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ملخص البحث
      يتنــاول هــذا البحــث تاريــخ جنــوب ســورية )دمشــق وإمــارات حــوران( يف األلــف الثانــي قبــل امليــاد، يف 
حقبــة تُعَــدُّ األهَــمَّ يف تاريــخ املنطقــة، وهــي مــدة تراخــت فيهــا ســيطرة اإلمراطوريــة الفرعونيــة علــى ســورية، 
فحصــل صــراع سياســيٌّ حــادٌّ بــن إمــارات حــوران الثائــرة يف وجــه الفرعــون املصــري مــن جهــة، ودمشــق 
ــا يف )آخــت  ــر عيه ــي عُث ــة املســمارية ال ــدُّ رســائل العمارن ــة، وتُعَ ــة للســيادة املصري ــت خملصــة وفي ــي بقي ال
آتــن(، عاصمــة أخناتــون اإلمراطوريــة؛ املصــدر األهــم هلــذه احلقبــة مــن تاريــخ جنوبــي ســورية يف ظــّل غيــاب 

ــة يف املنطقــة. ــات األثري التنقيب

Research Summary
This research addresses the history of Southern Syria )Damascus and the Emirate of 
Hauran( in the 2nd millennium BC. It is a period when the Pharaonic Empire›s control over 
Syria loosened, which resulted in a severe political conflict between the Hauran Emirate 
rebelling against the Egyptian Pharaoh on one hand, and Damascus, which remained loyal 
to the Egyptian reign, on the other. The Amarna cuneiform letters that were discovered in 
Akhetaten, the imperial capital of Akhenaten›s empire, are considered the most important 
discovery of this period of the history of Southern Syria.

مقدمة:
ــاً، منــذ   لقــد أثبتَــت املُســوحات األثريــة أن منطقــي دمشــق وحــوران)2( كانتــا مــن املناطــق املزدهــرة حضاريّ
عصــور مــا قبــل التاريــخ حتــى يومنــا احلاضــر، ومــع ذلــك مل حتــَظ أيٌّ مــن املنطقتــن بقــدر كافٍ مــن الدراســات 
ــة ســحرها  ــة والوطني ــة األجنبي ــات األثري ــك ألن معظــم البعث ــة بصــرى(، وذل ــري )باســتثناء مدين واملســح األث
ــرة الســورية املنتشــرة علــى ضفــي هنــر  ــور عليــه يف تــال اجلزي ــز املســماري، الــذي كان مــن الســهل العث الكن

الفــرات، هــذا ناهيــك عــن صعوبــة التنقيــب يف مدينــة دمشــق حبكــم أهنــا مأهولــة بالســكان.
ــة  ــوزاً أثري ــم، أن تــال الغوطــة حتــوي كن ــخ دمشــق القدي ــى تاري ــا األمــل؛ يف التعــرُّف عل لكــن مــا بعــث فين
واعــدة، كان أوهلــا اكتشــاف أوَِّل نــصٍّ مســماري منهــا؛ وقــد مت ذلــك االكتشــاف األثــري العظيــم علــى يــد األســتاذ 

أمحــد فــرزات الطرقجــي، يف تــل ســكا جنــوب دمشــق. 
وعلــى أي حــال، فإننــا نســعى يف هــذا البحــث لدراســة تاريــخ جنوبــي ســورية )دمشــق وإمــارات حــوران( يف 
األلــف الثانــي قبــل امليــاد، والتعــرف علــى عاقــات دمشــق السياســية مــع إمــارات حــوران، وعاقــات جنــوب 
ــة، كان هــو  ســورية ككل مــع اإلمراطوريــة الفرعونيــة يف مصــر، ال ســيما أن الــوالء ملصــر، خــال هــذه املرحل
الــذي حــدَّد مَســارَ تلــك العاقــات الــي ربطــت دمشــق املواليــة للفرعــون املصــري مــع إمــارات حــوران املتمــردة 
عليــه والثائــرة يف وجهــه، وســنُنهي البحــث بعهــد رمســيس الثالــث، الــذي انتهــت يف عهــده الســيطرة الفرعونيــة 

علــى جنوبــي بــاد الشــام. 
أمــا اإلطــار املكانــي للبحــث فيشــمل دمشــق وغوطتهــا وســهل حــوران واألجــزاء الشــمالية مــن فلســطن 

)2( يُلفظ االسم بفتح الحاء وتسكين الواو، انظر معجم البلدان لياقوت الحموي، ص392.
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 .UPIو )Apu )um واألردن، هــذه املنطقــة الــي كانــت تعــرف تارخييّــاً باســم بــاد أبــوم
وأخــراً يعتمــد البحــث علــى نصــوص تــّل العمارنــة كمصــدر أساســيّ؛ ومــا يهمنــا منهــا هــو النصــوص الــي 
أرســلتها إمــارات حــوران الثائــرة يف وجــه أمــر دمشــق املــوايل للفرعــون املصــري. فإهنــا تُقــدِّم لنــا صــورة عــن 

العاقــات السياســية، يف ذلــك الزمــن، وفكــرةً عــن أدب التخاطــب بــن امللــوك وتابعيهــم. 
وجتــدر اإلشــارة إىل أن املعلومــات، عــن تلــك املرحلــة التارخييــة، تبقــى شــحيحة، بانتظــار مــا يُمكــن أن 
تكتشــفه البعثــات األثريــة، يف تــال الغوطتــن وحــوران، املمتــدة مــن الصنمــن مشــاالً حتــى أربــد وجــرش جنوبــاً.

أواًل _ تاريخ منطقة دمشق القديم وحميطها:
سُــكنت حــوران والغوطــة الدمشــقية منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ؛ ويشــهد علــى ذلــك املخلَّفــات الي اكتشــفها 
 Tell يف موقــع تــل أســود )Emmer( العلــم احلديــث، حيــث بيَّنــت التنقيبــاتُ األثريــة ظهــور بقايــا حنطــة بريــة
Aswad يف غوطــة دمشــق، يف الســويات املؤرخــة بـــ )9800( ســنة قبــل امليــاد، بوســاطة الكربــون املشــع، كمــا 
ــاً( بقايــا حنطــة بريــة  قــدم موقــع عــراق الــدب Iraq ed-Dubb يف ســهل حــوران )مشــال غــرب األردن حاليّ
)Emmer( أيضــاً وحنطــة einkorn؛ يف الســويات األثريــة املؤرخــة بـــ 10 آالف ســنة، بوســاطة الكربــون 

املشــعّ. 
ــر  ــاً، يف وقــت مل يتأخَّ ــاً علــى اســتيطاهنا حضاريّ ــراً مُِهمّ ــدُّ مُؤشِّ إن اكتشــاف احلنطــة يف جنــوب ســورية يُعَ
كثــراً عــن اســتيطان ضفــي هنــر الفــرات، حيــث وُِجــد يف موقــع تــل املريبــط Tell Mureybit علــى الفــرات 
األوســط نوعَــن مــن احلنطــة احملليــة الريــة، مت تأرخيهــا بـــ)10200( ســنة، بوســاطة الكربــون املشــع، كمــا عُثِــر 
علــى بقايــا احلبــوب يف مواقــع أخــرى يف املشــرق العربــي القديــم، مثــل موقــع أرحيــا Jericho( Ari-ha( يف 
وادي األردن بفلســطن)3(. وهكــذا يظهــر لنــا أن جنــوب ســورية يعــادل مشاهلــا مــن حيــث األمهيــة احلضاريــة، 

ــت فيهــا مقوِّمــات االســتقرار، فاســتوطنها اإلنســان، وأنشــأ القــرى الزراعيــة، واســتقرَّ فيهــا.  حيــث توفَّ
يف الواقــع مل تُقــدِّم النصــوص املســمارية، يف األلــف الثالــث قبــل امليــاد، أيَّ إشــارة ملدينة دمشــق، إال أن بعض 
ــت علــى وجــود فخــار وبنيــة حضاريــة تعــود لأللــف  األســبار واحلفائــر األثريــة يف حميــط دمشــق وغوطتهــا دلَّ
الثالــث قبــل امليــاد، وربَّمــا أقــدم مــن ذلــك أيضــاً، أمــا حفائــر تــل ســكا يف جنــوب شــرق دمشــق، والــي اســتمرت 
َفــت يف ســنة 2011م، فقــد قدَّمــت معلومــات مهّمــه عــن تاريــخ منطقــة  حــوايل مخســة عشــر ســنة، إىل أن توقَّ
دمشــق يف النصــف األول مــن األلــف الثانــي ق.م، حيــث ثبــت بفضــل هــذا املوقــع أن منطقــة دمشــق وجنوبــي 
ــة الكــرى  ــت تُديرهــا املمالــك الســورية -األموري ــي كان ــى هامــش األحــداث السياســية ال ــن عل ســورية مل تك
ــق والنصــوص  ــع الوثائ ــه قــدم أول نــص مســماري، بعدمــا كانــت مجي ــك الوقــت، وميــزت هــذا املوقــع أن يف ذل

املســمارية الــي تتحــدَّث عــن جنوبــي ســورية وثائــق خارجيــة.
إن موقــع تــّل ســكا وطبقاتــه احلضاريــة يُــؤرَّخ بــذات الفــرتة الــي ازدهــرت فيهــا مملكــة مــاري )تــل احلريــري(، 
قــرب البوكمــال يف حمافظــة ديــر الــزور الســورية، أي خــال العصــر الرونــزي القديــم، وإن الرســوم اجلداريــة 
الــي اكتُشــفت يف هــذا التــّل متقاربــة مــع نظرهتــا يف مــاري، كمــا أن هندســة القصــر املعماريــة وفّخارياتــه 

)3(  New evidence of Lateglacial cereal cultivation at Abu Hureyra on the Euphrates; Hillman, G., & Robert Hedges, 
& Andrew Moore, & Susan Colledge, & Paul Pettitt, p.384
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ــة دمشــقية معاصــرة  ــة أمورية/عموري ــى وجــود مدين ــدلُّ عل ــاري أيضــاً. وهــذا ي ــع نظراهتــا يف م متشــاهبة م
لكــرى املــدن األمورية-الســورية القدميــة، كمــاري وحلــب وقطنــة وحاصــور.

ــور دمشــق  ــل ظه ــر، وقب ــرى حــول دمشــق يف وقــت مبك ــا أمســاء مــدن أو ق ــر لن ــي تَذك ــاري ال ــق م إن وثائ
ــز أي  ــل املرك ــكنت قب ــد عُمــرت وسُ ــردى، ق ــه حبــرة مصــبّ ب ــط دمشــق، مبــا في ــى أن حمي ــدلُّ عل ــذات، ت بال
دمشــق املعاصــرة، وإن أهــم هــذه املناطــق الــي تذكرهــا لنــا نصــوص مــاري هــي مراكــز عمرانيــة مأهولــة مثــل 
عــدرا Adaru ورخيصــوم Rahisum )منطقــة اســرتاد محــص دمشــق( ويرخــو Yarhu /أرحيــا( الــي تعــي 

القمــر باألكاديــة(. 
ويف الواقــع مل يكــن أرشــيف مــاري وحــدَه مَــن حتــدَّث عــن املنطقــة احمليطــة بدمشــق؛ بــل جنــد يف الوثائــق 
اآلشــورية ذِكــراً حمليــط دمشــق، كمــا يف رســالة ألحــد القــادة اآلشــورين، جــاء فيهــا:  »إىل مــوالي، يقــول مششــي 
دخــوم: كمــا ذكــرت ســابقاً ملــوالي، فقــد عســكرنا يف منطقــة أبــوم، قبالــة مدينــة رخيصــوم مــع أربعــة آالف رجــل، 
وكان معهــم حلفاؤهــم مــن مدينــة مينيتايــوم Minitaym وهدفنــا هــو حصــار مدينــة عــدرا Adaru يف بــاد 
رخيصــوم املتحالفــة مــع أشــخي أدو ملــك قطنــة، وقــد جتمَّعــت قــواتُ مجيــع املــدن، وقواتُنــا أمــام املدينــة هتيّــأت 
للهجــوم، ثــم أغرنــا باجتاههــم، وعندمــا رآنــا العــدو غــادر املدينــة احملاصــرة، وقمــت باملنــاورة مــع قــوات أبــوم؛ 
الذيــن انضمُّــوا إلينــا ودخلــوا إىل قراهــم، وعندمــا حملنــا العــدو وحنــن ننــاور انضــوى علــى نفســه وســار باجتــاه 
ــي وهــو  عــدرا.. والحقتهــم قــواتُ موالنــا، وكانــت بــن ظهرانيهــم، ومل تســل دمــاء كثــرة بيننــا، إال أن ضابطــاً توفِّ

علــى رأس قواتــه، فلْيَعلـَـمْ مــوالي كلَّ هــذا«.
وهكــذا ناحــظ أن الرســالة الســابقة تذكــر مدينــة عــدرا أول مــرة، منــذ أواســط القــرن الثامــن عشــر قبــل 
امليــاد، وهــي واقعــة علــى بعــد ثاثــن كيلــو مــرت مشــال شــرق دمشــق علــى طريــق تدمــر، ومــا تــزال حتمــل االســم 

ذاتــه حتــى اليــوم)4(.
تقــع رخيصــوم علــى طريــق محــص دمشــق، ومــن الواضــح أن اآلشــورين قــد عــروا مــن تدمــر ونــازاال 
ــر. وميكــن  )القريتــن( إىل دمشــق مباشــرة، وبذلــك فــإن طريــق دمشــق الفــرات معــروف منــذ ذلــك الوقــت املُبكِّ
ــدن املزدهــرة، وأن دمشــق  ــرى وامل ــة، ومــألى بالق ــت مأهول ــص الســابق أن غوطــة دمشــق كان ــن الن ــادة م اإلف
املركــز مل تكــن موجــودة يف ذلــك الزمــن، بســبب مســتنقعات بــردى الــي كانــت متتــد حتــى عــدرا، كمــا هــو وارد 

يف الرســالة الســابقة)5(.

