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 ملخص

 مقذمت

 :
ً
 عبر التاريخموقع صوريت الحضاري أوال

خ  -1  ظىسٍت في ِفىس ما كبل الخاٍس

 جإظِغ اإلاذًىت في ألالفحن الشابْ والشالث كبل اإلاُالد  -2

 خماساث ألالف الشاوي كبل اإلاُالد  -3

 ممالً ِفش الحذًذ في ألالف ألاولى كبل اإلاُالد  -4

 اإلاشخلخان اإلاعُدُت وؤلاظالمُت  -5

: أصباب التعذًاث على آلا
ً
 وجخريبها ثار ثاهيا

 الذافْ اإلاادي  

 الذافْ الذًني  

اث اإلاىٍمت    اإلاجمِى

ت   ت اللذًمت لغاًاث ِعىٍش  اظخخذام ألابيُت ألازٍش

ت في البىاء   اظخخذام حجاسة ألاوابذ ألازٍش

 
ً
 : أضرار اإلاواقع ألاثريت في صوريتثالثا

ا -1  دِس

 جذمش -2

 مّشة الىّمان -3

 إدلب -4

 خماة -5

 دمؽم -6

 ٍسف دمؽم -7

 خمق -8

 دًش الضوس -9
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 خلب  -11

 ٍسف خلب  -11

 الشكت  -12

 الحعىت  -13

 
ً
 : اإلاتاحف في ظل ألازمترابعا

 
ً
 الضوريت ثار اإلاحليت والذوليت لحماًت آلاؤلاصهاماث : خامضا

 الجهاث الحيىمُت العىسٍت -1

 والجهىد الذولُت ؤلاظهاماث -2

 والتوصياث الخاجمت

اإلاراجع
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ب الزي لحم بها. وكذ  زاس جدىاٌو الذساظت واكْ آلا العىسٍت خالٌ ألاصمت، ومخاوش الخّذي ِليها والخخٍش

 
 
َن ظشكتها، خُث ؤو  حؽىيههاؤو  لؤلظباب التي ؤدث إلى الخّذي ِليها بهذف جذمحرها جممىذ جفيُفا بحَّ

 
 

ؤنها جتراوح بحن دوافْ مادًت غاًتها اإلااٌ والشبذ، وؤخشي دًيُت ؤـىلُت جىحه ظلىن الخىٍُماث  البدث

والجماِاث اإلاعلحت، باإللافت إلى دوافْ ؤخشي ما صالذ غاممت ومؽبىهت لم ًخم الىؽف ِنها 

ذا موالخإهذ منها بّذ. ه   جـش
َ
ت في ألا ؤهم مً الخففُل  س  ْذ الذساظت بل لشاس التي لحلذ باإلاىاكْ ألازٍش

  ،ؤغلب اإلاىاوم العىسٍت
 
في اإلاىاوم التي ما صالذ جدذ  بىاء ِلى اإلاّلىماث اإلاخاخت )ِلى كلتها(، خاـت

اث اإلاعلحت.  ظُىشة اإلاجمِى

إلى  وجيخهيالعىسٍت،  زاس اإلادلُت والذولُت لحماًت آلا ؤلاظهاماث هما حعلي الذساظت المىء ِلى

ُت بم ب آلا ،شوسة اجخار إحشاءاث وخىىاث ؤظُش وؤهبر مً ظابلاتهاالخـى ، زاسلممان إًلاف جخٍش

ّذِ ، اإلاعشوِق واإلاهّشِب منهاوإِادة جشمُم ما ًمىً جشمُمه، واظخّادة 
َِ رلً معؤولُت ؤظاظُت للمجخمْ و

ت الالخلت.  الذولي ؤمام ألاحُاٌ البؽٍش

 .، الترار الّالمي، اإلاخاخف، داِؾاإلاجخمْ اإلادلي، ، ألاصمت العىسٍتزاسآلا
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ت في مىاوم وكُى الجزاُ، إر  زاس لآل مباؼش   تهذًذ   حّذ الحشوب والجزاِاث اإلاعلحت مفادسَ  واإلاىاكْ ألازٍش

ب اإلاباؼش واإلالفىد ألظباب مخخلفت، هدُجت وكُى الّملُاث  ،غحر اإلالفىدؤو  كذ جخّشك للخخٍش

ت والذماس الزي جخلفه. هما ٌعمذ الىشاب ألاولاُ الزي   باصدًادالحشوب جدعبب به الّعىٍش

 بها. وؤلاججاس وظشكتها  زاس ِملُاث الخىلُب الّؽىائي ًِ آلا

ه بّذ
ّ
الخَ ؤه اث ؤلاسهابُت  وٍ  دخٌى ألاصمت في ظىسٍت ِامها العادط، وخمُى ِذة مىاوم للمجمِى

ها لمً مىاوم الاؼدباواث، حّشلذ آلاؤو  اإلاعلحت، ب والخذمحر  زاس وكِى العىسٍت لؽتى ؤهىاُ الخخٍش

ذ ختى آلان، والعشكت، التي  لزلً جداٌو هزه الذساظت جبُان ألاظباب الشئِعت وما صالذ مّشلت للمٍض

، وبالخالي ًمشلبّن هزه ألاظباب  ؤدث وما صالذ جؤدي إلى رلً. وهُف ؤنَّ 
 
 خىش  ماصاٌ كائما

 
  ا

 
 ،مدخمال

ب. خذاء والخخٍش ذ مً الِا  يهذد باإلاٍض

خذاء ِلى آلا إلىالذساظت  حععىهما  ذ وجىزُم بّن خاالث الِا  الؽشوه اإلامىىتلمً  زاس مداولت ـس

 
 
  ،والٍشوف الحالُت، وهى جىزُم ال ًمىً ِّذه نهائُا

 
ذ مً الخدذًث والخّذًل بل مفخىخا بىاء ِلى  ،إلاٍض

 .ؤخذار حذًذة جىافش مّىُاث خذًشت ؤو كُى

 ٌ   جدىاو
 
اإلاجخمْ الذولي بهُئاجه  ؤم ظىاء مً كبل الذولت العىسٍت ،الجهىد التي بزلذ الذساظت ؤًما

ه إلىالعىسٍت،  زاس ومىٍماجه لحماًت آلا يّبِ
 
في الحفاً  ،لشوسة ؤن ًخدمل اإلاجخمْ الذولي معؤولُاجه وج

خي العىسي ىسٍت وخذها، بل ًشجبي بالحماسة ألهه جشار ِالمي ال ًخخق بع ،ِلى الترار الخاٍس

ت ولها.  البؽٍش
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لم آلازاس، وجإزحرهاال ًخيامل الحذًث ًِ ألاصمت في ظىسٍت  إال بّذ الخزهحر بإهمُت  في الىاكْ ألازشّي ِو

فلذ كذمذ ظىسٍت  ظىسٍت ومياهتها الترازُت اإلاخإللت، لِغ في مىىلخىا وخعب بل في ول الّالم.

ت التي ماصالذ  ت الىشحر مً الاختراِاث واإلاىجضاث الحماٍس  ها مازلت ختى الىكذ الحالش.آزاس للبؽٍش

 صوريت في عصور ما قبل التاريخ -1

خ، في الّفش الحجشي الحذًث )ألالف الّاؼش كبل اإلاُالد( ًمىً  ،البذء مىز ِفىس ما كبل الخاٍس

تِىذما اهدؽفذ مالمذ الاظخلشاس واختر  خ البؽٍش  ،2اُ الضساِت واظخئىاط الحُىاهاث ألٌو مشة في جاٍس

 
 
  فبّذ ؤن وان ؤلاوعان مترخال

 
 ٌععى وساء وّامه وميان ًباث فُه، ؤـبذ له بِذ  مخىلال

ْ
ؤ ول ؤًام  وٍهً 

جني الحبىب التي صسِها مً كمذ وؼّحر وؼىفان،  شبي العىت، ٍو ت بّذ ؤن دحنها مشل وٍ  الحُىاهاث البًر

بي وحشف ألاخمش وخالىلت في مىىلت الفشاث ألاوظي مً اإلاىاكْ الغىم  واإلااِض. وكذ واهذ مىاكْ اإلاٍش

م إلى ٌهىس اإلاذن والخيامل  خ ؤلاوعاوي، والتي مهذث الىٍش الشائذة في هزا الخدٌى الّمُم للخاٍس

 
 
خُت الحماسي الزي ججلى الخلا  3.خالٌ الّفىس الخاٍس

 والثالث قبل اإلايالدجأصيط اإلاذًىت في ألالفين الرابع  -2

ه مْ ت ؤهَّ خُت في ألالف الشابْ كبل اإلاُالد، اظتهالٌ  وؤٌهشث الاهدؽافاث ألازشٍّ  بذؤ بىاءالّفىس الخاٍس

ىث والبُ ،واإلاّبذ ،اللفش :مشل ،لمذ ؤبيُت حماُِت هبحرة ، التياإلاذن اإلاعىسة والىبحرة اإلاعاخت

الفشاث ألاوظي بىادس الىخابت  الىاكْ ِلى هبحرةخبىبت مىكْ  :مشل ،مىاكْ وؼهذثوغحرها. الّادًت 

 
 
ت التي جىىسث الخلا ت الشمٍض اهدؽشث في ول مىاكْ اإلاؽشق الّشبي  التي ،إلى ما ٌّشف بالىخابت اإلاعماٍس

 
 
 ِؽ اللذًم. وكذ ه

َ
 4،في مىكْ إًبال )مً ألالف الشالث كبل اإلاُالد( ًِ ؤكذم همىرج لللامىط اللغىي  ف

ت. وملابالتهاؤلاًبالئُت اللغت  مفشداث إر ولّذ  في العىمٍش

شة العىسٍت  "جل بُذس"مىاكْ  :مشل ،وكذ اهدؽشث اإلاذن الىبحرة في ؤهداء هشحرة، هما في مىىلت الجٍض

، "حشابلغ جدخاوي"مىاكْ  :مشل ،، وفي مىىلت الفشاث ألاوظي"جل خمىواس"و "جل بشان"و "جل لُالن"و

داث"و "جل خالوة"و   5بّمها الخالٌ ؤلاولُلُت. وكذ ؤولم ِلى "جل ظٍى
 
داوتهٍشا  ،بعىسًٍ إلى وىنها م 

                                                           
2 Steven Mithen, After the Ice: a Global Human History, 20.000 - 5.000 BC, (Cambridge, 

Mass.: Harvard Univ. Press, 1.paperback ed. 2006), pp.40 - 41. 
 .46-45(، ؿ 2119، )دمؽم: فىون ومعتقذاث اإلاسارعين ألاوائلِماس ِبذ الشخمً،  3

4 Matthiae Paolo, The Royal Archives of Ebla, (Skira Editore, 2007), p.17. 
5 Jean Paul, Sämtliche Werke, Band 5, (Berlin: 1826), p.141. 
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اث الىخابُت التي واهذ حعخخذم  ،ووحىد مذًىت مشجفّت ومذًىت ظفلى. واهدؽشث خاللها اإلادفٌى

التي واهذ جلىم بها مؤظعاث  ،لخبادٌ الشظائل مْ اإلاذن ألاخشي، هما ؤنها وزلذ اليؽاواث الُىمُت

ِلىد  باإللافت إلى جىزُم ،فشادجىصَْ الىّام ِلى ألا وهزلً جفاـُل  بذ،اللفش واإلاّ :مشل ،معؤولت

اث بمّلىماث مهمت ًِ الحُاة الاحخماُِت  الشهً والبُْ والممان والذًً. وكذ ؤمذجىا هزه اإلادفٌى

 مً ألالف الشالث كبل اإلاُالد. الحلبت والعُاظُت والاكخفادًت في جلً

 حضاراث ألالف الثاوي قبل اإلايالد -3

مْ بذاًت ألالف الشاوي كبل اإلاُالد وعبت وحجم الاظدُىان في ظىسٍت، فلذ ٌهشث مشاهض  اصدادث

ذ"و "ًمداك"و "كىىا" :إلامالً حذًذة، مشل ، فُما اظخمش الاظدُىان في ممالً ظابلت مْ "ؤوغاٍس

ا "جل بشان"و "جل لُالن"و "إًبال"و "ماسي " :مشل ،الخىظْ والىماء  ،ثوغحرها. وكذ اصداد ِذد اإلادفٌى

 لخىىس الّالكاث وصٍادة خذة الفشاِاث للعُىشة ِلى مىاوم ؤوظْ والخدىم بىشق اظتراجُجُت 
 
هٍشا

 لخمحزها  6"ماسي "للخجاسة والخىاـل بحن اإلاىاوم اإلاخفشكت. للذ ؤغىذ هفىؿ 
 
خ جلً الفترة هٍشا جاٍس

 "بابل"و "ًمداك" :وجشهحز مٍّمها ِلى الّالكاث العُاظُت بحن ماسي واإلامالً ألاخشي خُنها، مشل

مً خالٌ بىاء ؤظىاس مدىمت، ِالوة  ،وغحرها. هما جمحزث اإلاذن الجذًذة بىٍام دفاعي خفحن "ؤؼىس "و

جم ؼم كىاة  -ِلى ظبُل اإلاشاٌ- "ماسي "ِلى هٍام الفشف اإلاائي اإلاخمحز لتزوٍذ اإلاذن الىبري باإلااء، ففي 

ُت ًِ نهش الفشاث ومً زم جخشج مً الىشف آلاخش لترافم النهش مشة ؤخشي. هما  ،لخمش خالٌ اإلاذًىت ،فِش

غشفت، هىان  311الزي لم هدى  "ماسي "ففي كفش  ،ؤـبدذ الّماسة اإلاذهُت ؤهثر مهابت وضخامت

 كاِت للّشػ ومّبذ داخل اللفش وؤكعام مخففت لخذمت اللفش مً مىابخ ومعخىدِاث، هما

َق  ّفِ
 
ِثر هزلً ِلى مذسظت لخّلُم الفغاس اللغت ألاوادًت  وي،ا إلكامت اإلالً في الىابم الشابّمه خ

ب الىالب. ت هما ؤفادث ألالىاح الىُيُت لخذٍس  وهخابتها اإلاعماٍس

ذ"للذ جىحذ  ت بئبذاُ غحّ  "ؤوغاٍس ت، فلذ جم اخخفاس هزه الخفاِالث الحماٍس ول ر وحه البؽٍش

ت   31في  رلً، وحغُحر همىها مً ـىحّي  إلى ؤبجذّي   ،ؤلاؼاساث اإلاعماٍس
 
ا  معماٍس

 
ومنها اهىللذ إلى  7.خشفا

، ومً زم إلى حمُْ ألا الُ
 
ذ"ـلاُ. للذ واهذ ألابجذًت في ىهان الخلا  في -" ؤوغاٍس

 
التي ـللذ الخلا

  22" لخفبذ حبُل"
 
ً وولىح مالمذ اإلاّاوي وظهىلت الخّبحر ِنها. -خشفا  مىاسة الخىىس الجذًذ في الخذٍو

                                                           
6 See Jean-Claude Margueron, Mari. Métropole de l’Euphrate au IIIe et au début du IIe 

millénaire av. J.-C. (Paris: Picard, 2004). 
7 Dennis Pardee, The Ugaritic Texts And The Origins Of West-Semitic Literary Composition. 

