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الكتاب عىل ثناء

تاريخ يف وغموًضا إثارة العمليات أكثر من واحدة يصف اآلِرس الكتاب هذا
األحداث خالل كالين يقوُدنا الربونزي. العرص حضارات انهيار وهي البرشية؛
الباعثة القصرية الرحلة هذه يف نتبُعه ونحن ولكن آالفعام، ثالثة منذ جرت التي
لحضارات يُمكن كيف ُمستمرة: ة محريِّ تساؤالت بباِلنا تَخطر الفضول، عىل

لنا؟ مجدًدا هذا يحدث أن يُمكن وهل تَختفي؟ أن مزدهرة

اللثام «إماطة لكتاب املشارك املؤلف فنكلشتاين، إرسائيل
إرسائيل حول اآلثار لعلم جديدة رؤية املقدس: الكتاب عن
املقدسة» نصوصها وأصول القديمة

أفضل [إنه] … التاريخ ألغاز أعظم من واحد قصة لنا يَحكي «١١٧٧ق.م» كتاب
التاريخ. يف التحوُّل نقاط من لواحدة اآلن حتى رسد

كتاب مؤلف موريس، إيان
الراهن؟» الوقت يف الغرب يسود «ملاذا

فقد العالم؛ تاريخ يف الرئيسية الحقب إحدى هو امليالد قبل عرش الثاني القرن
املتوسط ورشق آسيا غرب يف ُمسيِطرة كانت التي واملمالك اإلمرباطوريات انهارت

املتأخر. الربونزي العرص يف
«تشويس» مجلة



١١٧٧ق.م.

إىل أدَّت قد تكون أن يُمكن التي املتغريات من واسعة مجموعة يَستكشف كالين
الجفاف، وموجات واملجاعات، الزالزل، ومنها الحقبة، هذه يف املجتمع اختالل

البحر». «شعوب بواسطة الغزو عمليات وخاصة والحروب،
ويكيل» «بابليرشز مجلة

باآلثار املهتم العادي والشخص للطلبة يقدِّم … االستيعاب وسهل ل عرضمفصَّ
األطالل. بني من النقاشات من تربز التي الثرية للصورة تصوًرا

إيد» هاير «إنسايد مكليمي، سكوت

وهي َطموحة؛ ًة مهمَّ لنفسه كالين إتش إريك وضع امُلمتع، الجديد الكتاب هذا يف
العرص يف املتوسط حضاراترشق وقوة ثراء حول القرَّاء عامة ف يُثقِّ أن يجب أنه
بمعرفة ون يهتمُّ قرَّاءه يَجعل أن ذلك بعد عليه بل فحسب، ذلك وليس الربونزي،
واملمالك، اإلمرباطوريات، هذه جابهت ١٢٠٠ق.م، عام حوايل ما وقت يف أنه،

مطلًقا. منها تتعاَف لم التي الكوارث من مجموعة واملدن

كريستول، سوزان
ستاندرد» ويكيل «ذا مجلة

بوضوح كالين ع يَُجمِّ ني. املختصِّ لغري املكتوبة األكاديمية املعرفة عىل رائع مثال
للعرص الكربى اإلمرباطوريات بني التفاعالت عن لالهتمام املثرية القصة خيوط
رت تبخَّ وكأنها تبدو أنها يف السبب تُفرسِّ منطقية نظرية ويَُقدِّم ر املتأخِّ للربونزي

. حارٍّ يوم عرص يف املاء كبخار برسعة
رايس، فريد
وورلد» ُجوِيش دييجو «سان مجلة

للسنوات السياسية الجغرافيا بني ُمخيفة تشابُه أوجه عن كالين عمل يكشف
نَحيا الذي والعرشين الحادي والقرن امليالد قبل عرش الثاني القرن من األوىل
ولكنه تاريخ، كتاب هو الحضارة» انهيار عام «١١٧٧ق.م: كتاب اليوم. فيه
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الكتاب عىل ثناء

كاشًفا حكايته، إىل القرَّاء كالين يجتذب جيدة. بوليسية روايًة كان لو كما يَبدو
حقيقية، لكونها نظًرا للغاية مشوقة حكاية إنها لها. رسِده خالل مفاجآٍت عن

املعارص. عاَلمنا مُلقتىضحال وملطابقِتها
صحيفة الرداس، مارك
تكساس) (جالفستون، نيوز» دييل «ذا

لالهتمام. إثارة العام هذا كتب أكثر من واحًدا كالين كتب لقد
ليندرينج، جونا
هاندلزبالت» يس آر «إن صحيفة

فهمه. القرَّاء عموم عىل يَْسُهل … ذلك ومع للباحثني، للغاية َقيٌِّم كتاٌب
جابرييل، ريتشارد
كوارتريل» هيستوري «ميليتريي مجلة

القوة مصدر هي له وقراءته النيصِّ السجلِّ زمام يَملك كالين أن الواضح من
للكتاب. الحقيقية

توداي» «هيستوري مجلة ناب، برنارد إيه

وَشيِّق. بالحيوية مفَعم بأسلوٍب مكتوب [الكتاب]
مكجاها، مايكل
ريفيوز» بوك آند ميديا إيست «ميدل دورية

أعظم من لواحٍد متعمٌق تحليٌل هو الحضارة» انهيار عام «١١٧٧ق.م: كتاب
بشدة. بقراءته أُويص … البرشي التاريخ ألغاز

كوكس، إيه جيمس
ريفيو» بوك «ميدويست مؤسسة
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١١٧٧ق.م.

واألروع … مقبولة تقييم إعادة يف للبحث الراهنة الحالة برباعٍة يَْدِمج العمل هذا
هذه فيه كانت الذي املأزق بني التشابه أوجه عىل القائمة الحبكة هو ذلك من

حاليٍّا. فيه هي والذي سنة آالف ثالثة منذ املنطقة
كيفوال، باربرا
ريفيو» هيستوريكال أمريكان «ذي دورية

التي املضطربة األحداث عىل تركز التي املنشورة األعمال من ا جدٍّ القليل يوجد
«١١٧٧ق.م: كالين كتاب يربز … ١٢٠٠ق.م عام حوايل املتوسط رشق يف وقعت
وأغزرها الكتب أفضل من واحًدا بوصفه الكتب بقية وسط الحضارة» انهيار عام
… بوليسية رواية هيئة عىل مقدَّم الكتاب هذا … البحثية الناحية من تدقيًقا
حتى يدك من تدَعه أن يف ترغَب فلن قراءته، تبدأ إن ما أنك هو املؤكد األمر

تُنهيه.
أوريجينز» «إينشانت مجلة

تحلُّلها. وأدلة تتبُّعها قرائن ن تتضمَّ آرسة بوليسية قصة
إيجيبت» «إينشانت مجلة جي، إس

عنه. غنى ال كتاب إنه
جورنال» «بروسلز مدونة ِبرتونيو، إف توماس

ممتازة، قيمة وذو للغاية، معقولة حجًجا ن ويتضمَّ شديدة، بحرفية مكتوب عمل
قادمة. لفرتة ر املتأخِّ الربونزي العرص لدراسات العمل أطر أولويات د وسيُحدِّ

أول» فور «كالسيكس مؤسسة جزنز، بيرت

األكاديميني. الُكتاب من الكثري مع به تشعر الذي امللل يتجنَّب … مبهر [عمل]
أفالم مخرج برييسفورد، بروس
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الكتاب عىل ثناء

تجعل ال بطريقة كتبه ولكنَّه عظيمة، بحثية قيمة ذا عمًال كالين إتش إريك كتب
أيًضا. ا تامٍّ استيعابًا يستوعبه بل فحسب، يفهمه … املتخصص غري

هيستوري» «أوبن مؤسسة فينسنت، دون
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مويل، دي جيمس إىل الكتاب هذا أُهدي
الكتاب، هذا يف املعروضة القضايا مناقشة أمىضيف الذي

لطالبه، وتقديمها
القرن. نصف يُقارب ما





وتقدير شكر

يشء، أي وقبل أوًال لذلك، هذا؛ مثل كتابًا أكتب أن يف طويل وقت منذ رغبٌة لديَّ كان
ونشاط بهمة ساعد ثم يبدأ املرشوع هذا جعل الذي تيمبيو، لروب شكري بخالص أتوجه
كذلك الطباعة. مرحلة إىل وصوًال املعتادة املتزايدة املتاعب عرب به مروًرا املؤلَّف د تعهُّ يف
املوعد عن اليشء بعض متأخر وقٍت يف النهائي، املؤلَّف ظهور انتظار يف هائًال صربًا أبدى
أول ليكون الكتاب عىل االختيار يقع أن البالغ رسوري دواعي ومن األصيل. املتوقع النهائي
جامعة نرش دار تنرشها التي القديم» التاريخ يف تحول «نقاط الجديدة؛ السلسلة يف كتاب

تيمبيو. وروب سرتاوس باري إرشاف تحت برينستون،
جورج لجامعة التابع الجامعية املالية التسهيالت لصندوق بالفضل مدين أنني كما
عساف ومنهم والزمالء، األصدقاء من للعديد وكذلك يل، صيفي راتٍب رصف عىل واشنطن
ماكاف، وكيفن ليفرياني، وماريو أوسيشكني، وديفيد فنكلشتاين، وإرسائيل ياسور-النداو،
موريس، وإيلني باركاك، وسارة إفيان، ِبن-دور وشرييل بوالك، وسيمال َجنْج، ورينهارد
بالكتاب. صلة ذات موضوعات عن مفيدة محادثات معهم أُجريَت الذين بلومسرت، وجيفري
وجانا ماكاف، وكيفن َجنْج، ورينهارد بيل، كارول إىل خاص بشكر أتوجه أن أيًضا أود
عىل ياسور-النداو وعساف سيلربمان، ونيل شيلتون، وكيم روبرتس، وجاريث ميناروفا،
معيَّنة؛ أسئلة عن مفصلة إجابات تقديمهم أو منهم إياها طلبي عند علمية ملواد إرسالهم
ومراجَعني ويست، وجيم وباريسرتاوس، بوداني، وأماندا هيتشكوك، ولويز هيلم، وراندي
الجمعية إىل أيًضا بالشكر أتوجه عليه. والتعليق بالكامل املؤلَّف قراءة عىل مجهوَلني
لجامعة التابع الرشقية الدراسات ومعهد جيوجرافيك)، (ناشيونال الوطنية الجغرافية
بعرض اإلذن عىل مرص، استكشاف وجمعية للفنون، املرتوبوليتان ومتحف شيكاجو،

الكتاب. هذا يف تظهر التي األشكال بعض



١١٧٧ق.م.

ألبحاثي طة ومبسَّ محَدثة معالجة تُمثل الكتاب هذا يف املحتواة املادة من الكثري
مدى عىل ظهرت التي ر املتأخِّ الربونزي العرص أثناء الدولية العالقات عن ومنشوراتي
الباحثني من الكثري واستنتاجات ألبحاث بالطبع باإلضافة أكثر، أو املاضينَي الَعقَدين
املتنوعة الدوريات ونارشي ملحرِّري باالمتنان املقرتن بالشكر أيًضا أتوجه لذا اآلخرين؛
عىل الصلة، ذات السابقة ومنشوراتي مقاالتي بعض فيها ظهر التي امُلحرَّرة واألعمال
َلت ُعدِّ ما غالبًا أنها من الرغم عىل الكتاب، هذا يف املادة تلك عرض بإعادة يل السماح
تيمبوس نرش دار من دافيسون ديفيد إىل خاص بشكر أتوجه هؤالء بني ومن ثَت. وُحدِّ
وجيمس أودييس»؛ «أركيولوجي ومجلة مينهارت جاك وكذلك ريباراتوم/أركيوبريس،
سكول بريتش ذا أوف «آنيوال وحولية ويب وفريجينيا «إكسبيديشن»؛ ومجلة ماثيو آر
وروبري «مينوس»؛ وكتاب بااليما وتوم إل؛ دي يس نرش ودار كوهني ومارك أثنز»؛ آت
املعارص»؛ «الباحث بوكس/سلسلة ريكورديد نرش ودار وايت وإد «إيجه»؛ وسلسلة الفيني
تشافاالس، ومارك تشانيوتيس وأنجيلوس الوطنية؛ الجغرافية والجمعية براون وجاريت
املراجع، وقائمة الحوايش داخل بوضوح، أوثِّق لكي وسعي يف ما كل بذلُت لقد وآخرين.
الكتاب. هذا يف املعروضة للبيانات السابقة مناقشاتي عىل فيها العثور يُمِكن التي املنشورات
أي منشورات من أو السابقة منشوراتي من سواء نوع، أي من اقتباس أو صياغة وأي
يف ح تُصحَّ وسوف مقصود غري سهو محُض هي مصدرها إىل منسوبة غري آخر، باحث

الرضورة. حسب املستقبلية، الطبعات
املحادثات من الكثري عىل ديان، زوجتي، أشكر أن أودُّ ليسآخًرا، بالتأكيد ولكن وأخريًا،
املساهمات من جملة فمن الكتاب. هذا بمادة متعلِّقة جوانب حول التفكري عىل املحفزة
وأنشأت التعقيد، ونظرية االجتماعية الشبكات تحليل موضوعي عىل أطلعتْني األخرى،
صربهم عىل وأبنائي هي أشكرها أن أيًضا أودُّ الكتاب. يف املستخدمة األشكال من بعًضا
املحكم التحرير من النص استفاد دائًما، الحال هو وكما الكتاب. هذا عىل أعمل كنت بينما

كالين. جيه مارتن ألبي، النقدية والتعليقات
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السلسلة ر مقدمةحمرِّ

يف كتاب كل القديم». التاريخ يف تحول «نقاط ى تُسمَّ سلسلٍة من جزءٌ هو الكتاب هذا
ما دائًما التي النقاط، هذه القديم. العالم يف حاسمة لحظة أو ا مهمٍّ حدثًا يتناول السلسلة
جديًدا. منًحى التاريخ فيها اتخذ نقاًطا كانت وقائعها، بدرامية وكثريًا باالضطراب اتَّسمت
أسبابها عىل تركيزنا وينصبُّ منسية. أو شهرة ذات كانت سواء أهمية، ذات لحظات وهي
رسد بكيفية دراية عىل علماء هم السلسلة مؤلِّفو الزمني. توقيتها عن فضًال وكيفيتها،

األبحاث. أحدث َجْعبتهم يف يَمتلكون ورواة قصة؛
دراسة يف النطاق واسعة اتجاهات القديم» التاريخ يف تحول «نقاط سلسلة تعكس
بعبارة أو الكالسيكية؛ النصوص مع القديمة اآلثار علم كتاٍب كل يَْدِمج القديم. العالم
جانب إىل النخبة حياة الكتب وتتناول األدبية. والثقافة املادية األدلة بني يمزج أخرى،
اليوناني العالم تناول يف نفسها السلسلة تحرص وال الناس. من العامة لحياة تناولها
اليونان شعبي جانب إىل نفحص، فنحن بالتأكيد. ُصلبها ذلك، مع يشكل، الذي الروماني
اليونان احتلَّها أرٍض عىل عاشت التي الرومانية وال اليونانية غري الشعوب الجارَّين، وروما

الغرب. وكذلك الرشق يف األوسع، القديم العالم وشعوب وحضارات والرومان،
أي من أكثر اليوم، فنحن القديم. التاريخ الستكشاف رائًعا وقتًا الحايل وقتنا يعد
جذاب أمر أنه كما للحارض، لفهمنا أساسيٍّا يعترب القديم املايض فهم أن ندرك مىض، وقت

ذاته. حد يف
العرص انتهاء حدث تأثري يفوق القديم العالم تطور عىل تأثريٌ قليلة ألحداث كان
التي العظيمة املدن ودويالت املمالك فيه انهارت الذي الوقت هو ذلك كان الربونزي.
وحكايات كاألهرامات، مذهلة أثرية أبنية وراءها وخلََّفت التاريخ. قبل فيما موجودة كانت
حرب قصة هيئة يف صياغتها إعادة إىل األمر انتهى التي الحكايات مثل بصعوبة نتذكَّرها
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وكأنها الفاجعة بدت الربونزي، العرص انتهاء فرتة عاشوا الذين ألولئك البطولية. طروادة
فتحت الحدود الهائلة العظيمة الربونزي العرص دول نهاية فإن ذلك ومع العالم. نهاية
األوىل األلفية عالم وهو إنسانية، أكثر نطاق عىل جديد عالم ظهور أمام مرصاعيه عىل الباب

هذا. يومنا إىل فيه نعيش زلنا ما الذي العالم امليالد، قبل
سنة ملرص البحر شعوِب غزو بحدِث الحضارة» انهيار عام «١١٧٧ق.م: كتاب يبدأ
العرص إىل فيأخذنا سابقة. وسنوات أخرى أماكن إىل النقطة تلك من وينتقل ١١٧٧
مجموعة ويَستعرض امليالد، قبل عرش الخامس للقرن املجيدة األيام يف ر املتأخِّ الربونزي
ذلك وبعد الحيثيني. إىل إرسائيل ومن اليونان، إىل الرافدين بالد من الحضارات من مختلفة
براعة ثمة عاَلًما. قوََّضت التي واألحداث والشخصيات، الطرائق، إىل القرون عرب ينطلق
يف كما بالضخامة املعروضة التفاصيل وتتَّسم الكتاب. سائر يف تظهر األدلة تحري يف
ق وبالتعمُّ ١١٩٠ق.م، حوايل أوغاريت السورية امليناء مدينة خراب عن الواردة التفاصيل
املقطعية األشعة باستخدام آمون عنخ توت امللك جمجمة تصوير تفصيلة ذكر يف كما
وفاته. إىل أدَّت ما هي تكون أن املحتَمل من والتي ساقه، كرس بعد أصابته، التي والَعدوى
الربونزي العرص بني ما األصداء درامي، وحسٍّ وذكاء بجرأة كالين، إريك يستكشف
ال قد األوسط. الرشق يف حرب إىل ُمناخي وتغري اقتصادية أزمة من بدءًا وزمننا، املتأخر

كذلك. يكون أن يستحق لكنه الناس، من للكثري معروًفا ١١٧٧ق.م عام يكون

سرتاوس باري

22



تصدير

وجود مع ومرص، وسوريا، ليبيا، الثورات واجتاحت لها. يُرثى حالة يف اليونان اقتصاد إن
تلك يف تتورَّط أن تخىش وتركيا داخلها. الرصاعات نريان جون يؤجِّ أجانب ومحاربني ُدَخالء
وتطلق عدوانية، نزعة تُبدي وإيران بالالجئني. تعجُّ واألردن إرسائيل. وكذلك الرصاعات،
٢٠١٣ سنة يف الحال هو هذا أليس االضطراب. من حالة يعيش العراق بينما التهديدات،
عام آالف ثالثة من أكثر منذ ١١٧٧ق.م، سنة يف الوضع أيًضا كان ولكنه بىل، ميالديٍّا؟
تلو الواحدة الربونزي العرص يف املتوسط البحر منطقة حضارات انهارت عندما مضت،
يف محورية لحظة هذه كانت لقد الغربي. العالم ومستقبل مسار األبد إىل ًة ُمغريِّ األخرى،

تحول. نقطة القديم للعالم مثَّلت التاريخ،
ألَفي من يقرب ما األدنى والرشق ومرص، إيجه، منطقة يف الربونزي العرص استمر
قرون بعد النهاية، حانت وعندما ١٢٠٠ق.م سنة بَُعيْد إىل تقريبًا ٣٠٠٠ق.م سنة من عام،
املتحرضِّ املتوسط البحر أقاليم عالم بغالبية الحال انتهى والتكنولوجي، الثقايف التطور من

مرص، إىل الغرب يف وإيطاليا اليونان من تمتدُّ شاسعة مساحة يف مأساوية نهاية إىل والدويل
وممالك كبرية إمرباطوريات انهارت ما ورسعان الرشق. يف الرافدين وبالد كنعان، ومنطقة
الباحثون اعتربها انتقالية، فرتة حلت وبنهايتها ر. لتتطوَّ قرونًا استغرقت قد كانت صغرية،
جديدة ثقافية نهضة تظهر أن قبل قرون ومرت العالم. به يمرُّ عرصظالم مىضأول فيما
الصورة عىل الغربي املجتمع لتطور الطريق ممهدة األخرى، رة املترضِّ واملناطق اليونان يف

الحارض. وقتنا يف عليها نعرفه التي
الربونزي العرص حضارات بانهيار األول املقام يف يُعنى الكتاب هذا أن من الرغم عىل
ن يتضمَّ قد فإنه مضت، سنة آالف ثالثة من أكثر منذ االنهيار ذلك إىل أدَّت التي والعوامل
للحدود واملتجاوزة العاملي الطابع ذات املعارصة مجتمعاتنا منها تستفيد أن يمكن دروًسا
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الربونزي العرص عالم بني مقارنة هناك تكون أن يُمكن ال أنه للبعض يخال قد الوطنية.
أوجه من يكفي ما فثمة ذلك، ومع التكنولوجيا. عىل املعتمدة الحالية وثقافتنا املتأخر
االقتصادي؛ التجاري التبادل وحظر الدبلوماسية البعثات تشمل التي االثنني— بني التشابه
وحاالت الفخمة واألعراس امللكية؛ واالغتياالت القتل وعمليات والفدية، الخطف وعمليات
امُلناخي والتغري د؛ املتعمَّ العسكري والتضليل الدولية واملؤاَمرات السارة؛ غري الطالق
التدقيق من بمزيد النظر من يجعل ما — اثنتني أو سفينة تحطم وحتى والجفاف؛
عام؛ آالف ثالثة من أكثر منذ موجودة كانت ما حقبة وأماكن وأشخاص، أحداث، يف
االقتصاد يف القديم.1 التاريخ بدراسة متعلقة أكاديمية عملية مجرد كونه عن يزيد أمًرا
وثورات اليابان يف تسونامي وأمواج الزالزل مؤخًرا به عَصَفت عالٍم ويف املعارص، العاملي
ثروات تتشابك واليمن، وسوريا، وليبيا، وتونس، مرص، يف الديمقراطية العربي» «الربيع
يشمل عاَلمي نظاٍم إطار يف له انفصام ال تشابًكا وأوروبا املتحدة الواليات واستثمارات
وجوَد املحتمل من فإن ثَمَّ، ومن للنفط؛ املنتجة األوسط الرشق ودول آسيا رشق أيًضا
كانت لحضارات املتناثرة البقايا فحص من استخالصها يمكن التي الدروس من الكثري

عام. آالف ثالثة من أكثر منذ وانهارت متداخلة األخرى هي
اإلمرباطوريات وأُفول بزوغ بشأن مقارنات وإجراء الحضارات» «انهيار مناقشة إن
كتب عندما األقل، عرشعىل الثامن القرن منذ بذلك يقومون فالباحثون جديدة؛ فكرة ليست
كتاب هو ذلك عىل أحدث مثال وثمة الرومانية. اإلمرباطورية سقوط عن جيبون إدوارد
إمرباطورية زوال كيفية يدرسون كانوا املؤلفني هؤالء أن غري «االنهيار».2 دياموند جاريد
فنحن الكتاب، هذا يف أما وغريهم. واملغول، واملايا، كالرومان، منفردة؛ حضارة أو منفردة
ويعتمد بينها فيما جميعها تتفاعل متعددة حضارات يضم ُمعوَلًما عامليٍّا نظاًما ندرس
من النوع هذا من التاريخ يف قليلة حاالت إال يُعَرف ال جزئيٍّا. األقل عىل بعض عىل بعضها
والحالة ر املتأخِّ الربونزي العرص أثناء قائمة كانت التي والحالة املعوملة؛ العاَلمية األنظمة
املقارنة أوجه تكون قد — التشابه وأوجه األمثلة، أوضح من هما هذا يومنا يف القائمة

لالهتمام. مثرية تكون ما أحيانًا بينهما — أفضل عبارة
بريطانية، أكاديمية باحثة وهي بيل، كارول الحظت مؤخًرا الحرص، ال املثال سبيل عىل
كثريًا تختلف تكن لم ربما … املتأخر العرصالربونزي يف للقصدير االسرتاتيجية «األهمية أن
كبرية بكميات متاًحا القصدير كان الوقت، ذلك يف األيام.»3 هذه يف الخام النفط أهمية عن
هناك من برٍّا جلبه يتعني وكان أفغانستان يف بََدخشان منطقة يف معينة مناجم من فقط
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نقاط إىل ع يُوزَّ كان هناك ومن سوريا، وشمال الحالية) (العراق الرافدين بالد يف مواقع إىل
تُتابع إيجه. منطقة إىل البحر عرب نقله ذلك يف بما الغرب، أو الجنوب، أو الشمال، يف أبعد
تسمح جودة ذي برونز … إلنتاج القصدير من يكفي ما ر توفُّ أمر وأن بد «ال قائلًة: بيل
[عاصمة حاتوسا مدينة يف العظيم امللك فكر شغل قد األسلحة تصنيع يف باستخدامه
السيارة قائد تزويد أمر بها يشغل التي الطريقة بنفس طيبة يف والفرعون الحيثيني]
أمريكيٍّ رئيٍس أي ذهَن معقولة بتكلفة بالبنزين األمريكي األغراض املتعدِّدة الرياضية

األيام!»4 هذه
األشمويل املتحف يف السابق يف تعمل كانت آثار عاملة وهي شريات، سوزان بدأت
فكما مىض. عقٍد منذ املقارنة هذه مثل تأييد يف شيفيلد، جامعة يف وحاليٍّا أكسفورد يف
اليوم، وعاملنا ١٢٠٠ق.م سنة عالم بني ا» حقٍّ املفيدة املقارنة «أوجه بعض يوجد أوردت،
إجراء إىل باإلضافة واالقتصادي، واالجتماعي، السيايس، االنقسام يف ازدياًدا تشمل والتي
مسبوقة.» غري مسافات وعرب مسبوقة غري اجتماعية «مستويات عىل مبارش تبادل عمليات
املتأخر الربونزي العرص نهاية يف الوضع بأن املتعلقة املالحظة هي عالقة مالحظاتها أوثق
ذلك ومع تجانًسا يزدادان بأنهما يتَّسمان اللذَين العامليني وثقافتنا «اقتصادنا مع يتشابه
أن يُمكن العالم من جانب يف السياسية التقلبات … أن ناحية من فيهما، التحكم يتعذَّر

األميال.»5 آالف عنه تبعد مناطق اقتصاد عىل جذريٍّا تأثريًا تؤثر
كتابتها بسهولة يُمكن الربونزي العرص «قصة بروديل: فرنان املؤرخ قال مرة ذات
السياسية والكوارث والنَّهب، والحروب، الغزو، بعمليات مليئة فهي درامي؛ نحٍو عىل
ويرى الشعوب».» بني الصدامات «أول تُمثِّل وهي األمد، الطويلة االقتصادية واالنهيارات
عىل تقوم بطولية قصة هيئة عىل فقط «ليس الربونزي العرص تاريخ كتابة يمكن أنه أيًضا
(حتى ودبلوماسية تجارية، ا: ودٍّ أكثر صالت تضمُّ قصة هيئة عىل وإنما والعنف، الدراما
هنا أنا وها ُمصغية، آذانًا بروديل اقرتاحات القت ثقافية.»6 األول املقام ويف الوقت)، هذا يف
أربعة من مرسحية هيئة عىل املتأخر الربونزي العرص قصص) باألحرى (أو قصة أقدم
مناسبة سياقات تقديم منها الغرض مالئمة فنية واسرتجاعات مناسب رسٍد مع مشاهد،
األحداث مرسح عىل مرة ألول ظهرت مثلما الرئيسية، الفاعلة الشخصيات بعض لتقديم
وآشور املرصي الثالث أمنحتب إىل امليتاني وتورشاتا الحيثي توداليا من خرجت؛ ثم العاَلمي
الكتاب، نهاية يف الدرامية» «الشخوص عنوان تحت د، َمْرسَ توفري (جرى اآلشوري أوباليط

والتواريخ). األسماء معرفة من يتمكَّنُوا أن يودُّون الذين ألولئك
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وتحوُّالت ات تغريُّ من يَحوي بما بوليسية، بقصة أشبه أيًضا سيكون فرسُدنا ذلك، ومع
بوارو، هريكيول من هنا وأقتبس ة. مهمَّ وخيوط كاذبة، وأدلة األحداث، يف عة متوقَّ غري
نفسها هي كانت التي كريستي، أجاثا قريحة أبدعتْه الذي األسطوري البلجيكي ق املحقِّ
الصغرية» الرمادية عقلنا «خاليا استخدام إىل سنحتاج إننا قوله: آثار،7 عالم من متزوجة
عىل لإلجابة مسعانا يف للوقائع، رسدنا نهاية يف لألدلة الشتى الخيوط مًعا ننسج حتى
لقرون. ازدهاره بعد ُمستِقر دويل لنظام الفجائي االنهيار وراء بالسبب املتعلق السؤال

لحظة كونها وراء والسبب ١١٧٧ق.م سنة انهار ما ُكنَه ا حقٍّ نستوعب أن بُغية أيًضا،
يرجع أن املرء يودُّ قد مثلما أسبق، زمن من نبدأ أن يجب القديم، التاريخ يف للغاية حاسمة
وتأسيس الصناعية، والثورة التنوير، عرص ذروة من ويبدأ امليالدي عرش الثامن القرن إىل
العوَلمة. تسوُده الذي اليوم عالم منه أتى الذي املنشأ ا حقٍّ يستوعب حتى املتحدة، الواليات
العرص حضارات النهيار املحتملة األسباب دراسة عىل منصبٌّ الرئييس اهتمامي أن ومع
تلك يف العالم خرسه ما ماهيَّة حول السؤال أيًضا أطرح فإنني املنطقة، هذه يف الربونزي
وإىل امليالد، قبل الثانية األلفية وممالك إمرباطوريات تنهار أخذت عندما املحورية، اللحظة
وتغريت العالم، من الجزء هذا يف لقرون، األماكن بعض يف الحضارة، تراجعت مدى أي
حتى ثانيًة مثلها العالم يرى لن خسارة كانت إذ هائًال؛ الكارثة حجم كان رجعة. بال تماًما

سنة. وخمسمائة ألف من بأكثر ذلك بعد الرومانية اإلمرباطورية انهيار
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١١٧٧ق.م احلضارات: اهنيار

يشري والدمار. املوت أعقابهم يف مخلِّفني برسعة، وتحرَّكوا العاَلمي املشهد املحاربون دخل
سجلوا الذين املرصيني لكن البحر»، «شعوب ى بمسمَّ ُجملًة إليهم املعارصون الباحثون
ذلك عن عوًضا هويتهم محدِّدين أبًدا، املصطلح هذا يستخدموا لم مرص عىل هجومهم
والشاردانا، والشيكليش، والتجيكر، الفلستيون، مًعا: تعمل منفصلة مجموعات باعتبارهم

أجنبية.1 بمالمح ألناس الوقع أجنبية أسماء وهي والويشيش؛ والدانونا،
القليل. الناسسوى هؤالء نعرفعن ال فنحن املرصية، السجالت به تُخربنا ما بخالف
ورسدينيا، صقلية، كان ربما البحر، شعوب منه جاءت الذي املكان من متأكدين لسنا إننا
املحتمل من أو األناضول، غرب أو إيجه منطقة ربما أو الفرضيات، إحدى حسب وإيطاليا،
قديم موقع أي عىل أبًدا يُتعرَّف لم املتوسط.2 رشق قربصأو من جاءوا قد يكونوا أن حتى
موقع من باستمرار لون يتنقَّ كانوا أنهم نعتقد إننا مغادرتهم. أو منشِئهم مكان باعتباره
املرصية، النصوص وحسب بها. مرورهم أثناء واملمالك البالد اجتياح يف آخذين آخر، إىل
ن تتضمَّ (التي كنعان منطقة ساحل بحذاء االستمرار قبل سوريا يف معسكًرا أقاموا فإنهم

مرص. نيل دلتا وإىل وإرسائيل) ولبنان، الحالية، سوريا من أجزاءً
الثالث.3 رمسيس الفرعون لحكم الثامن العام وكان ١١٧٧ق.م، عام هو العام كان
عرب البحر شعوب بعض أتى األثرية، الدالئل أحدث وحسب القدماء، املرصيِّني وحسب
أدوات وال موحدة مالبس ة ثمَّ يكن لم البحر.4 عرب اآلخر البعض أتى حني يف اليابسة،
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كانت بينما ريش، ذي رأس بلباس منهم مجموعًة القديمة الرسوُم ر تُصوِّ عة. ُملمَّ عسكرية
أو قرون ذات خوذاٍت ارتدوا آخرين إن بل الجماجم؛ رأسمن أغطية أخرى مجموعٌة ترتدي
وكانوا قصريًا، إزاًرا وارتدوا مدبَّبٌة قصريٌة لحياٌت لبعضهم وكان ءوس. الرُّ حارسي مضوا
أطول، مالبس وارتدوا الوجه حليقي آخرون وكان سرتة؛ مرتدين وإما الصدر عراة إما
من متنوعة مجموعات ضموا البحر شعوب أن إىل املالحظات هذه تشري التنانري. تُماثل تكاد
حادة، برونزية بسيوف متسلِّحني جاءوا، لقد مختلفة. وثقافات مختلفة جغرافية مناطق
وعربات ومركبات، قوارب، يف وسهام، وأقواس المعة، معدنية ُرءوس ذات خشبية ورماح
تاريًخا ١١٧٧ق.م عام من اتَّخذت أنني من الرغم وعىل حربية. وعجالت الثريان، تجرها
وأحيانًا الزمن. من طويلة فرتة مدى عىل موجات يف جاءوا الغزاة أن نعرف فإننا محوريٍّا،

عائالتهم. معهم يَصطحبُون كانوا أخرى أحيان ويف بمفردهم، يأتون املحاربون كان

هابو»، «مدينة كتاب عن (نقًال هابو مدينة يف أرسى هيئة عىل البحر لشعوب تصوير :1 شكل
لجامعة التابع الرشقية الدراسات معهد من بإذن ٤٤؛ رقم الجداري اللوح األول، املجلد

شيكاجو).

