألس يذكر) ٧٠٥-٧٢٢ (الثاني سرجون للملك رةعش ةالثالث نةالس
 كانت ربما. التغيير هذا ُأجري لماذا أو ىمت نعرف ال اًأيض اوهن. اتمقاطع

 يزال ما األمر كان احيثم هيمنتها تأكيد إلى ترمي وريةاآلش اإلمبراطورية
  .الجديدة األناضول شعوب من اآلتي المتفاقم التهديد إزاء ممكنًا،
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  مؤقتة  ونھضة  خراب
 هجوم حيةض مألس صارت ركيب، بر عهد عن متأخر تاريخ في

 سنة إلى يرقى لوح وهناك. جدا مهمة تغييرات بثمن إال منه تنهض لم مدمر
 ابعالس للقرن وخزفية لكوالموا، مالقدي البالط موقعفيه  فاكتُش ،.م.ق ٦٧٩

 ببحس األحداث لنتصور يساعداننا الخرائب، طبقات إحدى في وجِدت
 حتى الوجود في استمرت ةالمنطق أن بد ال سمأل، اءبن إعادة فبعد. تسلسلها
   !يزال وما سمأل، على فخيم الصمت عاد ثم. اآلشورية اإلمبراطورية سقوط

 قد اآلشورية اإلمبراطورية كانت التاسع القرن منتصف قبل منذ...
 امنه الحديث، الحثي العالم إلى األقرب الغربية ةاآلرامي البالد نهائيا أخضعت

 األناضول بالد نحو رجس رأس بمثابة صبحتاأ اناللت كباري وبيث أديني بيث
 الضعف فإن.  الحقاًسنذكرها يالت الممالك عم الحال وستختلف وريا،وس

 من يمنعهما لم وريةاآلش اإلمبراطورية أمام ولُعش يأهوش لبيث األصلي
 تعاديهما كانت التي الدويالت عم الذاتي بحكمهما واالحتفاظ واالزدهار النمو
 الشرق دول سقوط بعد قرن من أكثر طوال وذلك ودمشق، حماة مثل

  .والشمال
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  ادـأرب مملكة أو أغوشي بيث
  

 ةالمنطق عن ونتكلم ربالغ نحو قليالًاآلن  نتوجه المقال، هذا في
 أيضا تُسمى التي "أرباد" مملكة إنها. حلب وشمالي "أديني بيث" غربي الواقعة

  ."أغوشي بيث"
  

  األول اآلشوري واحلكم أغوشي بيث
  

   ویاحان  غوش
 يتسنى الصغيرة الممالك هذه على القديمة لنصوصا تُطلعنا ما بقدر

 ،"كبار بيث" بدايات أنش متواضعة، كانت "أرباد" مملكة بدايات إن القـول لنا
 آشور اآلشوري الملك قام م،.ق ٨٧٠ سنة نحو ففي. منها أكثر ومتأخرة
 منطقة إلى وبلغ المتوسط، البحر ساحل إلى مظفّر بزحف األول ناصربال
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 مدينة على الحربية أعماله شدد ثم ،"حزازو" عند أوالً وقفوت. "باتينا"
 من القريبة "تعيينات تل" في موقعها تحديد يمكننا التي الملكية "كونولوا"

 تل(" أالالخ" سابقًا يدعى كان الذي الموضع في أيضا ونتك وقد أنطاكيا،
 هو الزعيم وهذا. الياحاني غوش جزية تلقى العاصمة، هذه وفي). عطشانه

 فالصرتتغال عهد حتى اسمه ستحمل ةاألهمي ةبالغ ةمملك من لاألص في
 ناصربال، ورآش حوليات خالل من نالحظ، ولكننا). م.ق ٧٢٧-٧٤٤ (الثالث

 أطماع يجتذب أن شأنه من حضريا مركزا بعد تكن لم "غوش" منطقة ان
 ستناداا وذلك حلب، شمالي الواقعة المنطقة هذه فقر يناسب ما وهذا. آشور

  .الزمان هذا قبل تاريخها تحديد يمكن آثار إلى
 ةمنطق على تولوااس قد بعد يكونوا لم كانهاوس" غوش" أن األرجح من

 سنة الثالث شلمناصر بها امق التي األولى الكبيرة الحملة ومنذ. اكله" ياحان"
 قد ياحان، رأمي ،"أدان" يدعى اًشخص نأ نالحظ ،"أديني بيث" ضد ٨٥٨
لكي سوريا، من الغربي الشمال في الواقعة األخرى البلدان معظم إلى انضم 

 "آرامي" يدعى كان الذي غوش، ابن أن نرى ابينم ه،بوجه الطريق يصدوا
 سيطرة أن اإلفتراض لنا يتيح قد ما وهذا. اآلشوري للملك الجزية يؤدي

  .الياحانيين مناطق جميع إلى تمتد تكن لم "غوش"
 ماس مثل اللطيف "ياحاني" ماس نفهم أن الطبيعي من لنا ويبدو

 من قدم الذي الثاني ناصربال آشور وكان. "أحانو" كلمة من مشتق جغرافي
 وال ،"حزازو" إلى وصوله قبل االسم، بهذا جبالً شماله عن ترك قد الشرق،

 "حزازو" األرجح على وهي ة،الحالي "عزاز" ألن سمعان، جبل سوى يكون
 تل" هي "ارباد" كانت وإذا. الجبل هذا ماليش بالضبط تقـع المذكورة،

 على تقع تقبل،المس في "غوش" خلفاء ةعاصم ستكون التي ،"ريفات
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 ٣٥ نحو مسافة على أي نفسه، التكوين هذا من الواطئة الشرقية المنحدرات
  .لسمأل أمانوس كان ما لياحان كان سمعان جبل فإن حلب، شمالي كم
  
  

  غوش  ابن آراِمي،  مملكة
 بيث" في التسلّط موقع غلتش لم "أرباد" مدينة أن إلى يرتش الدالئل كل

 في لها أثر فال. الميالد قبل التاسع القرن من األول القسم طوال "أغوشي
 عليه تطلعنا ما ذاوه. آخر عموض في كانت ةالعاصم أن ويبدو النصوص،

 من الرغموب. عشرة والحادية رةالعاش لسنتيه الثالث، شلمناصر حوليات
 والهجوم ،"أديني بيث" قضية طوال "آرامي" اتّخذه الذي المسالم الموقف

 لغوش األول االبن وه فإنه معها، والمتحالفين حماه على األول اآلشوري
 شلمناصر به مني الذي الجزئي باإلخفاق تشجع انه ويبدو مه،اس نعرف
 من ،"مدنه" من مئة نحو وفقد أخيرا، المعمعة فدخل م،.ق ٨٥٣ سنة الثالث
  .الحصينة "أبارازو" ومدينة "أرني" "الملكية مدينته" ضمنها

 بعد على ةالواقع "أرانه تل" يكون قد "أرني" موقع أن يرى من وهناك
" عرين تل" اانه آخرون ويرى. حلب من رقيالش الجنوب في كم ٢٠ نحو

 الجزء نها. "أرباد" من يالغرب الجنوب يف كم ٢٠ نحو بعد على ةالواقع
 ومن. الثالث شلمناصر لهجمات تعرض الذي "أغوش بيث" من الغربي
 الثاني الربع منذ غوش ابن إلى حلب رقيش تقع أراضي بننس أن الصعب

 وكانت. يذات بحكم ذاك إذ عتتمتّ كانت حلب أن نعلم ونحن. عالتاس القرن من
 على اقعةالو "دابيغو" مع حلب، من رقيالش مالالش في الواقعة المنطقة

 أن شك ال. م.ق ٨٥٦-٨٥٨ سنة إلى "أديني بيث" إلى كلها تعود ،"القويق"



 
   مملكة أرباد ـ الفصل الخامس

  

٧٨     

 وقد الفرات، غربي الواقعة القديمة ممتلكاته في فراغًا خلق "أحوني" اندحار
 م،.ق ٨٤٨-٨٤٩ سنة وفي. حدودها يعسلتو البلدان مختلف ذلك من استفاد

. متاخمة - يشكركم صاحب - "سنغرة" وأراضي "آرامي" أراضي أصبحت
 إلى كركميش من جيوشه تقود المنطقة في الثالث شلمناصر حمالت وكانت

 ذهه في "ارني" عن نبحث أن إذًا فيجب. "عفرين" وادي باتّباع أمانوس،
 هذه كانت وإذا. الجهات تلك في عتق أيضا" عرين تل ” وكانت. الجهات

 جبل" من يالغرب الجنوب في تكون "ارني" وان صحيحة، االفتراضات
 مضطرة بكونها شعرت قد هذه، والحالة ،"غوش" تكون ان نفهم فإننا ،"أحانو
  .الثاني ناصربال آشور عطف استجداء إلى

 ما إلى كثيرا امتدت قد ،"آرامي" ورثها التي األراضي، أن يبدو وال
. حلب بواسطة مقفالً الشرقي الجنوب في األفق وكان. سمعان جبل وراء
 الشمال، من "حزازو" تحدها: بباتينا محدودة "آرامي" يأراض كانت وهكذا

 م،القدي الحثّي "دارا عين" موقع ان له ندري وال. ربالغ من "كونولوا"و
 النهر هذا يتوجه حيث ،"عفرين" نهر من راأليس الشـاطئ على الكائن

 هذا أن أو الدولة، هذه من ا جزء يشكّل كان أنطاكيا، سهل نحو الصغير
 ولكن،. النصوص في معروفة وغير بذاتها قائمة إمارة مركز انك الموقع
 على سوى تكن لم فإنها مستقلة، كانت أو "باتينا" إلى" دارا عين" عادت سواء
  . “عرين تل" غربي قريبة مسافة

  
  أرباد ومملكة ُسمك ـ   عطار

 تولىاس حينما م،.ق ٨٣٣ نةس حتى لاألق في "آرامي" حكم دام دلق
 على ول،األناض على األخيـرة حملته من عودته لدى ث،الالث شلمناصر
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 انه وربما. اًحراك "آرامي" يبدي أن بدون له، ةإقام مقر وجعلها هقالع إحدى
 اجتيار إلى بالنظر وذلك ،٨٤٨ سنة منذ اآلشورية لإلمبراطورية خاضعا ظل

 بابنه استُبدَل نجهله، تاريخ وفي. المناطق تلك في المتواتر وريةاآلش الجيوش
 عهد ةنهاي في جرى قد التغيير ذاه يكون أن األرجح ومن. "سمك – عطار"

-٨٢٣ (الخامس أدد شمشي خلَفه حكم خالل أو المضطرب، شلمناصر
 أما. والعسكري اإلداري الصعيدين على الضعف من بكثير اتّسم الذي ،)٨١١

 ولكي شعبه، شـأن من يرفع لكي الضعف هذا استغلَّ فقد ،"سمك – عطار"
 لالستعمار رهيبا اًخصم جعلها انه حتى اإلتجاهات، جميع في مملكته يوسع

  .اآلشوري
  

  أربــاد
 بلق عليه ُأطلق الذي "غوش" أبناء بين األول هو "سمك – عطار" إن

 من يكن مهما. "ريفات تل" في كنس من أول هو هل ندري ال اولكنن. أربادي"
 واد في تقع "أرباد" وكانت. عظيمة نةمدي "أرباد" جعل الذي هو فإنه أمر،
 نهر غربي كم ١٣ افةمس على سمعان، جبل من رقيالش فحالس على

 واطئة منحدرات على قابعة المدينة وكانت. حلب ماليش كم ٣٥و ،"قالقوي"
 فوق أنالش هو كما رعة،بس رالمط تمتص األراضي تكن لم حيث وخصبة،

 النحاسي، العصر منذ اإلنسان سكنهي الموقع هذا وكان. الكلسية الهضبة على
 ويعتبر. "غوش بيث" دعه قبل حضري ماضٍ له كان انه يبدو ال ولكنه
 انتشرت العاصمة، هذه من اوانطالقً. اآلرامية للشعوب نجاحا ارهازده

  .إليها حلب ضم من ا بدء وامتدت، المملكة
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  حلب  ضّم
 – عطار" إلى "أرباد" مملكة إلى حلب ضم ننسب أن األرجح من

 عادة النصوص لنا تقدمه الذي "آرامي" إلى وليس خلفائه، أحد إلى أو ،"سمك
 اًمقر الوسيط، البرونزي العصر في حلب، وكانت. وجامد انفعالي دور في

 "مورشيلي" بها قام التي الحملة منذ تعثّر حظّها أن إال. يمخاد "الكبير للملك"
 الحثّية اإلمبراطورية عهد في أما. م.ق عشر السادس القرن مطلع في

. نسبي باستقالل تحتفظ وكانت مقدسة، مدينة مثل تُعتبر حلب فكانت األخيرة،
 "حلب لرجال" رذك وورود بابل، في اكتُشفتْ محلية كتابات ثالث من وبالرغم

 في المكتوبة المصادر في اًكثير تظهر ال يفه اه،حم من "أوراتاميس" في
 لكي. م.ق ٨٥٣ سنة ننتظر أن فعلينا األكدية، المصادر أما. الحديدي رالعص
  .اًأثر لها نجد

 إلى زحفه في ،"حلمان" في توقف دفق الثالث، شلمناصر الملك أما
 الضريبة "حلمان" مدينة فأدت. الفرات على "بترو" ترك ان وبعد حماه،

 يروا أن على عالجمي ويتفق. افيه "العاصفة إلله" الملك وضحى المفروضة،
 في حلب وكانت. "حلبا" األغلب في يكتَب ةالمدين هذه ماس أن ولو ههنا، حلب

 واآلراميون اآلشوريون يعبده العاصفة، إلله شهيرا مركزا الواقـع
 كان الثالث، شلمناصر رواية وبحسب... والحثّيون والحوريون والعموريون

 وسكانها. اًأيض ذلك مثل حلب سكان فعل وقد الجزية، له أدى قد "آرامي"
 له يفتحوا أن قرروا الذين هم آخر، موضع في يسكن سيد وليس أنفسهم،
 تحت الذاتي، الحكم من نوع لحلب يكون أن من عيمن ال وهذا. المدينة أبواب

 الذي التنظيم مثل واه، تنظيـم في التفكير يسعنا وربما. غوش ابن وصاية
 أن بدون الثاني، ناصربال آشور اوميق أن أديني بيث من "كبرانو" لـ أتاح
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 حلب، بذه يأخذ أن اًأيض شلمناصر عوس في وكان. "أحوني" يستشير
 حينما فعل قد الثاني ناصربال ورآش كان اكم ،"آرامي" بذه إلى باإلضافة

 التي ،"حلمان" أحداث وتوحي. "كونولوا" من وكذلك "حزازو" من الجزية أخذ
 في أغوشي بيث عن مستقلة تزال ما كانت حلب بأن م،.ق ٨٥٣ نةس جرت

  .التاسع القرن منتصف
 إلى تعود حلب أن نالحظ الثامن، القرن من الثاني الربع ومنذ

 السياسيين لالّجئين يسمح أن من ملكها الثالث "سفيرة" نصب ويمنع. "أرباد"
 العقود منذ هذه اإلنتقال فترة جرت وربما. حلب في لهم ملجأ يجدوا بأن

 ماليش كم ٧ افةمس على الواقعة ،"بريج" ففي. تاسعال القرن من األخيرة
 وقد باآلرامية، مكتوب وهو ،"لملقارت" المخصص النصب فَاكتُش حلب،
  ."هدد – بر" يدعى شخص له أقامه

 وهي حلب، من بالقرب اكتُشفتْ القديمة باآلرامية أخرى آثار وهناك
 في جاءت كما م،.ق ٧٠٠ نةس نحو في أو الثامن، القـرن في مكتوبة

 الجنوب إلى كم ٦ مسافة على تقع قرية وهي ،"نيرب" في جنائزية ابأنص
 اًأيض يروتش ور،بس محاطة المدينة أن الكتابات ذهه وتؤكد. حلب من الشرقي

 يمكن الموقعان فهذان. "جبول" إلى الشمالي الفرات نحو "أرباد" امتداد إلى
 على تعدادها ورد ة،للمملك مدينة عشرة إحدى بين من بوضوح تشخيصهما

 أبي تل" انها ويبدو إليها، "رين" إضافة ويمكننا. األول "سفيرة" نصب
 دادامت فإن تاريخية، - رافيةجغ تفاصيل بعض أنش من يكن ومهما... "راني

 كلها سوريا زودت مهمة اًغدران أمامها فتح ،"جبول "نحو" أغوشي بيث"
  .األقل في العصرية األزمنة هذه في بالملح،
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  "باتینا" حساب على  توسُّع
 القرن مطلع ففي. "باتينا" حساب على اًأيض توسعت أرباد مملكة ان

 الضعف لكن. عظيمين وثروتها البالد هذه امتداد كان الميالد، قبل التاسع
 اآلشوريون كان التي الكثيرة الضرائب جراء من الثروة هذه اعترى

 الحملة اًعبث قاومت أن بعد لجزيـة،ا بتأدية البالد وقبلت. اعليه يفرضونها
 نةس ضعفًا وضعها ازداد ولقد. م.ق ٨٥٨ سنة" أديني بيث" ضد شُنّت التي
 اندةمس يلقى كان مغتصب ضد الثالث شلمناصر تدخل حينما م،.ق ٨٣١

 بالتناوب "عمق" اآلرامي ماالس يبدأ شلمناصر، عهد ومنذ. دمشق ملك حزائيل
 في فأكثر أكثر ربتتس آرامية عناصر أن عتقاداال ويمكننا. "باتينا" ماس مع

 وهذا. وحماه "أرباد" لصالح أراضيها من اًكبير اًقسم فقدت البالد وان البالد،
 بين تركةمش حدودا) العاصي (األورونت نهر يكون بأن ولالقب إليه يريش ما

 خالل األرجح من أي الث،الث نراري أدد الملك عهد في وحماه أرباد ملوك
 المملكتين، هاتين لقاء منطقة تصورنا اوكيفم .عالتاس القرن من األول دالعق
  ."أرباد" حوزة في الوقت ذلك منذ كان كله عفرين وادي فإن

 حتى ،"باتينا" حساب على "أغوشي بيث" مكاسب امتدت مال،الش وفي
 نصوص في يأغوش بيث إلى بتُنس المدينة ذهه ألن. األقل في "حزازو"

 األول، "سفيرة" نصب بحسب الميالد، قبل الثامن القرن إلى قىتر أخرى
 يمكـن وال. مجهولة النصوص ذهه تواريخ لكن. الثالث لتغالثفالصر والئحة

 التاريخ، هذا ففي. م.ق ٨٥٨ سنة بعد إال جرى قد "حزازو" إلحاق يكون أن
 ينةالمد هذه أن إال. باتينا في "حزازو" يضع يزال ما الثالث شلمناصر كان

  .القرن نهاية في أخرى أياد إلى اجتازت قد كانت
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  التوسعیة  ُسمك – عطار  نزعة
 لبيث لاألمث عالتوس عهد "مكس ـ عطار" حكم من األول مالقس كان

 فضع جراء ومن أديني بيث اءإلغ جراء من حدث الذي الفراغ، فإن. غوش
 اإلمبراطورية أن مايسوال الجديد، أرباد ملك امأم المجال روفّ وباتينا، حلب

 بين وقع الذي التمرد جراء من عنيفة لهزة تعرضت قد كانت اآلشورية
 غلةمنش وكانت الثالث، شلمناصر عهد نهاية في أي م،.ق ٨٢٢-٨٢٧ سنوات

-٨٢٣ (الخامس أدد شمشي عهد في البابلية البالد وفي "نائيري" منطقة في
  ).م.ق ٨١١

 عسكرياً يستولي أن "سمك – عطار" استطاع كيف نعلم ال ولكننا
 عرف األراضي، عجام يكون أن قبل انه كش ال. الجديدة األراضي هذه على
 هذا ةثم ومن اآلراميين، الزعماء من والعديد كثيرة قبائل حوله يجمع أن

 اإلمبراطورية في نقل لم إن األربادية، الدولة في والتنوع التعقّد من لنوع
  .األربادية

  
  رياآلشو  التدّخل

 فحاول المركَّبة، الدولة ذهه مثل بضعف اًواعي "سمك ـ عطار" انك
 الثالث نراري أدد جابه افحينم. الخارجية تهسياس في األحالف فن يستخدم أن
 ـ "كموخ" إلى تعود كانت ربما التيـ  األراضي هذه ،"اراهوبونيكبا" في
 التحالف ذاه زعماء ماءأس حفظت وقد. اندونهيس جيرانه من ثمانية كان

 شيخ تل وهي ،"بازارسيك" أنصاب في المعركة، دارت فيه الذي والموضع
 الذي لبالفش تحتفل أخرى وثائق في الخالف هذا خطورة إلى ويشار. حماد
 دفع رفضوا قد كانوا الذين "حطي" ملوك بجميع نفسها، نةالس في لحق،

. ٨٠٥ سنة يه المذكورة السنة وكانت. الخامس أدد شمشي عهد في الجزية
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 وأن الشمالية، سوريا في الحق يفرض أن الثالث نراري ألدد النصر أتاح وقد
 لم أرباد ألن ذلك. كامالً يكن لم رالنص أن إال. "كموخ" حدود يوسع أو يعيد
 حملة أن الحوليات وتذكر. اآلشورية البالد في إال الجزية تُدفـع ولم. تُحتَل
 أنها بد ال التي ("حزازو" ضد اليةالشم سوريا في ٨٠٤ سنة جرت جديدة
 نوأ الحملتين، بهاتين ُأخضعت أرباد أن نفترض أن ونستطيع). أربادية كانت

 خالل أراضيها يف جديد من اجتازت اآلشـورية الجيوش أن نتصور
 سنة "بعلو" وضد ،٨٠٢ سنة "ارواد" دض أي ،"البحر ضد" التاليتين الحملتين
٨٠٣.  

  
  ورَزّك ضد الكبیر التحالف
 – عطار" خاض حتى سنوات، بضع سوى الخالف هذا على تمر لم

 على وال أحداثها تفاصيل على بكفاية مطّلعين نالس جديدة، مغامرة "سمك
 بين مزدوج ملكي نظام تشكيل في أفلح قد اآلرامي "زكّور" وكان. نتائجها

 قل،األ في "أفيس تل" حتى مالالش نحو يمتد النظام هذا وكان. ولُعش حماه
 غير الدمشقي "هدد بر" وكان. حلب من الغربي الجنوب في كم ٤٠ نحو على
 التي المملكة تعادل مملكة أمام مفتوحة الشمال أسواق تكون بأن اًكثير عابئ
 أنش في "سمك – عطار" خطط قيعي اهحم توسع وكان. أبيه عن ورثها

 التحالف إلى أربادً ملك وانضم. سياسيا والضعيفة المجاورة ةالدول ،"لُعش"
 تةس جاء دفق وهكذا. ددالج الحثّيين حلفاءه معه وجلب ،"هدد بر" شكّله الذي
 نراري أدد اأم. ماليةالش عاصمته" حزرك" في "زكّور" وحاصروا ملكًا عشر
 بالتفرق، إليهم اإليعاز إلى فاضطر مة،منقس سوريا يفضل كان الذي الثالث
 ددأ" مالحقة عموض وحده "هدد بر" وأصبح. نةالمدي على يستولوا لم ألنهم
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 البقاع، في الواقعة "منصواة" في. م.ق ٧٩٦ سنة عليه انتصر الذي ،"نراري
  .دمشق إلى دخل ثم

 تدم لم اآلشورية اإلمبراطورية لدى لزكّور كانت التي الحظوة أن إال
 ادأر الثالث نراري أدد ألن أو ه،جهت من غيرة عدم بببس إما وذلك طويالً،
 باألحرى أو نراري، أدد فإن الستراتيجي، موقعها إلى بالنظر بأرباد، االهتمام
 اًقرار اتّخذ السلطة، على االستيالء على كأوش قد كان الذي ايلو شمشي
 ،"نحالزي" بـ يتعلق ما في زكّور مع امخص في "سمك – عطار" لصالح
 نةس بعد جرى مراأل ذاه أن بد وال). العاصي (األورونت نهر على ةالواقع
 معركة، كل تجنّبت وريةاآلش اإلمبراطورية أن إال. طويلة دةبم. م.ق ٧٩٦
  ."حزرك" حرب عد في بأرباد واثقة غير كانت ألنها

  
  أرباد  مملكة  ونھایة  أیل - متي

  أیل - متي  معاھدات
 سنة، أربعين نحو طوال أرباد على الصمت خيم األحداث، هذه بعد

 اإلمبراطورية في أما. الطويل "سمك -عطار" حكم تهىان متى ندري وال
 وآشور) م.ق ٧٧٣-٧٨٢ (الرابع شلمناصر الملك انشغل فقد اآلشـورية،

) م.ق ٧٤٥-٧٥٤ (الخامس نراري وروآش) م.ق ٧٥٥-٧٧٢ (الثالث دان
 وكانت. مملكتهم قلب تهز واالنتفاضات الثورات كانت ابينم أخرى، عبمواض
 اآلشورية، المعطيات اعتمدنا وإذا. المتزايدة "أورارتو" معبمطا مهددة هيمنتهم

 في "ايلو – شمشي" األعلى القائد مع التعامل إلى اضطُروا أرباد ملوك فإن
 تلك في بها تنعم "كركميش" كانت التي الشهرة ننسى أال وعلينا. الفترة هذه
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 جارة حقًا أصبحت ،"كمانيس"و "يريريس" أمثال ملوكها، عهد ففي. الحقبة
  .مزعجة

 من بقايا ولدينا. آشورية لحملة أرباد تعرضت م،.ق ٧٢٤ سنة في
. فُقـدت قد عناوينها أن إال. "ايلو – متي" مع الخامس نراري آشـور معاهدة
 كان هذا ايلو - متي أن الثالث فالصرلتغالث ونصان "سفيرة" معاهدة وتُظهر

 سنة حتى حكم وقد غوش، ابن أرباد، ملك ،"سمك – عطار" بن "ايل – متي"
 حكم من األولى السنة منذ حدثت ٧٥٤ سنة حملة أن وبما. م.ق ٧٤٠

 وقد. لها اًأساس كانت وربما المعاهدة، هذه سبقت أنها بد فال نراري، آشـور
 الثالث دان آشور بين اإلنتقال فترة في استقالل حركة إبرامها سبب يكون

  ).م.ق ٧٤٥-٧٥٤ (الخامس نراري وآشور) م.ق ٧٥٥-٧٧٢(
 أرباد ملوك كان الذي الدبلوماسي النشاط إلى تشير المعاهدات هذه إن

 في العسكرية االلتزامات من قليل يذكر حيث السنوات، هذه في يبذلونه
 اختيار أن إال. والده مارسه الذي التحالف فن "ايل – متي "ورث وقد. بالدهم

  .الدمار إلى مملكته قاد "ايل – متي"
  

  المدمِّرة  األورارتیة  المعاھدة
  الثاني  سردور  تحالف

 المعاهـدة كانت "ايل ـ متي" هعلي دمأق الذي ؤومالمش اراإلختي إن
 وكانت ،"وان" بحيرة من ابتداء تتوسع تفتأ ال "أورارتو" فكانت. األورارتية
 النفوذ من التملّص في ترغب شمالية دولة كل على تُفترض وصايتها
 ،"أرباد" من القريبة المناطق عن الحديث على اهن رنااقتص وإذا. اآلشوري

 مطلع في الحديث ـ الحثّي العهد بلغت قد كانت "منوا" الملك حمالت فإن
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 في األورارتي الضغط واشتد). مالطية ("ميليد" منطقة دخل إذ الثامن، القرن
 أو ـ الرابع شلمناصر واضطر ،)م.ق ٧٦٦-٧٨٩ (األول "أرغيشتي" عهد
 تل في عليها عثر كتابة في بانتصاره، يتباهى الذي ايلو شمشي رىباألح
 ،٧٧٩ ،٧٨٠ ،٧٨١ (مرات ستَّ أورارتو إلى الزحف يعيد أن إلى ـ أحمر
 ورآش انتباه شغل قد الداخلي االستقرار عدم كان وإذا). ٧٧٤ ،٧٧٦ ،٧٧٨
 بل يتالشَ، لم األورارتي التهديد فإن الخامس، نراري وآشور الثالث دان

 بفترة القرن هذا منتصف وبعد). ٧٣٣-٧٦٥ (الثاني "سردور" مع حدةً ازداد
 أيضا معاهدته إلى انضم وقد. "ميليد" وعلى "كموخ" على استولى وجيزة،

 الجديد، اآلشوري الملك لفع رد أثارا وبذلك كركم، وملك ايل متي
  .الثالث فالصرتغالت

 مع ،"كموخ" ملك ان من "أرباد" به قامت الذي الحاسم الدور ويظهر
 ةالجزي يؤدون الذين بين ماثلين يزالون ما ،"كركم"و "ميليد" ملكَي

. بينهم من فليس أرباد ملك أما. م.ق ٧٣٨ سنة اآلشـورية لإلمبراطورية
 والمكان. حلّها على فالصرتغالت سيحمل تمثّله مملكته كانت الذي روالخط
 دق ورارتوأو اإلمبراطورية بين قائمال النزاع في ما لوقت أرباد احتلته الذي
 مالالش نحو اآلرامية اللغة حققته الذي المدهش بالتقدم عالقة ذا يكون

 وهي ،١٩٩٤ سنة فتْاكتُش آرامية آثارية كتابةٌ ذلك أظهرت وقد. رقيالش
 بالقرب االكتشاف هذا تم ولقد. المانية البالد يف الثاني رجونس عهد إلى ودتع
 المستقبل في وستُنشَر الدرس، قيد تزال ما وهي دستان،كر في بوكان من

  .القريب
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  أرباد  وتصفیة  آشوري  إنتصار
 تحديد الصعب من لتجع الرديئة الثالث فالصرتغالث كتابات حالة إن

 مةالحاس ةالمعرك ان ويعتقَد. امجراه تكوين ادةوإع الحربية العمليات عموق
 هجمة وان ،"كموخ" في جرت ،"أرباد" ثم "كركم" اجتياح قبل ،"سردور" ضد
 أكثر ورارتوأ ضحية كان الذي "كموخ" ملك اقاده ربما الصاعقة فالصرتغالت
 ورارتوأ هزيمة تضع التي الكتابات بين نوفّق أن يسعنا ال ولكننا. حليفها منه
 ذلك، ومع. "كموخ" في تضعها التي الكتابات وبين أرباد، في. م.ق ٧٤٣ سنة

 "أرباد" مملكة فإن ر،أم من يكن مهما. عليها التعويل كنيم معطيات فهناك
. راتالف غربي شُكّلتا اللتان األوليان اوهم األقل، في مقاطعتين كونت المنحلّة

 ملكها بإسم مطبوع برونزي صولجان رأس على) كالح (نمرود في عثر وقد
  .األخير

  
  الغزو بعد  األربادیة  األراضي
 بقية طوال اآلرامي شعبها وعن المنطقة هذه عن اًشيئ نعرف نكاد ال

 الغزوات دبع الوجود في استمرت قد المواقع مأه أن ويبدو. الحديدي العصر
  .حضاري تقدم أي فيها نالحظ ال ولكننا. المتتالية

 اسم ("ايني -زير - سن"و) آرامي اسم ("كباري سيع" أنصاب إن
 الفني التقليد تعكس تزال ما ،"نيرب" في القمر لإلله كاهنان وهما ،)آشوري

 األقدم واآلرامية الحديثة - الحثّية الجنائزية األنصاب في المتّبع واالسلوب
 الشرقية سوريا في وللتدين اإلعالمي للفن مطابقة نفسه الوقت في انها. منها
  .اآلشوري العهد في
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 وهي. (م.ق ٥٧٠ لسنة بيع عقد لدينا الحديثة - البابلية العهود من
 وصلنا الذي الوحيد اآلرامي اللوح وهو ،)الثاني نبوخذنصر لملك ٣٤ السنة
. األعالم في "ايل – بيث" المقوم تغلّب اهن ويالحظ. ابقةالس أرباد مملكة من

 األلواح في وسنجده الشرق، في اًنادر ليس االسم هذا أن إلى اإلشارة وتجدر
 إلى يحدونا دالعق اهذ في ذكره أن إال. رمص في اكتُشفت التي اآلرامية
 األلواح اأم. أرباد مملكة دنم إحدى ماس مثل "ايل -بيث" حضور في التفكير

 ل،باب بالد في كُتبت أنها األرجح فمن ،"نيرب" في وجدت التي المسمارية
 نُفوا قد كانوا الناس هؤالء أن بد فال. هناك المنفيين من عائلة بذلك وقامت

 مرات ورياس جيوشه اجتازت الذي ثانيال نبوخذنصر عهد في "نيرب" من
 عادوا أحفادهم أن إال. بابلية ماءأس المنفيين هؤالء معظم تبنّى دولق. عديدة

 معهم وحملوا الميالد، قبل السادس القرن نهاية نحو في األصلية بلدانهم إلى
  .النفيسة الوثائق هذه
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  لعـش -  ــاةـحم
  

 واآلن. أرباد مملكة أو يأغوش بيث ةمنطق إلىسابقاً  تطرقنا لقد
 التي المهمة اآلرامية المناطق من وهي لُعش، - حماة منطقة بالبحث نتناول
  .اآلشوري التاريخ في دورا لعبت

 – ةحما" ةمملك عن أي الجنوبي، "يأغوش بيث" جار عن اآلن فنتكلم
 تحظ لم التي المنطقة هذه فإن. "لُعش" عند طويالً وسنتوقف. المزدوجة "لُعش
 الجغرافي موقعها إلى باإلضافة كانت، انها يبدو المؤرخين، هتمامبا اًكثير

 من إبتداء التاريخية أحداثها نتتبع ولكننا. حماة قبل آرامية أرباد، من األقرب
 ثالثة المقال هنا اولنوسنت. ١رامييناآل حوزة في فيه وقعت الذي الزمان
 هذه في آرامي رئيس كأول رزيب الذي زكّور، دوعه لُعش، : عمواضي

  .اآلرامية اةحم ومملكة المنطقة،

                                                
 ٨٥٣ سنة من إبتداء الثالث، شلمناصر ورياآلش الملك ضد اًقائم راعالص كان حينما آرامية حماة تكن لمـ ١
 .م.ق
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  ُلُعش
  وشلمناصر  ناصربال وآشور  ُلُعش

 في "پاتينا" على الثاني آشورناصربال الملك بها قام التي الحملة خالل
 هذه وكانت. آشورية مستعمرة إلى "أريبوا" ةمدين أحال م،.ق ٨٧٠سنة نحو

 في فظائع اآلشوري الملك واقترف. "لوبرنا" للملك حصينة قلعة المدينة
 ةالرواي هذه ظروف من فُّنستش وقد. "أريبوا" ةلمدين ةالمتاخم البلدة "لوهوتي"

 دتجس وكانت. "لوهوتي" من جزءاً اًجغرافي تشكل قبل من كانت "أريبـوا" ان
 اوةقس فإن ر،أم من يكن مهما. المتميزة ةالمنطق هذه على الپاتينية ةالوصاي

 بالذكر، جديرة غنيمة توفّر وعدم. كلها الحملة هذه طوال دةفري المجابهة
 كانت التي بتلك شبيهة حربية عجالت إلى أو ما، اللةس إلى اإلشارة دموع
 مجتمع في تفكيرال إلى يحدونا هذا كل "أديني بيث" أو "بخياني بيث" حوزة في

: عدالص مختلف على منظم غير يزال ما ولكنه ه،حريت على حريص ديني،
 التي الصورة مع حسنًا يتجاوب ما ذاوه. والعسكرية واإلقتصادية السياسية
  .األولى اآلرامية الشعوب نع تمثلناها

 دعه يف اذكره يرد التي" يلوهوتـ" موقع دتحدي اعلين بيصع
) العاصي (األورونت نهر اآلشوري الملك هذا واجتياز. آشورناصربال

 الذي "يراقو" وجبل. الجنوب نحو يتّجه انه إلينا يوحي "كونولوا" من إنطالقًا
 من الثالث شلمناصر مسيرة من جزءاً أيضا سيكون طريقه، في يحاذيه

 اًأخير. "ابريش بجبل" الجبل هذا تشخيص ويمكننا. حماة مملكة إلى امانوس
 الشبه من شيء سماال لهذا يكون وقد ،"سنغورا" النهر صربالآشورنا يسمي
  ."الشغور جسر" باسم

 ولالوص سبيل في مراحل ثالث يقطع أن ورياآلش الملك على وكان
 هلالس في ت،األورون وادي يف ةنقط نحو يوجهنا كله ذاوه. "أريبوا" إلى
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 التقليدية الطريق ازهتجت الذي "زوية" جبل مالالش من يقطعه الذي الخصيب
  . وحلب حماة بين

 لمناصرش سيسميها إذ عة،واس منطقة كانت "لوهوتـي" أن بد ال
 ق،دمش مثل دةبعي بالد على يحتوي الذي غزواته مجمل في بدوره، الثالث
 "لوهوتي" ان النص، هذا منظور في الواضح، من. "حماة" يذكر ال ولكنه
 اإلرتباط وهذا. مرتبطان البلدين أن إلينا يوحي قد وهذا. أيضا حماة تمثّل

 الملك ترك أن فبعد. قرقر إلى شلمناصر الملك زحف قصة من أيضا يستشفّ
 مدينة" األقل، في بينها، ومن حماة، ملك من مدن ثالث على استولى حلب،
 مواقع ذكر في الدقة عدم من وبالرغم. قرقر إلى بلوغه قبل وذلك ،"ملوكية
 في يبتدئ كان حماة على داءاإلعت أن يبقى نطباعفاال النص، هذا في المدن

 قبل التاسع القرن في المنطقة هذه استقرار عدم نرى وهكذا. "لوهوتي"
. آشورناصربال بترها جزئيا، عليها سيطرتها" پاتينا" فرضت أن فبعد. الميالد

 يد على منها إنتُزع انه إال حماة، به طالبت أو بحماة، تشبث دفق تبقى، ما أما
 سلطة ضعفت حينما مرتبكة حالة في فيقع يعود لكي الثالث، شلمناصر

 !اًسريع التأرجحات هذه تنته ولم. قرن ربع دةلم الفرات غربي في ورييناآلش
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  الجغرافیة ومضامینھا زّكور كتابة
 ٢"أفيس تل" في إكتُشف أثر وهو لزكّور، اآلرامي النص نصب إن

 الميالد، قبل الثامن القرن من األولى العشر السنوات في تاريخه تحديد ويمكن
   :ثالثة أمورا إلينا يوحي

  ."حزرك" تسمى مهمة مدينة قرب أو في ُأقيم النصب هذا إن -١
  .٣عينه المصدر هذا في" لُعش" تُدعى بالد قلب في كانت حزرك إن -٢
  ."أغوشي بيث" جنوبي ولكن سوريا، شمالي تقع كانت حزرك إن -٣

 إذ الحالي، أفيس تل موضع في كانت "حزرك" أن يرى من اكوهن
 تقع التي المنطقة في مسكون موقع أهم الحديدي العصر في كان التل هذا أن

  .ضمنها حزرك
  

  ُلُعش  في  اآلثاریة  والتنقیبات  أفیس  تل
 مع يتناسب آراميون يسكنها ريفية كمنطقة "لوهوتي" وصف إن

 ماليش وقويق، األورونت نبي الواقعة ةالمنطق عن اآلثار علم معطيات
 إنه. حديثة ـ حثية آثار من السهل يخلو افامية، حتى حلب فمن. "غاب"

. ٥"طوقان تل"و ،٤)إبال ("مرديخ تل" مثل ة،قديم مدن عدة أطالل على وييحت
 بلغ أن دبع الحديث، البرنزي العصر في اًكثير قلَّ قد كان سكانه ددع أن إال

                                                
 الجنوب في كم٤٠ نحـو وعلى ،"أدلب" من رقيالش الجنوب في كم١٢ نحو افةمس على الموضع هذا يقعـ ٢

 .حلب من الغربي
 وكانت فرس، طقم في أمامية قطعة وكانت). كالح (نمرود من عاج قطعة ظهر على اًأيض لُعش تظهر ـ٣

 .بارز بنقش مزينة القطعة
 .أفيس تل جنوبي كم١٠ على حلب، من الغربي الجنوب في كم٥٠ نحو مسافة على “ إبال ” تقعـ ٤
 الشرقي الجنوب في كم١٠ وعلى حلب، من الغربي الجنوب في كم٤٥ نحو مسافة على طوقان تل يقعـ ٥

 .أفيس تل من
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 قرى سوى عادة هناك تكن لم ولكن الوسيط البرنزي العصر في هذروت
 ،اًكثير إزدهرت "أفيس تل" أن شك ال. "مرديخ تل" مثل تجمعات أو صغيرة

  .٦"هكتارا ٣٢ مساحة تغط انها حتى
 ١٩٧٢و ١٩٧٠ نواتالس في تُأجري التي ةاآلثاري التنقيبات إن

 كانت "سأفي تل" نأ ترى ،١٩٨٦ سنة منذ تمرةمس تزال ما والتي ،١٩٧٨و
 الموقع هذا وإن الميالد، قبل الرابع األلف من األول النصف منذ مسكونة

 حول عظيم ورس وُأقيم التمدن، من بفترة الوسيط البرنزي العصر في اجتاز
 ةقطيع بدون عشر، الثاني القرن في هناك الحديدي العصر وبدأ. المدينة
 عبالطب الحديدي لعصرا بدايات وتُظهر. ٧الحديث البرنزي رالعص مع حقيقية

 وإذا مدهش، الماضي مع السيرامي التقليد استمرارية أن إال ،االفتقار عالمات
 بالعصر الخاصة المخازن فإن الجنوب، في عما تختلف الخزفيات كانت

