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  : ةـدمـقـمـال

تكنز األرض العربية السورية في أعماقها فصوالً هامـة مـن قصـة اإلنسـان     
منذ بدايات االستقرار وبـواكير الزراعـة إلـى نشـوء الحواضـر وازدهـار       

     فقـد ربـى اإلنسـان الـذي اسـتقر فـي هـذه األرجـاء قطعـان          . الممالك 
وصـنع  ، عـادن  وعـالج الم ، وأعد وسـائل الـري   ، واحتفر الترع ، الماشية 

. ونظـم تبـادل منتجاتـه وحاجاتـه مـع اآلخـرين       ، أدواته وأسلحته وزينته 
  .وكتب على الحجر والطين معارفه ومعلوماته 

إذ كـان  ، وكان لإلنسان في سورية دور فعـال فـي تـاريخ الشـرق القـديم      
عصـور   السياسـية مـؤثراً ومتـأثراً وذلـك خـالل     يعيش في خضم األحداث 

السـيطرة علـى طـرق     االقتصادي والصـراع مـن أجـل   ي والتنافس السياس
التجارة الدولية التي كانت تصل بين بالد الرافـدين ومصـر وآسـية الصـغرى     

  .وصوالً إلى جزر بحر إيجة 
قبل الميالد حـدثت تغيـرات جذريـة هـزت جميـع أرجـاء        ٢٠٠٠عام نحو 

 وا مـن ؤإذ إن بدواً رحـالً يعملـون فـي تربيـة الماشـية جـا      ، الشرق القديم 
البادية السورية تمكنوا من تأسـيس ممـالكهم الخاصـة ووصـلوا إلـى سـدة       
الحكم والسلطة في معظـم المراكـز الحضـارية التـي كانـت معروفـة فـي        

وتذكر النصوص السـومرية أن سـكان المـدن اسـتقبلوا هـؤالء      .الشرق القديم
وقد أطلـق علـى هـؤالء البـدو     ، القادمين الجدد بمزيج من االحتقار والخوف 

  . مارتو أو أمورو  اسم
سـية فـي األلـف    تمكن هؤالء من السيطرة على غالبيـة مراكـز القـوى السيا   

ـ   الثاني قبل الميالد  ـ  دن ـومـن ضـمنها دول الم ب ومـاري وبابـل   مثـل حل
  . وقطنا

الممالك األمورية التي ظهـرت فـي سـورية فـي      من واحدة كانت مملكة قطنا
سـورية القديمـة مسـتغلة    وسـيطرت علـى وسـط    ، األلف الثاني قبل الميالد 

وحققت ازدهاراً اقتصـادياً مـن خـالل سـيطرتها     ، ها الجغرافي المتميز عموق



‐ ٩ - 
 

قاً والسـاحل  على الطرق التجارية القديمة الواصـلة بـين بـالد الرافـدين شـر     
شـماالً وجنـوب بـالد الشـام وصـوالً       السوري غرباً وبين هضبة األناضول

  . إلى شبه الجزيرة العربية 
تطوراً في العديد من المجـاالت األخـرى مثـل االزدهـار      قطناشهدت مملكة 

الزراعي وغناها بالثروة الحيوانية المتالكها مسـاحات واسـعة مـن المراعـي     
وشهد مجتمعهـا تطـوراً فـي مجـال تصـنيع الخامـات المتـوفرة        ، الخصبة 

ــد  ــتج العدي ــاً أن ــاً فني ــك ذوق ــة   وامتل ــارية الفني ــاهر الحض ــن المظ      م
ودل على وجود ثقافة محليـة متناغمـة مـع الحالـة الحضـارية       ، عماريةوالـ

  .األمورية التي سيطرت على سورية في األلف الثاني قبل الميالد 
كيلـومتراً   ١٨علـى بعـد   الواقعـة  ) تل المشرفة (  نالم يقتصر دور مدينة قط

علـى أنهـا كانـت فـي تـاريخ      ، في وسط سورية  دينة حمص شمال شرق م
بل كانـت أيضـاً نقطـة تقـاطع للطـرق      ، اً زراعياً إقليمياً الشرق القديم مركز

ـ    . التجارية ومقراً ملكياً  فـي مطلـع    اولقد أشير إلـى األهميـة السياسـية لقطن
األلف الثاني قبل الميالد في كثير من الكتابـات المسـمارية ووضـعتها وثـائق     

خي و أيضـاً المصـرية فـي إطـار تـاري      يةالحثوالوثائق بالد ما بين النهرين 
  .يتجاوز حدود المنطقة 

تـل   –اكتشف في القصـر الملكـي فـي مـاري      م ١٩٣٨و ١٩٣٤بين عامي 
عدة آالف من األلواح الطينية الكاملـة أو المكسـورة التـي تحتـوي     -الحريري 

وقـد تـم   ، صـراحة سـبعين مـرة     ذكرت قطناكتابية مسمارية على نصوص 
ـ    حتى اآلن العثور على العديد من الرسائل المتبادلة وملـوك   ابـين ملـوك قطن

ملـك   دأدإلـى يسـمخ    د ملـك قطنـا  أدست رسائل من الملك إشـخي  ( ماري 
ورسـالتان مـن   ، ١ورسالة إلى أخيه إشـمي داجـان حـاكم إكـاالتوم     ، ماري 

وزمـري   موت بيـل ملـك قطنـا   من أوثالث رسائل ،  قطنا يسمخ أدد إلى ملك
   . ) ليم ملك ماري

                                                 
 . ١٧٧ص ،  ٢انظر الخريطة رقم ، حول موقعھا  - ١
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ـ  افيه أما في مراسالت العمارنة فلم يبق  ت رسـائل لهـا صـلة بقطنـا    سوى س
ـ   ، وبعضها محطم إلى حد بعيد  فـي عهـد    الكنها تفيد في معرفـة أحـوال قطن

ملكها أكيزي الذي يبدو من خاللها ثابتاً على تحالفـه مـع مصـر ضـد القـوة      
  . الحثية 
بيـة المسـمارية أن ظهـور مملكـة     المعطيات األثرية والنصـوص الكتا  تشير
السياسـي الـذي كـان سـائداً      ارتبط بالوضـع كة مستقلة واستقرارها كممل قطنا

وخاصـة المنافسـة بـين المراكـز السياسـية      ، في األلف الثاني قبل المـيالد  
                  المملكـــة،المملكـــة المصـــرية( لشـــرق القـــديم الكبـــرى فـــي ا

ومما زاد مـن أهميتهـا ومعاناتهـا فـي     ) المملكة الحثية ، الميتانية  –الحورية 
الوقت هو وقوعها في القرن الرابـع عشـر قبـل المـيالد فـي المنطقـة       نفس 

   .المتنازع عليها من قبل المملكة الحثية والمملكة المصرية 
التحالفـات  إن وجود دالئل التطور الحضـاري والغنـى االقتصـادي وتشـعب     

يدفع الباحث فـي تـاريخ الشـرق القـديم إلـى       مملكة قطنالالعالقات السياسية و
  . غوص عميقاً في أحوالها لتبيانها محاولة ال

حيـث  ، طريقة كتابـة اسـم المملكـة     االختالف فيإن إشكالية البحث تبدأ من 
ــدودة   ــاأللف المم ــاً ب ــه منتيه ــد كتابت ــاحثين يعتم ــن الب ــبعض م ــد ال              نج

ــا قط( أي  ــة أي  ١ )نـ ــاء المربوطـ ــاً بالتـ ــه منتهيـ ــبعض يكتبـ                  والـ
وسنشير إلى الطريقة الثانية في الهـوامش عنـد ورودهـا التزامـاً     ،  )قطنة ( 

  .المنشور بعنوان الكتاب أو المقال 
والبعثـات العاملـة فـي تـل      أن المملكة مكتشـفة حـديثاً   يضاًمن اإلشكالية أ 

المشرفة األثري لم تصل بعد إلى نهاية تنقيباتها وهي بحاجـة إلـى مزيـد مـن     
أعمال التنقيب لم تكشف عـن جميـع مكنونـات تـل      وبالتالي فإن ،الوقت لذلك 

بوضـوح  تشـرح   مسـمارية  كتابيـة نصـوص  المشرفة ولم تكشف بعد عـن  
ــة المجتمــع القطنــي ــة  وخصائصــه ماهي توجــد ( االقتصــادية واالجتماعي

                                                 
ة                        - ١ اري بلفظ ـصوص م ـي نـ ا فـــــ ـملكة قطن ر مـــ ورد ذك

 Qat –na   أوQata – num     
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مجموعة نصوص مكتشفة تتحدث عن الهبـات والهـدايا المقدمـة إلـى معبـد      
وظـات كتابيـة فـي تـل المشـرفة      محفوبالتالي ال نجد حتـى اآلن   )  المدينة

 ولـذلك نجـد  ، األثري تضاهي كماً ونوعاً تلك المكتشفة فـي مـاري أو أالالخ   
غـوص  ت وال قليلـة  باللغـة العربيـة    األبحاث التي نشرت حول مملكة قطناأن 

فـي   االقتصـادي واالجتمـاعي لمملكـة قطنـا    عميقاً لتبيان خصائص النشـاط  
مـن األبحـاث الصـادرة    مجموعـة  ابـل نجـد   بالمق. األلف الثاني قبل الميالد 

ــة و ــة كاإلنكليزي ــة باللغــات األجنبي ــة واإليطالي ولكــن  الفرنســية واأللماني
ربمـا يعـود ذلـك ألن البعثـات األثريـة      ، معظمها خارج حدود بلدنا سورية 

  .التي عملت في التل هي بعثات أجنبية 
صـوص  اعتمدت في بناء هـذا البحـث علـى المعلومـات المسـتقاة مـن الن      

الكتابية المسمارية ومن معطيـات األعمـال األثريـة التـي نفـذت فـي تـل        
ومن تقارير ومنشـورات أعضـاء البعثـات األثريـة التـي       ،المشرفة األثري 

لتبيـان تـاريخ    عملت في تل المشرفة األثري وهي تعد من المصـادر المهمـة  
 عـض وكـان لـي شـرف متابعـة ب     ،في األلف الثاني قبل الميالد  مملكة قطنا

بيتـر  الباحـث  كمـا تشـرفت بمعرفـة    ،  األعمال األثرية التي نفذت في التل 
رئـيس البعثـة األلمانيـة العاملـة فـي      ( من جامعة توبينغن األلمانية بفيلتسنر 

  ) .تل المشرفة 
ثـم المالحـق وقائمـة     و خاتمـة  مقدمـة و أربعـة فصـول   من البحث يتألف 

  .المصادر والمراجع 
حاً لزمـان ومكـان موضـوع البحـث كمـا بّينـت       المقدمة توضي أوردت في 

وعرضـت أسـباب   ، طبيعة األبحاث األخرى التي تناولـت موضـوع البحـث    
اختيار الموضوع ومخططـه العـام والصـعوبات والمسـاعدات التـي قـدمت       

   .أثناء البحث
دراسـة تـل المشـرفة أثريـاً وأظهـر الواقـع القـديم        تناول الفصـل األول  

وعـرض تـاريخ المكتشـفات    ، المشـرفة األثـري  لطبوغرافية وجيولوجية تل 
     ومعطيـات األعمـال األثريـة الحديثـة     )الفرنسـية   البعثـة  ( األثرية القديمة
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 –األلمـاني   –البعثة األثرية السورية ومن ثم المشـروع األثـري السـوري    ( 
  )اإليطالي المشترك 

م يدرس الفصل الثاني التطورات السياسية التـي طـرأت علـى الشـرق القـدي     
ـ في األلف الثاني قبل الميالد وتأثيرها على مملكـة قط  ا مـن خـالل دراسـة    ن

خالل أرشيف ماري الملكي ومن ثم واقـع المملكـة فـي ظـل      واقع مملكة قطنا
 –الميتاني وأخيراً واقعها فـي ظـل الصـراع المصـري      –الصراع المصري 

  .الحثي على سورية من خالل أرشيف تل العمارنة
ث الحيـاة االجتماعيـة والنشـاط الفنـي والـديني للمجتمـع       يتناول الفصل الثال

من خـالل دراسـة فنـون األختـام والفخـار واللوحـات الجداريـة        ، القطني 
ودراسـة  ، والعمارة والتماثيل والتحف الكهرمانية وفـن الكتابـة وفـن العـاج     

المعتقدات واآللهة والمعابد والطقوس والشـعائر الدينيـة ودور الملـك الـديني     
اد والسحر والتنجيم ودراسة مفهـوم تقـديس األجـداد ومفهـوم المـوت      واألعي

كمـا يـدرس هـذا الفصـل     ، ودراسة المقـابر وطقـوس الـدفن   عند القطنيين 
  .طبيعة الحياة اليومية في المجتمع القطني 

مـن خـالل دراسـة    ،  الحياة االقتصادية في مملكة قطنـا  يعرض الفصل الرابع
بحـث فـي واقـع الثـروة     لنشاط االقتصادي ويو االمقومات االقتصادية والنظم 

خصـائص الصـناعة القطنيـة كصـناعة      الحيوانية والرعي والزراعة ويظهـر 
العربات الخشبية وصناعة الفخـار واألقمشـة و الصـباغة وصـياغة الـذهب      

كمـا يبحـث هـذا الفصـل بواقـع      ، وصناعة البيرة والمشـروبات الكحوليـة   
  .التجارة القطنية 

ولعـل  . وال أّدعي الرضا التـام عًمـا أنجـزت    ، من جهد  لقد بذلت ما بوسعي
حيـث اضـطررت   منه خالل البحـث هـو عـدم االسـتقرار     أبرز ما عانيت 

  . منه إلعادة البحث من الصفر تقريباً بعد أن كنت قد شارفت على االنتهاء
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لـم   الـذي المشـرف   أخيراً البد لي أن أتوجه بالشكر الجزيـل إلـى أسـتاذي    
وأتمنى أن يكـون البحـث قـد حقّـق مـا كـان       ، إعطاء نصائحهيبخل أبداً في 

  .يصبو إليه خالل إشرافه 
  .من قدم لي العون والمساعدة  كل أشكر كما
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  الفصل األول
 تل المشرفةل دراسة أثرية

  ومكتشفاته
  

  .طبوغرافية و جيولوجية تل المشرفة القديمة - ١
  :المكتشفات األثرية - ٢

  .مكتشفات األثرية القديمةال -أ 
  : المكتشفات األثرية الحديثة -ب 
I -المكتشفات األثرية للبعثة األثرية السورية.  

II  - األلماني –المكتشفات األثرية للمشروع األثري المشترك السوري -                         
  . يطالياإل
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  :جيولوجية تل المشرفة القديمة طبوغرافية و   -١
فــي معرفــة دراســة التطــور الطبــوغرافي والجيولــوجي للمنطقــة تســاعد 

األّولـي     العوامل الطبيعية التي سـاعدت علـى ظهـور االسـتيطان البشـري     
ومن ثم تطوره إلى مجتمع نشـط فـي الزراعـة والتجـارة والصـناعة      ، فيها 

  .والبناء 
ــ ــي   يت ــر كلس ــن حج ــع م ــوجي للموق ــي الجيول ــخر األساس          ألف الص

           لهــذا الصــخر تنضــد. تغلــب عليــه أحيانــاً صــفة الترابــي ، إيوســيني 
تتمثـل الخاصـية الجيومورفولوجيـة    . ويتميز بقوام هش متشقق أحيانـاً  ، أفقي 

ـ     ه الرئيسية لمنطقة تل المشرفة بسهب الحقب الجيولـوجي الثالـث الـذي تغطي
بشكل متقطع حصى نهرية يمكن تأريخـه جزئيـاً فـي البليستوسـين الوسـيط      

تـأثرت  . أدوات متدحرجة مـن العصـر البـاليوليتي القـديم     ألنه يحتوي على 
الحصى وقمة الصخر األساسـي تحتهـا بتجويـف عميـق نتجـت فـي تربـة        

  .حمراء حديدية قديمة وقشرة سميكة
إضافة إلى ذلـك يقسـمه تشـعب مـن     ، الشمال  يميل السهب ميالناً خفيفاً نحو

وبمـا أن هـذه األقنيـة ال تملـك     . شبكة أقنية نهرية تنحدر إلى نهر العاصـي  
مصدراً مائياً حالياً يفسر حجمهـا وجـب اعتبارهـا كقنـوات مائيـة تحتيـة ال       

  .١تنتمي إلى الوضع الراهن بل ترتبط بحقبة ماضية ماطرة 
وتتضـمن أدوات صـوانية   ، تغطي مواد لحقية منحـدرات الوديـان النهريـة    

بالمقابـل  . ٣وقد تعـود إلـى البليستوسـين الحـديث      ٢من العصر الموستيري 

                                                 
ي - ١ ارو و،  كريماش وترومب م ا و، ين اال لوق و،  س رفة (  ، أنتوني ل المش ة ت جيولوجي

ة  ائق ، ) القديم ورية   وث ار الس ات  قطن/ اآلث ورية ، اتنقيب ي س ار ف ة لآلث ة العام المديري
 . ١٥م ، ص  ٢٠٠٢،دمشق ، الجزء األول، وجامعة توبينغن وجامعة أودينه 

ت - ٢ ام الباليولي ن أقس تيري م ر الموس ط العص ر (  األوس ديم العص ري الق طالحج ) األوس
ين  ا ب ع م ى  ٤٠ويق ف إل ل  ١٠٠أل ام قب ف ع يالدالأل ً  م ا ر  .تقريب ك انظ ول ذل ن : ح محيس

لطان ،  اريخ ، س ل الت ا قب ور م ق ، عص ة دمش و  ٦١ص  ، م  ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥، جامع
٣١٨ .  

ألف  ١٥ ويمتد من) من أقسامه الباليوليت األعلى والباليوليت األوسط ( الحديث البليستوسين  -  ٣
، المرجع نفسه ، سلطان ، محيسن : حول ذلك انظر . ألف عام قبل الميالد تقريباً  ١٥٠عام إلى 

 . ٣١٨و ٢٢ص 
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تتألف ردميات قاع الوادي من تربـة مسـتنقعات عضـوية غضـارية تحتـوي      
وال بـد مـن   .على رخويات الميـاه الحلـوة ومـواد نباتيـة نصـف متفحمـة       

كـم إلـى الشـمال     ٤اإلشارة إلى أنه قد كشف في بئر ماء تقع علـى مسـافة   
م عن ردميات أحد هذه األوديـة التـي تتـألف فـي      ٣من المشرفة وعلى عمق 

الجزء األسفل من مـواد نباتيـة نصـف متفحمـة تغطيـه طبقـات عضـوية        
عثر على أدوات صـوانية علـى عمـق متـرين     . غضارية ذات سمات رأسية 

جمعـت كسـر   تعود على األغلب إلـى العصـر الحجـري الحـديث وكـذلك      
أرخ قـاع البئـر بـالكربون    . من عصر البرونز في مستوى أقل عمقـاً   فخارية

المشع الذي دل على أن ردميات الوادي القـديم قـد توضـعت خـالل العصـر      
  .البليستوسيني الحديث أو الهولوسيني الالحق 

فيهـا منسـوب الميـاه الجوفيـة      ظمت هذه الرسوبيات خـالل مرحلـة ازداد  انت
  .األمتار من قاع الوادي  الذي يقع اآلن على عمق عشرات

تسمح أبار المياه والحفريات األثرية داخـل الموقـع بتكـوين صـورة واضـحة      
ـ   العن  اع فـي المدينـة قبـل إنشـاء     ـطبيعة الجيومورفولوجيـة لصـخر الق

  .سورها 
ــ  ــدتين جيول ــوق وح ــة ف ــت المدين ــينبني ــين مختلفت ــن طبيعيت           وجيتين م

  .١) متعلقة بهما واديان متالقيان والمصاطب ال( هما 
  

      تيــة مــن الجنــوب والمنحــدرةبنــي الســور الشــرقي علــى المصــطبة اآل
ويمكـن مراقبـة   . )خارج السور ذاته في اتجاه مجرى نهـر المدينـة    (شماالً 

 –قمة المصطبة بوضعها األصلي على طول السـور مـن زاويتهـا الجنوبيـة     
ـ  كما يمكن رؤيـة مصـطبة أخـرى مـن     . ية الشرق ة الجنوبيـة  غـرب البواب

المصـطبتين واد قليـل العمـق تقـوم      ويفصـل . صعوداً حتى مرتفع الكنيسة 
بالمقابـل يسـود القـاع واد رئيسـي فـي القسـم       . داخله حالياً طبقات أثرية ب

                                                 
 . ١٦ – ١٥، ص  المصدر السابق - ١
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الغربي من الموقع وهو السـبب الجيومورفولـوجي لوجـود منطقـة منخفضـة      
  . من المستنقعات إلى الشمال من منطقة مرتفع الكنيسة 

ــ ــمات   أثّ ــف س ــي وخل ــر الطبيع ــى المظه ــدة عل ــور بش ــاء الس ر إنش
جيومورفولوجية دائمـة تظهـر فـي مقـاطع اصـطناعية للحـافتين الجنوبيـة        

  .  ١والشمالية للمصطبة الشرقية وللخنادق الكبيرة المحيطة بالموقع 
هي الكلمة الفرنسية التـي اسـتعملها الكونـت دو مينيـل      ( Marais )المستنقع 

الواقـع فـي    لجزء الشمالي الشرقي مـن موقـع قطنـا   ر إلى ادو بويسون ليشي
هذه المستنقعات تقـع عنـد تالقـي واديـين قـديمين كانـا       . المدينة المنخفضة 

  .موجودين قبل بناء األسوار 
في الوقت الحالي تعتبر منطقة المستنقعات القديمـة هـي عبـارة عـن منطقـة      

الطـرق وسـدود    بتهـا مسطحة تقع عند قاعـدة منطقـة مرتفـع الكنيسـة خرّ    
  .الخزانات ونشاطات أخرى متعلقة بالقرية الحديثة 

 الي جـاف ويتصـف بوجـود تربـة غضـارية ذات     ن سطح  المستنقعات الحإ
هـذه الطبيعـة البيدولوجيـة مترافقـة     . سمات مورفولوجية مائية سوداء اللون 

بمعلومات منشورة من قبل دو مينيل دو يويسون تشـير إلـى وجـود نبـع فـي      
  .لمنحدر الكلسي الذي أنشئ فوقه القصر الملكي قاعدة ا

متـار تقريبـاً   التعاقب الطبقي يتألف مـن أربعـة أ  دلت األسبار البحثية على أن 
العضـوي ترافقـه ترسـبات نهريـة تغطـي مباشـرة        من الغضار المستنقعي

مـن األقـدم إلـى    ( وقـد أمكـن تمييـز المراحـل اآلتيـة      ، الصخر األصلي 
  : )األحدث 

المستنقع وهي عبارة عن ترسبات سـوداء غضـارية غنيـة    مرحلة قاع  -
مـن منسـوب مرتفـع     بأصداف الرخويات مشيرة إلى مرحلـة طويلـة  

 . غائبة  هنا اللقى األثرية،للمياه الجوفية 

مرحلة اللحقيات النهرية الدالة على وجـود نشـاط نهـري مـع غيـاب       -
 .لوجود اللقى األثرية أيضاً 

                                                 
 . ١٦ – ١٥، ص  المصدر السابق - ١
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تحتـوي  ، ن تربـة مائيـة مورفولوجيـة   مرحلة مستنقعية نهرية تتألف م -
 .على كسر من فخار عصر البرونز القديم 

مرحلة لحقيات نهرية وتوضـعات لحقيـة تـدل علـى وجـود مرحلـة        -
تحتوي على كسر فخاريـة مـن عصـري البرونـز     ، نشاط نهري ثانية 

 .القديم والوسيط 

متجددة في عصر البرونز الوسـيط تمتلـك دالالت علـى وجـود      مرحلة -
بشرية منوعـة مثـل األرضـيات والمسـاكن العائـدة لعصـر       نشاطات 

 .البرونز الوسيط 

مرحلة المسـتنقع والترسـبات الرماديـة الغضـارية الغنيـة بأصـداف        -
تدل علـى مرحلـة طويلـة مـن منسـوب مرتفـع للميـاه        ، الرخويات 

  . ١ واللقى األثرية فيها نادرة، الجوفية 
نتـائج  بوناكوسـي إلـى أهميـة     يشير الباحث والمنقب األثري دانييله موراندي

أنهـا أظهـرت طبيعـة االسـتيطان     : (المنفذة قائالً  رية الجيولوجيةاألبحاث األث
لي في تل المشرفة األثري الذي يعـود فـي بدايتـه إلـى المرحلـة      البشري األّو

أن االسـتيطان الـدائم لـم    ( ويضـيف  . )األخيرة من األلف الرابع قبل الميالد 
م والرابـع  . ق  ٢٥٠٠ – ٢٨٠٠ونـز القـديم الثالـث    يحدث إال في عصر البر

على شكل مسـتوطنة صـغيرة ثـم تحولـت فيمـا       ،م  . ق  ٢٠٠٠ – ٢٥٠٠
ئيين علـى مصـطبة كلسـية    بعد إلى مدينة بنيت عند نقطة التقاء مجـريين مـا  

  .)تفاع قليلة االر
بينت الدراسات األثريـة الجيولوجيـة وجـود بحيـرة سـاعدت علـى تطـور        

كمـا سـاعدت   ، كز حضري في عصر البرونز القـديم الرابـع   الموقع إلى مر
البحيرة على تطور الزراعة وتربية الحيـوان وسـاهمت فـي تطـور المدينـة      

  .٢اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً في األلف الثاني قبل الميالد  
                                                 

 .١٧ – ١٦ - ١٥، ص   المصدر السابق - ١
ي - ٢ دي ، بوناكوس ه موران ي ال(  ، دانييل دخل ف ة الت ة   –طبيع ان والبيئ وز ، ) اإلنس كن

ورية ة  س ة قطن –القديم اف مملك و ، ااكتش ود كبيب ة محم ورتمبرغ ،ترجم ف ف ، متح
  . ١٢٨ ـ ١٢٧ ص، م ٢٠٠٩،شتوتغارت
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ــع    ــي الموقــ ــة فــ ــة العاملــ ــات األثريــ ــت البعثــ                   قامــ
على بقايا غبار الطلع المحفـوظ فـي رواسـب البحيـرة      األبحاث بمجموعة من

ــة    ــة كيفي ــة ولمعرف ــات المنطق ــوجي لنبات ــور البيول ــة التط ــة كيفي                  لمعرف
      أكـدت  ، التطور الزراعي الـذي حـدث نتيجـة وجـود البحيـرة الصـغيرة       

                  هــــذه األبحــــاث وجــــود غابــــة مــــن أشــــجار     
  قبــل ١٧٠٠و ٢٥٠٠فــي الفتــرة الممتــدة بــين عــامي  العرعــر والبلــوط 

ــيالد  ــاط الزراعــــي فــــي ، المــ ــدت أن النشــ ــا أكــ                   كمــ
األلف الثالث قبل الميالد كان يرتكز على القمـح والشـعير والخضـار والعنـب     

  . والزيتون 
ــوجي   ــور األركيول ــن المنظ ــهدم ــيم   ش ــي التنظ ــوراً ف ــع تط           الموق

ــا    ــة قطن ــيط بمدين ــخم المح ــور الض ــاء الس ــع بن ــي م ــد، العمران                   وق
            أدى بناء هـذا السـور إلـى تغييـر صـورة مدينـة قطنـا كمـا كـان لـه          
               تأثير سلبي على طبيعتها حيث حـّول البحيـرة الصـغيرة إلـى خنـدق مـائي      

  .ضيق متطاول يحيط بالجهة الشمالية والجنوبية والغربية من السور 
أدى بناء األسوار الترابية الضخمة إلى انخفـاض منسـوب ميـاه بحيـرة     كما  

  .  ١ يزيد على ارتفاع متر واحد فيها لم يعد مستوى المياهقطنا حيث 
 :المكتشفات األثرية   -٢

ــر  ــل المش ــي ت ــذة ف ــة المنف ــال األثري ــددت األعم ــويةفة ح ــدم س           أن أق
ـ                  مـن األلـف الثالـث   الثـاني  إلـى النصـف    تعـود  اأثرية فـي مدينـة قطن

ــازن   ــدفن ومخ ــكني وم ــي س ــى ح ــا عل ــر فيه ــد عث ــيالد وق ــل الم               قب
     .م تقريبــاً . ق )  ٢٠٠٠- ٢٤٠٠(  مــا بــين عــاميللحبــوب تعــود إلــى 
ــا ــة قطن ــت مدين ــرة ذات  كان ــذه الفت ــي ه ــة ف ــري ومحاط ــط دائ            مخط

                  ثــم دخلــت المدينــة بمرحلــة   ، بعــدد مــن القــرى الصــغيرة     
                 جديـــدة مـــن التطـــور العمرانـــي فـــي األلـــف الثـــاني قبـــل  
ــدائري      ــن ال ــكلها م ــر ش ــاحتها وتغي ــعت مس ــث اتس ــيالد حي                   الم

                                                 
 . ١٢٨ ـ ١٢٧ ص، المصدر السابق  - ١
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                  وبــدأ مهندســو المدينــة ببنــاء القصــور     إلــى الشــكل المربــع  
ــة      ــيم المدين ــادة تنظ ــا وإع ــة له ــاني التابع ــد والمب ــة والمعاب                ١الملكي

ــي    ــرة ف ــة المنتش ــارة العمودي ــط العم ــى نم ــا عل ــة و مبانيه                   المنطق
ــاري واأل  ــي م ــة ف ــذي   و الخو المعروف ــق ال ــرب دمش ــكا ق ــل س          ت

                  رســـوماتنـــات التشـــابهت لوحاتـــه الجداريـــة أيضـــاً مـــع مكّو
  . ٢ الجدارية المكتشفة في قطنا

ــف      ــي األل ــرفة ف ــل المش ــي ت ــأت ف ــي نش ــة الت ــت المدين                  أحيط
                  بســور ضــخم يبلــغ ارتفــاع بعــض    ، الثــاني قبــل المــيالد   

ويتـراوح عمقـه عنـد قاعدتـه بـين      ، متراً األجزاء المتبقية منه نحو عشرين 
وقد بني مـن الطـين والحجـارة وكـان يوجـد أمامـه خنـدق        . م  ٨٠- ٦٠

  . ٣دفاعي 
القديمـة كـان العـالم     تل المشرفة األثري هو مملكـة قطنـا   أول من اقترح أن

بدأت األعمال األثرية الفعلية مـن قبـل فريـق فرنسـي      فال ثم زنروالفرنسي 
اسـتمرت أعمالـه ألربعـة مواسـم      دو بويسـون   لميسينيبإدارة الكونت  دو 

م ، هـذه األعمـال األثريـة تـدعى اصـطالحاً       ١٩٢٩م و ١٩٢٤بين عامي 
ثـم اسـتأنفت المديريـة العامـة      ).البعثة الفرنسية ( بالمكتشفات األثرية القديمة 

مـن عـام    لآلثار والمتاحف في سورية األعمـال األثريـة الميدانيـة اعتبـاراً    
م تمـت متابعـة   ١٩٩٩ميشيل المقدسي، واعتبـاراً مـن عـام     ئاسة م بر١٩٩٤

 –األعمال األثرية في تل المشرفة من قبل مشـروع أثـري مشـترك سـوري     
ألماني وذلك بـإدارة كـلٍ مـن دانيلـي مورانـدي بوناكوسـي مـن         –ايطالي 
 مـن جامعـة تـوبينغن األلمانيـة، و     أودينة اإليطالية، وبيتـر بفيلتسـنر   جامعة

                                                 
عبان -١ د ، ش ة  ، تغري ورية القديم ك س ة ،  ممال ق، وزارة الثقاف ص  ،م٢٠١٢، دمش

٦٥- ٦٣.                        
د هللا - ٢ ل ،العب ق (  ،فيص ي دمش ماري ف ص مس اف أول ن ة م –اكتش ة تاريخي ، ) راجع

 . ٤٣٩ ص، م  ٢٠١١، )  ٤-٣( العدد ،  ٢٧المجلد ، مجلة جامعة دمشق 
ي   - ٣ د ،مرع ة قطن(  ،عي ات ،)  ةمملك ة   دراس دد ، تاريخي ،   ١١٨ – ١١٧الع

  . ٥-٤ص ، م  ٢٠١٢
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وتـدعى   قدسي من المديرية العامة لآلثـار والمتـاحف فـي سـورية    ميشيل الم
  .  ١بالمكتشفات األثرية الحديثة هذه األعمال 

  :المكتشفات األثرية القديمة  - أ
الـذي نقـب فـي تـل     الفرنسي الكونت مينيل دو بويسون المنقب األثري أرجع 

لقديمـة  تـاريخ بنـاء المدينـة ا   ، المشرفة في العشرينيات من القرن الماضـي  
الموجودة في هذا التل إلى فترة تعاصر عهـد السـومرين خـالل فتـرة حكـم      

كانـت قـد    ويقـول أن مدينـة قطنـا   ، ر الرافدية أسرة أور الثالثة في مدينة أو
واسـتمرت حتـى تـم    ، أنشئت في نهاية األلف الثالثـة قبـل المـيالد تقريبـاً     

بـل المـيالد   تدميرها على يد الحثيين  فـي منتصـف القـرن الرابـع عشـر ق     
  .مرات  ةها أو جددت عدؤوأنها خالل هذه الفترة قد أعيد بنا، تقريباً 

على وجود عملية استيطان وسـكن فـي هـذه المدينـة      دلت المعطيات األثرية  
 كما أنه مـن السـهل العثـور فـي    ،  ٢تعود لمنتصف األلف الثالثة قبل الميالد 

إلـى فتـرة العصـر    على أدوات حجريـة ضـخمة تعـود     تل المشرفة األثري
الحجريـة التـي تعـود إلـى      بعـض األدوات  إضافة إلـى ، الحجري الحديث 

  .العصور التاريخية 
كشفت أعمال بويسـون األثريـة عـن وجـود دالئـل أثريـة تعـود للعصـر         

ــديث  ــري الح ــدف  الحج ــا  ص ــن مثقوبتامنه ــر ات ــض ن و أداة حف و بع
ــطواناال ــة وس ــار األات الحجري ــن األ الحج ــة م ــقولة ومجموع وزان مص

                                                 
1 -  Al-Maqdissi ,Michel, " History of Archaeological 

Research",  the Metropolis of the Orantes, Damascus, 
2005, P.16-17-18. 

2 -   Du Buisson, Du Mesnil, ( Compte rendu de la Quatrieme 
Campagane de fouilles a Qatna ) , Syria , Tome XI ,1930 , p 
. 145 . 

 ً   : وانظر أيضا
AL – Maqdissi ,Michel  ,(Reprise des fouilles a Mishirfe en 
1994), Akkadica , 99-100 , 1996 , p . 1. 
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ثالثـة  منتصـف األلـف ال   والكثير من اللقي األثرية التي تعـود إلـى   ١حجريةال
لقيـة أثريـة عظميـة وحجريـة      ٢٠٠حيث وجدت أكثـر مـن   ، قبل الميالد 

  :التي يميز فيها نوعين اللقى الفخارية  وعاجية إضافة إلى
بـالجو  علـى درجـات حـرارة عاليـة      يطة شويت أدوات فخارية بس – ١ً

  .والتي تعطي صوت رنين معدني عند كسرها  دكسالغير المؤ
ـ أدوات خاصة بالطبخ والطعـام صـنعت مـن تـراب خشـن يح      -٢ً وي ت
منهـا القـدور ذات الفتحـة    ،  هـي ذات سـطوح قاتمـة   لذات معدنيـة  و ف

ذات الحافـات البسـيطة إضـافة إلـى األطبـاق      القـدور  الفموية الكبيرة و
  . ٢الكبيرة 

ـ  كما عثر على العديد من الجرار  كانـت   ،صـنع بـالد سـومر    نالفخاريـة م
ولكـن ال  ،  من بالد الرافـدين إلـى مملكـة قطنـا     تحتوي سلع تجارية منقولة

إال أن هـذه الجـرار الفخاريـة تعـود إلـى       ،يعرف بالضبط نوعية تلك السلع
  .٣عصر ساللة أور الثالثة 

لـى القسـم   ع" مرتفـع الكنيسـة   "  أطلق اسم  ندو بويسو لالكونت  دو ميسيني
وكشف فيـه علـى مجمـع معمـاري كبيـر       لشمالي الغربي من التل المركزيا

ـ  تقارب الهكتار ويمتد على مساحة  ز فيـه ثـالث وحـدات معماريـة مختلفـة      مّي
علـى   ولـم يسـتطع التعـرف    المكان المرتفـع   –غالمعبد نين –القصر : أسماها 

                                                 
1 - Du Buisson ,Du Mesnil, ( L’ Ancienne Qatna ) , Syria , 
Tome VIII ,1927 , p . 277 . 

 
2 -  Ros ,Monica, ( The Bronze and Iron Ages Pottery  ) , 
akkadica , 124 , 2003 , p. 177. 

 ً   : وانظر أيضا
Luciani ,Marta , ( The Lower City of Qatna in the late Bronze 
and Iron Ages ) , Akkadica , 124, 2003, p .144. 

  
 

اف  -٣ و عس ي،أب ادش (  ،عل ة و ق ى ، ) قطن ة األول ة و التاريخي ص األثري دوة حم ن
 . ٢٨ص ، م  ١٩٨٥، دمشق ، رة الثقافة مطابع  وزا، م  ١٩٨٤
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مـا  كامل المسقط المعماري لهذه المنشآت و لم يتعرف علـى الجـدران كلهـا ك   
لم يستطع تحديد التاريخ النهائي لتأسيس القصـر أو لهدمـه، واكتفـى بـاقتراح     

م وأن مرحلـة اسـتخدامه الرئيسـية    .أن البناء قد أسس فـي األلـف الثالثـة ق   
تؤرخ في القرن السادس عشر قبل المـيالد أو الخـامس عشـر قبـل المـيالد      

ـ  واعتمد في إعطاء هذا التاريخ على الرقم  دت فـي معبـد   المسمارية التـي وج
التـي وجـدت علـى     غال وعلى األواني الفخاريـة القبرصـية والميسـينية   نين

  . أرضيات القصر
فـي منطقـة    الكونت دو ميسينيل دو بويسون من خالل أعمالـه األثريـة   رصد 

بن ودعامات وقواعد دعامـات مـن البازلـت، ووجـد أن     القصر جدران من اللّ
غـال ومـع أرضـية    عبـد نين فقة المستوى مـع أرضـية م  أرضية القصر متوا

المعبد الصغير الموجود في المنطقـة التـي دعاهـا المكـان المرتفـع وأرجـع       
ووجـد أن الباحـة المركزيـة     ، م.ق ٢٢٠٠عـام  إنشاء هذه األرضية إلى نحو 

م وهي محاطة بجـدران مـن اللـبن بسـماكة حـوالي      ٤٠×٢٠للقصر أبعادها 
وجـود شـرفة مـا     زخرفيـة ورجـح  الشكال األ على مجموعة من ويتم وتح٤

نسـور  (أو منصة في الجانب الشمالي مدعمة بثالثـة أشـكال لطيـور ضـخمة     
ـ   )أو صقور أمـاكن وضـعت فيهـا تماثيـل      ة، ورصد في هـذه الشـرفة ثالث

م علـى كسـر   ١٩٢٨للماعز الوحشي المميز بقرونه الكبيرة، حيث عثـر عـام   
ـ    مخلفات أشياء محروقـة،   لهذه التماثيل مع ى بعـد  بمقابـل هـذه الشـرفة وعل

لمسـرح صـغير   (الشـكل  عدة أمتار وجد ما يشير إلى وجـود تجمـع مربـع    
من الخشب حيـث تـرك بقعـة سـوداء عنـد احتراقـه وبجانـب هـذا         ) ربما

وقـد   )لتـر   ١٠بسـعة حـوالي   ( المفترض وجد جرتان  مطمورتان المسرح 
  .١ أرجع استخدامهما إلى استعمال ديني

صـغير يقـع ضـمن التجمـع     كما عثر على معبد آلهـة الملـك وهـو معبـد     
المعماري الذي يضم القصر وهـو مؤلـف مـن مسـاحة صـغيرة مسـتطيلة       

                                                 
1  -  Buisson , " Rapport Sommaire Sur La IV campague de 

fouilles a Mishrife – Qatna ", CRAI , 1929, P.238. 
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وحدد مكان وضع تمثال اإلله أو قدس األقداس في الجهـة الشـرقية كمـا عثـر     
      م توجــد فــي غــرب هــذا٤فيــه علــى دعامــة منصــوبة تبلــغ ارتفاعهــا 

امـات  المعبد، وعثر أيضاً على حـوض واسـع مسـتطيل بـازلتي وبقايـا دع     
أن هـذه التجمعـات المعماريـة أو القاعـات     " بحسب توزعهـا  "تعطي انطباعاً 

كانت مغطاة بالخشب ألنه وجد عدة مخلفـات خشـبية مصـنوعة مـن خشـب      
األرز اللبناني، وعثر أيضاً في المكان المرتفع على عـدد مـن اللقـى األثريـة     
منها مقص مـن الحديـد ومجسـم لمـاعز ذو قـرون مصـنوع مـن الفخـار         

ووجـد رأس صـغير مـن    ) مسـتورد (مشوي وهو على الـنمط القبرصـي   ال
المخـروط حيـث كـان الشـعر      الفخار له مالمح جميلة وتسريحة شعر تشـبه 

  .لألعلى
يغـال علـى العديـد مـن اللقـى األثريـة المتعرضـة        عثر في منطقة معبد نين

لحريق ومنها ما هو أتلف أو كسـر خـالل غـزو المدينـة، ووجـد إحصـاء       ل
ـ   لكنوز المعب فـي أيـدي    عد والتي يبدو أنها قد أتلفت بشـكل إرادي حتـى ال تق

األعداء، كما عثر على أكواب من البازلـت الناعمـة جـداً وإحـداها مدعمـة      
بأقدام ثيران وعثر على كوب من الجـص المزخـرف بشـكل وردة متعرضـة     

سر لتمثال مصري لرجل راكـع علـى ركبتيـه وذراعـاه     للرياح وأيضاً وجد ِك
جـزء منـه   ،  albatreمام وهـو مصـنوع مـن حجـر األلبـاتر      ممتدتان لأل

سـر لعـدة   متفحم، كما عثـر علـى رأس ضـخم لخـروف مـن البرونـز وكِ      
غـال علـى   عثر في جنـوب شـرق معبـد نين    ،   ١ مزهريات قبرصية المصدر

ـ      مكان صغير يمتلك بقـع   احوضين بـازلتيين لهمـا أنبـوب تصـريف وفيهم
دت أنهـا تعـود لحيـوان ثـديي ومـن      دماء، ومن خالل تحليل هذه الدماء وج

أيضـاً علـى تمثـال لـرأس       المحتمل أنها تعود ألضاحي من الثيران، و عثـر 
أيضـاً   ووجـد  ،لحيـة   وجه عريض وعيون واسعة وأنف ضـخم و  صغير له

نمط بدائي علـى شـكل قطعـة دائريـة تقريبـاً تحمـل عيـون         مجسمان لهما

                                                 
1  -  Buisson, " Les Fouilles de Mishrife (Qatna)" CRAI, 1927, 
P.246-254. 
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ـ   وصـنعت اآلذان  ف يحمـل فـي أعـاله ثقـب     كروية مع ثقب مركزي واألن
هذه الثقوب تفيـد لتعليـق هـذا المجسـم علـى       كانت  على شكل ثقوب وربما

  . ١ شابه  الجدران أو ما
ووجـد أن  ، قام الكونـت بويسـون بدراسـة البـاب الشـرقي لسـور المدينـة       

وعثـر  ، مستوى األرض المارة بهذا الباب متجهة بشكل مائـل نحـو الخـارج   
كانـت تشـكل   م  ١٠٠ثار حفـرة بعـرض   من الخارج آعند أسفل هذا المنحدر 

سابقاً قاعدة برج المدينة، والباب الشـرقي ال يتواجـد فـي منتصـف الجـدار      
م مـن الزاويـة الشـمالية الشـرقية      ٦٣٠الشرقي للسور بل يوجد علـى بعـد   

 من الزاوية الجنوبية الشـرقية وقـد عثـر علـى بقايـا     م  ٣٧٠للسور وحوالي 
كما عثـر أثنـاء تنقيباتـه فـي     ، يفة دفاعية وظ بنائين على جانبي المدخل لهما 

موقع هذا الباب على قدم لثور ضخم من الحجر وقطـع مـن أسـاور برونزيـة     
مـر القاسـي تعـود لـبطن     سر من الفخار األحوكسر من مزهرية صغيرة، وِك

سـر  خطـوط متعرجـة، وعثـر علـى كِ     ألحمـر وعليهـا  جرة مطلية باللون ا
  . ٢ ذات أرضية بيضاء  لمزهرية 

كان األكثـر عرضـاً وهـو أقـرب      الكونت دو بويسون أن الباب الغربي وجد 
إلى الزاوية الجنوبية الغربية من الزاويـة الشـمالية الغربيـة للجـدار الغربـي      
من السور وهذا الباب يعطي انطباعـاً أنـه اقـرب إلـى القلعـة مـن البوابـة        
 العادية الحتوائه على أبـراج ضـخمة ونمطـه مشـابه للـنمط الموجـود فـي       

كركـميش، وأما الباب الشمالي فقد عثر فيه علـى مجموعـة مـن األحــجار     
  . ٣ أنه كان من الطـرق الرئـيسية للمدينة القديمة خمة وحدد الضـ

                                                 
1  - Buisson , " L'Ancienne Qatna", Syria, 1928, P.80-114 . 

ً وان   : ظر أيضا
   Buisson, "Les Fouilles de 1928 A Mishrife (Qatna)" 

CRAI,1928, P.218-226. 
2  - Buisson , " L'Ancienne Qatna", Syria,tom VIII 1927, 
P.277 . 
3 -  Buisson, "Les Ruines D' El - Mishrife Syria, tom 
VIII,1926, P.289-344.. 
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عثر الكونت بويسون خـالل أعمالـه األثريـة علـى عـدة صـوامع لتخـزين        
ل مـن األلـف   المستودع الكبير الذي يعـود إلـى النصـف األو    أهمها  الحبوب
هذه الصوامع تـدل علـى المخـزون الكبيـر الـذي كانـت       قبل الميالد،  الثاني

عاصـمة  (مـن الحبـوب وهـي بـذلك تشـابه موقـع أفـاريس         تمتلكه قطنا
 ين الحبـوب بكميـات كبيـرة، وقـد وجـد     من حيث تخز) الهكسوس في مصر

صوامع متفاوتة الحجم تعود ألفـراد مـن سـكانها، والخـزان الكبيـر       في قطنا
وأمـا الصـوامع الصـغيرة     ةوداخله يشبه شكل القـارور م  ١٣,٧٥كان بعمق 

فقد كانت إما مـدورة أو مسـتطيلة الشـكل، ولحمايـة الحبـوب مـن ارتفـاع        
إلـى إنشـاء خـزان فـارغ بجانـب       ارة ومن الحشرات فقد عمد أهل قطناالحر

ـ    ةصومع التـي كانـت علـى     الحبوبأو مجموعة صوامع الخـزن المليئـة ب
        ي تقــاوم عوامــل التلــف لمــدة زمنيــةاألرجــح أنهــا تخــزن بســنابلها كــ

تفريـغ الحبـوب كـل ثالثـة أشـهر مـن        وبالتالي كانوا يعملون على ،أطول 
الخزان المليء إلى الخزان الفارغ وبهـذا تصـبح الحبـوب التـي كانـت فـي       

الجديـدة وكانـت    ةالقديمة، تصبح فـي أعلـى الصـومع    ةاألسفل في الصومع
  .  ١ ل القشية عملية نقل الحب تتم بوساطة السال

  
  : المكتشفات األثرية الحديثة - ب

                  فـــي تـــلعملـــت التنقيـــب الحديثـــة التـــي كشـــفت بعثـــات 
ــي محيطــ   ــري وف ــرفة األث ــن ه المش ــول  ع ــدة ح ــات جدي                   معلوم

  .مراحل االستيطان المختلفة في الموقع وفي محيطه 
ـ                      تيطان فــي المنطقــة أظهــرت هــذه المعلومــات أن بدايــة االسـ

ــغيرة      ــة الص ــتوطنات الريفي ــن المس ــة م ــكل مجموع ــى ش ــان عل             ك
                                                 

1 -   Buisson, " Qatna , ville de Greniers", Revue: 
Bulletin de L'institut francais, tom 36, 1936/1937,P.176 . 

 ً   :وانظر أيضا
Buisson, "Compte Rendu de La Quatrieme campagne de 

Fouilles a Mishrife – Qatna" , Syria, tom XI, 1930, P.145-
163 . 
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                  التـــي تحولـــت الحقـــاً إلـــى الشـــكل الـــدائري فـــي منتصـــف
ــر      ــي أواخــ ــيالد وفــ ــل المــ ــث قبــ ــف الثالــ                  األلــ

         ثــم تحــّول شــكل المســتوطنات فــي، القــديم الثالــث   عصــر البرونــز
ــدائري إلــى  ــاني قبــل المــيالد وانتقــل مــن الشــكل ال                بدايــة األلــف الث

ــح      ــكل واضــ ــاهد بشــ ــا يشــ ــع كمــ ــكل المربــ                  الشــ
  .في مملكة قطنا 

                  تشـــير نتـــائج األعمـــال األثريـــة الحديثـــة المنفـــذة فـــي تـــل
كـان مرتبطـاً مـع     أن االسـتيطان البشـري   والمواقع المجاورة لـه  المشرفة

كمـا تشـير هـذه     ، استمرار  الحركة العمرانية التي أعادت تنظـيم المدينـة   
ولـم   أن مملكة قطنـا ظلـت منطقـة مأهولـة بصـورة متواصـلة       النتائج إلى

نهايـة األلـف    إال فـي في االستيطان البشري فـي الموقـع   يحدث أي انقطاع 
   . ١الثاني قبل الميالد 

  :في تل المشرفة كما يلي  الحديثة يمكن تصنيف المكتشفات األثرية
I-  للبعثة األثرية السوريةالمكتشفات األثرية .  

II- ــة للمشــروع األثــري المشــترك الســوري  المكتشــفات  –األثري
  . األلماني –اإليطالي 
  

I - سوريةال المكتشفات األثرية للبعثة األثرية :  
ــدأت  ــة  ب ــورية برئاس ــة الس ــة الوطني ــي   البعث ــيل المقدس ــامميش            ع
وتوصلت لنتائج مهمة أثبتـت أهميـة االسـتيطان فـي التـل خـالل       ،م ١٩٩٤

م حيـث أظهـرت األعمـال األثريـة العديـد مـن       .األلفين األولى والثانيـة ق 
م .لثـاني ق السويات المعمارية الكثيفة العائدة إلى النصـف األول مـن األلـف ا   

وضـعة طبقيـاً تحـت سـوية البرونـز      والتي كانت مت) ونز الوسيطعصر البر(

                                                 
ي - ١ يل  ، المقدس ط ادور قطن(  ،ميش ورية الوس ي س وز س، ) ى  ف ة كن  –ورية القديم

ة قطن اف مملك و ، ااكتش ود كبيب ة محم ورتمبرغ م،ترجم ف ف توتغارت، تح ، م ٢٠٠٩، ش
  . ١١٩ص 
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الحديث التي لم يصلنا منها حسب أعمـال البعثـة السـورية إال بعـض البقايـا      
  . المعمارية البسيطة

ريـة  أث –تم التأكد من خالل هذه األعمال من وجود أربـع سـويات معماريـة    
  :م ومؤرخة على النحو التالي ٢,٣٠متتالية على أعماق تصل إلى 

  . تضم عناصر معمارية حديثة :  السوية األولى - 
أثريـة تعـود لعصـر الحديـد      –تضم عناصـر معماريـة    :  السوية الثانية -

  . الثاني
أثريـة تعـود لعصـر البرونـز      –تضم عناصر معماريـة   :  السوية الثالثة -

  . الحديث
أثريـة تعـود لعصـر البرونـز      –تضم عناصر معماريـة   : السوية الرابعة -

  . الوسيط
مسـكن كبيـر يتـألف مـن      ) سوية عصر الحديد الثاني(نية في السوية الثاوجد 

باحتين كبيرتين يفصل بينهم ممر ضـيق طويـل، وعثـر أيضـاً علـى كسـر       
  . فخارية ومدقة من البازلت ومشبك من البرونز

اريـة عديـدة   عناصـر معم ) عصر البرونز الحـديث (في السوية الثالثة وجدت 
تعود لمصنع فخار، مثل األقسام العلوية لبيت النـار والـذي تـألف مـن كتلـة      

م ٤,٢٠الجنـوبي وأبعـاده    –هة وفـق المحـور الشـمالي    مستطيلة الشكل موّج
 سخين الهـواء لـه مسـقط دائـري    م كما وجدت أقسام هامة من فرن ت٣,٣٠× 
ـ م وحوض ترسـيب الصلصـال المصـنوع مـن ا     ١,٥٠ قطرها قاعدةوب بن للِّ
علـى   م ، و عثـر أيضـاً  ١,٣٠× م ٢,٢٥لمدكوك وله مسقط مستطيل أبعـاده  ا

ة ضـمن حلقـة   بقايا عمود تصنيع الفخار المؤلفة من كتلـة دائريـة محصـور   
ظيفة هذه القاعـدة هـي تثبيـت العـامود الـذي      من الحجارة الصغيرة وكانت و

وران ستتم من خالله عمليـة تصـنيع اآلنيـة الفخاريـة بوسـاطة عمليـة الـد       
  .   ١ اليدوي

                                                 
1  - Michel , Al-Maqdissi, " Mishrifeh / Qatna", American 

Journal of Archaeology, Vol 101,1997, P.137. 
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من اللقى األثرية التي عثرت عليهـا هـذه البعثـة صـحون فخاريـة صـغيرة       
ذات قواعد مسطحة وطاسات بفوهات أفقية ومجموعـة قواعـد آلنيـة فخاريـة     
مسطحة الشكل وقدور وأوان طـبخ وبعـض المنتجـات الفخاريـة القبرصـية      

نتجـات  سـر لكـؤوس تنتمـي إلـى الم    ، وثـالث كِ )طاسات ملونة بـاألبيض (
والمنتشـرة فـي سـورية فـي مواقـع       Nuziالمعروفة تحت اسم فخار نوزي 

تل عطشانة وتل بـراك، وهنـاك ثـالث كسـر لمنتجـات فخاريـة ميسـينية        
وبالتالي فإن البقايا األثرية العائدة لهذه السـوية تؤكـد وجـود تصـنيع فخـاري      

  . م.ق )١٢٠٠ -١٤٠٠(هام في الفترة 
منتجـات   فيهـا  فقـد وجـدت  ) ونـز الوسـيط  عصـر البر (أما السوية الرابعة 

فخارية وجدران لمجمـوعتين معمـاريتين متـداخلتين طبقيـاً تعـودان لمبنـى       
م، ويمكـن القـول   .تطور معمارياً خالل النصف األول مـن األلـف الثـاني ق   

طويلـة   أن هذه المبنى يشكل جزءاً من القصر الملكـي حيـث وجـدت غرفـة    
مــن الحجــر  لهــا أساســات)  م ٥,٢٠×  ٨,١٠(كبيــرة مســتطيلة أبعادهــا 

الضخم ووجدت كسر فخارية تتشـابه فـي أشـكالها وزخارفهـا مـع الفخـار       
هـذه البعثـة جـرة فخاريـة     المكتشف في تل النبي مند، ومن اللقـى األثريـة ل  

غلق بسـدادات وهـي ناعمـة السـطح     ومجموعة جرار صغيرة تُ ن كبيرة للمؤ
بشـكل   المرسـومة مزخرفـة بمجموعـة مـن البقـع     وأيضاً مجموعة جـرار  

   ١ .عمودي وأفقي
                                                                                                                                            

 ً   : وانظر أيضا
ي   - يل و،المقدس دري ال ميش ع، ب ي  ود ومس د،طرقج م "  ،أحم ن الموس ي ع ر أول تقري

رفة ي المش وطني ف ب ال ال التنقي ادس ألعم ورية ، وث"الس ار الس ات (ائق اآلث تنقيب
ة،)اقطن ة أودين وبنيغن وجامع ة ت ورية وجامع ي س ار ف ة لآلث ة العام  ،١ج ، المديري

 .  ٣٠-٢٢، ص ٢٠٠٢دمشق، 
1 - Al-Maqdissi ,Michel,"Ergebnisse der sechsten kampague 

der syrischen Ausgrabungen in Mesrife", MDOG, 
134,2002,P.194-200. 

      ً   : وانظر أيضا
Al-Maqdissi ,Michel," Kurzbericht Uber die Syrischen 

Ausgrabungen in Misrife- Qatna", MDOG, 133, 2001, 
P.141-155. 
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II - ة ل فات األثري وري المكتش ترك الس ري المش روع األث اني –لمش  - األلم
  :اإليطالي

إن التنقيبات األثرية األهم التي جرت في تل المشـرفة األثـري والتـي أعطـت     
هـي  ) األثريـة والتاريخيـة  (النتائج الواضحة حول معالم وحقـائق هـذا التـل    

ذا المشروع المشترك والـذي باشـر أعمالـه بـدءاً     التي جرت ضمن ه األعمال
تـم تقسـيم التـل إلـى     فيـه  م وال يزال مستمراً فـي أعمالـه و  ١٩٩٩من عام 

  : مناطق وزعت بين البعثات األثرية الثالثة حسب ما يلي 
  . وهو منطقة عمل البعثة السورية Cالحقل  –١
  . منطقة عمل البعثة االيطالية K-J-H الحقول -٢
  . منطقة عمل البعثة األلمانية Gالحقل  -٣

منطقـة عمـل البعثـة    (Cالمعطيات األثريـة والمعماريـة للحقـل     - ١
 : )السورية

عملت في هذا الحقل البعثـة الوطنيـة السـورية برئاسـة ميشـيل مقدسـي،        
المركزيـة، وتـم التعـرف    على طول المنحدر الغربـي للتـل    يمتد هذا الحقلو

دلـت الدراسـات الطبقيـة أن     م و.قصر يعود إلـى األلـف األول ق  فيه على 
ب أثنـاء حمـالت الملـك اآلشـوري صـارغون الثـاني       رِّمر وخُهذا البناء ُد

، كما تم التعرف فيـه علـى أجـزاء مـن القصـر الملكـي       )م.ق ٧٠٥-٧٢٢(
م وذلـك فـي القسـم الشـمالي     .العائد إلى النصف الثاني من األلـف الثـاني ق  

مالمـح المعماريـة المحليـة    وهو يحمـل الكثيـر مـن ال    Cالغربي من الحقل 
ورأس ) أالالخ(السورية والتي نجد مـا يشـابهها فـي مواقـع تـل عطشـانة       

  . ١) أوغاريت(شمرا 

                                                                                                                                            
 ً ا ر أيض ي  :وانظ يل و،المقدس دري ال ميش عود و، ب ي  مس د،طرقج ابق ،أحم ،  المصدرالس

  . ٣٦-٣١ص 
 ً   : وانظر أيضا

Al-Maqdissi Michel, " Reprise des fouilles a Mishirfeh en 
1994" Akkadica, 99-100,1996, P.1-14 . 