الغازية. البرشية الجماعات هذه مجابهة بلد أي بوسع يكن لم نقوشرمسيس، حسب
وامليسينيون، الحيثيون، — الوقت ذلك يف العظمى القوى سقطت مجدية. غري املقاومة كانت
املذابح؛ من الناجني بعض فر األخرى. تلو واحدًة — وآخرون والقبارصة، والكنعانيون،
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إىل انضموا آخرين إن بل ما؛ يوًما مجيدة كانت التي مدنهم خرائب يف آخرون ع وتجمَّ
كل كانت الغزاة. َحشِد لتكوين الواضحة التعقيدات من وزادوا أعدادهم فكثَّروا الغزاة،
ربما منها. واحدة كل لدى متفرِّدة ألسباب يبدو، فيما ترتحل، البحر شعوب من مجموعة
الناجمة الضغوُط آخرين أجربت وربما العبيد؛ أو الغنائم يف الرغبة البعضهو حفز ما كان

الغرب. يف أراضيهم من رشًقا النزوح عىل السكان زيادة عن
وادي من بالقرب هابو، مدينة يف الجنائزي معبده جدران عىل بإيجاز رمسيس كتب

امللوك:

البلدان انتزعوا إنذار ودونما وفجأة ُجزرها. يف مؤاَمرًة األجنبية البالد أعدَّت
يَصمد أن بلد أي يستطع ولم الوطيس. الحامية املعارك خضمِّ يف روها ودمَّ
وكركميش، وكودي، خاتي، من بدءًا البلدان فاغتُِصبت جيوشهم، مواجهة يف
واحد مكان يف معسكرهم أقاموا] [لقد واحدة. ُدفعًة بعدها وما وألشية وأرزاوا،
يكن لم َخِربة أرٍض كحال أرضها حال وكان شعبها، قتلوا والتي عمورو، يف
كانت بينما مرص، صوب التقدُّم يف آخذين كانوا قبل. من عليها لبٍرش وجوٌد ة ثمَّ
والشيكليش، والتجيكر، الفلستيني، من ن يتكوَّ تحالُفهم كان لهم. ُمعدًة الناُر
ما بقدر بلدانًا احتلوا لقد متحدة. بلدانهم كانت والتي والويشيش، والدانونا،

بالنرص.5 وموقنًة واثقًة قلوبهم وكانت أيديهم، إليه وصلت

يف مشهورة كانت إذ الغزاة؛ يد عىل اكتُِسَحت أنها وَرد التي األماكن هذه نعرف
األناضول هضبة النابضعىل قلبها يقع حيث الحيثيِّني، أرض هي خاتي القديمة. العصور
ساحل من إمرباطوريتها وتمتدُّ الحالية أنقرة من بالقرب الداخلية لرتكيا) القديم (االسم
جنوب يف كودي تقع أن املحتَمل من الرشق. يف سوريا أرايضشمال إىل الغرب يف إيجه بحر
جرت معروف أثري موقع هي كركميش القديم). كيزواتنا إقليم (ربما حاليٍّا تركيا رشق
السري يضمُّ كان اآلثار علماء من فريق بواسطة تقريبًا قرن منذ تنقيب عملية أول فيه
أور «مدينة يف إبراهيم النبي آثار عن التنقيب بعمليات أكثر يشتهر ربما الذي وويل، ليونارد
آثار عالم ليكون أكسفورد جامعة يف درس الذي لورانس، إي وتي العراق، يف الكلدانيني»
األوىل العاملية الحرب يف البطولية أعماله تُحوِّله أن قبل والرومانية اليونانية اآلثار مجال يف
أرًضا كانت أرزاوا شخصيته. هوليوود جسدت الذي العرب» «لورانس إىل املطاف نهاية يف
ربما األناضول. غرب منطقة يف أيديهم متناول يف تقع كانت إذ الحيثيني؛ لدى معروفة
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باملعادن غنية جزيرة وهي قربص، جزيرة باسم هذا يوِمنا يف نعرفه ما هي ألشية كانت
عن الحديث سنُعاود سوريا. شمال ساحل عىل تقع عمورو كانت النحاس. بخام تُشتَهر

التالية. والقصص الصفحات يف األماكن، هذه كل
وهي الغزو، من املوجة هذه أثناء البحر شعوب كوَّنت التي املنفصلة الست املجموعات
مجموعة إىل باإلضافة هابو مدينة نْقش يف أعاله رمسيس ذَكَرها التي الخمس املجموعات
التي البلدان من إبهاًما أكثر صلة، ذي آخر نقش يف واملذكورة بالشاردانا، تُسمى سادسة،
الذي تقريبًا الوحيد النيص فاملصدر ولذلك بها خاصة نقوًشا تَرتك فلم ورد. كما اجتيحت

املرصية.6 النقوش هو منه عنها معرفتنا نستمد
علماء أن من الرغم عىل األثري، السجلِّ يف املجموعات هذه معظم رصد أيًضا يَصعب
من كبري شطر طوال اإلطار هذا يف شجاعة محاوالت يبذلون ظلُّوا اللغويِّني والعلماء اآلثار
ص بتفحُّ عهًدا، أحدث فرتة يف ذلك، وبعد اللغوية، األلعاب بعض بإجراء أوًال املايض، القرن
بعيد زمن منذ معروفني الدانونا كان املثال، سبيل فعىل األخرى. األثرية والبقايا الفخار
منطقة يف يعيشون كانوا والذين ذكرهم، عىل هومريوس أتى الذين الدانانيون أنهم عىل
الحالية صقلية جزيرة من أتوا الشيكليش أن يُفرتض ما وغالبًا الربونزي. العرص يف إيجه
يف الساكنة الحروف بني التشابه أوجه إىل استناًدا رسدينيا، جزيرة من أتوا الشاردانا وأن
«يف تتآَمر بأنها األجنبية» «البالد تلك إىل يشري رمسيس أن حقيقة وإىل الحالتنَي من كلٍّ

البحر».7 «من أتوا بأنهم رمسيس نقوش يف تحديًدا الشاردانا ُوِصف إذ جزرها»؛
تقرتح بكاملها فكرية مدرسة وتوجد االقرتاحات، هذه الباحثني كل يقبل ال ذلك ومع
يف مناطق من كانا وإنما املتوسط، غرب من يأتيا لم والشاردانا الشيكليش شعبي أن
لهاتنَي اسَميهما ومنَحا ورسدينيا، صقلية منطقتَي إىل فحسب فرَّا وأنهما املتوسط رشق
الشاردانا أن وهي االحتمال هذا تدعم حقيقة ثمة املرصيني. يد عىل هزيمتهم بعد املنطقتنَي،
طويل. بوقت البحر شعوب ظهور قبل املرصيني ضدَّ وكذلك مع قاتلوا بأنهم معروفون
الحق وقٍت يف أخَربَنا الثالث رمسيس أن وهي االحتمال؛ هذا مع تتعاَرض حقيقة وتوجد

ذاتها.8 مرص يف املهاجمة القوات من الناجني َوطَّن أنه
عىل يُحدَّد لم الوقت، ذلك يف الساحة هذه يف النشطة األجنبية املجموعات كل بني من
البحر شعوب من الفلستيني أن عام َقبول ة فثمَّ فقط. واحدة مجموعة سوى مؤكَّد نحو
وعىل كريت.9 جزيرة من أتوا أنهم املقدس الكتاب د يُحدِّ الذين الِفَلْسِطينِيِّنَي، سوى ليسوا
الذي شامبليون، جان-فرانسوا إن حتى للغاية، واضًحا كان اللغوي التحديد أن يبدو ما
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هوية وتحديد ،١٨٣٦ عام قبل بالفعل ذلك اقرتح قد كان املرصية، الهريوغليفية الرموز فك
عام منذ مبكًرا بدأ «فلسطينية» أنها عىل أخرى مواد وبقايا وعمارة، معيَّنة، فخارية أنماط
الصايف تل قرية يف يعملون كانوا الذين املقدس الكتاب آثار علماء يد عىل وذلك ،١٨٩٩

التوراتية.10 َجتَّ مدينة أنها عىل هويتها ُحدَِّدت التي
األشكال نعرف فإننا دوافعهم، أو الغزاة أصول الدقة من قدر بأي نعرف ال وبينما
معبد جدران عىل محفورة ووجوههم أسماءهم نرى أن فيُمكننا عليها؛ يبدون كانوا التي
الرسوم من بكلٍّ القديم األثري املوقع هذا يَزخر هابو. مدينة يف الجنائزي الثالث رمسيس
وقواربهم ومالبسهم وأسلحتهم الغزاة دروع تظهر املهيبة. الهريوغليفية الكتابة وصفوف
كبري وبتفصيل تام، بوضوح الرسوم يف باألغراض لة املحمَّ الثريان تجرُّها التي وعرباتهم
املشاهد.11 يف تظهر التي املختلفة للقوارب وحتى لألفراد تحليالت الباحثنينرشوا أن لدرجة
الصور هذه من واحدة تُظهر الحية. بالتفاصيل أغنى بأنها أخرى بانورامية صور وتتَّسم
فبعضهم واملرج؛ بالهرج تعج بحرية معركة يخوضون وهم واملرصيِّني الغرباء البانورامية
برضاوة يقاتلون آخرون يزال ال بينما ميتون، أنهم الواضح ومن عقب عىل رأًسا طافون

قواربهم. من
الرشقية الدراسات معهد من املرصيات علماء أخذ العرشين، القرن عرشينيات منذ
وحرص. بدقة وينسخونها هابو مدينة ومشاهد نقوش يَدُرسون شيكاجو لجامعة التابع
القديمة الحضارات دراسة يف العالم يف البارزة البحثية املراكز من واحًدا يزال وال املعهد كان
ملحمية رحلة من عودته لدى بريستد هنري جيمس سه أسَّ وقد األدنى. والرشق مرص يف
من ممنوح مبدئي كمبلغ دوالر ألف بخمسني و١٩٢٠، ١٩١٩ عامي يف األدنى الرشق عرب
الرشق أنحاء كل يف بالتنقيب املعهد لهذا التابعون اآلثار علماء وقام االبن. روكفلر دي جون

وراءهما. وما مرص إىل إيران من األدنى،
عمليات ذلك يف بما إرشافه، تحت بدأت التي املعهد ومشاريع بريستد عن الكثري ُكِتب
حتى ١٩٢٥ عام من استمرَّت التي إرسائيل، يف التوراتية) (هرمجدون مجدو يف التنقيب
أُجريت التي للنقوش األثري املسح عملياُت املشاريع تلك أهم من وكان 12.١٩٣٩ عام
والنصوص املشاهد نسخ يف مضنيًا جهًدا خاللها املرصيات علماء بذَل والتي مرص، يف
نسخ إن مرص. أنحاء كافة يف وقصورهم معابدهم عىل الفراعنة خلََّفها التي الهريوغليفية
فهي للغاية؛ شاقة ة ُمهمَّ لهي واآلثار الحجرية الجدران عىل املحفورة الهريوغليفية النقوش
سقاالت أو ساللم عىل الناسخون يجثم ما وعادًة العمل، من طويلة ساعات ن تتضمَّ عملية

31



١١٧٧ق.م.

املجلد هابو»، «مدينة كتاب عن (نقًال هابو مدينة يف البحر شعوب مع بحرية معركة :2 شكل
شيكاجو). لجامعة التابع الرشقية الدراسات معهد من بإذن ٣٧؛ رقم الجداري اللوح األول،

ومعابد، بوابات، عىل نُِقَشت ية ُمرتدِّ بحالة رموز يف يُحدِّقون وهم الحارقة، الشمس تحت
تأثًرا تأثَّرت قد كثرية نقوًشا وأن سيما ال القيمة، فائقة النتائج إن القوُل َحسبُنا وأعمدة.
تكن لم ولو أخرى. أسباب أو تلف، من السائحون يسببه ما أو التعرية، عوامل جراء بالًغا
القادمة. لألجيال بالنسبة مبهَمة املطاف نهاية يف ستُصِبح لكانت نُِسَخت قد النقوش تلك
عام يف أولها ظهر املجلدات، من سلسلة يف هابو مدينة من النسخ عمليات نتائج ت نُِرشَ وقد
والخمسينيات األربعينيات يف بها صلة ذات كانت التي األخرى املجلدات ظهور مع ،١٩٣٠

العرشين. القرن من
يتَّفقون الخرباء معظم فإن الشأن، بهذا ُمستمرَّة العلمية املناقشات أن من الرغم عىل
وقت يف جرت أنها يُحتمل هابو مدينة جدران عىل املرسومة والبحرية الربية املعارك أن عىل
طويلة واحدة معركة تُمثِّل أنها احتمال وثمة منها. بالقرب أو مرص دلتا يف تقريبًا واحد
وكذلك الربية املعارك أن اقرتحوا قد الباحثني بعض وكان البحر، يف وكذلك الرب يف حدثت
أيِّ وعىل غرة.13 حني عىل املرصيون فيها أخذهم البحر، شعوب لقوات كمائن تمثل البحرية
بوضوح املرصي الفرعون ح يُرصِّ هابو مدينة ففي شك؛ محلَّ النهائية النتيجة ليست حال،

قائًال: تام

إىل أنفسهم هم وأفنيتُهم نَسَلهم، أفنيُت قد حدودي إىل وصلوا الذين أولئك إن
مصبَّات عند أماَمهم الشاملة النار كانت البحر، من قدًما أتوا والذين اآلبدين. أبد
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وُحورصوا، اقتيدوا، لقد الشاطئ. عىل الحراب من طوق بهم أحاط بينما النهر،
عقب، عىل رأًسا ُوِضَعت التي جثثهم، وتحوَّلت وُقِتلوا، الشاطئ، عىل وُطِرحوا
املمالك جعلُت لقد املاء. يف أُسِقَطت وكأنما وأغراضهم سفنهم وكانت أكوام. إىل
عندئٍذ أرضهم، يف اسمي يذكرون عندما ألنهم مرص؛ اسم ذكر حتى تخىش

الغيظ.14 بنار يَكتوون

هاريس»، «بردية باسم معروفة شهرية وثيقة يف حدث، عما الحديث رمسيس يُتابع ثم
املهزومني: أعدائه أسماء يذكر ومجدًدا

يعيشون] [الذين الدانونا ذبحُت لقد بالدهم. يف حدودي غزوا الذين أولئك هزمُت
والويشيش، الشاردانا وصار رماًدا. والفلستيون التجيكر واستحال الجزر، يف
إىل أرسى وُجِلبوا واحدة، دفعًة أرسى أُِخذوا إذ لهم؛ وجود ال وكأْن البحر، سكان
طوائفهم وكانت بأمري. مكبَّلني حصون يف ووضعتُهم الشاطئ. رمل مثل مرص،
من والحبوب امللبس يف رضائب، كلهم عليهم ففرضُت اآلالف. مئات تبلغ عديدة

سنويٍّا.15 الحبوب وشون املخازن

البحر». «شعوب من مشرتكة قوة املرصيون فيها يُقاتل التي األوىل املرة هي هذه تكن لم
مرنبتاح، الفرعون حكم الخامسمن العام أثناء ١٢٠٧ق.م، عام يف سنة، بثالثني ذلك فقبل

مرص. هاجم قد املبهَمة املجموعات هذه من مماثٌل تحالٌف كان
القديم األدنى للرشق الدارسني الطالب لدى مرنبتاح به يشتهر ما أكثر كان ربما
نفس إىل تاريخه يعود نقٍش يف «إرسائيل» مصطلح يستخدم مرصي فرعون أول أنه هو
الكتاب خارج «إرسائيل» السم ظهور أقدم ن يتضمَّ النقش هذا (١٢٠٧ق.م). العام هذا
الشعب إىل يشري لكي خاص برمز املكتوب — االسم يظهر الفرعوني، النقش يف املقدس.
الذي الشعب يوجد كان حيث كنعان، منطقة إىل لحملٍة موجز وصٍف يف — املكان وليس
وإنما الشعب بهذا َمْعنيٍّا ليس طويل نقش سياق يف موجودة الجمل «إرسائيل».16 يدعوه
الغربية الحدود عىل موجودين كانوا الذين الليبيِّني، مع الدائرة مرنبتاح بمعارك َمعنيٌّ هو
مرنبتاح اهتمام ُجلَّ شغلوا من هم البحر وشعوب الليبيون كان لقد ألرايضمرصاألصلية.

اإلرسائيليِّني. وليس العام، هذا خالل
تاريخه يرجع القديمة، هليوبوليس مدينة موقع يف عليه ُعِثر نَصٍّ يف املثال، سبيل عىل
أن النص يُخربنا العارش)»، (الشهر الثالث املوسم من الثاني الشهر الخامس، «العام إىل
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مرص.»17 حدود لينتهك له، مساند أجنبي، بلد الشيكليشوكل [مع] أغار الوغد ليبيا «زعيم
القاهرة».18 «عمود باسم يُْعَرف آخر، نقش يف الصياغة نفس تتكرَّر

عىل نحصل الحالية)، األقرص (مدينة الكرنك يف عليه ُعِثر أطول آخر نقش ويف
أسماء هنا وترُد البحر. شعوب ل توغُّ موجات من األقدم املوجة هذه عن إضافية تفصيالت

الفردية: املجموعات

َش، والرتَّ األَْقَوش، ليبيا] أرض يف الجاللة صاحب أحرزه الذي النرص [بداية
املوسم … البالد. كل من القادمون الشماليون والشيكليش، والشاردانا، واللَُّكا،
الشاردانا، بُرماته؛ التحنو بلد هاجم …قد املرذول الوغد ليبيا زعيم يقول: الثالث،
يف واملقاتلني املحاربني أفضل آخذًا َش، والرتَّ واللَُّكا، واألَْقَوش، والشيكليش،

… بلده
… معه أحرضها التي والبالد هذه ليبيا بالد من نُِقلوا الذين األرسى قائمة
ُغَلف: لهم يكن لم الذين البحر، بالد من األقوش الشيكليش، الشريدين،

رجًال ٢٢٢ الشيكليش
يًدا ٢٥٠ يشكلون
رجًال ٧٤٢ الرتش
يًدا ٧٩٠ يشكلون

— الشاردانا
— [يشكلون]

[بسبب] أيديهم، ُحملت الذين القتىل، ُغَلف، لهم يكن لم الذين وش [األق]
أنهم

— [ُغَلف] لهم يكن لم
— ليبيا من كأعداء أتوا الذين والرتش الشيكليش

رجًال.19 ٢١٨ أحياء كأرسى سيقوا الذين والليبيون، الكيهيك،

شكَّلت ، ستٌّ ال مجموعات، خمس يوجد أوًال النقش. هذا يف واضحة عديدة أمور
والشيكليش، الشريدين)، (أو الشاردانا البحر: شعوب غزو موجات من األقدم املوجة هذه
من كلٍّ يف موجودتنَي والشيكليش الشاردانا مجموعتا كانت والرتش. واللُّكا، واألقوش،
األخرى الثالث املجموعات ولكن الثالث، رمسيس زمن أثناء الالحق والغزو الغزو هذا
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شعوب أنهم خاصعىل نحو عىل ُمعرَّفون واألقوش والشيكليش، الشاردانا، ثانيًا، مختلفة.
القادمون «الشماليون بأنها مجتمعة موصوفة الخمس املجموعات بينما البحر»، بالد «من
كان التي البالد معظم كون ا، جدٍّ مستغربًا ليس األخري الوصف وهذا البالد». كل من
إن مرص. شمال تقع وليبيا) النوبة (باستثناء بها اتصال عىل الحديثة اململكة مرصيو
مرتبطان بأنهما القول يُعزِّز البحر» بالد «من شعبان بأنهما والشيكليش الشاردانا تعريف

الرتتيب. عىل وصقلية، برسدينيا
بأنهم القول إىل الباحثني بعَض البحر» بالد «من شعب بأنهم األقوش وصف قاد
العرص ليونان الرئييس الرب إىل املنتمون امليسينيون أي، هومريوس، ذكرهم الذين اآلخيون
التي نقوشه يف الدانونا أنهم الثالث رمسيس رأى من سيكونُون ربما الذين الربونزي،
يرى األخريَين، باالسمني يتعلق فيما أما الزمن. من بعقَدين ذلك بعد البحر شعوب تذكر
ُعِرَفت التي املنطقة يف تركيا، غرب جنوب من شعٍب إىل يشري اللَُّكا أن عموًما الباحثون
ولكنهم ن متيقَّ فغري الرتش، منشأ أما ِليكية. باسم القديمة الكالسيكية الحقبة أثناء الحًقا

إيطاليا.20 يف باألتروسكانيني صلة لهم يكون قد
فكرة من أكثر ن تتضمَّ وال األخرى، األمور من يسرٍي نَْزٍر عىل سوى النقوش تُطلعنا ال
النرص إن فقط مرنبتاح يقول املعارك. أو املعركة فيه دارت الذي املكان عن ا جدٍّ عامة
مرنبتاح يدَّعي ذلك ومع التحنو». «بلد بأنها أيًضا يُعرِّفها التي ليبيا.» أرض يف «أُْحِرز
الرجال من كل من األعداء، مقاتيل من واألرسى القتىل د يَُعدِّ إنه إذ النرص؛ تحقيق بوضوح
واملكافأة، التقدير نيل أجل من كإثبات، بها والعودة األعداء قتىل أيدي قطع كان و«األيدي».
إىل يرجع املمارسة هذه عىل بشع دليل عىل للتو العثور وتمَّ الوقت. ذلك يف شائعًة ممارسًة
يًدا عرشة ست هيئة عىل سنة، أربعمائة بنحو مرنبتاح زمن قبل مرص، الهكسوسيف عرص
أيِّ عىل النيل.21 دلتا يف أواريس مدينة يف الهكسوس قرص يف حفر أربع يف مدفونة يُمنى
ولكن نجا، قد بعضهم أن أو ُقِتلوا قد البحر شعوب إىل امُلنتمني كل كان إن نعرف ال حال،
يف عاد قد املجموعات هذه من العديد إن حيث بعضهم، نجاة افرتاض األرجح عىل يُمكننا

سنة. بثالثني ذلك بعد الثاني الغزو
للمرصيني. النرص دان ١٢٠٧ق.م، عام يف السابق يف حدث وكما ١١٧٧ق.م، عام يف
«أُسِقطوا األعداء بأن رمسيس تفاَخر ثالثة. مرًة مرص إىل تعود أن البحر لشعوب كان وما
يف أسلحتهم وتناثرت أرواحهم. وتشتَّتت قلوبهم؛ «انتُِزَعت وكتب: أماكنهم.» يف وُقِهروا
حكم تحت مرص أن من الرغم فعىل الثمن. باهظ نًرصا كان فقد ذلك، ومع البحر.»22
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الضاري الهجوم مقاومة يف نجحت التي الوحيدة العظمى القوة كانت الثالث رمسيس
ويُعزى ذلك، بعد عهدها سابق إىل أبًدا تعْد لم الحديثة املرصية اململكة فإن البحر، لشعوب
أثناء بأكملها املتوسط البحر منطقة واجهتها التي األخرى املشكالت إىل األرجح عىل ذلك
التالُون الفراعنة كان امليالد، قبل الثانية األلفية بقية خالل الحًقا. سنرى كما الفرتة، هذه
شأن؛ ذات غري إمرباطورية مرص وصارت كثريًا. وسلطته نفوذُه تقلَّص بلٍد بحكم راضني
يف إال املكانة هذه يشبه ما مرصإىل ترتِق ولم مىض. فيما عليه كانت ملا باهتة صورة مجرد
٩٤٥ق.م، سنة حوايل يف والعرشين الثانية األرسة س أسَّ ليبي وهو شيشنق، الفرعون أيام
الفرعون بوصفه هويتَه الِعربي املقدس الكتاب د حدَّ من هو يكون أن املحتمل من والذي

شيشاك.23 املدعو
كانت التي األخرى والقوى البالد كل تقريبًا واختفت تراجعت مرص، عن بعيًدا
والقوى البالد تلك — األدنى والرشق إيجه منطقة يف امليالد قبل الثانية األلفية يف موجودة
— املتأخر بالعرصالربونزي اآلن ندعوها التي الفرتة سنوات أزهى أثناء موجودة كانت التي
قد نفسها الحضارة أن لو كما األمر كان النهاية، يف قرن. من أقل غضون يف أو فوًرا إما
لم إن السابقة، القرون ُمنَجزات من كثري اختفى لقد املنطقة. هذه من كبري قسم يف ُمِحيَت
حقبة وبدأت الرافدين. بالد إىل اليونان من األرايض، من شاسعة مساحات عرب كلها، يكن
قرون ثالثة إىل يصل ما وربما قرن عن يقل ال ما يستمر أن له كان عرص جديدة: انتقالية

املناطق. بعض يف
األيام يف البالد سائر يف ساد قد الرعب أن املؤكد من أنه يف شكٌّ ة ثمَّ ليس أنه يبدو
رسالة عليه منقوش طيني، لوٍح عىل لذلك محدَّد مثال رؤية يُمكن املمالك. لهذه األخرية

األعىل: املرتبة ذي قربص جزيرة ملك إىل هة موجَّ سوريا، شمال يف أوغاريت ملك من

بالبلد. األذى وأحاقوا مدني يف النار يُرضمون إنهم العدو. سفن وصلت اآلن أبي،
يف ُمتمرِكُزون الحربية] و[مركباتي خاصتي امُلشاة رجال كل أن أبي يعرف أال
فالبلد لذا بعد؛ يعودوا لم إنهم اللَُّكا؟ أرض يف متمركزة سفني كل وأن خاتي،
كانت التي السبع العدو سفن اآلن األمر. بهذا علم عىل أبي فليكن حماية. له ليس
فأعِلمني ستظهر، أخرى سفٌن كانت وإذا الرضر. من الكثري بنا ألحَقت قد آتية

علًما.24 أُحاط حتى ما، بطريقٍة

املقصودة الجهة إىل وَصل قد اللوح يكون أن امُلمِكن من كان إن ما بشأن خالف يُوَجد
أن املحتَمل من أنه اللوح عىل عثروا الذين األصليون بون املنقِّ اعتقد قربص. جزيرة عىل
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سبعني من أكثر إىل باإلضافة — َقِمني يف عليه ُعِثر أنه باألساس وَرد أبًدا. تُْرَسل لم الرسالة
أفضل تلك كون بالَحرارة؛ يُقىسَّ أن أجل من يبدو ما عىل ُوِضع قد كان حيث — آخر لوًحا
يف آخرون وباحثون بون امُلنقِّ هؤالء افرتض قربص.25 إىل الشاقة الرحلة بها يتجاوز حالة
املساعدة طلب إرسال يتسنَّى أن قبل املدينة ونهبَت عاَدت قد كانت األعداء سفن أن البداية
ولكن الطالب، من لجيل األكاديمية الكتب يف منذئٍذ تكرَّرت التي القصة هي هذه العاجل.
كان ربما سنرى، كما وأنه، َقِمني يف عليه يُْعثَر لم اللوح أن بيَّنوا هذا وقتنا يف الباحثني

حال. أيِّ عىل قربص إىل أُرِسَلت قد كانت رسالة من نسخة

الفرتة هذه يف وقع دمار أي يَنسبوا أن إىل السابقني الباحثني جانب من ميل يوجد كان
العرص نهاية بالئمة يُلقى أن االجرتاء قبيل من يكون قد ذلك، ومع البحر.26 شعوب إىل
تلك يمنح األرجح عىل فذلك عليهم. برمتها املتوسط، ورشق إيجه منطقتي يف الربونزي،
النصوص باستثناء واضحة، أدلة نَملك ال إننا إذ األهمية؛ من ه تستحقُّ ال قدًرا الشعوب
منطقة إىل البحر شعوب هت توجَّ هل متضاربة. انطباعات تُعطي التي املرصية، والنقوش
األكثر الصليبية الحمالت من واحدة مثل نسبيٍّا، منظم جيش هيئة عىل املتوسط رشق
كانت هل الوسطى؟ العصور أثناء املقدسة األرض عىل االستيالء عىل العازمة انضباًطا
مثل ضعيًفا، أو محكم غري تنظيًما املنظَّمني امُلغريين من مجموعة هيئة عىل الشعوب تلك
ويَنُشدون كارثة من هربًا يفرُّون الجئني كانوا أم الحق؟ عرص يف ظهروا الذين الفايكينج
مما يشء ال أو يشء كل من مزيًجا ن تتضمَّ أن للحقيقة يمكن نعلم، ما بقدر جديدة؟ بالًدا

سبق.
يف ُمتاحة صاَرت التي الجديدة، البيانات من ثرية مجموعة تحتاج الحايل الوقت يف
كل أن من نني ُمتيقِّ نعْد فلم املعادلة.27 ضمن االعتبار يف أخذها إىل املاضية، القليلة العقود
من نستنتج أن يُمكننا البحر. شعوب يد عىل َرت ُدمِّ قد تدمريها عىل دليل يوجد التي املواقع
السبب نستنتج أن دوًما نستطيع ال ولكننا للتدمري، تعرَّض قد ما موقًعا أن األثرية األدلة
بالرضورة حتى وال ُمتزاِمن، نحو عىل كلها ر تُدمَّ لم املواقع فإن ذلك، عىل عالوة الفاعل. أو
مدى عىل املواقع لتلك املتصاعد الزوال يمتدُّ سنرى، كما الزمن. من العقد نفس خالل يف

الزمن. من قرن إىل يصُل ما وربما عقود عدة
أدَّت التي األسباب، كل أو السبب، يقينًا نعرف ال أننا حني يف ذلك، إىل باإلضافة
األدلة حجم فإن األدنى، والرشق ومرص، اليونان، يف الربونزي العرص عالم انهيار إىل
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عليها تقع التي الوحيدة ليست البحر شعوب أن املرجح من أنه إىل يشري حاليٍّا املتوفرة
يف امُلعتدية كانت ما بقدر الضحيَة كانت الشعوب تلك أن اآلن مرجًحا يبدو ذلك. يف الالئمة
الخروج عىل أُجِربَت الشعوب تلك أن الفرضيات إحدى تقرتح الحضارات.28 انهيار مسألة
َممالك صادفت حيث رشًقا وارتحلت املأساوية األحداث من سلسلة جراء أوطانها من
تحديًدا السبب أن أيًضا ا جدٍّ املحتَمل من االنحسار. يف آخذًة بالفعل كانت وإمرباطوريات
تلك أن هو األمر نهاية يف عليها والقضاء املنطقة ممالك من الكثري مهاجمة عىل قدرتها يف
يكون ربما السياق، هذا يف ضعف. حالة ويف االنحسار يف آخذًة بالفعل كانت املَلكية األنظمة
تكون وربما الباحثني، أحد دعاها كما انتهازية، ببساطة البحر شعوب اعتبار امُلمكن من
السابق. يف مفرتًضا كان مما سلمية أكثر بطريقة املتوسط رشق منطقة يف استقرَّت قد

أكرب. بتفصيل االحتماالت هذه الحًقا سنتناول
مناسب، كبشفداء كانت العلمي، البحث من عقود طوال البحر، شعوب فإن ذلك، ومع
اآلن األمور إن فيه. املتسببة تكن ولم بكثري تعقيًدا أكثر كان ربما موقف عىل الالئمة لها بتحمُّ
البحر شعوب قيام «قصة» أن ًرا مؤخَّ أوَضُحوا قد الباحثني من العديد إن إذ ؛ التغريُّ يف آخذة
ماسبريو، جاستون مثل باحثون ابتدعها قد هجرتهم و/أو كارثية وحيش تدمري بموجة
خت وترسَّ عرش، التاسع القرن وسبعينيات ستينيات منذ الشهري، الفرنيس املرصيات عالم
املتعلِّقة النصية األدلة عىل فحسب مستندة نظرية كانت ذلك، ومع .١٩٠١ عام بحلول
الواقع، يف طويل. بوقٍت رة املدمَّ املواقع هذه من أي يف التنقيب فعليٍّا يتم أن قبل بالنقوش،
التي بالوجهة يتعلَّق فيما منقسمني كانوا ماسبريو حذْو حذوا الذي الباحثون هؤالء حتى
غرب منطقة يف الحال بها انتهى الشعوب تلك أن البعض اعتقد إذ البحر؛ شعوب سلكتها

هناك.29 من تبدأ ولم املرصيِّني، يد عىل هزيمتها بعد املتوسط
البحر شعوب أن ا جدٍّ املحتمل من أنه الحًقا، سنرى كما الراهنة، نظرنا وجهة
ولكن ر، املتأخِّ الربونزي العرص نهاية يف جرى الذي التدمري بعض عن مسئولة كانت
التغريُّ ذلك يف بما — والطبيعية البرشية األحداث، من متَّصلة سلسلة أن أكثر األرجح من
داخلية، تمرُّد وحوادث الزلزالية، العواصف باسم تُعرف زلزالية وكوارث والجفاف، املناخي
ذلك، ومع العرص. لهذا ا حدٍّ وضعت مثالية» «عاصفة لتشكل َعت تجمَّ — للنظم» و«انهيار
قبل نبدأ أن علينا ١١٧٧ق.م، عام حوايل وقَعت التي األحداث جسامة نستوعب أن أجل من

قرون. بثالثة ذلك
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١١٧٧ق.م.

املتأخر. الربونزي العرص يف املحتَملة وأسماؤها املعارصة املناطق :2 جدول

الثالث القديم االسم الثاني القديم االسم األول القديم االسم املنطقة

    ألشية قربص
خياوا أخياوا تاناجا لليونان الرئييس الرب

  (كبتارو) َكْفتُور ِكفتيو كريت
ويلوسا (؟) إيس (؟) أُسَوا طروادة/ترواس

  رتينو با-كا-نا-نا كنعان
    مرصايم مرص
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األول الفصل

األول املشهد

امليالد قبل عرش الخامس القرن واإلنسان: الحرب عن

موقع يف فىل، السُّ مرص يف النيل دلتا يف نفر بريو مدينة يف ١٤٧٧ق.م، عام حوايل يف
رسوم له قرصكبري، بإقامة الثالث تحتمس الفرعون أمر املتوسط، البحر من للغاية قريب
البعيدة، كريت جزيرة من مينويون حرفيون واستُؤِجر متَقنة. دقيقة ية ِجصِّ وزخارف
املتوسط البحر كان (كما الكبري» «األخرض من اآلخر الجانب يف الغرب أقىص يف تقع التي
يرها لم صوًرا فرسموا ية. الِجصِّ والزخارف الرسوم هذه لصنع املرصيني)؛ لدى يُعَرف
واستعملوا — ثريان فوق يَثِبون لرجال غريبة مشاهد — مطلًقا قبُل من مرص يف أحٌد
الجدار من جزءًا األلوان فأصبحت الفريسكو، بأسلوب رطبًا، كان بينما الِجصِّ مع الطالء
يف إيجه. منطقة يف كريت يف رسموها، التي واملشاهد األسلوب، هذا تعلَّموا قد كانوا نفسه.
بل وحدها مرص يف رائجًة الطريقة بهذه أُبدَعت التي الفريدة املناظر تكن لم الوقت ذلك
تُعرف بقاع يف مرص، دلتا إىل الشمال يف كنعان من الساحل، طول عىل القصور يف أيًضا

مرص.1 يف والضبعة سوريا، يف وَقْطنة تركيا، يف وأالالخ إرسائيل، يف كابري باسم اآلن
الضبعة. تل منطقة املعارصوهو باسمها اآلن تُعَرف الدلتا يف نفر بريو مدينة صارت
كانت .١٩٦٦ عام منذ فيه بون يُنقِّ وفريقه بيتاك مانفريد النمساوي األثري كان موقع وهو
ملرص املكروهني الغزاة الهكسوس؛ عاصمة أواريس، باسم السابق يف أيًضا ُعِرَفت قد املدينة
إىل أواريس تحوَّلت ١٥٥٠ق.م. إىل ١٧٢٠ حوايل من البالد من كبريًا قسًما حكموا الذين
املرصي الفرعون عليها استوىل أن بعد قدرها، لها مرصية مدينة كانت التي ِنِفر، بريو

١٥٥٠ق.م. حوايل تحتمس، جد كامس،



١١٧٧ق.م.

