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آفاق املستقبل آثار الجزيرة السورية: الواقع و

فاروق إسماعيل)1)

: مقدمة
ً

أواًل

البرونزي	 بآثار	مراحل	العصرين	 القديم	 عّد	مناطق	)الجزيرة	السورية(	من	أغنى	مناطق	الشرق	
ُ
ت

والحديدي	)اآلالف	الثالثة	ق.م(.	وقد	لفت	ذلك	أنظار	الباحثين	منذ	زمن	مبكر،	فبدأت	التنقيبات	
سبعينيات	 منذ	 لالنتباه	 مثيًرا	 ا	

ً
نشاط ونشطت	 وازدادت،	 العثماني،	 الحكم	 أواخر	 منذ	 فيها	 األثرية	

القرن	املا�سي،	إذ	سمحت	الجهات	السورية	الرسمية	)وزارة	الثقافة	-	املديرية	العامة	لآلثار	واملتاحف(	
لعشرات	البعثات	األجنبية	بالتنقيب	في	شتى	أرجاء	سورية،	وخاصة	في	الجزيرة	السورية.		وقد	أسفر	
ذلك	عن	اكتشاف	مدن	عدة	لعبت	دوًرا	مهًما	في	التاريخ	السيا�سي	لبالد	الرافدين،	وُوجدت	في	مبانيها	
الرسمية	والشعبية	شواهد	أثرية	متنوعة	على	أنماط	الحياة	االجتماعية،	وأوضاع	الحياة	االقتصادية،	

وطبيعة	املعتقدات	الدينية،	ما	يسهم	في	فهم	التاريخ	الحضاري.

إنها	آثار	شعوب	عدة	تجاورت	في	املنطقة	ضمن	أطر	ممالك	أو	إمارات،	وتعايشت	بسالم	أحياًنا،	
وتحالفت،	وتصارعت	أحياًنا،	وأبرزها:	الحوريون	واألموريون	واآلراميون.	

يعتمد	البحث	على	املنهج	الوصفي	في	عرض	صورة	عن	الوضع	األثري	في	الجزيرة	السورية،	ويهدف	
هذا	إلى	تقديم	مختصر	عن	تاريخ	التنقيب	األثري،	ثم	وصف	تعريفي	ألهم	املواقع	األثرية	ومكتشفاتها	
املادية	)العمرانية،	الفنية	وغيرهما(	والكتابية،	ومن	ثم	تصنيفها	ضمن	السياقات	التاريخية،	وبيان	
أهميتها.	ويتناول	وضع	املواقع	األثرية	خالل	عشر	سنوات	من	الحرب	السورية	بين	2011-2021،	وما	

أصابها	من	تخريب	ودمار،	ويبين	اآلمال	املعقودة	على	املستقبل	لتحسين	الوضع	األثري	في	البالد.

إن	أبرز	ما	كشف	عنه	البحث	هو	أن	الجهات	املعنية	لم	تؤهل	خالل	بضعة	عقود	من	النشاط	األثري	
بالتنقيب	وفق	منهج	 بمفردها	 تقوم	 أن	 يمكن	 أثرية	وطنية	واحدة	متكاملة	 بعثة	 املنطقة	 في	 األجنبي	

)1(		أكاديمي	وباحث	سوري،	أستاذ	فقه	اللغات	السامية	وحضارات	الشرق	القديم	في	جامعة	برلين	الحرة.



ملف العددالعددان التاسع عشر والعشرون- تموز/ يوليو 2022

226

علمي	حديث،	ولذلك	اقتصرت	اإلنجازات	السورية	القليلة	على	جهد	أفراد	من	الباحثين.	وقد	أدى	ذلك	
إلى	أن	االهتمام	بالبحث	في	التاريخ	واآلثار	القديمة،	ظل	ضمن	إطار	نظري	محض	اقتصر	على	ترجمة	
التقارير	األثرية	ومختارات	من	املنشورات	األجنبية،	ومن	ثم	التأليف	اعتماًدا	عليها،	وهو	أمر	ال	ضير	
منه،	لكنه	غير	كاف،	وأدى	بمرور	الزمن	إلى	أن	كثيرين	من	املختصين	والهواة	راحوا	يفسرون	ويحللون	

	يتناغم	مع	املشاعر	بعيًدا	عن	األسس	العلمية.
ً

املعطيات	األثرية	والتاريخية	على	هواهم	تحليال

ثانًيا: مصطلح )الجزيرة السورية(

إن	استخدام	مصطلح	)الجزيرة(	تسمية	للمناطق	املحصورة	بين	نهري	دجلة	والفرات	قديم،	وهو	
مختصر	من	)الجزيرة	الفراتية(	املعروفة	في	كتب	البلدانيين	العرب	من	مثل	ابن	خلكان	والقلقشندي	
وابن	خلدون،	وثمة	من	استخدم	تسمية	)الجزيرة	العراقية(	للقسم	الواقع	ضمن	أرا�سي	العراق،	من	
للداللة	على	 السورية(	 )الجزيرة	 املعاصر	استخدام	تسمية	 التاريخ	 في	 مثل	االصطخري.)2(	وقد	شاع	
القسم	السوري	من	الجزيرة	الفراتية،	وهي	تشمل	إدارًيا	ثالث	محافظات،	هي:	الحسكة،	دير	الزور،	
الرقة،	وثمة	قسم	رابع	صغير	ضمن	نطاق	الجزيرة،	يتبع	إدارًيا	ملحافظة	حلب،	وهو	في	هيئة	مثلث	يقع	
76	ألف	 في	الزاوية	الشمالية	الغربية	منها	)مناطق	كوباني،	جرابلس،	صّرين(.	وتبلغ	مساحة	الجزيرة	

كم2؛	أي	حوالى	40	باملئة	من	مساحة	سورية.

ميزوبوتاميا	 اسم	 الرابع	ق.م(	 )القرن	 املكدوني	 منذ	عهد	اإلسكندر	 املنطقة	 أطلق	على	هذه	 وقد	
Mesopotamia،	أي	ما	بين	النهرين	أو	الرافدين،	وهو	املستخدم	في	البحوث	األجنبية	الحديثة	املتعلقة	
بالحضارات	القديمة	في	املنطقة	ذاتها؛	مع	تخصيص	الجزيرة	السورية	بتسمية	بالد	الرافدين	العليا	

.Upper	Mesopotamia

ا: ملحة عن تاريخ التنقيب األثري في الجزيرة السورية 
ً
ثالث

تعد	سوريا	واحدة	من	أبرز	مناطق	الشرق	القديم	غنى	باملواقع	األثرية	التي	تعود	إلى	عصور	ما	قبل	
التاريخ	ومراحل	العصور	التاريخية	املختلفة؛	وال	سيما	قبل	اإلسالم.	وتتميز	مناطق	الجزيرة	السورية	

والسيا�سي	 الديني	 التاريخ	 في	 دراسة	 ديار	مضر(	 ربيعة،	 ديار	 بكر،	 )ديار	 العربية	 وديارها	 الفراتية	 الجزيرة	 الكعبي،	 الحكيم	 عبد	 	)2(
واالجتماعي	قبل	اإلسالم،	)دمشق:	دار	صفحات،	2009(،	ص29.
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بأنها	تضم	العدد	األكبر	من	التالل	األثرية	التي	تعود	إلى	ما	قبل	اإلسالم،	إذ	تشير	إحصاءات	مديريات	
الحسكة	 في	محافظة	 فيها،	معظمها	 أثري	 1700	موقع	 إلى	وجود	حوالى	 الثالث	 املحافظات	 في	 اآلثار	
500(،	وفي	القسم	 50(،	وفي	محافظة	الرقة	)حوالى	 1100(،	وفي	محافظة	دير	الزور	)حوالى	 )حوالى	

التابع	إدارًيا	ملحافظة	حلب	)حوالى	50(	موقًعا	أثرًيا.	)انظر	املصور	1(.	

	بدأ	االهتمام	بالكشف	عن	اآلثار	املطمورة	ضمن	تالل	الجزيرة	في	زمن	مبكر،	ويمكن	إيجاز	تاريخ	
املناطق	 التي	طرأت	على	 السياسية	 للتطورات	 تبًعا	 فيها	ضمن	ثالث	مراحل	أساس؛	 التنقيب	األثري	

السورية	عامة،	هي	اآلتية:

مرحلة ما قبل ااًلستقالل )1946). 1

تعود	بداية	االهتمام	بالتنقيب	عن	اآلثار	في	الجزيرة	السورية	إلى	زمن	الحكم	العثماني	فيها،	حيث	
كان	رّحالة	وهواة	أوروبيون	يتنقلون	في	أرجائها،	ويبحثون	عن	مكتشفات	أثرية	وتراثية،	ويدونون	خالل	

رات.	
ّ
ذلك	مشاهداتهم	ضمن	مذك

في	منتصف	القرن	التاسع	عشر	امليالدي؛	قام	أوستن	هنري	ليارد	Layard	Henry	Austen	في	ربيع	
إلى	نينوى	)املوصل(،	 1850م	بجولة	قصيرة	في	تالل	أثرية	جنوبي	مدينة	الحسكة	خالل	سفره	 سنة	
عربان	)قرب	عجاجه	جنوبي	الحسكة،	قديًما	 وأجرى	تنقيبات	اختبارية	ملدة	ثالثة	أسابيع	في	موقـع	

ديكّني	Shadikanniٍ(،	لم	تسفر	عن	نتائج	مشجعة	ملتابعة	العمل.)3(
َ
ش

	)Kargamish	كركميش	قديًما	السورية، األرا�سي	 الفرات	 نهر	 )عند	دخول	 جرابلس	 وكان	موقع	
كر	منذ	القرن	السابع	عشر	م	ضمن	تقارير	الرحالة	األوروبيين،	فأرسل	املتحف	البريطاني	بعثة	

ُ
قد	ذ

 David	هوجرث	دافيد	بإدارة	1911م	سنة	فيه	العمل	استؤنف	ثم	1879 – 1881م،	بين	فيه	للتنقيب
الشاب	 	Thomas	Edward	Lawrence لورنس	 إدوارد	 توماس	 آنذاك	 تضم	 بعثته	 وكانت	 	،Hogarth
الذي	ُعرف	في	ما	بعـد	باسـم	)لورنس	العرب(،	ودعم	حرب	االستقالل	التي	خاضها	السكان	املحليون	
املنطقة	سنة	 في	تالل	 العثماني.	وقام	األملاني	إرنست	هرتسفلد	Herzfeld	Ernst	بجولة	 ضد	الحكم	
1910،	وكان	أول	من	أعلن	أن	االسم	القديم	لتل	العشارة	)جنوب	شرقي	دير	الزور(	هو	ترقا،	وذلك	
بناء	على	نص	مدون	على	رقيم	وجده	هناك،	وهو	يتحدث	عن	بناء	معبد	لإلله	َدَجن	في	ترقا،	وهو	أول	

)3(	Austen	Henry	Layard,	Discoveries	in	the	Ruins	of	Niniveh	and	Babylon;	with	Travels	in	Armenia,	Kurdistan	and	the	
Desert.	)London:	1853(,	270f.
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رقيم	مسماري	عثر	عليه	في	سورية.)4(

وبدأ	األملاني	ماكس	فون	أوبنهايم	Oppenheim	von	Max	في	صيف	1911م	أعماله	التنقيبية	في	
العين،	قديًما	جوزان	Guzan(	حيث	نقب	ملدة	سنتين	من	دون	 )بجوار	مدينة	رأس	 تل حلف	 موقع	