  .فلسطين في شأنها هنا، كثيرة األول الحديدي
 ولما المادية "أفيس تل" لثقافة االستعراض هذا في شيء ال ولكن

. "حزرك" بمدينة الموقع هذا نشخص أن بالتأكيد لنا يتيح المواقع من جاورهاي
 – لوهوتي" من اًجزء تشكل كانت "أفيس تل" أن في نشك ال فنحن ذلك، ومع
 خالية تقريبا كانت المنطقة هذه أن رتُظه قدمناها التي المعطيات ألن ،"لُعش
 - اًحثي اًاستعمار رفتع لم وانها م،.ق ٨٧٠ سنة نحو في المدنية الحياة من

 القرن في متأخر، دعه في إال فيها تتأكد لم ةالمدني الحياة وأن ،اًرصين اًحديث
  .اآلرامية يتكلم آنذاك كان رئيسها وان ع،التاس

                                                
 .مثالً كركميش من أقل ولكنها زنجرلي، مساحة من تقرب وهيـ ٦
 البرنزي العصر من بيت فوق ُأقيم قد األول الحديدي العصر من بيتًا القطاعات أحد في وجدوا لقد حتىـ ٧

 .مخططهما في تغيير بدون الحديث،
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 مع صلة بغير يكن لم العصر ذلك في أفيس تل عرفته الذي النمو إن
 ضعفت فيها التي ةاألزمن فطوال. "زكّـور" نصب ايرويه التي األحداث

 اإلمبراطورية أهملتها التي لُعش فإن م،.ق ٨٣٨ سنة بعد اآلشورية، زواتالغ
. فيها فاستقر "زكّور" إجتذبت انها دب ال ،"حماة" من إنتزعتها قد كانت التي
 كانا وتحصنه الموقع هذا توسع فإن حقًا، حزرك هي "أفيس تل" تكان وإذا
 ماليةالش أراضيه في األمن نيضم أن ادأر الذي الطموح الزعيم هذا عمل من

 فال أمر، من يكن مهما. ازدهارها ذروة في كانت التي "أرباد" ةمملك إزاء
  ."زكّور" قبل منظمة مملكة كانت "لُعش" أن إلى يشير شيء

  
  زّكــور   عھـد
  زّكـــور  أصل

 زكّور أن وبما. "لُعش" تاريخ في دةجدي حقبة زكّور عهد افتتح لقد
  .الخاص باهتمامنا اآلن من سيحظى فإنه لحماة، آرامي ملك أول اًضأي وه

 الملكية الكتابات من النقيض فعلى. أصله حول يدور األول والسؤال
 واحكم الذين الملوك أما. الملك أبا ٢٠٢و KAI ميتس ال الغربية السامية

. وريةح ماءأس يحملون كانوا فإنهم الميالد، قبل التاسع القرن في قبله حماة
 ـ الحثية للسيطرة اًحد وضع آراميا مغتصبا اعتباره على المؤرخـون ويتفق

  .حماة على الحديثة
 مثل نفسه تقديمه هو زكّور أصل عن لدينا التي الوحيدة اإلشارة إن

 ال "عالمتواض"بـ "أنه" ترجمة أن إال. كتابته من الثاني السطر في  "أنه إش"
 باألحرى تمثل "أنه". النص بقية مع وال ملكيةال الكتابات أسلوب مع تتجاوب

  .األوسط الفرات على الواقعة) خناتو باألكدية) (عانة ("نهأ" مدينة
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  السلطـة  على  اإلستیالء
 لمقاطعة يةالرئيس المراكز أحد كانت زكّور وطن "عانة" إن

 اًرسمي البالد وكانت بابلية، كانت البالد في السائدة والطبقة. "سـوحو"
 هبالس ان إال. م.ق ٨٠٠ نةس نحو في وريةاآلش لإلمبراطورية عةخاض

 زعيم مثل زكّور نتصور أن ونستطيع. باآلراميين مسكونًا انك بها المحيط
 صغيرة مملكة له واقتطع حماة على استولى األوسط الفرات في آرامية فرقة
 حتّلا الذي رازون أو أورشليم، على داود استولى مثلما الوسطى، سوريا في

 أن إال. ورزكّ حالة في كبيرة كانت قطعها يجب التي المسافة لكن. قدمش
 إلى الزاحف اآلرامي الغزو في يؤيدها ما لها رةالمغام هذه بمثل القيام ةإمكاني

 كتابات في الحدث لهذا عديدة روايات دونج .حماة من رجل بقيادة "القـو"
 حماة إلى زكّور مجيء بعد سوحو حاكم ،"اوصور – كودوري - نينورتا"

  .سنة ثالثين بنحو
 بالد الكتساب وسيلة أصبحت التي البالد نعرف أن الصعب من

 للفئات ةاإلعتيادي الطريق فإن. حماة تكون أن األرجح من ولكنها. أخرى
 ريبش بجبل إما تمر كانت الغربية ورياس إلى األوسط راتالف من اآلرامية
. السابقة أديني بيث بمضايق وإما ألول،ا تغالتفالصر دعه في كما وتدمر
 الطريق أما. حماة إلى بل "لُعش" إلى ليس تؤدي األولى الطريق وكانت
 القرن نهاية في كانت ولكنها الكثيرة، واتللق اعتيادية أكثر فكانت الثانية
 الموالين من انه زكّور أظهر فسواء. "ايلو – شمشي" قبضة في التاسع
 وكان وريين،اآلش سيطرة تحت آنذاك تكن لم شلُع نفإ ال، أم وريينلآلش

 ما الماهر "تورتان"و السوري، قالتناس إضعاف وهي فائدة زكّور لمبادرة
  .لعبوره ليتصدى كان
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 نبي المفترض سوالتجان ٢٠٢و KAI في "حزرك" على التشديد إن
 في دهعه ان اإلعتقاد إلى عتدف قد ،"لُعش" ةثقاف مثل آرامية وثقافة زكّور
. دويالته عاصمة "حزرك" جعل قد كان وانه هناك، بدأ قد كان الفرات غربي

 أو لحتاريكا ذكر دون "حماة زكّور" ألن أكيدا، ليس اإلفتراض هذا نأ إال
 قبل ٧٩٠ سنة نحو في كُتب الذي انطاكيا نصب مع سيظهر الذي وه لُعش

 قررها التي سمةالمقا تطال ما بقدر مالئما المعطى هذا ويكون. الميالد
  .زكّور دول من الشمالي الجزء "ايلو – شمشي"
  

  المجاورة  دانــالبل  لـفع  رّدة
  زّكــور  صعود  أثاره  الذي  العدوان
 أن أو يجتاز أن منه األمر القتضى لُعش، إلى اًرأس زكّور سار لو

 محدودة كانت الوسائل فإن. "أرباد" ممتلكات من الشرقي الجنوب حول يلتفَّ
 يمنع أن استطاع ولما م،.ق ٨٠٤/٨٠٥ نةس فشله دبع "سمك ـ عطار" لدى
 مقاومة يستطيع كان ولما ه،أراضي خالل من لُعش إلى الدخول من ورزكّ

 لملك كان فقد ذلك ومع. حماة من اًإنطالق الجنوب من أتته لو زكّور هجمة
 وقلقه دهحق نوكا. اًسياسي ما اًنوع شاغرة كانت التي لُعش في أطماع أرباد

 االمتداد في واقعة وكانت منه، انتُزعت المنطقة هذه أن رأى حينما كبيرين
  .الجنوب نحو لتوسعه المباشر

. زكّور صعود من االستياء في اًوحيد "مكس ـ عطار" يكن ولم
 باالحتفاظ الدمشقي حزائيل يكتف لم التاسع، القرن من الثالث الربع والفط

 وب،الجن في جيرانه على والسيطرة وريةاآلش طوريةاإلمبرا تجاه باستقالله
 وراء ما إلى قليالً تجاوز وحتى ،"پاتينا ـ اونقي" شؤون في لتدخ قد بل
 وال حماة، من التعاون بعض بدون ممكنة العمليات هذه كانت ولما. راتالف
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 هذه إخضاع في. م.ق ٨٤٢ سنة نحو في أفلح قد كان شلمناصر أن شك
 الجزية بدفع إنتهى المقاومة، روح أوالً كان الذي ،"اورهيلينا" فالملك. البالد

 ابنه ان على الةرس تطلعنا خلفه، عهد وفي. اآلشورية لإلمبراطورية
 ملك "اوصور ـ ابال ـ مردوخ" عم تجارية عالقات في كان "اوراتاميس"
 ٨٣٢ وسنة. م.ق ٨٤٢ سنة بين الثالث لمناصرلش الجزية أدى الذي وحوس
 لخططه، حماة إخضاع وفي السياسة هذه قلب في أفلح قد حزائيل وكان. م.ق

 استطاعة في يكن ولم. ممكنة سوريا شمال في الحربية عملياته كانت لما وإالّ
 كانت التي لُعش ـ حماة نهضة أمام مباٍل غير يظل أن "هدد – بر" وريثه

 مبراطوريةاإل مع اصطدام ثمة أكان واءس أنجزه، قد والده كان ما إلى يءتُس
 دمشق، من لتحررها اًنذير كان لُعش نمو يؤكد الذي حماة اتساع فإن ال، أم

  .٨الخاص حسابها على تجارية إتفاقات بإبرام لها يسمح أن يستطيع وكان
  
  
  

  زّكــور ضد  التحالف
 الشمال في منشغالً كان الثالث "نراري ـ ددأ" ان األخبار لنا تروي

 لعطار أتاحت فرصة هذه وكانت. ٧٩٧ سنة ىحت ٨٠١ سنة من الشرق وفي
 في فشلهم بعد قواهم تردوايس أن الحديثين ـ الحثيين وحلفائه سمك ـ
 بر" كان الذي رالكبي التحالف إلى ينضموا لكي حزرك، وفي "اراهوبونيكبا"

) پاتينا ("وعمق "قوِي" دفعت التي هي أرباد ان شك ال. زكّور ضد دهيع "هدد

                                                
 يتعلق اقتصادها انوك ،"الملك طريق" من هام جزء على يطرتس الجغرافي، موقعها بسبب دمشق، انتكـ ٨

 إسرائيل / دمشق عالقات في العامل هذا أهمية إلى يشير ما المقدس، الكتاب في وهناك،. الدولية بمبادالتها
 ).٣٤/٢٠ ملوك ١ راجع(
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 عشرة الست الممالك إلى اإلنضمام إلى) مالطية ("ميليد"و "لسمأ"و "كركم"و
 في ةالرغب نأ البعض يفترض ما غالبا. حزرك ولح جيوشها خيمت التي

 هؤالء جميع دتوح أن قادرة وحدها كانت وريةاآلش اإلمبراطورية ةمقاوم
. "دـميلي"و "وِيـق" مثل حزرك، عن بعيدين مشاركين تجتذب وأن الملوك،
 هذا إلى اإلنضمام إلى زكّور إضطرار حزرك حرب ستهدفتا وربما

  .التحالف
 ورية،اآلش اإلمبراطورية ضد اًموجه يكن لم فالتحال هذا أن ويبدو

. الشمال حلفاء ضد انتقاما مارس انه يظهر ال الثالث "نراري – ددأ" إن إذ
 يجب وحلفائها، أرباد ضد اآلشورية الحربية العمليات على للحصول

 معركة بعد حاالً إتّحدوا الشمالية والمجموعة قـدمش أن تراضاإلف
 بالحمالت بعوق حزرك على هجومهم وان ،)٨٠٥ سنة ("اراهوبونيكبا"

 الصعب من ولكن). ٨٠٣ نةس ("بعلو"و) ٨٠٤ سنة ("حزازو" ضد وريةاآلش
 تقام هذه وان مال،الش بلدان على اداالعتم تطاعاس "دده بر" أن االعتقاد
 إسرائيل، ملك ليوآش معاصر وهو ،"هدد بر" نأ ثم. فشلها دبع حاالً بالحملة

  .م.ق ٨٠٤/٨٠٥ سنة منذ دمشق عرش على يكن لم
  

  حـــزرك نجاة
 في زكّور، كتابة إن الكبير؟ التحالف هذا فشل رحنش أن يمكننا كيف

 شأن من وكان. "شماين بعل" إلى إالّ حزرك نجاة تنسب ال المبتورة، حالتها
 أن يسعنا قد الحدس، هذا أمام ولكننا أخرى، أشكاالً تتلبس أن األعجوبة

 الملك بها قام حملة التاريخ ويذكر. آشوري بتدخل حزرك نجاة نشرح
 عن الحصار رفع مع تطابق أن يمكن الثالث "نراري – ددأ" اآلشوري

  .حزرك
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 الشمال، في وحلفائها أرباد قمع في "نراري – ددأ" أفلح أن فبعد
 سوريا إلى عاد ،٧٩٧ سنة حتى ٨٠١ سنة من أخرى، مواضع في وانشغل

 ولح تحديدها يمكن منطقة وهي ،"منصواة" إلى توجه ثم. م.ق ٧٩٦ سنة
 كانت الغامض، االتجاه هذا من وبالرغم. دمشق من الغربي مالالش في بعلبك
 ةالحمل مع) تمثيلها (تشخيصها يمكن التي دةالوحي تبدو. م.ق ٧٩٦ سنة حملة
 الواقعة الدول لسلطته أخضعت والتي دمشق حتى "نراري – ددأ" ابه امق التي

  .سوريا جنوبي
 من ةباهظ جزية أخذ انه اآلشوري الملك يدعي الزمان، هذا في

 نميز وحالما. "بالطه داخل الملوكية، مدينته دمشق في"  وذلك ٩"ماري"
 سنة/ ٨٠٥ سنة في ماليةالش سوريا على الحمالت عن دمشق على اراالنتص
 يميل فالتاريخ. حزائيل هو "ماري" أن لنفترض سبب لنا يبقى ال ،٨٠٤

 القديم والعهد "الرماح" نصب يجعله الذي "هدد بر" وريثه إلى باألحرى
  .إسرائيل ملك ليوآش اًمعاصر

. حزرك نجاة إبان جرت التي داثاألح تخيل لنا يتسنى قد وهكذا
 ـ رقبالتف "نراري – ددأ" إليهم أوعز المدينة، وارأس أمام الحلفاء كان ابينم
 نراري - ددأ أن أو العناد، "هدد بر" أظهر وسواء. األمر هذا معظمهم لفامتث
 حزائيل، إبن ضد سار فإنه ،اًقديم اًحقد يفرغ لكي ةالرائع الفرصة هذه انتهز

 اآلشوري الملك يكون وقد الدمشقي، البقاع في ،"منصواة"  في عليه وانتصر
  .دمشق إلى دخل ذيال األول

  
  

                                                
 بر" ألخي علم ماس فيه يرى من وهناك عظمتهم، ذروة في قدمش لملوك لقبا "مري – ماري" يكون قدـ ٩

 .وجيزة فترة العرش على سبقه قد يكون "هدد
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  حــزرك حرب بعد ُلُعش - َحماة
 ان سواء طويلة، مدة الثالث نراري ـ ددأ لدى زكّور حظوة تدم لم

 فضل اآلشوري الملك ان أو اآلشورية، البالد نحو اًكافي والء يظهر لم زكّور
 كائن االستراتيجي رةاألخي البالد هذه عموق نأ يماسال أغوشي، بيث مراعاة

 نيضم ثمة من وكان ولاألناض وبالد ماليةالش سوريا بين الطرق ترقمف في
 ان اأنطاكي نصب يرويش. مرغوبا تعاونه لويجع جيرانه في مستمرا تأثيرا له
 سمك ـ عطار بين حدودي خصام في أرباد ملك لصالح حكم نراري ـ ددأ

 ذاه ان. تاألورون من بالقرب الواقعـة "تخلسي" مدينة شأن في وزكّور،
 وكركم، كوموخ بين لالحتكام خالفًا إذ ،٨٠٥ سنة عن بالتأكيد رمتأخ الحادث
 كذلك بعد، من تُذكر ال رامات ـ وسمو معنيا، طرفًا ايلو - شمشي يظهر
 ألن حزرك، حرب عن نواتس بضع متأخرة تكون أن يجب "تخلسي" تسوية

 حرب عدب مثلما ،٧٩٦ سنة تدخل بعد أرباد، من حذرا كان نراري ـ ددأ
  .٨٠٤/٨٠٥ سنة

 الحدود، ائرس شأن وعرة تكان حماةـ  أرباد حدود ان بد ال
 محدود، لوقت إال نافذة تكون ال قد ألرباد ههنا ُأعطيت التي واالمتيازات

 من الكبير القسم ترك الذي األورونت، لنهر الكبير المنعطف من بالقرب
 المدن لوائح ن،الثام رنالق حلوائ به توحي ما وهذا. زكّور سلطة في مجراه

 رتغالتفالص بها ألحقها التي المقاطعات لوائح ذلكوك ذكرناها، التي األربادية
 جبل"و "األقرع الجبل" تضم ال األخيرة وهذه. م.ق ٧٣٨ نةس في الثالث
 الواقعة والمدن ،"حتاريكا" اآلشوري باسمها زركح كذلك بل ب،فحس "بريشا
 كم٣٠ مسافة على الواقعة تريب وهي ("بيإليتار" مثل الشمال، إلى أكثر

 الغربي الجنوب في كم٢٠ بعد على الواقعـة زيتان ("زيتانو"و) حلب غربي
 "سيميرا" مثل ساحلية مناطق أيضا تتضمن اللوائح هذه إن وبما). حلب من
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 زمـان في وربما قرقر، حرب زمان في مستقلة تزال ما كانت التي" نوأس"و
 - لحماة الحدودية التوسعات نم جملة أيضا بنحس أن فعلينا أيضا، زكّور
 انتزع قد "نراري – ددأ" ونيك أن شالمده لمن وانه تاريخها، نجهل لُعش

 تكـون ال قد وزيتانو، ايليتاربي مثل أخرى، مدنًا نأ إال. زكّور من حزرك
 قد أنها أو الثامن، رنالق في الحق، وقت في إال حماة يادةس تحت وقعت

 أحد إلى أو إليه تُعاد أن قبل ،أنطاكيا نصب زمان في ورزكّ من زعتانتُ
  .خلفائه

  
  ة ـاآلرامی  اةـــَحم  ةــمملك

  َحماة  جغرافیة 
 فيها تتالشَ لم حماة، في السلطة دمقالي على زكّور تولىاس حينما

 فباإلضافة. وضحاها ليلة بين عالتاس القرن في المستعملة الهيروغليفية ةالكتاب
 ثقافي توازن حلول تؤكد عينها باللغة أخرى كتابات هناك اآلرامي، نصبه ىإل

  .جديد
 "اورهيلينا" زمان من مبدئيا تنطلق أن بيج كان حماة جغرافية دراسة إن

 اللاالحت ضد وريةالس الدول من راكبي قسما لقضيته يكتسب أن عرف الذي
 الحي" ساللته تأقام وقد ،٨٤٥و ٨٤٨و ٨٤٩و ٨٥٣ السنوات في وريشاآل

 ذلك في المملكة وكانت. الحالية حماة قلعة من الجنوبي القسم في "الملكي
 ومن ورية،الس الصحراء الشرق ومن ولُعش، پاتينا مالالش من تحدها الزمان
 احلية،س دويالت من طويلة سلسلة الغرب ومن دمشق، مملكة الجنوب
  ."اريةانص جبل" يحاصرها الشرقية، الجهة في معظمها

 كانت رقيالش هبالس من جزء أي ندري وال مبهمة، الحدود هذه إن
 - حماة حدود قضية عن منفصلة غير تبدو القضية وهذه. به تطالب حماة
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 الجنوب وفي. ثابتة نتائج إلى اآلن حتى عنها البحوث تؤد لم التي دمشق
 نحو في ةالمنطق هذه حماة وحكمت. الواسعة حمص فتحة تنفتح كانت الغربي

 الساحل، من انطالقًا الهجمة وقعت أخرى، أزمنة وفي. الثامن القرن منتصف
. اةحم غياب دبع) أرواد (وارادوس الحديث، البرنزي العصر في أمورو
 الحدود هذه أن بد وال. الداخل نحو الساحل نم سيطرتها الدول هذه ومدت
  .تقلّباتها على بكفاية عينمطل لسنا أننا إالّ. ديحديال العصر في متحركة كانت

 يدعي التي وتلك. م.ق ٧٣٨ سنة لوائح دن،للم القديمة اللوائح إن
 منرس أن حقًا لنا تتيح ال ،٨٤٨ سنة أو ٨٥٣ سنة احتلها انه الثالث لمناصرش

 لحماة األولى النواة تحديد سبيل وفي. زكّور عهد قبل كانت كما حماة حدود
 اعتمادنا من رأكث منطقتها وفي حلب وبيجن في كتابات اكتشافات نعتمد

 رىأخ دةوواح حماة، من يه الكتابات ذهه من فخمس. دنللم القديمة اللوائح
 رىأخ وكتابة ،١١يفاروس "مخارد" نم وغيرها ،١٠)المديق ةقلع (ةأفامي من

 من اباألنص هذه وتأتي. ١٢"رستان" قرب دتوج "المديق" ةلكتاب مماثلة
 في إنها. ةالملكي المنشآت تطري تقريبا وكلها ،"اورتامي" ابنه ومن "اورهيلينا"

. األورونت وادي من األفضل الجزء على للسيطرة حسنة استراتيجية عمواق
 وعلى" غاب" من الشرقي الجنوب على واحد آن في تسيطر أفامية وكانت
 من يفارس األورونت ويكتنف. وجنوبا شرقًا الممتد الصحي المناخ ذي السهل
 نقاط غالنيش ،"تانرس" إلى إضافةً ان،الموقع وهذان. حماة مثل ها،جانبي

 بد فال ،"اشارنة تل" أما. واألورنت سوريا لوسط الرئيسية رقالط بين الملتقى
                                                

  .حماة من الغربي الشمال في كم ٤٥ على والرومانية، اإلغريقية افامية ـ١٠
 من الغربي الشمال في كم١٤ مسافة على حماة، إلى المؤدية الطريق شرقي تقع كبيرة قرية مخاردـ ١١

 من الغربي الشمال في كم٢٣ مسافة على األيمن، األورونت شاطئ على فتقع شيزار أو "فارسي" أما. حماة
 .حماة
 .وحماة حمص بين الطريق منتصف عند األورونت، من الشمالي الشاطئ على "رستان" تقعـ ١٢
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 هام معبر على يسيطر إنه. المحصنة النقاط شبكة من جزءاً يشكّل كان انه
 يضاهي مضخ لت إنه. أنصارية لبجب تجتاز طريق وعلى األورونت من

 لمملكة حدا وضع حينما نصبا الثاني سرجون هفي أقام وقد حماة، ةقلع حجم
  .م.ق ٧٢٠ سنة حماة

 نم الجزء هذا ولح تتمحور التي حماة نواة تحدد عالمواق هذه إن
 يبتعد وحيث بالجبال، الشرقية الجهة من مغلقًا ليس الذي األورونت وادي
 بواسطة للري النهر مياه من ويستفاد. أنصارية جبل عن تدريجيا النهر

 مورد أهم تشكّل التي الزراعة لتأمين تكفي ال األمطار ألن وذلك. النواعير
  .للسكان

 حماة قلعة في عثر دولق. لحماة المادي االزدهار تقدير بالصع من
 هذه في أخرى آثار على عثر كما كمالية، وأغراض معدنية أسلحة ىعل

 ان االكتشافات هذه وتُظهر. حماة من أصلها البلدان من غيرها وفي المملكة،
 مدارس لها وكان. وريةالس الدول ائرس مثل نفسها األشياء تنتج كانت المملكة
 أقل كانت المملكة هذه عاصمة ان يالحظ حينما المرء شويده. للمهنيين
  .الصغيرة سمأل مملكة عاصمة من إمتدادا

  
  زّكور بعد  َحماة  تاریخ

  اآلشوریة  اإلمبراطوریة  مع  متوترة  عالقات
 ان ورأينا. داج غامض زكّور بعد شلُع ـ حماة تاريخ إن

 مالت قد كانت حزرك، حرب من نواتس بضع بعد اآلشورية، ةاإلمبراطوري
 مدينة شأن في وزكّور، مكس ـ عطار بين حدودية خصومة أثناء أرباد، إلى

 نجهل الذين زكّور خلفاء عهد في راستم قد التوتّر هذا ان يبدو "نخالسي"
  .أسماءهم
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 إلى زحف حينما بحماة، اجتاز قد "وايل - شمشي" ان المؤكد من
 يجب أنه شك ال. "كوموخ" نحو ذلك بعد صعد ثم م،.ق ٧٧٣ سنة قدمش

" حتاريكا" ضد الثالث الحمالت من أولى مع صلة في الحدث هذا وضع
 ان وربما. ٧٥٥و ٧٦٥و ٧٧٢ اتبالسنو التواريخ تحددها يالت) حزرك(

 ظن ة،والكراهي الحقد مظاهرات الشمال في أثار قد اآلشوري الجيش اجتياز
 في الخفاء، في ظلت ةالمركزي حماة إن. معاقبتها واجبهم من إن وريوناآلش
 رأكث حزرك في الناس ان وربما. ورآش مجابهة في تكان حزرك ان نحي

 العنيد والعدو القريب جارهم اد،بأرب متأثرين كانوا حماة في منهم
 سنتي حمالت فهم في اعدنايس أن شأنه من وهذا. اآلشورية لإلمبراطورية

 المزدوجة الملكية قطبي بين نالتضام فإن أمر، من يكن مهما. ٧٥٥و ٧٦٥
  .جدا كبيرا يبدو ال

  
  الساحلیـة  اإلمـارات  إلحاق

 من عديدة نصوص له تشهد الذي الحدودي عالتوس إلى اإلشارة تجدر
 عديدة شمالية مدنًا ضم انه زكّور، عهد نهاية في الحظنا وقد. الثامن القرن

 ذاتي بحكم تنعم كانت ساحلية دويالت ضم أمر هو ذلك من وأسهل. لُعش إلى
 تغالتفالصر ألحقها "حماة من مقاطعة ١٩" بين ونجدها. م.ق ٨٥٣ سنة

 ،"رقرق" في الثالث شلمناصر بههمجا الذين داءاألع وبين. ٨٣٨ سنة الثالث
 بد وال. وشبانو واوزاناتو وارواد، وايرقاتو، صومور هي دول سخم نالحظ

 وهذه. ةوالالذقي طرابلس بين اللبناني السوري الساحل كل تشغل كانت انها
. بينس ذاتي بحكم تنعم يالت الدول من الئحة من جزءاً هنا تشكّل البلدان
 هؤالء إجماع من ونعجب. الصريحين ميهماباس انوبوش ارواد ملكا ويذكر

 بتأثير اآلن من تنعم كانت القوة هذه بأن ونشعر حماة، مساندة في الجيران
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 فالصرتغالث نصوص عنها تكشف التي الحالة قبل الساحل منشآت في كبير
  .طويل بوقت

  
  َحـماة  نھایـة

 أقل بعد ارتانه ولكنها زكّور، عهد منذ كثيرا امتدت قد حماة كانت
 المعاهدة فشل فبعد. غامضتين مرحلتين على نهايتها وكانت. بعده قرن من
 - أز (اسمه سوى نعرف ال زعيم قام ،"ايلو – متي"و الثاني "سردور" بين
 دض وغربيها أرباد جنوبي مناطق بإثارة) بالمسمارية د - ا - يا - ري

 التقدم نم ألولا الخط على قالمناط هذه وكانت. الثالث فالصرتغالث
 ورياآلش الملك لحماة احليةالس والمقاطعات ابقةالس لُعش تفقاوم. ورياآلش

 ولكن ،"كونولوا" حول ما إلى الواقع في تقلّصت يالت ،)پاتينا ("اونقى" وقامت
. مقاومتهم إلى مقاومتها بإضافة يحكمها، يزال ما "توتامو" ابه خاصا ملكًا
 ُأحيلت ،٧٣٨ نةس وفي. الحلفاء حقس تم تفاصيلها، لنجه حملة وفي

 بمراكزها إليها يشار آشورية مقاطعات ىإل ذكرناها التي الثالث اتالمقاطع
). زركح (وحتاريكا) صومور (وصيمرا) سابقًا كونولوا (كوالّنيا: الرئيسة

 ني - ي" ان ةاآلرامي السياسية البنى لفهم ةوباألهمي بالمالحظة رالجدي ومن
 لتغالتفالصر الجزية أدوا الذين الملوك لوائح في حماة كملك ريذك "ايلو –

 حرب أثناء السابق في أديني بيث ملك "احوني" وشأن. م.ق ٧٣٨ سنة
 من جزء خاضها التي المعركة هامش على "ايلو – ايني" ظل لقد ،"كبرابو"

  .عليه مسؤولية أي المنتصر يلق ولم المملكة،
 وإذ. م.ق ٧٢٠ سنة حتى المبتورة لكةالمم هذه نهاية انتظار طال لقد

 "دييوبيع" كان وربما. ورآش ضد معركة بآخر "يوبيعدي" الملك قام ذاك
 على حق دون" يعلنه الذي اآلشـوري الثاني رجونوس. آخر مغتصبا
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 الملحقة السورية المقاطعات من مساندة لقي قد وكان. حيا يسلخه "العرش
 االنتفاضة هذه في نفسها ارواد اشتركت دوق. السامرة ىحت أرباد من حديثًا،

 يصفها التي قرقر على االستيالء عن مةالحاس المعركة، وأسفرت. األخيرة
 صارما عقابا يلَق التمرد لكن. "يوبيعدي"لـ ةالمفضل المدينة مثل رجونس

 تعرضت حماة، مثل أيضا، وهي األخرى، المخالفـة المقاطعات في أيضا
 هذا انتصاره سرجون خلّد وقد. والنهب ارللدم حماة ةقلع فتعرضت. بيللس

  ."عشارنة" في أقامه نصب على
 يالبابل العهد وفي رجونيينالس عهد في محتالً حماة عموق استمر وقد

 مثل حتى بعد من حماة تُذكر ال المملكة، انهيار بعد ولكن. الحديث ـ
 قتصادياال اطوالنش نيةالمد المواقع كانت سوريا، سائر في كما فهنا،. مقاطعة

   .الساحلية المناطق في آخر وقت أي من رأكث يتمركزان
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  دمشق وجنوبي سوريا
  

. أتناول اآلن موضوعا مهما جدا يتطرق إلى حياة الدويالت اآلرامية
وقد لعبت هذا . ألن دمشق كانت تشكل قلب الدويالت اآلرامية النابض

المنطقة دوراً كبيراً في الشرق األوسط، وكانت عالقاتها تمتد إلى جميع 
عالي بين النهرين وحتى في المناطق الوسطى منها اآلراميين المنتشرين في أ

وكان وجودهم يزعج اإلمبراطورية اآلشورية، ويسبب لها مشاكل . والجنوبية
وقد أسهموا، مع دول أخرى، والسيما الدولة البابلية الحديثة، في . كثيرة

  .م. ق٦١٢القضاء على اإلمبراطورية اآلشورية سنة 
  

  اسم  المملكة
ية المعروفة نسبياً، كانت دمشق وحدها تختص بين الدول المشرق

وفي سفر " زكور"وهذا هو االسم الذي تحمله في كتابات ". آرام"عادة باسم 



 
  دمشق وجنوبي سوریا لسابع ـالفصل ا

  

١١٠ 
  

" دمشق"الملوك من العهد القديم، في حين أن الكتاب المقدس يحتفظ باسم 
كذلك تمييز النصوص اآلشورية التي تذكر هذه المملكة بين اسم . للعاصمة

ولكن منذ االصطدام األول بين األمتين في عهد الملك . متهاالبالد واسم عاص
بتسمية يبدو أنهم هم " آرام"شلمناصر الثالث اآلشوري، تستبدل النصوص اسم 

  .١"بالد حميرة "، وتعني حرفياً " ايميريشو– شا -كور"الذين صاغوها، وهي 
  

   دمشق قبل تأریم  الجنوبیة  اآلرامیة الدولة 
باختصار، أو مثل قوة آرامية، " آرام"كة دمشق مثل         إن وضع ممل

ليس أقدم من االنتفاضة التي قام بها رازون، وهو ضابط منشق على مملكة 
: ١١ ملوك ١(طوال شيخوخة الملك داود، أو في عهد ابنه سليمان " صوبة "

فمنذ . إال أن  الحضور اآلرامي في جنوب حماة لم يكن جديداً). ٢٥ ـ ٢٣
فالصر األول ل تعتاد الفرار من أمام وجه تغالثم، كانت القبائ. ق١١٠٠سنة 

ال ) ٥٤-٢٢: ٣١تكوين (وهناك تقليد عن يعقوب . نحو الغرب عبورا بتدمر
وبين موقع ) حران(يضع سوى مسيرة عشرة أيام بين بالد البان اآلرامي 

  .   جلعاد حيث لحق البان بخته يعقوب
وينسب سفر . ك في بدء األلف قبل الميالد        من المتفق عليه أن داود مل

صموئيل الثاني إليه انتصارات باهرة أحرزها على آراميي بيث رحوب 
: ١٠ صموئيل ٢(وصوبة، وكانت تساعدهما أوالً جيوش من طوب ومعكة 

من ). ١٩ ـ ١٥اآلية (، ثم جيوش أمثالهم في ما وراء الفرات )١٤ ـ ٦

                                                
الذي كان تقليدهم يربطه باألحرى " آرام"يرى البعض أن األشوريين كانوا يرفضون منح دمشق اسم  -١

بالد "بمناطق من سوريا الشرقية ومن بين النهرين التي كانت قد انضمت الى إمبراطوريتهم، فصاغوا اسم 
 .مشق كمركز لتجارة هذا الحيوان المفيد للقوافلاستنادا إلى شهرة د" بالد الحمارين"أو " حميرة
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برواية داود وأبيشالوم بموضوع الصعب تنسيق هذه األحداث المتعلقة 
الذي يعطي جزءا من سلسلة ) ٨ ـ ٣: ٨ صم ٢(الحمالت العمورية مع 

فإن مناسبة الخالف . معلومات عن انتصارات داود على الصعيد الدولي
 ٢)١٩ـ١٥: ١٠ عن، ٨ ـ ٣: ٨ صم ٢(ومسرح العمليات يختلفان في  

بن رحوب ملك صوبة قد ولكنه من غير المقبول تاريخيا أن يكون هدد عزر 
استطاع تنظيم حملة جديدة ضخمة بعد الهزيمة النكراء التي مني بها 

، مهما كان )١٦ ـ ١٥: ١٠ أو في ٨ ـ ٣: ٨ صم ٢(والمذكور في 
وبما أن الروايتين تخصان العدو . الترتيب الزمني الذي يعطي لهذه الحروب

 الفرات، فيمكن ، ولهما هدف مشترك هو هدف اآلراميين ما وراء٣نفسه
هناك تفاصيل واقعية  .القول إننا ههنا أمام روايتين مختلفتين للحرب نفسها

، مثل أسماء المدن والغنيمة، وردة فعل ملك حماة )٨ ـ ٣: ٨ صم ٢(في 
بعد انتصارات داود، تحملنا على االعتقاد أن هذه الرواية هي أقرب الى 

  ).١٩ ـ ١٥: ١٠ صم ٢(األحداث من 
ن أمر، فالتقليد الكتابي يرقى بصعوبة إلى القرن العاشر مهما يكن م

 وبحسب هذا التقليد، كانت هذه الدولة تنعم ببعض السلطة على ٤قبل الميالد
آراميي بيث رحوب وعلى أهالي طوب ومعكة، وعلى آراميين مستقرين ما 

إن نصوص العهد القديم ال تُطلعنا مباشرة على وضع صوبة . وراء الفرات
  .يالجغراف

                                                
 ٢( عن منطقة حماة كمسرح الخالف الوارد في ٣: ١٨ أخبار ١: يختلف األمر إذا ما قبلنا أم شهادة -٢

  .نها دارت في موضع يقع عبر األردنفيبدو أ) -١٥: ١٠(أما معركة حيالم . ) ـ٣: ٨صم 
  .)١٤ ـ ٦: ١٠صم  ٢(خص لم يذكر اسمه في وتجدر المالحظة أن هذا الش. أي هدد عزر -٣
بين األعداء " الذي يرقى بنا إلى القرن الحادي عشر قبل الميالد، يذكر ملك صوبة ١٤:٤٧صم  ١ -٤

  ).٨ صم ٢( ويبدو انهم نفس أولئك الذين انتصر داود عليهم –" الذين انتصر شاول عليهم
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وكلسيس، ) بعلبك(إن المنطقة المحيطة بمركز المستقبل هليوبوليس 
ولكن ال شيء يشير إلى أن . اآلشورية" منصورة"كانت ستصبح مقاطعة 

والمصدر . في عهد هدد عزر" صوبة"منصورة كانت تتميز منذ ذلك عن 
بن .يسمى هدد عزر) ٨ ـ ٧ ، ٤ ـ ٣: ٨ صم ٢"    (بيروتاي"الذي يذكر 

 ٦: ١٠ صم ٢وحتى . نه ال يذكر بيث رحوب بصورة منفصلةرحوب، ولك
وبشيء من . ، الذي يذكر بيث رحوب، يربط هذا الموضوع بصوبة٨ـ 

التوافق نستطيع القول إن هدد عزر كان أصله من شعب رحوب، وكان يحكم 
قد يكون من األفضل أن نضع الحدود بين صوبة وبيث رحوب ... البلدين

، وهذا ما يوحي به سفر القضاة "منصورة"رب من قليالً نحو الجنوب بالق
  ).٢٨ ـ ١٨(

مهما يكن من أمر، فإن صوبة كانت شمالي بيث رحوب، ويجب أن 
أما سكوت نصوص . ننسب إليها ليس الوادي وحسب، بل جبال أنتيلبنان

العهد القديم عن ذكر هذه البالد بعد انتصارات داود، واألهمية التي اكتسبتها 
. سليمان، فهذا ال يعني الزوال الفوري لصوبة وساللتهادمشق منذ عهد 

م، في نهاية تعداد القوات المشرقية . ق٨٥٣ونعتقد اننا نراها من جديد سنة 
وأن االسم المستعمل في النص " قرقر"المضادة للملك شلمناصر الثالث في 

قد يمكّننا من االفتراض ) ٢٠ ـ ١٨: ١٥ ملوك ١(اآلشوري وما ورد في 
ة السابقة ما يزال يحكمها رجل من بيث رحوب، ولكنها كانت قد أن صوب

فقدت الكثير من نفوذها وأراضيها، ويبدو أن سياستها وقعت تحت سيطرة 
  .دمشق، كما كانت دويالت الساحل تحت تأثير حماة
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  قضایا جغرافیةـ  دمشق ومملكة  آرام 
  وواحتھا دمشق 

 دمشق، في السهل، بعد انتفاضة رازون، تحول مركز الثقل نحو
وإذ كانت األمطار قليلة في دمشق، فإنها تعالج . نوعاً ما تحت إبط أنتيلبنان

وضعها الصحراوي باألنهار التي تنحدر إليها من منطقة الزبداني، والسيما 
. ، مثل الجبل الذي منه يستمد ينبوعه"أمانة"بنهر بردى الذي كان يسمى 

وكان الري يغنيها بالنباتات التي أثارت . فالمدينة نمت في واحة هي الغوطة
إن المدينة العصرية لم . فالصر الثالثثغضب الملك شلمناصر الثالث وتغال

نعرف . تُتح لعلماء اآلثار أن يكشفوا عن مخطط العصر الحديدي وعن آثاره
فقط انه في القرن الميالدي الثالث، كان معبد لجوبيتر الذي كان يشغل مركز 

ي ما تزال جدرانه قائمة حتى اآلن، ال سيما من الجهة الغربية المدينة، والذ
ومن الجهة الجنوبية من الجامع الحالي، هو آخر شاهد سابق للعهد المسيحي 

  ).١٨: ٥ ملوك ٢(لمعبد هدد المذكور في العهد القديم 
  
   األخرى األراضي
   وحوران  الصحراء أطراف

لغوطة توفرها لدمشق، إن الركيزة االقتصادية الصلبة التي كانت ا
وتجعل منها " طريق الملك"كانت تُضاف إلى وضعها االستراتيجي في منحدر 

وقد حددها هذا الوضع إلى توسيع مدى نفوذها أكثر . مركزاً ممتازاً للقوافل
إن التأريم كان يتيح لها أن تستوعب بسهوله الشعوب التي كانت . ما أمكن

ديمة، والضربات التي وجهها الملك من قبل تتميز بوضوح عن المدينة الق
داود إلى قوة صوبة وفَّرت لدمشق فرصة رائعة لالستحواذ بسرعة على بقية 

فكان بعض من هؤالء قد تشتتوا على أطراف . اآلراميين في الجنوب
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.  والقوافلالصحراء، حيث كانت اآلبار تتيح لهم العيش بحسب حياة الرعاة
 الدروز والحوض األعلى ليرموك، كان إلى الجنوب أكثر، بين حرمون وجبل

السكان أكثر كثافة وهم على ثقافة حضرية تساعدهم األمطار وأرض بركانية 
التي سيجتاحها شلمناصر ) باشان العهد القديم(خصبة، وكانوا يمألون حوران 

لكن آثار العصر الحديدي . م. ق٨٣٨م و . ق٨١٤في سنة : الثالث مرتين 
ولم يحظَ جنوب . ارنة مع الحقب اآلثارية األخرىغير منظورة فيها، بالمق

وآثار التأثير الحثي ـ ما يزال يسم حوران . سوريا بالتنقيبات العلمية الكافية
  . في عهد ملوك آرام

  
  ومعكة جشور 

في غربي حوران تشير المعطيات االثارية الى أن جشور، على 
علتها على طابع الشاطئ الشرقي من بحيرة طبرية، عرفت تغييرات مهمة ج