(New York: Oxford University Press- for the British Academy, 2012), pp.181-200. 
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ذ"واهذ  ن العاخلُت العىسٍت في الىفف الشاوي مً ألالف الشاوي كبل اإلاُالد، مً ؤؼهش اإلاذ "ؤوغاٍس

بت وبُّذة، وهزا ما ًذٌ ِلُه جىُى وهشافت الىفىؿ فيها، فلذ هؽف ًِ  وواهذ جخّامل مْ مشافئ كٍش

ُت"و "خىسٍت"و "خشُت"هفىؿ  ها  "،بابلُت"و "كبـر
ُّ
ل خب ح 

 
ت، هما ِثر ِلى هفىؿ ه باإلاعماٍس

 هحروغلُفُت مً مفش.

 ممالك عصر الحذًذ في ألالف ألاولى قبل اإلايالد -4

 دخلذ مىىلت اإلاؽشق الّشبي اللذًم مْ بذاًت ألالف ألاٌو كبل اإلاُالد، 
 
بت مً  خاـت ألاحضاء اللٍش

العاخل في ما ٌعمى ِفش الحذًذ، وكذ وؽإث في هزا الّفش ممالً حذًذة حّخمذ ِلى الاظخلشاس 

بِذ "و "خماه"، و"آسام ـىبا"و "آسام دمؽم"ُت، وؤهمها الجذًذ في إماساث مخفشكت ِشفذ باآلسام

(، و "ؤسبادا"ِاـمتها و  "ؤحىش ي
 
اـمتها  "بِذ بدُاوي") جل سفّذ خالُا   "جل خلف"ِو

 
بِذ "و 8،خالُا

 ًِ اـمتها  "ِذً   )جل ؤخمش  "جل باسظب"ِو
 
اـمتها  "بِذ صمان"و 9،(خالُا (. وكذ  "ؤمذ"ِو

 
)دًاس بىش خالُا

ً مذخله  11ولم ِلُه "بِذ خُالوي"اللفىس ِلى همي ؤؤو  اصدهشث ِماسة حذًذة للبُىث الفخمت جٍض

ت جمازُل جمشل آلهت جلف ِلى خُىاهاث مفترظت، هما في بىابت بِذ في  جل "في بّن ألاخُان مجمِى

للذ التي ، "خلف
 
 ه

َ
ً مذخله. هما ه بّن اإلاعالث والخمازُل الىبحرة للذ لىا إلى مخدف خلب لتًز

خ هزه ت"، هما في جمشاٌ "هذد ٌععي" الزي هؽف ِىه في الحلبت جفاـُل جاٍس ِلى نهش  "جل الفخحًر

وفم كىة  ،مالمذ ظُىشة آؼىسٍت ِلى اإلاىىلت واهذ بحن مذ وحضس الحلبت هما بذؤث في هزه  11.الخابىس 

ت هب حرة مً الىفىؿ التي واهذ اإلافذس الشئِغ في واجفاق اإلامالً آلاسامُت مْ بّمها. وجشهذ مجمِى

ت.  جفاـُل جدشواث اإلالىن آلاؼىسٍحن وخمالتهم الّعىٍش

ِلى ظىسٍت  الهُمىتكبل اإلاُالد، جمذ  539بّذ ظُىشة الامبراوىسٍت الفاسظُت ِلى بابل في و هزا، 

 بئبلاء الحيام اإلادلُحن مْ جبُّتهم للملىن الفشط.

 

                                                           
 .13(، ؿ2116اظماُِل، )دمؽم: داس الضمان،  فاسوق جشحمت ،أوبنهاًم فون  ألاثري  واإلاىقب حلف جل جحن، ماس لىحغ خىلُذٌغ،هادًا  8

9 Gay Bunnens, Til Barsip under Assyrian Domination: A Brief Account of the MELBOURNE 

University Excavations at Tell Ahmar, (in Assyria 1995. Proceedings of the 10th Annivesary 

Symposium of the Neo-Assyrisn text Corpus Project, Simo Parpola & R.M. Whiting eds. 

Helsinki: The Neo-Assyrian Text Corpus Project, 1997), pp.17-28. 
10 Ali Abou Assaf, "Tell Fakhariyah" , in The Oxford Encyclopaedia of Ancient Near East, vol. 

1, (Oxford University, 2000), p. 300. 
11 Pierre Bordreui, " Fakhariyah Aramaic Inscription", in The Oxford Encyclopedia of 

Archaeology in the Near East , ed. Erich Meyrrs, Vol.1 (Oxford University, 2000), p.301. 
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 وؤلاصالميتاإلارحلتان اإلاضيحيت  -5

 مْ دخٌى ؤلا دخلذ 
 
 حذًذا

 
واهخفاسه ِلى الفشط في  ،شي ظىىذس اإلالذووي إلى آظُت الفغاإلاىىلت ِهذا

لذ إلى الهىذ ومفش. كبل اإلاُالد، وامخذث دولت ؤلا  333ظىط مّشهت ؤ ظىىذس في وكذ كفحر ختى ـو

ودخٌى الاظالم هذًً  ،ِام ختى ظُىشة الّشب 1111دام هزا الّفش الزي ِشف بـ "الىالظُيي" هدى 

 الالجُيُت في هشحر مً 
 
حذًذ وبذاًت الّفش ؤلاظالمي. وكذ اهدؽشث الىلىػ والىخاباث الُىهاهُت والخلا

. "بفشي "و "كىىاث"و 14"حبل خالذ")خلب(، و "بحروٍا"و 13"دوسا ؤوسوبىط"و 12"ؤفامُت" :مشل ،اإلاىاكْ

ىاتها 15"جذمش"وجبلى   لخي ،راث ؤهمُت خاـت بحن كٍش
 
 ِلى هٍشا

 
امل مباهيها الباكُت ختى الُىم ؼاهذا

)ؼاُس الياسدو  ، مشل:ٍِمتها، فما صالذ الؽىاُس اإلاعخلُمت التي جمحزث بها اإلاذن الىالظُىُت مازلت

الؽىشهجي، وؤِمذتها الضخمت، ومعشخها ألاهبر مً ؤو  شفذ باإلاخىي الهُبىداميِ  إر ماهعُماهىط(، 

ه في ظىسٍت، ِالوة ِلى مّبذ  ذ بّماسجه وصخشفخه. وهزلً اإلاذافً البرحُت وألاسلُت التي  "بل"هِى الفٍش

  ،دفً فيها ؤُِان جذمش
 
 جفىس الّائلت هيل. مْ ؤلشخت ضخمت لها جمازُل جفىس اإلاخىفى وؤخُاها

 :إر خىمها ِذد ال بإط به مً ألاباوشة العىسٍحن، مشل 16ظىسٍت في بىاء الذولت الشوماهُت ؤظهمذ للذ

ِشفذ باظم مذة وغحرهم، في  "حىلُا محزا"و "هشاهال"و "حىلُا دومىا"ً ؼهبا، إلى م :فُلُب الّشبي"

ذدالعالم الامبراوىسي وهي مً ؤهثر 
 
  اإلا

 
  اصدهاسا

 
خ الشوماوي. وجىىسا  في الخاٍس

بّذ اهدؽاسها واِتراف ؤلامبراوىسٍت الشوماهُت بها  ،الحالىت الشئِعت للذًاهت اإلاعُدُت وواهذ ظىسٍت

 "ـُذهاًا"فلذ ؼهذث بىاء ؤوائل آلاوابذ والىىائغ، هما في  ،)في اللشن الشابْ اإلاُالدي( هذًً سظميّ 

ت . هما واهذ اإلاذن واللشي في حىىب ظىسٍت وؼمالها الغشبي )اإلاذن اإلاُخت"مّلىال"و ُّ  ؤو اإلايع
 
 ( ؼاهذا

 هدى اإلاُخت فلذ بلغ ِذد اللشي في اإلاذن لشقي الزي بلغخه خماسة رلً الّفش،ِلى مذي الخىىس وا

                                                           
12 Janine Balty (Hrsg.): Apamée de Syrie : bilan des recherches archéologiques 1973-1979; 

aspects de l'architecture domestique d'Apamée, (Actes du colloque tenu à Bruxelles les 29, 

30 et 31 mai 1980. Brüssel 1984), p.288-298 
13 Michael Ivanovitch Rostovtzeff. "The Excavations at Dura-Europos", (Volume 3,Part 

1,Number 2 Yale University Press), pp.67-165. 
14 G. W. Clarke,  Jebel Khalid on the Euphrates: Report on Excavations 1986-1996, Volume 1, 
in Bulletin of the American Schools of Oriental Research No. 331 (Aug., 2003), pp. 88-91 , and 
See G. Clarke, Jebel Khalid on the Euphrates, (Sydney: 2002)., 
15 Andreas Schmidt-Colinet (Hrsg.), Palmyra. Kulturbegegnung im Grenzbereich, (Mainz: 

2005)., p3-18 
16 Irfan Shahid, Rome and The Arabs: A Prolegomenon to the Study of Byzantium and the 

Arabs, (Washington: Dumbarton Oaks Research Library, 1984), p.33-76. 
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ت، ما جضاٌ ؤوابذها ختى آلا  711 ن مً بُىث وهىائغ وخماماث ووسػ ـىاُِت وآوابذ ِامت، حّذ كٍش

ها في الّالم مً خُث الىماٌ والحفَ ذة مً هِى  17.فٍش

خفل الّفش ؤلاظالمي بالىشحر مً الخدىالث ِلى ـُّذ الشلافت والاظدُىان، فلذ وؽإث ِماسة 

ما ٌّذ ؤمشىلت في الّماسة ؤلاظالمُت. ه ، الزيوؤؼهشها الجامْ ألامىي في دمؽماإلاعاحذ سمض ؤلاظالم، 

وغحرها. وؤـبدذ  "خمق"و "خماة"و "خلب"و "دمؽم" :مشل ،جمحزث ِماسة البُىث داخل ؤظىاس اإلاذن

فلذ ؤظعذ كاُل في مىاوم جدخاج إلادىاث  لخشبُذ العُىشة ِلى مىاوم مدذدة، اللاُل لشوسة ملحت

 "ـالح الذًً"و "الحفً"، و"جذمش الّشبُت"ما جضاٌ كاُل ن الىشق وفشؿ الىفىر، و ً ؤحل جإمحم

ذدها ؼاهذة ِلى ٍِمت الّماسة ؤلاظالمُت وجلذمها خالٌ "هجم"و "حّبر"و "مفُاف"و اإلاخّاكبت.  م 

ـلاُ، واصدهشث مشهض إؼّاُ اهىللذ مىه الحماسة إلى حمُْ ألا  الّفش ألامىّي وواهذ دمؽم في 

م  إلى الشخاء، الّلىم ِو
 
، ومهذث الخلا

 
خالفتي الشؼُذ  وفي ؤوكاث اصدهاس في الّفش الّباس ّي ِامت

 
 
 .واإلاإمىن خاـت

خي ألازشي في ظىسٍت ؤهمُت دوسها الحماسي مىز ؤكذم  ّت للخىىس الخاٍس جؤهذ هزه اللمدت العَش

في مىاحهت ما  ،الّفىس وختى الىكذ الحالش. ما ًمّىا مباؼشة ؤمام اإلاعؤولُت الفّبت والخىشة

مً ؤحل حصخُق صحُذ  ،ها وجشازىا الشلافي، ولشوسة الىكىف بذكت ِلى ما ًدفلآزاس جخّشك له 

 
ّ
 مً مّالجت ىاىًمى

 
بذؤ بالخىك في ؤظباب وكُى الخّذًاث ِلى وإهلار ما ًمىً جشمُمه. ولهزا ظي الخلا

 ها وجشازىا الشلافي.آزاس 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Ross Burns, Monuments of Syria: An Historical Guide, (Tauris, London: 2009), p.109. 
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 إلى خمعت ؤكعام: زاس ًمىً جفيُف ؤظباب الخّذًاث ِلى آلا

ت، :الذافع اإلاادي  في اإلاىاوم التي ال جخمْ  رلً الزي ًمىً إؼباِه حشاء بُْ كىْ ؤزٍش

إلى هبؾ مىشف مً ؤحل  ،وهي هشحرة ،زاست. وكذ حّشلذ اإلاىاوم الغىُت باآللعُىشة الذول

 
 
ت   لى  الحفٌى ِلى ل في  فيها ؤـبدذ سائجت إر ،ًمىً بُّها في العىق الّاإلاُت ،ؤزٍش

 َِ مىً  ،هزا الذافْ ؤهثر ألاظباب  ذُّ العىىاث ألاخحرة. ٍو
 
 لدصجُْ جج ؼُىِا

 
في  زاس اس آلاهٍشا

بها  ،ملابل ميافأث بعُىت زاس ظىسٍت للىبؾ ًِ آلا خاسج البالد إلى العىق الذولُت لتهٍش

باُخُث 
 
بالزهش ؤن هزا الىُى مً الخّذي لِغ هبحر الحجم، بل هبحرة. والجذًش بمبالغ  ج

تهذًم البنى. وبهزا ؤو  جذمحر ألاوابذ : مىهولِغ الهذف ،ًخم فلي بهذف الحفٌى ِلى الللى

 مً غحره
 
؛ألاهثر لىىه  ،ًمىً ِذه ؤكل لشسا  هما ظبم اللٌى

 
 سواحا

الذولت ما ٌعّمى جىٍُم  :وساء ما اهخهجخه اإلاىٍماث الذًيُت اإلاخىشفت، مشل :الذافع الذًني 

وحىد اإلاُشىلىجي مّمً ًدشم وفم مىهجه وغحرهما، ؤلاظالمُت )داِؾ( وحبهت الىفشة 

مهم، ال جمذ لئلظالم بفلت، ولهزا ًجب إصالتها،  زاس الخمازُل وآلا اللذًمت وىنها، وخعب ِص

  "داِؾ"ًجب ِذم الىٍش إلى ؤن هذف لىً وجذمحرها، وهزا الىُى هى ألاظىؤ. 
 
