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يشكل  الذي  األدنى  الشرق  مركز  يف  سوريا  تقع 
قلب العامل القديم لذلك فإهنا كانت وما زالت جسراً 

حضارياً هاماً بني الشرق والغرب.

األوغارييت  األدب  يف  مرة  ألول  سوريا  اسم  ظهر   
الثاني قبل امليالد باسم  الثاني من األلف  يف النصف 
املنطقة  على  سرييون  اسم  أطلق  العربية  ويف  شرين، 

الواقعة إىل الشرق من لبنان.

من  مرة  ألول  ذكر  فقد   )Syria( سوريا  اسم  أما 
الشهري  اليوناني  املؤرخ  استخدمها  إذ  اليونانيني،  قبل 
البحر  بني  املمتدة  املنطقة  على  للداللة  هريودوت 
جبال  وبني  شرقاً،  والفرات  والبادية  غرباً  املتوسط 
الكلمة  أصل  أن  إال  جنوباً.  وسيناء  مشاالً  طوروس 
كان  وإذا  آشوري،  أكادي  شك  بال  هو  و)يا(  سور)ي( 
األكثر  هو  سيناً  الشني  قلب  بعد  له  اآلشوري  األصل 
منطقية أي سوريا أو شوريا، إال أن هناك من يرى أن 
)سور(  صور  مدينة  اسم  إىل  تعود  الكلمة  هذه  أصل 
أطلقوا  فقد  العرب  املؤرخون  أما  اللبنانية.  الساحلية 
عليها اسم بالد الشام وذلك لوقوعها إىل الشمال من 
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احلجاز، وباملقابل أطلقوا على البالد الواقعة إىل ميينه، 
أي جنوبه، اسم بالد اليمن.

العصور،  عرب  متميزة  هامة  مكانة  سوريا  احتلت 
فعلى أرضها امتزجت العديد من احلضارات كالبابلية 
واآلشورية واملصرية واحلثية واليونانية والرومانية....
اخل، وهو ما يظهر واضحاً من خالل املخلفات األثرية 

املعمارية والفنية والكتابية وغريها كثري. 

األناضول من جهة  الذي يصل بني  الفرات  إن هنر 
وسوريا والعراق من جهة أخرى، جعل من مشال سوريا 
باجتاه  الشرق  السورية، مركز  باجلزيرة  أو ما يسمى 
الغرب، وفيه بدأت أوىل التجارب الزراعية والتجارية 
يف األلف التاسع قبل امليالد. إال أن هذا املركز السوري 
والشرق  الشمال واجلنوب  كونه صلة وصل بني  اهلام 
والغرب، مل مينع بعض الباحثني من اعتباره جمرد أرض 
االكتشافات  لكن  هلا.  مركزاً  وليس  للحضارات  عبور 
من  بدءاً  السورية  األرض  عنها  اليت متخضت  اهلامة 
فيها  ريب  ال  أكيدة  داللة  دلت  العشرين،  القرن  أوائل 
السورية مهد  األرض  أحناء  بقية  مع  املنطقة  أن هذه 
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من  بالعديد  حافل  السوري  املاضي  وأن  احلضارات؛ 
ممالك املدن اليت نافست كربى اإلمرباطوريات العاملية 

آنذاك كالبابلية واملصرية واحلثية وغريها.

أرض  سوريا  من  جعل  والدويالت،  املدن  توزع  إن 
لقاء وانفتاح، إهنا تشكل اخلزان البشري للشرق فهي 
أصل األكاديني واألموريني واآلراميني، وهي اليت نقلت 
إىل  واحلرفية  واحلسابية  الكتابية  التقنية  معارف 
الغرب، ومن صومعاهتا زودت العامل القديم باحلبوب، 
ومن جباهلا باألخشاب. أما احلدث األهم واألبرز فكان 
اخرتاعها لألجبدية اليت فتحت أمام العامل أمجع سبل 

العلم واملعرفة ويسرت انتقاهلا ونشرها.

 ومل يكن الفكر التوحيدي، بعيد عنها إذ أهنا األرض 
اليت دعت إىل اإلميان بإله واحد، كرد فعل على كثرة 
اآلهلة وتعددها، حيث كان هناك إله لكل شيء تقريباً؛ 
ورابع  للبحر  وثالث  لألرض  وآخر  للسماء  إله  فهناك 

للرياح وخامس للحب...اخل. 
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بدأت  وعاملياً،  املنطقة حملياً  هذه  ولذلك وألمهية 
عليها  استكشافاهتا  جتري  األجنبية  األثرية  البعثات 
منذ مطلع القرن التاسع عشر امليالدي. ونتيجة هلذه 
سوريا  تاريخ  أن  واملختصون  للعلماء  تبني  األحباث 
العصر  من  بدءاً  السنني،  آالف  إىل  يعود  احلضاري 
احلجري القديم األدنى الذي وجدت آثاره يف أوغاريت 
)رأس مشرا(، ويف كهوف عدلون بني مدن صيدا وصور 

والزطية )مشال غرب حبرية طربية(.

وحرصاً منا على تعريف أبنائنا مباضينا احلضاري 
فإننا حرصنا على استعراض أهم املمالك اليت قامت 
على أرضنا السورية بدءاً من األلف الثالث وحتى هناية 

األلف الثاني قبل امليالد . 

مملكة إيبال )تل مرديخ(
تعرف  كما  مرديخ  تل  أو  القدمية  إيبال  مدينة  تقع 
حالياً، على بعد حنو 55كم جنوب غرب حلب بالقرب 
علماء  انتباه  التل  هذا  لفت  وقد  سراقب.   بلدة  من 
اآلثار حبجمه الكبري وببعض اللقى األثرية امللتقطة من 
وحوض  فخارية  قطع  ذلك  على  مثاٍل  وخري  سطحه. 
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حجري قديم حنتت عليه أشكال نافرة ألشخاص وأسود 
عثر عليه فالح من قرية تل مرديخ عام 1955م. 

مملكة إيبال

عام  فيه  التنقيب  إيطالية  أثرية  بعثة  بدأت  ولذلك 
1964م برئاسة األستاذ باولو ماتييه. واستمرت هذه 
احلفريات األثرية يف التل أربعة أعوام دون أن تتمكن 
من الوصول إىل أية نتائج ذات أمهية تذكر. إال أنه مت 
العثور يف عام 1968م على جذع متثاٍل لرجل منحوت 
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من حجر الصوان األسود )البازلت( ُفقد رأسه وجزء 
من أحد كتفيه. حيمل نقشاً ذكر فيه اسم املوقع القديم 
لتل مرديخ أي إيبال مرتني. وهذا النقش هو عبارة عن 
نقش نذري أمر بكتابته امللك أبيط ليم، يذكر فيه تقديم 
نذر لإلهلة عشتار، إهلة اخلصب واحلب واحلرب. وبناءً 
على هذا االكتشاف اهلام تأكد املنقبون اإليطاليون أهنم 
يبحثون يف موقع مدينة إيبال اليت مل يكونوا يعرفوهنا 
إال من خالل بعض النصوص الرافدية اليت ذكرهتا عدة 

مرات دون أن حتدد املكان بشكل دقيق.

ومل تكن النتائج يف مواسم التنقيب التالية أقل قيمًة، 
 ،1975 األعوام1974،  يف  جرت  اليت  احلفريات  ففي 
1976م مت الكشف عن أقسام هامة من القصر امللكي، 
يدع  مل  الذي  األرشيف،  عن  الكشف  أبرزها  من  كان 
جماالً للشك بأن هذا التل كان مسرحاً ألقدم حضارة 

مدنية سورية وهي احلضارة اإليبالوية. 

عشر  سبعة  حنو  املكتشفة،  الرقم  جمموع  بلغ 
تشكل  مكتوبة،  طينية  وكسرة  رقيم  ومخسمائة  ألفاً 
اإلشارة  ونود  اإليبالوي.  امللكي  األرشيف  مبجموعها 
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إىل أنه مت العثور على هذه الرقم يف عدة حجرات من 
أي  أهنا،  وإىل  واحد،  مكان  وليست يف  امللكي  القصر 

الرقم، أقدم وثائق رمسية لدولة، ظهرت يف العامل. 

صغري  بعضها  طينية  ألواح  عن  عبارة  هي  والرُقم 
والبعض  سنتيمرتات،  بضعة  طوله  يتجاوز  ال  احلجم 
وكانت  40سم.  حوايل  إىل  يصل  نسبياً  كبري  اآلخر 
باخلط  الوجهني  على  تتم  الرقم  هذه  على  الكتابة 

املسماري واللغة اإليبالوية. 

الرقم املسمارية عند الكشف عنها يف أرض املكتبة
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وخيتلف شكل األلواح املكتشفة حسب نوع املعلومة 
األرشيف  منظم  يسهل عمل  ما  وهذا  يتضمنها،  اليت 
وجيعله قادراً على معرفة حمتواه من جمرد النظر إليه. 
وكمثاٍل على ذلك نذكر أن بعضها مربع الشكل بوجه 
مسطح وخلف حمدب، مع زوايا حادة وهي تستخدم 
لتسجيل الصادرات الشهرية من املنسوجات؛ وبعضها 
اآلخر مستطيلة بتحدب غري منتظم يف اخللف وزوايا 
ملساء تستخدم لتسجيل الواردات من الذهب والفضة. 
الرقم بيضاوية الشكل صغرية  كما أن هناك كثريٌ من 

احلجم كتبت عليها مواضيع خمتلفة.

يف  الباحثني  أمام  اهلام  الكشف  هذا  وضع  لقد 
التاريخ واللغات معطيات جديدة عن حضارة سوريا يف 
الكثري من النظريات  الثالث قبل امليالد، غريت  األلف 
عهد  ليبدأ  اجملال  وأفسحت  قبله،  شائعة  كانت  اليت 
جديد يف دراسة حضارات الشرق األدنى القديم عامًة 
والسورية خاصًة. فالنظرة السابقة اليت كانت سائدة 
تعترب أن سوريا مل تكن يف تارخيها القديم سوى منطقة 
نزاع دائم بني املمالك واإلمرباطوريات الكربى، وأنه مل 
تقم فيها أية حضارة متميزة قبل نشوء املمالك األمورية 
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ما  طبعاً  وهذا  امليالد.  قبل  الثاني  األلف  بداية  يف 
فندته اكتشافات إيبال اليت أثبتت أن سوريا كانت منذ 
النصف الثاني من األلف الثالث قبل امليالد على األقل، 
مركزاً ململكة قوية امتد نفوذها السياسي واالقتصادي 
واملناطق اجملاورة، من  واحلضاري على مشال سوريا 
وجبال  وحران  كركميش  حتى  جنوباً  ومحص  محاة 
طوروس مشاالً، ومن الفرات شرقاً حتى سهل العمق 
ما نقرأ يف النصوص  أننا كثرياً  غرباً. وما يثبت ذلك 
عن قدوم ملوك املدن اجملاورة إليبال ألداء ميني الوالء 

مللكها يف معبد اإلله حدد.

إن دراستنا للحضارة اإليبالوية تعتمد بشكل أساسي 
على الرقم املسمارية، اليت حتتوي على قوائم معجمية 
وإدارية  اقتصادية  هامة  معلومات  وعلى  قواميس  أي 

وقضائية ودينية. 

ونتبني من هذه القوائم املعجمية وجود مدارس يف 
إيبال لتعليم الكتابة واللغة السومرية، ومراتب متعددة 
معلمه  واسم  امسه  الكاتب  يذكر  حيث  فيها  للعاملني 

واسم املشرف الرئيس على املدرسة.
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ومعلوماتنا عن إيبال ال تقتصر على ما ورد يف الرقم 
على الرغم من أمهيتها الكبرية، وإمنا تعتمد كذلك على 
املكتشفات األثرية اليت تؤكد يف معظم األحيان ما ورد 

فيها.

وبالتأكيد ميكن القول أن إيبال اليت تظهر من خالل 
النصوص كمملكة قوية ومزدهرة يف النصف الثاني من 
األلف الثالث قبل امليالد، تعود جذور حضارهتا إىل فرتات 
أكثر قدماً، فال بد أن االزدهار الكبري الذي بلغته يف هذه 
املرحلة كان عبارة عن تتويج ملرحلة طويلة من الزمن 

قد تعود إىل بدايات األلف الرابع قبل امليالد.

