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)1( أستاذ التاريخ القديم واللغات القديمة في جامعة دمشق سابقاً، ومراكز األبحاث في ألمانيا حالياً.
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ملخص البحث
يتحــدث هــذا البحــث عــن تاريــخ مدينــة دمشــق يف عصــر مملكــة آرام دمشــق بــن منتصــف القــرن 
اريــخ(. وقــد بلغــت دمشــق يف هــذا  ل واالســم واملعنــى والتَّ العاشــر ومنتصــف القــرن الثامــن ق.م. )التَّشــكُّ
العصــر درجــة مــن القــوة مكنتهــا مــن تزعــم العــامل الســوري - الفلســطيي يف مواجهــة التوســع اآلشــوري 
غربــي الفــرات، كمــا متتَّعــت دمشــق خــال هــذا العصــر بقــوة اقتصاديــة كبــرة نتيجــة ســيطرهتا علــى 
ــن وســواحل البحــر املتوســط واألناضــول  ــاد الرافدي ــن ب ــة ب ــة الواصل ــن الطــرق التجاري ــمّ م جــزء مه

وجنوبــي بــاد الشــام.

Research Summary
This paper discusses the history of Damascus during the Kingdom of 

Aram (from the late 12th century BC to 732 BC). It looks into the apex of the 
city’s military might, facing Assyrian expansionism west of the Euphrates 
River. It also attained economic power, after controlling trade routes linking 
Mesopotamia and the coasts of the Mediterranean, Anatolia, and southern 
countries of Bilad al-Sham.

متهيد:
يهــدف هــذا البحــث إىل تســليط الضــوء علــى تاريــخ مدينــة دمشــق يف عصــر مملكــة آرام دمشــق بــن 
منتصــف القــرن العاشــر ومنتصــف القــرن الثامــن ق.م. وقــد بلغــت دمشــق يف هــذا العصــر درجــة مــن 
القــوة مكنتهــا مــن تزعــم العــامل الســوري - الفلســطيي يف مواجهــة التوســع اآلشــوري غربــي الفــرات. كمــا 
متتَّعــت دمشــق خــال هــذا العصــر بقــوة اقتصاديــة كبــرة نتيجــة ســيطرهتا علــى جــزء مهــمّ مــن الطــرق 
التجاريــة الواصلــة بــن بــاد الرافديــن وســواحل البحــر املتوســط واألناضــول وجنوبــي بــاد الشــام، 
ونســتدل علــى ذلــك مــن كميــة املعــادن الكبــرة الــي دفعتهــا دمشــق أواخــر أيامهــا كجزيــة لآلشــورين، مــع 
علمنــا أن هــذه املعــادن أو أغلبهــا غــر متوفــر يف مناطــق ســيطرهتا املباشــرة، وإمنــا حصلــت عليهــا ممــا 
كانــت تفرضــه مــن ضرائــب علــى القوافــل التجاريــة الــي كانــت تعــر أراضيهــا، فرتاكــم مــن ذلــك ثــروات 

فتهــا يف تدعيــم نفوذهــا علــى القــوى اجملــاورة هلــا، ويف حشــد القــوى للتصــدي لآلشــورين. كبــرة وظَّ
ــدُّ مصــدراً أساســيّاً  لقــد اعتمدنــا يف هــذا البحــث بالدرجــة األوىل علــى املصــادر اآلشــورية الــي تُعَ
ــة  ــض النصــوص اآلرامي ــى بع ــة عل ــا بالدرجــة الثاني ــا اعتمدن ــن يف ســورية، كم ــخ اآلرامي لدراســة تاري
ــة التوراتيــة يف  ــى الرواي ــا أيضــاً عل ــى بعــض جوانــب تاريــخ آرام دمشــق، واعتمدن الــي تُلقــي الضــوء عل
ــر املصدريــن الســابقن، ويف جمــال العاقــة بــن آرام دمشــق وإســرائيل ويهــوذا، الــي تُعَــدُّ  حــال عــدم توفُّ

الروايــة التوراتيــة مصدرَهــا الوحيــد.
ــف قليــاً للتعريــف باآلراميــن مــن  ولكــن قبــل الدخــول يف تفاصيــل دمشــق اآلراميــة ال بــدَّ أن أتوقَّ



13 العدد األول - 2021

جوانــب خمتلفــة )معنــى االســم، بدايــة ظهورهــم يف الوثائــق القدميــة، أماكــن انتشــارهم، وأهــم اإلمــارات 
الــي أسَّســوها(. 

أواًل _ اآلراميون يف املصادر املسمارية واملصرية: 
نعتمــد يف دراســتنا للتاريــخ اآلرامــي مبراحلــه املختلفــة بشــكل رئيــس علــى املصــادر املســمارية مــن 
بــاد الرافديــن. وترفــد النقــوش اآلراميــة العائــدة لأللــف األول ق.م معارفنــا عنهــم وإن كان بشــكل 

جزئــي.
وهنــاك مــن الباحثــن وخاصــة األجانــب مَــن يــرى يف نصــوص العهــد القديــم مصــدراً أساســيّاً 
لدراســة تاريــخ اآلراميــن وخاصــة يف جنوبــي ســورية، وحنــن نــرى أن مــادة العهــد القديــم يُمكــن أن تكــون 
ــر املصــادر األخــرى، ألن النــصَّ التوراتــيَّ ملــيء بالتناقضــات مــن ناحيــة، وهــو  مصــدراً يف حــال عــدم توفُّ
يعكــس حالــة العــداوة الــي كانــت ســائدة بــن اآلراميــن، وخاصــة آراميــي دمشــق، واليهــود يف فلســطن. 
ــرة مــن ذكــر اآلراميــن، كمــا ورد يف الوثائــق املســمارية وبعــض الكتابات  وســنعرض فيمــا يلــي املراحــل املُبكِّ

املصريــة. 
يُمكننا متييز ثاث مراحل فيما يتعلق بذكر اآلرامين يف املصادر املسمارية: 

ــل املرحلــة األوىل بذكــر اآلراميــن يف الوثائــق العائــدة لأللــف الثالــث ق.م، حيــث ورد اســم  تتمثَّ
»أرامــو« يف قائمــة تتضمــن أمســاء بعــض املواقــع اجلغرافيــة مــن إبــا يف مشــايل ســورية، وهنــاك ذكــر 
آخــر هلــذا االســم يف قائمــة جغرافيــة أيضــاً مــن موقــع أبــو الصابيــخ، ويف قائمــة معجميــة مــن مدينــة 
أوروك )الــوركاء احلاليــة(، وكا هذيــن املوقعــن يف جنوبــي العــراق احلــايل. ومــع األســف، ال تُعطينــا هــذه 

الوئائــق الثــاث اإلمكانيــة لتحديــد موقــع »أرامــو« الــذي يــرد فيهــا ذِكــرُه )2(. 
)2( اآلراميون تاريخاً ولغة وفناً: علي أبو عساف، ص 11.

أقدم أجبدية آرامية
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انيــة، مــع الكتابــات العائــدة للملــك األكادي نــارام – ســن  ــح أكثــر يف املرحلــة الثَّ تبــدأ الصــورة بالتوضُّ
)2260 – 2224 ق.م(، فلقــد عُثــر يف خفاجــة يف جنوبــي العــراق علــى نــصّ مــن عهــد هــذا امللــك يذكــر 
فيــه انتصــاره علــى »بابــا حاكــم ســيموروم و دوبــول حاكــم آرامــو«، ويُشــر الباحثــون إىل أن موقع ســيموروم 
رمبــا يف منطقــة الســليمانية احلاليــة مشــايل العــراق، وأمــا »أرامــو« فهــي تقــع جنــوب هنــر ديــايل، رمبــا يف 

منطقــة أشــنونا )تــل أمســر احلــايل( )3(. 
يُقــدِّم لنــا هــذا النــص أوََّل حتديــد ملوقــع جغــرايف حيمــل امســاً علــى صلــة باآلراميــن، وهــو منطقــة 
ــد مــن أن ســكان هــذا املوقــع هــم مــن اآلرامين،  وادي الديــاىل شــرقي هنــر دجلــة، وإن كنــا ال نســتطيع التأكُّ
وإن كانــوا كذلــك، أي هــم مــن اآلراميــن، فهــل هــم ســكان أصليــون يف املنطقــة أم أهنــم قدمــوا إىل هنــا 

مــن مناطــق أخــرى رمبــا تكــون مــن منطقــة اجلزيــرة أو الباديــة الســورية؟ 
وال خيتلــف األمــر كثــراً مــع وثائــق األلــف الثانيــة ق.م، إذ يُذَكــر اســمُ »أرام، آرامــو« كاســم ملدينــة أو 
أقليــم، وأحيانــاً كاســٍم علــٍم يف وثائــق جتاريــة مــن دريهــم )بــوزور – داجــان القدميــة يف جنوبــي العــراق(، 

ومــن مــاري )تــل احلريــري يف ســورية()4(. 
ومــن الوثائــق املهمــة الــي يــرد فيهــا اســم اآلراميــن، بعــد منتصــف األلــف الثانــي ق.م، الوثائــق 
املصريــة وهــي املرحلــة الثالثــة، فهنــاك وثيقتــان يــرد فيهمــا اســم »أرام« يف الوثائــق املصريــة، واحــدة تعــود 
ــر فيهــا »شــخص مــن آرام« أي مــن إقليــم آرام،  لعهــد امللــك أمنحوتــب الثالــث )1391 – 1353 ق.م(، ُذكِ
ويــرى الباحثــون أن املقصــود هــو إقليــم يقــع يف وســط ســورية. وأمــا الوثيقــة األخــرى فهــي مــا يُعــرف 
ــن  ــاح )1213 – 1203 ق.م(، وتتضمَّ ــك مرنبت ــد املل ــود إىل عه ــي تع ــة، ال ــة أنستاســيا الثالث باســم بردي
تقريــراً مــن ضابــط علــى احلــدود الشــرقية لدلتــا النيــل حنــو العــام 1210 ق.م، يتحــدث فيــه عــن قــدوم 

زميــل لــه مــن بلــدة أو مدينــة »يف منطقــة آرام«)5(.
ومــن الوثائــق املهمــة )املرحلــة الثالثــة( مــن ســورية يف هــذه املــدة أيضــاً مــا ورد يف وثائــق مــن أوجاريت 
)رأس الشــمرا علــى الســاحل الســوري(، حيــث تكــرَّر فيهــا ذِكــر االســم »أ ر م« يف أكثــر مــن موقــع. ولكــن 
هنــاك وجهتـَـي نظــر يف هــذا املوضــوع، تقــول إحدامهــا إن مــا يــرد يف وثائــق أوجاريــت ســواء األجبديــة أو 

املســمارية املقطعيــة مــا هــي إال أمســاء أعــام، ال حتمــل أي داللــة عرقيــة أو قبليــة)6(.
أمــا وجهــة النظــر الثانيــة فتقــول إن االســم »آرام« يف نصــوص أوجاريــت إمنــا يشــر إىل منطقــة أو 
إقليــم يف حميــط أوجاريــت، ومبــا أننــا نعلــم أن اآلراميــن مل يُقيمــوا أيَّ كيــان سياســيّ هلــم علــى طــول 
الســاحل الســوري، فــا بــدَّ أن يكــون اإلقليــم اآلرامــي الــذي تُشــر إليــه وثائــق أوجاريــت يقــع إىل الشــرق 

منهــا، أي يف ســورية الداخليــة، رمبــا يف مــكان مــا مــن حمافظــة محــاه احلاليــة)7(. 
ــذي  ــم ال ــرد ذكــره يف نقــوش أوجاريــت هــذه رمبــا كان نفســه اإلقلي ــذي ي ــم ال ــرى أن اإلقلي وحنــن ن
تُشــر إليــه النصــوص املصريــة، ويقــع يف وســط ســورية، أي يف حــدود حمافظــة محــاه كمــا أشــرنا أعــاه. 

.The Aramaeans , Their Ancient History, Culture, Religion. Edward Lipinski,  p 27   )3(

)4( اآلراميون تاريخاً ولغة وفنا: علي أبو عساف ص 11، 12.

.A Political History Of The Arameans: K. Lawson Younger Jr. p35 )5(

.A Political History of Arameans: K. Lawson Younger Jr. p 36 )6(

)7( اآلراميون تاريخاً ولغة وفناً: علي أبو عساف ص 18. 
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ثانياً - األخالمو واآلراميني:  
يكثــر يف وثائــق األلــف الثانــي ق.م، ســواء الرافديــة أو املصريــة، ذكــر أمســاء جمموعــات قبليــة تُوصــف 
بأهنــا بدويّــة؛ فمثــاً تَذكــرُ النصــوص الرافديــة قبائــل الســوتو واخلابــرو، يف حــن تَذكــر النصــوص 
املصريــة قبائــل الشــاصو البدويــة، ومــن خــال ســياق هــذه النصــوص املختلفــة ناحــظ أن مــكان تواجــد 
هــذه القبائــل كان بشــكل أساســي يف املنطقــة الســورية، ولذلــك فــإن الكثــر مــن الباحثــن يــرى أن هــذه 

تســميات عامــة يُقصــد هبــا جتمعــات قبليــة خمتلفــة، رمبــا كان اآلراميــون واحــداً منهــا)8(.
إال أن االســم القبلــي األكثــر التصاقــاً باآلراميــن هــو اســم قبائــل األخامــو، الذيــن يبــدأ ذكرهــم يف 
وثائــق خمتلفــة مــن بــاد الرافديــن ومصــر بــدءاً مــن القــرن الثامــن عشــر ق.م )وثائــق مــاري(، ويــزداد 
هــذا الذكــر كلَّمــا تقــدَّم بنــا الزمــن مــن أماكــن خمتلفــة، فتــارة جندهــم يف اجلنــوب الرافــدي )وثائــق نيبــور 
ــى  ــق إميــار عل ــة الســورية ومصــر )وثائ ــارة يف منطقــة الفــرات األوســط والبادي ــوم(، وت وســيبار - أمنان

الفــرات، ووثائــق تــل العمارنــة املصــري(.
ولكــن األمــر الــذي يهمنــا يف موضوعنــا هــذا أن ذِكرهــم ترافــق مــع ذِكــر اآلراميــن )األخامــو 
ــك اآلشــوري تيغــات باصــر األول )1115 – 1076 ق.م(، الــذي حيــدد  ــدءاً مــن عهــد املل اآلراميــن( ب
موقعهــم يف منطقــة الباديــة الســورية، وجيعــل مركزهــم الرئيســي عنــد ســفوح جبــل بشــري إىل الشــمال 

الشــرقي مــن تدمــر. 
ولقــد حرَّكــت هــذه التســمية املزدوجــة نقاشــاً بــن الباحثــن حــول العاقــة بــن هاتــن اجملموعتــن 

القبليتــن، فذهبــوا يف ذلــك مذاهــب شــتى. 
وحنــن نــرى أن األخامــو كانــوا جــزءً مــن جتمُّــع قبلــي كبــر هــو جممــوع القبائــل اآلراميــة، ولكــن فــرع 
األخامــو هــو الــذي كان أكثــر نشــاطاً يف البدايــة، وهــو الــذي احتــكَّ مــع الــدول اجملــاورة للباديــة الســورية 
فبــدأ ذكرهــم أوالً، ولكــن ومــع توســع نشــاط اجملموعــة ككل بــدأ يذكــر االســم اجلامــع )اآلراميــن( ليحــل 

حمــل االســم الفرعــي )األخامــو( )9(.
ــع قبلــي كبــر، يعــود إىل عهــد هــذا العاهــل اآلشــوري، الــذي  إذن أول ذكــر واضــح لآلراميــن، كتجمُّ
اضطــرَّ إىل خــوض صــراع طويــل معهــم ومهامجتهــم يف مواطنهــم األصليــة يف الباديــة الســورية، إلبعــاد 

خطرهــم ومنعهــم مــن مهامجــة حــدود بــاده. 
وقــد تــرك لنــا تيغــات باصــر األول عــدداً كبــراً مــن النصــوص الــي تتحــدَّث عــن حروبــه هــذه، 
وكمثــال علــى ذلــك نذكــر النــص اآلتــي: مثانيــاً وعشــرين مــرةً عــرتُ هنــر الفــرات، باجتــاه بــاد احلثِّيّــن، 
ــاة يف  ــان، تدمــر يف أمــورو، عن ــال( لبن ــف األخامــو اآلراميــن، مرتــن يف كل عــام. مــن ســفوح )جب خل
ســوحي، حتــى رابيقــو يف كاردونيــاش )بابــل(، أجنــزتُ أنــا القضــاء عليهــم، غنائمهــم وثرواهتــم، أنــا نقلــتُ 

إىل مدينــي آشــور« )10(.
ــه يُحــدِّد  ــه مــن عهــد تيغــات باصــر األول يف أن ــة هــذا النــص والنصــوص املشــاهبة ل ــع أمهي وتنب

)8( اآلراميون تاريخاً ولغة وفناً: علي أبو عساف ص 14، 15. 