 هى ؤن مشال

ش   ًلىم مً وحهت هٍش دًيُت فلي، بل  زاس آلاًذّمِ
 
ومً زم  زاس العشي ًِ آلا بالخىلُب ؤًما

ل  بها إلى خاسج البالد، وبُّها في العىق الّاإلاُت بإظّاس ِالُت، مً ؤحل جمٍى ؤِماله تهٍش

ت؛  الّعىٍش

لها التي :ىممتاإلامجموعاث اإلا  لللُام بّملُاث جىلُب في مىاوم  ،جلىم دٌو مجاوسة بخمٍى

  ،بُّنها
 
تهذف  لىنها ،ألظباب ما صلىا هجهلهاؤو  ،مً ؤحل الحفٌى ِلى هخائج مدذدة معبلا

إٌهاسها خعب ؤو  إخفائهافي إواسها الّام إلى الىؽف ًِ مّلىماث مُّىت، ومداولت 

مشل هزا ألامش ؤخىش الذوافْ، ف. ٍو خاـت ؤهه يهذف  الغاًاث اإلاىلىبت مً التزوٍش والخدٍش

خ   ما إلى ـُاغت جاٍس
 
ت ال وّشف هُف وؤًً جمذ. وكذ خذر رلً فّال  إلاىدؽفاث ؤزٍش

 
 وفلا

ت مؤلفت مً خىالي  شخق،  211في مىكْ ماسي ِلى خذ مّشفخىا، إر خمشث مجمِى

م اإلاىكْ ذ في ؤِماٌ ،وكامذ بخىٍى وفم اإلاّلىماث رلً البدث والىبؾ إلاذة ؤًام،  وؼِش

اث لمذ ؤحاهب الىاسدة مً  مفادس اإلاجخمْ اإلادلي هىان، والتي بُيذ ؤن هزه اإلاجمِى

 
 
 ًخمىً ؤخذ مً مّشفت ؤي ش يء ِنها؛ ؤداسوا الّملُاث بخىخم ؼذًذ، ولم وؤجشاوا
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بّن اإلاىاكْ  جمشس الزي ؤدي إلى  :اصتخذام ألابييت ألاثريت القذًمت لغاًاث عضكريت 

ت في مىاوم الاؼدباواث   ،ألازٍش
 
ت "ألاوابذ" منها، إر ِمذث الجماِاث اإلاعلحت ألابذً خاـت

ت اللذًمت ا وخمق :مشل في مذن، إلى اظخخذام ألابيُت ألازٍش  :مشل ،لاُلالو  ،خلب ودِس

ىذ مداولت إخالء هزه اإلاىاوم وإِادة  الح الذًً، همالجئ لهم، ِو الحفً وخلب ـو

لجماِاث العُىشة ِليها مً كبل الجِؾ، واهذ جخّشك لبّن ألاخىاس، هما ؤن ا

هاس الجِؾ ؤو  اإلاعلحت كامذ بيعف وجذمحر إلاأرن حىامْ ، مداولت منها إٌل ؤبشاج في كاُل

ّت في مجمل اله، مً ؤحل اظخخذام هزا ألامش ألاوابذبإهه مً ًلىم بخذمحر هزه  حشب زَس

المُت لذ الذولت العىسٍت ه ؤن بّن ألالشاس ؤو الخّذًاث  .ؤلِا هما ؤهه ال بذ مً الخىٍى

ولم جىمى جدذ مماسظت  ،بؽيل فشدي ذواه معلحت مىالُت،التي خفلذ مً كبل ِىاـش 

اًت  ،ممىهجت ؤو خىت مخبّت لذي الذولت العىسٍت بل ِلى الّىغ، ِملذ الذولت ِلى ِس

 ط؛ِشلها للىاجدعحن وشق والحفاً ِليها و  زاس هزه ألاوابذ وآلا

ىاوم بّن اإلاالعيان اإلادلُحن في  بّن امك اصتخذام حجارة ألاوابذ ألاثريت في البىاء: 

ت مً ؤحل بىاء بُىث حذًذة، وهزا ما  ،بُّذة ًِ اإلاشهضال باظخخذام حجاسة ألاوابذ ألازٍش

ؤدي إلى تهذًم بّن ألاحضاء مً ؤحل اظخخذامها مشة ؤخشي، هما كامىا ببىاء معاهً 

ت لم جىً اللىاهحن حعمذ بالبىاء فيها، ؽىائُت في مىاوم ؤزٍش ما حعبب في  مخالفت ِو

ت ب للمىاكْ ألازٍش .جخٍش
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ت  مْ بذاًت ألاصمت في ظىسٍت ِام  في مىاوم ، رلً  2111بذؤث الخّذًاث ِلى بّن اإلاىاكْ ألازٍش

ت، وكذ اصدادث هزه الخّذًاث ألظباب جم رهشها   غابذ ِنها العلىت اإلاشهٍض
 
شادا ِ

ّ
مْ اصدًاد خذة  او

 ؤـاب بّن ألابيُت في 
 
 هبحرا

 
  ،مىاوم الاؼدباواثألاصمت، ختى ؤن دماسا

 
بذو ؤن في مذًىت خلب خاـت . ٍو

 للخدذًث بغُت مىاهبت ما ًدفل ِلى ؤسك الىاكْ، خفش مىاوم ألا 
 
، بل ًدخاج دائما

 
لشاس لِغ زابخا

له هزه الذساظتوسبما  ِ
ّ
كاِذة مً جإظِغ  في ؤفم هزا البدث لزلً ال بّذ ، آخش ألالشاسلً ًيىن  ما جىز

 .تمعخلبلُ مّىُاث ؤخشي ؤو  ي ِمل الخمِمل زابخت مخياملت ـالحت أل 

ت في ظىسٍت   ،للذ حّشلذ مىاكْ ؤزٍش
 
لشاس اث وفي مىاكْ خاسج العُىشة، إلى ؤفي مىاكْ الاؼدباو خاـت

مىً الحذًث ِنها بؽيل معخفُن هما ًإحي:  مخفاوجت، ٍو

درعا

ت في النهب والخىلُب،ما صالذ  ماٌ العٍش ا الغشبي ألِا ف دِس ت في ٍس  ،جىاٌ الّذًذ مً الخالٌ ألازٍش

ف الخالٌ زاس وجماسط مً كبل حماِاث معلحت مخخفت بعشكت آلا ، "جل ألاؼّشي " :مشل ،جلىم بخجٍش

جالٌ ؤم "بذسحاث مخفاوجت، هما في ِلى هدى  ظشّي الّذًذ مً الخالٌ للنهب والخىلُب  ًخّشك هما

 18."جل العمً"و "جل ِؽترة"و "خىسان

ا  في مذًىت دِس
 
إلى وكُى ؤلشاس مادًت بعُىت في اإلاخدف  ،هما ؤدث الاؼدباواث التي اهذلّذ مؤخشا

باإللافت إلى جدىم  ،بّن الجذسانالضحاج والىىافز وألابىاب وجفذُ جمشلذ بخدىُم  ،والحذًلت

ت وكذ اظخىاِذت. ء مً البدشة اإلاخىلّت لمً الحذًلحض ٌى إلى اإلاخدف آزاس  مذًٍش ا الـى  ،دِس

ت الّامت لآل واإلاخاخف كذ  زاس وكامذ بئغالق حمُْ الفخداث التي هخجذ ًِ اللزائف. وواهذ اإلاذًٍش

 كامذ خالٌ الفترة اإلاالُت بئحشاء اختراصي، إر هللذ اللىْ اإلاخدفُت إلى ميان آمً.

ألازشي في مدافٍت  "ؼّشي جل ألا "في مىكْ  ،وال جضاٌ ؤِماٌ الحفش غحر اإلاؽشوُ معخمشة بؽيل خاؿ

ا، إر ًضسُ لفىؿ آلا ىن  زاس دِس ْ ِملُاث الخىلُب، هما ًجِز مخفجشاث في الخل إلخذار خفش وحعَش

 .زاسالحجاسة الىبحرة ِلى ؤوشاف اإلاىكْ ولمىه لعشكت آلا

                                                           
 ْت الّامت لآلزاس واإلاخاخف، اإلاىكْ الالىترووي  غالبُت اإلاّلىماث التي رهشث خٌى الخّذًاث ِلى اإلاىاك ت مفذسها اإلاذًٍش ألازٍش

http://www.dgam.gov.sy/   
ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف،   18 خ "اإلاذًٍش ، واظتراجُجُت خماًتها"، 2113واهىن الشاوي  21واكْ آلازاس العىسٍت مىز بذاًت ألاصمت ختى جاٍس

ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف    http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=715 .2113واهىن الشاوي/ ًىاًش  22ظىسٍت،  –اإلاذًٍش

http://www.dgam.gov.sy/
http://www.dgam.gov.sy/
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=715
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حهت جلىم بؽشاء ساءهم و جلف  وجفُذ اإلاّلىماث بىحىد ؤهثر مً مئت شخق ًلىمىن بّملُاث الحفش،

 الللى 
 
مً اإلاىاكْ اإلاهمت خالٌ  التي ًخم الحفٌى ِليها. الجذًش بالزهش ؤن مىكْ جل ألاؼّشي ٌّذ واخذا

 ي.خاـت الّفش البروهضي الىظُ ،ِفىس مخخلفت

 جذمر -2

  ِاؼذ مذًىت جذمش في هذوء وظالم حّالها
 
مً ؤبىاء اإلادافٍاث اإلاجاوسة التي واهذ ال  حعخلىب هشحرا

ازذ بها حِّؾ خالت ؤمىُت حُذة. دخلذ م ت معلحت مً جىٍُم داِؾ ؤلاسهابي إلى اإلاذًىت ِو جمِى

ب ؤغلب الترار ألازشي الخذمشي، فلذ ؤهذث مفادس مً اإلاجخمْ اإلادلي في  ، وكذ واٌ الخخٍش
 
فعادا

بّذما وان  ،اإلاىحىد في مذخل اإلاخدف لمً الحذًلت 19جذمش خبر جدىُم داِؾ لخمشاٌ ؤظذ الالث

 
 
ً مذخل اإلاّبذ، وه ظابلا  ًٍض

 
شي مً ألامام معدىذا كائمخُه فاغش  إلىى مً الحجش اليلس ي الىشي وٍ 

ؽف الخمشاٌ ِام وكذ الفم. 
 
شله في اإلاخدف، ًبلغ  وجم ،مً كبل البّشت البىلىهُت 1977اهد جشمُمه ِو

ّذ مً مىجضاث اللشن ألاٌو ق.م ولِغ له مشُل في الّالم. 3,5اسجفاِه   م، َو

 بخفجحر  "داِؾكام جىٍُم "هما 
 
اإلاىشط لّبادة إله العماء، والزي ٌّىد  "مّبذ بّلؽمحن"مؤخشا

  وكامجإظِعه إلى اللشن ألاٌو اإلاُالدي. 
 
 رلًبخدىُم زالزت مً ؤهم اإلاذافً البرحُت في اإلاذًىت،  ؤًما

ها ذة مً هِى  بيعفها بمىاد مخفجشة، وجذمحرها باليامل، والجذًش رهشه ؤن هزه اإلاذافً البرحُت حّذ فٍش

 
 
  مً خُث الىماٌ ودكت الفىْ، وكذ واهذ حؽيل مشحّا

 
ت في  سئِعا لذساظت الّماسة والفىىن الجىائٍض

 الفترة الىالظُىُت في اإلاؽشق الّشبي اللذًم.

                                                           
ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف،   19 ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف ”"بّذ دخٌى داِؾ: جذمش في خىشاإلاذًٍش  .2115ؤًاس/ ماًى  21ظىسٍت،  –، اإلاذًٍش

http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=1705 

http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=1705
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=1705
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إر  ،بخفجحر ازىحن مً اإلالاماث الذًيُت في مذًىت جذمش وكام جىٍُم "داِؾ" في مدُي مذًىت جذمش،

ذ  ،ؤهالي جذمش ؤن اإلاعلححن الخابّحن للخىٍُم ؤلاسهابيبُيذ ألاخباس الىاسدة إلُىا مً  كامىا بخفجحر لٍش

لْ هزا  مدمذ بً ِلي، :بً ؤبي والب، واظمه ألخذ "العُاد" الزي ٌّىد وعبه إلى ؤلامام ِلي ٍو

ذ في مىىلت حبلُت ِلى بّذ ؤسبّت هُلىمتراث إلى الؽماٌ مً جذمش هما فجش ِىاـش الخىٍُم  .المٍش

ذ "ؼىف" خه إلى خىالي "هضاس ؤبى بهاء الذًً" :ّشوف باظماإلا 21لٍش ّىد جاٍس لْ هزا  511، َو ظىت، ٍو

 .متر مً كىط الىفش 511الىفب في واخت مً اإلاذًىت ِلى بّذ 

لبه ِلى ِمىد في اإلاذًىت آزاس إِذام اإلاذًش العابم لذائشة  ؤما بحجت ؤهه ؤداس  ،جذمش خالذ ألاظّذ ـو

انها،  زاس هزه آلا ، إر فُبلى هى الحذر ـو
 
اللخلت ًؤهذون ِلى ولىح سظالتهم في اللخل  إنَّ ألاهثر إًالما

 والخذمحر.

تها بّذ حهىد وجضحُاث هبحرة مً الجِؾ،  ادث جذمش لحٍش ت الّامت لآلِو بّملُاث  زاس وبذؤث اإلاذًٍش

ب الّاحل.جىزُلُت لؤل   لشاس، ومً زم ولْ الخىي لّملُاث الترمُم في اللٍش

 انمعرة الىعم -3

هدُجت الاؼدباواث الذائشة في  21بإلشاس بالغت إزش جفجحر كىي  ؤـِب مخدف اإلاّشة )خان مشاد باؼا(

 مّذةاإلاىىلت مىز 
 
في مبنى الخىُت واإلاسجذ الزي ًخىظي صحً  ،حعُمت ، خُث جىضح الفىس ؤلشاسا

خه إلى اللشن  الخان ًمم الجذًش رهشه ؤن هزا العادط ِؽش. و الخان الّشماوي الزي ٌّىد جاٍس

ذة مً هىِها في الّالم، وال جىحذ ؤًت مّلىماث دكُلت ًِ  ت مً لىخاث اإلاىصاًًُ الفٍش مجمِى

 لىكُى اإلاخدف في ؤًذي الجماِاث اإلاعلحت.
 