ونعتقد أن معكة الواقعة . آرامي، في نحو مطلع القرن التاسع قبل الميالد
شمالي جشور، كان لها المصير نفسه قبل ذلك، وربما قبل أن تتجاوز إلى 

وإذا كان هذا النمو قد تجسد على . جانب صوبة والعمونيين ضد الملك داود
مشق، قبل إلحاقها التام بها، فإن الصعيد السياسي أم ال بخضوع هذه البلدان لد

تميل إلى وجود ) ٢٠: ١٥ ملوك ١(غزوات بن هدد في شمال الجليل بحسب 
والسكوت السائد حول حضور هاتين . اتحاد وثيق بين معكة وجشور ودمشق

م كانتا قد فقدتا كل . ق٨٥٣الدويلتين في قرقر، كأنه يفرض أنهما في سنة 
د إذ ذاك على طول الحدود الشمالية حكم ذاتي ووطني، وكانت آرام تمت

  .إلسرائيل
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  إسرائیل  جارة  آرام 
لكان من المهم لو أننا استطعنا أن نوضح إلى أي مدى كانت سلطة 
دمشق تمتد باتجاه الجنوب، شرقي نهر األردن، قبل غزوات حزائيل في هذه 

، ٥المنطقة، وهي أقدم منطقة خالف تذكرها النصوص هو راموث جلعاد
وفي . م. ق٨٤١جابه حزائيل ويورام بن آحاب، وذلك في نحو سنة حيث ت

) ١٣: ٤ ملوك ١" (جبار"الئحة محافظي سليمان، الدائرة التي سلمت إلى 
، )حوران(أعطت شكالً من األساس ألسطورة الغزو واالستقرار في باشان 

ولكن هذا الفصل والنصوص المتعلقة بدخول إسرائيل إلى . ٣كما في التثنية
 األردن الشمالية، ال تتيح لنا أن نوضح ظروف هذا الدخول وال كثافته عبر

، يتكلم ملك إسرائيل وكأنه يريد أن )٣: ٢٢ ملوك ١(في . السكانية وال مدته
وقد ترقى سيطرة . يحطم خمول رجاله تجاه خسارة قديمة قد اعتادوها

ن الئحة اآلراميين على راموث جلعاد إلى ما وراء الحرب بين آسا وبعشا، أل
ال تذكر  ) ٢٠: ١٥ ملوك ١(الغزوات اآلرامية التي سببتها هذه الحروب 

  .عبر األردن
  

  دمشق لمملكة  السیاسي یخ  التار
  ن آرام  وإسرائیل  بعد  رازو

بعد الحرب الباردة التي تبعث ادعاءات داود على دمشق، آرام 
الذي نجده ) قدسابن هدد بحسب الكتاب الم(وإسرائيل غيرتا حكامهما بر هدد 

على عرش دمشق في منعطف القرن التاسع قبل الميالد ليس رازون أباه وال 

                                                
  "رامتا" من  كم في الجنوب الغربي١٦على بعد " الحصن"قد تكون  -٥
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) ١٥ ملوك ١(أما ابن  سليمان، فقد رفضه الجزء الشمالي من مملكته  .٦جده
إن القادمين الجدد إلى الحكم . الذي أطلق عليه اسم إسرائيل والحدود اآلرامي

فعقدوا السالم، ومن ثمة المعاهدة لم يكونوا مرتبطين بخصومات أسالفهم، 
ولما اشتد على آسا ملك يهوذا ). ١٩: ١٥ ملوك ١(التي ورد ذكرها في 

ضغط جاره بعشا، اشترى نقص هذه المعاهدة وحصل على التدخل اآلرامي 
ويربط العهدى القديم بهذا الحادث الغزو الذي . في مؤخرات جيش إسرائيل

). ٢٠: ١٥ ملوك ١(ادي بيث نتوفة قام به بن هدد للجليل كله وشمالي و
وربما يمكننا أن نضع في هذه الفترة . هدم آنذاك" دان"ومن األرجح أن معبد 

  .  موقعاً في الجليل األسفل٣٦ موقعاً من ١٩نفسها ترك 
كان التراجع اإلسرائيل مؤقتاً، إذ يمكن أن تؤرخ في عهد آحاب 

: ١١يشوع (بناية أوسع " حضور"وتحصينها، وكذلك إعادة بناء " دان"تجديد 
م .ق٧٨٠وال بد أن زحف آشورناصربال نحو البحر المتوسط بين سنة ). ١٠

وإن تقاربا بين آرام . م قد أثار حكام الجنوب في سوريا لكي يتحدوا. ق٨٦٦
وتظهر حكمة ). م. ق٨٧٥ ـ ٨٨٥" (عمري"وإسرائيل قد يرقى إلى عهد 

على المقاومة غير المتناسقة جيداً هذا الموقف حينما قضى شلمناصر الثالث، 
). م. ق٨٥٥ ـ ٨٥٨(التي أبدتها دول سوريا من الشمال، دمر بيث أذيني 

م، أفلح ملك آرام، هدد عزر، . ق٨٥٣وحينما طلب أورحميلينا المساعدة سنة 
  ".أحوني"في تنظيم تحالف أنجح بكثير من ذلك الذي كان قد ساند 

  
  
  

                                                
وتجدر االشارة إلى أن اسم . هدد هو ابن طبريمون بن حزيون ملك آرام ، بن١٨: ١٥ ملوك ١ بحسب -٦

  .أبيه مأخوذ من لقب إله العاصفة
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  شرني عـ اإلث  وتحالف عزر ھدد 
   عشرالُحلفاء السورّیون  اإلثنـي

إن كتابات شلمناصر الثالث تزودنا بمعطى ثابت، وهو أن الحلفاء 
إال أن الالئحة الوحيدة التي لدينا، وهي الئحة . السوريين كانوا اثني عشر

وبحسب هذا المصدر، كان خصوم ملك .  أميراً معاديا فقط١١تعد " كورخ"
  : آشور

ه للحرب من الرجال والخيل والمركبات قدم ويعدد المصدر قوة كل ملك وما
  .الحربية

  
   قرقر في دة  المجنَّالقوات 

إن القوات التي زجها المتحالفون في المعركة تبدو مقبولة، ولو أن 
مهما . اآلشوري يبدو وكأنه يبالغ في بعض أرقام القوات المعادية لتبرير فشله

 في الميزان، وان يكن من أمر، فإن حماة ودمشق وإسرائيل ألقوا بثقلهم
الجيش السوري يبدو متفوقاً على جيش شلمناصر الثالث في مركبات الحرب، 

  .وربما في الفرسان والمشاة أيضاً
  

  

                       )      آرام(هدد عزر •
 )إسرائيل (آحاب •

 )بدون إسم(ملك صومور  •

 )ارواد( بعل -متان •

 )شيانو(ادون بعلي  •

 )أمانة(بعشا بن رحوب  •

 )حماة(أورهيلينا  •

 )بدون اسم(ملك بيبلوس  •

 )بدون اسم(ملك إرقانا  •

 )بدون اسم(ملك اوساناتو  •

 )بالد العرب(حنديبو  •
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   الساحلیة اإلمارات موقف 
وهما شريكان فعاالن إلسرائيل ودمشق في  غياب صور وصيدا، إن

 كان حينما. لكن له ما يشرحه. التجارة، ألمر يدعو إلى االستغراب
آشورناصربال قد بلغ إلى منافذها الشمالية قبل نحو عشرين سنة من هذا 

وهذا لم يكن موقف حماة . التاريخ، كان الفينيقيون قد قدموا له خضوعهم
م كانت المدن الساحلية قد جددت هذا . ق٨٥٨وفي سنة . وجيرانها الجنوبيين

 اإلمبراطورية فإذا ناضل الصيداويون اآلن ضد. الخضوع لشلمناصر الثالث
  .اآلشورية، فلربما أعتُبر موقفهم بمثابة تمرد يستحق قمعاً صارماً

وأرواد وغيرها قد قدمت الخضوع ) جبيل الحالية(وكانت بيبلوس 
هي أيضاً ألشورناصربال، ولكن كان عليها أن تحسب حساباً لحماة المجاورة 

وضعف العناصر . التي كان شلمناصر الثالث يهدد مصالحها تهديداً مباشراً
ولكن ربما . التي أرسلها معظم هذه الدول هي نسبية مع واقعها الديمغرافي

هذه الدول قد حسبت حساباً للرجعة، خوفاً من ابن آشورناصربال، وفي 
  .الوقت نفسه كانت غير قادرة على مقاومة ضغط القوى المجاورة لها

  والعرب  دمشق 
ألمر جديد في الوثائق " جنديبو"إن فرقة الخيالة التي أرسلها 

فالعرب، مثل الفينيقيين كانوا ظاهرياًُ قد ارتبطوا بالشبكة التجارية . التاريخية
وفي هذا المضمار، كانت دمشق تحظى بوضع " طريق الملك"التي تسهلها 

ومن الجدير باالهتمام، أن نعتبر في هذا السياق ختماً من القرن . متميز
عطار ـ " باآلرامية، ويحمل رموزاً نجومية ويكرم التاسع قبل الميالد، مكتوباً

  .وهي ألوهة شعبية بنوع خاص عند العرب" شماين
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   المعركة   نتیجة
رأينا سابقاً كيف أن الملك اآلشوري، قبل اصطدامه بالجيش السوري 
الكبير، كان قد وطَّد سيطرته على حلب، واستولى على مدن كثيرة كانت في 

 ولكنها كانت من اآلن خاضعة لملوك حماة، وهدم الظاهر جزءاً من لعش،
ولكنه من الواضح والمعترف به عامة أن . الحماتية" المدينة الملكية"قرقر 

وإذا كانت . انتصار شلمناصر الثالث لم يكن باهراً إلى الحد الذي يدعيه
مجزرة األعداء التي يفتخر بها غير وهمية، فإن النتيجة الهزيلة اضطرته إلى 

. فلو كان إنتصاره حقيقياً، لكان عليه أن يواصل زحفه نحو الجنوب. قفالتو
إال أن معظم روايات الحملة السادسة تتوقف في قرقر، ووثيقتان تشيران إلى 

ولو أن الخسائر اآلشورية لم تكن جسيمة، لبدأ شلمناصر . انه بلغ الساحل
 سابقاً في هجوماته من جديد في الفصل الالحق المناسب، كما كان قد فعل

وكان هدد . ٧أما اآلن، فلم يحدث شيء من ذلك". بيث أديني"نضاله ضد 
  !.عزر قد أنقذ أورهيلينا

  
  المعاھدة    مترددة، انحالل   جدیدة  إصطدامات 

 ٨٥٤، ٨٤٨، ٨٤٩حينما أعاد شلمناصر الثالث الكرة في السنوات 
لالئحة المفصلة ولن تُذكر من اآلن ا. ، جابه المقاومة نفسها كل مرة٨م.ق

وكانت مجابهات . ولكن يبدو أن التحالف ظل غير متغير. لملوك األعداء
إال أن موضع هذه المجابهات . تجري بصورة اعتيادية في األراضي الحماتية

، حيث أعلن عن )م. ق٨٤٨سنة (ال يذكر، ما عدا في الحملة الحادية عشرة 
                                                

م جرت . ق٨٥٣م وحملته المهمة األولى بعد سنة . ق٨٤٩ـ لم يعد شلمناصر الثالث إلى سوريا قبل سنة ٧
  .م تحرز إال نجاحاً محدودام، على طلب ملك بابل، ول. ق٨٥١في 
  .وهذه هي حمالته العاشرة والحادية عشر والثانية عشرة -٨
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وفي سنة .  مجموعة أخرى٨٩الملكية، وعلى " أشتماكو"االستياء على مدينة 
في هذه الحملة فقط . م ربما كانت المصادمة أقوى من أي وقت آخر. ق٨٥٤

وإحدى روايات هذه .  ألف جندي٦٢٠يشير شلمناصر إلى عدد جنوده، أي 
  .الحملة تتكلم عن خمسة عشر عدواً عوضاًَ عن اثني عشر

ي نحو لكننا نفهم إرهاق حماة الذي حمَل ملكها على طلب السالم ف
وحينما عاد شلمناصر الثالث إلى سوريا في حملته الثامنة . م. ق٨٤٢سنة 

وبعد . كان الخصم الوحيد الذي التقاه هو حزائيل اآلرامي) م. ق٨٤١(عشر 
وباإلضافة . ذلك، في السنة نفسها، تلقى جزية ملك إسرائيل، ياهو بن عمري

  .ني عشريإلى هزيمة حماة وضعت هزيمة إسرائيل حداً للحلف اإلث
م وحملتـه المهمـة     . ق ٨٤٩لم يعد شلمناصر الثالث إلى سوريا قبل        

م، على طلب ملك بابـل، ولـم   . ق٨٥١م جرت في . ق٨٥٣األولى بعد سنة  
  .تحزر إال نجاحاً محدوداً

  
  األولى  حزائیل   سنوات 

ومن الصعب . كانت دعاية األعداء ترى في حزائيل مغتصباً للعرش
هة السورية باحتفاء هدد عزر الذي عرف دوماً أن أال تربط انهيار الجب
إال أن غموض الوثائق يحجب عنا تسلسل األحداث . يصون وحدة التحالف

ويفترض عادة أن حزائيل أطاح بهدد عزر، ربما باغتياله، أن حلفاءه . الدقيق
الرئيسين، إذ شعروا بكونهم محررين من وعودهم، فضلوا االنسحاب، سواء 

هم بالمغتصب أو ألن ثقل الجزية ظهر لهم أخف مما هو عليه وقت لعدم ثقت
  .حرب ال تنتهي

ويبدو أن موت هدد عزر ومجيء حزائيل إلى الحكم قد سبقا النزاع 
بين آرام وإسرائيل، بما أن يورام ملك إسرائيل وحليفه ملك يهوذا صعدا ضد 
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 أن إال. ٢٢ ملوك ١ و٢٨: ٨ ملوك ٢حزائيل إلى راموث جلعاد، بحسب 
ظروف موت هدد عزر ومجيء حزائيل وخضوع حماة لإلمبراطورية 

أما الوثائق اآلشورية، فإنها تنظر إلى سلطة حزائيل . اآلشورية تبقى غامضة
وهناك وثيقة واحدة تقدم حزائيل بصفة . على دمشق مثل أمر واقعي

ففي نظر معظم شراح الكتاب المقدس، القصة التي تروي . مغتصب
) ١٥ ـ ٧: ٨ ملوك ٢(تي طلبها الملك بن هدد من النبي أليشع االستشارة ال

إال أن هذا النص  . تقول لنا كيف وضع حزائيل حدا لحياة خصمه المدنف
  .نفسه ال يجعل بنوع صريح حزائيل قاتل سلفه

  
  دان  تل  كتابة بحسب  حزائیل  شرعیة 

ديمة التي إن حزائيل هو بالتأكيد صاحب الكتابة التذكارية اآلرامية الق
، ويبدو أنه يتكلم فيها عن الملك ١٩٩٣في سنة ) إسرائيل(اكتُشف في تل دان 

ومن الظاهر أنها كتبت لتمجيد . ، إال أن هذه الوثيقة ناقصة"أبيه"سلفه مثل 
  .صاحبها، مما يجعلنا نتّخذ منها موقف الريبة والحذر

اتب إن نسبة هذا األثر إلى حزائيل مبررة قبل كل شيء ألن الك
ال يمن ". رم"آرامي وهو يعلن إنتصاره على ملك إسرائيل وينتهي اسمه بـ

وإذا كان يورام حليفًا أمينًا لهدد عزر في . ابحبن آ" يورام"أن يكون إال 
فكنل نتوقع إذًا . فإنه ناضل بعد ذلك ضد حزائيل. م. ق٨٤٥األقل حتى سنة 

ولكن لألسف .  األميرأن نجد في بداية الكتابة عبارات تعلن عن سوابق هذا
وحتى لسنا متأكدين من أن يكونا .  هما مخرومان كثيرا٢ ـ ١فإن السطرين 

ويستشف من هذه الكتابة أنها تطرح، برغم ... السطرين األولين من الكتابة
، وتدعونا أبيهكل شيء، صلة أكيدة بين ارتقاء صاحبها إلى الملوكية وموت 

لك آرام الراحل، ولكن سيطرته على الحكم  حزائيل كان ابن مأنإلى االعتقاد 
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لكن الدعاية المعادية أخذت معضلة الخالفة هذه وشوهتها، . كانت عسيرة
وتنقصنا المعطيات المحايدة لكي نرى صحة . وجعلت من حزائيل مغتصباً

  .األحداث، ونميز بين رواية األعداء ورواية حزائيل نفسه إلى شرعية حكمه
  

   إسرائیل  ملك  یورام مع خالف 
. إن كتابة نصب تل دان المشوهة تؤكد لنا وقوع الحرب مع يورام  

وقد ال يكون من المستحيل أن . وهذا في الواقع أول خالف تروية هذه الكتابة
. نتعرف، في السطر الثامن، إلى اسم ياهو وإلى دوره في اغتيال يورام

 يورام أو وحسب ما نستشف من الكتابة أن صاحبها يكون هو الذي هزم
لكن خادمه ياهو هو الذي قضى عليه بهمجية، وبذلك أثار انطالق . جرحه

ويظهر مما يلي هذا النص أن خالفات صاحب . حلفائه سكان اليهودية
إال أن بقية الكتابة ال . النصب مع الممالك الجنوبية لم تتوقف عند هذا الحد

  .تتيح لنا التعرف إلى أي حدث آخر
  

  م. ق٨٤١سنة   حملة  - زلة في الع–حزائیل 
. إن الخالف مع إسرائيل كان األول الذي نشب بين حزائيل وجيرانه  

ويمكننا االفتراض أن حماة كانت قد انسحبت بدون ضجة من تحالف االثني 
  .عشر

م، زحف شلمناصر الثالث، ولم يكن اآلن ما يمنعه . ق٨١٤في سنة   
إذ كان ملك آرام قد فقد . ، إلى دمشق من خالل حماة٨٤٣من ذلك منذ سنة 

حلفاء أبيه، فإنه تصرف بدهاء، فأخّر تقدم اآلشوريين، إذ تحصن في جبل 
وما إن تم احتالل هذا المعقل، حتى التجأ . وهو قمة من قمم انتيلبنان" سانير"

إلى عاصمته التي لم يكن لعدوه الوقت الكافي وال الوسائل الفعالة الحتاللها 
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ومن هناك شاهد اجتياح الواحة المجاورة . ة ذلك الفصلعنوةً قبل نهاي
قبل أن يغادر حوران " مدنًا ال تحصى"فان شلمناصر خرب . وجنوب البالد

للذهاب إلى الجبل الواقع على الساحل المقابل لصور، حيث ترك نقشًا بارزاً 
إن صور وصيدا اللتين دفعتا . لتخليد هذه الذكرى، قبل العودة إلى الشمال

أما . زية مع يهوذا في هذه المناسبة، لم تشهرا السالح قط ضد آشورالج
الدول الواقعة نحو الشمال، فال بد أنها تبعت ملك حماة في استسالمه، كما 

  .كانت قد تبعته سابقاً في مقاومته
وما لم يكن ذكر صور تخمينًا مبهما، وان شلمناصر الثالث قد بلغ   

ن نقاط الوصول األرجح هي رأس الناقورة ، فإ٩الساحل من الجهة الشمالية
وهكذا يكون الجيش قد اجتاز أراضي . جنوبي صور ومرتفع الكرمل

وكان ملك آشور . ويمكننا االعتقاد أن األمر قد جرى بدون مقاومة. إسرائيلية
يدري أن إسرائيل كانت في حرب مع ملك آرام الجديد، وال بد أن ياهو كان 

  .بل مثوله شخصياً أمام شلمناصرقد وعد بأداء الجزية ق
م كانت قد أوقفت النضال ألجل راموث . ق٨٤١إن حملة سنة   

والخسائر التي . وقد أصبح هذا النضال معلقًا طوال بضع سنوات. جلعاد
تكبدها حزائيل، والهلع من عودة اآلشوريين لم تسمح له بأن يعاود الهجوم 

يث يستطيع أن يصد الطريق ولكنه كان ما يزال من القوة بح. ضد إسرائيل
 ٢(بوجه ياهو الذي كانت مملكة قد ضعفت ليس بسبب االنقالب الدموي 

في " ميشا"في اليهودية وعداء " عتليا"فحسب، بل أيضا بعداء ) ١٠ملوك 
  .موآب

                                                
هناك علماء .  كم شمالي بيروت١٥قد يترتب علينا، والحال هذه، أن نواجه نهر الكلب، على بعد ـ ٩

  .     كثيرون يرجحون ان احد النقوش البارزة الممحوة كثيراً في هذا المضيق هو عمل شلمناصر الثالث
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  م.ق  ٨٣٨سنة  حملة 

م، سار . ق٨٣٨ففي سنة . لم ينعم حزائيل طويالً بهذا الهدوء
ويبدو أن حزائيل ودمشق أفلتتا منه مرة . رب الجنوبشلمناصر الثالث على د

وهذه المرة، بدل أن يفتخر اآلشوري باجتياحات غير محددة، يستطيع . أخرى
ولم يحفظ منها ، أن يسمي أربعة مراكز من الدرجة األولى في نشوة انتصاره

واالشارات التي في حوزتنا ال تتيح لنا أن . دانابو ومالخو: سوى إسمين
هل كانت هذه المدن واقعة في منطقة دمشق أو في :  باليقين المطلوبنحدد

مالخو في حوران، سيتسنى لنا أن نفهم " المدينة الملكية"وإذا كانت . حوران
م، والعناد الذي . ق٨٤١األهمية التي أبداها شلمناصر لهذه المنطقة منذ سنة 

  .به حزائيل وخلفُه نافس إسرائيل عليها
  
  ادةالمستع الھیمنة 

لم يعد شلمناصر الثالث من بعد إلى جنوب سوريا قط بعد الحملة 
فطوال ما تبقى من هذا العقد، ركَّز جهوده على . م. ق٨٣٨التي قام بها سنة 

 ٨١١ ـ ٨٢٣(بعد ذلك، في عهده وعهد شمشي أدد الخامس . بالد األناضول
التي ، حظيت السياسة الداخلية بجّل االهتمام، على حساب الغزوات )م.ق

وقد أتاح ركود اإلمبراطورية اآلشورية لملوك آرام أن . ابدأت قبل ذلك بقرن
  .يستعيدوا الهيمنة على سوريا، بل  أن يفرضوا سلطتهم إلى أبعد

  
   الجنوب  نحو التوسع

إن التوسع اآلرامي نحو الجنوب معترف به في عدد من النصوص 
وال . تسم بأفضل الضماناتي) ٣٢: ١٠ ملوك ٢: (، من بينها"العهد القديم"في 
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وهو يبوق (الواقع شمالي مصب وادي زرقا " دير عالّ"عجب إذا كان معبد 
وكان هذا المعبد يعود إلى شعب . نشطًا في ذلك الموسم) الكتاب المقدس

أقوال الرائي بلعام المكتوبة بلهجة آرامية قديمة متعدد اآللهة، كان يحتفظ ب
إن التصنيف اللغوي لهذه النصوص ليس اجتماعيا، ولكن تجدر . وهامشية

وحتى إذا . اإلشارة إلى أن كتابتين بطابع إداري هما آراميتان من دون شك
ظل أصل الكتابات البلعامية لدير عالّ غامضا، فإن ازدهار مثل هذه الجماعة 

 تطالب بها إسرائيل مبدئيا ال يشكل معضلة إذا ما عرفنا السيطرة في أرض
  .اآلرامية على جلعاد في القرنين التاسع والثامن قبل الميالد

، لقد دامت سيطرة آرام على )٢٤ ـ ٣: ١٣ ملوك ٢(وبحسب 
نعلم أيضا أن حزائيل قد . ١٠إسرائيل طوال عهد يوحاز كله، بعد عهد ياهو

في فلسطين، وسلب " جتّ" البحر المتوسط حتى مدينة مد غزواته نحو ساحل
). ـ١٨: ١٢ ملوك ٢(خزائن يوآش ملك يهوذا إذ هدده باجتياح مملكته 

  .وهناك نصب في تل دان يشهد لحكمه على شرقي األردن
  

  الفرات  یجتاز  حزائیل
فعلى الجبهة . لقد أظهرت االكتشافات بعدا جديدا لعهد حزائيل

تف الملك آرام بالبقاء خامالً بعد الهجومات اآلشورية، بل اتخذ الشمالية، لم يك
  .موقفًا هجوميا بدوره، وزحف إلى ما وراء الفرات

من األرجح أن حملة حزائيل هذه جرت خالل السنوات األخيرة من 
حكم شلمناصر الثالث، أو في عهد ابنه، إذ كانت بالد آشور ذاتها في ثورة 

هد شمشي أدد الخامس، يتكلم أدد ـ نراري الثالث ونتذكر أنه في ع. وغليان
                                                

 فارسا وعشر مركبات وعشرة آالف رجل، وهذه األمور تذكّرنا بما جرى ٥٠وى  لم يبقَ ليواحاز س-١٠
  .آلحاب في معركة قرقر
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وال نستبعد تاريخًا أقدم، ألن الحملة األخيرة . عن تمرد يجري على الفرات
المخلص " عنقي"لشملناصر في سوريا، التي أثارتها اإلطاحة بملك 

وربما أن حزائيل لم . م. ق٨٣١لإلمبراطورية اآلشورية، جرت نحو سنة 
حداث، وأن تدخّل شلمناصر المحدود الذي وضع نقطة يكن غريبا عن هذه األ

النهاية لعشر سنوات من الجهود في بالد األناضول، لم تكن سوى معركة 
  .مؤخرة الجيش

  
  النفوذ  اآلرامي  المتنامي

 لقد جعل حزائيل الشعوب تشعر بقدرة دمشق من شمالي سوريا حتى 
 كانتا تنعمان بنفوذ كبير في أبواب فلسطين، ولو أن اللغة والثقافة الفينيقيتين

وأن العالمات األولى لالستعمال الدولي . قبرص وحول خليج أِلكسندريت
فإن نجاحاته الدبلوماسية . ١١لآلرامية تعود إلى نحو قرن بعد عهد حزائيل

والعسكرية ال بد أنها أسهمت في فتح الطريق أمام هذه الفترة من التاريخ 
  .١٢الثقافي للشرق األدنى

  
  
  
  
  
  

                                                
  ). ٢٦: ١٨ ملوك ٢راجع (م . ق٧٠١ تجدر اإلشارة هنا إلى انتشار اللغة اآلرامية الدولية في نحو سنة -١١
وكان .  نمت انطالقا من لھجة كانت متداولة في ما وراء الفرات یعتقد الكثیرون أن اآلرامیة للقرون األحدث- ١٢

  .وسھلوا انتشارھا في إمبراطوریتھم. اآلشوریون قد اعتادوا ھذه اللھجة في عھد أسبق
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   ھـحزائیل  مؤلـَّ
ال شك أن في عهد حزائيل أتخذت 

معنى جديدا " سيدنا حزائيل"العبارة االعتيادية 
حتى إذا . ، وسيحمل ابنه هذا اللقب"الرب"هو 

افترضنا أن هذا اللقب يمثل بر هدد، ابن 
حزائيل، وليس هدد ريان الوهة دمشق الرئيسية، 

وس رعاياه فإنه يعطي االنطباع الذي خلفه في نف
وكان تأثيره . هذا الخصم العنيد لشلمناصر الثالث

في الخارج، مثل تأثير ملوك أرباد وحماة، 
يجري من خالل شبكة معقدة من العالقات، 
تشمل تواطؤات بسيطة بين األمراء من الدرجة 
األولى، كما تشمل التبعية الوثنية للدول 

   .الخاضعة
  

   آرام ةـ ھیمن دـ یفق ددـر  ھـب
   منصواة  وفي  حزرك  في ائمھز

كان التأثير ما يزال في ذروته حينما خلف بر هدد حزائيل، في 
تاريخ غير محدود، لكنه قريب من تاريخ ارتقاء يوآش على عرش إسرائيل 

وقد رأينا كيف استطاع ملك آرام . وفي منعطف القرن الثامن قبل الميالد
الحديثين، أن يصف جيوش ست الجديد، بمساعدة ملك أرباد وحلفائه الحثيين 

عشرة دولة أمام حزرك، شمالي حماة، في محاولة تهدف إلى تحطيم قوة 

  

 هالملك المؤلّ) ٢(الشكل 
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وكان حزائيل قد ظل محايدا بفطنة، حينما كان أدد نراري ، زكور المتصاعدة
 ـ ٨٠٥(الثالث، بعد أن استولى على زمام الملك، قد قمع أرباد وجيرانها 

وفي . ضت بر هدد للنقمة اآلشوريةإال أن مغامرة حزرك عر). م. ق٨٠٤
م، غُلب في البقاع، واضطر للمرة األولى إلى أن يفتح للغازي . ق٧٩٦سنة 

  .أبواب عاصمته وخزائنها
  
   إسرائیل  أمام ھزیمة

ال يسعنا أن نحدد بالتأكيد أين تقع قضية زكور من سلسلة أخرى من 
ك صور كثيرة من وهنا. الهزائم التي لحقت ببر هدد على الجبهة الجنوبية

، تروي الخصومات الدائرة بين آرام )٢ ملوك ١(سفر الملوك، ابتداءا من 
إال أن إسرائيل . وكالمعتاد نالحظ عند آرام موقع القوة في البداية. وإسرائيل

أي بر هدد (وملك آرام، حينما يسمى، هو بن هدد . تنتصر في النهاية
  . ابنه يورامأما ملك إسرائيل فهو آحاب أو). بالعبرية

، الذي يروي موت آحاب أمام راموث )٢ ملوك ١(لقد قلنا سابقًا أن 
 ١(ومعظم المؤرخين يعتبرون ، جلعاد، إنما يخص موت يورام باألحرى

، وقصص الخصومات األخرى بين بن هدد وبعض ملوك )٢٠ملوك 
، قصصا تخص بالحقيقة خلفاء ياهو )٢٢ ملوك ١(إسرائيل، وغالبا أيضا 

  .   س أحابولي
ولكننا لن نستطيع تشخيص كل من االنتصارات الثالثة التي أحرزها 

، ولن يتم االتفاق على طريقة تقليص )٢٥، ١٩: ١٣ ملوك ٢(يواش بحسب 
 ٢٤: ٦ ملوك ٢ و ٢١ ـ ١: ٢٠ ملوك ١(حصارات السامرة التي يرويها 

 لنا وقد يتسنى. في حصار واحد، مهما بدت هذه العملية معقولة) ٢٠: ٧ـ 
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األحداث التي تعكسها ) م. ق٧٨٣ ـ ٧٩٨نحو (أن ننسب إلى عهد يوآش 
  .هذه الروايات

وإذا كانت المصادر المعاصرة لهذه األحداث ال تذكر اسم بر هدد في 
عهد آحاب، فإن الكتاب المقدس يشهد لوجود ابن لحزائيل اسمه بن هدد 

، ولكن يوآش ، الذي ورث قوة تفوق قوة خلفاء ياهو)٤: ١راجع عاموس (
شرقي بحيرة طبرية " أفق"في ) ١٧: ١٣ ملوك ٢(ويضع . انتصر عليه

انتصارا حاسما أحرزه يوآش، وربما أن هناك كان آحاب قد انتصر، بحسب 
فيجب إذًا أن نعتبر انتصارات آحاب على بن هدد . ٣٤ ـ ٢٦: ٢٠ ملوك ١

  .مثل انتصارات يوآش على بر هدد
أن بر هدد خلف حزائيل في : ستنتاجويمكن أن نخلص إلى هذا اال

نحو نهاية القرن التاسع قبل الميالد، والوضع المسيطر الذي ورثه ظل إلى 
والنفوذ الذي كان آرام ينعم به أتاح له أن يجر . المقلقة" زكور"نجاحات 

إال أن ردة الفعل . وراءه الدول الشمالية في هجومه على حماة ولعش
.  إلى إذالل دمشق وسلبها بنوع ال سابق لهم، أدت. ق٧٩٦اآلشورية، سنة 

وأراد بر هدد أن يجدد موارده المالية على حساب جاره الجنوبي، المعتاد أن 
فحضر إذًا أمام السامرة مع الرؤساء الذين كانوا ما . يرضخ لمطاليب أبيه

إال أن اإلفراط في مطاليبه اضطر يوآش ). ١: ٢٠ ملوك ١(يزالون يطيعونه 
وإذا بالقوات اآلرامية التي كانت قد نقصت من . بمقاومة يائسةإلى القيام 

جراء الضربات التي تلقتها من أدد نراري، دحرت بعيدا عن العاصمة 
، أي جشور القديمة "أفق"وفي السنة التالية، دحرت من جديد في . اإلسرائيلية

  ).٣٠ ـ ٢٦: ٢٠ ملوك ١(
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   آرام  وسقوطھا مملكة  انحطاط  
  إلسرائیليا الغزو 

 ٧٤٣ ـ ٧٨٣(، يربعام الثاني ٢٧ ـ ٢٥: ١٤ ملوك ٢بحسب 
من مدخل حماة إلى بحر العربة "هو الذي استرد حدود إسرائيل، ) م.ق
ولكن قد يكون . قد ينسب جزء من هذه المآثر إلى سلف يربعام)". الميت(

 التقدم اإلسرائيلي محدودا في عهد يوآش، وحتى في السنوات األولى من عهد
إذ يبدو أن ملوك دمشق كانوا في سالم مع اإلمبراطورية . يربعام الثاني

وكانت لهم قوات كافية للحفاظ على . م. ق٧٧٢ و ٧٩٦اآلشورية بين سنة 
، حيث دحر يوآش جيش بر هدد، ويحدد "أفق"وإذا كانت . الجبهة الجنوبية

الد في حشور، فليس من الواضح هل ظلت هذه الب" يفگعين "موقعها في 
فلقد اكتُشفت كتابات آرامية تعود إلى القرن . الصغيرة في أيدي إسرائيل

وكذلك في بيت صيدا، شرقي مصب نهر األردن في " تل حدر"الثامن في 
  . بحيرة طبرية

م، تعرضت إسرائيل النقالبات عديدة بعد . ق٧٤٣ولكن منذ سنة 
وفي السنة . مقتل زكريا بن يربعام الثاني، ودب الضعف في هذه الدولة

م، . ق٧٤٥فالصر الثالث، الذي استولى على الحكم سنة ثنفسها، قام تغالُ
. بتوطيد سيطرة آشور على سوريا، إذ هاجم أرباد وبقية الحلفاء في أورارتو

إال أن هذا لم يمنع اآلراميون واإلسرائليين من اإلقتتال، وأظهر اآلراميون 
وسيقول إشعيا النبي . فتن الداخليةبعض التفوق على اإلسرائليين المنشغلين بال

وسلَّح أعداءهم " رصين"أثار الرب عليهم خصمهم : "بعد سنوات قليلة
اآلراميين من الشرق والفلسطينيين من الغرب ليلتهموا بني إسرائيل بملء 

  ).١١: ٩إشعيا " (أفواههم
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فالصر خطوة نحو الجنوب وقضى ثم، تقدم تغال. ق٧٣٨في سنة 
فاضطرت الممالك . ان يتمركز في جنوب حماة وغربيهاعلى تحالف جديد ك

وتزودنا . الكائنة غربي البالد اآلشورية إلى إظهار استعداداتها الحسنة
م والوثائق الموازية لها بالئحة الذين . ق٧٣٨فالصر سنة ثحوليات تغال

وبلغ الملك اآلشوري إلى البقاع . يدفعون الجزية، ومن ضمنها آرام وإسرائيل
وهذا ما جعله يمر بالسفح الغربي من دمشق، خالل منطقة . ا من حماةانطالقً

  .١٣ربما لم تتخلَّ عنها إسرائيل حتى اآلن
  

   األفرائمیة السوریة المعاھدة 
، توفي ١٤ملك دمشق" رضيان"إن منحيم الذي أدى الجزية للملك مع 

دة وهذا أيضا لم يبقَ على العرش م". فقحيا"بعد مدة قصيرة، وخلفه إبنه 
م، ثار عليه فقح بن رمليا قائد حرسه، وهاجمه مع . ق٧٣٧ففي سنة . طويلة

خمسين رجالً من بني جلعاد، في برج قصر الملك في السامرة، فقتله وملك 
ويبدأ فقح على الفور حتى قبل موت يوثام ). ٢٥: ١٥ ملوك ٢راجع (مكانه 

: ١٥ملوك  ٢(، لمعاهدة يهوذا باالتفاق مع ملك آرام )م.ق٧٣٦ ـ ٧٤٠(
وحينما خلف آحاز الملك الراحل يوثام، إستحال هذا الضغط إلى ). ٣٧

فال بد أن آرام ). ٢ـ١: ٧؛ إشعيا ٥ـ١: ١٦ ملوك ٢(اجتياح حقيقي 
ويبدو أن . وإسرائيل كانتا تريدان دفع يهوذا إلى اإلنضمام إليهما ضد آشور

ن فقح قد فكا. فالصر الثالثثمصلحة هاتين القوتين قد تبعت صعود تغال
فالصر ثفدعا آحاز تغال. أطاح بعائلة ملكية خاضعة لإلمبراطورية اآلشورية

                                                
 فارسا وعشر مركبات وعشرة آالف رجل، وهذه األمور تذكّرنا بما جرى ٥٠ى  لم يبقى ليواحاز سو-١٣

  .آلحاب في معركة قرقر
  . وليس لدينا معلومات كثيرة عنه. ب عرش دمشقصشخصا اغت" رضيان " قد يكون-١٤
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واعتبر الملك اآلشوري كلتا المملكتين آرام ). ٧: ١٦ ملوك ٢(إلى مساعدته 
  .١٥وإسرائيل، متمردتين

وبعد العداء الناشب بين دمشق والسامرة منذ حزائيل، ال بد أن 
اقتضت تصفية األراضي بما يرضي المعاهدة اآلشورية ـ األفرائمية 

م . ق٧٣٢ ـ ٧٣٣لكن النصوص المتعلقة بالغزو اآلشوري لسنة . الطرفين
  .ال تحتفظ بأثر من الحضور اإلسرائيلي في البقاع

  
    ـ  األفرائمیة السوریةأسباب  الحرب 

، الذين يوجهون جلَّ "العهد القديم"إن كتبة الحوليات اآلشورية وكتبة 
هوذا، لم يشرحوا لماذا آرام وإسرائيل نبذتا خالفاتهما واستعدتا اهتمامهم إلى ي

لمجابهة موالهما اآلشوري، في حين أن هذا األخير قد برهن عن قدرته 
فإن . ويبدو أن الجواب هو على الصعيد االقتصادي. وتصميمه في الشمال

ملوك سوريا الجنوبية كانوا مصرين على االحتفاظ باألرباح التجارية من 
 اآلشورية تهدد بأخذها منهم إذا ما ةلجزيرة العربية، التي كانت اإلمبراطوريا

ويستند هذا التأويل من جهة إلى أهمية تجارة . امتدت إلى أبعد نحو الجنوب
والمدن المينائية لفلسطين، ومن جهة " طريق الملك"القوافل للمسيطرين على 

ر الثالث الذي احتل أوالً فالصثأخرى، على الخطة العسكرية التي تبناها تغال
التي كانت غنية " سمسي"الموانئ الفلسطينية، وأخضع المملكة العربية 

بالجمال والمنتوجات الكمالية، وسلم إلى زعيم عربي آخر مراقبة الحدود 
فما كان في وسع الجهة المشتركة لبلدان الجنوب أن تسامح . المصرية

                                                
لكن الملك ". رصين) "٩: ١٦ ملوك ٢(ل ملكها رضيان الذي يسميه سفر الملوك تـ دمر مملكة آرام وق ١٥

والتي كانت منذ ياهو، " فقح"اآلشوري اكتفى يتقطيع مملكة إسرائيل التي تخلصت في الوقت المناسب من 
  . غالبا استعدادها لخدمة المملكة اآلشوريةفقد أظهرت 
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 بموقع فريد بين البالد العربية الموقف المخالف عند يهوذا التي كانت تحظى
  .    ١٦وفلسطين

  
  غموض  التواریخ  واختزال  الحولیات

إن غموض التواريخ الواردة في العهد القديم عن هذه الحقبة والطابع 
فالصر الثالث وكتاباته نُخفي عنا مجرى التدخالت ثالجزئي لحوليات تغال

الواضح أن الملك من . التي تحكمت بسير الحرب السورية ـ األفرائمية
ولكننا . م بحملة على طول الساحل حتى غزة. ق٧٣٤اآلشوري قام في عام 

لسنا متأكدين من أن هجوم المتحالفين الحاسم ضد يهوذا كان قد حدث قبل 
  .ذلك، وأنه كان قد أدى إلى التقدم اآلشوري

فالصر كان قد ثإن الرهانات االقتصادية قد تجعلنا نفترض أن تغال
يالء على المصارف الفلسطينية، حتى قبل أن يعلن عن محور زحف لالست

وقد نستطيع أن تصور أن العصاة ظهروا إذ كفوا عن . دمشق ـ السامرة
إال أن كال االفتراضين ليسا مرضيين، إذ يصعب علينا التفكير . تأدية الجزية

 في أن آرام وإسرائيل استطاعتا زج  قواتها في بالد يهوذا، بعد أن علمتا
فمن األفضل التفكير في أن . باقتراب الملك اآلشوري أو بعد أن تحديتاه

فالصر لم ثالمتحالفَين هاجما يهوذا إذ كان العدو ما يزال بعيدا، وان تغال
يباشر الحملة إال بعد أن اطلع على مبادرتهما بواسطة مبعوثي آحاز أو 

 أفضل من هجوم واختياره زحفًا سريعا على طول الساحل. بواسطة معتمديه
  .     مباشر ضد دمشق سيكون قد هدف إلى صد كل إمكانية تدخل مصري