األلواح  يف  املوجودة  السياسية  املعلومات  قلة  مع 
املكتشفة، نستطيع أن نؤكد أن عالقات إيبال مع جرياهنا 
كانت جيدة يف معظم األحيان، إذ مت العثور على عشر 
معاهدات دولية يف األرشيف، أمهها املعاهدة مع مدينة 
كانت  أهنا  »سولربجر«  العامل  يفرتض  اليت  أبارسال 
مدينة تقع بالقرب من إيبال وقد نظمت هذه املعاهدة 

العالقات التجارية بني الطرفني. 
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رقيم مسماري نقشت عليه بنود املعاهدة بني إيبال واربارسال

القطع  بعض  اكتشاف  مت  1977م  عام  يف  أنه  كما 
وجتارية  سياسية  عالقات  وجود  تثبت  اليت  األثرية 
جيدة بني اململكة اإليبالوية واإلمرباطورية الفرعونية. 
ففي القسم اإلداري من القصر امللكي وجدت قطعتان 
اسم  فيها  يرد  منقوشة  كتابة  عليهما  الديوريت  من 
خفرع أحد فراعنة األسرة الرابعة وباني اهلرم الثاني 
)2510-2485ق.م( وكذلك غطاء مدور من األلباسرت، 
الفرعون  وهو   )2228-2268( األول  بييب  اسم  حيمل 

الثالث من األسرة السادسة. 



- 15 -

ترمجة  تولوا  الذين  اإليطاليون  اللغويون  ويذكر 
مع  مميزة  عالقات  وجود  ونشرها،  إيبال  نصوص 
مملكة ماري عاصمة الفرات األوسط، وأن هذه اململكة 
بعض  وهناك  الزمن.  من  لفرتة  إليبال  اجلزية  دفعت 
املدن اليت دفعت اجلزية كذلك مثل، حران ودوب وأيتوم 

وأوروسوم، ومجيعها تقع يف سهول سوريا الفراتية. 

كانت مملكة إيبال يف عصر احملفوظات امللكية مملكة 
مستقلة مزدهرة، حيكمها ملك  يشكل رأس الدولة وكان 
ويشرف  واخلارجية  الداخلية  السياسة  عن  مسؤواًل 
امللك  إىل جانب  وكان  والقضائية.  اإلدارية  األعمال  على 
جملس ميكن تسميته مبجلس الشيوخ مهمته مراقبة امللك 
شؤون  إدارة  يف  بارز  أثر  له  وكان  للسلطة.  وممارساته 
الدولة كما يظهر من النصوص املختلفة، كما كان للملكة 
إذ  االقتصادية منها،  إيبال، والسيما  مهماً يف حياة  دوراً 
كانت مصانع الغزل والنسيج حتت إشرافها وكذلك تنظيم 

الزراعة وعائداهتا، وأمهها الزيتون وزيت الزيتون.

 كانت إدارة اململكة رمسيًا بيد امللك ولكنها يف الواقع 
كانت تدار من قبل  شخص آخر، حتت تصرفه عدد كبري 
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الكامل  العدد  أن  النصوص  إحدى  وتذكر  املوظفني،  من 
 4700 منهم  موظف،   11700 إىل  وصل  الدولة  ملوظفي 
املقاطعات  يف  و7000  »السيد«  قصر  يف  يعملون  كانوا 

املختلفة.

 ويلي السيد يف املرتبة مسؤول يدعى »لوغال«، وهذه 
التسمية معروفة يف شرق اهلالل اخلصيب مبعنى امللك، 
يف حني تدل يف إيبال على الوايل أو حاكم املقاطعة، وتذكر 
كانت  إبال  أن  يعين  وهذا  واليًا.  عشر  أربعة  النصوص 
مقسمة إىل أربعة عشر مقاطعة، ومل يكن حكام املقاطعات 
يف  يبقون  كانوا  بل  السيد،  أو  امللك  مبنصب  مرتبطني 
امللوك حكاماً يف  كان بعض  كما  مناصبهم مدى احلياة، 

املقاطعات قبل أن يعتلوا العرش.

طرداً  اإليبالوية  للمملكة  السياسية  األمهية   ترافقت 
الزراعة  لنا النصوص أن  مع مكانتها االقتصادية. وتبني 
كانت من عناصر القوة اإليبالوية، وخاصًة زراعة الشعري 
والزيتون والكرمة. وتعد هذه النصوص األوىل من نوعها 
يف التاريخ اليت تتحدث عن زراعة الزيتون وإنتاج الزيت 

واخلمور. 
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كما كانت الصناعة من أهم دعائم ازدهارها وثرائها 
بشكل  تعتمد  كانت  اليت  النسيجية،  الصناعة  السيما 
رئيسي على اإلنتاج احمللي من صوف األغنام، وعلى 
الكتان الذي كان يزرع يف إيبال. وكانت جتري صناعتهما 
وحتويلهما إىل أنسجة متنوعة يف بيت الصوف التابع 
للقصر امللكي. وقد ورثت، يف العصور الالحقة، ممالك 
األنسجة،  اإليبالوية يف صنع  التقاليد  ومدن سورية، 
مثل مملكة ميحاض يف األلف الثاني قبل امليالد، واملدن 
اشتهرت  اليت  امليالد،  قبل  األول  األلف  يف  الفينيقية 

بصناعة األنسجة امللونة بصباغ األمحر األرجواني.

كما أبدع احلرفيون اإليبالويون يف صناعة املفروشات 
اخلشبية وزخرفتها وتطعيمها. ولذلك عمد ملوك إيبال 
إىل إرسال بعض هذه القطع الفنية إىل ملوك البلدان 
من  متفحمة  خشبية  قطع  على  عثر  وقد  الصديقة. 
أثاث حمطم كان يزين أبواب ونوافذ وجدران القصر، 
مزخرفة بأشكال خمتلفة إنسانية وحيوانية، متثل ملوكاً 
وأمراء ومشاهد حربية وصراعاً بني حيوانات. كما مت 
العثور على منضدة تتألف من ثالثة ألواح يصل بينها 
مسامري عظمية، وحييط هبا إطار مزين بأنصاف دوائر 
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خشبية وعظمية مثبتة مبسامري من العظم واخلشب. 
ومشاهد  حيوانية  بأشكال  املنضدة  قوائم  وزخرفت 

ميثولوجية. 

خشب متفحم، يظهر عليه فن التطعيم

وتقدمها،  الصناعة  هذه  ازدهار  على  ساعد  ومما 
اجلبال  غابات  يف  األخشاب  مصادر  من  إيبال  قرب 
الفنانون اإليبالويون،  السورية. وقد أحسن  الساحلية 
التماثيل  صنع  يف  فأبدعوا  األمر،  هذا  استغالل 
اخلشبية الصغرية. إذ عثر ضمن أنقاض القصر على 
ومهارة  بدقة  نفذ  املتفحم  اخلشب  من  صغري  متثال 
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تظهران بكل وضوح خاصة على الثوب املزركش واملزين 
بأشكال هندسية فنية مجيلة. جسد التمثال شخصاً 
اليت  اليسرى  بيده  فأساً  حيمل  واقفاً  عمامة،  يعتمر 
كامل  يغطي  طويالً  ثوباً  ويرتدي  إىل صدره،  يضمها 

جسمه باستثناء كتفه األمين.

متثال خشيب متفحم

إىل  عمد  اإليبالوي  الفنان  مهارة  إثبات  يف  وزيادةً 
واألحجار  الثمينة  باملعادن  اخلشبية  التماثيل  تطعيم 
الكرمية. ومن أشهر هذه القطع الفنية متثال لثور بري 
وعمقه  5سم  وطوله  سم   4،2 )ارتفاعه  إنسان  برأس 
1،8سم(، صنع جسمه من اخلشب وغطي بصفائح من 
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الذهب، أما شعر عنقه الذي يتدىل على شكل خصالت 
معقوفة يف هنايتها فغطي بالستياتيت )حجر الطلق(. 
صور الثور مضطجعاً حنو اليمني وملتفتاً برأسه حنو 
الناظر، وهو يضع قائمته اليمنى األمامية حتته بينما 

ميد قائمته اليسرى أمامه.

ثور بري برأس إنسان
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يرى باولو ماتييه مكتشف هذه احلضارة أن القصر 
امللك  يد  على  )2250-2300ق.م(  حنو  دُمر  امللكي 
األكادي »نارام سني« ، بينما يرى الباحث اللغوي ألفونسو 
آركي أن املسؤول احملتمل عن الدمار هو مدينة ماري. 
واملهم بالنتيجة أن إيبال زالت كقوة سياسية فاعلة يف 
أن  الزمن قبل  املرحلة وستنتظر فرتة طويلة من  هذه 

تتمكن من استعادة مكانتها. 

بينت احلفريات أن هناك قصراً ملكياً آخر مت بناءه 
يف إيبال مع بداية األلف الثاني قبل امليالد. وإىل هذا 
والتماثيل  األثرية  اللقى  من  كبري  عدد  يعود  العصر 
واملعابد، وسور املدينة والتحصينات والبوابات وأمهها 

البوابة اجلنوبية. 

»قلعة  األكروبول  حول  الفرتة  هذه  يف  املعابد  بنيت 
من  منوذج  وهو  عشتار  اإلهلة  معبد  وأمهها  املدينة«، 
املعابد املستطيلة ذات األروقة الذي اشتهرت به سوريا 
بازليت  الربونزي. وعثر يف داخله على جرن  العصر  يف 
معد للوضوء، وتظهر على ثالثة جوانب منه منحوتات 
نافرة لرجال وحيوانات، ترمز على األرجح لإلخصاب. 
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معبد عشتار يف املدينة السفلى

وقد انتهت هذه املرحلة بتدمري املدينة على يد اململكة 
من  إياها  حمولًة  )1600-1650ق.م(،  حوايل  احلثية 
مملكة قوية ذات صولة وجولة إىل قرية صغرية، توسعت 

قليالً يف العصر اآلرامي ثم الفارسي واهللنسيت.

إن عظمة إبال ال تكمن يف عمارهتا وفنوهنا املتميزة 
نوعها من  الوحيدة من  أيضاً يف حمفوظاهتا  بل  فقط، 
األلف الثالث قبل امليالد. ويعد ظهور هذا الكنز الكتابي 
اهلام يف سوريا ثورة وانقالب كبريين يف مفاهيم التاريخ 

القديم.
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جرن للوضوء من معبد عشتار
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املمالك األمورية يف النصف األول من األلف الثاني

قدِم األمويون إىل سوريا يف منتصف األلف الثالث 
العربية.  الكنعانيني من شبه اجلزيرة  مع  امليالد  قبل 
وغري معروف االسم الذي كان يطلق عليهم قبل قدومهم، 
األكاديون  أطلقه عليهم  األموريون  لقب  أو  اسم  أن  إذ 
سكان الشرق، واملقصود هبذه الكلمة »األموريون« سكان 
اإلقليم  كل  على  أمورو  اسم  البابليون  وأطلق  الغرب. 
أمورو  »حبر  املتوسط  البحر  أهنم مسوا  السوري حتى 
العظيم«. أما السومريون فأطلقوا عليهم اسم »مارتو« 
زراعة  يعرفون  يكونوا  مل  ألهنم  بالبداوة  ووصفوهم 

القمح. 

وعندما نزل األموريون يف بالد الشام أخذوا يتجولون 
يف مشال سوريا حبثاً عن املناطق األكثر خصوبًة، إىل 
أن استقروا يف عدة مدن مكونني ممالك كان من أمهها 

ماري وميحاض وأالالخ وقطنة.

1-مملكة ماري )تل احلريري(
قبل  والثاني  الثالث  األلف  إىل  ماري  تاريخ  يرجع 
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عندما سيطر  بشكل خاص  أمهيتها  وظهرت  امليالد، 
األموريون يف بداية حكمهم على أطراف بالد الشام، 

فخضعت مدينة ماري القريبة من الفرات لنفوذهم.

تقع ماري املعروفة حالياً باسم »تل احلريري«، على 
بعد 11كم إىل الشمال الغربي من مدينة البوكمال على 
الضفة اليمنى لنهر الفرات، يف منتصف الطريق الذي 
يصل بني البحر املتوسط وبالد مابني النهرين. وهذا ما 
يدل داللًة أكيدة على أمهية ماري اجلغرافية، ويفسر 
أسباب ازدهارها االقتصادي، وطمع املمالك اجملاورة 

هبا. 

شهدت مدينة ماري فرتتي ازدهار: األوىل يف األلف 
الثالث، والثانية يف النصف األول من األلف الثاني قبل 

امليالد.