ثانيًا _ أمساء مناطق جنوب سورية ودالالهتا اللفظية:
يف مقابــل عظمــة عواصــم الشــمال األموريــة ازدهــرت مدينــة دمشــق يف اجلنــوب، يف منتصــف األلــف 
الثانــي قبــل امليــاد، الــي تعرّفنــا علــى امسهــا يف النصــوص املصريــة اهلروغليفيــة، ويُشــر األســتاذ الســوري 
الدكتــور حممــود عبــد احلميــد أمحــد إىل أن دمشــق ُذكِــرَت أوَّل مــرة يف التاريــخ يف القــرن اخلامــس عشــر قبــل 
ــى جــدران معبــد  امليــاد، يف قائمــة املــدن الــي غزاهــا حتتمــس الثالــث ســنة )1468 ق.م(، ودوَّن امسهــا عل

)4( فيصــل عبــد هللا، اكتشــاف أول نــص مســماري فــي دمشــق، مراجعــة تاريخيــة، مجلــة جامعــة دمشــق، المجلــد 37، العــدد الثالــث والرابــع، دمشــق 2011م، 

ص454.
)5( فيصل عبد هللا، اكتشاف أول نص مسماري في دمشق، م.س، ص454.
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الكرنــك يف األقصــر مبصــر.
 كمــا بيَّــن أن أصــل تســمية دمشــق هروغليفــي؛ مؤلــف مــن ثاثــة مقاطــع واضحــة، األول )دمــي 
DIMI( الــذي يعــي مدينــة، والثانــي )شــا Š( ويعــي مــرج أو روضــة، والثالــث )كا أو كــي KI( وهــي 
الحقــة، كمــا يف اللغــة األكاديــة، تُشــر إىل أن االســم ملــكان أو ملدينــةٍ، اســتُعيض عنهــا حبــرف القــاف، وعنــد 
تركيــب هــذه املقاطــع الثاثــة يتبيَّــن لنــا أن اســم دمشــق يعــي الواحــة اخلضــراء، وال شــك أن هــذه التســمية 

كانــت تســتحقها دمشــق؛ إذ حــوَّل هنــر بــردى غوطتهــا إىل جنــة غنــاء)6(. 
)6( اسم دمشق في التاريخ: محمود عبد الحميد أحمد، ص39.

خارطة حوران
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ــوا دمشــق، يف القرنــن التاســع والثامــن قبــل امليــاد، باســم )مــات إمِريشــو  أمــا اآلشــوريون فقــد مسَّ
Mat-Imerišu( و)شــا إمِريشــو Ša- Imerišu( مبعنــى »بــاد احلمــر« )7(، ويُشــر الدكتــور فيصــل عبد 
اهلل إىل أن هــذه التســمية مل يُقصــد منهــا اإلســاءة إىل أهــل مدينــة دمشــق، بــل كانــت الغايــة منهــا اإلشــارة 
إىل ازدهــار مدينــة دمشــق التجــاري يف ذلــك العصــر، حيــث كان احلمــار وســيلة النقــل التجاريــة األهــم، 
مقابــل ارتفــاع ســعر اخليــول واجلمــال، وملــا كانــت دمشــق حمّطــة مهمــة علــى طــرق القوافــل التجاريــة كان 

مــن الطبيعــي أن تــزداد أعــداد احلمــر فيهــا)8(.
وليــس بعيــداً عــن دمشــق يف جهــة اجلنــوب؛ تُعرُِّفنــا نصــوصُ تــّل العمارنــة )عاصمــة أخناتــون القدميــة( 
ــم،  ــى بــاد النعي ــل شــهاب( مبعن ــى عــدة إمــارات ســورية يف ســهل حــوران الفســيح، منهــا يانوعــام )ت عل
ومدينــة عشــتار )تــل عشــرتة( نســبة إىل الربــة الســورية عشــتار، الــي كانــت النجمــة شــعاراً هلــا، وســرعان 
مــا تســرَّب امسُهــا إىل اللغــات األوروبيــة احلديثــة؛ ومنــه لفــظ ســتار Star مبعنــى جنمــة، علــى حــن يعــي 

اســم بصــرى )بُصرانــا( املوقــع احلصــن، والطيبــة )طــوب( األرض اخلصبــة الطيبــة. 
أمــا عــن تســمية حــوران Hauran )9(، وتعــي لغــًة األرض املســتوية، فقــد ورد اســم حــوران يف الكتــاب 
ــق اســم بــا  ــل امليــاد كان يطل ــي قب املقــدس حنــو ســتن مــرة بلفــظ باشــان Bashan، ويف األلــف الثان
أبــوم / أُبــي علــى حــوران التارخييــة )جنــوب ســورية وشــرق األردن( مضافــاً هلــا منطقــة دمشــق والغوطــة 
وســهل البقــاع)10(، وجــاء يف معجــم احلضــارات الســامية أن حــوران هــي املنطقــة الواقعــة شــرق هنــر األردن 
بــن جبلــي جلعــاد )مرتفعــات األردن( وحرمــون، وتشــمل اللجــاة والســهل واجلــوالن، وهــي منطقــة بركانيــة 
ــو( ــا األشــوريون اســم )حوران ــق عليه ــد أطل ــا)11(. وق ــاه قاعدهتــا أذرعــي/ درع ــرة املي ــة وف ــة الرتب خصب
)12(، وذلــك يف القــرن التاســع قبــل امليــاد يف أعمــال امللــك اآلشــوري شــلمنصر الثالــث )851-823 ق.م(، 

حيــث ورد ذكــر حــوران يف ســياق حديــث شــلمنصر الثالــث عــن حربــه مــع حزائيــل ملــك آرام دمشــق قائــاً 
عنــه: »لقــد ضيَّقــتُ عليــه، وقطعــت أشــجاره، وذهبــت إىل حــوران وقوَّضــت مدنــاً ال عــدد هلــا، وأحرقتهــا، 

وأعملــت فيهــا الســيف والنــار، وأخــذت غنائــم عديــدة«)13(.
ــر يف موقــع أرســان طــاش/ خداتــو القدميــة علــى قطعــة عــاج مــن ســرير فاخــر، ُذكــر فيهــا  وقــد عُثِ
اســمُ حــوران، وُكتــب عليهــا: الســرير الــذي قدمــه عمــا لســيدنا حزائيــل بســنة أخــذ حــوران. كمــا اكتُشــفت 
يف معبــد هــرا جبزيــرة ســاموس يف بــاد اليونــان قطعــة برونزيــة مزخرفــة مــن جلــام حصــان ُكتــب عليهــا 
ــل مــن وادي )بقعــة(  ــة، ورد فيهــا ذكــر حــوران، وترمجتهــا: هــذا مــا قدَّمــه هــدر لســيدنا حزائي باآلرامي

باشــان Bashan. ويف ذات املوقــع اكتُشــفت حليــة خيــل برونزيــة فيهــا ذات الكتابــة)14(.
)7( Bulletin of the American Schools of Oriental Research 205; Cross, F. M, p.36.

)8( دمشق في التاريخ من -3333 333 ق.م: فيصل عبد هللا، ص52، 53

)9( يمكــن أن يكــون اســم حــوران علــى وزن األلفــاظ الحميريــة الســبئية: كنجــران، وهمــذان، وغمــدان، وكهــالن، وحــوالن؛ انظــر: ســورية الجنوبيــة »حــوران«: 

منيــر الذيــب، ص22.
)10( انظــر: وصــف بــالد أُبــوم/ أبــي فــي كتــاب: مراســالت العمارنــة الدوليــة: فــاروق إســماعيل، ص244. وانظــر كذلــك كتــاب: تاريــخ الوطــن العربــي القديــم: 

جبــاغ قابلــو وعمــاد ســمير، ص260.
)11( معجم الحضارات السامية: هنري عبودي، ص312.

)12( معجم الحضارات السامية، ص37.

  )13( Assyrian Rulers of the early first millennium –B.C, II (858-745 b. c); Grayson, A.K., –, , p.48
)14( دمشق عاصمة آرامية كنعانية: علي أبو عساف، ص7.
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ثالثًا _ عالقات دمشق وحوران مع املصريِّني قبل عصر العمارنة: 
يف مطلــع األلــف الثانــي كان جنــوب ســورية نقطــة انطــاق مهمــة للهكســوس)15( باجتــاه مصــر، يشــهد 
علــى ذلــك فّخارهــم الــذي خلَّفــوه يف تــل شــهاب واألشــعري ودرعــا وغرهــا، والفخــار العائــد للهكســوس 

ميكــن متييــزه مــن خــال وخــزات صغــرة ومتعــدّدة فيــه)16(. 
ويف القــرن الثامــن عشــر قبــل امليــاد ورد ذكــر بلــدات حــوران يف نصــب معبــد ســقارة )17(، حيــث رُتِّبَــت 
أمساؤهــا وفــق تسلســل جغــرايف، فأمســاء املــدن املأخــوذة مــن E25 حتــى E34 هــي أمســاء مــدن وبلــدات 

حــوران املمتــدة مــن بيخيلــي / طبقــة فحــل )جنــوب غــرب إربــد( حتــى أقصــى مشــال حــوران.
وبعــد طــرد اهلكســوس مــن مصــر علــى يــدي أمحــس األول )1550-1575 ق.م( بــدأ التوسُّــع املصــري يف 
ــل الفرعــون املصــري أمحــس  جنوبــي ســورية، وكان اهلــدف منــه هــو احلفــاظ علــى حــدود مصــر آمنــة، فتوغَّ
لـَـه يف مشــايل فلســطن يف  األول يف جنوبــي فلســطن يف الســنوات الســبعة األوىل مــن حكمــه، كمــا تابــع توغُّ
ــل يف حــوران ومنطقــة دمشــق حتــى وصــل إىل ســفوح جبــل لبنــان؛  الســنوات األخــرة مــن حكمــه)18(. وتوغَّ
)15( الهكســوس: كلمــة مشــتقة مــن اصطــالح حقــا- خاســة أي رئيــس البلــد األجنبــي. والهكســوس قبائــل أموريــة كانــت تُقيــم فــي بــالد الشــام فــي األلــف الثانــي 

ق.م، هاجــرت إلــى مصــر نتيجــة الهجــرة الهنــدو- أوربيــة )الحوريــة الميتانيــة( إلــى ســورية. اســتطاعت القبائــل األموريــة أن تحكــم مصــر منــذ عــام 1730ق.م. 
لالســتزادة عــن الهكســوس تاريخهــم وأصولهــم وطردهــم مــن مصــر، انظــر: دراســات فــي تاريــخ مصــر الفرعونيــة: محمــود عبــد الحميــد أحمــد، ص123.

ــم تأخــذ الهجــرة طابــع الغــزو إال فــي هجــرة  ــم باتجــاه مصــر دائمــاً ومســتمّراً، حيــث ال يوجــد أي فاصــل طبيعــي، ول )16( لقــد كان التســرب مــن الشــرق القدي

الهكســوس.
)17( سورية الجنوبية »حوران«، ص19.