انقطاع	طويل،	ثم	عاد	للعمل	فيه	خالل	سنتي	1927	و1929م.)5(

الدور	 فنشط	 	،)1946-1920( الفرن�سي	 لالنتداب	 وخضعت	 سورية،	 في	 العثماني	 الحكم	 انتهى	
 Thureau-Dangin	تورو-دنجان	الفرنسيان	قام	1923	ففي	األثرية،	باألعمال	االستئثار	في	الفرن�سي
ودورم		Dhorme	Edouard	بجولة	في	منطقة	وادي	الفرات،	وقاما	بتنقيبات	سريعة	في	تل	العشارة.	
1928-1929	حيث	كشف	عن	مدينة	خداتو	 ثم	انتقل	تورو-دنجان	للتنقيب	في	أرسالن	طاش	سنة	

Ḫadattu،	ثم	في	تل	أحمر	1931-1929.)6(

في	خريف	سنة	1927	قام	الفرن�سي	بويديبار	Boidebard	بأول	مسح	أثري	شامل	في	منطقة	الجزيرة،	
سجل	خالله	عشرات	املواقع	التي	ظهرت	على	سطوحها	بقايا	من	القطع	الفخارية	التي	تعود	إلى	مراحل	

مختلفة	من	العصور	التاريخية	القديمة.)7( 

في	سنة	1933	صودف	اكتشاف	مدينة	ماري	Mari	-	التي	كانت	معروفة	في	مصادر	كتابية	مكتشفة	
البوكمال	 قرب	 الحريري	 تل	 في	 الطوفان	 بعيد	 نشأت	 التي	 املهمة	 املدن	 إحدى	 بوصفها	 العراق	 في	
والحدود	السورية-العراقية،	وبدأ	التنقيب	الفرن�سي	فيه	بإدارة	أ.	بارو	Parrot	A.،	واستمر	حتى	قبل	
الثورة	السورية.	وقامت	البعثة	نفسها	بتنقيبات	في	املوقع	القريب	تل	باغوز	خالل	سنتي	1935و1936،	

حيث	كشفت	عن	آثار	من	عصور	ما	قبل	التاريخ.)8(

-1935 وانصرف	البريطاني	ماكس	مالوان		Mallown	Maxإلى	التنقيب	في	موقع	جاغر	بازار	بين	
تالل	 في	 وبتنقيبات	سريعة	 املحيطة،	 املنطقة	 في	 أثري	 بمسح	 	1936 في	 ذلك	 إلى	جانب	 وقام	 	،1937

)4(	Georgio	Buccellati	 and	Marilyn-Kelly	Buccellati,	 “Terqa”,	 in:	 Eric	M.	Meyers	 )Ed.(,	 The	Oxford	Encyclopedia	of	
Archaeology	in	the	Near	East,	Vol.	5,	)Oxford:	Oxford	University	Press,	1997(	188.

)5(	نادية	خوليديس	ولوتس	مارتين،	تل	حلف	واملنقب	األثري	فون	أوبنهايم،	فاروق	إسماعيل	)مترجًما(،	)دمشق:	دار	الزمان،	2006(.

)6(	François	Thureau-Dangin	–	Maurice	Dunand,	Til	Barsip,	)Paris:	P.	Geuthner,	1936(;	François	Thureau-Dangin	et	
al.,	Arslan	Tash,	)Paris:	P.	Geuthner,	1931(.

)7(	A.	Poidebard,	“Mission	archéologique	en	Haute	Jezireh,	Automne	1927”,	Syria,	9,	)Paris:	1928(	216-223.	

)8(	Le	Comte	Mesnil	du	Buisson,	Baghouz,	l’ancien	Corsote,	)Leiden:	1948(.
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قريبة	)تل	أسود،	كرمير،	تل	عربيد(،	ونظم	فريق	عمل	مواز	في	موقع	تل	براك	)1937-1936(.)9( 

وقد	أدى	اكتشاف	ماري	وأوجاريت	Ugarit	)رأس	شمرا،	قرب	الالذقية(	إلى	ازدياد	اهتمام	املتاحف	
والجامعات	األوربية	بالبحث	في	تاريخ	سورية	وآثارها،	وبيان	أهمية	تاريخها	الحضاري	القديم،	وصالتها	
في	 تسببت	 الثانية	 العاملية	 الحرب	 نشوب	 ولكن	 ومصر،	 الرافدين	 وبالد	 الصغرى	 آسيا	 مناطق	 مع	
تأجيل	أعمال	التنقيب،	باستثناء	تنقيبات	أميركية	سريعة،	بإدارة	مك	إيوان	McEwan،	جرت	في	تل	

فخيرية	بجوار	رأس	العين	سنة	1940.)10(

من ااًلستقالل حتى حكم البعث )1963-1946) . 2

تأسست	املديرية	العامة	لآلثار	واملتاحف	خالل	سنة	االستقالل	1946،	وتركز	عملها	على	مواقع	
أثرية	محددة؛	وال	سيما	في	دمشق	وحلب.	وشهدت	سورية	خالل	هذه	املرحلة	عدم	االستقرار	السيا�سي	
الداخلي،	وانعكس	ذلك	في	مجال	االثار	أيًضا،	وتوقفت	النشاطات	األثرية	في	الجزيرة	السورية،	فلم	
تحصل	فيها	سوى	تنقيبات	معدودة	لألملاني	مورتكات		Moortgatفي	تل	فخيرية	1955-1956،	وفي	تل	
إيلون	1957	وفي	تل	خويرة	1958.	وكذلك	تنقيبات	فرنسية	في	بقرص	)جنوب	شرقي	دير	الزور(	بين	

1960-1965	حيث	تم	الكشف	عن	آثار	من	العصر	الحجري	الحديث.	

خالل حكم البعث )2011-1963). 3

لم	يحصل	تنقيب	في	الجزيرة	خالل	الستينيات،	أما	في	السبعينيات	فقد	استؤنف	تنقيب	البعثة	
البريطانية	في	تل	براك	سنة	1976	بإدارة	)الزوجين(	أوتس	Oates.	ونقبت	بعثة	هولندية	في	بقرص	بين	
تل	 في	 	Giorgio	Buccellati التي	

ّ
بوتشيل بإدارة	جورجيو	 أمريكية	 بعثة	 تنقيبات	 1976-1978	وبدأت	

العشارة	سنة	1976،	ونقبت	أيًضا	في	تل	قرّيا	املجاور	بين	1977-1979،	وكشفت	عن	آثار	من	عصر	
العبيد	)األلف	الرابع	ق.م(	وعصر	أوروك	املتأخر	)بداية	األلف	الثالث	ق.م(.	وخالل	ذلك	بدأت	أعمال	
البعثة	األملانية	بإدارة	هاتموت	كونه	Kühne	Hartmut		في	تل	شيخ	حمد،	سنة	1978،	وأعمال	البعثة	

)9(	Max	Mallowan,	Twenty-five	Years	of	Mesopotamian	discovery,	)London:	1956(.

)10(	C.	W.	McEwan	et	al.,	Soundings	at	Tell	Fakhariyah,	)Chicago:	Oriental	Institute	Publications	79,	The	University	of	
Chicago,	1957(,	
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إدنبرة	 لجامعة	 وتنقيبات	سريعة	 	،1979 ليالن	 تل	 في	 	Harvey	Weiss وايس	 هارفي	 بإدارة	 األميركية	
)11(.Davidson	دافيدسن	بإدارة	عامودا،	قرب	عقب	تل	في	1979	سنة	البريطانية

تعود	إلى	ثمانينيات	وتسعينيات	القرن	املا�سي	بداية	معظم	األعمال	التنقيبية	املعروفة	في	الجزيرة	
السورية،	ومعظمها	ظل	مستمًرا	حتى	قبيل	اندالع	الثورة	السورية.	وثمة	مصنف	فهر�سي	شامل	يتضمن	

معلومات	أساسية	عن	التنقيب	فيها،	اعتمدنا	عليه	فيما	يأتي:)12( 

البعثة	 	،1995-1980 البيعة	 تل	 في	 األملانية	 البعثة	 	،1980 منذ	 بري	 تل	 في	 اإليطالية	 البعثة	
الهولندية	في	حّمام	التركمان	منذ	1981،	البعثة	األميركية	في	تل	موزان	منذ	1984،	البعثة	السويسرية	
في	تل	حميدي	منذ	1984،	البعثة	الهولندية	في	صبي	أبيض	منذ	1986،	البعثة	األمريكية	في	تل	مبطوح	
البعثة	الفرنسية	في	تل	محمد	 	،1987 البعثة	األملانية	في	تل	بديري	منذ	 	 	،2001-1986 الشرقي	بين	
دياب	منذ	1987،	البعثة	األميركية	في	تل	تنينير	منذ	1987،	البعثة	الروسية	في	تل	خزنة	منذ	1988،	
البعثة	 	،1991 البعثة	الفرنسية	في	تل	شرموال	)عامودا(	 	،1988 البعثة	االسترالية	في	تل	أحمر	منذ	
األوربية	في	تل	بيدر	منذ	1992،	البعثة	البولونية	في	تل	عربيد	منذ	1996،	البعثة	اليابانية	في	تل	طابان	
منذ	1997،	البعثة	البلجيكية	في	تل	خشام	منذ	1998،	البعثة	البلجيكية	في	جاغر	بازار	منذ	1999،	
البعثة	 	،2000 منذ	 األحيمر	 سكر	 في	 اليابانية	 البعثة	 	،1999 منذ	 حموكر	 تل	 في	 األميركية	 البعثة	
األملانية	في	تل	فخيرية	منذ	2001،	البعثة	األملانية	الجديدة	في	تل	حلف	منذ	2006،	البعثة	الفرنسية	

في	تل	فرس	منذ	2006.

إن	السؤال	الذي	يطرح	نفسه	بقوة؛	بعد	عرض	الجهد	األثري	السابق	الذي	اقتصر	على	الباحثين	
األجانب	هو:	أين	الجهد	الوطنية؟	ملاذا	لم	نجد	بعثة	سورية	بينها؟	وهل	هناك	بعثات	سورية	حالًيا؟

إن	الجواب	مؤسف	مر،	فلم	توجد	بعثة	أثرية	سورية	متكاملة	بعد.	بدأت	في	أواخر	الثمانينيات	
ظاهرة	تسمية	بعض	البعثات	بأنها	مشتركة	مع	جانب	أجنبي،	ضمت	عادة	موظًفا	أو	اثنين	من	مديرية	
اآلثار	إلى	جانب	عدد	من	املتخصصين	األجانب	وطالبهم	وأجهزتهم	التقنية	الالزمة	للتنقيب.	وكان	دور	
الخبرة	 من	 مستوى	 أدنى	 يمتلك	 يكن	 لم	 معظمهم	 إن	 بل	 الحدود،	 أبعد	 إلى	 شكلًيا	 املوظفين	 أولئك	
الالزمة،	ولم	يكن	يمارس	مهمته	في	موقع	التنقيب،	بل	يبقى	في	مكتبه	أياًما،	ويزور	املوقع	يوًما،	ومع	

)11(	Th.	E.	Davidson,	„Tall	 ‚Aqab	)Wādi	Dara(“,	 in:	Hartmut	Kühne	)Ed.(,	Ausgrabungstätigkeit	in	Syrien,	Archiv	für	
Orientforschung,	26,	)Wien:	1978-1979(	149.