                                                
، "أيلة"تدخل اآلرامي في  العن) ٦ :١٦ ملوك ٢( ما جاء في سفر الملوك مـ تكفي هذه االعتبارات لفه ١٦

لكننا هنا أمام إلتباس و. د ألية وطرد منها بني يهوذاملك أدوم هو الذي استرولو أن سفر الملوك يقول وأن 
  !بين آرم وأدم
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  تصفیة  مملكة  آرام

م ليضرب مباشرةً آرام . ق٧٣٣لقد انتظر الغازي حتى سنة 
. ولكنه لم يستطيع أن يحرز نصرا تاما حاسما منذ الموسم األول. وإسرائيل

لكن .  يوما٤٥ش اآلشوري لقد غُلب رضيان في دمشق حيث حاصره الجي
م وسبي سكانها، ودمرت البالد تدميرا . ق٧٣٢دمشق لم تسقط إال سنة 

  .رهيبا
  
   اإلمبراطوریة في دمشق 

لقد استُبدلت مملكة آرام بسلسلة جديدة من األقاليم اآلشورية، وأربعة 
منها في األقل مذكورة في الوثائق، وهي في الغالب في عالقة مع أسماء 

" قرتيني"دمشق نفسها، في الغرب منصواة وصوبيت، في جنوب : هاحكام
وربما شرقي حوران كان يشكل إقليم . المتمحورة على شيخ سعد في حوران

إن مشاركة ما . حورينا، إال أن وضعه، مثل وضع جلعاد، ليس مثبتًا جيدا
في حماة، هذه الثورة التي " يوبيعدي"تبقى من سكان مملكة آرام في ثورة 

. م ولم تُمثل إال بذكر دمشق بين الثوار. ق٧٢٠حقها سرجون الثاني سنة س
في عهد آشور بانيبال، سيشكّل الموقع الجغرافي لدمشق بينها محورا 

إن منافع هذه المدينة كانت كبيرة . للعمليات اإلمبراطورية في العالم العربي
السياسية والثقافية بحيث إنها لم تفقد قط مكانتها في قلب الحياة االقتصادية و

األخرى في سوريا في " المدن الملكية"في الشرق األدنى، على النقيض من 
  .العصر الحديدي
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  البالد اآلشوریة  في   اآلرامیة اللغة
لقد انتهت الدول اآلرامية بفقدان هويتها الخاصة بها على أيدي 

 في ولكن ربما أن سكانها أصبحوا يشكلون العنصر السائد. اآلشوريين
وبقدر الوحدة السياسية في . اإلمبراطورية، وانتشرت لغتهم في كل مكان

اإلمبراطورية اآلشورية والنظم التي تبعتها، هذه سهلت سيادة اللغة اآلرامية 
هذا المزيج من األعراق والثقافات، الذي يسم ما بقي من األلف األول قبل 

  .الميالد، وفي الواقع كل ما بقي من التاريخ القديم
لقد استعرضنا في الصفحات السابقة، وتكلمنا عن ازدهار اللغات ذات 
. الكتابة األبجدية، بدءا بالفينيقية، بعد تراجع العالمات المسمارية في الشرق

وطرحنا الفرضية أن ربع القرن من االنتصارات العسكرية التي أحرزها 
وال يمكننا أن نشك . ةحزائيل أسهم إسهاما فعاالً في زيادة نفوذ اللغة اآلرامي

في أن سياسة السبي التي اتبعها الملوك اآلشوريون ساعدت هي أيضا في 
  .  ترسيخ انتشار اللغة في المناطق التي سيطروا عليها

في شأن السبي، كما في شأن السلع اليهودية والخيرات الواردة عن 
. تأكيدطريق الجزية ليست معطيات الكتابات الملكية اآلشورية كاملة بال

والكثافة السكانية لمختلف مناطق اإلمبراطورية ليست مثبتة جيدا لكي يتسنى 
لنا أن نحسب بدقة مدى تأثير السبايا في أوطانهم األصلية وفي نطاق وصول 

واألحداث التي نحن مطلعون عليها تتيح لنا مع ذلك . هذه الشعوب المنقولة
  .أن نبدي بعض المالحظات

نا ههنا، نالحظ قبل كل شيء أن السبي الذي من الزاوية التي تهم
قامت به القوات اآلشورية مرات عديدة لم يمس آراميي سوريا بصورة 
جذرية مثل بعض الشعوب الساكنة في الجنوب وفي شرق اإلمبراطورية 
اآلشورية، وبالمقابل، إن آراميي جنوبي بين النهرين والكلدانيين الذين كانوا 
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ا، ليسمن اإلمبراطورية، أخرىوا بأعداد كبيرة نحو مناطق قريبن منهم لغوي 
وا يمتزجون بشعوب آرامية وهناك كان. وغالبا إلى النواحي الشمالية الغربية

، مثل الكميوليين الذين جيء بهم إلى الجزيرة، أو كانوا ينقلون إلى تقليديا
الذين " بيث ياقين"مثل كلدانيي ، بلدان لم تكن فيها اللغة اآلرامية مجهولة

، )مالطية" (ميليد"و" كوموخ"جالهم سرجون الثاني نحو األراضي القديمة في 
واستخدام لهجات اللغة نفسها لم يكن يساعد على خلق عالقات حسنة تلقائيا 

ومع ذلك فإن هذه الحالة كانت تسهم . بين الشعب العريق وبين القادمين الجدد
رامية، وكانت تسرع في استيعاب في تغيير التوازن اللغوي لصالح اللغة اآل

  .المسبيين ذوي لغات أخرى
إن ارتقاء أشخاص من أصل آرامي في السلّم االجتماعي اآلشوري 

فأسماء األعالم . يالحظ بوضوح خالل القرن األخير من اإلمبراطورية
اآلرامية لم تعد محصورة في عالم التجار والجنود وصغار القوم، بل تظهر 

بقات المجتمع، حيث نجد مثال بين جمهور من علْية القوم، أيضا في أعلى ط
ـي والدة پ، ونقيعة زوجة سنحاريب، وأدد ـ كو"أحيقار"الكاتب الشهير 
  .  نابونيد ملك بابل

فإن أهميتها تزداد في قلب . وتقدم اللغة اآلرامية يدهش أكثر
اء وهذا األمر ال يمكن شرحه بمجرد ازدياد الشعب من جر. اإلمبراطورية

. فالكلمات اآلرامية تغزو المفردات األكدية. السبي أو من جراء التجنيد
وبجانب بطاقات وجيزة أو موجزات وضعت لمساعدة الكتبة، نجد في الغالب 

وفي . وبالتأكيد تُعد شرعية على حالتها. عقودا مكتوبة بكاملها باللغة اآلرامية
فيها خالل معظم أجزاء القرن التي يمكن متابعة التغيير " ألواح بروكسل"حالة 

السابع، فإن نسبة النصوص المكتوبة باآلرامية فقط تزداد، على ما يبدو، على 
وفي منتصف القرن السابع، هناك . مر الزمن، فتزداد أسماء الكتبة اآلراميين
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  الملك عمونيتمثال ) ٣(الشكل 

رسالة طويلة موجهة إلى شخص آشوري ذي  منصب رفيع، ومرسلة من 
ن استخدام اللغة اآلرامية من شأنه أن بابل، من قبل رفيق له، تظهر كم أ

  .    ١٧يبسط الحياة
وال يسعنا هنا أن نتابع تاريخ ازدهار اللغة اآلرامية في العهد 

ولكن في وسعنا أن نالحظ أن في . األخميني
العهود البابلية ـ الحديثة، لم تؤكد هذه اللغة 
دورها في الحياة االقتصادية فحسب، بل 

. في المرافق اإلداريةصارت تُستعمل بعزم 
وهذا ما يظهر في قرار كُتب باللغة اآلرامية، 
يأمر، تحت طائلة الموت، نخبة إحدى 
المقاطعات ـ وهم موظفون ملكيون، ورؤساء 
بلديات، ومالّكون ـ بأن يوقفوا كل قادم جديد 

  .آت من البالد البابلية يكتشَف عندهم
  
  

  "سوریا"إلى " آرام"من 
 اآلرامية تفرض بينما كانت اللغة

ذاتها على مناطق تزداد اتساعا، كان 
االنتصار السياسي للغزاة سيؤثر في مفردات 

ومع تغيير طفيف، سيبقى اسم . اللغة اآلرامية
  . ١٨مرتبطًا بالبلدان اآلرامية إلى هذا اليوم" آشور"

                                                
له في يعم" سين ايدينام"جب مقابلة هذه الحالة بتلك التي تعكسها رسالة فيها يزجر سرجون الثاني ـ ي ١٧

  . أور، على تردده في المراسلة ياللغة األكدية
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فلم يبقَ . كان الملوك اآلشوريون قد ألغو حتى أسماء الممالك القديمة
فكانت التسمية . قاليم يشار إليها بأسماء مدنها الرئيسيةلهم سوى أ

وتظهر ". شعب آشور"اإلمبراطورية تدعو جميع سكان اإلمبراطورية باسم 
دوما وثائق جديدة حيث تستمر بلدان المشرق وسكانها في حمل اسم آشور 

فنالحظ مثالً الكتابة العيالمية لداريوس في . حتى عهود إمبراطوريات الحقة
مواكب من وراء " أش ـ شو ـ را ـ إيب"فإن هذا النص يدعو ". ششو"

  .الفرات كانوا ينقلون إلى شوش عوارض من أرز لبنان
إن اتّساع آشور وشموله األراضي اآلرامية القديمة ساد منذ نهاية 

م، حينما ازدادت التبادالت بين المدن الهلينية والساحل .القرن الثامن ق
وتطبيق هذه التسمية على بالد " آشور"إن كلمة . الشرقي للبحر المتوسط

إال أن االستعمال الشائع لدى اإلغريق بسط . آشور ونينوى لم تختف تماما
ية للكتاب المقدس التي حددت لغة پ، والنقول األور"سوريا"بـ" آشور"كلمة 

حتى الروايات المتعلقة " السريان"بـ" اآلراميين"المسيحية وانتهت بتسمية 
  .   سابقة لإللحاق اآلشوريبعهود

 

                                                                                                              
عرض أي بديل ولكن بعد محاوالت عديدة، لم ي. ا من المؤرخين كبيراة عددـ لقد أقنعت هذه الطريح ١٨
رضٍم.  
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  اآلرامية الدول طبيعة
  

 رقالش في جدا مهم بدور قاموا الذين اآلراميين نع حديثنا نواصل
 قليالً اتربطن جذورا نلقى العلن. اصخ بنوع النهرين بين منطقة وفي األوسط

 دالصعي على تنظيمهم قلّة برغم تطاعوا،اس الذين الناس بهؤالء كثيرا أو
 الضغوط، بعض عليها واويمارس الكبرى، الدول في غلوايتغل أن ياسي،الس

  .تلك أو الدولة لهذه الميزان كفة يرجحوا أن وأحيانًا
  
  إسرائیل - آرام  التماثل

 كان ابقة،الس العهود في كما الميالد، قبل والثامن التاسع القرنين في
 القديم دالعه عليه يطلعنا الذي المجتمع عن كثيرا فيختل ال اآلرامي المجتمع
 كانوا الذين المقدس، الكتاب رواة فإن. فلسطين بالد في األثرية اتوالتنقيب
 ورييناآلش عن أو مصر عن حديثهم نم مقترضة اتكلم إلى حتما يلجأون

  .باآلراميين األمر تعلق عند المألوفة بمصطلحاتهم اكتفوا قد والبابليين،
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. الدولة بنى عيدص على واضحا المجتمعين هذين بين التشابه وكان
 بذلك، وعي على كانوا تاريخهم، في تدخّلوا ما غالبا الذين واآلشوريون

 عبر  يستعمل وما فلسطين ممالك على نفسه الجمل تركيب يطبعون وكانوا
 في اآلرامية الدول وعلى منها، يقرب ما أو العبرية اللغات من األردن

 الجمل تركيب أوالً: التالية قاشاتالن نتناولوس .الغربية سوريا وفي الجزيرة
 هنفس الكالم إن فيه شك ال مما ولكن. كثيرة عنه والشهادات. ورييناآلش لدى
 بيت" نموذج من تعابير تعمالاس فإن. الغربي السامي العالم في متداوالً كان
 على تُقرأ "غش بيت". طويل دأم منذ معروف ادأرپ مملكة أنش في " ×ـ

) واحدة بكلمة ("برغش" يقابله وما. "سفيرة" ابأنص نم األولَين النصبين
 سنة دان في فتاكتُش التي اآلرامية والكتابة. أرپاد ملك كلقب زكور يستخدمه
 أيضا مييس انك) كش دون حزائيل وهو (صاحبها أن اآلن ترينا ١٩٩٣
 التعبير استخدم موآب ملك "ميشا" معاصره ان ويبدو ،"داود بيث" وذايه مملكة
  .نفسه

  
  وريـاآلش  المصطلح

 عن اآلشورية النصوص تتكلم ال التاسع، القرن من إنطالقًا
 فالصرثتغال عشر الحادي القرن في فعل قد كان كما عام، بنوع "اآلراميين"

 دق انك "آرام ملك" نع يتكلم الثالث لمناصرش فإن. كاال بل وآشور األول
 يعيد اإنم لمناصرش ان نعتقد ولكننا. الفهأس أحد من "موتكينو"و "پيترو" زعانت
 ،٧٣٨ سنة الجزية أدوا الذين ماءأس تحمل الئحة وفي. مصادره كالم هنا
 إال. "العرب بالد قيدار"و "حتي"  اندبل بين "آرام بلد" ورياآلش الملك مييس
  .وضوحا أكثر أسماء تتبعه الشامل الوصف هذا أن
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 ام غالبا الميالد، لقب عالتاس القرن في يستقر الذي الجمل تركيب في
 وهكذا. "فالن بيت" نقول اكم ما، بلد إلى يرتش وهي " ×ـ بيث" صيغة نلقى
 ولو ،"أغوشي ـ بيث" إلى وأرپاد. "بخياني ـ بيت" إلى تعود "وزانغ" فان
 منذ وذلك ،"حميرِه بلد ـ ايمريشو ـ مات" تُدعى ما غالبا قدمش مملكة أن

 فقد الث،الث لمناصرش عهد إلى ىترق التي النصوص في األول اظهوره
 ممالك جهة ومن. هراألش ملكها بحسب "حزائيلي ـ بيث" تسميتها إلى انتهوا

 عمون وتُدعى ،)عمري ("همري بيث" رائيلإس تُدعى ،األردن وعبر فلسطين
  ."عمانا بيث"

 صفات يستخدمون وريوناآلش كان الدول، هذه ارعاي إلى ارةولإلش
 ولكنهم. "إسرائيلي"و "سمألي"و) إن ـ إيمريشو ("دمشقي"و "أرپادي" مثل

 ـ بيت" في متضمنة لفظة وهي ،" ×ـبر" تسميتهم يفضلون الغالب في كانوا
 ملك وياهو ،)غوش ("أغوشو إبن" مىيس أغوشي بيت ملك فان وهكذا. "×

  ).عمري ("همري إبن" يسمى إسرائيل
 اآلشورية اتالكتاب في " ×ـ إبن" هكذا مونيس الذين خاصاألش ان

 أبناء" جماعات إلى أحيانًا التسمية هذه يرتش قد ولكن. القادة من عادة هم
 م،.ق ٨٩٩ نةس "الثاني نراري ـ أدد" إلى قردتين لواأرس الذين "أديني

 ٨٧٠ سنة نحو في بقوات انيالث ناصربال ورآش زودوا الذين "بخياني أبناء"و
 مونيتقاس كانوا الذين أرپاد لكالم رعايا ،"غوش بني" اآلرامية وفي م،.ق

 الواجهة إلى قفزت ةاإلقليمي اهيمالمف لكن. "فيرةس" داتمعاه مسؤولية
 منها أكثر الجغرافية الشخص عائدية إلى باألحرى تشير " × ـابن" ارتوص
  .السياسي إنتمائه أو العرقي أصله إلى
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   ةـقبلی  اتـانـكی
  القبائل 

ـ  بيت" على المرتكز الجمل تركيب تطبق ال اآلشورية الكتابات إن
 مثل وصفهم تواصل فهي وبالمقابل. الشرقية النهرين بين ما قبائل على" ×
 وكما. "وـل" بمقطع إليهم تشير وكانت. اإلمبراطورية نهاية حتى "آراميين"

 من مأخوذًا يبدو األسماء هذه بعض فإن العموريين، مع سابقًا الشأن كان
  .غامض عظمهام أن إال. المكان أسماء

 الغرب في لآلراميين المستعملة المصطلحات بين اإلختالف هذا إن
 المتفاوتة المستويات في شرحه يجد قد النهرين بين شرق في ولآلراميين

 من باسم المتَّسمة الكتابات بعض أن صحيح. السياسي النمو صعيد على الديه
 بيت" مثل عقيدا،ت أكثر يةسياس كيالتتش من جزءا كانت " ×ـ بيت" نموذج

 أخرى وهناك. "والق" إلى تعود وكانت الخابور، رنه مصب عند "حالوبي ـ
 بيت أو "ياحيري ـ بيت" مثل طارئ، ظل سوى الخارطة على تترك لم
 تأسيس إلى الغالب في سوريا آراميو توصل فقد ذلك، وبرغم. "اباياش"

 إلى ينتمون ذينال حتى الشـرقية، النهرين بين آراميي أن حين في ممالك،
  .المتحضرة الجماعات إلى بالنسبة قليالً هامشيين دوما ظلوا الكبيرة، القبائل

  
  اءــالرؤس

 شيوخًا بل ،)شَروم ـ ملك (ملوكًا الفرق هذه رؤساء يكن لم
 إال. ومهماتهم القادة هؤالء سلطات عن كافية معطيات لدينا وليس. ١)نزيكو(

                                                
 السرجونيين كتابات في يعطى األغلب في نجده ولكننا. العرب لشيوخ أحيانًا يعطي كان "نزيكو" لقب إنـ ١

 .الجنوبية لبابليةا البالد في اآلراميين للرؤساء
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 كانوا الذي الكبير الدور لنا يظهران الثاني ناصربال آلشور نصبين ثمة ان
  .الخالفات بعض نشوب لدى به يقومون

  
  ؟إقلیمیة  دول أو  حضاریة إمارات

 الزمان ذلك في يطلقون كانوا ،)نزيكو ("نزيكاتي" من النقيض على
 بيت "مألس داماع. " ×ـ بيت" نوع من الدول ادةق على "وكالمل" تسـمية
 كلٌّ وكان. حضرية اراتإم مجرد يحكمون الملوك هؤالء يكن لم ،"كباري

 سوى لها يكن لم التي الوحيدة الحضرية نواته مإس يحمل التشكيالت هذه من
 أن ولو أخرى، حضرية زمراك ابتالع في تفكر تكن ولم محدودة، أراضٍ

 التبعية على متمحورا تناسقهم وكان. نادرة تكن لم الحدودية اتالخصوم
 من رأكث) الفينيقية ادون (يدهمس يعتبرونه الذي الوريث لكالم نحو ياسيةالس

  .العرقية الطبيعة من الروابط على تمركزهم
 اختصوا إلخ، ...والموآبين، اإلسرائيلين، مثل اآلراميين، أن صحيح

 قد البرنزي العصر من الحضرية اراتاإلم كانت التي القيم من كبير بجزء
 وتعقّدت وتحضروا ورموزها، لوراثيةا الملوكية تبنّوا لكنهم طورتها،
  .وتصلّبت السياسية تركيبتهم

 تمتد يةاآلرام الكالمم كانت الحضرية، اراتاإلم نم النقيض وعلى
 إليها تضم أن قبل دودةمح بِهيمنة تكتفي أحيانًا كانت أنها مع تطاعتها،اس قدر

 عديدة، "ملكية مدنًا" تضم منها وكانت بها، المحيطة الصغيرة الدول تماما
 انزم وفي. المتواضعة والقرى الضيع وبعض "المحصنة امدنه" إلى إضافة

 يكون كما للملك، فاجعة يعد األولى الدرجة من مراكز فقدان يكن لم الحرب،
  .حضرية إمارة نواة على تيالءاالس
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  التوّسع  إلى  النزعة
 إلى القديم العهد ينسبها التي "اإلمبراطورية" إلى االستناد يمكننا ال

 "هدد بن" مثل على وال ،)١٠/٨ صموئيل ٢ (صوبة ملك "عزر – هدد"
 اثنين يقود أن ادراق انك انه يفترض الذي ،)٢٠ ملوك ١ (في جاء ما بحسب
 ذلك، وبرغم. امحك بمجرد تبدلهمويس يقيلهم أن ثم امرة،الس ضد ملكًا وثالثين

 الحديدي العصر الكمم تعقد رظهأ اآلرامي المللع التاريخي استعراضنا فإن
 يمتد "القو" اداتح أن مثالً فرأينا. جديدة عناصر الستيعاب اوجهوده الثاني
 تختص" دينيأ بيت" وأن ،"كتليمو ـ دور" مؤقتًا معه ويدمج الشمال نحو

 تدمج "يأغوش بيت" وأن الحديثة، ـ الحثية ،)يبس بر تل ("مسواري "بإمارة
 ورزك اآلرامي أن اورأين. پاتينا من وجزءا ديمةالق حلب مملكة نفسها مع

حديثة حثية ابقاس كانت التي حماة ومملكة "لعش" صولجانه تحت يضم .
 أوسع، إمتدادا امتدت قد كانت هكذا، تكونت التي المملكة، أن وشاهدنا

  الساحلية اإلمارات على وسيطرت
  

  التحالفات
 انصولج تحت ادواتح ائتالف طريق عن التوسعات هذه وراء ما

 لتشكيل مستعدة الحديدي العصر في اآلرامية الممالك كانت إلحاق، أو واحد
 أن له حقًا ندري وال. هنفس الصعيد من أطراف عم غالبا مهمة تحالفات

 يكونا لم األول، "سفيرة" نصب في المذكورين "األسفل آرام"و "األعلى آرام"
 اولكنن. كلها ورياس تضم كانت ذهه أن أو ،"أرپاد" نفوذ منطقة سوى يمثالن

 حول بعضها اإلتحاد، إلى السورية الدول لدى الدائمة النزعة في نشك ال
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" زماني بيت" تضامن نتذكر أصغر، لمس وعلى. دمشق حول وأخرى ،"ادأرپ"
  ."سوحو" مع "هندانو"و "الفو" وتضامن ،"نائيري" من أخرى بلدان مع

  
  ؟قومیة  دول  أو  إقلیمیة  دول

 من بشيء النهاية، وحتى القبلية أصولهم من ون،اآلرامي احتفظ قدل
   .القوميات ـ بالدول الخاص عورلشا

 حماة، أرپاد، سمأل، ـ المعروفة السورية الدول أن نعترف أن يجب
 أكثر إقليمية سأس على تقوم األقل، في الثامن القرن حتى كانت، ـ دمشق

 أخرى ولدول الحضرية إلماراتل عديدة صفات تتقاسم وكانت. عرقية امنه
 كانت وحماة، أديني بيث حاالت داع وما. البرنزي العصر من إقليمية

) يأغوش بيث (ادأرپ ةحال عدا اوم. واضح بنوع العواصم حول تتمحور
 ماءأس نم الظاهر في تخدامااس لأق " ×ـ بيث" اذجالنم من ماؤهاأس كانت

 كانت سكانها أغلب في ألن والسيما "إيميريشو شا" آرام أو مألس لمث
 وكانت. دوما تهضمها أن لها يتسن ولم اآلرامية، األصول من قوية عناصر
 إمارات اإليه تضم أن من وتمكنت حديثة، ـ حثية دولة سمأل، مثل حماة،

 ابتلعت دق "يأغوش بيث" فكانت. آراميا منه أكثر فينيقيا تجانسها كان ساحلية
  .القديمة حلب مملكة وكذلك الحديثة، ـ الحثية اپاتين من جزءا

 السياسة في حاسم بعد له يكن لم العرقي الشعور إن القول ونستطيع
 يكن ولم نفعية، اتغاي اتمليه كانت ياسةالس وهذه. اآلرامية الكللمم الخارجية

 من حتى أو الحديثين، ـ الحثيين جيرانهم مع التحالف من ليستنكفوا الملوك
 يجب هل. اةوحم مأللس أحيانًا جرى كما اآلشورية، خارطةال على المراهنة
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 في موضع له يكن لم العرقي العامل إن فتراضواال أبعد إلى الذهاب
  وجدانهم؟

 عن ملحمي تقليد أي لنا يحفظوا لم اآلراميين أن نشاهد أن المهم من
 لكل المثير اآلراميين وانفتاح. قبلية أو املةش آرامية كانت سواء أصولهم،

 العوامل بعض في أثّر انه بد ال األخرى الشعوب من الثقافية التقابسات نواعأ
 اآلراميون يكن لم مثالً، الديني المضمار ففي. القومي وعيهم من األساسية
 اآلرامي، المالع داخل وفي الغرب، في ريناآلخ الساميين عن بعمق يختلفون

 دينية وصياتبخص رىاألخ عن الواحدة تتميز المتنوعة الفرق انتك
 حتى مألس من العاصفة إله أولوية تتأكد ة،الغربي ورياس ففي. وباللهجة

 وعلى. أكبر أهمية القمر اإلله يولون كانوا رانح في اآلراميين أن إال. قدمش
 قبل حتى أبيه، حساب على األولوية "أفالداد" أخذ ربما األوسط، الفرات طول
  .الحديدي العصر نهاية

  
  العرقي  الوعي  آثار

 رائيلإس بيت أنش قوميات - دوالً تكن لم اآلرامية الممالك أن نرى
 للعامل أهمية كل ننكر أن الخطأ من يكونس ولكن. عمون أبناء أو داود وبيت

  .منظورهم في العرقي
 اتالمجتمع في اآلراميين تأصل عن الطرف نغض إال اعلين أجل،

. بفحس " ×ـ بيت" من اظاأللف يبترك من يظهر ال الفعلي فأصلهم. المجزأة
 لبالقبائ واللغوية الجغرافية ارتباطاتهم مثل كثيرة، رىأخ اتعالم فهناك

 البرنزي رالعص في الممالك اطانحط ابحس على وتوسعهم العمورية،
 مطلع إلى تعود التي الصور في يبدو كما القديم محاربيهم وزي ث،الحدي
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 بنى تجاه المادية وثقافتهم ياسية،الس بناهم ةوتبعي الميالد، قبل التاسع القرن
 العديد عند الرعاة حياة العيش في تمراريةواالس عهدا، منها األقدم الحضارات

 أخرى فرق به قامت الذي والدور البابلية، والبالد األوسط الفرات قبائل من
 كان الذي نائيري، في "جيدارا" مجتمع مثل الحضرية، المجتمعات تجاه
  .به التمثّل دون من يحمونه اميوناآلر

 يظهر اآلرامي انبالكي ارواالفتخ. التراث هذا من يءش دوما ظل لقد
 التي العصابة مثل ب،فحس "المستوحشة" الفرق عند ليس النصوص، في

 أهم الطينس عند كذلك بل ،٢ ٧٧٠ سنة نحو في "القو"  على انقضت
 بمفهوم يهتمون كانوا الذين أو ،"آرام ملك" لقب يأخذون كانوا الذين الممالك،

 مبإس التعلّق هذا إن. جغرافية تعابير ردمج ثمة أالترى ويجب. "بكامله آرام"
  .٣عرقي شعور بعض بقاء في له شرح أجمل يجد "آرام"

  

  
  
  

                                                
 من أحد ال": الخطاب هذا إليهم ينسب سوحو، من صور أو - كودوري - نينورتا عليهم، المنتصر إنـ ٢

 ."!آرامي ألفي مع شأن لهذا سيكون واآلن،. اآلراميين من ألفًا يجابه أن قط رتجاس أجداده، وحو،س حكام
 هذا ويعطى المسمارية، النصوص في الواردة "العرب ملوك" عبارة مقابلة يمكن النصوص، هذه بلغة ـ٣

 ملك" سمي الذي "القيس أمرؤ" هو آخر شخص في أيضا التفكير هنا ويمكننا. قيدار لملوك خاص بنوع اللقب
 .الروماني العهد في "العرب جميع
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  اآلراميني عند امللكية
  

  وراثیة  ملكیة
 غوزان، ـ الداخلية اتركيبته عن يًئاش نعرف التي اآلرامية الدول إن

 وأصحاب. وراثية ملكية أنظمة كلها كانت ـ قدمش حماة، أرپاد، سمأل
. أبيهم عرش على سيجل إنه ويقولون أباهم الملك مونيس ما غالبا الكتابات،
 من نصب اكوهن. ذرية اعطتهم أنها على اآللهة يشكرون أنهم لهم ويحدث

 أن الحظن قرن، وبعد. وريثه يتبعه "كوالموا" الملك يمثّل قد "زنجرلي"
 أرپاد ومملكة الغامضة) K T K (بين العالقات تنظم التي "فيرةس" معاهدات
 أيضا ابنه بل وحده، الملك ليس تلزم انها انقطـاع دون تكرر اآلرامية،

 أيضا، هي تمتد نفسها المملكة مع آشورية معاهدة وهناك. وأعقابه وحفيده
  .وأحفاده الملك أوالد إلى صريح، بنوع

 نحو في حماة في لطةالس على استولى الذي المغامر ،"زكور" أما
 الذي الرئيس اآلرامي القائد فهو القديمة، اللةالس حساب على م،.ق ٨٠٠ نةس

 آخر، نص أي وال هيرة،الش كتابته فال. تاما جهالً العائلية روابطه لنجه
 كان الذي" ايلو ـ ايني" الملك وبين بينه الوثائق في فجوة فثمة. سوابقه يذكر
 ان في كللش يدعو ما فليس ذلك ومع. الثالث فالصرثتغال عهد في يحكم
 قد ملوكيته وان ساللة، يستأس عن بحثه في أفلح وربما بحث، قد نفسه زكور
  .أكثر المعروفين اآلراميين الرؤساء ملوكية شابهت

 بعض أمضى انه رأينا وقد. معروفة غير أيضا "أحوني" سوابق إن
 من الزعيم هذا أن وربما. لطتهس تحت "أديني بيث" وحيدت سبيل في الوقت
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 كانت فيها إنتقال، فترة سوى يمثّل يكن لم التاسع القرن من األول النصف
. القبلية اإلمارات ومن القبائل من عديدة، صغيرة كيانات من تتكون المملكة

. العرش على أبناؤهما يخلفهما لم لسمأل األولين الملكين أن أيضا الحظنا وقد
 انفك. الملكية راألس لداخ بدقة تحديده تم قد يكن لم الخالفة نظام أن ويبدو
 فيبدو. متوفى ملك اءأبن بين تثور قد االحتجاجات وكانت اه،أخ يخلف األخ
 يعتوره سياق في إال اآلرامية الدول على ذاتها تفرض لم الوراثية الملكية أن

  .الصعوبة بعض
  
   الملك  جاللة
  الفن في لكالم تمجید

 كان الحديثين، ـ والحثيين ورييناآلش جيرانهم لدى الشأن هو كما
 يمثَّل الديني، ياقالس ففي. اآلراميين فن في متميزا مكانًا يحتلُّ الملك خصش

 الذي اإلكرام يتلقى لكي أو أسياده، اآللهة أمام سواء الغالب، في واقفًا الملك
 على مألس ملك "ركيب بر" يرينا رزةالبا النقوش وأحد. خلفاؤه له يقدمه

 وهم ملوكًا نرى أخرى، مواضع وفي. وزيره مع يتحدث وهو عرشه،
 مشهد وهناك. مركباتهم على وهم) بري ثور (األرخُص أو األسد يصطادون

 له تكون قد وبرلين، إسطنبول متاحف من كثيرة قطع من تكوينه ُأعيد للبالط
 وحرس وليمة، في جالس وهو سمأل ملك يرسم المشهد هذا. جنائزية سمات

 بآالتهم يعزفون الموسيقاريين من وموكب عرشه، وراء يقفون لحونمس
  .منه ويدنون
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  النصوص في
. اآلرامية الدول نقوش مجموعة في هدالمش مقدمة أيضا الملك غليش

 موضوعنا شأن في قليالً لآلمال محبط "فخيرية تل" التمث وهو مصدر، وأقدم
 على يهيمن لصاحبه الشخصي والرخاء فيه، سائد ورياآلش تأثيرال فان. هذا

 مألس كتابات وتطلعنا. ١٥-١٣و ١٠-٧ طورالس في المصوغة الطلبات
  .وتغنيها شهادتها لتؤكد "ةسفير"و زكور كتابات وتأتي أفضل، بنوع

 تحتوي وال أحياء، وهم ُألّهوا اآلراميين الملوك أن إلى يشير شيء ال
 ما لملوك يجري كان ما أنش المجيدة، األلقاب من الئحة أي على كتاباتهم

. لأق درجة على وإن الحديثين، ـ الحثيين الملوك لدى أو النهرين، بين
  .دمشق في سوى آرامي ملوكي كلقب يرد ال) مري ("الرب" لقب وحتى

 إلى تنسب ال مألس ابه تزودنا التي الصورية الوثائق حأوض إن
 فإن. المملكة عظماء لدى عما جدا مختلفة زينة أو ازي اآلراميين الملوك
 وكذلك. مملكته أشراف يحمله ما يشبهان هرأس وغطاء ركيب بر شـال
 اباألنص متمثّله الذين اءالعظم لدى بما بيهةش الملوك) عروش (كراسي

 "العروش" عن التكلم االلتباس لَمن وانه. واآلرامية الحديثة ـ الحثية الجنائزية
  .٤همشأن في

 الملكية، شأن المجاورة، البلدان مثل تعظّم، اآلرامية النصوص أن إال
 نادرة وثيقة لنا حفظت الثاني نراري ـ أدد فحوليات. عظمتها وتُطري
 تحقيس صعب مقطع في التاسع، القرن مطلع في اآلرامية الملكية عن ونفيسة
 دد،أ ـ نور رميك به إحتفاالً باختصار يذكر نراري ـ ددأ فإن. عميقة ةدراس

                                                
 من فأقل. يةاآلشور السيطرة نتيجة الثامن القرن في الملكية الثياب في الحشمة هذه تكون هل نتساءل قدـ ٤

 الملوك بزي اإلقتداء في يتردد ال كان بل يطة،البس روالمظاه بالثياب يكتفي ال "واكوالم" كان ذلك قبل قرن
 .اآلشوريين
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. عليه انتصر الذي ذاك ،)نصيبين ("انصيبين" من تيمـاني أمير وهو
 اآلشوري الشرح يذكّر فيها ودةُأنش وتُرتَّل كائب،وس ذبائح يقدم فاآلرامي
 الطابع أيضا نالحظ ذلك، بعد قرنين ونحو. "صهيون ودةبإنش" الموجز

 ابقةس ةأزمن إلى ترقى اواتهن أن يبدو التي ارأحيق أمثال في للملكية اإلجاللي
  :المجموعة هذه من حكمتين وإليكم. ورياآلش للعهد

الملك كالم هو مهذّب  
  .حدين ذات شفرة من أكثر يقطع ولكنه
 واإلنسان السكين اللحم يقاوم وأن النار، يقاوم أن للحطب يمكن كيف

  الملك؟
  

  .ھـوآلھت  لكـالم
 منتصف على الملك تضع ال ةاآلرامي الملكية االيدولوجيا كانت إذا

 خاصة عالقة إليه تنسب كانت ذلك، مع ،فإنها والمائتين، اآللهة بين الطريق
 والحثيين ورييناآلش أعمامهم اءأبن مثل اآلراميين، الملوك فإن. باأللوهة
 ونجاحاتهم لطةالس ارتقاءهم يشرحون كانوا والعمونيين والموآبيين الحديثين
 عرش على "املكً" العرش على تجلسُ التي هي لهةفاآل. اآللهة من بحظوة

 اآللهة وكانت. "املكً تجعله "اطةببس أو "دهبي الصولجان تضع" التي وهي أبيه،
 في "أمامه تسير كانت" أو المناسب، الوقت في الملك "بجانب تقوم" التي هي

  .حمالته
 "بيوت في" "العرش على يجلس أن" الملك واجب من كان وبالمقابل،

  وكانت. األلوهة مع الحسنة الملك بعالقات منوطًا الدولة رخاء وكان). ابدمع(
. قومية كارثة حدوث يعني فكان رفضها، أما. "يديه من" الذبائح تتقبل اآللهة
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 مييس أن عجب وال. آلهته نم يءش كل يتلقى هنفس الملك انك وبالطبع
  ."عهدا" أو "حلفًا" المتبادلة العالقات هذه "قوريل" إبن "پاناموا"

 نولك ومختلفة، عديدة بآلهة آثارهم اآلراميون وكالمل خصص ولقد
 جانبهم إلى قامت اإنه يقولون خاصة، ةألوه إلى تندوااس منهم بعضا ان يبدو
 " قوريل  "ابن" پاناموا" لكللم الحامي هاإلل "هدد" فكان. أمامهم ارتس إنها أو

 إلهه هو "ماينش بعل" انفك ،"ورزك" الملك أما. دان تل نصب ولصاحب
 في العظمة من األولى بالدرجة يحظيان كانا اإللهين هذين ان ونعلم. الحامي
 أهم الئحة دوما يتصدر كان "دده" وان الغربي، مالالش من اميالس العالم
  .سمأل آلهة

 ابن "پاناموا" كتابة في دده اإلله يحتله الذي األول الموضع إن
 ابأصح للملوك خصيالش اإلله انك هدد ألن ليس دان لت نتف وفي قوريل،

 آلهة مجمع رأس في العاصفة إله أنش باألحرى يعكس إنما ات،الكتاب هذه
 اإلله تجاه مسؤوالً الملك كان خصي،الش اإلله وراء فما. أيضا ودمشق مألس

 طابع ذات رواية في تبرز التي هي العالقة هذه وبالطبع للمملكة، الرئيسي
  .سياسي

 "پاناموا" أن الغريب ومن. التالمعض جميع يحّل ال رحالش ذاه إن
 شخصي أثر أمام وليس هدد تمثال أمام الجنائزية بعبادته يحتفل بأن أمر
 ذأنق انه على اإلكرام ورزك له يقدم الذي "ماينش بعل" ثنائية ان ثم. أكثر

 اربم. حقًا مدهش ألمر كتابته، به يخصص الذي "وير ـ ايلو"و ،"حزرك"
 لهذه وكان لعش، أو لحزرك الرئيسي اإلله "وير ـ ايلو" يكون بأن كنش

 أصل كان منها التي األوسط الفرات بالد في وقوية قديمة أصول األلوهة
 "بعلت" بل ،"شماين ـ بعل" تكن لم الرئيسية ألوهتها فان حماة أما. زكور
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 كان فهل. اتبالكتا بعض في "ستي ـ ياخاال" شكل في لقبها حفظ التي) سيدة(
  ؟محارب إله إلى يحتاجون كانوا حينما "شماين ـ بعل" نحو يلتفتون الناس

  
  ؟ یطلبون  الملوك  كان ماذا

 عن يختلف ال آلهتهم من ينتظرونه وناآلرامي الملوك انك ما إن
 وطول الصحة إلى فإضافة. لهم المعاصرين اآلخرين ورياس ملوك اتتطلع
 على األضواء المصادر لّطتس فخيرية، تل تابةك عليهما تشدد اللذين العمر

 المحدودة لطةالس ذوو الملوك هؤالء بها يشعر التي الحماية إلى الحاجة
 أمانة من متأكدين غير وهم بالتحالفات، ومهددين رهيبين بجيران والمحاطون

 القصور إلى وقوالش عبالتوس الماألح عن النصوص لنا وتكشف. رعاياهم
 اآلراميين الملوك جهود إن ول،الق وموجز. والفضة بالذهب ةالمليئ ةالمدهش

 إلى سليمان الحكمة تدفع التي األمور هذه إلى تهدف اكله كانت صلواتهم مثل
  .٥إسرائيل إله من إلتماسها عدم

 
  الحاكم الملك

  اقتصادیة  – اجتماعیة  مسؤولیات
 مألس ـ زنجرلي نصوص تفتح والغنى، العظمة المأح إلى ةإضاف

. اإلدارية لطاتهلس واقعية ةممارس في الملك ؤولياتمس حول منظورات مامناأ
 اورة،المج األمم دعن مذكورة كانت وإن ا،ألنه بخاصة مهِمة المعطيات وهذه
 تعطي الملك، غاالتانش فبين. األخرى اآلرامية النصوص في باألحرى نادرة
 في. االقتصادي ارواالزده المواطنين بين للسالم األولوية زنجرلي اتكتاب

                                                
 ).٧/٣ ملوك ١ (راجع ـ أعدائه ورأس والغنى، طويلة، حياةـ ٥



  
  طبیعة الدول اآلرامیة الفصل الثامن  ـ

  

١٥٤     

 وىس تُمثَّل ال القيم هذه فإن) سفيرة ـ فخيرية تل (بالعكس أخرى، مواضع
  .حولها تحوم التي الشرطية باللغات ر،مباش غير بنوع

 هو المحرومة MSKBM لطبقة واالجتماعي ادياالقتص دمالتق إن
 الذي بالمكان أهميتها إلى ارويش ،"واكوالم" كتابة من الثاني النصف قلب في

 التي رطيةالش اتاللغ في BRRMو MSKBM بين بالخالفات التهديد يحتله
 القرن في مألس لملوك الكبيرة الكتابات أما. األثر هذا حماية إلى ترمي
 جديدة مجمعات تأسيس في الملكية المبادرة دور جهتها من فتُبرز الثامن
 .٦المعاصرة المجتمعات في كما سمأل في كوادرها، وتنظيم