1 -  Al-Maqdissi, Michel, " Excavations in oparation C", the 
Metropolis of the orontes, Damascus, 2005, P.19-20-21. 
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هذا القسم من القصر يتمحـور حـول قاعـة كبيـرة تصـطف مـن حولهـا         
الغرف والممرات التي تشكل القسم السـكني وبالمقابـل كـان القسـم الرسـمي      

ز مـدخلها بوجـود قاعـدتين مـن البازلـت      بسيط ويتألف من غرفة كبيرة يتمي
تـدل  وتم الكشف فيه عن نظام تصريف المياه مـن خـالل أنابيـب فخاريـة، و    

الدراسات للكتل المعمارية المنهارة فوق األرضـيات وبـين الجـدران علـى أن     
هذا البناء قد أفرغ من أثاثه بشكل كامـل وذلـك قبـل الهجـوم الكبيـر للملـك       

مـع  ١ م  .حوالي منتصـف القـرن الرابـع عشـر ق     الحثي شو بيلوليوما الثاني
قاعة العرش القريبة منهـا وهـذه المنطقـة مـن القصـر تتميـز باألساسـات        

بـالتعرف علـى    بن وقـد سـمحت دراسـتها   ذة من اللِّالضخمة والعريضة المنف
ش مـع الطـابق العلـوي    وجود بقايا درج خشبي كبير كان يصل قاعـة العـر  

بعـد الـدمار الـذي حصـل فـي حـوالي        تحولت هذه المنطقة من القصر، و
مهجـورة ولـم تعـد     ع عشر قبل الميالد إلى منطقة خـراب منتصف القرن الراب

  .٢ الحياة لها إال مع مطلع القرن التاسع قبل الميالد 
منطقـة عمـل البعثـة    ( K-J-Hعطيات األثريـة والمعماريـة للحقـول   الم -٢

  :)اإليطالية

                                                 
1 -  Al-Maqdissi ,Michel,"the small palace of the Mid-Second 

Millenium B.C ", the Metropolis of the orantes, Damascus, 
2005, P48. 

 ً   :وانظر أيضا
Al-Maqdissi ,Miche,"Ergebnisse der siebten und achten 
syrischen Grabungs- kampagen in Misrife, "MDOG, 
135,2003, P.219-245.                        
:  ً  وانظر أيضا

AL – Maqdissi ,Michel  ,(Syrian Archaeological Excavations 
At Qatna ) , Beyond Babylon ( Art , Trade and Diplomacy in 
the Second Millennium B .C ) , The Metropolitan  Museum 
of Art , New York , 2008 , P.214. 

 
2  - Bonacossi ,Daniele Morandi, " Excavations in oparation 

H", the Metropolis of the orontes: Art and Archaeology 
from  the Encient kingdom of  Qatna, Damascus, 2005, 
P.22-24. 
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عـن مـدفنين   ) ى قمـة التـل المركـزي   عل( Jكشفت البعثة اإليطالية في الحقل 
لطفلين صغيرين حديثي الوالدة في منطقة مصنع الفخـار المتواجـد فـي هـذا     

قبور أخرى ألطفال داخـل جـرار تعـود لعصـر البرونـز       ةالحقل وعن ثالث
الوسيط، وكانت الهياكل ضمنها مثنيـة وموضـوعة فـي االتجـاه الشـرقي أو      

المشـوي عائـدة لعصـر    الغربي، كما وجدت دمـى مصـنوعة مـن الطـين     
البرونز الوسيط، ومن المنشآت المعمارية في هذا الحقـل، منشـآت مـن أجـل     
التخزين الزراعي العائدة لنهاية األلف الثالثة قبل المـيالد وأيضـاً كشـفت عـن     
منطقة إلنتاج الفخار تعود لعصر البرونـز الوسـيط والبرونـز الحـديث، وقـد      

مـن حيـث التحضـير     فـي قطنـة  مل مراحل التصنيع الفخـاري  دلت على كا
والتشكيل والتجفيف وكيفية الشي والتبريـد وخـزن المـواد األوليـة والخـزن      

فـي األلـف    الفخـاري لقطنـا   التمهيدي، وكافة الدالئل تشير إلـى أن اإلنتـاج  
الثاني قبل الميالد كان قد وصل إلى مستوى متطور وبشـكل جيـد مـن حيـث     

لك باالعتمـاد علـى إقامـة ورشـات     شمولية اإلنتاج من حيث الكم والنوع، وذ
فخارية منظمة تنتج الفخار باستعمال الـدوالب واألفـران الكبيـرة ذات التنـوع     
التقني في عملية الشي، ويمكن القول أنه من المحتمـل أن تكـون قـد وجـدت     

ع محترفـون، وقـد اسـتمرت هـذه     ورشات حكومية تابعة للقصر يديرها صنا
مـن قبـل الحثيـين وهـذه      مملكـة قطنـا   نتاج الفخار حتى تـدمير ل بإالمشاغ

  . ١ المشاغل الفخارية كانت معاصرة للقصر الملكي المجاور لها 
على عدة سويات أثرية منهـا سـوية عائـدة لأللـف الثـاني       kفي الحقل عثر  

قبل الميالد، حيث عثرت البعثة اإليطالية علـى رأس دميـة طينيـة لهـا شـكل      
                                                 

1  - Daniele Morandi Bonacossi , the Central Mound of the 
Qatna Acropolis in the Bronze and Iron Ages: Operation 
J", Akkadica, 129-2003, P.97-120. 

 ً   :وانظر أيضا
Bonacossi ,Daniele Morandi, " Excavations in oparation J", 
the Metropolis of the orontes, Damascus, 2005, P.28. 

ا ً يبو -: و أيض دي ،ناكوس ه موران اع " ،دانيل ي القط ات ف ائج التنقيب ائق ، J"نت ار وث اآلث
ورية    ات  قطن/ الس وبينغن ، اتنقيب ة ت ورية وجامع ي س ار ف ة لآلث ة العام المديري
  .٨٩-٨٤،  ص م  ٢٠٠٢،دمشق ، الجزء األول، نه وجامعة أودي
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صـر البرونـز الوسـيط المتـأخر     ساق مع غطاء بيضوي للرأس تعود إلـى ع 
وهي ربما تعود لحاكم أو إلـه كمـا عثـرت علـى دميـة طينيـة تمثـل رأس        
عصفور وأخرى تمثل أنثى وهما يعودان لعصـر البرونـز الحـديث، وأيضـاً     
تم الكشف عن عدد مـن اللقـى الفخاريـة ومنهـا قـدور للطـبخ ذات رقبـة        

لوسـيط، وعثـر أيضـاً    قصيرة مع حافات منتفخة قليالً تعود لعصر البرونـز ا 
كسر من الفخار المستورد القبرصـي العائـد للقـرن الرابـع عشـر       ةعلى ثالث

واألهم أنه قد عثر على بناء فخـم مـؤرخ إلـى عصـر البرونـز      . قبل الميالد
م مـن البوابـة الشـمالية لتـل     ١٥٠الحديث وهو يوجـد علـى بعـد حـوالي     

ومسـقطه  م ٢٢٠٠غرفـة بمسـاحة    ٦٨المشرفة األثري، وكشـف فيـه عـن    
المعماري ينتمي إلى التقاليد السورية فـي بنـاء القصـور مـن حيـث وجـود       
األرضية السميكة والجـدران الملونـة، ووجـود العضاضـات الحجريـة عنـد       
المداخل وقواعد األعمدة البازلتيـة فـي قاعـة االسـتقبال الكبـرى، باإلضـافة       

وضـاً  ضـم ح ياء يضم العديد من غـرف التخـزين و حمـام و   إلى أن هذا البن
المسـمارية المكتشـفة والتـي     البازلت، كمـا دلـت مجمـوع الـرقم     كبيراً من

هـذا البنـاء، واحتـوت     تجاوز عددها الخمسين إلى وجـود نشـاط إداري فـي   
ـ     العديد من األسماء على هذه الرقم ات الحورية، كذلك وجـد العديـد مـن طبع

 األختام إضافة إلـى خـتم أسـطواني وحيـد والعديـد مـن القطـع العاجيـة        
المزخرفة، ومن المرجح أن هذا البناء كان يسـكنه شخصـيات إداريـة هامـة     

القـرن  قد تنتمي إلى العائلة المالكة، وقـد هـدم بشـكل كامـل فـي منتصـف       
البعثـة األثريـة اإليطاليـة علـى تنفيـذ      عملـت  وقد م تقريباً ، .الرابع عشر ق

لـة  بعض أعمال الحماية وخاصة للجدران فـي محاولـة إلعـادة تركيـب وهيك    
  .   ١ المعالم العمرانية للموقع 

                                                 
1 -  luciani ,Marta , "the lower city of Qatna in the late Bronze 

and Iron Ages : Operation K", Akkadica, 124,2003,P.144-
163 .  

 ً   : وانظر أيضا
- luciani ,Marta ,"Excations in operation k",the Metropolis of 

the orontes: Qatna, Damascus, 2005, P.29-30. 
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مثـاالً معبـراً عـن هندسـة      بقصر المدينـة المنخفضـة    المسمى القصريعد 
    عصـر البرونـز الحـديث فـي سـورية      فـي  القصور التـي كانـت شـائعة    

  .الداخلية 
  هذا النمط من القصور تقنيـة البنـاء والمخطـط العـام    من الخصائص المميزة ل
ــود   ــث وج ــن حي ــى األ( م ــل عل ــرة  ) ق ــات كبي ــالث باح ــربط ث                 ت

ــمية       ــتقباالت الرس ــم واالس ــاح المراس ــود جن ــر ووج ــة القص            أجنح
ــة البازلتيــة      ــتعمال األلــواح الحجري ــة العــرش واس ــود قاع             ووج
ــين   ــي تصــل ب ــرات الت ــى المم ــة عل ــواب المطل ــب األب ــيس جوان          لتلب

ــيات ا   ــود األرض ــر ووج ــرف القص ــنوعة غ ــلبة المص ــميكة الص               لس
           واســتخدام الطينــة الجداريــة   ،  ١مــن المــالط الكلســي القاســي    

  .الكلسية الملونة ووجود الحمامات والمخازن والمطابخ 
ــر     ــدخل كبي ــود م ــر بوج ــذا القص ــي ه ــرش ف ــة الع ــزت قاع                   تمي

سـتخدم إلقامـة الـوالئم    ا يـر جداً من الناحية الشرقية ووجود بهـو أمـامي كب  
وهذا مـا يشـابه الترتيـب المعمـاري الموجـود فـي        ،واالحتفاالت الرسمية 

والقصـر الغربـي والشـرقي فـي     ) السوية السابعة والرابعة (   قصر أالالخ 
  . ٢ إيبال

                                                                                                                                            
- Da Ros ,Monica, "the Bronze and Iron Age Pottery :Qatna, 

" Akkadica, 124,203,P.177-196. 
Contini ,Isabella, " Conservation work on Building 6 walls 

and wall plaster, " Akkadica, 124,2003,P.168-176. 
 ً ا ر أيض ياني -: وانظ ا لوتش اع " ،مارت ي القط ب ف ال التنقي ائج أعم ائق ،  K"نت ار وث اآلث
ورية    ات  قطن/ الس ة لآل، اتنقيب ة العام وبينغن المديري ة ت ورية وجامع ي س ار ف ث

  .٩٧-٩٢م ، ص  ٢٠٠٢،دمشق ، الجزء األول، وجامعة أودينه 
 

ي  - ١ دي ،بوناكوس ه موران ي قطن(  ،دانييل ة ف ة المنخفض ر المدين وز س، ) اقص ورية كن
ة  ة قطن –القديم اف مملك و ، ةاكتش ود كبيب ة محم ورتمبرغ ،ترجم ف ف توتغارت، متح ، ش
     . ١٥٧ص ، م  ٢٠٠٩

  
2 - Bonacossi ,Daniele Morandi , ( Italian Archaeological 
Research at Qatna  ) , Beyond Babylon ( Art , Trade and 
Diplomacy in the Second Millennium B .C ) , The 
Metropolitan  Museum of Art , New York , 2008, P.234 . 
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ــى األرجــح   ــت تســتعمل عل ــة كان ــة منعزل ــات القصــر غرف          مــن مكون
  .ة في درجات حرارة منخفضة كقبو لحفظ السوائل كالخمر والبير

             أظهــرت األعمــال األثريــة المنفــذة حتــى اآلن فــي الموقــع أن      
ــان    ــة كـ ــة المنخفضـ ــر المدينـ ــن قصـ ــمالي مـ ــاح الشـ                   الجنـ

ــتعماالت     ــة لالسـ ــرف المخصصـ ــن الغـ ــة مـ ــك مجموعـ             يمتلـ
ــرف    ــة وغـ ــات حرفيـ ــتودعات وورشـ ــن مسـ ــادية مـ                   االقتصـ

       وثيقــة بالكتابــة  ٣٠ينتمــي إليهــا غرفــة عثــر فيهــا علــى (  لألرشــيف
ــواح  –المســمارية  ــواح وكســرات أل ــي األصــل موجــودة –أل ــت ف           كان
ــاء ــي وع ــا ،  ف ــوى إداري   كم ــرى ذات محت ــواح أخ ــى أل ــر عل                  عث

  ) . في غرف أخرى
ــذا  ــي بعــض غــرف ه ــز ف ــث البرون ــود خب ــدل وج ــى ي              القصــر عل
ــا      ــادن فيه ــنيع المع ــة بتص ــال خاص ــود أعم ــهد ، وج ــا تش                  كم

                 اللقــى األثريــة المكتشــفة فــي هــذه الغــرف مــن زخــارف        
                  عاجيـــة وزخـــارف مصـــنعة مـــن العظـــام وقـــرون الغـــزال 
ــت      ــرف كانـ ــذه الغـ ــة أن هـ ــارف الحجريـ ــض الزخـ                   وبعـ

           تســتعمل لتخــزين الزخــارف الخاصــة بقطــع األثــاث الثمينــة       
     . ١وزخارف التماثيل 

من األمور النادرة اكتشاف البعثة اإليطالية قبراً يحـوي هيكـل عظمـي يحمـل     
دالالت تشير إلى عملية قتـل أو تصـفية تعـرض لهـا صـاحبه والدراسـات       

سـنة   ٣٠-٢٥وح عمـره بـين   يتـرا  أن هذا الهيكـل يعـود لـذكر   على دلت 
ــه  ــي   ١٦٢,٧وطول ــة ف ــابات قاتل ــالث إص ــن ث ــاني م ــو يع ــم وه          س

ربمـا  (الجمجمة ، وأظهر التجويف القحفي ندوباً تركها نصـل برونـزي حـاد    
األبحاث أنهـا قـد نتجـت عـن قيـام مهـاجم أو أكثـر         تشيرو) سيف أو فأس

التئـام القطـوع   بضرب رأس الضحية من الخلـف والجـانبين ، ويـدل عـدم     

                                                                                                                                            
 
 . ١٥٧ص ، السابق المصدر  ،دانييله موراندي ،بوناكوسي  - ١
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كمـا دلـت    .فـوراً  الموجودة في عظم مؤخرة الرأس بأن الشاب قد لقي حتفـه  
الدراسات التي أجريت على البقايا العظمية البشرية المكتشـفة فـي تـل المشـرفة     
أنها تظهر خضوع هـذه األجسـام لحركـات متكـررة مـن االنحنـاء الشـوكي        

هـؤالء البشـر بحمـل األثقـال      األمامي واالنحناء الجانبي، مما يتوافق مع قيـام 
  .   ١ الكبيرة على ظهورهم وبشكل متكرر

  :)منطقة عمل البعثة األلمانية ( Gالمعطيات األثرية والمعمارية للحقل-٣
، ويقـع  م  ١٦٠٠وفيه ركزت البعثة األلمانية أعمالها، وهـذا الحقـل مسـاحته    

ت مختلفـة  المركزية وتم العثور فيـه علـى سـويا    في الشمال الغربي من التل
تعود لعصر البرونز الباكر والوسـيط والحـديث وعصـر الحديـد، واكتشـفت      
فيه البعثة األلمانية على عدد مـن اللوحـات الجداريـة واألختـام االسـطوانية      

  . وبعض طبعات األختام 
كما عثر في هذا الحقل على قسم من القصر الملكـي وأهـم مـا يحتويـه فـي      

حملـت طبعـات أختـام وقـد نفـذت      التي نية هذا الجزء عدداً من األقفال الطي
هذه األقفال من الطين البنـي الفـاتح، ويالحـظ علـى الوجـه الخلفـي بقايـا        
طبعات الحبال، كما عثر علـى عـدد مـن المنتجـات الفخاريـة فـي غـرف        
القصر وعلى غرفة مليئة بالجرار تـم إعطائهـا اسـم غرفـة الجـرار وهـي       

الوسـيط إضـافة إلـى بعـض     تحتوي جرار للتخزين تعود لعصـر البرونـز   
علـى قبـر أعطـي     Gنماذج جرار عصر البرونز القديم، كما عثر في الحقـل  

في عمليات التوثيق األثري وهـو يعـود لعصـر البرونـز الوسـيط       ٣٤الرقم 
وأيضاً على منتجات فخارية تعود لعصر البرونز الحـديث، وعلـى عـدد مـن     

                                                 
1 -  canci ,Alessandro, ( Murder or Execution in Ancient 

Qatna ), the Metropolis of the orontes, Damascus, 
2005,P.43-44. 

 ً   : وانظر أيضا
canci,Alessandro,"the palaeopathological study of the 

Human Remains (Qatna)" Akkadica, 124, 2003,P.201-
204. 
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ل مـا  ى كانـت تشـك  خمسة بشرية وواحـدة حيوانيـة وأخـر    ، الدمى الطينية
  .  ١ يشبه دوالب لعبة عربة صغيرة

من خالل مراجعة أعمال البعثـات األثريـة التـي عملـت فـي تـل المشـرفة        
، ألن باً للقصـر الملكـي فـي قطنـا    ضحة تقرياألثري، يمكن إعطاء صورة وا

امتداد القصر الكبير جعلـه يقـع بـين القطاعـات الثالثـة للبعثـات السـورية        
علـى  يشـرف   و )التـل (نية، فالقصر شـيد وسـط المدينـة    واإليطالية واأللما

خـالل األلـف    كان مقـر إقامـة ملـوك قطنـا     القسم المنخفض من الموقع، و
الثاني قبل الميالد، ويعد واحـداً مـن أكبـر وأضـخم القصـور فـي سـورية        

غرفـة وكـان مدخلـه الرئيسـي مـن جهـة        ٨٠حيث يضم أكثر من . القديمة
وصول إلى غرفة تـؤدي إلـى الجـزء الرئيسـي     الغرب ومن هذا المدخل يتم ال

المخصص للضيوف والمنـدوبين واالحتفـاالت ، وهـذا الجـزء يضـم قاعـة       
ضخمة للجمهور وغرفتي اسـتقبال كبيـرتين لهمـا وظـائف تتعلـق بالنشـاط       

بئـر مـاء ضـخم فـي الجـزء الشـمالي        لسياسي واالحتفالي، كما كان يوجدا
    تــوي علــى رســومات الغربــي مــن القصــر وبجانبــه حمــام وغرفــة تح

جدارية، أما القسم المخصص للسكن واإلقامة فـي القصـر فكـان يقـع حـول      
الفناء الداخلي للقصر، وتم الكشف في هذا القسـم علـى جنـاح للتخـزين يقـع      

  . شرق قاعة العرش
إلى الشمال الشرقي مـن قاعـة العـرش درج يـؤدي إلـى طـابق       كان يوجد 

لـى غـرف القبـر الملكـي تحـت      علوي، كما كان يوجد ممر ضيق يـؤدي إ 
                                                 

نر -١ اك  ،بفيلتس ر و نوف و،بيت ر "  ،ميرك ن قص ي م زء الغرب ي الج ب ف ال التنقي ائج أعم نت
ز ر البرون ائق "عص ورية   ، وث ار الس ات  قطن/ اآلث ار ، اتنقيب ة لآلث ة العام المديري

وبينغن ة ت ورية وجامع ي س ه  ف ة أودين زء األول ،وجامع ق  ،الج ، م  ٢٠٠٢،دمش
  . ٦٥-٣٩ص 

 ً   :  وانظر أيضا
pfalzner ,Peter, "Ausgrabungen in tall Misrife -Qatna" 

MDOG,132,2000,P253-287. ر  :                                      وانظ
           

- Ahrens ,Alexander, "Skarabaen und skarabaenab druke 
aus tall Misrife", Ugarit- forschungen , Band 35,2003,P.1-
25. 
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القصر، وخالل عصر البرونز الحديث تـم إضـافة ملحـق مـن عـدة غـرف       
  .عند الزاوية الجنوبية الشرقية من القصر

ـ  صـفوف مـن الغـرف المسـتطيلة موجهـة مـن        ةمن محتويات القصر ثالث
والتـي  الشمال إلى الجنوب، وصف من الغرف المسـتطيلة الضـيقة والطويلـة    

معماريـة للقصـر كـان    م، وضـمن الكتلـة ال  ١,٨بسماكة  تفصل بينها جدران
ـ      (غال يوجد معبد نين ن والذي كان يعده الكونـت بويسـون جـزءاً مسـتقالً ع

   .   ١  وأيضاً معبد آلهة الملك) القصر

عثر خالل التتنقيبات األثرية القديمة التي نفـذت فـي تـل المشـرفة األثـري        
أهـم   عـد هـذه القائمـة مـن    ت،  موجـودات معبـد نينغـال   جرد لقائمة على 

  عـدة مئـات مـن األسـطر    تتكون مـن   وهي، في الموقع  المكتشفات الكتابية
أسماء أدوات لهـا صـلة بالعبـادة وتتـألف     الكتابية التي تسرد قائمة طويلة من 

ـ     .من عدة مئات من األسطر  ذكر وتكمن أهمية قائمة الجرد هـذه فـي أنهـا ت
وقـد اسـتطاع البـاحثون اسـتخراج     .م وغيره ام قطنامن حك  أسماء المتبرعين

  . ٢م   ٢٠٠٣و عام  م  ٢٠٠٢عام اإلجمالي بكامله تقريباً   النص
ــي       ــف ف ــخم المكتش ــر الض ــي البئ ــر الملك ــات القص ــن مكون                 م

ــه   ــي من ــمالي الغرب ــزء الش ــة ، الج ــرة مربع ــن حف ــارة ع ــو عب                  وه
ــدود   ــلعها بح ــول ض ــكل ط ــ ١١الش ــاً وك ــدرانم تقريب ــاً بج                   ان محاط

ــي   ــر الطين ــن اآلج ــدود ، م ــه بح ــن  ١٩وعمق ــه م ــد قياس ــراً عن                  مت
  .أرضية غرف القصر المجاورة له 

                                                 
1  -  Barro ,Andrea, "Rediscovering- Le Palais: New Data 

from the Royal palace of Qatna", Akkadica, 124,2003, 
P.78-96. 

:                                                                                            وانظر   
- Bonacossi ,Daniele Morandi, "the Royal palace of Qatna, " 
the Metropolis of the orantes, Damascus, 2005,P.45-47 . 

 ً   :وانظر أيضا
- Dardaillon ,Ella, "Quelques Remarques sur le complexe 
palatial de Qatna",  Syria, tome 77,2000, P.69-99.    

تر - ٢ اس ،ريش وك (  ،  توم دى المل ة ل رات الكتاب ن حج ة  - م وص مكتوب ر نص عث
ي قطن ا ف وز س، )   اعليھ ة كن ة قطن –ورية القديم اف مملك و ، ااكتش ود كبيب ة محم ترجم

  . ١١٠ص، م  ٢٠٠٩، شتوتغارت، متحف فورتمبرغ ،
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ــر     ــي البئ ــري ف ــب األث ــال التنقي ــدأت أعم ــنة ب ــي  ١٩٩٩س                م وه
ــى اآلن    ــتمرة حتـ ــت مسـ ــا زالـ ــال  ، مـ ــا ازدات أعمـ                  وكلمـ

ــالي      ــاج بالت ــعوبة وتحت ــر  ص ــبحت أكث ــا أص ــاً كلم ــب عمق                   التنقي
  .إلى مزيد من الجهد والوقت 

ــمح    ــخم يسـ ــود درج ضـ ــاً بوجـ ــر معماريـ ــذا البئـ ــز هـ                  يتميـ
             ويتكـون هـذا الـدرج مـن درجـات بازلتيـة       ، بالنزول فيـه حتـى القـاع    

            لجــدران الصــخرية علــى مســاند متدرجــة كالســلم ومتجهــة مثبتــة فــي ا
ــه  ــى قاع ــه    ، إل ــاء من ــتخراج الم ــة اس ــت إمكاني ــك كان ــة ذل                 ونتيج

ــن       ــان م ــل ك ــط ب ــال فق ــاء بالحب ــحب الم ــى س ــر عل                   ال تقتص
     )وبكـل سـهولة   ( الممكن أيضاً استخراج المـاء بـالنزول بوسـاطة الـدرج     

ــه   ــى قاع ــد    ، إل ــان يوج ــه ك ــنر أن ــر بفيلتس ــث بيت ــد الباح                   ويعتق
ــاء فــي ــع م ــر  نب ــة وجــود ، أســفل البئ ــة بدالل ــة بازلتي              قطعــة حجري
ــداً  ــخمة ج ــزودة بض ــدرج  م ــى ال ــا عل ــر عليه ــري عث ــب حج                   مص

  .  ١ علىفي منتصف المسافة نحو األ
ــال ا  ــرت أعم ــى    عث ــر عل ــي البئ ــذة ف ــب المنف ــرة ٣٠٠٠لتنقي                 كس

         الواقعـة   Nمـن الرسـوم الجداريـة الملونـة التـي كانـت تـزين الغرفـة         
                 والتــي تــدمرت مــع تــدمير القصــر، إلــى الجهــة الشــرقية مــن البئــر 

  .م . ق  ١٣٤٠نحو سنة 
ــر  ــق  ( عث ــى عم ــن ا  ) م  ١٤,٥عل ــرة م ــة كبي ــى كمي ــب عل                  لخش

ــخمة   ــقفية الض ــبية الس ــوارض الخش ــن الع ــة م ــا مجموع ــب منه                 الرط

                                                 
نر - ١ ر ، بفيلتس اء  (  ،بيت ام بالم د الحك وز س، ) تزوي ة كن ة  –ورية القديم اف مملك اكتش

  . ١٧٥ص ، م  ٢٠٠٩ ،شتوتغارت، متحف فورتمبرغ ،ترجمة محمود كبيبو ، اقطن
  :وانظر أيضاً 

Pfalzner ,Peter, ( The Royal Place at Qatna , Power and 
Prestige in the Late Bronze Age ) , Beyond Babylon ( Art , 
Trade and Diplomacy in the Second Millennium B .C ) , The 
Metropolitan  Museum of Art , New York , 2008 ,P.219 .  
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ــدود   ــا بح ــدة منه ــول الواح ــغ ط ــي يبل ــا ٥الت ــل وزنه ــار و يص                 أمت
كمـا عثـر علـى مجموعـة أخـرى مـن األلـواح        ، كيلو غـرام   ٨٠٠حتى 

ـ علــى الخشــبية المقصوصــة بصــورة منتظمــة و                      نمجموعــة مـ
ــت      ــا كان ــد أنه ــوب يعتق ــزودة بثق ــلعة والم ــبية المض ــع الخش                  القط

ــاث    ــع أث ــواب أو قط ــى أب ــود إل ــع   ، تع ــالث قط ــدت ث ــا وج                  كم
                 عليهــا آثــار الحبــال يعتقــد أنهــا شــكلت فيمــا مضــىخشــبية متطاولــة 

  .المستخدم لسحب الماء من هذا البئر جزءاً من ملفاف الحبل 
تمثـل  ، أن هذه األخشاب السـاقطة فـي البئـر    : ( يقول الباحث بيتر بفيلتسنر 

            شاهداً فريداً من نوعه علـى تقنيـة النجـارة الخشـبية فـي عصـر البرونـز       
    .١) في الشرق القديم

             لمحـيط  السـور ا ، الموقـع  المعماريـة األثريـة الهامـة فـي      معطيـات من ال
           تكـون مـن أربعـة أسـوار ترابيـة ترتفـع       والـذي  ، بكامل مدينـة قطنـا   

ــى  ــاً   ٢٠حت ــراً تقريب ــدف    ، مت ــة ته ــأة الدفاعي ــذه المنش ــت ه                كان
األعـداء و إلـى جعـل هجمـات رمـاة       بث الرعب والخوف في نفـوس  إلى

ل اآلالت الحربيـة الهجوميـة   فعالة وإلـى الحيلولـة دون اسـتعما     السهام غير
  .٢كالكباش واألبراج 

ــية      ــات رئيس ــع بواب ــى أرب ــوي عل ــين تحت ــآت التحص ــت منش                  كان
               علــى األقــل وكانــت كــل واحــدة منهــا تتــألف مــن صــفين متالصــقين 

ــرف  ــن الغ ــير   ، م ــل تش ــري دالئ ــب األث ــال التنقي ــت أعم ــد أعط                  وق
ــى  ــى جانــب  إل ــة الصــغيرة إل ــات الجانبي                  احتمــال وجــود بعــض البواب

  .البوابات الرئيسية 

                                                 
 . ١٧٥ص ، المصدرالسابق، بيتر ،بفيلتسنر - ١

2 - Pfalzner ,Peter , ( The Royal Place at Qatna , Power and 
Prestige in the Late Bronze Age ) , Beyond Babylon ( Art , 
Trade and Diplomacy in the Second Millennium B .C ) , The 
Metropolitan  Museum of Art , New York , 2008 , P .219 .  
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ــى    ــا إل ــة قطن ــة بمدين ــة المحيط ــينات الدفاعي ــخامة التحص ــدفت ض           ه
ــة كمــا هــدفت   ــة عســكرياً مــن الهجمــات المعادي ــة المدين                 تحقيــق حماي

             ومنعتهــا أمــام األعــداء المحتملــين أيضــاً إلــى اســتعراض قــوة المدينــة
  . ١وأمام سكان المناطق المجاورة أيضاً 

ثالثـة  نشـاهد  ، بسبب اختالف وتنوع المواد المسـتخدمة فـي بنـاء السـور     
الظـاهرة علـى جـدران     األلـوان  استناداً إلى اختالفها يمكن تمييزفيه أقسام 

  : حسب ما يليسور مملكة قطنا 
             فــي الجــدار الشــرقي مــن الســوريظهــر   :ض اللــونالجــزء األبــي -أ

ينـتج   للسـور، و   األجزاء الشرقية مـن الجـدارين الشـمالي والجنـوبي    وفي 
مـن صـخر   يتركـب معماريـاً    في هذا الجزء من السور كونـه  األبيضاللون 

  . كلسي شبه صاٍف
يـة  الزاويـة الجنوب مساحات صـغيرة فـي   في يوجد  :الجزء الوردي اللون -ب

  . بعض األقسام الصغيرة من الجدار الجنوبيمن السور وفي الشرقية 
مـن سـور مملكـة     الجـدار الغربـي  يظهر فـي   :الجزء البني من السور -ج

بعـض أقسـام   فـي  في الجزء الغربي من الجدار الشـمالي و  كما يظهر، قطنا 
  . الجدار الجنوبي

  ٢ بنـي أوالً  وقد دلت الدراسات على أن السـور األبـيض اللـون هـو الـذي      

ــاحثين   ــة وبعــض الب ــة الغربي ــة هــي البواب ــة الرئيســية للمدين           وأن البواب
    أيـدي حثيـة أو بنيـت بأيـدي    فرضية أن هذه البوابـة قـد بنيـت ب   يميل إلى 

، ومـن األشـياء التـي     ٣ محلية ولكن بتأثيرات حثيـة وهـي أوسـع األبـواب    

                                                 
ي  - ١ يل  ، المقدس دي  ،ي بوناكوس وميش ه موران ور ال(  ،دانييل ول س ة واألكرب  –مدين

ة قطن كل مدين يالد     اش ل الم اني قب ف الث ي األل وز س، ) ف ة كن اف  –ورية القديم اكتش
ة قطن و ، امملك ود كبيب ة محم ورتمبرغ ،ترجم ف ف توتغارت، متح ص ، م  ٢٠٠٩، ش

١٣١ . 
  
  .١٩، ص المصدر السابق ،أنتونيو،  ساال لوقا و،  ترومبينو مارو و،  كريماشي - ٢

3 -  Hult ,Gunnel," Qatna and Nitovikla" Levant, Vol XXVI, 
1999, P.195 . 

 ً   :وانظر أيضا
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ميـة مـن البرونـز معروضـة     د في منشآت السور عثرت عليها بعثات التنقيب
   . ١ حالياً في متحف اللوفر الفرنسي

ــير ــى   الباحث يش ــتر إل ــاس ريش ــة  توم ــفات الكتابي ــة المكتش                طبيع
ــا  ــمارية ومعطياته ــائالًالمس ــفة  : (ق ــة المكتش ــوص الكتابي ــيح النص              تت

         اجات عــن المنشــأ واألســماء المــذكورة فيهــا اســتخالص بعــض االســتنت
ــا  ــكان قطن ــي لس ــتهم   العرق ــن لغ ــوص  . وع ــذه النص ــر أن ه                 غي

ــذي    ــالعرق ال ــق ب ــؤال المتعل ــن الس ــة ع ــورة تقريبي ــب إال بص          ال تجي
كانت تنتمي إليه غالبية السكان ومـا هـي اللغـة أو اللغـات واللهجـات التـي       

 نطـالق مـن أن  ولكن مـن الناحيـة المبدئيـة ال يجـوز اال    . كانوا يستعملونها 
         تــوي تحكمــا  .أو اللغويــة  كانــت متجانســة مــن الناحيــة العرقيــة قطنــا

ــى اآلن    ــروف حت ــر مع ــه  غي ــن نوع ــد م ــوي فري ــيط لغ ــى خل                عل
  وكلمـات  –مائلـة   -يتـألف مـن كلمـات أكاديـة     ، النصـوص  إال في هـذه 

            شــروحاً تفســيرية حيــث يتــرجم مصــطلح أكــاديحوريــة ونجــد فيهــا 
ــوري   ــطلح حـ ــطة مصـ ــال ، بواسـ ــيوعاً إدخـ ــر شـ                 إال أن األكثـ

ــادي    ــص أك ــمن ن ــوري ض ــر ح ــتعملتان  . تعبي ــريقتين مس ــال الط                ك
             إال أن النســبة العاليــة، أحيانـاً فــي نصـوص أخــرى مـن ذلــك العصـر     

ــو     ــطياً نح ــغ وس ــي تبل ــة الت ــات الحوري ــة تج ٢٥للكلم ــل بالمائ                  ع
ــة  النصــوص هــذه  ــا ألن اللغ ــا ومــن الصــعب فهمه ــدة مــن نوعه                  فري

ــاً    ــى اآلن إال جزئي ــا حت ــك رموزه ــم تف ــة ل ــام ،الحوري ــؤال اله                 والس
ــه   ــة عن ــن اإلجاب ــذي ال يمك ــذا الصــدد وال ــي ه ــانوا ف ــف ك ــو كي                  ه

  .٢ ) ؟ يقرأون هذه النصوص

                                                                                                                                            
رج  - رى،ف رفة"  ،بش ة المش ي قري ارة ف ائق "العم ورية   ، وث ار الس ات  / األث   تنقيب

ة، اقطن ه المديري ة أودين وبينغن وجامع ة ت ورية وجامع ي س ار ف ة لآلث زء ، العام   الج
  .١٣١م ، ص  ٢٠٠٢،دمشق ، األول 

يفر - ١ ود ،ش ورية  ،كل ي س طوانية ف ام األس و )م.ق ٣٣٠ -٣٣٠٠(األخت ي أب ة عل ، ترجم
  . ٦٩، ص م١٩٨٠معھد اللغات الشرقية، جامعة توبينغن،  ،عساف

تر  - ٢ اس،ريش ة والح(  ،توم ة   األكادي وز س، ) وري ة كن ة  –ورية القديم اف مملك اكتش
 .١٤٣ص ، م  ٢٠٠٩،  شتوتغارت، متحف فورتمبرغ ،ترجمة محمود كبيبو ، اقطن
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ــة       ــة قديم ــع أثري ــي مواق ــا ف ــر عليه ــابهة عث ــوص مش ــين نص                  تب
   في إيمار الواقعة على نهر الفرات وفي نـوزي وآشـور فـي شـمال     – أخرى 

              قــد دخــل فــي ذلــك الوقــت عــدد كبيــر مــن الكلمــات أنــه  –العــراق 
ــى ل   ــوري إل ــل الح ــة ذات األص ــى  الدخيل ــة وإل ــة األكادي ــة الكتاب                 غ

           وهـي تعبـر غالبـاً عـن     . اللهجات المحلية التـي يتـداولها عامـة النـاس     
  .ناف الفخار أو األشياء المعدنية أشياء عينية من اإلنتاج الحرفي مثل أص

كتبـة  ال  أن: (يتـابع  الباحـث قـائالً    ، للكتبة فـي قطنـا   الكفاءة اللغوية حول 
         كــانوا يعرفــون أنهــم يســتعملون  و، نوا بالتأكيــد مقيمــين فــي قطنــاكــا

           وكــانوا ، فــي النصــوص كلمــات أكاديــة وحوريــة إلــى جانــب بعضــها 
مـن   و،  عندما تأتي كلمة أو عبـارة حوريـة يضـعون أمامهـا  إسـفيناً داالً      

ــتخدم     ــت تس ــل كان ــق ب ــن تنط ــم تك ــات ل ــذه العالم ــد أن ه                  المؤك
                  فــي الكتابــات المســمارية لإلشــارة إلــى أن الكلمــة التاليــة تنتمــي إلــى 

  .لغة أخرى غير األكادية 
ــع        ــد وض ــأ عن ــأي خط ــون ب ــوا يقع ــم يكون ــة ل ــا أن الكتب                  بم

ــفينية فُي ــات اإلس ــة  عتَالعالم ــين األكادي ــدون اللغت ــانوا يجي ــأنهم ك ــد ب              ق
               النصــوص ففــي . والحوريــة و إن كــان لــيس بــنفس الدرجــة     

            الطويلــة يالحــظ بــين حــين وآخــر وجــود أخطــاء فــي تشــكيل الجملــة 
  . ) األكادية

إلـى    يشير تنوع األسماء الموجودة فـي النصـوص المكتشـفة فـي الموقـع     
ــى    ــب عل ــوري الغال ــرق األم ــب الع ــى جان ــي إل ــيط عرق ــود خل                   وج

ــا ــكان قطن ــود ،  س ــن وج ــك م ــر ذل ــماء   ويظه ــن أس ــة م               مجموع
            ود مجموعــة مــن األســماءوجــواألشــخاص تنتمــي إلــى اللغــة األكاديــة 

  .١األمورية السامية 
  

  
                                                 

 . ١٤٣ص ، المصدر السابق ،  توماس،ريشتر  -  ١
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  الفصل الثاني
  

التطورات السياسية التي طرأت 
على الشرق القديم في األلف الثاني 

ها على مملكة الميالد وتأثير قبل
  قطنا
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  ) :م .ق  ١٦٠٠ – ٢٠٠٠( في فترة  نامملكة قط – ١
م تغيرات جذريـة هـزت جميـع أرجـاء الشـرق      . ق ٢٠٠٠عام  نحوحدثت 
يعملـون فـي    تمثلت بقدوم مجموعات من البدو الرحـل الـذين كـانوا   ، القديم 
مـن   لممتـدة  ا منطقـة الداخل األراضي الزراعية فـي   لماشية وانتشرواتربية ا

فلسطين في الجنوب الغربي إلى وسط وجنوب سـورية والجـزء األعلـى مـن     
وقـد ادى انتشـارهم إلـى تخـوف     .بين النهرين وحتى آشـور وبابـل    بالد ما

قـد  سـكان  هـؤالء ال تـذكر النصـوص السـومرية أن     سكان المدن منهم حيث
الء وقـد سـمي هـؤ   . دمين الجدد بمزيج من االحتقـار والخـوف   ااستقبلوا الق

  . ١) أمورو (  و أ) مارتو ( البدو 
وتراجـع   في نهاية األلـف الثالثـة قبـل المـيالد ،     انهيار ساللة أور الثالثة إن 

 النفوذ المصري في سورية الناجم عن تعرض مصـر لظـروف صـعبة خـالل     
م .ق  ١٩٩٤ – ٢١٦٠( تسمى بـالفترة االنتقاليـة األولـى  نحـو     الفترة التي 

ـ ، ) تقريباً  ن انتشـار األموريـو   سـاعد علـى   ور فـراغ سياسـي   سمح بظه
  . ٢السوري  –وسيطرتهم على الحيز الجغرافي الرافدي 

مركـزاً زراعيـاً    مقـراً ملكيـاً و   في تاريخ الشـرق القـديم   مدينة قطناشكلت 
األهميـة  وتظهـر  . لطـرق التجاريـة  كما كانت تعد محطة هامة على ا ،إقليمياً 

المعطيـات   مـن  العديـد  الثاني قبل الميالد فـي األلف بداية في  السياسية لقطنا

                                                 
يلھلم  - ١ وت،ف ورية (  ،غرن ي س يحية ف ل المس ا قب ة م ن –مرحل وجزة ع رة م    فك

اريخ   وز س، ) الت ة قطن –ة ورية القديمكن اف مملك و ، ااكتش ود كبيب ة محم ف ،ترجم متح
 .٣١ص ، م  ٢٠٠٩، شتوتغارت ، فورتمبرغ 

  
اري ، دورانـ ٢ ان م يال(  ، ج ل الم اني قب ف الث ة األل ي بداي ب ف اريخ حل الل ت ن خ د م

اري  وص م ة  ف، ) نص د هللا يترجم ل العب ة ، ص ات تاريخي دد ، دراس ، - ٤٥/٤٦الع
ً وانظر أ.   ٩٢ص ، م  ١٩٩٣   : يضا

عثـ  وقي  ،ش اض (   ،ش ة يمح ة ، ) مملك ات تاريخي دد ، دراس ،  م١٩٨٧،  ٢٥/٢٦الع
  :وانظر أيضا ً .    ١١٢ص 

ز ـ ـ ، ول انية  ،ج  ،.ھ اريخ اإلنس الم ت د ، مع ز جاوي د العزي ة عب د األول ،ترجم  ،المجل
 . ١٥٤ص ، ، م  ١٩٤٧، القاھرة 
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وضـعتها وثـائق بـالد مـا بـين النهـرين       حيث  ، المسمارية األثرية الكتابية
والوثائق الحثيـة والوثـائق المصـرية فـي إطـار تـاريخي يتجـاوز حـدود         

  . لمنطقةا
تظهر أهمية مملكة قطنا السياسـية والتجاريـة علـى مسـرح األحـداث فـي       

لثاني قبل الميالد من خـالل عالقاتهـا التجاريـة وأهميتهـا     المنطقة في األلف ا
بالنسبة إلى الطرق التجاريـة الواصـلة بـين بـالد الرافـدين شـرقاً وسـاحل        

الطريـق القادمـة مـن بـالد     تعد محطة هامة على  كانت فهي، المتوسط غرباً 
ـ   ة السـورية حتـى   الرافدين والمتفرعة عند الفرات األوسط والمارة عبـر البادي

ل ثم عبر المنخفض الواقـع غـرب حمـص إلـى السـاح      ر ومنه إلى قطناتدم
إلـى  بالنسـبة  هامـة أيضـاً   مملكـة قطنـا    كما كانـت  ،المتوسطي عند جبيل

ومنهـا   إيمار على الفرات إلـى حلـب ثـم قطنـا    من  ةنطلقاألخرى المطريق ال
  . ١إلى مصرإلى حاصور الواقعة شمال بحيرة طبرية ثم 

خاصـة فـي فتـرة النصـف األول     سط سـورية  على وسيطرت مملكة قطنا  
مـن أبـرز الممالـك السـورية      واحدة أضحتو الميالد ، من األلف الثاني قبل

بما ملكته من أسس متينة القتصادها الذي كـان يقـوم علـى تربيـة المواشـي      
 تم التحقق مـن وجـود مدينـة قطنـا     .لخيول وعلى النشاط التجاري وبخاصة ا

كـم شـمال شـرق     ١٨ة األثري الواقع علـى بعـد   القديمة في ثنايا تل المشرف
مدينة حمص الحالية اعتماداً على نتـائج التنقيبـات األثريـة الفرنسـية بـإدارة      

ــون    ــو يس ــل دوب ــت دوميني ــوام  ٢الكون    ،  ١٩٢٨،  ١٩٢٧،  ١٩٢٤أع

                                                 
ل  - ١ ت  ،كلينغ دارھ( ھورس ا وانح ار قطن اني ق –ا ازدھ ف الث ي األل ا ف ،  ) م .قطن

ة  ورية القديم وز س ا  –كن ة قطن اف مملك و ،اكتش ود كبيب ة محم ف ،ترجم     متح
 .٣٩ص، م  ٢٠٠٩، شتوتغارت ، فورتمبرغ 

 
  :راجع تقارير البعثة األثرية التالية ـ   ٢

-Du Buisson ,Du Mesnil, (Qatna , Ville de Greniers ), Revue 
Bulletin de L Institue Francais , Tom 36, 1936/1937 , P. 157. 
-Du Buisson ,Du Mesnil, (L’ Ancienne Qatna ) , Syria , Tome 
IX , 1928, P.6. 
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   م وعثر خاللها على عدد مـن الوثـائق المسـمارية وبعـض المواقـع      ١٩٢٩
ـ  المعما ــم م ــد ورد أس ــة ، وق ــا ري ـــملكة قطن ـــي  ــ فـــــ

ــانيوم    ــة قط ــاري بلفظ ـــصوص م ــة    Qata – numنـ         أو بلفظ
وقـد  " الصـغيرة  " أو " الرفيعـة  " ويعنـي هـذا االسـم       Qat –na    قطنا

           كانت هذه المملكة مكتظة السكان نسبياً حيث أمكن تقـدير عـدد سـكانها بنحـو    
ا يتعـاطون إضـافة لتربيـة المواشـي     تقريباً وكـانو ) ألف نسمة  ٥٠ – ٣٠( 

أشــجار  ة زراعــة الحبــوب وغــرس الكــروم وضــمان محصــولوالتجــار
  .  ١الزيتون 

في عهد ملكيها القويين إشـخي أدد و أمـوت بيـل  مملكـة      شكلت مملكة قطنا
قوية سيطرت على مناطق سورية الوسـطى ولكـن ال توجـد معلومـات عـن      

ـ   . حدودها ومدى اتساعها  دهما إحـدى مـدنها المهمـة    كانت قـادش فـي عه
        حمـص ذكـر بحيـرة    ي بعض النصوص التـي اكتشـفت فـي قطنـا    ويرد ف

 إضـافة إلـى قلعـة أو مدينـة    تحت سيطرتها  كانت على أنها) قطينة بحيرة ( 
وشـكلت تـدمر الموقـع الشـرقي     ). دور إشـخي أدد  ( تحمل اسم  قريبة منها
ـ    مالمتقدم لل ة لطريـق القوافـل   ملكة ويرد ذكرها فـي نصـوص مـاري كمحط

كمـا وصـل نفـوذ    ،لى قطنا وجبيـل  العابرة  لبادية  الشام من الفرات األوسط إ
حيـث كـان   ) القـريتين حاليـاً   ( إلى بعض مناطق جبل لبنان وإلى نزاال  قطنا

                                                 
ماعيلا ـ ١ اروق ، س ا (  ،ف رفة  –قطن ديم  -المش ابلي الق د الب ائق العھ ي وث ، ) ف

  :نظر أيضاً وا  .٩٧ص  ، م  ١٩٩٦،  ٤٢مجلد ال، الحوليات األثرية السورية 
قـ  د الح ادل عب ليم ،ع ا (  ،س ص و أثارھ ة حم اريخ مدين ي ت وجز ف ث م ، ) بح

  : وانظر.  ٦ص ، م  ١٩٦٠، المجلد العاشر ، الحوليات األثرية السورية 
افـ  و عس ي ،أب ورية  ،عل ي س ة ف ك القديم ار الممال ة ، أث ق  ، وزارة الثقاف ، دمش

  :وأيضا ً.  ٣٢٥ص ، م ١٩٨٨
لي ـ  ورية (  ،د ماج،الموص ط س ة وس دن القديم ة للم ة التاريخي دوة ، ) الطبوغرافي ن

ى  ة األول ة و التاريخي ص األثري ابع، م  ١٩٨٤حم ة   مط ق ، وزارة الثقاف ، دمش
 . ١١ص ، م ١٩٨٥
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 قطنـا  كما كـان مـن حلفـاء   ،  ١أموت بيل حاكماً لنزاال عندما كان ولياً للعهد 
تقـع بـين منطقـة دمشـق ومدينـة       ( مفي عهد ملكها إشخي أدد بالد رخيصو

 ٢فـي حمايـة مدينـة عـدرا      ةالتي أرسل لها قوة عسـكرية للمسـاعد   ) قادش
  .٣التابعة لها 

                  هــــو الملــــك إن أول ملــــك معــــروف لمملكــــة قطنــــا 
وظـات األرشـيف   سـمه كثيـراً فـي محف   وقد ورد ا Ishhi –Adadإشخي أدد 

وهوعاصر  شمشـي أدد األول ملـك آشـور ويسـماخ أدد      الملكي لمدينة ماري
لـم تشـير   ، ل ملك يمحاض وحمورابي ملـك بابـل  حاكم ماري وياريم ليم األو

نصوص ماري إلى سنة ارتقائه العرش ويفترض أن يكـون ذلـك خـالل حكـم     
األول سومو إبوخ ملك يمحاض ، وقد توفي إشخي أدد بينمـا كـان يـاريم لـيم     

أي قبـل  وقبل نهاية حكم يسـماخ أدد فـي مـاري    اض ما يزال حاكماً على يمح
  . تقريباًم . ق  ١٧٧٥/  ١٧٧٦عام  

ال يـزال مجهـوالً ، ويبـدو أن إشـخي أدد لـم يكـن       سم والد إشـخي أدد  ا 
، ويسـتدل علـى ذلـك مـن رسـالة       سس الساللة الحاكمة في مملكة قطنـا مؤ

         يسـماخ أدد فـي مـاري     ن شمشـي أدد ملـك آشـور إلـى ابنـه      موجهة م
  )ARM  I 77    ( إشـخي أدد   النية على خطبة ابنـة ملـك قطنـا   عندما عقد

ـ   الحاكمـة   أي سـاللة قطنـا  " بيـت  "  ـالبنه ،  وفي هذه الرسالة يـذكر أن ل
  :حيث يقول ، ٤سماً وسمعة جيدة  ا

  الفتاة الشابة ابنة اشخي أدد " 
  خذها من أجلكآأنا أريد أن 

                                                 
ي - ١ د  ،مرع ة قط( ،عي ةمملك ة د،)  ن ات تاريخي دد ، راس        ، ١١٨ – ١١٧الع

 .١٤ - ٦ص، م  ٢٠١٢،دمشق 
 .كم شمال شرق دمشق  ٣٠لى بعد تقع ع - ٢
د هللا - ٣ ل ،العب ق (  ،فيص ي دمش ماري ف ص مس اف أول ن ة  –أكتش ة تاريخي ، ) مراجع

  . ٤٥٤ص ، م  ٢٠١١، )  ٤- ٣( العدد ،  ٢٧المجلد ، مجلة جامعة دمشق 
ل  - ٤ ت ،كلينغ ي  ،ھورس ورية السياس اريخ س ة ، ) م. ق ٣٠٠ – ٣٠٠٠( ت ترجم

 .  ٧١ص ، م  ١٩٨٨، دمشق، دار المتنبي ، عيد مرعي . د تدقيق، سيف الدين دياب 
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  بيت ماري له سمعته 
  "له أيضاً سمعته  وبيت قطنا

في هذه الرسالة الملك اآلشوري شمشـي أدد يخبـر ابنـه ونائبـه فـي مـاري       
هـذه الرسـالة   مـن  ، اشـخي أدد   يجه من ابنة ملك قطنـا يسماخ أدد بنيته تزو

أهمية سياسية واقتصـادية بالنسـبة لملـك آشـور وهـو      يستدل أن لمملكة قطنا 
ـ  ية ية بـين المملكـة اآلشـور   بهذه النية يهدف إلى إقامة تحالف ومصاهرة سياس

علـى قـدم األسـرة    " لـه سـمعته    أن بيـت قطنـا  " ومملكة قطنا وتدل عبارة 
  .وأهمية دور هذه األسرة في سير األحداث في المنطقة الحاكمة في قطنا

 قـات المملكة اآلشـورية القديمـة زمـن ملكهـا شمشـي أدد األول عال     أقامت 
الـذي  د سـعى الملـك اآلشـوري    خي أدد ، وقإش دبلوماسية وثيقة مع ملك قطنا

إقامـة عالقـات طيبـة مـع      كان معارضاً لتوسع يمحاض شرقي الفرات إلـى 
الواقعة عند الخاصرة الجنوبيـة ليمحـاض ، وبغيـة تقويـة موقـع       مملكة قطنا

اسـتطاع  ولتـأمين الطريـق إلـى وسـط سـورية ،      ابنه يسماخ أدد في ماري 
مـن نتيجـة هـذا    دد ، وكـان  إشخي أ مع ملك قطنا قوّي إقامة حلٍف مشي أددش

  . ١الحلف وقوع المنطقة الغربية للفرات تحت النفوذ المباشر لهذا التحالف 
دمخـو رازي    المـدعوة  دزز هذا التحالف بإقامة الزواج بين ابنـة إشـخي أد  ُع 

   فـي  ) سـيدة  ( وقـد منحـت لقـب  بيلتـوم      وابن شمشي أدد حـاكم مـاري  
أخـذ الخطـوة األولـى باتجـاه     يبـدو أن شمشـي أدد هـو الـذي      . ٢ماري 

 .  وب إقامة هذه المصاهرة السياسيةالمصاهرة وشدد على ابنه بوج

مرسلة من شمشي أدد إلـى ابنـه يسـماخ أدد االهتمـام الكبيـر       ظهر رسالةتُ 
 المصاهرة مـع البيـت الملكـي فـي قطنـا     من قبل الملك اآلشوري بموضوع 

ياسـية ، وفـي هـذه الرسـالة     هرة السوتدل على األهمية المعولة من هذه المصا

                                                 
1 - Margueron ,Jean.  , Mari , Metropole de L'  Euphrate , 
Paris , 2004, P. 439. 
.                                                                

  
  . ٧ص،  المرجع السابق،مرعي عيد - ٢
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رفض الملك اآلشوري اقتراح ابنه حـول كميـة مهـر الخطبـة الـذي يجـب       ي
إهدائه إلى العروس وعائلتها وهنا يطالب الملـك اآلشـوري ابنـه بوجـوب أن     
يكون هذا المهر غالياً وذا قيمة عالية بـل يؤكـد أنـه سيضـيف عليـه هـدايا       

  :فيقول  ،١ أخرى
  إلى يسماخ أدد

  يأقول التال
  شمشي أدد هكذا يتكلم 

   La  umهذه الرسالة التي   
  ايدنيام وماشيا  –وسين 

  قد سمعوها بحضورك
  فإن ابنة إشخي أدد سآخذها إليك

  فبيت ماري له سمعته
  المهر قليل وغير كاف للعطاء

  خمس جرار فضة ستكون كمهر
   معطاة إلى قطنا
  ....................الفضة ليست 

  .................بأن هذه الفضة 
  نعم ، هناك ، من أجل

  قرارك، اكتبه لي 
  ............مثل بقية المهر ، 

  إذا لم تكف هذه النقود من
  ايدنيام –وسين       La  umقبل         

  فهنا من جانبي سأعطي تحفة فنية
  وسأعمل مجموعة من الصدريات

  ك هناكيلإثوب أرسلتها  ١٠٠و 
                                                 

- ( ARM    I     77 ) . ١  
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  .١    وقد اختيرت بعناية

إقامـة أحسـن    رسائل الملك اآلشوري تظهـر الرغبـة بـالحرص علـى     من 
، وقـد   ٢الـذي كـان يناديـه برسـائله بكلمـة أخـي        العالقات مع ملك قطنا

وأقامـت فـي قصـر يسـماخ          ٣ وصلت العروس الملكية إلى مـاري بسـالم  
  .أدد 
أدد حريصـاً علـى عـدم إهمـال يسـماخ أدد      شمشـي   الملك اآلشـوري كان 

 الحقـاً  ة بغيـة تجنـب الوقـوع فـي أي تعقيـدات قـد تضـر       لزوجته القطني
أدد وملـك قطنـا   شمشـي   الملـك اآلشـوري  العالقات والتحالفات القائمة بـين  

مقدمـة مـن الملـك    شير إليه بوضوح فـي النصـائح ال  ، وهذا ما ُأ  إشخي أدد
  :فهو يخاطب يسماخ أدد في إحدى رسائله قائالً ، اآلشوري إلى ابنه
  لسابقون لنسائهم بالعيش في القصور ؟ألم يسمح الملوك ا

  أما أنت فترغب في أن تجعل ابنة إشخي أدد تقيم في البادية 
  وسيسمع والدها باألمر 

  ولن يرتاح قلبه لذلك 
  هذا غير مسموح به 

  وهناك غرف كثيرة في قصر النخيل
  يجب أن تختار غرفة لها من بينها 

  وأن يسمح لها بالسكن فيها 
  .٤ال تدعها تقيم مطلقاًأما في البادية ف

شمشـي أدد  ملـك آشـور   حلفـه مـع    وطيدإشخي أدد فخوراً بت ملك قطناكان 
وصـول ابنتـه    تأكـده مـن   بعد هكتب يؤكد ذلك ما ،برابطة المصاهرة السياسية 

                                                 
1 - ( ARM    I     77 ) . 
2 -The Cambridge Ancient History , Vol II ,Part  1, P. 17/20. 