)12(	 Stefano	Anastasio,	 The	Archaeology	of	Upper	Mesopotamia.	An	Analytical	Bibliography	 for	 the	Pre-Classical	
Periods,	Subartu	I,	)Turnhout:	Prepols	Publishers,	1995(.
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البعثة	 في	 الحال	 هي	 كما	 )املشتركة(؛	 البعثة	 تنشرها	 التي	 العلمية	 التقارير	 على	 اسمه	 يسجل	 ذلك	
البلجيكية-السورية	في	جاغر	بازار	أو	البعثة	األملانية-السورية	في	تل	فخيرية،	وغيرهما.

ويمكن	أن	نستثني	من	ذلك	تجربة	اعتمدت	على	جهد	فردي	متميز،	هي	تنقيبات	املرحوم	حميدو	
حمادة	أمين	املتحف	الوطني	في	حلب	في	تل	العبر	)15	كم	جنوبي	جرابلس(.)13( 

والرسم	 القديمة	 واللغات	 باآلثار	 املتخصصين	 من	 	
ً

متكامال فريًقا	 عادة	 تضم	 األثرية	 البعثة	 إن	
وتحرص	 ذلك،	 وغير	 	Environmental	 Archaeology البيئي	 اآلثار	 وعلم	 والطبوغرافيا	 املعماري	
البعثات	األجنبية	على	أن	يشارك	الطالب	في	أعمالها	حتى	يتمرسوا	ويكتسبوا	الخبرات	الالزمة	ليتوالى	
	بعد	جيل.	ومن	املؤسف	أن	سورية	فشلت	حتى	اآلن	في	أن	تؤهل	الكوادر	العلمية	

ً
الجهد	واملعارف	جيال

الالزمة	لالستقالل	بالنشاط	األثري،	رغم	املدى	الزمني	الطويل.	

بة في الجزيرة السورية   
ّ

رابًعا: أهم املواقع األثرية املنق

إنها	كثيرة	العدد،	ولذلك	سنكتفي	بعرض	ملحة	موجزة	عن	أهمها،	مركزين	على	األهمية	التاريخية	
لها،	وأبرز	اآلثار	املكتشفة	فيها.

في محافظة الحسكة . 1

وال	 في	سورية،	 القديمة	 التاريخية	 العصور	 آثار	 بمواقع	 األغنى	 املحافظة	 الحسكة	 تعد	محافظة	
	أثرًيا،	وتشير	اإلحصاءات	إلى	أن	عدد	التالل	األثرية	املسجلة	

ًّ
ى	التفت	املرء	رأى	تال

ّ
مبالغة	إذا	قلنا:	أن

،	لم	يتم	التنقيب	األثري	في	غير	خمسة	وعشرين	منها	حتى	اآلن.	
ًّ

فيها	يبلغ	نحو	1100	تال

إنها	تالل	متفاوتة	من	حيث	األهمية	التاريخية،	نذكر	من	أهمها	التالل	اآلتية:	

)13(	Hamido	Hammade,	Tell	 ‘Abr.	 In:	Rouault,	O.	and	Masetti-Rouault,	M.	)Eds.(	L’Eufrate	e	 il	 tempo,	Le	civiltà	del	
medio	Eufrate	e	della	Gezira	siriana,	 )Milano:	1993(	135-137;	Hamido	Hammade	and	Yayoi	Yamazaki,	Tell	al-’Abr	
)Syria(	Ubaid	and	Uruk	Periods,	)Louvain:	Peeters,	2006(.	
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	 تل ليالن أ.

َبت	إنليل	عاصمة	
ُ
	يقع	جنوب	شرقي	قامشلي.	كشفت	البعثة	األمريكية	املنقبة	فيه	عن	مدينة	ش

مملكة	آبوم	خالل	القرن	18	ق.م،	وقد	ضمت	شواهد	معمارية	عدة،	أهمها:)14(

1	-	مجمع	ديني	ضخم	في	هيئة	معبدين،	في	القطاع	الشمالي	الشرقي	من	املدينة	العليا،	وهما	متميزان	
بنمط	الزخرفة	في	الواجهتين.

2	-	قصران	ملكيان	في	املدينة	السفلى،	من	القرن	18	ق.م.

3	-	أجزاء	من	املنطقة	التجارية	)كاروم(	في	الجنوب	الغربي	من	املدينة	السفلى.		

4	-	مقاطع	من	سور	املدينة	الذي	يمتد	نحو	1000م	من	الشمال	إلى	الجنوب،	و900	م	من	الشرق	
إلى	الغرب.

شف	عن	أرشيف	ضخم	من	الكتابات	املسمارية	يضم	نحو	1350	وثيقة	تتحدث	عن	موضوعات	
ُ
وك

متنوعة،	تتعلق	بتاريخ	املدينة	واململكة	وعالقاتها	الخارجية،	وأهمها:)15(

-	نصوص	إدارية	-	اقتصادية	تمثل	سجالت	موظفي	القصر	امللكي	املسؤولين	عن	املخازن	والورشات	
الحرفية،	وتوثق	حركة	الواردات	والصادرات	املستهلكة	لخدمة	امللك	وضيوفه،	أو	في	املناسبات	الدينية.	

-	رسائل	مرسلة	من	ملوك	أو	موظفين	كبار	في	مدن	الجزيرة	العليا	وسنجار	وحلب	إلى	ملوك	ليالن	
1763-1728	ق.م.	وهي	تتناول	مسائل	 الثالثة	)موتيا،	تيل	أبنو،	يكون	أشر(	الذين	حكموا	بين	نحو	

تتعلق	باألوضاع	الداخلية	في	املدينة	والبالد	عامة،	وعالقاتها	الخارجية.	

الحدود	 تنظيم	 بمسائل	 تتعلق	 مجاورة	 ممالك	 مع	 املدينة	 ملوك	 عقدها	 مطولة	 معاهدات	 	-
في	 في	مواجهة	األعداء،	والتعاون	 املعلومات،	والتعاون	العسكري	 وحمايتها،	وحفظ	األسرار،	وتبادل	
إنقاذ	األسرى،	وقمع	املتمردين	في	مناطق	اململكتين،	وتسليم	الفارين	مرتكبي	القتل	والسرقة	والهروب	

واللجوء	وغير	ذلك،	وحماية	التجارة	بين	اململكتين	املتعاهدتين.

ر	-بصورة	عامة-	مادة	علمية	تاريخية	لم	تكن	معروفة	عن	املرحلة	الواقعة	بين	دمار	مدينة	
ّ
إنها	توف

)14(	فاروق	إسماعيل،	شبت	إنليل	»تل	ليالن«	حاضرة	الجزيرة	السورية	في	القرن	18	ق.م،	)دمشق:	دار	الزمان،	2018(،	ص57-39.

َبت	إنليل	»تل	ليالن«،	ص71.
ُ
)15(	فاروق	إسماعيل،	ش
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َبت	إنليل	نفسها؛	أي	بين	1762-1728	ق.م.
ُ
ماري	وانهيار	مملكتها،	ودمار	مدينة	ش

ب. تل براك 

	يقع	بين	قامشلي	والحسكة،	قرب	مجرى	نهر	جغجغ.	كان	الفرن�سي	بويديبار	Boidebard	قد	مّيز	
أهمية	التل	في	إثر	املسح	األثري	الذي	أجراه	في	املنطقة	سنة	1927،	ثم	أجرى	فيه	البريطاني	ماكس	
السومرية	)مطلع	 1936-1937،	وكشف	عن	معبد	من	عصر	فجر	السالالت	 تنقيبات	سنة	 مالوان	
األلف	الثالث	ق.م(	تميز	بالدمى	الطينية	البشرية	التي	تركز	على	شكل	العين	إيماًنا	بقوتها	السحرية،	
دي	

ّ
ولذلك	اشتهر	املعبد	بتسمية	)معبد	العيون(.	وكشف	عن	معالم	قصر	حصين	يعود	إلى	امللك	األك

.Nagar	جار
َ
رام	سين	)القرن	23	ق.م(.	ويرجح	أن	اسم	املوقع	آنذاك	كان	ن

َ
ن

 Oates	أوتس	وجون	دافيد	)الزوجين(	بإدارة	بريطانية	
ٌ
وفي	1976	استأنفت	التنقيب	في	املوقع	بعثة

وفق	أسس	منهجية	علمية،	وتم	توضيح	تسلسل	االستيطان	في	املوقع:	عصر	حلف	)األلف	الخامس	
ق.م(،	األلف	الثالث	ق.م،	ثم	االستيطان	امليتاني	)القرون	16-13	ق.م(	حيث	يعتقد	أن	املوقع	حمل	

آنذاك	اسم	تئيدو	Ta’idu،	وظهرت	آثار	عمرانية	وفنية	عدة،	وال	سيما	من	العصر	امليتاني.)16( 

ت. تل موزان 

يقع	قرب	مدينة	عامودا،	وقد	كشفت	البعثة	األميركية	املنقبة	في	املوقع	عن	آثار	دالة	على	مراحل	
استيطان	متعاقبة	في	املوقع	تمتد	بين	عصر	حلف	)األلف	الخامس	ق.م(	والعصر	األشوري	الوسيط	

)نحو	1300	ق.م(.)17(

برزت	أهمية	املوقع	عندما	صار	عاصمة	الحوريين	في	القرن	)23	ق.م(.	والحوريون	هم	أحد	شعوب	
الشرق	القديم،	ال	ينتمي	إلى	مجموعة	الشعوب	التي	يصطلح	على	تسميتها	بالشعوب	السامية،	وتعّد	
إلى	 منها	 لهم،	هاجروا	 األم	 املوطن	 والغرب	 الشرق	 في	 وامتداداتها	 وان	 بحيرة	 الواقعة	جنوبي	 املناطق	
املنطقة	املنخفضة	الواقعة	بين	أطراف	جبال	طوروس	الشرقية،	واألجزاء	الشمالية	من	سلسلة	جبال	
أجزاء	هذه	 الفرات.	وقد	عرفت	 العليا	حتى	شرقي	 السورية	 والجزيرة	 ومناطق	شرقي	دجلة	 زغروس،	
سوبرتو	 بتسمية	 معظمها	 ق.م	 	25 القرن	 منذ	 املسمارية	 النصوص	 في	 املتصلة	 الجغرافية	 املناطق	

)16(	David	Oates-Joan	Oates-Helen	McDonald,	 Excavations	 at	 Tell	 brak,	Vol.	 1,	 The	Mitanni	 and	Old	Babylonian	
Periods,	)London:	British	School	of	Archaeology	in	Iraq,	1997(.