)18(THE CAMBRIDGE ANCIENT HISTORY- Vol II- Part 1- History of the Middle east and the Aegean region c. 
18001380- B.C. p.526

أول نص مسماري عثر عليه يف دمشق )تل سكا( سنة 2008م بيد األستاذ أمحد الطرقجي، وقد قام كل من الدكتور جان ماري 
ديوران والدكتور فيصل عبد اهلل بقراءة حمتوى النص
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بدليــل أن نقــش حمجــر معصــرة )جنــوب القاهــرة احلاليــة( يتحــدث عــن احلجــارة الــي سُــحِبَت بوســاطة 
الثــران الــي غنمهــا الفرعــون مــن الفنخــو )الفينيقيــن(، ويُشــاهَد يف النقــش صــورة لســتة ثــران تســحب 
احلجــارة يســوقها رجــان ملتحيــان بلحيــة قصــرة؛ يُعتَقــد أهنمــا مــن األســرى الســورين الذيــن وقعــوا يف 

قبضــة هــذا الفرعــون)19(. 
وهكــذا اســتطاع أمحــس األول أن يَحمــي حــدود مصــر، فلــم جيــرؤ أحــد مــن الســورين عليهــا طــوال 
ــز اهتمامَــه علــى شــؤون مصــر  عهــده وعهــد خليفتــه أمنحوتــب األول )1550- 1528ق.م( الــذي ركَّ
ــوب مصــر  ــذي حــارب يف جن ــه حتتمــس األول )1528- 1510 ق.م(، ال ــة)20(، وكان بعكــس خليفت الداخلي
ــل أن  ــرات، وقب ــى الف ــا Naharia عل ــى وصــل إىل هناري ومشاهلــا، وخــاض عــدة حــروب يف ســورية، حت

ــة.  ــة امليتاني ــى الدول ــداً النتصــاره عل ــاً ختلي ــاً تذكاريّ ــك املنطقــة نقــش نصب ــادر تل يغ
وقــد بقيــت اجلبهــة الســورية هادئــة طــوال عهــد حتتمــس الثانــي )1510- 1490 ق.م(، ووريثتــه امللكــة 
لــت  حتشبســوت )1490- 1468ق.م(، الــي كان هلــا سياســة خمتلفــة عــن امللــوك الذيــن ســبقوها، حيــث فضَّ

إقامــة العاقــات الدبلوماســية والتجاريــة مــع الــدول احمليطــة مبصــر)21(.
 Parrattarna مل يَُطــْل عهــد الســام املصــري يف الشــرق العربــي القديــم، فقــد اعتلــى امللــك بارتارنــا
عــرشَ الدولــة امليتانيــة حــوايل ســنة 1740 ق.م، وكان لديــه تطلُّعــات توسُّــعية كبــرة يف املنطقــة، وبالفعــل 
ــف أطماعُــه يف جنوبيِّهــا، فــراح يُحــرِّض  ســرعان مــا ســيطر علــى مشــايل ســورية )حلــب واألالخ(، ومل تتوقَّ
إمــارات حــوران وفلســطن للتمــرُّد علــى الســيادة املصريــة، مســتغاً النتائــج الكارثيــة لسياســة مصــر 
اخلارجيــة يف عهــد حتشبســوت، املتمثلــة يف إمهــال املناطــق الــي كانــت تُســيطر عليهــا مصــر يف ســورية، 
ــاً تســبَّب هــذا األمــر يف ردة فعــل  ــة يف ســورية، طبع ــة املصري ــك إىل ضعــف ســيادة اإلمراطوري وأدى ذل
ــف حــروب اجليــش املصــري، ويف  فــت مواردهــم نتيجــة توقُّ واســعه يف أوســاط الكهنــة املصريــن الذيــن توقَّ
أوســاط ضبــاط اجليــش الذيــن شــعروا باإلهانــة نتيجــة خســارة الشــمال الســوري، ومتــرُّد أمــراء حــوران 
ــة  ــة عليهــم، وهــذا مــا دفعهــم لتنحي ــة املرتّتب ــمَ اجلزي ــة، ورفضهــم تقدي ــى الســيادة املصري وفلســطن عل
امللكــة حتشبســوت، وتتويــج حتتمــس الثالــث )1436-1468 ق.م( علــى عــرش مصــر، باحتفــال ديــي 

مهيــب. 
وملـّـا تســنَّم حتتمــوس الثالــث العــرشَ حتالفــت اإلمــارات الفلســطينية – الســورية )ومــن ضمنهــا إمــارات 
حــوران( بقيــادة دروشــا Drosha أمــر قــادش/ تــل النــي منــد )قــرب القصــر- غــرب محــص(، للوقــوف 
ــل املتحالفــون يف جمــدو)22(/ تــل املتســلم )مشــايل  يف وجــه أطمــاع الفرعــون اجلديــد يف بادهــم، وتكتَّ

)19( سلســلة العالقــات الســورية المصريــة عبــر التاريــخ: محمــود عبــد الحميــد أحمــد، العالقــات بيــن مصــر وســورية منــذ أقــدم العصــور إلــى نهايــة عصــر 

ــة عشــرة، ج1، ص56. األســرة الثامن
)20( دراسات في تاريخ مصر الفرعونية، 136.

)21( حول أوفى المعلومات عن حروب تحتمس األول وعهد تحتمس الثاني والملكة حتشبسوت، انظر دراسات في تاريخ مصر الفرعونية، ص136.

)22( مجــدو وتعنــي لغــة الحصــن، وهــي مدينــة كنعانيــة تقــع علــى بعــد حوالــي 27 كلــم جنــوب شــرق حيفــا، وتأتــي أهميتهــا مــن موقعهــا علــى تقاطــع أهــم الطــرق 

العســكرية والتجاريــة التــي تربــط مصــر مــع ســورية وبــالد الرافديــن. وقــد جــرت فيهــا تنقيبــات أثريــة مبكــرة منــذ ســنة 1903م علــى يــد الباحــث األلمانــي 
شــوماخر، وتبيــن فيمــا بعــُد أن االســتيطان البشــري بــدأ فيهــا منــذ األلــف الرابــع قبــل الميــالد، كمــا كشــفت التنقيبــات األثريــة الحديثــة أن مجــدو كانــت مدينــة 
 Back to Megiddo; Finkelein, I., & Ussishkin, D, in :كبيــرة ومحصنــة بأســوار ولهــا بوابــة ضخمــة فــي األلــف الثانــي قبــل الميــالد، انظــر

.(B.A.R) Vol: 20, p.31
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نبتــة  لوحــة  نقــش  ويتحــدث  فلســطن(. 
الــذي عُثــر عليــه يف النوبة )يف جبل بركل(، 
ويرجــع تارخيــه إىل زمــن هــذا الفرعــون، 
أن 330 أمــراً مــن جنوبــي ســورية كانــوا 
يف هــذا التحالــف، الــذي لقــي كلَّ الدعــم 

والتشــجيع مــن امليتانيــن)23(. 
مل يكــن حتتمــس الثالــث ليقبــل بالواقــع 
علــى جنوبــي  املصريــة  للســيادة  املخــزي 
ســورية، مدفوعــاً بتشــجيع الكهنــة ومحــاس 
ضبــاط اجليــش، فتحــرك اجليــش املصري 
ــوم اخلامــس والعشــرين مــن الشــهر  يف الي
قاصــداً  ق.م(   1468 نيســان   19( الرابــع 
جمــدو؛ املدينــة الــي حتصَّــن فيهــا األمــراء 
الســوريون املتمــرّدون. ومــن الواضــح مــن 

خــال سَــر العمليــات أن بعــض اإلمــارات الســورية بقيــت علــى والئهــا ملصــر، وخاصــة يف جنوبي فلســطن، 
ــاً  ــارو )تــل أبــو صفيــة حاليّ ــة بــن حصــن ث ــاز املســافة الفاصل حيــث اســتطاع حتومتــوس الثالــث أن جيت
شــرق مدينــة القنطــرة( علــى احلــدود املصريــة، وبلــدة يوحــم yhm )24( يف فلســطن، دون أن يلقــى مقاومــة 

تُذكــر. 
وقــد وصــل اجليــش املصــري أوالً إىل غــزة بعــد مســر عشــرة أيــام، ومل يَقــِض فيهــا أكثــر مــن ليلــة واحــدة، 
ثــم تابــع املســر إىل بلــدة يوحــم الــي وصلهــا رمبــا يف اليــوم العاشــر مــن أيــار، وفيهــا مســح جلنــوده بأخــذ 
قســط مــن الراحــة بعــد رحلــة الزحــف الطويلــة، واجليــش فيــه أعــداد كبــرة مــن املشــاة، ويف أثنــاء قســط 
ــرت  الراحــة الــذي أخــذه اجلنــود بعــث الفرعــون املصــري عيونـَـه واالســتطاع ليتبيَّــن أمــرَ العــدو، وبعــد أن توفَّ

لــه املعلومــات الكافيــة عقــد جملســه احلربــي يف بلــدة يوحــم، مــن أجــل اختيــار أفضــل الطــرق إىل جمــدو.
ــال الكرمــل  ــق الــذي خيــرتق جب ــا، وهــو الطري ــق عارون ــة طــرق، أيســرها طري كان أمــام حتتمــس ثاث
ــه األقصــر، ومل يتوقــع  ــه كان ضيِّقــاً يف بطــن وادٍ، إال أن ــوار، ومــع أن ــز الث ــة جمــدو مرك وصــوالً إىل مدين
ــزوا قواهتــم  عــوا أن يســلك طريــق تاعنــاخ لذلــك ركَّ الســوريون بــأن اجليــش سيســلك هــذا الطريــق، بــل توقَّ
عليــه. وعنــد خمــرج الــوادي وقــف الفرعــون املصــري منتظــراً تقــدُّم باقــي قواتــه، ومــع تقــدُّم كامــل القــوات 
ــم الليــل، وخــال ســبع ســاعات مــن مطلــع مشــس اليــوم التــايل وصــل اجليــش املصــري إىل  املصريــة خيَّ

مدينــة جمــدو. 
وعلــى ضفــة وادي قنــا نُصبــت اخليمــة امللكيــة، وأصــدر حتتمــس أمــرَه احلربــي التــايل: »جهّــزوا 

)23( سورية القديمة، التاريخ العام: عبد هللا الحلو، الكتاب األول، ص587.

)24( حســب نيلســون مــن المحتمــل أنهــا مدينــة يمــا yemma الحاليــة التــي تقــع فــي الجانــب الجنوبــي مــن سلســلة جبــال الكرمــل، وتبعــد حوالــي 130كلــم شــمال 

مدينــة غــزة، انظــر: سلســلة العالقــات الســورية المصريــة، ص71. 

ثاني نص مسماري عثر عليه يف دمشق )تل سكا( سنة 2010م بيد 
األستاذ أمحد الطرقجي، وقد قام كل من الدكتور جان ماري ديوران 
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ــوا أســلحتكم احلربيــة جاهــزة، ألننــا ســنحارب ذلــك العــدو اخلســيس يف الصبــاح«، ثــم  ــكم، واجعل أنفسَ
ــود،  ــى اجلن ــام العشــاء عل ــع طع فــون بتوزي ــام املوظَّ ــد أن ق ــاح، وبع ــه لرت ذهــب الفرعــون املصــري خليمت
اســتغل الضبــاط املصريــون جنــاح الليــل لتوزيــع القــوات املصريــة، ويف الصبــاح كان الســوريون قــد أصبحــوا 
ــا  ــة، وعندم ــوات املصري ــذي ستســلكه الق ــق ال ــع الطري ــوا فشــلَهم يف توقُّ ــد أن أدرك ــس؛ بع يف موقــف بائ
حــرَّك حتتمــس الثالــث جناحــه األيســر إىل اجلهــة الشــمالية الغربيــة مــن مدينــة جمــدو أصبحــت القــوات 

ــدِّد بفصــل القــوات الســورية عــن مدينتهــا. املصريــة تُه
ــي  ــة جمــدو، ال ــى مدين ــادر باالنقضــاض عل ــام الفرعــون املصــري متَّســعٌ مــن الوقــت، فب ومل يكــن أم
ــم  ــوا باجلابيــب إىل أســفل لرفعوهُ أغلقــت أبواهبــا، »واآلن فــإن الســكان قــد أغلقــوا املدينــة، ولكنَّهــم أدلَ
إىل أعلــى، ومــن ثَــمَّ إىل داخــل املدينــة«، ويكــون بذلــك قــد وقــع معســكر الســورين كامــاً بأيــدي اجلنــود 
املصريــن، الذيــن اهنمكــوا يف هنــب حمتوياتــه، ونســوا الفرصــة الذهبيــة يف متابعــة اخلصــم وفتــح املدينــة، 
ومل ينفــع يف هــذا املقــام توبيــخ امللــك ألنــه جــاء متأخّــراً. أمــا األســاب واألســرى يف ســاحة املعركــة فقــد 
جــاء وصُفهــا يف حوليــات الكرنــك كمــا يلــي: »وقــد قبــضَ علــى خيوهلــم وعرباهتــم املصنوعــة مــن الذهــب 
والفضــة الــي كانــت غنيمــًة ســهلة، أمــا عســاكرهم فقــد رقــدوا ممدَّديــن علــى ظهورهــم كأهنــم مســك يف 
حبــل الشــبكة، يف حــن تابــع جيــش جالتــه املنتصــر االســتياء علــى ممتلكاهتــم، واآلن فقــد اســتوىل علــى 