 اللىخاث ختى آلان هٍشا

 إدلب -4

وحّىد إلى الّفش  ،جلْ في إدلب مجمىِت هبحرة مً اإلاذن اإلايعُت التي جمخذ ِلى معاخاث واظّت

  ،الىالظُيي
 
بّن ِملُاث الخىلُب وان مً اللشون الشالث والشابْ والخامغ بّذ اإلاُالد. وكذ خاـت

اء إدلب ًِ ظُىشة في خالت ألامً اإلاعخدب، فىُف الحاٌ آلان بّذ خشوج مٍّم ؤحض ًخم العشي 

دلب الخىاـل مْ اإلاجخمْ اإلادلي هىان ليؽش الىعي في إ زاس ! وكذ خاولذ دائشة آلا؟الذولت العىسٍت

ت، وكذ هجحذ لحذ هبحر في بذاًت ألاصمت، بّذ ؤن  لىً للخخفُف مً ألالشاس اإلادخملت ِلى اإلاىاكْ ألازٍش

                                                           
ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف  21 ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف، "بالفىس: داِؾ ًفجش ملاماث دًيُت في جذمش"، اإلاذًٍش  24ظىسٍت،  –اإلاذًٍش

شان/ ًىهُى   http.//www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1726 .2115خٍض

ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف،  21  ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف ""ؤلشاس مادًت جىاٌ مخدف مّشة الىّماناإلاذًٍش /  3، ظىسٍت –، اإلاذًٍش واهىن ؤٌو

 http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=639 .2112دٌعمبر 

http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1726
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=639
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لهزه  ٌّذ الىشحر مً الغشباء اإلاعلححن إلى اإلاىىلت، لم ودخَل ؤخزث ألاصمت ؤبّاد ِعىشة خلُلُت، 

اث مدذودة فاالث مْ اإلاجخمْ اإلادلي ؤي جإزحر، الاجف في حبل  "هفش ِلاب"ي مىكْ فلذ س ـذث خفٍش

ف إدلب  الىظىاوي، لى في ٍس اإلاسجلت ِلى الئدت الترار  "كلب لىصة"جلْ هىِعت خُث وفي حبل ألِا

ذ ؤلشاس في هىِعت  2111الّالمي للُىوعيى ِام  ت في ؼماٌ ظىسٍت، إر جم ـس لمً ملف اللشي ألازٍش

ت هدُجت "،كلب لىصة" ب للىاحهاث الحجٍش ت وجخٍش  الاؼدباواث. حعببذ بها جىلُباث ظٍش

لى خلفُت دًيُت بدخت، ومّادًت، ِلى  آزاس هما سجلذ دائشة  ت معلحت ِو  اكخدامإدلب إكذام مجمِى

ف إدلب(، وكامذ بخدىُم وافت  ت الجذًذة الىاكّت في مىىلت حعش الؽغىس )ٍس هىِعتي ودًش كٍش

ت مسجلت لذي دائشة   ب.إدل آزاس الفلبان وألاًلىهاث وظشكت إخذي ِؽشة ؤًلىهت ؤزٍش

 حماة -5

ت -هم ؼماٌ 31ِلى معافت " ؼحزس"جلْ كلّت  غشب مذًىت خماة، ؼُذث الللّت ِلى هخلت صخٍش

خ بىاء الللّت إلى  جداري نهش الّاص ي نهاًت اللشن الشابْ كبل  الّفش العلىقي فيمً الغشب. ٌّىد جاٍس

لهجشة. وفي اللشن الحادي ل 17اإلاُالد، وكذ اهخللذ إلى الشومان، زم البحزهىُحن، وفخدها الّشب في الّام 

 الٍاهش واهذ جدذ ظُىشة بني مىلز وؤؼهش ؤمشائهم ؤظامت بً مىلز. وخفّ  ،ِؽش اإلاُالدي
 
نها الخلا

 22.بُبرط

 
َ
بالغت هاججت ًِ اؼدباواث معلحت، ؤدث إلى جخلخل حجاسة الىاحهت  ؤلشاس   والذ هزه الللّت

ت الشئِعتالؽمالُت لبرج البىابت  وهزلً في ظىسها الذفاعي، باإللافت إلى تهؽم  ،في كلّت ؼحزس ألازٍش

حّىد إلى الّفش اإلاملىوي ،ؤحضاء مً الىخاباث الّشبُت فىق اإلاذخل

                                                           
22 Steven Runciman, Geschichte der Kreuzzüge. C.H.Beck, (München: 1995), p.1194. 
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جلْ ملابل كلّت ؼحزس ِلى نهش الّاص ي، إلى انهُاس ؤحضاء هبحرة مً  التيهما حّشلذ )هاِىسة ؼحزس(، 

ت  .باإللافت إلى جدىم معاخاث هبحرة مً الذوالب الخؽبي ،اللىاِذ الحجٍش

 

ت العىسٍت، في وظي ظهل الغاب ِلى بّذ  - Apameaوجلْ ؤفامُا هم ؼماٌ غشبي  55اإلاذًىت ألازٍش

لْ إلى حىاسها خفً كذًم خمل اظمها ّشف الُىم باظم  ،مذًىت خماة، ٍو وكذ كام  ".كلّت اإلامُم"َو

ق.م. وكذ خافٍذ اإلاذًىت ِلى اصدهاسها  311ِام  هزه اإلاذًىت اإلالً ظلىكغ ألاٌو هُياجىس بخإظِغ 

ل واإلامخذ لدعّت كشون، إر واهذ كاِذة اهىالق الجُىػ  خها الىٍى ت ِبر جاٍس ومياهتها الّعىٍش

 في الح ،العلىكُت، هما حشي فيها الىشحر مً وكائْ الحشوب ألاهلُت الشوماهُت
 
 مهما

 
شوب ولّبذ دوسا



18 

 

ماٌ  .الفاسظُت الشوماهُت ذ في ِماسجه وؤهمُخه خالٌ الّفش الىالظُيي، أِل حّشك هزا اإلاىكْ الفٍش

ت، إر ًدفش لفىؿ آلا ٍم مً اإلاذًىت ألازٍش ب وظشكت والذ اللعم ألِا  في وافت ؤسحاء  زاس جخٍش
 
ِؽىائُا

الفمائُت التي  لفىس إلاّلىماث الىاسدة دكت وصحت اوجشبذ الفىس وا. 23اإلاذًىت وفي ؤِماق مخفاوجت

ت الّامت لآل ؽشث ِلى اإلاىكْ ؤلالىترووي للمذًٍش
 
وفي مىاكْ ِاإلاُت ِّذة، ختى ؤن الىلْ  ،واإلاخاخف زاس و

  جفاكم
 
 ؤظىاس  هما في اإلاذافً خاسج ،وؤـبدذ ِملُاث الىبؾ جخم باظخخذام آلُاث زلُلت الخلا

 .الشئِغاإلاذًىت، وفي داخل اإلاذًىت ال ظُما في اللعم الؽشقي والؽاُس 

 

 دمشق -6

 في وعُجها الّمشاوي اإلاخّذد واإلاخأخي مىز مئاث العىحن -حّشلذ دمؽم
 
-اإلاذًىت ألاغنى وألاؼهش ِاإلاُا

بعبب بلائها جدذ ظُىشة الذولت العىسٍت، وما ؤـابها وان  ،ألخىاس مدذودة ملاسهت مْ اإلاذن ألاخشي 

فيها اإلاجمىِاث اإلاعلحت. وكذ ؤدي جىحذ خُث اإلاىاوم التي  ،هدُجت كزائف جىىلم مً مدُي دمؽم

 إلى ؤلشاس مدذودة في بِذ العلا ؤمُني والجامْ 
 
خذاء باللزائف ِلى مذًىت دمؽم اللذًمت مؤخشا الِا

 24.حره وبّن اإلاباوي العىىُت اللذًمتألامىي ومىّم ؤبى الّض وغ

 

 

                                                           
ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف، "ؤفامُا بحن  23 ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف .. ـىس جٍهش ح2112و 2111اإلاذًٍش  –جم النهب في اإلاىكْ"، اإلاذًٍش

  http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=808 .2113ؤًاس/ ماًى  3ظىسٍت، 
ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف،  24  بلزائف  26"ؤسبّت ؼهذاء واإلاذًٍش

 
دا ت الّامت لآلزاس "هاون ؤمام الجامْ ألامىي في دمؽمحٍش ، اإلاذًٍش

ً الشاوي/ هىفمبر  29، ظىسٍت –واإلاخاخف    http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1088 .2113حؽٍش

http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=808
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1088
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 ريف دمشق -7

ف دمؽم بؽيل مباؼش لّملُاث اهتهان   ت، وكذ واحهذ دائشة  وحّّذ   حّشك ٍس ِلى اإلاىاكْ وألاوابذ ألازٍش

ّت ومبادساث وؽىت  آزاس  ملُاث جشمُم ظَش ْ ِو ف دمؽم هزه ألاخىاس بخىزُم ظَش ِلى معخىي -ٍس

ت -اإلاجخمْ اإلادلي ف دمؽم في جل آزاس لحفَ ما ًمىً مً الترار الشلافي. وكذ ؤفادث مذًٍش ش لها ًِ ٍس ٍش

ف دمؽم، وؤولها مّلىالاإلاى  ألالشاس التي لحلذ بّن حّشلذ بُىتها  إر -البلذة اللذًمت-اكْ في ٍس

سة والىحن وانهاسث وافت ؤظلف وحذسان اإلاىاٌص اإلابيُت باإلاىاد الخللُذًت )الحجا ،وؤصكتها للذماس اليامل

اث هزه البُىث الخللُذًت والترازُت  ،والخؽب(  مً زالزت وىابم، هما حّشلذ مدخٍى
 
واإلاؤلفت ؤخُاها

ب والخىعحر والحفش  ،بِىما حّشلذ اإلاذافً واإلاغاوس اإلاىحىدة في البلذة .للخلف ماٌ الّبث والخخٍش أِل

غ ؤو  وجدىُم ألابىاب )بذافْ البدث ًِ الىىىص( لها إلى مخاَس للخدفً خلفها، ومً ؤهثر اإلاغاوس جدٍى

 جلً اإلاخىلّت في خشم دًش اللذٌعحن ظشهِغ وباخىط، وكشب فىذق العفحر
 
 .جمشسا

 

ذ  ألاظاط   ك اإلالام  وكذ حّشّ  للحشق اليامل دون مّشفت  "اللذٌعت جلال"الزي ًدخىي بذاخله لٍش

وبُنها ِذد هبحر مً ؤهم ألاًلىهاث. هما حّشك اإلاذخل  ،مفحر اإلالخيُاث اإلالذظت التي واهذ فُه

لشمذ الىاس في هىِعت  الشئِغ
 
اللذٌغ ًىخىا "للذًش واإلامش الزي ًلُه لبّن التهذم والحشق. وؤ

ب ما جبلى منها  ،بّذ ظشكت مٍّم ملخيُاتها 25،اإلاىحىدة داخل دًش ماس جلال "اإلاّمذان وجىعحر وجخٍش

ت لى حذسان الىىِعت،  ،واإلازبذ والفلبان وألاًلىهاث والشظىم الجذاٍس ت ِليها ِو وهخابت ِباساث جىفحًر

ت بمادة الذهان  .هما جم ومغ الّذًذ مً ألاًلىهاث الجذاٍس

ب ؤحضاء  ٌّىد ألوائلالزي ك دًش اللذٌعحن ظشهِغ وباخىط، بِىما حّشّ  اللشن الشابْ اإلاُالدي، لخخٍش

مً حذسان الذًش الغشبُت والؽشكُت وإلحاق لشس هبحر بها هدُجت ظلىه اللزائف ِليها، هما حّشلذ 

إصالت الفلبان ًِ اللبت  وجمذ حهاث، بعبب إـابتها باللزائف مً ِذة ،كبت البىاء الىبحرة للذماس

                                                           

ت الّامت لآلزاس  25  ت في مّلىال"، اإلاذًٍش ش ًِ ألالشاس التي حّشلذ لها اإلاباوي ألازٍش ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف، "بالفىس: جلٍش واإلاخاخف اإلاذًٍش

ل  31ظىسٍت،  –   php?d=239&id=1221http://www.dgam.gov.sy/index. .2114هِعان/ ؤبٍش

http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1221
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ِعش اإلاز
 
م الفلُب الخؽبي اللائم ِلُه، ،الشخامي الشئِغبذ الىبحرة وكبت الجشط. وفي الذاخل ه ِ

ّ
ى  وخ 

 
 
شكذًِ هىىص.  إلافت إلى اللُام بّملُاث خفش جدذ اإلازبذ بدشا اإلاىلىلت واإلالخيُاث  زاس وافت آلا وظ 

 .اإلالذظت اإلاىحىدة داخل الذًش ومنها ؤهم ؤًلىهاث مّلىال

 

 حمص -8

هم، وكذ كام بىلْ ؤظاظاث هزه  41مىىلت جل هلخ غشب مذًىت خمق بىدى جلْ كلّت الحفً في 

ؤزىاء ـشاِه مْ الفشهجت، ومىز رلً الححن في م 1131الللّت ؤمحر خمق هفش بً ـالح اإلاشداس ي ِام 

 باظم خفً العف
 
شفذ ؤًما  ِ  ذ.ؼغلتها خامُت هشدًت فعمُذ خفً ألاهشاد وعبت إليهم، هما 

مىا ميؽأتها، وؤكامىا فيها إلى ؤن خشسها اإلالً الٍاهش 1111ا الفشهجت ِام اخخله ِّ م ووظّىها ود

 م.1271ِام  26بُبرط في الّفش اإلاملىوي

ٌ جمشسث الللّت ِذة مشاث  وكذ ؤدسحذ في  .، لىنها خمّذ للترمُم والخىظْ ؤهثر مً مشةبخإزحر الضالص

 2006ت ِلى الئدت الترار الّالمي ِام ملف واخذ مْ كلّت ـالح الذًً في مدافٍت الالركُ
 
م، هٍشا

ت الىبحرة خُت والّمشاهُت وألازٍش  .ألهمُتها الخاٍس

اث معلحت  ،حّشلذ هزه الللّت خالٌ ألاصمت إلى ؤلشاس ؤـابذ بّن ؤحضائها ِىذما خاولذ مجمِى

 باللشب مً الحذود اللبىاهُت، لىً مداولتهم باءث بالفؽل ،العُىشة ِليها
 
 ،لخيىن ملجإ خفِىا

ان ما كام الجِؾ العىسي باظخّادتها.  وظِش

                                                           
26 Werner Meyer, "Das heilige Land in Unruhe", (ein historischer Essay über die "Outreiner" und die Kreuzzüge, in: Thomas 

Biller (Hrsg.): Der Crac des Chevaliers. Die Baugeschichte einer Ordensburg der Kreuzfahrerzeit. Schnell & Steiner, 

Regensburg, 2006), p.26. 
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بّن حّشك  ، فلذظُىشة اإلاعلححن ِلى خمق اللذًمتوفي وكذ خمق اإلاذًىت، باليعبت إلى ؤما 

ذ بذاًت اللشن "داس ِبذ هللا هبىاءلِعذ بالؽذًذة،  لىنها ،مخفاوجت أللشاس ألابيُت  ُّ  
 فشوىح" الزي ؼ

مشل الىشاص اإلاّماسي الىمىرجي للذوس الّشبُت، ،اإلااض ي حّشك هزا البىاء إلى تهذم بّن ؤحضاء  خُث ٍو

اإلاذخل مً حهت الغشب، باإللافت إلى ؤلشاس مخفاوجت الؽذة في اإلامشاث الذاخلُت للمبنى، وانهذام حضء 

هىس جفذِاث وحؽللا  .ث في ؤحضاء ؤخشي مىهمً العىس الخاسجي ٌو

بُيذ الفىس الخاـت باإلاذسظت الغعاهُت وهىِعت ألاسبّحن حجم الخشاب الىبحر الىاكْ في هزا، وكذ 

زهش  الّذًذ مً ألاكعام،  ً وتهذم ؤظلف اإلابنى، وجمشس البرج ألازشي للىىِعت وظاِتها مشبّت الؽيل. 