  
  السوق  قّلباتت

 االقتصاد هبوط أو صعود تتناول مقاطع على أيضا الكتابات تحتوي
 قيمة خفض في "اادان" مع خالفة تصفية ببتس ،"كوالموا" بحسب. القومي

 بسعر ورجالً خروف، عربس ابةش تروايش أن اآلن من فيمكنهم. العبيد وقس
 مقطع في هدهع في الزراعي النشاط قوريل بن "پاناموا" ويطري. ثوب

 الشغل بكثافة "سمأل ـ يعدي" ازدهار على األضواء يسلّط ثم جدا، مخروم
  .األراضي في

 تُحفظ لم ولكنها النصوص، هذه في أستُخدمت كثيرة عبارات هناك
 الشرقية الشعوب لغة مع مقارنتها لنا يتسنى لكي يكفي منها تبقّى وما. جيدا

 عبارات على يتوقف األمر ان فنالحظ. الثاني الحديدي للعصر األخرى
 أمر عاراألس تقلّب ببس فإن. الزمان ذلك في جدا اعتيادية مثالً تعكس مقولبة

                                                
 على ةمدين وتأسيس السهب، في حدودي مركز تأسيس األوسط الفرات على سوحو نصوص لنا تصفـ ٦

 .ومستوطنين وبحكومة بآلهة الملك زودها الفرات،
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 قصير "واكوالم" كتابة في الوارد لثوالم. األدنى رقالش في قديم اعتيادي
 إلى مخرومة) وآرامية كنعانية كتابات (٢١٥ KAI في الواردة واألمثلة. جدا
 االقتصادية الظروف تكوين إلعادة تساعدنا ال غامضة اومفرداته كبير، دح

 عن لنا تكشف ات،الثقاف بين االحتكاكات نظر وجهة من ولكن. ترويها التي
  .وآرامية بينهرية بمقومات تاندمج خاصة حثّية خلفية

  
  آلشور  الخاضعون  الملوك
  ملوك  ولكنھم  تابعون

 لإلمبراطورية ةالجزي بأداء قبولهم بعد اآلراميين، الملوك إن
 في ملوكًا أنفسهم يعتبرون دوما فكانوا. بلقبهم يحتفظون كانوا اآلشورية،

 األمثلة هي دةوعدي. رفالش هذا عليهم يرفضون جيرانهم يكن ولم. كتاباتهم
 أقدم، زمان وفي. الفرات غربي منطقة في الثامن القرن اتكتاب في ذلك على
 حاكم، وىس يكن لم الذي غوزان، من" يتعيـ  هدد" أن نرى. الجزيرة في

 ألن داللة، ذو أمر وثمة. اآلرامي النقل في "ملكًا" انك دي،األك نصه ببحس
 اظاالحتف إلى يميلون كانوا العمارنة، عهد في الفراعنة مثل آشور، ملوك
  .صنفهم من العظماء من قليل ولعدد لذواتهم الملك بلقب

 ميةتس إلى يميلون أنهم حظنال األوائل، وريينآش ـ النيو الغزاة عند
 بعض لهم الذين اآلرامية الدول اءعظم حتى ،"نزيكو ـ يخش" بـ ذواتهم
 "وإيالن "ناصربال ورآش قلّد حيث" زماني بيت" هو المث وخير. األهمية
 ذلك مع "زماني بيت" وكانت. "بعلي – عمي" أخيه مقتل بعد الرئيس، منصب

 بةالمناس هذه في ورآش ملك حصل اومنه جدا، مزدهرة ولكنها صغيرة دولة
 ـ لمرؤوسين، الملك لقب وريوناآلش يمنح وحينما. جدا دسمة غنيمة على
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 إلى يميلون فانهم الحديثين، للحثيين يفعلونه مما أكثر لآلراميين ذلك ويفعلون
 ال فالملكية. أفراد ألمراء ذلك يفعلون مما أكثر بكاملها فئه شأن في استعماله
 الطبقة أسر مثالً، يذكرون، إذ. االشتراك طريق عن إال لباغا ابه يعترف
  .الغنائم الئحة ضمن لفالن، الملكية

  
  ركیب  بر  حماس

 بعالقة إليها يرمز الجزية يؤدي وأمير ورآش ملك بين العالقة إن
 على يحملنا ما ثمة وليس). سمأل (زنجرلي نصوص في" العبد"و "السيد"

 ركيب بر أن ونالحظ. األخرى األماكن في تلفةمخ الحالة تكون أن في الشك
 ورية،اآلش اإلدارة في االعلي الكوادر أمام حتى نصوصه، أحد في يتواضع،

 نحو به مدين هو ابم يعترف نفسه األمير وهذا. يدهس عند "البالط خدام"
 ورياآلش منحها التي الخاصة باإلكرامات يفتخر انه. الثالث فالصرثتغال
 يشكر وهو المخلصة، خدماته على مكافأة حياته، في كما موته، بعد ألبيه
 إلى ارتقائه ألجل "ايل ـ ركيب" اإلله مع المساواة قدم على فالصرثتغال

 ملك سيده مركبة بجانب يركض أن تطاعاس لكونه عادتهس ويعلن. العرش
  .آشور

 لشروح المجال وأعطت الفضولية، من الكثير العبارة هذه أثارت لقد
 هذه أن البعض ويرى. نقاش بدون حقًا ذاته يفرض ما فيها ليس ا،جد مختلفة
 إلى جنبا مركبته يقود أن وهو امتياز له كان المليك هذا أن تعني قد العبارة
 للملك كودورو إلى دد،الص هذا في العودة، ويمكن. يدهس مركبة مع جنب
 كانت كشيا زعيما يكرم كان الذي) م.ق ١١٠٤-١١٢٥ (األول نصر ذنبوخ

. األخير في يظل يكن ولم يده،س مركبة من األيمن الجانب إلى واقفة مركبته
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  بر ركيب يعلم كاتبه )٤(الشكل 

 أن أردنا وإذا. تماما واضحة تليس "ركيب بر" عبارة مع اويالتس إن إال
 مع الحظ هذا قاسم إنه قال "ركيب بر" أن نتذكر أن وجب واقعيا، الحالة نمثّل

  .كثيرين "قديرين ملوك"
 يركضون كانوا وأقرانه ركيب بر إن يقول يتقليد شرح وهناك

 إلى النظر يجب له ولكن. اأمامه أو اإلمبراطورية المركبة بجانب ماشين
 بر حماس سيكون الثانية، الحالة وفي ؟ مذلّة مثل أو شرف لمث المهمة هذه

  .مفهوم غير ركيب
 الحماسي، القبول أن ربما

 السيطرة تجاه ركيب بر أبداه الذي
 في داوحي راأم كان ية،اآلشور
 دعه ذمن ولكن. الخاضعة الدول
-٨٩٠ (الثاني انينورت ولتيتوگ

 اتالحولي الن تروي ،)م.ق ٨٨١
 متعاونين نع أمثلة أيضا وريةاآلش

 للملك يكشفوا أن مستعدين غيورين،
 يطّلعون التي المؤامرات جميع
 نم وعصابات ٧راضين غير أمراء هناك أن نعرف أننا كما. عليها

  .بلدانهم في اآلشوريين تدخل طلب في يترددوا لم الذين ٨المتمردين

                                                
 .ركيب بر والد صور - بر ابن "پاناموا" مثل ـ ٧
 إلى زحفه الثالث شلمناصر بدأ حينما سيدهم، من تخلصوا الذين البليخ وادي في "جيعمو" رعايا مثلـ ٨

 نحو في التقليدية سوحو سالالت ارفضو حينما الفرات، على "عناة" مواطني ومثل ،٨٥٣ سنة الغربية سوريا
  .التاسع القرن نهاية
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 بين نزيهة ادالتومب تفاهم إمكانية المبدأ، حيث من ننفي ال اولكنن
 كتابة إن. له الخاضعين والملوك الثالث فالصرثتغال الأمث من الدولة الرج
 هذا ابه قام نفي حاالت ردتس صور ـ بر ابن "پاناموا" تمثال على ركيب بر

. وريةاآلش اإلمبراطورية لخدمة جرت األمور ذهه بأن ياقالس ويوحي الملك،
 آخرين ملوك مع فالصرثلتغال الكبير الجيش في خدم هذا"امواپان" إنف

 جزء ويكون ٩قدمش لمملكة داح وضعت التي الحملة خالل ومات خاضعين،
 نعرفها التي اتقالعال هذه إن. "مكرك" ابحس على أراضيه توسيع مكافأته من

 الحثية "كوموخ" مملكة تاريخ في هايعاكس ما اله يكون زنجرلي كتابات بفضل
 جيالً اآلشوريه اإلمبراطورية تجاه أمناء ظلوا "كوموخ" ملوك فإن. الحديثة ـ

 ُأضيفت التي الجديدة األراضي ومن احمايته من بالمقابل تفادواواس جيل، بعد
  .مملكتهم إلى
  

  اآلشوریة  السلطة  وطأة
 مشاريعه في واشتراكها اإلمبريالي النظام في صغيرة دولة دخول إن

 على يعتمدون كانوا الذين "اخوته وكالمل" من حلقة اداةلمع املكه يعرض كان
 إلى الوصول بيلس في زمالئهم بين للتميز المثابر الجهد وعلى أمانتهم

 هذه يحتملوا أن يعالجم عوس في نيك لم ولكن. األولى الدرجة في تصنيفهم
  .المستمرة ةالمنافس

 سوى يكونا لم اآلخرين خدامه وضغط ورياآلش الملك سيطرة إن
 جتياحاتواإل المجازر عن النظر وبغض. "ورياآلش المالس" ثمن من جزء

                                                
 يلزم الخامس نراري - آشور مع" ايلو – متي" قطعه الذي العهد كان القرن، هذا من أسبق وقت وفيـ ٩

 اآلشورية، اإلمبراطورية نهاية وفي... اآلشوري الجيش مع والعمل الخاصة قواته مع بالخروج أرپاد ملك
 .مصر على حملته في رافقوه قد يكونون الغرب، من عشر اإلثني الملوك الئحة بانيپال آشور سينظم
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 هاماتاإلس فإن اإلمبراطورية، في اإجباري ادمج اغالب ترافق كانت التي
 اقتصاد كثيرا ترهق كانت بها النظام طالبي التي المناسبات في اإلعتيادية،
 األخرى التأديات وعلى الجزية على تقتصر تكن لم والجبايات. الخاضعين

 أن أيضا عليهم كان بل الجزية، تقتضيها كانت والتي معتدلة كانت التي
. العسكرية لحمالتها الضرورية بالجيوش اآلشورية اإلمبراطورية يزودوا

 يرضي أن أمير وسع في يكن لم وهكذا. الصيانية عهامشاري ألجل وبالعمال
  .الخاص شعبه لحقد التعرض دون بسهولة وريةاآلش اإلمبراطورية

 بانقالب غالبا فتبتدئ اآلرامية، دانالبل في متواترة الثورات وكانت
 القمع نتيجتها وكانت ورية،اآلش لإلمبراطورية بإفراط مواليا يرونه زعيم ضد
 لتبرير االعتيادية المواضيع من "القمع – الثورة" وضوعم فان. ديدالش

 اإلمبراطورية مع المتعاونين أن إلى الواقع يرويش. اإلمبريالية الحروب
 قد المغلوبين، الثوار موضع في اإلمبراطورية هذه وضعتهم الذين هم،أنفس

 المحسنين بوجه السالح أشهروا إذ خطرة، مغامرات وخاضوا غالبا تجاسروا
 ال وكأنها تَظهر كانت اآلشورية السلطة أن إلى يشير أن شأنه من وهذا. همإلي

  .١٠تُحتمل
  
  المتوفى الملك
  زنجرلي في  الجنائزیة  الرتبة

 لدى اليومية االنشغاالت عن لنا تكشف التي زنجرلي كتابات إن
 ما في مصيرهم عن اتللمعلوم رئيسي مصدر أيضا الن هي سمأل، ملوك

                                                
 في التفكير يمكننا عديدة، أمثلة وبين. اآلشورية السلطة على االنتفاضات لهذه عديدة حاالت التاريخ في ـ١٠

 .الخامس شلمناصر على ذلك بعد ثار ولكنه الثالث، فالصرثتغال بموافقة تعيينه تم الذي إسرائيل ملك هوشع
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 على تتوقف نتك لم المتوفى الملك نحو اءاألحي فواجبات .الحياة هذه وراء
 ونتائج. صور ـ بر ابن "پاناموا" موت يتبع الذي ذلك مثل منظَّم، حداد

 تكون قد الذي المتوفى وزعها التي ةالبرك أيضا تتعدى كانت الجنائزية الرتبة
 يضعه الذي المنحني) نيلوفر (اللوتس بهذا إليها مرموز الخيرة لطاتهوس حالته

  . يده في غالبا الفنانون
  

  
  ھدد  مع  والشرب  األكل

 

" نيرب" مسلة جنائزية )٥(الشكل
 

 "نيرب"مسلة جنائزية ) ٦(الشكل 
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 يظن كان بسلطتهم، له مدينون سمأل ملوك إن يعتقد الذي هدد، إن
 أن على يصر قوريل ابن "پاناموا" انفك. وفاتهم بعد حتى عليهم يسهر انه

. هدد إلى بها يأتي التي التقادم في حصة له يكون وأن باحتفال، خلَفُه يذكره
 أقامه قد كان لهدد ضخم تمثال على الشأن هذا في هذه أوامره نقش وقد

 وكان تُقرأ، تزال ما األساسية تعابيره من وبعض. دفنه موضع من بالقرب
 ،"لهدد" ذبيحته تقدمة عند پاناموا، خلف فان. الشراح في الدائم تأثيرها لها

  :يضيف وأن اإلله، اسم يعلن أن عليه كان
  پاناموا) نفس (روح كـمع لتأكل

  پاناموا) نفس (روح معك ولتشرب        
 للعالقات حدا يضع إذ كارثة، يكون الموضوع هذا في إهمال وكل

  .هدد اإلله وبين الجديد الملك بين الحسنة
  

  الملكیة  للتماثیل  تَؤدَّى التي  العبادة
 مثالت إلى توجهت لپاناموا الجنائزية العبادة أن إلى ارةاإلش تجدر 

 كانت التماثيل هذه مثل انف ذلك، ومع. هنفس الملك تمثال إلى وليس هدد
 لوبوبأس مكتوب غير طنبولاس في محفوظ لزنجرلي ملكي فتمثال. موجودة

 إلى يرقى انه بد وال ش،كركمي في المتَّبع لوباألس من جدا قريبا يزال ما
 كما ورية،اآلش الطريقة إلى المائل االسلوب قبل اللة،الس من األولى الاألجي

 اآلثاريون الحظ التمثال، هذا اكتشاف ومنذ. "كوالموا" عهد في ذلك نالحظ
  .واحترام باعتناء دفن قد كان انه

 منقوشة صور ـ بر ابن لپاناموا المخصصة ركيب - بر كتابة إن
. جيدا تُحفظ لم جنائزية برتبة ابةالكت هذه وتنتهي. الملك لهذا تمثال على
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 أن الحاكم الملك على يترتب كبشًا أخرى أمور بين الرتبة هذه وتذكر
 الوالتمث القبر بين العالقات نوضح أن يسعنا وال. پاناموا قبر نحو "يخرجه"

  .للمتوفى االحتفالي والذكر الكبش بين العالقـات وال الرتبة، هذه في
 من ترقى آثار بين المقتطَفة المعلومات هذه بأن نقبل أن هنا وعلينا

 إنها. قةاسمتن حصيلة في جمعها يسهل ال ٧٣٠ سنة نحو إلى ٨٦٠ سنة نحو
  .سؤال من أكثر تطرح

  
  وغیرھم  الملكّیون  األجداد

 للملوك حقيقي تأليه إلى يشير ما ثمة هل أوالً نتساءل أن علينا
 صورة على اآلراميين الملوك مصير إلى ينظرون اسالن انك وهل المتوفين،

 كان فهل. آلهة يصيروا أن لديهم الموت انك الذين اءالقدم "حتي" ملوك
 على الذين، اريتيينوغاأل معتقدات الموضوع هذا في يتقاسمون اآلراميون

 الملوك ماءأس إلهي بلقب يسموا أن يستطيعون كانوا الحثيين، من النقيض
 ما بهتش كانت معتقداتهم أن أو أيضا؟ التعبدية الوالئم لهم يقدموا وأن القدامى،

 عند "وأمواتي آلهتي" العبارة هذه استخدموا إنهم يبدو الذين "ايمار" أهالي لدى
  المتوفين؟ أقاربهم عن كالمهم

 االعتياديين باألناس المحيطة اتوالممارس المعتقدات حيث المع في
 التقوى واجبات أن هل نتساءل أن يمكننا جيدة، معرفة لدينا معروفة تليس
 تجاه إنسان كل على يجب كان لما تكثيف مجرد تكن لم المتوفين الملوك نحو

 ذلك في شأنه ،"اءالبك" بعنصر يتّسم كان للملوك العظيم فالحداد وهكذا. موتاه
 أيضا له كان "هدد" مع الطعام أن نتصور أن ويسعنا. االعتياديين األناس شأن

 كانت غائب لك روح وأن ان،إنس لكل الجنائزية اتالممارس في يقابله ما
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 كانت التي شك، دون هدد من شأنًا أقل األلوهة، مع وتشرب لتأك أن تريد
  .ذريته وعلى عليه هرتس

 بد ال. "ركبعل" بل ،"هدد" يكن لم اللته،س إله پاناموا، أجداد إله أن إال
 يكون فأن. "دده" لتمثال المقَّربة التقادم مةمقاس إلى الملك حدا ما هناك أن

 إله مع اشتراكه من باألحرى اآللهة رئيس مع مشتركًا هكذا المتوفى الملك
 أرفع رتبته تبقى موته، بعد حتى أنه، إلى يشير قد أمر فهذا الخاص، ساللته

  .المائتين سائر من
  ؟يحّث أو آرامي تقلید

 طابعه هو زنجرلي موضوع يطرحه الذي اآلخر الرئيسي السؤال
 أيضا اذةوش لهجتها، في اذةش نتكا مألفس. اآلراميٍ العالم سائر تجاه الممثّل

  .الحديثة ـ الحثية الممالك بين زاوية مثل داخل لكونها ،الجغرافي موقعها في
 حفظت الذين للحثيين كثيرا مدينةً زنجرلي، مثل ،"فحل تل" وكانت

 المدينة "يشكركم" كانت إذ. ومقلّديهم الحديثيين ـ الحثيين لدى تقاليدهم بعض
 إنف. نالمتوفي اءالرؤس تؤلّه اربم دي،الحدي العصر ورياس في ىالمثل الحثية

 جديرة ارةإش لنا يقدم ر،العاش القرن في ُأنجز الذي "الكبير تالنح جدار"
 على الملكة تجلس فيه مشهدا يمثّل إنه. تماما مقنعة تكن لم وإن باالهتمام،
 عنها الملكة يفصل شيء وال اإللهية، الصور من سلسلة نهاية في العرش
  .ظاهريا

 مهِمة، المتوفين الملوك حالة عن "زنجرلي" معطيات أن شك ال
 نكتشف أن لنا تتيح إذ عائم، جليدي جبل من نقطة سوى تكون ال قد ولكنها
 إلى ددنح أن الصعب من يبقى ولكن. مماثلة الكمم في جدا منتشرة ظاهرة

 الغموض من صالنصو في ِلما ليس وذلك العامة، األوضاع لتمث مدى أي
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،الحديث ـ الحثّي أثيرالت نتيجة تكون قد المعطيات هذه ألن بل فحسب 
  .اآلرامي العالم من الشمالية ةالمنطق أعلى في وموجودة
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ــي   اتمـع املـدن
  

 وعن عام، بشكٍل اآلرامي المجتمع عن تكلمنافي الصفحات السابقة 
 موضوع تناولنا ثم. اوتحالفاته وأعراقها وكياناتها اآلرامية الدول طبيعة
 ويلوذون ايكرمونه اآلراميون الملوك كان التي واآللهة اآلراميين عند الملكية
  ...ابحمايته

 عن والسيما ه،مكونات عن ونتكلم المدني عالمجتم اول اآلنونتن 
 على األضواء ونسلّط رة،واألس المجتمع طبقات أيضا ونتناول. وبِطانته الملك
 ذلك تربط أن شأنها من التي المواضيع من غيرها وعلى المرأة وضع

  .اليوم نعيشه الذي بالحاضر دالبعي الماضي
  

  الملك خّدام
  الملك إخوة

 قبل والثامن التاسع القرنين في اآلراميين الملوك من كلٍّ حول ظنالح
 عبارات اكوهن). آرامي (رابين ،)أكدي (رابوتي: العظماء من عددا الميالد
 هذه وكانت. "ملكي بيت يدخلون الذين": األول "سفيرة" نصب لنا اينقله

 الملك، دعن بسهولة تدخل كانت التي األرستقراطية الطبقة إلى تشير العبارة
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 كان ولكنه. ١حياته وعلى لطتهس على دائما خطرا تشكّل كانت عينه وبالفعل
 في تغيير كل ولدى. المستطاع قدر منهم واإلفادة عليهم اإلعتماد إلى مضطرا
 أن يعني وهذا ،٢"سلطته تأكيد" في يسرع أن الجديد العاهل على كان السلطة،

  .حوله الذين على سيطرتَه يحكم
 إخوة" أوالً يأتي العرش، من القريبة األرستقراطية هذه وسط وفي

 يستند الملك كان سوريا، في غيرها في مثلما اآلرامية، الدول ففي. "الملك
 وثيقًا إرتباطًا يرتبط مصيرهم انك ،"إخوة" من واسعة حلقة إلى أحيانًا

 من وعان شكّلوا قد "اإلخوة" هؤالء كان اآلرامي، التوسع انزم وفي. بمصيره
  .األولين والمؤسسين الرؤساء حول) رةأس (القبيلة

 األخير القسم في جاء ما ضوء على المحظوظة الحلقة هذه وتُعرف
 هذه إن. "زنجرلي" سمأل بالط في "هدد" لإلله المخصصة "باناموا" كتابة من

 في اءالدم إلراقة دح وضع عن وتبحث قانونية طبيعة ذات الكتابة من الفقرة
 همجي، بنوع لطةالس على تيالءاس كل أوالً جبيش باناموا فإن ة،لكاالم لةالعائ
 مجلسا ينظّم ثم ية،وحش اوةبقس ٣وخصومه إخوته دالجدي الملك يعاقب حيث

  .ومعاقبتها الجرائم على للحكم مخول وهو نفسه، الملك يرئسهم "اإلخوة" نم
 إلى كش بدون ترقى كانت اللةالس على المرتكزة النخبة هذه إن

 التي ةالقانوني الصيغة أن إال. سوهاأس التي والدول لآلراميين القبلية ولاألص
                                                

 بين ما في االنقالبات في وأوالدهم الملوك نساء به تقوم كانت الذي الرئيسي الدور إلى اإلشارة تجدرـ ١
  اآلرامية بالممالك المتعلقة الوثائق في جليا يبدو ال الدور هذا لكن النهرين،

 )...٢٥: ٣ ،١٣: ٢١ ،١٢: ١ ،٩ :١ ،٢١: ٤ ،١٧: ١أخبار ٢(: أيضا القديم العهد في هذا ونستشفُّـ ٢
 .األخبار سفر كاتب من أقدم شك وال كانت العادة هذه أن )١٤: ٥ ملوك ٢( في نرى أن ويمكننا

 أيضا أنظر. "أدونيا" أخيه من سليمان يتخلص حيث )٢٥-٢: ١٣ ملوك ١( في جاء بما يذكّرنا ما وهذا ـ٣
 حينما إخوته جميع السيف بحد أباد بأنه يهوذا لكم يورام يتّهم حيث )١٣ ،٢١: ٤ أخبار ٢ (في جاء ما
  .العرش حتلَّا
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 صدى تكون قد الحديدي، العصر ورياس في الوحيدة وهي ،"باناموا" اأعطاه
  .الحثّي دللتقلي

  
  المملكِة في القّواد كبار

  الملك طانةِب
 الملوك ولح يحومون واكان كثيرون عالية رتَب أصحاب اكهن
 علماء اكتشف وقد. الحيوي مداهم مونهميقاس وكانوا وُأسرهم، اآلراميين

 أن يبدو إذ. الطعام غرفة كان انه يعتَقَد ما السورية "حماة" قلعة في اراآلث
 جيدا مضاءة صالة كانت إنها. معا طعامهم يتناولون كانوا الناس هؤالء

 القلعة إلى يصعد الذي يرالكب الدرج إلى تُفضي وكانت جميلة، بآنية  ومزودة
  .السفلى المدينة من العليا

 خدام "أو ،"الملك بيت خدام" يدعون كانوا العظماء هؤالء أن شك ال
 فالكتابات. القديمة ةاآلرامي في راكثي ترد ال اباأللق هذه أن إال. فقط "الملك

 وال ن،ليماوس داود الملكَين خدام يماثل ما على تحتوي ال اآلرامية الملكية
 في نجد ولكننا. الثاني الحديدي العصر من بشيء تزودنا األختام تكاد

 نلقى وهكذا. المجاورة الدول في المستعملة األلقاب من قريبة ألقابا المصادر
 تُطلعنا أخرى مصادر وهناك. "البالط سيد" عبارة الثامن القرن "اةحم" في

 "خادم"و "ساريس" أن ويبدو. اآلرامية البالطات في "ساريس" لقب وجود على
 تجاه اآلرامية اللفظة تبعية إن. متشابهة وظائف على تدالّن لفظتان الملك

 تكون أن في كنش أن الن انيتيح ال النصوص بين والتشابه اآلشوري التعبير
  .حقيقيين خصيان إلى تشيران "ريشي ـ شا" ولفظة "اريسس" ةكلم
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 من ذلك ونرى. اآلرامي بالطال في الخاص مكانهم أيضا للكتبة انوك
 في برنزية اجبمش على ةباآلرامي المكتوبة وألقابهم، الكتبة أسماء خالل

 قبل امنالث القرن نهاية إلى يرقى ،"زنجرلي" من نصب أيضا وهناك. "نمرود"
 هناك أن كما. رهس ألمين تعليماته يعطي وهو "بركي بر" الملك يمثّل الميالد،

 األرجح في كانت التي "حماة" ةقلع من ةالثالث البناية في تاكتُشف ماريةمس نتفًا
 النصوص هذه ومعظم. الحماتية اإلدارة في العامة ساتالمؤس على تحتوي
 تحتوي وكانت. مثقفين انكه نتاج من كانت اوربم والدين، بالسِحر تتعلق
 حماة بين المتبادلة العالقات تتناول حفظًا وأحسنها رسائل، على أيضا
 مملكة إدارة في بها والمختصين المسمارية الكتابة مكانة وتظهر وحو،وس

  .آرامية
. تواضعا أكثر فإنها رة،مباش المذكورة األخرى البالطية المهمات أما

 القرن من الجرار على كتابات خالل من وطباخين سقاة وجود فيعرف
 عين في وأخرى دان، تل في واحدة إقليمية، مراكز في وجدت التاسع،

  .طبرية بحيرة شرقي) كيف(
  الملك ُرسل

 رأينا الخارج، في يمثّلونه الذين إلى الملك بطانة من انتقلنا إذا
 ،"سفيرة" من الثالث النصب في وردت اآلرامية، في أخرى ةمهم استخدام

 سلطة عن رفيعة فكرة الوثيقة هذه وتعطي "كمال ـ مألك"  كلمة تخدمويس
 نستطيع، ال لكننا. مهماتهم دقة وعن الملكيين) رسلينالم (المبعوثين هؤالء
 يالدبلوماس لكالس نعتبر أن آخر، مصدر أي إلى أو الوثيقة، هذه إلى إستنادا
 نفترض أن علينا إذ. الثاني الحديدي العصر عهد في حقًا تخصصيا منصبا

 باألحرى يعهدون كانوا وريين،اآلش الملوك شأن أنهمش اآلراميين، األمراء أن
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 الخارج إلى يرسلون كانوا ما الذين الموظفين، أنواع مختلف إلى الياتهمبإرس
 .خاصة مناسبات في إال

  
  اإلقلیمیة  اإلدارة

. دولهم من الثانوية المراكز في الملك يمثّلون آخرون موظفون هناك
 إلى متنقس يةالرئيس اآلرامية الكالمم كانت ورية،اآلش المعطيات فحسب

 الثالث تغالثفالصر ألحقَه الذي "اةـحم" من والقسم. أقاليم أو "ناجي"
 في قدمش ةمملك وكانت). إقليما ١٩ (يضم كان ،)٧٣٨ سنة (بإمبراطوريته

 باآلرامية، يماتالتقس هذه ماءأس نعرف وال). إقليما ١٦ (تضم هنفس الزمان
 يتكلم) ٢٠: ٢٤ملوك ١ (أن ونالحظ. يحملونه حكامهم كان الذي اللقب وال
 من نوعا اإلجراء هذا يكون فقد. مكانهم قادة تعيين وعن الملوك عزل نع

  .اآلشورية الطريقة تبنّي
  
  القضائي  الجھاز

 إال المصادر في يمثَّل ال ةاآلرامي الدول في القضائي التنظيم إن
 أيدي في كانت العدالة إدارة أن من حتى متأكدين فلسنا. جدا رديًئا تمثيالً

 عن تُسوى كانت الطفيفة الخالفات أن وبما. المهمة بهذه المختصين هنيينالم
 مسؤوليات ذوو موظفون يحكمها كان الكبيرة القضايا وأن ،"القدماء" طريق
 الملك كان الحاجة، وعند...). العسكريين القواد أو الحكام مثل (أوسع

  .تسويتها يتولى بشخصه
 المسائل على مباشرة ايطلعن الذي القديم، الوحيد اآلرامي النص إن
 شأن في اهذكرن الذي قوريل، ابن "وابانام" كتابة في ورد مقطع هو القضائية،
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 من حلقة على سوى مباشرة تنطبق ال الوثيقة وهذه. "الملك إخوة"
 عند أعم رعيتهماش تكون أن يجب كان ميزتين، تتضمن ولكنها المحظوظين،

 لدى األخرى عالمواضي في حتى باألحرى ركتينتمش كانتا ألنهما اآلراميين،
 من ةالقناع تتم حينما يرجم اللعنة يرافق بقَسم نفسه عن يدافع متَّهم: القدامى

 ،٤داملإلع أخرى طرقًا تخدموااس دق اآلراميين أن الممكن من ولكن. هبذن
  .٥أخرى العتبارات أو للمذنبين اإلجتماعية المكانة بحسب نوعوها وانهم

 القضائية المفردات من مبقس ايزودن أن أنهش من انك "دين" فعل إن
 في "ديان" الحكام ويدعى ،"أحيقار" الأمث في محاكمة إلى يشير فهو. اآلرامية
 كان مأل،س مملكة وفي ،)٧: ٢٥ عزرا (فرس في مثالً المتأخرة، اآلرامية

. الحكم إلى وربرص إبن "باناموا" مجيء قبل جونالس مأل قد المغتصبين أحد
 القرن من عبري مخت في ذلك فَاكتُش كما حراس، بالتأكيد البيوت لهذه وكان
  .السابع

 المقدس، الكتاب في ابههايش بما الحكيم ارأحيق الأمث قابلنا ما إذا
 مقابلة سوى أحيقار عند ليس انه الحظنا تركة،مش القضائية االستعارات حيث
 نَص في نجدها التي القضائية للحقائق دالوحي اآلخر فاألثر. النوع هذا من

 في) هدد (اإلله على) والخصم الشاكي(" القب" استعارة تطبيق هو قديم آرامي
 ليس الذي التعبير، ذاه إن. "فخيرية تل" كتابة من ١٢ السطر في نجدها لعنة
 في سيظهر والذي الموازي، الفعل من "ديني – بيل"  األكدية على وخًامنس

                                                
 في يحرق أن يجب للمخالف البكر اإلبن السابع، القرن في غوزان من آشورية عقود بعض بحسب هكذاـ ٤

  .اآلرامي التراث من الطريقة هذه تكون قد. لهدد المقدس الموضع
 أن الملوك وسع في كان حيث ولكن مستخدما، الرجم كان حيث إسرائيل مع المقارنة من نستوحيه ما هذاـ ٥

 .السيف بحد السياسيين خصومهم يقتلوا
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 اآلراميين لغة بأصالة يمثّل مصر، من اآلرامية النصوص في سالخام القرن
  .القضائية

  

  األقدمین  نصائح  ظھور  عدم
 ابعط عن فيكش قد األقدمين نصائح وجود حول مصادرنا صمت إن

 التي األلفاظ فال. الثاني الحديدي العصر في اآلرامية للمجتمعات معنى ذي
 وال) قشيش اب،س / ابش (اعصر األحدث اتاللهج في القدامى إلى تشير
 الحقبة قبل المصادر في توجد ال اإلدارية، ساتالمؤس مفردات من الباقي
 األلقاب معظم وجدنا حيث ،"سفيرة" كتابات في حتى وذلك ية،الفارس

 تحفظ ال فالمصادر ،"باناموا" كتابة في الملك "إخوة" محكمة باستثناء األخرى،
  .جماعيا متّخَذ لقرار أو استشارية لهيئة مثل أي

. محدودة امصادرن أن يماسال الصمت، انبره من بحق نتحفّظ إننا
. اإلدارة درجات أوطأ عند أتتباط الملكية الكتابات تكون أن الممكن ومن
 في اءبخف جارية كانت األقدمين نصائح إن نفترض أن الجائز من ويبدو
 التماثل يوحيه ما وهذا. ةالجليل مهماتها تُواصل فيها وكانت واألرياف، القرى

 التي للمجتمعات االعتيادي النمو وكذلك ،٦إسرائيل في يجري كان ما مع
  .قبائلي تنظيم من فشيًئا شيًئا خرجت

 الصعيد هذا على حتى سيطرتهم فرض حاولوا الملوك أن إال
 اءرؤس بتعيين اهتم قد كان مألس في) ركيب بر (والد أن ونعلم. المتواضع

 إلى إضافة. ةالمحلي الجماعات في التحكّم يحسن أن سبيل في شك ال القرى،
 المثل هذا فإن الصعيد، أعلى من إدارية جماعة كل على النصوص صمت

                                                
 .النصائح هذه مثل سير على تُعول زالت ما ،٢٢ - ٢١ الفصلين في والسيما التثنية، سفر شرائع حيثـ ٦
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 تراث من كبيرا جزءا تأزال اوتوقراطية، نزعة نرى لكي المجال لنا حيفس
  .األول الحديدي العصر في ةبدائي راألكث المجتمعات
 البنى وإلى اآلرامية اتالبالط إلى ا،ملهمج في النظرة، ذهه إن
 في رقالمش بالد عن عامة بصورة نعرفه ما مع جيدا تتالءم اإلدارية،
 مجاالً ألنفسهم فسحوا وشجاعة بأس ذوو قبائل فرؤساء. الحديدي العصر
 ال،آج أو الًعاج. التقليدية أراضيهم وسعوا أو الشمس، تحت جديدا حيويا
 تعقيدا، رأكث ةاجتماعي بنى نظّموا أو وتلقوا المدنية، ضارةالح خلفاؤهم تبنّى
 الفينيقية، الدول من أو الحديثة، - الحثّية الدول من الغالب في موحاة وهي
 استمرارية الحظنا وقد. حية تزال ما البرونزي رالعص ثقافة كانت حيث

 اتالحلق في دالصع أعلى على القديمة ةالقبائلي الجماعات لدى القبيلة أخالقية
 ويمكننا. بالملوك يحيطون كانوا الذين ،"األخوات"و "اإلخوة" لِـ الممتازة
 متفاوتة، درجات إلى مقيدة حرية مع أيضا، الدرجات أوطأ في بأنه التكهن

 قبل ما عصور في كما هانفس اتالخدم دوما يؤدون القرية يوخش كان
  .التاريخ

  

  المجتمع  طبقات
 )B’RRM , MSKBM( المجتمع فإن الكلمات، على اتفقنا إذا 
 يتبنّى أن قبل بداياته، في متعادالً ما، نوعا يكون، أن استطاع قد اآلرامي

 للمجتمعات آخرون ورثة أو الحديثون ـ الحثّيون جلبها التي النماذج تماما
 بفترة المتعلقة المكتوبة، الوثائق أن إال. البرونزي العصر في المنضدة
 تُنضد الشعب طبقات كانت حيث جدا، مختلفة حالة عن فتكش أحدث،
 مهما. هوتطلّعات انإنس كل بحقوق يتحكم الميالد كان وحيث عموديا، تنضيدا

 كتابة توضح التاسع، القرن نهاية نحو في سمأل، ففي أمر، من يكن
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 القومي، لالزدهار ضروري تناسقهما طبقتين، إلى الشعب تقسيم طكوالموا"
) B’RRM (والـ أحوالهم، تحسين في اجتهدوا الذين) MSKBM (الـ

  .حماية إلى حاجة في يبدون ال الذين
  

  الكبار  المّالكون
 لباناموا القضائية القوانين تذكر نفسها، الدولة في قرن، نصف بعد

. المملكة عظماء من وغيرهم الملك "أخوات"و "إخوة" ممتلكات قوريل إبن
 تُظهر الصغرى، آسيا من كتابات  ضوء على التفاصيل هذه وتتوضح

 صار الذي المجتمع في ارالكب المالّكين من ةطبق بها تَنعم التي االمتيازات
 يكون أن المستحيل من وليس. الحديدي العصر في لآلراميين نموذجا

 الكبيرة الممتلكات في باألرض مرتبطين كانوا الذين العديدون، الفالحون
 قد النهرين، بين من الغربي مالالش في ابعالس رنالق في اآلشوريين للضباط

 اتالممتلك إن الحال، هذه وفي. اآلرامية الدول في سبقوهم من لهم صار
 أعضاء أن إال.  (...)لقب من فُلحت دق وألندادهم الملك "إخوة" لِـ الكبيرة
 ذلك كان إذا بهم، الخاصة مزروعاتهم لهم كان نفسها الطبقة هذه من آخرين
  :"كوالموا" كتابة تصفه الذي االقتصادي للتقدم أساسا

  قطيع، صاحب جعلتُه خروفًا، بعينيه رأى قد يكن لم من إن
  دواب، صاحب جعلتُه ثورا، بعينيه رأى قد يكن لم والذي

  ذهب، صاحب أو فضة، صاحب أو
  !الناعم بالكتّان عهدي في توشّح طفولته، منذ نسيجا قط ير لم والذي
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  آخرون  وعّمال  غارص  فّالحون
 تنوعا شك بال تتضمن اآلرامية المجتمعات من العاملة الطبقات كانت

 كنونيس كانوا المهنيين هؤالء معظم أن القول اويمكنن. مهنيين أناس من كبيرا
 الناس، هؤالء على األضواء بعض يوما اآلثار علم يسلّط أن ونتمنى. دنالم

 في بالتنقيب اءاالكتف بدون حياتهم، فظرو وعلى أعدادهم على ويطلعنا
  .المعابد وفي الملوك ورقص

 نم كم نحدد أن عناوس في أن الن يظهر ال اآلن، علمنا بوبحس
 كانوا عشر، الثامن القرن في) أرباد (في) أكدي ("إكارو" الفالحين هؤالء

 ونيمتلك كانوا منهم وكم ار،الكب أراضي في معاهدة، ةكليش بحسب يشتغلون،
 بعض دبتنضي شبيه تنضيد كان مدى أي إلى نعلم وال. بهم الخاصة مزارعهم

 من يتفوق بأن انتهى دق الحديث، البرونزي العهد من السورية المجتمعات
  .الحديدي العصر في جديد

 أن ابعالس القرن في عةالواس األراضي في نالعاملي وسع في كان
 والعمال الممتلكات الئحة بحسب نرى، فهكذا. اجاإلنت ائلوس بعض يمتلكوا

 وكان. ثورا يمتلك كان ،"باليتـو" إبن "هاني" أن حران، منطقة من ٢ رقم
 ونح أي "ايميري" ١٢ تمتلك "أهابو" ةعائل وكانت. ثوران أخرى لعائلة

 شيًئا هذه االمتالك قابلية كانت فهل. الزراعية األراضي من هكتارا ٢١ر٦
 ال اآلشوري؟ التأثير قبل باألراضي المرتبطون الفالحون بها نعم وهل جديدا؟

  !نعلم
  لھم  مأوى ال  عبید

 الزراعة في العاملين هؤالء عوض أن د،األكي من وليس األرجح، من
 سلَع لمث يعتَبرون الذين اثواإلن ورالذك من العبيد عوض عن مختلفًا كان
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 على شمامو سيدهم ماس وكان. األشياء باقي شأن تهبط أو أسعارهم ترتفع
 وفي. لخبزه اوإعداده الحبوب نطح على يتوقف الخاص عملهم وكان. يدهم
 تنصب ع،التاس القرن منذ ،"فخيرية تل" كتابة اتلعن لنا تظهر السلّم، فلأس

 ةالقري اتقمام في البحث إلى مضطرين واكان الذين التعساء هؤالء على
 من شيء عن بحثًا لتهملي فيها يمضوا لكي أو الشعير، من قليالً ليجدوا
  .الدفء

  
  ةـویــاألب  التركیبة   ـ اآلرامیة  األسرة
  أحیقار  الــأمث  تعالیم

 بيت" ةالعائلي الوحدة تُدعى ويهوذا، إسرائيل في كما اآلراميين، عند
 على الملك بسلطة شبيهة عائلته على األب وسلطة ،"األبوي البيت ـ أب

 منها أربعة فإن ار،أحيق الأمث ابه صلتناو التي الحالة رداءة وبرغم. بالده
 إبنَه يعلّم أن األب على بيج بل ق،ويح. "إبني" إلى واضحة  بصورة موجهة
 هذا كان إذا عجب وال. ديةالجس العقوبات ضمنها ومن الوسائل، بكل ةالطاع
  .خدمه على سيد بسلطة تتعلق بأوامر مباشرة متبوعا التعليم