خيمــة ذلــك العــدو اخلســيس الــي كانــت مشــغولة بالفضــة«. 
ضــرب املصريــون حصارَهــم اخلانــق علــى املدينــة، وكان ســقوطها أمــراً مهمّــاً للفرعــون املصــري، الــذي 
ــة  ــر، كلُّ األقطــار األجنبي ــا جيشــي املظفَّ ــة ي ــه الكفاي ــى مــا في ــودَه: »لقــد اســتوليتُ عل ــاً جن قــال خماطب
وُضعــت داخــل هــذه املدينــة بفضــل اإللــه رع يف هــذا اليــوم، كمــا أن كلَّ أمــراء األقطــار الشــمالية قــد 

ــى ألــف مدينــة«. حُصــروا بداخلهــا، إن االســتياء علــى جمــدو يعــادل االســتياء عل
ــى كامــل  ــأن االســتياء علــى جمــدو يعــي االســتياء عل ــغ ب يف الواقــع مل يكــن الفرعــون املصــري يُبال
مــدن وبلــدات جنوبــي ســورية، ألن أمراءهــا كانــوا قــد حتصَّنــوا هبــا. فمــا كان مــن اجلنــود املصريــن إال 
أن قامــوا بأخــذ قياســات املدينــة، وأحاطوهــا خبنــدق ثــم بســور خشــي صُنــع مــن أشــجار املنطقــة، وقــد 
صــدرت األوامــر للحــراس املصريِّــن باليقظــة واحلــذر، وأال يَســمحوا بــأن خيــرج أحــد مــن املدينــة، وبعــد 
حصــار دام ســبعة أشــهر خــرج األهــايل متضرِّعــن إىل جالــة الفرعــون قائلــن: »امنَحْنــا نفسَــك يــا 

ســيدنا، إن أقطــار رتنــو لــن تُعيــد التمــرُّد ثانيــة«. 
ثــم أرســلوا أطفاهلــم وأطفــال األمــراء الذيــن كانــوا معهــم حاملــن جزيــة وفــرة مــن الذهــب والفضــة، 
وكل خيوهلــم الــي كانــت معهــم، وكذلــك مركباهتــم الــي كانــت مرصعــة بالذهــب والفضــة، إضافــة إىل تلــك 
الــي كانــت مدهونــة. وقــد محــل األطفــال أســلحة احللفــاء املختلفــة مــن دروع وســهام وأقــواس، علــى حــن 
كان احملاصَــرون يقفــون علــى أســوار املدينــة يكيلــون املديــح جلالــة الفرعــون طالبــن أن مينــح هلــم احلياة.

ــزم  وهكــذا مل يُكتــب هلــذا التحالــف النجــاحُ، فقــد ســقطت جمــدو بعــد حصــار دام ســبعة أشــهر، وهُ
احللفــاء، حيــث يــرد ذكــر 119 إمــارة مــن جنــوب ســورية وقــع حكامهــا باألســر)25( )مــا يقــارب النصــف(. 

)25( سلسلة العالقات السورية المصرية، ص153. وانظر: سورية القديمة، التاريخ العام، ص588-587.
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وعــاد أمراؤهــا إىل بلداهتــم علــى ظهــور احلمــر بعــد أن عفــا عنهــم الفرعــون الــذي أخــذ خيوهلــم، »عــادوا 
علــى ظهــر محــار، ألنــي كنــتُ قــد أخــذتُ خيولَهــم«، وقــد ُقــدِّر لزعيــم هــذا التحالــف )أمــر قــادش( أن 

ينجــو مــن األســر، إال أن أســرته وأوالده وقعــوا يف األســر وقــد اصطحبهــم الفرعــون معــه إىل مصــر. 
وأخــراً هنــاك ســجات مفصَّلــة يف نقــوش معبــد الكرنــك يف األقصــر عــن الدمــار الــذي حلــق ببلــدات 
ومــدن فلســطن وســورية، مبــا فيهــا إمــارات حــوران، الــي ســقطت بيــد حتتمــوس الثالــث)26(، ويف الواقــع 
فــإن ذكــر أمســاء بلــدات ومــدن حــوران ال يعــي أن هــذه املــدن والبلــدات قــد خضعــت للســيادة املصريــة، 
لكنــه يُشــر بوضــوح إىل موطــن العنصــر الفاعــل يف املعارضــة الســورية)27(، لذلــك مل يكــن حتتمــوس الثالــث 
 )Ynwc  mw( Yenoam ــا ــل مســره باجتــاه حــوران وأخــذ ينوأم ــاً لنصــره يف جمــدو، فأكم مطمئنّ
/ تــل شــهاب)28(، وبلدتــن أخريــن مهــا جرناكــوا Herenkeru )Hwrnk rw( تــل اجلابيــة، ونوجــس 

Nywges( Nuges( نوى )29(. 
)26( THE CAMBRIDGE ANCIENT HISTORY- Vol II- Part 1- History of the Middle east and the Aegean region c. 
18001380- B.C. p527

)27( تاريخ سورية السياسي 3000-300 ق.م: هورست كلينغل، ص107.

)28( حــول مطابقــة اســم ينوأمــا / يانوعــام مــع بلــدة تــل شــهاب الواقعــة شــمال غــرب مدينــة درعــا، اســتناداً إلــى نصــوص تــل العمارنــة، راجــع مراســالت العمارنــة 

الدولية، ص482.
)29( Ancient records of Egypt; Breasted, J. H., Vol II, p.557

واألستاذ بريستد ال يحدد بدقة موقع جرناكوا ونوجس، ربما أن إمارة نوجس: هي مدينة نوى جرناكوا: تل الجابية، وهو أحد التالل األثرية بجانب بلدة نوى، 
وهذا منطقي بحكم أن هذه اإلمارات ذكرت في سياق واحد.

تل سكا تصوير األستاذ أمحد طرقجي
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وبذلــك يكــون حتتمــوس الثالــث ضــرب معارضيــه يف عقــر دارهــم، وقــد أوقــف حتتمــوس هــذه البلــدات 
الثــاث علــى معبــد أمــون)30(. وبعــد أن قــام ببنــاء حصــٍن فيهــا مســاهُ )منخــر رع حابــس املتوحشــن(. أمــا 
ــة، و103 أشــخاص  ــو احملارب ــة املارين ــت وفــرة: أوالً 38 مــن طبق ــد كان ــاث فق ــدات الث ــم هــذه البل غنائ
تائبــن خرجــوا عــن أمــر ينوأمــا، وطاســات مــن احلجــر الثمــن والذهــب، وأواٍن خمتلفــة، وجــرة واســعة 
ــات واســعة، وســبعة  ــة، وصــواٍن، وغاي ــي شــرب خمتلف ــة الســورية، وطاســات أوان ــن الصناع ــوذج م بنم
عشــر ســكيناً مــن الذهــب، وأســطوانات فضيــة، وثاثــة عــكازات بــرؤوس بشــرية، وســتُّ حمفــات مــن العــاج 
واألبنــوس، ونــوع آخــر مــن اخلشــب مشــغول بالذهــب، وســتُّ طــاوالت مــن العــاج، وســرير واحــد مشــغول 
بالذهــب وبــكل أنــواع احلجــر الثمــن، ومتثــال مــن العــاج املشــغول بالذهــب، ورأســه مــن الــازورد، وأواٍن 

برونزيــة، وكميــة كبــرة مــن القمــاش)31(.
       وقــد غــادر حتتمــوس الثالــث هــذه البلــدات بعــد أن قــام بتعيــن أمــراء جــدد يف جنوبــي ســورية، 
ــة بانتظــام يف مواعيدهــا. كمــا  ــدوا بدفــع اجلزي ــه، وتعهَّ ــوا اخلضــوع ل ــه بعــد أن قبل ــوا مــن املوالــن ل كان
اصطحــب معــه 84 طفــاً إىل مصــر؛ مــن أبنــاء األمــراء الســورين الذيــن متــرَّدوا علــى ســيادته)32(، 
ليتدرَّبــوا علــى اإلدارة، وعلــى حــب الفرعــون املصــري يف قصــره يف طيبــة، ويكونــوا ضمانــاً علــى إخــاص 
آبائهــم، ولينشــؤوا نشــأة مصريــة يف الــذوق والتعليــم واملــأكل وامللبــس، ويف كل أمنــاط احليــاة، وكان يُســمح 
ــي. ومل يُكمــل الفرعــون  ــا األصل ــد مــوت حاكمه ــده عن ــى بل ــودة ليكــون حاكمــاً عل ــم بالع ــكلِّ واحــد منه ل
املصــري طريَقــه باجتــاه الشــمال، فــإن هجومــاً مصريّــاً علــى قــادش عاصمــة التحالــف الســوري أمــرٌ بعيــد 

االحتمــال، وال يدعمــه أي دليــل مكتــوب)33(.
وال بــدَّ مــن اإلشــارة إىل أن حتتمــوس الثالــث قــاد بعــد معركــة جمــدو 16 محلــة عســكرية علــى ســورية، 
ــدَ األحــوال ومجــع اجلزيــة مــن جنوبــي  كانــت احلملــة الثانيــة يف ســنة 1466 ق.م، كان اهلــدف منهــا تفقُّ
ســورية )أمــراء حــوران وفلســطن(، والقيــام باســتعراض عســكري، وقبــول خضــوع القبائــل واألســر 
الســورية احلاكمــة واهلدايــا الــي تُقــدَّم يف مثــل هــذه املناســبات. وجتــدر اإلشــارة إىل كميــات الذهــب 
والفضــة والــازورد واخليــول واملاشــية واخلشــب، والعبيــد مــن كا اجلنســن والعربــات املشــغولة بالذهــب 

والفضــة، الــي قدمهــا أمــراء جنوبــي ســورية، كجزيــة للفرعــون املصــري خــال هــذه احلملــة.
وكانــت احلملــة الثالثــة عشــرة الــي حدثــت يف الســنة الثامنــة والثاثــن مــن حكمــه، موجَّهــه ضــد 

جنوبــي ســورية، حيــث تســلم الفرعــون اجلزيــة مــن حــوران، وحتديــداً مــن بلــدة نوجــس/ نــوى)34(.

)30( دراسات في تاريخ مصر الفرعونية، ص155. 

The Annals in Karnak; Wilson. J., p.237  :وباإلنكليزية انظر
)31( دراسات في تاريخ مصر الفرعونية، ص 155.

)32( دراسات في تاريخ مصر الفرعونية، ص155.

)33( تاريخ سورية السياسي 3000-300 ق.م، ص107.

)34( دراسات في تاريخ مصر الفرعونية، ص 168.
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مناذج من فخار حوران - هكسوس
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رابعًا _ دمشق وحوران خالل عصر العمارنة)35(: 
خضعــت حــوران للســيادة املصريــة منــذ محلــة حتتمــوس الثالــث علــى فلســطن وســورية، وســقوط أهــم 
ــة خاصــة مــن أجــل حمصــول القمــح  ــون حــوران أمهي ــده. وقــد أوىل املصري ــل شــهاب بي مدهنــا ينوأمــا/ ت
والزيــت )36(، الــذي اســتغلَّه املصريــون مثلمــا اســتغلوا مثــار الفاكهــة يف الغوطــة وباقــي منتجــات ســورية 

الزراعيــة)37(. 
ــموا بــاد الشــام إىل ثــاث مناطــق إداريــة: مشاليــة وعاصمتهــا صُمــر/ تــل  وملــا كان املصريــون قــد قسَّ
الكــزل، وجنوبيــة عاصمتهــا خــزة/ غــزة، وشــرقية تدعــى أبــوم / أبــي)38( عاصمتهــا كاميــدي/ كامــد اللــوز)39( 
يف البقــاع، كانــت إمــارات حــوران ودمشــق تتبــع للرقيــب املصــري املقيــم يف كاميــدي، الــذي كانــت وظيفتــه 
تُعــرف باســم رابــو rabû. إال أن إمــارات حــوران عمومــاً كانــت كبــرة وحمصنــة، وحتكــم نفسَــها بنفســها، كمــا 
هــو احلــال مــع إمــارة بصرانــا/ بصــرى)40(، وقرنيــم/ الشــيخ ســعد)41(، وعشــتار/ تــل عشــرتة)42(، وينوأمــا/ 
تــل شــهاب)43(، وشــرونا Sharon/ عــن عفــا )قــرب ديــر العــدس(، وموشــيخونا/ الشــيخ مســكن، وزيــري 
ــو ــب، وخَلُن ــا / نصي ــة، وأدري/ درعــا، ونصيب ــو/ الطيب ــل محــد )قــرب الشــيخ مســكن(، وطوب باشــان/ ت
Khalunnu  / تــل اجلامــد )علــى وادي العــان(، وقانــو/ قنــوات، وتــل بــروت، وتــل بويضــان )مشــال 

)35( اصطلح المؤرخون على تسمية هذا العصر بعصر العمارنة، وهو يشمل حكم أمنحوتب الثالث وعهد ولده وخليفته أخناتون. حيث تغطي وثائق أرشيف العمارنة 

فترة ثالثين سنة أو أقل. والعمارنة اسم قبيلة مصرية توطَّنت على التل الذي صار يُعرف بتل العمارنة، ويقع على بعد نحو 300 كم جنوبي القاهرة، على الضفة 
الشرقية لنهر النيل، ويحوي آثار »أخت آتن« عاصمة أخناتون. انظر: العالقات السياسية في ضوء أدب رسائل العمارنة خالل النصف الثاني من األلف الثاني قبل 

الميالد: عبد هللا السليمان، ص234.
)36( قدمت التنقيبات األثرية في سنة 2006 في تل دبة الدليل األحدث عن العالقة التجارية بين إمارات حوران ومصر، فقد تم الكشف عن أختام التجار المصريين 

عت بحبيبات حجرية ذات ألوان  جنباً إلى جنب مع أباريق الزيت الكنعانية الشهيرة بحجمها الصغير وشكلها الكروي وعنقها الطويل وفوهتها الضيقة، التي ُرّصِ
بيضاء أو حمراء زاهية، انتظمت في خطوط مستقيمة ومتعرجة. انظر: دمشق عاصمة آرامية كنعانية، ص74.