)17(	Georgio	Buccellati	and	Marilyn-Kelly	Buccellati,	“Urkesh	and	the	Question	of	the	Hurrian	Homeland”,	Bulletin	of	
the	Georgian	National	Academy	of	Sciences,	175,	)2007(	141-150.	
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التي	أضحت	مركز	حكم	 أوركيش	 في	مدينة	 الحوريين	تجمعوا	بشكل	مكثف	 أن	 Subartu.)18(	ويبدو	
الناحيتين	 من	 املوقع	 أهمية	 وازدادت	 ق.م.	 	23 القرن	 أواسط	 في	 توبكيش	 يحكمه	 لهم،	 مستقل	
م	
َ
ْرأ
َ
السياسية	والحضارية،	ثم	حكم	بعده	حاكم	نجهل	اسمه،	ولكن	املعروف	أنه	كان	متزوًجا	من	)ت

ملوك	 وحرص	 أوركيش،	 أهمية	 أيًضا	 بوضوح	 يؤكد	 ذلك	 ولعل	 سين.	 نرام	 دي	
ّ
األك امللك	 ابنة	 أكد(	

املناطق	املكتظة	 في	 التمردات	 د	على	عقد	صالت	سلمية	معها،	وال	سيما	بعد	أن	عانى	نرام	سين	
ّ
أك

بالحوريين.)19( 

من	أهم	اآلثار	املكتشفة	في	املوقع،	نذكر	اآلتية:

امللك	 عهد	 إلى	 يعود	 ولوازمه،	 والسكن	 واالستقبال	 لإلدارة	 أجنحة	 من	 مؤلف	 ضخم	 قصر	 	-
بحجارة،	 الداخل	 من	 مكسوة	 عميقة	 حفرة	 أو	 كهف	 الجنوب	 جهة	 في	 مدخله	 وعند	 توبكيش.)20(	
ويمكن	النزول	إليها	بشكل	متدرج،	ُعرفت	في	النصوص	باسم	»آبي«،	ويظن	أن	الغرض	من	إنشائها	هو	

ممارسة	شعائر	الطهارة	وغسل	الذنوب،	وكان	يتم	النزول	إليها	ثم	الصعود	وفق	شعائر	معينة.)21(

إلى	ساحة	 يقود	 بدرج	عريض	 إليه	 الوصول	 يتم	 م(،	 	25 )نحو	 -	معبد	مقام	على	مصطبة	عالية	
مكشوفة	واسعة،	أقيم	في	أواسط	القرن	24	ق.م،	وكان	مخصًصا	للمعبود	كوماربي؛	أبي	اآللهة	لدى	

الحوريين.

وكشفت	البعثة	عن	قطع	فنية	كثيرة،	ونماذج	متنوعة	من	األختام	األسطوانية	وطبعاتها،	وكتابات	
مسمارية.)22(

)18(		Piotr	Steinkeller,	The	Historical	Background	of	Urkesh	and	the	Hurrian	Beginning	in	Northern	Mesopotamia”,	in:	
Georgio	Buccellati	and	Marilyn-Kelly	Buccellati,	Urkesh	and	the	Hurrians.	Studies	in	Honor	of	Lioyd	Costen,	)Malibu:	
Undena	Publications,	1998(	76-95;	 	Georgio	Buccellati,	 “The	Semiotics	of	Ethnicity:	The	Case	of	Hurrian	Urkesh”,	
Festschrift	für	Gernot	Wilhelm	)Dresden:	ISLET,	2010(	79-90.

)19(	فاروق	إسماعيل،	»الحوريون	في	بالد	آبوم	خالل	العصر	البابلي	القديم«،	مجلة	النقوش	والرسوم	الصخرية،	ع	1،	)عّمان:	2007(،	
ص	116-81.

)20(	Federico	Buccellati,	Three-dimensional	Volumetric	Analysis	in	the	Archaeological	Context.	The	Palace	of	Tupkish	
at	Urkesh	and	its	Representation,	)Malibu:	Undena	Publications,	2016(.	

)21(	Georgio	Buccellati	and	Marilyn-Kelly	Buccellati,	 „Der	monumentale	Palasthof	von	Tall	Mozan/Urkeš	und	die	
stratigraphische	Geschichte	des	ābi“,	Mitteilungen	der	Deutschen-Orient	Gesellschaft	zu	Berlin,	136,	)Berlin:	2004(	
13-39.

)22(	Lucio	Milano,	The	Epigraphic	Finds	of	the	Sixth	Season,	)Malibu:	Undena	Publications,	1991(	
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فقدت	أوركيش	أهميتها	خالل	األلف	الثاني	ق.م،	حتى	تعرضت	للدمار	خالل	الحمالت	األشورية،	في	
وكاني	)قرب	رأس	العين(	عاصمة	للمملكة	الحورية	الالحقة	

ّ
ت	محلها	مدينة	ّوش

ّ
حوالى	1300	ق.م،	وحل

التي	عرفت	باسم	مملكة	ميتاني.

ث. تل جاغر بازار 

	،1937-1935 بين	 مالوان	 ماكس	 بإدارة	 بريطانية	 بعثة	 فيه	 نقبت	 عامودا.	 مدينة	 جنوبي	 يقع	
وكشفت	عن	آثار	من	عصر	حلف	)األلف	الخامس	ق.م(	ومن	األلف	الثالث	والنصف	األول	من	الثاني	
وم	Ašnakkum	.	ثم	استأنفت	التنقيب	بعثة	بلجيكية	في	بإدارة	أورهان	

ّ
َنك

ْ
ق.م،	حيث	ُعرف	باسم	أش

وم	التي	كانت	مركز	مملكة	صغيرة	
ّ
َنك

ْ
تونجا	Tunca	منذ	1999،	وتم	الكشف	عن	آثار	متنوعة	ملدينة	أش

18	ق.م،	شغلت	القسم	األكبر	من	املنطقة	الواقعة	بين	مجرى	نهري	جغجغ	وعامودا،	 خالل	القرن	
وكانت	تخضع	لنفوذ	مملكة	ماري	أحياًنا،	وتتمرد	عليها	وتستقل	أحياًنا.)23( 

ج. تل بيدر

يقع	التل	على	وادي	عويج،	بين	الحسكة	ودرباسية.	وهو	يعد	أنموذًجا	ملا	يعرف	بـ	»التالل	التاجية«،	
مجموعة	 من	 مركًبا	 	

ً
تال نطاقها	 ضمن	 وتضم	 للنظر،	 الفت	 دائري	 بسـور	 عادة	 محاطة	 تالل	 وهي	

ارتفاعات	متصلة	لها	شكل	التيجان	املتجاورة.

 Marc لـبـو	 مـارك	 البلجيكي	 الباحـث	 بإدارة	 	)E.E.S سورية	 في	 األوربية	 )التنقيبات	 بعثة	 كشفت	
األلف	 من	 متنوعة	 آثار	 وعن	 الواضحة،	 املعالم	 ذي	 املدينة	 من	سور	 أجزاء	 عن	 املوقع	 في	 	Lebeau
الثالث	ق.م،	أهمها	قصر	ملكي	ضخم	مـن	عصر	فجر	السالالت	الباكـرة	)نحـو	2600 – 2350	ق.م(،	
الشمال	 ومن	 فسيحة،	 سكنية	 بمنطقة	 الشرق	 ومن	 معابد،	 بأربعة	 الجنوب	 جهة	 من	 محاط	 وهو	
بحظائر	ذات	مساحات	واسعة؛	إضافة	إلى	آثار	من	بواكير	العصر	األكدي	)نحو	2350 – 2300	ق.م(،	

وفوقها	سويات	من	أواخر	األلف	األول	ق.م.

شف	عن	أرشيف	صغير	)216	وثيقة(	من	الكتابات	املسمارية	يعود	إلى	القرن	)24	ق.م(،	ويمثل	
ُ
وك

أقدم	مجموعة	كتابات	مكتشفة	في	منطقة	الجزيرة	السورية	حتى	اآلن،	وثاني	أكبر	مجموعة	كتابات	

)23(	Önhan	Tunca	et	al.,	Chagar	Bazar	)Syrie(	I:	Les	Sondages	Prehistoriques	)19992001-(,	Piblications	de	la	Mission	
Archaeologique	 de	 L›Université	 de	 Liège,	 )Leuven:	 Peeters	 Publishers,	 2007(;	 II:	 Les	 vestigs	 »Post-akkadiens«	 du	
chantier	D	et	études	diverses,	Piblications	de	la	Mission	Archaeologique	de	L›Université	de	Liège,	)Leuven:	Peeters	
Publishers,	2007(;	III:	Les	trouvailles	épigraphiques	et	sigillographiques	du	chantier	I	)20002002-(,	Piblications	de	la	
Mission	Archaeologique	de	L›Université	de	Liège,	)Leuven:	Peeters	Publishers,	2008(.
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من	األلف	الثالث	ق.م	تكتشف	في	سوريا	عامة،	بعد	كتابات	إبال	)تل	مرديخ،	شرقي	ادلب(.	ويتضح	
بادا	Nabada،	وكانت	بمنزلة	العاصمة	االقتصادية	ململكة	مركزها	

َ
عرف	باسم	ن

ُ
فيها	أن	املدينة	كانت	ت

ا.
ً
جار	)حالًيا	تل	براك(	الواقعة	على	بعد	نحو	45	كم	شرق

َ
مدينة	ن

التي	 الحيوان	 بتربية	 يتعلق	 ما	 في	موضوعات	اإلدارة	االقتصادية	غالًبا،	وال	سيما	 الوثائق	 تبحث	
الحبوب	 بزراعة	 تتعلق	 مسائل	 وتتناول	 ومناطقها.	 املدينة	 في	 االقتصادية	 الحياة	 عماد	 تشكل	 كانت	
واملقايضة.	 واألعالف	 التغذية	 ألغراض	 تخصص	 وكانت	 املنطقة،	 مزروعات	 أهم	 والشعير(	 )القمح	

وتجدر	اإلشارة	إلى	أن	الوثائق	تخلو	من	معلومات	عن	التاريخ	السيا�سي	للمنطقة. )24(

ح. تل حلف 

يقع	قرب	مدينة	رأس	العين،	والحدود	السورية-التركية.	كشف	األملاني	فون	أوبنهايم	فيه	عن	آثار	
حضارة	متميزة	صنع	أصحابها	أدوات	فخارية	ملونة	ومزخرفة	بأسلوب	فني	متميز،	وشكلوا	تماثيل	طينية	
أن	ذلك	كان	تجسيًدا	 الجنس	والخصب،	ويرجح	 بتصوير	أعضاء	 ا	

ً
بالغ اهتماًما	 فيها	 أظهروا	 صغيرة	

وهي	 والطين،	 اللبن	 من	 قباب	 ذات	 دائرية	 بيوًتا	 وبنوا	 األم،	 اإللهة	 عبادة	 في	 تتمثل	 دينية	 ملعتقدات	
مظاهر	حضارية	خاصة	)حلفية(	انتشرت	على	نطاق	جغرافي	واسع	خالل	األلفين	السادس	والخامس	
ق.م.	ثم	فقد	املوقع	أهميته	حتى	صار	خالل	القرن	10	ق.م	عاصمة	مملكة	بيت	بخياني	اآلرامية	بين	
من	 مقاطعة	 فمركز	 ق.م(	 	808  –  894( األشوري	 لالنتداب	 ثم	خضعت	 ق.م،	 	894  –  1000 نحو	

املقاطعات	األشورية	الغربية	)808 – 612	ق.م(.	

كشفت	التنقيبات	فيه	عن	قصر	للملك	كابارا	اآلرامي،	تميز	بضخامته	وواجهته	املؤلفة	من	تماثيل	
بنقل	هذه	 البعثة	 قامت	 وقد	 رؤوسها،	 بأعمدة	ممدودة	فوق	 السقف	 تسند	 مركبة	ضخمة	 كائنات	
الواجهة	ومعظم	التماثيل	واملنحوتات	الحجرية	واملنحوتات	الجدارية	وأرشيف	الكتابات	املسمارية	إلى	
برلين،	ثم	بنيت	واجهة	متحف	حلب	الوطني	تقليًدا	لتلك	الواجهة.	ولم	يبق	في	سورية	إال	القليل	منها،	
وهو	معروض	في	قاعة	خاصة	ضمن	متحف	حلب	الوطني.	وتم	الكشف	عن	أجزاء	من	سور	املدينة،	
يعود	 الشعائر	ومقر	حكومي.)25(	 املدينة	وقاعة	 )شمالي(	ومعبد	 مبنى	صغير	 الرئيس،	وعن	 ومدخلها	
األرشيف	الكتابي	الصغير	)127	وثيقة(	إلى	القرون	الثامن	والسابع	والسادس	ق.م،	ويكتسب	أهمية	

)24(	فاروق	إسماعيل،	»الكتابات	املسمارية	املكتشفة	في	تل	بيدر«،	مجلة	املعرفة،	ع	492،	)دمشق:	2004(،	ص130-119.