)9(  األخالمو في وثائق الشرق القديم: جباغ قابلو، مجلة دراسات تاريخية، جامعة دمشق العدد المزدوج 123، 124 العام 2013، الصفحات 112 – 131.

.)Assyrian Rulers of the early First Millennium BC, 1 (1114 – 859): A. Kirk Grayson P. 37 – 38. )RIMA2 )10(
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لنــا مناطــق انتشــار األخامــو اآلراميــن قــرب هنايــة األلــف الثانــي ق.م، ومطلــع األلــف األول ق.م، وهــي 
ــى الفــرات شــرقاً إىل رابيقــو )منطقــة الفلوجــة يف العــراق(  ــاً حت ــان غرب ــال لبن املنطقــة الواقعــة يف جب
ــل يف عمــق بــاد الرافديــن جنوبــاً، أو تُهاجــم حــدودَ  جنوبــاً. ومــن هــذه املنطقــة كانــت هــذه القبائــل تتوغَّ
ل هتديــداً كبــراً للطــرق التجاريــة الواصلــة بــن باد الرافدين وشــواطئ  الدولــة اآلشــورية، كمــا كانــت تُشــكِّ

البحــر املتوســط، أو بــن بــاد الرافديــن وآســيا الصغــرى. 
بعــد عهــد تيغــات باصــر األول يغيــب تقريبــاً ذكــر اآلراميــن مــن النصــوص اآلشــورية، ملــا يقــرب 
ــف  مــن قــرن مــن الزمــن، والبــد أن الضعــف الــذي أصــاب الدولــة اآلشــورية يف هــذه املــدة الزمنيــة، وتوقُّ
حروهبــا اخلارجيــة، وتقوُقعَهــا ضمــن حدودهــا التارخييــة، كان الســبب الرئيــس وراء غيــاب ذكــر اآلرامين 

عــن هــذه النصــوص. 
مــع عــودة ذكــر اآلراميــن يف الوثائــق اآلشــورية يف عهــد امللك حدد – نراري الثانــي )911 –891ق.م( 
نــرى أن اآلراميــن قــد انتقلــوا مــن مرحلــة العيــش كبــدو متنقلــن يغــرون علــى حــدود الدولــة اآلشــورية 
ويُهــدِّدون الطــرق التجاريــة، إىل مرحلــة تأســيس الــدول، الــي اتَّخــذت مــا يُمكــن أن نُســمِّيَه شــكل دويــات 

املــدن، أي أن الدولــة تتألــف مــن مركــز رئيســي هــو العاصمــة مــع مــا حييــط هبــا مــن أريــاف. 
ويبقــى املســار الــذي أدَّى إىل تشــكيل اآلراميــن لدوهلــم غــر واضــح بالنســبة للباحثــن، ولكــن ميكــن 
ــن اآلراميــن مــن  القــول بــأن التغيُّــر يف الوضــع الــدويل يف منطقــة الشــرق القديــم كان لــه دور مهــمٌّ يف متكُّ
االنتقــال مــن البــداوة إىل التمــدن وتأســيس الــدول، فــزوال القــوة الكــرى الــي كانــت تســيطر علــى أجــزاء 

مــن ســورية أو ضعفهــا فتــح اجملــال أمــام هــذا التحــوُّل يف حيــاة اآلراميِّــن. 
ــر بــزوال اإلمراطوريــة احلّثيــة مــن املســرح السياســي للشــرق القديــم، نتيجــة  ــص هــذا التغيُّ ويتلخَّ
هجــوم شــعوب البحــر، وقيــام جمموعــة مــن اإلمــارات الصغــرة علــى أنقاضهــا، ســواء يف وســط وجنوبــي 
آســيا الصغــرى أو يف الشــمال الســوري، ومــن املعلــوم أن اإلمراطوريــة احلّثيــة كانــت تُخضــع مشــاَل ســورية 

ووســَطها لســيطرهتا بطريقــة مباشــرة أو غــر مباشــرة. 
ــاع عــن  ــد انشــغلت بالدف ــة مــن ســورية فق ــى األجــزاء اجلنوبي ــيطر عل ــت تُس ــي كان ــا مصــر ال وأم
حدودهــا يف وجــه شــعوب البحــر أنفســهم الــي أســقطت اإلمراطوريــة احلثيــة، فشــعوب البحــر هامجــت 
مصــر أواخــر األلــف الثانــي ق.م، وحتديــداً يف عهــد كلٍّ مــن مرنبتــاح )1213 – 1203 ق.م(، ورمســيس 
الثالــث )1186 – 1155 ق.م(. أمــا اآلشــوريون الذيــن هامجــوا األخامــو اآلراميــن يف عقــر دارهــم، يف 
ــم يعــد  عــف بعــد عهــد تيغــات باصــر األول، فل ــم الضَّ ــة الســورية وجوارهــا، فقــد أصــاب دولتَه البادي

مبقدورهــم القيــام بالــدور الــذي كانــوا يقومــون بــه فيمــا مضــى يف ســورية)11(.
وتســمح لنــا النصــوص اآلشــورية العائــدة مللــوك اإلمراطوريــة اآلشــورية احلديثــة )911 – 610 
ع الدويــات اآلراميــة يف ســورية ويف جنوبــي  ق.م(، وخاصــة األوائــل منهــم، بالتعــرف علــى خارطــة تــوزُّ
بــاد الرافديــن. ففــي ســورية كانــت أهــم الدويــات اآلراميــة هــي بيــت حبيانــي )تــل حلــف يف حمافظــة 

)11( عوامل سياسية واقتصادية في تطور سورية في العصر اآلرامي القديم (حتى أواخر القرن الثامن ق.م): محمد حرب فرزات، مجلة دراسات تاريخية، 

العددان 19 – 20 العام 1985، ص 170 وما بعدها. 
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احلســكة(، وبيــت زمانــي )يف منطقــة ديــار بكــر احلاليــة(، ونَصيبــن وبيــت عديــي )تــل أمحــر علــى 
الفــرات(، وبيــت آجوشــي )تــل رفعــت يف حمافظــة حلــب(، ومشــأل )علــى ســفوح األمانــوس عنــد منابــع 
هنــر قــره صــو يف تركيــا احلاليــة(، ومحــاه ودمشــق، إىل جانــب بعــض اإلمــارات الصغــرة يف حــوران 

ــت رحــوب وجيشــور وآرام معكــه وغرهــا.  ــه وبي ــل صوب ــاع واجلــوالن مث والبق
ومــا يلفــت االنتبــاه أن هــذه الــدول سُــمِّيت يف املصــادر اآلشــورية بطريقتــن: إمــا »بيــت كــذا«، فعندمــا 

عديــي  بيــت  نقــول 
فـ»عديــي«  مثــاً، 
رمبــا كان هــو زعيــم 
اآلراميــة  القبيلــة 
هــذه  أسَّســت  الــي 
أو  اآلراميــة،  الدولــة 
رمبــا كان هــو اجلــد 
القبيلــة  هلــذه  األول 
ويُقــاس  اآلراميــة، 
باقــي  علــى  ذلــك 
الــدول الــي سُــمِّيت 
األســلوب.  هبــذا 
الــي  الطريقــة  وأمــا 

سُــمِّيت هبــا الــدول اآلراميــة يف املصــادر اآلشــورية فكانــت ذِكــرَ اســم الدولــة نســبة ألراضيهــا، مثــل: محــاه 
لشــيخها)12(. أو  أسَّســتها  الــي  اآلراميــة  للقبيلــة  تُنســب  مل  فهــذه  ودمشــق، 

ويف احلقيقــة ال يوجــد تفســر وضــاح هلــذه الظاهــرة، ولكــن رمبــا كان تفســر ذلــك يكمــن يف حــال 
كــون الدولــة اآلراميــة اجلديــدة قــد قامــت يف مــكان مركــز حضــاري كبــر ســابق، فإهنــا نُســبت إىل هــذا 
ــاً أو نســبياً فتُنسَــب إىل القبيلــة الــي أسَّســتها  املركــز كدمشــق ومحــاه، وأمــا إذا كان مركزهــا حديثــاً كليّ

أو لزعيــم هــذه القبيلــة )بيــت عديــي، بيــت خبيانــي... اخل()13(. 
وال بــد مــن اإلشــارة هنــا إىل أنــه مل تكــن هنــاك حــدود واضحــة بــن جمموعــة الــدول اآلراميــة هــذه، 
أو بينهــا وبــن غرهــا مــن الــدول الــي كانــت قائمــة يف املنطقــة الســورية بشــكل عــام، وهــذا فســح اجملــال 

لقيــام منازعــات وحــروب بــن هــذه الــدول)14(. 
واألمــر اآلخــر الــذي ال بــدَّ مــن اإلشــارة إليــه هــو أن الــدول اآلراميــة، رغــم انتمائهــا العرقــي الواحــد 
ــن مــن التوحُّــد يف ظــل دولــة واحــدة، تســتطيع مــن خاهلــا مواجهــة  ولغتهــا الواحــدة، فإهنــا مل تتمكَّ
ــاً بالنســبة هلــا، وكان أكثــر  التحدّيــات واملخاطــر، وخاصــة اخلطــر اآلشــوري الــذي شــكل خطــراً وجودي

.History: Helene Sader. In: The Aramaeans in Ancient Syria. P. 23 – 24  - )12(

)13( - العالقات بين الدولة اآلشورية ودول المدن اآلرامية في شمال سورية حتى منتصف القرن التاسع ق. م: جباغ قابلو )رسالة دكتوراة غير منشورة باللغة 

الروسية( تبيليسي، ص 65، 66.
 .History: Helen Sader. In: Thhe Aramaeans in Ancient Syria. P 26 - )14(

اللغة اآلرامية
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ــن حتقيقــه هــو تشــكيل بعــض التحالفــات فيمــا بينهــا عندمــا يشــتدُّ خطــرٌ مــا ملواجهتــه،  ــت مِ نَ مــا متكَّ
وســرعان مــا ينفــكُّ عقــد هــذا التحالــف مــع هنايــة هــذا اخلطــر، وهــذا مــا ســهل علــى اآلشــورين القضــاء 

ــى عنهــا احللفــاء)15(.  علــى هــذه الــدول الواحــدة تلــو األخــرى بعــد أن كان يتخلَّ
والافــت لانتبــاه أن دمشــق اآلراميــة كانــت هــي مَــن وقــف علــى رأس أغلــب التحالفــات، الــي مجعــت 
الــدول اآلراميــة وغرهــا مــن الــدول الســورية، للوقــوف يف وجــه اآلشــورين، أو للوقــوف يف وجــه أي دولــة 

ســورية حتــاول خــرق »احلالــة الراهنــة« للوضــع الســوري.

ثالثاً _ مملكة دمشق اآلرامية )آرام دمشق(، الطبيعة واالسم واملعنى:
تُعَــدُّ دمشــقُ أهــمَّ الــدول الــي أسَّســها اآلراميــون ســواء يف ســورية أو يف بــاد الرافديــن، وكانــت هلــا 
الزعامــة علــى باقــي الــدول الســورية – اآلراميــة خــال قــرن مــن الزمــان. وقبــل الدخــول يف تفاصيــل 
ــن الوضــعَ الطبيعــي الــذي أتــاح لدمشــق شــغل هــذه املكانــة العاليــة.  دمشــق اآلراميــة نتوقــف قليــاً لنُبيِّ

1_ طبيعة دمشق ودورها يف صناعة مكانتها:
لقــد توافــرَ لدمشــقَ وحميطِهــا كلُّ الشــروط املناســبة لاســتيطان البشــري يف العــامل القديــم، 
ــر األراضــي الزراعيــة املناســبة واألمطــار  ــأة لقيــام زراعــة واســعة النطــاق مــن حيــث توفُّ فالظــروف مهيّ
الكافيــة، إضافــة لوجــود جمــرى مائــي دائــم يســمح بــري مســاحات واســعة مــن األراضــي داخــل املدينــة 
ويف حميطهــا. كمــا أن األمطــار الــي هتطــل يف منطقــة دمشــق تكفــي لقيــام نشــاط رعــوي واســع يُغّطــي 

احلاجــة مــن األصــواف الازمــة لقيــام صناعــة نســيج متطــورة)16(.
وأمــا العامــل الثانــي الــذي ســاعد يف ازدهــار دمشــق وغناهــا فهــو موقعهــا اجلغــرايف علــى الطــرق 
التجاريــة الواصلــة بــن األناضــول واجلنــوب الســوري مــن ناحيــة وبــن بــاد الرافديــن وســواحل البحــر 
املتوســط ومصــر مــن ناحيــة أخــرى. وهنــاك دالئــل كثــرة علــى الغنــى الــذي حصلــت عليــه دمشــق مــن 

موقعهــا التجــاري ســنعرض هلــا يف حينــه.

2_ اسم دمشق يف الوثائق القدمية: 
وننتقــل اآلن للحديــث عــن ورود اســم دمشــق يف الوثائــق القدميــة، وحماولــة تفســر معنــى هــذا 

االســم. 
عُرفــت منطقــة دمشــق )وال نقصــد املدينــة هنــا( يف مصــادر الدولــة اآلشــورية القدميــة، ويف رســائل 
العمارنــة مــن مصــر )القــرن الرابــع عشــر ق.م( باســم بــاد » آبــوم، آب، آبــو«، وهــذه كلمــة أّكاديــة تَعــي 
ــي  ــو يف املناطــق ال ــروف أن القصــب ينم ــن املع ــاد القصــب، وم ــمَّى ب ــاد تُس القصــب، أي أن هــذه الب
ــر فيهــا كميــات كبــرة مــن امليــاه، وهــذا يــدل علــى أن منطقــة دمشــق كانــت غنيــة مبواردهــا املائيــة. تتوفَّ
 وإذا مــا عُدنــا إىل النصــوص الــي يَــِرد فيهــا هــذا االســم، للداللــة علــى منطقــة دمشــق، جنــد مثــاً 

)15( - العالقات بين الدولة اآلشورية ودول المدن اآلرامية في شمال سورية حتى منتصف القرن التاسع ق. م: جباغ قابلو، ص 126. 

)16( األقاليم الجغرافية السورية: عادل عبد السالم، ص 355 وما بعدها 
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يف أرشــيف مــاري )النصــف األول مــن القــرن الثامــن عشــر ق.م( رســالًة أرســلها أحــد قــادة ملــك آشــور 
مششــي أدد األول )1810 – 1780 ق.م(، الــذي كان يقــود محلــة عســكرية يف مناطــق بــاد أبــوم، يُشــر 
ــدُّم  ــه يعجــز عــن التق ــة مــن دمشــق(، ولكن ــة حــدارا )رمبــا عــدرا القريب ــه وصــل إىل منطق ــا إىل أن فيه
أكثــر بســبب كثافــة القصــب. وأمــا يف الوثائــق املصريــة فــرد ذكــر بــاد أبــوم يف الرســالة 53 مــن رســائل 
العمارنــة، وهــي الرســالة الــي وجههــا أكيــزي ملــك قطنــا )تــل املشــرفة احلاليــة بالقــرب مــن محــص( إىل 

ملــك مصــر أمنحتــب الرابــع )1352 – 1336 ق.م()17(.
أمــا أوَُّل ذِكــر الســم دمشــق فيأتينــا مــن النصــوص املصريــة، إذ ُذكــر االســم بصيغــة )ت م س ق( علــى 
جــدران معبــد الكرنــك ضمــن القائمــة الــي تضمَّنــت أمســاء املــدن الــي غزاهــا امللــك املصــري حتومتــس 

الثالــث )1468 – 1436 ق.م(، يف عــام حكمــه الثالــث والثاثــن)18(. 
والتهجئة نفسها لاسم تَِرد يف نصٍّ يَعود لعهد امللك أمنحوتب الثالث )1391 – 1353 ق.م()19(.

ويَــِرد االســمُ يف أربــع رســائل مــن رســائل العمارنــة بصيغــة مشــاهبة تقريبــاً للصيغــة احلاليــة لاســم: 
ففــي الرســالة رقــم 53 يــرد االســم بصيغــة تــي – مــا – اش - قــي، ويف الرســالة 107 يــرد االســم بصيغــة 
دي – مــاش - قــا، ويف الرســالة رقــم 197 تــرد الصيغــة دو – مــا – اش - قــا، ويف الرســالة 297 وهــي 
مرســلة مــن كامــد اللــوز إىل مصــر، وتُعَــدُّ مــن رســائل العمارنــة، ُكتــب اســم دمشــق فيــه بصيغــة تــا – مــا 
– اش - قــا، وجتــب اإلشــارة هنــا إىل أن هنايــة االســم هــي هنايــة إعرابيــة وال عاقــة هلــا بأصــل االســم)20(. 