امللك  بيد  األوىل  املرحلة  هناية  يف  ماري  سقطت 
األكادي شروكني )2284-2340ق.م(، وتعرضت للدمار 
وصول  مع  جديد  من  للحياة  عادت  ثم  والتخريب. 
األموريني إىل سوريا يف بداية األلف الثاني قبل امليالد. 
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وكانت هنايتها هذه املرة يف عهد ملكها زمري-ليم عام 
واستمر  البابلي.  محورابي  امللك  يد  على  1759ق.م، 
زمري_ليم يف حكمه حتت السيادة البابلية ملدة عامني، 
جيشاً  فأرسل محورابي  ماري،  ثم حدث عصيان يف 
إليها دك أسوارها وأحرق القصر امللكي وبداخله امللك 

زمري-ليم

مدينة ماري
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بنيت ماري يف النصف الثاني من األلف الثالث قبل 
دفاعي  سور  هبا  حييط  منتظم  خمطط  وفق  امليالد 
قوي، وقامت ضمن هذا السور بيوت املدينة ومعابدها 
شديد.  بانتظاٍم  الشوارع  حول  موزعة  وقصورها، 
العراق  يف  املستخدم  املسطح_احملدب  اللنب  وكان 
البناء الرئيسة، مع استخدام احلجر  القديم هو مادة 
الكلسي لألساسات، كما استخدم اآلجر يف األقواس 

واألحواض. 

جمسم منوذج بيت من بيوت ماري
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أن  إىل  األحداث  مسرح  عن  غائبة  ماري  بقيت 
مجاعة  وجد  عندما  1933م  عام  مصادفة  اكتشفت 
من البدو متثاالً نصفياً يف سفح تل احلريري، فقاموا 
فرنسية  بعثة  بدأت  اليت  الفرنسية  السلطات  بإخبار 
تابعة ملتحف اللوفر بالتنقيب يف املوقع. وأدت التنقيبات 
اليت كانت برئاسة أندريه بارو إىل التأكد من أن هذا 

التل هو املوقع األساسي ململكة ماري.

كانت املعلومات املتوفرة عن تاريخ سوريا والرافدين 
املسمارية  وحمفوظاته  امللكي  القصر  اكتشاف  قبل 
األكادية، اليت تعد من أهم املكتشفات يف مدينة ماري، 

قليلة جداً خاصًة ما يتعلق منها باحلياة اليومية.

ألفاً،  عشرين  على  املكتشفة  الرقم  عدد  زاد   
اإلدارية  األرشيفات  فئتني:  إىل  رئيسي  بشكل  تنقسم 
اليومية يف مكاتب  النشاطات  توثق  اليت  واالقتصادية 
القصر وورشاته املختلفة من جهة، ووثائق املراسالت 
اليت أسهمت يف شهرة موقع ماري من جهة ثانية، وقد 

توىل ديوان القصر تصنيفها وأرشفتها.
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اليت  الرمسية  املراسالت  على  املراسالت  حتتوي 
وعلى  اجملاورة،  الدول  من خمتلف  ماري  ملك  تلقاها 
الرسائل اليت يتبادهلا مع أعضاء عائلته وأقربائه. كما 
كبار  له  ينقلها  كان  اليت  التقارير  على  أيضاً  تشتمل 

خدمه يف مملكته من شتى األقاليم.

ومن األمور اليت حتتسب ململكة ماري مصارف املياه 
اليت كانت بغاية  االنتظام واإلتقان. إن عدة دراسات 
واآلثاريني  وثيق بني اجلغرافيني  بتعاون  حديثة جرت 
فهمنا  جددت  واملؤرخني،  املنقوشة  الكتابات  وعلماء 
متاماً للطريقة اليت استطاعت هبا مملكة ماري أن حتل 
املشاكل املختلفة اليت طرحتها إدارة املياه. كما مكنت 
األمطار  ومياه  الفرات  هنر  مياه  استعادة  من  بوضوح 
إىل  وحتويلها  اجلوفية  املائية  الطبقة  ومياه  واألودية، 

قناة تستخدم حلاجات الري ولنقل الناس والبضائع.

لقد تبني لنا بشكل واضح من خالل هذه الرقم أن 
ماري كانت حمطة لتجميع اخلشب السوري الساحلي 
األولية  املواد  وتوزيع  ومقر جتميع  العراق،  إىل  املتجه 
القادمة من جنوب العراق. إهنا ممر إجباري للبضائع، 
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وهذا ما وفر للدولة ذلك الغنى والثراء الكبريين الذين 
على  ومرور  خدمات  رسوم  فرض  خالل  من  بلغتهما 

البضائع العابرة هلا.

لقد اهتمت مملكة ماري بكل األمور الالزمة لنجاح 
ملراقبة  حمطة  بإنشاء  فقامت  التجارية،  العملية 
احلدود  على  الفرات  هنر  عرب  التجارية،  املواصالت 
الشمالية من مملكة ماري. وكانت مهمة هذه احملطة 
حسب  العابرة  السفن  من  واجلمارك  الرسوم  جباية 
النصوص  تذكر  كما  منها.  ومحولتها  البضائع  نوعية 
على  الضوء  بعض  وتلقي  التجار،  من  عدد  أمساء 
التجارية املختلفة، كما تبني أن  نشاطاهتم وفعالياهتم 
مركزاً  كانت  وأهنا  للتجار،  جذب  نقطة  كانت  ماري 
الثامن  القرن  من  األول  النصف  يف  مزدهراً  جتارياً 

عشر قبل امليالد.
                                    

مع  النصوص  يف  الواردة  املعلومات  تتضافر 
املكتشفات األثرية لتقدم أهم وأغنى األمثلة املعمارية 
متميزاً ال جياريه  والفنية، حبيث تصبح ماري موقعاً 
لوقوع  كان  ولقد  العراق.  أو  سوريا  آخر يف  موقع  أي 
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أثر  الرافدين  بالد  حضارة  موطن  من  بالقرب  ماري 
كبري يف تنوع أساليبها الفنية، فيما عثر عليه من آثار 
فيها. لقد مجعت هذه األساليب بني الفنون السورية 
هبا، وصفه علماء  فناً خاصاً  وأنتجت  والعراقية معاً، 

الفن بأنه من أرقى الفنون أسلوباً وتعبرياً.

 كما كان للعمارة يف ماري شهرة واسعة سواء الدينية 
منها أم املدنية، إال أن أشهر هذه العمائر القصر امللكي 
التساع  نظراً  كبرية،  له شهرة  كانت  الذي  ليم  لزمري 
مساحته وكثرة ملحقاته ورسوم جدرانه. ويعد حبق من 
أمجل وأضخم القصور اليت شيدت يف النصف األول 

من األلف الثاني قبل امليالد يف منطقة غرب آسيا. 

وهو  مرتفع،  مكان  يف  املدينة  وسط  القصر  شيد 
مربع الشكل، يف سوره عدة أبواب، وكل باب خمصص 
لدخول نوع حمدد من الناس. وكان أي القصر مقسماً 
باحة  حول  منها  قسم  كل  يتجمع  عديدة  أجزاء  إىل 
مساوية واسعة حتيط هبا الغرف من مجيع اجلهات. 
حبيث  الباحة  حول  ميتد  معمداً  رواقاً  جند  وأحياناً 

يؤلف داراً مفصولة عن غريها تقريباً. 
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قصر امللك زمريل ليم- ماري

وقد رُصعت بعض جدران القصر الرئيسة بلوحات ملونة 
أخذت مناظرها، مبا أخذ به فن النحت احمللي يف عهدها، 
من واقعية املالمح وتفاصيل األزياء. وعربت الرسوم عن 
منها لألسف  يبق  ودينية مل  أسطورية وعسكرية  مناظر 
القرابني  مواكب  حيوية  املناظر  أكثر  وكانت  القليل.  إال 
قصرية،  وحلى  ودقيقة  حنيفة  بوجوهٍ  رجاالً  تصور  اليت 
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اآلخر  وبعضها  مرتفع  بعضها  بقالنس  رؤوسهم  يغطون 
الداخلية جلدران  الواجهة  كانت  وقد  منخفض.  عريض 
استمدت  ملونة،  ومشاهد  برسوم  مزينة  العرش  قاعة 
موضوعاهتا من العامل الديين للعموريني يف مشال شرق 

سوريا. 
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مشاهد من اللوحات اجلدارية امللونة يف قصر امللك زمري ليم
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أما على صعيد املنحوتات فقد استخدم احلجر وخاصة 
األلباسرت أو الباتر، وهو نوع من احلجر الرخامي األبيض، 
باإلضافة إىل حجر الديوريت األسود. وكان يؤتى باحلجر 

من مناطق بعيدة نائية خللو منطقة األهنار منها. 

إذ  الواقعية،  حنو  باالجتاه  ماري  منحوتات  امتازت 
يالحظ أن الفنان حاول قدر اإلمكان االقرتاب من األصل 
املراد حنته. وأضفى على منحوتاته مرونة وانسيابية يف 
اخلطوط، مع احلرص على إظهار الوداعة والبشاشة اليت 
اختصت هبا متاثيل ماري، والنظرة البعيدة اليت تعرب عن 
هلذه  وكان  املشرق.  واألمل  الدينية  واالبتهاالت  التأمل 
التماثيل أماكنها اخلاصة إىل جانب متثال اإلله يف املعبد، 
لتستقبل  خصيصاً  عُملت  مصاطب  على  توضع  حيث 

اهلدايا من التماثيل.

متثال من ماري
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ومن أهم متاثيل ماري متثال »إهلة الينبوع« املتمثل 
إىل  مشرياً  متموجاً  طويالً  ثوباً  ترتدي  واقفة  بإمرأة 
إىل  ترمز  صغرية  فروع  منه  وتتدىل  املياه،  متوجات 
اإلهلة  متسك  األمساك.  بعض  وفيها  األهنار  جماري 
واحلياة.  للخصوبة  رمزاً  املياه  منه  تتدفق  إناءً  بيدها 
ومل يغفل الفنان إبراز العظمة والسمو والسيادة، على 
ويعرض  قدسياً.  بعداً  إعطاءها  منه يف  رغبًة  وجهها 

هذا التمثال حالياً يف متحف حلب.

             إهلة الينبوع 
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نصوص  عنها  تفصح  اليت  اهلامة  األمور  بني  ومن 
والسياسة.  والديانة  اجملتمع  يف  املرأة  مكانة  ماري، 
ويؤكد ذلك العثور على بعض الرسائل املرسلة من امللك 
إىل أحد أتباعه يوضح فيها رغبته مبغنية مرموقة، أو 
إمرأة مجيلة، تضاف إىل حمظيات القصر، إىل جانب 
فقام  اجلانب  هذا  الفنان  يهمل  ومل  األوىل.  الزوجة 
عن  مثال  وأشهر  أواملغنيات.  احملظيات  بعض  بنحت 

ذلك متثال املغنية أورنينا.

   املغنية أورنينا
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لقد حظي الفنان األموري بدعم من القصر امللكي 
يف ماري، وكانت له مكانة مرموقة حفزته على العطاء 
بشكٍل أكثر دقة وإتقان، فغدت جداريات ماري بانوراما 
خالدة تؤكد دور الفنان يف بناء صرح املدنية والتطور 
ذكر  ما  كل  إىل  باإلضافة  وهو  واإلنساني.  احلضاري 
سابقاً ساهم يف بقاء اسم ماري حياً عرب العصور رغم 

دمارها على يد محورابي البابلي يف عام 1759ق.م.

2-مملكة ميحاض )حلب(
قامت مملكة ميحاض يف الفرتة نفسها اليت تأسست 
فيها بقية املمالك األمورية، أي مع بداية األلف الثاني 

قبل امليالد، واختذت من حلب عاصمًة هلا. 

تقع حلب يف منطقة متوسطة بني األناضول واجلزيرة 
الرافدين والبحر املتوسط، إىل الغرب  السورية وبالد 
من سهل منبسط ميتد حتى اجلزيرة ووادي الفرات، 
وحتيط به اجلبال من الشمال والغرب واجلنوب. وتعد 
هذه املنطقة ملتقى جلميع الطرق الرئيسة القادمة من 
الشرق إىل مشال سوريا واألناضول والبحر املتوسط، 
سهلة  مواصالت  طرق  عرب  بالشرق  ارتبطت  حيث 
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وكذلك اتصلت بالبحر املتوسط مبمرات جبلية سهلة 
العبور.

نظراً لصعوبة التنقيب يف مدينة حلب املأهولة حتى 
اآلن، فإن مصادر املعلومات عن مملكة ميحاض ال تأتي 
منها مباشرةً وإمنا تُستمد من حمفوظات مدن أخرى 
ارتبطت مع حلب بعالقات وثيقة وخاصة مدينيت ماري 

وأالالخ. 

مدينة حلب
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على  اململكتني  هاتني  وثائق  خالل  من  ونتعرف 
ملوك الساللة األمورية احلاكمة يف ميحاض وعددهم 
تسعة. وأبرز هؤالء امللوك سومو إيبوخ مؤسس الساللة 
اليمحاضية. والذي يرد ذكره وكذلك ميحاض يف نص 
تأسيس معبد يف ماري من عصر ملكها خيدون ليم. 
ووالد  ماري  ملك  ليم  ليخدون  نصوص  يف  يرد  كما 
امليالد،  قبل  عشر  الثامن  القرن  بداية  يف  ليم  زمري 
لبعض  حاكم  وهو  أبي مسار،  من  رسالتني  يف  وذلك 
خيدون  امللك  إىل  ليمحاض،  املتامخة  واملدن  املناطق 
ليم. وتفيد هاتان الرسالتان بوجود هجوم مسلح بقيادة 
سومو إيبوخ ملك ميحاض على مناطق أبي مسار. أما 
حدود مملكته يف عصره فغري معروفة متاماً، ولكن من 
املرجح أهنا وصلت إىل العاصي غرباً وإىل هنر الفرات 

شرقاً ومملكة قطنا جنوباً. 