من أمتار تحت مطمورًة كانت مىضوالتي فيما ثريًة كانت التي املدينة عن الكشف يف
وكذلك الحياة إىل الهكسوس عاصمة عقود، أربعة مدى عىل بيتاك، أعاد واألنقاض، الرمال
املينويون، أبدعها التي الِجصية الرسوم أيًضا واستعاد الالحقة. العظيمة املرصية املدينة
األرسة أوائل إىل تاريخها يرجع والتي املينويني، يد عىل تدرَّبوا محليُّون حرفيون ربما أو
الذي الدويل العالم عىل جيًدا مثاًال الرسوم هذه تُشكِّل ١٤٥٠ق.م).2 (حوايل عرشة الثامنة

مرص. من الهكسوس طرد بعد وإيجه املتوسط رشق منطقتَي يف التضاُفر يف بدأ

الهكسوس عىل رسيعة نظرة (1)

من سنة وخمسني مائتي قبل ١٧٢٠ق.م عام حوايل يف األوىل للمرة مرص الهكسوس غزا
اجتاح الذي الوقت ويف ١٥٥٠ق.م عام حتى سنة، مائتَي قرابة وبقوا الثالث. تحتمس زمن
األدنى الرشق منطقة يف الراسخة القوى من واحدًة مرص كانت البالد، الهكسوس فيه
املرحلة، تلك بحلول عام ألف قرابة بالفعل بلغ قد الجيزة أهرامات عمر كان القديمة.
الكاهن مانيتون، عرَّف القديمة. اململكة فرتة يف الرابعة، األرسة حكم أثناء بُنِيَت أن بعد
امليالد، قبل الثالث القرن يف الالحقة الهلِّينستية الفرتة أثناء وكتب عاش الذي املرصي
،hekau khasut املرصية للعبارة خاطئة ترجمة وهي — الرعاة» «امللوك بأنهم الهكسوس
الهكسوس كان إذ أجانب؛ بالفعل كانوا وقد األجنبية». البالد «زعماء الواقع يف تعني والتي
وسوريا، ولبنان، إرسائيل، الحالية: الدول (أي كنعان منطقة مرصمن إىل ارتحلوا ساميِّني
امليالد؛ قبل عرش التاسع القرن منذ مرص يف الساميني هؤالء تمثل رسوًما نرى واألردن).
باعًة فيها نرى حسن، بني منطقة يف مرصية مقربة داخل يف جدارية لوحة مثًال، ذلك، ومن

البالد.3 إىل بضائعهم يجلبون «آسيويني» وتجاًرا
ومن ٢١٣٤–١٧٢٠ق.م). (حوايل الوسطى اململكة عهَد ملرص الهكسوس غزُو أنهى
وقدرتهم األسلحة تكنولوجيا يف لديهم مليزٍة نتيجًة كان الغزو يف نجاَحهم أن ا جدٍّ املحتمل
إىل سهاًما تُطِلق أن يُمكن مركَّبة أقواًسا يَمتلُكون كانوا ألنهم األوىل؛ الرضبة توجيه عىل
تجرُّها حربيٌة عجالٌت أيًضا لديهم وكان الوقت. لذلك التقليدية األقواس من أبعد مسافات

مرص. يف قبُل من مثيٌل لها يَُر لم الخيول،
باألساس حكموها التي مرص، عىل للهكسوس السيطرة دانَت العسكري، فتحهم بعد
من (األرس الثانية االنتقالية الفرتة عليه يُْطَلق ما أثناء النيل، دلتا يف أواريس عاصمتهم من
هذه ١٥٥٠ق.م4 إىل ١٧٢٠ من سنة، مائتَي لحوايل عرشة) السابعة إىل عرشة الخامسة
أجانب. يد عىل مرصفيها ُحِكَمت التي الوحيدة الفرتة هي ١٢٠٠ق.م إىل ٣٠٠٠ من الفرتة
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٣٠ رقم اللوحان ،١٨٩٣ نيوبريي عن (نقًال حسن بني منطقة يف «آسيويون» :1-1 شكل
مرص). استكشاف جمعية من بإذن و٣١؛

١٥٥٠ق.م، حوايل الفرتة، هذه نهاية قرب إىل تاريخها يرجع ونقوٌش قصٌص تسجل
تُسجل قصة لدينا وبالتحديد، والهكسوس. املرصيني بني اندلعت التي املعارك من بعًضا
التي الحكاية، هذه يف رع». وسقنن أبوفيس «نزاع باسم تُْعَرف والتي حاكَمني، بني خالًفا
مستيقًظا يبقى أنه من أبوفيس الهكسوس ملك يَشتكي قة، ملفَّ تكون أن ا جدٍّ املحتمل من
املرصيُّ امللُك ماء، بركة يف بها، يحتفظ نهر أفراس عن الناجمة الضوضاء جراء بالليل
ألنَّ معقولة غري الشكوى مرص. يف أخرى أماكن الفرتة نفس يف يحكم كان الذي رع، سقنن
أو العليا مرص يف واقًعا كان فواحد امللكيَّني؛ البالطني تفصل كانت األميال من مئات عدة
الهكسوس ملك يكون أن املمكن من يكن لم لذا فىل؛ السُّ مرص يف كان واآلخر مرص صعيد
رع سقنن مومياء فإن ذلك، ومع عاليًا.5 خوارها صوت كان مهما النهر، أفراس سمع قد
حربية، فأس عن الناتجة رأسه، يف الجروح من وواضٌح اآلثار، علماء بواسطة اكتُشَفت قد
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١١٧٧ق.م.

ذلك، ومع يقينًا؛ نعرف ال الهكسوس؟ مع املعركة كانت هل معركة. يف عنيفة ميتة مات أنه
ال. أم النهر أفراس بسبب كان سواء تقاتَال، قد رع وسقنن أبوفيس يكون أن املحتَمل من
يف عرشة السابعة األرسة ملوك آخر كامس، الفرعون لنا تركه نْقش أيًضا لدينا
كامس يقدِّم مرص. صعيد يف طيبة، يف مقرِّه من يَحكم كامس كان الوقت، ذلك يف مرص.
بوصف إليهم يُشري الذين الهكسوس، مواَجهة يف األخرية املظفرة املعركة بشأن تفصيالت

١٥٥٠ق.م: سنة حوايل يف ييل ما وكتب «اآلسيويني»،

شعلة مثل أمامي املغوار وجييش … اآلسيويني لطرد جربوتي يف شماًال أبحرُت
يف الليل أمضيُت … مواقعهم روا ليُدمِّ القتال أعىلصواري يف السهام ورماة … نار
وعندما كالصقر. عليه انقَضضُت الفجر أبلج وعندما الصدر؛ ُمنِرشح سفينتي،
قومه، وذبحُت أسواره دمرُت أن بعد به أطحُت قد كنت اإلفطار، وقت جاء
تنقضُّ عندما كاألسود جييش َف وترصَّ النهر. ضفة إىل تنزل زوجته وجعلُت
غنائمهم موا وقسَّ … والعسل والدهن، واملاشية، العبيد، فأخذوا … الفريسة عىل

َفِرحة. وقلوبُهم

نفسها: أواريس مدينة مصري عن أيًضا كامس يُخربنا

بلداتهم دمرت سكانها؛ وبددت رتها فدمَّ النهرين، عىل الكائنة أواريس أما
الذي الدمار بسبب لألبد، محمرة أنقاض كومة صارت حتى بيوتهم وأحرقت
باإلصغاء ألنفسهم سمحوا قد كانوا الذين أولئك مرص؛ بوسط ألحقوه قد كانوا

مرصسيدتهم!6 عن تخلَّوا [الذين] اآلسيويني، دعوة إىل

(أحد «رتينو» إىل عائدين بالفرار فالذُوا األرض، الهكسوسمن املرصيون طرد وبذلك،
كان التي العامة املنطقة نفس وهي الحاليتنَي، وسوريا إلرسائيل القديمة املرصية األسماء
املرصيون أسس الفرتة، تلك نفس يف كنعان). أو «با-كا-نا-نا»، باسم يعرفونها املرصيون
بحقبة اآلن ندعوه ما استهلَّت التي كامس، شقيق أحمس بدأَها التي عرشة، الثامنة األرسة

مرص. يف الحديثة اململكة
نفسها. أواريس تسمية ت وتغريَّ الفرتة، هذه أثناء مرص وبقية أواريس بناء أُعيد
سنة حوايل عاًما، وستني ببضعة ذلك بعد الثالث وتحتمس حتشبسوت زمن وبحلول
باسم املرة هذه وُعِرَفت جديد، من مزدهرًة مدينة املدينة تلك صارت قد كانت ١٥٠٠ق.م،
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يصور الذي املينويني بأسلوِب الجصية بالرسومات مزخرفة قصوًرا وضمت نفر، بريو
أكثر إيجه منطقة يف كريت إىل انتماؤها يتَّضح والتي أخرى ومشاهد الثريان عىل الوثب
بني مَلكي زواٌج حَدَث يكون قد حتى أنه األثريني أحد تكهن نفسها. ملرص انتمائها من
عرشة الثامنة األرستني فراعنة من عدد يوجد أنه املؤكد من مينوية.7 وأمرية مرصي حاكم
لتوطيد األول املقام يف أجنبيات، أمريات من تزوَّجوا الذين الالحقتني عرشة والتاسعة
ليس ولكن الحًقا، سنرى كما أجنبية، قوة مع معاهدة لرتسيخ أو الدبلوماسية الروابط
الجدارية الرسوم ظهور لتفسري السياسية الدوافع ذات الزيجات استحضار الرضوري من
رشق منطقة بني صالت وجود عىل أخرى مستقلة أدلة لوجود نظًرا مرص، يف املينوية

إيجه. منطقة الحالة، هذه ويف ومرص، املتوسط،

واملينويون الرافدين بالد املايض: إىل عود (2)

ورسومية، نصية وأدلة أثرية، قطع ذلك يف بما البيانات، من وفري كمٍّ خالل من الواضح، من
األدنى الرشق يف عديدة مناطق مع اتصال عىل بالفعل كانوا كريت إىل املنتمني املينويني أن
نعرف فمثًال، املرصيني؛ الحديثة اململكة فراعنة مع اتصاالتهم من طويل وقٍت قبل القديم
رشق ومنطقة إيجه بحر عرب املسافة هذه كل نُِقَلت قد كانت التي املينوية املصنوعات
القرن بحلول والفرات، دجلة النهَرين؛ بني الواقعة األرض الرافدين، بالد حتى املتوسط

سنة. آالف أربعة حوايل منذ ق.م، عرش الثامن
لنهر الغربية الضفة عىل القديم، ماري موقع من القديمة التجارة هذه توثيق يأتي
العرشين، القرن ثالثينيات خالل الفرنسيون، األثريون ب نقَّ حيث الحالية، سوريا الفراتيف
السكان املوقع إىل استدعاهم منقوش. ِطيني لوح ألف عرشين من أكثر يَحوي دفني كنز عن
رجل جثَّة أنه األمر أول يف اعتقدوا عما بالصدفة اللثام أماطوا قد كانوا الذين املحليُّون،
ضمنها من كثرية، تماثيل من واحد حجري، تمثال أنها ذلك بعد تبنيَّ والتي رأس؛ بال
األلواح، مصدر كان القديمة.8 للمدينة ملك بأنه ويصفه هويتَه يُحدِّد نقش عليه تمثال
وسجالت مَلكية ملراَسالت أرشيًفا القديمة، األكادية باللغة مكتوبة نصوص عليها املنقوش
والذي ليم زمري ى يُسمَّ ملك ضمنهم من ماري، مملكة ملوك تخصُّ أكثر عادية أخرى
القرصوتنظيم بإدارة املتَّصلة املعلومات صنوف كل األلواح تسجل ١٧٥٠ق.م حوايل حكم

الوقت. ذلك يف اليومية الحياة من جوانب إىل باإلضافة مملكِته،

47



١١٧٧ق.م.

يف يستخدمه ليم زمري كان الذي بالثلج يتعلَّق املثال، سبيل عىل األلواح، أحد
عىل القائمة امُلخمرة واملرشوبات والِجعة، الخمر، عىل اشتملت التي الصيفية، مرشوباته
أمر قد كان أنه نعرف العرقسوس. يُشبه يانسون أو الرمان عصري بنكهة إما الشعري
الذي بالثلج لالحتفاظ يَىص خصِّ يُستخَدم وكان الفرات، نهر ضفة عىل ثلج مخَزن ببناء
شهور أثناء إليه الحاجة حتى الشتاء فصل أثناء بالثلج املكسوة الجبال من يُجَمع كان
ذلك كان وربما هذا، مثل ثلٍج مخزن قطُّ قبله ملك يَبِن لم أنه وزعم الحارة. الصيف فصل
عىل كان إنه حتى املنطقة، عىل جديًدا يكن لم املرشوبات يف الثلج استخدام ولكن صحيًحا،
«اجعلهم املرشوبات: يف وضعه قبل الثلج يُنظِّفون الخدم يجعل بأن ابنه يُذَكِّر أن ملٍك

والَوَسخ.»9 والروث األغصان من ليُنظِّفوه يَغسلونه اجعلهم الثلج! يجمعون
املتوسط البحر حوض مناطق مع واالتصال التجارة سجالت عىل األرشيفات اشتملت
هذه من كذلك نعرف واردة. ُمعتادة غري سلع إىل خاصة إشارة مع األخرى، األدنى والرشق
واملمالك املدن وحكام ماري مملكة حكام بني للهدايا ُمتكرِّر تباُدل يحدث كان أنه األلواح
واملوسيقيِّني، والنُّساج، والحرفيِّني، األطباء، خدمات يَطلبون كانوا امللوك وأن األخرى،

بعض.10 من بعضهم واملغنِّني
خنجر ماري مملكة يف األلواح يف املسجلة املستوَردة الغريبة األغراض ضمن من كان
مالبس إىل باإلضافة الكريم، الالزورد بحجر مة وُمَطعَّ الذهب من مصنوعة أخرى وأسلحة
االسم هو «كبتارو») (أو «َكْفتُور» كان الَكْفتُورية.»11 بالطريقة «مصنوعة ومنسوجات
املرصيون دعاها مثلما كريت، جزيرة عىل والكنعانيون الرافدين بالد شعب أطلقه الذي
اآلن يُعَرف ما مكتسبًة كريت، من طويلة مسافة سافرت قد السلع كانت «كفتيو». الحًقا
الصنعة بسبب بالفعل حازتها التي األصلية القيمة إىل باإلضافة املسافة»، «قيمة باسم

منها. مصنوعة كانت التي واملواد
ماري، مملكة ملك ليم، زمري أرسل عندما اعتيادي، غري موقًفا ل يُسجِّ لوح أيًضا لدينا
«حذاءً ببساطة: النص يقول بابل. ملك حمورابي امللك إىل هديًة كريت من مينويٍّا حذاءً
[مسئوٌل بابل ملك حمورابي؛ قرص إىل حمله الَكْفتُورية، الطريقة عىل الجلد من مصنوًعا
ببساطة ربما الحذاء. أجله من أُعيد الذي السبب يقدم وال أُعيد.»12 ولكنه ليم، باهِد ى] يسمَّ
«العني عبارة يحوي قانون أول يُعدُّ والذي حمورابي، قانون إن مناسبًا. مقاسه يكن لم
ينص ال العربي، املقدَّس الكتاب بفضل ذلك بعد اشتهرت والتي بالسن» والسن بالعني،

كاألحذية. سلع إعادة عىل عقوبة أي عىل

48



األول املشهد

كون عن النظر برصف الجلدي، الحذاء رفض حمورابي أن قليًال للدهشة املثري من
ذلك يف بالده يف معتاد غري وكذلك نادًرا سيكون كان أنه املرجح من ألنه ال، أو مناسبًا مقاسه
وسوريا/العراق اليونان بني أي الراِفدين، وبالد كريت بني الواقعة للمسافة نظًرا الوقت،
مع مراحل، عىل ستؤَخذ كانت أنها املرجح ومن كهذه برحلة ليُستهان يكن لم هذا. وقتنا يف
تقديم أخرى، ناحية من الرحلة. من منفصلة ألجزاء السلع ينقلون مختلفني باعة أو تجار
القديم األدنى الرشق يف ا جدٍّ معروفة ممارسة كان ُمماثلة مرتبة من ملوك بني كهذه هدية
مبارشًة تُجَلب املعنية األغراض كانت الحاالت، هذه يف امليالد.13 قبل الثانية األلفية أثناء

دبلوماسية. بعثة هذا يومنا يف سنَدعوه فيما امللوك، مبعوثي بواسطة

املينويني عن عامة وملحة االستكشاف (3)

الرشق يف عديدة بمناطق اتصال عىل كانوا كريت من املينويني أن الواضح من سبق، مما
األقل. عىل بعدها وما ١٨٠٠ق.م من واملتأخر، الوسيط العرصالربونزي أثناء القديم األدنى
(أو مينويٍّا مرتجًما أن احتمال وثمة ماري، مملكة رسائل يف للمينويني ِذْكر حتى ويوجد
القرن أوائل أثناء سوريا شمال يف أوغاريت مدينة موقع يف موجوًدا كان للمينويني) مرتجًما
ماري.14 مملكة من غربًا يُرَسل كان الذي القصدير ون يتلقَّ كانوا حيث ق.م، عرش الثامن
أثناء عرش، الخامس القرن يف بدأت مرص مع خاصة عالقة لهم كانت أنه يبدو ذلك، ومع
املرحلة هذه يف حكايتنا تبدأ السبب ولهذا الثالث، تحتمس بعدها ومن حتشبسوت زمن

الزمنية.
اآلثار عالم يد عىل االسم بهذا ُعرفت املينوية الحضارة أن مالحظة لالهتمام املثري من
الذي االسم الحقيقة يف نعرف ال العرشين. القرن أوائل يف إيفانز آرثر السري الربيطاني
بالد وأهل والكنعانيني، املرصيني، من كالٍّ أن نعرف أننا مع به، أنفسهم يدعون كانوا
غري جاءوا، أين من نعرف ال ذلك، عن فضًال مختلًفا. اسًما عليهم يطلقون كانوا الرافدين

األرجح. االحتمال باعتبارها األناضول/تركيا إىل يشري ظنَّنا أن
قبل الثالثة األلفية أثناء كريت جزيرة عىل حضارة أقاموا أنهم هو ا حقٍّ نعرفه ما
رضب ١٧٠٠ق.م، حوايل يف الفرتة، هذه غضون يف ١٢٠٠ق.م حوايل حتى استمرَّت امليالد
عىل أخرى مواضع كنوسوسويف مدينة يف القصور بناء إعادة استلزم ر مدمِّ زلزال الجزيرة
غزا حتى مستقلة حضارة باعتبارهم وازدهُروا رسيًعا املينويون تعاىف ذلك ومع الجزيرة.
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والتي الثانية، األلفية يف ذلك بعد الجزيرَة لليونان الرئييس الرب من القادمون امليسينيون
١٢٠٠ق.م. حوايل يف يشء كل انهار حتى امليسيني الحكم تحت استمرت بعدئٍذ

عليه يُطَلق ما ملصدر تتبُّعه بعد كريت جزيرة عىل التنقيب يف إيفانز آرثر السري بدأ
وضعن الالتي اليونانيات، النساء كانت أثينا. يف السوق يف تُباع وجدها التي الحليب أحجار
لم محفورة رموز األحجار عىل كان هذه. الحليب» «أحجار يَرتدين الوضع، وشك عىل أو
يف مطمور موقع حتى أثرها فتتبََّع كتابة. أنها تبنيَّ ولكنه قبل، من رآها قد إيفانز يكن
جزيرة عىل الكربى املعارصة هرياكليون مدينة من بالقرب كيفاال) (تلة كنوسوس مدينة
والتنقيب رشاءه حاول قد طروادة، عن ب املنقِّ شليمان، هاينريش كان َموقع وهو كريت؛
التنقيب يبدأ وأن األرض يشرتَي أن إيفانز استطاع ذلك، رغم جدوى. دون ولكن فيه،
ثروته معظم ُمنِْفًقا التالية، السبعة العقود طيلة استمر .١٩٠٠ عام من مارس شهر يف
بعنوان املجلدات د متعدِّ هائل مَؤلَّف يف اكتشافاته نرش النهاية ويف املرشوع، يف الشخصية

كنوسوس».15 يف مينوس «قرص
ماِكنزي،16 دنكان امُلؤتََمن االسكتلندي مساعده بمعاونة إيفانز، اكتشف ما رسعان
نسبًة «املينوية»، اسم حديثًا املكتَشفة الحضارة عىل أطلق الفور عىل قرصملكي. أنه بدا ما
األزمنة يف كريت حكم إنه قيل والذي اليونانية، األسطورة عنه تَحكي الذي مينوس امللك إىل
عىل بُني الذي قرصه ُملَحق يف ثور) ونصف إنسان، (نصف مينوتور لديه وكان القديمة،
عليها أخرى، وأشياء الطينية، األلواح من العديد عىل إيفانز عثر األرض. تحت متاهة شكل
بي» الخطي و«النظام تَُفك) لم رموزه زالت ما (التي إيه» الخطي «النظام من بكل كتابة؛
ومع كريت). إىل به أتوا من هم امليسينيون يكون ربما اليونانية للغة أقدم شكل (وهو
مجهوًال ذكرت، كما اسمهم، ويبقى الناس، لهؤالء الحقيقي االسم مطلًقا يكتشف لم ذلك،
يف وإنما وحدها كنوسوس يف ليس املستمر، التنقيب من قرن من أكثر رغم هذا؛ يومنا إىل

أيًضا.17 كريت يف األخرى املواقع من العديد
ومنها كنوسوس، يف األدنى والرشق مرص من الواردات من العديد عن إيفانز كشف
الشمس، ابن رع، سورسن الطيب، «اإلله بالهريوغليفية عليه منقوش املرمر من آنية غطاء
القرن من األوىل السنوات أثناء وحكم الهكسوس، ملوك أشهر أحد هو خيان خيان.»18
القديم، األدنى الرشق أنحاء يف به الخاصة األغراض عىل وُعِثر امليالد. قبل عرش السادس

لغًزا. كريت إىل الغطاء هذا وصول كيفية أمر يظل ولكن
عليه ُعِثر املرمر من مرصي إناء االهتمام من مزيد عىل تبعث التي األغراض من
كريت، جزيرة يف كاتسامبا موقع يف مقربة يف آخر ألثري تنقيب أثناء عدة أعوام بعد
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االسم اإلناء عىل منقوٌش كنوسوس. بمدينة امُلرتِبطة الشمايل الساحل عىل املوانئ أحد وهو
الكامل تحتمس الشمس، ابن رع)، خرب (ِمن الطيب «اإلله الثالث: تحتمس للفرعون امللكي
وتَحِمل إيجه منطقة يف عليها ُعِثر التي النادرة األغراض من واحد وهو تحوالته.» يف

اسمه.19
املينويِّني أن الخامس، القرن يف يعيش كان الذي ثوسيديديس، اليوناني خ املؤرِّ زعم
لدينا تأكَّد شخص «أول الفرتة: هذه يف البحار عىل وسيطروا حربيٍّا أسطوًال يمتلكون كانوا
هذا وقتنا يف يُدعى ما عىل سيًدا نفسه من جعل لقد مينوس. هو حربيٍّا أسطوًال أسس أنه
الصفحات األول، الكتاب البيلوبونيسية»، الحرب «تاريخ (ثوسيديديس، الهيليني» البحر
أي: ،Minoan Thalassocracy ى بمسمَّ معروًفا هذا أصبح القدامى، العلماء عند .(٣–٨
الرغم وعىل بحر. وتعني: thalassos و سلطة وتعني: kratiaمن املينوية، البحرية السلطة
«قوارب فإن شك، موضع اآلن أصبحت قد املزعومة املينوية البحرية السيادة هذه أن من
الدال املرصي ى املسمَّ هو «كفتيو» كان — املرصية السجالت يف ذكرها ورد قد «كفتيو»»
قوارب هذه كانت إذا ما واِضح غري أنه من الرغم عىل — الوقت ذلك يف كريت جزيرة عىل

مينوية.20 بطريقة َمبنية أو كريت، إىل ذاهبة أم كريت، من
بالًغا اهتماًما ا مهتمٍّ املوقع، يف إيفانز خلف بيندلربي، سرتينجفيلو ديفيت جون كان
(عاصمة بالعمارنة ى املسمَّ املرصي املوقع يف ب فنقَّ وكريت؛ مرص بني املحتملة بالصالت
نرش بيندلربي إن حتى كنوسوس؛ إىل باإلضافة أدناه) أكثر عنها سنتحدَّث التي إخناتون،
املرصية الواردات كل وصنف فيها جمع ،Aegyptiaca بعنوان املوضوع، هذا عن أفرودة
برصاص يُْقتَل أن قبل الجزيرة، عىل أخرى مواضع ويف كنوسوس يف عليها ُعِثر التي

21.١٩٤١ سنة الجزيرة اجتاحوا عندما األملان املظليني
عىل واضًحا وبات كنوسوس يف إضافية مستوَردة أغراض عىل وبيندلربي إيفانز عثر
وأنهم والتصدير، االسترياد مجايل من كل يف ُمنخِرطني كانوا املينويني أن التالية العقود مرِّ
عىل ُعِثر املثال، سبيل عىل مرص. إىل باإلضافة األجنبية املناطق من عدد مع بجدٍّ تواَصلُوا
جزيرة يف مختلفة مواقع يف كنعان من تخزيٍن ِجراِر وعىل الرافدين بالد من أسطوانية أختام
فخارية أواٍن عىل ُعِثر بينما واملتأخر، الوسيط الربونزي العرص إىل تنتمي أُُطر يف كريت
تمتد بلدان يف لها، ذكٍر عىل األقل عىل أو للمينويني، تَنتمي الصنع مكتِملة أخرى وأغراض

والعراق. سوريا وقربصحتى واألردن وإرسائيل مرص من
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إىلمرص َعْوٌد (4)

من ا جدٍّ صغري جزء سوى تُمثِّل ال عاليَه املذكورة البضائع أن أذهاننا عن يغيب أالَّ يجب
التي تلك من كثرية بضائع إنَّ حيث املتوسط، البحر تَعرب يوم ذات كانت التي البضائع
أن ح املرجَّ غري ومن التلف رسيعة كانت ر املتأخِّ الربونزي العرص أثناء فيها يُتاَجر كان
املؤكَّد شبه فمن الحايل. وقتنا يف عليها التعرف يُمكن التي البقايا من الكثري منها يبقى
بعيد. أمٍد منذ اختَفت قد واملنسوجات والخشب، والعطور، والتوابل، والخمر، الحبوب، أن
األحمر، والعقيق والعقيق، الالزورد، مثل الكريمة واألحجار العاج، مثل الخام املواد أما
بعيد أمد منذ األخرى هي محليٍّا تحوَّلت فقد والقصدير، والنحاس، الذهب، مثل واملعادن
عىل توافًرا األكثر الدالئل تكون فربما ثَمَّ ومن واملجوَهرات؛ األسلحة مثل أخرى أغراض إىل
يف أخرى صورة بأي اختفت أو تحلَّلت، أو اندثرت، قد الدولية والصالت التجارة طرق
يف املندثرة التجارية البضائع وجود تحديد أحيانًا يمكن فإنه ذلك، ومع القديمة. العصور
وقتنا إىل بقيت التي الجدران عىل الرسوم يف تصويرها طريق عن أو املكتوبة النصوص
غموًضا أقل أدلة بمثابة تكون أن األدبية والنصوصواملراجع الرسوم لهذه يُمكن الحارض.
املجسدَة الرسوَم فإن ثَمَّ ومن صحيًحا؛ تفسريًا ت َ ُفرسِّ ما إذا الشعوب، بني الصالت عىل
إىل تاريخها يرجع التي املرصية املقابر من عدٍد يف الجدارية الرسوم يف أجنبيٍة لشعوٍب
تُمثِّل إذ للغاية؛ قيمٌة الثالث؛ أمنحتب وحتى حتشبسوت من الحديثة، اململكة ملوك عهود
كانت التي النقل وشبكات والتجارية، الدبلوماسية، االتصال شبكات عىل ملموسة دالئل

امليالد.22 قبل عرش والرابع عرش الخامس القرنني أثناء موجودة
التي املقابر أوىل امليالد، قبل عرش الخامس القرن يف حتشبسوت، حكم أثناء بُنيت،
ما كثريًا املقابر هذه يف الجدارية. الرسوم عىل إيجه منطقة شعوب بالفعل فيها تظهر
لبس ال بعبارات هويتهم تُحدِّد نقوش ومع بضائعهم مع عادًة مرسومني، املينويني نرى
املهندس كان الذي ِسننْموت، مقربة يف فمثًال، كريت. جزيرة من قادمون بأنهم تقول فيها
منطقة من وفًدا مرسوًما نجد عشيقها، وربما ومستشارها، الخاصبحتشبسوت، املعماري

الشائعة.23 اإليجية املصنوعات من للزينة معدنية أوانَي يحملون رجال ستة من إيجه،
نرى ١٤٥٠ق.م)، (حوايل الثالث تَحتمس وزير رخمريع، مقربة داخل آخر، رسم يف
وجه عىل إيجية أغراًضا ويحملون التقليدي اإليجي الطراز عىل تنورات يرتدون رجاًال
كفتيو زعماء باسم سالم يف «قادمون منقوص): نص (يف مكتوٌب جانبهم وإىل التحديد.
ملك الجاللة صاحب لعظمة الرءوس ومحنيِّي راكعني البحر»، وسط يف الكائنة و«الجزر
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من واحد وهو مرص، إىل إيجي لوفد تمثيل هذا أن الواضح من والسفىل.»24 العليا مرص
الفرتة. هذه من مرصية مقابر يف عديدة تمثيالت

رسوم يف رخمريع؛ مقربة جدار رسوم عىل يظهرون الذي الوحيدين ليسوا اإليجيون
إىل نقوش مع وسوريا، والنوبة، بونت، بالد من بعثات تظهر بأسفل وكذلك بأعىل أخرى
هنا نُطالع أننا املرجح من أنه يبدو فإنه مثبت، غري ذلك أن من الرغم وعىل منها. كل جانب
من القادمني التجار أو املوفدين وأن الثالث، تحتمس حكم أثناء جرى هام لحدث تصويًرا
استُْدِعي. أو ع تََجمَّ الذي الجنسيات د املتعدِّ الحشد من فقط واحد جانب سوى ليسوا إيجه
اليوبيل)، (أو ِسد» «ِحب احتفال يكون أن األرجح عىل شأنه من فهذا كذلك، األمر كان إن
ذلك بعد به يحتفل ثم حكمه عىل عاًما ثالثني مرور بعد مرة ألول الفرعون به يحتفل الذي
األقل، عىل االحتفاالت هذه من ثالثة أقام أنه نعرف الثالث، تحتمس حالة يف انتظام؛ بغري

عاًما.25 وخمسني ألربعة حكم أنه بما املفاجأة عىل يبعث ال الذي األمر
عهد إىل و/أو حتشبسوت عهد إىل ترجع مقربة عرشة أربع حوايل توجد إجماًال،
وفوًدا تصور والتي ومستشارين، املستوى رفيعي مسئولني تخصُّ كلها الثالث، تحتمس
يَحملون وكلهم والكنعانيون، والنوبيون، اإليجيون، ومنهم مرص، يزورون الذي األجانب من
ما كثريًا الثالث، تحتمس زمن إىل تحديًدا ترجع التي التسع املقابر يف أجنبية.26 منتجات
بعثة يف يشاركون أو املكوس، يُسلمون أو دبلوماسية، هدايا يقدمون ألجانب تصاوير نرى

األَْرز.27 عىل للحصول لبنان إىل الثالث تحتمس أرسلها ملكي بتكليف
السياقات من متنوعة طائفة يف مذكورون كفتيو وقوارب كفتيو، ورجال كفتيو،
عىل وتدوينات املعابد عىل نقوش ذلك يف بما مرص، يف الفرتة هذه إىل ترجع التي األخرى
الثالثني العام من بردية لالهتمام إثارة األكثر والتدوينات النقوش هذه من الربدي. ورق
استرياد سياق يف كفتيو» «سفن من العديد تذكر ١٤٥٠ق.م) (حوايل الثالث تحتمس لحكم
كفتيو»؛ تغليفلسفينة خشب رجل]، [اسم للحريف «أُعطي املرصي: الحربي لألسطول مواد
للحريف و«أُعطي عهدته»، يف التي األخرى كفتيو سفينة أجل من تيتي للحريف أُعطي و«اليوم
جدار عىل نقش، أيًضا يشري مماثل، نحو وعىل األخرى.»28 … كفتيو سفينة أجل من إينا
كفتيو.29 سفن إىل الثالث، تحتمس لحكم والثالثني الرابع العام من الكرنك يف آمون ملعبد
سفن (أي، كفتيو من السفن هذه كانت إن ما واضح غري يزال ال أنه من الرغم عىل
كان أنه الواضح من فإنه مرصية)، سفن (أي، كفتيو إىل اإلبحار عىل قادرة أنها أو مينوية)
أثناء الحديثة اململكة عهد ومرصيف املينوية كريت بني مبارش، اتصال وربما اتصال، يوجد
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،١٩٤٣ ديفيز عن (نقًال إيجه منطقة من ألشخاص وتصوير رخمريع، مقربة :2-1 شكل
للفنون). املرتوبوليتان متحف من بإذن ٢٠؛ رقم اللوح

هذا يومنا يف سواء — رشاعية لسفينة يُمكن السائدة، الرياح بسبب الثالث. تحتمس عرص
الجنوبية كريت سواحل من نسبية بسهولة تسافر أن — سنة وأربعمائة آالف ثالثة منذ أو
رحلة ليست النيل. دلتا إىل ثَمَّ ومن ملرص الشمايل الساحل عىل مطروح مرىس مدينة إىل
أوقات يف ُممكنة ولكنها والتيارات، للرياح نظًرا السهلة، بالرحلة رشاعيٍّا باإلبحار العودة
إىل مرص من الساعة عقارب عكس يف بحركة الذهاب أيًضا املمكن ومن العام. من معينة
السيكالد، وجزر كريت، إىل هناك ومن ورودس، األناضول إىل ثَمَّ ومن وقربص، كنعان