إذن وثائــق العمارنــة تُشــر إىل البــاد باســم »أب، آبــو«، وإىل عاصمــة هــذه البــاد باســم دمشــق. 
وإذا مــا انتقلنــا إىل العهــد القديــم فنــرى أنــه يذكــر املدينــة بأكثــر مــن موقــع بصيــغ قريبــة مــن االســم 
احلــايل للمدينــة، وإن كان بتشــكيل خمتلــف لبدايــة االســم، فمــرّة يكتــب دَمَشــق وأحيانــاً دُمشــق، ولكــن مــا 

يلفــت االنتبــاه يف العهــد القديــم ذِكــرُه الســم املدينــة بصيغــة دارمســق)21(. 
وأمــا النصــوص اآلشــورية فتُشــر إىل املدينــة بامسهــا كمــا هــو، أي: دمشــق، ويف أحيــان أخــرى تُشــر 

إليهــا باســم: شــا إم ريشــو. 
وأخراً يَِرد االسمُ دمشقُ يف نقش السفرة اآلرامي بنفس صيغته احلالية. 

ممــا ســبق نــرى أن اســم دمشــق يــرد يف نصــوص خمتلفــة مــن ســورية ومصــر وبــاد الرافديــن، منــذ 
منتصــف األلــف الثانــي ق.م، بصيغــة ال تــكاد ختتلــف عــن االســم احلــايل للمدينــة، وينحصــر اخلــاف 

أنــه يف بعــض األحيــان يُســتبدَل حــرف الــدال يف بدايــة االســم حبــرف التــاء. 
ــر عــن  ــة _ تســمية آرام للتعب ــوش _ اآلشــورية أو اآلرامي ــه ورد يف بعــض النق ــر أخــراً إىل أن ونُش
ــة آرام دمشــق  ــراً عــن أمهي ــك تعب ــداً، ورمبــا كان ذل ــة حتدي ــة، وليــس عــن املدين مملكــة دمشــق اآلرامي
وتفوقهــا، مــن حيــث القــوة العســكرية واالقتصاديــة، علــى باقــي اإلمــارات اآلراميــة الــي كانــت قائمــة يف 
املنطقــة الســورية، وأصبــح مــن املتعــارف عليــه يف األوســاط العلميــة أنــه عندمــا يــرد يف النقــوش القدميــة 

)17( مراسالت العمارنة الدولية، وثائق مسمارية من القرن 14 ق.م: فاروق اسماعيل. الرسالة 53.

)18( المصادر القديمة في تاريخ دمشق: علي أبو عساف، مجلة دراسات تاريخية العدددان 41 – 42 العام 1992 ص 66.

.Ancient Damascus: Wayne Pitard. p 7 :- )19(

)20( أخبار دمشق وبالد أُب في مراسالت العمارنة: فاروق اسماعيل، الحوليات األثرية العربية السورية. المجلدان 45 – 46، العام 2002 - 2003 ص 66. 

)21( المصادر القديمة في تاريخ دمشق: علي أبو عساف ص 66. 



العدد األول - 202021

اســم آرام دون أن يكــون مُلحَقــاً بــه اســمٌ آخــر فيكــون املقصــود هــو آرام دمشــق. وكمثــال علــى ذلــك نــورد 
مــا ورد يف نقــش زكــور ملــك محــاه ولعــش: »فوحــد ضــدي برهــدد بــن حزائيــل ملــك آرام ســتة عشــر ملــكاً 

)هــم( برهــدد وجيشــه ...«)22(.

3_ معنى اسم دمشق: 
وحنــاول اآلن أن نُلقــي نظــرة حــول معنــى االســم دمشــق، ففــي احلقيقــة ال يوجــد اتِّفــاق بــن الباحثــن 
حــول أصــل االســم ومعنــاه. ففيمــا مضــى كان هنــاك شِــبه اتِّفــاق بــن الباحثــن علــى أن االســم ذو أصــل 

ســاميّ، وميكــن أن جنــد لــه معنــى مــن خــال البيئــة العامــة للمدينــة وحميطهــا. 
فمــن الباحثــن مــن يــرى أن الــدال يف بدايــة االســم هــي اختصــار لكلمــة »دار«، وأمــا »مســق« فهــو 
ــى  ــذي حيمــل املعن ــم، وال ــي القدي ــن لغــات املشــرق العرب اســم مفعــول مــن الفعــل ســقى املشــرتك مــا ب

ــقِيّة.  ــدار املَس ــى االســم: ال ــح معن ــايل يصب ــة، وبالت نفســه للفعــل بالعربي
وهنــاك معنــى آخــر لاســم يقــرتب مــن املعنــى األول، ولكنــه ينطلــق مــن أن الــدال يف بدايــة االســم إمنــا 
ــى هنــا إمكانيــة التبــادل بــن الشــن والســن(  تشــر إىل االســم: ذو أو ذات، باإلضافــة إىل مشــق )ويُراعَ

والــي هــي مــن الفعــل »ســقى«، ومــن ثــم يصبــح املعنــى: »ذات الســقاية أو ذات الســقي«. 
وهنــا ميكــن أن جنــد تفســراً آخــر لاســم إذا كانــت امليــم يف االســم مُشــدَّدة كمــا تــرد يف العهــد القديم 
)أخبــار األيــام الثانــي(، فيُصبــح معنــى كلمــة مســق / مشــق: الرتبــة الكلســية أو الغضاريــة باملقارنــة مــع 
اللغــة العربيــة، فاملشــق يف اللغــة العربيــة تعــي الرتبــة الغضاريــة، وبالتــايل يصبــح معنــى اســم دمشــق »ذات 

الرتبــة الكلســية أو الغضاريــة«)23(. 
وكمــا أشــرنا أعــاه فــإن هــذه التفســرات تنطلــق مــن ماحظــة البيئــة الطبيعيــة للمدينــة، مــن حيــث 

وفــرة مياههــا وطبيعــة تربتهــا.
وأمــا عــن تفســر االســم كمــا ورد يف بعــض أســفار العهــد القديــم »دار مســق«، فقــد اقتـُـرح أن االســم 
مركــب مــن اســم املــكان »دار« واالســم »مــش« الــذي هــو _ كمــا يقــول أصحــاب هــذا الــرأي _ اختصــار 
الســم إلــه الشــمس » مشــش »، وقــد أحُلــق حــرف القــاف يف هنايــة االســم بــدالً مــن املقطــع »كــي« الــذي 

يُشــر يف اللغــة األّكاديــة عــادةً إىل أن االســم املعــي هــو اســم مــكان جغــرايف)24(. 
وحنــن ال منيــل إىل هــذا الــرأي، ألن مدينــة دمشــق مل تكــن معروفــة كمركــز مــن مراكــز عبــادة إلــه 

ــدُّون إلــه الطقــس »حــدد أو أدد« هــو معبدوهــم الرئيــس.  الشــمس، واآلراميــون عامــة كانــوا يَعُ
ولكــن عنــد احلديــث عــن أصــل االســم ومعنــاه، ال بــد مــن اإلشــارة إىل اجتــاه آخــر يف البحــث يف هــذه 
القضيــة، يــرى أن التفســرات الــي انطلقــت مــن أن االســم ســاميُّ األصــل مل تُعــطِ تفســرات مقنعــة ملعنــى 
ــز بشــكل أساســي علــى عــدم وجــود تفســر واضــح لوجــود حــرف الــدال يف بدايــة االســم،  االســم، وهــي تُركِّ
الــذي ُفســر كمــا رأينــا أعــاه بوجــوه خمتلفــة تنطلــق كلهــا مــن قواعــد لغــات املشــرق العربــي القديــم، مــع 

)22( اللغة اآلرامية القديمة: فاروق اسماعيل، ص 211.

)23( اللغة اآلرامية القديمة: فاروق اسماعيل ص 66، 67.

)24( المصادر القديمة في تاريخ دمشق: علي أبو عساف دراسات تاريخية العددان 41 – 42 العام 1992. ص 67.
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مقارنتــه باللغــة العربيــة، ولذلــك يــرى بعــضٌ مــن أصحــاب هــذا الــرأي وجــوبَ البحــث عــن أصــل اســم 
دمشــق خــارج إطــار لغــات املشــرق العربــي القديــم، دون أن يُحــدِّدوا اإلطــار الــذي جيــب البحــث فيــه)25(. 
وأخــراً _ فيمــا خيــص اســم املدينــة وتفســره _ ال بــد مــن الوقــوف عنــد االســم الــذي يــرد يف بعــض 
نصــوص اإلمراطوريــة اآلشــورية احلديثــة أال وهــو: شــا – إمــري – شــو، أو كمــا يُقــرأ أيضــاً شــا -  محــر 

– شــو. 
وأمــا عــن معنــى هــذه التســمية فقــد ُطرحــت فرضيــات عديــدة، ولكنهــا يف معظمهــا تنطلــق مــن مبــدأ 
أن الكاتــب اآلشــوري وقــع يف خطــأ أثنــاء الكتابــة، فعوضــاً مــن أن يكتــب دمشــق، كتــب االســم بالشــكل 
الــذي أوردنــاه قبــل قليــل، ولكــن هــذه التفســرات القــت رفضــاً مــن قبــل أغلبيــة الباحثــن، ألنــه مــن غــر 
املعقــول أن يُخطــئ كاتــب يف القصــر اآلشــوري بكتابــة نــص ملكــي، وخاصــة عندمــا يكــون األمــر متعلِّقــاً 

باســم مدينــة معروفــة، تُعَــدُّ مــن خصــوم اآلشــورين الرئيســيِّن يف هــذه املرحلــة مــن تارخيهــم.
ومــا يذهــب إليــه معظــم الباحثــن اليــوم هــو أن الكتابــة صحيحــة، ومعناهــا »بــاد احلمــر، أو كمــا 
تــرد أحيانــاً بــاد محــره«. أمــا عــن تفســر ســبب تســمية اآلشــوريِّن املدينــَة هبــذا االســم، فــا شــك أنــه 
ينبــع مــن موقــع دمشــق التجــاري ودورهــا يف جتــارة العــامل القديــم، فمــن املعلــوم أنــه كانــت هنــاك عــدة 
طــرق جتاريــة تنطلــق مــن مواقــع خمتلفــة مــن هنــر الفــرات، حاملــة بضائــع بــاد الرافديــن حنــو شــواطئ 
البحــر املتوســط أو اجلنــوب الســوري، وكانــت الطريــق الــي تتَّجــه إىل اجلنــوب الســوري تصــل أوالً إىل 
تدمــر فقطنــة )املشــرفة حاليــا ً(، ومنهــا نــازاال )القريتــن حاليــاً(، ومــن ثَــمَّ تنحــدر جنوبــاً حنــو دمشــق، 

ومنهــا تُتابــع الطريــق إىل غــزة عــر أعــايل وادي األردن فمصــر. 
وفيمــا يتعلَّــق بالطــرق املتجهــة مــن األناضــول جنوبــاً، فإهنــا تســتخدم املمــرات الطبيعيــة كســهل 
العمــق وســهل الغــاب وصــوالً إىل دمشــق لتتَّحــد مــع الطريــق القادمــة مــن بــاد الرافديــن وتتابــع معهــا 

حنــو اجلنــوب. 
كمــا أن الطريــق القادمــة مــن جنوبــي اجلزيــرة العربيــة كانــت تتفــرَّع بعــد وصوهلا إىل مشــايل اجلزيرة 
ــن أو مشــايل ســورية  ــاد الرافدي ــع حنــو ب ــا إىل دمشــق ويُتاب ــة إىل عــدة طــرق، يتَّجــه واحــد منه العربي

فاألناضــول. 
ــل  ــل تدجــن اجلم ــل الرئيســة يف هــذه التجــارة، قب ــت واســطة النق ــا إىل أن احلمــر كان ونشــر هن
وحلولــه حمــل احلمــار يف هــذا الــدور، وكانــت دمشــق حباجــة ألعــداد كبــرة مــن احلمــر لتُغّطــي حاجــات 
جتارهتــا الواســعة، ومــن هنــا كانــت أعدادهــا كبــرة يف املدينــة وحميطهــا، وهــذا جعــل اآلشــورين يطلقــون 

عليهــا هــذا االســم)26(.

رابعًا _ تاريخ دمشق يف عصرها اآلرامي:
ــى االســم، ســنحاول  ــا معن ــة وبيَّن ــا وردت يف مصــادر خمتلف ــد أن اســتعرضنا أمســاء دمشــق كم بع
اآلن اســتعراض تاريــخ املدينــة يف عصرهــا اآلرامــي، وذلــك مــن خــال نقــاطٍ عــدة أمههــا املصــادر الــي 

.Ancient Damascus: Wayne Pitard, P 7 – 8 )25( 

)26( دمشق في النصف األول من األلف األول ق.م عوامل اقتصادية وسياسية: جباغ قابلو، مجلة مهد الحضارات، العدد 13 -14 ص 41.
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نعتمدهــا عنــد دراســتنا تاريــخ دمشــق اآلراميــة، ونشــوء هــذه اململكــة وتوســعها، وعاقتهــا مــع خمتلــف 
الــدول الــي كانــت يف حميطهــا، وهنايتهــا علــى يــد العــدو التارخيــي لآلراميــن أال وهــو اآلشــوريون.

1_ مصادر دراسة دمشق اآلرامية: 
ــة، أي  ــا القدميــة للمصــادر احمللي ــخ دمشــق يف عهوده ــد دراســتنا لتاري ــد عن ــا نفتق لألســف، فإنن
ــة، وبســبب تواصــل  ــة نفســها أو حميطهــا القريــب، فاملدين ــة مــن املدين وثائــق ونصــوص ومعطيــات أثري
ــدِّم  ــعة تُق الســكن فيهــا منــذ مــا ال يقــل عــن أربعــة آالف عــام، مل جتــِر فيهــا أعمــال تنقيــب أثريــة مُوسَّ
لنــا معطيــات مهمــة عــن تارخيهــا، ســواء أكانــت هــذه املعطيــات ماديــة )أي بقايــا أبنيــة أو لقــى ممــا كان 
يســتعمله النــاس يف حياهتــم اليوميــة(، أو كتابيــة ميكــن أن تُلقــي الضــوء علــى تاريــخ املدينــة مــن وجهــة 
نظــر أهلهــا، وليــس مــن وجهــة نظــر أعدائهــا كمــا هــو احلــال حاليّــاً عندمــا نــدرس تاريــخ املدينــة، وكمــا 

ســيمر معنــا بعــد قليــل. 
املصــدر األول الــذي يــرد فيــه ذكــر لدمشــق هــو العهــد القديــم، الــذي يتحــدث عــن بدايــة تأســيس 
ــل فيمــا بعــد يف احلــوادث الــي جــرت بــن ملــوك آرام دمشــق وملــوك كلٍّ مــن  ملكــة آرام دمشــق، ويُفصِّ

إســرائيل ويهــوذا. 
ولكــن وكمــا أشــرنا أعــاه فــإن هــذا املصــدر جيــب التعامل معه حبذر شــديد، فهو ملــيء بالتناقضات، 
ويتنــاول األحــداث بعموميــة، فعندمــا يتحــدَّث عــن احلــروب بــن الطرفــن فإنــه يف األغلــب ال يذكــر ســبباً 
واضحــاً للحــرب، وال يُحــدِّد مكاهنــا أو وقتهــا بدقــة، وكــم كان عــدد القــوات، وكــم كانــت اخلســائر، ويربــط 
نتائــج هــذه احلــروب دومــاً بغضــب اإللــه أو رضــاه عــن ملوكهــم، فعندمــا يُهزمــون فــإن ذلــك عائــد إىل أن 
هــؤالء امللــوك أذنبــوا حبــق الــرب، وإذا مــا انتصــروا علــى ملــوك آرام دمشــق فذلــك ناتــج عــن رضــا الــرب 

عــن ملوكهــم ألهنــم أحســنوا بعــن الــرب. 
لذلــك نقــول إن هــذا املصــدر يُمكــن أن يُســتأنس بــه يف حــال انعــدام املصــادر األخــرى األكثــر 

منــه.  مصداقيــة 
وأمــا املصــدر املهــم الثانــي، الــذي يُعتمــد عليــه يف دراســة تاريــخ آرام دمشــق، فهــو املصــادر اآلشــورية، 
فمــن املعلــوم أن حربــاً اســتمرت قرابــة قــرن مــن الزمــان جــرت بــن اآلشــورين وآراميــي دمشــق، وإن كانــت 
علــى أوقــات متقطعــة، وأن آرام دمشــق تزعَّمــت اإلمــارات الســورية اآلراميــة وغــر اآلراميــة )الفينيقيــة 
واحلثيــة اجلديــدة وإســرائيل(، يف أكثــر مــن مواجهــة مــع اآلشــورين، الذيــن كانــوا حياولــون فــرض 

ســيطرهتم علــى مناطــق غــرب الفــرات. 
ولقــد تــرك لنــا امللــوك اآلشــوريون املختلفــون مــن عهــد شــلمناصر الثالــث )859 -–824 ق.م( وحتــى 
ســقوط دمشــق علــى يــد امللــك تيغــات باصــر الثالــث )745 -–727 ق.م( جمموعــة كبــرة مــن النصــوص 