 
ل  - ٣ دارھا ( ت ھورس،كلينغ ا وانح ار قطن اني ق ةقطن –ازدھ ف الث ي األل ، ) ) م .ف

ة  ورية القديم وز س ا  –كن ة قطن اف مملك ود ،اكتش ة محم و ترجم ف ،كبيب     متح
  . ٤٠ص ، م ٢٠٠٩، شتوتغارت،فورتمبرغ 

  . ٨ص ،  المرجع السابق، عيد  ،مرعي - ٤
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 فهـو يقـول  ، أدد يسـماخ  إلى صـهره   رسالته المرسلة  في  بسالم إلى ماري
  : المصاهرةعن اعتزازه بهذه  اًعبرم

  أعطيت حضنك لحمي ودمي لقد 
  الخادمة التي أعطيتك إياها

  أرجو اإلله أن يجعل وجهك يمنحها محبته 
  لقد أعطيت حضنك لحمي ودمي 

  بيتك )  قطنا( ولقد أصبح هذا البيت 
  .١وأصبح بيت ماري بيتي 

مـن الملـك اآلشـوري     لمرسـلة ا )   ARM  I 24, 42(  تشـير الرسـالة   
رابطـة المصـاهرة بـين     إلـى أن  أددشمشي أدد إلـى ملـك قطنـا إشـخي     

بين الملكـين الموجـه ضـد سـومو إيبـوخ       المملكتين كان هدفها تأكيد التحالف 
الملـك اليمحاضـي الـذي    أسـر   هدف التحالف بينهما هو ملك يمحاض ،وكان

ــا   ــك قطن ــداً لمل ــكل تهدي ــه ش ــث ولممتلكات ــائل  ، حي ــير الرس                   تش
  )V 17 + I V 10 ARM   (    اعـي  بقيامـه بغـزوات علـى قـرى أو مر

يحقـق  مملكـة يمحـاض   ضـد   الثنـائي   التحـالف  كـان ،  تابعة لمملكة قطنا
لـم تظهـر األعمـال األثريـة     . ملـك آشـور   لو قطنـا  ملكمصالح مشتركة ل

شخصـياً  إشـخي أدد   إلى مشـاركة ملـك قطنـا     المنفذة حتى اآلن دالئل تشير
  .٢يم ليم  في حرب ضد جاره سومو إيبوخ أو خليفته يار

ـ     ة بالعالقـات  إن الغزارة النسبية لعدد رسائل أرشـيف مـاري الملكـي المتعلق
وخاصة في العهد اآلشوري فـي مدينـة مـاري يـدفع      بين أشور وماري وقطنا

 ومـاري أو بـين قطنـة    ل طرق التواصل التي تـربط بـين قطنـا   للبحث حو

                                                 
يغلر - ١ ه  ،تس اربن  ونيل ك ،ش ية (  ،دوميني ة والدبلوماس اري  –السياس الت م ، ) مراس

وز س ة كن ة قطن –ورية القديم اف مملك و ترج،ااكتش ود كبيب ة محم ف ،م       متح
  . ٦٧ص ، م  ٢٠٠٩، شتوتغارت ،فورتمبرغ 

ل  - ٢ ت،كلينغ ي  ، ھورس ورية السياس اريخ س ة ، ) م. ق ٣٠٠ – ٣٠٠٠( ت ترجم
 . ٧٢ص ، م  ١٩٨٨، دمشق، دار المتنبي ، عيد مرعي . تدقيق د، سيف الدين دياب 
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نطقـة  قصر الملك اآلشـوري شمشـي أدد فـي م   حيث يوجد أنليل   –وشوباط 
  .الخابور األعلى 

كـم تقريبـاً ومعظـم     ٣٥٠يبعد عن مدينة مـاري مسـافة    إن موقع مدينة قطنا
هذه المسافة تغطيها الصحراء ، ويبدو أن الطريق المـار فـي هـذه الصـحراء     

ت أكثـر طـوالً   كثر استعماالً ، كما كان يوجد طريـق ثـان للمراسـال   األكان 
ومـن ثـم يتوجـه نحـو مسـكنه      صعوداً عبر وادي العاصـي   ينطلق من قطنا

ومن ثم النزول عن طريق الفرات إلى مدينة مـاري ويبـدو مـن المراسـالت     
ـ     ور وكـان مراسـلي وسـعاة    أن الطريق األول الصـحراوي كـان قـابالً للعب

على دراية بأماكن تواجد نقـاط المـاء علـى أقـل تقـدير ، ويمكـن       المملكتين 
انـت تخضـع لعنايـة    االفتراض أن أمـاكن تواجـد الميـاه فـي الصـحراء ك     

  .من المملكتين  وحراسة واهتمام
ـ     ل الملك اآلشوري المرسلة إلى قطناإن رسائ اري كانـت تمـر أوالً بمدينـة م

، ويسـتدل  علـى ذلـك مـن كثـرة الرسـائل        ومن ثم يعاد إرسالها إلى قطنا
هتمـام  الموجهة إلى ابنه حاكم ماري والـذي يطلـب فيهـا أن يعمـل علـى اال     

وعـدم التراخـي فـي ذلـك ، بـل أن بعـض        ى ملك قطنـا بإيصال رسائله إل
الرسائل هي عبارة عن نصائح من أجـل تنظـيم السـفر وتطلـب االسـتعجال       
بإرسال الرسائل وبضرورة ضم الرجال الذين يعرفـون أمـاكن تواجـد الميـاه     

  .١في الخدمة ليعملوا كمراسلين أو أدالء  
مـن   مملكـة قطنـا   استمرار المراسـالت مـع   يظهر اهتمام ملك آشور بحسن

بنـه ونائبـه فـي مـاري     يعاتب فيها شمشي أدد ملـك آشـور ا    خالل رسالة
 ندما قام باحتجـاز مراسـلين مـن قطنـا    يسماخ أدد على تصرفه الغير مقبول ع

كانوا  يقصدون القصـر اآلشـوري ويطلـب منـه أن يحسـن معـاملتهم وأن       
  :يرسلهم لعنده بشكل مشرف حيث يقول 

                                                 
1 -  Dossin, G , ( Le Royaume de Qatna Au XVIII , Siecle 
avant Noter Ere D  Apres les Archives Royales de Mari ) ,  
Bulletin de L  Academie Royale de Belgique , 1954, P. 417. 

 



‐ ٥٤  - 
 

  إلى يسماخ أدد"
  لتالي أقول ا

  شمشي أدد هكذا يقول والدك 
  قيادتك يجب أن تكون حكيمة

   مراسلين من قطنا
  أنت حجزتهم 

  لماذا حجزتهم ؟
  بما أنك حجزتهم 

  أرسلهم لي
  أنت ال تراقب جيداً قضايا قصرك 

  من أجل حجز هؤالء الرجال 
  بينما هم يجلبون بشكل مستمر الهدايا 

  اآلن ، يوم الذي
  لي تصلك رسالتي ، أرسلهم

  . ١  "دون إهمال أو تلكؤ   
إحدى رسائل أرشيف ماري الملكي تظهر حـرص الملـك اآلشـوري شمشـي     

وعلـى حتميـة الحفـاظ علـى      ى وجوب إيصال رسائله إلى ملك قطنـا أدد عل
سرية محتوى الرسائل وهو في هـذه الرسـالة يطلـب مـن ابنـه يسـماخ أدد       

ـ   ل كـان قـد أرسـله    ضرورة أن يرسل أثنين من المراسلين للبحث عـن مراس
، يبـدو   يحمل رسالة إلى إشـخي أدد ملـك قطنـا   ويبدو أن هذا المراسل الذي 

فـي إيصـال هـذه الرسـالة ، وبالتـالي يوجـه الملـك         أو تأخر أنه قد أهمل
  اآلشوري ابنه إلـى ضـرورة إيجـاد هـذا المراسـل أو علـى األقـل إيجـاد        

  :الرسالة 
  إلى يسماخ أدد " 

  أقول التالي 
                                                 

1 - ( ARM   I  15 ) . 
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  شمشي أددهكذا يتكلم 
  والدك

  الرسالة المستعجلة
  التي كانت قد كتبت من أجل إشخي أدد

  لتي كالتومعلينا أخذها من أيدي   آ
  لقد انطلق العديد من أجل هذه الرسالة 

  ك هذه الرسالة يلإأرسلت 
  لك اثنين من رجاألن 
  لتي كالتوما أنفسهم في مالحقة  آووضع

  ويعملون على الوصول لها
  لتي كالتوم وا أو يصلوا إلى  آإذا هم لم يبلغف

   إلى هذه الرسالةفعليهم أن يصلوا 
  . ١  نهاية المطاف في 

تظهـر حـرص الملـك اآلشـوري علـى       رسالة أخرى من أرشـيف مـاري   
ــين م ــه وب ــاضــرورة أن تســير المراســالت بين ــك قطن ــى أحســن ل         عل

ـ  ،  صورة   فيهـا ماخ أدد ويطلـب منـه   رسالة أرسلها إلى نائبه في مـاري يس
إشـخي   خاصة كان قد أرسـلها إلـى ملـك قطنـا     أن يعمل على إيصال رسالة

  :أدد 
  إلى يسماخ أدد " 

  أقول التالي 
  هكذا يتكلم شمشي أدد والدك

  من خالل هذه  الرسالة ، فإن الرسالة المستعجلة
  التي كتبتها إلى

  إشخي أدد
  كيلإلقد أرسلتها 

                                                 
1 - ( ARM   I  45 ) . 
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  ن هذه الرسالة اآل
  إلى إشخي أدد
  .١رسالها  اعمل على إ

توجد رسالة أخرى من أرشيف ماري الملكـي يمكـن أن تصـنف فـي نفـس       
بوجـوب وصـول رسـائله إلـى     الخانة من حيث اهتمام شمشي أدد ملك آشور 

  :من خالل ابنه ونائبه في ماري يسماخ أدد  مملكة قطنا
  إلى يسماخ أدد

  أقول التالي 
  هكذا يتكلم شمشي أدد 

  لرسالةمن خالل هذه الرسالة ، فإن ا
  ، إلى...................التي 

  .................. أرسلها 
  ..................إذاً ، اليوم 
  هو ينطلق 
   إلى قطنا

  اعمل على حمله لها
  إذا لم يكن على ما يرام 

  وبقي في ماري
  .٢في ماري نفسها ، عليه أن ينتبه إلى ما فيها  

ـ     ق التعـاون والتنسـيق   تظهر من خالل رسائل أرشـيف مـاري الملكـي عم
 ن ملكهـا شمشـي أدد وبـين مملكـة قطنـا     العسكري بين المملكة اآلشورية زم

  ل الملك شمشي أدد من ابنه ونائبه في ماري ـائـإذ يطلب في إحدى الرس
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  :١ راضي مملكة قطناإرسال عدد من الجنود إلى أ يسماخ أدد

  إلى يسماخ أدد 
  شمشي أدد  هكذا يتكلم والدك 

  رجل من جيش ضفاف الفرات  ٥٠٠ ـلا في موضوع
   يجب إرسالهم إلى قطنا

  ك بأنك يلإمع زمري لو ، لقد كتبت 
  عدم إرسالهم ) أو ( عليك إرسالهم 

  في كتابي هذا ، أقول أرسلهم 
  رجل من جيش   ٤٠٠من جهة أخرى ، في موضوع إرسال 

  حوض الفرات 
   Dumatimمع جيش  

  في قطنا      Sin-Tiriوعن فرق   
  ك يلإأكتب 

  كيلإمقاتل سينضمون  ٤٠٠ ـلبأن هؤالء ا
  Dumatim      ريثما وصول مقاتلي 

        Sin-Tiriومقاتلي   
    مقاتل  ٤٠٠  ـلا

  ال ترسلهم
  Dur –Ni( n g ir(  من  

 أعلم يتوجب ذهاب مقاتلي 

Dumatim  
  مقاتل  ٤٠٠هو سيرسل  

  أعمل على ضمهم
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  وأرسلهم  إلى قطنا

  افلةفيما يتعلق بق 
  ضفاف الفرات

  التي موتو بيسير وسامي داهوم 
  يقودونها

  عند مطلع الشهر القادم
..............................  
..............................  

  ........................وبأنه 
  ...............مسألة أخرى 

  .....................ال يوجد 
  ............... ١٠٠٠يوجد 

  . ١  ...........................في 

إرسـال الملـك اآلشـوري شمشـي أدد بعـض      الملكية ماري تظهر محفوظات 
وتشـير النصـوص   ، إشـخي أدد  الفرق العسكرية لدعم ومساعدة ملـك قطنـا   

القائـدين العسـكريين سـومو نيخـيم وسـامي      إلى أن هذه الفرق كانت بقيادة  
 )   ARM V 19(  ل الرسـالة  كمـا تـد  ،  )   ,ARM I 11(  داخـيم        

أطـول مـن المـدة التـي     فتـرة زمنيـة   أن هذه القوات بقيت في مملكة قطنـا  
                  الرســـالة تـــدلو،  خطـــط لهـــا الملـــك اآلشـــوري شمشـــي أدد

  ) ARM I 13  (  التـي كانـت قـد انطلقـت      - القوات اآلشورية إلى عودة
  .قد غادرت مملكة قطنا  وأن هذه القوات –أصالً من مدينة ماري 

الفـرق العسـكرية   إلـى وصـول بعـض     )   ARM I 20(  الرسالة  تشير  
كـان هـدفها المشـاركة    ،  منطقة توتول عند مصب نهر البلـيخ إلى اآلشورية 

  .ضد مملكة يمحاض  في المجهود العسكري المشترك الموجه
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تشير بعض نصوص أرشيف ماري الملكي إلـى قيـادة حـاكم مـاري لجـيش      
الموجهة مـن شمشـي أدد إلـى ابنـه      ١صوب قطنا مثل الرسالة  يسير آشوري

يسماخ أدد والتي يحضه فيها على أن يكون قائداً جيـداً مثـل أخيـه وأن يتـرك     
  :اللهو والمجون 

  تمتع أنت " 
  طالما أخوك هنا ، تحالفه االنتصارات

  أنت هناك تكون نائماً بين  النساء
  ى قطنا مع الجيش اآلن ، إذاً ، عندما ستذهب إل

  كن رجالً ، مثل أخيك 
  الذي عمل من اسمه شيئاً عظيماً

  وأنت أيضاً ، في بلدك
  . ٢" اعمل لنفسك اسماً عظيماً 

المرسلة من إشـخي أدد ملـك قطنـا إلـى      ) ARM  II  51 (   الرسالة  تشير
يسماخ أدد حاكم ماري إلى مشاركة يسـماخ أدد شخصـياً فـي قيـادة الفـرق      

حيث يطلب في هـذه الرسـالة ملـك قطنـا     ، المتجهة إلى مملكة قطنا العسكرية 
عنـدما يـأتي مـن    ) زوجة يسـماخ أدد  ( من يسماخ أدد أن يحضر معه ابنته 

  .ماري إلى قطنا على رأس جيشه 
لقيـام  إشـخي أدد ا رسائل أرشيف ماري الملكـي تخطـيط ملـك قطنـا     تظهر 

البـت  كـن ال يمكـن   ول)    ARM V 53 , 58(  بزيارة إلى مدينـة مـاري   
  .  قيامه بهذه الزيارةفي 
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ومملكـة مـاري اآلشـورية تـدل عليهـا       ي بين مملكة قطناإن التنسيق العسكر
التي أرسلها إشخي أدد إلى يسماخ أدد والتـي يـرى فيهـا أن الوقـت      ١الرسالة 

مناسب لمهاجمة بعض المدن المجـاورة وأن نتيجـة هـذا الهجـوم محسـومة      
  مــن الغنــائم   والــذي سيحصــل علــى الكثيــرلصــالح الجــيش المشــترك 

  :المتوقعة 
  إن هذه المدن الثالث" 
  قوية ليست 

  اعمل على إطعام جيشك من الغنائم 
  نحن نستطيع أن نأخذها بيوم واحد

  هاجم بقوة
  ولنأخذ هذه المدن

  والتي فيها جيشك سيأكل من غنائمها
  لو كنت أخي

  . ٢"  نحوي  اتجه 
ل مـاري الملكيـة تـدل علـى عمـق التحـالف       كذلك رسالة أخرى من رسـائ 

وحـاكم    إشـخي أدد  ن ملـك قطنـا  لسياسية والعسكرية بيوالتشاور في األمور ا
التـي  )    ARM V 17(  هـي الرسـالة    ، مـاري اآلشـوري يسـماخ أدد    

من األخبـار التـي تناهـت إليـه والتـي تشـير إلـى         تعبر عن قلق ملك قطنا
ـ  ربمـا كـانوا   ( ام وملـوك آخـرين   تحالف سومو إيبوخ ملك يمحاض مع حكّ
وفيهـا يطلـب ملـك      )مو كاتيشـا  حوريين كما تشير أسماؤهم وهي نوزو وما

  :رأي حاكم ماري ومشورته قائالً  قطنا
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  سواء أكان كالم " 
  سومو إيبوخ وتهديده صادقاً 

  أو مجرد كالم فأسرع
  واكتب إلّي رأيك

.....................  
  ليت قلبي يعلم رأيك

  .١" ي تصغيان إليه ليت أذن
إشخي أدد وحـاكم مـاري يسـماخ أدد ووالـده      كان هذا التعاون  بين ملك قطنا

حـاض سـومو   ملك آشور شمشي أدد  يحد من التطلعـات التوسـعية لملـك يم   
ث ومجريـات تـاريخ سـورية    شأناً ومكانة في أحـدا  إيبوخ ، ويحقق لملك قطنا

مشـي أدد إلـى ابنـه حـاكم     التـي بعثهـا ش    ٢تدل على  ذلك الرسالةالقديم ، 
ويعلمـه   إلـى إشـخي أدد ملـك قطنـا    ماري ويطلب فيها من ابنه أن يكتـب  

  :التالي 
  لقد اجتمعت فيما مضى 

  مع حاكم خاشوم
  وحاكم أورشوم
  وحاكم كركميش
  كالم سومو إيبوخ سوف أدقق في: هكذا قلت لهم 

  إذا حشد قواته ، دعونا نواجه
.........................  

.........................  
  لقد أعلنوا أمامي

  إنهاء عالقاتهم مع سومو إيبوخ

                                                 
ماعيلا -١ اروق ،س ا(  ،ف رفة  – قطن ديم   -المش ابلي الق د الب ائق العھ ي وث ع                    ،) ف المرج
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  وأرسل حاكم خاشوم قواته إلّي
  وهي اآلن تحت إمرتي

  أما حاكم أورشوم
  فقد طلب مني ألف مقاتل ، فأعطيته ألفين

  فلتنطلق ، ولتأخذ سومو إيبوخ أسيراً
  . ١"  وتعزله عن الحكم 

لملـك اآلشـوري شمشـي أدد االنتقـام مـن      تشير هذه الرسالة إلى نية وعزم ا
ملك يمحاض سومو إيبوخ الذي كـان قـد هـاجم منـاطق تابعـة لشمشـي أدد       

ودعاهـا       ) دور شمشـي أدد  ( واحتل قلعة من قالعـه والتـي كانـت تـدعى     
  ) .دور سومو إيبوخ ( 

قامت خطة شمشي أدد على توسيع حلفه مـع ملـك قطنـا إشـخي أدد الموجـه      
ــاض بضــ  ــك يمح ــد مل ــوم               م  ض ــوم أورش ــمالية خاش ــارات الش اإلم

  .إلى حلفهم الثنائي  وكركميش
ال توجد معطيات أثرية كتابية تشير إلى وقوع معركـة حاسـمة بـين الطـرفين     

يشير إلى وجـود قـوة آشـورية بقيـادة      )    ARM I 43  ( بالرعم من النص
مو إيبـوخ و  هـدفها الضـغط علـى سـو    ) قرب الرقة ( يسماخ أدد في توتول 

إجباره على االنسحاب أو تحقيـق هـدف الحلـف القـائم بـين شمشـي أدد و       
سومو إيبوخ وتسليمه إلـى ملـك قطنـا إشـخي أدد     القبض على  إشخي أدد في

  . ٢]     ARM I 24[   كما تؤكد الرسالة 
ومـن الطبيعـي أن   ، غيـر واضـحة    إشـخي أدد فـي قطنـا     حكم نهاية إن 

كمـا تظهـر   ،  شمشـي أدد األول حليفه القـوي   اةضعف بعد وفيعتريه بعض ال
يظهـر   .مـع ولـي عهـده إشـمي داجـان       رسائل ماري أن عالقته قد ساءت

 وظـات مـاري يحـتج فيهـا إشـخي أدد علـى      ذلك من خالل رسالة من محف
إشمي داجان إلرساله  له كمية قليلة من القصـدير مقابـل حصـانين أبيضـين     
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محتمـل أنـه قـد    مـن ال  . ١ )  ARM V,20( أرسلهما إلى إشـمي داجـان   
شـي أدد  اآلشـورية وأنـه قـد أضـطر      بسبب انهيار إمبراطوريـة شم  عانى 

ضـد جـاره الشـمالي     ن يعتمد على قواته الخاصة القطنية للدفاع عن نفسـه أل
الذي عمل على مساعدة زمـري لـيم فـي طـرد يسـماخ أدد      القوي ملك حلب 
الً إذ لـم يـدم طـوي    هذا الضعف الطارئ علـى مملكـة قطنـا    من ماري ولكن

  . ٢هو الملك أموت بيل  ظهر أسم جديد على عرش قطنا
انتقال السلطة فـي مملكـة قطنـا بعـد     كيفية يشير الباحث  هورست كلينغل إلى 

ــا: ( قــائالً ، وفــاة إشــخي أدد               أمــوت بيــل  اعتلــى عــرش مملكــة قطن
Amut piel    سـائل  ر والـده إشـخي أدد وقـد رصـدت بعـض       بعد وفاة

حكمه ، وخاصـة تلـك الرسـائل العائـدة لفتـرة       أرشيف ماري الملكي أخبار 
سـم أبيـه ولكـن مـن     يم في ماري وهذه النصوص لـم تـذكر ا  حكم زمري ل

أي مـن إشـخي أدد إلـى    المحتمل أن الحكم قد انتقل مـن األب إلـى االبـن    
ات األولـى مـن   تأتي أول النصوص المتعلقة بحكمـه مـن السـنو   . أموت بيل 

الثانية تحديداً ويـدل هـذا علـى أن أمـوت بيـل       السنة من زمري ليم ،  عهد
كان قد جاء إلى العرش القطني خالل السنوات األخيرة مـن حكـم يـاريم لـيم     
ملك يمحاض ومما يعزز ذلك الرسالة التي أرسـلها زمـري لـيم إلـى أمـوت      

  . ٣ )     ARM XX V I 25بيل ويذكر فيها أسماء سعاة ياريم ليم 
يز حكم أموت بيل أن هذا الملـك اسـتطاع أن يتعامـل مـع المتغيـرات      ما يم

 ى ضـعف وتراجـع فـي مكانـة مملكـة قطنـا      السياسية الطارئة والتي أدت إل
على مسرح األحداث في سورية القديمة فـي أواخـر عهـد الملـك إشـخي أدد       

بالتـالي خسـارة   وأبرز هذه المتغيرات كانت سقوط الدولة اآلشـورية القديمـة و  
لحليفهـا القـوي شمشـي أدد  ، وأيضـاً انتهـاء فتـرة االحـتالل         كة قطناممل

لـى عـرش   اآلشوري لمدينة ماري وعودة زمري ليم من منفاه فـي يمحـاض إ  
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تقريباً محاطـة بـالنفوذ اليمحاضـي وخصوصـاً      ماري وبالتالي أصبحت قطنا
من الشمال والشـرق إال أن ملكهـا الجديـد أمـوت بيـل  اسـتطاع اسـتعادة        

سرعة من خالل اإلبقاء على العالقـات مـع مملكـة مـاري وتنسـيق      موقعه ب
           تجـــارة القصـــدير والـــالزورد وإرســـال الرســـل والســـعاة فـــي 
االتجاهين ، وبالتالي استطاع الملك أموت بيل اختـراق التنسـيق بـين مملكتـي     
ماري ويمحاض مستغالً اهتمام ملك مـاري بـاألمور التجاريـة وحاجتـه فـي      

حسن العالقات مع المملكة الواقعـة علـى الطـرف األخـر مـن       ذلك لضرورة
  .١ اء باتجاه المتوسط وهي مملكة قطناالصحر

توجب على زمري ليم ملك مـاري أن يعمـل علـى إعـادة حسـاباته اتجـاه       
مملكة قطنا من أجل نجاح التجارة وازدهارها خاصة مـع عـودة الهيبـة إلـى     

ـ  دة الحكـم فـي مملكـة قطنـا     العرش القطني بوصول الملك أموت بيل إلى س
  .ح يعد واحداً من كبار ملوك عصره والذي أصب

توجد رسالة تدل بوضوح على قوة ملك قطنا أمـوت بيـل و أهميـة دوره فـي     
وجهت هذه الرسـالة إلـى  زمـري لـيم     . المنطقة في األلف الثاني قبل الميالد 

كبـار   أن حـاكم نـاخور   يذكر فيهـا ، ملك ماري من حاكم ناخور إيتور أسدو 
ملوك المنطقة قد اجتمعوا في شـرمانخ ومـنهم حمـورابي ملـك بابـل وريـم       

   . سين ملك الرسا وإبيال بي ايل ملك أشنونا وأموت بيل ملك قطنا
  

ووجـد عنـده    ،واثقاً من ملك قطنـا أمـوت بيـل    ملك ماري زمري ليم لم يكن
 األخطـار مـن  خاصـة مـع ظهـور    ، بعض الشك من تصرفات الملك القطني 

جـود اتصـاالت   ووتأكـد مـن    ،أشـنونا  و عـيالم  الشرق المتمثلة  في  جهة
مرسـلة   رسـالة هذه التصـرفات أكـدتها     ، قطناقصر عيالم وقصر بينسرية 

، القصر إلى ملـك مـاري زمـري لـيم       فيخامي شاكيش أحد كبار موظ من
  :يقول فيها 

 لقد عبر رسول حاكم عيالم إلى حلب 

                                                 
1 - The Cambridge Ancient History , Vol II ,Part  1, P. 21. 
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  .  أتباعه إلى قطنا ار أرسل اثنان منوعندما وصل إيم
ثم يعلم سيده زمري ليم بأن حاكم قطنا قد أرسل رسـالً إلـى عـيالم و يطلـب     

  :منه اآلتي 
  ليت سيدي يتخذ قراراً 

  ويكتب إلى حاكم بابل
  طالباً منه

  .يدع هؤالء الرسل يتجاوزون بالده أال 
تمكـن جنـود   عنـدما  تأكدت االتصاالت بـين قصـر عـيالم وقصـر قطنـا      

مـن قصـر    الـرجلين عنـد عودتهمـا   من القبض على ) ك حلبمل(حمورابي 
أرسـل معهمـا إلـى     معهما أقرا أن حاكم قطنـا  وعندما  حققوا ،الملك القطني 

  :سيدهما الخبر التالي 
  البالد ممنوحة لك ، تعال إلّي

  . ١  إذا قدمت ، فلن نختلف 
ضـوع  من رسائل أرشيف ماري الملكي التي تؤكـد متابعـة ملـك مـاري لمو    

المرسـلة   ( ARM    XIII   , 46 )الرسـالة  ، تصاالت بـين قطنـا وعـيالم    اال
تأكيد أبالخنـدا حـاكم كـركميش علـى التعـاون       التي تظهر  ياسيم سومو من

  :وفي هذه الرسالة يقول  ، االتصاالت بين عيالم وقطناة في مراقب
  

  كتبت إلي مستفسراً
  وجهت سؤالك إلى أبالخند حاكم كركميش

  مراستفسر عن األ
  وأفادني في اليوم التالي
  قوات عيالمية عبرت بالده إلى قطناأنه ال علم لديه عن أية 

  إذا صح ذلك : وقال 
  فسأعترض طريقها عند عودتها

                                                 
 . ٩٩-٩٨ص ، المرجع السابق ، فاروق   ،سماعيلا -١



‐ ٦٦  - 
 

  ١.وأحضرها إلى ماري 
ـ  أمـوت بيـل ، اقتـراح حمـورابي      نامما يدل على أهمية دور ملك قط ك مل

          ت بيـل ملـك قطنـا   وأمـو  يـاريم لـيم ملـك حلـب     بابل إقامة تحالفاً يضم 
دو أن أموت بيـل كـان  مـن بـين حكـام      كما تذكر رسالة إتيور أس .و بابل 

  .عصره األكثر قوة 
ملك بابـل إلـى زمـري لـيم يشـدد فيهـا علـى          توجد رسالة من حمورابي 

ألن  أجل إقامـة الصـلح بـين يمحـاض وقطنـا      ضرورة تدخل ملك ماري من
وفر سـالمة التجـارة و ازدهارهـا ويؤكـد     هذا الصلح هو الحل الوحيد الذي ي

ويبـدو  ، ملك بابل بأن زمري ليم هو الوحيد القادر علـى نشـر السـالم بيـنهم    
زوجته ملك حلب يـاريم لـيم وأنـه نجـح      األخير قد تدخل لدى حماه ووالدأن 

ـ الجارتين المتنافستين حيث توجـد كِ في أن يقارب بين  رة مـن رسـالة قـد    س
ـ  تدل على مسعى ومحاوالت زم محـاض  ي إحـالل الوفـاق بـين ي   ري لـيم ف

تـي ألحـد مراسـلي    أن ياريم ليم أعطـى الجـواب اآل  علم هذه الرسالة تُ،وقطنا
  :زمري ليم 

  أموت بيل"
  يجب عليه أن يأتي إلى حلب

  إن هناك روابط جيدة بيني وبينه
  وعهد اآللهة ومعاهدة متينة

  "سننجزها 
ي لـيم ويـاريم لـيم قبـل     أن يكون لالجتماع الذي عقد بين زمـر  ومن الممكن

  يبـدو أن يـاريم لـيم   و  ض بفترة قصيرة عالقة مباشـرة بقطنـا  وفاة ملك يمحا
 سـالم مـع قطنـا    كان مياالً للموافقة على إقامـة  ) كما تشير الرسالة السابقة (

يـدل علـى حـدوث لقـاء       قدوم أموت بيل إلى حلب ولكن ال يوجد نص شرط
 أن الصـلح ومـن الممكـن    لـك قطنـا  ليم ملك يمحاض وأموت بيل مبين ياريم 

                                                 
  . ٩٩ص ، المرجع السابق   - ١
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قد تم مع حمورابي خليفـة يـاريم لـيم علـى عـرش يمحـاض        بين المملكتين
  .ولكن دون سفر أموت بيل إلى حلب 

فعاليـة الصـلح الـذي عقـد بـين قطنـا ويمحـاض         ينصـوص مـار   تؤكد
       ومســاهمته فــي تســهيل عبــور القوافــل بــين ممالــك مــاري ويمحــاض 

وبابـل  أوإشـنونا  أقبـارة   وأر حاصـو  وأجبيـل   م من منها ما هو قاد ،وقطنا 
ـ   قـدوم  ]      ARM X         46[  يظهر النص  .وعيالمأ نونا فرقـة مـن أش

  . على الطريق المؤدية إلى قطنا
لنصـف األول مـن األلـف الثـاني     ا مصـادر قليالً في  يصبح ذكر مملكة قطنا

ملـك البـابلي   بعد وفـاة الملـك القطنـي أمـوت بيـل وتـدمير ال      قبل الميالد 
   .١حمورابي لمدينة ماري

دراسة العالقات السياسية في هذه المرحلة مـن األلـف الثـاني قبـل      من خالل
  :يمكن الوصول إلى الخالصة اآلتية  الميالد

ـ     ظهرت مجموعة ة من القوى المتنافسة من أجـل السـيطرة السياسـية والتجاري
 لحفـاظ علـى مكانتهـا   موقعهـا ومواردهـا ل   استغلت مملكة قطنا،على المنطقة 

وتالقت مصـالحها بشـكل رئيسـي مـع مملكـة      . وهيمنتها على وسط سورية 
للوقوف فـي وجـه النزعـات التوسـعية     ،  ري في عهد السيطرة اآلشورية ما

واسـتمرت هـذه المصـالح مـع انتهـاء الحكـم اآلشـوري        ، لمملكة يمحاض 
لـك  خاصـة فـي عهـد م   لعرشها ) حليف يمحاض ( لماري وعودة زمري ليم 

                                                 
1- Dossin, G ,( Le Royaume de Qatna Au XVIII , Siecle 
avant Noter Ere D  Apres les Archives Royales de Mari ) ,  
Bulletin de L'  Academie Royale de Belgique , 1954, P 417 -

425.                            
  :وانظر أيضا ً  
ً .  ١٩٩ص ،   المرجع السابق،شوقي،  شعث ـ   : و أيضا

The Cambridge Ancient History , Vol II ,Part  1, P .20.          
              
  .٧٧-٧٦ -٧٥ص ، المرجع السابق ،ھورست،كلينغل ـ : وأيضا ً 
ا ً و  -:و أيض يم ،ھب د أرح ديم  ،أحم ورية الق اريخ س ب ، ت ة حل ورات جامع  ٢٠٠٤، منش

 . ٢٤٩ص ، م 
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أموت بيل الذي أقام عالقـات مـع العديـد مـن الحكـام علـى رأسـهم         قطنا
مـن أجـل تـدفق التجـارة وخيراتهـا بـين       حمورابي ملك بابل وحكام حلـب  
ـ    طرفي البادية السورية وصوالً إ ر المتوسـط  لى بـالد الرافـدين شـرقاً والبح

    .غرباً
بغـض   ل منهمـا اليـد لألخـرى   وماري أن تمد ك توجب على كل من قطناأي 

مسـرح  مـن أجـل البقـاء علـى      الطارئـة سياسـية  المتغيـرات  ال النظر عن
منهمـا تقـع علـى الطـرف      كـل  تحيث كان،  األحداث التاريخية بوضع جيد

الجغرافـي أوجـب   بينهمـا ، هـذا الوضـع    الفاصلة ابل لألخرى من البادية المق
ــين ــدائم ب ــي ال ــة  التالق ــارة وحماي ــار التج ــل ازده ــن أج ــين م              المملكت

ـ كـان  أي أن االزدهار االقتصـادي لكـل منهمـا     . المراعي  بحسـن  اًمرتبط
بـاختالف المتغيـرات السياسـية     الجوار لألخـرى وهـذه القاعـدة اسـتمرت    

بالتـالي  ،  خـالل هـذه الفتـرة    غير الملوك لكل من مـاري وقطنـا  وبت للمنطقة
ـ على دورهـا فـي مركـز اللعبـة الدبلوماسـية       حافظت مملكة قطنا ة المرتبط

  . بالطموحات السياسية واالقتصادية لحكام الشرق القديم 
 ) :م .ق ١٣٥٠ – ١٦٠٠( في فترة  امملكة قطن - ٢

 –همـا فتـرة الصـراع المصـري     ، يمكن تقسيم هذه الفتـرة إلـى فتـرتين    
  . الحثي  –الميتاني وفترة الصراع المصري 

 : الميتاني –في ظل الصراع المصري  قطنا مملكة  - أ

م يفتقـر تـاريخ سـورية بشـكل     .ق ١٣٥٠إلـى   ١٦٠٠تدة بين في الفترة المم
وتـأتي أهـم المعلومـات مـن بعـض النصـوص       ، عام إلى الوثائق التاريخية

    فـي   ١  NIN – EGALغـال  ارية المكتشـفة فـي منطقـة معبـد نين    المسـم 
وتـذكر  ، والتي يعود تاريخها إلى القرن الخـامس عشـر قبـل المـيالد      ٢ اقطن

                                                 
ع - ١ د ني يق النمعب ماة  غ ة المس ي المنطق ة(ف ع الكنيس ة مرتف رفة ) منطق ل المش ن ت م

  .األثري وذلك حسب تقسيم الكونت بويسون وھذا المعبد مالصق لقصر قطنا الملكي
ة  - ٢ ي برئاس ق فرنس ل فري ن قب رفة م ل المش ي ت ة ف ة األثري ال الميداني دأت األعم ب

ع  تمرت ألرب ون واس ت بويس م الكون ذ (مواس ورية ) م١٩٢٤من ة س وم بعث  –واآلن تق
 . إيطالية بمتابعة أعمال التنقيب في التل –ألمانية 
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تمـاد علـى   كمـا يمكـن االع  ، لهم أسـماء سـامية غربيـة    هذه الوثائق حكاماً
ومـن ضـمنها مـا كتـب علـى تمثـال ملكهـا         ( خالالوثائق المكتشفة في أال

ممـا  . وضاع السياسـية العامـة فـي سـورية     لمعرفة األ )    Idrimiإدريمي 
يضيف صعوبة في الحصول على وثـائق تاريخيـة تفيـدنا بالمعلومـات حـول      

في هذه الفترة في سـورية بشـكل عـام  أن نصـوص     سير األحداث التاريخية 
والمتعلقة بسـورية فـي الفتـرة المـذكورة أعـاله        " العاصمة الحثية "خاتوشا 

التـي بسـطت      الميتانيـة  –كما أن أرشيفات المملكة الحوريـة  ، أصبحت نادرة
ولـم تقـدم   ، نفوذها على معظم مناطق سورية في هذه الحقبة لم تكتشـف بعـد  

أيـة  ) منطقـة الخـابور  (ميتاني المكتشـفة فـي تـل بـراك     نصوص القصر ال
  . معلومات تاريخية عن سورية

بخصوص هذه الفتـرة التاريخيـة الخاليـة تقريبـاً مـن النصـوص يمكننـا          
االستفادة من النصوص المصرية زمن األسرة الثامنـة عشـر عـن الحمـالت     

ين مـن  العسكرية على سورية لمعرفة طبيعة العالقات بـين الملـوك المصـري   
ومـن ضـمنهم حكـام قـادش     (أخـرى   واألمراء السوريين مـن جهـة  ، جهة
مثالً نجـد أن اسـم مدينـة قـادش قـد       ،١  والمملكة الحورية الميتانية، )وقطنا

    ذكرت بقائمة أسـماء المـدن السـورية التـي سـقطت فـي عهـد تحـوتمس        
  .   ٢  الثالث

نطقـة  أنهـا كانـت قـد     إن السمة المميزة لهذه الفترة التاريخيـة بالنسـبة للم   
الميتاني مـن أجـل النفـوذ علـى      –خضعت  لتقلبات أحداث النزاع المصري 

عـن بـاقي منـاطق     طق سورية، ولكن ما يميـز منطقـة وسـط سـورية    منا
سورية أنها كانت غالباً تشكل الحد الفاصـل بـين النفـوذ المصـري والنفـوذ      

ـ ، الميتاني  قطنـا  ل بـين مملكـة  وكان هذا الحد تقريباً هو الخط الوهمي الواص
هـذا الصـراع علـى النفـوذ فـي سـورية بـين         ظهر . ٣  وبين مملكة قادش

                                                 
  . ١٠٠-٩٩ ص ،المرجع السابق ،ھورست،كلينغل  - ١
 .٥٨٨ م ، ص٢٠٠٤ديب، دمشق،  سورية القديمة، مطبعة األ ،عبدا ،الحلو   - ٢

3  - Glenn،M.Schwartz، the Anehaeology of Syria, Cambridge 
University Press, 2003, P.329. 



‐ ٧٠  - 
 

سـرة الثامنـة عشـرة بعـد أن     ميتاني ومصر جلياً في فترة حكـم فراعنـة األ  
مـن مصـر والحقهـم إلـى       س مؤسس المملكة الحديثة الهكسـوس طرد أحم

جـاه  وأسـس سياسـة الفتـوح والتوسـع وخاصـة بات     ، سورية التي أتوا منهـا 
ـ  نجـد مـثالً أن الفرعـون    . ة والتي اتبعها خلفاؤه من بعـده سوري  ستحـو تم

األول قد اجتاح سورية ووصل إلى نهر الفرات الـذي دعـاه المصـريون فـي     
وقد كـان مـن أهـداف حمـالت      ،  ١ نقوشهم  بالنهر المقلوب أو المياه المقلوبة 

ـ    مالـك  ن المملوك األسرة الثامنة عشرة على سورية الحصول علـى الجزيـة م
من الذهب والفضـة والخمـر والمواشـي والعبيـد والسـيطرة علـى       السورية 

باإلضـافة إلـى الهـدف     ،٢ المـارة فـي سـورية     الطرق التجاريـة الهامـة   
ـ    يجي الهام وهـو الحيلولـة دون تعـرض    اإلسترات  امصـر مـرة أخـرى لم

جديـدة   بالعمـل علـى منـع أي سـيطرة     ، عرضت له إبان سيطرة الهكسوست
  .   ٣ طريق سورية  ر أو أي هجوم عليها عنعلى مص

أسستها القبائل الحورية التي اسـتقرت حـول نهـر     ميتاني  –مملكة حوري 
استطاعت هذه القبائل تأسيس مملكتهم في حـوالي منتصـف األلفيـة    ، الخابور

وكاني قرب الخابور عاصـمة لهـا   تخذت من مدينة واشوا، الثانية قبل الميالد
  : تين اجتماعيتين رئيسيتين وهماطبقوكانت تتألف من 

A-  وتتألف مـن األشـراف المقـاتلين علـى     " ميتاني"الطبقة الحاكمة والتي سميت
  .العربات أو ما يسمى بفرسان الخيول

B-   ولهـذا أطلـق عليهـا المؤرخـون اسـم       ،الطبقة العامة من الشعب الحـوري
المملكـة  الميتانية، هـذه المملكـة اسـتفادت مـن ضـعف       –المملكة الحورية 

الحثية التي كانت تعاني من مشاكلها الداخلية حـول وراثـة العـرش وبالتـالي     
  .  ٤ كانت الفرصة مناسبة للتوسع باتجاه سورية 

                                                 
1   - Breasted , Ancient Records , vol II , P.73. 

اكوف د - ٢ اليف  و ف،ي ة  ،س،كوف ارات القديم ازجي ،١ج، الحض يم الي ة نس ،  ترجم
  .١٣٨ص، م ٢٠٠٠،دمشق،دار عالء الدين 

 .٥٨١ص ،المرجع السابق،عبد هللا،الحلو  - ٣
د - ٤ ود ع ،أحم دمحم د الحمي ة  ،ب اريخ، مطبع ر الت رية عب ورية المص ات الس لة العالق سلس

  .١٢٢/١٢٣: ص – ١م، ج١٩٨٥ابن حيان، دمشق، 
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حيـث  ، كان العنصر البشري الحوري يخترق مناطق سـورية بشـكل تـدريجي       
 أن العناصـر الحوريـة قـد وصـلت قطنـا      دو بويسون  ليذكر الكونت ميسيني

  .  ١ ها منذ القرن الثامن عشر قبل الميالدوسكنت في
من فراعنة مصر وملوك ميتاني األوضـاع السياسـية فـي سـورية      استغل كل 

حيث كانت سورية في هذه الفتـرة الزمنيـة منقسـمة إلـى ممالـك      ، لمد نفوذهم
، وإمارات متفرقة في الشمال والجنوب ولم تكن توجـد رابطـة قويـة تجمعهـا    

فنجـد مـثالً   ،في الهيمنة على هذه الـدويالت السـورية   وهذا ما ساعد الطرفين 
كـان  ، أن الملك  الميتاني وكمـا تظهـر وثـائق أالالخ العائـدة لهـذه الفتـرة      

المرجع األعلى في معظم القضايا السياسـية واالقتصـادية ولكـن هيمنتـه لـم      
تصل إلى درجة هيمنة الملوك الحثيين علـى تـابعيهم مـن الحكـام السـوريين      

حيث كـان بإمكـان الملـك التـابع للملـك      ، )م.د القرن الرابع عشر قبع(الحقاً 
ـ اتفاق مثـل عقـد   ،أن يتصـرف بحريـة محـدودة     الميتـاني  ات سياسـية أو  ي

  . ٢ اقتصـادية مــع جيرانه شرط اإلشارة إلى سيادة الملك الميتاني
مـن فراعنـة األسـرة    وسـط سـورية   كان أول الفراعنة الواصلين إلى سهول 

ــاء  )م.ق١٥٠٤-١٥٢٥حــوالي ( أمنحوتــب األولالثامنــة عشــر  وذلــك أثن
 فـي النصـوص   ، بغرض االهتمام بحـدوده الشـمالية  حملته على وسط سورية 

التي تعود لفترة حكمه يرد وللمـرة األولـى فـي النصـوص المصـرية ذكـر       
األول الـذي اسـتطاع    ستمثـم تحـرك بعـده الفرعـون تحـو      ،  ٣ الميتانيين 

ون مقاومـة تـذكر بجيشـه المتطـور العتـاد      اختراق األراضـي السـورية د  

                                                 
د هللال -  ١ ليف ،عب ق،  ،ص ة دمش ديم، جامع ي الق وطن العرب اريخ ال م ، ص ٢٠٠٤ت

  :وانظر أيضاً  ١٨٤
قـ      د الح ادل عب ليم ،ع ا "  ،س ص وآثارھ اريخ حم ي ت وجز ف ث م ع ال، " بح مرج

ً .  ٧، صالسابق   :وانظر أيضا
The Cambridge Ancient History, vol II , part 1, P.19. 

 .٢٣٤ص،  المرجع السابق،أحمد أرحيم  ،ھبو - ٢
3 - Gardiner: Egypt of the pharaohs,oxford,1964,p.197    

    ً  .١٠٥، ص المرجع السابق ،ھورست،كلينغل ـ : وانظر أيضا
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ووصـل نهـر الفـرات    ، ١ والسيما العربات الحربية التـي تجرهـا الخيـول    
وأقـام لـه   ، حيث تبدأ أراضي مملكة ميتاني أو نهرينا كما يسـميها المصـريون  

وكان مـن أهـداف حملتـه هـذه     ، نصباً عند مدينة كركميش ليكون حدود دولته
بمـا   ميتـاني وأمـام األمـراء السـوريين     –وري استعراض قوته أمام مملكة ح

ية حـول تقـدم الجـيش    حيـث تـذكر الكتابـات المصـر    ،  حكام قطنـا  فيهم
وبوفـاة   . ٢  سـورية اسـم مملكـة قطنـا    األول نحو  ستمالمصري زمن تحو

وبـاقي   منطقـة قطنـا   نفـوذ المصـري قلـيالً عـن    األول تراجع ال ستحو تم
صـر تحـوتمس الثـاني الـذي كـان      حيث تولى الحكم في م،المناطق السورية 

ـ     تضعيف الشخصية لدرجة أن حتشبسـو  د اسـتطاعت السـيطرة علـى مقالي
وثـم كوصـية علـى    ، الثـاني  ستمتحـو  اهالحكم في مصر لفترة كشريكة ألخي

  .  ابن زوجها تحوتمس الثالث قبل توليه الحكم
ـ    ورية وخاصـة الموجـودة فـي منطقـة وسـط      كانت من عادة الممالـك الس

أنها تنـتفض وتحـاول الـتخلص مـن     ،" ي المنطقة الحدودية غالباً وه"  سورية
أو عنـد وفـاة فرعـون     المصرية عند وجود حاكم مصـري ضـعيف  السيطرة 

هـذا مـا فعلتـه هـذه الممالـك      ، ٣ وارتقاء فرعون جديد لسدة الحكم في مصر
في بداية عهد تحوتمس الثالث عندما شكلت تحالفاً كـان يسـتعد لغـزو مصـر     

حيـث نجـد أن النــصوص      ،مدينة مجيدو بزعامة أمير قـادش   انطالقاً من
عنـدما     ٤) ذلك العـدو الـتعس مـن قـادش    (المصرية تصف ملك قادش بـ 

  .تصف معركة مجيدو

                                                 
  : ه آنذاك انظرحالجيش المصري وتنظيمه وتسلي حول لإلطالع - ١

Wilson J.A : the culture of Ancient Egypt, Chicago, 1963. 
و - ٢ يم ،ھب د أرح ه ،أحم ع نفس اريخ وادي الني. ٢٤٩، ص المرج ه ت اً كتاب ر أيض ل، وانظ

 .٢٠٢م، ص ٢٠٠٣منشورات جامعة حلب، 
ي  - ٣ ب،حت طين، ت ،فيلي ان وفلس ورية ولبن اريخ س داد،ت ورج ح ة ج دار  ،١ج رجم

  .١٤٣م، ص ١٩٨٢الثقافة، بيروت، 
4  - Davies،Graham، Megiddo, University of Cambridge, 
1986, P.52 . 



‐ ٧٣  - 
 

تورد النقوش المصرية أن عدد األمراء المشـاركين فـي التحـالف السـوري      
ـ  كـان معظمهـم زعمـاء قبائـل بدويـة      ، حاكمـاً  ٣٣٠ـ بقيادة أمير قادش ب

عهم أمير قادش من كل المناطق بما فيها نهارينا بعـد أن تلقـى الـدعم مـن     جم
ملك ميتاني الذي ساند هذا الحلف بغية إيقـاف التقـدم المصـري فـي سـورية      

وأيضـاً مـن أجـل تثبيـت        ١ وحتى ال تتكرر ظروف حملة تحـوتمس األول 
  .سيطرته على الموقع التجاري واالستراتيجي الهام لسورية

ــذ   ــى ه ــرد عل ــث    ه اللل ــوتمس الثال ــرك تح ــورات تح ــو              (تط  نح
فـي  ( ن سيطر على مقاليـد الحكـم فـي مصـر     وبعد أ) م.ق ١٤٢٥ -١٤٧٩

منطلقـاً مـن حصـن ثـل الواقـع قـرب        ) السنة الثالثة والعشرين من حكمـه 
القنطرة الحالية وذلك في اليوم الخامس والعشـرين مـن الشـهر الرابـع مـن      

بعـدها  ، سـبعة شـهور  اسـتمر  مدينة مجيـدو  على وفرض حصاراً هذه السنة 
  .خرج األهالي يتضرعون إلى الفرعون طالبين الحياة 

تورد كتابات جدران معبـد الكرنـك وصـفاً لألسـالب التـي نالهـا الجـيش        
ومنها الخيمة الملكية ألميـر قـادش والتـي تصـفها هـذه النقـوش       ، المصري

  .   ٢ بأنها كانت مشغولة بالفضة 
ــن  ــرغم م ــى ال ــك  عل ــن المل ــدعوم م ــوري الم ــالف الس ــة التح         هزيم

الميتاني فإن التفاهم بـين هـذا الملـك وبـين أميـر قـادش قائـد         –الحوري 
حيـث نجـد أن   ، التحالف في مجيدو ظل قائمـاً مـن أجـل صـد المصـريين     

تحوتمس الثالث قد بنى أسطوالً حربياً انطلق بـه فـي حملتـه الخامسـة علـى      
واعـد ارتكـاز وتمـوين علـى السـاحل السـوري       سورية وعمد إلى إقامـة ق 

للحفاظ على اإلمداد ولتأمين الحماية لمؤخرة جيشـه إذا مـا أراد التوغـل نحـو     
وبالتالي يمكن عده بأنه كان أول فرعـون مهـاجم يبـدأ حمالتـه     ، داخل سورية

ومـا  ،إلـى داخـل سـورية     السـوري  انطالقاً من مراكز مجهزة على الساحل

                                                 
  .١٠٧، ص المرجع السابق ،ھورست،كلينغل  - ١
  ٧٩ -٧٥، صالمرجع السابق  ،محمود عبد الحميد ،أحمد - ٢

 ً   .١٤٠ص  ، المرجع السابق ،فيليب،حتي   - وانظر أيضا
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ه السادسة انطلق إلى قـادش بسـبب اسـتمرارها بـدعم     يدعم ذلك أنه في حملت
حركات العصيان والتمرد في المنـاطق القريبـة مـن قـادش وحتـى المـدن       

وحيويتها مـن حيـث موقعهـا الجغرافـي الـذي       وألهميتها،لية السورية الساح
ذات  كانـت  يجعلها تتحكم في الطرق بين الساحل السوري والـداخل كمـا أنهـا   

فهي محاطة بحلقة مائيـة مؤلفـة مـن نهـر العاصـي      تحصينات قوية طبيعية 
دق محفـور داخـل الحلقـة المائيـة     ها خنكما يحيط، له وقناة تصل بينهما ورافد
لهـذا نجـد أن تحـوتمس    ،  ١ نفة الذكر لتبدو وكأنها جزيـرة وسـط الميـاه    األ

الثالث ركّز على قادش في هذه الحملة السادسـة بعـد أن نـزل مـن أسـطوله      
وري في ميناء سـميرا بعـد احتاللـه جزيـرة أرواد وتوجـه      على الساحل الس

إلى قادش حيث حاصـرها وقـام بقطـع أشـجار بسـاتينها وحصـد قمحهـا        
وعند هذا النصر توقف زحفـه فـي هـذه الحملـة وعـاد      ، وفرض نفوذه عليها

عربـة   ٤٠حصـاناً و  ١٨٨عبـداً و  ١٨١إلى مصر غانمـاً مـن حملتـه هـذه    
  .   ٢ مطلية ومشغولة بالذهب والفضة 

على موعـد آخـر مـع هـذا الفرعـون وجيوشـه        كانت منطقة وسط سورية 
في سنة حكمه الثالثـة والثالثـين حيـث مثلـت     ، أثناء حملته الثامنة على سورية

فقـد نـزل بأسـطوله علـى     ،  ٣ سورية روه نجاحه العسكري في هذه الحملة ذ
الساحل السوري في مينـاء سـميرا وسـلك الطريـق المباشـر المـؤدي إلـى        

   علـى مملكـة  توجـه لالسـتيالء    ومنهـا ،ادش التي كانت خاضـعة  لنفـوذه   ق
ـ ، قطنا ة النقـب جنـوبي فلسـطين فأرسـل     في هذه األثناء حدث تمرد في منطق

تشـير السـجالت المصـرية     .بقيادة أحد حراسـه الشخصـيين    فرقة من جيشه
  أس جيشـه ليشـرف علـى غـزو مملكـة      القديمة إلى بقاء الفرعـون علـى ر  

كـة  صاً منه على نجاح حملته العسـكرية لالسـتفادة مـن أهميـة ممل    حر، قطنا
فـي   ليات تـذكر مملكـة قطنـا   حيث نجد أن الحو، الجغرافية والحضارية قطنا

                                                 
اس  - ١ ثم،عب ص  ،ھي اء، حم ة الوف ا، مكتب ير وقراھ اريخ القص ورية ، / ت م، ١٩٨٨س

  .٤٤٧ص 
 . ٩١-٨٨ص،المرجع السابق  ،محمود عبد الحميد ،احمد - ٢
  . ١٠٨، ص المرجع السابق ،ھورست،كلينغل  - ٣
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أنها كانت مـن أول األمكنـة التـي دخلهـا الجـيش       ىوسط سورية عل سهول 
وكمـا يبـدو لـم تواجـه     ، ] Urk. IV 696[ المصري في الـداخل السـوري   

ـ  الثالتحوتمس  بـدليل أنـه أقـام فيهـا مـدة      ،  ١ اث أية مقاومة جدية فـي قطن
قصيرة من الزمن للراحة وعمد إلى إقامة نـوع مـن المبـارزات والمسـابقات     

يبـدو أن هـذا االسـتقبال    ، ه لشحذهم وبـث النشـاط فـي صـفوفهم    بين جنود
مكـن إرجاعـه إلـى    لجيـوش الفرعـون المصـري ي    مملكة قطناالسلمي في 

لقـوة الجـيش المهـاجم والقبـول بالـدخول فـي النفـوذ         استشعار ملوك قطنا
ه السـيطرة  ولكـن هـذ  ،المصري بدالً مـن احتمـال الوقـوع فـي الهزيمـة      

 زمـن تحـوتمس الثالـث لـم تسـتمر فـي عهـد         المصرية على مملكة قطنـا 
بدليل القصة التي ترويهـا مصـادر الفرعـون امنحوتـب الثـاني بـن       ، خلفائه

 اكه مع قـوات عسـكرية مـن مملكـة قطنـا     تحوتمس الثالث وخليفته حول اشتب
  . ٢ هاجمته عندما كان يهم مع جيشه بعبور نهر العاصي

انطلق تحوتمس الثالث بجيشه مـن قطنـا شـماالً إلـى      بعد بقائه لفترة في قطنا
حيـث حـارب   ، جوار حلب عبر الطرق الجبلية المارة شـرقي وادي العاصـي  

ميش ألهميتهـا فـي عبـور    ثم قام باحتالل كـرك ، غربي حلب ضد قوة ميتانية
الفرات الذي أنجزه بواسطة مراكب كان قد بناها قـرب بيبلـوس مـن خشـب     

إلـى كـركميش علـى عربـات تجرهـا       )كما يذكر (  ونقلها براً، غابات لبنان
إذا كـان  ( وهـذا الحـدث   ، الثيران بعد أن قسمت ثم جمعـت فـي كـركميش   

مراكـب المحمولـة بـراً    في التاريخ من حيـث اسـتعمال ال   يعد األول) واقعياً 
  .  ٣ لنقل جيش مهاجم عبر نهر 

                                                 
1  -  Faulkner: " the Euphrates Campaign of tuthmosis III",        
Journal of Egyption Archoeology, t32, 1946, P. 40 . 