ماري  نصوص  خالل  من  ميحاض  مملكة  تظهر 
وأالالخ، بأهنا كانت من أكرب الدول األمورية يف النصف 
األول من األلف الثاني قبل امليالد. ففي رسالة وجهها 
أحد موظفي زمري ليم ملك ماري إىل سيده يقول: »ال 
أو مخسة عشر ملكاً  يوجد ملك قوي لوحده، عشرة 
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يتبعون محورابي ملك بابل ومثلها يتبعون ريم سني ملك 
الرسا ومثلها يتبع ايبال بي انل ملك اشنونا ومثلها يتبع 
إموت بي ايل ملك قطنة وعشرون ملكاً يتبعون يارم ليم 

ملك ميحاض«. 

وكذلك تشري بعض الرسائل إىل أن ملك ماري كان 
حيرص على تقديم اهلدايا النفيسة إىل ياريم ليم ملك 
حلب. وتشري إحدى السجالت إىل ختم اسطواني كبري 

من الالزورد مرسل إىل ياريم ليم ملك حلب. 

الدينية  حلب  زعامة  على  تدل  اليت  األمور  ومن 
بعبادة  احتفاظها  األمورية يف مشال سوريا،  للممالك 
عند  األكرب  الرب  يعترب  كان  الذي  حدد،  الطقس  إله 
األموريني، وبزوجته اإلهلة خيبات، الذي يعين احللبية 
أي سيدة حلب. ورمبا كان ذلك بسبب كميات األمطار 
دائمة،  بعلية  زراعات  بإقامة  مسحت  اليت  املعتدلة  
املناطق، مما  تلك  الرتبة يف  ذلك خصوبة  يساهم يف 
العربي.  الزراعية يف املشرق  املناطق  أهم  جعلها أحد 

هذا باإلضافة إىل وجود سهول رعوية واسعة.
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وقد حرص امللوك األموريني على زيارة حلب وتقديم 
األضاحي لإلله حدد. وحتدثنا النقوش عن أن زمري 
زيارهتا  على  باستمرار  حيرص  كان  ماري،  ملك  ليم 
كما  أتباعه.  مع  إرساهلا  أو  لإلله  األضاحي  وتقديم 
أنه صنع لنفسه متثاالً من الربونز وقدمه للرب حدد 

مبناسبة اعتالئه العرش.

فإن  وميحاض  ماري  بني  بالعالقة  يتعلق  فيما  أما 
الدراسات والنصوص املتوفرة تبني أن العالقة مل تكن 
أن  فبعد  أخرى.  إىل  فرتة  من  اختلفت  وإمنا  مستقرة 
كانت سيئة جداً أصبحت جيدة ومحيمة ورمبا أكثر من 

ذلك، إذ ميكن القول أهنا حتولت إىل عالقة تبعية.
 

فعلى رقيم عثر عليه يف ماري يعود لعهد خيدون ليم، 
يذكر ملك ميحاض بأنه دخل يف مؤامرة ضد ملك ماري 
يدل  إحدى احلروب. ومما  كان يف  ليم عندما  خيدون 
على سوء العالقة بني الطرفني أن ملك ميحاض وقف 
مبهامجة  آشور،  ملك  أدد  مششي  قام  عندما  متفرجاً 
سوى  منها  يبق  مل  اليت  احلاكمة،  أسرهتا  وذبح  ماري 

الطفل زمري ليم الذي التجأ إىل ملك حلب. 
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بعد موت مششي أدد متكن زمري ليم حوايل عام 
1782ق.م من العودة إىل حكم مملكته مبساعدة ملك 
ميحاض، وبذلك تغريت طبيعة العالقات بني الطرفني 

وأصبحت عالقة صداقة وقرابة ومصاحل.

جتلت الصداقة مبساعدة ملك حلب لزمري ليم على 
اسرتجاع ملكه. وزاد يف متانة وتوطيد هذه العالقة أن 
أما  ليم.  لزمري  شبتو  أخته  أو  ابنته  زوج  حلب  ملك 
العالقات االقتصادية فهي خري ممثٍل لرتابط املصاحل 
بني الطرفني. فحلب كانت تسيطر على ممر التجارة 
الدولية بني األناضول والرافدين وسوريا ومصر، كما 
أهنا تتوسط منطقة زراعية غنية تنتج املواد الزراعية 
مثل الزيت والنبيذ. وبالتايل استفادت ماري كثرياً من 
التجاري  الوسيط  إذ أصبحت  عالقاهتا مع ميحاض، 
بني ميحاض وبالد ما بني النهرين، وبذلك متكنت من 
ورمبا  عليها.  شروطها  وفرض  بابل  بتجارة  التحكم 
كانت هذه هي األسباب اليت دفعت محورابي ملك بابل 
الظروف  تغري  مستغالً  وتدمريها  ماري  على  للهجوم 
الدولية بعد موت ياريم ليم وفراغه من توطيد األمن 

على حدود بالده. 
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ماري  إىل  ميحاض  من  البضائع  نقل  كيفية  وعن 
والنهري  الربي  النقل  أن  الدراسات  أكدت  وبالعكس، 
كانا يسامهان يف ذلك. إذ كانت احلمري تنقل احلبوب 
إىل  حتمل  حيث  إميار،  مرفأ  إىل  األخرى  والبضائع 
من  وغريها  ماري  إىل  لتنقل  هناك  الراسية  السفن 

الدول األخرى.

ومبنزلة  اململكة  هلذه  تابعة  أالالخ  مملكة  وكانت 
اسرتاحة مللوكها. وقد أعطت نصوص أالالخ اليت عثر 
عليها يف الطبقة السابعة واليت بلغ عددها ما يقارب 
/460/ رُقماً نقشت بالكتابة املسمارية واللغة األكادية، 
معلومات هامة عن تارخيأاالالخ وميحاض وعالقتهما 
امليالد.  قبل  السابع  األلف  يف  اجملاورة  املمالك  مع 
القرنني  يف  جرت  سياسية  أحداثاً  الرقم  هذه  وتذكر 
الثامن عشر والسابع عشر قبل امليالد، وتقص أخباراً 
عن حكام ميحاض وأالالخ، وذلك عندما كانت أالالخ 
جزءاً من مملكة ميحاض القوية اليت مشلت سلطتها 

آنذاك مشال سوريا.
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وبالنسبة لألوضاع االجتماعية يف مملكة ميحاض 
يف  الدنيا  الطبقة  يشكلون  كانوا  العبيد  أن  فنعرف 
اجملتمع. وكان هؤالء العبيد من الفالحني واحلرفيني 
واملالك الصغار، الذين عجزوا عن الوفاء بديوهنم مع 
الفوائد اليت ترتبت عليها، وشكلت احلروب أيضاً أحد 
املصادر اهلامة اليت حصل امليسورون منها على العبيد، 
عبيد  إىل  واملدنيني  اجلنود  من  أسراها  بسبب حتول 

للمنتصرين. 

وظلت ميحاض قوة اقتصادية هامة يف املنطقة إىل 
أن سقطت مع بابل على يد احلثيني العدو اللدود هلم، 

قادمني من الشمال حوايل 1560ق.م..

جمرد  هي  ميحاض  مملكة  عن  املعلومات  هذه  إن 
صورة  والتعطي  والظروف،  األحداث  لبعض  إشارات 
واضحة عنها، ألنه مل تتم حتى اآلن معرفة املكان الثابت 
ملوقع املدينة القدمية. وتقوم حالياً بعثة سورية-أملانية 
مشرتكة بالتنقيب يف قلعة حلب حيث يُتوقع وجودها.
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3-مملكة أالالخ )تل عطشانة(

تقع أالالخ )تل عطشانة( قرب أنطاكية عند اجملرى 
السفلي لنهر العاصي، يف منتصف املسافة بني حلب 
املدينة  موقع  أن  كما  بطول 100كم.  املتوسط  والبحر 
األناضول،  إىل  املؤدية  الطريق  على  يشرف  العتيقة 
مشاالً عن طريق منافذ جبال األمانوس، وجنوباً بطريق 
ساحلية وصوالً إىل لبنان، وأخرى داخلية إىل دمشق. 
ويتميز تل عطشانة بشكله البيضاوي غري املنتظم، ويتجه 
إىل جهة الشمال الغربي واجلنوب الشرقي، وتبلغ أبعاده 

)300×750م(.

ثانوية  تالل  يف  التنقيب  وويل  ليونارد  اآلثاري  بدأ 
بالقرب من تل عطشانة عام 1937م، وأثبتت التنقيبات 
اإلنسان منذ  كانت مركزاً الستيطان  املنطقة  أن هذه 
هناية العصور احلجرية وبداية عصر الفخار، فقد عثر 
على دمى متثل اإلهلة األم، تشبه ما كشف عنه يف سوريا 
وبالد الرافدين وأوروبا. كما عثر على فخاريات يدوية 
خشنة بسيطة الصنع، وعلى أمناط من الفخار تشبه 
ما هو مكتشف يف بالد الرافدين وسوريا الداخلية من 
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األلف السابع والسادس قبل امليالد، وهذا يثبت العالقة 
القوية بني هذه املناطق. 

أدت مواسم التنقيب املتعددة إىل الكشف عن سبعة 
عشر طبقة أثرية، وصلت إىل عمق 4،20م حيث ينتهي 
اليت  األرض  إىل  وصل  أنه  أي  األقدم،  األثري  املستوى 
مل ميسها أحد. وتعود الطبقات األوىل منها )الطبقات 
من 17 إىل 13( إىل الفرتة ما بني )3500-2900 ق.م(. 
ويتصف فخار املستوى السابع عشر بأنه مصنوع بوساطة 
دوالب اخلزاف. ويعتقد وويل أن أصحاب هذه الثقافة 
قدِموا من جهات قريبة، أي من سهول حلب يف منتصف 
األلف الرابع قبل امليالد، حيث بدأ السكن ألول مرة يف 
تل عطشانة، وأهنم أسسوا مدينة جديدة أطلقوا عليها 
اسم أالالخ. بينما يعود السكن يف سهل العمق احمليط هبا 
إىل األلفني السابع والسادس قبل امليالد، أي إىل العصر 

احلجري احلديث.

املعبد  بناء  وأعيد  عام،  األلفي  قرابة  املدينة  دامت 
وهذا  مرة.  عشرة  مخس  من  أكثر  املرحلة  هذه  خالل 
يتجرأوا  مل  املكان  على  املتتاليني  السكان  أن  إىل  يشري 

على تغيري مكان بناء مقدس. 
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لقد عانى وويل كثرياً يف التنقيب عن السوية السابعة 
عشر، بسبب وجود املاء، ولذلك مل يستطع احلصول على 
نتائج واضحة لعمارة أقدم معبد يف املدينة، نظراً الهندام 

بعض األجزاء بسبب املياه. 

وفيما خيص معبد السوية السادسة عشر فمن الواضح 
أنه بين فوق مصطبة، وأن أرض ساحته رصفت مبربعات 
من الفخار، وكان حييط هبا جدران من اآلجر املطلي، وله 
بئر خاص به. وقد دمر هذا املعبد  بسبب حريق وقع فيه، 

يف أواخر القرن التاسع عشر قبل امليالد. 

وعثر يف )الطبقات من 12-8(  العائدة لأللف الثالث 
قبل امليالد على طراز معماري جديد، وهو األبنية الطابقية 

للمعابد، الذي يعد طرازاً سورياً فريداً يف هذه املرحلة. 

الرابعة  من  وخاصًة  األحدث  السويات  يف  املعابد  أما 
وحتى األوىل، فإهنا تتشابه يف عمارهتا مع عدد من املعابد 

يف سوريا وبشكل خاص مع معابد أوغاريت.