)37( كانت قاعدة االقتصاد السوري تقوم على الزراعة بسبب خصوبة األرض ومالءمة المناخ. وقد ذُكرت الحنطة والشعير كمحصول رئيسي في سورية، كما ذكر 

السمسم والخن والخشخاش والكتان كذلك. وذُكرت الجلبانة كعلف للخيول وكانت تشتهر بها األالخ. وأشتهر عنب أوغاريت. واكتسبت البيرة السورية سمعة جيدة 
في مصر. وصدَّرت سورية زيت الزيتون المعّد لألكل، وصدَّرت أنواعاً عديدة مخصصة للدهن. ويتكرر ذكر الخراف في مملكة اآلالخ وكركميش على الفرات، 

ن بالذرة. ولمعلومات مفصلة انظر: وكانت الخراف تُسمَّ
THE CAMBRIDGE ANCIENT HISTORY- Vol II- Part 1- History of the Middle east and the Aegean region c. 1800-
1380 B.C., p.509

)38( تاريخ الوطن العربي القديم، ص260. وانظر سورية القديمة، التاريخ العام، ص602.

)39( يقع تل كامد اللوز في الجزء الجنوبي الشرقي من سهل البقاع، وهو موقع استراتيجي تمرُّ منه القوافل التجارية، وفي فترة العمارنة أصبحت المدينة مقّراً 

للموظف المصري، وقد أظهرت التنقيبات األثرية إبريقاً فخاريّاً نُقش عليه اسم رابو rabû إشارة إلى الموظف المصري. انظر: آثار بالد الشام القديمة: عال 
التونسي وآخرون، ص197.

)40( يرد ذكر إمارة بصرانا/ بصرى Bosruna مع أسماء المدن واإلمارات التي دونها الفرعون المصري أمنحوتب الثالث على القواعد الحجرية للتماثيل التي 

أقامها في معبده الجنائزي في طيبة الغربية، انظر: دمشق في المصادر اآلشورية: عيد مرعي، ص62.
)41( قرنيم/ الشيخ سعد: تبعد عن مدينة نوى حوالي 7 كم. اكتشف بها أسدان بازلتيان كبيران، وكمية كبيرة من الذهب، والحلي، والفخار في عام 1921م. وقد كان 

األسدان منتصبان على مدخل المدينة الجنوبي، دليالً على عظمة المدينة. والمكتشفات موجودة في متحف دمشق الوطني. انظر: العالقات السياسية في ضوء أدب 
رسائل العمارنة خالل النصف الثاني من األلف الثاني قبل الميالد، ص235.

)42( عشتار/ تل عشترة: تبعد عن مدينة نوى حوالي 5 كم. وال بد من اإلشارة إلى أن بعض الدراسات تذكر المدينة باسم )عشتروت(، وهذا خطأ مردُّه إلى استخدام 

المصطلحات التوراتية في التاريخ، واألصح أن اسم المدينة هو عشتار، الذي يتطابق مع اسم الربة السورية المشهورة عشتار، التي كانت النجمة شعاراً لها، 
وقد انتقل اسمها إلى اللغات األوروبية الحديثة بلفظ ستار بمعنى النجمة، وقد ُعبدت هذه الربة في حوران، وكانت ُحوران مقّراً لعبادتها، وما زالت نقوش النجوم 
ورسوماتها تمأل آثار حوران، التي لم تُدرس حتى اللحظة. انظر: العالقات السياسية في ضوء أدب رسائل العمارنة خالل النصف الثاني من األلف الثاني قبل 

الميالد، ص235.
)43( ينوأما/ يانوعام/ تل شهاب: كانت مركز الثقل في حوران، في عصر العمارنة، بفضل موقعها المتميز وغناها، وشخصية حاكمها بريدشوا الذي قاد المعارضة 

في حوران، ضد الفرعون المصري. تم الكشف بها عن فؤوس برونزية، ُعثر على مثيل لها في مملكة إبال وفي مدينة بصرى وفي المتونة.
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اللجــاة(، وتــل دبــة )جنــوب قريــة بريكــة(، وتــل الديلــي، ونوجــس/ نــوى، وكــوم الــوادي )قــرب نــوى(، 
وبيخيلــي/ طبقــة فحــل )جنــوب غــرب أربــد(، ويتكــرَّر ذكــر أمســاء إمــارات حــوران يف كتابــات املســؤول 

املصــري املقيــم يف كاميــدي، الــذي أُوكلــت لــه مهمــة حــلِّ اخلافــات الداخليــة يف املنطقــة)44(. 
        ومــع تراخــي الســيادة املصريــة بــدأت اخلافــات بــن اإلمــارات الســورية اجلنوبيــة، علــى أســس 
ــزا/  ــاوزا حاكــم دمشــق)45( وايتكمــا ملــك كن ــوالء أو املعارضــة للمصريــن، وحدثــت مواجهــات بــن برب ال
ــا  ــة)46( كم ــب دمشــق والســيادة املصري ــل محــد إىل جان ــري باشــان/ ت ــم زي ــا حاك ــادش، فوقــف ارمتاني ق
ادَّعــى، حيــث كتــب ارمتانيــا الرســالة رقــم 201 إىل فرعــون مصــر، وجــاء فيهــا: خادمــك لقــد جثــوت لــدى 
قدمــي امللــك ســيدي ســبع مــرات ثــم ســبع مــرات. هــا قــد كتبــت إيل الســتقبال القــوات احملاربــة فمــن 
أكــون أنــا؟ كيــف ال أذهــب. هــا ذا أنــا، مــع قواتــي وعرباتــي متجــه الســتقبال القــوات احملاربــة، إىل حيثمــا 

قــال امللــك ســيدي.
        كمــا أن حاكــم قانــو/ قنــوات أرســل الرســالة رقــم 204 لفرعــون مصــر)47(، يتحــدث فيهــا عــن 
ذات الفكــرة، وممــا جــاء يف رســالته: لقــد جثــوت لــدى قدمــي امللــك ســيدي ســبع مــرات ثــم ســبع مــرات 
أنــت كتبــت إيل الســتقبال القــوات احملاربــة فهــا أنــا ذا أنــا، مــع قواتــي وعرباتــي ]متجــه[ الســتقبال القــوات 

احملاربــة التابعــة للملــك، ســيدي إىل حيثمــا تســر. 
       وكتــب حاكــم إمــارة طوبــو/ الطيبــة)48( الرســالة رقــم 205 يعلــن فيهــا اســتعداده الســتقبال القــوات 
ــي  ــا، مــع قوات ــا ذا أن ــا أن ــة فه ــت كتبــت إيل الســتقبال القــوات احملارب ــة)49(، وجــاء يف الرســالة: أن املصري

وعرباتــي ]متجــه[ الســتقبال القــوات احملاربــة التابعــة للملــك، ســيدي إىل حيثمــا تســر.
      وكتــب حاكــم إمــارة نصيبــا / نصيــب الرســالة رقــم 206، جــاء هبــا )50( مــا جــاء برســالة طوبــو/ 
ــه لفرعــون مصــر، كمــا هــو وارد  ــى والئ ــة. كمــا حافــَظ أماواشــي )51( وهــو أحــد أمــراء حــوران عل الطيب

)44( اقترح البعض أن تكون روبورت الوارد ذكرها في الرسالة رقم 289 تل بيروت، الذي يقع في أرض دير البخت. لكن الدكتور فاروق إسماعيل يقترح أن 

روبورت ربما تكون تل السعدية غرب بيت لحم. واقترح البعض أن يكون تل بويضان، الذي يقع على أطراف اللجاة الشمالية، أحد مدن األلف الثاني ق.م باسم: 
أوبيل. وتل دبة باسم: دوبي، الذي يقع جنوب قرية بريكة. وتل الديلي باسم: فدانا. واقترح البعض أن يكون كوم الوادي الذي يقع بالقرب من مدينة نوى أحد مدن 

األلف الثاني قبل الميالد. إن مطابقة التالل مع أسماء المدن الواردة في نصوص العمارنة كان من عمل نيلسن غوليك Nelson Glueck وهو عمل صعب 
بسبب عدم قيام تنقيبات كاملة في هذه التالل، انظر:

THE CAMBRIDGE ANCIENT HISTORY; History of the Middle east and the Aegean region c. 13801000- B.C. 
2008- Vol II - part2 - p107.

)45( أفضل الدراسات المقدمة عن تاريخ دمشق في الفترة التي نحن بصدد التحدث عنها، باللغة اإلنكليزية هي:

 Ancient Damascus Eisenbrauns; Wayne T. Pitard - 1987
وبالعربية: أحمد طرقجي، دمشق وغوطتها في األلف الثاني قبل الميالد، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دمشق.

)46( تاريخ آثار وتراث حوران: بركات توفيق الراضي، ص179.

)47( مراسالت العمارنة الدولية، ص486 + ص489.

)48( طوبو/ الطيبة: إحدى بلدات حوران تبعد عن مدينة درعا حوالي 13كم، تقع بين مدينة درعا ومدينة بصرى، على وادي الزيدي الرافد األساسي لليرموك. 

ُعثر بها على جرار معدة لحفظ العطور تعود لفترة األلف الثاني ق.م. كما كانت مقراً إلمارة آرامية في األلف األول ق.م وشاركت في حروبها المتعددة. وعثرت 
بها بعثات التنقيب الفرنسية )ماري كلير كوفان( عام 1962 على آثار نطوفية. انظر: العالقات السياسية في ضوء أدب رسائل العمارنة خالل النصف الثاني 

من األلف الثاني قبل الميالد، ص236.
)49( مراسالت العمارنة الدولية، ص490.

)50( مراسالت العمارنة الدولية، ص491.

)51( أماواشي: ربما أن هذا األمير قد حكم تل الحارة أو األشعري. ال نستطيع الجزم دون تنقيبات أثرية. كما أن الدكتور فاروق إسماعيل يشير أن معنى االسم 

غامض.