  
  نلحرا  المسحّیة  الوثائق

 لإلطّالع الرئيسي مصدرنا هي حران لمنطقة المسحية الوثائق إن
 أمثال في منه أكثر ورياآلش التأثير فيها يبدو إذ اآلرامية، األسرة على

 من نمكوني دائما واليس تذكرهم الذين نالزراعيي العمال وفرق. أحيقار
 تصف وأنها ،بمنهجية منظّمة أنها وهي مزدوجة، فائدة اله أن إال. آراميين
 حد إلى تطابق، شهادتها إن. للتقليد ذكرها من أكثر لها المعاصرة الحقيقة
  .أحيقار كتابات في وردت التي هادةالش كبير،
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 لألسرة األبوية التركيبة تبدو أحيقار، لدى كما الوثائق، هذه ففي
 في الذين والعمال كبير إقطاعي اتبممتلك الئحة الكاتب نظم فإذا. واضحة

. والبنات األم أي النساء، قبل واألبناء، األب الرجال، جميع يعدد مته،خد
 وتجدر. المتزوجات غير أخواته أو العائلة رب والدة أيضا يذكر وبالمناسبة
. أسماؤهن تُذكر فال النساء، أما. مسجلة وحدها الذكور أسماء أن المالحظة

 السابق في كان أخرى هنةم إلى وأحيانًا األسرة، رب مهنة إلى الكاتب ويشير
 األسرة أعضاء إلى بالنسبة  مهنة أي إسم يذكر وال. ومارسها تعلّمها قد

 .اإلناث
 

  األسرة  أفراد  عدد
 األوالد ددع من بدقة نتحقق أن الن تتيح ال اللوائح هذه معطيات إن

 يزالون ما للذين سوى اعتبارا تولي ال فهي. واحدة أسرة في كانوا الذين
 دةالواح العائلة وبنات أبناء بيحس يتزوجون، اوحينم. والديهم مع ونيعيش

 األوالد فعدد د،واح قفس تحت ونيعيش الذين أما. أوالدهم مع منفصلين،
 أحد أو ةالعم أو الجدة اوربم واألم األب إضافة مع ،االثنين يتعدى ال عندهم

. خاصأش تةوالس ةاألربع بين األسرة أعضاء عدد كان الصغار، األعمام
 العائلة أعضاء قلّة رحيش قد ام وهذا ال،األطف نبي عالية الوفيات نسبة وكانت
 تقلّص كانت مبكرة، نس في الزواج لمث أخرى، اعتبارات وهناك. الواحدة

  .األسرة أفراد ددع أيضا
  

  العائلیة  الحیاة
 يكون قد ح،اللوائ ذهه في ان،ساإلن على المركّز المكثّف الطابع إن

 تصنيف على الكتبة ليحم ام ذاوه. الزراعية اإلنتاجية على تشددهم نتيجة
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 المالكة األسر من النقيض وعلى. للشغل وكفاءآتهم أعمارهم بحسب األوالد
 مثل أي تتضمن ال ابعالس القرن من النصوص فهذه المستقلّة، الدول عهد في

 متحدة كانت راألس هذه أن نفترض أن المعقول فمن. النوع تعدد عن واضح
 كانت التي ةاآلرامي راألس لدى األمر كان كما المتبادلين، والمودة باالحترام

  .الخامس القرن من األول النصف طوال ممفيس حول تعيش
 ولغة. "أختي" زوجتَه لالرج يدعو المتواضعة، راألس هذه لةمراس في

 ائلالرس يروتعاب. البالغين واألبناء الوالدين بين كثيرا مستعملة هذه األخوة
 ويبدو. الصغار األوالد تجاه والسيما العائلة، أعضاء جميع تجاه حنانًا تفيض

 العائلة، اءأعض ائروس والمرأة الزوج بين وديس والطبيعي البسيط التعاون أن
 لطةالس في المبدئية الصرامة تكن ولم. اليومية الحياة هموم يخص ما كل في

 المخصصة المكانة يوافق ما وهذا. اتعالقال ذهه حرارة أبدا تعيق األبوية
 .الحديدي للعصر الصوري الفن في لألوالد

  
  رأةــالم  عـوض

  عدیدة  فنیة  تمثیالت
 في كما وري،اآلش الصوري الفن في جيدا يمثَّلن ورياتالس النساء إن

 األمثال معظم الشمالية، ورياس ففي. اآلراميين وعند الحديث ـ الحثي الفن
 جالسين الموتى من إثنين أو واحدا عادة تصف فهي. الجنائزي لفنا إلى تعود
 على يظهر ال الموضوع وهذا. طعام لهما يقدم أو قُدم وقد المائدة، إلى

 نم ةذهبي مدالية لمث صغيرة، أغراض على كذلك بل فحسب، األنصاب
 نم الجنائزية األنصاب من كبير موقس. زنجرلي في ُأكتُشفت العاشر القرن

 إال. حديثًا - حثيا تقليدا بوضوح وتمثّل كركم، في مرعش من تأتي النوع هذا
 نصب في مشاهدته يمكننا ما وهذا. غيره مثل التقليد هذا تبنّوا اآلراميين أن
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 حةمتوش اهن الممثَّلة السيدة فإن. زنجرلي من الرائع البارز النقش وفي "أرباد"
 وخادمتها ،"ركيب بر" معاصرها ديهيرت عما بهاء تقلُّ ال فاخرة بثياب

   .أخرى نقوش في الملوك خدام شأن بمروحة، تمسك الصغيرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  

 

  "زنجلي"ام الجنائزي لسيدة نبيلة الطع) ٧(الشكل 
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  نادرة  أدبیة  إشارات
 القليل سوى يتكلم ال أحيقار، أمثال الرئيسي، األدبي مصدرنا إن

 ذلك، من وبالرغم. ٧القديم العهد في األمثال بسفر قابلناه إذا النساء، عن القليل
 وردت ةحكم في اواةالمس قدم على واألم األب عيوض الكتاب، هذا مثل إنه
 موقف مع جيدا بيتناس التفضيل وهذا. الوالدين مإس تجاه الواجب اإلكرام عن

 تجاه تصرفَ انه يدعي والذي أمه، مإس على يطلعنا الذي "كوالموا"
)MSKBM (يتيم عند تكون التي بالثفة إليهم أوحى وانه وأخ، وأم أب مثل 

 .والدته تجاه

  
  إعتیادیة  نسائیة  أشغال

 والوثائق. ائيةالنس غالاألش عن القليل وىس ادرالمص في ليس
 العوائل، أرباب ةمهن إلى وىس تشير ال لحران المجاورة للمناطق المسحية

 إلى يرسنش ،اديةاالقتص اطاتالنش عن الفصول في ولكن. دوما الرجال وهم
. ادأرب من يماسال آراميات، موسيقاريات تذكر آشورية أخرى وثائق
 في حداثتهن منذ يدخلن كُن كثيرات بنات أن المصادر بعض من تشفونس

 الكثير على تُطلعنا فالمماثلة المنزل، في المرأة أما والعظماء الملوك خدمة
 بعض في الواردة الشرطية اللعنات من يظهر وبعضها مسؤولياتها، من
  .اآلثار علم في أو اهداتالمع

                                                
 الصالحة المرأة في عديدة حكم على تحتوي) ٢٩ ـ ١٠ الفصول (الكتاب هذا في المجموعات أقدم إنـ ٧
 ،)٢٧: ١٥ ،٢٤: ٢٤ ،١٩ ،٢١: ٩ ،١٩: ١٣ (المشاكسة الزوجة وفي ،)١٩: ١٤ ،١٨: ٢٢ ،١١: ١٦(

 )....،٢٣: ٢٧ ،٢٢: ١٤ ،١١: ٢٢: (أيضا راجع). ١٢: ٤ (والشريرة الصالحة الزوجة بين القضاء وفي
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  امرأة نبيلة وهي تغزل) ٨(الشكل 
 

 على كلتاهما تصبان األول "سفيرة" ونصب "فخيرية تل" كتابة إن
 من النسائية المهمات إلى إختيارهما يشير بكارثتين التهديد الخونة الفرقاء
  :األولى الدرجة
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  باألوالد االعتناء شأن في
 فخيرية، تل (بعيش أن تطيعيس أن دون داواح طفالً إمرأة مئة لترضع

 تطيعيس أن دون طفالً ويرضعن أثداءهن مرضعات بعس لتدهن )٢١ سطر
  )٢١ ـ ١سفيرة (بعيش أن

  
  األطعمة إعداد شأن في

 فخيرية، تل (مأله يستطعن أن دون فرن، في خبزا إمرأة مئة لتخبز
  )٢٢سطر
  ).٢٤ ـ ١ سفيرة (مأله يستطعن أن دون ،...في خبزا السبع بناته لتخبز

  اآلثار  علم  إسھامات
 تخدمنيس جاراتهن، أنش ات،اآلرامي كانت األطعمة، إعداد في
 كاالًوأش والقُدور دوالموق والمدقّ، والهاون والمهراس) الجاروشة (الطاحونة
 في اآلثار علم كتشفها ما مجمل تشكّل إنها. األخرى اآلنية من متنوعة
 وبرغم. طينوفلس سوريا من ىاألخر المواقع في كما ة،اآلرامي المواقع

 الطاحونة دفتواج الحبوب، لطحن الشاق الطابع عن النصوص هادةش
 يمكن ال اطالنش ذاه أن يظهِر العبيد، من الخالية البيوت، أفقر في والمهراس

  .البيوت ربات على المترتبة المطبخية غالاألش بقية عن يفصل أن
 به تقوم رئيسي، آخر اطنش على ساطعا ضوءا اآلثار علم ويسلّط

 مكان، كل في بكثرة توجد ةالحاك فقبانات. األنسجة إنتاج وهو اآلراميات،
. األدنى رقالش في القبور وفي البيوت في ااعتيادي دتوج التي المغازل وكذلك

 لكي الحديث، - الحثّي دالتقلي نم والصورية يةالنقش المعطيات إليها وتُضاف
 وفي. النسائية اطاتالنش بين به يقوم الغزل كان يالذ الرئيسي الدور تثبت
 وسع في أن إلى يشار ه،تب قره من بلغتين الكتابة في الثامن، القرن نهاية نحو
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 وغالبا. البالد في انلألم كرمز زلالمغ اوبيده مكان كل في تتجول أن المرأة
 الطبقة من نساء الحديدي، العصر من السوري، الصوري الفن يظهِر ما

  .بأيديهن مغازل ماسكات وهن الرفيعة،
  

  اآلرامیات "األعمال نساء"
 في يعملون للذين محدودة حران لمنطقة المسحية الوثائق وألن

 الظالم في تترك حتما فإنها اآلرامية، الممالك زوال بعد الواسعة الممتلكات
 محظوظات اءنس ودوج نفترض أن اويمكنن. المجتمع من عديدة جوانب
 أن إال. األنواع بمختلف االقتصاد في يشاركن وأن خيرات يمتلكن أن يسعهن

 كانت سمأل في أن فتذكر. متوفرة تليس أنالش هذا في اإليجابية اإلشارات
 ةوالمماثل. األول "وابانام" ببحس الخاصة، أراضيهن يمتلكن الملك "أخوات"

 بعض امقي إمكانية تترك إسرائيل، ضمنها من معاصرة، أخرى مجتمعات مع
  .لدينا تتوفر ال اآلرامية المعطيات أن إال. العامة األعمال في بدور النساء

 النشأة إمتيازات كانت ،االعتيادية األوقات في للنفي مختارة ضحايا
 المضني، والعمل الجوع من مأمن في النبيالت اآلراميات تضع والثروة
. الغريبة ألهليةا الحروب ألهوال أخواتهن من رأكث تعرضهن كانت ولكنها
 اآلرامية الممالك في السيدات كانت ،٨يهوذا مملكة في األنيقات السيدات وشأن

 فالملوك. الغزاة مجيء عند بيوتهن أناقة من ينتزعن ألن معرضات
 يعشن اللواتي النساء اعتيادي بنوع راألس إلى يأخذون كانوا اآلشوريين

 أن بد وال. ببلدانهم ألحقوها أو عنوةً أخضعوها التي البلدان ملوك من بالقرب

                                                
  ).٤٧:١إشعيا (وتظهر العبارة نفسها في . ٥٦: ٢٨أنظر تثنية ـ ٨
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 عبارة إن. ٩جيرانهم تجاه أيضا كذلك يفعلون كانوا المشرقية البلدان أصحاب
 رواية في مقَولبة ارةعب صارت "عظمائه اتبن ا،جهازه زينة مع أخته،"

 في عشوائية وبصورة آليا يستعملها الثاني آشوربانيپال إن حتى الغزوات،
. له اماالنتق يدعي الذي له الخاضع األمير أخت إال تهدفسي أن يمكن ال سياق

 كما ورياآلش الفن في لالتفصي من بمزيد يمثَّل اآلراميات السيدات نفي إن
 نساء ماءأس تحمل طويلة الئحة الوثائق، هذه وبين. المكتوبة الوثائق في

 وفي. لاألق في ةآرامي ٣٧ تمييز يمكن ثوحي األعراق، مختلف من البالط
 هانفس اآلرامية النقوش تذكر ،١ رقم "سفيرة" نصب من األخيرة اللعنات
  :المجتاحة البلدان في النبيالت السيدات تهدد كانت التي العنف مشاهد

  عظمائه وثياب ذريته، وثياب "لـمتيع" نساء ثياب لتُنزع"
  ويضربونها) شمع من إمرأة يأخذون مثلما (نفسها بالطريقة

  . "...نساء أيضا ليأخذوا وجهها، على
  
  

                                                
 .، حيث يقتضي ملك آرام األمر نفسه تجاه ملك إسرائيل٧ و٢: ٢٠ ملوك ١أنظر ـ ٩
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  امليدان العسكري
 الملك فتناولنا. ةاآلرامي الدول في المدني المجتمع عن اتكلّمن

 المجتمع، اتطبق عن تحدثنا ثم. القضائي الجهاز إلى وتطرقنا يته،وحاش
 العبيد ثم ار،الصغ والفالحين الكبار المالّكين أوضاع تعرضناواس

 المرأة على األضواء وسلّطنا تها،وتركيب األسرة أحوال وشرحنا. وأوضاعهم
 الميدان إلى المدني المجال من ننتقل ،فصلال هذا وفي .اآلراميين لدى

  .العسكري
 في اآلرامية الجيوش عند مميزا شيًئا نجد أن الصعب لمن إنه

 عن شيء كل قبل تصح المالحظة وهذه. حوزتنا في التي المصادر
 كانوا اآلرامية الكتابات سجلوا ذينال المدونين فإن. العسكرية المصطلحات

  .معاصريهم جميع شأن مفاهيمهم عن يعبرون وكانوا دولية، بثقافة مشبعين
 

  العسكریة  الوحدات
 "قوة ـ حيل": العبرية من قريبتين بلفظتين الجيوش إلى يشار

 من العسكرية للوحدات مستعملة كانت التي المفردات ندري وال. "محنت"و
 "دكل" لفظـة إن ـ نبرهن أن ال ـ ورنتص أن اويمكنن. األحجام مختلف

 كانت) الفنتين (الفيلة جزيرة في كما ،"نگف" في األخمينيين عهد في المذكورة
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 فئات، إلى مقسومة كانت الجيوش وإن الحديدي، العصر في للفرق تُستعمل
 يرابالتع ضوء وعلى). ١١ ملوك ٢ في مثالً (يهوذا مملكة في الشأن كان كما

 العبري واالستعمال.) م.ق ٧٧٠ سنة نحو في (سوحو اتكتاب في ةاآلرامي
 زاخرا كان الزمان ذلك في كله األدنى الشرق أن الواضح من والفينيقي،

 عسكرية وحدات هذه كانت هل نقول أن الصعب ومن. "كودود" مدعوة بفرق
  .واللصوص المغامرين من عصابات مجرد أم

  

  ُرتبــال
 ةالعبري مع ةوالمماثل ،"ةفخيري تل" هكتاب في لهدد ةصف وردت لقد

 مثل ،"جبار ـ كبار" يدعون كانوا النخبة المقاتلين أن توحيان وهما ،"كبور"
 ليس اآلراميين عند العسكري التدرج أن إال. سمأل في اآلراميين أسماء

 "رةفيس" لمعاهدات "فقد" اطنش ان هل مثالً، حقًا، نعرف فال. كثيرا واضحا
 برصور، إبن "باناموا" يسميهم الذين "ركب بعلي" إن. الجيش في يمارس كان
. العسكرية العجالت من فيلقًا وليس مركبته يقود باألحرى منهم كل كان

 ،)مركبة قائد ("نركبتي بيل" األكدي مع الكلمة أصل في فعالً يتناسب ولقبهم
 رتبة من ضابط انوك ،)المركبات من وحدة قائد ("كيصري رب" مع وليس

 حالمس نصوص وتُظهر. حصان ةمئ مع رجل مئة يأمر "كيصري رب"
 ترونيش كانوا الذين ابع،الس القرن في المالّكين اركب ان حران في الزراعي
  ."كيصري رب" فئة من الغالب في كانوا القرى، ويبيعون
   المحاربین  عتاد

  للقوس  قدیم  تفضیل
 الحديدي، العصر في مكان كل في المهمة ،"قَشة قشت" القوس إن

 هناك م،.ق ٩٠٠ سنة نحو فمنذ. اآلراميين لدى المفضل السالح كانت ربما
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 والسيما ،"حلف تل" أنصاب على تظهر كما قوية، بقسي يلوحون محاربون
 عن الثامن القرن من زنجرلي من نصب به يزودنا الذي األدقّ التمثيل في
 مطلع وفي. المركّبة للقوس ريالعص التحليل في دورا لعب الذي السالح هذا

 في "جدار" عن عداف الذي اني،التيم "موقورو" انك الد،المي قبل عالتاس القرن
 على يعتمد اني،الث نراري أدد ورياآلش اإلمبراطور ضد "خانيكالبات" ةمنطق
 المركز وهي ،"نصيبينا "من سهاما التقط إنه نراري أدد ويقول القديرة، قوسه

 القديمة األزمنة من بأثر وريالص الفن ويحتفظ. احتله الذي اآلخر التيماني
 ومقاتلين المقالع ورماة ينالقواس من زمر سوى ةاآلرامي القوات تكن لم حيث

 ونالقواس يزال وما. ةوالحرب بالخنجر كينماس عراة، نصف آخرين
 أن رأينا قدو. الدالمي لقب الثـامن القرن اترواي في يظهرون اآلراميون

 القواسين من عصابة مثل يصف كان "أوصور ـ كودوري ـ نينورتا"
 ٧٧٠ سنة نحو في األسفل الخابور على انقضوا الذين أولئك واللصوص

 ملوك من ملك آخر جنود بين قواسين الثالث فالصرثتغال ويذكر. م.ق
  .١دمشق

  

  الثاني الحدیدي العصر في التسّلح
  التحدیث
 هملجيوش فكانت. تعصرن قد اآلراميين تسلّح كان ،انالزم ذلك في

 ما وهذا. أيضا تحسن قد كان الشخصي العتاد أن كما وفرسان، مركبات
 وقد. الحبالس مدججا حدثًا ولدا لنا يظهر تهكُّمي نصب على نراه أن يمكننا

 وبرنز، حديد من العسكرية، البقايا من كبيرة كيلةتش "زنجرلي" اتتنقيب فتكش
                                                

 إسرائيل ملك فأصاب طائشًا، سهما أطلق آراميا جنديا أن) ٢٢: ٣٤ ملوك ١ (الملوك سفر في ورد لقد - ١
  .مميتة إصابة والورك الدرع بين) خابآ(
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 عن رالنظ بغض دروع، وحراشف وخوذ ومقالع سهام نّةوأس رماح، وحدائد
 يمكن التي هذه، الحرب عدد إن. اتوالمركب لحةاألس أنواع مختلف من قطع
 الذين وريين،اآلش لدى عما هولةبس تتميز ال وقذائفه، المقالع إليها يفنض أن
 هذه صنعت فيه الذي الزمان في اآلرامية الدول معظم على يطرونيس

  .ذكرها ورد التي األدوات
  

  المستدیمة القوس  أھمیة
 في بغزارة تظهر الحديدي العصر في المستديمة القوس أهمية إن

 ر،العص ذلك كتابات في والعنف للقوة أولي رمز إنه. والرسائل الفنون
 دوما تتضمن التي الحصار، لمشاهد الصوري الفن من جزءا بانتظام ويشكّل

 .الخالف طرفَي كال من هامالس رماة

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 "من تل حلف"قواس آرامي ) ٩(الشكل 
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  فـالسی
 ونقصد. األخرى لحةاألس سائر من أهمية بأقل يفالس دور يكن لم

 وتدعوه. حدين وذا يراقص كان الذي الفلسطيني ـ السوري الحالس بالسيف
 عنه، عديدة بأمثلة الزمان ذلك نحت ويزودنا. "حربِِا ـ حرب" النصوص

 ضربة يمثّل الذي المشهد إلى اإلشارة وتجدر. خرقاء ىوأخر ممتازة، منها
 القرن من ختم على يقابله وما ،"حلف تل" من نصب على الرقبة على السيف
 استخدام من النوع هذا يظهر هدمش المقدس الكتاب وفي. "حماة" في الثامن
 ٢ راجع(" جبعون" بركة على شابا ١٢ من فريقين بين المبارزة في السيف

 بالتفصيل تؤكّد وهي كثيرة، أخرى كتابية مشاهد وهناك). ٢: ١٥ صموئيل
 أما. ٢الشمالية ورياس في تعمليس الذي نفسه السالح كان العبري "حرب" أن

 فهما اآلثار، وعلم الصوري الفن طريق عن انعرفهم اللذان والرمح، المقالع
  .النصوص في جيدة بصورة ممثَّلَين غير

  
  وتخزینھا األسلحة تصنیع

. معينة مخازن في العسكري عتادهم خزنوا اآلراميين الحكّام أن يبدو
 إلى العائدة لحةاألس أنواع مختلف من الكثير فاكتُش حماة، قلعة وفي
 الشمال في ٥ المرقمة البناية في م،.ق ٧٢٠ نةس في تدميره تم الذي توىالمس

 هذه عدد بلغ وقد. سهام ورؤوس رماح نّةأس منها الملكي، المجمع من الغربي
 من كانت هناك ةالمكدس ةالكمي هذه أن ويعتقَد. قطعة ٦٠٠ نحو لحةاألس

 بد وال. األخيرة اركالمع إحدى ةنتيج وليس الموضع، ذلك في اخزنه جراء
 اتالمعلوم اعتبرنا وإذا. اذاته القلعة داخل نعتص قد هذه الحرب مواد أن

                                                
  ...).١٠-٢٠: ٨ ،٣: ٢٧ صم٢ (،)٣: ١٦ القضاة (سفر مثالً راجعـ  ٢
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 جزئيا يترك كان األسلحة تصنيع فإن نفسه، الزمان في كركميش عن الواردة
  .الخاصة للمبادرات
  

  والحصن المركبات
 في افتخارهم كل يضعون الملوك كان الثاني، الحديدي العصر في

 اعتمادا أيضا، وهنا). فرِشا - برش (خيولهم في مما أكثر) ركب (مركباتهم
 عن بشيء يحيدون ال اآلراميون األمراء كان الكتابات، في جاء ما على

 .أندادهم

  
  اتــــالمركب

  ؟المركبات لھذه الخارجي المظھر كان كیف
 أن واآلرامي الحديث ـ الحثّي الصوري الفن من نرى أن يمكننا

 قابلة خفيفة، نقل وسائل كانت الثاني الحديدي العصر في السورية المركبات
 الثالثة كابهاوبر الكبيرة بعجالتها الثقيلة السرجونية المكائن من أكثر للحركة

 يكن لم التاسع، القرن وفي. حصن أربعة باستخدام طالبوا الذين األربعة أو
 تسير وكانت راكبين، سوى اآلشورية للمركبات وكذلك اآلرامية، للمركبات

  .فقط حصانان ويجرها أصغر عجالت على
 التي المكانة إلى فإضافة. واسعة بشهرة تحظى المركبات هذه وكانت

 الخيل طغم في الباذخة الزخرفة في شهرتها تكمن البارزة، النقوش في تُشغلها
 وضع في المركبات هذه يمتطون الذين وكان. نفسها المركبات تزيين وفي

 اللةالس شفيع يعتبر "إيل ـ ركب" يسمى إلها ثمة ان ويبدو. عليه يحسدون
  .كله امياآلر العالم في المركبات هذه ألهمية يشهد وكان. لسمأل الرئيسية
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 هناك أن الحظنا التاريخ، عبر المركبات هذه ظهور استعرضنا وإذا
 المركبات تذكر أنصاب إلى تشير التاسع، القرن مطلع منذ وردت، شهادات
 نينورتا توكولتي اآلشوري الملك يقتضي م،.ق ٨٨٦ سنة ففي. اآلرامية

 وقد. لخيلبا آشور أعداء يزود لن بأنه زماني بيث أمير يقسم بأن الثاني
 بيث" مركبات وحدات صادر قد كان الثاني آشورناصربال بأن سابقًا نوهنا

 لها كان األوسط الفرات في الصغيرة والدول ،"أديني بيث"و "أزالو"و "بخياني
 ذلك، بعد. لطتهس من التخلّص حاولت حينما الحملة في تضعها مركبات أيضا

. الثالث شلمناصر إزاء مركباته ةعديد مرات "أديني بيث" أمير "أحوني" فَّص
 وإلى سمأل إلى العائدة وعدتها المركبات على ازيالغ هذا تولىاس وقد

 أحد أقامه الذي النصب نتف تذكر ال التاسع، القرن  نهاية نحو وفي. حلفائها
 يدلُّ السياق أن إال. اإلسرائيلية المركبات سوى "دان تل" في دمشق ملوك
 ١٢٠٠ "كرخ" نصب ويعد. هنفس النموذج من كانت الخاصة جيوشه أن على

 حزائيل مركبات أيضا وتظهر ،"قرقر" معركة في دمشق قوات في مركبة
  .الالحقة والسنوات. م.ق ٨٤١ سنة مجابهات في امبانتظ

 المتعلقة الوثائق معظم تتحدث الميالد، قبل الثامن القرن وفي
 من "زكور" كتابة إن. شوريةاآل الجيوش في خدمتها عن اآلرامية بالمركبات

 هي جيدا، حفظه يتم لم سياق لم والفرسان المركبات عن تتكلم وهي حماة،
 ينتزع أن أيضا استطاع الثاني سرجون ان ونعلم. النادرة الشواذ إحدى

. "يوبيعدي" ثورة سحق أن بعد المملكة، هذه من مركبة أربعمئة أو ثالثمئة
 مركباته، عن المسؤولين سمأل في عين صوربر إبن "باناموا" أن رأينا وقد
 فالصرثتغال مركبة من بالقرب بمنصبه فخورا كان "ركيب بر" ابنه وان

 وقد "زنجرلي" قلعة من الشرقي الجدار على البنايات من صف وكان. الثالث
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 كانت وربما م،.ق ٦٧١ سنة بعد الوقت بعض اآلشوري النظام تحت بنيت
 في أما. العليا الطبقـة في وكثكنات السفلى قةالطب في كمعالف تُستخدم

ـ  متي" تلزم كانت الخامس نراري آشور مع اهدةالمع ان رأينا فقد ،"أرباد"
  .حرب نشوب حال في مركباته، مع اآلشوري بالجيش باإللتحاق "إيل
  

  ةــالـــالخّی
 الخيالة، تضم كانت بخياني وبيث وأزالو أديني بيث وحدات إن

 الهزيمة بعد "أحوني" عند انفرس ثمة يزال ما وكان. المركبات إلى إضافة
 هدد" كان الثالث، شلمناصر وبحسب. م.ق ٨٥٥ سنة بها مني التي الحاسمة

 شلمناصر ويذكر. "قرقر" معركة في خيالة ١٢٠٠ بـ قابله قد الدمشقي "عزر
 إسرائيل دض المعارك في مهما دورا أدت أنها بد وال. حزائيل خيالة أيضا
 في جاء ما بحسب ،)فرِشا ـ برش (الخيالة من ألوفًا البالد هذه كلّفت التي

 ـ ركب" تركيبـة أن نالحظ وجيزة، بفترة ٨٠٠ نةس وبعد. "دان تل" نصب
 سنة وفي. "زكور" كتابة في جديد من تظهر الكتابة، هذه في الماثلة "برش
٧٢٠، ه إلى سرجون يضمقرتظهر وال. التعس "يوبيعدي"  نم خيالة ستمئة ف 
 وربما المعاهدات، في الواردة الشرطية اللعنات في إالّ "إيل ـ متي" خيول
 اآلراميـة الجيوش أن انطباع ولدينا. للخيالة أو للمركبات تخصص كانت
 بلغته الذي الموقع مثل مهما موقعا فيها الخيالة بتكس أن قبل اختفت تقلةالمس
  .اآلشورية الجيوش في

  

  حةالمسلَّ  القوات  عدد  حجم
 يتعد لم ا،أقواه حتى اآلرامية، الدول في لَّحةالمس القوات عدد إن

 ةالمتحالف همجيوش أن إالّ). قرقر في قيةالدمش القوات (رجل ألف ٣٠ يوما
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 ورييناآلش يتحدوا أن مرة من أكثر لهم أتاح ما وهذا. رهبة أكثر كانت
 بعض يقدم أعاله ناهعرض الذي والجدول. المنبسطة السهول في أنفسهم
 بحسب مختلفة وإنها تقريبية، األرقام هذه معظم إن صحيح. البيانية األرقام

 في بالغوا قد ةالملكي الكتابات واضعي أن وربما لها، الموازية الروايات
 للتصديق، قابلة تبقى األرقـام هذه أن غير. لهم المناوئة القوات تجسيم

 من أخرى جهة من نعرفه ما مع حسنًا تجاوبا يتجاوب تنوعها أن يماسوال
  .المعنية الدول من آتية متساوية غير مصادر

  
  مكشوفة أرض  في  مجابھات الحروب  فنون قضایا

 في الثالث تغالثفالصر هبعث الذي يضاهى ال الذي البأس إن
 حربية خطة اذخاتّ على أعداءه أرغم ما رعانس وريةاآلش ةاإلمبراطوري

. دالح هذا إلى جبانة دوما تكن لم اآلرامية الكالمم أن إالّ. دفاعية مجرد
 يماسوال متتابعة، مرات وريةاآلش الدولة على اشنّته التي النظامية فالمعارك

 عليهم يطبقون يكونوا لم ورآش ملوك أن تُظهر الميالد، قبل عالتاس القرن في
) النف (خرج ه،قوات حجم على معتمدا" :ةروفالمع المقولة هذه أساس بدون
الحرب ليشن وال. "!علي هي الشماليين، حلفائها مع ،"أرباد" مملكة أن بد 

 التاسع القرن نهاية من اآلشورية، الجيوش مجابهة على تجرأت التي األخيرة
 تغالثفالصر الملك أقامه الذي النصب بحسب وذلك م،.ق ٧٤٣ سنة حتى

  .إيران في الثالث
 
  اإلنھزامیة  الحربیة  الخطة

 التي الحروب معظم إن. الفرات وراء ما إلى تمت التي الهزيمة اإنه
 هذه فإن ولهذا. وريةآش ادرمص طريق عن وصلتنا اآلراميون نّهاش
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 آشورية مالحقات الغالب في وتليها ة،آرامي هزائم مثل دوما تُقدم الصراعات
 عهد في األمر جرى اكم الفرات، نهر زومونالمه ازفيجت عديدة، أحوال في

 الذي االتجاه هو هذا الثاني، آشورناصربال دعه وفي. األول تغالثفالصر
 المعروف المثل أن إال. انتفاضته سحق تم أن بعد ،"إيلو – أزي" الالقي اتّخذه
 كان كيف يطلعنا نَص من وليس. أديني بيث من "أحوني" أمر هو أكثر

. "أحوني" فعل كما فيضانه، مواسم في السيما الفرات، نهر نيعبرو اآلراميون
 بعد فوقها للعبور الماعز جلد من زقاقًا يستخدمون كانوا أنهم نتصور ولكننا
 بدون أيضا، الطريقة هذه استخدموا أنهم يروون أنفسهم وغزاتهم. نفخها

  !استنبطوها الذين هم بأنهم االدعاء
  
  لـــالجب  إلى  ھزیمة

. المغلوبين لنجاة الوحيد الطريق هو دوما كبير نهر عبور يكن لم
 "بِشرى" جبل إلى صعد "إيلو – أزي" فإن. مالذًا لهم تقدم كانت أيضا فالجبال

 لجب إلى "أحوني" حبانس م،.ق ٨٥٥ نةس وفي. الفرات نهر ازاجت ان بعد
 عشرة، الثانية الحملة وطوال. الثالث لمناصرش وجه من هربا ،"يتامراتش"

 قد كانوا حيث الجبل أعلى إلى "باقراهوبوني" شعب شلمناصر الحق
 "أحوني" بها مني ةهزيم تذكر ال ادرالمص أن ةالمالحظ وتجدر. اعتصموا

 "حزائيل" الملك أن أيضا ونرى. األخير المعقل هذا إلى انسحابه قبل هنا،
 ساحة كوني قد الموضع هذا أن ادرالمص وتوحي. "سانير" جبل إلى حبينس
   .هزيمته في اختاره ملجأ من باألحرى حزائيل اختارها قتال
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 صيد األسد) ١٠(الشكل 
 

  
  
  
  
  

  
  
  

  وحصارات تحصینات
 وراء ملجأ عن يبحثون ما كثيرا كانوا المغلوبين اآلراميين أن إالّ

 وقت أي من أكثر متواترة ةالخط هذه أصبحت وقد. ةحصين مدينة أسوار
 شعوب فاكتفت. هخلفائ وأمام الواضح الثالث رتغالثفالص تفوق امأم آخر
 في شيء بكل ازفةالمج فعوض. القنفذ طريقة ميهنس بما ذاك إذ رقالمش

 الغازي يرغمون إذ الوقت، اباكتس اآلن من يفضلون كانوا ة،منظم ةمعرك
  .اآلخر تلو الواحد الحصينة، المواضع من كبير عدد على االستيالء على

  
  وتحصینات  لحصارات  نماذج

 رالعص من مبكر وقت في مذكور محصنة ةآرامي مدن وجود إن
 على اإلستيالء الثاني نراري أدد يقدم ر،العاش القرن ةنهاي ففي. الحديدي

 ٩٠١ نةس وفي. باهرة انتصارات مثل "يبينانص"و "جدارا" التيمانية المدن
 التي المعارك من بالرغم ،"نصيبينا" في البقاء في "أدد – نور" أفلح ،٩٠٠و

 كانت نراري، أدد وبحسب ،٨٩٦ سنة إالّ النهائية الهجمة تأت ولم. اخسره
 مستوى حتى" حفروه قد عنها المدافعون كان وبخندق، بسور محمية المدينة
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 أعادت ولقد. "جدارا" أنش في خندق عن أيضا يتكلم هنفس والغازي. "الماء
 وبعد. ةوالمدين ةالقلع تحمي كانت التي ادقالخن تخطيط حلف تل تنقيبات
 ةالخاص مدينتـه وخنادق وارأس "زكور" يذكر ذلك، على قرن مرور

 على عثر ولقد. عنوةً يحتلوها أن وحلفاؤه "هدد بر" تطعيس لم التي "حزرك"
 للدفاع الوسيلة هذه ان إالّ. كركميش وفي "كوي – بوغاز" في مماثلة خنادق

 يناتتحص أما. بهم اقتدوا الذين األوائل كانوالس الحثيين لدى اعتيادية تبدو ال
. خنادق تتضمن تكن فلم م،.ق ٩٠٠ سنة نحو إلى ترقى التي ،"زنجرلي"

 مقاومة للسكان يتيحان القلعة وسور المدور المدينة سور كان وبالمقابل
   .األمد طويل حصار

  
  ؟اجًحاـن  فّعاًال  الدفاع  من  النوع ھذا  كان وھل

 ولم. الحديدي العصر في للحصار اآلرامية المدن تعرضت ما غالبا
 المعاهدات لعنات فكانت. تحيالًمس أو نادرا أمرا محاصرة مدينة سقوط يكن
 ال أننا إالّ. البشر لحوم أكل إلى تدفعهم لكي القاسية، المجاعات الفيمخ تهدد
 وكان. والعطش المجاعة بفعل االستسالم إلى اضطُرت آرامية مدينة نجد
 تولوايس وأن التحصينات يثلموا أن آجالً، أو عاجالً ن،المحاصري على عادة
 إلى فإضافة. ذلك في يفلحون دوما يكونوا لم ولكنهم. بالهجوم المدينة على

 انوافك. وعنيدة ةذكي ةمقاوم ابهوايج أن غالبا عليهم كان التحصينات، نوعية
 لكي ،ضخمة لبسالس اآلشورية المجانيق على القبض على مثالً، تعلّموا، قد

 أو المدينة أبواب اقتحام في المحاصر أفلح وإذا. واراألس هدم من يمنعوها
 القلعة وكانت المدينة، داخل في آخر بسور أحيانًا يصطدم كان فإنه سورها،
  .شرسة مقاومة تبدي بدورها
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 بر فإن. مرجوة نتيجة عن فريس لم طويل حصار أمثلة نادرة توليس
 كانت وريةاآلش الجيوش وحتى. زكور "حزرك" أمام لوافش وحلفاءه هدد

بجوار الموجدين الفالحين وبقتل المزارع بإتالف االكتفاء إلى أحيانًا تضطر 
 احاربوه التي ةالمحصن ةالمدين إلى الدخول في وايفلح أن دون من المدينة،
 الثاني آشورناصربال تمكن ،٨٦٦ نةس وفي. اقتحامها يستطيعوا ولم طويالً

 عن تخلّى ذلك مع ولكنه. انيزم بيث في) دياربكر ("اميدا" باب ماقتحا من
 لمناصرش هجمات من "أحوني" أفلت ،٨٥٧و ٨٥٨ نةس وفي. ارهاحص

 ولم "لوتيبو" فقد قد مألس ملك "احي" ان يبدو وال ،"يببرس تل" داخل الثالث
 سنة ومنذ. ٨٣٨ سنة وال ٨٤١ سنة دمشق يدخل أن أيضا شلمناصر تطعيس

 يستولي لكي سنوات ثالث الثالث تغالثفالصر أمضى ،٧٤١ سنة ىحت ٧٤٣
 عوامل فهناك الهجمات، جميع يردون المدافعون كـان وإذا. "أرباد" على

 المتزايدة، التمون صعوبة منها الحصار، رفع في أخيرا همستس كانت أخرى
 دثح قد األمر يكون قد كما لإلغاثة، جيش دنو أو الرديء، الموسم واقتراب

  .حزرك حصار في
  الحربیة لألیدیولوجیا  الظاھر  النقص
  المشتركة  الرؤیة  شھادة

 لدى يقوم يزال ما "داغان" اإلله كان م،.ق ٩٠٠ سنة نحو في
 انك الذي الدور هذا الشمالية، اطقللمن الحرب إله بدور يبينانص في التيمانيين

 بوتَنس. سنة سمئةوخم بألف العهد ذلك قبل به يعترف األكدي رجونس الملك
 كتابة أما. هدد إلى) حزائيل؟ (الدمشقي مؤلّفها انتصارات "دان تل" كتابة

 نرى أن ونستطيع. حزرك عن الحصار رفع "شماين بعل" إلى فتَنسب "زكور"
 الجيوش في العرافون أداه الذي الدور أخرى وبنصوص هانفس بالكتابة
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 ما لها ليس دينيا تأويالً الحرب تأويلل ةالمختلف اتالعالم هذه أن إال. اآلرامية
 حثية واضحة، موازيات سردنا ولقد. القديمة العهود طوال به تتميز

 لم اآلراميين أن يبدو الواقع، في. الملوكيـة موضوع تناولنا إذ وآشورية،
 الديني فالمعنى. القدامى لدى المشترك الخير هذا اصالخ بطابعهم موايس

  .خاصة قيمة الظاهر في عندهم له يكن لم للحرب
  

  ؟ورــالفت  من  شيٌء
 أن في يترددون كانوا ما العسكريين الرؤساء أن أحيانًا شعور لدينا

. ذلك أكيدبت محيس ال التوثيق أن إالّ. أعمالهم تحقاقاس كل همأنفس إلى ينسبوا
 ذواتهم على اعتمادهم بتهمة أعدائهم قرش على معتادين وريوناآلش انوك

 الجد مأخذ نأخذ أن تطيعنس ال أننا حد إلى اإللهية اعدةالمس لىع منهم أكثر
 قوسه، بقدرة يثق كان الذي "موقورو" التيماني عن الثاني نراري أدد ةخطب
 ويمكننا. جيوشهم حجم على يعتمدون كانوا كثيرين آراميين أمراء ذكر وال
 أي لتبجحهم ليس الذين ،٧٧٠ سنة "حاتلّو" لصوص خطاب أيضا نسرد أن

 يلي الذين الخصوم نظر وجهة سوى الدين ليس أيضا، هنا ولكننا. دينية صبغة
  ."...الخاصة قوتهم على إذًا معتمدين": الشعار هذا روايتهم

 "كوالموا" ةكتاب من تخالصهاس ايمكنن الذي البرهان هو إقناعا وأكثر
 ةحماي يهتوخّ حين بدهائه إالّ "أدنة" ملك من نجاتَه ينسب ال فهو. مأليالس

 لم ما": الدائمة الكليشة مع شك بال يتناسب الموقف وهذا. اآلشوري الملك
 لكننا. الكتابة من األول الجزء على تهيمن التي ،"أنا فعلتُه قط أسالفي يفعل