الــي تتحــدث عــن هــذه احلــروب. 
ــة أن  ــن ناحي ــم، م ــد القدي ــث الشــكل عــن نصــوص العه ــن حي ــراً م ــف كث وهــذه النصــوص ال ختتل
ــل وجهــة النظــر املعاديــة لآلراميــن، وبالتــايل فإنــه ســيُخفي كلَّ مــا مــن شــأنه أن يُعلــي مــن  كاتبهــا يُمثِّ
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شــأهنم، وعلــى العكــس ســيُظهر ويُمجِّــد مــن انتصــارات 
ملــوك آشــور، ومقــدار اجلزيــات والغنائم الــي فرضوها 

ومجعوهــا مــن آرام دمشــق. 
ولكــن النصــوص اآلشــورية باملقابــل ختتلــف عــن 
نصــوص العهــد القديــم، مــن حيــث أهنا تُقــدِّم تفصيات 
للحــروب الــي جــرت بــن الطرفــن، حبيــث تتشــكل 
احلــروب؛  هــذه  عــن  تقريبــاً  واضحــة  صــورة  لدينــا 
فمثــاً عنــد احلديــث عــن معركــة قرقــر يذكــر امللــك 
اآلشــوري مســار رحلتــه حتــى وصولــه إىل املــكان الــذي 
جــرت فيــه املعركــة، ويذكــر القــوى الــي واجههــا، وكان 
ــى رأســها ملــك آرام دمشــق وحلفــاؤه الســتة عشــر،  عل
ــا كل واحــد مــن  ــي قدَّمه كمــا يذكــر مقــدار القــوات ال
هــؤالء احللفــاء يف هــذه املعركــة احلامســة، فالنــص هنــا 
يُقــدِّم صــورة حيّــة عــن هــذه املعركــة، وإن كان يبالــغ 
ــا النصــوص  ــا، كمــا تُفيدن يف نتيجتهــا كمــا ســيمرُّ معن
اآلشــورية يف التعــرف علــى املناطــق الــي كانــت خاضعــة 
حلكــم ملــوك دمشــق، ومــدى توسُّــع نفوذهــم، وهــذا مــا 

ال جنــده يف أيٍّ مــن املصــادر األخــرى.
الــذي نعتمــده يف دراســة  وأمــا املصــدر الثالــث، 
اآلراميــة،  النصــوص  فهــو  اآلراميــة،  دمشــق  تاريــخ 
ــي تلقــي ضــوءاً،  ــة ال ــا بعــض النقــوش اآلرامي وحبوزتن
املدينــة، وهــذه  تاريــخ  ولــو بســيطاً، علــى جــزء مــن 
النقــوش جاءتنــا يف معظمهــا مــن خــارج دمشــق، ويعــود 
ــه  ــر في ــا يُذك ــن، وبعُضه ــوك دمشــق اآلرامي ــا ملل بعضه
اســم بعــض هــؤالء امللــوك، وإن كان النقــش يعــود مللــوك 

مــن خــارج آرام دمشــق. 

2_ حدود آرام دمشق واملناطق التابعة هلا: 
يف احلقيقــة، ال نســتطيع إعطــاء تصــوُّر واضــح عــن حــدود آرام دمشــق واتِّســاع نطاقهــا، فاملصــادر 
ــاً عنهــا وعــن أهــم مدهنــا، وســنحاول  ال تُســعفنا بذلــك، ولكــن النصــوص اآلشــورية تُعطينــا تصــوُّراً عامّ

فيمــا يلــي إلقــاء الضــوء علــى هــذا اجلانــب مــن تاريــخ آرام دمشــق. 
ممــا ال شــكَّ فيــه أن بدايــات آرام دمشــق كانــت تقتصــر علــى املدينــة، والبلــدات القريبــة منهــا التابعــة 

صورة اإلله حدد
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هلــا الــي تقــع يف إطــار مــا نســميه اليــوم »الغوطــة واملــرج«، وهــي يف ذلــك ال ختتلــف عــن باقــي دول املــدن 
اآلراميــة الــي قامــت علــى أســاس مدينــة مــع املناطــق الزراعيــة احمليطــة هبــا. 

ولكــن آرام دمشــق مــا لبثــت أن بــدأت بالتوسُّــع يف اجتاهــات حمــدَّدة: حنــو اجلنــوب )مناطــق حــوران 
واجلــوالن وشــرقي األردن(، وحنــن نعلــم أنــه كانــت توجــد هنــا جمموعــة مــن الدويــات اآلراميــة الصغــرة 
عــت بــن هنــري الزرقــاء يف اجلنــوب والرمــوك يف الشــمال، وقبيلــة طــوب  مثــل بيــت رحــوب، الــي توضَّ
ــي هنــر  ــى جان ــة واجلــوالن وعل ــاك جيشــور يف احلول ــت رحــوب، وهن ــي انتشــرت إىل الشــرق مــن بي ال
األردن، وصوبــه الــي كانــت أقــوى هــذه اإلمــارات والقبائــل يف منطقــة البقــاع الغربــي، ومعكــة الــي 
عــت علــى ســفوح جبــل الشــيخ اجلنوبيــة والغربيــة ويف البقــاع اجلنوبــي، وحنــو الشــمال الشــرقي)27(. توضَّ
ورمبــا كان اهلــدف مــن التوسُّــع يف هــذا االجتــاه تأمــن جــزء مــن الطريــق التجــاري القــادم مــن 

الشــمال، الــذي حتدثنــا عنــه آنفــاً، ووضعــه حتــت ســيطرة آرام دمشــق.  
 ويبــدو أن مدينــي يــرود وحواريــن الواقعتــن إىل الشــمال مــن دمشــق، كانتــا نقطتــن مُهمّتَــن علــى 
احلــدود الشــمالية لدمشــق اآلراميــة، ولكــن باملقابــل فــإن وجــود مملكــة محــاة اآلراميــة مشــايل دمشــق ال 

بــدَّ مــن أن يكــون قــد حــدَّ مــن توسُّــع دمشــق يف هــذا االجتــاه)28(. 
ــخ  ــة مــن تاري ــة الحق ــه متَّ يف مرحل ــدَّ أن ــي فــا ب ــاع الغرب ــرب، أي حنــو البق ــع حنــو الغ ــا التوسُّ وأم

دمشــق اآلراميــة. 
وال بــد مــن القــول يف هــذا اجملــال أن حــدود آرام دمشــق ومناطــق ســيطرهتا اختلفــت خــال مراحــل 
تارخيهــا املختلفــة، ولكــن يبــدو أهنــا بلغــت أقصــى اتِّســاع هلــا يف عهــد ملكهــا حزائيــل، الــذي حكــم يف 

النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع ق.م. 
وكمــا قلنــا أعــاه فــإن نصــوص امللــوك اآلشــورين تأتــي علــى ذكــر بعــض املــدن، الــي كانــت تتبــع آلرام 

دمشــق، ولــو مل تكــن هلــذه املــدن أمهيــة لَمــا ورد ذكرهــا يف هــذه النصــوص. 
إن أول ذكــر ألحــد ملــوك دمشــق يأتينــا مــن عهــد امللــك اآلشــوري شــلمناصر الثالــث )859 – 824 
ق.م(، وذلــك يف النصــوص الــي وضعهــا ختليــداً لذكــرى معركــة قرقــر، الــي وقعــت يف العــام الســادس 
مــن حكمــه، وواجَــه فيهــا حتالـُـفَ اإلمــارات الســورية برئاســة حاكمَــي دمشــق ومحــاة، ورغــم أن شــلمناصر 
ــه،  ــاً وعــاد أدراجــه إىل عاصمت ــه جنوب ــع طريق ــه مل يتاب ــة، إال أن ــث ادَّعــى انتصــاره يف هــذه املعرك الثال
ــد ذكــرى هــذه  ــي وُضعــت لتخلي ــع آلرام دمشــق يف النصــوص ال ــر ملــدن تتب ــايل فــا يوجــد أي ذك وبالت

املعركــة، ألن اجليــوش اآلشــورية مل تصــل باألصــل إىل حــدود آرام دمشــق. 
ــث ضــدَّ آرام دمشــق يف  ــود إىل محــات شــلمناصر الثال ــع آلرام دمشــق فتع ــدن تتب ــر مل ــا أول ذك أم
العامــن )738 و737 ق.م(، ويقــول شــلمناصر الثالــث يف أخبــار هــذه احلمــات إنــه واجــه جيــش حزائيــل 
ــه دمشــق  ــه، فرتاجــع حزائيــل إىل عاصمت ــه أحلــق اهلزميــة ب ــك آرام دمشــق عنــد جبــل »ســنرو«، وأن مل
متحصنــاً فيهــا، علــى حــن تابــع هــو محلتــه حنــو جبــل حــوران، ويذكــر يف أثنــاء ذلــك  تدمــره مدينــي 

)27( المصادر القديمة في تاريخ دمشق: علي أبو عساف، ص73.

.A Political History Of The Arameans: K. Lawson Younger Jr, P 557 )28(
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»دانابــو وماالخــو«)29(، وقــد تعــدَّدت اآلراء خبصــوص حتديــد هــذه املواقــع الثاثــة. 
ــن ُطرحــت  ــل الشــيخ، ولك ــه جب ــى أن ــا مضــى عل ــه فيم ــل »ســنر« كان يُنظــر إلي ــق جبب ــا يتعل ففيم
شــكوك كثــرة حــول صحــة هــذا االفــرتاض، وتعلَّقــت احلجّــة األساســية هلــذه الشــكوك، بتصــرف حزائيــل 
ملــك آرام دمشــق، فهــل مــن املعقــول أن حيشــد جيشــه عنــد ســفوح جبــل الشــيخ ويــرتك عاصمتــه دون أي 
محايــة، خصوصــاً أن طريــق محلــة شــلمناصر الثالــث ال ميكــن أن يكــون مــن اجلنــوب )حيــث يقــع جبــل 
الشــيح بالنســبة لدمشــق(، واألرجــح أن احلملــة كانــت إمــا قادمــة مــن الشــمال أو مــن الغــرب مــن ســهل 

البقــاع، لذلــك كان االقــرتاح البديــل عــن جبــل الشــيخ هــو جبــل الزبدانــي. 
وأمــا فيمــا يتعلَّــق مبدينــة »دانابــو« فــا يوجــد رأي هنائــيٌّ حــول موقعهــا، إذ اقــرتح البعــض أهنــا رمبــا 
تكــون صيدنايــا إىل الشــمال مــن دمشــق، واقــرتح آخــرون أهنــا رمبــا تكــون إحــدى املــدن الــي كانــت معروفــة 
يف العصــور القدميــة بــن إزرع والشــيخ مســكن. ويــرى أبــو عســاف أهنــا الدنيبــة / الذنيبــة جبــوار إزرع 
مــن ناحيتهــا اجلنوبيــة الغربيــة)30(. يف حــن يــرى طــرف ثالــث أن املعطيــات الــي بــن أيدينــا حتــى اآلن ال 
ــر معطيــاتٌ أخــرى تســمح بإعطــاء  تســمح بتحديــد مُقنِــع هلــذا املوقــع لذلــك ال بــد مــن االنتظــار حتــى تتوفَّ

جــواب أكثــر دقــة عــن هــذا املوضــوع)31(. 
ــي تُوصــف بأهنــا  ــا الخــو أو ماالحــا« ال ــة »م ــي مدين ــي يذكرهــا النــص فه ــة ال ــة الثاني ــا املدين وأم
مدينــة ملكيــة حلزائيــل، وفيهــا معبــد لإللــه »شــرا«، وهــذا يعــي أهنــا مدينــة كبــرة، ورمبــا كانــت املدينــة 
الثانيــة يف مملكــة آرام دمشــق. وتوجــد هنــا أيضــاً اقرتاحــات عــدة مــن الباحثــن لتحديــد املوقــع احلــايل 
هلــذه املدينــة، وكل املقرتحــات يف هــذا الصَّــدد تنطلــق مــن البحــث عــن موقــع موجــود حاليّــاً حيمــل امســاً 
ــر فيــه شــروط تتطابــق مــع وصــف املدينــة بأهنــا مدينــة ملكيــة، أي كبــرة  قريبــاً مــن االســم القديــم، وتتوفَّ
وحمصنــة، وفيهــا معبــد لإللــه »شــرا«، وكان مــن املقرتحــات الــي ُقدمــت يف هــذا اجملــال قريــة املليحــة 
الواقعــة يف الغوطــة الشــرقية علــى بعــد بضعــة كيلومــرتات مــن دمشــق. وهنــاك أيضــاً بعــض القــرى يف 
حمافظــة درعــا حتمــل أمســاء يدخــل فيهــا اجلــذر »م ل ح«، مثــل: »ملــح العطــش وملــح الشــرقية وملــح 
ــر  ــقَ القبــول مــن الباحثــن، ألن هــذه املواقــع كلَّهــا ال تتوفَّ الغربيــة »، ولكــن هــذه االقرتاحــات كلَّهــا مل تل
ــر فيهــا علــى  فيهــا املواصفــات املطلوبــة لتكــون مدينــة ملكيــة حلزائيــل ملــك آرام دمشــق، حيــث مل يُعثَ

آثــار تعــود لتلــك املــدة الزمنيــة. 
وتقــرتح هيلــن صــادر أن يكــون املوقــع هــو موقــع قريــة »صافيــة مــاح« بالقــرب مــن صلخــد، حيــث 
توجــد هنــا أطــال تعــود ملــا قبــل العصــر اهللنســي)32(. ويُوافــق علــي أبــو عســاف علــى هــذا الــرأي مؤكــداً 
أنــه كان هنــا معبــد للــربّ شــرا يف العصــر النبطــي، ومتتَّعــت بأمهيــة يف العصــر الرومانــي، ولكنــه يُســمِّيها 

قريــة »ملــح«، ويقــول إهنــا تقــع إىل الشــرق مــن مدينــة صلخــد علــى أطــراف الباديــة)33(. 
ــع  ــه جيــب البحــث عــن موق ــد جــدّاً إىل الشــرق، وأن ــع بعي ــن أن هــذا املوق ــضُ الباحث ــدَّ بع ــد ع وق

.Assyrian Rulers of the Early First Millennium BC II (858 – 745): A. KIRK Grayson. P 59 )29(

)30( المصادر القديمة في تاريخ دمشق: علي أبو عساف، ص 78 

.The Aramaeans , Their Ancient History, Culture, Religion: Edward Lipinski. P 352 )31(

)32( Le Eetats Arameens de Syrie: Helen Sader, P 266. 
)33( المصادر القديمة في تاريخ دمشق: علي أبو عساف ص 77.
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»ماخــو« يف منطقــةٍ إىل اجلنــوب مــن بصــر احلريــر، حتتــوي يف أمسائهــا علــى اجلــذر »م ل ح«)34(.
ونشــر أخــراً يف هــذا اجملــال إىل رأي ليبينســكي الــذي اقــرتح أن يكــون موقــع »ماخــو« هــو موقــع 
حاصــور )تــل القــدح حاليّــاً(، الواقعــة جنــوب غربــي حبــرة احلولــة ومشــال حبــرة طريــة، وينطلــق 
ليبينســكي يف رأيــه مــن أن حاصــور كانــت تشــكل أمهيــة اســرتاتيجية بالنســبة آلرام دمشــق، فهــي تقــع 
عنــد تقاطــع الطريــق الشــمايل اجلنوبــي املــؤدي إىل وادي البقــاع والطريــق املــؤدي إىل دمشــق الــذي يعــر 
ــد  ــوم عن ــة، الــي مت حتديدهــا الي ــة أســفل حبــرة احلول ــدة املمكن ــور الوحي ــد نقطــة العب هنــر األردن عن
جســر بنــات يعقــوب. ومــن ناحيــة أخــرى يفــرتض ليبينســكي أن ماالخــا )خــو( هــو االســم اآلرامــي املبكــر 
حلاصــور، وأهنــا حتتــوي علــى آثــار تعــود إىل القــرن التاســع ق.م، جتعــل منهــا مدينــة ملكيــة، وأن هــذه 

ــار جيــب أن تُنســب إىل حزائيــل ملــك آرام دمشــق، وليــس إىل آخــاب التوراتــي)35(. اآلث
لــت اجملــال  وحنــن منيــل إىل األخــذ بــرأي ليبينســكي يف هــذا اجملــال، خصوصــاً أن هــذه املناطــق مثَّ