 وقد كشف وويل عن أبنية سكنية متوضعة على ثالث 
طبقات ضمن السوية الثانية عشر، والحظ فيها تغرياً يف 
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املنازل بني كل طبقة وأخرى. كما الحظ أن  طريقة بناء 
القصر امللكي بين حول املعبد، أو يف مكانه تقريباً، وبين 
املعبد اجلديد إىل جانبه، بعد إقامة شعائر خاصة هبا قبل 
هدمها. ويعترب قصر امللك ياريم ليم من أهم االكتشافات 
يف أالالخ، إذ عثر يف صالة صغرية منه قرب قاعة العرش 
إدارية  معلومات  على  حتتوي  مسمارية  نصوص  على 
واقتصادية، كما عثر على بعض القطع العاجية، وهو مادة 
مثينة تاجرت هبا أالالخ مع مصر. وكان مصدرها اخلاص 
قبل  الثاني  األلف  يف  عاش  الذي  السوري،  الفيل  للعاج 
طابقني،  من  القصر  يتكون  والفرات.  حلب  قرب  امليالد 
خصص الطابق العلوي منه لسكن امللك، بينما خصصت 

الغرف يف الطابق السفلي للخدم واحلاشية.

خمطط قصر 
ياريم ليم 
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 عند مقارنة النمط املعماري هلذا القصر مع طراز 
بينهما  عمارة قصر كنوسوس يف جزيرة كريت، جند 
تشابه كبري. وهناك من يعتقد أن قصر يريم ليم اقتُبس 
عن القصر الكرييت، إال أن هذا غري دقيق تارخيياً على 
أنه يعود إىل  إذ  أكثر قدماً  ياريم ليم  األقل، فقصر   
1700ق.م، و األكثر منطقية أن خمطط قصر كنوسوس 
يف كريت، هو الذي اقتُبس من بعض خمططات قصور 
جابوا  الذين  التجار  الكنعانيني  بواسطة  آسيا،  غرب 
البحار وصوالً إىل العامل اإلجيي. كما أن هناك مناذج 
أخرى من هذا الطراز املعماري يف الشرق، مثل قصر 
زمري  ليم يف ماري، بينما قصر كنوسوس هو الوحيد 

من نوعه يف العامل اإلجيي.

وعثر يف بيوت الطبقتني السادسة واخلامسة على 
وعلى  الفخارية،  املنزلية  األدوات  من  جيدة  جمموعة 
الكثري من الطالء األمحر والتماثيل الصغرية، واألختام 

األسطوانية.

السوية  املكتشفة يف  البيوت اخلاصة  وتعود معظم 
الرابعة، ألشخاص أغنياء توضعت على امتداد السور 
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الشمايل الغربي للمدينة، وتألفت مجيع هذه املنازل من 
طابقني وكان لكل بيت باحة رئيسة حتيط هبا الغرف 

اليت تنفتح عليها.

خمطط لقصر كنوسوس يف جزيرة كريت
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عامة  بيوت  الصغرية،  بالبيوت  يتعلق  فيما  أما 
الشعب، فإن ما تبقى منها غري كافٍ لتصور خمططها، 
إال أننا نستطيع التنبؤ من خالل اآلثار املتبقية للجدران 
الرقيقة أهنا كانت تتكون من طابق واحد وأن سطحها 
أفقي. وقد احتوت تلك البيوت على قبور كثرية حتت 
هذه  مثل  من  األغنياء  منازل  خلت  أرضيتها يف حني 
أن أغنياء أالالخ دفنوا  القول  القبور، ومن ذلك ميكن 
املدينة يف مدافن خاصة هبم، يف حني  موتاهم خارج 

دفن الفقراء موتاهم حتت بيوهتم.

حييط مبدينة أالالخ سور يزداد مساكة باجتاه الطبقات 
السور على خليط  بناء هذا  اعتُمد يف  األقدم فيه. وقد 
من اللنب وخملفات الفخار، اليت ساعدت بشكل كبري على 
تأريخ السور، الذي مل يأخذ شكالً دائرياً حول املدينة بل 
أنه كان يتشكل حسب الضرورة واالحتياجات. وقد اتضح 
أن القصر امللكي كان يشكل جزءاً من سور املدينة، املتجه 
إىل اجلنوب الشرقي. وكانت أغلب بواباته، أي السور، غري 
ملحوظة إذ بين عليها جزء من السور يف سويات الحقة. 
ولعل أقدم بوابة عثر عليها يف السوية السابعة وهي البوابة 

الشمالية الشرقية، الوحيدة املكتشفة من هذه السوية. 
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األسطوانية  األختام  من  العديد  على  أالالخ  يف  عثر 
وكان من أمهها ختم بيضوي الشكل يتضمن يف حمتواه 
رجالً جالساً على كرسي ومرتدياً ثوباً طويالً، ويف اجلهة 
وكأنه  اليسرى  يده  يرفع  آخر  لرجل  نقش  منه  املقابلة 
يدعوه للطعام، والحيتوي هذا اخلتم على أية كتابة. كما 
وجد على أحد األختام املكتشفة شكل ضفرية مؤلفة من 
أربع جدائل ُفقد اجلزء العلوي من النقش، إال أن مابقي 
منه يكفي ألن منيز فيه نقشاً لرجل يتصارع مع أسد. 
وهناك ختم ثالث تقف فيه ربة وهي ترفع يديها، وتعتمر 
قبعة على شكل قرن، وترتدي ثوباً طويالً. يقف أمامها 
كأساً.  اليمنى  بيده  ويرفع  طويالً  رداءاً  يرتدي  رجل 
ويفصل بني اإلهلة والرجل، نسر حيمل يف ساقه اليسرى 
نوعاً من اجلواهر، مما يذكرنا مبشاهد مماثلة هلا من 

مصر »النسر حوروس«.

ويتضح من خالل بعض نصوص أالالخ أنه كانت هناك 
عملية تبادل لقرى ومدن بني ملك ميحاض أبا إل وحاكم 

أالالخ ياريم ليم.

من  هي  سابقاً  نوهنا  كما  املكتشفة  النصوص  إن 
وجهة  تربز  فإهنا  وبالتايل  امللكي،  القصر  حمفوظات 
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نظر القصر قبل كل شيء، إذ شكلت حمفوظات السوية 
العاصمة  يف  الرئيسة  احملفوظات  من  فرعاً  السابعة 
على  ميحاض  سيادة  ضمن  وذلك  حلب  يف  املركزية 

أالالخ.

أما حمفوظات السوية الرابعة فكشفت عن حمفوظات 
حوري  مللك  اإلدارية  التبعية  بقاء  مع  مستقلة  ملكية 
ميتاني. وقد أحدث هذا التغري السياسي تعديالً على 
الصعيد االجتماعي والديين أيضا ليتوافق مع الوضع 

اجلديد.

لقد كان دور إله الطقس حدد هاماً جداً يف استقرار 
السكان ورغد عيشهم، باعتباره املسؤول عن األمطار 
الالزمة هلم ومزروعاهتم، وهلذا انتشرت عبادته بشكل 
خاص يف منطقة سوريا الشمالية احمليطة حبلب مع 

زوجته خيبات.

جتمع اآلراء على أنه مل يكن للمعبد دور واضح يف 
األمر  وهذا  االقتصادية،  أو  السياسية  الشؤون  إدارة 
يبدو منطقياً إذا علمنا أن سلطة املعبد بدأت تتقلص يف 
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األلف الثاني قبل امليالد، وتتحول إىل ما ميكن تسميته 
اقتصاد القصر، حيث أصبح القصر هو املالك الرئيس 
لألراضي وإىل جانبه معبد أو عدة معابد. وعلى هذا 

فإن املُلكية يف أالالخ انقسمت إىل قسمني:
- امللكي وهو املسيطر على األراضي واالقتصاد وإىل 

جانبه املعبد.
األخرى  واملراكز  املتفرقة،  العائالت  من  العامة   -

املستقلة عن القصر.

كان للوثائق املكتشفة أيضاً دور يف معرفة التكوين 
قبل  عشر  الثامن  القرن  خالل  أالالخ  يف  السكاني 
امليالد، وذلك من خالل لوائح األمساء املكتشفة واليت 
أن  كما  أمورياً.  امساً   524 من  يقرب  ما  عددها  بلغ 
بعض األمساء النسائية تدل على وجود حوري مبكر 
منذ القرن الثامن عشر قبل امليالد، وهذا يؤكد بشكٍل 
موطناً  الزمن  ذلك  منذ  كان  سوريا  أن مشال  واضح 
طلباً  ويستقرون  يأتون  الذين  الشمال،  من  للقادمني 
للعيش والسلطة يف أوقات الضعف. أما خالل القرن 
اخلامس عشر قبل امليالد فنجد أن العناصر احلورية 

أصبحت أكثر عدداً من األمورية. 
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أما أهم الطبقات االجتماعية يف أالالخ فهي:

1-اخلبشو: استوطنت هذه الفئة يف األرياف وشكلت 
النسبة األكرب بني سكاهنا. وقد وصلت نسبتها إىل قرابة 
باألمور  هتتم  وكانت  األخرى.  الفئات  أضعاف  مثانية 
الزراعية، على الرغم من أهنم مل يكونوا مجيعهم من 
الفالحني، الذين كانوا ميلكون كروماً وبيوتاً ومواشي. 
وهناك حالة واحدة تبني أنه يوجد عبد مملوك يف هذه 
الفئة. ويقرتح بعض الباحثني أن هذه الفئة هم أنصاف 
أحرار مل خيدموا كجنود يف أالالخ وإمنا اخنرطوا يف 
أعمال الزراعة، وإن أتقن بعضهم حرفة ما. وهناك نص 
واحد فقط من بني جمموع النصوص املكتشفة يذكر أن 

بعضهم عمل يف احلقول التابعة للقطاع امللكي.

السابقة  الطبقة  من  استقراراً  أقل  هم  2-اخلانياخو: 
أهنم  إال  باملاشية،  واالهتمام  بالرعي  عملهم  بسبب 
البوادي  يف  السنة  أوق��ات  بعض  يف  يستقرون  كانوا 
من أجل الرعي. وإضافة إىل عملهم الرئيس بالرعي 
فإن بعضهم مارس أعماالً حرفية مثل مهنة البستاني 
خاصة  بيوتاً  امتلك اخلانياخو  وقد  واملغين.  واحلريف 
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هبم، وكان عدد العمال املوجودين يف هذه الفئة ضعف 
ما هو عليه يف الفئة السابقة.

مع  الطليقة  احلرة  الطبقة  الفئة  هذه  متثل  3-أخيل: 
بعض  وشغل  املركزية،  للسلطة  باخلضوع  التزامها 

أفرادها مناصب إدارية راقية.

العربات«.  »أصحاب  أي  الفرسان  وتعين  4-ماريانو: 
يتبادر إىل الذهن من خالل صفتهم أن مجيعهم امتلك 
العربات إال أن هذا غري صحيح اعتماداً على اللوائح، 
ورمبا امتهن بعضهم مهناً أخرى ذات أمهية مثل وظيفة 

العمدة والكاتب والتاجر.

تذكر بعض نصوص القرن اخلامس عشر قبل امليالد 
أن فئة املاريانو مل تكن مقتصرة على طبقة النبالء يف 
أالالخ بل مشلت غريهم أيضاً، وكان ميكن للنساء مثالً 

أن مينحن هذا اللقب عن طريق الزواج أو الوالدة.

فئات  مجيع  تدوين  يتم  مل  أن��ه  سبق  مما  نالحظ 
اجملتمع يف لوائح اإلحصاء، إذ أنه مما الشك فيه أن 
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العبيد قد شكلوا قطاعاً هاماً يف اململكة. وهم ينقسمون 
إىل قسمني: العبيد الدائمون الذين يعملون يف القصر، 
واألحرار الذين مل يتمكنوا من سداد ديوهنم، فاضطروا 
الذي هو يف أغلب األحيان  الدائن  للعمل كعبيد عند 

امللك أو أسرته حتى يتم سداد الدين. 

لقد عكست النصوص دور اقتصاد القصر املسيطر 
بشكل عام. وذكرت قوائم املخصصات وجود حرفيني 
األمراء  لصاحل  وخارجه  القصر  نطاق  ضمن  عملوا 
النساجون وهذا أمر  بالدرجة األوىل  وبالطهم. وذكر 
منطقي تفسره الثروة احليوانية الضخمة، اليت كانت 
متلكها مملكة ميحاض ومن ضمنها أالالخ، حيث كانت 
تتم االستفادة من صوفها يف عملية صنع املنسوجات. 
والنبيذ، وكذلك  البرية  الصوف وختمري  وتعد صناعة 
إنتاج زيت الزيتون، من أهم املهن واحلرف اليت وجدت 
الفخار  انتشار صناعة  إىل  باإلضافة  هذا  أالالخ.  يف 
أوعية  لتصنيع  املستخدمة  الرئيسة  املادة  كان  الذي 
الطعام حلفظ البرية والنبيذ والزيت. وال ننسى أن نذكر 
مهنة احلدادة والصياغة أي صياغة الذهب والفضة.