:                                                                                          أيضاً  وانظر    
  :وأيضاً   .  ١٠٨، ص المرجع السابق ،ھورست ،كلينغل ـ      
 . ٩٢ص  ،المرجع السابق،محمود عبد الحميد ،أحمد ـ    

  .٢٥٠ تاريخ سورية القديم،  ص ،أحمد أرحيم ،ھبو - ٢
3  - Faulkner, "the Euphrates campaign of tuthmosis III", 
Journal of Egyption Archoeology, t32, 1946,P.40. 
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ميتاني فقد انسـحب إلـى سـهول شـمال الرافـدين التـي        –أما ملك حوري  
ر باالسـم فـي المصـادر    كَوهـو ال يـذ  ، لعمق الجغرافـي لعاصـمته  تشكل ا
لكنه ال يبدو علـى أنـه ساوشـتاتار بـل     ، ية العائدة لعهد تحوتمس الثالثالمصر

يطارده الفرعون المصري بـل عـاد عبـر طريـق القوافـل      ولم ، أحد أسالفه
ووصـل منطقـة العاصـي األوسـط ليهـاجم      ، الذاهبة عبر شمال سورية غرباً

وال تذكر المصادر المصرية سـبب الهجـوم الجديـد علـى     ، قادش مرة أخرى
   .لى تحوتمس الثالث مرة ثانيةقد عادت للتمرد ع اقادش التي يبدو أنه

لثالث مـن جديـد علـى قـادش لـدى عودتـه مـن        يمكن عد هجوم تحوتمس ا
إال  الفرات دليالً على أن حملته الثامنة علـى سـورية وبـالرغم مـن نجاحهـا     

بـل كانـت تخضـع    ، وشمال سورية تابعة نهائياً لـه  أنها لم تجعل مناطق وسط
له بشكل مؤقت بدليل أنه قد اضطر أن يعود مرة أخـرى ويقاتـل فـي سـورية     

وفـي حملتـه   ) الرابعـة والثالثـين  (في السنة التالية  من اجل إعادة نفوذه وذلك
  .  ١)السنة الخامسة والثالثين من حكمه(العاشرة 

قـد   المصرية والتـي تـذكر أن منطقـة وسـط سـورية      من الوثائق المكتوبة 
ـ   ، خضعت للنفوذ المصري حسب رأي كاتبهـا  الثالـث فـي    سمسـلة تحـو تم
الشـالل   فة الغربيـة فـي منطقـة   نباتا المدينة القديمة قرب جبل برقل على الض

التـي يـذكر فيهـا أن عـدو مصـر الرئيسـي كـان        ، الرابع بالسودان اليـوم 
ويعلن أن حدود مملكتـه وصـلت إلـى الضـفة الشـمالية      ، )نهارينا( نالميتانيي

ويشير في هذه المسلة إلى الجـيش الميتـاني الكبيـر الـذي     ،العليا لنهر الفرات 
والـذي اسـتطاع أن يهزمـه    ، ميـر قـادش  ضم معه أيضاً قوات عدوه اآلخر أ
بالتالي نجـد أن قـادش وجارتهـا قطنـا قـد      ويأسر سجناء من طبقة الماريانو، 

حكمتا في آخر زمن تحوتمس الثالث بوسـاطة أمـراء تـابعين لـه ومقسـمين      
" إدانـو " وهم من األمـراء المحليـين واعتبـرهم نوابـاً لـه        ٢ يمين الوالء له 

                                                 
  .١١٠ -١٠٩، ص المرجع السابق  ،ھورست ،كلينغل - ١

1-Moret ,Alexandre , " La stele de Napata" , Academie des 
inscriptions et Belles- Lettres- Comptes- Rendus, 

1933,P.327-330.                                                                   
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لمصـريين الموجـودين فـي مدينـة غـزة ومدينـة       خاضعين لرقابة المفتشين ا
  .  ١ سميرا 

  
بعضاً من أوالد الطبقـة الحاكمـة كرهـائن إلـى      قد أرسلت من الممكن أن قطنا

الـذي كـان أول مـن    ت الفرعون المصري تحوتمس الثالـث  تطبيقاً لتوجيهامصر 
  .  ٢ طبق هذه السياسة

والنفـوذ المصـري    كعادة معظم الممالك السورية في االنتفاض علـى السـلطة   
فقـد اسـتغل حكـام منطقـة     ، م جديدعند حدوث انتقال للحكم في مصر إلى حاك

وفاة الفرعون تحوتمس الثالث وتـولي امنحوتـب الثـاني الُملـك      وسط سورية
ة لـواء التحـرر فـي عهـده     لكانت حام في هذه المرة ، جديد لمصر كفرعون 
نهـا كانـت قـد أنهكـت     بشكل أكبر من مملكة قادش التـي يبـدو أ   مملكة قطنا

وبالتـالي كـان علـى امنحوتـب     ، بثوراتها المتعددة ضد الفرعـون المتـوفى  
أن يواجه التمـرد السـوري أيـام حكمـه     ) م تقريباً.ق ١٣٢٧ -١٤٢٨(الثاني 

األولى حيث كان قد سجل أعماله الحربية هذه على ثـالث لوحـات فـي معبـد     
لـى موعـد معـه أثنـاء     كانت قادش عو ، عمدا بالنوبة وفي الكرنك وفي منف

حملة السنة السابعة من حكمه ولكن هـذه المـرة خـرج أميـر قـادش مسـالماً       
ومقسماً مع أهل مدينته يمين الوالء ألمنحوتب الثاني الـذي صـور نفسـه فـي     

شـتبك مـع   ثـم يـذكر أنـه ا   ، ٣  في قادش ه واقفاً يلعب أو يرمي السهاممدونات
 مـع جيشـه بعبـور نهـر     يهـم   عنـدما كـان   قوات قادمة من مملكـة قطنـا  

لكن هذه القوات القطنية ُأجبـرت علـى التراجـع وخسـرت بعـض      ، العاصي
ولهـذا ربمـا مملكـة قطنـا     ، األسرى ومن بينهم محاربين من طبقة الماريـانو 

الثاني الذي كان ميـاالً إلـى القسـوة فـي معاملـة       امنحوتبقد عانت من قسوة 

                                                 
الح  - ١ ز،ص د العزي راق ،عب ر والع ديم مص ى الق رق األدن اھرة الش ، ص م١٩٩٠، الق

٢٣٤ .  
ين  - ٢ د،حس ر، ،أحم اريخ مص وعة ت اھرة دار ا، ١ج موس عب، الق ، ص م١٩٧٠لش

١٠٥ . 
 .١٠٦-١٠١ص، المرجع السابق  ،محمود أحمد ،عبد الحميد - ٣
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التـي ذكـرت   ، فـي نقوشـه  هم كما كان يصور نفسـه  خصومه ومحباً للتنكيل ب
ــى   ــا عل ــي أرض نهرين ــه ف ــه بنصــب أقام ــت حــدود دولت ــد ثب ــه ق          ان

هذا االشتباك مع القوات القطنيـة يـدل علـى اسـتمرار التحـالف      ،  ١ الفرات 
زمـن الفرعـون أمنحوتـب الثـاني      طقة وسـط سـورية  الميتاني مع حكام من

  . أيضاً
لى النفـوذ فـي سـورية منـذ     إن ما يميز أحداث الصراع الميتاني المصري ع

      عهد امنحوتب الثـاني هـو بـدء المصـالحة والتفـاهم بـين مصـر ومملكـة        
ويبدو أن الخطـوة األولـى قـد بـادر بهـا      ، ميتاني في أواخر عهده –حوري 

وهـذا مـا جعـل منطقـة     ، الملك الميتاني بسبب تجدد الخطر الحثي على دولته
ليفـة امنحوتـب الثـاني وابنـه     تنعم بفترة من الهدوء في عهـد خ  وسط سورية

حيــث ال ،) م تقريبــاً.ق ١٣٨٧ -١٣٩٧ نحــو(الفرعــون تحــوتمس الرابــع 
توجد إشارة موثقة لقيام الفرعـون الجديـد بحمـالت عسـكرية علـى منطقـة       

بل تظهر بعض الوثـائق المصـرية الالحقـة قيـام     ،  النفوذ الميتاني في سورية
وتـدل هـذه الوثـائق    ، ميتـاني  –عالقات سلمية بين مصر ومملكـة حـوري   

على استقبال هذا الفرعون هدية من مملكـة قـادش مـع الهـدايا اآلتيـة مـن       
ــوريين   ــام الس ــانيين والحك و  (Urk.IV 1597 f)و  (Urk.IV1560)الميت

(Urk.IV 1620) ،     كما تشـير إحـدى رسـائل العمارنـة(EA29)   إلـى أن
 Artatama Iألول الملـك الميتـاني أرتاتامـا ا    الرابع قد استقبل ابنـة تحوتمس 
هذا التالقي يدل على الحجم الكبير لتجـدد الخطـر الحثـي علـى     ،  كزوجة له

كمـا اسـتمرت هـذه    ، النفوذ الميتاني أوالً والنفوذ المصري ثانياً فـي سـورية  
م .ق ١٣٥٠ -١٣٨٧(السياسة الودية فـي عهـد الفرعـون امنحوتـب الثالـث      

 Shuttarna IIنا الثـاني  الذي تـزوج ابنـة الملـك الميتـاني شـوتار     ) تقريباً
كمـا يـؤرخ الـنقش الموجـود     ، )Giluhepa )EA 17,29األميرة غيلوخيبـا  

                                                 
و - ١ يم ،ھب د أرح ب،  ،أحم ة حل ورات جامع ل، منش اريخ وادي الني  ٢١١م، ص ٢٠٠٣ت

 ً ا ر أيض ل - وانظ ت ،كلينغ ابق ،ھورس ع الس ً . ١١٢، صالمرج ا و  - وأيض د ، ھب أحم
 .٢٥٠تاريخ سورية القديم، ص  ، أرحيم
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قـد تـزوج    (Urk.IV 1738)على ُجعل تذكاري مصري أن هـذا الفرعـون   
ــاني   ــك الميتـ ــة الملـ ــي ابنـ ــة هـ ــة ثانيـ ــرة ميتانيـ ــن أميـ                   مـ

  . ١(EA 29,19 – 24)توشراتا 
ل الشواهد المكتوبة من سورية حـول هـذه الفتـرة التاريخيـة     حتى اآلن ال تزا

ومنها رقيمـات اكتشـفها الفرنسـي الكونـت     ، قليلة جداً) م.ق١٣٥٠ -١٦٠٠(
م التـي أجراهـا فـي تـل      ١٩٢٧فـي تنقيبـات عـام     ندومينيل دو بويسـو 

غـال وقـام   عـن سـجالت إحصـائية لكنـوز معبـد نين     وهي عبارة ،المشرفة 
ــ ــا األس ــتها وترجمته ــرن   J.Botteroتاذ بدراس ــن الق ــات م ــي األربعين ف

  :في هذه الفترة وهم قطناحيث تذكر أسماء ملوك ، الماضي
- Adad- Nirari يأدد نيـرار  - Sinaduسـينادو   -   Naplimaنابليمـا  
  .Idanddaدا  نإدا -Ulashudaأوالشودا 

كما تذكر اسم أحد ملوك مملكة قادش في هـذه الفتـرة وهـو الملـك دوروشـا      
Durusha ة قيمـة كـان قـد أرسـلها هبـة إلـى       عندما تنسب إليه هدية ذهبي

   .وأنه كان معاصراً للملك نابليما، غاللهة نيناإل
دلت هذه السـجالت اإلحصـائية أن أولهـم كـان الملـك نابليمـا وأن الملـك         

إلـى تعـاظم غنـى أمـالك     وتشير هـذه السـجالت   ، سينادو كان ابنه وخليفته
الملكين وهذا ما يشـير إلـى ازدهـار اقتصـادي      خالل عهد هذين لاغمعبد نين

الـذي حكـم    ينيـرا ر  بعد سينادو أتـى الملـك أدد   .افي عهديهم نالمملكة قط
الخمس واألربعـين سـنة حيـث تـذكر هـذه اإلحصـاءات       لمدة طويلة تفوق 

ـ مجوهرات كًتب عليها أنها قـد صـنعت فـي السـنة      مـن حكـم أدد    ٤٥الـ
والشودا الـذي حكـم فتـرة أقـل مـن      ك أومن ثم حكمها المل نيراري في قطنا

ـ ومن ثم خلف أوال شودا ابنـه الملـك إدا  ، نيراري أدد دا حيـث تـذكر  هـذه    ن
ـ السجالت وجود مجوهرات كتب عليها أنها قـد صـنعت زمـن الملـك إدا     دا ن

ويجـب اإلشـارة إلـى أن هـذه الرقيمـات اإلحصـائية       ،ابن الملك أوال شودا 

                                                 
  :وانظر أيضاً  .  ٢١٣- ٢١٢تاريخ وادي النيل، ص ،أحمد أرحيم ،ھبو - ١

  .١١٣، ص المرجع السابق ،ھورست، كلينغل ـ    
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ــ   ــي فرنسـ ــوفر فـ ــف اللـ ــي متحـ ــودة اآلن فـ ــلموجـ                   ا وتحمـ
ــام      و (A.O 12958)و  (A.O 12956)األرقــــــــ

(A.O 12975)  وA.O 12965)   (    و(A.O 12959)  ١  .  
المـؤدي مـن قاعـة العـرش إلـى       الممـر كشفت أعمال التنقيب المنفذة فـي  

على ثالثة وسـبعين لوحـاً مسـمارياً تعـود إلـى       م ٢٠٠٢عام  المدفن الملكي
 التطـورات   عـن  بعـض المعلومـات  هذه األلـواح  تعطي ، دا نإدا الملك عهد 

مـور  األ بعـض  الحثـي وعـن  الخطـر  في سورية وعـن   ة الطارئة السياسي
كتبـت بخلـيط مـن اللغتـين     قد و.  قبل الميالد دارية في القرن الرابع عشراإل

  .األكادية والحورية غير معروف سابقاً 
ـ  وثيقة قانونية تعود إلـى عهـد   تشير  الحـاكم السـابق    ( ك أدد نيـراري المل

  : يقول نصها ،من جبل لبنان  على جزء  تهسيطرإلى  ) دانقبل إدا لقطنا
  الملك ، أسكن أدد نيراري 

  هؤالء الرجال في توكاد 
  كونهم رماة سهام على العربات الحربية 

  في بلد آخر ............... 
  )الحراسة ( ال يؤدون خدمة الخورادو 

  عندما يأتي الملك إلى جبل لبنان ) ولكن (
    . ٢الخدمة ) هذه ( يؤدون 

تظهر نصوص أالالخ مـن الطبقـة الرابعـة أن اإلخضـاع الميتـاني للمالـك        
السورية كان يتم بتأدية يمين الخضوع والـوالء للسـيد األعلـى الميتـاني مـع      
حرية إقامة العالقات الخارجية الخاصـة شـرط أن ال تمـس بمصـالح الدولـة      

حورية الميتانية وبالتالي كانـت توجـد اسـتقاللية جيـدة لألمـراء والملـوك       ال
وذلك على شـكل معـاكس لشـروط التبعيـة لفراعنـة      ، التابعين للنفوذ الميتاني

                                                 
1 -  Bottero , " Les Inventaires  De Qatna ", Revue 

D'Assyriologie, Vol  XL III, 1949, P. [1-2-30-31-36-161-
173-175]  

  . ١٤- ١٣ص ،  قالمرجع الساب،عيد  ،مرعي - ٢
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مصر القائمة على تأدية يمين الوالء للفرعـون وإرسـال الرهـائن مـن أفـراد      
خضـوع  األسر الحاكمة وأوالد الملوك السوريين إلـى مصـر إضـافة إلـى ال    

ــرة  ــرية المباشــــــــ ــة المصــــــــ   للرقابــــــــ
( Urk.IV 1235 f )       بوساطة مـوظفين مصـريين موجـودين فـي كوميـدي

Kumidi  )        هي قريـة كامـد اللـوز الحاليـة فـي جنـوب البقـاع اللبنـاني( 
وهمـا يمـثالن الفرعـون ومفوضـين منـه إلدارة الـبالد       ) عكار(وصومور 

مـا تشـير رسـائل    السورية باإلضافة لترك حاميات عسكرية مصرية وذلـك ك 
ن وأمـام هـذه االخـتالف فـي شـروط التبعيـة نجـد أ        ١(EA139)العمارنة 

قـد مـالوا للنفـوذ الميتـاني ذا الشـروط األسـهل        أمراء منطقة وسط سورية
قـد فـرض علـيهم ذلـك وقـوع منطقـة       مقارنة مع شروط التبعية المصرية و

ة بـين  غالبـاً كمنطقـة حدوديـة فاصـل    ) بمملكتيها قطنا وقادش( وسط سورية
النفوذ المصري والنفوذ الميتاني ولكنهم كـانوا يـدفعون ثمـن هـذا االختيـار      

  . بتعرضهم لخطر الجيوش المصرية
  : الحثي -في ظل الصراع المصري  مملكة قطنا -ب 

سـية الصـغرى وبـالد الرافـدين     آيعد موقع سورية على مفترق الطرق بـين  
اتيجية والتجاريـة والسياسـية   ذا أهمية بالغة من الناحيـة اإلسـتر   ووادي النيل 

منـذ  لذلك نجد أن محاوالت السيطرة على سورية قـد بـدأت وبشـكل واسـع     
مـد وجـزر بـين     حقـاً فـي  هـذا الصـراع ال   قبل الميالد واستمر ١٥القرن 

   . ٢القوتين الحثية والمصرية في ظل تناحر القوى السورية المحلية 
لقـرن الرابـع عشـر قبـل     إن الفترة الممتدة تقريباً منـذ حـوالي منتصـف ا    

مع بدايـة القـرن الثـاني عشـر قبـل      ٣الميالد وحتى فترة غزو شعوب البحر 
                                                 

 .١١٦ -١١٥، ص المرجع السابق ،ھورست ،كلينغل - ١
مادي - ٢ د هللا  ،الص ب عب زي ( ، طال ر البرون ع العص دمير مواق ن ت ؤول ع ن المس م

طين  ورية وفلس ي س يط ف ق ، ) الوس ة دمش ة جامع د ، مجل دد ال،  ٢٢المجل ، )  ٢- ١( ع
 . ٢٥٥ص  ، م  ٢٠٠٦

الف  - ٣ م تح ر ھ عوب البح ع ش ن ش عوب م ن ش اً م ان مكون ط ك ر المتوس وب البح
ى  رق األدن دن الش م م روا معظ دينيني دم يش وال يكيليش واليش ر والش ت والتيكي البيليس
وز  ة بيل ي معرك زمھم ف ث ھ يس الثال ري رعمس ون المص تطاع الفرع ا واس وأحرقوھ
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الميالد هي الزمن األفضل توثيقاً فـي تـاريخ سـورية القـديم والتـي يمكننـا       
االستفادة من وثائقها التي اكتشفت في سـورية وخارجهـا فـي رسـم مالمـح      

مـن هـذه    .ه الفتـرة الزمنيـة   هـذ في  المنطقة األحداث التاريخية التي مرت ب
نصوص أوغاريت التي تعود لفترة مـا بـين منتصـف القـرن الرابـع       الوثائق

 ١)سـقوط أوغاريـت  (عشر قبل الميالد وبداية القرن الثاني عشر قبـل المـيالد   
والتي كانت تحتوي على مجموعة نصـوص ترصـد العالقـات مـع الممالـك      

كتشـفتها البعثـة األثريـة    المسـمارية التـي ا   أيضـاً توجـد الـرقم    ،األخرى
هذه البعثـة األثريـة موفـدة مـن معهـد اآلثـار       ( البريطانية في تل النبي مند 

فـي تـل النبـي منـد عـام      امعة لندن وبدأت بإجراء التنقيب األثـري  التابع لج
فعليـة وكانـت برئاسـة     م ستة مواسـم تنقيـب  ١٩٨٣م ونفذت حتى عام  ١٩٧٥

ية كانت عبارة عن رسـائل مرسـلة إلـى ملـك     المسمار الرقمهذه ) األستاذ بيتر بار
  Niqma – Adad  /Niqmadu) نيقمادو(أدد  –قادش نيقما 

هو موقع أخيت أتون قـديماً الـذي يقـع علـى     ( كما تفيدنا نصوص تل العمارنة
بمعلومـات هامـة عـن     ) كم جنوب العاصـمة المصـرية القـاهرة    ٣٠٠بعد 

ل دينـة جبيـل علـى السـاح    األحداث التاريخية في المنطقة المحصورة بـين م 
وذلك الهتمـام الملـوك المصـريين بهـذه     ، السوري وبين ممالك وسط سورية

كما يمكننا االستفادة من النقوش المصـرية وخاصـة الموجـودة فـي     ، ٢المنطقة
الكرنك في معرفة بعض األوضاع الدولية التـي تـدخل فـي دائـرة االهتمـام      

ـ   ورية وأيضـاً تفيـدنا فـي    المصري لبسط النفوذ السياسي والعسكري علـى س
                                                                                                                                            

د  طين وللمزي ي فلس تيطان ف ى االس دوا إل ر فعم ن مص م ع الي ردھ دلتا وبالت ي ال وم ف ي
  :انظرحول ذلك  ،تحركات شعوب البحرحول 

Wilson, Historical Records of Ramses III, university of the 
Chicago press, 1936, P 50-56. 

 ً   : وانظر أيضا
Wilson, "the Journey of wen-Amon to Phoenicia", ANET, p. 
25-26-29. 

ا   - ١ ت ونھايتھ ارة أوغاري ول حض ات ح ن المعلوم د م داد للمزي ع أع  Ugariticaراج
I  ام ور ع ام  Ugaritica IIIو  ١٩٣٩المنش ام  Ugaritica IVو  ١٩٥٦ع ع

١٩٦٢.  
  .١٢٢-١١٨-١١٧، ص المرجع السابق ،ھورست ،كلينغل - ٢
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افيـة  معرفة بنود المعاهـدة مـع المملكـة الحثيـة باإلضـافة للقـوائم الطبوغر      
الملـوك المصـريين وتفيـدنا فـي معرفـة       للمدن السورية التي نالـت اهتمـام  

نوعية العالقة بين الملوك المصريين وبـين معاصـريهم مـن ملـوك وأمـراء      
) كامـد اللـوز  (عطـي كوميـدي   كمـا ت  ،١ سورية ومعرفة أحوال حروبهم فيها 

التي تنتمـي إلـى نمـوذج نصـوص العمارنـة وفيهـا       بعض األلواح المسمارية 
  .   ٢ معلومات عن األحداث التاريخية في هذه المنطقة 

الـذي مـال فـي     الفرعون المصري امنحوتـب الثالـث   بالعودة قليالً إلى عهد 
نجـد أن الحثيـين قـد    ، آخر حياته إلى الراحة واالبتعاد عن األعمال العسـكرية 

قويت شوكتهم واستغلوا هذه الفتـرة والتـي ترافقـت بوفاتـه وانتقـال مقاليـد       
الذي أهمـل الشـؤون السـورية وعمـد     "( أخناتون "الحكم إلى امنحوتب الرابع 

لزيـادة نفـوذهم فـي سـورية الشـمالية      )   ٣ إلى االهتمـام بثورتـه الدينيـة    
م السـوريين المنـاوئين للنفـوذ    والوسطى وليجعلوا من أنفسـهم حمـاةً للحكـا   

) لكـة قـادش  مالواقعـة غـرب م  (المصري وفي مقدمتهم حاكم بـالد أمـورو   
عشيرتا وابنه عزيرو اللذان توسـعا علـى حسـاب جيـرانهم وخاصـةً       عبدي

ويظهـر ذلـك    ،مـن أراضـيها    حيث استولوا على بعـضٍ ، ملكة قطناباتجاه م
إلـى ملـك    قطنـا  حـاكم كيـزي  رسائل تل العمارنة  المرسلة مـن أ  من إحدى

يطلـب منـه أن يرسـل إليـه جنـداً      ،  )أخنـاتون  ( مصر أمنحوتب الرابـع  
   ومــن ثــم مهاجمــة عزيــرو، شــي اخووعربــات لالســتيالء علــى بــالد ن

  :يقول فيها ، واعتقاله
                                                 

1 -  Breasted, " Historical inscriptions " , Ancient Records of 
Egypt, Chicago, 1906, P.1-20. 

2 -  Edzard, (Kamid el-loz  "kumidi "), Sarrbrucher Beitrage 
Zur Altertumskunde   Bonn , 1970, P.556. 
. 

  : انظر   حول أخناتون وثورته الدينية - ٣
Redford , D.B: History and Chronology of the 18th  Dynasty 
of Egypt, 1967. 

      ً   : وانظر أيضا
ران ـ     ومي، مھ د بي اتون  ،محم ره ود" أخن ه عص كندرية " عوت ص ،  م ١٩٧٩اإلس
٨٧- ٥٢ .  
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  ابن الشمس ، ) أمنحوتب الرابع ( قل لنمخوريا 
  عبدك ، كيزي رسالة أ: سيدي 

  .بعاً أجثو عند قدمي سيدي سبعاً وس
  .سيدي أنا عبدك في هذا المكان 

  أبحث عن سبيلٍ إلى سيدي 
  أنا لن أهجر سيدي 

  كان أسالفي عبيدك ) بعيد ( منذ زمن 
  وكانت هذه البالد بالدك 

  .وأنا أتبع سيدي ، مدينتك  وكانت قطنا
  سيدي 

  عساكر و عربات سيدي إلى هنا عندما تصل 
  واألغنام والماعز والعسل والزيت فسيقدم الطعام والشراب الجيد والثيران 

  إلى عساكر وعربات سيدي
  اء سيدي انظر هناك وجه

  على سيدي أن يسألهم 
  .١سيدي 

  :ويتابع قائالً 
  إن كل البلدان في خوف من عساكرك وعرباتك

  إذا ما كان سيدي سيحتل هذه البلدان ويضمها إلى بالده 
  فليت سيدي  يرسل عساكره وعرباته في هذه السنة

  .ليته يأتي إلى هنا كي تصبح كل بالد نوخاشي لسيدي و
  إذا خرج العساكر ،سيدي 

  ) في أمورو ( وأقاموا ستة أيام 
  فهم بالتأكيد سيأخذون عزيرو

  وإذا لم تخرج عساكر وعربات سيدي في هذه السنة 
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  ولم يقاتلوا عزيرو 
  .....فإن البالد ستخاف منه 

  ...........أرجو أن يعرف سيدي ذلك 
  أضرم فيها النيران كن اآلن ملك خاتي ل

   .المقاتلين ورجال قطنا ملك خاتي ألهة أخذ
   سيدي

  خدمي ،  عزيرو أخذ رجال من قطنا
  وأبعدهم عن بالد سيدي 

  وهم يقيمون حالياً بعيدين عن بالد سيدي 
  إذا كان ذلك يسر سيدي 

  .  ق سراح رجال قطناأرجوه أن يرسل لي المال كفدية إلطال
  :في رسالة ثانية إخالصه للفرعون المصري قائالً  ويؤكد

  و أنت سيدي، أنا خادمك 
  عليك أال تدعني أخرج من يدك 

  من جهتي لن أخرج عن طاعة سيدي ، أنا 
  فأنا وضعت ثقتي في سيدي 

  .١وفي قواته وعرباته 
هذه الرسائل تظهر جلياً معاناة ملك قطنا من الهجوم الحثـي وتشـير إلـى قيـام     

أو قيامـه بتهجيـرهم خـارج     يرة من سـكان قطنـا  ما بأسر أعداد كبيوشوبيلول
مدينتهم باإلضافة إلى قيام الجـيش المهـاجم بنهـب المدينـة واسـتيالئه علـى       

هو اإلله الخاص باألسرة الحاكمـة فـي مملكـة قطنـا أو      ( ŝamŝ اإلله شمش
 نـا والء قط كمـا تظهـر  ، )غـال نبملوك قطنا وعبادته في قطنا أقدم من عبادة ني
كيزي مـن أخنـاتون مـاالً لفديـة     وملكها أكيزي لفراعنة مصر ويطلب الحقاً أ

  .اإلله والشعب

                                                 
 . ١٦ص ،  المرجع السابق - ١
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بين األسـرة الحاكمـة فـي مملكـة     بظهور العداء المتبادل  زت هذه الحقبة تمي 
وبين األسرة الحاكمة في مملكة قادش وخاصـة فـي فتـرة تـولي الحكـم       قطنا

ف مـع ملـك مملكـة أمـورو     في قادش من قبل الملك إتياكامـا الـذي تحـال   
عزيرو هدفـه رغبـة إتياكامـا فـي االسـتعانة       –عزيرو وكان تحالف إتياكاما 

أوفـه أو أوبـي بـين    ( بملك أمورو وقواته من أجل إيقاف قوات مملكـة أوفـه  
ـ   ) منطقة حمص وبين دمشق وغير محـددة الموقـع إلـى اآلن     تالتـي هاجم

عـن السياسـة    أراضي تابعة لمملكـة قـادش مقابـل تغاضـي ملـك قـادش      
ـ  سعية لملك أمورو في مناطق سورية الوسـطى التو ة باتجـاه أراضـي   وخاص

  .١  تابعة لمملكة قطنا
كيزي تغيرات سياسية طرأت علـى مسـرح األحـداث فـي     شهدت فترة حكم أ

وكـان مـن   . ودفعت ثمنها الممالك السورية المتنـاحرة فيمـا بينهـا    ، سورية 
امـة شـوبيلو ليومـا األول الـذي ذاع     أهمها ازدياد قوة المملكـة الحثيـة بزع  

صيته لما كان يمتلكه من حنكة سياسـية وعسـكرية حققـت لـه الكثيـر مـن       
  .النجاحات المتتالية 

حثيـة  وضع شويبلوليوما نصب عينيه هدفاً أساسـياً يتمثـل فـي بنـاء مملكـة      
فبعـد أن  ، ولم يدخر وسـعاً فـي سـبيل تحقيقـه     ، عظيمة مترامية األطراف 

لـى سـورية التـي كانـت تمـر      وجه أنظـاره إ  ة توحيد مملكتهانتهى من إعاد
فالممالـك السـورية كانـت تعـاني مـن      ، بمرحلة عصيبة من عدم االستقرار 

     لملـك المصـري   تمزقها ومن حروب فيما بينهـا فـي ظـل غيـاب اهتمـام ا     
إلى نشر دعوتـه التوحيديـة لعبـادة اإللـه آتـون علـى       بسبب انصرافه ، بها 

ــون  ــه آم ــاب اإلل ــر   ،  حس ــاع مص ــطراب أوض ــى اض ــا أدى إل          مم
 ربمـا زاد مـن تراجـع االقتصـاد المصـري     ، وتردي اقتصـادها  ، لية الداخ

الخاضعة لحكمه مـن إرسـال الجزيـة الملزمـة     السورية تملص عدد من المدن 

                                                 
اف  - ١ و عس ي،أب ادش" ،عل ة وق ام " قطن ى ع ة األول ة والتاريخي ص األثري دوة حم ، ن

  . ٣٣ – ٢٨م، ص ١٩٨٤
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مـا فـي إنعـاش االقتصـاد      والتي كانـت تسـاهم إلـى حـد    ، بها إلى مصر 
  . المصري 

الميتانيـة فقـد كانـت تشـهد صـراعات       -الحوريـة    أما فيما يخص المملكة
وأخـذوا  ، جدية بين أفراد طبقتها الحاكمة من أجـل اعـتالء عـرش المملكـة     

  . ١ يحيكون المؤامرات التي ذهب ضحيتها ملكهم توشراتا
رجـوح كفتهـا   و، تالل توازنات القوى فـي سـورية   هذه األوضاع أدت إلى اخ

الفرصـة لالنقضـاض علـى المقاطعـات     لصالح شويبلوليوما الذي كان يتحين 
  بعـد أن فشـل فـي حملتـه األولـى       الميتانيـة   –الخاضعة للمملكة الحوريـة  

         فاســتغل نقطــة الضــعف التــي اعتــرت قلــب الســلطة الحاكمــة. عليهــا 
          وقاد حملة عسـكرية ثانيـة شـكلت بدايـة للحـرب الحثيـة السـورية        ، فيها 

  .تقريباً) م  .ق ١٣٤٧ – ١٣٥٣( الثانية 
الملك الحثي شوبيلوليوما فرض سيطرته على منطقـة شـمال جبـال طـوروس     
وتحرك نحو المملكة الميتانيـة ولكنـه فشـل فـي هجومـه األول ضـدها ثـم        
استغل النزاعات الميتانية الداخلية فـي األسـرة الحاكمـة وعقـد تحالفـاً مـع       

وتقـدم حتـى    المرشح لتـولي عـرش توشـراتا    Artatama IIأرتاتاما الثاني 
نوخاشي الواقعة غرب حلب كما احتل بـالد حلـب ومـوكيش وبـالد إشـووا      

Ishuwa    وبـرر شـوبيلوليوما تدخلـه فـي     ، الواقعة علـى الفـرات األعلـى
الشؤون السورية بنداء المساعدة الذي أرسـله إليـه ملـك أوغاريـت نيقمـادو      

عاصـي  علـى نهـر ال   نيـا تقع ( لدعمه في مواجهة تحالف حكام نيا و نوخاشي
، كمـا وصـل   ) نوخاشـي غـرب مدينـة حلـب     بينما تقـع  شمال مدينة حماه

 Arahatyشوبيلوليوما إلى أالالخ، ثـم سـارت قواتـه إلـى منطقـة آرخـاتي       
ـ    ، وقطنا الواقعة بين نيا ة قطنـا جـدياً   وبالتالي بدأ الخطـر الحثـي علـى مملك

أن تـدافع عـن وجودهـا شـبه منفـردة خاصـةً وأن        وكان على مملكة قطنـا 
اعتـراض   طنـا لى نزاع مـع حكامهـا فحـاول ملـك ق    ادش وأمورو كانوا عق

نيـا التـي انسـحبت جنوبـاً إلـى       متعاوناً مع بقايا القوات من[ القوات الحثية 
                                                 

 .  ١٢٣، ص  المرجع السابق ،ھورست،كلينغل  - ١
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واجهـة بـين قـوات         وتمـت الم ] نيـا   إلـى  عنـد دخـول شـوبيلوليوما    قطنا
انـت النتيجـة   نيا مع القوات الحثية قـرب منطقـة آرخـاتي ولكـن ك     – قطنا

نيا والتي كانت معظمها مـن الماريـانو حيـث وقـع      – السيئة على قوات قطنا
ـ    معظم هذه القوات في األسر وقُ ركبـات  حقت المتل معظـم البقيـة الباقيـة وُس
مـن قبـل جـيش شـوبيلوليوما الـذي أعلـن        الحربية وتم نهب مدينـة قطنـا  

ـ     أنه قد أصبح في وسط سورية إلى قطنا بوصوله ك وأنـه أصـبح مهـدداً للمال
وهذا ما جعل عزيرو حاكم أمورو علـى الـرغم مـن كونـه تابعـاً      ، المحيطة

وبالتـالي   (EA 165- 167)١ رسمياً إلى مصر باالتصـال مـع شـوبيلوليوما    
استطاع أن يجنـب بـالده مصـاعب المواجهـة مـع القـوات الحثيـة بقيـادة         

  . ٢ شوبيلوليوما 

أوبـي ووصـلوا   بعد ذلك اتجه جيش شوبيلوليوما نحـو الجنـوب إلـى بـالد      
واحة دمشق وفي هـذا الوقـت قـام ملـك قـادش شـوتاتارا وابنـه إتياكامـا         

(Aitakkama) – (Shutatarra)      بمهاجمة الجـيش الحثـي ويبـدو أن سـبب
تأخر المشاركة القادشية في صد القوات الحثيـة حتـى وصـولها إلـى دمشـق      

 كمـا يبـدو  ،أن ملك قادش كان يأمل بوصول إمدادات مصـرية إلـى سـورية    
 يالئه علـى قطنـا  ادش مباشرة بعـد اسـت  أن سبب عدم توجه شوبيلوليوما إلى ق

ومـن الممكـن أنـه    ، هو نجاح حاكم أمورو عزيرو باتصاالته مع شـوبيلوليوما 
قد طلب من القائـد الحثـي عـدم مهاجمـة قـادش بسـبب العالقـات الجيـدة         

الً ويبـدو هـذا مقبـو   ،والتحالف بين ملك قادش شوتاتارا وملك أمورو عزيـرو  
 نوعاً ما حيث يؤكد شوبيلوليوما الحقاً فـي مقدمـة المعاهـدة مـع شـاتي وازا     

شاتي وازا هو الملك الميتاني الـذي نصـبه الحثيـين علـى عـرش ميتـاني       (
بـة قـادش ولهـذا تبـدو     أنه لم يكن لديه النية بمحار  ) وكان حليفاً لشوبيلوليوما

                                                 
ً  ١٢٤ - ١٢١ ، صسابقالمرجع ال   - ١   :وانظر أيضا

  .١٦٣ص ،المرجع السابق  ،محمود عبد الحميد ،أحمد    
وتين  - ٢ ين ق ع ب الد تق ي إدارة ب دع ف اكم المب االً للح اره مث ن اعتب ورو يمك ك أم رو مل عزي

ه  ة وأن ن جھ ين م واٍل للحثي ه م ر أن ي أن يظھ ه السياس تطاع بدھائ ث اس ين حي عظيمت
 .أخرى مواٍل للمصريين من جھة
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نـد شـوبيلوليوما   بأن سبب عـدم وجـود نيـة ع   هورست كلينغل  فرضية الباحث
بمحاربة قادش كونها كانت تابعة للنفوذ المصـري ولـم يرغـب بإشـعال حـرب      

كيـزي وهـو التـابع المخلـص     أ ير مقنعة ألنه قد هاجم ملـك قطنـا  مع مصر غ
  !.؟  ١ للفرعون المصري

  
كانت نتيجة هجوم القوات القادشية على الجـيش الحثـي هزيمـة هـذه القـوات      

فـي   Aita kkamaوابنـه إيتاكامـا    Shutataraووقوع ملك قادش شـوتاتارا  
ويبـدو أن الملـك   ،األسر ونقلهم إلى خاتي العاصمة الحثيـة كأسـرى حـرب    

دوا االبـن  شوتاتارا قد مات في الطريق أو عنـد وصـوله إلـى خـاتي وأعـا     
أثنـاء  " وقـادش   قطنـا " علي أبو عساف فـي بحثـه    للعرش كما يذكر الباحث

 م بينمـا يـذكر الباحـث   ١٩٨٤ولـى عـام   ندوة حمص األثرية والتاريخيـة األ 
هورست كلينغل أن نتيجة األعمال العدائية لقادش هـي نفـي الملـك شـوتاتارا     
وإحالل ابنه إتياكاما مـكانه على عــرش قـادش ولــهذا اعتبـر إتياكامـا      

  . ٢ (Ea 162)خائناً في نـظر الملك المـصري 
 Shattiuazaوازا  في مقدمة معاهدة شوبيلوليوما مـع الملـك الميتـاني شـاتي    

  :يذكر ما يلي
  دون أن أتوقع أني سأتحارب مع إقليم كنزا" 
  ب كل من شوتاتارا وابنه إتياكامافقد خرج للحر 
  باإلضافة إلى عرباتهم  
  لقد هزمتهم 
   Abzuyaفارتدوا إلى أبزويا  

  وكل ما ملكوافحاصرتها ثم أسرت شوتاتارا وابنه، وفرسانه، وإخوته، 
                                                 

  : يبقى ھذا التساؤل جديراً بالطرح - ١
ي الم     ماة ف ه المس ي حملت وبيلوليوما ف اجم ش م يھ اذا ل ة لم ادر الحثي ام " ص ة الع بحمل
وذ "  ولاأل من النف ا ض ا كانت م أنھم ع العل ا م ة قطن اجم مملك د أن ھ ادش بع ة ق مملك

  !المصري؟
ً وانظر  .  ١٢٥، ص المرجع السابق ،ھورست،كلينغل  - ٢   : أيضا

 .٣٥، ص المرجع السابق، علي  ،أبو عساف    
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  ". لى بالد خاتيحيث أحضرتهم إ 
 تسـميه مصـادره بحملـة العـام األول     وبالتالي يكون شوبيلوليوما قد أنهى مـا 

وشمال سورية وليعـود إلـى عاصـمته إلجـراء بعـض      وسط بالسيطرة على 
عـودة الملـك   " عزيـرو "التنظيمات اإلدارية فيهـا، وليسـتغل حـاكم أمـورو     

كيـد الـوالء لـه    الحثي لعاصمته بمعاودة االتصال مع الفرعـون المصـري وتأ  
ونفى االتهامات المعادية من بعض الحكام السـوريين التـابعين لمصـر، ولهـذا     

ـ   ا كانـت بـين مـٍد    ينبغي اإلشارة إلى أن مملكة قادش أثناء حكم ملكهـا إتياكام
وذلك بتأثير مـن حليفـه ملـك أمـورو     [لحثيين وللمصريين وجزرٍ في الوالء ل

ولهـذا نجـد   ] التحـالف مـع عزيـرو   عزيرو حيث تابع إتياكاما سياسة أبيه في 
  . ١ أن النصوص الحثية وأيضاً المصرية تصفه مراراً إما معاٍد أو صديق 

ــا  ــالعودة إلــى ملــك قطن       كيــزي فهــو كــان معاصــراً لملــك قــادش أ ب
و كان معاصراً للملك إتياكاما ملك قادش حيـث توجـد رسـائل منـه      ،شوتاتار

عالقـة السـيئة بينـه وبـين ملـك      إلى مصر وجدت في تل العمارنة تظهـر ال 
  : قادش إتياكاما ولكن قبل البحث في هذه العالقة يوجد التساؤل التالي

مـن حملـة العـام     ابعد انتهـاء شـوبيلوليوم   كيزي في حكم قطناكيف استمر أ 
وهل مـن الممكـن أنـه قـد خضـع      ! ؟بهجومه األول على قطناوقيامه  األول

  كم؟ لشروط حثية معينة مقابل بقائه في الح
شـتكي  ي الـث أمنحوتـب الث  كيزي إلى الفرعـون المصـري  في إحدى رسائل أ 

  :قائالً، الموالي للحثيين فيها على إتياكاما ملك قادش 
  إنني أحب موالي، لكن إتياكاما اآلن" 

  مع ملك الحثيين، جاء ضدي
  وهو يريد رأسي

                                                 
ً  ١٢٥، ص المرجع السابق ،ھورست،كلينغل  - ١   : وانظر أيضا

افـ      و عس ي ،أب ابق، عل ع الس ر.   ٣٦، ص المرج دـ : وانظ د  ،أحم ود عب محم
ً  .   ١٦٣ص ،المرجع السابق  ،الحميد   : وأيضا

Murnane ,William , the Road to Kadesh, the oriental 
institute, chicago, 1985,P.9. 
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  واآلن أرسل إتياكاما إلّي
  تعال معي إلى ملك الحثيين: قائالً
  : قلت لكنني

  حتى ولو مت، لن أذهب إلى ملك الحثيين
  . ١ " فأنا خادم لملكي وموالي، ملك مصر 

ـ       ـ ـأنهى شوبيلوليوما حياتـه بالسـيطرة علـى المملكـة الميتان ورية ـية وس
ـ    الشمالية ووسط سـورية خاصـة بعـد     ة ـأن قامـت جيوشـه باجتيـاح مملك

الـذين أهملـوا   بسبب بقاء ملكها علـى والئـه للمصـريين    (وتدميرها  ناـطـق
ـ    الحثـي  حيث عمد الملك) هنداءا ت مـن   ا وتهجيـر قسـمٍ  إلـى نهبهـا وحرقه
ـ   وقد أظهرت أعمال التنقيب األثـري ، ها إلى خاتيسكان ـ ـأثـار دم بير ـار ك

يمكـن تحديـد مصـير     وحريق ضخم يمكن ربطه مع هذا الحدث كمـا أننـا ال  
والعسـكرية   أهميتهـا السياسـية   ن تفقـد قطنـا  كيزي وكانت النتيجـة أ ملكها أ

والدينية واالقتصادية ولتتحول إلى قرية من الدرجـة الثانيـة أو الثالثـة حيـث     
 غـال اق ودمـار قصـرها الملكـي ومعبـد نين    خسرت معالمها العمرانية باحتر

  . ٢شالملك المعروف بمعبد اإلله شم ومعبد إله 
بمـا  (  السياسـية والعسـكرية   يمكننا رسم صورة منطقة وسط سـورية   -

عند نهايـة فتـرة حكـم الملـك الحثـي شـوبيلوليوما       )  ة قطنافيها مملك
  :بالشكل اآلتي

                                                 
  :وانظر  .٤٤أوغاريت، ص  ،صفية،سعادة  - ١

Moran ,William L, The Amarna Letters, The Johns Hopkins 
University Press ,Baltimore and London ,1992 ,P.125.          

راو  اً   :  نظ ي ـأيض ده  ، عل ان عب ى  ،رمض رق األدن اريخ الش ارته ت ديم وحض  –الق
ر كندر األكب ة األس يء حمل ى مج اريخ حت ر الت ذ فج رق دار نھ،   ٢ج ، من ة الش ، ض

  . ٢٩ص ، م ٢٠٠٢، القاھرة 
ً او ١٧١- ١٢٦- ١٢٥، ص المرجع السابق ،ھورست،كلينغل  - ٢   : نظر أيضا

  .  ٣٦-٣٥-٣٣، صالمرجع السابق، علي،أبو عساف  ـ     
  :وأيضاً 

ً  .١٦٤ -١٦١ص  ، مرجع السابق ال ،فيليب ،حتيـ        :وأيضا
 . ٢٥١ -٢٥٠، ص المرجع السابق  ،أحمد أرحيم ،ھبوـ     
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ـ     خضعت أمـام جـيش     اهذه المنطقة للنفوذ الحثي حيـث سـقطت مملكـة قطن
تميـز عـن بـاقي نظرائـه      كيزي الـذي لوليوما دافعةً ثمن مواقف ملكها أشوبي

من حكام وسط سورية وأصـر علـى والئـه للفرعـون المصـري ورفـض       
ة فشــل فــي قــراءة المتغيــرات السياســي ك الحثــي وبالتــالي الــوالء للملــ

ثمـن ذلـك سـقوطها بيـد      ة فـي المنطقـة ودفعـت مملكـة قطنـا     كريوالعس
على عكس بقيـة الممالـك المجـاورة التـي حافظـت علـى       ،  ١ شويبلوليوما

نفسها بانتقالها دائماً إلى الطرف األقـوى وعـدم الثبـات علـى موقـف واحـد       
قـد دخلـت فـي نفـوذ شـوبيلوليوما  دون      قـادش   مملكـة  حيث نجد مثالً أن

بفضـل المنـاورات السياسـية لملكهـا      تعرضها لهجوم عسكري قـوي مـدمر  
  .إيتاكاما

  
       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
تاذ دانييل - ١ دد األس ي  هيح الي ف ب اإليط ق التنقي يس فري و رئ ي وھ دي بوناكوس موران

ً .ق ١٣٤٠المشرفة بأن تاريخ تدمير القصر الملكي والھجوم الحثي عام    .م تقريبا
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  الفصل الثالث
  الحياة االقتصادية في مملكة قطنا
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  : لمقومات االقتصادية في مملكة قطناا – ١
لف الثاني قبل الميالد مملكة محليـة سـيطرت علـى وسـط     في األ شكلت قطنا

سورية ولعبت دوراً كبيراً في التجارة حيث شـكل موقعهـا المتميـز جغرافيـاً     
تمر منهـا القوافـل التجاريـة المتجهـة      ، منطقة عبور أساسية إلى قلب سورية

 ربـاً ومـن حلـب شـماالً إلـى      من بالد الرافدين شرقاً إلى ساحل المتوسـط غ 
لذلك كانـت تعـد معبـراً للقوافـل ومحطـة      ، جنوباً ومنها إلى مصر  فلسطين

كمـا كانـت تعـد مركـزاً     ، لالستراحة ولتبادل السلع من خالل سوقها النشـط  
لتوزيع القصدير الذي كان يورد إليها من مملكة مـاري والـذي كـان مصـدره     

منـاطق سـورية الداخليـة    الرئيسي شمال غـرب إيـران ثـم تصـدره إلـى      
عالقـات اقتصـادية قويـة مـع مصـر       وبالتالي امتلكت مملكة قطنا والساحلية

وبالد الرافدين والعالم اإليجي وساعدها على ذلـك تحكمهـا بـالطرق التجاريـة     
  .المستخدمة آنذاك 

فـي التطـور االقتصـادي     لعبت عدة عوامـل أساسـية بيئيـة وطبيعيـة دوراً    
صـادر مائيـة   حيث أكدت الدراسات الجيولوجيـة علـى وجـود م    لمملكة قطنا

كالبحيرة وخزانات الماء التـي بنيـت علـى أطرافهـا والتـي سـاعدت علـى        
ــاج     ــيم اإلنت ــوان وتنظ ــة الحي ــة وتربي ــة الزراع ــتقرار وممارس         االس

يضاف إلى ذلك وجـود التربـة الخصـبة وقـرب نهـر العاصـي       . وتطويره 
  .  ١ووجود كميات جيدة من الهطول المطري 

المقومـات   والعوامل المناخيـة والبيئيـة هـي أهـم    الموقع الجغرافي عد يمكن 
التي ساعدتها على امـتالك اقتصـاد زراعـي رعـوي      االقتصادية لمملكة قطنا

  . تجاري ممتاز 
  
  

                                                 
 
ي  - ١ د ،مرع ة قطنممل(  ،عي ة ،)  ةك ات تاريخي دد ، دراس ق  ،  ١١٨ – ١١٧الع دمش
 . ٣ص ، م  ٢٠١٢ ، 
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  :النظم والنـشـاط االقتـصـادي  – ٢
  :الرعي و تربية الحيوان  –أ 

البرونـز  شهدت منطقة قطنا تراجعاً في تربية األبقار والخنـازير فـي عصـر    
سيط وعصر البرونز الحديث بالقياس إلـى مـا كانـت عليـه فـي عصـر       الو

البرونز القديم ، حيث تم التركيز على تربيـة األغنـام والمـاعز فـي عصـر      
  .البرونز الوسيط وعصر البرونز الحديث 

طرأت تغيرات واضحة على تربية الحيوانات فـي مملكـة قطنـا فـي عصـر      
نـام والمـاعز كمـا شـملت     البرونز الوسيط مـن خـالل هيمنـة تربيـة األغ    

التـي تألفـت مـن    التغيرات نوعية الطرائـد المصـطادة فـي هـذا العصـر      
مجموعة من الحيوانات البريـة مثـل الغـزال والحمـار الوحشـي والخنزيـر       

إضـافة إلـى بعـض الطيـور     ) نوع من البقـر المنقـرض   ( البري و األور 
البرونـز القـديم   بالمقابل كانت الطرائد البرية الشـائعة فـي عصـر    ، المائية 

) نـوع مـن الحميـر المنقـرض     ( تتألف مـن الغـزالن واألور و األونـاجر    
  .واألرانب وطائر الحجل 

تخصصت مملكة قطنا فـي عصـر البرونـز الحـديث فـي تربيـة األغنـام        
والماعز وتكونت طرائد الصيد فيـه مـن الخنزيـر البـري والغـزال وبعـض       

ضـافة إلـى مجموعـة مـن طيـور      الطيور المائية مثل اإلوز والبط واللقلـق إ 
والغـراب والـدجاج البـري وطيـور الغابـة مثـل غـراب        مثل النعام البادية 

  . ١الجيف و الطرغل
أراضٍ ومـراعٍ  غنيـة وتشـير رسـائل مـاري إلـى         مملكة قطنـا امتلكت 

ـ   كمـا تشـير    رق مدينـة قطنـا  ازدهار تربية الخراف في المراعي الواقعـة ش
لمملكتين في مجـال رعايـة الماشـية  إذ تـذكر     هذه الرسائل إلى التعاون بين ا

 أنـه  ، أنه عندما أجدبت المراعي في أراضي مـاري إبـان حكـم يسـماخ أدد     

                                                 
ل - ١ يمونه و ، ري يال س وكارو  ، ف ه و ش ا ،  إمانويل ور بين ة : ( ليون ة وتربي الزراع

وان  ز  –الحي ر البرون ي عص ة ف ة ، ) التغذي ورية القديم وز س ا  –كن ة قطن اف مملك اكتش
 . ١٤١- ١٤٠ص ، م  ٢٠٠٩، شتوتغارت، تمبرغ متحف فور،ترجمة محمود كبيبو ،
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وقـد وافـق     ترعى قطعانه فـي مراعـي مملكـة قطنـا     أن طلب من ملك قطنا
  : األخير على طلب ملك ماري  وكان  رد إشخي أدد التالي 

  كما كتبت لي " 
  فقد انتبهت إلى قضيتك 

  نا سأعمل على العناية بخرافكأ
  بما أنهم يعانون من الصحراء 

  ونعمل على دمج قطيعي وقطيعك ،
  إن المراعى تكون وافرة  بكثرة

  أرسل لي رعاتك من أجل أن أعطيهم إرشادات
  وأن أضع خرافك بين أيديهم
  سنجمع إذاً خرافي وخرافك 

  .١" ونعمل أن يرعوا سوية 
ماري بأن المـدعوة نيـك خـاتوم   أخـت      كما تشير رسالة أخرى من أرشيف

ملك ماري زمري ليم امتلكـت قطعـان وفيـرة مـن األغنـام فـي المراعـي        
لألغنـام   سائل التي تؤكـد امـتالك مملكـة قطنـا    ومن الر.التابعة لمملكة قطنة 

 EA( أكيـزي المرسـلة إلـى أخنـاتون      طنارسالة ملك ق، والماعز والثيران 

55 : (  
  سيدي

  عربات سيدي إلى هنا عندما تصل عساكر و
                                                 

1- Dossin, G , ( Le Royaume de Qatna Au XVIII , Siecle 
avant Noter Ere D  Apres les Archives Royales de Mari ) ,  
Bulletin de L  Academie Royale de Belgique , 1954, 

P.417/425.                           
ا ً ر أيض اغز ـ :وانظ اري ،  س ل  ،ھ ة باب ى ، عظم د عيس ة خال ق، ترجم      ، دمش

   :نظراو.   ٧١ص ، م  ٢٠٠٢
ماعيل ـ ا اروق، س ا (  ،ف رفة  –قطن ديم  -المش ابلي الق د الب ائق العھ ي وث ات ، ) ف الحولي

  :أيضاً نظراو .  ٩٧ص ، م  ١٩٩٦،  ٤٢المجلد  ،األثرية السورية 
The Cambridge Ancient History , Vol II ,Part  1,P .19/20. 
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  فسيقدم الطعام الجيد والثيران واألغنام والماعز والعسل والزيت
  ١إلى عساكر وعربات سيدي 

وأن  تجارة الخيـول كانـت رائجـة فـي قطنـا      تشير نصوص  ماري إلى أن 
ة كانـت خيـوالً متميـز    بى في إسطبالت مملكـة قطنـا  الخيول التي  كانت تر

إشـخي أدد أن يرسـل لـه إلـى إيكـاالتوم        نابدليل أن إشمي دجن رجا ملك قط
يجـب ممـا   اثنين منها ، ولكنه بعد أن استلمها لم يقدر قيمتهمـا الماليـة كمـا    

 : ٢الذي كتب معاتباً أثار غضب وحفيظة ملك قطنا

  ليس هذا الكالم للقول " 
  ولكن دعني أبح وأروح عن قلبي 

  أنت ملك عظيم 
  لقد طلبت مني حصانين وقد أرسلتهما لك 

  من القصدير ٣مينة ٢٠وها أنت ترسل مقابلها  
  ألم تستلمها دون تردد ؟

  !!وترسل إلي هذه الكمية الزهيدة من القصدير 
  مرض قلبي

  شقل من الفضة ٦٦٠هو  فثمنها عندنا في قطنا
  من القصدير مينة ٢٠وأنت ترسل لي 

  أنت لست ملكاً عظيماً 
  . ٤! "لماذا فعلت ذلك 

ندما اكتشـفت كلمـة الخيـل أول مـرة فـي نصـوص       يجب اإلشارة إلى أنه ع
ماري كانت هناك دهشة بـين البـاحثين ألن وجهـة النظـر العامـة تقـول أن       

                                                 
 . ١٦ ص،  المرجع السابق، عيد ، مرعي - ١

2 - ( ARM   V  20 ) . 
ادل  - ٣ دة وزن تع ي وح ة ھ رام  ٥٠٥المين ادل  غ دة وزن تع يقل وح رام  ٨,٤والش . غ

اييس و األوزان  ول المق ر  .ح و  :انظ يم ، ھب د أرح دين ، أحم الد الراف اريخ ب ن ( ت م
اريخ إ ل الت ا قب ور م ل عص قوط باب ى س ب ، ) م . ق  ٥٣٩ل ة حل ورات جامع ، منش

   . ٣٣٩ص ، م  ٢٠٠٣
   .١٠٠ص ، المرجع السابق، فاروق،  سماعيلا -٤
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الحصان لم يّدجن في سـورية حتـى منتصـف األلـف الثـاني قبـل المـيالد        
وينسب ذلك إلى الميتانيين وأنهم هم أول مـن قـدم فـن تـدريب الخيـول فـي       

ما زال معتمـداً الـرأي الـذي يقـول  أن      سورية ولكن  وعلى الرغم  من أنه
العربات المسحوبة باألحصنة لم تلعب  أي جزء فـي المعـارك الحربيـة فـي     
بداية األلف الثانية قبل الميالد إال أنه لم يعد يوجد شـك أن الخيـول قـد عمـل     

والـدليل علـى ذلـك جـاء     ، على توليدها واستعمالها والمتاجرة بها وتـدريبها  
ية في ماري حيث تشير بعض هـذه النصـوص إلـى طلـب     من الرقم المسمار

شمشي أدد ملك آشور من ابنه يسماخ أدد حـاكم مـاري إلـى إرسـال بعضـاً      
من بغاله وخيوله باإلضافة إلى العربات المتنوعة مـن أجـل  االحتفـاالت فـي     

  .آشور
تشير رسالة  كتبت من قبل ملك مـاري زمـري لـيم إلـى السـيدة أداد دوري       

Adad –duri       هـي نبـع ومصـدر للخيـول      يذكر فيها أن مملكـة قطنـا
الجيدة وعلى الرغم أن هذه الرسالة تعرضت لعوامـل التلـف إال أنهـا تعطـي     

، فيكتـب   اإلسطبالت وتغذيـة الخيـول فـي قطنـا     صورة واضحة عن وضع
  :قائالً 

  حول الخيول البيضاء" 
  التي من قطنا

  والتي تسمع بها دائماً
  ١"تلك الخيول جيدة حقاً 

                                                 
1 - Dalley ,Stephanie , Mari and Karana ( Two Old 
Babylonian Cities ), Longman , London , 1984, P.159/164 .  