اجلغــرايف الــذي جــرت فيــه حــروب حزائيــل التوســعية، الــي وصلــت بــه إىل مشــايل فلســطن. 
ــك اآلشــوري شــلمناصر  ــدة، أي مــدة املل ــا آرام دمشــق يف هــذه امل ــعت إليه ــي توسَّ ومــن املناطــق ال
ــم: منطقــة رامــوت – جلعــاد. وقــد  الثالــث وملــك آرام دمشــق، الــي نســتقي أخبارهــا مــن العهــد القدي
اقتُرحــت ثاثــة أماكــن معاصــرة لتكــون موقــع رامــوت – جلعــاد القدميــة: تــل الرميــت / رُميــت، تــل 
احلصــن، والرمثــا. ولكــن املواقــع الثاثــة مل تُعــطِ دالئــل حامســة علــى أهنــا رامــوت – جلعــاد القدميــة، وإن 
كانــت الكفــة متيــل لصــاحل الرمثــا الواقعــة علــى بعــد 15 كــم إىل الشــرق مــن إربــد يف األردن احلــايل)36(.
ومــن املــدن اآلخــرى الــي تُذكــر يف النصــوص وتُصــوَّر علــى حنــت بــارز يعــود لعهــد امللــك اآلشــوري 
تيغــات باصــر الثالــث )745 – 727 ق.م(: عشــرتوت، وهنــاك إمجــاع بــن الباحثــن علــى أن موقــع تــل 
العشــارة احلــايل، الواقــع علــى بعــد 10 كــم إىل الشــرق مــن الشــيخ مســكن يف حمافظــة درعــا، هــو موقــع 

»عشــرتوت« القدميــة)37(. 
ولدينــا مصــدر آخــر مــن املمكــن االســتئناس بــه عندمــا نريــد معرفــة مناطــق ســيطرة آرام دمشــق، 
وإن كان بصــورة غــر مباشــرة، ونقصــد بذلــك نصــوص امللــك اآلشــوري تيغــات باصــر الثالــث، فمــن 
املعلــوم أن هــذا امللــك هــو مــن كان قــد أهنــى الوجــود السياســي آلرام دمشــق، بعــد سلســلة مــن احلمــات 
خاضهــا ضدَّهــا بــن العامــن 738 – 732 ق. م، إذ يقــول تيغــات باصــر الثالــث يف إحــدى الكتابــات 
املتعلِّقــة هبــذا الشــأن: »حاصــرتُ واســتوليتُ علــى مدينــة )حــدارا(، موطــن أجــداد رحيانــو مــن بــاد 
دمشــق، املــكان الــذي وُلــد فيــه. محلــتُ 800 شــخص مــع ممتلكاهتــم وثراهنــم وغنمهــم وماعزهــم. نقلــتُ 
750 أســراً مــن مدينــي كوروصــا و ســامايا، باإلضافــة إىل 550 أســراً مــن مدينــة ميتونــا. مثــل التــل بعــد 

الطوفــان، دمَّــرتُ 591 مدينــة مــن مناطــق بــاد دمشــق الســتة عشــر«)38(. 
ويُفيدنــا هــذا النــص يف التعــرُّف مــن ناحيــة علــى مــدن أخــرى كانــت تتبــع آلرام دمشــق، وهــي مــدن 

)34( A Political History Of The Arameans: K. Lawson Younger Jr. P 560.
)35( The Aramaeans , Their Ancient History, Culture, Religion: Edward Lipinski. P 350 -351.

)36(  The Boundary between the Aramaean Kingdom of Damascus and the Kingdom of Irael: - Lemair, Andre   In: Aramaean Borders. 
Founding Editor M.H.E. Weippert. P 253. 

)37( The Aramaeans , Their Ancient History, Culture, Religion: Edward Lipinski. P 365. 
)38( - The Royal Inscriptions of Tiglath-pileser III )744 – 727 BC(, and Shalmaneser V )726 – 722 BC( , Kings of Assyria P 59. 
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حــدارا و كوروصــا وســامايا وميتونــا، ومــن ناحيــة أخــرى يُخرنــا النــصُّ بــأن آرام دمشــق كانــت مقسَّــمة 
إىل ســتَّ عشــرة مقاطعــة، وإن كان ال يُخرنــا بأمســاء هــذه املقاطعــات. 

وأمــا فيمــا يتعلــق مبوقــع هــذه املــدن األربــع، الــي وردت يف هــذا النــص، فباســتثناء حــدارا الــي هنــاك 
شــبه إمجــاع بــن الباحثــن علــى أهنــا مدينــة عــدرا الواقعــة علــى بعــد حنــو 25 كــم يف الشــمال الشــرقي من 
مدينــة دمشــق، وكمــا يُفيــد النــصُّ فهــذه املدينــة كانــت موطــن رحيانــو آخــر ملــوك آرام دمشــق، فــإن املــدن 
ــد هلــا حتــى اآلن، وأغلــب الفرضيــات تضعهــا يف مناطــق اجلنــوب  الثــاث األخــرى ال يوجــد حتديــد مُؤكَّ

الســوري أو األردن احلــايل)39(. 
3_ تاريخ آرام دمشق: 

كنــا قــد أشــرنا آنفــاً إىل أن األخبــار األوىل عــن آرام دمشــق تأتينــا مــن العهــد القديــم، ففــي ســفر 
ــب داود علــى هــدد عــزر بــن رحــوب ملــك صوبــه،  صموئيــل الثانــي اإلصحــاح الثامــن )3-8( يــرد: »وتغلَّ
الــذي كان ذاهبــاً ليســرتد ســلطته علــى هنــر الفــرات، وأخــذ منــه ألفــاً وســبعمئة فــارس وعشــرين ألفــاً مــن 
املشــاة، وقطــع مفاصــل أرجــل خيــل مجيــع املركبــات، وأبقــى منهــا مــا يكفــي ملئــة مركبــة، فجــاء اآلراميــون 
مــن دمشــق لنجــدة هــدد عــزر ملــك صوبــه، فقتــل منهــم اثنــن وعشــرين ألــف رجــل، وأقــام حكمــاً عليهــم 

...« )صموئيــل الثانــي، 8(. 
واحلقيقــة أن هــذا املقطــع مــن النــص يطــرح علينــا تســاؤالت عديــدة، ال جنــد إجابــات واضحــة 
ــن رحــوب.  ــه كان اب ــك صوب ــول يقــول: إن هــدد عــزر مل ــه ورحــوب، فه ــن صوب ــط ب ــا، أوهلــا اخلل عليه
ومــن املعلــوم أن رحــوب كانــت هلــم إمــارة مســتقلة عــن صوبــه، مــع إمكانيــة أن تكــون تابعــة هلــا، وإن كان 
ــه  ــن مــن مجــع اإلمارتــن رحــوب وصوب بطريقــة غــر مباشــرة، أو أن هــدد عــزر كان مــن رحــوب، ومتكَّ
ــب علــى هــدد عــزر عندمــا كان عنــد الفــرات  حتــت ســلطته. واألمــر الثانــي مــا ذكــره النــص أن داود تغلَّ
يســرتد ســلطته هنــاك، فــإذا أخذنــا هــذا النــص حبرفيتــه فهــذا يعــي أن داود مل يَهــزم هــدد عــزر، ألنــه مل 
يكــن موجــوداً يف صوبــه أصــاً، وإمنــا بعيــداً عنهــا مئــات الكيلومــرتات. ويبــدو أن غيــاب هــدد عــزر عــن 

ــه إليهــا لنجدهتــا.  صوبــه هــو الــذي دفــع بآراميــي دمشــق للتوجُّ
ولكــن يبقــى مــن غــر الواضــح بالنســبة لنــا أمــران اثنــان هنــا: أوهلمــا العاقــة بــن صوبــه ودمشــق، 
أي هــل كانــت دمشــق بالفعــل تتبــع لصوبــه؟ وثانيهمــا هــل كانــت منطقــة الفــرات تتبــع بالفعــل لصوبــه؟ 

ومَــن هــي اجلهــة الــي نازعتهــا ســلطتها هنــاك؟ 
مــن جهتنــا نقــول إن دمشــق رمبــا كانــت تتبــع لصوبــه، ولكننــا نشــكُّ يف أن منطقــة الفــرات كانــت تتبــع 
هلــا، وذلــك لبعــد املســافة بــن املنطقتــن وفاصــل الباديــة بينهمــا، فلــو كانــت بالفعــل منطقــة الفــرات تتبــع 
هلــا، لكانــت صوبــه مبثابــة مملكــة كبــرة جــدّاً مبفاهيــم تلــك األيــام، ولــكان هلــا قــوة وســلطان أكــر مــن 
الــذي نعرفــه عنهــا. وميكــن القــول بــأن هــدد عــزر مل يكــن موجــوداً فيهــا عنــد مهامجتهــا مــن قبــل داود، 

ولكــن ليــس يف منطقــة الفــرات. 
وأمــا عــن اســتياء داود علــى دمشــق فــا يوجــد ســوى هــذا اخلــر املقتطــع، أي أنــه انتصــر علــى القــوة 

)39( - The Aramaeans , Their Ancient History, Culture, Religion: Edward Lipinski P 364.
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الــي هبَّــت لنجــدة صوبــه، وعيَّــن والة علــى دمشــق وفــرض عليهــا اجلزيــة دون أي تفاصيــل حــول املــكان 
ــن كان يف دمشــق حــن تغلــب عليهــا؟ وهــذا مــا يــرد يف ســفر صموئيــل  ــزم فيــه هــذه القــوة، ومَ الــذي هَ

األول عــن العاقــة بــن داود وآرام صوبــه وآراميــي دمشــق. 
أمــا ســفر امللــوك األول فيُــورد خــراً يتعلَّــق بقيــام مملكــة آرام املســتقلة، ولكــن املســتقلة عمَّــن؟ فســفر 
صموئيــل يذكــر، كمــا أوردنــا قبــل قليــل، أن داود احتــلَّ دمشــق وأقــام فيهــا حاكمــاً وفــرض اجلزيــة 
عليهــا وعلــى ســائر اآلراميــن، ولكــن ســفر امللــوك يقــول إن رزون بــن أليــداع فــرَّ مــن عنــد ســيده هــدد 
عــزر ملــك صوبــه وأقــام لــه حكمــاً يف دمشــق، وهــذا التناقــض يف الروايــة ال نســتطيع إجيــاد تفســر لــه، 
ســوى أن داود رمبــا انتصــر علــى آرام صوبــه عندمــا كان هــدد عــزر عنــد الفــرات، ورمبــا يف هــذه املــدة 
أيضــاً اســتطاع احتــال دمشــق لغيــاب ملكهــا مــع قواتــه عنهــا بعيــداً عنــد الفــرات، ولكنــه عندمــا عــاد 
إىل منطقتــه اســتطاع اســتعادة أماكــه مــن داود، وبرأينــا فــإن هــذا هــو التفســر الوحيــد الــذي يُمكــن أن 

جيعــل الروايتــن مقبولتــن. 
أمــا كيــف تطــورت األحــداث بعــد داود، فســفر امللــوك األول )اإلصحــاح 11؛ 6 – 8( يذكــر أن ســليمان 
ــرَّ أمــام عيــي الــربّ، ومل يتبــع الــرب بــكل قلبــه مثــل داود  بــن داود عصــى اهلل، أو كمــا يقــول »فعــل الشَّ
أبيــه«، فقــرَّر الــربُّ معاقبتــه وتســليط األعــداء عليــه، وكان مــن بــن هــؤالء األعــداء رزون بــن أليــداع، وأثــار 
الــربُّ خصمــاً آخــر لســليمان هــو رزون بــن أليــداع، وكان هــرب مــن عنــد مــواله هــدد عــازر ملــك صوبــه، 
فجمــع إليــه رجــاالً وصــار رئيــس غــزاة عندمــا كان داود يُدمِّــر صوبــه، فذهبــوا إىل دمشــق وأقامــوا هبــا 

وملكــوا فيهــا، وكان خصمــاً إلســرائيل كل أيــام ســليمان. )امللــوك األول 11: 23 -25(.

 4- رزون حاكم دمشق: 
ــام داود  ــه أم ــك صوب ــاه أعــاه أن رزون اســتغلَّ هزميــة هــدد عــزر مل ــذي أوردن ــصُّ ال ــا الن ــن لن يُبيِّ
ــل هــدد عــزر(، لينتقــل إىل دمشــق هــو ومجاعــة مــن  ــا مــا ورد أعــاه مــن أن داود مل يُقاِب )نســتذكر هن

ــكاً يف دمشــق.  ــه مُل ــس ل أنصــاره ويُؤسِّ
إذا أخذنــا هــذه الروايــة بعــن االعتبــار يكــون رزون هــو امللــك املؤسِّــس آلرام دمشــق، ولكــن نســتطيع 
ــكاً  ــس مل ــا وأسَّ ــمَّ اســتقلَّ عنه ــن ثَ ــه، وم ــع لصوب ــت تتب ــي كان ــه كان يف األصــل يف دمشــق ال ــول بأن الق

ــاً بــه، ومعــه انتقــل مركــز الثقــل اآلرامــي جنوبــي ســورية مــن صوبــه إىل دمشــق.  خاصّ
وإذا كان رزون معاصــراً ألواخــر أيــام داود، وعاصــر حكــم ســليمان، فهــذا يعــي أنــه حكــم دمشــق حنــو 

منتصــف القرن العاشــر ق.م. 
وأمــا عــن تتمّــة السُّــالة احلاكمــة يف هــذا الوقــت يف دمشــق فيُفيدنــا يف ذلــك مقطــع آخــر مــن الســفر 
نفســه، أي ســفر امللــوك األول الــذي يــرد فيــه أن آســا ملــك يهــوذا مجــعَ كلَّ مــا لديــه مــن ذهــب وفضــة 
ــي  ــه: ليكــن بي ــال ل ــك آرام الســاكن يف دمشــق، وق ــون مل ــن حزي ــن طرميــون ب ــدد ب وبعــث هبــا إىل »بنه
وبينــك عهــد، كمــا كان بــن أبــي وأبيــك، وهــذا الذهــب والفضــة هديــة مــي إليــك، فانُقــضْ عهــدَك مــع 

بعشــا ملــك إســرائيل فينصــرف عــي«. )ملــوك أول 15: 18 – 20(. 
يُقدِّم لنا هذا املقطع من سفر امللوك األول سلسلة من ثاثة ملوك، من ملوك آرام دمشق، وهم:
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بــن هــدد، والــذي يُعــرف يف اآلراميــة باســم »برهــدد » أي ابــن هــدد، وهــدد هــو إلــه العاصفــة 
اآلراميــن.  والطقــس عنــد 

وامللــك الثانــي هــو »طرميــون«، باآلراميــة »طــب رامــان«، مبعنــى اخلــر، هــو اإللــه رامــان، ورامــان هــو 
صفــة لإللــه هــدد اآلرامــي. 

والثالث هو »حزيون«، ورمبا هذا االسم مشتق من الفعل اآلرامي »حزا«، مبعنى »رأى«. 
ولكــن مــا اســتوقف الباحثــن، يف هــذه السلســلة، العاقــة بــن حزيــون ورزون: فهــل حزيــون هــو ابــن 
رزون؟ وإذا كان كذلــك فلمــاذا مل يُتابــع النــصُّ السِّلســلَة ويقــول حزيــون بــن رزون )وهنــا تقــف السلســلة 

ألن رزون حســب روايــة ســفر امللــوك األول هــو مؤسِّــس األســرة احلاكمــة يف دمشــق(. 
وهنا ذهب الباحثون مذاهب شتى: 

فمنهم من قال إنه ال داعي لذكر السلسلة كلِّها، وأن حزيون هو بالفعل ابن رزون. 
والبعــض اآلخــر ذهــب إىل أن حزيــون ورزون مهــا شــخصية واحــدة بامســن خمتلفــن، وحنــن ال منيــل 
ــك بامســن خمتلفــن يف الســفر  ــه مــن غــر املعقــول أن يُذكــر مل ــرأي لســبب رئيــس وهــو أن إىل هــذا ال

نفســه مــن أســفار العهــد القديــم. 
ــاً،  ومنهــم مــن قــال إن رزون هــو بالفعــل كان اســتقلَّ بدمشــق عــن صوبــه، وأسَّــس فيهــا مُلــكاً خاصّ

اآلرامية
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ولكــن حزيــون جلــس علــى العــرش مــن بعــده، ومل يكــن ابنــاً لــه، وهــو اجلــدُّ لألســرة الــي حكمــت دمشــق 
خــال العقــود التاليــة)40(. 