العدد األول - 582021

يف الرســالة رقــم 202 وموقــع مدينتــه غــر معلــوم )52(، لكــن الكلمــات املســتخدمة يف رســالته هــي ذاهتــا 
الكلمــات املســتخدمة يف رســائل حــكام الطيبــة ونصيــب وقنــوات، رمبــا أن عاقــاتٍ مــا كانــت تربطــه 
ــم ذات  ــك اســتخدموا مجيعُه ــوات، لذل ــر قن ــب، وأم ــر نصي ــة، وأم ــر الطيب ــري باشــان، وأم ــر زي ــع أم م

ــة. ــوات املصري الصياغــة، وتكلَّمــوا عــن ذات الفكــرة، وهــي اســتقبال الق
ــا  ــى الرســائل الــي حتمــل األرقــام 201 و202 و204 و205 و206، بأهنــا مجيعه ــق عل ــد مــن التعلي الب
مرســلة مــن إمــارات حــوران إىل أخناتــون، وحتمــل ذات الصيغــة، وتتحــدث عــن ذات الفكــرة. أوالً: ليــس 
بوســعنا أن نُعلِّــق علــى املرسِــل واملرسَــل إليــه. ثانيــاً: ال بــد مــن اإلشــارة إىل لغــة الرســائل، الــي تتحــدث عــن 
اســتقبال القــوات املصريــة، يف وقــت مل يكــن أخناتــون يُفّكــرُ بإرســال أي قــوات إىل جنــوب ســورية، وهــو 
يف خضــمّ إصاحــه الديــي، ونزاعــه احلــاد مــع كهنــة آمــون. ولــو كانــت هــذه اإلمــارات صادقــة يف كامهــا 

لتحالفــت مــع حاكــم دمشــق، الــذي ظــلَّ مُصِــرّاً علــى والئــه للفرعــون املصــري.
ــوا العــون مــن الفرعــون، يف وقــتٍ كانــت كلُّ الدالئــل تُشــر إىل أن فكــرة إرســال جيــش  ومجيعُهــم طلب
مصــري إىل جنوبــي ســورية مســتحيلة، ولــو كان موقفهــم صحيحــاً حلارهبــم أمــراء حــوران الذيــن رفعــوا 
الســاح يف وجــه حاكــم دمشــق علنــاً، فإمــارة طوبــو / الطيبــة ال تبعــد أكثــر مــن 27 كــم عــن إمــارة بصرانــا
ــا  Busruna  / بصــرى، كذلــك احلــال مــع إمــارة نصيــب الــي ال تبعــد هــي األخــرى عــن إمــارة بصران
أكثــر مــن 30 كــم، وال يوجــد أي حاجــز يفصلهــا عنهــا، ورغــم كل ذلــك مل نســمع عــن اقتتــال داخلــي بــن 
إمــارات حــوران. وبذلــك يُمكننــا أن نـُـدرج مــا كتبــه أمــراء الطيبــة، ونصيــب، وقنــوات، وأمــر زيــري باشــان، 
وأماواشــي، يف دائــرة الريــاء السياســي، وحفــظ خــّط الرجعــة، ولعــل الكــذب يف عصــر العمارنــة كان مســة 

العصــر، فمــن يقــرأ رســالة لبآيــو)53( رقــم 254 وحدهــا يُــدرك حجــم الكــذب يف ذلــك العصــر)54(. 
لعــل الرســالة )55( رقــم 241 الــي أرســلها روصمانيــا حاكــم شــرونا Sharon / عــن عفــا تنــدرج يف 
الســياق ذاتــه، ولكــن بفكــرة خطــرة فقــد كتــب: »لقــد قتــل شــخص آخــر خــال خدمــي مــع أنــي خــادم 
ويفّ للملــك ســيدي«. رمبــا أن هــذا الشــخص هــو املنــدوب املصــري. وإذا صــحَّ هــذا التخمــن فليــس هــو 
املنــدوب املصــري األول الــذي يُقتــل، وإمنــا الثانــي. وقتــل عُمــال امللــوك يَعــي اخلــروجَ عليهــم، وإال ملــا كان 

حباجــةٍ ليقــول إنــي خادمــك الــويفّ. 
أمــا أخطــر شــيء واجهتــه مصــر فــكان منــع إرســال احلبــوب إليهــا، واملعلــوم أن حــوران كانــت مســتودع 
حبــوب رومــا، ورمبــا أهنــا كانــت كذلــك أيــام أخناتــون، فهنــاك رســالة حتمــل الرقــم 224 مرســلة )56( مــن 
)شــم أدا( حاكــم مدينــة مشخونــا/ تــل الســمن، يعتــذر فيهــا عــن عــدم إرســال احلبــوب إىل مصــر ويقــول: 

)52( مراسالت العمارنة الدولية، ص487.

)53( لبآيا / لبآيو حاكم شكم، تقدر فترة وجود البآيا بحوالي 1385 ق.م السنة الثانية والثالثين من حكم الفرعون أمنحوتب الثالث. وبعد وفاته خلفه ابنه الذي كان 

مثله تماماً، انظر:
THE CAMBRIDGE ANCIENT HISTORY- History of the Middle east and the Aegean region c. 1380-1000 B.C., 
2008- Vol II - part2, p.100.

)54( يقول لو كتب الملك لي بشأن تسليم زوجتي فكيف لي أن أمتنع عن تسليمها؟! كيف لي أن أمتنع لو كتب الملك بشأني أنا )قائاًل(: أغرز خنجراً برونزياً في 

قلبك، وُمت )نعم( كيف ال أنفذ طلبات الملك. راجع مراسالت العمارنة الدولية، ص543.
)55( مراسالت العمارنة الدولية، ص527.

)56( مراسالت العمارنة الدولية، ص509.
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»فيمــا يتعلَّــق برســالة امللــك، ســيدي، عــن احلبــوب...، )أقــول( قــد تلفــت. ليــت امللــك ســيدي يســأل 
مندوبــه عمــا إذا كان أجدادنــا منــذ زمــن كوســونا جدنــا، ينقلــون )احلبــوب( دائمــاً«.

ــا تقــع يف مشــال شــرق فلســطن، يف ســهل اجلليــل، تــل  يعتقــد الدكتــور فــاروق إمساعيــل أن مشخون
شــرمون أو خربــة مسونيــه، بينمــا هنــاك رأي آخــر هــو أن هــذا املوقــع هــو تــل الســمن/ قــرب نــوى، لســبب 
رئيســي هــو أن حــوران مصــدر احلبــوب)57(، وليــس اجلليــل الــذي يشــتهر مبزروعــات أخــرى، كأنــواع 
ــل الســمن  ــن ت مــن اخلضــروات، وبعــض األشــجار املثمــرة، كمــا أن االمســن متطابقــان حلــدٍ مــا، مــا ب
ــم(. واألهــم أن  ــز يف هلجــات الشــرق القدي ــب الســن إىل شــن أمــر جائ ــار أن قل ــى اعتب ــا، )عل ومشخون
الفــرتة الــي نتحــدث عنهــا، وهــي )فــرتة أخناتــون(، كانــت فيهــا فلســطن حباجــة للحبــوب بســبب احلــروب 
والفوضــى، فحاكــم جمــدو يشــتكي مــن )لبآيــا( حاكــم مدينــة شــكم Shechem/ قــرب نابلــس، الــذي أخــذ 
يف جنوبــي ســورية دور عبــد عشــرتا وابنــه عزيــرو يف مشاهلــا)58(، ففــي الرســالة 244 يقــول: »ليــت امللــك 
ســيدي يعلــم أن لبآيــا أثــار حربــاً علــيَّ منــذ عــودة القــوات احملاربــة )إىل مصــر(. )لذلــك( ال نســتطيع القيام 

)57( حتى مدة قريبة في األعوام التي سبقت النكبة 1948 كان قمح حوران يُشحن من محطات القطارات باتجاه ميناء حيفا، وما هو معروف عن قمح حوران 

بأنه أفضل أنواع القمح العالمية؛ لذلك يصلح أن يكون غذاء ملكيّاً لفرعون مصر، كما سيُصبح الغذاء المقدس الذي تناول منه السيد المسيح. انظر: العالقات 
السياسية في ضوء أدب رسائل العمارنة خالل النصف الثاني من األلف الثاني قبل الميالد، ص238.

)58( العالقات السياسية في ضوء أدب رسائل العمارنة خالل النصف الثاني من األلف الثاني قبل الميالد، ص238.
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باجلــز)و( احلصــاد، وال نســتطيع مغــادرة بوابــات املدينــة بســبب لبآيــا، ألنــه علــم أن القــوات احملاربــة مل 
تــأت إلينــا. وهــا قــد صمَّــم علــى احتــال مدينــة جمــدو، فلْيُخلِّــِص امللــكُ مدينتــه كيــا حيتلهــا لبــآي)59(ا«. 

فبالتــايل لــو كانــت مشخونــا يف فلســطن العتــذرت للســبب نفســه)60(.
تتحــدَّث إحــدى الرســائل )61( ورقمهــا 264 عــن أمــر امســه أيــاب)62(، وكان حاكــم عشــتار/ تــل عشــرتة 
بالقــرب مــن نــوى، يَظهــر أيــاب يف رســالة وهــو يشــتكي ألخناتــون علــى ملــك حاصــور Hasor/ تــل 

ــمَّ باألمــر. ــه، وطلــب مــن الفرعــون أن يهت قــداح)63(، الــذي أخــذ ثــاث مــدٍن تتبــع ل
واللّبــس يف األمــر أن تصرفــات أيــاب العدوانيــة جتــاه حلفــاء مصــر جعلتــه يتــوارى عــن األنظــار، وأن 
هــمَ املنــدوبُ املصــريُ ملــكَ بيخيلي/بيــا/ طبقــة فحــل،  مهنتــه كانــت مهامجــة املوالــن للفرعــون. وقــد اتَّ
الــذي يُدعــى )مــوت خبلـُـم(، اتَّهمــهُ بأنــهُ يُخفــي أيــاب لديــه، فكتــب لــه مــوت خبلـُـم)64( الرســالة رقــم 256 
ليؤكــد فيهــا عــدم صحــة االّتهــام، وممــا جــاء فيهــا: » كيــف يُقــال أمامــك أن مــوت بلخــم هــرب، وهــو يُخبِّــئ 
أيــاب؟ كيــف يهــرب حاكــم مدينــة بيخيلــي مــن أمــام منــدوب امللــك ســيده؟ )أقســم( حبيــاة امللــك ســيدي إن 
كان أيــاب موجــوداً يف مدينــة بيخيلــي، اســأل بــن إليمــا حّقــاً اســأل تــادوا حّقــاً اســأل يشــويا حقــاً إن مل 
أســرع – بعــد أن قــام بســرقة مــن شــلم مــردوك- لنجــدة مدينــة عشــتار بعــد أن أصبحــت كل مــدن جــاري/ 

مشــال اجلــوالن)65( معاديــاً هلــا«.
ــق بالــوالء، وإصــرارُه  إنَّ لغــة شــرتنا حاكــم موشــيخونا / الشــيخ مســكن كانــت األكثــر صدقــاً فيمــا يتعلَّ
علــى طلــب العــون ومقابلــة الفرعــون يؤكــدان ذلــك، فقــد كتــب لــه الرســالة الــي حتمــل الرقــم 182 يســتنجد 
بــه )66( ويقــول لــه: »لقــد جثــوت علــى غبــار قدمــي امللــك، ســيدي، إهلــي، مشســي ســبعاً فســبعاً، ليــت 
امللــك ســيدي يهتــم ببلدانــه، وليــت امللــك ســيدي يرســل قــوات محايــة كــي حنتــل مــدن امللــك. وطبعــاً امللــك 
ــدَه إىل  ــاً صاغيــة. ممــا اضطــرَّ شــرتنا أن يُرســل ول ــرْ شــرتنا أذن املصــري غــارق بإصاحــه الديــي ومل يُعِ
مصــر لشــرح املوقــف، وطلــب املســاعدات العســكرية، وطلــب املقابلــة كــي يُفنِّــد األكاذيــب الــي افتُــري هبــا 
عليــه أمــام البــاط املصــري، حيــث جــاء يف الرســالة الــي حتمــل الرقــم 180 وهــي يف واقــع األمــر تكملــة 
لنــص الرســالة رقم183يقــول شــرتنا)67(: هــا قــد أرســلت ابــي إىل امللــك ســيدي، إهلــي، مشســي،  لرســل 

)59( مراسالت العمارنة الدولية، ص530.

)60( العالقات السياسية في ضوء أدب رسائل العمارنة خالل النصف الثاني من األلف الثاني قبل الميالد، ص238.

)61( مراسالت العمارنة الدولية، ص555.

)62( أياب: يجعل بعضهم من أياب النبي أيوب نفسه، ويستدلون بتطابق االسمين، ومن خالل ينبوع الماء العذب الذي ما زال أهل حوران يستخدمونه حتى اليوم 

بهدف االستشفاء. انظر: العالقات السياسية في ضوء أدب رسائل العمارنة خالل النصف الثاني من األلف الثاني قبل الميالد، ص239.
)63( حاصور Hasor/ تل قداح، من مدن األلف الثاني، تقع في سهل الحولة، على بعد 8كلم جنوب بحيرة الحولة، ورد أول ذكر لها في القرن الثامن عشر قبل 

الميالد في محفوظات ماري الملكية ،كأهم مملكة في جنوبي بالد الشام، كما أنها كانت محطة لتجار ماري الذين حملوا لها القصدير. وقد تم نشر 5 وثائق من 
سجل ماري ورد بها ذكر مدينة حاصور، ذكر فيها المختص في تاريخ اآلشوريات األستاذ ماالمات أن هناك رسالة من زمري ليم ملك ماري إلى ياريم ليم ملك 
ر إلى ماري الذهب والفضة والحجارة الكريمة كمواد خام أو كأدوات مشغولة. ويشير علماء اآلثار إلى أن مدينة حاصور  يمحاض تظهر أن حاصور كانت تُصّدِ

قد تعرضت للحريق والدمار في القرن الثالث عشر قبل الميالد، وأن هذا الدمار سبََّب فجوة سكنية؛ حيث ُهجرت المدينة لحوالي قرن كامل. انظر:
- Silver, Gold, and Precious stone from Hazor in new Mari document, in (B.A) 46,; Malamat, A., 1983, 
p.169  

)64( مراسالت العمارنة الدولية، ص545. 

)65( الجوالن بالفتح ثم السكون، وهي من أعمال حوران، انظر: معجم البلدان، ج3، ص296. 