مرص. إىل وجنوبًا كريت إىل العودة ثم لليونان، الرئييس والرب
آمون،30 لإلله األول الكاهن سنب، رع منخرب مقربة والنقشيف الرسم من الواضح من
من الذين أولئك مع املساواة قدم عىل أنهم وفهموا املينويِّني امللوك بشأن عرفوا املرصيني أن
أمري برفقة (كريت) كفتيو» «أمري نرى أن يمكننا املقربة جدران عىل أخرى. أجنبية مناطق
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قادش وأمري سوريا)، يف كانت أنها املحتَمل (من تونيب وأمري األناضول)، (من الحيثيني
«زعيم»، أو «أمري» ويعني «ور»، وهو الشخصيات، لتحديد املستخدم اللقب سوريا). (يف
مرص زاروا القادة هؤالء أن إىل تُشري املعروضة الصورة أن يبدو حالة.31 كل يف نفسه هو
يف (ربما الوقت نفس يف جميًعا جاءوا هل للغاية. خاصة مناسبة ن تتضمَّ ربما مناسبة، يف
ُمنفِصلة؟ مناسبات يف أم رخمريع؟) مقربة يف ُصوِّر قد الذي نفسه للحدث مختلف منظور
الرئيسية الشخصيات ع تجمُّ احتمالية يف نبحث أن لالهتمام امُلثري من ولكن يقينًا، نعرف ال
كبار ع تجمُّ كثريًا يُشبه ما وهو مرص، يف عظيم حدث أجل من مًعا ر املتأخِّ للعرصالربونزي
الدول ملجموعة مؤتمر أجل من أو بريطاني مَلكي زواج أجل من هذا يومنا يف الشخصيات

الكربى. الثمانية الصناعية
موضع يف زعيم)، أو (أمري «ور» املصطلح، نفس الثالث تحتمس أيًضا يستخدم
التسمية وهي تاناجا»، «أمري يذكر حيث لسجالته، واألربعني الثاني العام مستهل يف آخر،
بصنعة فضيٍّا وعاءً تشمل إيجه، من أغراًضا يُدِرج وهنا لليونان. الرئييس للرب املرصية
وهو «إينو»، يَدعوها أنه لالهتمام املثري الفضة. من مقابض لها ِصَحاٍف وأربع كفتيوية
ربما السياق.32 هذا يف «هدية» يعني األرجح عىل لكنه «جزية»، يَُرتَْجم ما عادًة مصطلح
تبادل كان حني يف امللك، مكانة من أدنى يُعترب «عادي» تجاريٍّ تبادٍل يف االنخراط كان
التايل، الفصل يف أكثر هذا سنُناقش تماًما. مقبوًال النظراء) شبه (أو النظراء مع «الهدايا»
خالل الهدايا تقديم ستار تحت يَجري كان الذي الدويل التجاري التباُدل مسألة سياق يف

امليالد. قبل عرش الرابع القرن

الثالث وتحتمس حتشبسوت (5)

منطقة مع تعامالت الثالث، تحتمس عهد مبارشة سبق الذي حتشبسوت، عهد يشهد لم
باألساس هي كانت القديم. األدنى الرشق من أخرى مناطق مع أيًضا بل فحسب، إيجه
العاَلمية، واملكانة الدولية بالصالت الخاص الطريق عىل عرشة الثامنة األرسة وضعت من
الفرعون ابنة كونها نقي، مَلكي دم ذات كانت الحرب. من بدًال الدبلوماسية مستخدمًة
قد كان والدها أن إىل اإلشارة يَنبغي أنه رغم مس)؛ (إياح أحمس وامللكة األول تحتمس

فحسب. املَلكية العائلة من الزواج طريق عن امللكية املكانة ق حقَّ
تقديم منه ُقِصد ترتيٍب يف الثاني، تحتمس الشقيق، غري أخيها من حتشبسوت تزوجت
مرتبة ذات ملكية زوجة كانت أمه ألن فقط؛ ملكي نصف دم ذا كان إذ للشاب؛ العون
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سيَحظى كان مما أكثر رشعيًة حتشبسوت من زواجه منََحه الفعلية. امللكة تكن ولم أدنى
لألرسة كارثة يكون أن امُلمكن من كان ما وهو ابنًا، ال ابنًة زواجهما أثمر هذا. بخالف به
تحتمس صار حتى ترعرع الذي الحريم، من فتاة من ابنًا أنجب فقد ذلك، ومع املَلكية.
الثاني تحتمس تُويف عندما الحظ، لسوء العرش. عىل والده يخلف أن له املقدَّر الثالث،
حتشبسوت َلت تدخَّ لذلك بمفرده؛ ليحكم يكفي بما كبريًا الصغري االبن يكن لم فجأة،
العرش تسليم وقت جاء عندما لكن عنه، نيابًة العرش عىل وصيًة بصفتها مؤقتًا لتحكم
الثالث، تحتمس انتظر بينما عاًما، عرشين من ألكثر وحكَمت له. تتنازل أن رفَضت له،

املشهد.33 خلفية يف صرب، بنفاد ربما
الزائفة التقليدية الفرعونية اللحية ارتداء يف حتشبسوت بدأت العقدين، هذَين أثناء
األنثوية وسماتها ثديَيها ليُخفي للجسد درع مع رجالية ومالبس األخرى، املنصب وُعدة
الجنائزي. معبدها البحري؛ الدير يف املنحوتة التماثيل يف يتبنيَّ أن يُمكن مثلما األخرى،
«صاحب وأصبح األنثوية، نهايته من بدًال ذكورية نهاية إياه ُمعطية اسمها، ت غريَّ كذلك
مجرد وليس ذكًرا، ملًكا رجًال؛ باعتبارها حكمت أخرى، بعبارة حتشبسو.»34 الجاللة،
بجانب القديمة، مرص نساء أشهر من واحدة حاليٍّا تُعترب لذلك، نتيجة العرش. عىل وصية
الثاني، تحتمس وفاة بعد أبًدا ثانيًة حتشبسوت ج تتزوَّ لم يبدو ما عىل وكليوباترا. نفرتيتي
لها؛ عشيًقا ِسننْموت، حاشيتها، وكبري املعماري، مهندسها اتخذت قد تكون ربما ولكن
أرشف الذي البحري، الدير يف الجنائزي حتشبسوت معبد عىل ا، رسٍّ ربما له، فُحِفرتصورة

بنائه.35 عىل
إىل أرسلتْها التي لمية السِّ التجارية البعثات لالهتمام املثرية الحاكمة هذه إىل يُنَسب
والفريوز،36 النحاس عن بحثًا سيناء وإىل الخشب، عن بحثًا املعارصة) (لبنان فينيقية
املشار عهدها، من التاسع العام أثناء بونت بالد إىل أرسلتْها بعثة كانت بعثاتها أشهر لكن
املوقع حاليٍّا الباحثون يعرف ال البحري. الدير معبد جدران عىل املوجودة النقوش يف إليها
منطقة يف ما مكان يف تضعها املراجع معظم خالف. محلَّ أمًرا يزال وما بونت لبالد الدقيق
امتداد عىل غالبًا آخر، مكان يف أنها يَرْون آخرين لكنَّ إثيوبيا، أو إريرتيا، أو السودان،

الحالية.37 اليمن منطقة ذلك يف بما األحمر، البحر شواطئ
تكون ولن بونت، بالد إىل مرص من تُْرَسل بعثة أول هي حتشبسوت بعثة تكن لم
خالل ذلك، وبعد الوسطى، املرصية اململكة عرص أثناء عديدة بعثات أُرِسَلت األخرية.
سجل فإن ذلك، ومع بعثًة. الثالث أمنحتب بعث امليالد، قبل عرش الرابع القرن منتصف

56



األول املشهد

النقش حسب «إيتي» ى تُسمَّ التي بونت؛ بالد ملكة ر يُصوِّ الذي هو وحده حتشبسوت
من الكثري األجنبية امللكة هيئة ح يُوضِّ الذي التصوير عن تولَّد وقد للرسم. املصاحب
الكبرية، رة واملؤخِّ لة، املرتهِّ والشحوم املنحني، وظهرها القصرية، قامتها بسبب التعليقات
امتالك (أي الكفل كرب من بحالة مصابة بأنها للملكة أوصاف عن يُسفر ما عادًة والذي
نخيل، أشجار أيًضا يوجد بارزة). تكون ما وعادًة ضخمة؛ رة ومؤخِّ وفخذَين سمني بطٍن
نقلت التي للسفن وتصاويَر البعيد، املكان تُظِهر أخرى وتفاصيل غريبة، وحيوانات

والحبال. الصواري حتى تفصيالتها بكل ومنها، بونت بالد إىل املرصيني
١٤٥٠ق.م، عام بعد ما وقت يف الثالث، تحتمس حكم من والثالثني الثالث العام يف
وقائعه، سجالت يف ينبغي كما ل مسجَّ وهذا بونت. بالد إىل التجاري وفده الفرعون أرسل
هذه املنطقة.38 نفس إىل والثالثني الثامن العام يف أُرِسَلت أخرى بعثة مع حدث مثلما
حيث األَْرز، عىل للحصول لبنان إىل أرسلها التي البعثات جانب إىل قليلة، أمثلة من بعض
حكم أثناء أجنبية ومنطقة مرص بني مستمرٍّ تجاريٍّ تبادٍل إىل نُشري أن الواقع يف يُمكننا
مشاهد يف املصورة (إينو) «الجزية» من الكثري أن نشكُّ أننا من الرغم عىل الثالث، تحتمس

تجارية. سلع الواقع يف هي عهده يف املقربة يف النبالء
بتباُدل تقوم الثالث، تحتمس حكم تحت مرص، كانت التي البعيدة املناطق ضمن من
منفصلة؛ مناسبات ثالث يف منها «اإلينو» تلقيه سجل والتي يبدو، ما عىل معها تجاري
دويالت ائتالف به يُْقَصد األرجح عىل وكان «إيس»، باسم للمرصيني معروًفا كان إقليٌم
ألشية، به يُْقَصد أو أُسَوا، باسم املعروف الحالية) (تركيا األناضول غرب شمال يف املدن
«إيس» تحتمس كتَبة يذكر الربونزي. العرص أثناء قربص به تُْعَرف كانت الذي االسم وهو
«النصب يف كفتيو جنب إىل جنبًا إياها ُمْدِرجني متنوعة، نقوش يف األقل عىل مرات أربع
الغربية، األرض تطأ أن من تتمكَّن ألجعلك «جئت به: الخاص النرص» الشعري/نشيد
الجنان، ثابت شاب، ثور هيئة عىل جاللتك يَرْون وألجعلهم سلطانك، تحت وإيس فكفتيو
العام يف التاسعة، بعثِته وقائع سجالت يف منه.»39 يدنو أن املرء يستطيع ال القرنني، حاد
من يتكوَّن «إينو» أحرض قد إيس» «زعيم أن يُذَْكر (١٤٤٥ق.م)، لحكمه والثالثني الرابع
نحٍو وعىل وخشب. عاج، وناب والزورد، الرصاص، من وكتل خام، نحاس خام؛ مواد
نعرف (١٤٤١ق.م)، لحكمه والثالثني الثامن العام يف عرشة، الثالثة بعثته سجل يف ُمماثل،
عرشة، الخامسة بعثِته وصِف ويف وخيول، نحاس من يتكوَّن «إينو» أحرض إيس» «أمري أن
من يتكوَّن «إينو» أحرض إيس» «زعيم أن نعرف (١٤٣٩ق.م)، لحكمه األربعني العام يف
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األصناف تلك أغلب العاج. من ونابني الرصاص، من وسبيكة النحاس، من سبيكًة أربعني
الرشق منطقة أنحاء يف املستوى العايل الهدايا تبادل يف نجُدها التي املعتادة األصناف كان

الربونزي.40 العرص يف األدنى

١٤٧٩ق.م مجدو، معركة يف مرصوكنعان (6)

األخرية، السنوات يف حتشبسوت مومياء ُهوية عىل أخريًا تعرَّفوا قد اآلثار علماء يكون قد
،(«٦٠ رقم املقربة امللوك، «وادي إىل (وترمز ٦٠ يف كيه باسم تُعَرف مقربة يف توجد التي
من واحدة كانت امللوك. وادي يف آخر مكاٍن يف تقع التي ،«٢٠ يف «كيه مقربتِها يف وليس
إذا الذكور. مرص مللوك عادًة املحجوز هذا، الصفوة وادي يف اإلطالق عىل ُدِفنَّ قالئل نساء
شيخوخِتها يف عانت فقد إذن حتشبسوت، مومياء بالفعل هي عليها املتعرَّف املومياء كانت
حوايل يف أخريًا، ماتت وعندما والرسطان.41 األسنان، يف ومشاكل املفرطة، السمنة من
وقتًا موتها، يف يد له كان أنه يف أحيانًا يَُشك الذي الثالث، تحتمس يُضيِّع لم ١٤٨٠ق.م،
حاول كذلك املنفرد. حكمه من األوىل السنة يف القتال ليخوض بجيشه وسار السلطة وتوىلَّ
النقوش من اسمها وبإزالة آثارها بتدنيس آمًرا التاريخ، من حتشبسوت اسم يمحو أن

أمكن. حيثما
مدى عىل بدأها حملًة عرشة سبع من األوىل — األوىل حملته الثالث تحتمس بدأ عندما
يف الكلمة، معنى بكل نفسه، يضع أن من تمكَّن — نحوها أو التالية العرشين السنوات
من نُِقَلت ١٤٧٩ق.م سنة العسكرية وفتوحاته رحلته وتفاصيل مسار إن إذ التاريخ؛ كتب
آمون معبد جدار عىل القادمة لألجيال ونُِقَشت رحلته مسار طوال استمرَّت التي اليوميات
يف معروفة ذلك بعد أصبحت (التي مجدو يف خاضها التي املعركة مرص. يف الكرنك يف
أثناء املتمردين الكنعانيني املحليِّني الزعماء مواجهة يف هرمجدون) باسم املقدس الكتاب
يكونوا لم الذين لتوعية متاحة وتُصبح تفاصيلها ن وتَُدوَّ نعرفها معركة أول هي الحملة

لها. حارضين
أيام، عرشة مرصمدة من برجاله زحف الثالث تحتمس أن إىل املنقوشة الرواية تُشري
ملهاجمة طريقة أفضل ويُقرِّر حرب مجلس ليعقد ف توقَّ هناك يحم. موقع حتى شماًال
الكنعانيني املحليِّني للحكام تة مؤقَّ معسَكرات من بها يُحيط وما نة املحصَّ مجدو مدينة
يوجد كان يحم، من العرش. اعتالئه عند املرصي الحكم عىل تمرًُّدا بدءوا قد كانوا الذين
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من بالقرب يَْزرعيل وادي يف يظهر كان شمايل، طريق مجدو؛ إىل ية مؤدِّ طرق ثالثة
وطريق تعنك؛ بلدة من بالقرب يَْزرعيل وادي إىل يؤدِّي كان جنوبي، وطريق يوكنعام؛

مجدو.42 عند ينتهي مركزي،
الجنوبي؛ أو الشمايل الطريق إما يسلكوا أن املكتوبة، الرواية حسب قادته، اقرتح
هذا بأن الثالث تحتمس أجاب فيها. لهم كمني لعمل عرضة وأقل أوسع كانا ألنهما
لدرجة الغباء من يكون أن أبًدا يُصدقوا فلن الكنعانيون؛ عه سيتوقَّ ما بالضبط هو التكتيك
ولكن، فيه. كمني نصب ويسهل ضيًقا طريًقا كان ألنه املركزي الطريق من يأتيهم أن
أن أمل عىل املركزي، الطريق من بالجيش سيَسري فكان تفكريهم، كان ذلك ألن بالتحديد
اثنتي حوايل املرصيون استغرق حدث. ما بالضبط وذلك ِغرَّة، حني عىل الكنعانيني يُباغت
وادي باسم التاريخ، عرب كثرية أوقات يف (املعروف، املركزي املمر عرب للوصول ساعة عرشة
مروا لكنهم رجل، آخر إىل رجٍل أول من ُمصُمص) ممر و/أو عريون، ناحل و/أو عارة،
بها. املحيطة تة املؤقَّ العدو معسكرات وال مجدو ال يحرس أحًدا يجدوا ولم خدش دون
تحتمس كان مثلما الجنوب، إىل وتعنك الشمال إىل يوكنعام يف كلها الكنعانيِّني قوات كانت
لرجاله سماحه كان الثالث تحتمس ارتكبه الذي الوحيد الخطأ تماًما. ع توقَّ قد الثالث
ً خطأ هذا كان بالفعل. املدينة عىل االستيالء قبل العدو معسكرات ونهِب لسلب ف بالتوقُّ
— واألطفال والنساء، الشيوخ، من معظمهم — مجدو عن املدافعني من لقلَّة وقتًا أتاح
أن قبل أخرى شهور سبعة دام طويل حصار عن بدوره هذا وأسفر املدينة. بوابات إلغالق

املدينة. عىل االستيالء من املرصيون يتمكَّن
التكتيك نفس ألنبي إدموند الجنرال جرب سنة، وأربعمائة آالف ثالثة بنحو ذلك بعد
وأدَّى األوىل، العاملية الحرب أثناء ١٩١٨ عام من سبتمرب يف الثالث، تحتمس استخدمه الذي
األملان الجنود من مئات وأخذ مجدو عند جرت التي املعركة ربح الناجحة. النتائج نفس إىل
أنه ذلك بعد ألنبي أقر خيوله. من بضعة عدا األرواح يف خسائر أي دون أرسى، واألتراك
أن إىل به أدَّى مما الثالث؛ تحتمس لرواية اإلنجليزية بريستد جيمس ترجمة قرأ قد كان
إن مرة ذات قال سانتايانا خورخي أن يُروى التاريخية. الواقعة يف حدث ما تكرار يُقرِّر
يُمكن العكس أن أثبت ألنبي لكن تكراره، عليهم محتم التاريخ يَدُرسون ال الذين أولئك
ما إذا بنجاح، يُكرِّروه أن يُمكنهم التاريخ يدرسون الذين فأولئك أيًضا؛ صحيًحا يكون أن

ذلك.43 يفعلوا أن اختاروا
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مرصوميتاني (7)

قد كانت التي امليتانية اململكة ضد سوريا، شمال إىل حمالت أيًضا الثالث تحتمس قاد
األول تحتمس جدُّه كان والتي ١٥٠٠ق.م، عام بحلول املنطقة هذه يف الوجود إىل ظهرت
مناطق وتستوعب تنمو امليتانية اململكة استمرَّت عليها.44 بحملة سابق وقت يف قام قد
حسب عديدة، بأسماء ُعِرَفت لذلك، ونتيجة الحورية. هانيجلبات مملكة مثل أخرى، قريبة
«نهارين» املرصيون دعاها عام، بوجه عنها. يتحدَّث أو يكتب من وحسب الزمنية الفرتة
بينما «هانيجلبات»؛ اآلشوريون ودعاها حوري»؛ «أرض الحيثيون ودعاها «نهارينا»؛ أو
عاصمتها عىل مطلًقا يُْعثَر لم «ميتاني». مملكة باسم إليها أنفسهم ميتاني ملوك أشار
اآلن إىل تزال ال التي ا جدٍّ القليلة القديم األدنى الرشق عواصم من واحدة إنها واشوكاني.
النصوص ويف األثري السجلِّ يف املغرية الدالئل من الرغم عىل األثريِّني، عىل مستعصية
الفرات؛ نهر رشق سوريا، يف الفخريية تل يف واقعة تكون قد أنها البعض يعتقد القديمة.

العديدة.45 املحاوالت رغم مطلًقا، هذا يتأكَّد ولم
من تقريبًا اململكة هذه سكان تعداد من باملائة ٩٠ كان متنوعة، لنصوص وفًقا
كانوا الذين الباقني؛ باملائة العرشة حكم تحت — يُدَعون كانوا كما — املحليِّني الحوريِّني
املجموعة هذه كانت أوروبي. هندو أصل من يبدو ما عىل كانوا الذين امليتانيني، األسياد
السكان عىل لتسيطر آخر مكاٍن من هناك إىل انتقلت قد يبدو ما عىل كانت التي الصغرية،
باسم يُعرفون عسكرية نخبة تَمتِلك امليتانية، اململكة وتنشئ الحوريني من األصليني
للعجالت باستخدامهم معروفني كانوا والذين الحربية) بالعجالت (املحاربني «ماريانو»
عاصمة حاتوسا؛ يف عليه ُعِثر نص يحتوي الخيول. تدريب يف العالية واملهارة الحربية
حوايل للخيول، كبريًا ميتانيٍّا مدربًا كان الذي كيكويل، كتَبه بحث عىل األناضول، يف الحيثيني
نص إنه يوًما. ٢١٤ فرتة خالل الخيول تدريب كيفية عن إرشادات فيه يُعطي ١٣٥٠ق.م،
[يقول] «هكذا التالية: بالعبارة ببساطة يبدأ ولكنه طينية، ألواح أربعة عىل يمتد ل، مفصَّ

ميتاني.»46 أرض من الخيول مدرِّب كيكويل،
تحتمس شنَّ ١٤٤٦ق.م)، (حوايل والثالثني الثالث حكمه عام أثناء الثامنة، حملته يف
النقوش تورد ميتاني. مملكة عىل بحريٍّا وكذلك بريٍّا هجوًما قبله، من جده كشأن الثالث،
الريح من كلٍّ عكس اإلبحار صعوبات من الرغم عىل الفرات، نهر يف تُبحر قواته جعل أنه
أثناء الكنعاني التمرُّد يف ميتاني تورط يف االشتباه عىل انتقاميٍّا ا ردٍّ ذلك كان ربما والتيار،
حجري نصب بوضع وأمر امليتانية القوات الثالث تحتمس َهزم حكمه.47 من األول العام

انتصاره. ذكرى إلحياء الفرات، لنهر الرشقية الضفة عىل َكْرَكِميش شمال منقوش
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عرشين أو عرش خمسة غضون ففي طويلة؛ مدة مقهورًة ميتاني تبَق لم ذلك، ومع
مدينة فهاجم جديد. من كبريًا توسيًعا اململكة توسيع يف شوشتاتار امليتاني امللك بدأ عاًما،
لتزيني استخدمه الثميننَي والفضة الذهب من بابًا غنيمًة آخذًا اآلشوريني، عاصمة آشور،
— حاتوسا يف الحيثيني َمْحُفوظات يف الحق نصٍّ ِمن نعرف كما — واشوكاني يف قرصه
أمنحتب الفرعون زمن بحلول قرن، من أقل يف الحيثيِّني.48 مع تواَجه قد يكون حتى وربما
وديًة وميتاني مرص بني العالقات كانت امليالد، قبل عرش الرابع القرن منتصف يف الثالث

أمريتنَي. من بل واحدة ميتانية أمرية من ج يتزوَّ لم أمنحتب إن حتى ا جدٍّ
ترابًطا يزداد كان العالم أن واملرصيني وآشور، ميتاني، عن عرضناه مما يتضح

فحسب. الحرب طريق عن األحيان بعض يف ذلك كان وإن حتى بالفعل،

األناضول يف أسوا تمرد (8)

تجاريٍّ تبادٍل يف منخرًطا كان وربما اتصال، عىل كان الثالث تحتمس أن االهتمام يُثري مما
يكون أن املحتمل من مرص. وغرب شمال تقع مناطق ذلك يف بما بعيدة، مناطق مع نشط،
حوايل يف مرص. وليس أسوا به بادرت قد «إيس») هي أنها (بافرتاض أسوا مع االتصال
ينظر أن املرء عىل ويجب األناضول، وسط يف الحيثيِّني عىل تمرًدا أسوا شنت ١٤٣٠ق.م،
أثناء أخرى كربى قوى مع دبلوماسية صالت عن حثيثًا تبحث كانت أسوا أن إمكانية يف

التمرد.49 عىل السابق العقد
عام يف الصدارة الباحثني، من لقلة ا مهمٍّ السابق يف كان الذي أسوا، تمرُّد احتل
القديم املوقع من بالقرب طريق حافة يف آلته نصل يقحم جرافة مشغل كان عندما ،١٩٩١
بالسيارة ساعتني ملدة رحلة مسافة الحايل وقتنا يف يبعد الذي الحيثيِّني؛ عاصمة لحاتوسا،
من نازًال الرجل فقفز معدني. بيشء النصل اصطَدم الحالية. أنقرة رشق كيلومٍرت) ٢٠٨)
الخارج إىل جذب مفاجئ نحو وعىل املتفكِّك، الرتاب يف يده ومدَّ الجرافة مقصورة يف مقعده
تأكد ما وهو قديم، سيف وملمس شكل له كان أخرض. لون ذا وثقيًال رفيًعا، طويًال، شيئًا

املحيل. املتحف يف املقيمون األثريون نظفه عندما
يف قبل من عني عليه تقع لم نوًعا كان وإنما تقليديٍّا حيثيٍّا سيًفا يكن لم ذلك، ومع
قراءة أن ثبت األمر بداية من النصل. يف نقشُحِفر عليه يوجد كان ذلك، إىل باإلضافة اإلقليم.
نَصِّ ترجمة كانت أوًال. الرتجمة ت تمَّ ولذلك السيف؛ صناعة عىل التعرف من أسهل النقش
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األدنى الرشق يف الربونزي للعرص الدبلوماسية اللغة — األكادية باللغة املكتوب النقش
«بتدمري كاآلتي: الشكل)، (وتدية مسمارية رموز استخدام فيه جرى والذي — القديم

ربه.»50 العاصفة، إلله السيوف هذه وَهب أسوا، لبالد العظيم امللك دوثاليا
(دوثاليا) توداليا الحيثي امللك أخمده الذي أسوا، تمرُّد عليه يُطَلق ما إىل النقش يُشري
إذا مما نني متيقِّ لسنا ألننا الثاني» أو «األول هنا (ذكرنا تقريبًا ١٤٣٠ سنة الثاني أو األول
للباحثني بالفعل معروفة الثورة كانت االسم). ذلك حمل الذي الثاني أو األول امللك كان
كلها ُكِتبَت التي األخرى، النصوص من عدد بسبب الحيثية اإلمرباطورية يدرسون الذي
يف حاتوسا يف بون ينقِّ كانوا أملان أثريون عليها عثَر التي طينية، ألواح عىل مسمارية بكتابة
من أثرية قطعة وأول سالح، أول كان السيف أن غري العرشين. القرن خالل سابٍق وقٍت
من املزيد وجود رجحان النقش من واضح بالثورة. ربطها أمكن الصدد، هذا يف نوع، أي
بعض سنُميض قدًما، نميض أن قبل ذلك، ومع عليها. العثور يتعنيَّ زال ما التي السيوف
وراء السبب يف سننظر التمرد. أمر بحث ويف أسوا، موقع تحديد ويف الحيثيني، بني الوقت
قبل جَرت طروادة حرب أن عىل وربما الدَّولية، مَلبَْدأ قديمة حالة وجود عىل دليًال هذا كون

هومريوس. َمها قدَّ التي تلك عن مختلفة وألسباب سنة بمائتي ذلك

عنهم عامة ونظرة الحيثيني اكتشاف استطراد: (9)

وطنهم من ضخمة إمرباطورية يحكمون كونهم رغم الحيثيني، أن إىل نشري أن أوًال يتعني
تاريخيٍّا، مجهولني كانوا امليالد، قبل الثانية األلفية من كبري جزء طوال األناضول وسط يف

فقط.51 مضت سنة مائتي حتى الجغرافية، الناحية من األقل عىل
املقدس الكتاب يف ذكرهم بسبب املقدَّس الكتاب لباحثي معروفني الحيثيُّون كان
والعموريني، الحويني، (مثل كثرية شعوب ضمن من باعتبارهم يُدَرجون حيث العربي،
تتعامل وكانت امليالد، قبل الثانية األلفية أواخر أثناء كنعان يف عاشت وهكذا) واليبوسيِّني،
سبيل عىل املقدس، الكتاب لنا يَحكي لهم. خضعت النهاية ويف إرسائيل العربانيني/بني مع
اإلصحاح التكوين، (سفر الحيثي ِعْفُروَن من سارة لزوجته مدفنًا اشرتى إبراهيم أن املثال،
(سفر الحيثي أوريا من أوًال متزوجة كانت داود امللك زوجة بَثَْشبََع وأن ،(٣–٢٠ اآليات ،٢٣
حيثيَّات» «نساء له كان سليمان امللك وأن ،(٢–٢٧ اآليات ،١١ اإلصحاح الثاني، صموئيل
األوىل الجهود فإن ذلك، ومع .(١ اآلية ،١١ اإلصحاح األول، امللوك (سفر زوجاته ضمن
الجغرايف املوقع من الرغم عىل بالفشل، باءت التوراتية األرايض يف الحيثيني عىل للعثور
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ألنقذهم «فنزلت ناًرا: امُلتَّقدة الُعلِّيقة من موىس به ح رصَّ الذي اإلعالن يف بدقة املحدَّد املعنيَّ
إىل وواسعة، أرضجيدة إىل األرض تلك من وأُصعدهم املرصيِّني، أيدي من إرسائيل] [بني
والحويني والفرزيني واألموريني والحيثيِّني الكنعانيني مكان إىل وعسًال، لبنًا تفيض أرض

52.(٧ اآلية ،٣ اإلصحاح الخروج، (سفر واليبوسيني»
لودفيج يوهان مثل — عرش التاسع القرن أوائل ُمستكشفو كان األثناء، تلك خالل
(وكان أوسطية الرشق املحلية املالبس بارتداء مولًعا سويرسيٍّا رجًال كان الذي بركهارت،
يقوم كان التي االستكشاف عمليات تيسري أجل من إبراهيم») «الشيخ اسم نفسه عىل يطلق
وبخاصة السابق، يف معروفة تكن لم الربونزي العرص من حضارة بقايا يكتشفون — بها
مؤتمر يف ،١٨٧٩ عام يف األمر. نهاية يف الرابط إيجاد وأمكن لرتكيا. الوسطى الهضبة يف
موجودين يكونوا لم الحيثيني أن سايس إتش إيه املعتَرب اآلشوريات عالم أعلن لندن، يف
القى إرسائيل/لبنان/سوريا/األردن. يف وليس تركيا يف أي، األناضول؛ يف وإنما كنعان يف
يتساءل أن املرء عىل يتعنيَّ ولكن هذا، يومنا يف مقبوًال األمر هذا زال وما ا، عامٍّ قبوًال إعالنه

كهذا. كبريًا ً خطأ املقدس الكتاب يخطئ أن أمكن كيف
من الربيطانية اإلمرباطورية امتدت ما فبقدِر كبرية؛ بدرجة منطقية الواقع يف اإلجابة
إىل وجنوبًا تركيا يف غربًا الحيثية اإلمرباطورية امتدت أيًضا كذلك الفعلية، إنجلرتا أرايض
الربيطانية اإلمرباطورية من جزءًا سابًقا كانت التي البلدان بعض تستمر ومثلما سوريا.
بوقت األصلية اإلمرباطورية زالت بعدما الظهرية، بعد ما شاي ورشب الكريكت لعب يف
يف الحيثية اإلمرباطورية تتبع سابًقا كانت التي املناطق بعض احتفظت أيًضا كذلك طويل،
اآلن أهلها إىل نشري أننا لدرجة الحيثية؛ والديانة واللغة الثقافة، من بأجزاء سوريا شمال
وبحلول امليالد. قبل األوىل األلفية من األوىل السنوات أثناء ازدهروا الذين الجدد، بالحيثيني
وذلك امليالد قبل والسابع التاسع القرنني بني ما وقت يف املقدس، الكتاب تدوين وقت
خلفاءهم، لكن طويل، وقت منذ اختفوا قد األصليون الحيثيون كان الدينية، السلطات وفق
يف شك من وما كنعان. أرض من الشمايل الجزء يف تماًما مستقرِّين كانوا الجدد، الحيثيني
يضَمن مما األخرى، الشام منطقة وشعوب إرسائيل بني وبني بينهم تفاعل يوجد كان أنه
الذين الالحقني املستكشفني لدى مقصود غري خلًطا ويُحِدث التوراتية الروايات يف ذكرهم

األصليني.53 الحيثيني عن يبحثون
يف وترجمتهم الحيثية املواقع يف التنقيب يف األثريني بدء مع فإنه ذلك، إىل باإلضافة
يكونوا لم أنهم واضًحا صار فيها، اكتُِشَفت التي العديدة الطينية لأللواح املطاف نهاية
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قريبًا شيئًا الواقع يف أنفسهم عىل يطلقونه الذي االسم كان بالحيثيني. أنفسهم يَدعون
حاليٍّا، فيها ب ونُقِّ تُْعَرف، (التي نيشا مدينة إىل نسبة «النيشيانيني» أو «النيشيني» من
تقريبًا عام ملائتي املدينة هذه ازدهرت تركيا). يف كابادوكيا إقليم يف كانيش كولتبه باسم
حاتوسييل ى يُسمَّ ملٌك يؤسس أن قبل حاكمة محلية أوروبية هندو ساللة مقر بصفتها
مكان يف عاصمته تقريبًا ١٦٥٠ق.م حوايل يف حاتوسا») من الذي «الرجل (ويعني األول
ندعوهم الحايل الوقت يف نزال ال حاتوسا. االسم، ذلك يحمل جديد موقع يف رشًقا، أبعد
تُرتَجم أن قبل األكاديمية األدبيات يف بشدة مستقرٍّا أصبح االسم ذلك أن ملجرد الحيثيني

الحقيقي.54 اسمهم أظهرت التي األلواح
وكانت جيًدا تحصينًا محصنة كانت بحرص. حاتوسا، الجديدة، العاصمة موقع اختري
إنها حتى املدينة، إىل مؤديًا وحيًدا منفذًا يتيح ضيٍق واٍد بوجود جغرافيٍّا، جيد موقع يف
كانت وربما سنة؛ خمسمائة دام الذي وجودها خالل مرتني إال عليها االستيالء يْجر لم
الطني ألواح من آالف عىل املوقع احتوى الكاشكا. تُدعى مجاورة مجموعة يد عىل املرتان
فينكلر، هوجو مثل أملان أثريِّني يد عىل ١٩٠٦ منذ أُجريت التي التنقيب عمليات أثناء
مما ووثائق رسائل يوجد األلواح هذه ضمن من سيِهر. ويورجن نيف، وبيرت بيتل، وكريت
تاريخية، وسجالت وقصص، قصائد، إىل باإلضافة الرسمية، الدولة سجالت كان أنه يتعنيَّ
تجميع لنا تُتيح ال مجتمعة وهي األخرى. املكتوبة الوثائق أنواع وكل دينية، وطقوس
لنا تتيح وإنما فحسب، األخرى واملمالك الشعوب مع وتعامالتهم الحيثيني الحكام تاريخ
ونظمهم وُمجتمعهم، اليومية حياتهم ذلك يف بما العاديِّني، األشخاص تاريخ تجميع أيًضا
ما نوًعا للدهشة املثري القانون عىل أحدها يشتمل التي القانونية؛ وترشيعاتهم العقائدية،
الفضة»55 من شيكًال ٤٠ يدفع أن فعليه حر، شخٍص أنف أحٍد أي عض «إذا يقول: الذي

هذا). فيها حدث التي املرات عدد عن فقط املرء (يتساءل
وخلف حفيد األول، مورسييل ى يُسمَّ حيثيٍّا ملًكا أن ما مرحلة يف األلواح تُخربنا
عن تزيد رحلة وهي الرافدين، بالد حتى بجيِشه زَحف ذكره، السالف األول حاتوسييل
ساللة وُمنهيًا أبيها بكرة عن إياها محرًِّقا ١٥٩٥ق.م، سنة بابل مدينة وهاجم ميل، ألف
أن من بدًال ذلك، وبعد ع». «امُلَرشِّ حمورابي بفضل اشتُهرت سنة مائتا استمرَّت حاكمة
بذلك ذًا منفِّ الديار، صوب ه وتوجَّ الحيثي بالجيش استدار أن إال منه كان ما املدينة، يحتل
تمكَّنت لفعله، مقصودة غري وكنتيجة التاريخ. يف املغادرة، ثم مسلَّح اعتداء أطول فعليٍّا
حكمتها ثم بابل مدينة احتالل من الكيشيني تُدعى السابق يف مجهولة كانت مجموعة