 الكليشة هذه إلى ينقاد إذ قيمه، سلّم يظهر مألس ملك أن في كنش أن نستطيع
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 اعتيادي أمر وهذا نجاحه، على ةاآلله إكرام إلى للميل أثر أي بدون وحدها،
  .المعاصر العالم في أيضا جدا

  
  "َحْرم" شھادة  عدم

 انواك اآلراميين فإن عرضيا، المحدودة المصادر متص يكن لم إن
 مهمة نقطة في الجنوب في والموآبيين اإلسرائيليين إخوانهم عن يبتعدون

 اتهم،تابك فال. "حرم" ماثلي شيء على تحتوي ال كريةالعس أبهتهم فإن. جدا
 كانوا اآلراميين أن في التفكير تتيح ال جيرانهم اطيرأس أو حوليات وال

 عدم ومثل. السجناء يذبحون إذ الحربية، آللهتهم المغلوب بالعدو يضحون
 أخرى أمم عن اآلراميين يميز هوكأن يبدو األمر فهذا البدايات، مالحم توفر

 البرنزي العهد في اإلمبراطوريات انهيار بعد ةالظلم من مثلهم خرجت
  .الحديث
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  الناحية االقتصادية
  

 اآلرامية، األقوام لدى العسكرية األوضاع على األضواء بعضسلطنا 
 والدول األمم مع بالمقارنة وتوصلنا،. ذلك مصادرنا لنا أتاحت ما بقدر

 وقلنا،. العسكري الصعيد على اآلراميون به تميز ما اكتشاف إلى األخرى،
 ةلمجابه كافية قوةً يوِلها لم اآلرامية الدويالت عددت إن دوما، ونكرر

  .وثرواتها بلدانهم خيرات في الطامعين خصومهم
 أن المقاالت، من السلسلة هذه نهاية على رفناأش وقد اآلن، اولحون

  .االقتصادية الناحية وهي اآلراميين، حياة من مهمة أخرى ناحية إلى نتطرق
  

  يــاآلرام  ادــــاإلقتص
  وحدودھا  درالمصا

 اآلراميين لثقافة تحاليلنا وضعف امصادرن قلة تحول أيضا هنا
 الي،الح الوضع في. اإلقتصادية لحياتهم وافية معالجة تقديم دون المادية،
 يماسوال القديمة، بالنصوص اآلرامي االقتصاد على اطّالعنا يتعلق

 واردات ئحةبال تزودنا الملكية اتالكتاب مقاطع فإن. اآلشورية بالنصوص
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) شالّتو (الغنيمة ،)مداتو ـ بيلتو (الجزية ،)نامورتو (خاصة هدايا ـ الغزو
 اراتبعب وذلك وريين،اآلش على اإلعتداء أو الحماية ضحايا من المنتزعة
 والثروة، البيئة اختالفات تعكس ألنها عظيمة، أهمية ذات اأنه إال مقبولة،
  .خدمة في المسهِمة لدانالب بين ما، حد إلى أيضا والثقافة

 لنا توفر.) م. ق ٨٨٤ ـ ٨٩٠ (الثاني نينورتا توگولتي حوليات إن
 تزخر وهي بعد، سليما يزال ما آرامي عالم على تُطلعنا إذ كبيرة، فائدة

 غزوات أن إال. اكميته وعن لةالحاص الخيرات طبيعة عن النفيسة بالتفاصيل
 تصبح خاص، بنوع الثامن، القرن ومنذ. الخابور حوض تتجاوز لم الملك هذا

 في غالبا تخلط وهي العددية، اراتاإلش في باألحرى ةشحيح خلفائه حوليات
 وإلى. ابعضه عن متميزة دول عدة من الحاصلة الثروات واحدة ةمجموع

 ا،التقيناه قد ام غالبا التي اآلرامية اتالكتاب نضيف المواد، من النوع هذا
 اليومية الحياة تبين التي والتجارية الشرعية والوثائق الملكيات لوائح وكذلك

  .الحديث اآلشوري العصر في
 يبحث فلن المصادر، بهذه المفروضة الحدود سيالحظ ارئالق أن من بد وال
 بعض شهادة موضوعها اوالتمح سلسلة عن سوى اآلتية اتالصفح في

 وبعض ا،لهواستغال المعدنية والموارد ي،المواش ةوتربي والزراعة المهن
  .الدولية التجارة عن أمثلة

  
  اآلرامیون مارسھا التي المھن

 عمل على حتما ترتكز ةواالقتصادي الثقافيـة اآلراميين حياة انتك
 نجارين، خزافين، معدنين، معماريين، بستانيين، فالحين، : عديدين مهنيين
 إلى العائدة اآلرامية وصوالنص إلخ ...موسيقاريين، اغة،ص دباغين، حاكة،
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 تعود عناوين خاص، بنوع لنا، حفظت اآلن حتى ورةالمنش الحديدي رالعص
 ةالقديم اآلرامية اتالمصطلح اءبن دنعي أن ايسعن وقد. واإلدارة البالط إلى

 النبطية أو والتدمرية األكدية، أو والفينيقية ةالعبري من انطالقًا للمهن،
 لن هذا مثل معجميا تمرينًا أن إال. ةالمتأخر البابلية ةواآلرامي والسريانية

  .الحديدي العصر في ةياإلقتصاد األحوال عن شيًئا يعلّمنا
 السابع، القرن إلى العائدة حران ةمنطق ألواح تُنشَر اوريثم

 ة،باألكدي إال تُذكَر ال المجزية المهن فإن ة،البلجيكي ةالعاصم في والمحفوظة
 كثير األخيرة، ذهه وبين. اآلشورية األعمال ائقووث ةاإلداري وصالنص في
 وبستانيين ،)ايكارو ـ ايكارو (مزارعين مثل نَّفونمص اآلراميين من

 اصيياختص مثل نَّفونمص وغيرهم). ريعو ـ ريعو (رعاة أو ،)نوكاريبو(
 يينآرام تذكر وهي البالط، في ةالخدم حول تتمحور وثائق اكوهن. الحديد
 شخصا فإن وهكذا. بلدانهم في يمارسوها أن وسعهم في كان بمهمات مكلَّفين
 مهاس وآخر ،)حورِاؤي نبِاح ـ يحوراص نباح (صائغًا كان "زكور" اسمه

. "آراميا إسكافيا كان" أدقّ بتعبير أو ،)اشكابو (إسكافيا كان "عبداي" أو "عبدا"
 بهذه يعرق تخصص إلى ،"آراميين كتبة" حالة في امثلم ير،يش قد ما وهذا
 أيضا تذكر) نمرود ("كالحو" في اصرلمنش قلعة أضابير اوبقاي. اتالتقني

 من موسيقاريات والسيما. والنساء الرجال من آراميين،) زمارو (موسيقاريين
 اآلشوريين) تمكارو (التجار بين بوضوح عديدة ةآرامي أسماء وتبرز. "أرباد"

 العدد أن االفتراض مكنناوي. أددميلكي ـ رحيم شمش، بر مثل الحديثين،
 ام حد إلى يعكس المهنة هذه آنذاك ونيمارس كانوا الذين اآلراميين من رالكثي

  .المستقلّة الدول في اتّخذتها قد التجارة كانت التي االنطالقة
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 تعلّموا الذين الرجال من كثير أيضا، الحديثة اآلشورية العهود وفي
 فهناك،. الواسعة اتالممتلك في ةزراعبال مرتبطًا وجودهم سيكون أخرى مهنًا
  .قديم موسيقاري وهناك قديم، حائك المثال، سبيل على

 العاملين السكان إلى ةبالنسب األخرى المهن أهمية نقيم أن عبالص من
 مثل بالتجارة، الشهيرة الدول وفي ادن،بالمع الغنية البلدان وفي الزراعـة في

 البلدان في أعم، بنوع أو ابور،الخ رنه مصب عند الواقعة ةوالفدرالي دمشق
 أن السكان من كبير قسم عوس في كان حيث كبيرة ةمدين مراكز فيها التي

  .الزراعة عن تختلف أعمال على يعكفوا
 خيصتش الصعب من والمعابد، والمخازن الملكية القصور عدا ام

 ارياتخالف من كبيرا جزءا فإن. األشغال بمختلف ةالمخصص األخرى انيالمب
 صنع من كان للزراعة، الضرورية واألدوات والثياب واألنسجة واألثاث
 الصناعات ةتنمي إلى تدفع ال األولية المواد غزارة كانت وإذا. منزلي

 يمكن كان مختصة، عاملة أيادي تتطلب كانت التي الخيرات فإن المتناسبة،
 األدوات، وبعض ةلحاألس مثل عديدة، لمواد المحلي اإلنتاج أن إال. ااستيراده

 كانت المستقلة الكبيرة الدول ومنافسة مستقلة، أمة لكل حيوي نفع ذا كان
 العالم من موضع كل في اإلنتاج مهمات من كبير تنوع بممارسة تطالب

  .اآلرامي
  

  ةــالزراع
  المواشي تربیة ومناطق الزراعیة المناطق

 ـ المعروفة ةرامياآل عوبالش لمعظم عادة تتيح ةالكافي األمطار كانت
 ووادي الشمالية، وسوريا خ،والبلي األعلى الخابور وفي ات،خانيكالب في
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 على تعكف بأن - طالمتوس البحر عن تفصله التي الوالجب االورونت،
 ودمشق، حماة مناطق في مستعمالً كان الري أن إال. المروية رغي ةالزراع
 بين الحالية الحدود إلى الفرات، ووادي األسفل الخابور أراضي في وكذلك
 في أساسيا موضعا تحتلُّ المواشي تربية كانت وبالعكس،. والعراق سوريا
 وفي ةالسوري الصحراء من الغربي الطرف في الساكنة القبائل اقتصاد

 كبيرا عددا أن إلى يرُأش وقد. بابل وبالد األوسط بالفرات ةالمحيط األراضي
 وكانت ط،األوس الفرات من القاحلة اريحالص تلك في حفرت قد اراآلب من

 كانت التي المواشي تربية أما. السنة طوال المنطقة تلك في المراعي توفر
 ريالحض الشعب ذلك لثقافة تكميل بمثابة فكانت بها، تقوم اآلرامية القبائل
ـ  دور ” الكمبولية البلدة على الثاني رجونس الملك استولى وحينما. القديم
 تتوقف غنيمته كانت دجلة، نهر من األسفل المجرى على واقعةال ، “اتخارا

 سنحاريب ويفتخر. والغنم والثيران والجِمال والحمير والبغال الخيل على كلها
 ثور، ٨٠١٠٠و جمالً، ٥٢٣و حمارا، ١١٠٧٣ على استولى بأنه أيضا

 والمصادر. األولى حملته في بابل آراميي من غنم رأس ٨٠٠٦٠٠و
 إال. للتصدير صالحة تكن لم التي ومنتوجاته الحليب على اتطلعن ال المباشرة

 في كللش مجال أي تدع ال اذكرناه التي واألرقام إسرائيل مع المماثلة إن
  .اآلرامي لالقتصاد اأهميته

  
  وبـالحب  زراعة

 تسلّط التي بالمصادر تُقابل ال حوزتنا في التي الهزيلة ادرالمص إن
 نتأكد أن ايمكنن ذلك ومع. البرنزي العصر في غذائيةال الموارد على األضواء

 للزراعة الصالحة المناطق اقتصاد كان بخاصة، الغربية سوريا في أن من
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 وفي. والخمر الزيتون، وزيت الخبز،: المتوسط البحر ثالثي عليها يهيمن
 زراعة تفوقَ المكتوبة المصادر تُظهر ا،إليه نتطرق التي الحقبة نهاية

 كان امن،الث القرن من األول النصف وفي. الواسعة حران منطقة في الحبوب
 يحصدونها كانوا التي والكراث ةوالحنط بالشعير يفتخر سمأل ملك "باناموا"

 التفكير ويجب. ادرالمص في األغلب في يظهر الذي هو والشعير. عهده في
 الحبوب مصادر اآلشورية النصوص تروي احينم صخا بنوع الغلّة هذه في

  .اآلرامية األراضي في والتبن والخبز
  

  السابع  القرن  مزارع
 العصر من المالّكين كبار كان السابع، القرن منتصف نحو في

 مكونة عائلة عادة يضعون قبل، من آرامية كانت التي البالد في ورياآلش
 إلى ٤٠ بين امساحته تُقدر زراعية أرض على أشخاص خمسة أو أربعة من
 وكان. سنة كل ةلالستراح يترك ياألراض هذه من جزء وكان. هكتار مئة
 ةبضع وأحيانًا ثوران، أو ثور (ةالخدم اتحيوان بعض املينالع حوزة في

 مع ةمشترك أحيانًا تكون (وبئر وبيدر وحظيرة زالن،من أو ومنزل) حمير
 لكي معطيات لدينا وليس. والخضراوات للفواكه صغير وبستان) الجيران

 .األحوال هذه استقرت وكيف متى نحدد

  
  ونــــالزیت

 المناطق في القدم في موغلة أزمنة منذ معروفًا الزيتون زيت كان
 ذلك وبعد. آخر عموض أي قبل "إيبال" في عنه هادةش اءتج وقد. وريةالس
 الرومانية العهود وفي. "أوغاريت" في زارعالم أهم الزيتون ارص



  
  الناحیة اإلقتصادیة   ـالفصل الحادي عشر  

  

٢٠٧ 

 الكلسية المرتفعات في االقتصاد ىعل سيهيمن استثماره كان والبيزنطية،
  ."أفامية" شمالي الواقعة

 من ةاآلرامي الكتابات في ياهامش إال يظهر ال الزيتون زيت أن إال
 "باناموا" لتمثا على عنه وردت التي دةالوحي هادةالش لكن. الحديدي العصر

 سعرها يتحكم ةأساسي مادة مثل الزيت هذا فيها يظهر إذ مهمة، وربرص ناب
 أن ولو ا،سوري في مالحاس دوره في نشك أن ينبغي وال. اداالقتص يف

  .مثله اعتيادي بمنتوج تهتم ال والدين بالسياسة المنشغلة الملكية الكتابات
 المصادرات لوائح تحمل اآلرامي، العالم من رقيةالش للمناطق

 تجار من ُأخذت) طابو شمنو ـ طابو منوش (افيةص زيوت ذكر اآلشورية
 موضوع كانت الفاخرة الزيوت أن يعني وهذا. طاألوس الفرات في "القو"

 وال. "ماري" ازدهار عهد في السابق، في األمر كان اكم الجارية، التجارة
 النهرين بين بلدان وفي طاألوس الفرات بلدان في اسالن أن في أيضا نشك
 شعوب كانت الذي الزيتون زيت من بدالً السمسم زيت عادة يستعملون كانوا
  .تستعمله المتوسط البحر

  
  لـــالنخی

 في مهما عامالً كانت أصنافها المتنوعة اوتموره النخيل أن يبدو ال
 البالد في نموذجيا بكثرة النخيل استغالل فكان. الغربية اآلرامية الدول اقتصاد
 ومع. سوحو في "عانه" مدينة من أبعد الغربي الشمال إلى يمتد ولم البابلية،

 خارج حتى يستثمر النخيل أن "غوزانا" من بارز نقش في نرى فإننا لك،ذ
 .المنطقة هذه
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  ةـــــوالجع  رـالخم
 الجزء في الكروم ةزراع وعن الخمر عن عديدة شهادات وردت لقد

 األلف منذ ،"إيبال" في الشأن هو كما البرنزي، العصر في ورياس من الغربي
 ويكون. "أوغاريت"و "ايمر"و "االالخ" في قالح وقت وفي الد،المي قبل الثالث

 ةاآلرامي الدول ألن الحديدي، العصر في الالح هذه تعكس أن المدهش من
 كان حيث الحديثة، - الحثية ارةللحض كثيرا بثقافتها ةمدين كانت ورياس في
 "كانواس" كان كما الواقع، في. الكروم على اصخ بنوع يسهر العاصفة إله

 إذ يبتهج سمأل ملك كان كذلك عهده، في الخمر بغزارة ريفتخ كركميش ملك
 المقدس، الكتاب حكماء شأن الحكيم، وأحيقار. الكروم يزرع عبهش أن يرى
 ذهه يجهلون انواك الجنود أن إال) حمر - حمر (الخمر تعمالاس في يفكر كان
 في بالوات في البرنز من كرمة ورةص يحمل نقش وهناك. ةالدقيق وراألم
 رالخم من كبيرة بجرة ونيحيط حراسا تمثّل الثالث لمناصرش الملك عهد

 في ابطونه تمأل كانت وريةاآلش القوات أن بد وال. ورارتييناأل من اأخذوه
 إلى طريقها في وهي يوليوس كتائب شأن المحلية، االحتياطيات من مكان كل

  .١"فرسال"
 يف ةالواقع ةماليالش اآلرامية اتالمقاطع تمس اآلشورية رائبالض إن
 والفرات األعلى الخابور بين ا،غوزان إلى انيزم بيث من خانيكالبات،

 أديني، بيث (ورياس من الغربي مالالش وفي) أبني تل روج،س و،أش أزالّو،(
 األردن عبر الخمر، عن شهادة جاءت الثامن، القرن وفي). أغوشي بيث

 في التقاطها يمكننا عديدة شهادات إلى ةًفإضاف. "عالّ" دير في الدينية بالكتابة

                                                
  .م. ق ٤٨ سنة بومبيوس خصمه على قيصر يوليوس انتصر فيه اليونان بالد في موضعـ  ١



  
  الناحیة اإلقتصادیة   ـالفصل الحادي عشر  

  

٢٠٩ 

 في الخمر استخدام على األضواء تسليط في الشهادة هذه تسهم إسرائيل،
  .كله الخصيب الهالل من الغربي الجزء

 نينورتا توگولتي الملك مؤرخي وأن المعطيات، ندرة إلى وبالنظر
 فقد ،)الجعة (للبيرة مصادراته الحظوا قد المؤرخين، أدقّ هم الذين الثاني،
 ريناآلخ ورييناآلش الملوك متلص معنى كل رفض في التجربة تراودنا
 الًفص نرى أن ذلك مع لنا تتيح الهزيلة ادرناومص. ةاآلرامي اتوالكتاب

 تكون التي طاألوس الفرات بلدان في. ةوالجع الخمر بين واضحا جغرافيا
 جعة نينورتا تيتوگول يجد والقو، وهيندانو سوحو في النهرين، لبين امتدادا

 المصادر فإن وبالعكس. الخمر إلى قط يشير ال ولكنه مكان، كل في
 مالالش في رالخم ودوج إلى تشير ابق،س موضع في أوجزناها التي األخرى،
 فلسطين، في اومثله الحديثين، ـ الحثيين عند اكم اآلراميين دعن والغرب،

 هو المنطقتين بين وجدناه الذي الوحيد الفرق. الجعة إلى قط تشير ال ولكنها
 ببلد هنا األمر يتعلق وال الحديثة،ـ  ةالبابلي العهود في وحوس خمر ذكر

  .رئيسية بصورة آرامي
 ومنطقة الخمر منطقة بين الفصل هذا يكون أال هنا نتساءل قد اولكنن

 ةالشمالي التالل مناخ انك إذا انه، نعرف فنحن ر؟البص خدعة مجرد الجعة
 غزارة فإن البابلية، البالد ومن األوسط الفرات اخمن من للكروم أفضل
 من بكثير أوفر بكميات الجعة إنتاج البرنزي، العصر في أتاحت، الشعير
 البابلية، البالد في كما ا،سوري ففي. للكروم المنتجة البلدان في حتى الخمر،

 االتاالحتف مثل المحدودة، الظروف بعض في يجري الخمر استعمال كان
 تعمالاس احتفظ فهل. للجميع اليومي رابالش الجعة كانت حين في ا،وغيره
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 الشمالية سوريا في ذكرها عدم وأن الحديدي، العصر في حتى ةبشمولي الجعة
  الوثائق؟ هزالة إلى ينسب األمر أن أو تفاهتها، نتيجة يكون قد والغربية

  
  والمواشي األبقار

 مصادرنا في االعتيادية الحيوانات أنواع هي والمواشي األبقار إن
 في المهم العنصر وهذا. الغربية السامية الكتابات ضمنها من المكتوبة،
 ،"زماني بيث" منطقة ااستثنين ما وإذا. محدودة ةمنطق في ينحصر ال االقتصاد

 فإن ا،أبقاره جميع غضبه، سورة في الثاني، الناصرب آشور صادر التي
 في األبقار، من أكثر تقريبا مرات شرع هي اآلشوريون اأخذه التي المواشي
 المعطيات يطابق ما وهذا. الحديثة ـ الحثية البلدان في كما اآلرامية، البلدان

  .العصرية األزمنة في المكدسة
  
  الخنزیر
 مما ندرة أقلَّ اميةالس البيئة في استهالكه يكون قد الذي الخنزير، إن

 لنا تتيح وحيثما. اآلراميين دعن بكثرة مذكور غير يزال ما البعض، اعتقده
 استعمال يظل المقارنات، بعض إجراء اآلثاريين عند امالعظ علم إشارات
  .واألبقار المواشي لحوم استعمال من بكثير أقلَّ الخنزير

. العصور تلك في قليالً كان اللحوم استعمال فإن أمر، من يكن امهم
 األرجح من كان ة،يالدين اإلحتفاالت خارج م،اللح استهالك أن فنالحظ

 آشور الملك وان. لهم المجاورة الشعوب عند كما اآلراميين، عند ائيااستثن
 لخروف الرمزي للذبح "أرباد" لملك الطويل هشرح في الخامس، نراري
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 من نوع ألي الحظيرة من ينتزع لم الخروف أن على يشدد تهديدا، يتضمن
  .تجارية لغايات وال العيد،

  
  لــالخی

 تذكر التي الحديدي، العصر إلى العائدة اآلرامية لنصوصا في
 رئيس كل أن المؤكد من. ةاألولوي في هي كريةالعس أهميته إنما ان،الحص

 في تجري انتك والبغل انالحص ةتربي أن إال. اصالخ اصطبله له انك اللةس
 "اورارتو" منطقة وكانت. الكبيرة األنهار منابع عند المرتفعة، األراضي

 طوروس من أخرى ودول وتيان التاب وكانت. اوخيوله بمرابضها ةشهير
 الذي الثالث تغالثفالصر ونصب. والبغال بالخيل انيالث رجونس الملك تزود

 من أكثر (الخيل تالماس من مفصلة الئحة على يحتوي إيران في اكتُشفَ
 المصدرة هي "زماني بيث" منطقة تكون وقد. الماديين من) رأس ١٥٠٠

 كان الصغيرة البالد هذه دور أن إال. اآلرامية الدول بين للخيل وحيدةال
  .حتما متواضعا

 هي) ونيردون نيربو (لها اورةالمج واإلمارات "انيزم بيث" ارةإم إن
 ـ وريوناآلش (األولون الغزاة تطاعاس امنه التي دةالوحي ةاآلرامي البلدان

 والحقب األخرى رقيةالش البلدان ومثال. بغال على الحصول) الحديثون
 الوثائق أن ولو استعماالً، أكثر كان ارالحم أن ذلك مع الن تؤكّد األحدث

 هذا ظهر ما إذا عجب وال. لذلك وزنًا تقيم ال الحديدي العصر من التاريخية
 موضع أيضا يحتلُّ وهو. الحكيم أحيقار أمثال من أربعة أو ثالثة في الحيوان
 محملة ةللخدم دابة انه ويبدو ،"حلف تل" نم ميتهكُّ بارز نقش في الشرف
 ما غالبا أيضا وهو). سمأل (زنجرلي من المفخور الطين تمثّالن بجرتَين
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 تافهة، وهلة ألول تبدو مالحظات، ثالث اكوهن. ةللمزرع حيوان مثل يظهر
 التي الحمير بعض شأن في الثاني، نينورتا وتوگولتي انيالث نراري ألدد

 أفضل معنى تأخذ اولكنه. الميالد قبل التاسع القرن مطلع في ليهاع استولوا
 منطقة وهي نفسها، ةبالمنطق مرة كل يتعلق األمر أن من نتحقق حينما

 مصب سافلة نحو األوسط، الفرات ىعل وهيندانو،) قديما اترق ("سيرقو"
  .الدولية للتجارة أهميتها وستتأكد الخابور،

  
  الـــــالِجم

 عن ذكرناها التي المالحظات يشبه اآلرامي المالع في ملالج ذكر إن
 ةالمنطق هذه كانت الذي الممتاز الموقع ويوضح ط،األوس الفرات في الحمير
 جمل من االجتياز ترينا هيندانو عن ادرناومص. القوافل تجارة قلب في تحتلّه

). واحد سنام ذي (العربية البالد من ياآلت الجمل إلى) سنامين ذي (بكتريانا
 ناصربال وآشور الثاني نينورتا توگولتي الملك كان التاسع، القرن مطلع وفي

 أصبح التالي، القرن في ولكن. هيندانو من ابكتريان جِمال تلقيـا قد الثاني
  .اآلرامي العالم في شيوعا أكثر) واحد سنام ذو (الجمل

 سنة يفف. دبعي عهد ذنم ىاألدن رقالش في معروفًا وانالحي هذا انوك
 "دابيكو" احتالله عند جِمال على استولى قد الثالث شلمناصر كان م،. ق ٨٥٧

 قرقر معركة في اشتركت قد "جينديبو" العرب جِمال وكانت. "يأدين بيث" في
 يرقى ال اآلرامي العالم في الحيوان من النوع هذا انتشار أن إال. ٨٥٣ سنة
 حوليات وتتكلم. ةالعربي الدالب من ارةالتج تدفّق بقتس فترة إلى كش دون

. القوافل إحدى من جمل مئتي على االستيالء عن ٧٧٠ سنة نحو في "سوحو"
 التجارية "نيبور" مراسلة في الجِمال ذكر سيرد قرن، بربع التاريخ هذا وبعد
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 رسالة وهناك. "هيندانو" مع عالقة في المدينة هذه تجار لنا تظهر التي
 شهود أيضا وهناك. سوحو على مفروضة) إبالً (جمالً ستين تذكر آشورية
  .اآلشوريين عند كما اآلرامية، البالد في الحيوان، هذا شعبية يؤكدون آخرون

  
  الدواجن
 تربطها التي الوحيدة الدواجن الطيور هي وزـوال طـالب إن
 الفرات منطقة في ذكرها ويرد. اآلرامية باألراضي اآلشورية الحوليات
  .حماة وفي شماليةال سوريا وفي األوسط،

 زمان منذ وضع الذي الطير هذا أيضا، الحمام يربون كانوا الناس أن شك ال
 في جيدا معروفًا كان والذي المؤنثة، األلوهات مع عالقة في طويل

 النقوش، في ذكر لها يرد لم اآلرامية البالد في الحمام تربية إن إال. أوغاريت
  .األردن غرب في فأكثر أكثر مثبت هاوجود التي أيضا للدجاجة ذكر وال

 ـ ريش ـ شمش" حماس إلى اإلشارة تجدر ،٧٧٥ سنة نحو وفي
 بالده، إلى لالنح ةتربي أدخَل هبأن يفتخر الذي وحو،س زعيم  "أوصور
 مع مباشرة استمرارية في سوحو أن وبما. الشمالية "حبحو" من اانطالقً

 لم أيضا هناك أن في التفكير إلى تحدونا الشهادة هذه فإن اآلرامية، األراضي
 .البري النحل من الناس ينتزعها نادرة، سلعة إال العسل يكن

  
  المعادن

  أولیة مالحظات
 دوما المعادن تحتلُّ والجزية، للغنيمة الحديثة - وريةاآلش اللوائح في

 اآلشوريين نظر في تتّخذها التي األهمية الوثائق هذه وتُظهر. األولى المكانة
 عنه تكشف الذي التساوي وعدم األخرى، الدول لدى المكدسة تياطياتاالح
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 اللوائح ترتكز وفوس. الحديدي للعصر اديةاالقتص الجغرافيا إلى يشير
 واردة األخرى ادنالمع أن إال. والفضة الذهب على فأكثر أكثر اآلشورية

  .نفيسة بإشارات تزودنا وهي ع،التاس القرن وثائق في بكثرة
 بصورة تغلّهانس فلكي. بالفخاخ محفوفة وصالنص هذه تقييم أن إال

 من أو سنوية، ضريبة من "خاصة هدية" نميز أن نعرف أن اعلين معقولة،
 يد على مصاصير أو كركميش أسالب مثل الحدود، تعرف ال أسالب

 مقتضيات في الدائم لالزدياد وزنًا نقيم أن علينا. الثاني سرجون
. المصادر في الطارئ بالصمت واعين نكون أن اوعلين. ٢اإلمبراطورية

 الموارد على اتُطلعن أن المصادر هذه وسع في بحذر، معها نتعامل فحينما
. إليها البلوغ يستطيعون انواك التي تلك أو بلد، لك في الموجودة ةالمعدني

 اطاتالنش نستشفَّ أن لنا تتيح فهي اآلثارية، االكتشافات شحة من وبالرغم
 أو التجارية القدرة أكثر تُفهمنا قد إنها. ايمارسونه كانوا التي ةالمعدني

  .الدول بعض لدى العسكرية
  
  الذھب

 الذهب من خزائن يكدس ان الحديدي العصر من ملك كل على كان
 في متفاوتة درجات على ولو ذلك، في يفلحون كانوا منهم وكثيرون. والفضة

 إلى تسلّم تكن لم اآلرامية الدول من العظمى الغالبية أن فنالحظ. الذهب شأن

                                                
 وان البحر، نحو بحملته قيامه لدى باتينا، من الفضة من طنًا ٢٠ تلقى الثاني ناصربال آشور ان الحظنس -٢
 احينم طن ٣٠٠ على استوالى الثالث فالصرثتغال وان أديني، بيث إلى زحف حينما طن ١٠٠ أخذ هابن

 كما. اازدهاره أوج في داألرب وال اةلحم وال أديني، لبيث أرقام الدين ليس ولكن. ةالدول هذه بقايا صفّى
  .المملكة بهذه ألحقه الذي النهائي الدمار عند دمشق من الثالث فالصرثتغال عليها حصل التي الكمية نجهل
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 إذا وحتى ،٣قليلـة أمنانًا تتعدى ال جدا ةمتواضع كميات سوى اآلشوريين
 مع كانت فانها الفقر، من نوع إلى "كركميش"و "الطب" مثل غنية دول انتهت
 الثالث، نراري أدد فإن وبالعكس،. وزنات ١٠ من أكثر منها كل تنتج ذلك
 ١٠ األقل في أو دمشق، من ذهبا وزنة رينعش ينتزع ٨٠٠ سنة نحو في
 وزنة ١٥٠ األرقـام هذه مع نقابل أن اويمكنن. آخر تقرير بحسب ات،وزن

 من جلبها وزنة ٣٠و قوله، بحسب صور، من الثالث تغالثفالصر انتزعها
 ملك حزقيال من عليها حصل قد سنحاريب يكون وزنة ٣٠و ،"أرباد"

 بالبالد ةالمرتبط الدول أن في التفكير إلى اتحدون المعطيات هذه إن.يهوذا
 لها التي تلك أو ويهوذا، دمشق مثل ،"الملك طريق" عن ةالجنوبي العربية

 تنعم كانت صور، مثل البحـري، الطريق عن الذهب يمنتج على منافذ
 من الداخلية األراضي في أو الشمال في الواقعة الدول تجاه أكيد بامتياز
  .البالد

  
  ةــــالفض

 التي البلدان في اراانتش أكثر كذلك بل فحسب، أغزر ةالفض تكن مل
 بين حظًا األفضل جديد من هما وأرباد دمشق وكانت. اآلشوريون غزاها
 من وزنة ٢٠٠٠ ادأرب من جلب الثالث فالصرثتغال فإن. اآلرامية الدول
 رينرا أدد كتابات بين الموجودة الكبيرة اتالمتناقض فان دمشق، أما. الفضة
 سبيل فعلى. الموضوع في ثابتًا رأيا لنا نكون أن المستحيل من تجعل الثالث
 وزنة، ١٠٠٠ سباعة ونصب وزنة، ٢٠٠٠ "الرماح" نصب يذكر المثال،

                                                
. غرام كيلو نصف تزن كانت تداوالً األكثر الحديثة ـ اآلشورية والمنا. ةالوزن من ٦٠/١ المنّا كانتـ ٣

 الثالث، فالصرثتغال عهد في وزنات رعش "طبال" وقدمت. غراما كيلو ٣٠ تزن كانت ةالوزن فان وهكذا
  .الثاني سرجون عهد في منا ٢٣و وزنة ١١ أدت وكركميش
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 ٨٠٠ حزقيا سلّم حيث يهوذا عدا افم! وزنة ٢٣٠٠) نمرود (كالحو وبالطة
 ـ الحثية لدولا في لنا تقدم ةمقارن نقطة أهم فإن سنحاريب، إلى فضة وزنة

 إلى فضة وزنة ٢١٠٠ من أكثر احدهو كركميش سلمت حيث الحديثة،
  .تدميرها تم حينما الثاني سرجون

 كان الذي الوثاق، مرده يكون فقد كركميش، في الغنى هذا أصل أما
 بمناجمها المعروفة األناضول وبالد الحديثة ـ الحثية البلدان بين ما يربط

 يهوذا، حالة في كما دمشق، حالة وفي. وريةاآلش العهود أقدم منذ الفضية
 امثلم ـ هنا ولكن. "الملك طريق" واردات في أخرى مرة التفكير تطيعنس

 دمشق عالمات ارتفاع سبب كان ـ اإليه سنتطرق يالت األخرى للمعادن
 من والسيما التاسع، القرن طوال المملكة هذه بها نعمت التي القدرة عن ناتجا

  ."يلحزائ" غزوات
  

  دــدیــالح
 احتياطيات وجود كان الحديثة، ـ اآلشورية الحمالت بدأت احينم

. المجاورة الدول عند والقصدير النحاس احتياطيات وجود من أندر الحديد
 هذه في مونينقس هؤالء ألن ام،باإلهتم جدير اآلراميين بين الحديد وتوزيع
  :جدا متميزة فرق ثالث إلى النقطة

 زماني بيث مثل اآلرامية، الغربية الشمالية الدول في مهمة اتكمي توجد ـ أ
 اجممن بجوار شرحه يجد امالرك وهذا. وسمأل ان،وياح نائيري، في وشوبرو

 الدول يوف كركميش في الحديد غزارة أيضا رحتش التي وطوروس انوسأم
  .الحديثة - الحثية األخرى
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 في دمشق في بكثير أهم الحديد من كمية ذُكرت ،٨٠٠ سنة نحو في ـ ب
 كان البرنز أن شك ال. "ماري" من الثالث نراري أدد انتزعها التي ريبةالض
 أيدي على ةالالذع النكسة هذه قبل ولكن. الجيوش عند مستعمالً يزال ما

 ملوك حوزة في كانت التي الحديد من الكبيرة الكمية فإن اآلشورية، القوات
 اجهته من القدرة هذه على وكان. ةالعسكري قدرتهم في همتس كانت دمشق،

 علينا التي المعدنية، مواردهم من جزء على السياسية السيطرة لهم تضمن أن
 يوليها انك التي  ـالشراء وقدرة. انلبن جهة من عنها نبحث أن شك وال

 لتقييم تكفي ال ـ السورية الصحراء غربي في للقوافل رئيسي كمركز موقعها
 تتوفر كانت المعدن هذا من أقل كميات نرى أن تطيعنس كما بالحديد، غناها
  .التالية الفئة من التجارية اإلمارات لدى
 أيضا األسفل ابورالخ في الصغيرة للدول كان أوضع، توىمس على ـ ج

 األمر هذا كان الدول، هذه يخص وفيما. ابه يستهان ال حديد احتياطيات
 بضائع إلى بالنسبة الحال هي ماك المعدن، لهذا التجارية القيمة على مترتبا
 بعض في حديد اتاحتياطي حضور كان فإذا. هم اينتجونه كانوا كثيرة أخرى
 التجارة في ودورهم ة،التوسعي وطموحاتهم ةالحربي بنزعاتهم يشرح الدول
 أخرى مواضع في غيابه فإن المعدن، هذا على الحصول لسهولة أو الدولية

 المعادن في نقص كان حيثما انه وهو ر،األم هذا جراء من يكون قد
 طوال البرنز قيمة من أعلى أو متساوية الحديد ةقيم ظلت والمحروقات،

  .الثاني الحديدي العصر
  

  مكوناتھ و  البرنز
. كبيرة قيمة البرنز يولون الناس كان اآلن، نعالجها التي الحقبة طوال

 التي المعادن هذه والقصدير، النحاس احتياطيات تحفظ كانت الدول ومعظم
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 يزال ما كان البرنز أن رأينا ولقد. متغيرة بنسب المزيج هذا في تدخل انتك
 وريةاآلش اتالكتاب وأن الحديد، مع جنب إلى جنبا األسلحة، لصناعة يستخدم

 ذكرها من أكثر والقصدير، اسوالنح البرنز من رائبض أو اهداي رتذك
 فخورين األمراء كان اقة،بر آنية إعداد أن صحيح. الحديد من ضرائب
  .ومكوناته للبرنز الرئيس االستعمال فشيًئا شيًئا أصبح قصورهم، في بتكديسها

  
  عـوزیـــالت

 وزنة فبألف. المعادن هذه توزيع في كبيرة مساواة عدم نالحظ إننا
 من أخذها انه "الرماح" في هكتابت في الثالث نراري أدد يؤكد كما البرنز، من

 كانت ،)كالحو كتابة ذلك إلى يرتش كما وزنة ٣٠٠٠ حرىباأل وكم (قدمش
 أن الغريب من ولكن. األخرى البلدان ائرس على بكثير تتفوق المملكة هذه
 اواةالمس قدم على تقريبا) بكر اردي مركز حول (غيرةالص انيزم بيث نجد
 من "سورو" بعيد من وتتبعها) تليه التي والبلدان أنطاكيا سهل (الغنية اباتين مع

  .حالوبي بيث
 تاريخ فإن. الحقيقية زماني بيث ثروة إطراء في نبالغ أالّ اعلين ولكن

 بسلب يذكّرنا بالتفصيل، غنائمه الثاني ناصربال آشور يذكر حيث النقمة،
 النحاس من الكمية هذه يستحصل أن الغازي اعاستط فإذا. ومنظّم همجي

 ومع. شيء كل على استولى انه بد فال زماني، بيث من والبرنز والقصدير
 تتيح كانت زماني لبيث الجغرافية والحالة هناك، كانت المعادن هذه فإن ذلك
  .المعدن لهذا منتجة مناطق إلى البلوغ لها
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  درـــالمص
 نحاسها تتلقى أن تقدر انيزم بيث كانت فما المناطق؟ هذه انتك أين

 اجمالمن في باألحرى نفكر ربما. "اباتين" تمون ان عليها كان يالت قبرص من
 الشمال إلى كم ٥٠ نحو على الكائنة "مادن ارغاني" في الواقعة المهمة
 عليها كان التي المناجم هذه ،"االزيج" اهباتج ،)كرب ديار (آمد من الغربي
  ."كوموخ" مثل مجاورة، دول مصاهر تغذّي أن أيضا

 في" بولقرداغ" مناجم نبي مبدئيا، نختار، أن علينا يترتب فقد القصدير، أما
 مسيرة مع البعيدة، األفغانية ادروالمص قيليقية، من الغربي الشمالي السفح
 النشاط عن مكتوبة شهادات غياب في ولكن. النهرين وبين إيران عبر طويلة

 أن الخير فمن ا،نتائجه وعن الحديدي العصر في بولقرداغ في المعدني
 من قصديرهم يتلقون كانوا اآلرامي المالع وبقية زماني بيث أن اآلن نفترض
  .الشرق
 إلى الوصول استطاع أفغانستان قصدير أن نتصور أن أيضا يمكننا وربما
 وروس استخدمتها طريق هامش على ،"نائيري" منطقة خالل من انيزم بيث
 العصر في ولكن. األوسط والفرات الخابور مصارف وبقية حالوبي بيث من

 شيًئا شك دون استعادت قد لها المجاورة ةوالمنطق "وهيندان" كانت الحديدي،
 الشمالية وسوريا البابلية البالد بين القصدير، تجارة في الحيوي دورها من

 بذكر دعما له يجد االفتراض هذا. "ماري" منطقة ابقًاس كانت التي الغربية
 هذه ولنا. ابعالس القرن من مبكر عهد في حران ةمنطق في القصدير ارةتج
 أن يمكننا الظروف، هذه في. بروكسل ألواح من لوحين في األقل في لشهادةا

 كانت التاسع، القرن منذ زماني، بيث أن التأكيد، إلى البلوغ دون نفترض،
  .الخابور طريق عن الجنوب، من قصديرها تتلقى
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  ادنـــالمع  تصنیع
 اباتالكت فينا وتثير. المعادن انتشار كثرة ةالحقب هذه في نالحظ إننا

 شكل في تُخزن كانت والقصدير والنحاس الفضة بأن اعاالنطب اآلشورية
 تحف كالأش في يحفظان كانا اصخ بنوع والبرنز الذهب أن حين في سبائك،

  .متقنة أخرى اتومنتوج فنية
 أكبر تركيزا كش دون تتطلب كانت المعادن استخالص اتمقتضي إن

 النحاس احتياطيات أن إال. مناجمال مناطق في الخاصة العاملة األيادي لدى
 من الكبيرة اتوالكمي عليها، يسيطرون اآلشوريون انك التي والقصـدير
 عثر والتي تقريبا، مكان كل في ايجدونه كانوا التي المتقنة المنتوجات
. المعادن لتصنيع الواسع باإلنتشار الشعور تولينا منها، نماذج على اآلثاريون