 مً الضمً. ؤن اإلاذسظت الغعاهُت واهذ مىاسة للّلم والشلافت خالٌ كشن 

 

ذث في ؤوائل اللشن اإلااض ي  ّ
ُِ
 

ت، التي ؼ ت مشبخت ِلى -ؤما كهىة الفشح ألازٍش هما جلٌى لىخت حجٍش

 مه-خلفُت للملهىالىاحهت ال
 
 في الحُاة الاحخماُِت إلاذًىت خمق، فلذ حّشلذ والتي لّبذ دوسا

 
ما

م الزي ٌهشث  حعُمت في ظلف وحذسان اإلابنى  ؤلشاس واحهتها الخاسحُت، هما س ـذث  جإزحراجه فيللحٍش

 27.هاحمت ًِ الحشق والّبث والخخٍشب

                                                           
ت الّامت لآلزاس  27 ماس ما بّذ الفذمت"، اإلاذًٍش غ خٌى إِادة ؤلِا ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف، "مؤجمش دولي لئلًيىمىط في باَس اإلاذًٍش

  http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=1929 .2116آراس/ ماسط  6ظىسٍت،  –واإلاخاخف 

http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=1929
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 دًر السور -9

إلى الجىىب الؽشقي مً مذًىت دًش الضوس، بحن مذًىتي اإلاُادًً Dura-Europos جلْ دوسا ؤوسوبىط

م اإلاؤدًت إلى مذًىت البىهماٌ، جلاسب معاختها  ،والبىهماٌ  ِلى الىٍش
 
لى معافت حعّحن هُلىمترا ِو

.
 
 العبّحن هىخاسا

مْ نهاًت اللشن الشابْ كبل اإلاُالد، ِلى ًذ ؤخذ لباه اإلالً ظلىكىط  جم جإظِغ دوسا ؤوسوبىط

ت ملذوهُت بعُىت، وجدىلذ هزه الحامُت إلى مذًىت في اللشن الشاوي كبل  ، هدامُت ِعىٍش ألاٌو

لي الخالق ،اإلاُالد  .خحن اهخملذ جدفِىاتها الخاسحُت وجلعُماتها الذاخلُت وفم الىمىرج ؤلاغٍش

 ال وكّذ اإلاذًىت زم 
 
اؼذ في هزه  113جدذ العُىشة الباسزُت ِام خلا ق.م، وإلاذة زالزت كشون، ِو

ىط"مً خُث العالم والخأخي بحن ألادًان، فدؽابه ؤلاله  ،اإلاشخلت ِفشها الزهبي ، "بل"مْ  "ٍص

 لها في اإلاذًىت. وفي ِام  ،"هاهاًا"إلى  "ؤسجمِغ"وجدىلذ 
 
م ظُىش 165ووحذث آلالهت الجذًذة مياها

 ًِ الحذود الؽشكُت لئلمبراوىسٍت الشوماهُت، ِلى  الشومان
 
 مذافّا

 
ا  ِعىٍش

 
اإلاذًىت لخّىد زاهُت خفىا

 مً ؤكىاط 
 
ت واللفىس،وؤلافىا إلى اإلاذًىت بّما لم ًذم خىمهم فيها  لىً الىفش واإلاّابذ الّعىٍش

 28.م256ؤهثر مً كشن، ِىذما ؤِاد العاظاهُىن اخخاللها، ودمشوها ِلى ًذ ؼابىس ألاٌو ِام 

ت إلاخاوش واِخذاءاث هبحرة، بعبب وكىِها خاسج هىاق ظُىشة الذولت.   وكذوحّشلذ هزه اإلاذًىت ألازٍش

ت  آزاس اظخىاِذ دائشة  دًش الضوس الحفٌى ِلى ـىس لؤللشاس في دًش الضوس جىضح اهدؽاس الخىلُباث العٍش

                                                           
28 Klaus Schippmann, Grundzüge der Geschichte des sasanidischen Reichs., (Darmstadt: 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1990), p.213. 
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ب والن فيوالحفش  كبل  هب الزي واٌ اإلايان مًالعاخت الذاخلُت ببِذ البّشت، باإللافت إلى الخخٍش

ت معلحت مً لفىؿ آلا ب مّبذ بل. زاسمجمِى   29،هما والذ ؤِماٌ الخخٍش
 
شجح ؤن جىلُبا   ٍو

 
 ممىهجا

مً ؤحل الحفٌى ِلى هخائج ًمىً  ،كادجه دٌو مجاوسة بمؽاسهت بّن اإلاإحىسًٍ ،واٌ هزه اإلاذًىت

 
 
لها الخلا خُت مىلىبت ألهذاف مُّىت معبلفي  جإٍو  .تظُاكاث جاٍس

 

ت آلا حّشلا ِلى نهش الفشاث، إر  "صلبُت"و "خلبُت"ًِ ألالشاس التي لحلذ بمىكعي  زاس هما وؽشث مذًٍش

ت لبُّها ،إلاداوالث نهب وخفش ظشي   31.مً ؤحل الحفٌى ِلى بّن الللى ألازٍش

خذاء الزي حّشلذ له مذًىت  اث مىٍمت  "ماسي "ًبلى الِا ، إر كامذ مجمِى
 
ت ؤهثر إًالما بدماًت -ألازٍش

م وامل للمىكْ ؤهثر، ومً ؤو  بّملُاث هبؾ مدذدة وبألُاث زللُت، اظخمشث إلاذة ؤظبُى-معلحت وجىٍى

الىاكّت  اإلاذةزم غادسث وال ٌّشف ما آلذ إلُه هزه الّملُت. وكذ جىشسث هزه الّملُت مشة ؤخشي في 

ً ؽاس إلى ؤن هزا  2114،31الشاوي  بحن ؼهش آراس وؼهش حؽٍش وجٍهش الفىس حجم الخّذًاث في اإلاىكْ. َو

                                                           
غ خٌى  29 ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف، "مؤجمش دولي لالًيىمىط في باَس ماس ما بّذ الفذمتاإلاذًٍش ت الّامت لآلزاس "إِادة ؤلِا ، اإلاذًٍش

شان/ ًىهُى  21ظىسٍت،  –واإلاخاخف    http.//www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1275 .2114خٍض

ت الّامت لآلزاس اهٍش ؤًما:  ماس ما بّذ الفذمت"، اإلاذًٍش غ خٌى إِادة ؤلِا ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف ،"مؤجمش دولي لئلًيىمىط في باَس اإلاذًٍش

  ?d=239&id=751http://www.dgam.gov.sy/index.php   .2113آراس/ ماسط  27ظىسٍت،  –واإلاخاخف 
ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف، " 31 ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف "The Status of Syrian Antiquities until Feb 1, 2013اإلاذًٍش ، ظىسٍت –، اإلاذًٍش

  http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=309&id=717.  2114ؼباه/ فبراًش  1

ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف، " 31  ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف "ـىس ألاكماس الفىاُِت جىضح حجم المشس في مىكْ ماسي اإلاذًٍش  –، اإلاذًٍش

ً زاوي، هىفمحر  15، ظىسٍت    http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1498.  2114حؽٍش

http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1275
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=751
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=309&id=717
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1498
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 ًذخل لم
 
اظخخذام هخائج مُّىت لىخابت ؤو  جداٌو جضوٍش  ،خىحرة ً إواس ِملُت مىٍمت جدمل ؤبّادا

ُاغخه خ ـو  وفم ما جشجإًه. ،الخاٍس

 حلب -11

وؤهمها  ومً ؤهبر اإلاذن العىسٍت بعيانها، ال جضاٌ ختى الُىم ِامشة التيحّّذ خلب مً ؤكذم مذن الذهُا 

 ججاسٍّ 
 
ُّ  ا ىاِ  ـو

 
ى الاصدهاس ، وجلْ في ؤكص ى الؽماٌ الغشبي مً الهمبت العىسٍت الذاخلُت. ا

ّ
وججل

لت،  في اصدًاد ِذد ؤظىاكها وخاهاتها التي بىِذ إلكامت الخجاس الخجاسي الزي جمخّذ به خلب مذة وٍى

 ألاحاهب، وهزه الخاهاث الّشماهُت ال 
 
 جضاٌ مدافٍت ِلى بيُانها، وكذ ؤولى خيام خلب ووالتها اهخماما

 ببىاء اإلاذاسط واإلاعاحذ
 
وحامْ  "خعشو باؼا"ظخاهبىلي، هـجامْ الىبحرة وفم ألاظلىب الهىذس ي ؤلا  هبحرا

 آزاس ، إال ؤن ؤهم "مذسظت ِشمان باؼا"و "اإلاذسظت الؽّباهُت"و "اإلاذسظت ألاخمذًت"و "بهشام باؼا"

ت في اللشون الىظىى،   للهىذظت الّعىٍش
 
ُّ اإلاذًىت هى كلّتها الؽهحرة التي حّذ مشاال  وؼاهذا خ

 
ِلى  ا

خلب اللذًمت ِلى الئدت الترار الّالمي للُىوعيى ِام وكذ سجلذ مذًىت  32.ٍِمت هزه اإلاذًىت

1986. 

ها باللشب مً الحذود الترهُت العىسٍت، وإـشاس  ،للذ ِاهذ مذًىت خلب مْ بذاًت ألاصمت بعبب وكِى

اث اإلاعلحت   ،الترن ِلى دِم مخخلف ؤوُاف اإلاجمِى
 
حبهت الىفشة، مً ؤحل العُىشة ِليها.  خاـت

مذث خلب في وحهم، آزشوا ؤن  اث اإلاذِىمت مً كبلهم، ـو وإلاا خبذ ومىخاث ألاجشان واإلاجمِى

ٌ عت جبلى مىافهُال ًذمشوا هزه اإلاذًىت،   ِاـمتهم بففت ؤًلىهت الؽشق.، ولخىفشد إلظىىبى

 
ّ
ت وز حعُمت في مبنى مخدف الخلالُذ الؽّبُت )بِذ ؤحلباػ( الزي  ؤلشاس  خلب خفٌى  آزاس لذ مذًٍش

خه إلى اللشن الشامً ِؽش ،ًلْ في حي الجذًذة  للبُىث الحلبُت  ،والزي ٌّىد جاٍس
 
مشل همىرحا ٍو

لت خالٌ   .1973، وكذ خٌى إلى مخدف للخلالُذ الؽّبُت ِام رلً الّفشالخللُذًت الٍّش

ت كذ ٍزهش ؤنَّ و  هما في هىِعت  ،للتهذًذاث مً حشاء الاؼدباواث حّشَك  الّذًذ مً اإلاباوي ألازٍش

" 
 
ت الّامت لآل "ألاسبّحن ؼهُذا  زاس في مىىلت الجذًذة في خلب اللذًمت. وجفُذ ؤلاخفائُاث لذي اإلاذًٍش

 33.للذماس والمشس خالٌ ؤسبْ ظىىاث مً ألاصمت حّشلىامبنى داخل خلب اللذًمت كذ  152ؤن ؤهثر مً 

                                                           
32 J. Sauvaget, Art. Halab, in "The Encyclopaedia of Islam", (New Edition, 3, 1971), pp.85-90. 

ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف  33 ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف، "خلب اللذًمت: جفجحر هفم باللشب مً حي باب الىفش"، اإلاذًٍش ظىسٍت،  –اإلاذًٍش

 http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1624. 2115آراس /ماسط  21

ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف،  ش ؤًما:اهٍ ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف ، خلب اللذًمت: جفجحر هفم باللشب مً الللّت""اإلاذًٍش ظىسٍت،  –اإلاذًٍش

  http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1618. 2114آراس/ ماسط  13

http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1624
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1618
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اث اإلاعلحت العُىشة ِلى كلّت خلب الؽهحرة وكامذ بشؼلها بلزائف مخخلفت  ،وكذ خاولذ اإلاجمِى

شة بالعُى جىجح، وإلاا لم الذاخلُتبّن ألابيُت ؤو  ؤدث أللشاس مدذودة ِلى الجعم الخاسجي للللّت

انهُاس حضء مً العىس الذفاعي في الجضء  وهزا ما ؤدي إلى ،حل جفجحرهاِليها، خاولذ خفش الاهفاق مً ؤ

  الؽمالي الؽشقي مً الللّت.
 