)25(	نادية	خوليديس	ولوتس	مارتين،	تل	حلف	واملنقب	األثري	فون	أوبنهايم،	فاروق	إسماعيل	)مترجًما(،	)دمشق:	دار	الزمان،	2006(.

.)Winfried	Orthmann,	Die	aramäisch-assyrische	Stadt	Guzana,	)Wiesbaden:	Harrassowitz,	2005
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خاصة	ألنه	يسلط	الضوء	على	طبيعة	الحياة	في	املدينة	خالل	الحكم	األشوري.)26(

في محافظة دير الزور . 2

أ. تل الحريري

يقع	جنوب	شرقي	دير	الزور،	على	الضفة	اليمنى	لنهر	الفرات؛	أي	ضمن	منطقة	الشامية،	ولكن	
تاريخه	القديم	مرتبط	بالجزيرة.	كشفت	التنقيبات	الفرنسية	الجارية	في	املوقع	منذ	سنة	1933	عن	
مدينة	ماري	التي	كانت	معروفة	في	املصادر	الكتابية،	فقد	ورد	ذكرها	ضمن	قائمة	امللوك	السومرية	
دي،	

ّ
بوصفها	عاشر	ساللة	حكمت	بعد	الطوفان	)القرن	28	ق.م(،	وبرزت	أهميتها	خالل	العصر	األك

د	)2340-2284(،	وتذكر	الوثائق	أن	نرام	سين	حفيد	
ّ
وخضعت	لسيادة	شروكين	)سرجون(	ملك	أك

شروكين	جعل	إحدى	بناته	كاهنة	عليا	لإلله	شمش	في	ماري،	ولعله	أراد	بذلك	أن	يؤكد	تبعية	ماري	
د.	وتشير	النصوص	املكتشفة	في	كل	من	ماري	وإبال	)القرن	24	ق.م(	إلى	حصول	صراع	بين	

ّ
الكاملة	ألك

21	ق.م	خضعت	لحكم	ساللة	أور	)الثالثة(	وصار	 اململكتين	أدى	في	النهاية	إلى	دمار	إبال.	وفي	القرن	
يحكمها	حكام	يحملون	لقب	)شكّنكو(.

في	األلف	الثاني	ق.م	أضحت	ماري	أهم	مركز	للقبائل	األمورية	في	وادي	الفرات	األوسط	والجزيرة	
تعود	 التي	 10	آالف(	 املكتشفة	)حوالى	 القديمة(	 )البابلية	 األكدية	 النصوص	 لوفرة	 السورية.	ونظًرا	
إلى	هذه	املرحلة؛	يمكن	الحديث	عن	املراحل	التاريخية	التي	مرت	بها	بكثير	من	التفصيل،	وهي	ثالث	

مراحل	أساس:

في	 األموريين،	دخل	 ليم	أحد	وجهاء	 يجيد	 كان	 19	ق.م(:	 القرن	 )أواخر	 وابنه	 ليم	 َيّجيد	 -	مرحلة	
صراع	مع	إيال	كبكبو	الحاكم	في	مدينة	ترقا	)تل	العشارة(	املجاورة،	وضمها	إلى	حكمه،	ووسع	نطاق	
نفوذه	في	وادي	الفرات	األوسط.	وعندما	آل	الحكم	إلى	ابنه	يخدون	ليم	)نحو	-1810 1794	ق.م(	صار	
يلقب	نفسه	بملك	ماري	وخانا،	وازدهرت	البالد	اقتصادًيا،	وقويت	عسكرًيا	حتى	اغتاله	سومو	ياميم	

أحد	موظفي	القصر	امللكي،	وحكم	فترة	قصيرة	)نحو	-1793 1792	ق.م(.	

-	مرحلة	حكم	شم�سي	)سم�سي(	أّدو	األول	وابنه	)-1792 1775	ق.م(:	تمكن	شم�سي	أّدو	بن	إيال	
كبكبو	الهارب	إلى	املناطق	القريبة	من	آشور	)قلعة	الشرقاط،	بين	سامراء	واملوصل(	استالَم	الحكم	
ُبت	إنليل	)تل	ليالن(	ووّسعها	لتكون	

ُ
خنا/	ش

ُ
فيها،	ومّد	نفوذه	غرًبا	إلى	الجزيرة	السورية،	وأعاد	بناء	ش

)26(	 Johannes	 Friedrich,	G.	Rudof	Meyer,	Arthur	Ungnad,	 Ernst	 F.	Weidner	 )Hrsg.(,	Die	 Inschriften	vomTell	Halaf,	
Archiv	für	Orientforschung,	Beiheft	6	)Berlin:	1940(.
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عاصمة	ثانية	له،	ثم	سار	إلى	ماري	وديار	أسالفه	في	وادي	الفرات	األوسط،	وسيطر	عليها،	وعّين	ابنه	
يسمخ	أّدو	على	حكمها،	وبذلك	صارت	له	مملكة	واسعة	في	شمالي	بالد	الرافدين،	ولكن	مملكته	انهارت	

ُبعيد	موته.

إلى	حلب،	 لجأ	 ليم	قد	 بن	يخدون	 ليم	 كان	زمري	 )-1775 1762	ق.م(:	 ليم	 -	مرحلة	حكم	زمري	
ماري،	ويسيطر	على	معظم	 في	 الحكم	 إلى	 يعود	 أن	 يمخد	 ليم	ملك	 يريم	 بدعم	من	حميه	 واستطاع	
مناطق	الجزيرة	السورية،	وأضحى	الحكام	الصغار	في	مدنها	يتبعون	له،	كما	عقد	تحالًفا	مع	حلب	وبابل	

ملواجهة	هجمات	قوات	من	بالد	عيالم	)جنوب	غربي	إيران(	على	شمالي	بالد	الرافدين.

استفاد	حمورابي	ملك	بابل	من	هذا	التحالف	في	مواجهة	خصومه،	وبعد	أن	خفت	التحديات	التي	
تواجهه،	تغيرت	عالقاته	مع	ماري،	بل	صار	يخطط	الحتاللها،	وهذا	ما	حصل	في	السنة	33	من	حكمه	

)حوالى	1762	ق.م(.)27(

وتم	الكشف	في	ماري	عن	آثار	عمرانية	عدة؛	أهمها	قصر	زمري	ليم	الضخم	الذي	نال	شهرة	واسعة،	
300	قاعة	وغرفة	ذات	وظائف	عديدة	)اإلدارة،	االستقبال،	 وكان	يعّد	فريًدا	في	عصره،	ويضم	نحو	
جدارية	 لوحات	 منها	 عدد	 جدران	 وحملت	 التخزين(،	 التعليم،	 العبادة،	 الحرف،	 ممارسة	 السكن،	
َدَجن(.	 أنونيُتم،	 عشتار،	 )شمش،	 املنطقة	 في	 املعبودة	 الرئيسة	 لآللهة	 عدة	 معابد	 ومنها	 ملونة،)28(	
ووجدت	فيها	أعمال	فنية	كثيرة	في	صيغة	النحت	املجسم	)الكامل(	والنافر،	تصور	شخصيات	مهمة	في	

القصر	امللكي،	وآلهة	معبودة.

ب. تل العشارة

1910	أن	االسم	 أشرنا	إلى	أن	األملاني	إرنست	هرتسفلد	Herzfeld	Ernst	كان	أول	من	أعلن	سنة	
القديم	لتل	العشارة	)جنوب	شرقي	دير	الزور(	هو	ترقا.	وكان	تورو-دنجان	ودورم	Dhorme	أول	من	
أجرى	تنقيبات	سريعة	في	املوقع	سنة	1923،	ثم	عملت	في	بعثة	من	جامعة	جون	هوبكنز	خالل	1974-
التي	

ّ
بوتشيل )الزوجين(	 بإدارة	 أنجلوس	 لوس	 جامعة	 من	 بعثة	 فيه	 التنقيب	 استأنفت	 ثم	 	،1975

1983	ثم	انتقلت	للعمل	في	تل	موزان،	وسلمت	العمل	في	 1976،	وعملت	فيه	حتى	 Buccellati	سنة	
)29(.Olivier	Rouault	روو	بإدارة	بلجيكية	بعثة	إلى	املوقع

)27(	Dominiq	Charpin,	Nele	Ziegler,	Mari	et	 le	Proche-Orient	à	 l᾿époque	amorrite,	Essai	d’histoire	politique,	FM	V	
)Paris:	sepoa,	2003(.	

)28(	Marie-Henriette	Gates,	“The	Palace	of	Zimri-Lim	at	Mari”,	The	Biblical	Archaeologist,	Vo.	47/2,	)1984(,	70-87.

)29(	 Georgio	 Buccellati	 and	Marilyn-Kelly	 Buccellati,	 Terqa,	 in:	 Eric	M.	Meyers	 )Ed.(	 The	Oxford	 Encyclopedia	 of	
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د	سور	املدينة	وتحصينات	تقيها	 ّيِ
ُ
اتضح	أن	االستيطان	في	املوقع	بدأ	في	مطلع	األلف	الثالث	ق.م،	وش

من	فيضان	نهر	الفرات،	واتسعت	املدينة	في	أواخر	األلف	الثالث	ق.م،	وصار	لها	مبنى	إداري	ضخم،	
املدينة،	 تاريخ	 في	 بدأت	مرحلة	جديدة	 ثم	 1762	ق.م.	 في	 لنفوذ	مملكة	ماري	حتى	دمارها	 وخضعت	
وقد	كشف	 األمورية.	 خانا	 قبيلة	 إلى	 نسبة	 )خانا(،	 باسم	 ُعرفت	 ململكة	جديدة	 مركًزا	 حيث	صارت	
ّرك	إلهة	الشفاء،	وأرشيف	من	الكتابات	املسمارية	من	هذه	املرحلة،	وأظهرت	

َ
عن	معبد	لإللهة	نين	ك

املكتشفات	استمرار	السكن	خالل	العصر	امليتاني	)النصف	الثاني	من	األلف	الثاني	ق.م(.)30(

ت. تل شيخ حمد 

يقع	على	نهر	الخابور	على	بعد	نحو	70	كم	شمال	شرقي	دير	الزور.	نقبت	فيه	بعثة	من	جامعة	برلين	
الوسيط	 العصر	األشوري	 ْتليمو	خالل	

َ
ك باسم	دور	 1978،	وكشفت	عن	مدينة	مهمة	 األملانية	منذ	

)القرنين	السابع	والسادس	ق.م(.	 َمْجدال	خالل	العصر	األشوري	الحديث	 13	ق.م(،	وباسم	 )القرن	
تعود	بداية	االستيطان	في	املوقع	إلى	أواخر	األلف	الرابع	ق.م،	وظلت	مدينة	صغيرة	حتى	النصف	األول	
من	األلف	الثالث	ق.م،	واكتسبت	أهمية	خاصة	خالل	العصر	األشوري	الوسيط،	وُعثر	على	أرشيف	