سوريا  مشال  يف  جداً  مزدهرة  التجارة  كانت  لقد 
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من  ممتازة  مناذج  وجند  إجية،  وحبر  األناضول  مع 
فخار السوريني الذي انتشر يف مواقع كثرية من غرب 
املتوسط، مما يدل على االنتشار الكبري والواسع للتجارة 

السورية، يف أرجاء خمتلفة من العامل القديم.

 وقد يعد اكتشاف الفخار املزجج من أهم املكتشفات 
الصناعية يف أالالخ، إذ مل يصدق وويل نفسه للوهلة 
األوىل عندما شاهد قطعة فخارية مزججة  )أي قطعة 
فخار تلتصق عليها طبقة من الزجاج(، تعود إىل القرن 
السابع عشر قبل امليالد، وهذا ما يعد ثورة يف أوساط 
علماء اآلثار، إذ أن أقدم الشواهد على الفخار املزجج 
كانت من قصور آشور وتعود إىل بداية األلف األول قبل 

امليالد.  
 

بلغ  أنه  يف  شك  فال  النحت  فن  خيص  فيما  أما 
مستوى رفيعاً يف أالالخ، ويؤكد ذلك اكتشاف جمسمني 
الطبقة  لرأسني بشريني حنتا من احلجر، وظهرا يف 
رافدية،  فنية  تأثريات  إحداها  على  نشاهد  السابعة. 

بينما يشهدُ الثاني على قوة التأثري املصري.



- 60 -

امللك ياريم ليم احلليب- أالالخ
 

ويف معبد أالالخ من الطبقة الرابعة عُثر على متثال 
تعبدية،  دينية  وظيفة  للتمثال  كان  أدرميي،  امللك 
ورأسه بسيط  برداء  يلف جسده  وهو  امللك  مثل   حيث 

 
معصوب، وقد ُغطي جسم التمثال بكتابات تروي سرية 
امللك أدرميي. كان أبوه وفقاً للكتابة ملكاً مستقالً على 
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حلب، قامت ضده ثورة قتل على إثرها، مما اضطره، أي 
أدرميى إىل اهلرب مع أخوته إىل أخواله يف إميار. وبعد 
طول معاناة يف سبيل اسرتداد امللك متكن من العودة إىل 
مدينته واستعادة ملك أبيه. تواىل على احلكم بعده عدد 
من امللوك إىل أن سقطت اململكة حتت حكم امللك احلثي 
الذي  امليالد،  قبل  عشر  الرابع  القرن  يف  شوبيلوليوما 

وضعها حتت إشراف نائب امللك احلثي يف كركميش. 

امللك أدرميي
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عام  أالالخ  تاريخ  من  الصعبة  املرحلة  هذه  انتهت 
على  قضوا  الذين  البحر  شعوب  يد  على  1194ق.م 

الدولة احلثية وكركميش ثم أالالخ وأوغاريت.
 

مملكة  وصفت  اليت  األشياء  أمجل  من  كان  ورمبا 
ليونارد  الباحث  فيها  قاله  ما  حقها،  ووفتها  أالالخ 
وويل: »إهنا حتمل طبعات حضارة سومر العتيقة، وبابل 
ومصر واحلثيني وامليتانيني. وقد أثرت _أي أالالخ_ يف 
تطور الفكر الكرييت الذي يثري إعجابنا يف قصر مينوس 
ثقافة  على  أالالخ  خالل  من  ونتعرف  كنوسوس،  يف 
جتارة  امتداد  على  وتشهد  قربص.  يف  الربونز  عصر 
التاريخ  قبل  ما  عصر  يف  الشرق،  إىل  اإلغريق  جزر 
اقتصاد  على مظاهر  جديداً  وتلقي ضوءاً  اإلغريقي، 
عصر  حتى  مسامهتها  وتصل  األثينية،  اإلمرباطورية 
النهضة اإليطايل، حيث نلمس مدى انتشار احلضارة 

السورية القدمية«.
4- مملكة َقْطنا )تل املشرفة(

إىل  كم،  عشر  مثانية  بعد  على  املشرفة  تل  يقع 
مدينة محص، يف سهل خصب  من  الشرقي  الشمال 
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بعلية،  زراعة  نظام  إقامة  على  ساعد  األمطار،  كثري 
إضافة لزراعة مروية تعتمد على روافد صغرية لنهر 
العاصي، وعلى عدد من الربك والبحريات الصغرية اليت 

جفت مع مرور الزمن. 

بدأ التنقيب يف موقع تل املشرفة عام 1924م برئاسة 
روبرت دوبوسون الذي مل يتابع العمل يف املوقع ألكثر 
الوثائق  ثالثة مواسم، عثر خالهلا على عدد من  من 
عشر  اخلامس  القرن  إىل  العائدة  البابلية  املسمارية 
»قطنا«  القديم  املوقع  اسم  تذكر  وهي  امليالد،  قبل 
ويعين االسم الرفيعة أو الصغرية، وحتفظ هذه الوثائق 

حالياً يف متحفي اللوفر وحلب. 

 توقف العمل يف املوقع حتى عام 1994م حيث قامت 
وطنية  بعثة  بإرسال  واملتاحف  لآلثار  العامة  املديرية 
ملتابعة التنقيب من جديد، ثم اشرتكت مع بعثة أملانية 

وأخرى إيطالية يف التنقيب عن هذا املوقع.

 كشفت التنقيبات عن أن أقدم السويات األثرية يف 
الثالث قبل  املدينة تعود إىل النصف األول من األلف 
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امليالد، وقد عثر فيها على حي سكين ومدفن وخمازن 
للحبوب تعود إىل ما بني )2400- 2000 ق.م(.

آثار مملكة قطنا

يف  هلم  مملكة  إقامة  األموريون  استطاع 
الواقعة  الفرتة  يف  ازدهارها  ذروة  بلغت  قطنا، 
معاصرة  وكانت  ق.م(،   1600  -1800( بني  ما 
وقد  وبابل.  وحلب  ماري  يف  الكربى  للممالك 
أحيطت مدينة قطنا ذات املخطط الدائري بعدد من 
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القرى الصغرية، وهذا ما دفع بعض الباحثني إىل القول 
تالية  فرتة  ويف  مركزية.  لسلطة  مقراً  كانت  قطنا  أن 
أي مع بداية األلف الثاني قبل امليالد، أحيطت املدينة 
بسور ترابي مربع الشكل حفرت فيه بوابات. وكما هو 
املكان  هو  قلعتها،  أي  املدينة،  أكروبول  فإن  معروف 
األكثر أمهية، حيث مت الكشف فيه عن عدد من األبنية 
إذ وجد فيها مبنى رمسي ومصنع  والعامة،  اخلاصة 

للفخار هو األكرب من نوعه يف ذلك العصر.

الفرتة  أنه بين يف  يعتقد  الذي  امللكي،  القصر  أما   
القرن  ومنتصف  عشر  السابع  القرن  منتصف  مابني 
السادس عشر قبل امليالد، فتم بناءه عند قاعدة الرابية 
املتوسطة يف أكروبول املدينة على مصطبة، جزء منها 
طبيعي واآلخر اصطناعي. واحتوى القصر على أكثر 
من مثانني غرفة موزعة على طابقني، منها قاعة العرش 
املربعة  االستقبال  وقاعة  40م،  إىل  طوهلا  يصل  اليت 
الشكل )36×36م( واملغطاة بسقف مرفوع على أربعة 
الغرف  جدران  أما  حجرية.  قاعدهتا  خشبية  أعمدة 
فلم ترتك بدون زينة، إذ وجد على جدران إحدى غرف 

القصر رسومات جدارية. 
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القصر امللكي

على  2002م  عام  امللكي  القصر  هذا  عثر يف  وقد 
ثالثة وستني لوحاً مسمارياً يف ممر يقع حتت األرض 
ويدخل إليه من درج موجود يف قاعة العرش. كما عثر 
القصر  من  اجلنوب  إىل  يقع  آخر  صغري  قصر  على 
الثاني قبل  األلف  الثاني من  النصف  إىل  يعود  امللكي 
الغرف  امليالد. يتألف من قاعة كبرية تصطفُّ حوهلا 
واملمرات املرتبطة بالقسم السكين، إضافًة إىل القسم 
مدخلها  يتميز  كبرية  غرفة  من  يتألف  الذي  الرمسي 
حيمل  القصر  وهذا  البازلت.  من  قاعدتني  بوجود 
ما  جند  اليت  اجلميلة  املعمارية  اخلصائص  الكثريمن 
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يشاهبها يف مواقع مثل أالالخ )تل عطشانة(، وأوغاريت 
)رأس مشرا(.

قصر املنطقة املنخفضة
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ويف قصر ثالث يقع بالقرب من القصر امللكي على 
الشمالية،  البوابة  من  بعد حوايل مائة ومخسون مرتاً 
ما  بلغ عددها  الطينية،  األختام  وجدت جمموعة من 
يقارب املائتا ختم، باإلضافة إىل قطع عاجية وكميات 
كبرية من الفخار اإلغريقي والقربصي والرافدي. ويف 
هذا داللة واضحة على اتساع العالقات التجارية ململكة 

قطنا يف ذلك العصر. 

وتعد حمفوظات مملكة ماري املصدر الرئيس لدراسة 
تارخيها يف هذا العصر. وتذكر هذه احملفوظات امسي 

ملكني من ملوكها مها أشخي أدد وأموت بيل. 

متاثيل من قطنا
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قطنا  ملوك  ب��ني  كبري  ارت��ب��اط  إىل  ال��وث��ائ��ق  تشري 
كان كال  إذ  األول،  أدد  األم��وري مششي  آش��ور  وملك 
الطرفني حباجة لآلخر. فموقع قطنا اجلغرايف يفيد 
سياسة مششي أدد يف حرصه على أال يعلو شان ملوك 
ميحاض، الذين التجأ إليهم زمري ليم، الفار من ماري 
إبان احتالله هلا؛ وحيد من طموحهم بإعادة زمري ليم 
إىل احلكم، ومد نفوذهم إىل املناطق الشرقية. وباملقابل 
كانت قوة مششي أدد تغري حكام قطنا باالحتماء به 
والتحالف معه لضمان احلماية من اخلطر اليمحاضي 

على مملكتهم الصغرية.  

كما رغب امللك اآلشوري بإقامة عالقات جيدة مع 
الطرق  على  موقعها  ألمهية  منه  إدراكاً  قطنا  مملكة 

التجارية املؤدية إىل الساحل السوري.

استغالل،  أحسن  اجلغرايف  موقعها  قطنا  استغلت 
سوريا  وسط  يف  أساسية  عبور  منطقة  إىل  فتحولت 
وعلى أطراف باديتها، تعبُرها القوافل التجارية املتجهة 
من بالد الرافدين شرقاً إىل البحر املتوسط غرباً، ومن 
حلب مشاالً إىل فلسطني جنوباً. ولذلك كانت القوافل 
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الغذائية،  باملواد  والتزود  لالسرتاحة  حمطة  تتخذها 
ولتبادل السلع يف سوقها النشطة. 

ليم يشري إىل  أواخر عصر زمري  وهناك نص من 
للتجار« يف قطنا، حيقق يف اخلالفات  »احتاد  وجود 
التجارية وتفصل فيما بينها، ومتثل التجار يف الوساطة 

بني القصر والسكان.

تشري الوثائق إىل أن قطنا امتلكت عالقات جتارية 
جيدة مع أغلب املمالك واملدن الرئيسة يف املنطقة، وأن 
كما  دائم.  نشاط  كانت يف  وإليها  منها  الرسل  حركة 
تدل على وجود عالقات ثقافية كانت قائمة آنذاك بني 
مملكة قطنا والفراعنة وبالد ما بني النهرين، إضافة 
إىل العالقات التجارية مع بالد البحر املتوسط، بدليل 
املدافن  يف  متنوعة  وأشياء  جنائزية  أدوات  وجود 

املكتشفة مستوردة من بالد الرافدين ووادي النيل.

    اكتشافات ولقى أثرية  
فخارية
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مملكة  مع  قطنا  ململكة  الرئيس  اخلالف  ويربز 
أبدى استعداده  ميحاض، ووصل األمر بياريم ليم أن 
حلل اخلالف الذي طال مع قطنا، بشرط أن حيضر 
ملكها أموت بي أيل إىل حلب، وأن يؤديا القسم اإلهلي 
املرشحة  النوايا، وكانت ماري هي  كدليل على حسن 
للتوسط حلل اخلالف. إال أن الوثائق التشري إىل حل 
العالقات  استمرار  هنائي خلالفهما مع ميحاض، مع 
ليم  زمري  عهد  انتهاء  حتى  وماري  قطنا  بني  الودية 

ودمار ماري.

املرسل  القصدير  فكان  املستوردة  املواد  أهم  أما   
عرب  إيران  غرب  مشال  من  أصالً  القادم  ماري  من 
سيبار أو آشور، ثم تصدره إىل مناطق سوريا الداخلية 

والساحلية.