                                                                                    
  :نظر ا،وحول دخول الحصان إلى سورية  
دي ـ دين ،  الخال الح ال رقنا(  ،ص ي ش ة ف الت البري رق المواص ائل و ط ن وس      م

ديم  ورية ، ) الق ة الس ات األثري د ، الحولي       ، م  ١٩٧٨ – ١٩٧٧،  ٢٧/٢٨المجل
  .  ١٣١ص 
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من االكتشافات المثيرة في تل المشـرفة األثـري وجـود كميـات مـن عظـام       
الفيلة كانت موضوعة في غرفتين من غرف القصـر تعـود إلـى نحـو عـام      

يعد هذا أول اكتشاف لعظـام فيلـة فـي سـورية وهـو      . م  تقريباً . ق  ١٤٠٠
تجـري دراسـة هـذه العظـام     ( مهم لدراسة تاريخ البيئة الطبيعية في سـورية  

ن قبل عالمة الحيوان إيمانويلي فـيال مـن جامعـة ليـون الفرنسـية بهـدف       م
  ) .معرفة أصل الفيلة في سورية 

تاريخيــاً مــع تقــارير الفراعنــة المصــريين يمكــن ربــط هــذا االكتشــاف 
تحوتموس األول وتحوتموس الثالث عـن صـيد الفيلـة فـي غربـي سـورية       

الثالـث أنـه قتـل    يخبرنـا تحوتمـوس   . خالل حمالتهم على شمالي سـورية  
عندما عاد من نهارينـا وعبـر النهـر العظـيم     ، فيالً في بالد نيا الغربية  ١٢٠

تتكـرر القصـة ذاتهـا فـي سـيرة الجنـدي المصـري        . ذي المياه المعكوسة 
  :قائالً ، أمينيمحب الذاتية التي يذكر فيها أنه قتل الفيلة من أجل أنيابها 

  قاتل الجندي الشجاع ضد أكبرها 
  )خرطومه ( ه يده حياً وقطع ل

  لما كان واقفاً في الماء 
إال أنـه يشـير إلـى وجـود الفيلـة فـي       ، ربما كان العدد المذكور مبالغاً فيه 

منطقة نيا التي يبدو أنها كانت تقـع فـي منطقـة العاصـي األوسـط وبالتـالي       
ـ    د تمـت تربيـة   يمكن االستنتاج من جميع هذه المعطيات األثرية أنـه ربمـا ق

  .  ١ ي منطقة قطناالفيلة ف
  :الزراعة  –ب 
كانـت الزراعـة قـد خلفـت وراءهـا تاريخـاً        عصر ازدهار مملكة قطنا في

كمـا  . سنة تم خاللـه شـيئاً فشـيئاً تـدجين النبـات       ٥٠٠٠طويالً ال يقل عن 
وجرى أيضاً تطوير األساليب الزراعية بتكييفهـا مـع البيئـة المتغيـرة ومـع      

  .افية ومع األهداف االقتصادية والسياسية الحاجات البشرية المادية والثق

                                                 
 . ١٣  ص،  جع السابقالمر، عيد،مرعي  - ١
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من الممكن تقسيم الفترة الزمنيـة الطويلـة التـي اسـتغرقها عصـر البرونـز       
القديم المبكر إلى فترات مختلفة ليس فقـط علـى الصـعيد التـاريخي الثقـافي      

  .وإنما أيضاً على الصعيد المناخي 
القـديم حـوالي   بينما كانت المستوطنات الريفية فـي بدايـة عصـر البرونـز     

ــوب  . ق  ٣٠٠٠ ــورية وجن ــمال س ــي ش ــي ف ــا الزراع م يقتصــر إنتاجه
فقـد حققـت بعـد سـنة     ، األناضول على تغطية الحاجـة الفرديـة الخاصـة    

  . بعض دول المدن الكبيرة فائضاً من اإلنتاج الزراعي  م . ق  ٢٦٠٠
تغيـرات  شهدت مناطق الشرق القديم في أواخر األلـف الثالـث قبـل المـيالد     

وتؤكـد  ، واصلة فـي األنظمـة السياسـية واألنمـاط االقتصـادية السـائدة       مت
األبحاث المناخية سيطرة الجفاف على منـاطق واسـعة مـن سـورية القديمـة      

كمـا تشـير األبحـاث المطبقـة علـى البـذور       ، قبل الميالد  ٢٠٠٠نحو عام 
والحبوب العائدة إلى هذه الفترات إلـى تراجـع ملحـوظ فـي كميـات الميـاه       

وافرة ما أثر سلباً  علـى الواقـع الزراعـي فـي منـاطق الشـرق القـديم        المت
  .  ١وظهور المجاعات في بعض المناطق

لم تؤثر التغيرات المناخية الطارئـة علـى مملكـة قطنـا التـي تمكنـت مـن        
الحفاظ على نشاطها الزراعي بفضل وجود العديد مـن الينـابيع التـي سـاهمت     

  .زراعية الغذائية في منع حصول تراجع في المحاصيل ال
فـي هـذه الفتـرة الزمنيـة بـالحبوب      تجلت أهم المحاصيل الزراعية القطنيـة  

ــل الشــعير والشــوفان والقمــح والحنطــة والقرعــة والعــدس             والبقــول مث
كمـا اهتمـت   . و البازالء إضافة إلى األشجار المثمرة مثل الزيتـون والكرمـة   

االهتمـام بمـادة الكتـان    ج لكـن هـذا   مملكة قطنا بزراعة الكتان المهم للنسـي 
كمادة أولية للنسيج تراجع في أواخـر عصـر البرونـز القـديم وحـل محلـه       

  .االهتمام بمادة الصوف كمادة أولية للنسيج منذ عصر البرونز الوسيط

                                                 
- ١٤٠ص ، المصدر السابق ، ليونور بينا،  إمانويله و شوكارو  ، فيال سيمونه و ، ريل -  ١

١٤٢ – ١٤١ . 
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ونـز القـديم حـول مدينـة قطنـا      وجدت األراضي الزراعية في عصـر البر 
تمكنـت مملكـة قطنـا    ، رات ثالثـة كيلـومت  عن يط ال يتجاوز قطره ضمن مح

لسـد   خالل هذا العصر من انتـاج المحاصـيل الزراعيـة الغذائيـة الالزمـة     
  .حاجات سكانها 

وتشـير  ، لم يتغير واقع المحاصيل الزراعية خالل عصـر البرونـز الوسـيط    
األبحاث إلى أن الشعير ظل النبتة الزراعيـة الرئيسـية لسـكان مملكـة قطنـا      

ـ  كمـا  ، ره مـن المحاصـيل الزراعيـة األخـرى     لتحمله الجفاف أكثر من غي
أشارت األبحاث إلى انعدام زراعة الكرمة فـي مملكـة قطنـا خـالل عصـر      
البرونز الوسيط الذي تراجعت خالله الزراعـة نسـبياً فـي المملكـة نتألثـرة      

  .بالتغيرات البيئية والمناخية الطارئة على مناطق الشرق القديم عموماً
اجع الزراعة عن واقعهـا الـذي كـان سـائداً فـي      أكدت الدراسات استمرار تر

ظهر التراجـع بشـكل واضـح فـي عصـر البرونـز       ، عصر البرونز القديم 
االحتياطـات المائيـة التـي كانـت موجـودة فـي       الحديث الذي تحولت خالله 

مملكة قطنا إلى مستنقعات موسـمية كمـا تعرضـت طبيعتهـا إلـى أضـرار       
  . ١فادحة بسبب قطع األشجار والرعي

العوامل التي أثرت سلبياً علـى الزراعـة القطنيـة فـي عصـر البرونـز        من
الحديث فرض الضرائب علـى العـاملين فـي الزراعـة إضـافة إلـى عـدم        
االستقرار السياسي وظهور الصراعات العسكرية مـن أجـل الهيمنـة وفـرض     
النفوذ على مناطق سورية القديمة والتـي انتهـت بالنسـبة إلـى مملكـة قطنـا       

  .قبل الميالد تقريباً  ١٣٤٠لى يد الحثيين نحو عام بتدميرها ع
أن الشعير سيطر علـى النشـاط الزراعـي القطنـي وكـان يعـد       يمكن الجزم 

بالمقابل نجـد تحـوالً فـي طبيعـة     ، المحصول الزراعي الرئيسي للمملكة قطنا 
التعامل مع القمح الذي تحول في عصـر البرونـز الحـديث إلـى مـادة لـدفع       

واتخذ طابعاً نخبويـاً خاصـاً باألسـرة المالكـة     ) انب الشعير إلى ج( الضرائب 

                                                 
  . ١٤٢ – ١٤١- ١٤٠ص ، المصدر السابق - ١
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مـن المحاصـيل الزراعيـة المهمـة فـي مملكـة قطنـا         .و أغنياء المملكـة  
  . الزيتون الستخراج زيته 

ال يمكـن الجـزم   ، نظراً لوجود عدد كبير مـن النباتـات البريـة فـي قطنـا      
أن النصـوص  ومـا يؤكـد هـذا الـرأي     بوجود نظام للري المنظم والشـامل  

  . ١  الكتابية المكتشفة ال تقدم أي دليل على ذلك
قـد اهتمـت بزارعـة النخيـل لتـوفر الشـروط        يمكن االعتقاد أن مملكة قطنا

المناخية المالئمة لزراعتها ولوجود الكثير مـن الرسـومات الجداريـة الملونـة     
  .   التي تصور أشجار النخيل في بعض قاعات قصورها 

    
  :الصناعة  –ج  
 :صناعة العربات الخشبية  -١

وجود صناعة متميـزة للعربـات الخشـبية ويسـتدل علـى       مملكة قطنا شهدت
أمـوت بيـل قـد قـدم      أن ملك قطنا التي ذكرت نصوص ماري الملكية ذلك من

 ARM XX I 255[ إلى القصر الملكي في ماري عربـات خشـبية سـريعة    

– XX        275   [  ـ ]     ARM XX      547[ الخمـر  نوجـرار م
ويـدل هـذا   ]     ARM XX V 35 , 43[  وأواني معدنيـة ذهبيـة وفضـية    

   وعلـى ازدهـار صـناعة العربـات     االقتصـادية لمملكـة قطنـا   على القـوة  
  .الخشبية 

  :صناعة الفخار  - ٢
أعطت  التنقيبات  األثرية الكثير من المعلومات الهامـة حـول تصـنيع الفخـار     

ـ   ار القطنـي وتقاليـده مـن حيـث التحضـير      والتقنية المتبعة في تصـنيع الفخ
والتشــكيل والتجفيــف والشــي والتبريــد وخــزن المــواد األوليــة والخــزن 

  . التمهيدي ونقل البضائع 
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منطقة تصنيع الفخار الواقعة  في أعلـى تـل المشـرفة األثـري عملهـا      بدأت 
 تقريباً في بداية األلف الثاني قبل الميالد  وقد كانت منطقـة إنتـاج بسـيطة ثـم    

  .م تقريباً. ق  ١٦٠٠ – ١٨٠٠بلغت ذروة توسعها خالل الفترة مابين  
فـي الجانـب الشـمالي مـن منطقـة ورشـة تصـنيع        ( تم اكتشاف معطيات 

فـوق سـطح ممـر     جود القوي لهذه الصناعة حيـث عثـر  توضح الو )الفخار
علـى  العشـرات    ،تين مجهزتين بأفران ومنشـآت أخـرى   طيني يقع بين منطق

مـع أثـار حـوافر العديـد مـن       -كبـاراً وصـغاراً    -البشـر  من أثار أقدام
  .األحصنة وهي محفوظة بشكل جيد

يوحي هذا الدليل بأنـه كـان يجـري اسـتخدام األحصـنة لنقـل الفخاريـات        
المصنعة في تلك المنطقة وارتبطت أثـار حـوافر الخيـل بسلسـلة مـن أثـار       

كـان يجـري    أخرى دائرية الشكل ناجمة عن القواعد السـفلية للجـرار التـي   
شّيها فـي األفـران المحاذيـة ويالحـظ أن أثـار أقـدام البـالغين واألطفـال         
المتروكة على السطح الطيني فـي منطقـة التصـنيع الفخـاري  جعلـت مـن       
الممكن تأكيد افتراض  أن هـؤالء العمـال لـم يكونـوا حفـاة وإنمـا انتعلـوا        

جلـدي أو   خفافاً بسيطة تتألف من نعال تـربط إلـى األقـدام بواسـطة ربـاط     
  . ١شريط قماشي

 – ١٦٠٠نحـو  (تم التخلي عن هذه المنطقـة فـي عصـر البرونـز المتـأخر      
ــدي    ،)م . ق ١٤٠٠ ــه موران ــث دانييل ــري و الباح ــب األث ــف المنق ويص

يجـب اإلشـارة أن هـذه     : (بوناكوسي ورشة تصنيع الفخار المكتشـفة قـائالً   

                                                 
1 -Bonacossi , Daniele Morandi , ( The Pottery 
Manufacturing Area on the  Summit of the Acropolis ), The 
Metropolis of the Orantes ,Damascus , 2005, P. 40. 

:                                                                                وانظر أيضاً   
Bonacossi ,Daniele Morandi ,  ( The Central Mound of the 
Qatna Acropolis in the Bronze and Iron Ages: operation J ) 
,Akkadica , 124 , 2003, P. 107. 
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كبيـرة عرفـت حتـى    ر بكميـات  الورشة تمثل أكمل وأكبر منشأة إلنتاج الفخـا 
وجـد فـي منطقـة التصـنيع     . سورية من األلف الثاني قبـل المـيالد   اآلن في

الفخاري قطاعات منفصلة عـن بعضـها متخصصـة وظيفيـاً للقيـام بجميـع       
المراحل الجزئية لعملية اإلنتاج بـدءاً مـن تحضـير الغضـار فـي أحـواض       

اسـطة  كبيرة للترسيب مروراً بعجنه فـي أحـواض صـغيرة تـزود بالمـاء بو     
ثـم مرحلـة التشـكيل    ، شبكة من القنوات الكثيفـة والمتشـعبة تحـت األرض    

على أقراص تصنيع الفخار ثم تجفيفهـا علـى السـطوح الكبيـرة المخصصـة      
كانـت  . لهذا الغرض وأخيراً شيها فـي أفـران مختلفـة األحجـام واألشـكال      

 لألفران المقببة فتحة عمودية مصنوعة من قطـع اآلجـر لخـروج الـدخان أو    
              كــان الفــرن يتــألف مــن حجــرة ســفلى. كانــت مطمــورة فــي األرض 

وحجرة عليـا كانـت تكـدس فيهـا      -خشب أو زبل حيواني جاف  -  للوقود 
وكانـت  . األواني الفخارية المطلوب شـيها فـوق بعـض فـي جـرن مثقـب       

الغازات الساخنة تنطلق من حجرة االحتراق أو الموقـد متسـربة عبـر الجـرن     
            ألعلــى إلــى حجــرة الشــي حيــث تحــّول التشــكيالت الخــام إلــىنحــو ا
عثـر فـي هـذه الورشـة      .وكان سقف حجـرة الشـي مغطـى بقبـة     . فخار 

وأخـرى  . الفخارية على جـرار بمقـاييس  مختلفـة لحفـظ المـواد الغذائيـة       
  .    ١ ) لتخزين المنتجات الزراعية

  :صناعة األقمشة والصباغة  – ٣
 )٢٠٠ص،٣٢الصـورة  (صـغيرة جـداً   الالقماشـية  قطع ن المجموعة موجدت 

إلـى عمليـة تمعـدن    تعرضت القطـع القماشـية   . في المدفن الملكي في قطنا 
ولكن عنـد النظـر إليهـا تحـت المجهـر تظهـر       ، خالل آالف السنين  نادرة

  .الناعمة وألوانها  بنيتها النسيجية 

                                                 
ي  - ١ دي ، بوناكوس ه موران ي ( ، دانييل اج الكم ي  –اإلنت ا ف ي قطن ة ف ات الحرفي الورش

اني ق  ف الث ة ، )  م. األل ورية القديم وز س ا  –كن ة قطن اف مملك ود ،اكتش ة محم ترجم
 . ١٤٨ ص، م  ٢٠٠٩، شتوتغارت، متحف فورتمبرغ ،كبيبو 
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بسـة وصـناعة      كشفت هـذه األقمشـة عـن اهتمـام المجتمـع القطنـي باألل      
النعومـة الفائقـة التـي ال يمكـن أن      وجودب هذه المالبس بقايا تميزت، القماش 

كمـا تميـزت   ، تتحقق إال عند استعمال خيـوط مغزولـة بشـكل نـاعم جـداً      
بصـباغتها  و  النقوش الملونـة ذات التشـكيالت الهندسـية   بوجود مجموعة من 

وهـذا مـا    مـن الـذهب  تزينيـة   رجوان األصلي وتزويدها بأزرار وقطـع باأل
  .يؤكد عودة هذه األقمشة والمالبس إلى نخبة المجتمع القطني

بكثافـة  تميـزت  من خيوط صوفية شـديدة الدقـة    صنعت معظم االقمشة القطنية
دلـت األبحـاث   . خيطاً فـي السـنتيمتر المربـع الواحـد      ٧٠عالية تصل إلى 

ــا    ــر خيطه ــا أن قط ــة عليه ــرأس   المطبق ــعرة ال ــر ش ــاوي قط             يس
  .البشري  

كميـة مـن    عـن  كشفت األعمال األثرية المنفذة فـي تـل المشـرفة األثـري     
وأكـدت  ، لتـزيين المالبـس  تسـتعمل كملحقـات   التي كانت األقمشة المزخرفة 

األبحاث األثرية المطبقة على بقايا المالبس تميزها بتنـوع ألوانهـا التـي تمتـد     
البنفسـجي وحتـى اللـون    من اللون األحمر المائـل إلـى األرجـواني عبـر     

           رجــوان األتحتــوي علــى   هــاألوانو أن جميــع تــدرجات  األزرق 
اللقـى التـي   أن ( يؤكد كل من نيكول رايفـارت و جوليـا باتشـيلي    . صلي األ

ليست أقدم قماش ملـون بـاألرجوان وحسـب وإنمـا تعـد       عثر عليها في قطنا
مختلفـة للـون األرجـواني    مصدراً أصلياً فريداً من نوعه لحقـل التـدرجات ال  

  . ) داخل حلقة واحدة من النقشات
وجـود مصـبغة لألرجـوان بـدليل     أكدت األعمال األثرية المنفذة في الموقـع  

ـ    وجود ا الداخليـة آثـار واضـحة    شظايا وكسرات فخارية تظهـر علـى جهته
  .  ١تم التأكد منها بالتحليل الكيميائي لألرجوان 
  : صناعة صياغة الذهب  -٤

                                                 
ارت  - ١ ول و، رايف يلي  نيك ا ، باتش ذھب : ( جولي األرجوان وال ع ب ي مرص  –رداء ملك

ي دفن الملك ي الم ية ف ة القماش ى األثري ة ، )  اللق ورية القديم وز س ة  –كن اف مملك اكتش
ا  و ،قطن ود كبيب ة محم ورتمبرغ ،ترجم ف ف توتغارت، متح   ٢١٧ ص، م  ٢٠٠٩، ش

٢١٩ – ٢١٨ . 
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الكثيـر مـن   لبعثات األثرية العاملة في تـل المشـرفة األثـري علـى     ت اعثر
  .على وجود ورش لتصنيع الذهب دلت المصوغات الذهبية التي

فـي بعـض جوانـب إنتاجهـا      ورشـات صـياغة الـذهب القطنيـة      تأثرت 
مصـوغات   ويؤكـد ذلـك وجـود   ، واإليجيـة   والرافديـة  ت المصريةبالتأثيرا
جسده جسـد أسـد مـع أجنحـة     ( طوري المجنح طائر العنقاء األس مثلذهبية ت

و ذهبيـة لإللـه حـورس المصـري     اللوحة ووجود ال، )وله رأس طير جارح 
عـن مشـاهد    رسـوماتها  المصوغات التي تعبـر إضافة إلى لوحة جعبة السهام 

  .الصيد 
قـروط ذهبيـة عليهـا    ( على العديد من القطع الذهبيـة المتنوعـة منهـا    عثر  

ارف هندسـية ولوحـة الشـمس الذهبيـة وقطعـة      صور لحيوانات وبشر وزخ
أن غالبيـة القطـع    ويؤكـد الباحـث بيتـر بفيلتسـنر    )  ذهبية تمثل كف إنسان

صـنعها فـي ورش تصـنيع الـذهب     هي من تصنيع محلي تـم  القطنية الذهبية 
  .  )١٨٦ص،١١-١٠الصور( في قطنا
 المكتشفة في مملكـة قطنـا بوجـود مجموعـة مصـنوعة      اللقى الذهبية تميزت

ـ    وهي تعد مـن  طريقة النقر من الخلف ب ا مـن  أجمـل التحـف األثريـة وأهمه
لهـا  صـفائح  تشكلت هـذه المصـوغات علـى هيئـة     ، الناحية التاريخية الفنية 

شكل بطاقات تعريف كانت مخاطة على قمـاش أو جلـد ويشـهد علـى ذلـك      
وجـدت هـذه اللقـى الذهبيـة     (  وجود صفوف من الثقوب على امتداد أطرافها

ة الرئيسية من المدفن الملكي  ووضـعت فيـه كنـوع مـن العطايـا      في الحجر
  .  ١ )المقدمة لألموات 

يـة ذات طـابع   أسـاليب محل عـن وجـود    المصوغات الذهبية القطنيـة تكشف 
وخير مثال عن ذلـك رأسـا البطتـين المصـبوبان     .  في صياغة الذهب  متميز

ـ        ، من الـذهب          دفناللـذان عثـر عليهمـا فـي الحجـرة الجنوبيـة مـن الم

                                                 
نر  - ١ ر ، بفيلتس د ( ،بيت د والتجدي ين التقلي ا  –ب ي قطن ذھب ف نيع ال وز ، )  ورش تص كن

ة  ورية القديم ا  –س ة قطن اف مملك و ،اكتش ود كبيب ة محم ورتمبرغ ،ترجم ف ف ، متح
 .٢٢٧- ٢٢١ ص، م  ٢٠٠٩، شتوتغارت 
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يتجـه   بعضـهما بينمـا    تتجه الرقبتـان نحـو  في هذه القطعة الذهبية ،  الملكي 
بـين رأسـي البطتـين رايـة     تنتصب و. الرأسان بصورة متعاكسة نحو الخارج 

يشـير الباحـث بيتـر بفيلتسـنر      .صغيرة لإللهة حاتحور تعطي تأثيراً مصرياً 
أن هـذه القطعـة غيـر العاديـة      : (إلى أهمية وتميز هذه القطعة الذهبية قائالً 

ويعتقد بأنها كانت مقبضـاً إلنـاء لتـزيين الوجـه     . تعتبر نتاجاً سورياً خالصاً 
مع صحفتين من الخشب مثبتتين على رقبتي البطتين لم يتبـق مـا يشـهد علـى     

وهـذه األوانـي المسـتعملة لتـزيين الوجـه      .وجودهما سوى السدادة الذهبيـة  
لكـن المنطقـة الرئيسـية    ، مـن مصـر أيضـاً   والتي تحمل رأس بطة معروفة 

إال أنهـا كانـت تصـنع عـادة مـن العـاج       .لتصنيعها وانتشارها كانت سورية 
ولـذلك فـإن   . وكان لها في العادة رأس بطة واحد مثبت على أحـد الجوانـب   

تعد بسـبب مادتهـا وبسـبب رأس البطـة      ذه القطعة التي عثر عليها في قطناه
  . ١ )  مثيل لها في فن الشرق القديمالمزدوج تحفة فريدة قطنية ال

  :صـنـاعـة الـخمـور -٥
صـناعة البيـرة والمشـروبات الكحوليـة فـي       اً فـي تطورعرفت مملكة قطنا 

وقد سـاعدها علـى ذلـك تطـور الزراعـة التـي       ،  األلف الثاني قبل الميالد
  .قدمت المواد األولية الالزمة لها 

شـرفة وجـود كثيـف ومزدهـر     أكدت األعمال األثرية المنفـذة فـي تـل الم   
م علـى لـوح طينـي عليـه نـص       ٢٠٠٣ندما عثرت عام لصناعة الخمور ع

   K . 701وجد هذا اللـوح الـذي يحمـل التسـمية     ، مكتوب بالخط المسماري 
ـ و يتضـمن  في قصر المدينة السـفلى   قائمـة بمخصصـات    ه المسـماري نص

ـ     ٥٠٠البيرة التي كانـت تـوزع علـى حـوالي      ن رجـل مهمـتهم الـدفاع ع
  . من البوابة الرئيسية لمدينة قطنا بالقرب الموجودة مختلفةالمنشآت ال

تتـألف مـن حـوالي مائـة      مجموعة من الرجال كانـت    K .701اللوح يذكر 
 مكلفـة بحراسـة   كانـت هذه المجموعـة  ، من مدينة تدعى أراتوم جاؤوا رجل 

 كانـت أنهـا   ويـذكر الـنص  ،  ) إحدى بوابـات السـور   وهي ( بوابة القصر 
                                                 

 .  ٢٢٧- ٢٢١ ص، المصدر السابق - ١
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تحصل  على كمية مـن البيـرة أقـل ممـا تحصـل عليـه بقيـة مجموعـات         
  . ١الحراسة 

كانت البيرة توزع على العاملين في القصـر الملكـي أو فـي البيـوت الهامـة      
وكانت تعتبر كالنبيذ األغلـى ثمنـاً مـن المشـروبات الشـائعة فـي سـورية        

  .القديمة 
البرونـز فـي   أوضحت العديد من النصـوص الكتابيـة العائـدة إلـى عصـر      

سورية كيفيـة تصـنيع البيـرة وأن جـودة نوعيتهـا تتعلـق بكميـة الشـعير         
  .المستعملة عند تخميرها 

ما إذا كانت البيـرة تقـدم للحـراس فـي مناسـبات         K.701النص  ال يحدد 
 خاصة فقط أم كانت توزع علـيهم لتغطيـة حـاجتهم اليوميـة المعتـادة لكنـه      

          ومثيالتهــا مــن المشــروبات (  ؤكــد علــى وجــود إنتــاج متطــور للبيــرةي
  .  ٢ مملكة قطنا في) الكحولية 

اسـتناداً إلـى    – عي أن تكون قد وجـدت فـي مملكـة قطنـا    من المؤكد والطبي
عمرها الطويل نسبياً في األلف الثاني قبل الميالد وإلـى اتسـاع المنطقـة التـي     

لبـي  العديـد مـن الصـناعات التـي ت    –سيطرت عليها في سـورية الوسـطى   
الحاجــات الضــرورية والمتناميــة للقصــر والقــوات العســكرية والمجتمــع 
القطني كصناعة األسلحة ومعالجـة المعـادن والصـناعات الغذائيـة المعتمـدة      

لكن األعمـال األثريـة المنفـذة فـي     . على المنتجات الزراعية كعصر الزيوت 
    تل المشـرفة األثـري إلـى اآلن لـم تعـط معلومـات واضـحة وصـريحة        

  .     ولها  ح
  :التجارة القطنية –د 

رافق االنتقال من األلف الثالث إلى األلف الثـاني قبـل المـيالد ، تحـول هـام      
في المجالين السياسي واالجتمـاعي فـي سـورية القديمـة ، وقـد أثـر ذلـك        

                                                 
دم   - ١ بر، آي ة(  ،يس ات المدين ن بواب رة  ع ة ، )  والبي ورية القديم وز س اف  –كن اكتش

ا  ة قطن و ،مملك ود كبيب ة محم ورتمبرغ ،ترجم ف ف توتغارت، متح   ص، م  ٢٠٠٩، ش
١١٥  

  . ٥ ص،  المرجع السابق،عيد  ،مرعي  - ٢
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التحول على التجارة بشكل خـاص واالقتصـاد بشـكل عـام ، فانهيـار دولـة       
ـ    ركـائز   نوذ األمـوري  وترسـيخ األمـوريي   ساللة أور الثالثـة وتوسـع النف

حكمهم في بالد الرافـدين وسـورية وصـعود نجـم العيالميـين فـي جنـوب        
غرب إيران وتدخل القصر الحاكم في جزيـرة كريـت فـي تجـارة المشـرق      

  .١كل هذه األمور خلقت إطاراً سياسياً جديداً للتجارة 
كهـا إيـبال فـي األلـف     كذلك فإن األهمية السياسية واالقتصادية التي كانت تمل

الثالث قبل الميالد أصبحت في بداية األلف الثـاني  قبـل المـيالد بيـد حلـب      
يضاف إلى ذلك أن طريق القوافل الـذي يمـر بباديـة الشـام أصـبح ينـافس       

فـي  وسـط    قتصادي لمدينـة قطنـا  الطريق الشمالي وساعد على االزدهار اال
  .سورية 

التجـارة الرافديـة نحـو الغـرب أي      هذه المتغيرات في تحويل أنظارساهمت  
نحو بالد الشام كما زاد واردات دويالت سـورية القديمـة مـن مـرور تجـارة      
النحاس والعقيق والالزورد التي كانت تمتد من أفغانسـتان شـرقاً إلـى جزيـرة     

ولعبت منطقة الفـرات األوسـط ومنطقـة وسـط سـورية دوراً      . كريت غرباً 
  .كهاماً في التجارة السائدة آنذا

كان للعالقات السياسية في األلـف الثـاني قبـل المـيالد  دوراً مـؤثراً علـى       
يدل على ذلك طلـب الملـك حمـورابي البـابلي مـن ملـك       . التجارة وطرقها 

وملـك يمحـاض كـي     لتوسط إلحالل السالم بين ملك قطنـا ماري زمري ليم  ا
  .٢ال تتأثر التجارة ومداراتها 

                                                 
1- Dossin ,G    , ( Les Archives Economiques du Palais de 
Mari ) , Syria , Tom XX , 1939, P 97.                      

                   
 

2– Dossin, G   , ( Les Archives Economiques du Palais de 
Mari ) , Syria , Tom XX , 1939, P 98.                      

                          
ر  ل ـ : وانظ ت ،كلينغ ا(  ،ھورس ط و التج رات األوس ابلي الف د الب الل العھ ة خ رة الدولي

  .                       ٢٥٥ص ، م ١٩٨٤،  ٣٤مجلد ، الحوليات األثرية السورية ، )  القديم 
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إشارة أرشـيف مـاري الملكـي إلـى      دينة قطناعلى األهمية التجارية لمما يدل 
األكادية هي صـيغة مشـتقة مـن األصـل     ) كاروم ( وجود كاروم فيها وكلمة 

وتدل على ما يشبه الغرف التجاريـة فـي العصـر الحـديث     ) كار (السومري 
وقد كان ملتقى للتجار لما كان يحققه لهم من إقامـة عالقـات تجاريـة واسـعة     

مـن وظـائف   . متنوعـة فـي إطـار مـنظم     وعقد صفقات بخصوص بضائع 
ولـه هيئـة للنظـر فـي     ، الكاروم ضبط العالقات التجارية وتحديـد األسـعار  

موضوعات الخالف التجاري وتحكيمه وقد شـكلت هـذه الهيئـة قـوة إداريـة      
ممـا دفـع السـلطة الحاكمـة إلـى التنسـيق       . مستقلة ذات تأثير ونفوذ واسع 

سياسـياً واقتصـادياً تحقيقـاً للمنفعـة     والتحالف معها واالستفادة مـن دورهـا   
لكن هذا الدور ضعف الحقاً عنـدما عمـل القصـر الملكـي علـى      . المتبادلة 

 .الهيمنة على النشاط التجاري بشكل مباشر 

مرسـلة  مـن صـدقم لناسـي والـي      ١تـدل عليـه رسـالة    وجود كاروم قطنا
كركميش إلى ملك ماري زمري ليم يخبـره  فيهـا بموضـوع خـالف حـول      

تعـرض  .  كركميش علـى شـخص أو عائلـة مـن قطنـا      قديم لتاجر من دين
الرسالة مطالبة المدعو نبي سين من كركميش بدين قـديم ألبيـه علـى شـخص     

، وهنـا   ابن أخ لـه مقـيم فـي قطنـا    ويطلب أن يعيده له ، متوفى على األرجح
و إلـى هيئـة المركـز     ه رسـالة إلـى حـاكم قطنـا    يرسل والي كركميش مع

يطالـب ابـن أخ المـدين     لحل مشـكلته ، وفـي كـاروم قطنـا    فيها التجاري 
                 بتســديده أو أن يقســم بأنــه ال يعــرف شــيئاً عــن الــدين ولــم      

  . ٢يسمع عنه، فيقسم ، وتظهر هذه الوثيقة أن الدائن يبقى غير راضٍ  
مرتبطة بالمواصـالت البريديـة والتبـادل التجـاري السـلعي فـي        كانت قطنا

تشـير نصـوص مـن مـاري إلـى أن الحكـام كـانوا        . القديم منطقة الشرق 

                                                 
1 -  (ARM  I   26 ). 

ماعيل ا -٢ اروق ، س اري (  ،ف ز التج اروم   –المرك ف  –  Karumك ي األل ف
يالد  ل الم اني قب ورية ، الث ة الس ات األثري ص ، م  ١٩٩٨ ، ٤٣د المجل، الحولي

١٠٥. 
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يتبادلون الهدايا ويحرصون أشـد الحـرص علـى تسـاوي قيمـة اإلرسـاليات       
  .التي كان ناقلوها يزودون بالمؤن ويرافقهم ثلة من حرس الشرف 

صلة الوصل بـين منـاطق السـاحل الشـرقي للبحـر المتوسـط        كانت قطنا 
ين النهرين وغيرهـا مـن المنـاطق األبعـد     ومصر ومنطقة بحر إيجة وبالد ماب

ومما احتل أهمية خاصـة  فـي هـذا الصـدد تجـارة القصـدير       . نحو الشرق 
القادم من منطقة بدخشان األفغانية والذي كان يشـكل المـادة األوليـة الالزمـة     

ومـن البضـائع المتداولـة األخـرى     . لتحويل النحاس القبرصي إلـى برونـز   
سـتعملة لصـنع الحلـي والـالزورد الـذي كـان       آنذاك األحجار الكريمـة الم 
وبعض أنـواع األقمشـة والملبوسـات وأقـواس     ، مرغوباً بسبب لونه األزرق 

إال أن النصــوص المكتوبــة ال تقــدم معلومــات عــن . الرمــي  والخمــور 
فهنــاك نــص مــن مــاري       . عــن النقــل  البضــائع وحســب بــل وأيضــاً

)ARM 1 66 (لمـدة عشـرة أيـام كحـد      يتحدث عن لزوم وجود مؤن  تكفي
ـ   رات عبـر الباديـة السـورية إلـى     أقصى للسفر على الطريق المتبع مـن الف

وهذه إشارة إلى المدة الزمنيـة العاديـة التـي تسـتغرقها الرحلـة مـع       . قطنا
  .١األخذ في الحسبان دوماً بعض التأخر الذي قد يحدث خالل الطريق  

تجاريـة التـي كانـت    من خالل أرشيف ماري الملكي يمكن رصـد الطـرق ال  
طـرق  تربط بين بالد الرافدين والساحل المتوسـط عبـر سـورية عمومـاً وال    

مـع الفـرات األوسـط عبـر الباديـة السـورية        التجارية التي تـربط قطنـا  
يبدو أن الطريق الصحراوية كانت تـزداد أهميتهـا عنـدما تكـون     . خصوصاً 

مثلمـا كانـت     العالقات سيئة بين دول بـالد الرافـدين ودول شـمال سـورية    
عليه الحال قرب نهاية القرن التاسع عشـر ، عنـدما سـاءت العالقـات بـين      
شمشي أدد اآلشـوري ومملكـة يمحـاض تحولـت معظـم القوافـل التجاريـة        
الساعية بين بالد الرافـدين وسـورية وصـوالً إلـى سـواحل المتوسـط إلـى        

                                                 
ليكل - ١ ت ، نغ دارھا (  ،  ھورس ا وانح ار قطن ل –ازدھ اني قب ف الث ي األل ا ف    قطن

يالد   ة ، ) الم ورية القديم وز س ا  –كن ة قطن اف مملك و ،اكتش ود كبيب ة محم ف ،ترجم متح
   .٤٠ص ، م  ٢٠٠٩، شتوتغارت، فورتمبرغ 
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فر طريق البادية رغم صعوبتها وخطورتها مـن حيـث الشـروط البيئيـة وتـو     
 .١المياه والشروط األمنية وإمكانية تعرض هذه القوافل لغزوات البدو 

فيما يسمى اصطالحاً بعصر أرشيف ماري كان يمكن رصد ثـالث نقـاط لهـذا    
والنقطة وهذا منطلق أعلى، ٢الطريق  نحو البادية السورية تنطلق أولها من أبا توم

والطريق األسفل ينطلق من الثانية تنطلق من عند منطقة حلبية وهذا منطلق أوسط 
من عنـد   عند دور يخدون ليم ، ويمكن إضافة إلى هذه المسالك مسلكاً أخر يغادر

هـذه الطـرق   بعد إلى المسلك األدنى ويبدو أن  وينضم فيما)العشارة الحالية(ترقا
ومنها إلى القـريتين  ومنها إلى تدمر فقطنا كانت تلتقي عند منطقة السخنة الحالية 

ن الممكن التوجه أيضـاً مـن   ومن ثم إلى منطقة دمشق وكان م) اشاال ن(الحالية  
                السـوري وخاصـة  ص وعبر فتحتها إلـى مـدن السـاحل    عبر منطقة حم قطنا
فإن الطريـق   وكما تشير إحدى وثائق األرشيف الملكي في ماري، وجبيل  أرواد

  .كانت تستغرق عشرة أيام  بين ترقا ومملكة قطنا
ن الطرق التجارية التي كانت تمـر بمنطقـة تـل المشـرفة فـي فتـرة       أيضاً م

األلف الثاني قبل الميالد الطريق القادم من الشـمال مـن منطقـة حلـب جنوبـاً      
فدمشق ومن ثم نحو مناطق فلسـطين وهـذا الطريـق كـان يمـر       صنحو حم

  .إما عبر مناطق سهلية أو عبر األودية 
يقـاً اسـتخدم للـربط بـين شـمال      شكل وادي نهر العاصي على امتـداده طر  

سورية وجنوبها كما تم استخدام مجـرى نهـر العاصـي  لنقـل البضـائع وإن      
لم يكن بالحجم نفسه الستخدام نهري الفرات و دجلـة ومـن المعلـوم أن هـذه     
المنطقة اتخذت كصـلة للوصـل بـين سـورية  الداخليـة وسـواحل البحـر        

ـ    ت تختـرق سلسـلة الجبـال    المتوسط  وذلك عبر الممرات الجبليـة التـي كان
الساحلية الممتدة من األمانوس شماالً إلى جبال الكرمـل فـي فلسـطين فهنـاك     
مثالً الطريق المنطلق مـن شـمال سـورية عبـر سـهل العمـق إلـى أالالخ        

                                                 
ل  -١ ت ،كلينغ ة ( ،ھورس ارة العالمي دمر والتج زي ت ر البرون ي العص ات ، ) ف الحولي

 . ١٢٨ص ، م  ١٩٩٦،  ٤٢مجلد ، األثرية السورية 
  . ١٧٩ص ،  ٣الخريطة رقم : انظر ، حول موقعھا  -  ٢
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أوغاريت أو من منطقة حمص عبـر وادي العاصـي إلـى مـوانئ أوغاريـت       
لتـالي كانـت منـاطق    وبا ١و أرواد و جبيل ومن ثم جنوباً إلى صيدا وصـور  

تشكل عقدة مواصالت لمعظـم القوافـل التجاريـة السـاعية بـين        مملكة قطنا
وممـا يشـير إلـى أهميتهـا     [ مناطق الشمال والجنوب أو الشـرق والغـرب   

اهتمام مصر أيضاً بهذه المنطقة ومحاولة التواصل معهـا فقـد وجـدت البعثـة     
ـ  األثرية الفرنسية تمثال صغير  يعـود   ر الملكـي لقطنـا  ألبي الهول فـي القص

إليتا ابنة الفرعون امنحوتب الثاني  وكسـرة حجريـة تحمـل اسـم الفرعـون      
المصري سيسوستريس األول والتي تعد أقدم نـص مصـري معـروف حتـى     
اآلن في سورية الداخلية بعد الشواهد العشـوائية التـي تعـود لأللـف الثالـث      

ـ   قبل الميالد والمكتشفة في إيـبال  و   ات بـين مملكـة قطنـا   هـذا يؤكـد العالق
ومصر منذ بداية الساللة الثانية عشـر ة تقريبـاً وقـد وجـدت هـذه الكسـرة       

   نحـو  الحجرية في القصر الملكي ويعـود تـاريخ سيسوسـتريس  األول إلـى    
  . ٢]م تقريباً . ق  ١٩١١ – ١٩٥٦

ساعدت الموارد االقتصـادية المتنوعـة والظـروف المناخيـة المعتدلـة علـى       
قوة جذب اقتصادية لسـكان مـاري  حيـث تميـزت بجـودة      جعل مملكة قطنا 

كمـا  . مراعيها وخيولها التي كانت تحظـى باهتمـام وتقـدير سـكان مـاري      

                                                 
ابلو -١ اغ  ،ق الل (  ،جب ديم خ ي الق رق العرب دان الش ي بل ل ف ائط النق ة ووس رق التجاري الط

يالد  ل الم اني واألول قب ين الث ات األ، ) األلف ن فعالي اريخ م م الت ع لقس افي الراب بوع الثق س
ام  ق ع ة دمش ي جامع داودي ، م  ١٩٩٩ف ة ال ق ، مطبع ص ، م  ١٩٩٩/٢٠٠٠، دمش

٤٣ . 
1- Pfalzner, Peter , ( Ausgrabungen in Tall Misrife / Qatna ) 
MDOG , 132 ,2000 , P. 256.                       

                       
ا ً  ر أيض اتي ـ : وانظ اندرو ،روك تريس (  ،ألس ماء سيسوس ل أس ة تحم رة حجري كس

ا  ي قطن فت ف ورية   ، ) األول اكتش ار الس ائق اآلث ا/ وث ات  قطن ة ، تنقيب ة العام المديري
ه  ة أودين وبينغن وجامع ة ت ورية وجامع ي س ار ف زء األول  ، لآلث ق ، الج ، م ٢٠٠٢،دمش

  . ١١١ص 
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كانت مملكة قطنا محطة هامة لتزويد سـكان مـاري باألخشـاب القادمـة مـن      
  . ١لبنان 

مجموعـة  تذكر نصوص أرشيف ماري الملكي مملكة قطنا سـبعين مـرة فـي     
وماري وهـي سـت رسـائل مـن الملـك       ادلة بين ملوك قطناالرسائل المتب من

إشخي أدد القطني إلى ملـك مـاري يسـماخ أدد ورسـالة إلـى أخيـه إشـمي        
وثـالث   رسـالتان مـن يسـمخ أدد إلـى ملـك قطنـا      و، داجان حاكم إكاالتوم 

  .وزمري ليم ملك ماري  ل من خليفتيهما أموت بيل ملك قطنارسائ
ماري وقطنـا بالحـدود المشـتركة بـين     دلت نصوص ماري على عناية ملوك 

فقد ورد ذكر هذه الحـدود فـي بعـض الرسـائل المتبادلـة بـين       ، المملكتين 
موجهـة مـن موظـف حكـومي     الرسـالة  كما في ال، قطنا قصر ماري وقصر 

ثلـة الشـرف   عـودة  أمراً ينص علـى  التي يظهر محتواها إلى الملك يسمخ أدد 
وفيهـا  ، المشـتركة  إلـى الحـدود    وصـولها عند والحراسة المرافقة للمراسل 

  :يقول 
   سيسافر بلشونو إلى قطنا

  ويؤمَّل أن يضع سيدي تحت تصرفه 
   سبعة حمالين من قطنا

  وثلة من حرس الشرف 
  حتى الحدود 

بنـاء سـور بـين مـاري     ، من السبل التي نفذت لحمايـة الحـدود المشـتركة    
لحمايـة مـن   دعـم هـذا السـور بالحصـون ل    ، وقطنا عبر البادية السـورية  

وقد ظهر هذا السور علـى شـكل قـوس حـول مدينـة      هجمات القبائل البدوية 
  .٢كيلو متراً تقريباً  ٥٠قطنا ومبتعداً عنها بحدود 

                                                 
ارغرو - ١ ان ،ن م ود –ج اري (  ،  كل وي   –م ار الق ة ، ) الج ورية القديم وز س  –كن

ا  ة قطن اف مملك و ،اكتش ود كبيب ة محم ف ،ترجم                       متح
  .٤٤ص، م  ٢٠٠٩، شتوتغارت، فورتمبرغ 

كنوز ، )   ماري مراسالت –السياسة والدبلوماسية (  ،  دومينيك ، شارين ونيله ، تسيغلر  -  ٢
، شتوتغارت ، متحف فورتمبرغ ،ترجمة محمود كبيبو ،اكتشاف مملكة قطنا  –سورية القديمة 

 .٦٧ – ٦٦- ٦٥ص، م  ٢٠٠٩
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يذكر أرشيف ماري الملكي الكثير من الرسـل القـادمين مـن قطنـا ألهـداف      
كما تشير النصـوص إلـى شـهرة وجـودة نبيـذ مملكـة       ، سياسية أو تجارية 

حيث تذكر رسـالة مـن أرشـيف مـاري الملكـي      ، ازدهار تجارته قطنا وإلى 
كمـا  ، إرسال ستة أباريق من النبيذ القطني إلى بابل هديـة للملـك حمـورابي    

تذكر نصوص ماري إرسال كميـات مـن الخشـب مـن مملكـة قطنـا إلـى           
  . ماري

تشير نصـوص مـاري الملكيـة إلـى وصـول مجموعـة مـن الموسـيقيين         
نـص اقتصـادي مـن مـاري     يوجد ( ة قطنا إلى ماري من مملكوالموسيقيات 

  يصف إعطاء مالبس وقرب مـاء وأحذيـة لـثالث موسـيقيات أرسـلن مـن       
  .  وهذا ما يؤكد تشعب وتنوع العالقات بين مملكة قطنا وماري ١) قطنا

تشير رسائل األرشيف الملكي لماري إلى الخطر النـاجم عـن غـارات البـدو     
واقعـة بـين مـاري    يـة وال سـيما فـي المنطقـة ال    السوتيين المتنقلين في الباد

وقد كان هؤالء بدواً عـدائيين ، يغيـرون علـى القوافـل      وجبل البشري وقطنا
التجارية العابرة وكذلك علـى مراكـز االسـتيطان ومنـاطق الرعـي وكـانوا       
يأخذون رسوماً أو يقومون بالنهب والسرقة وعلى سبيل المثـال مـا جـاء فـي     

  ٢وهو من كبار موظفي القصـر إلـى سـيده يسـماخ أدد     شاكيم  –رسالة تاريم 
أن ألفي سوتو بزعامة ثالثـة رجـال قـد تجمعـوا وانطلقـوا لإلغـارة علـى        

ويقول أن قبـل ذلـك أيضـاً  قـد أغـارت       نامناطق الرعي التابعة لمنطقة قط
وتـدمر ولكـنهم عـادوا     ٣عصابة أخرى مؤلفة من ستين سـوتياً علـى نشـاال   

  .منهم واحداًفارغي األيدي وقد قتل 
  السـلع التـي تصـدرها مـاري إلـى قطنـا       تذكر رسائل ماري مجموعة مـن 

أبرزها مادة القصدير  ، وقـد كانـت مـاري تحصـل علـى القصـدير مـن        

                                                 
   .٦٧ – ٦٦- ٦٥ص، المصدر السابق  - ١

2 - (ARM   V  23 ). 
  . ١٧٨ص ،  ٢الخريطة رقم : انظر ، حول موقعھا  -  ٣
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مصدره الرئيسي شمال غرب إيران غالباً ثـم تصـدره إلـى منـاطق سـورية      
  .الداخلية والساحلية ، ومنها يصل حتى كريت 

سـوجات  ماري  الملكي إلـى إرسـال ألبسـة ومن   كما يشار في رسائل أرشيف 
ــا ــك قطن ــى مل ــة إل ــة  جلدي            ]   ARM XX I 331 , 3333[   وأحذي

  ]ARM XX   167 – 327       ] [ARM XX      230   [ أو
          تقديمها هدية إلى رجال أو نسـاء أو هديـة إلـى رسـل قـادمين مـن مملكـة        

  . ١]    ARM XX     167 –XX      28 , 43 [     قطنا
مملكة قطنا لم تكن غنية فقط بالمراعي واألغنـام وإنمـا كانـت غنيـة بوجـود      
أنواع مختلفة من األخشاب كانت تعمل على االتجـار بهـا فشمشـي أدد مـثالً     
أعطى إرشاداته إلى ابنه يسـماخ أدد فـي موضـوع خشـب األرز والخشـب      

وخزنـت فـي    مـن قطنـا   لعطرية التي كانت قد جلبـت القبرصي واألخشاب ا
وإلـى شـوباط      Niniveماري من أجل إعادة تصـديرها إلـى إيكـاالتوم و    

إلـى القيـام بعمليـات الخـزن     ]     ARM I 7[  أنليـل وتشـير الرسـالة     
فـي مدينـة صـبروم الواقعـة بـين مـاري وترقـا         ن قطنالألخشاب اآلتية م

تجـاري مـابين   كانـت تقـوم بـدور الوسـيط  ال     وبالتالي يمكن القول أن قطنا
  .٢الساحل السوري ومنطقة الفرات األوسط 

ظهر بـين مملكـة يمحـاض ومملكـة قطنـا      م . ق ١٦٠٠و ١٨٠٠بين عامي 
تنافس مرير من أجل السـيطرة علـى طـرق التجـارة الدوليـة الممتـدة مـن        

لحلـب   وبمـا أن أالالخ كانـت تابعـة    (ساحل المتوسط إلى المناطق الداخليـة 
توتر العالقـات بـين المملكتـين انتهـى      لكن ) قطنافقد كانت على خصومة مع 

بين يمحاض و قطنا في عهد الملـك القطنـي أمـوت بيـل     مع الصلح الذي عقد 
                                                 

ماعيلا -١ اروق  ، س ا (  ،ف رفة  –قطن ي -المش ديم  ف ابلي الق د الب ائق العھ ص ، ) وث
١٠١ . 

1-Dossin, ( Le Royaume de Qatna Au XVIII , Siecle avant 
Noter Ere D  Apres les Archives Royales de Mari ) ,  Bulletin 

de L  Academie Royale de Belgique , 1954, P.417/425.  
  ً   . ١٠٠ص ،  نفسهالمرجع  ،فاروق ، سماعيل ـ ا:  وانظر أيضا
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وهـذا مـا جعـل العالقـات االقتصـادية      ، بعد وساطة زمري ليم ملك مـاري  
بـدليل وصـول العديـد مـن األوانـي       نشطة ومزدهـرة  بين مناطق الطرفين

كانـت علـى األرجـح مملـوءة     ( ن طريـق أالالخ  المكينية إلى مملكة قطنا ع
  . ١) بسوائل ثمينة من أنواع الزيوت النفيسة

كيلـومتراً إلـى    ٤٠على الساحل اللبناني على بعـد حـوالي    الواقعةلعبت جبيل 
فـي   دوراً هاماً فـي حركـة التبـادل التجـاري     ،الشمال من العاصمة بيروت 

وفـي النصـف األول مـن     المـيالد قبل  وكانت في األلف الثالث. القديم  الشرق
 .أهم ميناء للتبـادل التجـاري بـين سـورية ومصـر      األلف الثاني قبل الميالد

بعكس قطنا التي لم تتحول إلى مدينـة تجاريـة هامـة إال فـي بدايـة األلـف       
  .الثاني قبل الميالد 

المصادر الكتابية دليالً مباشراً على وجود عالقـات وثيقـة بـين جبيـل     ال تقدم 
تـذكر أن قطنـا كانـت مـورداً     إال أن نصوص أرشيف ماري الملكـي   وقطنا

وهـذا مـا يـدل علـى قيـام عالقـات اقتصـادية         لما يسمى منسوجات جبيل
  . ) ماري  –قطنا  –جبيل ( نقل للبضائع بين حركة و

األوانـي  و من البضائع واألشـياء ذات المنشـأ المصـري    تثبت الكميات الكبيرة
ـ  المكتشفة  الفخارية جيـدة بـين    تجاريـة عالقـات  وجـود   ة قطنـا فـي مملك
من المنتجات المصرية التي وصلت إلى قطنـا عبـر مينـاء جبيـل      ( المملكتين

  .  ٢) األواني الحجرية والحلي الذهبية وبعض األسلحة
إلـى   المعطيات األثرية الناتجة عن األعمـال األثريـة المنفـذة إلـى اآلن     تشير

ويسـتدل  ،  ية كانـت ضـعيفة بشـكل عـام    القطنية الرافد التجارية أن العالقات
وجود بعض المنتجات الرافدية في تـل المشـرفة األثـري مثـل األوانـي      من 

                                                 
اينتس - ١ ارليس ، ھ انة (  ،  م ل عطش ا   –أالالخ  –ت ريك لقطن افس أم ش وز ، ) من كن

ة  ورية القديم ا  –س ة قطن اف مملك و ،اكتش ود كبيب ة محم ورتمبرغ ،ترجم ف ف ، متح
 .٥١ص، م  ٢٠٠٩، شتوتغارت

ادر - ٢ ين ،ص وس (  ،  ھيل ط   –بيبل ر المتوس ى البح ة إل وري، ) البواب وز س ة كن ة القديم
ا  – ة قطن اف مملك و ،اكتش ود كبيب ة محم ورتمبرغ ،ترجم ف ف توتغارت، متح   ،ش

  ..٥٦- ٥٥ص ، م  ٢٠٠٩
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علـى وجـود عالقـات تجاريـة قطنيـة       الفخارية التي تحمل اسم فخار نوزي
  .١رافدية وإن كانت على ما يبدو أنها كانت عالقات غير مباشرة

الـدور الهـام لمملكـة قطنـا      أكدت األعمال األثرية في تل المشـرفة األثـري  
كما أكدت أنهـا لعبـت دوراً مهمـاً فـي تجـارة      ، بالنسبة إلى الطرق التجارية 

القصدير و أنها حصلت على موارد مالية ضخمة مـن مـرور القصـدير فـي     
عصر البرونز الوسيط من مصدره الرئيسي مـن بـالد عـيالم عبـر الباديـة      

لكـة قطنـا مـن تجـارة     ممكمـا اسـتفادت   ، السورية إلى الساحل السـوري  
قبرص التي أشارت نصوص مـاري ألول مـرة إلـى أنهـا     من  النحاس القادم

عهـا  بحكـم موق  –وبالتـالي فقـد اسـتفادت مملكـة قطنـا      .٢هي نفسها أالشيا 
فـي تحقيـق الكثيـر مـن الفوائـد       –عصـرها   الجغرافي أوالً وطبيعة تجارة

  . المالية والسياسية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
وخر - ١ يكس ، بل د (  ،فيل رق البعي دين –الش الد الراف ع ب ا م الت قطن وز ، )   ص كن

ة  ورية القديم ا  –س ة قطن اف مملك و ،اكتش ود كبيب ة محم ورتمبرغ ،ترجم ف ف ، متح
 . ٢٦١ص ، م  ٢٠٠٩، شتوتغارت

وان، رزوأ - ٢ دولي : ( ج ادل ال ي التب ن ف ا –الف ن قطن ة م ة ، )   أدل ورية القديم وز س كن
ا  – ة قطن اف مملك و ،اكتش ود كبيب ة محم ورتمبرغ ،ترجم ف ف توتغارت  ، متح ، ش

 ..٢٦٣ص ، م  ٢٠٠٩
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  الفصل الرابع                                 
  لحياة االجتماعية في مملكة قطناا
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لم تسفر األعمال األثرية المنفذة فـي تـل المشـرفة عـن اكتشـاف نصـوص       
كتابية تشير إلى طبيعة التقسيم الطبقي في المجتمـع القطنـي وال إلـى طبيعـة     

مـات التـي كانـت تسـتخدم     العالقات بين هذه الطبقات االجتماعية وال إلى الكل
للداللة على المراتب االجتماعية أو المناصـب والمهـن التـي كانـت موجـودة      

  .في المجتمع القطني 
لكن يمكن االعتقاد أن هذه الخصائص االجتماعية للمجتمـع القطنـي لـم تكـن     

فـي   ق والممالك المحيطة فـي مملكـة قطنـا   بعيدة عن تلك الموجودة في المناط
الميالد أي فـي عصـر السـيطرة األموريـة علـى منـاطق        األلف الثاني قبل

من حيث وجود األسرة الحاكمـة ووجـود الطبقـة العليـا التـي      ، الشرق القديم 
امتلكت معظم موارد الدخل القطني بتحالفهـا مـع األسـرة الحاكمـة ووجـود      
طبقة الكهنة و قادة الجيش والتجـار ووجـود الطبقـة الوسـطى التـي مثلـت       

ينة ووجود طبقـة العبيـد التـي وقـع عليهـا واجـب القيـام        غالبية سكان المد
  .بمعظم األعمال اليومية 

كشـفت عـن العديـد مـن      المنفذة إلى اآلن قد األعمال األثرية بالمقابل نجد أن
إلى طبيعة حياة المجتمع القطنـي مـن حيـث نشـاطه الفنـي      النقاط التي تشير 

  .والديني 
I-    النشاط الفني للمجتمع القطني :  
  : األختام  – ١

ذة في تل المشرفة تقدم فـن األختـام فـي مملكـة     أظهرت األعمال األثرية المنف
حيث عثر على مجموعة مـن األختـام المسـطحة واالسـطوانية التـي      ، قطنا 

علـى اسـطوانات حجريـة    حملت مجموعة من الرسومات الصـغيرة المنفـذة   
  .فقط ١) سم   ٣و  ٢( يتراوح ارتفاعها بين 
انظـر الصـورة رقـم    ( معقـدة ومتعـددة   مات أختام قطنـا  كانت نقوش ورسو

كمـا اسـتندت نقوشـها إلـى      ،في غاية الدقة واألناقـة  و ) ١٩٢. ص ،  ١٩
                                                 

1 - Luciani, Marta , ( Excavations in Operation K ) ,  The 
Metropolis of the Orantes ,Damascus , 2005, p. 29. 
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األساليب التقليديـة فـي سـورية القديمـة مـع تأثرهـا بالتـأثيرات الرافديـة         
  ) .كاألختام الخنفسية مثالً ( والمصرية 

مـن طبعـات األختـام     من المكتشفات األثرية فـي تـل المشـرفة مجموعـة    
ــام  ــا، واألخت ــ  منه ــك ف          وضــعية  يخــتم أســطواني يحمــل صــورة لمل

خـتم  و ، و رمـٌز للقمـر   ، وأمامه ربان بينهما جذع مـن النخيـل   ، الوقوف 
حجري اسطواني أسود اللون غير مشـذب وال يحتـوي عــلى نحـت ظـاهر      

صـغير   خـتــم أسـطواني  و، بسبب اإلهتراء الناجم عن كثـرة االسـتعمال   
  . ١من المرمر األحمر

 ) تعـود إلـى عشـتار   (إلهة تنـزع حجابهـا    تظهر طبعة ختم اسطوانيوجدت 
قبعة مسـتديرة يعلوهـا شـكل التنـين      يتقدم منها رجل يرتدي إزاراً قصيراًوو 

فصورة رأس األفعـى كانـت رمـزاً ملكيـاً     ، تأثيرات مصرية (  برأس األفعى
السـابع عشـر قبـل المـيالد وموجـودة       تعود هذه الطبعة إلى القرن )مصرياً 

عثرت األعمـال األثريـة المنفـذة فـي      . ٢في متحف الشرق األدنى في برلين 
علـى ثمانيـة أختـام اسـطوانية و سـتة      المدفن الملكي في مملكة قطنا علـى  

يدل على ممارسـة المجتمـع القطنـي عـادة دفـن أغـراض       وهذا ما  خنفسية
بمكانتـه االجتماعيـة فـي عـالم     المتوفى معه كـي تسـاعده علـى احتفاظـه     

  . األموات
تنوعت المواد األولية التي صنعت منها األختام الموجـودة فـي القبـر الملكـي     

القاسـي وبعضـها   ) حجـر الـدم   ( من الهيماتيت فبعضها صنع من ، في قطنا 
وبعضـها صـنع    ، بأغطيـة ذهبيـة    المزودالرخيص صنع من الكوارتز  اآلخر

  .تورد من أفغانستان من الالزورد الثمين المس
  

                                                 
1-Du Buisson , Du Mesnil, ( L 'Ancienne Qatna ) , Syria , 
Tome VIII ,1927, p. 277. 