واحلقيقــة ال توجــد لدينــا أي معلومــات عــن طرميــون وحزيــون مــن أي مصــدر كان، وحتــى برهــدد 
)األول( تقتصــر معلوماتنــا عنــه يف النــص الــذي أوردنــاه أعــاه مــن ســفر امللــوك األول، الــذي يُفيدنــا يف 
أن دمشــق يف عهــده بلغــت درجــة مــن القــوة دفعــت بآســا ملــك يهــوذا لطلــب مســاعدته العســكرية ضــدَّ 
خصمــه بعشــا ملــك إســرائيل، وهــو يف ســبيل إقنــاع برهــدد هبــذا الطلــب قــدَّم لــه كل مــا ميلــكُ مــن ذهــب 

وفضــة هديــًة، وبالفعــل لبَّــى برهــدد طلــب آســا، وتوجَّــه بقواتــه ضــد بعشــا وأحلــق بــه هزميــة كــرى. 
أمــا األمــر اآلخــر الــذي رُبــط ملــدة طويلــة مــع هــذا امللــك، فهــو النقــش اآلرامــي الــذي عُثــر عليــه يف 
الريــج مشــايل حلــب يف عــام 1930م، وحســب القــراءة األوىل للنقــش، الــي ســادت ملــدة طويلــة، واســتندت 
إىل ترميــم مــكان اســم واضــع النقــش، فــإن برهــدد أقــام نصبــاً لإللــه ملقــارت يف هــذا املــكان)41(. وقــد 
ــوذ مباشــراً أم غــر  ــر )ســواء كان هــذا النف ــوذ كب ــت ذات نف ــده كان ــك أن دمشــق يف عه اســتُدلَّ مــن ذل
ــن ملُكهــا مــن أن يُقيــم نصبــاً لــه هنــاك. ولكــن القــراءة اجلديــدة للنــص الــي قــام هبــا  مباشــر(، حتــى متكَّ
ــدت أن ال عاقــة لرهــدد الدمشــقي بالنقــش، وأن النقــش  الباحــث األمريكــي بيتــارد يف العــام 1985م، أكَّ
يعــود إىل حاكــم مل يكــن معروفــاً فيمــا مضــى، امسُــه برهــدد بــن عــرت مهــك، وأنــه كان حاكمــاً يف منطقــة 

حلــب، ورمبــا كان مــن الســالة نفســها الــي حكمــت يف أرفــاد، أي ســالة آجوشــي)42(. 
ــوك األول أن  ــة ســفر املل ــة فنســتنتج مــن رواي ــوك الثاث وأمــا عــن املــدة الــي حكــم فيهــا هــؤالء املل
برهــدد )األول( قــد اعتلــى العــرش عنــد مطلــع القــرن التاســع ق.م. وبالتــايل فــإن والــده طرميــون وجــدَّه 
حزيــون يكونــان قــد حكمــا يف النصــف الثانــي مــن القــرن العاشــر ق.م، بعــد رزون امللــك املؤسِّــس لألســرة 

احلاكمــة)43(. 

5_ برهدد الثاني )النصف األول من القرن التاسع ق.م(: 
ــى عــرش دمشــق، بعــد برهــدد األول، ابنُــه برهــدد الثانــي، الــذي نتعــرَّف عليه من خــال النصوص  تولَّ

ف أوالً عند النصوص اآلشــورية. اآلشــورية، إىل جانب نصوص العهد القديم، وســنتوقَّ
ــك اآلشــوري شــلمناصر الثالــث )859 – 824  ــا املل ــا مــن خــال النصــوص الــي تركهــا لن ــن لن يَتبيَّ
ق.م(، املتعلقــة مبعركــة قرقــر الــي جــرت يف العــام الســادس مــن حكمــه، أن برهــدد الثانــي كان احلاكــم 
األقــوى يف املنطقــة الســورية الفلســطينية بأكملهــا، وأنــه حــاول مجــع خمتلــف القــوى، الــي كانــت موجــودة 

يف هــذه املنطقــة، للوقــوف يف وجــه التوسُّــع اآلشــوري يف املنطقــة الســورية. 
لقــد أمــر شــلمناصر الثالــث بوضــع جمموعــة كبــرة مــن الكتابــات املتعلقــة مبعركــة قرقــر، كان بعضهــا 

خمتصــراً والبعــض اآلخــر مُطوَّالً. 
.Ancient Damascus:: Wayne Pitard. Pp 100 ,  )40(

, pp. 100 وما بعدها
)41( حول هذا النقش انظر: اللغة اآلرامية القديمة: فاروق إسماعيل، ص155. 

)42( اللغة اآلرامية القديمة: فاروق اسماعيل، ص158.

)43( اآلراميون تاريخاً ولغة وفناً: علي أبو عساف، ص62.
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ونـُـورد فيمــا يأتــي أحــدَ هــذه النصــوص: »خرجــتُ مــن مدينــة خلمان )حلــب(، احتلَّيتُ مــدن أرخوليي 
امللكيــة بارغــا وأرغانــا، أخــذتُ معــي ثرواتــه وغنائمــه ومتــاع قصــوره، قصــوره أســلمتُها للنــران. توجَّهــتُ 
مــن أرغانــا إىل مدينــة قرقــر، اقرتبــتُ أنــا مدينــة قرقــر، مدينتــه امللكيــة، مدينتـُـه امللكيــة دَمَّــرتُ وأســلمتُ 
للنــران؛ 1200 عربــة حربيــة، 1200 فــارس، 20 ألــف جنــدي تابعــن حلــدد إيــدري )برهــدد(، ملــك بــاد 
احلمــر )أي دمشــق(، 700 عربــة حربيــة، 700 فــارس، 10 آالف جنــدي تابعــن إلرخوليــي )ملــك( محــاة؛ 
200 عربــة حربيــة، ألــف جنــدي تابعــن آلخــاب )ملــك( إســرائيل؛ 500 جنــدي مــن جوبــا )جبيــل(؛ ألــف 
جنــدي مــن بــاد عرقاتــا؛ 200 جنــدي تابعــن ملاتــي بعــل )ملــك(  أرواد؛ 200 جنــدي مــن بــاد أوســناتا؛ 
30 عربــة حربيــة وألــف جنــدي تابعــن ألدون بعــل )ملــك( ســيانو، ألــف مجــال )هجانــة( تابعــن جلنــدب 
شــيخ العــرب، ألــف جنــدي تابعــن لبعســا بــن )عشــرة رحــوب( ملــك بــاد العمونيــن...؛ هــؤالء امللــوك 

االثنــا عشــر جــاء هبــم كحلفــاء لــه...«)44(. 
ــل  ــن لنــا هــذا النــص مكانــة وزعامــة دمشــق علــى باقــي الــدول الســورية الفلســطينية، وقــد أهَّ ويُبيِّ
دمشــق هلــذه الزعامــة حجــمُ القــوة العســكرية الــي قدمتهــا هلــذا التحالــف، فهــي قدمــت لوحدهــا أكثــر 
ممــا قدَّمَــه باقــي احللفــاء جمتمعــن، كمــا أن وضــع اســم برهــدد )الــذي يُســمَّى يف النــص حــدد – إيــدري( 

.Babylonian and Assyrian Historical text: A.L. Oppenheim. In: Ancient near Eastern Text. James Pritchard. P, 278 – 279 )44(
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ــد زعامــة دمشــق عليهــم، ومــع أن املعركــة جــرت علــى أراضــي محــاة إال  علــى رأس قائمــة املتحالفــن يُؤكِّ
أن اســمَ حاكــم دمشــق ســبق اســمَ حاكــم محــاه. 

وأمــا عــن نتائــج هــذه املعركــة، فرغــم أن شــلمناصر الثالــث ادعــى االنتصــار فيهــا، إال أن الواقــع رمبــا 
ــه مل ياحقهــم، وعــاد أدراجــه  كان غــر ذلــك، فشــلمناصر يقــول إن املتحالفــن فــرُّوا مــن أمامــه، إال أن
إىل عاصمتــه، فلــو كان بالفعــل انتصــر كمــا يدَّعــي لاحَــقَ علــى األقــل دمشــقَ زعيمــة املتحالفــن ضــدَّه. 
ــد إىل ســورية إال بعــد  واألمــر اآلخــر الــذي رمبــا يؤكــد عــدم حتقيــق النصــر يف هــذه املعركــة، أنــه مل يعُ

ســنوات، رمبــا قضاهــا يف التجهيــز حلملــة تكــون حامســة. 
وأمــا عــن أخبــار العهــد القديــم فيمــا يتعلَّــق بالعاقــة بــن برهــدد الثانــي وكاً مــن إســرائيل ويهــوذا، 
فســفر امللــوك األول يقــصُّ علينــا أخبــار حــروب جــرت بــن الطرفــن. ويبــدو أن شــرارة احلــرب انطلقــت 
بعــد أن طالــب برهــدد الثانــي آخــاب ملــك إســرائيل بتســليمه كلَّ ثرواتــه ونســائه وأفضــل أبنائــه )ملــوك 1؛ 
20 : 1 – 3(، وبعــد أن وافــق آخــاب علــى هــذا الطلــب يف البدايــة عــاد وتراجــع عــن ذلــك بتحريــض مــن 
أحــد األنبيــاء، فمــا كان مــن برهــدد الثانــي إال أن مجــع جيشــه وجيــوش حلفائــه وفــرض احلصــار علــى 
الســامرة، ولكــن وحســب روايــة ســفر امللــوك فــإن هــذا اجليــش فشــل يف اقتحــام املدينــة، وعلــى العكــس 

مــن ذلــك تعــرَّض هلزميــة كبــرة، وانتهــت هــذه املرحلــة مــن احلــرب )ملــوك أول 20: 16 – 34(. 
ــة  ــة الثانيــة مــن احلــرب فجــرت بعــد ثــاث ســنوات مــن هــذه األحــداث. وحســب رواي وأمــا املرحل
ســفر امللــوك األول فــإن ملــك إســرائيل آخــاب اتَّفــق مــع ملــك يهــوذا يوشــافاط، حملاربــة آرام دمشــق 
واســتعادة رامــوت جلعــاد منهــا، بدعــوى أهنــا باألصــل مــن ممتلكاهتــم، ولكــن املعركــة هــذه املــرة انتهــت 

بانتصــار برهــدد الثانــي علــى خصومــه، ومقتــل آخــاب ملــك إســرائيل )ملــوك أول 22: 30 – 40(.
وممــا ميكــن اســتنتاجُه مــن النصــوص املتعلِّقــة مبعركــة قرقــر، وأخبــار ســفر امللــوك األول، أن القــوى 
يف ســورية كانــت تتَّحــد عندمــا يدمههــا عــدوٌّ خارجــيٌّ، وهــو يف حالتنــا هــذه اآلشــوريون، وعندمــا يبتعــد 

خطــر هــذا العــدو تعــود هــذه القــوى ملنافســاهتا وحروهبــا بعضهــا مــع بعــض. 
6_ حزائيل )النصف الثاني من القرن التاسع ق.م(: 

حســب روايــة العهــد القديــم، فــإن حزائيــل )ومعنــى االســم باآلراميــة: لقــد رأى اإللــه إيــل( اســتغلَّ 
شــيخوخة برهــدد الثانــي ومرضــه، ليتخلــص منــه خبنقــه، وجيلــس علــى عــرش آرام دمشــق مكانــه )ملــوك 

ثانــي 8: 14 – 15(. 
ــل  ــد، حزائي ــر: »حــدد عــزر انتهــى إىل األب ــك آشــور فيذك ــث مل أمــا أحــد نصــوص شــلمناصر الثال
ابــن ال أحــد امتلــك عرشــه«)45(. إن وصــف النــص اآلشــوري حلزائيــل بأنــه »ابــن ال أحــد« يــدلُّ وفــق 

املصطلحــات اآلشــورية علــى أن حزائيــل مل يكــن مــن األســرة املالكــة، وأنــه مُغتصِــب للعــرش. 
ومل يُغيِّــر التبــدُّل يف األســرة املالكــة يف دمشــق مــن موقــف آرام دمشــق مــن اآلشــورين ومــن إســرائيل 
ويهــوذا، وهــذا يــدل علــى أن هــذه املواقــف كانــت اســرتاتيجية اتَّبعهــا ملــوُك دمشــق، وأن األمــر مل يكــن 
ــون عرشَــها، فحزائيــل اســتمرَّ علــى هنــج ســلفه برهــدد الثانــي يف الوقــوف  مُتعلِّقــاً باألشــخاص الذيــن يتولَّ

 .Assyrian Rulers of the Early First Millennium BC II (858 – 745): A. KIRK Grayson p 28 )45(
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يف وجــه التوسُّــع اآلشــوري يف ســورية، وحــاول جاهــداً اســتمرار احللــف الــذي كان قائمــاً يف معركــة 
ــن حزائيــل  قرقــر، وإن مل يكــن حليفــه يف هــذا اجملــال دائمــاً، أمــا فيمــا يتعلَّــق بإســرائيل ويهــوذا فقــد متكَّ

مــن فــرض ســيطرته وســطوته عليهمــا. 
ــع  ــا م ــي »وخــرج أخزي ــوك الثان ــوذا، فحســب ســفر املل ــة إســرائيل ويه ــه مبحارب ــل حكمَ ــدأ حزائي ب
يــورام بــن آخــاب لقتــال حزائيــل ملــك آرام يف رامــوت جلعــاد، فجــرح اآلراميــون يــورام فرجــع للعــاج يف 

ــي 8: 28 – 29(.  ــوك ثان ــاك ليعــوده يف مرضــه«. )مل ــك إىل هن ــا املل ــزل أخزي ــل، ون يزرعئي
يُبيِّــن هــذا النــصُّ حتالـُـفَ يهــوذا وإســرائيل للوقــوف معــاً يف وجــه حزائيــل، وأن املعركــة بينهمــا جــرت 
يف رامــوت جلعــاد، وهــي مناطــق عجلــون يف األردن، ومــع أن كاتــب النــص مل يَذكــر نتيجــَة املعركــة، ولكــن 
ــن مــن حتقيــق النصــر علــى أعدائــه، وأن ملــك إســرائيل يــورام أُصيــب جبــرح  مــن الواضــح أن حزائيــل متكَّ

مــات علــى إثــره. 
ويف أماكــن أخــرى مــن هــذا الســفر يُذكــر أن الــربَّ، وبســبب غضبــه علــى ملــوك إســرائيل ويهــوذا، 

قــام بتســليم بادمهــا حلزائيــل ملــك آرام دمشــق. 
هــذا عــن العاقــة مــع إســرائيل ويهــوذا، أمــا عــن العاقــة مــع اآلشــورين فكانــت أكثــر تعقيــداً 
ــرة الــي كان بإمــكان آشــور حشــدها يف وجــه  ــة بالنســبة لدمشــق، نظــراً للقــوة العســكرية الكب وصعوب
ــة دمشــق  ــدول الســورية بزعام ــف حتالفــت ال ــر، وكي ــة قرق ــا ســابقاً عــن معرك ــا حتدَّثن ــا. وكن خصومه

ومحــاه، للوقــوف يف وجــه تقــدُّم القــوات اآلشــورية يف ســورية. 
ــل  ــن حزائي ــم وب ــة األوىل بينه ــن املواجه ــرات عــدة. ولك ــك م ــد ذل ــرَّرت محــات اآلشــورين بع وتك
ــه  ــة العــام الثامــن عشــر مــن حكــم شــلمناصر الثالــث، حيــث يقــول يف إحــدى كتابات كانــت يف عــام محل
املتعلقــة هبــذه احلملــة: »يف العــام الثامــن عشــر مــن حكمــي عــرتُ هنــر الفــرات للمــرة السادســة عشــرة. 
حزائيــل )ملــك( دمشــق وضــع ثقتــه يف جيشــه الكبــر، وحشــد فرَقــه الــي ال تُحصــى. جعــل جبــل ســانرو 
املقابــل للبنــان قلعــة لــه )قاعــدة لــه(. أنــا قاتلتـُـه وهزمتـُـه، وقتلــتُ بالســاح ســتة عشــر ألفــاً مــن جنــوده، 
وســلبتُ منــه ألفــاً ومئــة وإحــدى وعشــرين عربــة حربيــة وأربعمئــة حصــان وكامــل معســكره. ومــن أجــل أن 
يُنقــذ حياتــه فــرَّ )مــن أرض املعركــة(. سِــرتُ وراءه وحاصرتــه يف دمشــق، مقــرِّه امللكــي. قطعــتُ أشــجار 

بســاتينه«)46(. 
وقــد تابــع اجليــش اآلشــوريُّ طريَقــه بعــد ذلــك إىل حــوران، حيــث أحــرق جمموعــة مــن القــرى واملــدن، 

ومــن ثـَـمَّ اســتلم اجلزيــة مــن مــدن ســاحل البحــر صــور وصيــدا ومــن ياهــو بــن عمــري ملــك إســرائيل.  
وقــد كــرَّر شــلمناصر الثالــث محلتَــه علــى جنوبــي ســورية ودمشــق خصوصــاً، يف العــام احلــادي 
ــن مــن دخــول دمشــق، وعــوَّضَ عــن  والعشــرين مــن حكمــه )838 ق.م(، ولكنــه ويف هــذه املــرة أيضــاً مل يتمكَّ
ذلــك باحتالــه _ كمــا يقــول _ ألربعــة مــن املــدن التابعــة هلــا، ومــن ثَــمَّ أخــذ اجلزيــة مــن صــور وصيــدا 

وجبيــل. 
نــت لوحدهــا  وممّــا أورده شــلمناصر الثالــث يف حولياتــه، عــن هاتــن احلملتــن، نــرى أن دمشــق متكَّ