التالية. العديدة القرون طوال
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شهرة ذو وهو القديمة اململكة باسم الحيثي التاريخ من األول النصف يُْعَرف بينما
معنيون نحن الذي هو الثاني النصف فإن مورسييل، مثل ملوك مآثر إىل ترجع مربَّرة
اإلمرباطورية باسم الفرتة هذه خالل ُعِرَفت التي اإلمرباطورية، ازدهرت هنا. أكثر به
القرن من بدءًا املتأخر؛ الربونزي العرص أثناء أعىل مستويات إىل حتى وارتفعت الحيثية،
بني ومن امليالد. قبل عرش الثاني القرن من األوىل العقود وحتى امليالد قبل عرش الخامس
والذي التايل الفصل يف به سنلتقي الذي األول، سابيليوليوما ى يُسمَّ رجل ملوكها أشهر
املناطق من كبري قدر عىل باستيالئه القديم األدنى الرشق يف بارز موقع إىل الحيثيني قاد
كانت مرصيٍة بملكٍة وصل األمر إن بل الحديثة. املرصية اململكة فراعنة مع بنديٍَّة وتعاُمله
أنه معلنًة لها، زوًجا أبنائه أحد لها يُرِسل أن سابيليوليوما من تطلب أن حديثًا لت ترمَّ قد
الباحثني بعض ولكن كانت، من أرملة أو كانت، ملكة أي واضًحا ليس مرصمعها. سيَحكم
توت املرصي امللك هو املتوىفَّ زوجها وأن آمون إسن عنخ كانت امللكة أن حون يُرجِّ الخرباء

الحًقا. سنرى كما آمون، عنخ

أخياوا ومكان أسوا تمرد (10)

الثاني أو األول توداليا وملكهم الحيثيون كان عندما تقريبًا، ١٤٣٠ق.م عام إىل اآلن لنَُعِد
أسوا. باسم مجتمعًة تُعرف الدويالت هذه كانت املتمرِّدة. َويالت الدُّ من تحالٍف مع يتعامل
تجري كانت حيث مبارشة، الدردنيل مضيق ساحل عىل تركيا، غرب شمال يف تقع وكانت
الدويالت هذه كل أسماء الحيثية األلواح تُعطينا األوىل. العاملية الحرب أثناء جاليبويل معركة
لم األسماء هذه معظم الحيثيني. عىل تمرُّد يف انتفَضت التي املتحالفة والعرشين االثنتنِي
القائمة: يف األخريَين االسَمني عدا فيما له، محدَّد مكان تحديد يُمكن وال الكثري لنا يعني يَُعد
بها.56 املحيطة واملنطقة طروادة إىل األرجح عىل بهما يُشار اللذَين و«تاروسيا»، «ويلوسيا»
حملة من عائَدين وجيشه الثاني أو األول توداليا كان بينما يبدو ما عىل التمرُّد بدأ
استدار أن إال الحيثي الجيش من كان ما األخبار، سماع لدى األناضول. غرب يف عسكرية
توداليا أن الحيثية الرواية تُخربنا التمرُّد. إلخماد أسوا، إىل الغربي الشمال جهة واتجه
أَسوي، جندي آالف عرشة أن إىل الروايات تُشري األَسوي. التحالف وهزم الجيش قاد بنفسه
وثريان، املدحورين، و«السكان األسويني، الحربية مركباتها وقادة الخيول من زوج وستمائة
األسوي امللك كان هؤالء بني من وغنائم.57 أرسى حاتوسا إىل أُِخذوا األرض» ومتاع وماشية،
املطاف، نهاية يف وعائالتهم. األسوية املالكة العائلة من آخرين قلَّة جانب إىل كوكويل، وابنه
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للمملكة تابعة دويلة باعتبارها أسوا تأسيس وأعاد أسوا عىل ملًكا كوكويل توداليا ب نصَّ
هزموه أن إال الحيثيني من كان فما الفور، عىل بعدئٍذ كوكويل تمرَّد ذلك، ومع الحيثية.
زال فما إرثها أما األرض. وجه عىل من واختفى أسوا تحالف ر وُدمِّ كوكويل، أُْعِدم ثانيًة.
حرب قصة يف أيًضا ماثًال يكون ربما ولكن «آسيا»، املعارص االسم يف األوىل بالدرجة ماثًال
الباحثون، يرى حسبما كبريًا، تشابًها يتشابهان وتاروسيا ويلوسيا االسمني إن إذ طروادة؛
أيًضا تُعَرف التي طروادة، مدينة عىل الربونزي العرص يف يطلقان كانا اللذَين االسَمني مع

ترواس. باسم تُْعَرف التي بها، املحيطة واملنطقة إليوس، باسم
الثاني، أو األول لتوداليا نْقش وعليه حاتوسا، يف عليه ُعِثر الذي السيف دور يأتي وهنا
تُستخدم كانت نوعية من فالسيف محلية؛ صناعًة مصنوًعا سيًفا ليس آنًفا، ذُِكر كما ألنه،
ميسيني سيف إنه امليالد. قبل عرش الخامس القرن أثناء لليونان الرئييس الرب يف أساًسا
ال جيد سؤال هذا إن أسوا؟ تمرُّد يف يُستخدم كهذا سيف كان ملاذا له). ا جدٍّ جيد تقليد (أو
شخصمختلف أم امليسينيِّني، املرتزقة أحد أم أسوي، جندي استخدمه وهل إجابته؛ نعرف

االختالف؟ تمام
األسايس اللوح جانب إىل التمرد، و/أو أسوا تذكر أخرى حيثية ألواح خمسة توجد
ُمبتدئًا برمته، الحدث يؤكد املثال، سبيل عىل األلواح، أحد األطول. الرواية يتضمن الذي
وعدُت أسوا تدمري من فرغُت عندما العظيم: امللك توداليا، … يقول «هكذا بعبارة ببساطة
لكنها مثري نحو عىل كاملة غري مجتزأة رسالة هو لالهتمام إثارة األكثر 58«… حاتوسا إىل
وتذكر عسكرية، حملة إىل أيًضا وتُشري واحدًة، مرًة وتوداليا مرتني أسوا ملك ذكر يف تنجح
لذا كاملة؛ وغري رة مدمَّ الرسالة أخياوا. ملك تتبَع وجزًرا أخياوا، وملك أخياوا، أرض كذلك
النص، نفس يف وأخياوا أسوا من كلٍّ ظهور بشأن يَنبغي مما أكثر الخوض الخطورة من

الوقت.59 هذا يف ما بطريقة مرتبطتنَي كانتا وأخياوا أسوا أن عن تنمُّ أنها يبدو ولكن
من ٩١ وعرشين ستة بي يو كيه باسم املعروفة — الرسالة أن طويل لوقت اْعتُِقد
أُشري ولكن أخياوا، ملك إىل الحيثيني ملك من ُمرَسلة كانت — األوَّيل األملاني إصدارها
يجعلها الذي األمر أخياوا، ملك «من» الحيثي امللك «إىل» أُرِسلت الواقع يف أنها إىل مؤخًرا
ولكن امللك.60 وذلك املنطقة تلك من مرَسلة مكان أي يف عليها يُْعثَر التي الوحيدة الرسالة
األكاديميني الباحثني السؤال هذا حريَّ أخياوا؟ تقع أين هذا؟ ملك وأي تلك منطقة أي
الرئييس الرب أنها عىل اآلن يتفقون الباحثني أغلب ولكن املايض، القرن معظم طوال
نحو أساس عىل مبني اإلسناد ميسيناي. مدينة يف مقرُّها كان وربما وامليسينيني، لليونان
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مدى عىل آَخر أو سياق يف أخياوا يذكر حاتوسا يف الحيثي األرشيف يف لوًحا وعرشين خمسة
امليالد)، قبل عرش الثالث القرن نهاية إىل عرش الخامس القرن (من تقريبًا سنة ثالثمائة
وامليسينيني.61 لليونان الرئييس الرب إىل تُشري أن إال يُمكن ال شامًال، تحليًال بتحليلها والتي،
نتابع أن قبل بامليسينيني، لنَلتقي املرة هذه موجًزا، استطراًدا نستطرد أن يجب ًدا، مجدَّ

الحكاية.

عليهم عامة ونظرة امليسينيني اكتشاف (11)

منتصف من عاًما، ١٥٠ حوايل منذ مرٍة ألول العام الرأي انتباه امليسينية الحضارة اسرتعت
يُطَلق الذي شليمان؛ هاينريش إىل ذلك يف الفضل ويرجع أواخره، إىل عرش الثامن القرن
يَكرهوه، أن إىل امُلعاِرصون اآلثار علماء يَميل الذي الرجل إنه امليسيني. اآلثار علم أبو عليه
أخرى جهة ومن يستخدمها؛ كان التي البدائية التنقيب طرق إىل جهة من ذلك ويرجع
أعمال بعد تقاريره. ويف فيه الوثوق يُمكن مًدى أي إىل اإلطالق عىل واضًحا ليس أنه بسبب
غرب شمال يف هيسارليك يف عرش التاسع القرن سبعينيات أوائل يف بها قام التي التنقيب
يعثر أن له تماًما املالئم من أن حينئٍذ شليمان رأى طروادة، أنها اعترب والتي األناضول،
الذي (األمر طروادة حرب من الطروادي الطرف عىل عثر قد أنه بما امليسيني، الطرف عىل

الحًقا). سنُناقشه
بالتأكيد أْهَون لليونان الرئييس الرب يف ميسيناي عىل العثور يف أمضاه الذي الوقت كان
ميسيناي موقع من أجزاءً ألن األناضول؛ يف طروادة عىل العثور يف أمضاه قد الذي من
كانت التي الشهرية، األسد بوابة قمة ذلك يف بما األرض، فوق بارزًة تزال ال كانت القديم
يف املحليون السكان قاد عديدة. بعقود ذلك قبل جزئيٍّا بناؤها وأُعيد بالفعل اكتُِشَفت قد
منتصف يف التنقيب ليبدأ وَصل عندما املوقع إىل بسهولة شليمان امُلجاَورة ميكيناي قرية
من يُوِقفه لم قطُّ ذلك لكن بالتنقيب، ترصيٌح لَديه يكن لم عرش. التاسع القرن سبعينيات
بالهياكل اململوءة العمودية املقابر من عدد عن كشف ما ورسعان حينئٍذ. يوقفه ولم قبل،
ملك إىل برقيًة أرسل بأن الخرب فأذاع أحالمه. أعظم يفوق بما والذهب واألسلحة، العظمية،

أجاممنون.»62 وجه يف حدَّق «قد أنه أُفيد حسبما معلنًا اليونان،
قد — مصيبًا كان عندما حتى كبري بشكل ُمخطئًا كان الذي — شليمان كان بالطبع،
نعرف حاليٍّا فنحن األثرية. والبقايا املقابر إليها ترجع التي الزمنية الفرتة تحديد يف أخطأ
إىل تاريخها يرجع ميسيناي) يف كبريتان دائرتان منها يوجد (التي العمودية املقابر هذه أن
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أجاممنون وقت إىل وليس ١٥٠٠ق.م، إىل ١٦٥٠ من والحضارة، املدينة عظمة بداية قرب
كان األقل عىل ولكنه قرون، بأربعة الصواب جانَبَه قد يكون قد ١٢٥٠ق.م). (حوايل وأخيل
كان الذي الوحيد األثري األحوال من حال بأي شليمان يكن لم الصحيحة. املدينة يف يحفر
تسونتاس خريستوس أمثال من آخرون، فباحثون — هذه العرصالربونزي آثار عن يُفتِّش
— شليمان من أفضل بعمل يقومون وكانوا بالتنقيب، أيًضا منشغلني كانوا وجيمسمانات،
بشأن السابقة ترصيحاِته بسبب العامة اهتمام يحوز كان الذي الشخص كان ولكنه

الحًقا.63 سنرى كما طروادة، وحرب طروادة
لبضعة أيًضا، أخرى أماكن ويف امُلجاور ترينز موقع ويف ميسيناي، يف شليمان ب نقَّ
ويف ١٨٧٨ عام يف إضافية تنقيب أعمال ليُجري طروادة إىل يعود أن قبل أخرى مواسم
ولكن كريت، جزيرة كنوسوسعىل يف يَحفر أن أيًضا وحاول عرش. التاسع القرن ثمانينيات
بشأن البحث عمليات متابعة أمُر اآلثار، مجال حظِّ لحسِن آلخرين، تُِرك النجاح. يُحاِلفه لم
كارل ى يُسمَّ سينسيناتي جامعة من أمريكي هما اثنان هؤالء أعظم من وكان امليسينيني.
لوضع جهودهما االثنان د وحَّ وأخريًا واس. آالن ى يُسمَّ كامربيدج من وإنجليزي بليجن

النهاية. إىل البداية من ونموِّها الحضارة هذه لتحديد األساس
يف مبتدئًا عقود، لعدة ميسيناي يف الربيطانية التنقيب أعمال عن مسئوًال واس كان
فحسب طروادة يف ١٩٣٨ إىل ١٩٣٢ من بليجن ب يُنقِّ لم بينما العرشين، القرن عرشينيات
عام يف التنقيب ألعمال يوم أول يف بيلوس، يف اليونان. جنوب يف بيلوس يف أيًضا حفر بل
ضخم أرشيف أنه سيتَّضح مما طينية ألواح بضعة أول عىل وفريقه بليجن عثر ،١٩٣٩
الثانية العاملية الحرب اندالُع أوقف بي.64 الخطي بالنظام مكتوبة نصوص عىل يحتوي
يف .١٩٥٢ عام يف التنقيب أعمال تُوِبَعت الحرب، أعقاب يف ولكن املوقع، يف عمَلهم مؤقتًا
أن القاطع بالدليل فينرتيس مايكل ى يُسمَّ إنجليزي معماري مهندس أثبت العام، نفس

اليونانية. اللغة من قديمة نسخة الواقع يف كان بي الخطي النظام
بي الخطي بالنظام للنصوصاملكتوبة ترجمة من ذلك استتبَع ما هذا يومنا إىل يستمرُّ
كنوسوس، إىل باإلضافة وثيفا، وترينز، وميسيناي، بيلوس، مثل مواقع يف عليها ُعِثر التي
إىل النيص الدليل أضاف امليسينيني. عالم عىل لإلطالل إضافية نافذة الرتجمة هذه وقدمت
تشكيل يعيدوا أن لألثريني وسمح التنقيب أعمال من معروفة بالفعل كانت التي التفاصيل
يف يعملون كانوا الذين زمالئهم، بمقدور كان مثلما تماًما اليونان، يف العرصالربونزي عالم
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نصوص ترجمة عىل مرتتبة كنتيجة البالد، تلك يف يفعلوا أن األدنى، مرصوالرشق يف مواقع
إىل األثرية، البقايا أن ببساطة، القول جملة واألكادية. والحيثية، املرصية، باللغات مكتوبة

القديم. التاريخ تشكيل يُعيدوا أن املعاِرصين للباحثني أتاحت النصية، النقوش جانب
قبل عرش السابع القرن يف باألساس بدأت امليسينية الحضارة أن نعرف حاليٍّا نحن
من يتعافون كريت جزيرة عىل املينويون فيه كان الذي تقريبًا الوقت نفس يف امليالد،
األوىل القصور حقبة من االنتقال األثرية) للمصطلحات (وفًقا يُميِّز الذي الكارثي الزلزال
املتعاِقبة الزمنية الفرتات عىل أطَلقا من أول هما وبليجن واس كان الجزيرة. عىل الثانية إىل
الهالديتان الحقبتان تمتد حيث رة، املتأخِّ الهالدية الحقبة اسم امليسينيني تخصُّ التي
امليالد، قبل عرش الخامس القرن وحتى عرش السابع القرن من والثانية األوىل رتان املتأخِّ
إىل تاريخها ويَرجع «أ» الثالثة أقسام: ثالثة إىل الثالثة رة املتأخِّ الهالدية الحقبة وتنقسم
«ج» والثالثة عرش، الثالث القرن إىل تاريخها ويرجع «ب» والثالثة عرش، الرابع القرن

امليالد.65 قبل عرش الثاني القرن إىل تاريخها ويرجع
األثريِّني. بني نقاش محل امليسينية الحضارة صعود وراء الكامنة األسباب تزال ال
ولكن مرص، من الهكسوس طرد يف املرصيِّني ساَعُدوا أنهم إىل األوىل االقرتاحات أحد وذهب
يف عليها ُعِثر التي األغراض كانت إذا هذا. يومنا يف عموًما مقبولة نظر وجهة ليست هذه
من بعًضا فإن الصدد، هذا يف عليها ل يُعوَّ إشارة أي تُمثِّل ميسيناي يف العمودية املقابر
قد كانوا املينويني أن إيفانز زعم الواقع، يف كريت. من أتَْت ميسيناي يف التأثريات أقدم
يَقبلون الباحثني وكل الزعم؛ هذا الحًقا نقضا وبليجن واس لكن لليونان، الرئييس الرب غَزوا
سيطروا كريت، عىل سيطروا عندما امليسينيني أن حاليٍّا الواضح من هذا. وقتنا يف رأيهما
فاعلني (نسبيٍّا) فجأة وأصبحوا األدنى. والرشق مرص إىل الدولية التجارة طرق عىل أيًضا
العديدة القرون مدى عىل استثماره يف سيستمرُّون دوٌر وهو بالعوملة؛ املتسم العالم يف

ر. املتأخِّ الربونزي العرص نهاية حتى التالية،
الحيثيون كان بينما «تاناجا»، باسم امليسينيني يعرفون يبدو ما عىل املرصيون كان
النصوص كانت (إن الكنعانيون دعاهم املنوال نفس وعىل «أخياوا»، اسم عليهم يطلقون
«خياوا»؛ إشارة) أي تمثل سوريا يف الشمال جهة قليًال أبعد تقع كانت التي أوغاريت يف
هذه كانت إذا امليسينيني. إال أحًدا تُناسب ال هذه األماكن أسماء إن حيث نعتقد، كذلك أو
والقوى املرصيِّني نصوص يف معروف غري الشعب هذا فإن امليسينيني، تخصُّ ال اإلشارات
ح مرجَّ غري يبدو هذا ولكن األدنى، الرشق يف ر املتأخِّ الربونزي العرص يف األخرى العظمى
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يرجع سياقات يف األقاليم تلك يف عليها ُعِثر التي امليسينية واألوعية اآلنية ألعداد نظًرا
امليالد.66 قبل عرش الثاني القرن إىل عرش الرابع القرن من تاريخها

أقدم؟ طروادة حرب هناك كانت هل (12)

املعروفة الرسالة كانت وإذا وامليسينيني، لليونان الرئييس الرب من كالٍّ تُمثِّل أخياوا كانت إذا
كانت أخياوا أن تُْظِهر حاتوسا يف عليها ُعِثر التي ٩١ وعرشين ستة بي يو كيه باسم
نستنتج؟ أن يُمكننا ماذا إذن الحيثيني، عىل تمرُّدها أثناء أسوا مع ما بطريقٍة متورطًة
قبل ١٤٣٠ق.م، عام إىل أسوا، بتمرُّد املتعلِّقة الرسائل تلك وكل ذاتها، الرسالة تاريخ يرجع
تاريخها يُحدَّد ما عادًة (التي طروادة لحرب عموًما املقبول التاريخ من سنة مائتي نحو
بما أعاله، املعروضة البيانات تلك كل و١١٧٥ق.م). ١٢٥٠ عاَمي بني ما الفرتة يف بأنه
تكون أن يُمكن حاتوسا، يف عليه ُعِثر الذي األكادي النْقش ذي امليسيني السيف ذلك يف
تُشري أنها عىل تأويلها املمكن من يكون قد ذلك، ومع بينها. ِصَلة ال ظواهر من سلسلة
عىل أسوا تمرُّد يف متورِّطني كانوا الربونزي العرص يف إيجه منطقة من ُمحاربني أن إىل
يف تاريخيٍّا ل ُسجِّ الذي العون كان هذا أن اقرتاح يُمِكن كذلك، األمر كان إذا الحيثيني.
التقاليد ما، نوًعا غموًضا أكثر نحٍو عىل استحَرضتْه، والذي املعارصة الحيثية السجالت
باعتباره وإنما طروادة، حرب باعتباره ليس الالحقة؛ والكالسيكية القديمة لليونان األدبية
ونُِسبَت أيًضا ت استُحِرضَ التي األناضول يف طروادة حرب عىل السابقة والغارات املعارك

آخرين.67 آخيني أسطوريِّني وأبطال أخيل إىل
محاربني عن روايات يوجد هومريوس «إلياذة» يف حتى أنه عىل حاليٍّا الباحثون يتَّفق
هذه من ١٢٥٠ق.م عام يف طروادة لحرب التقليدية الخلفية تَسبق قرون من وأحداث
قبل اختفى قد كان الدروع من نوٌع وهو أياس، باملحارب الخاص الربجي الدرع األمور
بالفضة» عة «املرصَّ السيوف أيًضا ويوجد طويل. بوقت امليالد قبل عرش الثالث القرن
قبل استخدامه ف توقَّ قد كان األسلحة من الثمن غايل نوٌع وهو عديدين، بأبطال الخاصة
من السادس الكتاب يف املروية بيلريفونتيس، قصة ويوجد طويل. بوقت طروادة حرب
قبل ما وقت من أنه املؤكَّد شبه من يُوناني بطل وهو ،(١٧٨–٢٤٠ (األبيات «اإللياذة»
لليونان الرئييس الرب يف ترينز من بيلريفونتيس ترينز، ملك بروتيوس، أرسل طروادة. حرب
كوفئ عديدة، إضافية عقبات عىل وتغلُّبه ُمهمات ثالث إتمامه وبعد األناضول. يف ِليكية إىل

األناضول.68 يف بمملكٍة املطاف نهاية يف
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وهيكتور وهيلني، وأجاممنون، أخيل، زمن قبل أنه «اإللياذة» ل تسجِّ ذلك، إىل باإلضافة
هرقل اليوناني البطل ر دمَّ — بريام والد الوميدون زمن أثناء الواقع يف — طويل بوقت
:(٦٣٨–٦٤٢ األبيات الخامس، الكتاب («اإللياذة»، سفٍن ستِّ سوى يَحتَْج ولم طروادة.

له القتال، يف قويٍّا الرجال، من آخر نوًعا كان أبي، املجيد، هرقل إنَّ يقولون
يكن ولم الوميدون، لخيول طلبًا مرة ذات طروادة] [إىل هنا إىل وجاء أسد، قلب
وخرب إليوس مدينة ر دمَّ ولكنَّه الرجال، من أقل وعدٍد سفٍن ستِّ سوى معه

للرتجمة] القومي املركز [ترجمة طرقاتها.69

بالتقاليد يَربطه تاريخي حدث عن يبحث أن املرء أراد لو آخر، موضٍع يف ذكرُت كما
لكان لألناضول، الرئييس الرب عىل اآلخيِّني املحاربني بقتال الخاصة هومريوس عىل السابقة
أكرب من واحًدا باعتباره يربز أن ١٤٣٠ق.م، حوايل يف جرى الذي أسوا، تمرُّد شأن من
وباعتباره طروادة، حرب قبل ما األناضول غرب شمال منطقة نطاق يف العسكرية األحداث
مبدئيٍّا ربًطا (األخياويون) امليسينيون بها يُربط أن يُمكن التي القليلة األحداث من واحًدا
أعاله. املذكورة ٩١ وعرشين ستة بي يو كيه الحيثية الرسالة مثل النصية األدلة طريق عن
لحكايات التاريخي األساس هي الواقعة هذه كانت إذا عما نتساءل أن لنا يحقُّ قد لذلك،
تولَّدت والتي األناضول، يف (األخياويني) امليسينيني املحاربني قتال عن امُلزاِمنة الحيثيني
الرب يف طروادة، حرب قبل فيما األسبق، العسكرية اآلخيني مساعي عن القصص عنها
كان ربما الذي الوشيك، التمرد هذا كان إذا عما أيًضا نتساءل وقد لألناضول.70 الرئييس
املحتملة مبادراتهم أساس شكَّل ما هو الوقت، لبعض له يُخطِّطون أخذوا قد األسويون
امليالد. قبل عرش الخامس القرن ثالثينيات وأوائل أربعينيات أواخر يف الثالث تحتمس مع

ختامية مالحظات (13)

مرور لنا حفظها التي األدلة تَُشكِّل «ال كانتور: هيلني املرموقة الفن مؤرِّخة قالت مرة ذات
يُمثِّل … مستوَرد وعاء كل ما. يوًما موجوًدا كان وأنه بد ال مما ضئيلة نسبة سوى الزمن
تُْرَسل كانت التي البضائع معظم الواقع، يف اندثرت.»71 التي األخرى األوعية من عرشات
موادَّ كانت أو — منذئٍذ واختَفت — للتلف عرضة إما األرجح عىل كانت وذهابًا جيئة
ربما لذلك، أرشنا. كما واملجوَهرات، األسلحة مثل أغراضأخرى، إىل الفور عىل ُحوَِّلت خاًما
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العرصالربونزي خالل األدنى والرشق ومرص، إيجه، منطقة بني التجارة أن نفهم أن ينبغي
األثري. التنقيب بمنظوِر حاليٍّا نراها التي الصورة من عديدة بمرات أكرب نطاق عىل جرت
التي املينوي األسلوب ذات الرسوم نستوعب أن السياق، هذا إطار يف ينبغي، ولعلَّه
حني يف مرص. دلتا يف الضبعة تل يف الثالث تحتمس قرص يف بيتاك مانفريد عنها كشف
دليل أنها املؤكَّد فمن مينوية، أمرية رغبة حسب ُرِسَمت قد بالرضورة تكون ال ربما أنها
البحر منطقة عالم جهات كل يف الدولية والتأثريات والتجارة، االتصاالت، ق تدفُّ مدى عىل
بعيدة خارجية مناطق بلوغ لدرجة امليالد، قبل عرش الخامس القرن أثناء القديم املتوسط

وبالعكس. املينوية كريت مثل
الدولية االتصاالت صعود شهدت فرتة بأنه بالقول القرن هذا نلخص أن يمكننا
بالد إىل إيجه من القديم، املتوسط البحر منطقة عالم أنحاء سائر يف مستدام أساس عىل
العرص يف إيجه منطقة يف وامليسينيني املينويني وجود كان الوقت، ذلك بحلول الرافدين.
من ُطِردوا قد الهكسوس كان األناضول. يف الحيثيني حال كان وكذلك راسًخا، الربونزي
اململكة وفرتة عرشة الثامنة األرسة حاليٍّا ندعوه ما استهلُّوا قد املرصيون وكان مرص،

الحديثة.
للنزعة ذهبيٍّا» «عًرصا سيغدو ما بداية فقط هذا كان الحًقا، سنرى كما ذلك، ومع
بني املزيج صعد فمثًال، تال. الذي امليالد قبل عرش الرابع القرن خالل والعوملة الدولية
والتي والدبلوماسية، العسكرية الحمالت يف الثالث تحتمس أمضاها التي العديدة السنوات
بمرص الباهرة،72 العسكرية وأعمالها لمية السِّ التجارية حتشبسوت بعثات أعقاب يف جاءت
قبل. من البلد هذا شهدهما أن نادًرا، إال يسبق، لم اللذَين الدوليَّني واالزدهار السلطة قمة إىل
من تبقى ما طيلة العظمى القوى من واحدة باعتبارها مرصوجودها رسخت لذلك، نتيجة
باإلضافة والكيشيني/البابليني، واآلشوريِّني، الحيثيني، جانب إىل املتأخر، الربونزي العرص
والذين والقبارصة، وامليسينيني، واملينويني، امليتانيني، مثل متنوعة أخرى فاعلة أطراف إىل

بعده. وما التايل الفصل يف التفصيل من بمزيد لهم سنتعرض
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الثاين املشهد

امليالد قبل عرش الرابع القرن تُنىس: ال (إيجية) عالقة

الثالث أمنحتب معبد مدخل عند الواقفني الضخمني التمثاَلني عىل يُطَلق يزال، وال كان،
أن لهما واملقدر قدًما ستني عن ارتفاعهما يَزيد واللذَين — الحيتان كوم يف الجنائزي
املعبد هذا كان عندما حتى التالية، سنة واألربعمائة آالف الثالثة طيلة حارسني يقفا
«عمالقي اسم — تراب إىل متفتتًا ببطء وينهار الضخمة الحجرية ُكتَلُه تُرسق الجنائزي
أمريًا كان الذي ممنون، يُمثِّالن أنهما عىل هويتهما تحديد يف لخطأ نتيجة ممنون» (تمثايل)
فرعون الثالث، أمنحتب تمثال كل يُمثل أخيل. يد عىل طروادة يف ُقِتل أسطوريٍّا إثيوبيٍّا
ألَفي منذ بالفعل مشهوَرين التمثاالن كان جالًسا. ١٣٥٣ق.م، إىل ١٣٩١ سنة من مرص
السائحون يَزورهما فكان لهويتِهما، الخاطئ التحديد هذا إىل جزئيٍّا ذلك ويرجع سنة،
نحتُوا والذين هومريوس، و«أوديسة» «إلياذة» عىل امُلطَّلعني والرومان اليونان قدماء من
بالغ لرضر تعرضه بعد — التمثاَلني أحد عن ُعِرف أرجلهما. عىل ورسومات كتابات
مع الفجر، عند غريب صفرٍي لصوِت إصداره — امليالد قبل األول القرن يف زلزال جراء
السياحة مجال حظِّ لسوء النهار. وحرارة الليل برودة بفعل وتمدُّده الحجر انكماش
أخريًا امليالدي الثاني القرن يف الرومانية الحقبة أثناء الرتميم أعمال وضعت القديمة،

اليومية. اإلله»1 «صيحات ل نهايًة
يف املهمة األحداث عن لقصتنا أهمية يُمثل ما ليسا فإنهما التمثاَلني، روعة ورغم
لتماثيل قواعد خمس من الخامسة التمثال قاعدة وإنما امليالد، قبل عرش الرابع القرن
الجنائزي املعبد كان الذي املوضع حدود داخل الجنوب إىل الشمال من صف يف تنتظم
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يُعَرف مما بالقرب النيل، لنَهر الغربية الضفة عىل يقع املعبد كان مىض. فيما فيه قائًما
قاعدة كل كانت الحالية. األقرص مدينة من األخرى الجهة عىل امللوك، وادي باسم حاليٍّا
تُداني تكن لم التماثيل تلك أن مع للملك، الحجم هائل تمثاًال تَحمل الخمس القواعد من
فيها تقف كانت التي الساحة اشتملت املعبد. مدخل عند املوضوعني ممنون تمثايل طوًال

كهذه. وقاعدًة تمثاًال أربعني من مجموعه يقرب ما عىل التماثيل هذه

اإليجية الثالث أمنحتب قائمة (1)

سلسلة األخرى، القواعد من الكثري عىل وكذلك الخمس، القواعد من قاعدة كل عىل منقوش
بيضاويٍّا «شكًال املرصيُّون عليه أطلق ما داخل الصخر يف املنحوتة املكانية األسماء من
عىل الصغرية النتوءات من سلسلة به قائم، منحوٌت ُمطوَّل بيضاوي شكل وهو نًا»؛ محصَّ
الدفاعية األبراج إىل إضافة محصنة، مدينة تمثيل هذا من املقصود كان محيطه. امتداد
يحلُّ باألحرى أو — عىل موضوًعا ن محصَّ بيضاوي شكل كل كان النتوءات). نُِحتَت (لذلك
ومقيدان ظهره خلف مرسومان وذراعاه ُمَقيَّد، سجنٍي جسِم من األسفل الجزء — محل
من اآلخرين بالسجناء يصلُه رقبتِه حول مربوط حبل مع وأحيانًا املرفق، عند من مًعا
تمثيل يف الحديثة املرصية اململكة طرق من تقليدية طريقة هذه كانت خلِفه. ومن أمامه
األجنبية األماكن هذه عىل يُسيطرون املرصيون يكن لم وإن فحتى األجنبية؛ والبالد املدن
تلك داخل األسماء يكتبون يَزالون ال كانوا إخضاعها، من حتى قريِبني يكونوا لم أو

رمزية. كَهيَمنة وربما وسيايس، فني كتقليد نة» املحصَّ البيضاوية «األشكال
القوائم من سلسلة مجتمعًة، هذه، التماثيل قواعد عىل املوجودة األسماء شكلت
القرن أوائل يف الثالث، أمنحتب عرص يف للمرصيِّني املعروف العالم حدَّدت التي الجغرافية
ذلك يف األدنى الرشق يف واألماكن الشعوب أهم من بعٌض كان امليالد. قبل عرش الرابع
الجنوب، يف والنوبيُّون الشمال، يف الحيثيون ذلك يف بما القوائم، يف مذكوِرين الوقت
تاريخ يف فريدة برمتها، أُِخذَت ما إذا القوائم، كانت الرشق. يف والبابليون واآلشوريون

مرص.
عىل األحجار نحات حفرها التي القائمة أن هو الفور عىل أنظارنا يَلفت ما أن إال
املرصية. النقوش يف مطلًقا قبل من تُذَْكر لم أسماء عىل احتوت الخامسة التمثال قاعدة
ميسيناي، مثل غريبة، أسماء مرص؛ من الغرب جهة واقعة وأماكن مدن أسماء كانت
الجانب وعىل اليُرسى الواجهة عىل مكتوبة وكيثريا، وكيدونيا، وكنوسوس، وناوبليون،
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من اليُمنى الواجهة عىل منفصَلني مكتوبان آخران اسمان ومعها القاعدة، من األيرس
وتاناجا. كفتيو وهما: القائمة، رأس عىل موضوَعني عنوانني كانا لو كما القاعدة،

األعوام طيلة األسماء؟ تلك تُمثِّل كانت وماذا القائمة هذه من املقصود كان ماذا
مغزى بشأن يتجادلون املعارصون املرصيات وعلماء اآلثار علماء ظل املاضية، األربعني
باسم حاليٍّا إليها ويُشار هذه، التمثال قاعدة عىل عليها ُعِثر التي عرش الخمسة األسماء