من	الوثائق	التي	تؤكد	ذلك.)31( 

أضحت	املدينة	في	القرن	التاسع	ق.م	مركًزا	إدارًيا	ملقاطعة	أشورية	في	منطقة	الخابور	السفلية،	
دية(	

ّ
)األك املسمارية	 الكتابات	 من	 أرشيف	 على	 عثر	 وقد	 األشورية،	 اململكة	 انهيار	 حتى	 واستمرت	

أن	 وتبين	 واملقاطعة،	 املدينة	 في	 واإلدارية	 االقتصادية	 الحياة	 اآلرامية،	وهي	ترصد	طبيعة	 والنقوش	
السكان	معظمهم	كانوا	آراميين،	ولذلك	صارت	تحمل	اسًما	آرامًيا	)مجدل(	أيًضا.)32( 

من	أهم	اآلثار	العمرانية	املكتشفة	في	املوقع	مبنى	ضخم	يضم	85	غرفة	موزعة	حول	خمس	ساحات	
مقًرا	 كان	 وقد	 من	جدرانه،	 أجزاء	 على	 أحمر	 لوجود	طالء	 األحمر(	 )البيت	 بتسمية	 ُيعرف	 داخلية،	
لحاكم	املقاطعة	واملوظفين	اإلداريين	خالل	العصر	األشوري	الحديث،	ومنها	حصن	في	الجهة	الجنوبية	
إلى	معبد	للمعبود	)سلمان(	املعبود	الرئيس	في	 الغربية	من	املدينة	قرب	مجرى	نهر	الخابور،	إضافة	

Archaeology	in	the	Near	East,	Vol.	5,	)Oxford:	Oxford	University	Press,	1997(,	188.

)30(	Ibid,	188-190;	Amanda	H.	Podany,	Hana.	Kings,	Chronology	and	Scribal	Tradition,	)Bethesda:	CDL	Press,	2002(.

)31(	Eva	Cancik-Kirschbaum,	Die	Mittelassyrischen	Briefe	aus	Tall	Šēḫ Ḥamad.	Berichte	der	Ausgrabung	Tall	Šēḫ 
Ḥamad/Dūr-Katlimmu	Bd.	4,	)Berlin:	1996(.

)32(	Karin	Radner,	Die	neuassyrischen	Texte	aus	Tall	Šēḫ Ḥamad,	Berichte	der	Ausgrabung	Tall	Šēḫ Ḥamad	/	Dūr-
Katlimmu	Bd.	6,	)Berlin:	2002(.		
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املدينة،	وهو	غير	معروف	بصورة	جيدة	في	مصادر	أخرى.)33(

في محافظة الرقة. 3

  أ. تل البيعة 

يقع	تل	البيعة	بالقرب	من	مدينة	الرقة،	في	شمال	شرقيها؛	حيث	يمر	نهر	البليخ.	نقبت	فيه	بعثة	
من	جامعة	برلين	األملانية	بإدارة	إيفا	شترومنجر	Strommenger	E.		وكشفت	عن	مدينة	مهمة	خالل	

دعى	توتول.
ُ
األلف	الثالث	والنصف	األول	من	األلف	الثاني	ق.م	ت

وكين،	وظلت	كذلك	حتى	القرن	19  دي	شرُّ
ّ
كانت	توتول	تابعة	ململكة	ماري	عندما	احتلها	امللك	األك

ق.م،	حيث	تمردت	مع	غيرها	من	مدن	وادي	البليخ	على	سلطة	ماري،	ثم	بدأت	تفقد	أهميتها	تدريجًيا	
بعد	انهيار	مملكة	ماري	وسيطرة	قوات	امللك	البابلي	حمورابي	على	وادي	الفرات	الوسط.	وتعود	آخر	
14	ق.م،	ثم	 القرن	 إلى	زمن	الصراع	الحثي-األشوري	على	املنطقة	خالل	 القديمة	 التاريخية	 أخبارها	
انقطع	االستيطان	في	املوقع	حتى	الحقبة	الرومانية-البيزنطية،	حيث	وجدت	أبنية	سكنية	ومقبرة	كبيرة	
منها،	ثم	أضحى	املوقع	مركًزا	دينًيا	مسيحًيا	خالل	القرنين	الخامس	والسادس	امليالدي،	يدل	عليه	مبنى	

ى(.)34(
ّ
دير	ُعرف	باسم	)دير	َزك

الثالث	ق.م،	وفوقه	سور	 األلف	 املدينة	خالل	 أجزاء	من	سور	 املوقع	عن	 في	 التنقيبات	 كشفت	
6-7	م	مقوى	ببروزات	خارجية	من	الطين	املدكوك،	وله	ثالث	 من	األلف	الثاني	ق.م	ُبني	بعرض	نحو	
بّوابات.	وتم	الكشف	عن	قصر	إداري	من	القرن	18	ق.م،	مبني	من	القرميد	البني	املائل	إلى	االحمرار،	
ومجموعة	من	املباني	الطينية	تظهر	تبايًنا	في	النماذج	العمارية،	ومعبدان؛	أحدهما	مخصص	لعبادة	

اإلله	َدَجن.)35(

ومن	األعمال	الفنية	املتميزة	املكتشفة	لوحتان	ضخمتان	من	الفسيفساء	امللون	وجدتا	ضمن	)دير	
ى(،	تحمالن	مشاهد	من	الطبيعة	وعناصرها	)شجر	الرمان	والسرو،	طيور	البط	والحمام	والعنقاء	

ّ
َزك

)33(	Hartmut	Kühne,	Tell	Sheikh	Hamad:	The	Assyrian-Aramaean	Centre	of	Dūr-Katlimmu/Magdalu,	 in:	Dominik	
Bonatz-Lutz	Martin,	100	Jahre	archäologische	Feldforschungen	in	Nordost-Syrien	–	eine	Bilanz,	)Wiesbaden:	Harras-
sowitz	Verlag,	2013(,	235-258.

)34(	Manfred	Krebernik,	Die	Altorientalischen	Schriftfunde,	Ausgrabungen	in	Tall	Bi‘a/Tuttul,	Band	II,	)Saarbrücken:	
Saarbrücker	Druckerei	und	Verlag,	2001(.

)35(	Eva	Strommenger	–	Kay	Kohlmeyer,	Ausgrabungen	Tall	Biʿa/Tuttul,	Band	I,	)Saarbrücken:	Saarbrϋcker	Druckerei	
und	Verlag,	1998(.
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والطواويس(،	وعليهما	كتابات	سريانية	والتينية.)36(

ب.  تل خويرة

يقع	التل	بجوار	الحدود	السورية-التركية،	وسط	املسافة	بين	نهري	البليخ	والخابور.	تنقب	فيه	منذ	
1958	بعثة	أملانية،	كشفت	فيه	عن	آثار	من	األلفين	الثالث	والثاني	ق.م،	وعن	أرشيف	من	النصوص	

الكتابية	املسمارية	من	القرن	13	ق.م،	اتضح	من	خالله	أن	االسم	القديم	للموقع	كان	)خربه(.)37(

ت. حّمام التركمان

يقع	بجوار	قرية	حّمام	التركمان	جنوبي	تل	أبيض.	نقبت	فيه	بعثة	هولندية	منذ	1980،	وكشفت	
القديمة	 التاريخية	 العصور	 مراحل	 الحديث،	وشمل	 الحجري	 العصر	 من	 يمتد	 استيطان	 آثار	 عن	
با	Zalpa،	املدينة	املعروفة	في	املصادر	الكتابية	الحثية،	

ْ
جميعها.	ويرجح	أن	االسم	القديم	للموقع	هو	َزل

كنقطة	انطالق	للقوات	الحثية	نحو	شمالي	سورية	وداخلها.)38( 

ث. صبي أبيض

يقع	على	نهر	البليخ،	شمال	شرقي	حّمام	التركمان.	نقبت	فيه	بعثة	من	جامعة	أمستردام	الهولندية،	
وكشفت	عن	آثار	قرية	من	أواخر	العصر	الحجري	الحديث،	تعرضت	لحريق	ضخم،	وجدت	في	مساكنه	
كميات	ضخمة	من	األختام	املسطحة،	وآثار	من	عصر	حلف	)األلف	السادس	ق.م(،	ثم	هجر	املوقع	
.	ظهرت	أهميته	من	جديد	في	العصر	اآلشوري	الوسيط،	وإليه	يعود	مجمع	معماري	ضخم	

ً
زمًنا	طويال

يضم	قصًرا	ومساكن	ومخازن	ومشاغل	حرفية،	وكذلك	عثر	على	أرشيف	من	الكتابات	يعود	إلى	القرن	
13	ق.م،	ويوضح	تبعيته	مللوك	آشور.)39( 

)36(	Gábor	Kalla,	„Das	ältere	Mosaik	des	byzantinischen	Klosters	in	Tall	Biʿa“,	Mitteilungen	der	Deutschen	Orient-Ge-
sellschaftzu	Berlin,	123	)Berlin:	1991(	35-39.

Winfried	Orthmann,	Tell	Chuera	in	Nordost	Syrien.	Bericht	über	die	Grabungskampagnen	1986	bis	1992,	)Saarb- )37(
.)rücken:	Saarbrücker	Druckerei	und	Verlag,	1995

.)Maurits	N.	van	Loon	)Ed.(,	Hammam	et-Turkman	I,	)Istanbul,	1988 )38(

)39(	Peter	M.	Akkermans,	 I.	Rossmeisl,	“Excavations	at	Tell	Sabi	Abyad,	Northern	Syrien:	A	Regional	Centre	on	the	
Assyrian	Frontier”,	Akkadica,	66,	)Brussel:	1990(,	13-60.
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ضمن الجزيرة، تابعة ملحافظة حلب . 4

أ.  تل جرابلس

تل	ضخم	بجوار	مدينة	جرابلس.	يقطعه	خط	الحدود	السورية	التركية،	فيقسمه	قسمين،	شمالي	
تركي	بدأ	االهتمام	بالتنقيب	فيه	منذ	1908،	وجنوبي	سوري	اقتصر	العمل	فيه	على	مسح	أثري	جرى	
سنة	1992،	وبّين	وجود	آثار	تعود	إلى	ما	بين	األلف	6 – 3	ق.م.	بينت	مكتشفات	األلف	األول	ق.م	في	

ميش. )40( 
َ
ْرك

َ
القسم	التركي	أن	االسم	القديم	للموقع	هو	ك

ب. تل أحمر

يقع	على	الضفة	الشرقية	لنهر	الفرات	عند	مصب	نهر	الساجور	فيه،	جنوبي	جرابلس.	نقب	فيه	
األسترالي	 فيه	 التنقيب	 استأنف	 ثم	 	،1931-1929 بين	 	Thureau-Dangin تورو-دنجان	 الفرن�سي	
في	 بدأ	 املوقع	 في	 االستيطان	 أن	 واتضح	 بعد.	 من	عمله	 ينته	 ولم	 	1988 Bunnens	G.	سنة	 بونينس	
عصر	العبيد	)األلف	الخامس	ق.م(،	وتطور	خالل	األلفين	الثالث	والثاني	ق.م،	ولكن	أهمية	موقعه	
التجاري	كمعبر	مهم	على	الفرات	نحو	بالد	األناضول،	فاحتلها	الحثيون	وأطلقوا	عليه	اسم	مازواتي	

 .Masuwari	مسواري	ثم	،Mazuwati

	،Til-Barsib	برسيب	ِتل	وتدعى	اآلرامية،	عديني(	)بيت	مملكة	مركز	ق.م	العاشر	القرن	خالل	صارت	
التي	تجنبت	الحمالت	األشورية	بدفع	الجزية،	وأسهم	مهجرون	منها	في	بناء	القصور	امللكية	األشورية،	
العاصمة	 مدنها،	وحاصر	 كثيًرا	من	 ودمر	 إليه،	 بحمالت	عسكرية	 الثالث	 قام	شلمنصر	 ذلك	 ورغم	

ونهبها	سنة	856	ق.م،	وبّدل	اسمها	إلى	كار	شلمنصر	أي	)حصن	شلمنصر(.	