.)Assyrian Rulers of the Early First Millennium BC II )858 – 745(: A. KIRK Grayson, P 48 )1 – 27 )46(
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مــن الوقــوف والصمــود أمــام اجليــوش اآلشــورية، وأن حزائيــل، رغــم اخلســائر الــي حلقت ببــاده وقواته، 
إال أنــه أصــر علــى عــدم اخلضــوع لآلشــورين، إذ ال يَذكــر شــلمناصر الثالــث يف أيٍّ مــن كتاباتــه أنــه 
اســتلم اجلزيــة منــه. واألمــر اآلخــر املهــم هــو ختلِّــي محــاه عــن التحالــف مــع دمشــق يف وجــه اآلشــورين. 
ل ســنداً مُهمّــاً لدمشــق يف  ل هــذا األمــر _ طبعــاً _ ضربــة قويــة لدمشــق، فحمــاه كانــت تُشــكِّ وشــكَّ
مقاومــة اآلشــورين مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن خــروج محــاه مــن احللــف جعــل املواجهــات بــن 
ــى أراضــي دمشــق، بعــد أن كانــت جتــري فيمــا  ــا _ عل اآلشــورين وآرام دمشــق جتــري _ كمــا مــر معن

مضــى يف مناطــق بعيــدة عنهــا، وغالبــاً علــى أراضــي محــاه. 
ومل تقــع أي مواجهــات بــن دمشــق وملكهــا حزائيــل مــن ناحيــة، واآلشــورين وملكهــم شــلمناصر 
الثالــث مــن ناحيــة أخــرى بعــد ذلــك. ويبــدو أن الســبب الرئيــس وراء ذلــك كان التمــرُّد الــذي وقــع يف آشــور 
ــف شــلمناصر  ــه وويلُّ عهــده الســابق، وقــد كلَّ ضــد امللــك شــلمناصر الثالــث، الــذي كان علــى رأســه ابنُ
الثالــث ابنـَـه اآلخــر مششــي أدد )اخلامــس( بالقضــاء علــى هــذا التمــرُّد، الــذي اســتغرق الســنوات األخــرة 

مــن حكــم شــلمناصر الثالــث، والســنوات األوىل مــن حكــم مششــي أدد اخلامــس )824 – 811 ق.م(. 
وباإلضافــة إىل مــا تُقدِّمــه لنــا نصــوصُ العهــد القديــم، والنصــوص اآلشــورية، عــن حزائيــل، يوجــد 
ــان يُفيــدان ولــو بشــكل جزئــي يف التعــرُّف علــى النشــاطات العســكرية هلــذا العاهــل  ــان آراميّ لدينــا نصّ

اآلرامــي الدمشــقي. 
النقــش األول مُــدوَّن علــى حليــة برونزيــة )جلــام فــرس(، عُثــر عليهــا يف جزيــرة ســاموس يف اليونــان، 
ــه: »الــذي أعطــى اإللــه هــدد لســيدنا حزائيــل مــن الــوادي  ــؤرّخ بأواخــر القــرن التاســع ق.م، وهــذا نصُّ يُ

)العمــق(. يف ســنة عبــور ســيدنا النهــر«)47(. 
ونُشــر هنــا إىل وجــود تفســرات عــدة هلــذا النقــش، فمــن الباحثــن مــن يــرى أن املقصــود هــو ســهل 
العمــق يف الشــمال الغربــي مــن ســورية، وأن املقصــود بالنهــر هــو هنــر العاصــي. ومنهــم مــن يــرى أن 
املقصــود هــو ســهل البقــاع اللبنانــي الــذي كان يُســمَّى أيضــاً العمــق. وهنــاك رأي ثالــث يقــول إنــه ال جيــب 
ــف عنــد عبــارة »عــر النهــر«، فحســب رأي هــؤالء  ــف كثــراً عنــد اســم الســهل بقــدر مــا جيــب التوقُّ التوقُّ
فحيثمــا وردت هــذه العبــارة يف النقــوش القدميــة فــكان يُقصــد هنــر الفــرات، وأن حزائيــل اســتغلَّ الرتاجــع 

اآلشــوري يف الســنوات األخــرة مــن حكــم شــلمناصر الثالــث، ليهاجــم آشــور علــى حدودهــا)48(. 
وأنــا أميــل إىل أن املقصــود يف هــذا النقــش منطقــة العمــق يف الشــمال الغربــي مــن ســورية، وأن 
حزائيــل قــام حبمــات إىل مناطــق يف الشــمال الســوري ومنهــا ســهل العمــق، ورمبــا كان وضــع هــذا 
النقــش مــن قِبــل أحــد قادتــه يف هــذه احلمــات. وميكــن االفــرتاض أن حزائيــل قــد اســتغل انشــغال 
اآلشــورين مبشــاكلهم الداخليــة، الــي أشــرنا إليهــا آنفــاً، ليدعــم ســلطتَه يف الشــمال الســوري. كمــا أنــه 
مــن املمكــن أن يكــون للتغيُّــرات الــي حدثــت يف محــاه نتيجــة اســتياء شــخص امســه زكــور علــى الســلطة 

ــا دور يف هــذه احلمــات.  فيه
وأمــا النقــش اآلخــر فهــو النقــش املعــروف باســم نقــش تــل القاضــي، وقــد عُثــر عليــه عــام 1993م 

)47( اللغة اآلرامية القديمة: فاروق اسماعيل، ص 29.

)48( Les Arameens A L` Age du Fer : Dion, P.E: P 201 – 202.
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علــى ســفوح جبــل حرمــون يف فلســطن. ورغــم الشــكوك املثــارة حولــه، فــإن النقــش يتحــدَّث مبدئيّــاً عــن 
حــروب جزائيــل يف تلــك املناطــق واالنتصــارات الــي حققهــا هنــاك، وهبــذه املناســبة أقــام هــذا النصــب 

هنــاك. 
وتبقــى أخبــار الســنوات األخــرة مــن حكــم حزائيــل غــر واضحــة بالنســبة لنــا، ولكن ومــن خال بعض 
اإلشــارات الــواردة يف ســفر امللــوك الثانــي اســتمرَّت حروبُــه خــال هــذه املرحلــة ضــد إســرائيل ويهــوذا، 
وتوجَّهــت أنظــاره حنــو الســاحل الفلســطيي ومدينــة القــدس، وهــذا األمــر أرعــب حكامهــا فاســرتضوه 

هبدايــا مثينــة)49(. 
ــه برهــدد  ــة حكــم حزائيــل بــن العامــن 804 -802 ق.م، وتــوىل الســلطة مــن بعــده ابنُ وكانــت هناي

ــي يف النصــوص اآلشــورية(.  ــث )مرئ الثال

7_ برهدد الثالث )مرئي(: 
ــى برهــدد الثالــث الســلطة يف آرام دمشــق يف وقــت جــرت فيــه تبــدُّالت إقليميــة كبــرة، فمــن ناحيــة  تولَّ
اســتقرَّت األمــور يف آشــور بعــد القضــاء علــى متــرُّد ويلِّ العهــد الســابق، وانشــغال امللــك اجلديــد جببهــات 
رمبــا كانــت أكثــر أمهيــة بالنســبة لــه، حيــث حــارب ضــدَّ أورارتــو يف الشــمال الشــرقي مــن آشــور، وضــدَّ 
بابــل إىل اجلنــوب منهــا. ولكــن ومــع صعــود أدد – نــراري الثالــث )811 – 782 ق.م( تبــدَّل الوضــع وعادت 
آشــور ملهامجــة ســورية، ومــن ناحيــة أخــرى اســتوىل املدعــو زكــور علــى الســلطة يف محــاه، وبــدأ مبمارســة 
ــع هبــا دمشــق، طــوال القــرن املاضــي يف  ــعية، مُهــدِّداً بذلــك املكانــة العليــا الــي كانــت تتمتَّ سياســة توسُّ

املنطقــة الســورية، لذلــك كان علــى برهــدد جماهبــة هــذه األخطــار جمتمعــة. 
إن املصــدر األول املهــم الــذي يذكــر برهــدد الثالــث هــو نقــش زكــور ملــك محــاه ولعــش، أو كمــا يُســمَّى 

أيضــاً نقــش آفــس )نســبة للمــكان الــذي عُثــر فيــه علــى النقــش بالقــرب مــن ســراقب(. 
وقــد أمــر زكــور بوضــع هــذا النقــش ختليــداً لذكــرى احلصــار الــذي فرضــه عليــه جمموعــة مــن حــكام 
الــدول الســورية خاصــة الشــمالية منهــا. والافــت أن مَــن كان علــى رأس هــذا احللــف هــو برهــدد ملــك 

آرام، ممــا يــدل علــى اســتمرار زعامــة دمشــق علــى العــامل الســوري يف هــذا الوقــت. 
ــكاً )هــم(  ــك آرام ســتة عشــر مل ــل مل ــن حزائي ــد ضــدّي برهــدد ب ــه: »... فوحَّ يقــول زكــور يف كتابت
برهــدد وجيشــه وبرجــش وجيشــه وملــك قــوه وجيشــه وملــك عمــق وجيشــه وملــك جرجــم وجيشــه وملــك 

مشــأل وجيشــه وملــك ملــز وجيشــه... »)50(. 
ويبــدو أن هــذه األحــداث وقعــت حنــو عــام 800 ق.م. وأمــا عــن الســبب الــذي كان وراء تزعُّــم برهــدد 
هلــذا احللــف، فــا بــد مــن أن يكــون وراء ذلــك ســببان، أوهلمــا اســتياء زكــور علــى الســلطة يف محــاه، بعــد 
خلــع األســرة الــي كانــت حتكمهــا منــذ مــا يزيــد علــى نصــف قــرن، والــي دخلــت يف حلــف مــع دمشــق أكثــر 
مــن مــرة يف مواجهــة اآلشــورين كمــا مــر معنــا آنفــاً، وثانيهمــا، رمبــا كان سياســة توسُّــعية بــدأ بانتهاجهــا 
زكــور، ونســتنتج ذلــك  أيضــاً مــن أمريــن يتَّضــح أوهلمــا مــن اللقــب الــذي اختــذه لنفســه »زكــور ملــك محــاه 

)49( اللغة اآلرامية القديمة: فاروق اسماعيل، ص 31. 

)50( اللغة اآلرامية القديمة: فاروق اسماعيل، ص211.
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ولعــش«، إذ ضــمَّ إليــه منطقــة لعــش الواقعــة إىل الشــمال مــن محــاه، وهــذا مــا أثــار حفيظــة برهــدد الثالــث 
الــذي رأى يف هــذا األمــر تقويضــاً للتــوازن الــذي كان قائمــاً بــن اإلمــارات الســورية املختلفــة، وأمــا األمــر 
الثانــي الــذي نســتنتج منــه أن زكــوراً مــارس سياســة توسُّــعية هــو القــوى املشــاركة يف احللــف ضــد زكــور، 
الــي كانــت يف معظمهــا إمــارات مــن مشــايل ســورية، ويأتــي علــى رأســها وبعــد دمشــق برجــش ملــك أرفــاد 
)تــل رفعــت يف منطقــة عفريــن(. ومــن املؤكــد أن هــذه اإلمــارات كانــت املتضــرِّر األكــر مــن سياســة زكــور 
ــعية، وهــذا دفعهــا للتحالــف ضــدَّه واالســتعانة برهــدد )ملــك آرام،( كمــا يســميه زكــور يف نقشــه  التوسُّ

هذا. 
أمــا كيــف كانــت هنايــة هــذا احلصــار، فكمــا يقــول زكــور يف نقشــه أن اإللــه بعــل مشــن وقــف معــه، 
وأنقــذه مــن كل هــؤالء الذيــن حاصــروه. وحــن نربــط األحــداث الــي وقعــت يف ســورية يف ذلــك الوقــت، 
ــث يف ســورية  ــراري الثال ــك اآلشــوري أدد ن ــل املل مــع مــا ورد يف النصــوص اآلشــورية، نســتنتج أن تدخُّ
يف هــذا الوقــت كان الســبب وراء فــكّ القــوى الســورية حصارهــا عــن زكــور، وعــودة كل واحــدة منهــا إىل 

بلدهــا. 
املصــدر الثانــي املهــم الــذي يذكــر برهــدد الثالــث هــو نصــوص امللــك اآلشــوري أدد نــراري الثالــث، 
فهــذا امللــك يذكــر يف كتابــات لــه تتعلَّــق حبماتــه علــى ســورية مــا يأتــي: »ســرتُ إىل دمشــق، مرئــي، ملــك 
ــه يف دمشــق، مدينتــه امللكيــة ... أنــا اســتلمتُ منــه 2300 تالنــت فضــة، 20 تالنــت  دمشــق، أنــا حاصرتُ
ذهــب، 3000 تالنــت برونــز، 5000 تالنــت مــن احلديــد، مابــس كتانيــة مزركشــة، ســرير عاجــي، أريكــة 
مطعمــة بالعــاج، ممتلكاتــه وثرواتــه الــي ال تُحصــى )تلقيــتُ كلَّ هــذا( يف قصــره يف دمشــق، مدينتــه 

امللكيــة«)51(. 
ويبــدو أن إطــاق اســم »مرئــي« علــى برهــدد الثالــث يف النــص اآلشــوري، كان انعكاســاً للصيغــة الــي 
خياطبــه هبــا أتباعــه اآلراميــون، فكلمــة »مرئــي« باآلراميــة تعــي »ســيدي«، وبالتــايل فــإن الكاتــب اآلشــوري 

اســتخدم هــذا االســم للتعريــف حباكــم دمشــق اآلرامــي كمــا كان يفعــل أتباعــه. 
نــوا مــن دخــول دمشــق، وأن دمشــق وألول  واألمــر املهــمُّ يف هــذا النــص أيضــاً هــو أن اآلشــورين متكَّ
مــرة يف تارخيهــا دفعــت اجلزيــة لآلشــورين، وقــد اشــتملت علــى كميــات كبــرة مــن املعــادن الثمينــة وغــر 

الثمينــة، باإلضافــة إىل أقمشــة ومفروشــات عاجيــة. 
ولقــد أدَّت عــدّةُ عوامــَل دورَهــا يف هــذا األمــر، منهــا أن دمشــقَ أهنَكتهــا احلــروبُ الــي خاَضتهــا يف 
املــدة املاضيــة، ســواء ضــد اآلشــورين أو العرانيــن، وبالتأكيــد فإهنــا خســرت خــال هــذه احلــروب الكثــر 

مــن قواهــا العســكرية. 
ومــن األمــور األخــرى، الــي كان هلــا أثــر مُهــمٌّ يف هــذا األمــر، فقــدان دمشــق للحلفــاء، فبعــد أن كان 
ل بزعامــة دمشــق للوقــوف يف وجــه اآلشــورين، نــرى دمشــق تقــف يف الســنوات  هنــاك حلــف دائــم يتشــكَّ
األخــرة لوحدهــا يف وجــه اآلشــورين، ولعــل مــا يلفــت االنتبــاه هنــا أن اإلمــارات الســورية توحَّــدت 
للوقــوف يف وجــه طموحــات زكــور ملــك محــاه، يف حــن فشــلت يف التوحُّــد للوقــوف يف وجــه اآلشــورين؛ 

)51( Assyrian Rulers of the Early First Millennium BC II (858 – 745):  A. Kirk Grayson P, 213, )15-21(.
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ــه ملواجهــة اآلشــورين،  ــه وتتوجَّ فالقــوى الــي كانــت تُحاصــر زكــوراً، عوضــاً مــن أن تفــكَّ حصارهــا عن
فكــت احلصــار وعــادت كل واحــدة منهــا إىل بادهــا لتدافــع عنهــا منفــردة، ممــا أوقعهــا يف النهايــة فريســة 

ســهلة يف يــد اآلشــورين. 
ومل تقتصــر خســائر دمشــق عنــد هــذا احلــد )أي دفــع اجلزيــة لآلشــورين(، وإمنــا بــدأت تفقــد أيضــاً 

بعــضَ ممتلكاهتــا اجلنوبيــة، الــي كانــت ضمَّتهــا إليهــا يف العهــود الســابقة، وخاصــة يف عهــد حزائيــل. 

8_ دمشق بعد برهدد الثالث: 
كمــا أننــا ال نعــرف بالضبــط متــى بــدأ حكــم عهــد برهــدد الثالــث، فإننــا ال نعــرف أيضــاً متــى انتهــى 
ــده يف دمشــق كان  ــن بع ــى الســلطة م ــن تولَّ ــم أن مَ ــن خــال النصــوص اآلشــورية نعل ــن وم ــه، ولك حكم
خديانــو. وحنــن نقــرأ امســه يف نقــش يقــصُّ أخبــار محــات عســكرية جــرت يف عهــد خليفــة أدد نــراري 
الثالــث، وهــو ابنُــه امللــك شــلمناصر الرابــع )782 – 773 ق.م(. ويف إحــدى هــذه احلمــات الــي وصلــت 

إىل دمشــق، دفــع ملكهــا خديانــو اجلزيــة جمــدَّداً لآلشــورين. 
ولكــن الافــت يف هــذا النــص أن مــن قــام هبــذه احلملــة مل يكــن امللــك اآلشــوري نفســه، وإمنــا قائــد 
اجليــوش اآلشــورية، والــذي حيمــل لقــب »التورتــان« املدعــو مششــي – إيلــو. يذكــر النــص: »عندمــا ســار 
ــى اجلزيــة مــن خديانــو الدمشــقي – فضــة، ذهــب، حنــاس،  مششــي – إيلــو، التورتــان، إىل دمشــق، تلقَّ
ســريره امللكــي، أريكتــه امللكيــة، ابنتــه مــع مهرهــا الكبــر، ثــروات قصــره الــي ال تُحصــى  - أنــا تســلَّمتُ 

منــه«)52(.