اإليجية». «القائمة
األخرى والقواعد التمثال، قاعدة األصل يف استخرجوا َمن هم أملان أثريون كان
نفس سبعينيات يف ما وقٍت يف َرت، ُدمِّ ولكنها العرشين، القرن ستينيات يف لها، املصاحبة
ناًرا أشعلوا محلية بدوية قبيلة أفراد إن ُمثْبَتَة، غري لقصة طبًقا الخطأ. طريق عن القرن،
بيعها أجل من املنقوشة، اللوحات لفصل محاولة يف عليها بارًدا ماءً وصبُّوا القاعدة تحت
هي املنطقة يف طبيعية حرائق أن هي القصة من الرسمية النسخة األثرية. القطع سوق يف
إىل بالكامل القاعدة تحطَّمت فقد املذنب، اليشء أو الشخص كان أيٍّا الرضر. أحدثت التي
صور من قليًال عدًدا يتعدى ال لألثريِّني بقي ما كان قريب، وقت وحتى تقريبًا. قطعة ألف
القائمة يف املوجودة األسماء ألنَّ للغاية، مؤسًفا كان الذي األمر األصلية، للقاعدة ملوَّنة
… مطلًقا مرص يف رؤيتها يسبق لم اسًما عرش خمسة من عرش ثالثة أن لدرجة مميزة

مجدًدا. أحٌد يراهم ولن
األنقاض عىل عادًة يمرُّون (عندما حاليٍّا املوقع يف املعارصون السائحون يراه ما
وعليها التماثيل، قواعد هو املجاور) امللوك وادي إىل طريقهم يف الهواء مكيفة حافلة يف
األوىل للمرة املشمسة السماء تحت لتقف جديد، من تجميعها أُعيد أن بعد التماثيل،
تقوده الجنسيات د متعدِّ فريق استأنف ،١٩٩٨ عام يف سنة. آالف ثالثة من أكثر منذ
األملاني للمعهد السابق املدير ستادملان، راينر وزوجها سوروزيان هوريج املرصيات عاِلمة
منذئٍذ عام كل هناك ينقبون وظلُّوا الحيتان. كوم يف التنقيب عمليات القاهرة، يف لآلثار
الخاصة القوائم إىل باإلضافة رة، املدمَّ اإليجية القائمة تمثال قاِعدة أجزاء واسرتجعوا
القطع استغرَقت وترميمها. بنائها إعادة طور يف حاليٍّا وهم لها. املجاِورة بالقواعد

مًعا.2 لتجميعها أعوام خمسة من أكثر وحدها اإليجية للقائمة الثمانمائة
ولعلماء املرصيِّني للكتَبة بالفعل مألوَفني اإليجية القائمة أسماء من فقط اسمان كان
رأس عىل كعنوانني استُخدما أنهما يبدو اللذان االسمان وهما املعارصين؛ املرصيات
و«تاناجا»، كريت، جزيرة عىل الدالة املرصية الكلمة كانت التي «ِكفتيو»، وهما: القائمة
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(أ)

(ب)

كالين إتش إي (تصوير الثالث ألمنحتب اإليجية والقائمة ممنون تمثاال (ب): (أ)، :1-2 شكل
سرتينج). وجيه
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يف االسمان هذان بدأ لليونان. الرئييس الرب عىل الدالة املرصية الكلمة كانت أنها يبدو التي
القائمة ظهور قبل الثالث، وتحتمس عرصحتشبسوت أثناء املرصية النصوص يف الظهور
ومناطق بمدن خاصة مكانية أسماء مع ُمطَلًقا يظهرا لم ولكنهما قرن، بنحو اإليجية

إيجه. منطقة يف منفردة
ذلك ومع للغاية، اعتيادية غري هذه التمثال قاعدة قائمة يف األخرى األسماء كانت
باللغة يَنُرشها مرصيات عالم أول إن حتى تقريبًا، الفور عىل عليها التعرف يُمكن
يف ًدا مرتدِّ كان ليفربول، جامعة من كيتشن كينيث البارز الربوفسري وهو اإلنجليزية،
األوىل املخترصة مذكرته يف األكاديميِّني. سخرية من خوًفا لها، ترجمة اقرتاح يف البداية
الدورية من ١٩٦٥ عام عدد يف صفحات بضع تتعدَّ لم التي التمثال، قاعدة نقش عن
أسجل أن أودُّ أكاد «ال فيها: قال مالحظة بحرص كيتشن أبدى «أورينتاليا»، العلمية
عىل وكونوسا أمنيسا االسمان يبدو شاءوا. إن يتجاهلوها أن للقراء ويُمِكن التالية؛ الفكرة
عىل الشهريتني القديمتني املستعمرتني كنوسوس، و… أمنيسو[س] مثل مريح غري نحو

لكريت.»3 الشمايل الساحل
األسماء عىل التعرف محاَولة عىل الباحثني من عدد عمل ذلك، تَلْت التي األعوام يف
إملار األملاني الباحث نرش ظهورها. وراء الكامن املعنى إىل ل والتوصُّ القائمة يف الواردة
١٩٦٦؛ عام يف كلها الخمس التماثيل قواعد قوائم عن ُمستفيضة دراسة أول إيديل
فحسب، قليلة أعوام منذ وتصحيحات، مراَجعات وتضمُّ ُمَحدَّثة لها، ثانية طبعة ت ونُِرشَ
قدًرا اآلخرين الباحثني من الكثري كرَّس الفرتة، تلك يف .٢٠٠٥ عام يف عاًما، أربعني بعد

للقائمة.4 املحتَملة التفسريات إىل ل التوصُّ أجل من والكتابات الفكر من كبريًا
لليونان) الرئييس (الرب وتاناجا (كريت) ِكفتيو اسَمي بعد القائمة، يف ترُد أسماء أول
كريت، جزيرة عىل ة مهمَّ مينوية ملواقَع أسماء بضعة هي القائمة، رأس عىل يأتيان اللذين
برتتيب املدرجتَان وكيدونيا، فايستوس يليهما أمنيسوس، وميناءها كنوسوس تشمل
حالة يف أو، مينوية قصور بها كان إما املواقع هذه كل الغرب. إىل الرشق من يَميض
كيثريا، جزيرة القائمة يف تأتي ذلك بعد قريب. مينوي لقرص ميناءً كانت أمنيسوس،
مواقع تأتي ذلك بعد ثم لليونان، الرئييس والرب كريت بني الطريق منتصف يف الواقعة
ناوبليون، وميناءها ميسيناي تشمل لليونان، الرئييس الرب عىل مهمة ميسينية وأقاليم
املزيد هو القائمة يف يرُد ما آخر بيوتيا. إقليم يف ثيفا مدينة وربما ميسينيا، وإقليم
مجدًدا ويشمل الرشق إىل الغرب من برتتيب املرة وهذه املينوية، كريت من األسماء من

أمنيسوس.
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مرص من وإياب ذهاب رحلة مسار مثل الشك إىل يدعو نحو عىل القائمة تبدو
ربما كريت، إىل أوًال مرص من املساِفرون توجه األسماء، ترتيب حسب إيجه. منطقة إىل
قد املرحلة، هذه بحلول املرصيون، كان مينويني وتجار مينوية ملكية شخصية لزيارة
رحلتهم، واصلوا ذلك وبعد قرن. نحو مدى عىل معهم التعامل عىل معتادين أصبحوا
الساحة، عىل الجديدة القوة امليسينيني؛ لزيارة لليونان الرئييس الرب إىل كيثريا، طريق عن
املينويني محل األدنى والرشق مرص إىل التجارة طرق عىل السيطرة يف آِخذين كانوا الذين
الطرق، وأقرص أرسع باعتباره كريت طريق عن مرص إىل عادوا ذلك وبعد الفرتة. تلك يف
للديار، العودة رحلة يف فات التوقُّ آخر أحد باعتباره والطعام باملاء أمنيسوس يف متزوِّدين
انطالقهم. من وجيزة فرتة بعد األوىل ِفهم توقُّ محطة امليناء ذلك جعلوا قد كانوا مثلما

للمرصيِّني املعروف للعالم فهرًسا بمجملها التماثيل قواعد عىل املوجودة القوائم تعدُّ
ومعاَهدات وثائق من بالفعل معروفة األسماء غالبية كانت الثالث. أمنحتب عهد يف
سنُورد (الذين والكيشيني/البابليِّني الحيثيني نجد املألوفة األسماء هذه بني فِمن أخرى؛
اإليجية األماكن أسماء كانت ذلك، ومع كنعان. يف مدن إىل باإلضافة أدناه)، عنهم املزيد
بوجه نحته أُعيد بعضها إن بل . معنيَّ ترتيب َوفق منحوتة وكانت استثنائية زالت) (وما
مرحلة يف الراهنة) ِقيَمها مع يتناَسب (بما األوىل الثالثة األسماء حفر أُعيد حيث خاص،

الناس.5 مرأى عىل القائمة عرض أثناء أو قبل ما
من له أساس ال تفاُخٌر دعاية، سوى ليست القائمة هذه أن الباحثني بعض يعتقد
الناس إقناع يف رِغب أو إخضاعها إىل وتاَق بعيدة أماكن عن سمع قد كان فرعون ِقبَل
إىل ُمستِندة هي وإنما للذات، زائًفا تعظيًما ليَست القائمة أن آخرون يَعتقد فعل. قد بأنه
إذ أرجح؛ األخري التفسري هذا يبدو البعيد. الزمن ذلك يف حقيقية وصالت فعلية معرفة
زمن إىل تاريخها يرجع التي النبالء مقابر يف األخرى العديدة التصويرات من نعرف، إننا
اتصاالت يوجد كان أنه امليالد، قبل عرش الخامس القرن يف الثالث وتحتمس حتشبسوت
دبلوماسيون سفراء فيها جاء حاالت منها املبكر، الوقت ذلك أثناء إيجه منطقة مع متعدِّدة
القرن حتى استمرَّت االتصاالت تلك أن املحتمل من هدايا. حاملني مرص إىل تجار و/أو
تسجيل أقدم هنا لدينا يكون فقد كذلك، األمر كان إذا الثالث. أمنحتب حكم أثناء التايل،
أربعة من أكثر منذ جرت رحلة إيجه، منطقة إىل مرص من وإياب ذهاب لرحلة مكتوب

الخالدة. للبالد آمون عنخ توت الصبي امللك حكِم من قليلة عقود قبل قرنًا، وثالثني
امليالد قبل عرش الرابع القرن أوائل يف لرحلة توثيًقا نُطالع بأنَّنا القائل االقرتاح يبدو
معقوًال مرص، إىل واملينويني امليسينيني ملجيء تسجيًال وليس إيجه، منطقة إىل مرص من
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شكٌل (وهو الخرطوشة عليها منحوتًا األغراض، من عدد يوجد التايل. املذهل للسبب
تيي، امللكة زوجته أو الثالث أمنحتب اسم عىل تَحتوي التي ملكيٍّا) اسًما يحوي بيضاويٌّ
كريت، جزيرة عىل إيجه؛ منطقة أنحاء يف متفرِّقة مواقع ستة يف أثريون عليها عثَر والتي
عىل العثور أماكن بني ترابط عالقة يوجد رودس. جزيرة وعىل لليونان، الرئييس الرب ويف
أربعة إنَّ حيث اإليجية؛ القائمة يف أسماؤها املذكورة واملواقع إيجه منطقة األغراضيف هذه

عليها. املحفورة األسماء ضمن نة ُمتَضمَّ الستة من مواقع
لكن صغرية، وأختام َجعارين مجرَّد هي نقوًشا تحتوي التي األغراض هذه بعض
هي األغراض هذه أهمُّ لزوجته. أو للفرعون خراطيش عليها وكلها إناء؛ عن عبارة أحدها
بني وسط مادة وهي الخزف، من مصنوعة وجَهني ذات لوحاٍت من ُشَدٍف من الكبري العدد
اليونان يف الرائدة املدينة كانت ربما التي ميسيناي، يف عليها ُعِثر والتي والزجاج، الفخار
قطعة عرشة اثنتا منها يوجد التي َدف، الشُّ هذه مصدر امليالد. قبل عرش الرابع القرن يف
نحو منها كل تبلغ التي األصلية، اللوحات من أكثر أو تسع مجموعه ما هو األقل، عىل
وكلُّها سمًكا. بوصة من وأقل عرًضا، بوصات أربع ونحو طوًال بوصات ثماني إىل ست
جانبَيها: كال عىل ومكتوب أسود، بلون عليها منقوشة الثالث أمنحتب ألقاب عليها كان

الحياة.»6 ُمعِطي طيبة، أمري أمنحتب، الشمس، ابن رع، ماعت ِنب الطيب، «اإلله
تُوجد وهي األساس. ودائع لوحات بأنها اللوحات هذه إىل املرصيات علماء يُشري
تماثيل تحت أحيانًا، أو، املعابد، تحت خاصة ودائع يف موضوعة مرص، يف األقل عىل عادًة،
كان وهكذا الحالية، ثقافتنا يف الكبسوالت دور كبري بقدر يُشبه دوًرا تؤدِّي وهي امللك.7
هو منها املفرتض الغرض كان الرافدين. بالد يف املبكر الربونزي العرص منذ الودائع دور
من االنتهاء وتاريخ املتربِّع/املنشئ، وكرم بهوية القادمة واألجيال اآللهة معرفة ضمان

آخر. بناء أي أو التمثال، أو املبنى، إنشاء
منطقة يف لها مثيل ال أنها ببساطة هو متفرِّدة ميسيناي يف اللوحات هذه يجعل ما
منطقة يف األماكن كل بني من وحدها، ميسيناي يف حرصيٍّا موجودة هي الواقع، يف إيجه.
اسم عليها كهذه الخزف من لوحاٍت عىل قطُّ يُعثَر لم إذ بأكملها؛ القديمة املتوسط البحر
أول عىل يونانيني أثريني عثور تاريخ يَرجع مرص. خارج آخر مكان أي يف الثالث أمنحتب
القرن وأوائل عرش التاسع القرن أواخر إىل االكتشاف لهذا ونرشهم ميسيناي يف ُشَدف
الثالث أمنحتب اسم يكن ولم «البورسلني»، من مصنوعة أنها حينئٍذ واعتُِقد العرشين،
السنني، مرِّ عىل املزيد اكتُِشف واضح. نحو عىل ُفكَّت قد رموزه كانت وال معروًفا بعد
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تايلور ويليام اللورد البارز الربيطاني اآلثار عالم اكتشفها التي َدف الشُّ بعض ذلك يف بما
كانت حيث فقط؛ قليلة أعوام منذ ُشْدفة أحدث اكتُِشَفت ميسيناي. يف العبادة مركز داخل
يف اآلثار عالم شيلتون كيم واكتشفها ميسيناي، يف برئ داخل عميق موضع يف موجودة

بريكيل. يف كاليفورنيا جامعة
لدينا ليس أخرى، بعبارة ميسيناي. يف األصيل سياقها يف َدف الشُّ من أيٍّ عىل يُعثَر لم
يف وجودها مجرد لكن املوقع، يف بها تُستخَدم األصل يف كانت التي الكيفية عن فكرة أيُّ
هذا بني خاصة عالقة وجود احتمال عىل يدلُّ العالم، يف آخر مكان أي يف وليس ميسيناي،
فيه ُعِثر الذي املكان هي ميسيناي وأن سيما وال الثالث، أمنحتب زمن أثناء ومرص املوقع
أن إىل وبالنظر تيي. امللكة لزوجته ُجعراننَي إىل باإلضافة الثالث، أمنحتب إناء عىل أيًضا
مرص كانت التي ة واملتحرضِّ املعروفة املنطقة وأطراف، بل حدود، عىل كانت املنطقة هذه
يف الواردة واألسماء األغراض هذه بني الرتابط عالقة فإن الفرتة، هذه أثناء بها اتصال عىل
يحدث كان ربما الدويل االتصال ناحية من اعتيادي غري شيئًا أن إىل تُشري اإليجية القائمة

الثالث. أمنحتب عهد أثناء
عليها ُعِثر التي األدنى الرشق إىل املنتمية وكذلك املرصية املستوَردة األغراض تُشكِّل
أن يبدو ما عىل اإليجية. بالقائمة مرتبًطا كان ربما لالهتمام، ُمثريًا نمًطا إيجه منطقة يف
والرشق مرص من التجارة لطرق إيجه منطقة يف األساسية الوجهة ظلَّت املينوية كريت
بما ذلك، ومع األقل. عىل امليالد قبل عرش الرابع القرن من األول الجزء أثناء األدنى
فقد كريت، يف تقريبًا ُمتساوية بكميات وقربص وكنعان، مرص، من أغراض يُوَجد أنه
والتجار الباعة يحملها التي السائدة البضائع تعِد لم مرص من البضائع أن ذلك يعني
كان إذا السابقة. القرون أثناء األمر كان كما املتوسط، رشق ومنطقة كريت بني بحًرا
أثناء إيجه منطقة إىل الطرق عىل سيطروا قد واملينويون املرصيون والتجار املبعوثون
آخرون محلهم، حلَّ حتى أو إليهم، انضم قد اآلن أنه األرجح فعىل األوىل، السابقة الفرتات

وقربص. كنعان من
تحول يوجد ولكن التالينَي، القرنني طوال تعقيًدا األكثر الدويل املوقف هذا استمر
قبل عرش الرابع القرن نهاية من اعتباًرا إيجه منطقة إىل األجنبية البضائع استرياد يف
ثمَة كريت، جزيرة عىل املستوردة البضائع عدد يف مفاجئ هبوط يوجد وبينما امليالد.
كريت من االسترياد، حجم يف التحول هذا كان وإذا لليونان. الرئييس الرب عىل كبرية زيادة
أن بالتأكيد) تخمينًا كونه (رغم املحتَمل من فيبدو حقيقيٍّا، لليونان، الرئييس الرب إىل
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كالين). إتش إي (تصوير ميسيناي يف عليها ُعِثر الثالث، ألمنحتب خزفية لوحة :2-2 شكل

يكون قد املطاف نهاية يف وانقطاعها كريت إىل الرشقية البضائع وصول يف االنخفاض
إىل التجارة طرق عىل ميسينية وبسيطرة ١٣٥٠ق.م، حوايل يف كنوسوس بدمار مرتبًطا

وجيزة.8 بفرتة ذلك بعد األدنى والرشق مرص
املواقع إن حيث الوضع؛ هذا تسجل اإليجية الثالث أمنحتب قائمة أن املحتَمل من
ميسينية مواقع وكذلك كريت عىل مينوية مواقع عىل تشتمل التمثال قاعدة عىل املدرجة
حكم أثناء إيجه منطقة إىل أُرِسَلت قد مرصية بعثة كانت وإذا لليونان. الرئييس الرب عىل
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رشيٍك مع الصالت تعزيز هي مزدَوجة؛ ة مهمَّ إليها موكًَّال كان فربما الثالث، أمنحتب
(امليسينيني).9 جديدة صاعدة قوة مع عالقات وإقامة (املينويني) ومهم قديم، تجاريٍّ

العمارنة أرشيف (2)

يف أيًضا املوجودة األخرى القوائم أو اإليجية، القائمة وجود من نُفاَجأ أالَّ ينبغي ربما
قبل عرش الرابع القرن يف للمرصيِّني معروًفا كان كما العالم مجتمعًة تُحدِّد والتي املعبد،
عالقات إنشاء أهمية أدرك الثالث أمنحتب أن أخرى أدلة من نعرف ألننا وذلك امليالد؛
ملرص؛ والتجارية الدبلوماسية األهمية ذات البالد ملوك مع وتحديًدا الخارجية، القوى مع
تلك خ لرُيَسِّ بناتهم من العديد من ج وتزوَّ امللوك، هؤالء من كثري مع معاَهدات أبرم لذا
أرشيف صورة عىل لنا تُِرَكت والتي امللوك، هؤالء مع مراسالته من هذا نعرف املعاهدات.

.١٨٨٧ عام يف مرة ألول عليه ُعِثر طينية ألواح عىل منقوش
بواسطة عليه ُعِثر أنه هي األرشيف هذا باكتشاف املتعلقة عموًما املقبولة القصة
الحديث، العمارنة تل موقع يف سماٍد أو كوقود تستخدمها موادَّ تجمع كانت قروية امرأة
قرص «أفق (وتعني أخيتاتون تُدعى ما يوًما كانت التي املدينة حطام يضمُّ والذي
العالم يف واملعروف الثالث، ألمنحتب املهرطق االبن الرابع، أمنحتب كان الشمس»).10
جديدة. عاصمًة لتكون امليالد قبل عرش الرابع القرن منتصف يف بناها قد إخناتون، باسم
لبضعة الحكم يف والده شارك أنه املحتمل ومن الثالث، أمنحتب إخناتون خلف
بفرتة ُمنفرًدا السلطة إخناتون توىلَّ وبعدما ١٣٥٣ق.م عام يف األخري يموت أن قبل أعوام
وآمون، لرع، التابعة املعابد فأَْوَصَد العمارنة». «ثورة باسم حاليٍّا يُعَرف ما ذ نفَّ وجيزة،
مثيَل ال سلطًة لنفِسه وأوجد الضخمة، خزائنها عىل واستوىل األخرى، الرئيسية واملعبودات
أتون، عدا مرصي معبوٍد كلِّ عبادة وأدان والدِّين. والجيش، الحكومة، رأس بصفته لها،

مبارشًة. يَعبَده أن وحده، وهو هو، له مسموًحا كان الذي الشمس، قرص
واحًدا إلًها أن بما للتوحيد، األوىل املحاَولة أنه عىل األحيان بعض يف هذا إىل يُنَْظر
موضوًعا (وكان خالف موضع الحقيقة يف األمر ولكن األمر، ظاهر حسب يُعبَد كان فقط
إلهان؛ األساس يف يُوجد كان املرصيني، بعامة يختص وفيما عديدة). ِعلمية ملناقشات
هو كان ثَمَّ ومن وحده؛ إخناتون إىل يُصلُّوا أن للناس مسموًحا كان إذ وإخناتون؛ أتون
حدٍّ إىل متعصبًا حتى وربما دينيٍّا، مهرطًقا إخناتون كان ربما عنهم. نيابًة أتون إىل يُصيل
األمر واقع يف الدينية ثورته كانت ربما متطرًِّفا. وليس وطاغيًة داهيًة أيًضا كان ولكنه ما،
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قد كانت التي السلطة امللك؛ سلطة استعادة إىل يرمي بارًعا، ودبلوماسيٍّا سياسيٍّا تحرًُّكا
السابقني. الفراعنة عهود أثناء الكَهنة ملصلحة ببطء ُفِقَدت

الخصوص، وجه عىل أدرك، وَضُعوه. قد أسالفه كان يشء كل يُبِْطل لم إخناتون ولكن
تابع بمرص. املحيطة البالد ملوك مع وخصوًصا قوية، دولية عالقات عىل الحفاظ أهمية
القوى مع التجارية والرشاكات الدبلوماسية املفاوضات يف املتمثِّل والده نمط إخناتون
سابيليوليوما مع كانت التي تلك ومنها سواء، حدٍّ عىل والفرعية الرئيسية األجنبية،
عاصمته، يف والحكام امللوك هؤالء مع للُمراَسالت بأرشيٍف واحتفظ والحيثيني.11
طينية، ألواح عىل املنقوشة العمارنة»، «رسائل باسم تُْعَرف ما هي وتلك أخيتاتون.

.١٨٨٧ عام يف اللثام عنها قروية امرأة أماطت والتي
دفينًا كنًزا ويُمثِّل املدينة. يف السجالت» «مكتب يف األصل يف موضوًعا األرشيف كان
عالقاٌت إخناتون وابنه الثالث ألمنحتب كان الذين والحكام امللوك مع املراَسالت من
واآلشوريون. البابليون وامللوك والحيثيون، القبارصة الحكام ومنهم معهم، دبلوماسيٌة
أورشليم من هيبا عبدي ومنهم املحليني، الكنعانيِّني الحكام وإىل من رسائل أيًضا يوجد
تابعني العادة يف كانوا الذين املحليني، الحكام هؤالء من الرسائل تعجُّ مجدو. من وبريديا
القوى حكام بني ما امُلرَسلة الرسائل كانت ولكن املرصية، للمساَعدة بطلبات للمرصيني،
بطلباٍت تواتًُرا أكثر نحو عىل تَمتلئ والحيثيني) وميتاني، وبابل، وآشور، (مرص، الكربى
إىل هذا، العمارنة أرشيف بكثري. أعىل دبلومايس مستًوى عىل أُجريت لهدايا وإشاراٍت
من هو امليالد، قبل عرش الثامن القرن إىل يرجع والذي ماري يف اكتُِشف الذي ذلك جانب
العرص يف واملستدامة الواسعة الدولية العالقات تُوثِّق التي العالم تاريخ يف األرشيفات أول

املتوسط.12 رشق ومنطقة مرص يف الربونزي
الوقت ذلك يف الشائعة الدبلوماسية اللغة األكادية، باللغة مكتوبة الرسائل كانت
وبسبب طيني. لوح أربعمائة من يقرب ما عىل الدولية، العالقات يف تُستخَدم كانت والتي
متاحف بني موزَّعة حاليٍّا فإنها اكتشافها، وقَت األثرية القطع سوق يف األلواح تلك بيع
لندن، يف الربيطاني املتحف ضمنها ومن وأوروبا، املتحدة، والواليات ومرص، إنجلرتا، يف
الرشقية الدراسات معهد ومتحف باريس، يف اللوفر ومتحف القاهرة، يف املرصي واملتحف
برلني يف فورديرازياتيش ومتحف روسيا، يف بوشكني ومتحف شيكاجو، لجامعة التابع

األلواح).13 ثلثَي تقريبًا يضم (الذي
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العائلية والعالقات التحية هدايا (3)

أولئك من وردود أجانب حكام إىل أُرِسَلت التي تلك من نَُسخ ذلك يف بما الرسائل، هذه
الثالث أمنحتب عرص يف الدولية والصالت التجارة يف قة متعمِّ نظرات لنا تتيح الحكام،
االتصال من كثريًا أن الواضح من امليالد. قبل عرش الرابع القرن منتصف أثناء وإخناتون
عىل آلخر. ملك من املستويات؛ أعىل عىل يجري كان الذي الهدايا» «إعطاء يتضمن كان
تورشاتا ِقبَل من الثالث أمنحتب إىل امُلرسلة العمارنة، رسائل إحدى تُستَهل املثال، سبيل
تتضمن بفقرة ١٣٨٥ق.م، حوايل يف العرش اعتىل الذي سوريا شمال يف ميتاني ملك

رسلُه: ها أحَرضَ والتي أرسلها، التي الهدايا مناقشة إىل تنتقل ثم تقليدية تحيات

تورشاتا، [يقول] هكذا أخي: مرص، ملك الثالث]، [أمنحتب رع ماعت ِنب أبلغوا
أن أرجو جهتك، من يُرام. ما عىل يشء كل جهتي، من شقيقك. ميتاني، ملك
كل يكون أن أرجو [زوجتك]، جليوخيبا جهة من يُرام. ما عىل يشء كل يكون
رجالك]، [كبار وأقطابك وأبنائك، وزوجاتك، أرستك، جهة من يرام. ما عىل يشء
عىل يشء كل يكون أن أرجو وبلدك، الحربية، وعرباتك وخيولك، وُمحاربيك،

… يرام ما
من وخادمة، وخادًما، وحصاننَي، حربية، عربة إليك أُْرِسل رسالتي مع
أزواج و٥ حربية، عربات ٥ إليك أرسل ألخي، تحية وكهدية أرضخاتي. غنيمة
مشابك مجموعة إليها أرسل أختي، لجليوخيبا، تحية وكهدية الخيول. من
ِطيٍب وحاوية ذهبي، «ماسو» وخاتم ذهبية، أقراط ومجموعة ذهبية، تَثبيت

حلًوا». «زيتًا مملوءة
أن عىس إبري. وتونيب وزرائي، كبري كيليا، إليك أُْرِسل رسالتي مع
بما ويُبلغاني الفور عىل يعودا أن يُمكنهما حتى فوًرا يذهبان أخي يجعلهما
حتى رسله إيلَّ أخي يُرِسل أن وعىس وأسعد، أخي تحية وأسمَع اللقاء، يف تمَّ

وأسمعهم.14 أخي بتحيات يأتوني

بابل ملك الثاني، بورياش بورنا إىل إخناتون من أخرى، مَلكية رسالة ن تتضمَّ
سطر ثالثمائة من أكثر الهدايا تفصيل يحتلُّ أرسلها. التي بالهدايا لة مفصَّ قائمة الكييش،
والفضة، والنحاس، الذهب، من أغراًضا املذكورة األغراض تشمل اللوح. عىل الكتابة من
وكرايس وقالئد، لألقدام، وأساور لألصابع، وخواتم حلو، وزيت عطور وحاويات والربونز،
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تأتي األبنوس.15 خشب من وصناديق حجرية، وأوعية كتان، وقماش ومرايا، عرش،
مهر من جزء بمثابة مرسلة تكون أحيانًا ألغراض، طويلة قوائم ن تتضمَّ مشابهة رسائل
مثل آخرين، ملوٍك من وحسب، هدايا باعتبارها مرَسلة تكون وأحيانًا البنة مصاحب
الرسائل، هذه يف إليهم امُلشار «الرسل» أن إىل أيًضا اإلشارة تجدر ميتاني.16 من تورشاتا
يف كانوا أنهم إال سفراء، باعتبارهم باألساس ُمرَسلني وزراء، عادًة كانوا أخرى، ورسائل
لحساب وكذلك أنفسهم لحساب بالعمل مزدَوجًة ًة مهمَّ يؤدُّون تجاًرا، األحيان من كثرٍي

امللك.
باعتبارهم البعض بعضهم إىل يُشريون املعنيون امللوك كان عادًة الرسائل، هذه يف
يكونوا لم عادًة أنهم من الرغم عىل «أبًا/ابنًا» أو «أًخا» بعًضا بعُضهم فيدعو أقارب،
أن إىل األنثروبولوجي علماء أشار تجارية».17 «رشاكات بذلك ُمنشئني بالفعل، أقرباءَ
قبل ما مجتمعات يف األحيان أغلب يف تحدث تخيُّلية عائلية عالقات إلنشاء الجهود هذه
تحت أسواق أو قرابة صالت يوجد ال عندما التجارة مشكلة لحل بخاصة الصناعة،
(كلتاهما املجاورة أوغاريت ملك إىل عمورو ملوك أحد كتب وهكذا، الدول.18 إرشاف
وأنت أنا انظر: «أخي، لسوريا): الشمالية الساحلية املنطقة يف تقعان كانتا منطقتان
بعٍض؟ مع بعضنا طيبة عالقة عىل نكون ال ملاذا واحد. لرجل ابنان أخوان، إننا أَخوان.
وحدًة نُشكِّل فنحن رغباتي. أنت تلبِّي وسوف سألبِّيها؛ يل، ستكتبُها التي رغبتك كانت أيٍّا

واحدة.»19
بينهما يكن لم وأوغاريت) عمورو (ملَكي امللَكني هذَين أن عىل التأكيد ينبغي
يَُقدِّر ولم كذلك، الجميع يكن لم الزواج. طريق عن حتى وال اإلطالق، عىل صلٌة بالرضورة
كانوا األناضول يف الحيثيني أن يبدو الدبلوماسية. للعالقات املخترص النهج هذا الجميع
أن عيلَّ «ملاذا يقول: آخر مللك حيثي ملك كتَب إذ الصدد؛ هذا يف خاص نحو عىل نزقني

األم؟»20 نفس ابنا نحُن هل األُُخوَّة؟ عن تنمُّ بعبارات لك أكتب
يف «أخ»، مصطلح استخدام من العالقة تكتسبها التي امليزة ما دائًما واضًحا ليس
بينما العمر، يف أو املكانة يف املساواة عىل يدلُّ عادًة أنه يبدو ولكن و«ابن»، «أب» مقابل
«أب» املثال، سبيل عىل الحيثيني، ملوك يستخدم االحرتام. إلظهار صان مخصَّ «أب/ابن»
منطقة يف أخرى كربى قوٍة أيِّ حكاِم من تواتًرا أكثر نحو عىل مراسالتهم، يف و«ابن»
ذلك كان سواء «أخ»، مصطلح تقريبًا كلها العمارنة رسائل تستخدم بينما األدنى، الرشق
كانوا املرصيني الفراعنة أن يبدو قوة. األقل قربص ملك أو القوي آشور ملك ملخاطبة
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أخت
كادشمان إنليل كادشمان إنليل كوريجالزو

زيتا
شوتي كايس

ابنة
كوريجالزو

ابنة
كادشمان إنليل

ابنة
أرتاتاما

آشور نادين أخي

آشور أوباليط

ملك مرص
ى) (غ: ُمسم8

إرشابا
كلبايا

تونيب إبري أمنحتب الثالث ملك ألشية

أميستامرو
كارا إنداش

بورنا
بورياش الثاني

تادو هيبا
Fه

أرتاتاما
إخناتون هايا

ميهومي

ساHو

جليوخيبا
آر تيشوب

Fم نيقمادو الثاني
ُهوا

أسايلأهو تابو
كيليا

تورشاتا

ماسيباديل

تحتمس الرابع أرتاشومارا نيو تولوبري ماياتي

(م:يت آتون)

ب:ييس
شوميتي حاكم

ألشية

تيي

هاماشيش

شوتارنا الثاني سابيليوليوما

تارخوندارادو

إتش دي إنشاء (من العمارنة رسائل إليها تُشري التي للعالقات اجتماعية شبكة :3-2 شكل
كالين).