 
ر - ٢ رت ،ني يالد (  ،ھرب ل الم اني قب ف الث ي األل ورية ف ي س ان ف دات واألدي دد المعتق ) تع
وز س،  ة كن ة قطن –ورية القديم اف مملك و ، ااكتش ود كبيب ة محم ف ،ترجم متح
  .٧٧ ص ، م  ٢٠٠٩، شتوتغارت، ورتمبرغ ف
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وجد في القبر الملكي ختم أسطواني يعود إلى القـرن الثـامن عشـر أو السـابع     
عشر قبل الميالد أي أن عمره كان مئات السـنين عنـدما وضـع فـي المـدفن      

حملـت رسـوماته تـأثيرات فنيـة رافديـة عنـد تصـوير         ،الملكي في قطنا 
  . رؤوس الثيران واألسود واآللهة

علـى   ، م  ٢٠٠٠التنقيـب األثـري الـذي جـرى عـام       عثر خـالل موسـم  
                 العديـد مـن العناصـر الزخرفيـة     التي أظهـرت   من طبعات األختام مجموعة 

تشير إلى وجود أسلوب فنـي متميـز بخصائصـه المحليـة فـي مجـال       التي 
و ١٩١. ص  ١٨ – ١٧انظـر الصـور   (  نقوشـها  صناعة األختام و تصـوير 

  ) .١٩٢. ص  ١٩الصورة 
معظم الخنافس التي عثر عليها فـي قطنـا كانـت مقدمـة كعطايـا لألمـوات       

وكانـت   ، تعود فـي األصـل إلـى مصـر    وهي  ، المدفونين في القبر الملكي
تستعمل منذ عصر الـدولـة الوسطى كتميمة وكخـتم وكـان يوضـع أحيانـاً     

 .في المومياء مكان القلب 

 خـتم وجـد  ، عليها في المدفن الملكـي القطنـي    عثرتام الخنفسية التي من األخ
خـنفس  شـكل  علـى  صـنع  ،  في الحجرة الشرقية من المدفن الملكي القطنـي 

صغير من الالزورد األزرق كان موضوعاً على خـاتم ذهبـي ومثبـت بسـلك     
علـى الجهـة السـفلى للحجـر المنحـوت علـى شـكل        . حوله  ذهبي ملفوف

الختم على شكل شريط مـن الخطـوط المتشـابكة ثـالث     خنفس نقشت صورة 
 .١مرات

عثـور البعثـات األثريـة العاملـة     ، ما يؤكد اهتمام المجتمع القطني باألختـام  
األختـام االسـطوانية التـي تـدل      على مئات طبعاتالقصر الملكي القطني في 

كمـا يشـهد علـى اسـتعمالها فيـه      ، على استعمال األختام في القصر الملكي 
وبالتـالي  ، واح الطينية التي عثر عليها في أرشيف الملـك القطنـي إدانـدا    األل

                                                 
نر - ١ ر و ،بفيلتس ان بيت ه ،دوم ور (  ،  ھايك ي القب تم ف تعملة للخ واتم المس ام والخ األخت

ة   وز س، ) الملكي ة كن ة قطن –ورية القديم اف مملك و ، ااكتش ود كبيب ة محم ف ،ترجم متح
  . ٢٣٥ص ، م  ٢٠٠٩، شتوتغارت، فورتمبرغ 
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يمكن القول أن الختم كان يلعب دوراً كبيراً فـي إدارة الدولـة وفـي مجريـات     
  .  ١ الحياة اليومية في داخل القصر وخارجه 

 ١٨٠٠عـام   تم الملك إشخي أدد الـذي حكـم نحـو   تام المكتشفة خمن أهم األخ
ومتكـررة دون   بإفريز هندسي مؤلـف مـن شـرائط متشـابكة    المزين م . ق 

تشير إلى معان رمزية متعـددة منهـا الخطـوط المتعرجـة      عناصر تصويرية 
 .التي تشير إلى جريان الماء والخصوبة  

  : الفخار  –٢
في تـل المشـرفة األثـري علـى العديـد مـن        ت البعثات األثرية العاملةعثر

. ص،  ٢٣انظـر الصـورة   (  و الحجريـة كسر األواني الفخارية والمرمريـة  
آنيـة حجريـة عليهـا كتابـات هيروغليفيـة تـذكر الفرعــون       منهـا   ، )١٩٥

ــة       ١٩٢٨ – ١٩٦٢ نحــو (عشــر  سيسوســتريس األول مــن الســاللة الثاني
علـى كسـر فخاريـة    القطنـي  في القصر الملكـي   تثركما ع، تقريباً ) م .ق 

ـ   قبرصية مع كسر أخرى تعود إلـى   إضـافة ، ز الحـديث  إلى عصـر البرون
  العديد من الكسر الفخاريـة الملونـة بـاألحمر والتـي تعـود لبدايـة عصـر       

  . ٢الحديد  
عثر في غرفة من غـرف القصـر الملكـي القطنـي والتـي سـميت بغرفـة        

علـى العديـد مـن جـرار     ، الجرار من قبل البعثات األثرية العاملة في الموقع 
الوسـيط إضـافة إلـى نمـاذج فخاريـة      التخزين التي تعود إلى عصر البرونز 

كمـا وجـدت فيهـا مجموعـة مـن الطاسـات       ، تعود إلى عصر البرونزالقديم 

                                                 
ان - ١ ه ،دوم ات   (  ،  ھايك م المنمنم ة بحج ومات فني وز س، ) رس ة كن  –ورية القديم

ة قطن اف مملك و ، ااكتش ود كبيب ة محم ورتمبرغ ،ترجم ف ف توتغارت، متح      ،ش
  .  ١٨٤ – ١٨٣ص ، م  ٢٠٠٩

 
ارو  -٢ دريا ،ب ر (  ،أن ن القص رقي م زء الش ي الج ب ف ال التنقي ائج أعم ائق ، ) نت وث

ورية    ار الس ات  / اآلث وبينغن ، اقطنتنقيب ة ت ورية وجامع ي س ار ف ة لآلث ة العام المديري
  . ٧٣-٧١ص، م ٢٠٠٢،دمشق ، الجزء األول، وجامعة أودينه 
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منها طاسات مسطحة مع شـفة مقلوبـة قلـيالً و أخـرى صـغيرة      ، المتنوعة 
  .ذات شفاه متدرجة 

تحمـل  مجموعة مـن الجـرار التـي    وجد في غرفة الجرار في القصر الملكي 
لبرونـز الوسـيط كالتمشـيط عنـد الكتـف      زخارف نموذجية  مـن عصـر ا  

  .المتدرجة مثلثية أو الشفاه و البخطوط أفقية أو متموجة 
م علـى آنيتـين كـاملتين موضـوعتين      ٢٠٠٠عـام  عثر في قبـر مكتشـف   

اآلنية األولى كانـت عبـارة عـن كـأس لـه أطـراف       ، بالقرب من الجمجمة 
ـ  ، حادة  مشـيط عنـد   لتومزخرفـة با  ةوالثانية كانت صغيرة لها شـفة مزدوج

كما كشفت األعمال األثرية فـي الموقـع مجموعـات فخاريـة تعـود      . الكتف 
إلى عصر البرونز الحديث مثـل الطاسـات الفخاريـة الصـغيرة ذات الشـفاه      

  . ١المنحنية أو المدببة 
التل على قطعتين من فازة صغيرة ملونـة بـاألزرق السـماوي مـن     في عثر  

ان منفذاً  علـى طبقـة بيضـاء فضـية ذو     واللون األزرق ك، الداخل والخارج 
نمط مصري وقد تبعثرت بفعل الحريـق الـذي طـال المعبـد عنـد التـدمير       

و أيضاً عثر على مزهريـة مـن الفخـار ذات طـوق تحمـل      ، الحثي للمدينة 
بقايا حروق في منطقة المعبد وأيضاً وجد صـحن ذو أرضـية رماديـة غامقـة     

نـي مدببـة ذات أرضـيات رماديـة     و أيضاً  بقايـا أوا ، وهو ذو شكل عميق 
غامقة  إضافة إلى العديد من السرج الفخارية وعثر أيضـاً  علـى كسـر مـن     

، جرة ضخمة مزينة بمجموعـة مـن الثقـوب الضـخمة المصـنوعة بإتقـان       
ن مزخرفة باللون البنـي المائـل إلـى األبـيض وهـي      اوعلى جرة لها معصم

يـل مصـنوع مـن    شـكل جم  يوعثر على كـأس رقيـق ذ  ، متأثرة بالحريق 
وقـد عثـر   ،  ٢الفخار الصلب  وسطحه ذا لون بني و محـاط ببقـع حمـراء    

                                                 
  . ٦١ص ، المصدر السابق، ميركو  ،بيتر و نوفاك،بفيلتسنر  ١-
 

2 - Du Buisson, Du Mesnil, (L' Ancienne Qatna ) , Syria , 
Tome IX , 1928 , p.5. 
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أيضاً  على كسرة من الفخـار األحمـر القاسـي تعـود لـبطن جـرة مطليـة        
و أيضـاً  ، ) زيـك زاك  ( باألحمر القاني وعليهـا خطـوط متعرجـة بشـكل     

ـ    رة أرضيتها حمـراء وناعمـة ولهـا مـا    وجدت ج ) الزلومـة  (  ـيـدعى ب
إضافة إلى وجـود عـدد مـن الطاسـات ذوات الـبطن      ، نها كانت مكسورة ولك

الصغير مع قسم سفلي لجـرة كبيـرة مزخرفـة بخطـوط وهـي ذات عجينـة       
  .فخارية وردية 

من اللقى الفخارية أيضاً  ثالث كسر لكـوب أحمـر اللـون ومـزين بخطـوط       
وأيضاً قسم لكـأس أحمـر بـراق وكسـرة فخاريـة تحمـل زخرفـة        ، دائرية 

      سية مطليـة بـاللون الكسـتنائي المائـل لألصـفر وهـي مشـوية بشـكل         هند
وأيضاً عثر على قسم من كوب له أرجـل مزخرفـة بـالطالء المتصـالب     ، جيد

ــوط     ــالء ذو خط ــوردي والط ــة لل ــة مائل ــة ذهبي ــن ترب ــنوع م           ومص
وعثر أيضا على قسم من كأس له رجل مطلـي مـن الـداخل بـاللون     ، سريعة 

ومـن اللقـى المميـزة    ، زين بشكل متصالب من بقع علـى جانبيـه  األحمر وم
   والمصنوعة من الفخار قطعـة كبيـرة لهـا شـكل أنبـوب مـدفأة ذات فتحـة       

  . ١كبيرة  
عثـر أيضـاً علـى    ،  ارية المحلية الصنع في مملكة قطنـا إضافة إلى اللقى الفخ

وهـذا  عدد من القطع الفخارية مسينية  وقبرصية ومـن بـالد مـابين النهـرين     
فـي األلـف الثـاني قبـل      جم العالقات التجارية لمملكـة قطنـا  ما يدل على ح

لكبير  و المتنـوع لتـل المشـرفة األثـري     إن حجم اللقى الفخارية ا .  ٢الميالد 
ــي م   ــار ف ــنيع الفخ ــع تص ــة واق ــوب دراس ــى وج ــدفع إل ـــي           لكةـم

قـول أن  لويمكـن ا ، والى دراسة ورشات التصنيع الفخـاري فيهـا   ،  ناـطـق
                                                 

1 - Du Buisson, Du Mesnil , ( L' Ancienne Qatna ) , Syria , 
Tome VIII ,1927, p. 277. 

 
2 - Luciani, Marta, ( The Lower City Palace ) , The Metropolis 
of the Orantes ,Damascus , 2005, p. 50. 
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كانت قد بدأت عملهـا فـي بدايـة األلـف الثـاني       ورشة الفخار في مملكة قطنا
وقد كانت منطقة إنتـاج بسـيطة ومـن ثـم بلغـت      ، قبل الميالد على قمة التل 

ـ  ـذروة توسعها خ  ١٦٠٠ – ١٨٠٠( برونز الوسـيط الثـاني    ـالل عصـر ال
      ث ومــن ثــم تــم هجرهــا فــي عصــر البرونــز الحــدي، ) م تقربيــاً  . ق 

وخــالل القــرنين األخيــرين مــن ، ) م تقريبــاً .ق  ١٤٠٠ – ١٦٠٠( األول 
ــددة     ــات متع ــى قطاع ــار إل ــنيع الفخ ــة تص ــمت ورش ــتخدامها قس   اس

وكان تجري فيها عملية تذريـة الصلصـال بالمـاء ومـن ثـم      ، االختصاصات 
ـ   ـجـخلطه وع وتجفيفهـا  ، التصـنيع  لى عجـالت  ـنه وتشـكيل األوانـي ع

        م شــيها فــي ـن ثـــخصيصــاً  لهــذه الغايــة ومــ تعلــى ســطوح بنيــ
  . ١وأخيراً  تخزينها قبل نقلها إلى وجهتها النهائية، فران األ

علـى سـطح    الورشة جـرى اكتشـاف اسـتثنائي    هفي الجانب الشمالي من هذ
ظهـرت  ، ممر طيني يقع بين منصتين مجهـزتين بـأفران ومنشـآت أخـرى     

ية الكبيرة والصغيرة مـع أثـار حـوافر العديـد     العشرات من أثار األقدام البشر
ويـدل ذلـك بأنـه كـان يجـري      ، وهي محفوظة بشكل جيـد  ، من األحصنة 

ــك  ــي تل ــات المصــنعة ف ــل الفخاري ــة نق ــي عملي ــتخدام األحصــنة ف         اس
وإن هذا الكشف عن أثار حـوافر األحصـنة يثيـر االهتمـام علـى      ، المنطقة 

من أهم الشواهد األثريـة علـى وجـود تلـك      اعتبار أن هذا الدليل يمثل واحداً
ـ   ، الحيوانات في سورية ـ ـوال تقـل أهميـة ع ك الحقيقـة القائلـة بـأن    ـن ذل

هيبــة النخــب  رالحصـان الــذي اســتخدم عــادةً  فـي الحــروب أو إلظهــا  
بوصفه دابـة لألعمـال فـي مملكـة     كان يستخدم أيضاً  ، الحضرية عند اقتنائه 

وقد ارتبطـت أثـار حـوافر الخيـل     ، ثاني خالل عصر البرونز الوسيط ال قطنا
وقـد تكـون   ، بسلسلة من أثار أخرى دائرية الشكل تجاور المنصـات الطينيـة   

                                                 
1 -  Bonacossi, Daniele Morandi , ( The Pottery Manufacturing 
Area on the  Summit of the Acropolis ), The Metropolis of 
the Orantes ,Damascus , 2005, p. 40.  
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على األرض ناجمة عن القواعـد السـفلية للجـرار التـي      ةهذه اآلثار المطبوع
  .  ةكان يجري شيها  في األفران المحاذي

الطينـي  تشـير إلـى     إن أثار أقدام البالغين واألطفال المتروكة علـى السـطح  
ـ    ، أن هؤالء العمال لم يكونوا حفاةً   ن ـوإنما انتعلوا  خفافـاً بسـيطة تتـألف م

  .  ١عال تربط إلى األقدام بواسطة رباط جلدي أو شريط قماشي ـن
  : اللوحات الجدارية  - ٣

برسـوماتها الجداريـة    عض قاعـات القصـور المكتشـفة فـي قطنـا     تميزت ب
تضـمنت رسـوما ألشـجار     التـي  ف الكسر الملونـة الملونة وتم استخراج آال

النخيل وأوراق النبات وأشرطة حمـراء وبيضـاء وسـوداء وصـوراً لـورق      
وبدا على بعضـها آثـار الحريـق وتعـود معظمهـا لفتـرة عصـر        ، البردي 

  .البرونز الحديث 
إن وجود الرسوم المنقوشة على جدران القصـر الملكـي تـدل علـى اهتمـام      

وتـدل علـى   ، العمرانيـة بشـكل عـام     ديكور في أعمـالهم بالالمجتمع القطني 
ـ     ا ـالمكانة االجتماعية و السياسية الرفيعة لألسرة المالكـة فـي عصـرها عندم

ب القصر أسلوباً في الرسم والتزيين يؤكـد فيـه علـى انتمائـه     ـاستعمل صاح
كمـا اسـتخدمت اللوحـات الجداريـة  كرمـز للطبقـة       ، إلى نخبـة عصـره   

    .ب االجتماعي الهرمي في مملكة قطناا و في تثبيت الترتياالجتماعية العلي
إلـى   قطنـا  تشير بعض كسر و أجزاء طالء الجدران في القصر الملكـي فـي  

ـ        وانـوجود غرف مزينة بلوحـات جداريـة جصـية ولوحـات متعـددة األل
اللوحـات التزينيـة المينويـة    ( حضـارة اإليجيـة   تحضر بقوة لوحـات ال ـتس

  . ٢) م . ق  ١١٠٠ – ٢٠٠٠كريت القديمة  الخاصة بحضارة جزيرة
                                                 

1-Bonacossi, Daniele Morandi , ( The Pottery Manufacturing 
Area on the  Summit of the Acropolis ), The Metropolis of 
the Orantes ,Damascus , 2005, p. 40.  
 

  
2 - Luciani ,Marta , ( The Lower City Palace ) , The 
Metropolis of the Orantes ,Damascus , 2005 , P. 51 . 
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ـ    ـ  ٢٠٠٣و ٢٠٠٠ي ـكشفت أعمال البحث األثري المنفـذة بـين عام ي ـم  ف
  الجزء الشمالي الغربـي مـن القصـر عـن الكثيـر مـن قطـع الرسـومات         

فـي  فـي المنطقـة المحيطـة بـالبئر و    وقد تركزت هـذه القطـع    ، الجدارية  
تـي حـافظ جـدارها الغربـي علـى      ال )   N الغرفـة ( لـه    الغرفة المجاورة

اسـتخراج  وضعه كما كان عند سقوطه ممـا سـاعد البعثـات األثريـة علـى       
  .كسرة من الرسومات الجدارية  منه  ٣٠٠٠

ـ   تمكنت البعثات األثرية العاملة في الموقع  ة مقـاطع  من إعـادة تشـكيل مجموع
هـذه المجموعـة لوحتـان طبيعيتـان     مـن   ،من لوحـات الجـدار الغربـي    

ن مع رسوم للصخور وأشجار النخيل فـي حقـول علـى شـكل شـبه      مصغرتا
ويظهر في كال اللوحتين أشرطة حمـراء وبيضـاء ومنطقـة سـوداء      ، منحرف

وإلـى جانبهـا كـان يوجـد     . بيضـاء     واقعة في األسفل وفيها بقـع دائريـة  
  .شريط بخطوط منحنية نحو الداخل
                 مـــن  إلـــى الجـــدار الجنـــوبيتعـــود توجـــد كســـرات أخـــرى 

 هـي يتألف بعضها من ست أو سـبع طبقـات مـن الطينـة و    ،  )   N الغرفة( 
  .تقريباً  سنتيمتراً ٢٠تبرز نحو الخارج بسبب سماكتها التي تصل حتى 

سـقط فـي   قـد   )   N الغرفـة ( أكدت األعمال األثرية أن الجدار الجنوبي من 
ـ    كمـا كشـفت أن   ، ي فيـه  البئر مع أرضية الغرفة بعد سـقوط الجـدار الغرب

معظم موضوعات اللوحات الجدارية التي نفذت في هـذه الغرفـة تـدور حـول     
مجموعة من المنـاظر الطبيعيـة المائيـة التـي يصـور بعضـها السـالحف        

    .١واألسماك إضافة لوجود صورة منفردة لدولفين وأخرى لسرطان 

                                                 
ون،رودن  - ١ ه ف ة  (  ،  كونستانس وم الجداري وز س، ) الرس ة كن اف  –ورية القديم اكتش

ة قطن و ، امملك ود كبيب ة محم ورتمبرغ ،ترجم ف ف توتغارت، متح ص ، م  ٢٠٠٩، ش
١٧٨ – ١٧٧   . 

.  
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ات العائـدة  مـن الفريسـك   عثر في القصر الصغير في تل المشرفة على العديـد 
وتشـابه تلـك المكتشـفة فـي القصـر      ،  إلى  لوحات ملونة كانت تزين جدرانه

  . ١الملكي وتنتمي إلى تقاليد الفريسك المينوي  
عثرت التنقيبات األثرية في تل المشـرفة علـى عناصـر كثيـرة مـن الطـين       

ومازال الباحثون يجهلون كيفية تثبيـت هـذه العناصـر علـى     ،  الجصي الملون
واللوحة األكمل منهـا تظهـر مشـهداً لسـلحفتين     ، ن وارتفاعها األصلي الجدرا

ويلتصـق القسـم الخلفـي    ) ١٩٣ ص،٢١الصـورة (منفذتين باألسلوب الطبيعي 
ويالحـظ أن السـلحفاة   ، للسلحفاة األولى مع القسم األمـامي للسـلحفاة الثانيـة    

سـلحفتين  وقـد لـون رأس ال  ، له عـين وفـم   ، الثانية ملكت رأساً متقن التنفيذ 
بينما لون الترسـان بـاألحمر مـع تحديـد خطـوط      ، وأرجلهما باللون الرمادي 

  .  ٢  سوداء وبقع رمادية
لـى  إ قطنـا  مملكـة  فـي  لوحات الجداريةالمطبقة على  التشير الجوانب التقنية 

منطقـة بحـر   رسـوم ولوحـات   والرسوم الجدارية  هذه ثيقة بينوجود عالقة و
فـي مملكـة    الرسم بطريقـة الفرسـكو  تنفيذ ن خالل م تظهر هذه العالقة ،إيجه 
 بحـر  كـان مطبقـاً فـي منطقـة    الذي ) الطرية  أي التلوين فوق الطينة(  قطنا

على عكس مـا كـان منتشـراً فـي سـورية       ،إيجه منذ عصر البرونز الوسيط 
، )التلـوين فـوق الطينـة الحائطيـة الجافـة      (أسلوب رسم الِسـكو   القديمة أي

الرسـوم  مقتصراً على قطنـا فقـط بـل وجـد أيضـاً فـي       وهذا التشابه ليس 
وفي تـل كبـري فـي فلسـطين      ٣الجدارية في أالالخ وفي تل سكا قرب دمشق 

عتبر دليالً علـى وجـود حـرفيين قـادمين     هو يو. وفي تل الضبعة  في مصر 
  .من  المنطقة اإليجيه

                                                 
1-Luciani , Marta , ( Excavations in Operation K ) , The 
Metropolis of the Orantes ,Damascus , 2005, P . 30. 

 
 .٥٨-٥٧. ص، المصدر السابق ،ميركو ،و نوفاك  بيتر  ،بفيلتسنر  -٢
  
د هللال - ٣ ل  ، عب ق (  ،فيص ي دمش ماري ف ص مس اف أول ن ة  –اكتش ة تاريخي ) مراجع
 .   ٤٣٩ص ، م  ٢٠١١،  ٤- ٣العدد ،  ٢٧المجلد ،.ق مجلة جامعة دمش، 
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 مملكـة قطنـا خصـائص   اللوحـات الجداريـة التـي نفـذت فـي      وجدت في 
 مثـل رسـم   ، فن رسم اللوحات الجداريـة األيجيـة    عن تقاليدميزها تصويرية ت

حقول الصورة على شكل شبه منحـرف علـى الحـائط الغربـي مـن القصـر       
وبالتـالي يمكـن    ،ووجود اللون األسود مع البقـع الدائريـة البيضـاء     الملكي

إلـى تقاليـد فنيـة شـائعة فـي       القول أن فن رسم اللوحات الجدارية فيها استند 
رية القديمة مـع تـأثيرات ناتجـة عـن العالقـات الثقافيـة مـع المنـاطق         سو

  . ١المحيطة وخاصة منطقة بحر إيجه 
  
  : العمارة  – ٤

تطـوراً فـي مخططهـا المعمـاري      المعطيات األثرية  في مدينة قطنا أظهرت
الذي انتقل من الشكل الدائري الذي كـان سـائداً خـالل األلـف الثالـث قبـل       

كمـا دلـت الدراسـات    ، ل المربع في األلف الثاني قبل المـيالد إلى الشكالميالد 
المعمارية األثرية أن المدينة شـهدت فـي  عصـر البرونـز الحـديث عمليـة       

التـي    مـن أهـم المظـاهر الفنيـة     .ا المعمـاري ـهـطـخطـإعادة تنظيم لم
حيـث أكـدت أعمـال التنقيـب      ،ثري  فن العمـارة  تظهر في تل المشرفة األ

ـ   رت فـي  األثري التي ج وجـود فـن معمـاري متطـور و ذا     رفة تـل المش
خصائص محلية مـع وجـود تـأثيرات فنيـة معماريـة رافديـة أو حثيـة أو        

ـ  ، مصرية   ة أن البوابـة الغربيـة لمدينـة قطنـا    فمثالً دلت الدراسـات األثري
تحمل تأثيرات فنية معماريـة رافديـة جعلـت بعـض البـاحثين يـؤرخ هـذه        

وذلـك اعتمـاداً علـى المقارنـة     ، قبل المـيالد   ٢٠٠٠البوابة إلى ما قبل عام 
هـذا   (ية زمـن عصـر سـاللة أور الثالثـة     مع خصائص العمـارة السـومر  

كمـا تحمـل هـذه    ، ) تت الدراسات األثرية الحديثـة عـدم صـوابه   التاريخ أثب
البوابة بعضاً من التأثيرات المعمارية الحثية و التـي عللهـا البـاحثون بوجـود     

ر كانـت قـد خضـعت لهـا هـذه البوابـة علـى أيـدي         عمليات ترميم وتطوي

                                                 
  .   ١٧٩ص ، المصدر السابق ،  كونستانسه فون ، رودن - ١



‐ ١٣١  - 
 

يشـير   ،  ١معماريين حثيين أو سـوريين يحملـون تـأثيرات معماريـة حثيـة      
تشـابه بـين    األثري الفرنسي الكونـت  دو مينيـل دو بويسـون إلـى وجـود     

وبين مخطـط أسـوار مدينـة أفـاريس فـي الـدلتا        مخطط أسوار مدينة قطنا
فـوذهم علـى   سـوس بعـد أن بسـطوا ن   والتي كانت عاصـمة للهك ، المصرية 

 .معظم بقاع وادي النيل 

لمدينـة تقريبـاً علـى مصـطبة صـخرية يبلـغ       يقع القصر الملكي في مركز ا
ماميـة كانـت تتـألق واجهـة صـخرية      على واجهته األ. ها ثمانية أمتار ارتفاع
لـى الـوراء وجـود    في المكان الذي تراجـع فيـه الصـخر إ   ويالحظ . ملساء 

أمتـار وعرضـه مـن     ٨من قطع اآلجر الطينـي ارتفاعـه    جدار ضخم مبني 
وبهـذه الطريقـة نشـأت واجهـة مغلقـة جـزء منهـا         متـراً   ١٢حتى  ١٠

الـربط المنطقـي    تعتبر من أقدم األمثلـة عـن   .اصطناعي وجزء منها طبيعي 
 .بين الطبيعة والهندسة المعمارية في مجال بناء المنشآت الضخمة 

وخلفهمـا كانـت   . شـرفات بالغـة الطـول    ب جانربفوق المصطبة كان يرتفع 
تبرز واجهة القصـر الخارجيـة المطليـة بـاللون األبـيض وذات التجـاويف       

كانـت الغـرف مبنيـة فـوق     . المنتظمة مما يضفي عليهـا مسـحة متميـزة    
أمتـار  والتـي كانـت     ٦إلـى   ٥جدران األساسـات البـالغ ارتفاعهـا مـن     

يم حتـى تصـل إلـى    مزروعة فـي األرض عبـر سـويات االسـتيطان القـد     
وهكذا كانت أرضيات القصـر المؤلفـة مـن طينـة كلسـية      . الصخر الطبيعي 

فـي  . عـدة مصـطبة القصـر    متـراً مـن قا   ١٤قاسية شبيهة باألسمنت أعلى 
الداخل كانت جدران األساسـات المنفـردة مفصـولة عـن بعضـها بواسـطة       

علـى   وهـذا  دليـل  . نتشـار الرطوبـة   ع اخنادق للصرف مبطنة بالحجارة لمن
 .٢ المعرفة التقنية والعلمية الواسعة لمهندسي القصر

                                                 
1 - Hult, Gunnel , ( Qatna and Nitovikla ) ,  Levant , Vol XXVI  
,1994 , p . 189 . 

 
اكتشاف  –القديمة  كنوز سورية، )  السلطة والرفاھية في القصر الملكي: (   بيتر ، بفيلتسنر -  ٢

  ١٦٨-١٦٥ص ، م  ٢٠٠٩، شتوتغارت ، متحف فورتمبرغ ،ترجمة محمود كبيبو ،مملكة قطنا 
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المميز في هذا البناء أنه تم تنفيذه خـالل وقـت قصـير نسـبياً ودون توقفـات      
كما يتبين من المونة الموحدة المستعملة فـي جميـع الجـدران إذ مـن     ، طويلة 

 سـنة وهـذا يعنـي    ٥٠مـن  الممكن أن يكون البناء قد أنجز كامالً خالل أقـل  
كانوا قادرين على تعبئة عدد هائل مـن األيـدي العاملـة وعلـى      أن حكام قطنا

علمـاً بـأن اآلجـر    . تحضير كميات كبيرة من مواد البناء خالل زمن قصـير  
أمـا السـقوف فكانـت    . الطيني كان من الممكن تصنيعه من المـواد المحليـة   

قعـة علـى   مغطاة بألواح من الخشب الثمين المستوردة مـن جبـال لبنـان الوا   
شـبية يصـل   استعملت فـي السـقوف عـوارض خ    .كيلو متراً تقريباً  ٥٠بعد 

متراً تقريباً كانت تنقل من الجبال قطعـة واحـدة علـى ظهـر      ١٢طولها حتى 
وكانت قواعد األعمدة الضـخمة تتـألف مـن البازلـت     . الدواب أو في عربات 

ـ    جلبه من مواقع في غرب وشمال قطنا الذي تم  ٣٠ل عـن  ومـن مسـافة ال تق
 . ١كيلو متراً 

مـع مخطـط القصـور الملكيـة      كي في قطنـا م للقصر الملايتشابه المخطط الع
الرافدية  مـن حيـث تقسـيمات الوحـدات المعماريـة  وامتالكـه        –السومرية 

باحة كبيرة وقاعة للعرش وبيتـاً ملكيـاً وقاعـات اسـتقبال ضـخمة وغرفـة       
  . ٢اً للملوك فقط للخزن ومستودعات للحبوب ومعبداً صغيراً مخصص

لـيم   –التحليل المقارن بين المسقط المعمـاري لقصـر الملـك زمـري      يظهر
التشـابه فـي    في مدينة ماري مع المسقط المعماري للقصر الملكـي فـي قطنـا   

معبـد  وفـي تشـابه   ،  في الجناح المركزي الرسـمي المعماري خاصة  التنظيم
كمـا  ، مـاري الملكـي   في قصـر   ١٠٦نينغال في مدينة قطنا مع الصالة رقم 

حسـب تسـمية الكونـت    ( قاعتي اإلناء الكبير وقاعـة العـرش   يتشابه تعاقب 
                                                 

  . ١٦٨-١٦٥ص ، المصدر السابق   - ١
ق  -٢ د الح ادل،عب ليم ع ا (  ،س ص و أثارھ ة حم اريخ مدين ي ت وجز ف ث م ، ) بح

ورية  ة الس ات األثري ر ، الحولي د العاش            .    ٧ص ، م  ١٩٦٠، المجل
ي  ورة ف ون المنش ت دو بويس ري الكون ب األث ارير المنق ا  تق داد  Syriaوانظرأيض األع

(VII,1926 P.289)  و(VIII,1927,P.1)  و(IX,1928,P.6) .  
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قـاعتي التشـريفات    تعاقـب  في قصر مدينـة قطنـا مـع    )مينيل دو بويسون 
كمـا  ،  من قصر الملك زمري ليم فـي مدينـة مـاري    ٦٥و  ٦٤ذوات األرقام 

ـ القاعة المسماة قاعة القاعدتان في قصر قطنـا   تتشابه  ١٣٢الغرفـة رقـم   ع م
لكن يكمن االخـتالف الجـوهري بـين قصـر مـاري       ،في قصر مدينة ماري

وقصر قطنا في التوجه العام لمسقطيهما حيـث تتجـه واجهـة قصـر مـاري      
بينما تتجه واجهـة قصـر قطنـا اتجـاه الغـرب      ، اتجاه الشمال الغربي تقريباً 

  .  ١طنا وذلك تماشياً مع اتجاه الرياح الصيفية في كل من ماري وق
الملكـي بـأن أساسـاته الطينيـة والصـخرية قـد ميـزت         يتميز قصر قطنا 

  :بأحجار من الشكلين 
  )سم  ١٥  - ٣٨   -   ٣٨( مربعة الشكل  -١
  )سم  ١٥ - ٣٨ - ٥٠(مستطيلة الشكل   -٢

وهذه األحجار كان لها لون مائل للحمرة مـع وجـود كثيـف للكلـس وقشـور      
ـ ، صغيرة  ة جـداً بحيـث مـن النـادر أن نشـاهد      وقد كانت عملية البناء دقيق

وقـد رصـدت ثالثـة أعـراض     ، فراغات بـين صـفوف األحجـار المبنيـة     
ـ    ، للجدران في هذا القصر  ة للنـواحي  وبالتالي ومـن خـالل الدراسـة المقارن
وقصر ماري يمكن القـول أنـه يوجـد تشـابه قـوي       المعمارية بين قصر قطنا

  . ٢توجيه واألبعاد بين القصرين بالرغم من وجود االختالف في ال
  

          غـال قواعـد أربعـة أعمـدة كبيـرة تحـيط بإنـاء مـن         معبـد نين وجد فـي  
وهي تشبه القواعد الموجودة فـي غـرف القصـر الملكـي القطنـي      ، البازلت 

                                                 
ورة - ١ ون المنش ت بويس ة للكون ارير األثري ر التق ه انظ ا وعمارت ة قطن ر مدين ول قص ح

  :نظرا .   ر مدينة ماريوحول قص  Syria  -1926 – 1927 – 1928 في 
   :أيضاً و      . ١٩٧٩، دمشق ، وزارة الثقافة ، ماري  ،أندريه ،  بارو ـ
ن ـ ليمان ،  حس د س اري (  ،محم ة م ة المعرف، ) مملك دد ، ة مجل ،  م  ٢٠٠٣،  ٤٧٨الع

  . ٣١٥ص 
2 -  Barro ,Andrea , ( Rediscovering  le Palais : New Data 
from the Royal Palace of Qatna ) , Akkadica , 124, 2003, P. 
78 . 
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أهمية هذا العنصر المعماري عنـد المهنـدس المعمـاري القطنـي     مما يؤكد    
  . ١في األلف الثاني قبل الميالد  

المهارة العاليـة فـي مجـال التصـميم      منقب األثري بيتر بفيلتسنر وجوديؤكد ال
  :قائالً ،  Cالمعماري عند مهندسي قصر قطنا من خالل وصفه للقاعة 

كانـت قاعـة   . هـة  بر قاعات القصر وأكثرها عظمـة و أب هي أك  Cالقاعة ( 
متـراً وفـي وسـطها قاعـد بازلتيـة       ٣٦مربعة الشكل طول ضلعها الـداخلي  

  ة أعمدة دائريـة غليظـة يفتـرض أنهـا كانـت تحمـل أعمـدة خشـبية        ألربع
م وكانـت فـي السـابق تحمـل سـقف       ١٢كان ارتفاعها يصل إلـى  . ضخمة 
مما يلفت االنتباه أن القواعد الحجريـة لألعمـدة كانـت مسـتندة إلـى      . القاعة 

ويسـتنتج مـن   .أمتار والمملـوءة بالحصـى    ٥حفر األساسات التي يبلغ عمقها 
ذات المتانة الكبيرة أن قواعد األعمـدة كانـت مصـممة لحمـل     ساسات هذه األ

ال  –أوزان كبيرة جداً وبشـكل ال يجـوز معـه أن يحـدث فيهـا أي انحنـاء       
متـر مربـع كـان     ١٣٠٠سيما أن السقف الخشبي للقاعة التي تبلـغ مسـاحتها   

 على هـذه الـدعائم الداخليـة األربـع    يرتكز فيما عدا الجدران الخارجية للقاعة 
ـ     . فقط   ودقـتهم   اوهذا دليل معبر آخر عن بعـد نظـر مهندسـي قصـر قطن

يعبر في الوقت نفسه عن قـدراتهم العاليـة فـي مجـال      و، العمل     الفائقة في
  .٢ ) التصميم اإلنشائي

كشـفتها  أكبـر قاعـة مسـقوفة    في القصـر الملكـي القطنـي      Cالقاعة تعد 
  .ن عصر البرونز حتى اآلن في الشرق األدنى ماألعمال األثرية 
مـن خـالل   )    Bالقاعـة  ( إلى قاعة العرش فـي القصـر    كان يتم الدخول 

قاعـة   .باب عرضه ستة أمتار مفتوح في المحور الوسـطي لقاعـة االسـتقبال   
سوى قليل من البقايـا التـي تسـاعد علـى      هالم يبق من )    Bالقاعة (  العرش

يـا قاعـدة الجـدران و    إعادة تصور تجهيزها والشكل الـذي كانـت عليـه بقا   

                                                 
1  - Luciani, Marta, ( Excavations in Operation K ) , The 
Metropolis of the Orantes ,Damascus , 2005, P. 30. 
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وقـد   ، ألواح الحجر الكلسي التي كانت تغطي الجـزء األسـفل مـن الجـدران    
عثر في الطرف الجنوبي من القاعة على بقايا مصـطبة يعتقـد أنهـا المنصـة     

  .التي ينتصب عليها عرش  الملك
في الجهـة الشـمالية مـن قصـر قطنـا      وجدت مجموعة من الغرف الصغيرة  

تحتـوي علـى موقـدين كبيـرين علـى      التي كانـت    Qة الغرفمنها ، الملكي 
 صـفين مـن  الـذي تميـز بوجـود     Oووجد إلى الغرب منها البهو ،  األرض

  . هجنوباألعمدة في 
غنيـة باللوحـات الجداريـة المرسـومة     ال N من الغـرف الصـغيرة الغرفـة    

ببئـر القصـر   مرتبطـة  هذه الغرفة وظائف دينيـة   امتلكت .باألسلوب اإليجي 
ومما يؤيد ذلـك العثـور علـى تمثـال صـغير مـن       . بجوارها مباشرة الواقع 

  . البرونز إلله جالس
فـي حالـة سـليمة أكثـر مـن        Uالجناح الشمالي الغربي من منطقة البئر  بقي

 منتصـبة  الجـدران ويظهر ذلك مـن خـالل بقـاء    . أي جزء آخر من القصر 
ضـافة إلـى وجـود    إاألبواب مع إطاراتهـا الخشـبية   وبقاء  العليازواياها حتى 

  .تماماً  أربعة ممرات ما زالت مغطاة بقبب سليمة
العـدد   يـدل عليـه  ، القصـر  في الطـابق األرضـي مـن    وجد جناح المطبخ 

الكبير من األوانـي الفخاريـة المرميـة علـى األرض واآلالف مـن العظـام       
     . ١ ية التي تعتبر من نفايات المطبخ الحيوان

عمـل ضـمن الفريـق األثـري     وتشـياني التـي ت  ة مارتـا ل األثري ةشير المنقبت
إلـى أن المسـقط العـام للقصـر      ( اإليطالي العامل في تل المشـرفة األثـري  

م من البوابة الشـمالية  وبـالقرب مـن القصـر      ١٥٠الصغير الواقع على بعد 
الملكي أنه ينتمي إلى التقاليد السورية فـي بنـاء القصـور مـن حيـث وجـود       

الحجريـة عنـد    ن الملونـة ووجـود القواعـد   والجـدرا  األرضيات السـميكة 
وإضـافةً  إلـى ذلـك    ، وقواعد األعمدة البازلتية في القاعة الكبـرى  ، المداخل 

                                                 
  .   ١٧١ - ١٦٨ص ، المصدر السابق  - ١
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ـ   وحيـزاً ضـم حوضـاً     اًفإن هذا البناء يضم العديد من غرف الخـزن وحمام
ويجب اإلشارة إلى أن أعمـال التنقيـب فـي هـذا القصـر      ، كبيراً من البازلت 
 ٢٢٠٠غرفـة تبلـغ مسـاحتها حـوالي      ٦٨الكشف عـن   لم تنتهي بعد وقد تم

 . ١ ) متر مربع

فـإن معـالم هـذه العمـارة لـم تتضـح        بة للعمارة الدينية في مملكة قطنابالنس
وربما استمرار أعمال التنقيـب األثـري وإصـدار الدراسـات     ،بشكل كامل بعد 

قـاً  يمكـن أن تعطـي وصـفاً دقي   ، حول المعطيات األثرية التي ستظهر مستقبالً 
  . ئص العمارة الدينية في مدينة قطنالخصا

غـال  استنتجت مـن خـالل دراسـة معبـد نين     يمكن عد المعطيات األثرية التي
فالتنقيبـات  ، مدخالً لفهم العمارة الدينية التي كانت سـائدة فـي هـذه المنطقـة     

ــة و األ ــة مدكوك ــى أرضــية طيني ــوي عل ــد يحت ــة أظهــرت أن المعب        ثري
م مـن الشـرق إلـى     ١٨و، م من الشمال إلى الجنـوب   ٥٤ أبعادها، مصقولة 
وقد تم العثور على تزينـات نباتيـة و حيوانيـة وتـم العثـور علـى       ، الغرب 

  هـذه التـدعيمات تأخـذ شـكالً     ، ت تستخدم لوضع التماثيل عليها تدعيمات كان
ــال  ، مســتطيالً  ــرة اســتخدمت لوضــع تمث ــى قاعــدة كبي ــر عل ــد عث           وق

ــر ــم ، كبي ــمى  وض ــا يس ــى م ــد عل ــذا المعب ــر( ه ــة  ةالبحي            )المقدس
وبالتـالي يمكـن القـول أن سـكان قطنـا      ، األقـداس   ومكان قدس، البازلتية 

وكـانوا  ، كانوا يحملون إدراكاً معمارياً تفصيلياً للعناصـر المعماريـة الدينيـة    
جـدير  وال، قد حددوا الهدف الديني لكل من هذه العناصـر المعماريـة الدينيـة    

ذكره أن التنقيبات أظهـرت معبـداً آخـراً داخـل القصـر الملكـي كـان قـد         
ـ  وهـو أصـغر بكثيـر مـن معبـد      ، وك خصص فقط لالستخدام من قبل المل

  . ٢غال  نين
                                                 

1 - Luciani, Marta , ( Excavations in Operation K ), The 
Metropolis of the Orantes ,Damascus , 2005, P. 30. 

 
2 - Du Buisson ,Du Mesnil, ( Rapport Sommaire L' a 
campagne de fouilles de 1928 a Mishrefe ) , CRAI, 1928 , P. 
216 . 
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ـ مما سبق يمكن استخالص المميزات والخصـائص ل  ن العمـارة الـذي وجـد    ف
  :الثاني قبل الميالد كاآلتي  في األلف في مملكة قطنا

تتبع النمط المعماري السـوري الـذي كـان سـائداً فـي       ارة كانت العم -١
األلف الثاني قبل الميالد مع وجود تأثيرات معماريـة رافديـة أو حثيـة    

  .أو مصرية 
اعتمدت العمارة علـى المـواد المعماريـة التـي كانـت متـوفرة فـي         -٢

المحيط الجغرافـي مـن حجـارة واللـبن و  واإلمـالءات الحصـوية       
  .ب في بناء الجدران والسقوف خشاواالعتماد على األ

  . اعتمدت هذه العمارة على اليد العاملة المحلية غالباً -٣
عرفت وجود األدراج ووجود الطـابق العلـوي مـن ضـمن العناصـر       -٤

  .المعمارية 
  .عرفت إنشاء األرضيات المدكوكة والمصقولة القاسية  -٥
وتـم تطبيـق األلـوان    ، عرفت عملية أكساء الجدران بالطينة الكلسـية   -٦

  .على الجدران 
اهتمت بالناحية الجمالية إضافةً إلى عوامـل المتانـة والقـوة و إدخـال      -٧

  .عناصر زخرفية نباتية أو حيوانية أو هندسية 
  .عمدت إلى رفع األعمدة الحجرية على قواعد بازلتية صلبة  -٨

  : التماثيل  – ٥
  لين مـن البازلـت يعـودان لملـوك     عثر في تل المشرفة األثـري علـى تمثـا   

كمـا عثـر علـى دميـة     ، وهما يرجعان إلى العصر البرونزي الوسيط ،   ناقط
وهـي معروضـة اآلن فـي متحـف      سـم  ١٧ها من البرونز ارتفاع ١تمثل رباً

وهذا الرب يرتدي العباءة السـورية ويضـع علـى رأسـه     ،   اللوفر في باريس
، ربوبيتـه   تاجاً عالياً مزين بزوجين من القـرون التـي تـدل علـى قوتـه أو     

                                                                                                                                            
 

 
يفر  ١ - ود،ش ورية  ،كل ي س طوانية ف ام األس ة ، ) م . ق ٣٣٠ – ٣٣٠٠( األ خت ترجم

 .  ٦٩ص ، م  ١٩٨٠، جامعة توبينغن ، معھد اللغات الشرقية ، علي أبو عساف 
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،  ١ المـيالد عود هذا التمثال  إلى النصـف األول مـن األلـف الثـاني قبـل      ي
، البازلـت لـه نمـط رافـدي      وعثر على تمثال صغير يصور رجالً جالساً من

ـ      . لكنه ناقص الرأس  داً وجد أيضاً تمثـال صـغير مـن البازلـت القاسـي ج
وفـي  ، يمكن عده تصويراً لمـا يشـبه الزقـورة الغيـر مكتملـة       وتمثال آخر 

منطقة المعبد عثر على رأسين من البازلت لهما أنـف محـدب ولحيـة طويلـة     
  .  ٢ دل على وجود فن نحت راقي و أصيلمع تفاصيل دقيقة للوجه ت

 في تل المشرفة األثـري علـى العديـد مـن الـدمى الطينيـة والتـي        اكتشف
عـود  والتـي ت ، تعرضت لعملية الشوي من أجل إكسـابها الصـالبة و المتانـة    

تم الكشف عـن رأس دميـة طينيـة  ارتفاعهـا      .الثاني قبل الميالد  لفإلى األ
4.9 C.M     3.9وبعرض C.M وبسماكةC.M 3.8       لهـا شـكل سـاق مـع

وهـي   ، غطاء بيضوي للرأس تعود إلى العصر البرونـزي الوسـيط المتـأخر    
كمـا كـان األنـف    ، ذات رقبة تم تنعيمها و أظهـرت بشـكل قريـب للواقـع     

ن عبارة عن حبتين مثقـوبتين ملصـوقتين بشـكل يـدل علـى      والعينا اًمقروص
إتباع تقاليد الدمى الطينية السورية في عصر البرونز علـى الـرغم مـن أنهمـا     

    لحـاكم أو  والدراسـة لهـذه الدميـة أثبتـت أنهـا تصـويرٌ      ، أكبر من المعتاد 
عثر على دميـة طينيـة تمثـل رأس عصـفور و أخـرى ألنثـى ذات        . إلله

ــ ــرة مح ــرة كبي ــدميتا، ززة ص ــان ال ــز وهات ــر البرون ــودان لعص        ن تع
عثر أيضاً على دمية طينية ذكرية تحمل عينـي بومـة ألصـق عليهـا     .الحديث 

شرائح غضارية تشكل ثالث منها غطاءاً للرأس والرابعـة تمثـل عقـداً حـول     
م وجـدت سـبع دمـى     ٢٠٠٠خالل موسم التنقيـب األثـري عـام    . ٣الرقبة 

بينمـا  ، من هذه الدمى كانت بشـرية وواحـدة حيوانيـة    خمس ، طينية مشوية 
                                                 

 .  ٦٩ص ، المرجع السابق ١ -
2-Du Buisson, Du Mesnil, ( Rapport Sommaire La’ 
campagne de fouilles de 1928 a Mishrefe ) , CRAI, 1928, P . 
216. 

ياني  - ٣ ا ،لوتش اع ((   ،مارت ي القط ب ف ال التنقي ائج أعم ار ، )  Kنت ائق اآلث وث
ورية    ا/ الس ات  قطن وبينغن ، تنقيب ة ت ورية وجامع ي س ار ف ة لآلث ة العام المديري

 . ٩٧-٩٢ص ، ، م  ٢٠٠٢،دمشق ،  الجزء األول،  وجامعة أودينه
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كانـت عبـارة عـن دوالب عربـة      تشكل األخيرة جزء من لعبة أكبـر ألنهـا  
وهـو يمثـل   ، كما عثر على بقايـا مـن مجسـم نسـائي عـاري      ،  ١ صغيرة

يعـود إلـى النصـف األول مـن     لنصف األسفل ومصنوع من تربـة غضـة   ا
رأس حيـواني مصـنوع مـن تربـة      عثـر علـى  . الثاني قبل المـيالد   األلف

طرية له قرنين وعينتين مصنوعتين مـن دوائـر طينيـة وهـو يعـود لأللـف       
  .  ٢الثاني قبل الميالد 

  
فـي التنقيبـات األثريـة     المنقب الفرنسي الكونت دو مينيـل دو بويسـون    عثر

علـى العديـد مـن أشـكال     ، في العشرينيات من القرن الماضـي  التي أجراها 
و  يل أو الـدمى كـان لهـا دوراً تزينيـاً    وهذه التماث، اعز الجبلية العصافير والم

كمـا عثـر فـي    ،   ٣جمالياً في التكوين المعمـاري لشـرفة القصـر الملكـي     
الموقع المسمى موقع الكنيسة في تـل المشـرفة األثـري  علـى مجسـم مـن       

يمثل حيوان لـه رأس إنسـان و لحيـة ذو نمـط     ، سم  ٨العاج منحوت بقياس 
ن هـذا المجسـم العـاجي تمثـيالً     د رجح المنقب الفرنسـي أن يكـو  آشوري وق

كما عثر بويسون علـى تمثـال ألبـي الهـول المصـري فـي        ، ٤الهول  ألبي
بشـكل يـدل علـى تعـرض     ، قطعـة   ٤٠٠كان مكسراً الـى  منطقة المعبد و

ولكـن بقيـت   ، المنطقة إلى عملية تدمير مقصودة قبـل أن تتعـرض للحـرق    
هذا ربما يـدل  علـى الثقـل الـوزني لهـذه      ( ، مكانها  الكثير من األشياء في

        األشــياء وبالتــالي عمــد المهــاجمون إلــى تــدميرها لعــدم قــدرتهم علــى 

                                                 
 . ٦٠ص ، المصدر السابق  ،ميركو  ، نوفاك و بيتر  ،بفيلتسنر - ١

2-AL – Maqdissi ,   Michel ,(Reprise des fouilles a Mishirfe en 
1994), Akkadica , 99-100 , 1996 , p. 1 . 

 
3 -  Du Buisson, Du Mesnil , ( Compte rendu de la Quatrieme 
Campagane de fouilles a Qatna ) , Syria , Tome XI ,1930 , 
p. 145 .  
4 - Du Buisson, Du Mesnil, ( Les Ruines D' El- Mishrife ) , 
Syria , Tom VII , 1926 , p. 289 . 
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ربما يمثـل قربانـاً لآللهـة وقـد كـان       عثر على تمثال ألبي الهول .) حملها 
  :يحمل الكتابة اآلتية 

  األميرة 
  بنت الملك 

  بنفسها 
  إيتا
  سيدة

إلى عودة هذا التمثـال إلـى األميـرة إيتـا ابنـة أمنمحـت        ماتتشير هذه الكل
الثاني ثالث ملك من الساللة الثانية عشرة المصرية والـذي حكـم تقريبـاً فـي     

وبالتالي يدل ذلـك بصـورة تقريبيـة علـى     ، م  . ق  ١٩٠٤ – ١٩٣٨الفترة  
 دم  وعمق العالقـات بـين مملكـة قطنـا    وأيضاً يدل على ق، تاريخ بناء المعبد 
  .    قديموبين ملوك مصر ال

من التماثيل أو الدمى التي عثر عليهـا المنقـب الفرنسـي الكونـت دو مينيـل      
نمط بـدائي لـرأس بشـري مـن      مجسماً ذا،  دو بويسون خالل أعماله األثرية

كمـا  ، وهو ذا عيون دائرية على شـكل طابـات ذات ثقـب مركـزي     ، الطين 
كمـا عثـر علـى    ، وتشـبه العالقـات    ذان كانت مثقوبـة  ه ثقباً و اآليحمل أنف

واأليـدي موضـوعة   ، جـواهر ضـخمة   يحمـل طوقـاً ب   مجسم صغير إلنسان
واأليـدي كانـت بـالحجم    ، على الصدر في الوضعية المعتادة لآللهـة العاريـة   

كمـا عثـر   ،  ١وقد تعرض هذا التمثـال لـبعض التشـوهات    ، الطبيعي تقريباً 
     ئـر الكبيـر فـي تـل المشـرفة      أيضاً في المنطقـة التـي دعاهـا منطقـة الب    

 لهـة آمنهـا تمثـال برونـزي صـغير يمثـل      على عدد من التماثيل ، األثري 
والشـعر مسـرح وفـي يـدها اليسـرى      ، جالسة ومكسوة بالفرو حتى قـدميها  

كمـا عثـر   ، والمميز فيه أن الـرأس ضـخمة   ، تحمل غرضاً ما غير معروف 

                                                 
1 - Du Buisson, Du Mesnil, (L' Ancienne Qatna ) , Syria , 
Tome IX , 1928 , p. 88/89 . 
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سـي صـغير لـيس لـه     على تمثال صغير من البازلت لرجل جالس علـى كر 
وهـذا الرجـل ذا رأس دائريـة صـلعاء     ، مساند لأليدي وبدون وسادة ظهرية 

ولـيس لـه   ، ولـه لحيـة حـادة     ويبدو الرأس مغموراً بين الكتفين، أو محلوقة 
وأرجلـه صـغيرة ومرفوعـة علـى     ، وفي يده اليمنى كرة مكسـورة   شوارب 

نيـل دو بويسـون   عثـر الكونـت دو مي   .ر بـالفنون الرافديـة   درجة وهو يذك
على كسر لتمثال مصري لرجـل راكـع علـى ركبتيـه وذراعـاه ممـدودتان       

 . ١وهذا التمثال مصنوع من الحجر الكلسي ، لألمام بوضعية التوسل 

  :التحف الكهرمانية  – ٦
فـارغ مـن    شـكل رأس أسـد  لـه  يميل إلى األحمـر البنـي    هلوناكتشف إناء 
التـي  بيـو كيميائيـة   التحاليـل  الأثبتـت  .لمدفن الملكي فـي قطنـا  االداخل في 

  أن المـادة التـي صـنع منهـا هـي مـادة        عليـه   أجرتها جامعة بريسـتول 
  . ٢بلطيقيالكهرمان ال

مـن  كما عثرت األعمال األثرية المنفذة في تل المشـرفة األثـري علـى أكثـر     
وأزرار مسـتديرة وضـعت   ، جوهرة كهرمانيـة بثالثـة أشـكال مختلفـة      ٥٠

  .مختلفةضمن مواد ذات ألوان 
مادة عضوية نشأت نتيجـة تحجـر صـمغ لنـوع مـن      هو الكهرمان البلطيقي 

مليـون سـنة فـي منطقـة بحـر       ٤٠الصنوبر كان ينمو قبل ما يزيـد علـى   
 يتميـز  عمومـاً و  بولونيـا ودول البلطيـق  توجد أهم مناجمـه فـي    .البلطيق 

 بصـالبته  رومانيـا ولبنـان   عن الكهرمان الموجـود فـي    الكهرمان البلطيقي
حساسـية تجـاه   أكثـر   لكنـه  مما يسـهل معالجتـه وتصـنيعه و   الغير شديدة 

الكهرمانيـة  غالبيـة القطـع   وهـذا مـا جعـل    ، المؤثرات الطبيعية والمناخية 

                                                 
1 -  Du Buisson, Du Mesnil , ( Les fouilles de Mishrife ) , 
CRAI , 1927, p . 246 . 

 
كنوز ، ) التحف األثرية الكھرمانية  –ذھب الشمال (  ،إليزا  ،رروسبرغ و  بيتر،بفيلتسنر -  ٢

، شتوتغارت ، متحف فورتمبرغ ،ترجمة محمود كبيبو ،اكتشاف مملكة قطنا  –سورية القديمة 
  .٢١٣ ص، م  ٢٠٠٩
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لـون بنـي غـامق وذات سـطح     بـدو ب تالقطني  المستخرجة من المدفن الملكي
   .خشن سريع التفتت 

ـ  على وجـود  الدالة الدالئل القليلة تعود  لـى  ي الشـرق األدنـى إ  الكهرمـان ف
قصـر  وقـد وجـدت فـي    ، القرن الرابع عشر و الثالث عشـر قبـل المـيالد    

ري وفي قبـر تـوت عـنخ آمـون فـي      أوغاريت وفي بعض قبور أالالخ  وما
  .مصر 

فـي  قرصـي  شـكل  ذات عثر على جواهر كهرمانية مصقولة بمنتهـى الدقـة   
    صـية  مـع جـواهر مـن الـالزورد والعقيـق قر      قطنـا  المدفن الملكـي فـي  

    حجـم وفـي طريقـة    ومطابقـة تمامـاً للجـواهر الكهرمانيـة فـي ال      ،الشكل
في تشكيل وتصـنيع الجـواهر الكهرمانيـة بعـدم     النموذج يتميز هذا  ، الصنع 

د شبيه له في منطقة إيجه وفـي أوروبـا الوسـطى ممـا يؤيـد الفرضـية       ووج
  .ع في سورية القائلة بأنه مصنّ

ستناداً إلى خصائصـه األسـلوبية تحفـة محليـة أي     رأس األسد الكهرماني ايعد 
وهذا يعني أن قطعة كبيرة مـن الخـام كانـت قـد     . من صنع مشرقي سوري 

كـي  ، استوردت إلى سورية وتم تصنيعها فيهـا حسـب التصـورات المحليـة     
         تكــون وعــاء لحفــظ زيــت أو عطــر علــى شــكل رأس أســد للوجاهــة 

     .  ١  والتباهي
     

 : الكتابة  –  ٧

نقشـت  التـي  على العديد من الدالئل الكتابية األثريةً  فـي تـل المشـرفة     عثر
 .) ١٩٨ص ، ٢٩-٢٨انظر الصور (  على رقيمات طينية أو على الفخار

كما في بـاقي المنطقـة  فـي األلـف الثـاني قبـل        لكتابة في قطنااستخدمت ا
ـ   ، الميالد من أجل المراسالت بـين الملـوك أو األفـراد     جيل ومـن أجـل تس

رقـيم اكتشـف فـي      من رقـم مملكـة قطنـا   ، قصر و المعبد ورصد أمالك ال
وهو يحمل رسـالة تعـود إلـى عصـر     ، م  ٢٠٠٢موسم التنقيب األثري لعام 

                                                 
  . ٢١٥-٢١٣ ص، المصدر السابق  ١- 
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وتبدي هذه الرسالة قلقاً بعـد انقضـاء فتـرة طويلـة حـول      ، البرونز المتأخر 
 دتجارة أو مهمة دبلوماسـية متضـمنة مـواد ثمينـة مـن أحجـار الـالزور       

ـ    ، الذهب و          م الملـك الـذي كـان يحكـم مملكـة     ولكنهـا ال تشـير إلـى اس
  : وهي تقول اآلتي ،  قطنا

 ١٢و ............... وإذا ............ فـــي  ثالثـــة شـــهور (.......... 
ولكـن  ، ............وثالثـة شـهور انقضـت    ، أنا رجعت ، وحدة من الذهب 

ــأِت-............ ــم ي ــيم  ل ــد.  ل ــنة واح ــنتا، ة س ــالث، ن س ــنوات      ث  س
    .هنا   ليم  لم يأِت –.................. ........ لكن، انقضت 

بلـدة   ه إلـى الملـك أرسـل  ،      HESSUWAمـن     ASBIJAبعد ذلـك  
NUDA   ـ  : هو قال هكـذا  .  ؟ لمـاذا خـدمي   ،   BINNAPAHI ـقـل ل
  .بضائعهم  ؟ أدرك يتذمرون

BINNAPAHI  ) ــال ــذا ) ق ـ : هك ــل رجـ ــذهب  ( ل ك ــب أن ي             يج
  . ١ ) .....ما .   X –ZURAليم   في –................... إلى

تـدل علـى وجـود مـدارس ومحاسـبين       النصوص المكتشفة في مملكة قطنـا 
وكهنة وطبقة بيروقراطية نشطة  يبدو أنها كانت مسـيطرة علـى فـن الكتابـة     

المسـمارية كـانوا يتبعـون     ويمكن القول أن مدونين هـذه الكتابـة  ، نوعاً  ما 
 نكمـا كـان يوجـد مـدونو    ، عموماً  التقاليد البابلية في الكتابـة المسـمارية   

يكتبون حسب التقاليد المصرية وذلك تبعاً  لتأثر المنطقـة  فـي األلـف الثـاني     
 .   ٢قبل الميالد باألجواء الرافدية و المصرية 

  :العاج  – ٨
ـ    وجدت  الكونـت دو ميسـينيل دو   ذة بقيـادة  األعمـال األثريـة القديمـة المنف

ت األعمـال  اكتشـف و، بويسون في منطقة القصر تمثاالً عاجيـاً ألبـي الهـول    
                                                 

1 -  Eidemm Jesper, ( The Cuneiform Tablets ) , Akkadica , 
124 , 2003, P. 164 . 