  ول هزا ًجّل ولْ الللّت خشحا

 
وبداحت إلى خلٌى فىسٍت مً ؤحل  ،حذا

ذم إلحاق ؤلشاس حذًذة بها.  خماًتها ِو

 هما ؤن ولْ اإلاخدف الىوني ف
 
  ي خلب ما صاٌ خىشا

 
ت الّامت لآلؤًما واإلاخاخف  زاس ، وكذ اجخزث اإلاذًٍش

 ِلى  اإلاذةخالٌ 
 
ت بخفىؿ اللىْ اإلاخدفُت، هما حّمل خالُا اإلاالُت الّذًذ مً ؤلاحشاءاث الاختراٍص

 ِلى خُاتهم إلى ميان آمً
 
فحن خىفا  .هلل ؤماهً ِمل اإلاٌى

ت آلا بمّلىماث ًِ خفش ألاهفاق وجفجحرها  ،جخمْ اإلادليبدلب وبّن مفادس اإلا زاس هما ؤفادث مذًٍش

وكّذ باللشب مً مبنى كُادة الؽشوت اللذًم وحامْ الخعشفُت  ،هما خفل مً خالٌ زالزت جفجحراث

وحامْ العلىان، هجم ِنها هذم مبنى العشاي )مبنى كُادة الؽشوت( وخان الؽىهت في مدُي كلّت 

 .وما جبّه مً جذاُِاث واضحت ِلى خمام ًلبغا ألازشي  ،خلب

 ريف حلب -11

ف هزا، و    هبحرة،، ؤـِبذ كلّت ظمّان بإلشاس خلبباالهخلاٌ إلى مىاوم ٍس
 
بّذ ظُىشة  خاـت

ت آلا ،اإلاعلححن ِليها مىً جلخُق ألالشاس وفم ما وؽشجه مذًٍش  هما ًإحي: زاس ٍو

ت في ؼماٌ  ،اإلاسجلت ِلى الئدت الترار الّالمي للُىوعيى ،"كلّت ظمّان" حّّذ  لمً ملف اللشي ألازٍش

 ظىسٍت، مً ؤهم اإلاىاكْ في مىىلت ٍسف خلب. وكذ كام اإلاعلحىن فيها ببىاء غشف داخل ظىس الللّت

ب اإلاذخل الشئِغ اللذًم للللّت واإلاّشوف بـ "كىط  ا وخاسحه، هما كامىا بخخٍش باللشب مً اليافتًر

لها ألحجاس بىاء  ش"،الىف ت الىبحرة وجدٍى والحفش فُه، وكام بّن ألاشخاؿ بخىعحر ألاحجاس ألازٍش

ب ؼذًذة خفلذ في هزه اإلاىىلت بخجٍشف الجذسان  للمداٌ ت، باإللافت لىحىد ِملُت جخٍش الخجاٍس

ت ت الخابّت لؤلبيُت ألازٍش ت وألاهؽان التي ٌهشث  ،ألازٍش في بغشك جىظُْ معاخت اإلادالث الخجاٍس

  زاس هما وزلذ دائشة آلا .اإلاىىلت
 
 مدذودا

 
با في الىاحهت الؽمالُت للىىِعت اإلاّمىدًت هدُجت  جخٍش

 34.الاؼدباواث

                                                           

ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف، "ألالشاس في كلّت ظمّان 34  ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف "اإلاذًٍش . 2115ؤًاس/ ماًى  13 ظىسٍت –، اإلاذًٍش

http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1986  

http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1986
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1986
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ب مىىلت الحماماث الىاكّت خاسج ظىس الللّت ِلى العفذ الغشبي وهي  ،هما والذ ِملُاث الخخٍش

 
 
ش اإلاىىلت التي واهذ جىلب فيها البّشت الفشوعُت ظابلا ب للىخت  ، وحؽحر جلاٍس الحشاط إلى وحىد جخٍش

هما واٌ الخىعحر  ،التي واهذ حغىي ؤسلُت الحمام وجىعحرها إلى ؤحضاء ـغحرة اإلاىصاًًُ )الفعُفعاء(

 م.بّن ألاحجاس الىبحرة الخابّت لبلاًا مبنى الحمام اللذً

 
 
اث اإلاعلحت الخلا بي للمعلحاث واإلاعلححن، هما كامذ اإلاجمِى فلذ  بخخفُق الللّت همشهض جذٍس

ت حّشكٌهشث بّن الفىس وعىة بلباط ؤظىد وامل ًخذسبً ِلى العالح. وكذ ؤ  ،بّن اللىْ ألازٍش

 
 
مذة إلى ا خاـت ب إلى جشهُا. وحّشكجُجان ألِا م الؽمالي للللّت لعشكت والتهٍش بفّل  أللشاس  الىٍش

ب، ت التي  الزي ،ابخذاء  مً مذخلها اللذًم وباججاه الغشب الخخٍش جىدؽش ِلى وشفُه ألابيُت ألازٍش

ادة اظخخذامها في البىاء، هما اظخخذمذ هزه ألاحجاس لبىاء ؤبيُت  ت إِل حّشلذ لخىعحر ؤحجاسها ألازٍش

ت   .للذًش الشئِغِىذ اإلاذخل  رلً ،حذًذة لمً ألابيُت ألازٍش
 
شلذ مؤخشا  ِ مؽاهذ مؤإلات ًِ مذي  و

  ،لشاس التي حّشلذ لها الللّتألا 
 
ليا. خاـت  واحهت الباٍص

ت الّامت لآل الزي  35واإلاخاخف كذ وؽشث ما ًفُذ ًِ وكُى ؤلشاس في مىكْ اللاوىسة زاس وواهذ اإلاذًٍش

هذفذًبّذ هدى هُلىمتر واخذ ًِ كلّت ظمّان، خُث  ت ِلى واحهاث  اظت  ت الجىائٍض اإلاىدىجاث الحجٍش

ت،  حرة الىاٍس خذمذ هىلاه  ظفىح الىادي مباؼشة باأِل ب، واظخ   جشن  ما لللىق والخذٍس
 
 جإزحرا

 
ا  فيجذمحًر

 .جمازُل بلُذ ـامذة خىالي ؤلفي ِام مىز اللشن الشاوي اإلاُالدي

باظخخذام  رلً ،صالذ مخالفاث البىاء معخمشة فُه الزي ما "ظذ الشوم"هما ؤـابذ ألالشاس مىكْ 

ب لىخت الفعُفعاء هىان ت، باإللافت إلى ؤِماٌ خفش داخل الىىِعت وجخٍش  .الحجاسة ألازٍش

ت،  فلذ ؤما مىكْ سفادة ؤخُي مً حهاجه الشالر الؽشكُت والجىىبُت والؽمالُت باإلالالْ الحجٍش

ادة واهدؽشث ؤِماٌ الحفش لمً اإلاىكْ مً الجهت الجىىبُت، وجىشسث ٌاهشة جىعحر الحجاسة ألا ت إِل زٍش

ِخَذ  ،اظخخذامها في ؤِماٌ البىاء اإلاخالف
 
م لمً اإلاىكْ لىلل الحجاسة. هما حّشلذ ألاحجاس  وف وٍش

ألازشي الىاكْ إلى الجهت الغشبُت مً الللّت إلى الخىعحر، وحعاكي كعم هبحر مً  مً البرجاإلادعاكىت 

بِىما حّشلذ الىىِعت  ي مىه،هدُجت وحىد حؽللاث ومٌُى في اللعم الّلى  ،ؤحجاس حذاسه الجىىبي

ت "فذسة" الغشبُت في مىكْ –الؽمالُت  ب وجىعحر للحجاسة ألازٍش ماٌ الحفش والخخٍش   ،أِل
 
م  َذ خِ هما ف وٍش

 "صسصسٍخا" -"جللت" :مشل ،الّذًذ مً اإلاىاكْ ًماف إلى رلً حّشك .لمً اإلاىكْ لدعهُل هلل الحجاسة

خا" – "ظلُمانالؽُخ " – "ظىخاس" – "اإلاؽهذ" – "باصيهحر" – ب والهذم وجىعحر  "،صاٍص ماٌ الخخٍش أِل

ت والح  فش.الحجاسة ألازٍش

                                                           

ت الّامت  35  ب واللىق في مىىلت حبل بشواث بدلباإلاذًٍش ، "لآلزاس واإلاخاخف، "جمازُل ِمشها خىالي ؤلفي ِام جدّىلذ إلى هلاه للخذٍس

ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف  / اهخىبش  11ظىسٍت،  –اإلاذًٍش ً ؤٌو    y/index.php?d=239&id=1010http://www.dgam.gov.s. 2112حؽٍش

http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1010
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ت  ش الحشاط في مذًٍش ذث جلاٍس ألازشي  "حبل خالذ"خلب وحىد حّذًاث خىحرة في مىىلت  آزاس وكذ ـس

 ٌ ٌ  / ظبخمبر ِلى لفت نهش الفشاث خالٌ ؼهشي ؤًلى ً ألاو إر ؼىهذث ؤِذاد  ،م2114 ؤوهخىبش/ وحؽٍش

ت وباألخق مىىلت الحلل  ،مً آلالُاث الشلُلت والترهعاث جلىم بالحفش والخىلُب في اإلاىىلت ألازٍش

ب هبحر جشهض في الجهت الؽمالُت مً ألازشي التي ِملذ فيها البّشت ألاظترالُت ظابل   ا، ما ؤدي إلى جخٍش

الجذًش بالزهش ؤن الخل ٌؽغل ؤهمُت  36.إلاشجفّت مً الخلالخل الزي ٌّشف بمىىلت ألاهشبٌى اإلاىىلت ا

وفُه بىاء هبحر للفش خاهم العلىقي،  الّفش  الّائذة إلىهبحرة وىهه مً اإلاىاكْ الللُلت في ظىسٍت 

 اإلاىىلت خُنها.

هىس الذًً مدمىد "ؤِاد بىاءها  "، التيكلّت هجم"خُث جلْ  "،مىبج"وهبلى ِلى نهش الفشاث في مىىلت 

  37.في اللشن الشاوي ِؽش اإلاُالدي، بّذ الضالٌص التي لشبذ اإلاىىلت الؽمالُت "بً صهيي
 
وواهذ مّبرا

شة الّلُ شقى مجمل آزاسها الباكُت إلى الّفش  ،الللىافل والجحافل بحن الّشاق وبالد الؽام والجٍض  ٍو

ض"اإلالً الٍاهش غاصي بً ـالح الذًً، زم ابىه "ألاًىبي ؤًام   ."اإلالً الٍّض

ت في الحفش والخىلُب،  ماٌ العٍش ت آزاس خلب، ألِا ش مذًٍش  لخلٍش
 
خُث وكذ اصدادث في كلّت هجم، وفلا

ت معلحت مخخففت باآل   ،الشلُلت بالجشافاثبالحفش في الجهت الُمنى مً الللّت  ،زاسجلىم مجمِى
 
بدشا

                                                           
ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف،  36 ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف  ؤلشاس حعُمت في حبل خالذ بٍشف خلب"،"اإلاذًٍش ً ظىسٍت،  –اإلاذًٍش حؽٍش

/ؤهخىبش   http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1467 .2114ألاٌو
37 Stefan Heidemann, "The citadel of al-Raqqa and fortifications in the middle Euphrates 

area". (In Kennedy, Hugh. Muslim military architecture in Greater Syria. From the coming of 

Islam to the Ottoman period. History of Warfare 35, Leiden: 2006), pp.122–150. 

http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1467
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تزاسًِ آلا  مً اإلاىاكْ ألازٍش
 
ت ِذدا ّت وحهت البدحرة الخابّت ؤمام اللل ،. هما والذ الخىلُباث العٍش

ؤبىش إلى ؤِماٌ  لضمًحّىد  ،لحشم الللّت. هما حّشلذ هىِعت واكّت في الجهت الجىىبُت مً الللّت

ت   .في الحفش والخىلُبظٍش

 الرقت -12

م بّن  اإلاىاكْ ؤلالىتروهُت 
ّ
 هزلً و وز

 
  ،ـفداث ِلى ؼبياث الخىاـل الاحخماعي ـىسا

 
ٍهش جدىُم ج

حن في مذخل خذًلت الشؼُذ بمذًىت الشكت،  ًخبىاها بىاء ِلى خلفُت دًيُت  رلًجمشالي ألاظذًً اإلاىلِى

جب اللماء ِليها. والجذًش رهشه ؤن الزي ٌّّذ  "داِؾ" جىٍُم الخمازُل ٌاهشة مىافُت لئلظالم ٍو

ان ؤخذهما مشّمم بيعبت هدى  ت ؤسظ31الخمشالحن ؤزٍش الن واػ "مذًىت خذاجى %، ومىدؽفان في كٍش

شة العىسٍت باللشب مً ِحن الّشب ِلى الحذود العىسٍت "وظي ظهل  ،اللذًمت" ظشوج"، ؼمالي الجٍض

 .الترهُت

 

ان إلى مذًىت الشكت في  لل الخمشاالن ألازٍش
 
اللشن اإلااض ي، وكذ ِثر ِليهما لمً زماهُيُاث وكذ ه

ت مً  ،ؤزىاء ؤِماٌ الخىلُب ألاولى التي حشث في هزا الخل في حّىد إلى الفترة آلاؼىسٍت ،مىدؽفاث ؤزٍش

ت فشوعُت جدذ إؼشاف الّالم جىسو داهجان ، وؤدث (1928ِام  - F. Thureau Dnagin) كبل بّشت ؤزٍش

ماٌ إلى الىؽف ًِ خالشة مضدهشة في الىفف ألاٌو مً ألالف ألاٌو كبل اإلاُالد، وهي  التي  اإلاذةألِا

 38.حّاكبذ فيها ظُىشة آلاسامُحن وآلاؼىسٍحن ِلى ؼماٌ ظىسٍت

 لفغش حجم مخدف الشكت، إر كامذ بىلْإلى اجخار إحشاء مؤكذ،  ،الشكت وكذ ِمذث دائشة آزاس
 
 هٍشا

ت  اث  ( وجمم هزه اللىْ الّفش الّشماويمبنى هشكلت )وهى خان هبحر مً  فياللىْ ألازٍش   فخاٍس
 
ت  ،مخىِى

  ،مً لىخاث فعُفعائُت وؤحضاء   ،وحفُاث  
 
ل هخائج ؤِماٌ الخىلُب  وِهعشا

ّ
ت للذساظت، جمش فخاٍس

ت إلاىاكْ مخخلفت في مدافٍت الشكت ِلى مذي ظىىاث.  اث اإلاعلحت بهزا ألازٍش  إلاّشفت اإلاجمِى
 
وهٍشا

                                                           
38 Geoffrey Turner, The Palace and Bâtiment Aux Ivoires at Arslan Tash, A Reappraisal, (Iraq: 

vol. 30, no. 1, 1968), 62-68. 
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  ،ألامش
 
، وجم العىى ِلى وبؽيل مىٍم إلاهاحمت اإلابنى فلذ كامذ بّملُت هبحرة مذِىمت لىحعدُا

ت، زم ظشكذ وخملذ في كاوشاث هبحرةمد اجه اإلايىهت مً مئاث اللىْ ألازٍش وجدذ تهذًذ العالح  39خٍى

ت ولها. وكذ  للذؤمام ؤهل اللٍش
 
اًت خشط الحذود فيها. ه  هزه اللىْ اإلاعشوكت إلى جشهُا بِش

 

افت خالٌ الّام الفائذ  جمشلذ بدىلُباث مدذودة وؤِماٌ  ،إلى ؤلشاس ظىدُتهما حّشك مىكْ الـش

ت الّاملت في اإلاىكْ، هما كامذ مجمىِت معلحت  ب لباب اإلاعخىدُ الخابْ للبّشت ألازٍش جىعحر وجخٍش

إلخذار فخدت إلاشوس آلالُاث، وكذ لّب اإلاجخمْ اإلادلي  ،بهذم حضء مً العىس ألازشي في الجهت الغشبُت

 
 
ت والحذ مً ألالشاس التي والذ اإلاىكْف خالٌ الفترة اإلاالُت دوسا  في مىْ الخىلُباث العٍش

 
 .ّاال

عشي لنهش  55 -51ؼماٌ مذًىت الشكت بىدى  "الؽُخ خعً"بِىما حّشك مىكْ   ِ هم ِلى المفت ال

ماٌ جىلُب وخفش مً كبل لفىؿ آلا اث ـغحرة دون اظخخذام آلالُاث الىبحرة،  زاس البلُخ أِل بمجمِى