)66( مراسالت العمارنة الدولية، ص462.

)67( مراسالت العمارنة الدولية، ص463.
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عربــاتٍ مــع ابــي فتحمــي مــدن امللــك ســيدي، إهلــي، مشســي،  أرســل عربــات أيهــا امللــك ســيدي، إهلــي، 
مشســي،  فتأخذنــي إىل امللــك ســيدي، إهلــي، مشســي، فأدخــل إىل حضــرة امللــك ســيدي، إهلــي، مشســي، 
وســأحتدَّث عمــا ُفعــل بالبلــدان، انظــر أنــا اخلــادم الــويف للملــك ســيدي، إهلــي، مشســي، ال بــدَّ وأنــه افتـُـري 

علــيَّ أمــام امللــك ســيدي، إهلــي، مشســي، فأرســل عربــات تأخذنــي إىل امللــك ســيدي، إهلــي، مشســي. 
طبعــاً ال نعلــم مــا الــذي حــدث مــع ابــن شــرتنا، لكــن مــا هــو واضــح مــن ســر األحــداث أن الفتــى مل يلــقَ 
إال اإلمهــال. واســتمرَّ شــرتنا يف إرســال الرســائل. ومــع أن الرســالة رقــم 184 مل يبــقَ منهــا إال اســم شــرتنا 
واســم مدينتــه موشــيخونا/ الشــيخ مســكن)68(. إال أننــا نعتقــد أهنــا كانــت يف ســياق االســتجداء ذاتــه. طبعــاً 

كان هــذا الصــراع جيــري مــع صمــت كامــل مــن قبــل الرقيــب املصــري الــذي مل يُحــرِّك ســاكناً.
ــع حــكام إمــارات حــوران)69(، املعارضــن للنفــوذ املصــري)70(، حتــت قيــادة بريدشــوا  ويف النتيجــة جتمَّ
حاكــم إمــارة ينوأمــا / تــل شــهاب، الــذي نســق جهــوده مــع حاكــم إمــارة بصرنــا / بصــرى، وإمــارة خَلُنــو
Khalunnu / تــل اجلامــد)71(، وحاكــم أدري/ درعــا)72(، ضــد بربــاوزا)73( حاكــم دمشــق. فاشــتكت دمشــق 
مــن إمــارات حــوران لســيدها الفرعــون املصــري، ففــي الرســالة رقــم 197)74( يقــول بربــاوزا: خادمــك يف 
مدينــة ]أدري ســلم[ عرباتــه وأحصنتــه للهابــرو/ اخلابــرو)75(، ومل يســلمها للملــك ســيدي. مــن أنــا؟ غايــي 
الوحيــدة هــي أن أكــون خادمــاً. كل شــيء لــدي يعــود للملــك، لقــد رأى بريدشــوا هــذا حــدث، حــرض مدينــة 
ينوأمــا/ تــل شــهاب للتمــرد علــي، وســد البوابــة خلفــي، وأخــذ العربــات مــن مدينــة عشــتار وأعطاهــا 
للهابــرو، ومل يُعطهــا للملــك ســيدي، وعندمــا رأى ملــك مدينــة بصرنــا، وملــك مدينــة خلــي ]ذلــك[، شــنوا 
حربــاً علــيَّ باملشــاركة مــع بريدشــوا ضــدّي، ومهــا يقــوالن باســتمرار لــه »تعالــوا نقتــل بربــاوزا وال ندعــه 
ــة دمشــق........ كيــف  ــاوم....... يف مدين ــم وأق ــن يديه ــا خلصــت نفســي مــن ب ــادر إىل ......... وأن يغ

)68( مراسالت العمارنة الدولية، ص464.

)69( يقــدر عــدد الســكان فــي التجمعــات الكبيــرة والمحصنــة، فــي جنوبــي بــالد الشــام، فــي األلــف الثانــي قبــل الميــالد، كمــا هــو حــال إمــارة بصرانــا/ بصــرى، 

بمــا يقــارب 20 ألــف نســمة. انظــر:
THE CAMBRIDGE ANCIENT HISTORY, History of the Middle east and the Aegean region c. 13801000- B.C., 
2008, Vol II, part2, p.108.
ــوران  ــراء ح ــك كان أم ــم كل ذل ــاً، رغ ــالة تقريب ــذ نصــف الرس ــكاد أن يأخ ــذي ي ــون المصــري ال ــرط للفرع ــل المف ــو التذل ــة ه ــائل العمارن ــز رس ــا يمي )70( م

ون باســم »ملــك«، وهــذا التعبيــر اســتخدمه حاكــم دمشــق بيــرزوا  Piryawaza فــي ســياق حديثــه عــن حاكــم بصرونــا  ارســتقراطيين فخوريــن بأســالفهم ويتســمَّ
ي نفســه ملــكاً، فــإن حاكــم صــور أبــي ملكــي يقــول ذلــك صراحــةً  Busruna وحاكــم َخلُنــوKhalunnu  وإذا كان حاكــم حاصــور Hazor قــد نســي أن يُســّمِ

عنــه )أمــراء صيــدا وملــوك حاصــور( انظــر:
THE CAMBRIDGE ANCIENT HISTORY, History of the Middle east and the Aegean region c. 13801000- B.C., 
2008, Vol II, part2, p.104.
)71( حــول مطابقــة خلنــو/ خلنّــي مــع تــل الجامــد، غربــي نــوى، علــى وادي العــالن الــذي يرفــد نهــر اليرمــوك مــن الشــمال، راجــع موقــف دمشــق مــن النــزاع 

الحثــي - المصــري (القــرن الرابــع عشــر ق.م)، راجــع فــاروق إســماعيل، ص84. وانظــر: اســم دمشــق فــي التاريــخ، محمــود عبــد الحميــد أحمــد، ص36.
)72( أدري: يشــير الدكتــور فــاروق إســماعيل: أن هــذه المدينــة هــي إحــدى إمــارات جــاري/ الجــوالن التــي دخلــت فــي نــزاع مــع عشــتار/ تــل عشــترة، وبيخيلــي/ 

طبقــة فحــل، كمــا هــو مبيــن فــي الرســالة رقــم 256. لكــن األســلوب الــذي ُعرضــت بــه الرســالة رقــم 197 يدفعنــي لالعتقــاد أن أدري هــي درعــا ذاتهــا، فالرســالة 
197 تتحــدث عــن إمــارات حــوران التــي تحالفــت فيمــا بينهــا، واتفقــت علــى التحالــف مــع الهابيــرو ضــد حاكــم دمشــق، وقــد تكــون أدري الــوارد ذكرهــا فــي 

الرســالة 256 هــي غيــر أدري الــوارد ذكرهــا فــي الرســالة 197، فالنــص مهشَّــم عنــد اســمها.
)73( كان بيرباوزا معاصرا ألوالد لبأيا، وللفرعون أخناتون، وبورنابورياش الثاني ملك بابل؛ انظر:

THE CAMBRIDGE ANCIENT HISTORY History of the Middle east and the Aegean region c. 13801000- B.C. 
2008- vol II - part2- p101.

)74( مراسالت العمارنة الدولية، ص481.

)75( حول شخصية الهابيرو / الخابيرو، انظر: خبرو-خابيرو، مشكلة حقيقية أم مفتعلة، فيصل عبد هللا، ص155.
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ميكــن أن أخــدم ]امللــك ســيدي[ بنفســي؟ أهنــم يقولــون باســتمرار حنــن خــدم احلثيــن، وأنــا أقــول باســتمرار 
أنــا خــادم ملــك بــاد مصــر. 

ويبــدو أن مجيــع إمــارات حــوران متــرَّدت علــى الســيادة املصريــة، والتحقــت بركــب حــكام ينوأمــا وبصرنا 
وخلــي. وهــذا ينعكــس يف الرســالة الــي حتمــل الرقــم 196 حيــث )76( يقــول بربــاوزا: آمــل أال يُهمَــل هــذا 

الفعــل الــذي ارتكبــه بردشــوا، لقــد حــرض بــاد امللــك ســيدي ومدنــه.
ــوب، وقــادش  ــرة يف اجلن يف الواقــع أن دمشــق قــد وقعــت بــن فكــي الكماشــة، فإمــارات حــوران الثائ
وحلفاؤهــا يف الشــمال، وإمــارة روخيــزي/ يف منطقــة اهلرمــل يف لبنــان يف الغــرب. وقــد بــادر كلٌّ مــن 
بريدشــوا زعيــم جتمــع إمــارات حــوران وأرزوايــا حاكــم روخيــزي باهلجــوم علــى دمشــق، وهــذا مــا تذكــره 
ــا يدمــر مــع بريدشــوا بــاد أب، فلراقــب امللــك  ــاوزا: هــا هــو أرزواي الرســالة رقــم 197 حيــث يقــول برب

بــاده، كيــا حيتلَّهــا األعــداء.
كمــا أن بريدشــوا مل يُوقــف محاتِــه علــى دمشــق، مقــرِّ مؤيــدي النفــوذ املصــري، وهــذا مــا تذكــره 
الرســالة رقــم 56)77(. ورغــم صعوبــة املوقــف يُكــرِّر بربــاوزا للفرعــون املصــري عزمــه علــى القتــال، والشــيء 
الوحيــد الــذي مينعــه عــن ذلــك هــو عــدم وصــول العربــات املصريــة، كمــا هــو مبــن يف الرســالة رقــم 195 

)78(. وهكــذا كلمــا ازداد ملــوك مصــر ضعفــاً ازداد أمــراء بــاد الشــام قــوة )79(. 

خامسًا _ دمشق وحوران يف مرحلة ما بعد عصر العمارنة حتى زوال السيطرة املصرية:
تغيَّــرت أحــوال مصــر بعــد فــرتة العمارنــة، فقــد ســعت مصــر لرتتيــب البيت الداخلــي بعد حكــم أخناتون، 
أكثــر مــن اهتمامهــا بأمــر إمراطوريتهــا الضائعــة يف ســورية، ومل خيــرج عــن هــذا املبــدأ الفرعــون رمســيس 

األول مُؤسِّــس األســرة التاســعة عشــرة، والذي مل يتجاوز حكمه ســنة وأربعة أشــهر.
ــوم األول لتســلُّمه عــرشَ  ــذ الي ــذي ســعى من ــده الفرعــون ســي األول، ال ــى عــرش مصــر ول ــه عل خلف
مصــر، إلعــادة اإلمراطوريــة املصريــة يف بــاد الشــام، ولتحقيــق هــذا اهلــدف قــام جبملــة مــن اإلصاحــات 
العســكرية، كان أوهلــا إصــاح الطريــق احلربــي العظيــم، والــذي يبــدأ مــن حصــن ثــل/ القنطــرة احلاليــة 
ــه قســم اجليــش إىل ثــاث فــرق  ــار وتشــييد احلصــون والقــاع. كمــا أن وينتهــي برفــح، فقــام حبفــر اآلب

عســكرية حتمــل أمســاء اآلهلــة املصريــة العظيمــة )جيــش أمــون – جيــش رع – جيــش ســونخ(. 
وعندمــا شــنَّ ســي األول محلتــه العســكرية اســتطاع الســيطرة علــى فلســطن وحــوران)80(. وقــد عثــر 
الباحثــون علــى لوحــة يف معبــد مدينــة بيــت ســان/ بيســان احلاليــة)81(، نَقــش عليهــا ســي األول )1307- 

)76( مراسالت العمارنة الدولية، ص480.

)77( مراسالت العمارنة الدولية، ص251.

)78( مراسالت العمارنة الدولية، ص479.

)79( سورية القديمة، التاريخ العام، ص603.

)80( دراسات في تاريخ مصر الفرعونية، ص208-207.