عاَلمية، أخوية أعضاء التجاريني، رشكاءهم اآلخرين، األدنى الرشق منطقة حكام يعتربون
العرش.21 عىل أمضوها التي األعوام أو العمر عن النظر برصف

طريق عن بالفعل مصاَهرة صلة امللَكني بني يوجد كان الحاالت، بعض يف ذلك، ومع
يُشري الثالث، أمنحتب إىل ميتاني ملك تورشاتا من رسائل يف املثال، سبيل عىل الزواج.
(كان بالفعل كذلك كانت وقد أخته، بوصفها جليوخيبا الثالث أمنحتب زوجة إىل تورشاتا
ألمنحتب هيبا تادو ابنته أيًضا تورشاتا ج َزوَّ وباملثل، الثالث). أمنحتب من َزوََّجها قد أبوه
(أًخا) أمنحتب لزوجة أًخا تورشاتا من جعل الذي األمر أخرى، مدبَّرة زيجة يف الثالث
مرص، ملك … «أبلغ بعبارة حقيقيٍّا استهالًال رسائله إحدى تُستَهل لذا (أبًا). لزوجته وأبًا
بعد بالنسب.»22 أبوك ميتاني، أرض ملك تورشاتا، يقول هكذا … بالنَسب وابني أخي،
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من واحدًة باعتبارها هيبا تادو ورث) (أو أخذ إخناتون أن يبدو الثالث، أمنحتب وفاة
الثالث أمنحتب من لكلٍّ بالنسب أبًا نفسه يدعو أن الحق تورشاتا أعطى ما وهو زوجاته،

العمارنة.23 رسائل من مختلفة رسائل يف وإخناتون
بني واملعاهدات الصالت لرتسيخ مدبًرا امللكي الزواج كان الحالتنَي، من حالة كل يف
أمنحتب يدعو أن يف الحق لتورشاتا أيًضا هذا أعطى لذلك امللكني؛ بني وتحديًدا القوتني،
وأن شقيقِته]) [زوج بالنسب أخاه الفعلية، الناحية من كان، أنه (رغم «أخاه» الثالث
الزيجات. تلك دون عليه تكون أن املحتَمل من كان مما أفضل مرص مع صالت يتوقَّع
سبيل عىل العمارنة. رسائل من العديد يف ُمسجلة كبرية، بُمهور مصحوبة الزيجات كانت
مقروءة وليست فقط جزئيٍّا السليمة الثالث، أمنحتب إىل تورشاتا من الرسائل إحدى املثال،
هدايا كل «إن عنها: نفسه هو يقول التي الهدايا، عن سطًرا ٢٤١ عىل تشتمل بكاملها،
[أمنحتب نيموريا إىل ميتاني، ملك تورشاتا، منحها التي هي نوع، كل من هذه، الزواج
هيبا، تادو منح نفسه الوقت ويف إياها منحه بالنسب. وابنه أخيه مرص، ملك الثالث]،

زوجته.»24 لتكون نيموريا وإىل مرص إىل ابنته،
دبلوماسيٍّا الحاكمة العائالت بني الزواج مسألة استخدم قد الثالث أمنحتب أن يبدو
حريمه، إىل وضمَّ ج، تزوَّ أنه نعرف ألنَّنا عرصه؛ يف ملك أي فعل مما أكرب بدرجة
وشوتارنا بابل، ملَكي األول إنليل وكادشمان األول كوريجالزو الكيشيني امللكني بنات
غرب جنوب تقع كانت (التي أرزاوا ملك وتارخوندارادو ميتاني، ملكي وتورشاتا الثاني
للملوك وأتاحت جديدة دبلوماسية معاَهدة شكٍّ دون زيجة كل رسخت األناضول).25

واحدة. عائلة أفراد بني فيما كانت لو كما الدبلوماسية العالقات يُمارسوا أن املعنيني
يف الهدايا وتقديم املالكة العائالت زواج بني الصلة يستغلُّوا أن امللوك بعض حاول
العمارنة، رسائل إحدى تَجمع املثال، سبيل عىل األخرى. كليات الشَّ عن مستغنني الحال،
بني مبارشة الثالث، أمنحتب إىل بابل ملك إنليل كادشمان الكييش امللك من كانت ربما

إنليل: كادشمان يكتب عندما األمَرين،

ما كل يل أرِسل عنه، لك كتبُت الذي الذهب بشأن … أخي يا ذلك، إىل إضافة
بكل حاًال، إيلَّ، رسولك [يأتي] أن قبل املستطاع، قدر منه، يدَك متناول يف هو
خالل الصيف، هذا خالل بشأنه، لك كتبُت الذي الذهب يل أرسلت إذا … رسعة

لك.26 زوجة ابنتي أعطيك سوف آب، أو تموز شهر
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الثالث أمنحتب عنَّفه ابنته، تجاه إنليل كادشمان من املتهاون املوقف هذا بسبب
من ذهب قطعة عىل تَحصل أن أجل من بناتك تهَب أن الجيد «من أخرى: رسالة يف
نعرف إننا إذ بالفعل؛ الصفقة أُجريت حكمه، أثناء ما مرحلة يف ذلك، ومع جريانك!»27
ابنة من بالفعل ج تزوَّ الثالث أمنحتب أن العمارنة رسائل من أخرى رسائل ثالث من

اسمها.28 نعرف ال أننا غري إنليل، كادشمان

املستوى العالية والتجارة الزائف، والذهب الذهب، (4)

لم األخرى. البالد مللوك ُمبْتًغى تجاريٍّا رشيًكا بصفتها الخصوص وجه عىل مرص كانت
أيًضا بل فحسب، الوقت ذلك يف العظمى القوى ضمن كانت مرص أن إىل يرجع هذا يكن
النوبة. يف موجودة كانت التي املناجم بفضل املرصيون، فيه تحكَّم الذي الذهب بسبب
ويترصفون الذهب من ِشْحنات يطلبون وإخناتون، الثالث أمنحتب إىل ملك من أكثر كتب
الرتاب مثل «الذهب املتكرِّرة العبارة تُرى إذ عاديٍّا؛ أمًرا ذلك كان لو كما نفسه الوقت يف
الرسائل، إحدى يف العمارنة. رسائل يف وتكراًرا مراًرا مشابهة، أخرى وعبارات بالدك.» يف
ذهبًا يل «أرِسل أن الثالث أمنحتب من ويَطلب العائلية بالصلة ميتاني ملك تورشاتا يتذرع
وفرة يف الذهب أخي، بلد «يف يقول: حسبما ألنه، وذلك لوالدي.» أرسلَت مما بكثري أكثر

الرتاب.»29
وجه عىل البابليون امللوك اشتكى كما ذهبًا، دوًما يكن لم الذهب أن يبدو أنه إال
فيها: قال الثالث، أمنحتب إىل إنليل كادشمان أرسلها التي الرسائل إحدى يف الخصوص.
َمنٍّا ٣٠ سنوات، ست منذ يل تُرسله الذي الوحيد اليشء وهو تحية، هدية يل أرسلَت «لقد
الكييش امللك بابل، يف خليفته كتب ُمماثل نحٍو وعىل كالفضة.»30 تبدو كانت الذهب من
«من يقول: إخناتون الثالث، أمنحتب خليفة إىل الرسائل إحدى يف الثاني، بورياش بورنا
عندما أخي. يل أرسلها التي السابقة الذهب [ِشْحنة] يُراِجع لم مرص] [ملك أخي أن املؤكَّد
[وال ذلك، عىل وأقسم يظهر، لم أتون، يف يل أُرِسَلت التي الذهب من َمنٍّا األربعني وضعت
هنا إىل ت أُحِرضَ التي الذهب من َمنٍّا «العرشون قال: أخرى، رسالة ويف أمنان.» ١٠ حتى]
[الجزء] الذهب. من أمنان ٥ يظهر لم األتون، يف ُوِضعت عندما موجودة. كلها تكن لم

[ذهبًا]؟»31 الذهب هذا أحٍد أيُّ اعترب هل الرماد. مثل التربيد عند بدا ظهر، الذي
يضعوا أن إىل بابل ملوك يدفع كان الذي السبب عن املرء يتساءل قد ناحية، من
كانت معدنيًة خردًة كان وأنه بد ال ويصهروه. أتون يف املرصي امللك يرسله الذي الذهب
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األمر هدايا، بمثابة تُعطى جيًدا تصنيًعا مصنعة قطًعا تكن ولم فقط لقيمتها تُرَسل
التليفزيون عىل رة متأخِّ ساعة يف إعالنات من هذا وقتنا يف املرء يراه ما كثريًا يُشبه الذي
التلميح مع نقدية، مبالغ مقابل واملكسورة القديمة الحيل يبيع أن عىل امُلشاهد تستحثُّ
للحرفيِّني، ليَدفعوا ذلك إىل احتاجوا وأنهم بد ال الفور. عىل تُصَهر سوف أنها إىل الواضح

بالفعل. الرسائل بعض ح تَُرصِّ مثلما املهن، أصحاب من وغريهم واملعماريني،
أن يعرف كان املرصي امللك كان إذا عما نسأل أن أيًضا علينا أخرى، ناحية من
ما أو عند، عن ف الترصُّ هذا كان وإذا بالفعل، ذهبًا تكن لم يُرسلها كان التي ْحنات الشِّ
شك الطريق. يف الحقيقي الذهب يستبدلون الضمري معدومو واملبعوثون التجار كان إذا
عاليه، املذكورين الذهب من َمنٍّا األربعني حالة يف األخري االحتمال وقوع يف بورياش بورنا
«الذهب وكتب: امُلحِرج، املوقف من دبلوماسيٍّا مخرًجا إخناتون عىل عرض األقل عىل أو
أخي يُجري أن ينبغي نائب. أي عهدة إىل أخي يسلمه أالَّ ينبغي أخي، يل يرسله الذي
لم بالتأكيد، إيلَّ. ويُرسله يختمه أن أخي عىل ينبغي ثم الذهب]، [من [شخصيٍّا] ًقا تحقُّ
من هو ألخي نائبًا إن ثم إيلَّ. أرسلها التي الذهب من السابقة الشحنة من أخي ق يتحقَّ

إيلَّ.»32 وأرسله ختمه
تتعرَّض كانت ما كثريًا امَلِلكني بني واملرسلة بالهدايا املحملة القوافل أن أيًضا يبدو
ممثله كان (وربما رسوله ساملو، كان قافلتنَي عن بورياش بورنا يكتب الطريق. يف للنهب
ذلك: عن املسئول يعرف إنه بل نُِهبتا. أنهما يعرف بأنه ويقول عنها، مسئوًال الدبلومايس)
(من باماهو اسمه أن يُفرتَض ورجل األوىل، الرسقة عن مسئوًال كان بريياوازا ى يُسمَّ رجل
بورياش بورنا يسأل الثانية. ارتكب شخص) اسم وبني بينه ُخِلط مكان اسم أنه املحتمل
واليته، نطاق ضمن كانت أنها إىل بالنظر األخرية، الواقعة مرتكب إخناتون سيالحق متى

علمنا.33 بقدر األقل عىل ا، ردٍّ يتلقَّ لم ولكنه
كانت ربما املستوى العالية للهدايا املبادالت هذه أن نَنىس أالَّ ينبغي ذلك، عىل عالوة
الحديث التايل، الوضع يكون قد التجاري. التعامل من فيض من غيٍض سوى تمثِّل ال
برونيسواف األنثروبولوجي عالم درس املايض، القرن عرشينيات يف مشابًها. وضًعا نسبيٍّا،
يف كوال حلقة عليه يُطلق فيما مشاركني كانوا الذين تُُروِبَرياِند جزر سكان مالينوفسكي
األذرع شارات يتبادلون الجزر زعماء كان النظام، هذا يف الهادئ. املحيط جنوب منطقة
حول واحد اتجاه يف دائًما األذرع شارات انتقال مع األصداف، من املصنوعة والقالئد
عىل اعتماًدا وتنقص تزيد غرض كل قيمة كانت اآلخر. االتِّجاه يف القالئد وانتقال الحلقة
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عىل حاليٍّا اآلثار علماء إليه يُشري (الذي السابق ملكيتها وتاريخ مالكيها نسب سلسلة
املراكز يف الزعماء فيه كان الذي الوقت نفس يف أنه مالينوفسكي اكتشف «سريتها»). أنه
الرجال كان التقليدية، األبَّهة ملظاهر تبًعا والقالئد األذرع شارات يَتبادلون االحتفالية
يف باملتاجرة مشغولني الزعماء نَقلت التي الكانو قوارب عىل كأطقم يعملون كانوا الذين
الشاطئ.34 عىل املحليِّني السكان مع األخرى الرضورية الحياتية َلع والسِّ واملاء الطعام،
عليها املنطوية الحقيقية االقتصادية الدوافع هي كانت املعتادة التجارية املعامالت هذه
ما ولكنهم تُُروِبَرياِند، جزر زعماء بها يقوم كان التي االحتفالية الهدايا تبادل عمليات

أبًدا. الحقيقة بتلك ليَعرتُفوا كانوا
ينقلون كانوا الذين والبحارة والتجار، الرسل، أهمية من نُقلِّل أالَّ ينبغي وباملثل،
عرب أيًضا وربما القديم، األدنى الرشق صحارى عرب األصناف من وغريها امللكية الهدايا
مرص بني االتصال من كبري قدر ة ثمَّ كان أنه الواضح من إيجه. منطقة إىل البحار
األفكار، أن فيه شك ال ومما ر، املتأخِّ الربونزي العرص أثناء إيجه ومنطقة األدنى والرشق
األفكار نقل عمليات أن فيه شكَّ ال مما املادية. األغراض مع أحيانًا تُنَْقل كانت واالبتكارات
املوانئ وحانات خانات يف أيًضا بل فحسب، املجتمع من العليا امُلستويات يف تجِر لم هذه
فأين وإال املتوسط. رشق ومنطقة ومرص، اليونان، يف التجارة طرق امتداد عىل واملدن
بعثة إنهاء أو املرادة الجهة إىل الريح ل تحوُّ انتظار وقِت طاقم أفراد أحد أو سيُميضبحاٌر
والحكايات الخرافية والقصص األساطري تبادل يف إال الحساسة، ملفاوضاتها دبلوماسية
منطقة وبقيَّة مرص بني الثقافية التأثريات انتشار يف األحداث تلك ساهمت ربما الطويلة؟
أوجه يفرس أن التبادل من النوع لهذا ويُمكن إيجه. منطقة عرب وحتى األدنى، الرشق
زمنيٍّا، عنها املتأخرتنَي هومريوس و«أوديسة» و«إلياذة» جلجامش» «ملحمة بني التشابه

زمنيٍّا.35 عنها رة املتأخِّ هسيود و«ثيوجونيا» الحيثية كوماربي» «أسطورة وبني
األدنى الرشق منطقة حكام بني الهدايا تبادل عمليات أن إىل نُشري أن أيًضا يجدر
وعمال وبنائني، اتني، ونحَّ أطباء، عىل اشتملت ما كثريًا ر املتأخِّ الربونزي العرص أثناء
وجود املستغرب غري من املختلفني. امللوك بالط بني فيما يُرِسلون كانوا والذين مَهرة،
منطقة يف وحتى وكنعان، واألناضول، مرص، يف املعمارية الهياكل بني التشابه أوجه بعض
منطقة كل يف يعملون ارين والحجَّ والنحاتني املعماريني املهندسني نفس كان إذا إيجه،
ذات املرسومة واألرضيات الجدارية للوحات األخرية االكتشافات تُشري املناطق. تلك من
إىل باإلضافة السابق، الفصل يف املذكورة مرص، يف الضبعة تل منطقة يف اإليجي األسلوب
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إىل سوريا، يف َقْطنة وموقع تركيا، يف أالالخ ومدينة إرسائيل، يف كابري تل يف االكتشافات
الرشق ومنطقة مرص إىل طريقهم شقوا قد اإليجيون الحرفيُّون يكون أن امُلمكن من أنه
امليالد.36 قبل عرش الثالث كالقرن ر متأخِّ وقٍت يف وربما عرش السابع القرن منذ األدنى

وآشور ألشية صعود (5)

الصالت أن نعرف إخناتون، عرص إىل تحديًدا تاريخها يَرجع التي العمارنة رسائل من
آشور ملكها حكم تحت صاعدة كقوة آشور لتشمل حكمه أثناء امتدَّت ملرص الدولية
ُوجد الثالث. أمنحتب لوفاة السابق العقد يف العرش اعتىل قد كان الذي األول، أوباليط
العالم وشعوب للمرصيِّني املعروفة قربص، جزيرة ملك وإىل من رسائل ثماني أيًضا

مرص. مع صالت لوجود تأكيًدا تُقدِّم الرسائل وتلك ألشية،37 باسم األخرى القديم
إىل تاريخها يرجع أن املحتَمل من والتي قربص، وإىل من املرسلة الرسائل هذه تَُعد
الكمية إىل جزئيٍّا ذلك ويرجع عظيمة، أهمية ذات الثالث، أمنحتب وليس إخناتون عرص
الرئييس املصدر قربص كانت الرسائل. إحدى يف املذكورة الخام النحاس من الهائلة
ر، املتأخِّ الربونزي العرص أثناء أوسطية والرشق اإليجية الُعظمى القوى ملعظم للنحاس
يَعتذر التي تلك ذلك يف بما الرسائل، يف نجدها التي املناقشات من بجالء يتَّضح حسبما
اجتاح مرٍض بسبب النحاس من «فقط» تالنت خمسمائة إرسال عن ألشية ملك فيها
جلد سبائك هيئة عىل يُشَحن كان ربما الخام النحاس هذا أن حاليٍّا يُعتَقد جزيرته.38
الفصل يف سنناقشه الذي أولوبورون سفينة حطام يف عليها ُعِثر التي تلك مثل الثور،
ما وهو رطًال، ستني حوايل السفينة ظهر عىل الثور جلد سبائك من سبيكة كل تزن التايل.
ألف ثالثني حوايل من ستتكوَّن كانت العمارنة رسالة يف املذكورة الحمولة هذه أن يعني
تهكميٍّا؟) اعتذاره كان (هل القربيص امللك إلرسالها اعتذر كمية وهي النحاس؛ من رطل

ا! جدٍّ صغرية ألنها
األول، أوباليط آشور من العمارنة أرشيف يف رسالتان فتوجد بآشور، يتعلَّق فيما أما
الفرعون هوية الواضح ِمن ليس ١٣٣٠ق.م إىل ١٣٦٥ حوايل من امَلملكة تلك حكم الذي
«أبلغ بعبارة تبدأ إحداهما ألن وذلك إليه؛ موجهتنَي الرسالتان هاتان كانت الذي املرصي
اقرتح نة. ُمتَيَقَّ غري والقراءة واضح غري األخرى يف املذكور االسم أن حني يف مرص»، ملك
واحًدا باحثًا ولكن إخناتون، إىل مرسلتنَي كانتا أنهما املحتَمل من أنه سابقون ُمرتِجمون
بعد العرش اعتىل الذي آي، إىل هة موجَّ تكون أن يُمكن الثانية الرسالة أن يَقرتح األقل عىل
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للعرش آي العتالء ر املتأخِّ للتاريخ نظًرا ح، مرجَّ غري هذا يبدو آمون.39 عنخ توت وفاة
إىل مرَسلتني كانتا الرسالتنَي أن بكثري أكثر ح املرجَّ من الحقيقة، ويف ١٣٢٥ق.م)، (حوايل
اآلَخرين. الحكام من الرسائل من الُعظمى الغالبية كحال إخناتون، أو الثالث أمنحتب

موجزة قائمة عىل وتشتمل تحيَّة رسالة عن عبارة ببساطة هي الرسالتنَي هاتنَي أوىل
الالزورد من التاريخ عليه منقوش وحجر وحصانني، جميلة، حربية «عربة مثل الهدايا، من
معتاًدا، صار الذي الذهب إرسال طلب عىل وتَحتوي أطول الثانية الرسالة األصيل.»40
أن سوى املرء عىل ليس تراب؛ بالدك يف «الذهب االعتيادية: املسئولية إخالء عبارة مع
امليتاني، هانيجالبات، ملك مع لالهتمام ُمثرية مقارنة عىل أيًضا تحتوي أنها إال يَجمعه.»
إشارة وهَي هانيجالبات»؛ ملك مع املساواة قدم «عىل أنه آشور ملك فيها ح يُرصِّ التي
الذي الوقت، لذلك الُعظمى القوى عليه يُطَلق كان ملا الهرمي الرتتيب يف مكانه إىل واضحة

منها.41 جزءًا يكونا أن بقوة وملكها آشور تمنَّت
للملك ندٍّ من أكثر كان ألنه أجوَف؛ تفاُخًرا يتفاَخر يكن لم أوباليط آشور أن يبدو
يُحتمل معركة، يف شوتارنا أوباليط آشور هزم الثاني. شوتارنا حينئٍذ، له املعارص امليتاني
منذ بدأت قد كانت التي آشور عىل امليتانية السيطرة وأنهى ١٣٦٠ق.م، عام كانت أنها
من املصنوع الباب شوشتاتار األسبق امليتاني امللك رسق عندما بقليل، قرن من أكثر

واشوكاني. امليتانية العاصمة إىل وأخذه اآلشورية العاصمة من والفضة الذهب
رسعان األول. املقام يف ميتاني حساب عىل ُعظمى، مكانة إىل آشور صعود بدأ وهكذا
الدولية. الواقعية السياسة عالم يف الرئيسيني الفاعلني من واحًدا أوباليط آشور أصبح ما
أن إال منه كان وما الكييش، بابل ملك الثاني، بورياش وبورنا ابنِته بني ملكية زيجة دبَّر
ووضع ١٣٣٣ق.م، عام يف حفيِده اغتيال بعد أعوام، بضعة بعد نفسها بابل مدينة غزا

العرش.42 عىل الثاني كوريجالزو يُسمى دميًة ملًكا
العرص يف رئيسيتنَي فاعلتنَي جهتنَي آخر الساحة عىل أخريًا تظهر وبذلك،
اآلن لدينا أصبح وقربص. آشور وهما القديم، األدنى الرشق يف ر املتأخِّ الربونزي
والكيشيني/البابليني، وامليتانيني، واملرصيني، الحيثيِّني، يضمُّ: ُمكتِمل شخصيات طاقم
حارضة الجهات تلك وكل وامليسينيني، واملينويني، والكنعانيني، والقبارصة، واآلشوريني،
أن رغم التالية، القرون أثناء سلبيٍّا، وكذلك إيجابيٍّا بينها، فيما تفاعلت وكلها وفاعلة.

طويل. بوقت اآلخرين قبل الساحة من اختفى ميتاني، مثل بعضها،
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آمون عنخ توت وامللك نفرتيتي (6)

األوىل، سريتها إىل األمور وعادت إصالحاته مسار انعكس وجيزة، بفرتة إخناتون وفاة بعد
تنجح، أن املحاَولة كاَدت مرص. وسجالت آثار من وذكراه اسمه ملحو محاولة وجرت
قدٌر حاليٍّا لدينا أصبح النقوش، دراسة يف واالختصاصيني األثريني جهود خالل من ولكن
قربه عن وحتى أخيتاتون عاصمته عن وكذلك إخناتون، حكم فرتة عن املعرفة من كبري
اللواتي وبناته، نفرتيتي، الجميلة زوجته ذلك يف بما عائلته، بشأن أيًضا ونعرف امللكي.

واآلثار. النقوش من عدد يف يظهرن
النصفي التمثال عىل (أخيتاتون)، العمارنة عن األملاني املنقب بورشادت، لودفيج عثر
يَُمْط لم ولكن قليلة. بشهور ذلك بعد أملانيا إىل وشَحنَه ١٩١٢ عام يف لنفرتيتي املعروف
يزال ال برلني. يف املرصي املتحف يف ١٩٢٤ عام حتى للجمهور ويُْعَرض اللثام عنه
املرصية الحكومة من مطاَلبات من الرغم عىل هذا، يومنا إىل برلني يف موجوًدا التمثال
غري ولكن املروية، القصة مثالية. غري ظروٍف يف مرص غادر ألنه نظًرا بإعادته؛ العديدة
اقتسام عىل املرصية والحكومة األملان بني املنقِّ بني اتِّفاق ة ثمَّ كان بأنه تفيد املؤكَّدة،
األملان عرف األول. االختيار حق عىل املرصيني حصول مع بالتساوي، التنقيب مكتشفات
أبقوا إنهم يُقال لذا ألنفسهم؛ النِّصفي نفرتيتي تمثال عىل الحصول أرادوا لكنَّهم هذا
األغراض. من طويل صف نهاية يف عمد عن ووَضُعوه تنظيف بدون النصفي التمثال
الفور عىل األملان شحنه قذًرا، يبدو كان الذي الرأس عن املرصية السلطات تغاَضت عندما
بعودته، وطالبوا غضبًا املرصيون استشاط ،١٩٢٤ عام يف أخريًا ُعِرَض وعندما برلني. إىل

برلني.43 يف يزال ما لكنه
مستخدًما وحكم اسمه غري الذي أتون، عنخ توت إخناتون، ابن بشأن أيًضا ونعرف
والية يف يولد لم إنه توت. امللك أو آمون، عنخ توت وهو اليوم، به نعرفه الذي االسم
وال اليف»، نايت «ساترداي برنامج يف مرة ذات مارتن ستيف قاله ملا خالًفا أريزونا،
يف كان عندما مبكرة، سنٍّ يف مرص عرش بالفعل اعتىل أنه غري بابل.44 بالد إىل أبًدا انتقل
قبل العرش الثالث تحتمس فيه اعتىل الذي العمر نفس يف تقريبًا عمره؛ من الثامنة حوايل
لتحكم الجوار يف حتشبسوت ة ثمَّ يكن لم آمون، عنخ توت حظِّ لحسِن سنة. ١٥٠ قرابة
أن قبل سنوات عرش لقرابة يحكم أن آمون عنخ توت بوسع كان ثَمَّ ومن عنه؛ بالنيابة

مبكِّرة. سنٍّ يف يَموت
ذات ليست القصرية آمون عنخ توت بحياة املحيطة التفاصيل من العظمى الغالبية
الصلة وثيق موته فإن ذلك، ومع فيه. عاش الذي الدويل للعالم بدراستنا مبارشة صلة
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عىل عرصيٍّ لهوٍس العنان أطلق ١٩٢٢ عام يف مقربته اكتشاف ألن ناحية من باملوضوع،
شهرة األكثر امللك وجعله باملرصيات) الهوس باسم (يُعرف القديمة بمرص العالم مستوى
أنه يف الكبرية اإلمكانية وبسبب ر، املتأخِّ الربونزي العرص أثناء حكموا الذين أولئك كل من
تطلب األول، سابيليوليوما الحيثي امللك إىل كتبت التي هي أرملته تكون أن املحتَمل من

آمون. عنخ توت وفاة بعد زوًجا
إمكانية ذلك ومن — آمون عنخ توت وفاة سبب حول طويل وقت منذ نقاش يدور
بما العهد، الحديثة العلمية الدراسات لكن — رأسه رة مؤخِّ عىل برضبة ُقِتل قد يكون أن
وفاته عن املسئول األرجح السبب أن إىل تُشري املقطعية، باألشعة جمجمته تصوير ذلك يف
ت ُكِرسَ قد ساقه كانت ما إذا إثبات أبًدا يُمكن ال عدوى.45 تاله الساق يف بكرس إصابته هو
عانى أنه اآلن الواضح من بات ولكن يُشتبه، كما حربية، عجلة فوق من سقوطه جراء
أيًضا وأشري القدم. اعوجاج ذلك يف بما ِخلقية، تشوُّهات لديه كان وأنه أيًضا املالريا من

وأخته.46 أخ بني ُقربى سفاِح عالقِة من ُولِد قد يكون أن املمكن من أنه إىل
يف له املقربة تكن لم ربما امللوك. وادي منطقة يف مقربة يف آمون عنخ توت ُدِفن
ألنه نظًرا معه؛ مدفونة عليها ُعِثر التي امُلذِهلة األغراض من الكثري حال كان كما األصل،
علماء عىل موقعها تحديد صعوبة بجالء ثبَت وكذلك ع. متوقَّ غري نحو وعىل فجأة مات

.١٩٢٢ عام يف أخريًا اكتشفها كارتر هوارد لكن املعارصين، املرصيات
مقربة عىل العثور هو رصيٍح لغرٍض كارتر استأجر قد كارنارفون إيرل كان
الربيطانية األرستقراطية الطبقة أعضاء بعض كشأن كارنارفون، كان آمون. عنخ توت
لبعض وخالًفا مرص. يف الشتاء لفصل تمضيتِه أثناء ليفعله يشء عن يبحث اآلخرين،
قد كان ألنه وذلك عام؛ كل مرص إىل باملجيء طبيِبه أوامر يتبع كارنارفون كان مواطنيه،
برسعة يقوُدها وهو سيارته انقلبت إذ — ١٩٠١ عام يف أملانيا يف سيارة لحادث تعرض
أن إىل بطبيبه أدَّى الرئة، يف بثقب وأُصيَب — الساعة يف ميًال عرشين بلغت مسبوقة غري
مرص يف الشتاء يُمَيض أن إىل اضطرَّ لذا إنجلرتا؛ يف الشتاء ل يتحمَّ لن أنه من عليه يخىش

ًال.47 ُمَفضَّ مرصيات عالم استأجر بأن الهاوي، األثري دور يُمارس بدأ الفور وعىل
سقارة. يف أرفع منصبًا توىل ثم مرص، صعيد يف لآلثار ا عامٍّ مفتًشا يعمل كارتر كان
تسببوا الذين الفرنسيِّني السائحني من ملجموعة االعتذار رفض أن بعد استقال ذلك ومع
كان إذ كارنارفون؛ يُوظِّفه ألن قابلية أكثر كان ولذلك .١٩٠٥ عام يف املوقع يف مشكلة يف
للسائحني. املاء بألوان مناظر يَرسم رساًما يعمل وكان الوقت ذلك يف العمل عن عاطًال

48.١٩٠٧ عام يف مًعا العمل االثنان بدأ
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بمقدور كان املواقع، من متنوعة مجموعة يف الناجحة التنقيب أعمال من عقد بعد
مقربة عن تحديًدا يبحثان كانا .١٩١٧ عام يف امللوك وادي يف العمل يف يَرشعا أن الرجلني
أخذ لذلك امللوك؛ وادي يف ما مكاٍن يف تكون وأن بد ال أنها عرفا التي آمون، عنخ توت
وربما كارنارفون، تمويل كان حتى عام، كل عديدة لشهور مواسم، ستَّة يحفر كارتر
أن عارًضا أخريًا، واحًدا موسًما كارتر منه التمَس النضوب. وشك عىل أيًضا، اهتمامه
رَضخ بعد. فيه ب نقَّ قد يكن لم الوادي يف واحد مكان هناك كان ألنه بنفسه، مقابله يَدفع
من نوفمرب من األول يف العمل مبتدئًا امللوك، وادي إىل كارتر وعاد اللتماسه كارنارفون
نقل لذا موسم، كل املكان نفس يف معسكره يَنصب كان أنه كارتر أدرك 49.١٩٢٢ عام
عثر أيام، ثالثة وبعد للُمعسَكر، األصيل املوضع فيه كان الذي املكان يف وحفر مقرَّه عندئٍذ
وراء األسباب أحد كان اتضح، وكما املقربة. إىل ية املؤدِّ األوىل الدرجات عىل فريقه يف عضو
الذي الرتاب تحت ُطِمر قد كان املدخل أن هو السنني آلالف تُكتَشف أن دون املقربة بقاء
املجاِورة، السادس رمسيس مقربة يُقيمون كانوا الذين الالحقون الحفارون يُلقيه كان

آمون. عنخ توت وفاة من قرن من يقرب ما بعد مات والذي
كارنارفون فيه كان الذي الوقت يف املقربة مدخل اكتشف قد كان كارتر إن حيث
يتمكَّن حتى ينتظر أن عليه كان ثم برقية الفور عىل إليه أرسل إنجلرتا، يف يزال ال
كارنارفون وصول وعند اإلعالم. وسائل أبلغ وكذلك مرص. إىل اإلبحار من كارنارفون
كان ،١٩٢٢ عام من نوفمرب من والعرشين السادس يف املقربة لفتح واستعدادهم

اليوم. ذلك يف املأخوذة الفوتوغرافية الصور تُْظِهر كما بهما، يحيطون الصحفيون
خالل من ينظر أن كارتر بمقدور كان حتى الباب، يف باإلزميل فتحة ُحفرت إن ما
كارنارفون جذب الدفن. غرفة إىل امُلفضيَة الغرفَة يليه، الذي الدخول ممرِّ وعرب الثقب
كلمات أو رائعة.» أشياء «أرى قائًال: أجاب إنه يقال رآه. عما وسأله سرتته من كارتر
الذهب بريق كان إذ ذهبًا؛ يرى أن بوسعه كان أنه الحًقا أورد وفعًال املعنى، بهذا أخرى

مكان.50 كل يف
ملجيء الطويل االنتظار أثناء ألنه صوته؛ عىل واضًحا االرتياح كان شك، بال
األقل عىل للنهب تعرَّضت قد املقربة أن مخاوف كارتر عىل استحوذت كارنارفون،
املقربة، مدخل عند بالجص التمليط إعادة إىل باالستناد مرتني، يكن لم إن واحدة، مرة
املوت هي القديمة مرص يف املقابر رسقة عقوبة كانت عليها.51 الَجبَّانة أختام وجود مع
لصوص من الكثري أخاف هذا أن يبدو ال ولكن األرض، يف مثبتة عصا عىل بالخوزقة

املقابر.
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تعرَّضت قد أنها واضًحا بات املقربة، داخل إىل بالفعل وكارنارفون كارتر دخل عندما
الغرفة يف املوجودة األغراض عليها كانت التي الفوىض حالة إىل باالستناد للرسقة، بالفعل
تعرض حديث منزل أو شقة يف ممتلكات مثل ملقاة كانت حيث الدفن، غرفة إىل املفضية
منديل يف امللفوفة الذهبية الخواتم إىل أيًضا وباالستناد منازل، لصوص يد عىل للنهب
من عجلة يف كانوا إما الذين اللصوص األرجح عىل ألقاها التي الدخول، ممرِّ يف وامللقاة
ذلك، ومع عليهم. يَقبضون الَجبَّانة حراس كان ما أثناء أو املقربة من للخروج أمرهم
كارتر من استغرق األمر إن حتى مذهًال؛ املقربة يف الباقية املمتلكات من الهائل الكم كان
يف يشء بكل قائمة وعمل كامًال تنقيبًا للتنقيب التالية العرش السنوات معظم ومعاونيه
فتح من فقط أيام ثمانية بعد الدم م تسمُّ جراء مات نفسه كارنارفون أن رغم املقربة،

املومياء». «لعنة قصة ظهور إىل أدَّى الذي األمر املقربة،
املرصيات علماء بعض قاد آمون عنخ توت مقربة يف الدفن أغراض من الضخم العدد
حكموا الذين الفراعنة أحد مقربة يف موجوًدا يكون أن امُلمكن من كان عما التساؤل إىل
قد كانت املقابر تلك كل ولكن الثالث، أمنحتب حتى أو الثالث رمسيس مثل أطول، مدًة
يف موجودة كانت التي املذهلة األغراض أن ح املرجَّ فمن ذلك ومع بعيد. زمن منذ نُِهبَت
كانوا الذين املرصيني، الكهنة من هدايا نتيجة كانت وربما نوعها من فريدة كانت املقربة
إىل السلطة وأرجع األوىل سريتها إىل األمور وأعاد والده إصالحات أبطل ألنه له ممتنِّني
عىل فإننا، أخرى، منهوبة غري مَلكية مرصية مقربة تُكتَشف وحتى وآخرين. آمون كهنة

آمون. عنخ توت بمقربة يُقارن يشء لدينا ليس حال، أيِّ
أخته كانت التي آمون إسن عنخ الشابة ملكته لت ترمَّ آمون، عنخ توت مات عندما
زانانزا، ومسألة األول سابيليوليوما الحيثي للملك الطويلة القصة إىل نصُل وهنا أيًضا.