 ِلى اإلاىكْ ِلى غشاس بلُت اإلاضاساث في اإلاىىلت "داِؾ" كام جىٍُمهما 
 
لاما  .بخفجحر اإلاضاس الزي وان م 

ّذ  مً اإلاىاكْ الىادسة التي حّىد إلى بذاًت الّفش الحجشي الحذًث والّفش  "جل الؽُخ خعً"َو

خ زاس الحذًذي، وكذ كذم هخائج مهمت في مجاٌ ِلم آلا  41.في ِفىس ما كبل الخاٍس

 

 

 

                                                           
ت الّامت لآلزاس   39 ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف، "وصاسحي الذاخلُت والشلافت حّضصان الخّاون لحماًت اإلامخلياث الشلافُت"، اإلاذًٍش اإلاذًٍش

 http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1707. 2115ؤًاس/ماًى  24ظىسٍت،  –واإلاخاخف 
40 Peter M. M. G. Akkermans and Glenn M. Schwartz, The archaeology of Syria: 

fromcomplexhunter-gathererstoearly urban societies, (c. 16,000-300 BC), (Cambridge 

University Press, 2003), pp.49 - 52. 

http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1707


30 

 

 الحضكت -13

ت، جم اظخخشاحها ِبر ؤِماٌ جىلُب غحر  آزاس خفلذ دائشة  ت مً الفىس للىْ ؤزٍش الحعىت ِلى مجمِى

  41،ألازشي  "جل عجاحت"مؽشوِت مً مىكْ 
 
ّشف ميانها خالُا  ٌ  .وال 

، في زماهُيُاث اللشن اإلااض ي، إر "جل عجاحتووان "
 
هّلبذ  مً اإلاىاكْ التي حشي فيها الخىلُب ظابلا

ت لمً هزا الخل و خىابم ألازشي، "جل الؽُخ خمذ"بّشت ؤزٍش ت التي  ٍو بّن اإلاىدىجاث ألازٍش

 ا
 
لت غحر مؽشوِت خالُا ثر ِليها في رلً الححن واإلاىحىدة في مخدف دًش ظخخشحذ بىٍش  ِ ، مْ جلً التي 

 ي.الضوس ألازش 

 
 
شة العىسٍت، خاـت ي مىاكْ خاسج ظُىشة الذولت ف هما حّشلذ جالٌ هشحرة للمشس في مىىلت الجٍض

ملُاث ججٍشف باظخخذام آلُاث  "جل بشان"العىسٍت، فلذ حّشك  الهتهاواث ِلى ظىذ الخل، ِو

ماٌ  42،زلُلت ِلى  "جل الؽُخ خمذ"بّذ ظُىشة الذولت ِلُه مشة ؤخشي. وحّشك لىً جىكفذ هزه ألِا

ملُاث هبؾ واظّت، هؽف ِلى إزشها ًِ حضء مً جمشاٌ آؼىسي  ،نهش الخابىس  إلى ؤخىاس هبحرة ِو

ِ   ،مهم  وان كذ 
 
ت. هما حّشك ثر ِلى حضء مىه ظابلا دمل هخابت معماٍس شان"، ٍو في الحعىت  "جل غٍى

 
 
لى ًمىً بُّها. بِىما بلُذ اإلاىاوم الىاكّت جدذ خماًت لّملُاث هبؾ مً ؤحل الحفٌى ِلى ل

ذم  ؤماندلي )الىشدي( في اإلاجخمْ اإلا ب والىبؾ، إرا كام العيان اإلادلُىن بالحفاً ِليها ِو مً الخخٍش

 العماح باإلاعاط بها.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف،  41 ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف "، بالصور: آخر ألاخبار مً جل عجاجت في ريف الحضكت"اإلاذًٍش ، ظىسٍت –اإلاذًٍش

 http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1938. 2116آراس/ ماسط  15
خ  42 ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف، "واكْ آلازاس العىسٍت مىز بذاًت ألاصمت ختى جاٍس ، "، واظتراجُجُت خماًتها2113واهىن الشاوي  21اإلاذًٍش

ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف   http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=715.  2113واهىن الشاوي/ ًىاًش  22 ظىسٍت، –اإلاذًٍش

http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1938
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=715
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ب حّشك ها، رلً ألن  ،بّن اإلاخاخف في ظىسٍت لّملُاث اِخذاء وجخٍش واهذ هي ألاخىش مً هِى

ت. فلذ وان مخدف الشكت ؤٌو اإلاخاخف التي  اء الشئِغ ليل الللى ألازٍش ذياإلاخاخف هي الِى ليها، ِ اِخ 

ت الّامت كذ ؤ ت، وؤودِذ زالزت ـىادًم في البىً الّلاسي وواهذ اإلاذًٍش وهي  43،خلذ ؤغلب اللىْ ألازٍش

 الخإزحر  ى الشكت. هما وان لعُىشة اإلاعلححن ِلى هشكلتما خفل ِلُه اإلاعلحىن بّذ ظُىشتهم ِل

ّشَِب الىبحر، إر 
لت مىٍمت إلى جشهُا. ه   مٍّم للى هشكلت بىٍش

  لىً وان، وجمذ العُىشة ِلى اإلاخدف في "دًش ِىُت" لىكذ كلُل
 
لعشكت الىشحر مً اللىْ  وافُا

. ولحعً الحَ ؤن الجِؾ اإلاخدف مً هُى اإلاخاخف الترازُت للخلالُذ  إنَّ الترازُت، إر 
 
الؽّبُت ؤظاظا

 
 
ّا  .اظخىاُ اظخّادة اإلاخدف ظَش

 هثر مخدف إدلب ألاولْ ًبلى   
 
، فلذ لم هزا اإلاخدف فُه الخعائش  ومً غحر اإلاّشوف حجم ،غمىلا

اث مىكْ  . ووفم بُاهاث آالفمً هفىؿ وسكم وُيُت ًفل ِذدها لّذة  ،ألازشي  "إًبال"ول مدفٌى

ت ودائشة  اث إلى ميان آمً، س آزااإلاذًٍش بما ؤن إدلب ما جضاٌ  لىً إدلب فلذ جم هلل مٍّم اإلادفٌى

 .بؽيل دكُم جدذ ظُىشة حبهت الىفشة، فال ًمىً مّشفت حجم الخعائش واإلافلىداث

  ،اإلاىٍماث اإلاعلحت ِلى مخخلف ؤـىافها ؤنَّ  إلى الخىبُه وهىا ال بذ مً  
 
 ،"داِؾ" جىٍُم خاـت

ها خاسج البلذ بمعاِذة مً جشهُا آزاس ًمىً هلل  ،والعُىشة ِلى مخاخف زاس حععى إلى اإلاخاحشة باآل

ل الّملُاث ؤلاسهابُت اإلاعلحت لخباُ  ،وألاسدن في العىق الذولُت الظدشماس ألامىاٌ مشة ؤخشة في جمٍى

  ،داخل ظىسٍت. وكذ واهذ إًىالُا ؤٌو الذٌو ألاوسوبُت اإلاؽاسهت في هزه اإلاخاحشة
َ
إر حّذ اهُا ؤإلا مَّ ومً ز

ىن ألاإلااوي هفعهم بدعب –مذًىت مُىهُخ  -ا ؤوسد الخلفٍض
 
ت  ظىكا ت اإلاهشبت مً  لئلججاس مشهٍض بالللى ألازٍش

خالٌ  "داِؾ"ظىسٍت والّشاق. وجذفْ مبالغ مالُت ِالُت ملابل ؼشائها. وكذ خمً ؤخذ اإلاّىُحن ِىائذ 

 بّؽشاث اإلاالًحن مً الذوالساث. زاس العىت اإلاالُت مً ججاسة آلا

 

 

 

 

                                                           
ت مً مخدف الشكت 43  ؤزٍش

 
ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف، "ظشكت ظخت ـىادًم جدىي كىّا ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف "اإلاذًٍش  –، اإلاذًٍش

 http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=934. 2113جمىص/ ًىلُى  28ظىسٍت، 

http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=934
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بمداولت جفادي ألاخىاس الىاكّت كذس ؤلاميان،  ،بادسث الجهاث الشظمُت العىسٍت ِلى الفُّذ اإلادلي

وجدُُذها ًِ  زاس مً ؤحل الحفاً ِلى آلا رلً والظُما في اإلاىاوم التي ًمىً الخىاـل مْ ظيانها،

ّذ  ،الفشاُ الذائش  ِو
 
  ها جشازا

 
ما في بذاًت  هاجحت لحّذ ؤلاظهاماث ًخق الذولت العىسٍت. وواهذ  ووىُا

 
 
ت في الشكتألاصمت خاـت ت  ،، وكذ ؤمىً ِلى ظبُل اإلاشاٌ اظترحاُ زالزت ـىادًم للى ؤزٍش واهذ مدفٌى

ت ال جدمل كُمت جشازُت ممحزة. هما في البىً الّلاسي بّذ دفْ ميافإة مالُت إلاً ٌُّذها، وهي لل ى فخاٍس

بشدي باكخاُل لىخت  "ظهل وادي"اإلاجخمْ اإلادلي في  مً ؤفشاد دمؽم باالجفاق مْ آزاس ِملذ دائشة 

ت لهم.  ، رلًوحلبها إلى كلّت دمؽم ،مهمت مً اللشن ألاٌو اإلاُالديفعُفعائُت  ملابل ميافإة مجٍض

بت وؤحىبُت ًِ اليعُج اإلادلي ِلى هىاق واظْ، ولم  وكذ لاكذ هزه اإلاداوالث بّذ دخٌى ِىاـش  غٍش

، وبذؤث ِملُاث الخّذي والاهتهان واإلادافٍت ِلُه لخدُُذ الترار الشلافي للذِىةٌّذ باإلميان اإلابادسة 

ّذة.  لى ول ألـا  والاهخلام مً ول ما هى جشاسي ِو

بلى الخبر ألاهم هى اظخّادة جذ     كخاٌ ِىُف، وجضحُاث  بّذرلً مش مً كبل الجِؾ العىسي، ٍو

ّمل ت ِلى خفش ألالشاس وجلُُمها، وولْ الخىي مً ؤحل إِادة جشمُم  آلان هبحرة، َو م مً اإلاذًٍش فٍش

 وجإهُل اإلاباوي وألاوابذ اإلاخمشسة.

الوة ِلى رلً   ،كامذ الحيىمت العىسٍت بالخىاـل مْ وافت الجهاث اإلاّىُت واإلاىٍماث الذولُت ،ِو

ٌ  :مشل ت اإلاعشوكت وغحره ،ؤلاهتربى وإِادتها إلى  ،اإلانهىبت مً ظىسٍتؤو  إلاداولت اظترحاُ اللىْ ألازٍش

لي.  مىونها ألـا

لَذ  لم جىً ِلى  لىنها ،العىسٍت في ٌل ألاصمت زاس مىلُى خماًت آلابّن الىذواث الذولُت خٌى  ِ 

معخىي ؤهمُت الحذر، بل اكخفشث ِلى مبادساث خعً هُت ؤهثر منها خىىاث راث فّالُت ِلى ؤسك 

ٌ  12و 11فلذ ِلذ في بشلحن في ملش وصاسة الخاسحُت ألاإلااهُت ًىمي  .الىاكْ  2014 / دٌعمبرواهىن ألاو

والجمُّت ألاإلااهُت  ،في البروس يومؤظعت الترار الشلا ،ألاإلااوي زاس اإلاؤجمش الذولي الزي هٍمه مّهذ آلا

 44".لتراث الثقافي اإلاهذد بالخطر: الحفرياث والاجمجار غير اإلاشروعا"خٌى  زاس لّلم آلا

                                                           
ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف، "احخماِاث مْ مىٍمت الُىوعيى في إواس مؽشوُ الفىن الّاحل للترار الشلافي العىسي 44 ت "اإلاذًٍش ، اإلاذًٍش

/ ؤهخىبش  17ظىسٍت،  –الّامت لآلزاس واإلاخاخف  ً ؤٌو  http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=1455    .2114حؽٍش

http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=1455
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غحر اإلاؽشوُ  ؤلاججاس إلاداسبت آفت  ،والخّاون الذولي ِلى ؤهمُت الخالخم ،في هزا اإلاؤجمش جم الترهحز 

ت في الذٌو التي جخّشك للخىلُب العشي    ،باإلامخلياث ألازٍش
 
ظىسٍت والّشاق ومفش وغحرها،  خاـت

  ِبر آالفظىسٍت واهذ  ؤنَّ وؤلافذ 
 
 ،للىشحر مً الحماساث الىبري واإلامالً اللذًمت العىحن مىوىا

 
 
خ وإ بذءا مّاث ؤلاظالمُت، وللحفاً ِلى مبراوىسٍاث الؽشق ألادوى ختى اإلاجخمً زلافاث ما كبل الخاٍس

 .العىسي والّشاقيالترازحن الشلافُحن اإلاىسور الشلافي اإلاهم هدً بداحت لحماًت 

شان  ،وؤؼحر في اإلاؤجمش إلى ؤن اإلاىاكْ العخت للترار الّالمي في ظىسٍت      2013واهذ كذ ولّذ في خٍض

ِلى كائمت الترار الّالمي اإلاهذد بالخىش، وإلى حّاون وصاسة الخاسحُت  ،مً كبل لجىت الترار الّالمي

ل "مؽشوُ جشار ظىسٍت" الزي  ألاإلااهُت للحفاً ِلى الترار الشلافي العىسي. ِلى ظبُل اإلاشاٌ، جمٍى

سكمىت ؤسؼُف اللائمت في الترار  واإلاخممً ،ومخدف الفً ؤلاظالمي ،ألاإلااوي زاس ًىفز مً كبل مّهذ آلا

 بئوؽاء سجل مشهضي للترار العىسي. الالتزامافي لعىسٍت، الشل

الم ِلى ؤهمُت اللُام بذوس العُذة مىهُيا غاجش وص  سهضث مً حهتها ٍشة الذولت لؽؤون الشلافت وؤلِا

فاباث آلا  :، وكالذ في ولمتهازاسفّاٌ لحماًت الشلافُاث والحماساث التي جىتهً مً كبل اإلاخىشفحن ِو

  إنَّ 
 
ت اإلاعشوكت،  ألاصماث غالبا ت واصدهاس ججاسة اللىْ ألازٍش ما جؤدي إلى جذمحر اإلاخاخف واإلاىاكْ ألازٍش

ت حمّا لافذ ؤن ؤإلااهُا حّتزم حؽذًذ جىٍُم ججاسة ء"، وؤوؤوضحذ ؤن هزا "ًذمش الترار الشلافي للبؽٍش

 اللِ 
َ
  ِْ ى

َ
ت ؤن ًيىن لذيهم سخفت ت، بما ًىحب ِلى معخىسدي اللىْ ألازٍش ـالحت  جفذًش   الفىُت وألازٍش