وكانت اخليول أهم صادرات قطنا، لوجود سالالت 
خشبية  عربات  أيضاً  النصوص  وذكرت  فيها.  جيدة 
قدمت إىل القصر يف ماري وجراراً من اخلمر وأواني 

معدنية ذهبية أو فضية. 
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حلي ذهبية من مملكة قطنا

مع  جيدة  عالقاهتم  بقاء  على  آشور  ملوك  حرص 
قطنا، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. وعندما احتاجت 
قطنا للمساعدة العسكرية ضد مملكة ميحاض أرسلت 

آشور فرقاً عسكرية من ماري للتمركز فيها.

أثناء  للمصريني  خضعت  قطنا  أن  املؤكد  من   
السادس  القرنني  يف  سوريا  على  املصرية  احلمالت 
الكتابات  تذكر  إذ  امليالد،  قبل  عشر واخلامس عشر 
مع  اشتبك  الثاني  أمنحوتب  الفرعون  بأن  املصرية 
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قوات قطنا عند عبوره لنهر العاصي وأحلق هبا خسائر 
فادحة.

 وباالعتماد على النصوص املسمارية املكتشفة يف 
النفوذ  حتت  وقعت  قطنا  أن  يتضح  امللكي،  القصر 
سوريا.  على  املصري_امليتاني  الصراع  زمن  امليتاني 
وعندما سقطت الدولة امليتانية على يد احلثيني متكن 
ملك قطنا من العودة إىل ممارسة صالحياته، ووضع 
حتت تصرفه جهاز استخباراتي متطور ساعده على 
التطورات  أهم  بأقصى سرعة ممكنة، على  اإلطالع، 

واألحداث السياسية.

احلثي  امللك  يد  على  قطنا  مملكة  هناية  وكانت 
شوبيلو ليوما )1380- 1346ق.م( الذي دمرها انتقاماً 
منها لطلب املعونة املصرية اليت مل تصل أصالً. إال أن 
العصر  من جديد يف  احلياة  إىل  عادت  قطنا  مملكة 
اآلرامي، يف األلف األول قبل امليالد، لكنها ما لبثت أن 
دمرت مرة أخرى ولكن هذه املرة على يد امللك اآلشوري 

شاروكني الثاني يف القرن الثامن قبل امليالد. 



- 74 -

سابقاً  ذكرت  اليت  اهلامة  املمالك  إىل  باإلضافة   
يف  ازدهرت  السورية  املمالك  من  آخر  عدد  هناك 
النصف الثاني من األلف الثاني قبل امليالد مثل مملكة 

إميار ومملكة أوغاريت.

مملكة إميار )مسكنة(
تقع مدينة إميار على الضفة اليمنى لنهر الفرات، إىل 
الشرق من مدينة حلب وتبعد عنها حوايل مائة كم، وتعرف 
حالياً باسم مسكنة. اكتشفت مصادفة يف عام 1971م 
من خالل اكتشاف رقيم مسماري يف اجلهة الغربية من 
الثاني  أواٍن فخارية من األلف  املوقع، إضافة إىل بقايا 
الباحث  بإدارة  الفرنسية  البعثة  دعا  مما  امليالد،  قبل 
اآلثاري جان كلود مارغرون إىل تبين العمل باملوقع ضمن 

محلة اإلنقاذ الدولية حلوض الفرات.

املوقع منذ عام 1972م  التنقيب يف  البعثة  باشرت   
أثرية وشواهد معمارية مدنية  وعثرت على مكتشفات 
ودينية متعددة، إضافة إىل جمموعة من الرقم املسمارية 
اليت اتضح من خالهلا أن هذا املوقع هو املكان الصحيح 

ململكة إميار.
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مملكة إميار

عام  حتى  إميار  يف  األثرية  التنقيبات  استمرت 
ألف  من  أكثر  عن  خالهلا  الكشف  ومت  1976م، 
املسماري  باخلط  نصوصها  كتبت  رقيم  ومخسمائة 
ولغات متعددة سومرية وأكادية وحورية وحثية، وتعود 
قبل  عشر  الرابع  القرن  أواخر  من  املمتدة  الفرتة  إىل 

امليالد وحتى دمار املدينة عام 1187ق.م.
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لقد كان اكتشاف إميار حدثاً علمياً هاماً، أبرز العديد 
من الطروحات اجلديدة واملتعددة، كان أمهها البحث 
عدم  مع  احلديث،  الربونز  لعصر  تعود  آثار  وجود  يف 
العثور على سوييت عصر الربونز القديم والوسيط، رغم 
تكرار اسم إميار يف عدد كبري من النصوص والوثائق 
يف  ُذكرت  فقد  والرافدين.  الشام  بالد  يف  املكتشفة 
الثالث  األلف  من  الثاني  النصف  منذ  إيبال  نصوص 
قبل امليالد، ويف نصوص ماري يف القرن السابع عشر 
قبل امليالد. ومجيع هذه النصوص تؤكد على أنه كان 

ملدينة إميار يف هاتني الفرتتني شأناً كبرياً.

  وجد الباحثون يف نصوص إيبال أمساء أربعة ملوك 
منها امللك أنزي دمو الذي كان معاصراً مللك إيبال يركب 
حكمت  اليت  تيشامل  امللكة  ذكر  إىل  باإلضافة  دمو. 
إيبالوي،  أصل  من  تكون  قد  واليت  ابنها  عن  بالنيابة 
عشرات املرات يف وثائق إيبال. كما أشارت الوثائق إىل 
إىل ملوك  إيبال  املرسلة من  التجارية  املبادالت  بعض 

ماري وأمهها األلبسة واملعادن الثمينة. 

ولعل دراسة أمساء اإلمياريني يف النصوص اإليبالوية 
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يبني لنا اهلوية العرقية لسكان إميار يف النصف الثاني 
من األلف الثالث قبل امليالد. ومن هذه القوائم قائمة 
من  أكثر  تضم  آركي  ألفونسو  اآلثاري  الباحث  قدمها 
مائة اسم بعضهم من سادة إميار والبعض اآلخر من 

عامتها. 

ليم  وزمري  ليم  خيدون  عهد  يف  ماري  وثائق  أما 
فتذكر، أن مدينة إميار كانت عقدة مواصالت جتارية 
هامة بني قطنا وكركميش والفرات. والبد من اإلشارة 
إىل أن إميار  دفعت يف بعض األحيان أتاوة إىل ملك 

حلب، ورمبا أيضاً إىل ملكي ماري وكركميش.

أكدت كل النصوص املكتشفة أن إميار كانت حتتل 
املدن  قلب  يف  التجارية  الناحية  من  متميزاً  موقعاً 
السورية، وخاصة بني ميحاض وقطنا وكركميش، كما 
أهنا كانت مفتاحاً للعالقات التجارية بني سوريا وبالد 

ما بني النهرين.

أما التنقيبات األثرية اليت جرت يف مدينة ماري فقد 
واملدنية ويف  الدينية  املباني  كشفت عن جمموعة من 
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مقدمتها القصر احليالني أي »بيت النوافذ« الواقع يف 
اجلهة الشمالية الغربية املطلة على الوادي. وهو عبارة 
عن بناء مؤلف من رواق أمامي معمد، يؤدي إىل قاعة 
قصراً  لتكون  وتتفرع  تتعدد  اليت  الغرف  هبا  حتيط 
للقصر  منوذج  أقدم  ليم  ياريم  قصر  ويعترب  واسعاً. 
الثامن عشر  القرن  إىل  يعود  إذ  أالالخ،  احليالني يف 
املمتدة  الفرتة  أما قصر إميار فيعود إىل  امليالد،  قبل 

بني القرنني الرابع عشر والثالث عشر قبل امليالد.

حفريات إميار
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يعود  مكنت حفريات إميار من كشف ثالثة معابد 
تاريخ بنائها إىل هناية القرن الرابع عشر قبل امليالد، 
الثالث  القرن  دورها يف اجملتمع حتى  وبقيت متارس 
عشر، ثم اختفت إثر كارثة حلت بإميار. اثنان من هذه 
املعابد بُنيا يف أعلى نقطة من التل ومها لإلهلان بعل 
وعشتار ، بينما بين املعبد الثالث تقريباً يف بداية التلة 

اجلنوبية املستطيلة. 

احلاكم،  السياسي  النظام  بطبيعة  يتعلق  فيما  أما 
فتؤكد وثائق إميار وجود حكومة ممثلة بامللك باإلضافة 
إىل عدد من السلطات، منها سلطة املعبد ورجال الدين 
الذين كانوا يشرفون على الفعاليات االقتصادية اهلامة، 

إضافة إىل وجود طبقة النبالء والشيوخ والعامة.

إميار  من  أماكن  عدة  يف  الوثائق  هذه  اكتشفت 
كالقصر امللكي ومعابد اآلهلة بعل وعشتار وحدد. إال أن 
املعبد M1 احتوى على القسم األكرب منها، إذ بلغ عدد 
الرقم املكتشفة فيه ما ينوف على أكثر من ألف لوحة 
واالقتصادية  اإلدارية  احملفوظات  شكلت  مسمارية، 
القسم األكرب منها، حيث بلغ عددها أكثر من ثالمثائة 
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عقود  وشكلت  األكادية،  باللغة  مجيعها  دونت  نص 
البيع والشراء القسم األعظم منها. وهذه العقود غالباً 
والشهود  واملشرتين  البائعني  بأمساء  مرفقة  تكون  ما 
ومصدقة بأختامهم كما هو احلال يف الوقت الراهن. 

من  أكثر  على  وجدت  فقد  الدينية  املعلومات  أما 
أربعمائة رقيم مسماري أكادي،  متحورت موضوعاهتا 
الدينية  والشعائر  واألضاحي  والنُذر  اهلبات  حول 
اآلهلة  أمساء  على  التعرف  يف  وساعدت  واألعياد. 
كامل  وأوضحت بشكل  وصفاهتا ومكانتها ووظيفتها، 
دور الكهنة يف اجملتمع وعالقتهم مع األسرة احلاكمة 
وعامة الشعب. كما أهنا مل هتمل ذكر العبادات العائلية، 
اليت متيزت بوجود رمز هلا حيظى بالتقدير واالحرتام 

من قبل مجيع أفراد األسرة.

نصوصها  بقلة  األدبية  إميار  حمفوظات  متيزت 
مقابل العدد الكبري من النصوص اإلدارية واالقتصادية 
قلتها  على  األدبية  النصوص  هذه  أن  إال  والرمسية، 
امتازت بالتنوع األدبي وأساليبه، فهناك أدب احلكمة 
واحلكاية والرتاتيل واألغاني. وظهر واضحاً األسلوب 
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عن  ناهيك  والديين،  والعلمي  واملسرحي  القصصي 
وجود نصوص هامة تتضمن تعاويذ حلماية اإلنسان 
من خمتلف شرور احلياة، ملبية بذلك حاجاته الروحية 
والنفسية. وهي عبارة عن جمموعة من األدعية املوجهة 

إىل اآلهلة إلحالل خرياهتا ومنع غضبها.
 

وهناك جمموعة من النصوص تبلغ مخسة وثالثني 
نصاً، تتضمن وصايا شخصية تتعلق باملرياث وتنظيمه 
ممتلكاته  بتوريث  ما  شخص  فيها  يقر  األبناء،  بني 
يف  ويُالحظ  وغريها.  وأراض  وبساتني  بيوت  من 
بالرعاية احلسنة  الوصية  تنفيذ  تقييد  الوصايا  هذه 
للموصي من قبل املوُصى إليه خالل األيام الباقية من 
حياته. وإذا ما حصل خالف ذلك فال حيق له املرياث، 
بل يتوجب عليه مغادرة املسكن مباشرة. وكانت الوصايا 
تُذيل باسم كاتب الوصية والشهود. وقد حترر بعض 
امللك،  أو  وشيوخها  املدينة  وجهاء  حبضور  الوصايا 

وذلك تبعاً ألمهية الوصية واملُوصي.

من  ومقيدة مبجموعة  امللك حمدودة  سلطة  كانت 
القرارات اليت يصدرها جملس األعيان والشيوخ، أما 
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الدين  ورجال  املعبد  سلطة  فهي  قوة  األكثر  السلطة 
الذين كانوا يشرفون على أهم الفعاليات االقتصادية 
التابعني  من خالل عدد كبري من املوظفني واإلداريني 
احلقيقية  اهلامة  والقرارات  الفعلية  السلطة  أما  هلم. 
فإهنا مل تكن بأيدي اإلمياريني وإمنا كانت بيد ملوك 
كركميش الذين يرجع إليهم حكام إميار يف كل األمور 
اهلامة، السيما فيما يتعلق بالسياسة اخلارجية. وإذا 
ما أردنا توصيف الواقع قلنا أن ملوك إميار كانوا والة 

ونواباً عن ملوك كركميش. 