إلله	 حجرية	 أنصاًبا	 ضم	 ومعبد	 األشوري،	 االحتالل	 زمن	 من	 ملكي	 قصر	 عن	 املوقع	 في	 كشف	
ونقوش	 أشورية	 كتابات	 املوقع	 في	 كما	وجدت	 الوطني.	 في	متحف	حلب	 الطقس،	معظمها	معروض	

حثية-لوفية	بالكتابة	التصويرية.)41(

)40(	Edgar	Peltenburg,	„Tall	Ğ� arablus-Taḥtani“,	in:	Hartmut	Kühne	)Ed.(,	Archäologische	Untersuchungen	in	Syrien	
)5(,	Archiv	für	Orientforschung,	40-41,	)Wien,	1993-1994(,	230-231.	

)41(	Guy	Bunnens,	Tell	Ahmar	I;	1988	Season,	)Leuven:	Peeters,	1990(;	Tell	Ahmar	II:	a	new	Luwian	Stele	and	the	cult	
of	the	Storm-God	at	Til	Barsib-Masuwari,	)Louvain:	Peeters,	2006(.
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ت.  أرسالن طاش/ شيران

يقع	قرب	مدينة	كوباني	في	الجنوب	الغربي	منها.	في	سنة	1883	اكتشف	فيها	ضابط	نصبين	بازلتيين	
ضخمين	ألسدين،	تم	نقلهما	فيما	بعد	إلى	متحف	اآلثار	في	إسطنبول.	ثم	زار	املوقع	عدد	من	الرحالة	
Thureau- تورو-دنجان	 بإدارة	 فرنسية	 تنقيبات	 	1929-1928 خالل	 فيه	 بدأت	 حتى	 اآلثار	 وهواة	
وثالث	 م،	 	4 بعرض	 حجرية	 قاعدة	 فوق	 القرميد	 من	 املبني	 املدينة	 سور	 خاللها	 اكتشف	 	Dangin
وآخر	صغير	 ملونة،	 جدارية	 رسوم	 على	جدرانه	 وجدت	 التل	 أعلى	 في	 إداري	ضخم	 وقصر	 بّوابات،	
عشتار،	 لإللهة	 لعبادة	 ومعبد	مخصص	 العاج،	 من	 املصنوعة	 الفنية	 القطع	 من	 كثير	 فيه	 وجدت	
وأنصاب	حجرية	تمثل	أسوًدا	تم	نقلها	إلى	متحف	حلب	الوطني	وإلى	حديقة	الرشيد	بالرقة،	وقد	قام	
إلى	 ِقلت	

ُ
ن أثرية	كثيرة	 الكشف	عن	قطع	 إلى	ذلك	 2014،	يضاف	 بتدمير	األخيرة	سنة	 تنظيم	داعش	

متحف	اللوفر	بباريس.)42(

خامًسا: املواقع األثرية خالل عشر سنوات من الحرب في سورية )2021-2011)

أدى	اندالع	الثورة	في	سورية	إلى	أن	تتوقف	أعمال	البعثات	األثرية،	ثم	تسببت	حال	الفو�سى	وغياب	
العبث	والنبش	والحفر	العشوائي	غير	 إلى	 إلى	تعرض	املواقع	األثرية	معظمها	 الرقابة	اإلدارية	 إمكان	
ا	عما	يمكن	أن	تتم	التجارة	به،	أو	من	قبل	فصائل	وتنظيمات	لالستفادة	

ً
القانوني	من	قبل	أفراد،	بحث

يدوية	بسيطة،	 أدوات	 باستخدام	 تم	ذلك	 أعمال	عسكرية.	وقد	 تمويل	 في	 األثرية	 القطع	 من	تجارة	
وأحياًنا	آليات	ثقيلة.	

ويمكن	تصنيف	ما	حصل	في	ثالث	مراحل،	هي:)43(

)42(  Hannes	D.	Galter, 	„Die	Torlöwen	vo	Arslan	Tash,	Wiener	Zeitschrift	für	die	Kunde	des	Morgendes,	97,	)Wien:	
2007(,	193-211. 

)43(	تعتمد	معلوماتنا	عما	حصل	في	املنطقة	على	املتابعة	الشخصية	مع	زمالء	وطالب	سابقين	في	الداخل	السوري،	ما	يزال	بعضهم	يعمل	
www.Desteya-shunwaran.	سوريا	وشرق	لشمال	الذاتية	اإلدارة	-	الثقافة	هيئة	صفحة	في	املنشورة	التقارير	وعلى	اآلثار،	دوائر	في
https://www.	:2013	منذ	السورية،	باآلثار	املهتمين	الباحثين	من	مجموعة	تحررها	التي	السالم«	أجل	من	»التراث	صفحة	وفي		com

 /heritageforpeace.org

http://www.Desteya-shunwaran.com
https://www.heritageforpeace.org/
http://www.Desteya-shunwaran.com
https://www.heritageforpeace.org/
https://www.heritageforpeace.org/
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مرحلة سيطرة الفصائل املعارضة املسلحة . 1

سيطرت	فصائل	عسكرية	معارضة	عديدة	على	مناطق	واسعة	متفرقة	في	وادي	الفرات	ومحيطه	
ذلك،	وحصلت	 مواطنون	 فاستغل	 املنطقة،	 في	 اإلدارية	 الفو�سى	 آنذاك	 وانتشرت	 	،)2013-2012(
منها،	كما	 بناء	 نقل	مواد	 أو	 فيها،)44(	 السري	 العشوائي	 الحفر	 األثرية	من	خالل	 التالل	 تعديات	على	
تم	البناء	في	حرم	املواقع	األثرية،	ونهب	مقرات	البعثات	األجنبية	في	املواقع	التي	كانت	تنقب	فيها،	كما	

حصل	في	املواقع:	ماري،	صالحية	الفرات،	تل	شيوخ	تحتاني،	منباقة،	حموكر،	احمدي	وغيرها.	

ولعل	أوضح	مثال	على	ذلك	هو	ما	تعرض	له	موقع	صالحية	الفرات	)دورا	أوروبوس(	الذي	مورست	
الشعيطات(	 )قبيلة	 حمام	 أبو	 قرية	 أبناء	 من	 الثقاة	 أحد	 لنا	 روى	 وقد	 التخريب،	 أشكال	 كل	 فيه	
املجاورة	أن	تنظيم	الدولة	اإلسالمية	لدى	سيطرته	على	املنطقة	وجد	أن	هذا	املوقع	قد	تم	حفر	مئات	
الحفر،		وعلم	من	أعوانه	أن	كثيرين	تاجروا	بقطع	أثرية	مستخرجة،	فأدرك	أنه	لم	يبق	له	ما	يفيد،	
فقام	التنظيم	بجمع	أهالي	القرى	القريبة،	وفرض	عليهم	ضرائب	مالية	تعويًضا	عما	نهبوه،	وقد	كان	

هذا	أحد	أسباب	صراع	دام	بين	التنظيم	والقبيلة	انتهى	بمجازر	أودت	بحياة	املئات.		

وتعرض	موقع	تل	الحريري	)ماري(	للنهب	وتخريب	أجزاء	منه،	وتعرض	متحف	الرقة	للنهب،	واختفت	
حوالي	550	قطعة	أثرية	ثمينة	كان	قد	تم	إيداعها	في	املصرف	املركزي	بالرقة.

مرحلة سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( في مناطق وادي الفرات . 2
ومحيطها )2019-2013)

إذ	كلف	 بأعمال	مخططة	هادفة،	 الدولة	اإلسالمية	)داعش(	قام	 تنظيم	 بأن	 املرحلة	 تتميز	هذه	
أشخاًصا	متعاونين	معه	بالبحث	عن	اآلثار	ملصلحته	وفق	تراخيص،	وذلك	باستخدام	كل	ما	يلزم	من	
آليات	ثقيلة	بهدف	إخراج	اآلثار	وبيعها	لتمويل	التنظيم؛	كما	حصل	في	تالل	عجاجة،	مؤزر،	سورة،	
إلى	 تدفعه	 املكتشفة	 الضخمة	 الحجرية	 التماثيل	 نقل	 صعوبة	 وكانت	 وغيرها.	 حمد،	 شيخ	 حمام،	

تحطيمها	ألنها	)أصنام(	ال	يستطيع	اإلتجار	بها	بسهولة.

ا	عسكرية	تحصينية،	كما	فعل	في	تل	براك،	وتل	
ً
ولجأ	التنظيم	إلى	استخدام	املواقع	األثرية	نقاط

)44(	على	سبيل	املثال؛	نشير	إلى	أن	التقارير	املنشورة	في	www.Desteya-shunwaran.com	تذكر	أن	فرق	املتابعة	رصدت	حصول	
تنقيب	سري	عبر	استخدام	آليات	ثقيلة	حفرت	أكثر	من	27	حفرة،	بأحجام	وأعماق	مختلفة	في	تل	مؤزر،	جنوب	غربي	الحسكة.

http://www.Desteya-shunwaran.com
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ا	
ً
احمدي،	وتل	محمد	دياب،	وتل	الحريري،	وجرف	أجزاء	منها،	ورفع	سواتر	ترابية،	وحفر	خنادق	وأنفاق

ضمن	التالل	الستخدامات	عسكرية،	كما	في	تل	احمدي،	تل	البيعة،	قصر	البنات.

عجاجة،	 خويرة،	 تالل:	 مثل	 العسكري،	 القصف	 تبادل	 عمليات	 خالل	 للدمار	 تالل	 وتعرضت	
حالوة،	سويحات،	منباقة،	الشيخ	حسن،	الشيخ	حمد،	تل	البيعة،	حمام	التركمان،	تل	العبر.

إن	ما	حصل	ملتحف	الرقة	الواقع	في	وسط	املدينة	يشكل	حالة	كارثية	متميزة،	فقد	تعرض	للقصف	
دة	كهربائية	في	حديقته	

ّ
ل	إلى	مطعم،	وُوِضعت	مول والحريق،	وُنِهبت	موجوداته	بصورة	شبه	كاملة،	وُحّوِ

قلت	إلى	مطار	الطبقة	العسكري،	ثم	اختفت،	وبعد	تحرير	املطار	
ُ
ن	أن	القطع	املنهوبة	ن

َ
الخارجية.	وُيظ

وجد	املعنيون	بقايا	قليلة	منها	مرمية.