)81( عثــر علــى بيســان القديمــة فــي تــل الحصــن قــرب مدينــة بيســان الحاليــة، وبيســان مدينــة كنعانيــة تقــع إلــى الجنــوب مــن بحيــرة طبريــة، وتبعــد عنهــا حوالــي 

25كلــم، وإلــى الغــرب مــن نهــر األردن حوالــي 7كلــم، لــم تنقطــع فيهــا الحيــاة منــذ األلــف الخامــس قبــل الميــالد. وازدادت أهميتهــا السياســية واإلداريــة فــي 
عصــر البرونــز األخيــر )مــن القــرن 14 حتــى القــرن 12 قبــل الميــالد(، وكانــت بيســان قــد تعرضــت للغــزو المصــري فــي عهــد تحتمــس الثالــث ســنة 1479 
ق.م. وأصبحــت مقــّراً للمنــدوب المصــري الــذي أشــرف علــى إدارة المــدن المحيطــة بهــا، وقــد أظهــرت التنقيبــات األثريــة آثــار هــذا البنــاء؛ وللحصــول علــى 
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1291 ق.م( أخبــارَ هــذه احلملــة، وقــد جــاء فيهــا مــا يلــي: الســنة األوىل، الشــهر الثانــي مــن فصــل 
الصيــف، اليــوم الثانــي، مــن هــذا اليــوم نُمــي إىل علــم جالتــه أن العــدو اخلســيس، الــذي كان يف مدينــة 
محــاة، قــد ضــمَّ إليــه الكثريــن واســتوىل علــى بيــت شــان، ثــم اتصــل بســكان حبــل/ طبقــة فحــل، ومل يســمح 
ألمــر رحــوب أن خيــرج، وعندئــذٍ  أرســل جالتُــه اجليــش األول ألمــون، قــوي األقــواس إىل مدينــة محــاة، 
واجليــش األول لــرع العظيــم الشــجاع إىل مدينــة بيــت شــان، واجليــش األول لســونخ املنتصــر يف األقــواس 
ــوا أن ســقطوا حتــت ســلطان جالتــه ملــك مصــر  إىل ينوأمــا/ تــل شــهاب، ثــم كانــت فــرتة يــوم، ومل يلبث

العليــا والســفلى )مــن مــاع رع، بــن رع، تتيمرنبتــاح، ليعطــي احليــاة()82(. 
ــى مشــايل ســورية، يف  ــي عل ــت املســيطر الفعل ــة محــاة كان ــص نســتنتج أن مدين ــن خــال هــذا الن وم
ــى  ــل شــهاب عل ــى حــن ســيطرت ينوأمــا/ ت ــى فلســطن، عل ــت بيســان املســيطر احلقيقــي عل حــن كان
ــة اســتهدفت مراكــز الثقــل األساســية. وليؤكــد الفرعــون ســي  وســط ســورية. حيــث إن اجليــوش الثاث
ــه يف عاصمتهــا ينوأمــا / تــل شــهاب، كمــا نقــش ســي األول  ــاً ل ــى حــوران أقــام نصب األول اســتياءه عل
علــى جــدران معبــد الكرنــك مآثــره، كمــا أن قوائمــه الطبوغرافيــة تذكــر أمســاء جغرافيــة ملــدن وبلــدات يف 
فلســطن وحــوران)83(. والبــد مــن العــودة للنقــش الــذي عُثــر عليــه يف بيســان، الــذي يشــر إىل أن حبــل/ 
ــر، بدليــل أن اجليــش املصــري بعــد أن  ــع مبركــز مُؤثِّ طبقــة فحــل، )املدخــل اجلنوبــي حلــوران( كانــت تتمتَّ

هاجــم بيســان اتَّصــل مبدينــة حبــل.
تســلَّم رمســيسُ الثانــي عــرشَ مصــر ســنة 1290 ق.م، بعــد والــده ســي األول، وكان يطمــح إلعــادة بنــاء 
قــه والــده  اإلمراطوريــة املصريــة يف بــاد الشــام، وكانــت تتــوق نفســه لنجــاح أعظــم مــن النجــاح الــذي حقَّ
ســي األول، ومــن أجــل هــذا قــاد رمســيس الثانــي جيشــه باجتــاه ســورية يف ســنة حكمــه الرابعــة، ووصــل 

حتــى مصــب هنــر الكلــب شــرق بــروت، وأمــر بوضــع لوحــة تذكاريــة يف هــذا املوقــع لتخليــد انتصــاره. 
ــدُّ مــن أشــهر احلمــات العســكرية يف  ــة تُعَ ويف الســنة اخلامســة مــن حكــم هــذا الفرعــون قــاد محل
ــة)84(، واســتطاع  ــَة هــذه احلمل تاريــخ مصــر، وكانــت قــادش / تــل النــي منــد، قــرب مدينــة محــص، قبل
رمســيس أن جيتــاح جنــوب بــاد الشــام مبــا فيهــا حــوران، فقــد مــرَّ يف بلداهتــا، ويشــهد علــى ذلــك 
النقــوش التذكاريــة الــي تركهــا علــى املســلة الــي أقامهــا يف مدينــة قرنيــم/ الشــيخ ســعد)85(، واملســلة الــي 
مت إعــادة اكتشــافها يف عــام 2007م، يبلــغ ارتفاعهــا الكامــل 310ســم، ومتوســط عرضهــا حــوايل 125ســم، 

ومساكتهــا 62ســم تقريبــاً، وهــي مؤلفــة مــن قطعتــن: 
القطعة األوىل: بطول 130ســم، ومتوســط عرضها 114 ســم، ومساكتها 50ســم. عليها بعض النقوش 
والكتابــات اهلروغليفيــة، ولكنهــا غــر واضحــة للعيــان كثــراً، مؤلفــة مــن صــورة للفرعــون رمســيس الثانــي 
لــع علــى رســم املســلة يف كتــاب  ــده العــامل األملانــي أدلــوف أيرمــان A.Erman، الــذي اطَّ علــى حســب مــا أكَّ
»عــر األردن«Across the Jordan  للرحالــة األملانــي شــوماخر، الســطح املنقــوش غــر مســتِو، إذ تطغــى 

أوفى المعلومات األثرية عنه انظر: آثار بالد الشام القديمة، ص 195.
)82( دراسات في تاريخ مصر الفرعونية، ص208-207.

)83( دراسات في تاريخ مصر الفرعونية، ص208-207.

)84( دراسات في تاريخ مصر الفرعونية، ص208-207.

)85( انظر المسلة في ملحق الصور.
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عليــه بعــض احلفــر الطبيعيــة واملســامات الصخريــة، الــي تزيــد يف تشــويه رســوم املســلة ونقوشــها، 
الــي نُفــذت بطريقــة غــر متقنــة، وهــذا رمبــا يعــود لســبب أن مــادة البازلــت، كصخــر طبيعــي قــاٍس، مل 
ــاً يف بادهــم، كصخــور اجلــر والصخــور الرمليــة أو  ــره طبيعيّ ــدِ املصريــون الكتابــَة عليــه، لعــدم توفُّ يَعتَ

الكلســية، الــي كانــت املــادة الرئيســية للمســات وللعديــد مــن األعمــال الفنيــة املصريــة. 
إن مجيــع أســطح هــذه القطعــة بقيــت بشــكلها الطبيعــي، فهــي غــر مســتوية وغــر مشــغولة، باســتثناء 
ــغلت بطريقــة غــر منتظمــة،  ــب، أمــا القاعــدة فقــد شُ القســم العلــوي، الــذي نــراه بشــكل مُنحــٍن أو مدبَّ
وبشــكل يتماشــى مــع بدايــة اجلــزء العلــوي مــن القطعــة الثانيــة، الــي تــكاد تتطابــق معهــا، وهــذا التطابــق 

يُوحــي بأهنــا كانــت قدميــاً قطعــة واحــدة. 
ــاج، وينظــر إىل األمــام، وإىل اليســار  ــى رأســه الت ة يظهــر رأس رمســيس الثانــي، وعل إىل ميــن املســلّ
صــورة جانبيــة لشــخص جمهــول اهلويــة، وهنــاك رأيــان فيــه: األول: رمبــا يكــون حاكــم املدينــة، ومبســتوى 
أدنــى مــن الفرعــون، وينظــر إليــه، ويــده اليمنــى متتــد إليــه، وكأنــه يطلــب العــون منــه، ورمبــا تــدل علــى 
الرتحــاب، وهــذا جيعلنــا نعتقــد أن مدينــة قرنيــم/ الشــيخ ســعد، مل تقــاوم اجليــش املصــري، وأن أمرهــا 
ــوع مــن تثبيــت  ــه، كن ــه إىل جانب ــة، ووضــع صورت ــى حكــم املدين قــدَّم والء الطاعــة للفرعــون، فأبقــاه عل
ــارك  ــة وتُب ــدِّم مفاتيــح املدين ــة تُق ــي: أن الصــورة اجلانبيــة آلهلــة مصري ــرأي الثان ــه. وال ــه ل ملكــه وتبعيت
النصــر للفرعــون. وبــن الصورتــن تظهــر الكتابــة اهلروغليفيــة، علــى ثاثــة حقــول طوالنيــة، رمبــا تكــون 

ــاً ملعاهــدة أو ختليــداً هلــذا االنتصــار.  نصّ
أمــا القطعــة الثانيــة: فإهنــا بطــول 180 ســم، ومتوســط عرضهــا 125 ســم، ومساكــة 62 ســم، وهــي 
ــاء خــزان  ــة، نتيجــة لبن ــى األمامي ــا اليُمن ــا وُجــدت مكســورة يف زاويته ــة مــن صخــرة واحــدة لكنه مؤلف
للمــاء مــن البيتــون يف فــرتة الثمانينيــات مــن القــرن املاضــي. نشــاهد علــى الواجهتــن األماميــة واخللفيــة 
العديــد مــن األخاديــد املمتــدة مــن األعلــى إىل األســفل تتخلَّلهــا احلفــر املتنوعــة، أمــا اجلانبــان )الســماكة( 
ــذا بعنايــة وبشــكل الفــت، أمــا يف األســفل فنشــاهد كورنيــش بعــرض 12ســم،  فنرامهــا مصقــوالن وقــد نُفِّ
وعليــه تزيينــات طوالنيــة غــر واضحــة، أمــا القاعــدة الــي تســتند إىل األرض فهــي أيضــاً مصقولــة 

ومشــغولة بعنايــة )86(.
ــي،  ــوب دمشــق، وهــي مــن احلجــر البازل ــم جن ــدة الكســوة 25 كل ــى مســلة أخــرى يف بل ــر عل وقــد عُثِ
أبعادهــا 90×70×30ســم، عليهــا كتابــات مصريــة هروغليفيــة، مؤلفــة مــن ســتة أســطر أفقيــة، وبعــض 
ــن  ــونَ الســلطة م ــلِّم الفرع ــة، وهــي تُس ــن اآلهلــة املصري ــي، وعــدد م ــر للفرعــون رمســيس الثان التصاوي
الســكان احملليــن بإشــراف اآلهلــة، وقــد قــام األســتاذ الســوري حممــود عبــد احلميــد أمحــد بقــراءة هــذه 

ــوم يف املتحــف الوطــي بدمشــق)87(.     املســلة احملفوظــة الي

)86( نقــاًل عــن التقريــر األولــي المقــدم للمديريــة العامــة لآلثــار والمتاحــف وهــو غيــر منشــور، وبآخــره صــور – إعــداد أ. باســل الجهمانــي العامــل فــي مديريــة 

آثــار درعــا.
)87( العالقات السورية المصرية خالل عصر البرونز الحديث، اكتشاف أثري جديد جنوب دمشق، أحمد طرقجي، ص239.
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اخلامتة
مل تكــن بــاد الشــام علــى مــرّ العصــور إال بــاداً يتنافــس عليهــا الطامعــون، والافــت لانتبــاه أن 
ــى بــاد  ــى فــرض ســيطرهتم عل ــا، إال أهنــم أصــرُّوا عل فراعنــة مصــر كان بوســعهم أن يســتعمروا إفريقي
الشــام، وهــذا يفســره الدكتــور حممــود عبــد احلميــد أمحــد مبقولتــه الشــهرة: »أمــن ســورية هــو عمــق أمــن 
مصــر«. ونســتنتج أن مّثــَة ترابطــاً بــن بلــدان الشــرق القديــم مبختلــف النواحــي السياســية واحلضاريــة 

ــة.  ــة واالقتصادي واالجتماعي
وخنلــص إىل أن اجلــزء اجلنوبــي مــن بــاد الشــام ال يقــل أمهيــة عــن مشاهلــا. وخنلــص أيضــاً إىل أن 
كل األقاليــم الســورية كانــت تُشــارك يف رســم املوقــف السياســي يف النصــف الثانــي قبــل امليــاد، وأن كل 
األقاليــم الســورية ثــارت وأعلنــت احلــرب علــى الســيادة الفرعونيــة باســتثناء دمشــق الــي بقيــت خملصــة 
وفيــة لســيدها فرعــون مصــر، وأن إمــارات حــوران كانــت ذات تأثــر سياســي كبــر، أوالً حبكــم موقعهــا 
اجلغــرايف يف قلــب بــاد الشــام، ثانيــاً بفضــل احتادهــا فيمــا بينهــا، وتنســيق جهودهــا مــع اإلمــارات 

األخــرى علــى امتــداد رقعــة الوطــن. 
وخنلــص أخــراً إىل أننــا حباجــة ماســة لتنقيبــات أثريــة شــاملة لــكل التــال املنتشــرة يف جنوبــي ســورية، 
ــم بصــورة عامــة، وســتُقدِّم  ــى تاريــخ املنطقــة والشــرق القدي فنتائجهــا ســتُلقي الضــوء بشــكل أفضــل عل

أجوبــًة عــن أســئلة مــا تــزال بــا جــواب. وتبقــى احلقيقــة هدفنــا أمجعــن. واهلل مــن وراء القصــد.
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