مل تتوفر معلومات مهمة عن أقدم ملوك إميار يف 
معظم النصوص املكتشفة على الرغم من كثرهتا، وفيما 
املعلومات  بعض  تعطينا  فإهنا  التاليني  امللوك  خيص 
بعض  أمساء  أن  الثابت  من  بدا  لقد  عنهم.  القيمة 
ملوك  أمساء  مع  تطابقت  إميار  حكموا  الذين  امللوك 
إيبال، وهذا ما يدل على وجود أسرة حاكمة يف إميار 
تنتمي إىل األسرة نفسها اليت كانت حتكم يف مملكة 
إيبال، وهذه األسرة هي أسرة »دمو« اليت ينتمي إليها 

أربعة من ملوك إميار.
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وفيما خيص فن النحت يف إميار فإنه مل يرَق إىل 
مستوى جيد يقارب املستوى الذي بلغه عند جرياهنم. 
فقد عثر على متثال يف معبد عشتارت ميثل شخصاً 
جالساً حنت على إحدى حواف حوض خصص للعبادة، 
وهناك أيضاً جزء من آنية من املرمر اجلبسي، زينت 
بأشكال متنوعة متثل نساء وطيوراً وأشكاالً هندسية.

مكتشفات إميارية

الفخار  من  إميار على صناديق  موقع  كما عثر يف 
يف  قوائم  على  معظمها  يف  ترتكز  الشكل،  مستطيلة 
زنرت  قطعتني  على  أيضاً  وعثر  األربعة.  زواياها 
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الدوائر  مثل  زخرفية،  بأشكال  اخلارجية  جوانبها 
املنقطة واخلطوط احملززة، حنت على إحداها شخص 
أمامه  ويقف  ماء  كوب  اليمنى  يده  يف  حيمل  جالس 

شخص يلقي عليه التحية بكل إجالل واحرتم.

إميار  موقع  يف  األخرية  االكتشافات  سامهت  لقد 
وغريه من املواقع القريبة، يف إلقاء الضوء على صناعة 
التماثيل يف هذه املنطقة، وكانت يف معظمها مرشومة 
أو مصبوبة ومتثل دائما نساء عاريات، مضمومة األذرع 

إىل الصدر يف غالب األحيان.

إن معظم التماثيل اإلنسانية اليت مت الكشف عنها 
كاملة  متاثيل  منها  والقليل  نصفية،  كانت  إميار  يف 
ولكنها أكثر تنوعاً من النصفية، تصور متاثيل مذكرة 
أو مؤنثة، غالباً ما تكون واقفة ويف أحيان نادرة جالسة 
أو متتطي حيواناً. إال أن الفنان اإلمياري مل يهتم بإبراز 
مالمح التمثال الذي ينفذه واكتفى يف معظم األحيان 
بتصوير الشكل العام للجسد، ورمبا كان ذلك بسبب 

دوره الديين والوقائي.
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مل يقتصر فن النحت يف إميار على حنت التماثيل 
احليوانية  التماثيل  بنحت  اهتم  بل  فقط،  اإلنسانية 
أيضاً وخاصة منها الثريان اليت كانت يف غالبيتها ذات 
حدبة أي ما يعرف بالثريان الدرباني، وهلا ما يسمى 
بقية  أما  احلنك.  حتت  املتديل  اللحم  أي  بالغبغب 
وبغال  وأكباش  ألغنام  معظمها  فكانت يف  احليوانات 

وأُسود باإلضافة إىل بعض العقارب والعصافري.

متثال حيواني من إميار
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كما وجدت يف منازل إميار جمموعة كبرية من الدمى 
الطينية اليت استخدمت كتعاويذ حتمي حاملها ومتنع 

دخول األرواح الشريرة إىل املنزل الذي توجد فيه. 
    

 لقد كانت مدينة إميار مركز مملكة فراتية صغرية، 
امتدت  املشارب،  متعدد  حضاري  التقاء  نقطة  لكنها 
البشري  جبل  الفرات حتى  لنهر  اليمنى  الضفة  على 
يف اجلنوب، والمست املنطقة التابعة حللب يف الغرب 
ووصلت إىل كركميش يف الشمال عام 1360 قبل امليالد. 
بني  لتوسطها  نظراً  كبرية  جغرافية  بأمهية  ومتتعت 
ممالك أساسية ظهرت يف املنطقة خالل فرتات زمنية 
وامليتانية،  واحلثية  اإليبالوية  املمالك  مثل  متتالية، 
النشطة يف مرفئها،  التجارية  فاستفادت من احلركة 
الذي كان حمطة تربط سوريا الداخلية ببالد الرافدين 

ومملكة ميتاني شرقاً، وببالد األناضول مشاالً.
 

هنر  على  مهم  موقع جتاري  ذات  املدينة  وبقيت    
البحر عام 1187 ق.م،  الفرات حتى دامهتها شعوب 
قائمة  هلا  تقم  ومل  شامالً،  تدمرياً  بتدمريها  وقامت 
بعد ذلك إال يف العصر الروماني-البيزنطي حيث مت 
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بناء مدينة بارباليسوس فوق أنقاض املدينة القدمية، 
استمرت حتى العصر اإلسالمي وعرفت باسم مدينة 

بالس.
   

أوغاريت )رأس مشرا(

آثار أوغاريت

إىل  مرتاً  كيلو  عشر  أحد  بعد  على  أوغاريت  تقع 
عام  مصادفًة  اكتشفت  الالذقية.  مدينة  من  الشمال 



- 88 -

من  فالح  حمراث  سكة  اصطدمت  عندما  1928م، 
ضخمة،  منحوتة  حبجارةٍ  الشمرة،  رأس  قرية  أهايل 
تبني فيما بعد أهنا سقف ملدفن أثري عائلي. باشرت 
السلطات الفرنسية احلاكمة آنذاك بإرسال بعثة تنقيب 

برئاسة عامل اآلثار الفرنسي كلود شيفر.

توجه شيفر مع فريقه العلمي إىل املوقع ومعه كامل 
معداته على قافلة من اجلمال، حسب ما ذكر يف التقرير 
األول عن أعمال التنقيب، وذلك لتعذر الوصول إليها 

بالسيارات.
 

كان أول ما اكتشف يف املوقع خنجر برونزي من القرن 
اخلامس عشر أو الرابع عشر قبل امليالد، ووجد بعد 
ذلك أساس معبد الرب بعل إضافًة إىل بعض األسلحة 
آثار قصر  أنه  الربونزية، وبقايا قصر عرف  واألدوات 
مملكة أوغاريت، املعروفة يف الوثائق احلثية واملصرية 
والرافدية. كما ورد اسم أوغاريت يف نصوص مملكة 
ليم قام  امللك زمريي  أن  النصوص  ماري، حيث تذكر 
بزيارة أوغاريت يف العام 1765 ق.م. وُذكرت أوغاريت 
األناضول  يف  املكتشفة  احلثية  النصوص  يف  أيضاً 
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وسورية ورسائل تل العمارنة املكتشفة يف مصر. وتبني 
من احلفريات أن أوغاريت كانت عاصمة ململكة بلغت 
مساحتها 5425 كم مربع تقريباً يف القرنني اخلامس 
فرت ازدهار  وهي  امليالد،  قبل  عشر  والثاني  عشر 

اململكة.

أجبدية أوغاريت

حبروف  مكتوب  أوغارييت  رقيم  العثورعلى  كان 
مسمارية، عرف فيما بعد بأهنا أجبدية أوغاريت، تعود 
إىل هناية األلف الثاني قبل امليالد، من أهم االكتشافات 
يف العامل إذ اتضح فيما بعد أهنا متثل أول أجبدية يف 

العامل، وتتألف من ثالثني عالمة مسمارية فقط. 
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ألنه  علمية  قنبلة  حينه  يف  االكتشاف  هذا  اعترب 
أثبت أن األجبدية الفينيقية املذكورة هي أصل الكتابة 
األوروبية القدمية اليونانية والالتينية. وهنا ال بد من 
التذكري أن أوىل الكتابات يف التاريخ اإلنساني، ترجع إىل 
األلف الرابع قبل امليالد يف العهد السومري وبالذات 

يف حاضرة أوروك عام 3200 ق. م. 

أما حمتوى نصوص أوغاريت فهو متنوع، اقتصادي 
وبالتايل  وشعري.  وديين  وأسطوري  وسياسي  وإداري 
التعرف بشكٍل جيد على  إمكانية  الوثائق  وفرت هذه 
حياة األوغاريتيني يف فرتة ازدهارهم، أي خالل القرنني 

الرابع عشر والثالث عشر قبل امليالد.

وقد بينت احلفريات واألسبار األثرية أن موقع رأس 
مشرا سُكن منذ األلف السابع قبل امليالد. إال أنه مع 
حلول األلف الثاني قبل امليالد، ازداد االستيطان فيه، 

وشكل مملكة أوغاريت.
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رأس أمرية أوغاريتية

مدينة  أصبحت  عشر،  السادس  القرن  هناية  منذ 
أوغاريت املركز احلضاري األهم يف بالد الشام، وبقيت 
كذلك حتى تدمريها عام 1200ق.م. وقد تعاقب على 
حكمها تسعة ملوك كان من بينهم عم شتمر، وأبرزهم 

نقم هدد الثاني، الذي عقد معاهدة مع احلثيني.
 

املعابد  كانت مدينة أوغاريت حمصنة، تنتشر فيها 
املستقيمة  شوارعها  جوانب  على  والبيوت  والقصور 
القصر  املدينة  يف  اكتُشف  وقد  والفرعية.  الرئيسية 
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امللكي واملعابد، كمعبد اإلله بعل ومعبد اإلله دجن. هذا 
باإلضافة إىل مسكن كبري للكهنة وجدت فيه الرُقم، اليت 
ُكتبت عليها أساطري األدب الكنعاني وأشعاره، كما وجد 
واحد،  بأسلوب  بنيت  اليت  املدافن،  من  العديد  أيضاً 
وهو عبارة عن حفرة حتت أرض القصر أو البيت، بنيت 
حجرة الدفن على شكل هرمي أو خمروطي. ومن أهم 

هذه املدافن، مدافن القصر امللكي والقصر الصغري.

حتفة أوغاريتية
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 ، أوغاريت  مملكة  على  نعمة  كان  الذي  البحر  إن 
وفسح أمامها جمال التجارة العاملية، كان نقمة عليها، 
اسم  عليهم  أطلق  غامضون  حماربون  منه  وفد  إذ 
أبيها  »شعوب البحر«، قاموا بإحراق املدينة عن بكرة 
1180ق.م. ومل ينج منه إال الرقم  اليت حُفظت بشكٍل 
جيد بعد شيها بالنار، وكان هذا من حسن حظ البشرية 

مجعاء.

فيض  من  غيض  هي  سبقت  اليت  املمالك  كل  إن 
ومدنيًة،  ومعرفًة  أشعت علماً  اليت  السورية  احلضارة 

منذ فجر التاريخ وحتى اآلن. 
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صدر من السلسلة 

حنن جزء من هذا الكون                فايز فوق العادة  
دمشق                                       حممد قرانيا 

األشرعة احلمراء )ألكسندر غرين(   ت:فريوز نيوف              
مملكة ماري                               ت:قاسم طوير      

خمتارات من أسامة  
القدس                                    د.هشام احلالق      

الذرة                                      حسن بالل
العلم يدهشنا                            فايز فوق العادة
مملكة إيبال                              أنطوانيت القس

البيئة: الطبيعة واإلنسان              ط��ه الزوزو
قصة الكون واحلياة واإلنسان     موسى ديب اخلوري

ربيع كاذب                                عبد اهلل عبد
صفحات من تاريخ املوسيقا          حممد املصري

األمري الصغري                )أنطون دوسانت أكزوبريي( 
                                       ت: أنطوانيت القس

قصة اخرتاع األرقام                موسى ديب اخلوري
الصوت والزمن                      د. غزوان زركلي

حشرات يف بيتك وحديقتك       هنادي زرقة
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طريق احلرير                    د. ريم منصور األطرش
 احلاسوب                               أويس الشريف

فلزات )سليكون/كوارتز/حرير صخري(        
                                       أ.د. حممد عبود
الثقوب الكونية السوداء            فايز فوق العادة

الفسيفساء                           موسى ديب اخلوري
فن النحت »يف العصر القديم«     د. تغريد شعبان                                                        

التلوث النفطي                         د. حممد عبود
احملميات الطبيعية                     هنادي زرقة

خمتارات من حكايات إيسوب   رسوم ضحى اخلطيب
حيوانات املروج والغابات          حممد مروان مراد

قصة الالسلكي                     جهاد سالمة األشقر
أوغاريت                            موسى ديب اخلوري
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