في . 3 الذاتية  واإلدارة  )قسد(  الديمقراطية  سوريا  قوات  سيطرة  مرحلة 
الجزيرة )2021-2014)

)قسد(	 الديمقراطية	 سوريا	 قوات	 وبدأت	 	،2014 مطلع	 في	 الجزيرة	 في	 الذاتية	 اإلدارة	 عِلنت	
ُ
أ

ست	هيئة	خاصة	باآلثار	بهدف	حماية	املواقع	 ّسِ
ُ
العسكرية	تسيطر	على	القسم	األكبر	من	مناطقها.	ثم	أ

واملتاحف.	 املواقع	 حالة	 وتوثيق	 املنهوبة،	 األثرية	 بالقطع	 التجارة	 ومنع	 عليها،	 التعديات	 من	 األثرية	
نت	كوادر	شاّبة	من	املتخرجين	في	أقسام	اآلثار	في	جامعات	دمشق	وحلب	والفرات.	 وُعّيِ

وبذلك	برز	وضع	جديد	في	مجال	إدارة	شؤون	اآلثار	في	محافظات	الجزيرة	الثالث،	ففي	دير	الزور	ال	
ا	مباشًرا،	وفي	الرقة	تشرف	هيئة	اآلثار	التابعة	لإلدارة	الذاتية	وحدها،	أما	في	

ً
توجد	جهة	مشرفة	إشراف

الحسكة	فتشرف	الهيئة	إلى	جانب	مديرية	اآلثار	التابعة	للنظام	)في	الحسكة	وشعبة	القامشلي(	التي	
يداوم	موظفوها	في	مكاتبهم	من	دون	أي	دور	عملي،	ويحصل	تعاون	بين	الطرفين	عند	اللزوم.

األثرية،	 التالل	 ملتابعة	حالة	 الهيئة	بجوالت	ميدانية	 أفضل،	حيث	قامت	 الوضع	بصورة	 انتظم	
موزان،	 تل	 بعثة	 مقر	 مثل	 األجنبية،	 األثرية	 للبعثات	 متميزة	 مقرات	 وحماية	 املخالفات،)45(	 وقمع	
فخيرية،	 بيدر،	 بازار،	 جاغر	 ليالن،	 )حموكر،	 التالل	 بعثات	 مثل	 أخرى،	 مقرات	 موجودات	 نت	 مَّ

َ
وأ

تنينير،	خويرة(،	وازدادت	املراقبة	واملتابعة.	وتمارس	الهيئة	جزًءا	من	عملها	بالتعاون	مع	أجهزة	األمن	

لت	إلى	الجهات	القضائية	املختصة،	 )45(	ورد	في	تقرير	هيئة	اآلثار	في	الجزيرة	رقم	126،	أنها	رصدت	56	مخالفة	خالل	سنة	2016،	وُحّوِ
  www.Desteya-shunwaran.com	:راجع
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في	 وتحفظها	 املسروقة،	 املقتنيات	 وتحجز	 اآلثار،	 تجار	 على	 القبض	 تلقي	 التي	 )األساييش(	 الداخلي	
مكان	مجهول.	

واملثير	في	األمر	أن	هيئة	اآلثار	التابعة	لإلدارة	نفسها،	وشعب	اآلثار	التابعة	للنظام	ال	علم	لها	بمصير	
تلك	القطع	األثرية.	وهذا	يعني	أنها	بعيدة	عن	إشراف	مختصين،	وقد	يكون	حفظها	يحصل	بطريقة	

غير	علمية	تعرضها	للتلف	بمرور	الزمن،	وبذلك	ليس	هناك	معنى	للحماية	بهذا	األسلوب.

	حال	التالل	األثرية	في	الجزيرة	معظمها،	ونشروها	في	
ً

وثق	العاملون	في	هيئة	اآلثار	توثيًقا	مفصال
موقع	الهيئة	األلكتروني،	وأنجزوا	أعمال	الترميم	في	عدد	من	املواقع،	أبرزها	موقع	تل	بيدر	وتل	موزان	
)بتمويل	من	البعثة	األميركية	املنقبة	في	املوقع(	وباالستفادة	من	دعم	منظمات	أوروبية،	مثل	منظمة	
)التحالف	الدولي	لحماية	التراث	في	مناطق	الصراعات	ALIPH(	السويسرية.	وتحسن	الوضع	في	متحف	
الرقة،	حيث	أعيد	ترميمه	بدعم	من	منظمة	مدنية	فرنسية	تدعى	guild	La،	ويقوم	حالًيا	فريق	أملاني	
وهولندي	بالتعاون	مع	هيئة	اآلثار	بمشروع	لوضع	قاعدة	بيانات	للقطع	األثرية	الباقية	فيه،	واملكتشفة	

في	مواقع	املحافظة.

أنجزت	الهيئة	حمالت	توعية	بين	املواطنين	لتوضيح	أهمية	املحافظة	على	التراث،	وأقامت	معرًضا	
تصويرًيا	ألهم	املكتشفات	األثرية	في	املنطقة،	وأعدت	فيلًما	وثائقًيا	عن	آثار	تل	موزان،	وعرضته	في	

صاالت	عدة	ضمن	مناطق	الجزيرة.

 دور النظام السوري. 4

باستثناء	 السورية،	 الجزيرة	 في	 اآلثار	 املحافظة	على	 في	 دور	 أي	 السوري	 النظام	 يظهر	ألجهزة	 لم	
قيامها	بنقل	مقتنيات	متحف	دير	الزور	معظمها،	ومن	تبقى	من	الكوادر	العاملة	فيه	إلى	دمشق،	ثم	
تحويل	املتحف	إلى	مركز	عسكري.	كما	حولت	متحف	الحسكة	الواقع	في	وسط	املدينة	الذي	كان	في	

املراحل	األخيرة	من	إنشائه	إلى	مركز	عسكري	أيًضا.	

سادًسا: آفاق املستقبل 

في	الجزيرة	السورية	وسورية	عامة،	 التفكير	فيها	لتحسين	الوضع	األثري	 ثّمة	مهمات	كثيرة	يجب	
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العالقة	 وتنظيم	 وطنية،	 كوادر	 وتأهيل	 األثري،	 والتنقيب	 األثرية،	 املواقع	 حماية	 مجال	 في	 وذلك	
وتنشيط	 وتطويرها،	 باملتاحف	 واالهتمام	 اآلثار،	 بأهمية	 الشعبية	 والتوعية	 األجنبية،	 البعثات	 مع	
يتطلب	جهًدا	علمية	وإدارية	مكثًفا،	 	أن	ذلك	 الثقافية	والعلمية،	وغير	ذلك.	وال	شكفي	 املنشورات	
الثقافي.	ويمكن	طرح	 والتراث	 باآلثار	 عنى	

ُ
ت ويمكن	االستفادة	من	مساعدات	منظمات	وجهات	دولية	

؛	بعد	االنتقال	إلى	مرحلة	سياسية	جديدة	ونظام	حكم	
ً

تصورات	أولية	عّما	يمكن	القيام	به	مستقبال
مختلف،	نوجزها	باآلتي:

متابعة	اآلثار	السورية	املنهوبة	التي	وصلت	إلى	دول	الجوار	وغيرها،	واملطالبة	باستردادها؛	عبر	. 1
القنوات	الرسمية،	ووفق	القوانين	الدولية.

زيادة	عدد	العاملين	في	مديريات	اآلثار،	فليس	من	املنطق	أن	يشرف	نحو	عشرين	موظًفا	على	. 2
أكثر	من	ألف	موقع	أثري	في	محافظة	الحسكة،	وال	يختلف	الوضع	في	محافظتي	دير	الزور	والرقة،	
واملحافظات	السورية	األخرى.	وباملقابل	نجد	أن	أقسام	اآلثار	تخرج	سنوًيا	من	500	شاب	وشابة	في	

مقتبل	العمر،	وال	يجدون	فرصة	للعمل.		
أن	يكون	في	كل	محافظة	متحف	خاص	مناسب	يضم	آثار	مواقعها،	وفي	الجزيرة	بناء	متحف	. 3

آثار	 لنقل	 تمهيًدا	 املنتهي،	 شبه	 الحسكة	 متحف	 وتأهيل	 متحفها،	 دمار	 بعد	 الرقة	 في	 مناسب	
املحافظة	املوجودة	في	متحف	دير	الزور،	وافتتاح	صاالت	العرض	فيه.

	كثيرة	العدد،	بلغت	حتى	اآلن	نحو	مئة	بعثة،	. 4
ً
البعثات	األثرية	األجنبية	املنقبة	في	سوريا	عامة

وهو	أمر	يحتاج	إلى	مراجعة	للتحقق	من	مؤهالتها،	وإنجازاتها،	ووضع	ضوابط	لعملية	النشر	العلمي	
للمكتشفات،	فقد	تبين	من	الوضع	السابق	أن	بعثات	كثيرة	تتوقف	عن	العمل	سنوات	ثم	تعود،	

وأخرى	تتأخر	في	نشر	نتائج	أعمالها	سنوات	عديدة	من	دون	مبرر.	
التوقف	عن	أكذوبة	)بعثة	...-سورية	مشتركة(،	والبدء	بتأهيل	كوادر	وتشكيل	بعثات	تنقيب	. 5

املهاجر،	وفرض	 في	 السوريين	 الباحثين	 لتحقيق	عودة	عدد	وفير	من	 الجهد	 ببذل	 وطنية،	وذلك	
تدريب	طالب	اآلثار	في	الجامعات	السورية	ضمن	البعثات	األجنبية،	بأن	تضم	كل	بعثة	عدًدا	صغيًرا	

منهم،	خالل	مواسم	التنقيب	التي	تتم	عادة	خالل	العطلة	الدراسية	الصيفية.	
الجامعات؛	. 6 في	 اآلثار	 أقسام	 مستوى	 لتطوير	 العالي	 التعليم	 وزارة	 مع	 والتنسيق	 التعاون	

من	حيث	املناهج	والبرامج	التدريبية	العملية.	لقد	تأخرت	سوريا	كثيًرا	في	افتتاح	أقسام	اآلثار	في	
الجامعات،	فقد	افتتح	القسم	ألول	مرة	في	جامعة	دمشق	1996؛	أي	بعد	أن	كانت	عشرات	البعثات	
األجنبية	تنقب	في	سورية.		وشهدت	اآلونة	األخيرة	افتتاح	ستة	أقسام	جديدة	بشكل	اعتباطي؛	فهي	
تفتقر	إلى	الكوادر	التعليمية،	ويدرس	فيها	غير	املتخصصين	غالًبا،	ما	يؤدي	إلى	تخريج	أعداد	كبيرة	

ال	تمتلك	معرفة	حقيقية	بالتخصص.	
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التنسيق	مع	وزارة	السياحة	لتنشيط	السياحة	األثرية،	فمقومات	الجذب	السياحي	متوافرة	. 7
بشكل	واسع	في	سورية،	ويمكنها	أن	تكون	إضافة	مهمة	إلى	االقتصاد	الوطني.ارتباط	اآلثار	بجوانب	
الحياة	الثقافية	أمر	صحيح،	ولكنها	من	الناحية	العملية	ذات	مسالك	خاصة.	ولذلك	فإن	ارتباطها	
بوزارة	الثقافة	يؤدي	-كما	بينت	تجربة	الفترة	املاضية-	إلى	هامشية	االهتمام	بها،	ومن	األفضل	أن	

تكون	ضمن	اهتمام	وزارة	خاصة	بها؛	كما	هي	الحال	في	مصر.

املصور	)1(:	املواقع	األثرية	املنقبة	في	الجزيرة	السورية

Anastasio,	Stefano,	The	Archaeology	of	Upper	Mesopotamia,	348.	
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