9_ آخر ملوك دمشق: 
وأمــا آخــر ملــوك دمشــق فهــو رزيــن أو رصــن )حســب التســمية التوراتيــة(، والــذي يــرد امســه أيضــاً 

بصيغــة رحيانــو ورقيانــو، والــذي يبــدو أن االســم مشــتق مــن الرِّضــا باآلراميــة. 
وحســب أحــد نصــوص تيغــات باصــر الثالــث، الــي ســنعود إليهــا فيمــا بعــد، فــإن رزيــن / رحيانــو 
ــة إىل الشــرق مــن دمشــق، وهــذا محــل بعــض  ــق مــع عــدرا الواقع كان ينحــدر مــن حــدارا، وهــي تتطاب
الباحثــن علــى افــرتاض أنــه مل يكــن ينتمــي إىل العائلــة احلاكمــة يف دمشــق، وهــو الــذي عاصــر صعــود 

ــث العــرش اآلشــوري )745 – 727 ق.م( )53(.  تيغــات باصــر الثال
وقبــل احلديــث عــن رزيــن ملــك دمشــق، ال بــد مــن اإلشــارة إىل أن الدولــة اآلشــورية بعــد أدد نــراري 
الثالــث دخلــت مرحلــة مــن الضعــف والرتاجــع عــن النشــاطات العســكرية الكــرى، واســتغرق ذلــك عهــود 
ــوا احلكــم مــن بعــده. ولكــن مــع صعــود تيغــات باصــر الثالــث العــرش اآلشــوري  أبنائــه الثاثــة الذيــن تولَّ
تبــدَّل األمــر رأســاً علــى عقــب، فبعــد عامــن قضامهــا امللــك اجلديــد يف إعــادة تنظيــم اإلدارة واجليــش، 
ــوك  ــى خــاف املل ــرة، فعل ــدة هــذه امل ــعية وباســرتاتيجية جدي ــش اآلشــوري نشــاطاته التوسُّ ــاود اجلي ع
ــات  ــرى تيغ ــي ميــرُّون هبــا، ن ــن حــكام املناطــق ال ــات م ــون بأخــد اجلزي ــوا يكتف ــن كان اآلشــورين الذي

)52( Assyrian Rulers of the Early First Millennium BC II (858 – 745:  A. Kirk Grayson P 240 )4 – 10(.
)53) - The Aramaeans , Their Ancient History, Culture, Religion: Edward Lipinski.P 406.
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باصــر الثالــث يســعى جهــده للقضــاء علــى اســتقال الــدول واإلمــارات املختلفــة ســواء يف ســورية أو يف 
ــة يف  ــا، وهــذا األمــر كان مــن نصيــب اإلمــارات اآلرامي غرهــا مــن املناطــق وتعيــن والة آشــورين عليه

ســورية )بيــت آجوشــي ومشــأل ودمشــق(. 
ــت إىل دمشــق كانــت يف العــام 738 ق.م، ويذكــر  ــث الــي وصل وأوىل محــات تيغــات باصــر الثال
امللــك اآلشــوري يف أخبــار هــذا العــام أنــه حصــل علــى اجلزيــة مــن رحيانــو /رزيــن/، يقــول: »مــن رحيانــو 

)رزيــن( مــن بــاد دمشــق 3 تالنــت مــن الذهــب، 300 تالنــت مــن الفضــة، 200 تالنــت مــن... »)54(. 
ــة  ــو، باملقارن ــة كميــات املعــادن الــي تلّقاهــا تيغــات باصــر الثالــث مــن رحيان ــا ضآل وناحــظ هن
مــع مــا ســبق وتلقــاه أدد نــراري الثالــث مــن كميــات مــن املعــادن نفســها، وهــذا يــدلُّ علــى ضعــف بــدأ 
حيــلُّ يف دمشــق مــن جوانــب خمتلفــة وخاصــة االقتصاديــة منهــا، والــي كان هلــا انعــكاس كبــر علــى قوهتــا 

العســكرية ونفوذهــا يف ســورية بشــكل عــام. 
وخــال األعــوام التاليــة انشــغل تيغــات باصــر الثالــث يف محــات عســكرية وجَّههــا ضــد ميديــا إىل 

الشــرق مــن آشــور، وضــد أورارتــو إىل الشــمال والشــمال الشــرقي مــن آشــور. 
ل حلــفٌ بــن دمشــق بقيــادة رزيــن وفقــح بــن رمليــا ملــك إســرائيل، وكان  ويف هــذا الوقــت بــدأ بالتشــكُّ
هــذا احللــف موجَّهــاً أساســاً ضــد يهــوذا. ويبــدو أن فقــح أخــذ ينتهــج سياســة مناوئــة آلشــور، قرَّبتــه مــن 
رزيــن الدمشــقي. وحســب ســفر )امللــوك الثانــي 16: 5 – 7( فــإن احلليفــن توجَّهــا إىل أورشــليم، وفرضــا 
احلصــار عليهــا، وعلــى األغلــب فــإن احلليفــن أرادا إجبــار ملــك يهــوذا علــى االنضمــام إليهمــا يف احللــف 
املعــادي لآلشــورين)55(، ولكــن ملــك يهــوذا اتَّخــذ خطــوة مضــادّة، فمــا كان مــن ملكهــا آحــاز إال أن طلــب 

معونــة تيغــات باصــر الثالــث مُقدِّمــاً لــه كلَّ مــا ميلكــه مــن ثــروات. 
وحســب روايــة الســفر نفســه فــإن تيغــات باصــر الثالــث اســتجاب للطلــب، وجــاء إىل دمشــق 
ــب  ــث هلــذا الطل ــد أن اســتجابة تيغــات باصــر الثال ــا رصــن. ومــن املؤك ــَل ملكه ــا وقت فاســتَوىل عليه

ــق األهــداف الــي كان قــد وضعهــا لدمشــق.  كانــت بالدرجــة األوىل ألهنــا حتقِّ
وحنــن جنــد تفصيــاً هلــذه األحــداث يف كتابــات تيغــات باصــر الثالــث، املتعلقــة بأخبــار العامــن 
733 و732 مــن حكمــه، إذ يتحــدَّث تيغــات باصــر الثالــث عــن معركــة جــرت بــن قواتــه وقــوات رصــن 
ــام  ــود أم ــوات آرام دمشــق مل تســتطع الصم ــإن ق ــدو ف ــا يب ــى م ــة مل يُحدِّدهــا، وعل ــو يف منطق / رحيان
قــوات تيغــات باصــر الثالــث، فاضطــرَّ رصــن / رحيانــو للفــرار والتحصُّــن داخــل أســوار مدينتــه. 
ويتابــع تيغــات باصــر الثالــث إخبارنــا مبــا جــرى، فيقــول إنــه فــرض احلصــار علــى رحيانــو مــدة مخســة 
ــل النمــس...،  ــة مث ــة املدين ــو مبفــرده ودخــل بواب ــه، هــرب رحيان وأربعــن يومــاً: » مــن أجــل إنقــاذ حيات
مخســة وأربعــن يومــاً، أقمــت معســكري حــول مدينتــه وحبســته هنــاك مثــل طائــر يف قفــص...، حاصــرتُ 
واســتوليت علــى مدينــة حــدارا، موطــن أجــداد رحيانــو مــن أرض دمشــق، القصــر الــذي وُلــد فيــه. محلــتُ 
800 شــخص مــع ممتلكاهتــم وثراهنــم وأغنامهــم وماعزهــم. نقلــت 750 أســراً مــن مدينــي كوروشــا 
ومسايــا، باإلضافــة 550 أســراً مــن مدينــة ميتونــا. مثــل املراعــي بعــد الطوفــان، دمَّــرت 591 مدينــة مــن 

)54( The Royal Inscriptions of Tiglath-pileser III )744 – 727 BC(, and Shalmaneser V )726 – 722 BC( , Kings of Assyria. P.38 )1 – 10(.  
)55) Les Arameens A L` Age du Fer:  Dion, P.E P 211.
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16 منطقــة مــن أراضــي دمشــق«)56(. 
ــه متكــن مــن الفــرار  ويف احلقيقــة فــإنَّ هــذا النَّــص ال يوضــح أيــن حوصــر رصــن، هــل يف دمشــق، أم أنَّ

منهــا وااللتجــاء إىل مســقط رأســه حــدارا ) عــدرا ( حيــث كانــت هنايتــه هنــاك، وإن كنَّــا نرجِّــح ذلــك.
كانــت هــذه احملطــة األخــرة يف تاريــخ دمشــق اآلراميــة، فاآلشــوريون بعــد اســتيائهم علــى املدينــة 
لــت بتهجــر جــزء مــن ســكان دمشــق مع ثرواهتم ومواشــيهم،  اتَّخــذوا جمموعــة مــن اإلجــراءات العقابيــة متثَّ
وأســر جمموعــة مــن ســكان مــدن أخــرى كانــت تتبــع آلرام دمشــق، وتدمــر 591 مدينــة أخــرى، ومــع 
تشــكيكنا بالرقــم، فــإن املقصــود رمبــا كان جمموعــة كبــرة مــن القــرى التابعــة هلــا. وأمــا اخلطــوة األخــرة 
فكانــت تقســيم أراضــي آرام دمشــق إىل ســتَّ عشــرة مقاطعــة، وهــذا يــدلُّ علــى املســاحة الكبــرة الــي 

كانــت تشــغلها أراضــي مملكــة آرام دمشــق. 

_ اخلامتة:
يتَّضــح لنــا مــن خــال مــا ســبق أن مملكــة آرام دمشــق قامــت كمملكــة مســتقلة حنــو منتصــف 
نــت مــن بســط ســيطرهتا علــى مناطــق واســعة مــن جنوبــي ســورية وفلســطن،  القــرن العاشــر ق.م، ومتكَّ
باإلضافــة إىل فــرض نفوذهــا علــى معظــم اإلمــارات الــي قامــت يف املنطقــة الســورية – الفلســطينية. 
رت قوّتَهــا وقــوة حلفائهــا للوقــوف يف وجــه التوسُّــع اآلشــوري غــرب  وتبيَّــن لنــا أن دمشــق ســخَّ
الفــرات، وجتلَّــى ذلــك بشــكل واضــح يف معركــة قرقــر، الــي واجــه فيهــا حتالــفُ اإلمــارت الســورية قــواتِ 
ــث قدَّمــت دمشــق يف هــذه  ــام 853 ق.م، حي ــام الســادس مــن حكمــه حنــو الع ــث يف الع شــلمناصر الثال
ــه ســائرُ حلفائهــا مــن قــوات مــن أصنــاف خمتلفــة، واســتمرَّ هــذا األمــر يف  املعركــة مــا فــاَق كلَّ مــا قدَّمَ

ــة.  الســنوات التالي
وبلغــت دمشــق أوجَ قوهتــا يف عهــد ملكهــا حزائيــل )النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع ق.م(، عندمــا 
تصــدى للقــوات اآلشــورية لوحــده بعــد ختلِّــي احللفــاء عنــه، ورغــم وصــول قــوات شــلمناصر الثالــث إىل 

أبــواب دمشــق، إال أنــه أصــرَّ علــى املقاومــة رافضــاً دفــع اجلزيــة هلــم.
والنصــوص الــي وصلتنــا تُثبــتُ أن دمشــق كانــت قويّــة يف عهــد حزائيــل، حبيــث فــرضَ ســلطته العليــا 
علــى العريــن يف فلســطن، كمــا قــام حبمــات عســكرية إىل مناطــق ســهل العمــق مشــال غربــي ســورية. 
إال أن قــوة دمشــق بــدأت بالرتاجــع بعــد ذلــك نتيجــة إهناكهــا عســكريّاً واقتصاديّــاً بســبب احلــروب الكثــرة 

الــي خاضتهــا مــع اآلشــورين وغرهــم. 
واألمــر اآلخــر الــذي نشــر إليــه يف هــذه اخلامتــة هــو القــوة االقتصاديــة الكبــرة الــي متتَّعــت هبــا 
دمشــق يف عصــر مملكــة آرام دمشــق، ونســتنتج هــذا مــن كميــة املعــادن الثمينــة وغــر الثمينــة الــي دفعتهــا 

لآلشــورين عندمــا بــدأ الضعــف يــدبُّ يف أوصاهلــا. 

)56( The Royal Inscriptions of Tiglath-pileser III (744 – 727 BC), and Shalmaneser V (726 – 722 BC) , Kings of Assyria Op. cit. P. 59 (8b- 14 
a).



العدد األول - 402021

ملحق
_ ملوك آرام دمشق:

رزون                                        منتصف القرن العاشر ق.م 
حزيون / حديان                             الربع األخر من القرن العاشر ق.م

طب – رامون                              هناية القرن العاشر ق.م 
برهدد األول                                900 – 880 ق.م 
هدد عزر )برهدد الثاني(               880 – 843 ق.م 
حزائيل                                    843 – 802 ق.م 
برهدد الثالث / مرئي                   803 – 775 ق.م 

)حديانو الثاني(                       775 – 750 ق.م 
رزون / رحيانو                        750 – 732 ق.م)57(     

مصادر البحث ومراجعه
_ مراجع البحث العربية:

_ األقاليم اجلغرافية السورية: عادل عبد السام، دمشق، جامعة دمشق 1989 – 1990.
ــة العربيــة  ــة: فــاروق امساعيــل، احلوليــات األثري ــار دمشــق وبــاد أب يف مراســات العمارن _ أخب

الســورية. اجمللــدان 45 – 46، العــام 2003 – 2004.
_ األخامــو يف وثائــق الشــرق القديــم: جبــاغ قابلــو، جملــة دراســات تارخييــة، العــدد 123 – 124، 

العــام 2013.  
_ اآلراميون تارخياً ولغة وفناً: علي أبو عساف، طرطوس، دار أماني، 1988.

األلــف األول ق.م، عوامــل اقتصاديــة وسياســية. جملــة مهــد  النصــف األول مــن  _ دمشــق يف 
؟؟؟ العــام  العــدد 13 – 14،  احلضــارات، 

_ عوامــل سياســية واقتصاديــة يف تطــور ســورية يف العصــر اآلرامــي القديــم )حتــى أواخــر القــرن 
ــة دراســات تارخييــة، العــدد 19 – 20، العــام 1985.  الثامــن ق.م(: حممــد حــرب فــرزات، جمل

_ مراســات العمارنــة الدوليــة، وثائــق مســمارية مــن القــرن الرابــع عشــر ق.م: فــاروق امساعيــل، 
دمشــق، إنانــا للطباعــة والنشــر، 2010.

_ املصــادر القدميــة يف تاريــخ دمشــق: علــي أبــو عســاف، جملــة دراســات تارخييــة، العــدد 41 – 42، 
العــام 1992.

ــى منتصــف القــرن  ــة يف مشــال ســورية حت ــة اآلشــورية ودول املــدن اآلرامي ــن الدول _ العاقــات ب
ــة الروســية(، تبيليســي، 1991. ــوراة غــر منشــورة باللغ ــو )رســالة دكت ــاغ قابل التاســع ق.م: جب

)57( بتصرف عن:  

The Aramaeans , Their Ancient History, Culture, Religion: Edward Lipinski. P 407.



41 العدد األول - 2021

 مراجع البحث األجنبية: 

1 - Ancient Damascus: Wayne Pitard, Winona Lake, In: Eisenbrauns, 
1987. 

2- A Political History Of The Aramaeans: K. Lawson Younger Jr, Atlanta, 
SBL Press. 2016.

3 - The Aramaeans , Their Ancient History, Culture, Religion: Edward      
Lipinski, Leuven – Paris, 2000. 

4 - Les Arameens A L` Age du Fer : Dion, P.E, Paris, 1997.
5 - Assyrian Rulers of the early First Millennium BC, 1 (1114 – 859): A. 

Kirk Grayson, University of Toronto Press 1991.
6 - Assyrian Rulers of the Early First Millennium BC II (858 – 745): A. 

KIRK Grayson, Toronto, London, University Toronto press, 1996.
7 – The Boundary Between the Aramaean kingdom of Damascus and 

kingdom of Israel, Andre Lemair. In: Aramaean Borders, Founding Editor 
M.H.E Weippert. BRILL, Leiden – Boston.

8 -  Babylonian and Assyrian Historical text: A.L. Oppenheim. In: 
Ancient near Eastern Text. James Pritchard. Relating to the Old Testament, 
Princeton, New Jersey. 1969.

9 - Le Eetats Arameens de Syrie Depuis Leur Fondation Jusqu A Leur 
Transformation en Provinces Assyriennes: Helen Sader. Beirut 1987. 

10 - History: Helen Sader. In: Thhe Aramaeans in Ancient Syria. Editor 
by Herbert Niehr. Brill. Leiden. Boston. 2014.

                                                     