 
2 -  Millard , ( Qadesh et Ugarit ) , Les Annales Archeologiqu 
Syrinnes , Vol XXIX – XXX , 1979/1980 , P. 201. 
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ـ  اًفي القصر نحتاألثرية الحديثة  ـ يمثـل   اًعاجي مـن   اًمصـنوع  اًبشـري  اًوجه
المقطع الطوالني لناب الفيل لـه أخـدود مركـزي فـي الجـزء األسـفل مـن        

قاعـدة أو دعامـة خشـبية أو    تثبيتـه علـى   شير إلى الجهة الخلفية المسطحة ي
  . )١٩٠ص،١٦انظر الصورة(حامل ما

دلت الدراسات األثرية أن هذه القطعة الفنية العاجيـة مصـنوعة محليـاً لكونهـا     
ويظهر ذلك من وجود بعـض المنـاطق فيهـا التـي لـم      غير مكتملة التصنيع 

األثريـة  كمـا عثـرت البعثـات    ، تخضع بعد لعملية الصقل والتنعيم النهـائي  
 ٢٠قطعـة معـدة للتطعـيم بـأكثر مـن       ٣٠٠أكثر من العاملة في الموقع على 

عتقد أن الغرفة التي وجدت فيهـا هـذه اللقـى العاجيـة     وي،  شكالً هندسياً مختلفاً
مشـغالً حرفيـاً إلنتـاج التحـف العاجيـة      في القصر الملكي القطنـي كانـت   

  . ١القطنية 
II - ي لمجتمع القطنالنشاط الديني في ا:  
  :المعتقدات واآللهة  - ١

 بين ما هو دنيـوي وبـين مـا هـو روحـاني     لم تفصل حضارات الشرق القديم 
وتميـزت  ، حياتهـا بل كان الدين متداخالً مع مجتمعاتها فـي جميـع تفاصـيل    

  .٢ةتؤمن بتعدد اآللهمجتمعات الشرق القديم بوجود أديان 
سـومرية و  ( رافديـة  اآللهة األمورية في سـورية القديمـة تـأثيرات    امتلكت 
مملكـة  ف ،فـي الممالـك األموريـة   إله رئيسـي مـع زوجتـه    ووجدد ) أكادية 
المشـتق مـن اإللـه    ) أمـورو  ( كان إلهها  الرئيسي هـو اإللـه   مثالً  أمورو

وفـي كـركميش   ، )مـارتو  ( األموري القديم حسب المصادر السومرية اإللـه  
) عشـتار كمـيش   ( لهـة   و األنثى المقابلـة لـه هـي اإل   ) كميش ( نجد اإلله 

وفـي مـاري نجـد إلهـة     ، التي تحمل صفات الحـرب والخصـب والحـب    

                                                 
وري  ١- ويجي ،ت ز (  ، ل ر البرون ي عص ورية ف ي س اج ف ة ، ) الع ورية القديم وز س  –كن

ا  ة قطن اف مملك و ،اكتش ود كبيب ة محم ورتمبرغ ،ترجم ف ف تو، متح          ،تغارت ش
 . ١٩١ص ، م  ٢٠٠٩

  . ٧٥ ص ،  المصدر السابق  ، ھربرت، نير -  ٢
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هـو  ) داجـون  ( ومع ذلـك فـإن اإللـه    ) أيا (  الينبوع وهي قرينة إله الماء 
ــه  ــا وزوجت ــي له ــه الرئيس ــتار(   اإلل ــاض و أالالخ ، )  عش ــي يمح       وف

ــد  ــتار ) دد أ( ُعب ــه عش ــت زوجت ــه رئيســي وكان ــ،  ١كإل ــا اش تهرت كم
المجتمعات السورية  بتصـوير اآللهـة عبـر الصـور وتجسـيدها بالتماثيـل       

  ).  م . ق  ١٢٠٠ – ٣٠٠٠(خاصة في عصور البرونز
ــم   ــوريين أس ــى األم ــومريون عل ــق الس ــار( أطل ــو  -م األرض ( أي ) ت

وكان هذا االسـم يطلـق أيضـاً علـى إلههـم      ) الخارجية أو األرض األجنبية 
    إلــه البــدو القــاطن فــي ( ومريون بـــ القــومي الــذي كــان يصــفه الســ

كما أطلق األكاديون عليهم أسم أمورو الـذي يشـير إلـى معنـى     ، ) الصحراء 
ووسـع البـابليون أسـم    ، الغرب ألنهم يقيمون في الغرب مـن نهـر الفـرات    

كل بـالد الشـام وسـموا البحـر المتوسـط ببحـر أمـورو         ىأمورو لداللة عل
  .العظيم 
وقومه بالرعـاة الـذين ال بيـت لهـم والـذين      ) مارتو(السومريون اإلله وصف 

ويوضـح هـذا الوصـف     ، يأكلون اللحم النيـئ والـذين ال يـدفنون موتـاهم    
الطبيعة األولى لإلله مارتو ولقومه وهـي طبيعـة  صـحراوية بدويـة كانـت      

  . ٢مازالت في طور التحضر في العصر

لـى حيـاة اإلنسـان    المحافظـة ع في  دوراً هاماًفي سورية  آلهة الطقسامتلكت 
أدد أو (وكانـت تسـمى    ،  والحيوان والنبات في األلـف الثـاني قبـل المـيالد    

أي ) البـانيتون  ( وجـود فكـرة   ب الترابط بين اآللهة األموريـة  وظهر، )  بعل
الـذي أصـبح   ) داجـون  (الذي يضم مثالً اإلله دجـن   األمورية ٣مجمع اآللهة 

     ريـون فـي طـور التحضـر    بديالً عـن اإللـه مـارتو عنـدما دخـل األمو     
                                                 

دي -  ١ ل  ،الماج ة  ،خزع دات األموري روق د، المعتق  ص ، م  ٢٠٠٢، األردن، ار الش
  :يضا ًاوانظر .   ٨٧-٨٦-٨٥

ي  ـ   ده ،عل ان عب ى  ،رمض اريخ حت ر الت ذ فج ارته من ديم وحض ى الق رق األدن اريخ الش ت
رمج كندر األكب ة االس روق ،  ٢ج، يء حمل ة الش اھرة   ،دار نھض  ص ، م ٢٠٠٢، الق

٢١٥.  
 . ٤٧ – ١٣ ص، نفسهالمرجع  ،خزعل  ،الماجدي - ٢
                         . ٧٥ص  ، المصدر السابق ، ھربرت  ،نير - ٣
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وكان إلهـاً أساسـياً لكـل مـن      )إله الريح ( ومعنى اسمه بالسومرية  ، والمدنية
يـرخ هـو االسـم الـذي أطلقـه      (  اإلله يرخ كما وجد فيه،  ماري وترقا وإبال

 إلـه الحـق   (  اإللـه شـمش  و)  األموريون البدو األوائـل علـى إلـه القمـر    
لهــة الحــب والجمــال و إلهــة الحــرب إ ( اإللهــة عشــتار و ، ) والعدالــة
اإللـه رشـف    وووجد أيضاً اإلله جبيل وهو ابن اإللـه داجـون   ،  ) والمعارك

  .١واإللهة ماميتو ) الذي كان له بعض الصلة بالنار ( 
ـ ، ٢كإلهـة رئيسـية فيهـا     في مملكة قطنا توجت اإللهة نينغال ت عبادتهـا  وكان

الثالثـة نهايـة األلـف الثالثـة      زمن حكم ساللة أور قد وصلت إلى مملكة قطنا
وقد استمرت عبادتها حتـى فتـرة تـدمير معبـدها وحرقـه مـن       ، قبل الميالد 

لهـة لـم تكـن الوحيـدة     وهذه اإل،  ٣قبل الحثيين خالل حكم ملكهم شوبيلوليوما 
اآللهـة   بل كانت هي اآللهـة األهـم وراعيـة المدينـة وكانـت      في مدينة قطنا

لهـة خاصـة باألسـرة    وبالمقابل كانـت توجـد آ  ،  الرئيسية لرعية ملوك قطنا
إضافة إلى معبد خـاص لتعبـد هـذه العائلـة المالكـة والـذي        المالكة في قطنا

وقد كان اإللـه الخـاص باألسـرة المالكـة     ، كان يدعى تفخيماً معبد آلهة الملك 
التـي كانـت ربـةً      غـال بعكس اآللهة نين ه شمش وهو حامي ملوك قطناهو اإلل

كمـا كانـت تحظـى بـاحترام وعبـادة بعـض الممالـك         نـا لجميع سكان قط
غـال  حيـث ترصـد    إلى ذلك إحصاءات كنـوز اإللهـة نين  المجاورة كما تشير 

                                                 
  : نظر أيضا ًاو.  ٦٠ – ٥٠ص   ، مرجع السابق ال ،خزعل ،الماجدي - ١

  . ٢١٥ص  ، المرجع السابق  ،رمضان عبده ،علي  ـ     
ر نين - ٢ ه القم ة إل ا زوج ى أنھ ور عل ت تص ث كان ومري حي ل س ن أص ي م ال ھ غ

ومري  ا ( الس بح ) نان ذي أص مس ال ه الش و إل و وھ ه أوت زواج اإلل ذا ال ن ھ ا م ن أبنائھ و م
رة الباب ي الفت ردوف ابلي م ه الب اً لإلل ة أب مس (  كلي ن الش ر) اب الي ن مس وبالت ه الش ى أن إل

وريين  د األش و عن داد ألوت و امت ذي ھ مش ال ه ش رة لإلل دة كبي أ قاع د ھي ومري ق و الس أوت
  :نظر ا، للتوسع حول األلھة السومرية . ة والبابليين واألموريين في سوري

دي - ل ،الماج ومر  ،خزع ون س ع ، ١ج ،مت ر والتوزي ة للنش ان ،  األھلي ، األردن / عم
 . ١٢٠ -١١١ص  ، م ١٩٩٨
  3- Du Buisson ,Du Mesnil , ( Compte  rendu de la Quatrieme 

campagane de fouilles a Qatna ) ,Syria , Tome XI , 1930 , P . 157 . 
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وأيضـاً  ، مـثالً   غال مـن مملكـة قـادش   هدايا وقرابين مقدمة لآللهة نين وجود
ن ألبـي الهـول   يمما يدل على أهمية هذه اآللهة و أهمية معبدها وجـود تمثـال  

غـال تبـارك   نيندها وهذا مـا يشـير ربمـا إلـى أن اآللهـة      المصري في معب
كمـا تـدل   ، لقديمـة  بملـوك مصـر ا   عالقات التي كانت تربط مملكة قطنـا ال

لعمـل علـى اسـتعادة    اكيزي للفرعون المصري من أجـل ا  توسالت ملك قطنا
ــا ــة قطن ــال آله ــع  تمث ــن جمي ــديرها م ــة وتق ــذه اآلله ــة ه ــى أهمي          عل

وتـدل  ،  يلوليوما أعـاد تمثالهـا إلـى المدينـة الحقـاً     حتى أن شوب، األطراف 
غال على أن تمثالها كان مصنوعاً كليـاً مـن الـذهب األحمـر     رقيمات معبد نين

إضـافة إلـى ارتـدائها    ، وتظهر ممسكةً  بسيف من الذهب األصفر فـي يـدها   
كسوة محاطة بعدد من العقـود والحلـي والخـرز واألحجـار الكريمـة وكـان       

صوباً في قاعة قـدس األقـداس وكـان يتلقـى الهـدايا الثمينـة       هذا التمثال من
  .  ١ كتقدمات وقرابين من المصلين 

علـى   إللهة نينغال  المكتشـفة فـي قطنـا   دالل من إحصاءات كنوز ايمكن االست
أنهـا تأكـل وتنـام وتلـبس     ،  انت في ذهن وفكر أهـالي مدينـة قطنـا   أنها ك

مـن إيمـان وعقيـدة كبيـرة مـن      وتتزين بالمجوهرات المقدمة كقرابين نابعة 
ففي هذه اإلحصاءات ورد ذكر عـدد مـن الصـدريات النسـائية     ، المؤمنين بها 

كانـت  وكانت متنوعة ومزينة باألحجـار الكريمـة والجـواهر و    –السوتيان  –
غال حتى أنها أحيانـاً كانـت مقدمـة علـى الطـراز      مقدمة كي تلبسها اإللهة نين

  . ٢القادشي المميز والثمين 
الخـتم االسـطواني   ، لمكتشفات األثرية الهامة في تـل المشـرفة األثـري    من ا
يظهـر إلـه الشـمش فـي     . له الشمش في مملكة قطنـا  إل اًتصويريحمل الذي 

                                                 
   1 -  Dalley, Stephanie , Mari and Karana ( Two Old 
Babylonian Cities ) , Longman London , 1984 ,P. 182 . 

                                                      
2- Bottero , ( Les Inventaires de Qatna ) , Revue D Assyriologie , 
Vol XLIII, 1949 , P . 1 .                                                                          
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وتحمـل  ، مرتدياً معطفاً طويالً ويلتفـت بوجهـه إلـى اليسـار     نقش هذا الختم 
  .١هيده اليمنى أداةً أو سالحاً فيما تمسك يده اليسرى عصاً أمام قامت

تمثال برونـزي صـغير يمثـل إلـه      يل اآللهة التي عثر عليها في قطنامن تماث
يضع على رأسه تاجاً بقرون عالية ويجلس على كرسـي بسـيط وهـو موجـود     
اآلن في متحف اللوفر بفرنسا ويتشابه هـذا التمثـال مـع الـنمط العـام الـذي       

ـ        ن كان منتشراً في سورية الذي يجسـد اآللهـة وهـي جالسـة علـى نـوع م
الكراسي الصغيرة وهو ما يحاكي نمـط تمثـال اإللـه رشـف المكتشـف فـي       
أوغاريت والموجود في المتحف الوطني في حلـب كمـا يماثـل تمثـال اإللـه      
األوغاريتي الذي يجسد اإلله إيل الموجود في المتحـف الـوطني فـي الالذقيـة     

ـ     ي كما يشابه نمط تمثال إله الطقس بعل المكتشف فـي أوغاريـت والموجـود ف
من أهم التماثيل التـي تصـور اآللهـة التمثـاالن     ، المتحف الوطني في دمشق 

عثـر عليهمـا فـي     كرسي منخفض وهما لحـاكمين مـن قطنـا    الجالسان على
علـى حليـة ذهبيـة     كما عثر فـي قطنـا  ،  الحجرة األمامية من المدفن الملكي 

) وهـو رمـز اإللهـة عشـتار     (تعلق على صدر المرأة وتحمل رمـزاً نجميـاً   
كما عثـر علـى طبعـة خـتم     ، وهذه الحلية موجودة في المتحف الوطني بحلب 

اسطواني يصور اإللهة عشتار وهي تنـزع حجابهـا وهـذه الطبعـة موجـودة      
  . في متحف الشرق األدنى في برلين

  :المعابد  - ٢
كانت المعابد األمورية التقليدية في المـدن ذات تصـاميم متقاربـة بشـكل مـا      

    الحرم المزدوج الـذي يتكـون غالبـاً مـن مـدخل أو أكثـر       يعرف بالمعبد ذو
، ا المحـراب  و فناء داخلي مكشوف ومصـلى واحـد أو أثنـين فـي أحـدهم     

واأللـواح البازلتيـة   ) الذي  ينتصـب عليـه تمثـال اإللـه     (المذبح ووجد فيه 
  ٢.لتقديم الذبائح والمنصات المخصصة لتقديم الطعام 

                                                 
  . ٥٨ – ٤٦ص  ، المصدر السابق ، ميركو ،نوفاك  بيتر و،بفيلتسنر  -  ١
 . ١١٣ – ١١٠ ص ، المرجع السابق  ،خزعل ،الماجدي  - ٢
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وكانـت اآللهـة تتمثـل فيهـا بواسـطة      ،   مثلت المعابد أماكن سـكن اآللهـة  
وكـان يتعـين علـى النـاس تزويـدها      ، صورها وتماثيلها ورموزها الطقسية 

  . ١بكل ما تحتاجه من مستلزمات 
هـا كمـا اختلفـت طبيعـة وظـائف      عدد العاملين في في القطنية  اختلفت المعابد
كهنـة  فقد تـولى كهنـة المعابـد الصـغيرة وظـائف مغـايرة ل       ، العاملين فيها

  . المعابد الكبيرة العامة التي وجد فيها تخصصاً في وظائف كهنتها 
كان يتم تعيين الكهنة في  معابـد مملكـة قطنـا بعـد خضـوعهم المتحانـات        

حلـق شـعر   توجب علـى كهنـة المعابـد القطنيـة     و ،متعددة ودورات تأهيلية 
  .الرأس كي يتم تعينهم برتبة كاهن 
ئف كهنوتية متعـددة منهـا الكـاهن السـاحر     وجدت في معابد مملكة قطنا وظا

ومغنـون األناشـيد   والكاهن المنجم والكاهن المفسر لألحـالم والكـاهن النبـي    
كما وجد في معابد مملكـة قطنـا مجموعـة مـن الوظـائف  الغيـر       . الدينية 
     . كالخبازين والجزارين والطباخين والخمارين دينية 

من عائـدات المعبـد ومـن المـواد     تباتهم معابد مملكة قطنا ينالون مركهنة كان 
الغذائية التي ال تستهلك أثناء التضـحية  ومـن النـواتج الجانبيـة لألضـحيات       

  . ٢كالجلود وغيرها 
أظهرت التنقيبات األثرية وجود عـدد مـن المنشـآت المعماريـة ذات الطـابع      

ي غال الـذي امتلـك بابـان أحـدهما شـرق     منها معبد الربة نين،  ي في قطناالدين
وكان يتألف من باحة واسعة تحيط بهـا عـدة قاعـات منهـا     ، واآلخر وشمالي 

وقـد  ، قاعة قدس األقداس وقاعة الحجـر األسـود وقاعـة البحيـرة المقدسـة      
وجدت في حفريات هذا المعبد كـؤوس برونزيـة وبعـض التماثيـل الحجريـة      
ورقم فخارية مخطوطة باألكاديـة وتحـوي بعضـها الممتلكـات التـي كانـت       

                                                 
 . ٧٦ ص ، ابق المصدر الس، ھربرت ،نير - ١
م  - ٢ ن ،ري ورية  (  ،إل ي س ھا ف د وطقوس ة ، ، ) المعاب ورية القديم وز س اف  –كن اكتش

ا  ة قطن و ،مملك ود كبيب ة محم ف ف،ترجم توتغارت، ورتمبرغ متح  ص ، م  ٢٠٠٩، ش
٨٣ .  
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ـ   ، ١وظة للمعبد محف ار االقتصـادي للمعبـد ولمدينـة      وقد دلـت علـى االزده
     وقــد دلــت التنقيبــات األثريــة علــى وجــود مســتودعات خاصــة،  قطنــا

جرار تحتوي أجساد أطفـال منهـا جرتـان اكتشـفتا فـي      وعثر على ، بالمعبد 
وعثـر علـى جـرة ثالثـة     ، طفلين وجمـاجم منفـردة    المعبد تحتويان جسدي

ووجـدت جـرة تحـت مـا     ، طفل آخر لكنه أكثر شباباً من سابقيه  تحتوي جسد
         غـال تحتـوي علـى عظـام طفـل     سمى البحيـرة المقدسـة فـي معبـد نين    ي

ودلت الدراسات على عودة هذه الجرار إلى وسـط األلفيـة الثانيـة قبـل     ، آخر 
الرئيسـي  يمكن أن تؤكـد هـذه الـدالئل األثريـة المتعلقـة بالمعبـد       ، الميالد 

        علــى وجــود اضــحيات  بشــرية رافقــت إنشــاء وتأســيس  دينــة قطنــالم
  . ٢هذا المعبد 

ــة المكتشــفة فــي تــل المشــرفة والتــي تتعلــق         مــن أهــم اللقــى األثري
مجموعــة رقيمــات اكتشــفها الكونــت دو مينيــل دو بويســون ، بالمعتقــدات 

عـن  والتـي كانـت عبـارة    ، غـال  م في معبـد نين  ١٩٢٧تنقيبات عام  خالل
خمس عشرة رقيم ذات كتابة مسمارية ضـمت إحصـاءات لكنـوز وممتلكـات     

وكانت قد كتبت باألكادية وقسـمت إلـى أربـع إحصـاءات  موجـودة      ، المعبد 
 Aو     A.O 12956اآلن في متحـف اللـوفر الفرنسـي و تأخـذ األرقـام       

.O 12958      وA .O 12957    وA.O 12956   وA.O12959   
تأتي أهمية هذه اإلحصـاءات لوصـفها الـدقيق ألمـالك      ،   A.O12962و  

ومصـدرها وفـي زمـن أي     المعبد ولمواصفاتها وأحياناً  تذكر اسـم صـانعه  
وترصـد  ، كانت قد صنعت هـذه التقـدمات والهـدايا الثمينـة      من ملوك قطنا

أيضاً  طرق الزخرفة المتبعة كما تشـير إلـى مصـدر صـناعة  المجـوهرات      
ً إلـى كتابـة أسـماء بعـض      ةإضـاف ، أم مستوردة  و هل هي صناعة محلية 

                                                 
 . ٧ ص ، المرجع السابق  ،سليم عادل،عبد الحق   - ١

3 –  Du Buisson ,Du Mesnil , ( Rapport sommaire sur la IV 
champagne de fouilles  a Mishrife – Qatna ) , CRAI ,1929 , 

P.238.                       
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المانحين فمثالً  تذكر اسم مانحة تكرر في هـذه القـوائم ثـالث مـرات وهـو      
جـة أو بنـت الملـك    وهي على األرجـح زو   PIZZALLUM  اسم السيدة  

دروشـا هديـة ثمينـة     شكما تشير إلى إرسال ملك قـاد  ،  يرالقطني أدد نيرا
وار بـين الـدولتين وتقـدير ملـك     على حسن الج ليدغال وهذا ما إلى معبد نين

تـذكر قـوائم   ومن ممتلكـات هـذه اآللهـة ومعبـدها كمـا      ، آللهة قطنا شقاد
  : ١ نينغال في قطنا إحصاء معبد

طوق يحتوي علـى رأس خـروف مـن الـالزورد مـع قـرص شمسـي         -
ويحتـوي أيضـاً    ، اسـطوانات ذهبيـة    ٨الزوردي مع دائـرة ذهبيـة و   

تمر المصـنوعة مـن الـالزورد مـع بعـض األحجـار       ثالث ثمار من ال
  .الكريمة 

طوق من الذهب المرصع بالالزورد مـع العقيـق األحمـر مـع قـرص        -
مـن أحجـار    ١٠قطعـة ذهبيـة  و   ١٢شمسي ذهبي مرصع بالالزورد و 

 .من الكريستال الصخري  نالالزورد وحجريي

ــة المصــن  - ــن المجــوهرات واألحـجـــار الكريم ــي مجموعــة م عة ف
 .كما تشير لذلك صراحةً يرأدد نيرا من حكم ملك قطنا ٤٥ السـنـة

محلي الصـنع مـن الـذهب مـع     ، طوق يحتوي على شكل لحيوان مفترس  -
 .جوهرة ثمينة  ١٥اسطوانتين ذهبيتين و 

        طــوق يحتــوي علــى مجســم نســائي مــن الــالزورد مكتــوب عليــه -
ـ      ، ) احفظ كالمه ( عبارة  ن كما يحتـوي أيضـاً علـى أربـع حلقـات م

  ،الذهب وقرص شمس من الذهب

وخمسـة منهـا لهـا غطـاء     ، فازات من الذهب لها شكل نصف كروي  ٩  -
 من الالزورد واثنتين منها لهما أغطية من الكريستال الحجري

مـن الـذهب و   لى نصل من الـذهب وقرصـين شمسـيين    طوق يحتوي ع -
حجـر كـريم وأشـكال مـن الـالزورد وثـالث        ١٣جوهرة ذهبية و  ١٣

                                                 
1 -  Bottero , ( Les Inventaires de Qatna ) , Revue  D'  
Assyriologie , Vol  XLIII , 1949 , P. 157.     
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مة مـن الكريسـتال الصـخري وحجـر كـريم ذا لـون أزرق       أحجار كري
 .  NAPLIMMA محمر مكتوب عليه اسم الملك القطني  نابليما 

طوق صدري ذهبي ذو حجم كبير مـع قطعـة ذهبيـة منقوشـة ومحـززة       -
دروشـا   شة ذهبية أخـرى يوجـد عليهـا كتابـةً اسـم ملـك قـاد       وقطع

DRUSHA  . 

الموديـل القادشـي مـع ثـالث     ذهبية على ) سوتيان ( حمالة صدر نسائية  -
  .      ١جواهر ذهبية 

أو معبـد  ( معبداً خاصاً بالعائلة المالكة هـو معبـد آلهـة الملـك      وجد في قطنا
الملحق بالقصـر الملكـي وهـو مؤلـف مـن مسـاحة صـغيرة        ) اإلله شمش 

مستطيلة الشكل ُحدد فيها مكان وضـع تمثـال اإللـه أو قـدس األقـداس فـي       
ا عثر فيه على دعامة منصـوبة تبلـغ ارتفاعهـا أربعـة     الجهة الشرقية منه كم

كمـا احتـوى المعبـد علـى     ، أمتار موجودة في الجهة الغربيـة مـن المعبـد    
ووجـد  ، البحيرة المقدسة  على شكل حوض واسـع مسـتطيل مـن البازلـت     

عدداً من المعابد الصغيرة المتفرقة في المدينة المخصصـة لعـدد مـن اآللهـة     
  .٢ كانت تعبد في قطنا األخرى التيرة الصغي

  :النشاط الديني خارج المعابد في المجتمع القطني  - ٣
عرف المجتمع القطني ممارسة العبادات المنزليـة التـي دلـت عليهـا تماثيـل      

  .األلهة واألسالف التي عثرت عليها البعثات األثرية العاملة في الموقع 
ـ  ى صـحة أفـراد األسـرة    كانت العبادات المنزلية القطنية تهدف إلى الحفاظ عل
الحصـول علـى األطفـال    والحصول على بركة ورضـا اآللهـة مـن أجـل     

                                                 
1  - Bottero , ( Les Inventaires de Qatna ) , Revue  D ' 
Assyriologie , Vol  XLIII , 1949 , P. 157.     

 
2 - Du Buisson, Du Mesnil, ( Rapport Sommaire La 
campagne de fouilles de 1928 a Mishrefe ) , CRAI, 1928, p . 
216. , وأنظر أيضاً    
   Du Buisson, Du Mesnil, ( Les Fouilles de Mishrife –  
Qatna ) , CRAI , 1927  , P .246 – 254 . 
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األسـرة كـالزواج والـوالدة والمـوت     ومواكبة الحاالت العابرة التي تحدث في 
لنيـل البركـة    حيث وجد لكل حالة من هذه الحاالت صلوات وطقـوس معينـة  

  .١من اآللهة 
يـث تشـكيالته اإلنشـائية مـن     وجد في البيت القطني ما يشبه المـذبح مـن ح  

كان المذبح المنزلي القطنـي عبـارة عـن منبـر     . أجل تعبد اآللهة في المنزل 
وفيـه تمثـال مـن تماثيـل اآللهـة      صغير من الطين المزين بتشكيالت متنوعة 

  .المتعبدة في مملكة قطنا 
عثر المنقبون في المنطقة السكنية علـى عـدد كبيـر مـن التماثيـل الصـغيرة       

حسـب  ( وكانـت هـذه التماثيـل     ريات مصنوعة من الغضار المشويلنساء عا
تقـي مـن الشـرور وتـوفر الحمايـة لألفـراد أو       ) قناعة وإيمان أهل قطنـا  

  . ٢لألمكنة 
    : الطقوس والشعائر الدينية  - ٤

 تطبيقهـا بكامـل الحـرص و   تـولى الكهنـة   ت طقوس وشـعائر دينيـة   وجد
   قـديم الطعـام والشـراب كقربـان    تواآللهـة  تتمحور حول رعايـة  ،  حتراماال
لنيـل رضـاها    الصلوات واألناشيد واألغاني والموسـيقى الدينيـة   إقامة و ، لها

ومـن  ، وتجنب وقوع غضبها  كي ال تحل المصـائب والكـوارث واألمـراض    
على عدم إهمال أي مـن اآللهـة الرئيسـية عنـد      أجل تفادي هذه العواقب ُعمل

  .٣بادة أداء الشعائر الدينية وطقوس الع
مـن لحـم البقـر أو    قديم األضـاحي  تالقطني  من الممارسات الدينية في المعبد

 وصـب كالعسـل والسمسـم والفواكـه     أو المواد الغذائية الحبوب أو تقديم الغنم 
ــوائل ال ــل    الس ــام تماثي ــاء أم ــب والم ــرة والحلي ــذ والبي ــة كالنبي            مختلف

  .وبشكل إضافي في األعياد وكانت هذه األضاحي تقدم يومياً ، اآللهة 

                                                 
 . ٧٦. ص ، المصدر السابق ، ھربرت،نير  - ١
م  - ٢ ن،ري ائم (  ،إل ي والتم ذبح المنزل وز س، )  الم ة كن ة  –ورية القديم اف مملك اكتش

 .٩٥ ص ، م  ٢٠٠٩، شتوتغارت، ورتمبرغ متحف ف،ترجمة محمود كبيبو ،قطنا 
 . ٧٦ ص ، المصدرنفسه، ھربرت،نير  - ٣
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كانت جميع األضاحي والهدايا المقدمة تنسب إلى الملـك بصـفته الوسـيط بـين     
كمـا كـان مـن    ، هدفها بث الراحة والرضا في نفوس اآللهـة  ، المتعبد واإلله 

  .١الممكن أن يكتب أسم المتبرع على الهدايا الثمينة  
حيـث كانـت   ، تجسـد اآللهـة   من أهم الممارسات الدينية تقديم التماثيل التـي  

   .٢تعد أثمن هدية يقدمها المتعبد للمعبد ولإلله  
كان يحق للملك بصفته السيد األعلـى لالحتفـاالت الدينيـة أن يتـولى بنفسـه      

  . ٣أداء الشـعائر الهامة وإن كان التنفيذ الفـعلي يؤديه غالباً كبير الكهنة 
ولـم   م وأمـام المحـراب  داخـل الحـر  كانت الصلوات تقام في المعبد القطنـي  
وبالمقابـل كـان مـن    ،  إال للكهنـة  به يكن الدخول إلى قدس األقداس مسموحاً

فـي إطـار المواكـب    صـورة الحقيقيـة لآللهـة    رؤية الالممكن للمتعبد القطني 
مـن  وكـان  . االحتفالية المخصصة للصور اإللهيـة بمناسـبة أعيـاد معينـة     

  .لرقصالموسيقى والغناء واطقوس هذه االحتفاالت 
  :دور الملك الديني  - ٥

المعطيات األثرية في تل المشرفة إلـى تراجـع نفـوذ الملـك لصـالح      تشير ال 
فـي   ٤وهذه الميزة كانـت منتشـرة فـي جميـع الممالـك األموريـة       ، الكهنة 

  . ٥األلف الثاني قبل الميالد 
كبـر  يعـد ابـن اإللـه األ    امتلك الملك دوراً دينياً مهماً في مملكة قطنا فقد كـان 

كمـا كـان يمـنح     ممثل اإللـه فـي األرض وبـين البشـر     ويتصرف بصفته

                                                 
م - ١ ن  ،ري ورية  (   ،إل ي س ھا ف د وطقوس ة ، ) المعاب ورية القديم وز س اف  –كن اكتش

ا  ة قطن و ،مملك ود كبيب ة محم و،ترجم ف ف ت، رتمبرغ متح ص ، م  ٢٠٠٩، وتغارت ش
٨٣- ٨٢ . 
  . ١٠٦ص، المرجع السابق  ،خزعل   ، الماجدي - ٢
 . ٨٣ ص ، المصدر نفسه،  إلن،ريم  - ٣
اب  - ٤ ى حس ية عل لطة السياس وريين للس وك األم الء المل ى إع ة عل ة الدال ن األمثل م

اتيزي لطة الب زل س دما أن ورابي عن ابلي حم ك الب ه المل ا فعل ة م لطة الديني أو     Patesiالس
اكو  وظفين    Ishakkuاإليش ن الم ا م ة دني ى رتب ديم إل ومري الق اھن الس ر الك أي األمي

د  ة زللح م الديني ة الحك ن نزع ر  .م دي : انظ ل ، الماج ابق ، خزع ع الس ص  ، المرج
١٠٧    

 . ١٠٩ ص ،المرجع نفسه ،خزعل ،الماجدي    - ٥
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حصـته مـن   الصفات اإللهية بعد موته التـي تعطيـه حـق الحصـول علـى      
  .األضاحي المقدمة لآللهة 

هـو الـذي يـأمر ويشـرف     اإللهيـة و  الوسيط الذي ينقل البركـة هو كان الملك
قـدم العبـادات والشـعائر    على بناء المعابد لآللهة وهو الذي يعـين الكهنـة ويت  

  . ١الدينية 
  
  : األعياد في قطنا - ٦

مـن  ، لآللهـة   ن لعبـادات وتقـديم القـرابي   ترافقت األعياد الدينية في قطنا مع ا
  :أهم األعياد التي وجدت في المجتمع القطني ذات الصبغة الدينية 

  ) .كعيد الحصاد ( أعياد الزراعة  -

الخريـف مـن كـل عـام بمناسـبة       عيد السنة الجديدة الذي يحتفل به فـي  -
عودة إله الطقس من العالم األسفل وما يـرتبط بـذلك مـن عـودة الحيـاة      

 .إلى األرض وعالم النبات 

كان لليوم األول والسابع والخامس عشر مـن كـل شـهر أهميـة خاصـة       -
 .لتقديس األجداد

  :  السحر والتنجيم   - ٧
تهدئـة غضـب   ، طنـي  كانت غاية ممارسة السحر والتنجيم فـي المجتمـع الق  

  اآللهة و إرضاءها 
وجد السحر والتنجيم في المجتمع القطني من أجـل الحصـول علـى المسـاعدة     
ومعرفة األسباب التي أدت إلى غضب اآللهة واالسـتدالل إلـى الطـرق التـي     

  .يمكن بواسطتها تهدئة اآللهة وإرضاءها 
فـي   يصف الباحث والمنقب األثـري نيـر هربـرت واقـع السـحر والتنجـيم      

كان يمارس السـحر والتنجـيم عرافـون متخصصـون     ( المجتمع القطني قائالً 
                                                 

 . ٧٦ ص ، المصدر السابق ،  ،ھربرت،نير  - ١
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وكانـت آليـات التنجـيم تشـمل مشـاهدة الكبـد       ، ينتمون إلى مؤسسة المعبد 
والرئة وتفسير مظاهر النجوم والكواكب وطيـران الطيـور وتفسـير حصـول     

ب واسـتجوا ،تشوه الوالدات عند البشـر والحيوانـات وعالقـة اآللهـة بـذلك      
كمـا كـان سـكان قطنـا يحـاولون      ، الموتى مع طلب البركة مـن األمـوات   

استجداء العون مـن اآللهـة فـي حـاالت الشـدة عـن طريـق الممارسـات         
القـرابين  واقتنـاء التماثيـل الجالبـة للحـظ        السحرية ونذر النـذور وتقـديم  

   ١) . والحامية من الشرور
ألثـري عـن مجموعـة مـن     كشفت األعمال األثرية المنفذة في تل المشـرفة ا 

 مثل التمثال النسائي المصـنوع مـن الغضـار المشـوي     ،التماثيل الجالبة للحظ 
موجـود اآلن فـي المتحـف    هـو  يعود لبداية األلف الثاني قبل المـيالد و  الذي

  . الوطني بحمص 
  : تقديس األجداد  - ٨

وجدت في سورية دالئل كثيرة تشـير إلـى ممارسـة طقـس تقـديس األجـداد       
ملونـة  قرب دمشق على نمـاذج لجمـاجم بشـرية    فقد عثر في تل أسود . فيها 

تمثل أقدم صـور لألجـداد معروفـة حتـى      ،تعود إلى األلف الثامن قبل الميالد
           معبـد وجـد فـي حجـرة العبـادة العائـدة إلـى       و .اآلن في سورية القديمـة 

يمكـن   (مقاعـد لتقـديم قـرابين المشـروبات      مجموعة زازا في ماري –نيني 
وفي إبـال عثـر علـى دليـل يثبـت عبـادة        .)حرماً لتقديس األجداد ااعتباره

  .٢المؤلهين األجداد الملكيين وهو قائمة طويلة بأسماء الحكام 
هدف المجتمع القطني من ممارسـة طقـس تقـديس األجـداد العنايـة بـأرواح       

مجموعـة مـن   التـي كانـت ترافقهـا    األموات عن طريق تقديم األضـحيات  
ــة الشــعا ــوس الديني ــى أرواح األجــداد راضــية عــن ، ئر والطق      كــي تبق

                                                 
 . ٧٨ ص ،لمصدر السابق ا - ١
نر - ٢ ر  ،بفيلتس ة (  ،بيت ورية القديم ي س داد ف ديس األج ة ، ) تق ورية القديم وز س  –كن

ا  ة قطن اف مملك و ،اكتش ود كبيب ة محم ف ،ترجم                       متح
 .   ٨٦ - ٨٥ ص ، م  ٢٠٠٩، شتوتغارت ، رتمبرغ فو
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االبـن البكـر   ولـذلك كـان   ، وهدفت أيضاً إلى تنظيم انتقال التركـة  ، األحفاد 
يتولى غالباً مهمة العناية باألجداد وكان هذا مهماً جـداً داخـل األسـرة العاديـة     

ألجـداد يعمـل   وبالتالي كـان طقـس تقـديس ا   ،  كأهميته داخل األسرة المالكة
  .على تثبيت الترتيب الهرمي القائم داخل األسرة ثم داخل القبيلة والدولة 

الدالة على تقديس األجداد في المـدفن الملكـي فـي قطنـا تزويـد       من الشواهد
التـي   ١) الكيسـبو ( الموتى بصورة منتظمة بالغذاء بصيغة ما يسـمى شـعائر   

  .تؤدى داخل حجرات القبر
وم بتقديم األضـحيات ألسـالفه وفـي هـذا تأكيـد علـى       كان الملك هو من يق

شرعية حكمه وبالتالي كـان طقـس تقـديس المـوتى جـزءاً ال يتجـزأ مـن        
  .ممارسات القصر الملكي القطني

كانت األضاحي تقدم لتماثيل األجداد حيـث عثـر فـي المـدفن الملكـي علـى       
ـ                  ة بقايا ال حصر لهـا مـن عظـام الحيوانـات إضـافة إلـى التقـدمات العيني

  . الثمينة 
العديـد مـن األوانـي     عثرت البعثات األثرية العاملة في المدفن الملكـي علـى  

علـى عظـام أغنـام    تحتـوي  ، المدفن الفخارية الكبيرة الموضوعة على أرض 
  .٢) بقايا القرابين الغذائية (  وماعز وبقر وغزالن برية وأسماك

  : مفهوم الموت عند القطنيين  - ٩
يعتبر أن الميت ينتمـي إلـى أسـرته  حتـى بعـد وفاتـه        مع القطنيكان المجت

لـذلك كانـت   . وكانت عملية الموت تعني عنـدهم أن الـروح تغـادر الجسـد     

                                                 
بو  -١ س الكيس د( طق ا أرواح راف دعى إليھ ة ي ة جنائزي ة وليم من إقام ل ويتض ي األص

  :نظر اوحول ذلك  .)األجداد وأرواح الموتى  
ونـ  ل  ،حن ة  ،نائ دين القديم الد الراف ارة ب ي حض وت  ف د الم ا بع د م    وزارة، عقائ

  :أيضاً  و.  ١١٠ص ، م  ١٩٨٥، بغداد ، الثقافة 
ين ـ  ة ،حس ان لفت ة ف(  ،إيم وس الجنائزي ل الطق ث قب ف الثال الل األل دين خ الد الراف ي ب

يالد  ة ، )الم وم التربوي ي اآلداب والعل ية ف ة القادس ية ‘ مجل ة القادس د ، جامع ،  ٨المجل
  . ٢١٥ ص ،  م ٢٠٠٩،  ٤العدد 

نر - ٢ ر ،بفيلتس ت ( ،بيت ال النح ي مج ة ف ال الفني دفن  -األعم ن الم داد م ل األج تماثي
ي  ة ، ) الملك ورية القديم وز س ا  –كن ة قطن اف مملك و ،اكتش ود كبيب ة محم ف ،ترجم متح

 .   ٢٠٧- ٢٠٦ ص ، م  ٢٠٠٩، شتوتغارت، ورتمبرغ ف
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الطقوس التي يقوم بها أهالي الميت بعد وفاتـه مباشـرة تهـدف إلـى التغلـب      
ميـت ولألحيـاء   ذات األهميـة البالغـة بالنسـبة لل    ١الحالة االنتقاليـة  على هذه 

وتتضـمن طقـوس   ، وهذا ما يطلق عليه اسم العنايـة بالميـت   . سواء لى حد ع
االنفصال عن الميت التغسـيل والـدهن بـالزيوت أو المـراهم والبكـاء علـى       
الميت و ندبه وحفظ الجثمان حتى دفنه وكانت هـذه الطقـوس تنتهـي بـإغالق     

  .القبر 
آلخـر وكانـت   هناك طقوس أخرى ترافق انتقال الميت من القبر إلـى العـالم ا  

هذه الطقوس مرتبطة بزيارات للقبر وبتقديم األضـاحي وبوضـع الهـدايا فـي     
القبر ثم يلي ذلك طقوس االنضمام التـي تـؤدى فـي عـالم األحيـاء بإقامـة       

والغايـة منهـا انضـمام المتـوفى     ) بعضها مع أرواح الموتى ( مآدب احتفالية 
ـ ، إلى أسالفه في العالم اآلخر  وس عـن طقـوس عبـادة    ويجب تمييز هذه الطق

وكانـت هـذه   ، األموات المؤلهين من أسالف العائلة الذين تقدم لهـم القـرابين   
حيـث أثبتـت أعمـال    . الطقوس تؤدى بالدرجة األولى في العـائالت الملكيـة   

التنقيب والكتابات األثرية أن طقـوس العنايـة بـالموتى كانـت موجـودة فـي       
وإبـال و أوغاريـت  وكوميـدي    ومـاري   األلف الثاني قبل الميالد فـي قطنـة  

  .  ٢وجبيل  
خالفاً لما كان عليه الحال في الحضارة المصرية القديمة لـم تكـن تحـدث فـي     

ويعـود السـبب فـي ذلـك     .سورية عملية التحنيط في األلف الثاني قبل الميالد 
فبينمـا كـان   . إلى تصور مختلف عن اسـتمرار الحيـاة فـي العـالم اآلخـر      

                                                 
ديم ،  أن  - ١ ي الق رق العرب ى المش ة عل يادة األموري رة الس الل فت اد  خ ان االعتق ك

ات الث طبق ى ث م إل ا: "األرض تنقس و " = األرض العلي يتو إليت ة(أرص ، )باألكادي
طى" و، أر" = األرض الوس يتو قبليت فلى"ص فلي" (األرض الس الم الس يتو ) = الع أرص

بليتو مس. س ب الش د مغي ع عن دخل يق ا م ر؛ وأيًض ي القب فلي فھ الم الس داخل الع ا م . أم
فلي  الم الس وق الع ت األرض(وف رة تح ة األخي ي الطبق ع ف ذي يتوض اه ) ال د مي ت تمت كان

ق ع فل، يطلَ الم األس ى الع ؤدي إل ر ي ة نھ ق؛ وثم ه باالعم رلي ر عب ة نھ ك . ألكادي ول ذل ح
  . ٨٨ص  ، المرجع السابق  ،نائل ،حنون :نظر ا
 . ٧٨- ٧٧ ص ، المصدر السابق ، ھربرت ،نير - ٢
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كـان  ، الجسم شرط مهم للوجـود فـي العـالم اآلخـر      بالنسبة للمصريين كمال
  .الجسم في سورية القديمة ذا أهمية أقل شأناً

ــت    ــت روح المي ــديم كان ــرقي الق ــور الش ــب التص ــت ، حس ــي كان          الت
تنفصل عن الغالف الجسدي المحيط بهـا وكانـت تمثـل فـي     ) إيتيمو ( تسمى 

ـ  . العالم األسفل هوية الميت  ت العنايـة بالميـت موجهـة    وبناء على ذلـك كان
  . ١إلى روحه أكثر مما هي موجهة إلى جسمه 

  :المقابر وطقوس الدفن  - ١٠
عـن  ) علـى قمـة التـل المركـزي     (  Jكشفت البعثة اإليطالية فـي الحقـل   

مدفنين لطفلين صغيرين حديثي الوالدة فـي منطقـة مصـنع الفخـار المتواجـد      
اخـل جـرار تعـود لعصـر     في هذا الحقل وعن ثالث قبور أخرى ألطفـال د 

إمـا فـي االتجـاه    نت الهياكل ضمنها مثنيـة وموضـوعة   كا، البرونز الوسيط 
  . ٢الشرقي أو في االتجاه الغربي 

من األمور النادرة اكتشاف البعثة اإليطالية قبراً يضـم هـيكالً عظميـاً يحمـل     
دالالت تشير إلى عملية قتـل أو تصـفية تعـرض لهـا صـاحبه والدراسـات       

سـنة وطولـه    ٣٠-٢٥ا الهيكل يعود لـذكر يتـراوح عمـره بـين     دلت أن هذ
سم وهو يعاني من ثـالث إصـابات قاتلـة فـي الجمجمـة ، وأظهـر        ١٦٢,٧

     )مـا سـيف أو فـأس   رب(التجويف القحفي ندوباً تركها نصـل برونـزي حـاد    
األبحاث تشير أنها قـد نتجـت عـن قيـام مهـاجم أو أكثـر بضـرب رأس         و

بين ، ويـدل عـدم التئـام القطـوع الموجـودة فـي       الضحية من الخلف والجان
  .٣ فوراًعظم مؤخرة الرأس بأن الشاب قد لقي حتفه 

                                                 
 . ٢٤٣ ص ، )طقوس دفن الملوك في قطنا (  ،بيتر   ،بفيلتسنر  - ١

1– Bonacossi ,Daniele Morandi  , ( The Central Mound of 
the Qatna Acropolis in the Bronze and Iron Ages : Operation 
J ) ,  Akkadica , 129 , 2003 , P . 97 .                      

                                                                        
3 -  canci ,Alessandro ,Murder or Execution in Ancient Qatna 

", the Metropolis of the orontes, Damascus, 2005,P.43-44. 
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فـي عمليـات التوثيـق األثـري      ٣٤على قبر أعطي الـرقم   Gعثر في الحقل 
  . ١وهو يعود لعصر البرونز الوسيط 

ـ ـغال على جرار تحتـوي أجسـاد أطفـال ومنهـا ج    عثر في معبد نين ن اـرت
عثـر علـى جـرة    ، طفلين وجماجم مفـردة   يمعبد تحتويان جسداكتشفتا في ال

كمـا وجـدت جـرة    ، ثالثة تحتوي جسد طفل آخر لكنه أكثر شباباً  من سـابقيه  
غـال تحتـوي علـى عظـام طفـل      سمى البحيرة المقدسة في معبد نينتحت ما ي

والدراسات دلت على عودة هذه الجرار إلى وسـط األلفيـة الثانيـة قبـل     ، آخر 
        علقـة بالمعبـد الرئيسـي لمدينـة    كـل هـذه الـدالئل األثريـة المت    ،  الميالد 

يمكن أن تؤكد على وجود أضـاحي بشـرية قـد رافقـت      –غال معبد نين – قطنا
  .٢إنشاء و تأسيس هذا المعبد 

ر التي دلـت علـى احتـرام أهـالي     كشفت التنقيبات األثرية على عدد من القبو
قبـراً  هـو   ، ن أهم  هذه القبـور المكتشـفة   وم، للموت واالعتناء بالميت  قطنا

عبارة عن كهف اصطناعي محفور يحتوي علـى عـدد كبيـر مـن األجسـاد      
مزهريـة مختلفـة األحجـام واألنـواع وعلـى       ٣٢٠المدفونة و عثر فيه على 

إضـافةً  إلـى جـرار    ، عدد من األسلحة ومجموعة من األسـلحة البرونزيـة   
بخطـوط ناعمـة متوازيـة و ضـيقة      ماء ذات تصميم جميل ومزخرفة غالبـا ً 

                                                 
نر   - ١ ر و ،بفيلتس اك بيت و ،  ، نوف ابق ميرك در الس ر .  ٦٥-٣٩، ص  المص وانظ

 ً   :أيضا
Pfalzner, Peter ,"Ausgrabungen in tall Misrife -Qatna"  ,  
MDOG,132,2000,P253-287 .                            

                              :وانظر                                                      
                    

- Ahrens ,Alexander, "Skarabaen und skarabaenab druke 
aus tall Misrife", Ugarit- forschungen , Band 35,2003,P.1-
25. 

 
1-  Du Buisson, Du Mesnil, ( Rapport Sommaire sur la IV 
campagne  de fouilles a Mishrife- Qatna ) ,CRAI ,1929, P. 
238. 
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وعثر فيه أيضاً  على سـيوف قصـيرة دون قبضـات وبعـض     ،  اعلى بعضه
  .األدوات العظمية ومجموعة من اللؤلؤ

التي احتـوت إضـافة إلـى جسـد الميـت       ةعدد من القبور الفرديتم اكتشاف  
مثـل األوان الحجريـة والفخاريـة واألسـاور      ١بعضاً  من األثاث الجنـائزي  

دات الذهبية والمشابك المصـنوعة مـن الـذهب أو البرونـز والتماثيـل      والقال
المختلفة األشكال واألحجام و بعض األدوات المسـتوردة مـن بـالد الرافـدين     

  . ٢ووادي النيل 
  

  :دفن أفراد الطبقة العليا   -أ        
عثرت البعثات األثرية العاملة في تـل المشـرفة األثـري علـى سلسـلة مـن       

التي تضم رفات مجموعـة مـن األشـخاص الـذين     خرية الدهليزية القبور الص
  .ينتمون إلى طبقة النخبة في مملكة قطنا 

تألفت القبور الدهليزية من مجموعة من الحجرات التـي احتـوت علـى أكثـر     
مجموعـة مـن    برونزيـة و السـلحة  العديد مـن األ على من مائة آنية فخارية و

ثريـة علـى أن هـذه القبـور تعـود إلـى       تؤكد هذه اللقى األ .متنوعة الحلي ال
  .نخبة المجتمع القطني 

استخدمت هذه القبور للدفن المتكرر أي كان من الممكـن دفـن أشـخاص فيهـا     
بدليل وجـود بقايـا عظـام الهياكـل البشـرية مكّومـة إلـى        ، مرة بعد أخرى 

األوسـواريوم هـو مكـان    (األوسـواريوم  جانب جدران القبر أو موضوعة في 

                                                 
1 -Du Buisson, Du Mesnil, ( Rapport Sommaire La 
campagne de fouilles de 1928 a Mishrefe ) , CRAI, 1928, p . 
216. 