 
َ

ت، هما وؼهادة ميؽ ًىلب مً اإلاؤظعاث الشلافُت واإلاخاخف في  ،الخىٍُم الجذًذ ؤنإ لللىّت ألازٍش

ت اإلاؽيىن فيها لذيها.  حمُْ ؤهداء ؤإلااهُا ؤن جذسط بّىاًت اللىْ ألازٍش

الىذاءاث ِذم اظخجابخه إلى ِلى جلاِعه و لمجخمْ الذولي لالعىسي اللىم  زاس هما وحه مذًش ِام آلا    

ش جفُذ بخدشن ؼبياث اإلاافُا ٌهشث ِىذما  2113العىسٍت مىز بذاًت ِام  زاس اإلاخىشسة لحماًت آلا جلاٍس

ب آلا  في الذاخل العىسي. وؤههى ولمخه  زاس اإلاخخففت في تهٍش
 
جخمْ الذولي إن لم ًخدشن اإلا ؤهه مىضحا

                                                                                                                                                                                     

ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف،  اهٍش ؤًما: يبي في ممجال مكافحت الاجمجار غير اإلاشروع باإلامتلكاث "اليووضكو جبذأ برهاممجها التذر اإلاذًٍش

ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف  "الثقافيت الضوريت ً زاوي/ هىفمبر  11ظىسٍت،  –اإلاذًٍش . 2114حؽٍش

http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=1487 

 ؤًما:اهٍش  - 

ASOR Syrian Heritage Initiative (SHI): Planning for Safeguarding Heritage Sites in Syria1, 

(NEA‐PSHSS‐14‐001, Weekly Report 6 – September 15, 

2014).http://www.asor.org/news/2014/08/SHI-press-release.html  

 

http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=1487
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=1487
http://www.asor.org/news/2014/08/SHI-press-release.html
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ت في ظىسٍت  وجلذًم الّىن اإلاباؼش  ،العىسٍت زاس ججاس باآلالُىم في مداسبت ؤلا إلى اإلاؤظعت الشلافُت ألازٍش

 .إلهجاح خىتها، ظخداهمىا ؤحُاٌ اإلاعخلبل ِلى هزا الخلاِغ

لذ في هزا الىكذ  ِ  زاس ومّهذ آلا ،إلااهُتوبمؽاسهت وصاسة الخاسحُت ألا ،وعيىاحخماُ مً كبل الُى  و

ُاهت آلا ُاث اإلاؤجمش  زاس ألاإلااوي في بشلحن خٌى الخدمحراث لحماًت وجشمُم ـو في ظىسٍت، وكذ جشهضث جـى

إلااوي بّلذ حلعاث ألا زاس ِلى الذِم اليامل في الحفاً ِلى الترار العىسي وخماًخه، وكام مّهذ آلا

ُت مْ ت الّامت لآل فِش ، مً ؤحل ولْ الخىي اإلاعخلبلُت، وآلُت الّمل زاساإلاّىُحن مً اإلاذًٍش

ّذ هزا ألامش ألاهثر حذًت مً   45.الخاسحُت ؤلاظهاماث بحن ولوالاخخُاحاث. َو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 UNESCO Conference from 3-4 Mai 2016, in Berlin for Emergency Safeguarding of Syria’s 

Cultural Heritage. 

مىً الاواُل ِلى جفاـُل اإلاؤجمش ِلى الشابي:  https://www.unesco.de/en/kultur/2016/internationales-ٍو

berlin.html-in-syrien-in-kulturerbes-des-erhalt-zum-expertentreffen  

https://www.unesco.de/en/kultur/2016/internationales-expertentreffen-zum-erhalt-des-kulturerbes-in-syrien-in-berlin.html
https://www.unesco.de/en/kultur/2016/internationales-expertentreffen-zum-erhalt-des-kulturerbes-in-syrien-in-berlin.html
https://www.unesco.de/en/kultur/2016/internationales-expertentreffen-zum-erhalt-des-kulturerbes-in-syrien-in-berlin.html
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للذ ؤللذ ألاصمت العىسٍت بٍاللها ِلى هشحر مً هىاحي الحُاة، ووان الترار الشلافي ؤخذها، ومْ 

في خىش  العىسٍت زاس العىسي وآلادخل الترار اظخىالت صمً ألاصمت التي هي آلان في ِامها العادط، 

  جإزحراجه خلُلي كذ ال ًمىً جالفي
 
ما جم الحذًث ِىه وجدلُله في الففداث العابلت مْ ؤن . و الخلا

 وؤِمم.  ؤهبر إرا لم ًخم جالفي ألاخىاس فئن الىخائج ظخيىن  فئههلِغ بللُل بل هى خىش هبحر، 

ي للحفاً ِلى ما ؤمىً بجهذ خلُل ،زاسللذ كامذ حمُْ اللىاِاث الحيىمُت العىسٍت اإلاّىُت باآل    

في مُذان ظُىشث ِلُه اللىة لىً ال ٌعخىُْ ؤغلب هزه اللىاِاث الحمىس مً الترار العىسي، 

ت، وهي ىٍّ جشهُا وألاسدن، لللماء ِلى ه   :مشل ،والاؼدباواث، والخأمش مً دٌو مجاوسة ت ظىسٍت الحماٍس

خ ؤلاوعاويألا   .ِمم وألاهم في الخاٍس

 وفي الخخام هىص ي بما ًلي: 

خذاء العافش ِلى آلازاس في ظىسٍت وجدُُذها ًِ ؤي ؼيل   -1 ً جالخم دولي خلُلي ًمىْ الِا جيٍى

مً ؤؼياٌ الفشاُ ِلى ؤسك الىاكْ، ألن معؤولُت الترار العىسي هي كمُت ِاإلاُت بامخُاص 

 ولِغ مً خم ؤخذ ؤن ًخالِب بها ؤو يهملها. 

 .ي لُإخز دوسه اإلاىلىب في هزا ؤلاواسالمغي ِلى اإلاجخمْ الذول  -2

 .ًخالِب في هزا اإلاجاٌؤو  مداظبت ول مً ًخلاِغ  -3

م ؤظهمإِذاد ملف حىائي ًجشم ول مً   -4 بهؤو  في خشاب الترار العىسي الٍّش اإلاعاط ؤو  تهٍش

 به.
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 .2116اظماُِل. دمؽم: داس الضمان،  فاسوق جشحمت .أوبنهاًم فون  ألاثري  واإلاىقب حلف جل جحن. ماس لىحغ وهادًا  خىلُذٌغ، -

  .2119 داس إهاها، ، دمؽم:فىون ومعتقذاث اإلاسارعين ألاوائلِبذ الشخمً، ِماس.  -

ت الّامت لآل خ  زاس واكْ آلا"ظىسٍت:  –واإلاخاخف  زاس اإلاذًٍش ، واظتراجُجُت 2113واهىن الشاوي  21العىسٍت مىز بذاًت ألاصمت ختى جاٍس

ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف  ،"خماًتها   http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=715  ظىسٍت. –اإلاذًٍش

ت الّامت لآل ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف  ،"بّذ دخٌى داِؾ: جذمش في خىش"ظىسٍت:  –واإلاخاخف  زاس اإلاذًٍش  ظىسٍت.  –اإلاذًٍش

http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=1705 

ت الّامت لآل ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف "ًفجش ملاماث دًيُت في جذمشبالفىس: داِؾ "ظىسٍت:  –واإلاخاخف  زاس اإلاذًٍش  –، اإلاذًٍش

  http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1726ظىسٍت. 

ت الّامت لآل ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف  الىّمان،شاس مادًت جىاٌ مخدف مّشة ؤل"ظىسٍت:  –واإلاخاخف  زاس اإلاذًٍش .  ظىسٍت –اإلاذًٍش

http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=639 

ت الّامت لآل ت الّامت لآلزاس ، ".. ـىس جٍهش حجم النهب في اإلاىك2112ْو 2111ؤفامُا بحن "ظىسٍت:  –واإلاخاخف  زاس اإلاذًٍش اإلاذًٍش

  http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=808 ظىسٍت. –واإلاخاخف 

ت الّامت لآل  بلزائف هاون ؤمام الجام 26ؤسبّت ؼهذاء و"ظىسٍت:  –واإلاخاخف  زاس اإلاذًٍش
 
دا ت الّامت  ْ ألامىي في دمؽم"،حٍش اإلاذًٍش

  http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1088 ظىسٍت. –لآلزاس واإلاخاخف 

ت الّامت لآل ت في "ظىسٍت:  –واإلاخاخف  زاس اإلاذًٍش ش ًِ ألالشاس التي حّشلذ لها اإلاباوي ألازٍش ت الّامت  ،"مّلىالبالفىس: جلٍش اإلاذًٍش

  http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1221  .ظىسٍت –لآلزاس واإلاخاخف 

ت الّامت لآل ماس ما "ظىسٍت:  –واإلاخاخف  زاس اإلاذًٍش غ خٌى إِادة ؤلِا  "بّذ الفذمتمؤجمش دولي لالًيىمىط في باَس

 http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=1929 

ت الّامت لآل  ش ًِ مجمل ألالشاس التي ؤـابذ مىكْ دوسا ؤوسوبىط "ظىسٍت:  –واإلاخاخف  زاس اإلاذًٍش ت الّامت  ،"بالفىس: جلٍش اإلاذًٍش

 http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=751 ظىسٍت. –لآلزاس واإلاخاخف 

ت الّامت لآل ت الّامت لآلزاس  اُِت جىضح حجم المشس في مىكْ ماسي،ـىس ألاكماس الفى"ظىسٍت:  –واإلاخاخف  زاس اإلاذًٍش اإلاذًٍش

  http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1498ظىسٍت. –واإلاخاخف 

ت الّامت لآل ت الّامتخلب اللذًمت: "ظىسٍت:  –واإلاخاخف  زاس اإلاذًٍش لآلزاس واإلاخاخف  جفجحر هفم باللشب مً حي باب الىفش، اإلاذًٍش

 http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1624.  ظىسٍت –

ت الّامت لآل  "خلب اللذًمت: جفجحر هفم باللشب مً الللّت"ظىسٍت:  –واإلاخاخف  زاس اإلاذًٍش

http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1618 

http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=715
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=1705
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=1705
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1726
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=639
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=639
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=808
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1088
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1221
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=1929
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=751
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1498
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1624
http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1618
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ت الّامت لآل ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف ألالشاس في كلّت ظمّان"ظىسٍت:  –واإلاخاخف  زاس اإلاذًٍش  ظىسٍت.  –"، اإلاذًٍش

http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1986  

ت الّامت لآل ب واللىق في مىىلت حبل بشواث "ظىسٍت:  –واإلاخاخف  زاس اإلاذًٍش جمازُل ِمشها خىالي ؤلفي ِام جدّىلذ إلى هلاه للخذٍس

ت الّامت "بدلب   http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1010 ظىسٍت. –لآلزاس واإلاخاخف ، اإلاذًٍش

ت الّامت لآل ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف "ظىسٍت: ؤلشاس حعُمت في حبل خالذ بٍشف خلب" –واإلاخاخف  زاس اإلاذًٍش  ظىسٍت. –، اإلاذًٍش

http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1467 

ت الّامت لآل ت الّامت  ،"الذاخلُت والشلافت حّضصان الخّاون لحماًت اإلامخلياث الشلافُت وصاسجا"ظىسٍت:  –واإلاخاخف  زاس اإلاذًٍش اإلاذًٍش

 http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1707 ظىسٍت. –لآلزاس واإلاخاخف 

ت الّامت لآل ف الحعىتبالفىس: آخش ألا "ظىسٍت:  –واإلاخاخف  زاس اإلاذًٍش ت "خباس مً جل عجاحت في ٍس الّامت لآلزاس واإلاخاخف ، اإلاذًٍش

 http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=1938 ظىسٍت. –

ت الّامت لآل خ  زاس واكْ آلا"ظىسٍت:  –واإلاخاخف  زاس اإلاذًٍش ، واظتراجُجُت 2113واهىن الشاوي  21العىسٍت مىز بذاًت ألاصمت ختى جاٍس

ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف  "،خماًتها   http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=715 ظىسٍت. –اإلاذًٍش

ت الّامت لآل ت مً مخدف الشكت"ظىسٍت:  –واإلاخاخف  زاس اإلاذًٍش  ؤزٍش
 
ت الّامت لآلزاس  ،"ظشكت ظخت ـىادًم جدىي كىّا اإلاذًٍش

  http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=239&id=934ظىسٍت.  –واإلاخاخف 

ت الّامت لآل احخماِاث مْ مىٍمت الُىوعيى في إواس مؽشوُ الفىن الّاحل للترار الشلافي "ظىسٍت:  –واإلاخاخف  زاس اإلاذًٍش

ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف "العىسي  http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=1455  ظىسٍت. –، اإلاذًٍش

ت الّامت لآل  بي في مجاٌ ميافدت الاججاس غحر اإلاؽشوُ باإلامخلياث "ظىسٍت:  –واإلاخاخف  زاس اإلاذًٍش الُىوعيى جبذؤ بشهامجها الخذٍس

ت الّامت لآلزاس واإلاخاخف "الشلافُت العىسٍت   http://www.dgam.gov.sy/index.php?d=177&id=1487 ظىسٍت.  –، اإلاذًٍش
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 :عمل الذكتور عمار عبذ الرحمً

 للمتاحف في اإلاذًريت العامت لآلثار و للمتاحف. -
ً
 مذًرا

أشرف على وشر العذًذ مً مذًر البحث العلمي في اإلاذًريت العامت لآلثار واإلاتاحف حيث  -

اإلاؤلفاث الجذًذة، منها ممجلت الوقائع ألاثريت في صوريت وممجلت مهذ الحضاراث والكثير مً الكتب 

 اإلاتخصصت.

 رئيط اإلاوصوعت ألاثريت في صوريت اإلاحذثت في "هيئت اإلاوصوعت العربيت في دمشق". -

 مذرش ورئيط قضم آلاثار، كليت آلاداب، جامعت دمشق. -

كادًميت العربيت ألاإلااهيت للباحثين في ممجال العلوم ؤلاوضاهيت والطبيعيت والتابعت عضو ألا -

 لألكادًميت ألاإلااهيت في برلين.

 أصتار في جامعت كووضتاوط في ممجال آلاثار الشرقيت. -

 قضم آلاثار الشرقيت "العصور البروهسيت". أصتار في جامعت جوبىغً  -

         بحاث أهمها : " مملكت أالالأ ألق التاريخ على العا" ي"، وللباحث العذًذ مً اإلايشوراث وألا 

 ".2111-2116فىون ومعتقذاث اإلاسارعين ألاوائل"، " جىقيباث جىذًريط مً "
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