 ةالسوري الدول لمختلف ـ يتوفر انك ما بقدر جحأر االفتراض هذا ويكون
 لهذا الالزمة المحروقات على للحصول مجال - انيالث الحديدي العصر في

  .التصنيع
 أيضا لديها كان ةالمهم الكالمم جميع أن االفتراض ايمكنن وهكذا

 امنه فيصنعون المكونات، اتميك تقدير يستطيعون وخبراء مختصون مهنيون
 ينبغي ال ولكن. الدولة وبأمن بالزراعة صلة لها ةوأسلح دواتأ األقل في

 الفنيين أن ويبدو. القديم العالم في تُباع كانت التي التُحف قيمة من التقليل
 األغراض أن نصدق أن ويمكننا. منتجاتهم عبي سبيل في يتجولون كانوا أيضا

 الضوء الصوري نالف لّطيس والتي اتالتنقيب في عليها عثر التي - المعدنية
  .المحلي الصنع من الغالب في كانت - الهااستعم على

  
  
  



  
  الناحیة اإلقتصادیة   ـالفصل الحادي عشر  

  

٢٢١ 

  اجــــاإلنت  واعـأن
 كما الحلي لصنع لإلنتاج، تُستخدم كانت اأنه يبدو قوالب اكتُشفت لقد

 تزال ما اآلراميين الصنّاع تقنية أن إال. الكبيرة اآلالت من ولغيرها لألسلحة
 المثال، سبيل على يحددوا، أن البعض استطاع ولقد. جيدا معروفة غير

 جبينية انتاج في مستعملة ةالطريق هذه وكانت. التالف بالشمع التذويب طريقة
 ةمحفوظ فنية ةتحف وهي حزائيل، إلى تعود كتابة يحمل الذي ساموز حصان

 المعادن هذه صهر أو تذويب ةطريق أيضا المعادن صناعة اءتأض وقد. جيدا
 في تُصب ةالمعدني األغراض جميع تكن ولم. سةمقو مشبكات وصنع
 لمشاهد مزخرفة، أغراضا أن أحيانًا تبين غيرةص فوارق اكفهن. القوالب
  .حدة على نُقشت أساسا، مماثلة

  
  عةــواس  اتــافــمس  إلى  تدـتم  ادالتــتب

  القرمزیة واألصواف  الناعم  الكّتان
 ذات واألنسجة الصوف بأن انطباعا تولينا اآلشورية اللوائح إن

 في النهرين بين ما في ولكن. انمك كل في موجودة انتك  النباتية األلياف
 خاص بنوع يستخدم الكتّان كان الجميع، الستعمال الصوف كان ابينم األقل،

 ةخاص قيمة تولي الغربية ةالسامي البلدان وكانت واألغنياء، الكهان لدى
 اهييض وهو) بوِؤا ـ بوص (مىويس ،)ةناعم (دقيقة بصورة المنسوج للكتّان

 هذه مثل إلى اآلشوريين ميل ان. "الملك كتّان" بـ تسميه مصر انتك ام
 من أنسجة يقتضوا ان إلى دفعهم امنه المزيد اقتناء في وجشعهم البضائع
 األنسجة أن إال. اآلرامية الدول جميع من) بيرمو (ملونة بحواشٍ الكتّان

  .بكثير أندر كانت القرمزية
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 اللون من اتالقرمزي تكن لم ة،الفينيقي البالد ارجخ أن لوحظ لقد
 في إال كبيرة بكميات توجد) أرغامنّو (األحمر أو) ةَكّلةّا - اكيلتوت (األزرق
 ممالك وكانت. الفينيقيين مع التجارية المصالح تتبادل انتك التي البلدان

 المضطرين الوسطاء وهؤالء وف،للص المهمين المنتجين من وباتينا كركميش
 بملتقى تحيط كانت التي اآلرامية الدول أي البابلية، البالد مع اجرةالمت إلى

  .وهيندانو القو: والفرات الخابور نهري
 في األحوال على جيدا تطلعنا ال لألسف، ويا اآلشورية، ادرالمص إن

 فإنها ودمشق، اةوحم أرباد ممالك تتناول التي ادرالمص أما. الغربية سوريا
 فنأسف. نادرة وللجزية للغنيمة المفصلة اللوائح بحتأص هفي عصر إلى ترقى
 في دمشق مثل مهم لمركز ادياالقتص النشاط حول اتتعليم وجود لعدم

 موقعها جراء من دمشق، أن حالواض لمن فإنه ذلك ومع. الحديدي العصر
 الوعرة الطرق وان ية،العرب البالد مع اتللعالق مهيأة كانت الجغرافي،

 هنا ونستشف الفينيقي، الشاطئ نحو منفذًا لها تفسح كانت واضحة ولكنها
 من الساحل مع امبادالته من اتجنيه أن حماة وسع في كان التي الفائدة أيضا
  .تدمر خالل من الفرات مع وكذلك حمص، منفذ

 به سلّمالم ومن. الغرب مع القارية التبادالت عن أكثر تقلُّ ومعرفتنا
 بالد حفّزت التي األدنى للشرق الفنية اذجالنم ومن التقنية من كبيرا جزءا أن

 ولكننا. األناضول بالد خالل من اءتج الميالد، قبل عالتاس القرن في اليونان
 امواق قد وناآلرامي والمهنيون ارالتج يكون قد الذي الدور تحديد نستطيع ال
  .الفريجيينو الحديثين  ـالحثيين انببج به
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  الفرات  على  تجاریة  مراكز
 شيء كل قبل فكانت. ةمهم عديدة طرق منعطف في كركميش انتك

 لهذه دوما مدينة انتوك. الفرات من للمالحة الحالص الجزء مدخل على واقعة
 مجال ثمة وكان. الثقافي وتأثيرها اإلقتصادية أهميتها من كبير بقسم الحالة

 الخابور نهر وكان. ةالبابلي البالد نحو لطريقا منتصف على آخر لمصرف
 القنوات من امنظ كان أيضا وهنا. مالالش نحو ائعالبض لنقل إمكانيات يوفّر
 مختلف طابع للوادي كان ،"ماري "جنوبي وفي. الثقافة مثل المالحة يسهل
 مثل كثيرة، تجمعات ظاهري، بتفاهم تتمركز، انتك المنطقة هذه وفي. تماما

 بالموارد فقراء يقال، والحق م،إنه. "هيندانو" والسيما ،)سابقًا ترقا ("قويرس"
 اري،التج والموقع. اريالتج الصعيد على جدا طيننش كانوا ولكنهم الطبيعية،
 اإلمبراطورية لمقتضيات ايعرضه يكن لم ط،األوس الفرات لدول المؤاتي

 تراودهم انتك ين،آخر تجار راءأم أيضا تثير كانت بل فحسب، اآلشورية
 المقطع مثل اخالمن هذا فيص ما ثمة وليس. لهم الحقوق دفع تجنّب تجربة
  :سوحو زعيم ،"أوصور ـ كودوري ـ انينورت" كتابـة من اآلتي

 منهم يأتني لم والذين بعيدة، بلدانهم الذين بأيونوالس التيمانيون"
. هيندانو ينةمد دخلت (...) قافلتهم ـ قط أمامي يمثلوا ولم قط، رسول
 وعبرتُ مركبتي، فهيأتُ. أفالداد ـ كار في الظهر نحو في الخبر وبلغني
 في وانتظرتُ ،"أزاليانو" إلى وصلتُ الظهر، قبل الغد، وفي. الليل اءأثن النهر

 مئة، نحو اءأحي منهم فأخذتُ. جاؤوا الثالث، اليوم وفي. أيام ثالثة أزاليانو
 أزرق بلون القرمزي الصوف من أحمالها، مع المئتين الهمجِم على وقبضتُ

 غنيمة على فحصلتُ. البضائع مختلف ومن الحجر، ومن الحديد، ومن ،(...)
  ."سوحو" بالد إلى وجلبتُها وافرة،
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 ليقلّصوا يبحثون العرب التجار كان إذا إنه هنفس النَص هذا اويرين
 مراكز رةتجا فإن ة،المحلي السلطات اتقتضيه التي الغالمب أدنى حد إلى

  .ومشاريعهم إلجراءاتهم أساسية تبقى كانت هيندانو، مثل القوافل،
 أن في الشك يسعنا ال الدروس، من أعاله في جاء ما اعتمدنا وإذا

 الغرب، من األمر نهاية في تأتي كانت وحوس زعيم ادرهاص التي ائعالبض
 دالحدي كان رأينا، اكم وحيث، القرمزية، وافاألص يهيئون كانوا حيث

 من البضائع هذه فاشتروا ذهبوا قد كانوا العرب ارالتج نأ اربم. متوفرا
 مناطق في عنها والبحث ابالذه إلى حاجة ثمة تكن لم ولكن. مصادرها

 طريق وعن. هيندانو في متوفرة كانت المنتوجات هذه جميع ألن بعيدة،
 نحو اأيض هي تتوجه العربية للبالد النموذجية المنتجات كانت ادلة،المب

 وفي الشمال في ذلك بعد توزيعها يتم لكي األوسط، للفرات التجارية المراكز
 في "المر" يجدون كانوا ع،التاس القرن مطلع منذ اآلشوريين، فإن. الغرب
  .اآلرامي العالم في فقط وهنا هذا، الطرق مفترق

 التي) بابارديلو (بالحجارة يتعلق ما في واضحة ليست األمور أن إال
 النَص قراءة تكون ان إفتراضا ور،أوص ـ كودوري. نينورتا" درهاصا

 بأحجار ةالكلم هذه سوحو حوليات ناشرو يترجم تحفّظ، بكل. ةصحيح
 آشور فإن. غامضة هي) ألباتو (للبياض األكدية ةاللفظ أن إال. بياض

 وباتينا كركميش من البياض هذا من تلقّى قد يكون الذي الثاني ناصربال
 اآلثارية افاتاالكتش وصلة. آخر مااس يعطيه وهيندانو، حالوبي لبيث ورووس
 كانت سوريا أن إلى ارةاإلش وتجدر. إضافية معضالت رحتط األلفاظ بهذه
 لم الناس لكن. المصري األلباتو ةالشبيه المتبلورة الكلسيوم كربونات تملك

 يذكر فال. يانوالث األول الحديدي العصر في ارةالحج بهذه كثيرا يشتغلوا
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 في وجدت التي اوالبقاي ر،العص هذا في السوري اآلثاري الجدول في األلباتو
 "هيندانو"و "سورو" ذكر أن إال. مصر من تأتي كانت كركميش وفي حماة
 يمتلك كان األوسط الفرات ألن أهمية، ذو أمر هو ناصربال آشور عند

 عدا ما الحجر، من ةالصغير ياءاألش يخص ما وفي. األلباتو من مستودعات
 وسربنتين الطلق حجر على باألحرى مجاله يجد اآلراميين فن كان األختام،

 جميلة مالعق يصنعون كانوا اومنهم إلخ ...،)مرقّط مرمر: ةالحي حجر(
  .أسفل من يد ةومسح فوق من أسد رأس ايزينه وغالبا عطرية، ةرائح ذات

  
  أخرى  بضائع

 ائعالبض جميع ارةتج في التدخل بدون دانو،هين ومدينة "والق" نأ يبدو
 من آتية كثيرة أخرى ائعبض سير تالحظان كانتا عصرهما، في المطلوبة

 اباألخش من وغيره األرز مثل اآلراميين، وجيرانهم الحديثة ـ الحثية البلدان
 يجدوا أن الميالد قبل التاسع القرن غزاة استطاع وهكذا. فيها المرغوب

 اآلراميين نم أي فحسب، ألمانوس اورةالمج الدول في ليس األرز، خشب
 ادةالم بهذه تزويدهم في سيستمرون انواك الذين الحديثين، ـ والحثيين
  .حالوبي لبيث سورو في كذلك بل منتظمة، بصورة

 على اكهن ومن الجبل، أنهر عبر ينقلونه انواك الذي األرز وبخالف
 طريق في حجارتهم ظاهريا لقونيت األوسط الفرات تجار كان الكبير، النهر
 استولى فقد المنتظَر، وبحسب. الشمالية الهضاب في مباشرة تتوغل كانت
 حالوبي، لبيث سورو في "النفيسة الجبال أحجار" على ناصربال آشور

 فعالً نتتبع ان لنا تتيح أسالفه مالحظات أن إالّ. سوحو وسورو وهيندانو،
 ع،التاس القرن من األولى السنوات فمنذ. "الجبال" خالل الحجارة هذه آثار



 
   الناحیة اإلقتصادیة  ـالفصل الحادي عشر 

  

٢٢٦     

 آشور وكان. "انصيبين" وفي "جدارا"  في التيمائيين عند نراري أدد إليها يشير
 ."كدموهو" في الشمال، في منها وجد قد اشرالمب سلفه الثاني دان ـ

  
  



 

 
 
٢٢٧

  ـة ــــامتـاخل
 عن  أهم المعلومات التي وصلتنافي هذا الكتاب، استعرضتُ

م في مختلف المناطق من اآلراميين، فألقيتُ نظرة على نشأتهم وانتشاره
رات أو دويالت عديدة لم تُفلح في الشرقين األدنى واألوسط، وتكوينهم إما
 يعزى ذلك الى وقد. راطورية قويةتوحيد صفوفها لتشكّل دولة كبيرة أو إمب

  . انتشار هذه الدول في مناطق واسعة متداخلة مع تنظيمات أخرى
 من شرقي بالد مهما يكن من أمر، فقد امتدت هذه الدويالت

الى بالد البحر أي الخليج، حتى جنوبي بالد النهرين، ) اتركي( األناضول
وخاض اآلراميون . ةمزعجا حول اإلمبراطورية اآلشوري طوقًا وشكلت

 سبيل الذود عن وتحالفوا مع دول أخرى في المنطقة، في وبا عديدة،حر
 به، م الذاتي  الذي كانوا يتشبثون به ويسعون إلى االحتفاظحكمه كيانهم  وعن
  .ة أحيانًاباهظ حتى بأثمان

 موجز لتاريخ هؤالء األقوام الذينليس الكتاب، والحق يقال، سوى 

ياة المدنية والعسكرية والثقافيةعد الحقاموا بدور ال يستهان به في مختلف ص 

 في نشر الثقافة بين مختلف الشعوبوكان لهم باع  طويل . والمهنية

 من الفينيقيين، ولكنهمالمجاورة، بفضل لغتهم الجميلة والسهلة، التي اقتبسوها 

 بحت من أهم اللغات المتداولة علىاألجيال، حتى أص رعة خاللطوروها بس

 ارت لغة المداوالت الدبلوماسية والمعامالت التجارية،الصعيد الدولي، فص



 

 
 
٢٢٨

 لشعوب التيوحتى المراسالت االعتيادية، ريثما تصبح اللغة األساسية لدى ا

  . تبنت الديانة المسيحية
     وكان لآلراميين أيضا دور كبير في السياسة الدولية وفي تغييـر بعـض       

مع دول أخرى لدرء خطر الدول      وكثيرا ما تحالفوا    . البنى والنظم في المنطقة   
وما أكثر المعارك التي خاضوها في سـبيل       . التي كانت تهدد كيانهم وحريتهم    

  . إثبات وجودهم واستمراريتهم في المناطق التي كانوا يحتلونها
كبيرة التـي        وقد أشارت التواريخ أيضا الى دور اآلراميين في األحداث ال         

انضموا إلى البابليين وقاموا باالستيالء علـى     فإنهم  . نجرت في ما بين النهري    
وقضوا على  . م. ق ٦١٢مدينة نينوى عامة اآلشوريين الكبرى ودمروها سنة        

وفي وقت الحق، تحالفوا مع الفرس      . الحكم اآلشوري في البالد  قضاء مبرما      
  . م. ق٥٣٩األخمينيين وقضوا على الحكم البابلي سنة 
 في الشرق األوسط، وزالت ظمىهكذا انهارت اإلمبراطوريات الع

 ت سكانها شذر مذر في مختلف أرجاءعلى الدول المجاورة، وتشت سيطرتها

ية واصلت كفاحها طويالً  في سبيل النهرين، في حين أن الدويالت اآلرامبين 
ا فشيًئا، واندمجت حدودها بالدول وإذا زالت تنظيماتها السياسية شيًئ. البقاء

رضت هيمنتها عليها عن طريق لبالد، أو تلك التي فالجديدة التي ظهرت في ا
 التي امتدت ظاهرا من خالل اللغة اآلرامية الل، فقد ظل التأثير اآلرامياالحت

فروعها المتعددة الى دول كثيرة، فظهرت منها العبرية والعربية والنبطية 
  . والمندائية، وغيرها من اللغات التي ما تزال مستعملة حتى اآلن



 

 
 
٢٢٩

ة التي تداولتها األجيال  بهذه اللغينون لهؤالء اآلراميينونحن مد
ت لها لغة التداول اليومي للميالد، ثم تبنتها األجيال المسيحية، فأصبحالسابقة 

نها ، واألهم من ذلك أولتها التي تداان واألقوامتشكيالتها، حسب البلدبمختلف 
آدابنـا طوال قوسنا والوسيلة الممتازة للتعبير عن معتقداتنا وطأصبحت 

إنها اللغة التي بها عبر آباؤنا ومالفنتنا العظام عن أفكارهم، . قرون عديدة
شعارهم ونتغـذى األجيال، وما زلنا حتى اآلن نتغنى بألوها إلينا عبر فنق

العميقة ونلتذ بتعابيرهم الرائعة التي وصلتنا بهذه اللغة بأفكارهم الروحية 
  ...الجميلـة

ى الهبة النفيسة التي قدموها لنا بائنا اآلراميين علفشكرا وألف شكر آل
 إلنمائها وتطويرها لتساير والتي يدعوننا ليس لالحتفاظ بها فحسب، بل

  . متطلبات العصور الحديثة
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

 
 
٢٣٠

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



 

 
 
٢٣١

  فهرس أعالم األشخاص
 .١١٦) ملك يهوذا(آسا 

  ٢٦، ١٨) ١(آشور بانيبال 
  .١٣٥، ٣٥، ٣٤، ٣٣) ٢(آشور بانيبال 

  .٥٨، ١٤، ١٣آشور ـ بل كاال 
  .٢٤) ٢(آشور دان 
  .٨٧، ٨٦، ٨٥) ٣(آشور دان 

  .٥٨) ٣(آشور رابي 
  .٧٦، ٧٥، ٢٨، ٢٧) ٤(آشور ناصربال 
  ،٦١،  ٦٠،  ٥٩،  ٤٤، ٤٣، ٤٢، ٤١، ٣٣، ٣١، ٣٠) ٢(آشور ناصربال 

                    ١٤٣،  ١٤١،  ١٢٠،  ١١٨، ٩١، ٨١، ٧٨، ٧٦، ٦٢  ،  
                    ٢٢٤، ٢١٨، ٢١٢، ٢١٠ ،١٥٥.  

 .١٩٢، ٨٧، ٨٦، ٨٥) ٥(آشور ـ نراري 

  .١١٧، ١١٦، ١٥١آحاب 
  .١٣١آحاز 

  .١١٠أبيشالوم 
  .١٩٥، ١٩٣، ١٩٢، ١٤٩، ١١٨، ١٠٨، ٧٨، ٦٧، ٦٥، ٦٤، ٦٠أحوني 
  .٢٠٩، ١٨٠، ١٧٧، ١٧٦، ١٧١، ١٥٢احيقار 

  . ٢٦، ٢٥، ٢٤) ١(راري يأدد ن



 

 
 
٢٣٢

  .١٩٩، ١٨٨، ١٥١، ٥٩، ٥٨، ٤٣، ٣٣) ٢(ري أدد نرا
     ،١٠٣، ١٠٢ ، ١٠١، ١٠٠، ٨٥، ٨٤، ٨٢، ٦٥ ،٤٥، ٣١ )٣(أدد نراري 
                ٢١٩، ٢١٨، ١٣٠، ١٢٧.  
  .٨٧، ٦٥) ١(أرغيشتي 

  .١٢٢) النبي(أليشع 
  .١٠٤أورهيلينا 

  
  ، ١٨٧، ١٨٣، ١٧٤، ١٧٢، ١٧١، ١٦٨، ١٦٧  ،٧٢  ،٧١  ،٦٩  باناموا 

         ١٩٢.  
  .١٩٢، ١٧٩، ١٦٩، ١٥٨، ١٥٧، ١٥١، ٧٣، ٧٢، ٦٩   بر ركيب

  .١٩٨، ١٢٩،١٣٠، ١٢٨، ١١٦، ١٠١، ١٠٠، ٨٤     بر هدد
  .١٢٦بلعام 
  .٧بيران 

  
  .١٤١، ٥٨، ٤٩، ٢٩، ١٢، ٧) ١(ر ـتغالثفالص
، ١٠٨، ١٠٧ ،٨٨، ٨٦، ٨٢، ٧٢، ٤٧، ٣١، ١٩، ٧) ٣(ر ـتغالثفالص

١٩٦،١٩٨، ١٩٥، ١٩٤، ١٩٢، ١٨٨، ١٧٠، ١٥٩ ،١٣٤، ١٣٣، ١١١،  
٢١٦، ٢١٢.    

  
  .١٠٨و متوتا



 

 
 
٢٣٣

  .٩٨تورتان 
  .٢١٣، ٢٠٣، ١٩٢، ١٥٨ ،٤٣ ،٤٢، ٢٧) ٢(توكولتي نينورتا 

  

  .١١٩جنديبو 
  

  ،١٢٦،١٢٧، ١٢٥، ١٢٣، ١٢٢،  ١٢١،  ١١٦،   ٩٩، ٨٢،  ٧حزائيل 
       ١٩٥، ١٩٢، ١٣٦، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٨.  
  .٢١٧حزقيا 

  .٢١٦) الملك(حزقيال 
  .٤٠ورابي حم
  

  .١٦٨، ١١٥، ١١٤، ١١٣، ١١١، ٥٥، ٥٤)  الملك(داود 
  .٦ونت ـ سومر  پود
  .٥  نويد
  

  .١١٦، ٩٧رازون 
  .١٣١رصين 
  .١٣٥رضيان 

  
  



 

 
 
٢٣٤

  ،١٠٠،١٠١، ٩٩، ٩٨، ٩٧، ٩٦، ٩٤، ٩١، ٨٥، ٨٤ ،٤٧زكور   
        ٢٠٤، ١٩٨، ١٩٧، ١٩٢، ١٣٠، ١٠٣، ١٠٢.  

  
    ١٣٧  ،١٣٥  ،١٠٨  ،١٠٥، ٨٧، ٧٢، ٤٦، ١٨، ١٧  ) ٢(سرجون 
               ٢١٧ ،٢١٢،٢١٥، ٢٠٦، ١٩٨، ١٩٢    
  .١٠٧، ٨٧، ٨٦) ٢(سردور 
  .١٦٧، ١٥٤، ١١٣، ١١١، ٥٥) الملك(سليمان 

  .٢١٧، ٢١٦، ١٧سنحاريب 
  

  .٢٤) ١(شلمناصر 
  ٧٧، ٧٦، ٦٩، ٦٧، ٦٥، ٦٣، ٦٢، ٦١، ٥٩، ٥٨، ٣٦، ٣١)٣(شلمناصر 

             ١١٣، ١١١، ١٠٧، ١٠٤، ٩٩، ٩٣ ،٨٣، ٨٢، ٨١، ٨٠، ٧٨      
             ١٢٧،  ١٢٥، ١٢٤، ١٢١، ١٢٠، ١١٩، ١١٧، ١١٥، ١١٤،  
             ٢١٣، ٢٠٩، ١٩٨، ١٤٢، ١٤١، ١٢٨.  

  .٨٧، ٨٥) ٤( شلمناصر
  .١٢٧، ١٢٥، ٨٤، ٨٣، ٧٩، ٦٦، ١٦) ٥(شمشي ـ أدد 

  .٩٨، ٩٧، ٨٧، ٨٥، ٦٥شمشي ـ إيلـو 
  .٢١٤ ـ اوصور ريششمش ـ 

  
  .١٢٥عتليـا 



 

 
 
٢٣٥

  .١٠٢، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٨٥، ٨٤، ٧٩عطار ـ سمك 
  .١١٧عمري 

  
  .٥٤ )٣(س مطوط

  
  .٨٠كبرانو  

  .٦يسون  كرا
 .١٩٩، ١٥٦، ١٥٥، ١٤٩، ٧٣، ٦٩، ٦٨، ٦٧، ٥٨كوالموا   

  
  .٩٢لوبرتا 

  
  .١٠٧، ٨٦متي ـ إيل  

  .٩٩مردوخ ـ ابال ـ أوصور  
  .٢٦، ٢٥موقورو  

  . ١٢٥ميشا  
  

  .١٣٧، ٣٧نابونيد  
  .١١ناصربال  
  .٨٩، ١٤نبوخذنصر 

  .١٣٧)  زوجة سنحاريب(نقيعة 



 

 
 
٢٣٦

  .٢٢٥، ١٨٨، ٤٦وري  نينورتا ـ كود
  

  .٥٦)  األب(هابيل 
  .١٢٢، ١٢١، ١٢٠، ١١٧، ١١٢، ٥٤هدد عزر  

  
  .١٢٩، ١٢٥، ١٢٤، ١٢٣، ١٢١ياهو بن عمري  

  .١٣١)  ٢(يربعام 
  .١١١) أبو األسباط(يعقوب 
  .١٣١، ١٢٩، ١٠١، ١٠٠يواش  
  .١٣٢يوثام 

  .١٢٦يوحاز 
  .١٢٩، ١٢٣، ١٢٢، ١١٦يورام 

  .٢٠٩يوليوس  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 
٢٣٧

 ةنكـفهرس األم

  ، ١٣٩، ١٣١، ١٢٧، ١٢٤ ،٤٥  ،٤٤، ٤٠، ٢١، ٢٠) مدينة(آشور 
                

  .٢٢٠، ٢٠٢، ٢٧، ٢٤ )دياربكر(آمد 
  ، ٨٥ ـ ٨١، ٧٩، ٧٨، ٧٧، ٧٦، ٧٥، ٧١، ٦٧، ٦٦، ٥٨، ٥١أربـاد    
   .١٢٨، ١٠٦، ١٠٢، ١٠١، ١٠٠، ٩٨، ٩١، ٨٩ ـ ٨٦           

             
  .٢٠٩، ١٤١، ١٣١، ١٢٨، ١١٦، ٥٥، ٥٢، ٤٨ )نهر(األردن 
  .٦٦، ٥٩ تاشنأرسال
  .١٠٤، ١٠٧ أرواد

  ، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٤، ١٢٣، ١٢٢، ١١٩، ١١٦، ١١٥، ١٤، ٥إسرائيل  
         ٢٠٦، ١٨٣،١٩٣،  ١٧٦،  ١٧٢، ١٤٧، ١٤٠، ١٣٥، ١٣٤ ،  

         ٢١٥.  
  .١٦٢، ١٥٠إسطنبول 

     .٥٨ اتشتاأ
  .٢٢١ ماكوأشتْ

  .١٠٥) قلعة المديق(أفامية 
  .١٨٦) الفلية(إلفنتين  
  .٢٢٦، ٢١٧، ٧٧، ٦٨، ٦٧، ٦٤، ٥٠، ٤٩ )نهر(أمانوس 



 

 
 
٢٣٨

  .٦٧) جبل(أمانوس 
  .٢٢٣، ٢١٧، ١٢٩ ،١٢٧ ،١٠٢، ٧٨، ٧٣، ٧٢، ٤٨أناضول 
  .١٠٥ )جبل(أنصارية 

  .٢١٩، ١٠٣، ١٠٢، ٩٨، ٧٨، ٧٦ أنطاكيا
  .٢١٢، ٨٦، ٨٥، ٦٥، ٢٤   أورارتو
  .١١٨ أورهيلينا

  .٢٠٩، ٢٠٧أوغاريت 
  .١٦) نهر(أوقنو 
  .٤٠)  هيت(أيدو 

  .٢٢٠، ٢١٢إيران 
  

  .٢٠٦، ١٢١، ٨٩، ٤٤، ٤١، ٤٠، ١٨، ١٦بابل  
  ، ١٤٦، ١٠٨، ١٠٠، ٩٩، ٩٣، ٩٢  ،٨٣  ،٨٢  ،٧٨  ،٦٤  ،٤٩ا باتين

        ٢٢٥، ٢٢٣، ٢١٩.    
  .٢٢٠، ٧ لسبروك

  )أنظر حوران(باشان 
  .١٠٠، ٨٣، ٦٢راهوبوني اباك

  .٩٢) جبل(براقو 
  .١١٤) نهر: أمانة(ردى ب

  .١٥٠ ينبرل



 

 
 
٢٣٩

  .٩٧، ٤٤، ١٢) جبل(ي ربشَ
  .١٢٩، ٨٥ البقاع

  .٢٠٩ ،١١٢، ٦٤، ٣٣، ١١ بالوات
٦٢، ٤٢، ٣٩، ٣٦، ٢٢) نهر(خ ليالب.  

  .٨٧  بوكان
  .١١٩  )جبيل(لوس ببي

  .٦٢بيترو 
  ، ١٧٤، ١٤٠، ١٣٦، ٥٧، ٣٧، ٢٣،  ٢٠،  ١٥،  ١٣،  ٦هرين بين الن

            ٢٢٠، ٢١٠، ٢٠٨.  
  ،٧٣  ،٧٠، ٦٧، ٦٥، ٦٤، ٦٣ ـ ٥٨، ٤٧، ٤٣، ٣٤، ٢١ بيث أديني

           ١٤٩، ١٢٠، ١٠٨، ٩٧، ٨٣، ٨٢، ٨١،  ٧٧،  ٧٦،  ٧٥ ،  
            ٢١٥، ٢١٣، ٢٠٩، ١٩٥، ١٩٢.  

  .٢٠٩، ١٤٥، ١٠٢، ٩٤، ٩١، ٨٢، ٨١، ٧٥، ٥٨بيث أغوشي 
  .١٩٢، ٣٩، ٣٦، ٣٥، ٣٤، ٣٣، ٣٠، ١١) وزالّأ(بيث بخياني 

  .٣٣، ١١بخيري بيث 
  .٢١٩، ٢٢٦، ٢٢٥، ٢٢٠، ٦٠حالوبي بيث 

  .١١٣، ١١١، ٥٣بيث رحوب 
  .٢١٩، ٢١٧، ٢١٢، ٢١١، ٢٠٩، ١٩٢، ٢٧، ٢٤بيث زماني 
  .٤١بيث شابايا 

  .٧٥، ٧٣، ٧٠، ٦٩باري گبيث 



 

 
 
٢٤٠

  .١١٧)  وادي(بيث نتوفة 
  .١٣٧بيث ياقين 

  
  .١٠٦  تخالسي

  .٢٢٣، ١٣تدمر 
  .٦٢ ، ٦١تل أحمر 
  .٩٦، ٩٥، ٩٤تل أفيس 

  .٢٨تل بديري 
  .١٩٨، ٦٤، ٦١، ٥٩، ٥٨، ٣٦تل برسيب 

  .٤٦، ٣٤، ٣٠، ١١) غوزانا(تل حلف 
  .١٥٣، ١٢٢تل دان 

  .٧٩، ٧٦تل ريفات 
  .٧٧تل عرين 

  .٧٦الالخ آتل عطشانة 
  .٩٣تل طوفان 
  .١٨١، ١٧٦، ١٧١، ١٥٥، ١٥٤، ١٥١، ٣١ تل فخيرية
  .٩٥، ٩٤تل مرديخ 

  .٣٦تورتانو 
  .٦تورنتو 

  



 

 
 
٢٤١

  .١٩٠) ركةب(جبعون 
  .٨١جبول 

  .٥٧، ٤٧، ٢٣، ٢١الجزيرة 
١٣٠، ١١٥، ٥٥، ٥٤شور ج.  

  .١١١جلعاد 
  .١١٥الجليل 
  .١٤٨، ٢٥جيدارا 

  
  .١٠٦، ٩٨حتاريكا 

  .٦٦حداتو 
  .٢٠٤، ١٨٠، ١٧٦، ١٤٧، ٣٩، ٣٦،  ٧حران 

  .١١٥، ٥٤) جبل(حرمون 
  .١٠٠، ٨٤، ٨٢، ٨١، ٧٨حزازو 
  ١٥٣، ١٢٩، ١٠٣، ١٠٢، ١٠١، ١٠٠، ٩٨ ،٩٥ ،٩٤، ٨٥، ٧١حزرك 
        ١٩٧.  

    ١٤٦، ١٤٥، ١٠٤، ٩٣، ٨٣، ٨١، ٨٠، ٧٩، ٧٧، ٥١حلب 
  .٨١، ٨٠حلمان 
  ،١٢٢، ١٢٠، ١٠٩ ـ ٩١،  ٧٣، ٦٧، ٦٦، ٥٩، ١٤حماة 
      ١٦٩، ١٦٨، ١٤٦، ١٤٥، ١٣٢، ١٢٩، ١٢٥، ١٢٣.   
        



 

 
 
٢٤٢

  .١٣٥، ١٢٤،  ١١٥حوران 
  .٣٦، ٣٤، ٢٦حوريزينا 

  .٦٧حيانو 
  . ٤٨حيفا 

  ، ٤٣، ٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٨، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٢) نهر(الخابور 
               ٢٢٣، ٢٢٠، ٢١٨، ٢٠٩، ٢٠٥، ٢٠٣، ١٤٣، ٦٢، ٤٥،  
               ٢٢٤.  

  
  .٧٧دابيغو 
  .٤٥، ١٧، ١٦) نهر(دجلة 
  ،١٠٠، ٩٧، ٩٣، ٨٥، ٨٢، ٧٣، ٧٢، ٦٧، ٥٥، ٥٤، ٧، ٥) الشام (دمشق

              ١١٩، ١١٨ ،١١٦ ،١١٥، ١١٣، ١١٠، ١٠٦، ١٠٢، ١٠١ ،  
              ١٧٠، ١٥١، ١٤٧، ١٣٥، ١٣٤، ١٣٢، ١٣٠، ١٢٧، ١٢٥،  
             ٢٢٧، ٢٢٣، ٢١٩ ،٢٠٦، ٢٠٥، ١٩٨، ١٩٢، ١٧٠.  
  .٤٥، ٤٠دور كتليمو 

  
  .١٢٩، ١٢٤، ١٢٢، ١١٦عاد راموث جل

  .٤٠) يدرما(ربيقو 
  .٤٥ رصابو

  .١٤) جبال(زكروس 



 

 
 
٢٤٣

  ) أنظر سمأل(لي رزنج
    .٩٣) جبل(زوية 

  .١٠٣زيتانو 
  

  .١٣٢، ١٢٩السامرة 
  .١٩٥، ١٢٤) جبل(سانير 
  .٣٤سروج 

  ، ١٥٣، ١٥٠، ١٠٠، ٧٢، ٧١، ٦٩ ـ ٦٧، ٦٤، ٥٨  )ليرزنج(أل ـسم
                    ١٩١ ،١٧٣،  ١٦٧ ، ١٦٤،  ١٦٠ ، ١٥٧،  ١٥٥ ،                                     
                    ٢١٢، ٢٠٩، ٢٠٧، ١٩٨، ١٩٢.  

  .٧٩، ٧٨، ٧٧) جبل(سمعان 
  .٣٩، ٢٩) جبل(سنجار 

  .٧٨رة سنغَ
  .٤٤سوتو 
  .٢٢٦، ٢٢٤،  ١٨٧، ٩٩، ٩٧، ٦٣، ٤٧ ـ ٤٠سوحو 
  .٢٢٦، ٢٢٥، ٢١٩، ٤٤سورو 
  ، ٥٨، ٥٦، ٥٢، ٥١، ٤٩، ٤٨، ٤٧، ٣٧، ١٤  ،١٣ ، ١١  ،٦ ، ٥سوريا 
       ١٠٩، ١٠٥، ١٠٢، ١٠١، ٩٩، ٩٧، ٩٤، ٨٩، ٨٥، ٨٤، ٨١، ٧٦ ،  
       ١٤٧، ١٤٤، ١٤١، ١٣٩، ١٣٨، ١٣٣ ،١٢٥، ١٢٢ ،١١٠ ،  
        ٢٢٥، ٢٢٠، ٢٠٥، ١٩٠، ١٨٢، ١٧٨.  



 

 
 
٢٤٤

  .١٩سومر 
  .٢٢٤، ٢١٣سيرقو 

  .٦٥شيتامرات 
  

  .١١٥، ١١٤، ١١٣، ١١٢، ٥٣، ١٤صوبة 
  . ١٢٤، ١١٩، ١٩صور 
  . ١٢٤، ١١٩، ١٩صيدا 

  
  .٢٩طابيتو 

  . ٢١٦ال طب
  .١٦٩، ١٣٠، ١١٥، ٥٥، ٧) بحيرة(طبرية 

  .١٠٧طرابلس 
  .١١١طوب 

  .٢١٧، ١٤) جبال(طوروس 
  

   .٩٤، ٩٢، ٨٥، ٨٢، ٥١، ٤٩) نهر (ورونتالعاصي ـ األ
                               

  .٩٧ ،٧عانة 
  .٤٠) جبل(عبدالعزيز 

١٠٩نة عشار.  



 

 
 
٢٤٥

  .٧٨) نهر(عفرين 
  .٢١) كالزويدوركور(قرقوف ع

  .٥٥العمارنة 
  .١٦عيالم 

  .٢٠٨، ١٤٩، ١٤٢، ٣١، ٣٠، ٢٢) راجع تل حلف(غوزانا 
  

  ،٢٨، ٢٦، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ١٧، ١٦، ١٥، ١٢، ٧) نهر(الفرات 
             ٧٠، ٦٨، ٦٥، ٦٣ ،٦١، ٥٨، ٥٧، ٤٧، ٤٤، ٣٩، ٣٦، ٣٠،  
             ٢٠٨، ٢٠٦، ١٩٤، ١٥٦، ١٢٨، ١١٤، ١١٣، ٩٧، ٨١، ٧٨  
              ٢٢٦، ٢٢٤، ٢١٤، ٢١٣.  
  .٢١٠، ١٤٢، ١٤٠، ١٣١، ١٢٧، ٩٥، ٥٦، ٤٨، ٧فلسـطين   

  
  .١٢٧قبرص  
  .     ٢١٣ ،١٩٣، ١٩٢، ١٢٠، ١١٨، ١١٥، ١١٣، ١٠٧، ١٠٣، ٩٣قرقـر  

  .٦٤قوي 
  .٧٧، ٧٩) نهر(ويق قال
  .٦٧، ٥٠ية ليقيق
  
  .٣٢ ارا ـپكا

  .٢٦) جبل(كاشياري 



 

 
 
٢٤٦

  .٢٣٠كدموهو 
  .٨٧، ٢٠كردستان 

  .١٧٨، ١٥٩، ١٠٢، ١٠٠، ٨٨، ٨٧، ٦٢م ـكرك
  ،٢٠٩، ١٩١، ٨٥، ٧٨، ٦٦، ٦٣، ٦٢، ٥٨ ،٤٨، ٤٧، ٣٦، ١٩كركميش 
         ٢٢٤، ٢٢٣، ٢١٦، ٢١٥.  
  .١٢٤) جبل(الكرمل 
  .٢٢٠، ١٥٩، ١٣٧، ١٠٦، ٦٢، ٢١كوموخ 
  .١٠٨، ٩٢، ٨١، ٧٨كونولوا 

  
  .١٠٧الالذقية 
  .٢٢٣، ٢٠٨، ١٤٨، ١٤٥، ٦٠، ٤٦، ٤٥، ٤٤، ٤٣القـو 
  .١٣) جبل(لبنان 
  .١٥٣، ١٣٠، ١٢٠، ١٠٨  ـ٩١، ٨٤، ٧٣، ٥٩، ٥١، ١٤لُعش 

  .٦٧لوتيبو 
  .٩٥، ٩٤، ٩٣، ٩٢لوهوتي 

  
  .٢٢٤، ٢١٨، ٢٠٨، ١٠١، ٤٥، ٤٢، ٤٠، ٢٩، ٢٨ماري 

  .١٧٨، ٦٧مرعش 
  )راجع تل برسيب(مسواري 

  .٢٢٦، ١٤٠، ٨٩، ٥٦، ١٦مصر 



 

 
 
٢٤٧

  .١١٥، ١١٢، ٥٣معكة 
  .١٧٨يس ممف

  .٦٢منبج 
  .١٣٥، ١٢٨، ١٠٢، ١٠١، ٨٥منصواة 
  .١١٣منصورة 

  . ١٣١، ٥٢) البحر(الميت 
  .١٣٧، ١٠٠، ٨٧، ٤٩، ٢١) مالطية(ميليد 

  
  .٢٢٠، ٢١٧، ١٤٨، ٨٣، ٢٧، ٢٥، ٢٤، ٢٢، ٢١نائيري 
  .٢٢٧، ١٩٨، ١٩٦، ١٨٨ ،١٥٢، ٢٧نصيبين 
  .١٦٩، ٢١٧، ٢٠٤، ٨٨) حكالَ(نمرود 

  .١٩) نفر(يبور نَ
  .٨٩ب يرنَ

  .١٣٩نينوى 
  .٤٤هاريدو 
  .٢٢٥، ٢٢٤، ٢٢٣، ٢٢٠، ٢١٤، ٢١٣، ٤٦، ٤٤، ٤٣هيندانو 

  
  . ١٢٦) وقيب(وادي زرقا 

  . ٨٦، ٢٤) بحيرة(وان 
  



 

 
 
٢٤٨

  .٢١٧، ٧٧، ٧٦، ٧٥ياحان 
  .٤٨يبوك 

  .١١٥يرموك 
  . ٢١٦، ١٨٧، ١٨٣، ١٣٤، ١٣٣، ١٢٢، ١١٧ ،٥) دولة(يهوذا 
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