 
.                                      ٧٠ ص ، م ٢٠١٢، ة وزارة الثقاف، ممالك سورية  القديمة   ،تغريد  ،شعبان - ٢
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فـي إحـدى الزوايـا أو فـي حجـرة مجـاورة        ) فظ عظام الموتىأو وعاء لح
  .١للقبر كي يتوفر مكان لدفن أشخاص جدد 

  
  :القبور البسيطة   -ب        

كشفت األعمال األثرية المنفذة في تل المشـرفة األثـري عـن مجموعـة مـن      
ألناس فقراء كانت عبارة عن حفـر عاديـة بسـيطة أو أوعيـة     القبور المنفردة 

  .للطبخ 
لم يعثر في القبور القطنية البسـيطة علـى أي نـوع مـن أنـواع األسـلحة أو       

  .الحلي الذهبية  ما يؤكد على فقر من دفن فيها 
ووضـع المـوتى   ، امتلكت القبور البسيطة شكالً مستطيالً أو نصـف دائـري    

وكانـت أرجلهـم   ، أيـديهم مرفوعـة نحـو األعلـى     و ظهـورهم  فيها علـى  
مين وكان الـرأس يتجـه نحـو الغـرب أمـا الوجـه       موجـهـة غالباً نحو الي

  .فكان موجهاً نحو الجنوب 
احتوت هذه القبور على بعض التقـدمات و القـرابين البسـيطة التـي وضـعت      

الغذائية مـن لحـم الغـنم أو مـن     التقدمات تألفت وقد ، في آنية صغيرة الحجم 
يق لحم الماعز ومن بعـض المشـروبات المحفوظـة فـي القـوارير أو األبـار      

  .البسيطة 
الدفن بين عامة الرجـال والنسـاء سـواء مـن ناحيـة شـكل       لم تختلف طرق 

أمــا األطفــال . القبــر أو طقــوس الــدفن أو المــواد المدفونــة مــع الميــت 
المولودون حديثاً واألجنّة المكتملة فكانوا يـدفنون عـادة دون المـواد المرافقـة     

ـ                    ا لـم يكـن يعبـر غالبـاً     في أوعية فخارية كبيرة هي غالباً أوعية للطـبخ كم

                                                 
ي - ١ ا كوس دي و ،بون ه موران ي دانييل اندرو  ،كانش وتى (  ،ألس ع الم ل م ابر  –التعام المق

دفن  وس ال ة ، ، ) وطق ورية القديم وز س ا –كن ا اكتش ة قطن ود ،ف مملك ة محم ترجم
 . ١٥١ ص ، م  ٢٠٠٩، شتوتغارت ، رتمبرغ متحف فو،كبيبو
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                  عــــن الوضــــع االجتمــــاعي لهــــؤالء بواســــطة المــــواد
  .   ١الموضوعة في القبر

  :المدفن الملكي   -ج       
المشـتركة عـام   ) السـورية   –اإليطاليـة   –األلمانيـة  ( كشفت البعثة األثرية 

 ياتـه فة علـى قبـر ملكـي أكـدت معط    م العاملة  في موقع تل المشـر  ٢٠٠٨
الغنـى االقتصـادي    )التي رصدت فيه العديـد مـن اللقـى الذهبيـة     (األثرية 

ـ    على العالكما دلت  لمملكة قطنا مـع   اقات الحضارية التـي كانـت تـربط قطن
  .  )١٨٨ص،١٣الصورة(الممالك المجاور

و  تحـت القصـر الملكـي فـي قطنـا     ) م  ١٣ (يقع المدفن الملكي على عمـق 
ن الوصول إلى حجرات القبر المنحوتة في الصخر يـتم عبـر دهليـز تحـت     كا

 القاعـة  ( مـن قاعـة االحتفـاالت    انطالقاً متراً  ٤٠األرض يزيد طوله على 

A   ( بـاب  يؤدي نحـو األسـفل إلـى    في القصر الملكي حيث كان يوجد درج
فـي حجـرة   الـدهليز  ينتهـي  .  ذي إطار خشبي مزدوج على عمق أربعة أمتار

زودت هـذه  . وهـي الحجـرة األماميـة للمـدفن     ) م  ٤ x ٣( قة أبعادها عمي
  .إلى إنها كانت مكاناً للعبادة ها مايشير تمثالين لملكين جالسين فيالحجرة ب

       يوجــد بــين التمثــالين بــاب يــؤدي إلــى الحجــرة الرئيســية فــي المــدفن 
اسـطة  مقسـمة فـي الـداخل بو   و منحوتة في الصـخر  ) م  ٨ x ٢٧( أبعادها 

   .أربعة أعمدة خشبية 
فـي الزاويـة الجنوبيـة الشـرقية      تـابـوت مـن البازلت ليس له غطاءوجد  

وهـذا  ، كان يوجد في التابوت عظـام لثالثـة أشـخاص     ، من الحجرة الرئيسية
وكـان بـين   . يعني أن التابوت قد استعمل عدة مرات متتاليـة لغـرض الـدفن    

ساء وأطفال ممـا يـدل علـى أن القبـر     األشخاص المدفونين في القبر رجال ون
  . ٢ د األسرة الملكية الحاكمة في قطناكان قبراً عائلياً ألفرا

                                                 
  .١٥٢ ص ، المصدر السابق  - ١
 . ٢٠٢ – ٢٠١ ص ، المصدر السابق، بيتر  ،بفيلتسنر -  ٢
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رواسب مستطيلة من الخشـب مـع بقايـا عظـام     عثر في الغرفة الرئيسية على 
فـي الزاويـة الشـمالية    وعثـر   .بشرية تدل على أنها كانت نعوشـاً للمـوتى   

ة حجرية أمامهـا عـدد ال حصـر لـه     الغربية من الحجرة الرئيسية على منضد
من األواني من بينها أوعية للمؤن وقـوارير و أطبـاق كانـت تسـتعمل لحفـظ      

  . األطعمة للموتى
وجد في الزاوية الجنوبية الغربية من الحجـرة الرئيسـية منصـتان حجريتـان     

وكـان موضـوعاً علـى إحـدى المنصـتين وعـاء        ،كانتا تستعمالن للجلوس
- ١٥٥٢ نحـو (     سم الملكـة أحمـس نفرتـاري   حجري مصري كتب عليه ا

ـ ، أم أمينوفيس األول ) م . ق  ١٥٢٦  ون قـد جـاء إلـى قطنـا    ويمكن أن يك
  . ة من مصر للعائلة المالكة في قطناكهدي

كانت الحجرة الرئيسية في المدفن الملكي تلبي وظـائف مختلفـة حيـث كانـت     
وللجلـوس وكصـورة   ، تستخدم للدفن ولحفظ المواد الغذائية إلطعـام المـوتى   

وهـذا يعنـي أنهـم كـانوا يـدخلون      . عن قاعة االستقبال في القصر الملكـي  
  .   ١كثيراً إلى المدفن  للعناية بموتاهم 

يتم الوصول من الحجرة الرئيسية من المدفن عبر مـدخل فخـم إلـى الحجـرة     
هـي األكبـر بـين     هـذه الحجـرة   .الجانبية الجنوبية مـن المـدفن الملكـي    

  . البرسيم   جانبية الثالث المرتبة على شكل وريقةالحجرات ال
على عظـام بشـرية أو عطايـا مـن أدوات الزينـة أو      لم تحتوي هذه الحجرة  

وبـدالً مـن ذلـك كـان     . أي أنه لم تكن تجرى فيها عمليـات دفـن   ، غيرها 
متفتـت كـان ملبسـاً بالـذهب     ي خشـب سرير يوجد على الحائط الجنوبي بقايا 

. أثمن قطعة في المدفن وهـي رأسـا البطتـين الـذهبيان      وكان موضوعاً فوقه
من الممكن أن يكون هذا السرير هو أريكة الطعـام للملـوك المتـوفين ويؤيـد     
ذلك وجود أواني وعظام حيوانية كانت آنـذاك غنيـة بـاللحم مصـطفة بعنايـة      

  .أمام األريكة 
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مـن   على امتداد الحائط الشـرقي للحجـرة الجانبيـة الجنوبيـة وجـد الكثيـر      
مصـرية للفرعـون أمنمحـات     بينها إنـاء يحمـل كتابـة   من األواني الحجرية 

  . الثالث 
عظـام  وجد تابوت ثان من البازلت في الغرفة الجانبيـة الغربيـة فـي داخلـه     

لشخصين إضافة إلى العديد من العطايا التي كـان مـن بينهـا آنيـة فضـية و      
ـ هـذا  في الجهة المقابلة أمـام   وجدت .أخرى ذهبية  ابوت منضـدة حجريـة   الت

عليها كومة من بقايا قمـاش وخشـب وعظـام بشـرية وبقايـا أحشـاء وجلـد        
بعد دراسة هذه الكومة تبين أنها كانت تشـكل تـابوت خشـبي دفنـت     . بشري 

وجـد معهـا   و، مغطـاة بالعديـد مـن األقمشـة     من األسرة المالكة فيه امرأة 
 .الكريمـة  جـوهرة مـن الـذهب واألحجـار      ١٣٠ثالث سالسل ذهبية ونحو 

) أوسـواريوم  (   رقية من المـدفن الملكـي فـي قطنـا    الحجرة الجانبية الشتعد 
  .المدفن الملكي أي المكان الذي تحفظ فيه عظام األموات السابقين 

لم يكن مجرد قبر ملكي وحسـب بـل كـان مجمعـاً      المدفن الملكي في قطناإن 
أداء ، المنتظمـة  الوظائف التي كانت تشمل إلى جانـب عمليـات الـدفن    متعدد 

المـدفن   مثـل  وفـي الوقـت نفسـه   . الشعائر التعبدية من أجل الموتى ومعهم 
    . ١مكان إقامة الملوك المتوفين حسب االعتقاد السائد آنذاك

  : طقوس دفن الملوك في قطنا -د      
أي وضـع الجثـة بلباسـها     -ال يمكن تحديد فيما إذا كانـت عمليـة التسـجية    

فـي منطقـة السـكن فـي      تتم عند وفاة ملـوك قطنـا   -كاملة الالكامل وزينتها 
                  أو فــي قاعــة االحتفــاالت   -  B Mالبهــو  -القصــر الملكــي  

  . ٢   Aالقاعة  أي
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الجثمان لتسخين مدتـه سـاعة كاملـة علـى األقـل وبدرجـة       كان يتم تعريض 
تـتم عمليـة تجفيـف الجسـم     كـي  درجـة مئويـة    ٢٥٠و  ٢٠٠تتراوح بين 

  .سوائل الليصه من وتخ
ـ    هدفت عملية تسخين الجثمان إلـى التقليـل     الكريهـة روائح مـن خـروج  ال

قرب مـن  وهذا شرط مهم للقيام بشعائر تقديس الموتى في حجـرات القبـر بـال   
  . األشخاص المتوفين مباشرة 

ــر بفيلتســنر شــرحاً  ــدم الباحــث بيت ــيق ــي                 عــن طق ــوك ف ــن المل س دف
األمـر  ، بـالزيوت والمـراهم    التسـخين  كان الجثمان يدهن قبل( :قائالً، قطنا 

وكانـت تسـتعمل لـدهن الجسـم     . الذي أثبتته التحاليل الكيميائية فـي المـدفن   
زيوت وصموغ تصنع علـى شـكل عجينـة مؤلفـة مـن زيـوت وخضـاب        

     بعــد االنتهــاء مــن اإلجــراءات  .التــراب ثــم يطلــى بهــا جســم الميــت 
، الجثمان والبكـاء عليـه ودهنـه بـالزيوت وتجفيفـه       أي تسجية، التحضيرية 

كان الميت يوضـع فـي تـابوت خشـبي بسـيط      . تجرى عملية الدفن الحقيقية 
أو على نعش من الخشب  ويغطى بكثير من قطع القمـاش الثمينـة التـي كـان     

بعـد ذلـك كـان التـابوت أو     . القماش األرجواني يحتل أهمية خاصـة بينهـا   
يز الطويل وينزل إلى األسـفل إلـى الحجـرة األماميـة     النعش يحمل عبر الدهل

وكـانوا يضـعون   . الغربيـة   ثم يوضع في الحجرة الرئيسية أو فـي الحجـرة   
معه عطايا القبر التي كانـت تتضـمن العديـد مـن قطـع الحلـي واألسـلحة        

  . ١) كالسهام وجعب السهام الغالية الثمن
ـ  ع العظـام القديمـة ونقلهـا    من الممارسات الطقسية الخاصة بالمدفن الملكي جم

لحفـظ   فن التـي كانـت تسـتخدم كأوسـواريوم     إلى الحجرة الشرقية من المـد 
     .العظام و أيضاً كمكان إلقامة شعائر التكريم والتقديس 

كان تقديس الملوك الموتى يرافقه تزويـد المتـوفين بصـورة منتظمـة بالغـذاء      
لتـي كانـت محفوظـة فـي     العدد الكبير من أوعية حفظ المؤن اويدل على ذلك 
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خـالل   يـتم  كان تقديم الطعـام للملـوك المـوتى   . من المدفن  الحجرة الرئيسية
  .١) مرة أو مرتين في الشهر ( زمنية منتظمة وبفواصل طقس الكيسبو  

  
III - الحياة اليومية والعالقات االجتماعية :  

لم تكشف المعطيات األثرية فـي تـل المشـرفة  حتـى الوقـت الحـالي عـن        
صوص كتابية تتضمن معلومات واضحة وصـريحة عـن العالقـات والـنظم     ن

االجتماعية التي كانت سائدة في المجتمـع القطنـي فـي األلـف الثـاني قبـل       
لكن يمكن االعتماد على بعض هذه المعطيـات األثريـة فـي تكـوين     . الميالد 

صورة تقريبية عن طبيعة الحياة اليوميـة التـي كانـت سـائدة فـي المجتمـع       
  . ني القط
مهمـاً  فـي عمليـة تكـوين      مصـدراً  ألثريـة ا الهياكل العظمية البشـرية  تعد

صورة عن طبيعة الحياة اليومية لسكان مملكة قطنـا فـي األلـف الثـاني قبـل      
لذلك فحصـت البعثـة اإليطاليـة األثريـة مجموعـة مـن الهياكـل         .الميالد 

وقـد حـددت هـذه     ،العظمية العائدة لسكان قطنا في األلف الثاني قبل المـيالد  
األبحاث أن متوسط أعمار سكان مملكة قطنـا كـان قصـيراً ويتـراوح مـابين      

كما كان معدل الوفيات عاليـاً بـين األطفـال فـي السـنوات      ، عاماً  ٤٥و  ٣٥
  .الثالث األولى 

لم تنتج هذه الدراسات دالئل تشـير إلـى وجـود أو انتشـار أمـراض وبائيـة       
الدراسـات علـى وجـود بعـض      هـذه  دلت كما. م أو السفلس اكالسل أو الجذ

األمراض مثل االلتهابات العظمية التي كانت تؤدي إلـى الوفـاة خـالل زمـن     
ومـن العوامـل المسـاعدة علـى المـوت السـريع       ، قصير من اإلصابة بهـا  

اإلصابة بالطفيليـات واألمـراض اإلسـهالية الناتجـة عـن تـدني مؤشـرات        
    .٢النظافة العامة 
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طبقة على الهياكـل العظميـة أن سـكان مملكـة قطنـا لـم       الدراسات الم أثبتت
بــل كـانوا يمارســون مهــام  ،  يكونـوا يقومــون بأعمـال جســدية صـعبة    

  .اختصاصية غير مجهدة عضلياً 
نثى قطنيـة  علـى ممارسـتها لمهنـة الغـزل حيـث       دل هيكل عظمي عائد أل

ـ      ، وجد تشوهاً على ساعدها األيمن  دة ناتجـاً عـن تـدويرها بيـدها مغـزالً لم
وبالتالي يمكن استنتاج أن العنصر األنثوي القطنـي لـم يكـن منفصـالً      طويلة

عن العنصر الذكوري في عمليـة تـأمين متطلبـات الحيـاة اليوميـة لألسـرة       
  .القطنية 

خضـع   سـنة  ٣٥و ٢٥عثر على هيكل عظمي لرجـل يتـراوح عمـره بـين     
ـ لعمل جراحي في الجمجمة  ح ناجمـة عـن عمليـة لفـت    الاآلثـار  دل عليـه  ت
وهـذا يـدل علـى محاولـة القطنيـين تحسـين        ، الجمجمة بواسطة أداة قاطعة

  .كيفية العالج والمداواة لمرضاهم 
بـين   وجود فروق واضحة فـي نوعيـة الغـذاء    التحاليل الكيميائية للعظام تبين

أغذيـة غنيـة   مـن مجتمعهـا    أبناء الطبقة العليـا فقد تناول ، سكان مملكة قطنا 
يتنـاولون مـواد   بالمقابل كـان الـبعض مـن سـكانها     ،  بالبروتين والنشويات

لكنه يميل إلى التوازن مـن حيـث وجـود المـواد البروتينيـة       غذائية أقل قيمة
  .والنشوية 

النـاس الـذين دفنـوا فـي     وجد تدني في القيم الغذائية عند سكان مملكة قطنـا  
طعـامهم   حيـث تـألف  ، م في أنقاض القصـر الملكـي  . القرن السابع عشر ق 

وكـان فقيـراً فـي المـواد البروتينيـة      الخضـار والحيوانـات الرخويـة     من
أما طعام األطفال فكان أسوأ مـن طعـام البـالغين إذ كـان فقيـراً      . والنشوية 

وعوضاً عـن ذلـك كـانوا يتنـاولون     . حيواني بالخضار والمواد ذات المنشأ ال
  .١غذاء أحادي الجانب يقتصر على الحبوب فقط  

امتلكـوا الرغبـة للوصـول إلـى      ثريـة أن سـكان قطنـا   ير المعطيات األتش
تدل علـى ذلـك األحجـار الكريمـة والزيـوت      . الرفاهية كل حسب استطاعته 
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والمراهم والقوارير واألطباق والحلي المكتشـفة فـي أمـاكن متفرقـة      ةالعطري
ويعـزز ذلـك وجـود التحـف العاجيـة التـي اسـتخدمت        . من تل المشرفة 

  . ١لمجتمع القطني للتباهي عند النخبة من ا
   الجعـة أن  إلى القرن الرابـع عشـر قبـل المـيالد     العائد  K701النص يثبت 

  . ٢المفضلة عند القطنيين من المشروبات )البيرة ( 
مراتب االجتماعية التـي وجـدت فـي المجتمـع األمـوري فـي األلـف        من ال

ـ ) أبـو بيتـيم   ( والنـاظرين  ) شبيتوم ( الثاني قبل الميالد الحكام     ا الشـيوخ أم
وخاصـة عنـد   ، فإنهم يمثلون قبـائلهم أمـام السـلطة الملكيـة     ) سوجاجوم ( 

أعلـى سـلطة قـادرة علـى     ) شـيبتوم  ( وكان الحـاكم  . إقامتهم في أراضيها 
تجميع القوى العاملة والطلب إليها تنفيذ الرغبـات الملكيـة المتعلقـة بورشـات     

  .العمل في القصر والعاصمة أو األقاليم 
وشكينوم والبدو تابعين لمشايخهم ويخضـعون مباشـرة إلراداتهـم فـي     كان الم

ومـن الشخصـيات المهمـة التـي وجـدت      . تنفيذ رغبات الملكيـة المركزيـة  
ــدعى  ــة كانــت ت ــاجر) تمكــار ( شخصــية تجاري      أي شــيخ الكــار أو الت

  . ٣ المتعهد 
 لمجتمـع أمـن وثـروات ا  تهديداً علـى   كل البدو كنمط اجتماعي محيط بقطنةش

ـ   )  ARM V 23( حيث تشير إحدى رسـائل مـاري  ، القطني  اولتهم إلـى مح
      هـذه الرسـالة كانـت قـد وجهـت إلـى       ، طقـة قطنـا  غزو الباديـة فـي من  

، نائب الملـك اآلشـوري فـي مـاري بواسـطة أحـد موظفيـه        ، خ أدد ايسم
  :المدعو تريم سكيم وفيها يقول 

  مع جزي زانوم لقد تّج
  وأبي ساري وخمي أوركو
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  ألفين من السوتيين كي يؤلفوا جيشاً مع
  ثم أنهم انطلقوا لغزو البادية 

  . في منطقة قطنا
  ولكن سبق أن قام 

  بضع وستون من السوتيين بتشكيل عصابة 
  وانطلقوا لغزو تدمر ونازاال 

  هذا النبأ المتعلق بالسوتيين قد وصل هنا
    . ١وأنا أرسله إلى موالي 

جماعـة الماريـانو    ثبـت وجودهـا فـي قطنـا    ي من المكونات االجتماعية الت
يبـدو أن الماريـانو كانـت طبقـة أو مرتبـة       و.وكان هؤالء يملكون العربات 

ولقـب  ، قائدة في المجتمع وبعض أفرادها تقلد المناصـب المهمـة فـي اإلدارة    
  .٢الماريانو كان يمكن أن يوّرث بمكتسباته إلى الورثة 

ي العديد مـن الشـرائح االجتماعيـة التـي     المجتمع القطن بامتالك يمكن االعتقاد
جراء والعبيـد والمـزارعين والنجـارين والرعـاة     أعمالها كـاألُ تميزت بنوعية 

لكن لم تكتشف نصـوص كتابيـة فـي تـل     ( والحدادين ورجال الدين واألطباء 
  .)المشرفة تشير إلى ذلك صراحة 
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  : الــخــاتــمــة 
ـ  وهـي المـوطن    القـديم  ارية فـي العـالم  تعد سورية من أهم المراكز الحض

وفيهـا الكثيـر مـن التحـف المعماريـة      . أقدم الحضـارات  األصلي لعدد من 
  .والمواقع األثرية التي تشهد على تاريخها العريق 

منطقـة وسـط   ، من مناطقها التي شـهدت تطـوراً فـي الحضـارة البشـرية      
طاب للعنصـر  سورية التي شكلت في األلف الثاني قبـل المـيالد نقطـة اسـتق    

البشري لما امتلكته من مقومات جغرافية وبيئيـة تمثلـت بوجـود وافـر للميـاه      
كمـا كـان لموقعهـا    ، وأدت إلى ازدهار النشاط الزراعـي وتربيـة الحيـوان    

المتوسط وخاصة بين منطقة الفرات األوسط وبـين السـاحل السـوري أهميـة     
  .أعطتها مكانة متميزة في المجال التجاري 

 األثـري شـهدت    ةالتي يحتضنها تـل المشـرف   يظهر أن مملكة قطناهذا البحث 
هـذا النشـاط   ،  تطوراً حضارياً متميـزاً فـي األلـف الثـاني قبـل المـيالد      

حيـث  ، ود جـذوره إلـى العصـر الحجـري الحـديث      الحضاري البشري تع
وجدت في تـل المشـرفة العديـد مـن األدوات الحجريـة الصـوانية العائـدة        

كما أظهـرت األعمـال األثريـة وجـود معطيـات      ، ث للعصر الحجري الحدي
تدل على وجود اسـتيطان بشـري مـنظم فـي تـل المشـرفة فـي        حضارية 

منتصف األلف الثالث قبل الميالد واستمراره إلى فتـرة تعاصـر فتـرة وجـود     
  .ساللة أور الثالثة في بالد الرافدين 

طقـة  فـي من ، على الطرف الشـرقي مـن وادي العاصـي     تأسست مدينة قطنا
يميزها وجود أنظمة و أنمـاط متميـزة فـي اسـتخدام     ، تربط بين بيئات مختلفة 
نظـام الزراعـة المرويـة قـرب وديـان      فقد كان فيها . األراضي واالستيطان 

األنهار ونظام الزراعة البعلية المتداخل مع نمـط أقـرب للترحـال واالقتصـاد     
  .شرق المملكة الرعوي في المنطقة الشبه القاحلة في اآلراض الواقعة 

فقي تقطعه وديـان ثالثـة جـداول صـغيرة     أوجدت المدينة في وسط سهل شبه 
وسـاعدت العوامـل المناخيـة    ، تتجه شماالً وتشـكل روافـد لنهـر العاصـي     
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والبيئية على قيام كثافة سكانية عالية فيها وال سـيما خـالل عصـري البرونـز     
  ) . م . ق  ٦٠٠إلى  ٣٠٠٠من ( والحديد 

ر البرونز الوسيط تـم بنـاء دفاعـات المدينـة وتطلـب بناؤهـا       في بداية عص
المتـوفرة فـي   كميات كبيرة من الرمل والحجارة المسـتخرجة مـن الصـخور    

ويالحـظ أن األجـزاء الشـمالية والغربيـة مـن دفاعـات       ، المنطقة المحيطة 
  .المدينة موجودة داخل الحيز الذي كانت تشغله البحيرة 

ـ   زء كبيـر مـن المعـالم المعماريـة المدنيـة      كشفت األعمال األثرية عـن ج
، في األلـف الثـاني قبـل المـيالد      واالقتصادية لمملكة قطناوالدينية والدفاعية 

ماثيـل  تواظهرت العديد من المعالم الحضارية الفنية مثـل األختـام والفخـار وال   
والدمى والرقيمات المسمارية ويقايا األقمشة وبعـض الـرقم المسـمارية التـي     

  .ى وجود نشاط متميز للمجتمع القطني اقتصادياً واجتماعياًتشير إل
عالقات تجارية وسياسـية مـع معظـم الممالـك المجـاورة       امتلكت مملكة قطنا

واسـتغلت  ، وخاصة مع مملكة مـاري الواقعـة فـي الفـرات األوسـط      ، لها 
موقعها الجغرافـي الواصـل بـين حواضـر السـاحل السـوري وبـين بـالد         

سياسياً لتحافظ علـى ازدهارهـا وتطورهـا وحققـت أربـاح      الرافدين تجارياً و
كمـا توسـعت   ، جيدة من خالل لعب دور الوسيط التجـاري بـين المنطقتـين    

عالقاتها التجارية شماالً وجنوباً بحكم أنها عقـدة هامـة للمواصـالت التجاريـة     
  .في الشرق القديم في األلف الثاني قبل الميالد 

ويـدل  ، صادي ايجابيـاً علـى المجتمـع القطنـي     انعكس التقدم واالزدهار االقت
الدقيق لنشاطاته فـي النـواحي الدينيـة والفنيـة والمعماريـة      على ذلك التنظيم 

  .والسياسية والثقافية 
حيـث عانـت   ، شكلت أحياناً ضـرراً عليهـا    ية لمملكة قطناإن العوامل اإليجاب

، ي قبـل المـيالد   المملكة من المتغيرات السياسية في المنطقة في األلـف الثـان  
المصـرية علـى سـوريا حيـث شـهدت       –وخاصة في فترة السيطرة الميتانية 

 –و أمـا فـي فتـرة الصـراع الحثـي      ، عبوراً للجيوش المصـرية الغازيـة   
ازيـة واعتمـدت علـى    المصري فقد عانت من التحركات العسكرية الحثيـة الغ 
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دفغـت ثمنـاً   وقـد  . ملة في الدعم المصري الـذي لـم يـأتي    منهج المقاومة آ
ا علـى يـد   غالياً من جراء سياستها واعتمادها على المصريين تمثـل بتـدميره  

  . م . ق  ١٣٤٠عام  نحو الملك الحثي شوبيلوليوما
قتصـادية  شـكلت مثـاالً هامـاً فـي مكوناتهـا اال      نانجد أن مملكة قط، أخيراً 

           واالجتماعيــة علــى التطــور الحضــاري المســتمر فــي الحيــز      
واسـتمرار األعمـال األثريـة والدراسـات التاريخيـة      ، في السـوري  الجغرا

    .  ستكشف المزيد عنها 
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  الــمـــالحـق 
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  )  ١( ملحق 
  ١ المقاييس والمكاييل واألوزان بعض أسماء

  ملغرام ٥٠وحدة وزن تعادل : حبة 
  م غرا ٨,٤وحدة وزن تعادل : شيقل 
  غرام  ٥٠٥وحدة وزن تعادل : مينة 

  ليتر ١مكيال سعته تعادل : قا 
  ليتر  ١٠مكيال سعته يعادل : سوت 
  ليتر  ٣٠٠مكيال سعته تعادل : كور 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   من عصور ما قبل التاريخ إلى سقوط بابل  ( تاريخ بالد الرافدين ، أحمد أرحيم ، ھبو  - ١

 . ٣٣٩. ص ، م  ٢٠٠٣، جامعة حلب ، ) م .ق ٥٣٩
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  )  ٢( ملحق 
  ملحق الخرائط

  
  ) ١خريطة رقم (
ـ ، علم الـدين  ، أبو عاصي : انظر .  مملكة قطنا والممالك المجاورة لها اد اقتص

، دمشـق   ،زارة الثقافـة  و، )  القرن الثامن عشر قبل المـيالد  ( مملكة ماري  
  . ٣١٩ ص ، م ٢٠٠٢
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  ) ٢خريطة رقم (

 :انظر .  م. ق ١٨طرق التجارة بين إيران وشمال سورية واألناضول في القرن 
  . ٣٢٠ ص ، المرجع السابق ، علم الدين  ،أبو عاصي 
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  ) ٣خريطة رقم (
 :انظر .  الميالد لمواصالت بين سورية وبالد الرفدين في األلف الثاني قبلطرق ا

  . ٣٢١ص ، المرجع السابق ، علم الدين  ،أبو عاصي 
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  )  ٣(ملحق 
  ملحق الصور

  

  
   .٢٦ ص،  المرجع السابق،عيد  ،مرعي :انظر. نموذج عاجي يمثل أبو الهول – ١رقم 
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  . ٢٥ ص،  المرجع السابق،عيد  ،مرعي :انظر .مخطط قصر المدينة السفلى  –٢رقم 
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   ٢٢ ص،  المرجع السابق،عيد  ،مرعي :انظر  - ٣رقم         
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  . ٢٣ ص،  المرجع السابق،عيد  ،مرعي :انظر .القصر الملكي  –٤رقم  
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  . ٢٠ ص،  المرجع السابق،عيد  ،يمرع :انظر  - ٥ رقم 

  
  . ٢٠ ص، المرجع نفسه،عيد  ،مرعي :انظر  - ٦رقم            
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بـين  (  ،بيتر ، بفيلتسنر  :انظر .قطعة ذهبية تصور أزهار اللوتس   - ٧رقم  

 –كنـوز سـورية القديمـة    ، ) ورش تصنيع الذهب في قطنا  –التقليد والتجديد 
، شـتوتغارت  ، متحف فـورتمبرغ  ، ترجمة محمود كبيبو  ،اكتشاف مملكة قطنا 

  . ٢٢١ص ، م  ٢٠٠٩
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    . ٢٢٦ص  ،السابق  المصدر ،بيتر ، بفيلتسنر : انظر  .صحفة ذهبية    -٨رقم  

  
المصـدر   ،بيتـر  ، بفيلتسنر : انظر  .لوحة ذهبية تحمل صورة العنقاء  - ٩رقم
  . ٢٢٥ص ،  نفسه
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  .٢٢٦ص،المصدرالسابق ، بيتر، فيلتسنر ب، انظر . ية جزء من يد ذهب -١٠رقم 

  

  
 – ٢٢١ص ،المصدرنفسه ، بيتر ، بفيلتسنر ، انظر  .مصوغات ذهبية  -١١رقم 
٢٢٧ .  
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األختـام  ( هايكـه  ،مان هبيتر و دو، بفيلتسنر : انظر . ختم أسطواني  -١٢رقم 

اكتشـاف   –رية القديمـة  كنوز سو، ) والخواتم المستعملة للختم في القبور الملكية
، م  ٢٠٠٩، شتوتغارت ، متحف فورتمبرغ ، ترجمة محمود كبيبو ، مملكة قطنا 

  . ٢٣٤ص 
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  مقـر الحكـام  ( ،بيتـر  ، بفيلتسـنر  : انظر .  مخطط المدفن الملكي  -١٣رقم 

، اكتشـاف مملكـة قطنـا     –كنوز سورية القديمة ، ) المدفن الملكي  –األموات 
  . ٢٠٣ ص، م  ٢٠٠٩، شتوتغارت ، متحف فورتمبرغ ، مود كبيبو ترجمة مح
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، بيتـر ، بفيلتسـنر  : انظـر   .حجرة الرئيسية من المـدفن الملكـي  ال  -١٤رقم 

  .٢٠١ص ، المصدرالسابق 

  
: انظـر  .  لمقدمة للموتى في المـدفن الملكـي   جرار حفظ األغذية ا - ١٥رقم 

 . ٢٠٠ص ، نفسه المصدر، بيتر ، بفيلتسنر 
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العاج في سورية في عصر (،لويجي ، ي تور :انظر  .وجه من العاج   -١٦رقم 

، ترجمة محمود كبيبو ، اكتشاف مملكة قطنا  –كنوز سورية القديمة ، ) البرونز 
  . ١٨٩ص ، م  ٢٠٠٩، شتوتغارت ، متحف فورتمبرغ 
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    يلـه  داني،  بوناكوسـي : انظـر   .طبعة خـتم الملـك إشـخي أدد     - ١٧رقم 

ترجمـة  ، اكتشاف مملكة قطنا  –كنوز سورية القديمة ، ) ختم الملك ( ،موراندي
  .١٨٦ص ، م  ٢٠٠٩، شتوتغارت ، متحف فورتمبرغ ، محمود كبيبو 

  

  
رسـومات فنيـة   (، هايكه ، مان دو: انظر  .ختم أسطواني مع طبعته -  ١٨رقم

ترجمة محمود ، كة قطنا اكتشاف ممل –كنوز سورية القديمة ، ) بحجم المنمنمات 
  . ١٨٤ ص، م  ٢٠٠٩، شتوتغارت ، متحف فورتمبرغ ، كبيبو 
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، مـان  دو :انظـر  .ته التي تمثل مشهداً تعبـدياً  ختم أسطواني مع طبع - ١٩رقم

  . ١٨٣ص ، المصدر السابق ، هايكه  
  

  
       كونسـتانه ، رودن :انظـر   .تصوير جداري يمثل أشـجار النخيـل    -٢٠رقم 
 –كنوز سورية القديمـة  ، ) الرسوم الجدارية  –نفحة من الرفاهية الغربية (،فون 

، شـتوتغارت  ، متحف فـورتمبرغ  ، ترجمة محمود كبيبو ، اكتشاف مملكة قطنا 
  . ١٧٧ص ، م  ٢٠٠٩
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           :انظـر   .قطعـة مـن تصـوير جـداري تظهـر فيـه سـلحفاتان         -٢١رقم 

  .١٧٦ص ، المصدر السابق ، كونستانه فون ، رودن 
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، ) تزويد الحكام بالمـاء ( ،بيتر،  بفيلتسنر: انظر  .بئر القصر الملكي -٢٢رقم 

متحـف  ، ترجمة محمـود كبيبـو   ، اكتشاف مملكة قطنا  –كنوز سورية القديمة 
  . ١٧٤ص ، م  ٢٠٠٩، شتوتغارت ، فورتمبرغ 
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القصر (،ن ياسمي، ماركو و كهنوش ، الموني  :انظر  . جرار من قطنا -٢٣رقم 

ترجمة محمود ، اكتشاف مملكة قطنا  –كنوز سورية القديمة ، ) الشرقي في قطنا 
  . ١٦٠ص ، م  ٢٠٠٩، شتوتغارت ، متحف فورتمبرغ ، كبيبو 

  
. باً ووضعت فيه قـارورة للمشـروبات  سنوات تقري ٧قبر طفل عمره  - ٢٤رقم 

، ) ل مـع المـوتى   التعام( ،ألساندرو ، موراندي و كانشي ، بوناكوسي : انظر 
متحـف  ، ترجمة محمـود كبيبـو   ، اكتشاف مملكة قطنا  –كنوز سورية القديمة 

  . ١٥٢ ص ، م  ٢٠٠٩، شتوتغارت ، فورتمبرغ 
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          اإلنتـاج  (،مورانـدي  ، بوناكوسـي  : انظـر  . أفران لشـّي الفخـار   -٢٥رقم 

نـوز سـورية   ك، ) م . الورشات الحرفية في قطنا في األلف الثـاني ق  –الكمي 
، متحـف فـورتمبرغ   ، ترجمة محمود كبيبـو  ، اكتشاف مملكة قطنا  –القديمة 

  . ١٤٧ص ، م  ٢٠٠٩، شتوتغارت 
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   . حمل اسم الفرعـون أمنمحـات الثالـث    وعاء عثر عليه في قطنا ي - ٢٦رقم 

 –كنوز سورية القديمة ، ) مهندسو القوة  –ملوك قطنا ( ،بيتر ، بفيلتسنر : انظر 
، شـتوتغارت  ، متحف فـورتمبرغ  ، ترجمة محمود كبيبو ، اف مملكة قطنا اكتش

  . ١٣٧ص ، م  ٢٠٠٩

  
من حجرات الكتابة لدى (،توماس  ، ريشتر : انظر. لوح طيني مختوم   -٢٧رقم 

 –كنـوز سـورية القديمـة    ، ) نصوص مكتوبة عثر عليها في قطنـة   –الملوك 
، شـتوتغارت  ، متحف فـورتمبرغ  ، ترجمة محمود كبيبو ، اكتشاف مملكة قطنا 

  . ١١٢ص ، م  ٢٠٠٩
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، المصـدر السـابق   ، توماس  ، ريشتر : انظر. لوح طيني من قطنا   -٢٨رقم 
  . ١١٠ص 

  

  
، نفسـه  المصدر، توماس  ، ريشتر : انظر.  لوح طيني من القصر  - ٢٩رقم 
  . ١٠٨ص 
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تعـدد  ( ،هربـرت  ، نير  :انظر. من البرونز   –تمثال إله من قطنا  - ٣٠رقم 

      كنـوز سـورية  ، ) م .األديان في سورية فـي األلـف الثـاني ق    –المعتقدات 
، متحـف فـورتمبرغ   ، ترجمة محمود كبيبـو  ، اكتشاف مملكة قطنا  –القديمة 

  . ٧٤ص ، م  ٢٠٠٩، شتوتغارت 
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  ،إليـزا  ، روسبرغر: انظر  .ة ذهبية مرصعة بالعقيق واالزورد ورد - ٣١رقم 

 –كنـوز سـورية القديمـة    ، ) لقى من المدفن الملكي  –حلي للملوك واآللهة  (
، شـتوتغارت  ، متحف فـورتمبرغ  ، ترجمة محمود كبيبو ، اكتشاف مملكة قطنا 

  . ٢٢٩ص ، م  ٢٠٠٩
  

   
ــم ر ــاش - ٣٢ق ــا قم ــا    بقاي ــي قطن ــي ف ــدفن الملك ــن الم ــون م                  .  مل

رداء ملكي مرصع بـاألرجوان   (، جوليا ، باتشيلي  نيكول و، رايفارت  :انظر 
، ترجمة محمود كبيبو ، اكتشاف مملكة قطنا  –كنوز سورية القديمة ، ) هب والذ

  . ٢١٨ص  ، م  ٢٠٠٩، شتوتغارت ، متحف فورتمبرغ 
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  :المعّربة  المصادر 
ــوان ، أرزو –١ ــدولي  ( ، ج ــادل ال ــي التب ــن ف ــن  –الف ــة م         أدل

ترجمـة  ، اكتشـاف مملكـة قطنـا     –وز سورية القديمـة  كن، ) قطنا 
ــو   ــود كبيبـ ــورتمبرغ  مت، محمـ ــف فـ ــتوت، حـ ،                غارتشـ

   .م  ٢٠٠٩
 

كنـوز سـورية   ، ) عن بوابات المدينـة والبيـرة   ( ، يسبر ، آيدم  –٢
حـف  مت، ترجمـة محمـود كبيبـو    ، اكتشاف مملكة قطنـا   –القديمة 

  .م  ٢٠٠٩، شتوتغارت، فورتمبرغ 
 

  .م١٩٧٩، دمشق ، وزارة الثقافة ، ماري ، أندريه ،بارو  -٣
  
ــنر  –٤ ــر ، بفيلتس ــوات  ( ، بيت ــام األم ــر الحك ــدفن  –مق         الم

ترجمـة  ، اكتشـاف مملكـة قطنـا     –كنوز سورية القديمة ، ) الملكي 
  .م  ٢٠٠٩، شتوتغارت، برغ ف فورتممتح، محمود كبيبو 

  
         األجــداد فــي ســورية   تقــديس ( ،  بيتــر ، بفيلتســنر  -٥

ترجمـة  ، اكتشـاف مملكـة قطنـا     –كنوز سورية القديمة ، ) القديمة 
  .م ٢٠٠٩، شتوتغارت، تمبرغ حف فورمت، محمود كبيبو 

 

تماثيـل   –األعمال الفنية في مجـال النحـت   ( ،  بيتر ، بفيلتسنر  -٦
اكتشـاف   –كنـوز سـورية القديمـة    ، ) األجداد من المدفن الملكـي  

ــا ممل ــة قطن ــو ، ك ــود كبيب ــة محم ــورتمب متحــف، ترجم ، رغ ف
 .م  ٢٠٠٩، شتوتغارت 
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كنـوز  ، ) طقوس دفـن الملـوك فـي قطنـا     ( ، بيتر ، بفيلتسنر  -٧
، ترجمـة محمـود كبيبـو    ، اكتشاف مملكـة قطنـا    –سورية القديمة 

 .م  ٢٠٠٩، شتوتغارت، رتمبرغ ف فومتح

 

كنـوز سـورية   ، )  تزويـد الحكـام بالمـاء   ( ، بيتـر  ، بفيلتسنر  -٨
ـ ، ترجمـة محمـود كبيبـو    ، اكتشاف مملكة قطنـا   –القديمة  ف متح

  .م  ٢٠٠٩، شتوتغارت، فورتمبرغ 
  
ــنر  -٩ ــر ، بفيلتس ــر   ( ، بيت ــي القص ــة ف ــلطة والرفاهي        الس

ترجمـة  ، اكتشـاف مملكـة قطنـا     –كنوز سورية القديمة ، ) الملكي 
  .م  ٢٠٠٩ ،شتوتغارت ، رغ ف فورتمبمتح، محمود كبيبو 

 

ورش تصـنيع   –بـين التقليـد والتجديـد    ( ، بيتـر  ، بفيلتسنر  - ١٠
         اكتشـاف مملكـة   –كنـوز سـورية القديمـة    ، ) الذهب فـي قطنـا   

، شـتوتغارت  ، متحـف فـورتمبرغ   ، ترجمة محمـود كبيبـو   ، قطنا
  .م  ٢٠٠٩

  
        ذهــب ( ، إليــزا ، و روســبرغر ، بيتــر ، بفيلتســنر  -١١

 –كنـوز سـورية القديمـة    ، ) التحف األثرية الكهرما نيـة    –الشمال 
، برغ حـف فـورتم  مت، ترجمة محمـود كبيبـو   ، اكتشاف مملكة قطنا 

  .م  ٢٠٠٩، شتوتغارت
 

نتــائج أعمــال ( ، ميركــو ، و نوفــاك ،  بيتــر ، بفيلتســنر   - ١٢
وثـائق اآلثـار   ، ) الجزء الغربـي مـن قصـر البرونـز    التنقيب في 
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ـ / السورية  المديريـة العامـة لآلثـار فـي سـورية      ، قطنـا ات تنقيب
ــه   ــة أودين ــوبينغن وجامع ــة ت ــزء األول، وجامع ــق ، الج    ،دمش

  .م ٢٠٠٢
  

األختـام والخـواتم   ( ، هايكـة  ، و دومـان  ، بيتـر  ، بفيلتسنر  -١٣
 –كنـوز سـورية القديمـة    ، ) المستعملة للختم فـي القبـور الملكيـة    

، رغ فـورتمب  متحـف ، بـو  ترجمة محمـود كبي ، اكتشاف مملكة قطنا 
  .م  ٢٠٠٩، شتوتغارت 

  
صـالت قطنـا مـع بـالد      –الشرق البعيـد  ( ، فيليكس ، بلوخر –١٤

ترجمـة  ، اكتشاف مملكـة قطنـا    –كنوز سورية القديمة ، ) الرافدين 
  .م  ٢٠٠٩، شتوتغارت، برغ فورتم متحف، محمود كبيبو 

  
 

الورشـات   –اإلنتـاج الكمـي   ( ، دانييله مورانـدي  ،بوناكوسي  -١٥
كنـوز سـورية   ، ) الحرفية في قطنا في األلف الثاني قبـل المـيالد    

 متحـف ، ترجمـة محمـود كبيبـو    ، اكتشاف مملكة قطنـا   –القديمة 
  .م  ٢٠٠٩، شتوتغارت ، فورتمبرغ 

 

ــي –١٦ ــدي ، بوناكوس ــه موران ــي  ( ، دانيل ــات ف ــائج التنقيب     نت
المديريـة  ، بـات  قطنـا  تنقي/ وثائق اآلثار السـورية    ،  )  Jالقطاع 

جـزء  ال، ينـه العامة لآلثار في سورية وجامعة تـوبينغن وجامعـة أود  
  .م ٢٠٠٢،دمشق ، األول 
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ــدي،بوناكوســي  -١٧ ــه موران ــة ( ، دانييل ــي الطبيع ــدخل ف  –الت
، اكتشـاف مملكـة قطنـا     –كنوز سورية القديمـة  ، ) اإلنسان والبيئة 

ــو   ــود كبيب ــة محم ــورتمبرغ ، ترجم ــف ف ــتوت، متح     ، غارت ش
  .م  ٢٠٠٩

  
قصـر المدينـة المنخفضـة    ( ، دانييلـه مورانـدي   ، بوناكوسي  -١٨

ترجمـة  ، اكتشاف مملكـة قطنـا    –كنوز سورية القديمة ، ) في قطنا 
  .م  ٢٠٠٩، تشتوتغار، متحف فورتمبرغ ، محمود كبيبو 

  
ــي  -١٩ ــي  ، بوناكوس ــدي و كانش ــه موران ــاندرو، دانييل           ،ألس
كنـوز سـورية   ، ) المقـابر وطقـوس الـدفن     –مع الموتى التعامل ( 

ـ ، ترجمـة محمـود كبيبـو    ، اكتشاف مملكة قطنـا   –القديمة  ف متح
  .م  ٢٠٠٩، شتوتغارت، فورتمبرغ 

  
                السياســـة( ، دومينيـــك ، نيلـــه و شـــاربن ، تســـيغلر –٢٠
 –كنــوز ســورية القديمــة ، ) مراســالت مــاري  –الدبلوماســية  و

، متحـف فـورتمبرغ   ، ترجمة محمـود كبيبـو   ، مملكة قطنا اكتشاف 
  .م٢٠٠٩ ، شتوتغارت

، ) العاج في سـورية فـي عصـر البرونـز     ( ، لويجي ، توري –٢١
ترجمـة محمـود   ، اكتشـاف مملكـة قطنـا     –كنوز سورية القديمـة  

  .م  ٢٠٠٩، شتوتغارت، برغ حف فورتممت، كبيبو 
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كنـوز  ، ) المنمنمـات  رسومات فنيـة بحجـم   ( ، هايكة، دومان  –٢٢
، ترجمـة محمـود كبيبـو    ، اكتشاف مملكـة قطنـا    –سورية القديمة 

  .م  ٢٠٠٩، شتوتغارت، حف فورتمبرغ مت
 

رداء ملكـي مرصـع   ( ، جوليـا  ،نيكول و باتشيلي ، رايفارت  - ٢٣
، ) اللقى األثرية القماشية فـي المـدفن الملكـي     –باإلرجوان والذهب 

ـ  –كنوز سورية القديمـة   ترجمـة محمـود   ، اف مملكـة قطنـا   اكتش
  .م  ٢٠٠٩، شتوتغارت، برغ حف فورتممت، كبيبو 

  
ــون ، رودن –٢٤ ــه ف ــة ( ، كونستانس ــوم الجداري ــوز ، ) الرس كن

، ترجمـة محمـود كبيبـو    ، اكتشاف مملكـة قطنـا    –سورية القديمة 
  .م  ٢٠٠٩، شتوتغارت ، رغ فورتمب متحف

  
ــاتي  –٢٥ ــاندرو ، روك ــة ت( ، ألس ــرة حجري ــماء كس ــل أس حم

ــا    ــي قطن ــفت ف ــتريس األول اكتش ــار ، ) سيسوس ــائق اآلث       وث
المديريـة العامـة لآلثـار فـي سـورية      ، تنقيبـات  قطنـا  / السورية 

  .م ٢٠٠٢،دمشق ، ة أودينه غن وجامعوجامعة توبين
  

           مــن حجــرات الكتابــة لــدى    ( ، تومــاس ، ريشــتر  -٢٦
كنـوز سـورية   ، ) نـا  نصوص مكتوبة عثر عليها فـي قط  –الملوك 
 متحـف ، ترجمـة محمـود كبيبـو    ، اكتشاف مملكة قطنـا   –القديمة 
  .م  ٢٠٠٩، شتوتغارت ، رغ فورتمب
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كنــوز ســورية ، ) األكاديــة والحوريــة ( ، تومــاس، ريشــتر –٢٧
ـ ، ترجمـة محمـود كبيبـو    ، اكتشاف مملكة قطنـا   –القديمة  ف متح
  .م  ٢٠٠٩، شتوتغارت، برغ فورتم

  
       ،ليونـور بينـا    ،إمانويلـه و شـوكار   ، ونه و فـيال  سيم، ريل –٢٨
كنـوز  ، ) التغذية فـي عصـر البرونـز     –الزراعة وتربية الحيوان ( 

، ترجمـة محمـود كبيبـو    ، اكتشاف مملكـة قطنـا    –سورية القديمة 
  .م  ٢٠٠٩، شتوتغارت ، رغ ف فورتمبمتح

 

ـ  ، ) المعابد و طقوسها فـي سـورية   ( ، إلن،ريم  -٢٩ ورية كنـوز س
 متحـف ، ترجمـة محمـود كبيبـو    ، اكتشاف مملكة قطنـا   –القديمة 

  .م  ٢٠٠٩، شتوتغارت ، ورتمبرغ ف
  

كنـوز سـورية   ، ) المـذبح المنزلـي والتمـائم    ( ، إلـن  ،ريم  -٣٠
ـ ، ترجمـة محمـود كبيبـو    ، اكتشاف مملكة قطنـا   –القديمة  ف متح
 .م  ٢٠٠٩، شتوتغارت، مبرغ فورت

، ) البوابـة إلـى البحـر المتوسـط      –وس بيبل( ، هيلين،صادر  -٣١
ترجمـة محمـود   ، اكتشـاف مملكـة قطنـا     –كنوز سورية القديمـة  

  .م  ٢٠٠٩، شتوتغارت، مبرغ حف فورتمت، كبيبو 
  

 ، ) العمـارة فـي قريـة المشـرفة     (  ‘فوجير   -بشرى ، فرح  -٣٢
المديريـة العامـة لآلثـار    ، تنقيبـات  قطنـا  / وثائق اآلثار السورية   
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       ،الجــزء األول،ورية وجامعــة تــوبينغن وجامعــة أودينــه فــي ســ
  .م  ٢٠٠٢،دمشق 

 

 –مرحلة ما قبـل المسـيحية فـي سـورية     ( ، غرنوت، فيلهلم  – ٣٣
اكتشـاف   –كنـوز سـورية القديمـة    ، ) فكرة موجزة عـن التـاريخ   

ــا  ــة قطن ــو ، مملك ــود كبيب ــة محم ــورتم متحــف، ترجم ، برغ ف
  .م  ٢٠٠٩، شتوتغارت 

  
جيـو  ( ، أنتونيـو  ، لوقـا و سـاال  ، مارو و ترمبينو، يماشي كر -٣٤

، تنقيبـات  قطنـا  / وثـائق اآلثـار السـورية      ، ) لوجية تل المشرفة 
  المديرية العامـة لآلثـار فـي سـورية وجامعـة تـوبينغن وجامعـة        

  .م  ٢٠٠٢،دمشق ، الجزء األول، نه  أودي
  

ــياني  -٣٥ ــا ، لوتش ــب   (( ،  مارت ــال التنقي ــائج أعم ــي نت           ف
المديريـة  ، تنقيبـات  قطنـا  / وثائق اآلثار السـورية    ، )  Kالقطاع 

لجـزء  ا،دينـه  العامة لآلثار في سورية وجامعة تـوبينغن وجامعـة أو  
  . ٢٠٠٢،دمشق ، األول 
كنـوز  ، ) الجـار القـوي    –ماري ( ، كلود  –جان ، مارغرون –٣٦

ـ  ، اكتشاف مملكـة قطنـا    –سورية القديمة  ، ود كبيبـو  ترجمـة محم
  .م  ٢٠٠٩، شتوتغارت، مبرغ ف فورتمتح

 

،  ) دور قطنـا فـي سـورية الوسـطى     ( ، ميشـيل  ، المقدسي  –٣٧
ترجمـة محمـود   ، اكتشـاف مملكـة قطنـا     –كنوز سورية القديمـة  

  .م  ٢٠٠٩، شتوتغارت ، رغ ف فورتمبمتح، كبيبو 
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 سـور ( ، دانييلـه مورانـدي   ، ميشيل و بوناكوسـي   ،المقدسي  -٣٨
 شـكل مدينـة قطنـا فـي األلـف الثـاني قبـل         –المدينة واألكربول 

ترجمـة  ، اكتشـاف مملكـة قطنـا     –كنوز سورية القديمة ، ) الميالد 
   . م ٢٠٠٩، شتوتغارت، متحف فورتمبرغ ، محمود كبيبو 

 

      ،أحمــد ، مســعود و طرقجــي، ميشــيل و بــدري، المقدســي –٣٩
ل التنقيـب الـوطني فـي    تقرير أولي عن الموسم السـادس ألعمـا  ( 

المديريـة  ، تنقيبـات  قطنـا  / وثائق اآلثـار السـورية     ، ) المشرفة 
الجـزء  ،نـه  العامة لآلثار في سورية وجامعة تـوبينغن وجامعـة أودي  

  .م  ٢٠٠٢،دمشق ، األول 
 

تعدد المعتقـدات واألديـان فـي سـورية فـي      ( ،  هربرت،نير -٤٠
اكتشـاف   –ة القديمـة  كنـوز سـوري  ، ) األلف الثاني قبـل المـيالد   

ــا  ــة قطن ــو ، مملك ــود كبيب ــة محم ــورتمت، ترجم ، مبرغ حــف ف
  .م  ٢٠٠٩، شتوتغارت

منــافس أم  –أالالخ  –تــل عطشــانه : ( مــارليس  ،هــاينتس  -٤١
، اكتشـاف مملكـة قطنـا     –كنوز سـورية القديمـة   ، ) شريك لقطنا 

 . م ٢٠٠٩، شتوتغارت، متحف فورتمبرغ ، ترجمة محمود كبيبو 
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  :المراجع العربية والمعّربة  
نـدوة حمـص األثريـة و    ، ) قطنة و قـادش  ( ، علي، أبو عساف -١

ــى  ــة األول ــة ، م  ١٩٨٤التاريخي ــابع  وزارة الثقاف ــق ، مط ، دمش
  .م ١٩٨٥

    وزارة ، أثـار الممالـك القديمـة فـي سـورية      ، علي، أبو عساف -٢
  . م ١٩٨٨، دمشق  ، الثقافة 

سلسـلة العالقـات السـورية    ( ، عبـد الحميـد  محمـود  ،  أحمد  -٣
، دمشـق  . مطبعـة ابـن حيـان    ، ١ج ،) المصرية عبـر التـاريخ   

  . م   ١٩٨٥
فـي وثـائق العهـد      -المشـرفة   – قطنـا ( ، فاروق ، سماعيلا – ٤

ــديم  ــابلي الق ــة، ) الب ــات األثري ــد ، ية الســور  الحولي ،  ٤٢المجل
  .م  ١٩٩٦

 –Karum كـاروم   –جـاري  المركـز الت ( ، فـاروق ، سماعيلا – ٥
ـ ، في األلف الثاني قبل الميالد  المجلـد  ، ات األثريـة السـورية   الحولي

  .م  ١٩٩٨،  ٤٣
نتائج أعمال التنقيب فـي الجـزء الشـرقي مـن     ( ، أندريه ، بارو -٦

المديريـة  ، تنقيبـات  قطنـا  / وثـائق اآلثـار السـورية      ، ) القصر 
ــوبين     ــة ت ــورية وجامع ــي س ــار ف ــة لآلث ــةغن والعام            جامع

  . م ٢٠٠٢،دمشق ، أودينه 
ترجمـة جـورج   ، تاريخ سورية ولبنان و فلسـطين  ، فيليب، حتي –٧

  . م ١٩٨٢، بيروت ،   ١ج ، دار الثقافة، حداد 
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ـ ، ) مملكـة مـاري   ( ، محمد سـليمان  ، حسن  -٨ ، عرفـة  ة الممجل
  .م  ٢٠٠٣،  ٤٧٨العدد 

،                      القاهرة ، لشعب دار ا، موسوعة تاريخ مصر ، أحمد ، حسين –٩
  .م  ١٩٧٠

الطقوس الجنائزيـة فـي بـالد الرافـدين     ( ، إيمان لفتة،حسين  - ١٠
مجلـة القادسـية فـي اآلداب    ، ) خالل األلف الثالـث قبـل  المـيالد    

ــ ــة والعل ــة القاد، وم التربوي ــية جامع ــد ، س ــدد ،  ٨المجل ،  ٤الع
  .م ٢٠٠٩

، دمشـق ، مطبعـة األديـب   ، سورية القديمـة  ، عبد اهللا ، الحلو –١١
  .م ٢٠٠٤

عقائـد مـا بعـد المـوت فـي حضـارة بـالد        ،  نائل ، حنون –١٢
 . م  ١٩٨٥، بغداد ، وزارة الثقافة ، الرافدين القديمة 

ــدي  - ١٣ ــدين ، الخال ــالح ال ــرق  ( ،  ص ــائل و ط ــن وس م
ــديم   ــرقنا الق ــي ش ــة ف ــة ، ) المواصــالت البري ــات األثري          الحولي

   .م  ١٩٧٨ – ١٩٧٧،  ٢٧/٢٨المجلد ، السورية 
تاريخ حلب فـي بدايـة األلـف الثـاني     ( ، جان ماري، دوران  – ١٤

ترجمـة د فيصـل العبـد    ، ) قبل الميالد من خالل نصـوص مـاري   
  .م  ١٩٩٣، - ٤٥/٤٦العدد ،  ريخيةدراسات تا، اهللا 
ــاكوف –١٥ ــاليف، دي ــة  ، س ، ف  و كوف ــارات القديم ، الحض

 . م ٢٠٠٠، دمشق،  ١ج ، دار عالء الدين، م اليازجي ترجمة نسي

، دمشـق ، ترجمـة خالـد عيسـى    ، عظمة بابل ، هاري،ساغز  -١٦
  . م  ٢٠٠٢
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ــت ، صــفية ، ســعادة  - ١٧ ــروت، مؤسســة فكــر ، أوغاري ، بي
  . م  ١٩٨٢

، وزارة الثقافـة  ، ممالـك سـورية القديمـة    ، تغريـد  ، شعبان  – ١٨
  . م  ٢٠١٢، دمشق
، ريخيـة  دراسـات تا ، ) مملكـة يمحـاض   ( ،  شـوقي ،شعث  -١٩
  .م   ١٩٨٧،   ٢٥/٢٦لعدد ا

 – ٣٣٠٠( األختـام األسـطوانية فـي سـورية     ، كلـود ، شيفر -٢٠
،  معهـد اللغـات الشـرقية   ، ترجمة علي أبو عسـاف  ، ) م . ق ٣٣٠

  .م  ١٩٨٠، جامعة توبينغن 
       مصــر و( الشــرق األدنــى القــديم ، عبــد العزيــز،صــالح  -٢١

 .م  ١٩٩٠، القاهرة ، ) العراق 

مـن المسـؤول عـن تـدمير     ( ، طالـب عبـد اهللا   ، الصمادي – ٢٢
مجلـة  ، ) مواقع العصر البرونزي الوسـيط فـي سـورية وفلسـطين     

  .م  ٢٠٠٦، )  ٢ – ١( العدد ،  ٢٢المجلد ، جامعة دمشق 
، مكتبــة الوفــاء ، تــاريخ القصــير وقراهــا ، هيــثم ، عبــاس –٢٣

  .م  ١٩٨٨. ،سورية ، حمص 
بـالد   -تـاريخ الـوطن العربـي القـديم      ، فيصـل ، العبد اهللا  - ٢٤

  . م  ٢٠٠٤، جامعة دمشق ، الشام 
اكتشاف أول نـص مسـماري فـي دمشـق     ( ، فيصل ، العبد اهللا -٢٥
 العـدد  ،  ٢٧المجلـد  ، مجلة جامعـة دمشـق   ، ) مراجعة تاريخية  –
 .م  ٢٠١١، )  ٤ – ٣( 
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بحـث مـوجز فـي تـاريخ مدينـة      ( ، سليم عـادل ، عبد الحق - ٢٦
، المجلـد العاشـر   ، الحوليات األثريـة السـورية   ، ) حمص و أثارها 

  .م  ١٩٦٠
ــي  – ٢٧ ــده ،عل ــديم  ، رمضــان عب ــى الق ــرق األدن ــاريخ الش ت

 حتـى مجـيء حملـة األسـكندر      منـذ فجـر التـاريخ    –وحضاراته 
 .م ٢٠٠٢، القاهرة، دار نهضة الشرق ، ٢ج ، األكبر 

، بيـروت  ، مكتبـة صـادر   ، لبنان و سـورية  ، أديب،فرحات  - ٢٨
 .م  ١٩٤٦، ٩الطبعة 

الطرق التجاريـة ووسـائط النقـل فـي بلـدان      ( ، جباغ ، قابلو –٢٩
ــل    ــاني واألول قب ــين الث ــالل األلف ــديم خ ــي الق ــرق العرب          الش

من فعاليات األسبوع الثقـافي الرابـع لقسـم التـاريخ فـي      ، ) الميالد 
ــام   ــق عـــ ــة دمشـــ ــ، م  ١٩٩٩جامعـــ ة                مطبعـــ

 .م  ١٩٩٩/٢٠٠٠، دمشق ، دي الداو

ــل  -٣٠ ــت ،كلينغ ــي ‘ هورس ــورية السياس ــاريخ س  – ٣٠٠٠( ت
،  عيـد مرعـي  . تـدقيق د ، ترجمة سيف الدين ديـاب  ، ) م. ق ٣٠٠

  . م  ١٩٨٨، دمشق، دار المتنبي 
قطنـا فـي    –ازدهـار قطنـا وانحـدارها    ( ، هورست،كلينغل  -٣١

اكتشـاف   –كنـوز سـورية القديمـة    ، ) األلف الثاني قبـل المـيالد   
ــا  ــة قطن ــو ، مملك ــود كبيب ــة محم ــورتمبرغ ، ترجم ، متحــف ف

 .م  ٢٠٠٩، شتوتغارت

الدوليــة  الفــرات األوســط و التجــارة( ، هورســت ،كلينغــل  -٣٢
مجلـد  ، ريـة السـورية   الحوليـات األث ، )  خالل العهد البابلي القديم 

 .م  ١٩٨٤،  ٣٤
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تـدمر والتجـارة العالميـة فـي العصـر      ( ،هورسـت ،كلينغل  - ٣٣
ثريـــــــة                الحوليـــــــات األ، ) البرونـــــــزي 

   .م  ١٩٩٦،  ٤٢مجلد ، ورية الس
    دار، ) المعتقـــدات األموريـــة ( ، خزعـــل ،الماجـــدي  - ٣٤

  .م  ٢٠٠٢، األردن ، الشروق 
ــدي  -٣٥ ــل ،الماج ــومر ( ، خزع ــون س ــر ، ) مت ــة للنش األهلي

 .م  ١٩٩٨، األردن –عمان ، والتوزيع 

العـدد  ، دراسـات تاريخيـة   ، ) مملكة قطنـة  ( ، عيد ، مرعي  –٣٦
  .م ٢٠١٢، دمشق ،  ١١٨ – ١١٧
ــران – ٣٧ ــومي ، مهـ ــد بيـ ــ، محمـ ــره( اتون أخنـ                 عصـ

 .م  ١٩٧٩، اإلسكندرية ، ) و دعوته 

يـة للمـدن القديمـة    الطبوغرافيـة التاريخ ( ، ماجـد  ،الموصلي  -٣٨
ــى  ، ) وســط ســورية  ــة األول ــة و التاريخي ــدوة حمــص األثري  ن

 .م  ١٩٨٥، دمشق ، الثقافة  وزارة مطابع ، م ١٩٨٤

منشـورات جامعـة   ، قـديم  تاريخ سـورية ال ، أحمد أرحيم، هبو  –٣٩
 .م  ٢٠٠٤، حلب 

منشـورات جامعـة   ، تـاريخ وادي النيـل   ، أحمد أرحـيم  ،هبو  -٤٠
 .م  ٢٠٠٣، حلب 

مـن عصـور مـا    ( تاريخ بـالد الرافـدين   ، أحمد أرحيم ،هبو  -٤٢
منشـورات جامعـة   ، )م . ق  ٥٣٩قبل التـاريخ إلـى سـقوط بابـل     

 .م ٢٠٠٣، حلب 

، المجلــد األول، خ اإلنســانية معــالم تــاري، ج . هـــ ،ولــز  -٤٣
   ١٩٤٧، القاهرة   ،ترجمة عبد العزيز جاويد 
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