امليالد. قبل عرش الرابع القرن يف الدبلوماسية الوقائع أغرب إحدى تُعدُّ التي

زانانزا ومسألة سابيليوليوما (7)

ظل يف الزمن من لفرتة األناضول/تركيا يف الحيثيون عانى الثاني، أو األول توداليا بعد
تحت ١٣٥٠ق.م، حوايل يف جديد من التحسن يف حظوظهم بدأت نسبيٍّا. ضعاف حكام
يتصل فيما بإيجاز ذكره عىل أتينا الذي األول، سابيليوليوما ى يُسمَّ جديد ملك حكم

إخناتون. وسجالت بمراسالت
يف الحيثيني األول سابيليوليوما ساعد والده، بأوامِر يأتمر شابٍّا أمريًا كان عندما
خطًرا الوقت هذا يف الحيثيني ظهور معاَودة شكَّلت األناضول.52 عىل السيطرة استعادة
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بشأنها تفاَوَض التي املعاهدات أن مفاجئًا ليس لذا وإمرباطوريته، الثالث أمنحتب عىل
البالد كل بحكام استُِهلَّت دبَّرها، التي املالكة العائالت بني والزيجات الثالث، أمنحتب
بالد يف بابل إىل سوريا شمال ساحل عىل أوغاريت من تقريبًا، الحيثيني بموطن املحيطة
تلك إبرام إىل الثالث أمنحتب سعى الغرب. جهة األناضول يف وأرزاوا الرشق جهة الرافدين
أثناء للحيثيني النِّسبي الضعف الستغالل األمر بداية يف محاولة يف والزيجات املعاهدات
الحيثيني بدء مع أنشطتهم، نطاق من ذلك، بعد وللحد، األول، سابيليوليوما حكم مطلع

قيادته.53 تحت الصعود معاودة يف
وبخاصة الحيثية، السجالت من سابيليوليوما عن األمور من بالكثري علٌم لدينا
ما عىل تحتوي التي الثاني، مورسييل الحًقا، وخليفته ابنه كتبها التي األلواح من مجموعة
الثالثني قرابة دام حكم بعد مات، سابيليوليوما أن يبدو الطاعون». «صلوات باسم يُعَرف
كانوا الذين املرصيِّني الحرب أرسى طريق عن الحيثيني بالد إىل ُجِلب طاعون جراء عاًما،
ومات الحيثي. الشعب عامة الطاعون اجتاح سوريا. شمال يف دارت حرٍب أثناء أُِرسوا قد

سابيليوليوما. فيهم بما املالكة، العائلة من الكثري
قد كان اغتياٍل عىل إلهي عقاب أنها عىل والده، وفاة وخاصًة الوَفيات، مورسييل رأى
كان له. الغفران قطُّ اآللهة سابيليوليوما يسأل ولم سابيليوليوما، حكم بداية يف اْرتُِكب
واضًحا ليس األصغر. توداليا يُسمى حيثي أمري وهو اغتيل؛ َمن هو سابيليوليوما شقيق
كان إذ منه؛ استفاد أنه املؤكد من ولكن ال، أم االغتيال يف متورًِّطا سابيليوليوما كان إن
العسكرية االنتصارات كل من الرغم عىل سابيليوليوما، من بدًال للعرش توداليا تويل امُلزَمع

مورسييل: يكتب والده. عن نيابة سابيليوليوما قها حقَّ التي العظيمة

األصغر. توداليا مسألة بسبب أبي من انتقمِت قد اآللهة، أيتها اآلن، ولكنَِّك
الذين والضباط اآلالف، وقادة والنبالء، واألمراء، توداليا، دم بسبب أبي [مات]
عىل حلَّت نفسها املسألة هذه املسألة. تلك بسبب ماتوا أيًضا هم أبي، إىل مضوا

املسألة.54 هذه بسبب الهالك يف خاتي أرض سكان وبدأ خاتي، أرض

أنها عدا السلطة، عىل سابيليوليوما استيالء عملية عن أخرى تفاصيل أي نعرف ال
حكمه، فرتة من إضافية مهمًة أحداثًا ذلك بعد عرفنا أنَّنا إال واضح. هو كما نجحت
وخليفته، ابنه أيًضا كتبها والتي سابيليوليوما»، «أعمال عنوانها طويلة وثيقة بفضل
والذي كامًال، كتابًا تستغرق أن سابيليوليوما حكم لتفاصيل يُمكن الثاني. مورسييل
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تمكن سابيليوليوما إن ببساطة نقول أن فسيكفي هنا أما ما. مرحلة يف شك دون سيُكتَب
متواصلة شبه حروب خالل من الحيثية، السيطرة إىل األناضول منطقة معظم إعادة من
إىل وصوًال اإلمرباطورية، وحدود الحيثي، النفوذ من كذلك ع ووسَّ ماكرة. ودبلوماسية
موكيش.55 مملكة عاصمة أالالخ، مدينة ر دمَّ قد يكون أن املحتَمل من حيث سوريا، شمال
مع رصاع يف الدخول إىل املطاف نهاية يف والرشق الجنوب إىل العديدة حمالته به أدت
إىل أيًضا الحمالت هذه به أدَّت إخناتون. عرص يف إال يحدث لم ذلك كان وإن املرصيِّني،
تورشاتا. ملكها، حكم أثناء رشًقا، أبعد موضع يف الواقعة ميتاني، مع رصاع يف الدخول
عدد بعد إال يحدث لم ذلك ولكن وأخضعها، ميتاني مملكة النهاية يف سابيليوليوما هزم
سلب عندما العظمى»، السورية «الحرب عليها يُطَلق التي الحرب فيها بما املحاوالت؛ من

ميتاني.56 عاصمة واشوكاني ونهب سابيليوليوما
يف واقعة كانت والتي ودمرها سابيليوليوما هاجمها التي األخرى املدن ضمن من
فيه يقوم الذي الحايل، املرشفة تل القديمة، َقْطنة موقع كان امليتانية األرايض نطاق
العقد يف هائلة اكتشافات جرت حاليٍّا. تنقيب بأعمال وسوريون وأملان إيطاليون أثريون
صور عليها الطراز إيجية جدارية ورسوم منهوبة، غري ملكية مقربة منها املايضفحسب،
العرش اعتالء عند إخناتون حمله الذي االسم عليها الطني من وقطعة ودالفني، لسالحف
من األلواح وعرشات برسالة)، مرَفقة األصل يف كانت أو جرة لختم استُْخِدَمت (ربما
يوجد األلواح هذه ضمن من القرص. تحت أو داخل واقعة كانت وكلها امللكي، األرشيف
الحيثي للجيش األعىل القائد هانوتي، من ١٣٤٠ق.م حوايل إىل تاريخها يرجع رسالة
الرسالة عىل ُعِثر للحرب. يستعد أن َقْطنة ملك إيدادا فيها يُخرب سابيليوليوما، حكم تحت

وانترصوا.57 هاجموها قد الحيثيني أن عىل دليل يف امللك، لقرص املحروقة البقايا يف
إىل جنبًا آنذاك تميض كانت إذ الدبلوماسية؛ الشئون يجهل سابيليوليوما يكن لم
األساسية زوجته إبعاد بعد ربما بابلية، أمرية تزوج إنه حتى ويبدو الحرب. مع جنب
إحدى ج َزوَّ كذلك معروف.58 غري تجاوز بسبب أخياوا إىل البحار وراء فيما أبنائه) (وأم
جيًشا معه أرسل أن بعد له تابًعا ملًكا ميتاني عرش عىل به نصَّ الذي شاتيوازا، إىل بناته
سابيليوليوما بحكم املرتبطة الزيجات أكثر فإن ذلك ومع والده. بعرش ليظفر حيثيٍّا

زانانزا». «مسألة باسم اليوم وتُْعَرف قط. تحدث لم زيجة هي لالهتمام إثارة
مورسييل ابنه كتبها كما سابيليوليوما»، «أعمال وثيقة من زانانزا بمسألة نعرف
البالط أن ويبدو الطاعون». «صلوات كتابة عن مسئوًال كان الذي االبن نفس الثاني،
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ألنها ارتياب محل الرسالة كانت مرص. ملكة من أنها يُْزَعم رسالة، يوم ذات ى تلقَّ الحيثي
للغاية مفاجئ طلب عن عبارة كان ملرص. حاكم قدمه أن قطُّ يَسبق لم عرٍض عىل احتوت
هو ببساطة الرسالة نصُّ كان الرسالة. صحة يف الفور عىل شكَّ سابيليوليوما إن حتى

اآلتي:

إن كثريين. أبناءً لديك إن يقولون لكنهم ابن. يل وليس زوجي. تُويفَ لقد
خادًما أتخذ أن عىل أبًدا أُقِدم ولن زوجي. فسيصبح أبنائك، من واحًدا أعطيتَني

يل!59 زوًجا خدمي من

تسمى امرأة كان الرسالة مرسل أن سابيليوليوما» «أعمال وثيقة ل تُسجِّ
أخرى، بعبارة امللك». «زوجة تعني حيثية كلمة هي الكلمة هذه أن غري «داهامونذو».
العائلة ألن منطقي؛ غري كان هذا ولكن مرص، ملكة من يُفرتض ما عىل الرسالة كانت
الثالث، أمنحتب معاهدات مفاوضات كل يف أجانب. من بناتها ج تُزوِّ لم املرصية املالكة
عىل أجنبي، حاكم من للزواج عائلته أفراد إحدى مرة، ولو يَهب، لم املثال، سبيل عىل
تَُكن لم مرص فملكة هنا، أما ذلك. يفعل أن مناسبة من أكثر يف منه ُطِلب أنه من الرغم
مرص. فرعون الفور عىل منه تجعل أن بل فحسب سابيليوليوما ابن ج تتزوَّ أن تعرض
يبعث جعله ما وهذا مفهوم. سابيليوليوما فعل ردَّ فإن ولذلك يُصدَّق؛ ال العرض هذا كان
أرسلت قد امللكة كانت إذا ا عمَّ ليسأل مرص، إىل زيتي حاتوسا يُسمى مؤتَمن برسول

عرضها. يف جادَّة كانت إذا ا وعمَّ الرسالة، بالفعل
امللكة من إضافية برسالة يَُعد ولم التعليمات، حسب مرص، إىل زيتي حاتوسا سافر
باللغة مكتوبة الرسالة كانت هاني. ى يُسمَّ رجل الخاص، بمبعوثها أيًضا عاد بل فحسب
غري هيئة عىل هذا يومنا يف باقية الرسالة تزال ال الحيثية. أو باملرصية وليست األكادية،
من امللكة غضب وتعكس الحيثية، السجالت ضمن حاتوسا، يف اكتشافها بعد ُمكتِملة

ييل: ما عىل تنص كانت سابيليوليوما»، «أعمال يف اقتُِبس وحسبما فيها. الشكِّ

لم أنَت أجنبي؟ لبلٍد بلدي وخزي خزيي عن سأكتُب كنُت فهل ابن، يل كان إن
ابن! لديَّ وليس زوجي. كان من مات لقد بذلك! حدثتَني إنك حتى ْقني، تُصدِّ
بلد أيِّ إىل أكتب لم أنا يل! زوًجا خدمي من خادًما أتخذ أن عىل أبًدا أُقِدم ولن
من ابنًا أعطني لذا كثريين؛ أبناءً لديك إن يقولون فحسب. إليك كتبت لقد آخر.

ملًكا!60 يكون سوف مرص ويف يل. زوًجا يكون وسوف أبنائك.
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بعد هاني املرصي املبعوث تحدَّث فقد متشكًكا، يزال ال كان سابيليوليوما إن وحيث
قائًال: ذلك

بلد إىل أتينا كنا فهل للملك، ابن أيَّ نملك كنا إن بلدنا! خزُي هذا موالي! يا
وليس املرصي]. [امللك رع خربو نب مات لقد لنا؟ سيًدا نطلُب وظَلْلنا أجنبي
[سابيليوليوما] موالنا أبناء من ابنًا نبتغي نحن بمفرِدها. موالنا زوجة أبناء! له
ذلك، عىل عالوة زوًجا! لها نَبتغيه فنحن موالتنا، للسيدة، أما مرص. يف للُملك
واحًدا أعِطنا موالي، يا واآلن، فقط! هنا إىل أتينا فقد آخر، بلد أي إىل نذهب لم

أبنائك!61 من

وقرَّر الخطبة بهذه أخريًا سابيليوليوما اقتنع سابيليوليوما»، «أعمال يف ورد حسبما
زانانزا ألن بالكثري؛ يُخاطر يكن لم مرص. إىل زانانزا، ويسمى أبنائه، من واحًدا يرسل أن
لذا مختلفة؛ مناصب يف بالفعل يَخدمونه سنٍّا األكرب الثالثة كان الخمسة. أبنائه رابع كان
ملرص؛ ملًكا ابنه فسيُصبح يُرام، ما عىل األمور جرت إذا زانانزا. عن يتخىلَّ أن بوسعه كان

آخرين. أبناء أربعة لديه زال فما يُرام، ما عىل األمور تجِر لم وإذا
سابيليوليوما وأبلغ رسول وَصل أسابيع، عدة بعد يُرام. ما عىل األمور تجِر لم لكن
وأضاف ُقِتل. قد زانانزا وأن الطريق يف لكمنٍي تعرََّضت قد مرص إىل املسافرة الجماعة أن
سابيليوليوما استشاط معروفة. غري هويتهم زالت وما هربوا قد قتِله عن املسئولني أن
وربما هذا، عن ما بطريقة مسئولني كانوا املرصيني أن يف شكٌّ لديه يكن فلم غضبًا؛

سابيليوليوما»: «أعمال تُسجل فحسبما حتفه. إىل ابنه لرُيِسل أغَروه قد حتى يكونون

إىل وتكلم زانانزا، يَرثي بدأ زانانزا، بمقتل [سابيليوليوما] أبي سمع عندما
هذا مرص قوم فعل ذلك ومع ا، رشٍّ أقرتف لم أنا اآللهة! «أيتها هكذا: اآللهة

بالدي!»62 حدود هاجموا أنهم كما معي!

أيًضا ويظل يَُحل. لم لغًزا اآلن حتى وقتله لزانانزا كمينًا نَصب َمن هوية أمر يظل
ألنه وذلك إجابة؛ إىل يحتاج مطروًحا سؤاًال سابيليوليوما إىل الرسالة أرسلت من أمر
إخناتون؛ زوجة نفرتيتي، كانت إحداهما أرملتني. كانتا كلتاهما محتَملتان، ملكتان يوجد
االعتبار يف باألخذ ذلك، ومع آمون.63 عنخ توت امللك زوجة آمون، إسن عنخ كانت واألخرى
وباألخذ أبناء، لها يكن لم امللكة أن من وَرد ما بذلك وأعني الرسائل، يف الواردة املعلومة
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آي، ى يُسمَّ رجل إىل العرش وانتقال زانانزا، اغتيال تَلِت التي األحداث سلسلة االعتبار يف
هوية تحديد فإن جدَّها، يكون ألن يكفي بما ُمِسنٍّا كونه رغم آمون إسن عنخ تزوج الذي
إن الواضح غري من منطقية. األكثر هو آمون إسن عنخ أنها عىل امللكية الرسالة كاتبة
استفادة، األكثر كان أنه بما ولكن الحيثي، لألمري الِفعيل باالغتيال عالقة أي له آي كان

حوله. تحوم الشكوك أن الواضح فمن
الحدود ملهاجمة خطًطا وضع ابنه، ملوت يَنتقم بأن سابيليوليوما أقسم عندما
ُمكتِملة، غري حالة يف موجودة تزال ال مراسلة يف بذلك، القيام من آي حذره املرصية.
سوريا، جنوب إىل الحيثي الجيش وأرسل حال أيِّ عىل الحرب أعلن سابيليوليوما ولكن
ِلئَالَّ املرصيني.64 الجنود من الكثري منهم األرسى، من آالًفا وجلب عديدة مدنًا هاجم حيث
واحد، شخٍص أجل من الحرب إىل يذهب أن ما لشخص يمكن كان إذا عما أحد أي يتساءل
الطرواديني امليسينيون قاتل حيث طروادة، حرب قصة يتأمل أن سوى املرء يحتاج ال
إليه سنعود الذي األمر هيلني، الجميلة اختطاف بسبب قيل، حسبما سنوات، عرش مدة
الثامن يف رساييفو يف فرديناند األرشيدوق اغتيال إىل يُشري أن أيًضا للمرء يمكن قليل. عما
الحرب أشعلت التي الرشارة الكثريون يعتربه الذي ،١٩١٤ عام يونيو، من والعرشين

األوىل. العاَلمية
مورسييل، كتَبها التي الطاعون» «صلوات يف ورد وكما أعاله أرشنا كما املفارقة،
أحرضوا من هم معه الحيثي الجيش جَلبهم الذين املرصيني الحرب أرسى أن يُعتَقد أنه
عام يف وجيزة، بفرتة ذلك بعد الحيثية. األرايض عرب برسعة انترش مريًعا، مرًضا معهم
ضحية كان ربما والذي الطاعون؛ بهذا إصابته جراء سابيليوليوما تُويفَ تقريبًا، ١٣٢٢ق.م

زانانزا. ابنه بقدر والحيثيني املرصيِّني بني املؤسف للعارض

وامليسينيون الحيثيون (8)

سابيليوليوما، حكم أثناء الوقت. هذا يف الحيثيني حول تسجيلها يمكن إضافية مالحظة ة ثمَّ
قدم عىل وكانوا القديم، العالم يف العظمى القوى إحدى خاللها الحيثيون كان فرتة بدأت
والكيشيني/البابليني، واآلشوريني، امليتانيني، نفوذ ومتجاِوزين املرصيني مع املساواة
والتهديدات، الدبلوماسية، بني الجمع خالل من موقعهم عىل وحافظوا والقبارصة.
بضائع عىل الحيثية املواقع يف بون يُنقِّ الذي األثريون عثر الواقع، يف والتجارة. والحرب،
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دوًال ندعوها أن معاِرص بتعبري يُمكننا (التي األخرى البلدان تلك معظم من تجارية
تقريبًا. البلدان تلك كل يف حيثية بضائع عىل ُعِثر ذلك، عىل وعالوة قومية).

سياقات يف وجود بال تكون تكاد الحيثية فاألغراض إيجه؛ منطقة هو االستثناء كان
رغم رودس، يف وحتى السيكالد، وجزر وكريت، لليونان، الرئييس الرب يف الربونزي العرص
النقيض عىل األغراض، تلك من دزينة سوى يُكتشف لم تركيا. من لألخرية الشديد القرب
السياقات نفس يف عليها ُعِثر التي والقربصية والكنعانية، املرصية، الواردات من مئات من
مينوية وال ميسينية أغراض أي تقريبًا تُستورد لم اآلخر، الجانب وعىل إيجه. منطقة يف
قربص، من املستوردة البضائع أن من الرغم عىل األناضول، وسط يف الحيثية البالد إىل
األناضول هضبة إىل صعوًدا الجبلية املمرات عرب طريقها ت شقَّ ومرص وبابل، وآشور،
ليس القديمة املتوسط البحر ملنطقة التجارة أنماط يف الواضح التفاوت هذا الوسطى.
أيًضا يَظهر بل امليالد، قبل عرش الرابع والقرن سابيليوليوما عرص عىل فقط مقصوًرا
قبل عرش الثالث القرن وحتى عرش الخامس القرن من الثالثة، القرون معظم خالل

امليالد.65
الطرف إليها احتاج أغراًضا ينتج لم الطرفني من أيٍّا أن ببساطة األمر يكون قد
والخشب، والخمور، الزيتون، (زيت للتلف قابلة كانت املتباَدلة األغراض أن أو اآلخر،
لصناعة استُخدَمت أو بعيد زمن منذ وتحلَّلت املثال) سبيل عىل واملعادن واملنسوجات،
التايل، الفصل يف سنرى، دة. متعمَّ التجارة ندرة كانت أيًضا ربما ولكن أخرى، أغراض
امليسينيني؛ عىل متعمد اقتصادي حظر عىل فيها منصوًصا حيثية دبلوماسية معاهدة
أننا بعيد حدٍّ إىل ح املرجَّ من أنه ويبدو أخياوا.» من سفينة إليه تذهب بأن مسموًحا «ليس

الحظر. من النوع هذا عىل التاريخ يف األمثلة أقدم أحد هنا نُطالع
تدعمهما حظر، إلنشاء الدافع وهذا السيناريو، هذا آخر،66 موضٍع يف أوضحت كما
ووفًقا األناضول.67 غرب يف للحيثيني ُمعادية أنشطة بشدة شجعوا امليسينيني أن عىل أدلة
مثلما إيجه، منطقة إىل بعثة أرسل قد الثالث أمنحتب كان إذا الفصل، هذا بداية يف ذُِكر ملا
أجل من الحيتان، كوم يف الجنائزي معبِده يف اإليجية القائمة عليه يُطَلق فيما ل مسجَّ هو
املعادية املرصية املبادرات هذه تكون فربما املتصاعدة، الحيثيني قوة احتواء عىل املساعدة
منطقة يف ًسا متحمِّ حليًفا وجدت قد ميسينيا، منها استفادت التي تلك وبخاصة للحيثيني،

إيجه.
والحيثيني امليسينيني بني التجارة وغياب العدائية أن الجائز من ذلك، من بدًال
عرص أثناء إيجه ومنطقة مرص بني َعت ُوقِّ للحيثيِّني ُمعادية ملعاهدة «نتيجة» كانا
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منذ والدبلوماسية والتجارة، السياسة، أن يبدو أنه هي القول خالصة الثالث. أمنحتب
تَختِلف تكن لم امليالد، قبل عرش الرابع القرن أثناء وبخاصة سنة، وخمسمائة آالف ثالثة
املعارص، لعاَلمنا امُلعولم االقتصاد من يتجزَّأ ال كجزء تُماَرس التي تلك عن كبريًا اختالًفا
الهدايا من كل وأالعيب الدبلوماسية، والبعثات االقتصادي، الحظر إجراءات يتضمن الذي

الدبلوماسية. املستويات أعىل يف والنفوذ
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الثالث املشهد

امليالد قبل عرش الثالث القرن والوطن: اآللهة سبيل يف القتال

الجنوبي الساحل قبالة غرقت التي للسفينة األخرية اللحظات أثناء حدث ما نعرف ال
عام حوايل الكبري») البحري «الرأس تَُرتَْجم (التي أولوبورون منطقة عند لرتكيا الغربي
يف مغمور بيشء اصطدامها بعد غرَقت هل شديدة؟ عاصفة يف انقلبت هل ١٣٠٠ق.م
ال األثريون أرسى؟ قراصنة يأخذهم أن ليتجنَّبوا عمد عن طاقمها خرقها هل املاء؟
وال النهائية، وجهتها وال السفينة، منه غاَدَرت الذي امليناء من متأكِّدين وليسوا يعرفون،
العرص إىل ترجع التي السفينة أن إىل تُشري التي حمولتها، انتشلوا ولكنهم التوقف، موانئ

إيجه.1 منطقة إىل املتوسط رشق منطقة من ُمبِحرة األرجح عىل كانت الربونزي
.١٩٨٢ عام يف السفينة حطام اإلسفنج صائدي من شاب تركي غطاس اكتشف
أوىل إحدى أثناء البحر قاع يف قابعة آذان» لها معدنية بسكويت «قطع رأى أنه وأفاد
الثور جلد سبيكة يُناسب الوصف أن قائده أدرك حياته. يف بها قام التي الغطسات
أو ثور من مقطوع جلد مثل تبدو ألنها هذا عليها (يُطلق الربونزي العرص من النحاسية
إم، آند إيه تكساس بجامعة البحرية، اآلثار علم معهد من اآلثار علماء كان مذبوحة). بقرة

لها. يَنتبه أن وأخربوه كهذه ألغراض صوًرا أروه قد
كان الذي باس، جورج قيادة تحت األغراض هذه عن الباحثون اآلثار علماء كان
يزال ال كان الذي الوقِت يف العرشين القرن ستينيات يف الغارقة اآلثار علم ملجال رائًدا
تحت س التنفُّ جهاز عدة كانت الوقت، ذلك يف بنسلفانيا. بجامعة عليا دراسات طالب فيه
نسبيٍّا، العهد حديث تطوًرا املاء) سطح تحت التنفس (جهاز بذاتها القائمة الحديثة املاء



١١٧٧ق.م.

تنقيب أول تركيا ساحل قبالة جليدونيا رأس منطقة يف سفينة لحطام باس تنقيب ومثَّل
ُمحرتفون أثريون يُجريه اإلطالق عىل الربونزي العرص من سفينة لحطام رسمي بحري

املنطقة. تلك يف
لسفينة كان الحطام أن إىل فيه خلُص الذي جليدونيا، رأس يف باس اكتشاف القى
التشكُّك من الكثري تقريبًا، ١٢٠٠ق.م عام يف وغرقت إيجه منطقة إىل طريقها يف كنعانية
األثريِّني معظم وجد 2.١٩٦٧ عام يف التنقيب عن الرسمي منشوُره ظهر عندما والجدال
األدنى والرشق إيجه منطقة بني واتصال تجارة أي يوجد كان أنه تصديق يف صعوبة
الكنعانيني أن تصديق عن فضًال عام، آالف ثالثة من أكثر منذ القديمة، العصور إىل يعود
يجد أن أقسم قد باس كان لذلك ط؛ املتوسِّ البحر يف اإلبحار عىل القدرة لديهم كان
يثبت حتى املهنية، حياته من ما مرحلة يف الربونزي العرص من أخرى سفينة ويستخرج
أتَت، قد فرصته كانت واآلن معقولة. كانت جليدونيا رأس حطام عن استنتاجاته أن
إىل تقريبًا يرجع الذي أولوبورون، يف السفينة حطام مع العرشين، القرن ثمانينيات يف

جليدونيا. سفينة من تقريبًا عام بمائة أقدم أي ١٣٠٠ق.م،

أولوبورون سفينة (1)

مرص من إما رحلتها بدأت قد كانت ربما أولوبورون سفينة أن حاليٍّا السائد الفكر يَقرتح
عند فات بتوقُّ وقامت املعارصة)، إرسائيل يف الهوام أبو منطقة يف (ربما كنعان من وإما
غربًا ذلك بعد هت وتوجَّ قربص. جزيرة عىل ميناء يف وربما سوريا شمال يف أوغاريت
خالل الحالية). (تركيا لألناضول الجنوبي الساحيل الرشيط متتبعة إيجه، منطقة إىل
مملوءة تخزين وِجراَر خاًما، زجاًجا َمتنها عىل أخذ قد السفينة طاقم كان الطريق،
من طنٍّ حوايل كان الحمولة تلك يف ما وأثمن الخمر، وربما والتوابل، والراِتينَج، بالشعري،
ذلك لتشكيل مًعا سيُْمَزجان كانا اللذَين الخام، النحاس من أطنان وعرشة الخام القصدير

بالربونز. ى املسمَّ املدهش، املعدن
من غربًا مسافرة كانت أنها من معقولة بدرجة متأكِّدون نحن السفينة، حمولة من
أو االثنني من واحد ربما إيجه؛ منطقة يف ميناء إىل طريقها يف كانت وربما الشام، بالد
ربما أو ميسيناي، املركزية العاصمة تخدم كانت التي لليونان الرئييس الرب عىل الثالثة
كنوسوس حتى أو لكوموس الرئييس الرب عىل بيلوس مثل األخرى، الكربى املدن إحدى
الغرب إىل الرشق من تُبحر أخرى سفينة ة ثمَّ كان أنه حقيقة مجرد كريت. جزيرة عىل
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الباحثني أفكار وتغيري باس نظريات لتأكيد كافية كانت ر املتأخِّ الربونزي العرص أثناء
ثالثة من أكثر منذ تحدث كانت التي واالتصاالت التجارة مدى حول تماًما املعارصين
عند السفينة حطام ولكن الربونزي، العرص من سفن ثالث عىل حينئٍذ ُعِثر عام. آالف

التنقيب. ناحية من إنجاًزا واألكثر ثراءً، واألكثر األضخم، هو كان أولوبورون

ستوك؛ جيوجرافيك سيدلر/ناشيونال (روزايل أولوبورون لسفينة بناء إعادة :1-3 شكل
جيوجرافيك). ناشيونال جمعية من بإذن

االحتماالت حول يتكهن أن للمرء يُمكن مجهولني. ورعاتها السفينة مالك يَزال ال
كانت ربما النهائي. محطَّتها وموقع السفينة منها غادَرت التي الجهة ليفرس املختلفة
كان ذلك أن املحتمل ومن مرصيُّون، أو األدنى الرشق من تجار أرسلها تجارية، حمولة
ملك، أو فرعون ِقبَل من مبارشة أُرِسَلت ربما أو كنعاني. ملك أو مرصي فرعون بمباركة
قليلة. بعقود ذلك قبل العمارنة عرص أثناء كثريًا جرى مثلما آخر، إىل ملك من تحية كهدية
رشق إىل ق» تسوُّ «بعثة يف امليسينيني ِقبَل من أُرِسَلت قد السفينة تكون أن املحتَمل ومن
موادَّ جلبوا قد السفينة متن عىل التجار يكون ربما العودة. رحلة أثناء وغرقت املتوسط
باإلضافة والنحاس، القصدير مثل نفسها، اليونان يف متاحة تكن لم أخرى وبضائع خاًما
التي العطور يف استخدامه يُمكن الذي الفستق) أشجار (من َبَنِْتيني الرتَّ الراِتينَج طن إىل
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رشق ومنطقة مرص إىل عائدة تُشحن ثم لليونان الرئييس الرب عىل بيلوس يف تُصنَّع
هم امليسينيون كان إذا قليلة. ليست املحتملة السيناريوهات أن الواضح ومن املتوسط.
السفينة، عىل التي الشحنة الصرب بفارغ ينتظرون إذن كانوا فربما املقصودون، ون املتلقُّ
والرتوس، بالسيوف، رجل ثالثمائة من جيش لتجهيز كافيًا خاًما معدنًا تحتوي كانت ألنها
من األخرى. الغريبة واألشياء الثمني العاج إىل باإلضافة الربونزية، والدروع والخوذات،
ما شخٌص فقَد تقريبًا، ١٣٠٠ق.م عام يف اليوم ذلك يف السفينة غرقت عندما أنه الواضح

كبرية. ثروًة ما مملكٌة أو

عىل حاليٍّا موجود السفينة ر فمؤخَّ ما؛ حدٍّ إىل عميقة مياه يف أولوبورون سفينة غرقت
١٧٠ حتى أكثر، األسفل إىل بزاوية مائلة السفينة وبقية السطح، تحت قدًما ١٤٠ عمق
يتجاوز ألنه بالخطورة؛ قدًما ١٧٠ إىل ١٤٠ عمق إىل الغطس ويتَّسم السطح. تحت قدًما
البحرية اآلثار علم معهد لغطايس مسموًحا كان ُمستِقل. س تنفُّ بجهاز اآلمن الغطس حد
األعماق، تلك يف أنه، ذلك إىل أضف مرة. كل يف دقيقة عرشين ملدة اليوم، يف فقط بغطستني
إنه باس وقال مخدًرا. تأثريًا تُسبِّب أن امُلستنَشَقة الغازات من املتزايدة للمستويات يُمكن
البدء؛ قبل املارتيني من كأَسني احتسوا وكأنهم يشعرون كانوا العمق هذا يف العمل أثناء
املاء. تحت بها سيقومون كانوا حركة وكل غطسة لكل مسبًقا التخطيط يتعنيَّ كان لذا
الحطام إىل الفريق غاص ،١٩٩٤ إىل ١٩٨٤ من تقريبًا، موسًما عرش اثنَي مدى عىل
عىل يَشهد مما واحدة، خطرية إصابة حدوث دون مرة ألف وعرشين اثنني من أكثر
سابق ضابط إرشاف تحت كانت غطساتهم أن وحقيقة اتخذوها التي الوقائية التدابري
عن عبارة النهائية النتيجة كانت األمريكية.3 للبحرية التابعة الخاصة العمليات قوة يف
ٍذ ُمنَفَّ مخطٍط أي امللِّيمرت، إىل تصل التي ته، دقَّ يف يوازي وحمولته القديم للحطام مخطط
الغطسات أسفرت أيًضا فيها. يعملون كانوا التي الكبرية األعماق رغم الرب، عىل للتنقيب

الدراسة. تحت زالت ما التي األغراض، من آالف استعادة عن
البناء، محكم وكان قدًما. خمسني حوايل األصل يف يبلغ نفسه القارب طول كان
النَّقرة تصميم ويستخدم اللبناني األَْرز خشب من مصنوعان وعارضة خشبية ألواح وبه
تقنية يَستخِدم املتوسط البحر يف معروف حطام أقدم كان ذلك، قبل للهيكل.4 واللسان
تاريخه ويرجع قربص، ساحل قبالة عليه ُعِثر الذي كريينيا حطام هو هذه واللسان النقرة

٣٠٠ق.م. حوايل إىل الحقة، عام ألف من أكثر إىل
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خاصة بصعوبة سبيكة، ٣٥٠ من أكثر منها يوجد كان التي النحاس، سبائك اتسمت
تحت فيها قبعت التي عام آالف الثالثة مدة وأثناء السطح. إىل وجلبها عنها التنقيب يف
بقدٍر تحلَّل قد منها كثري كان ُمنفِصلة، صفوف أربعة يف متعرِّجة بطريقة مرتاصة املاء،
الذين األثريني مني املرمِّ عىل تعنيَّ األمر، نهاية ويف للغاية. ة هشَّ حالة يف حينئٍذ وصار كبرٍي
مادة عن عبارة كان والذي الغراء؛ من جديد نوع استخدام باس فريق يف يعملون كانوا
مدى عىل املاء تحت وتتصلَّب تجمد أن شأنها ومن السبيكة، بقايا يف حقنها يُمكن الصقة
يكفي بما جيًدا املتحلِّلة السبيكة من املنفصلة األجزاء مًعا الغراء يلحم النهاية ويف عام.

السطح. إىل سحبها يُمكن حتى
الحمولة أن اتضح النحاس. سبائك من بكثري أكثر السفينة متن عىل يوجد كان ولكن
كانت البضائع، من رائعة تشكيلة من تتكوَّن كانت أولوبورون سفينة تحملها التي
بلدان، سبعة من منتجات السفينة متن عىل كان عموًما، دولية. بضائع قائمة بالفعل
عبارة كانت التي األساسية شحنتها إىل باإلضافة األقل. عىل مختلفة وإمرباطوريات ودول،
َبَنِْتيني، الرتَّ الراِتينَج من وطنٍّ القصدير، من وطنٍّ القربيص، النحاس من أطنان عرشة عن
تقريبًا سبيكة ومائتا النوبة؛ من األبنوس خشب جذوع من دزينتان أيًضا يوجد كان
اآلخر البعض أما غامق، أزرق بلوٍن مطيلٌّ معظمها الرافدين، بالد من الخام الزجاج من
العسيل/األصفر اللون درجات إحدى وحتى واألرجواني، الفاتح، األزرق باللون فمطيلٌّ
عىل احتوت أساسية، ثالثة أو بحجَمني كنعانية، تخزين جرة ١٤٠ وحوايل العنربي؛
الكزبرة مثل توابل إىل باإلضافة والتني، والرمان، العنب، من وبقايا َبَنِْتيني، الرتَّ الراِتينَج
وصحاف، زيت، مصابيح عىل تشتمل وكنعان، قربص من جديدة فخارية وآنية والسماق؛
األدنى؛ الرشق يف أخرى منطقة من أسطوانية مرصوأختام من وجعارين وِجرار؛ وأباريق،
أو الطاقم أفراد يخص بعضها كان ربما (التي واليونان إيطاليا من وخناجر وسيوف
حجري صولجان وحتى والعاج؛ األبنوس من م ُمطعَّ مقبض له واحد ضمنها من الركاب)،
وحاويات ذهبية؛ وكأًسا قالئد تشمل ذهبية، مجوهرات أيًضا يوجد كان البلقان. من
وبرونز، نحاس، من أخرى وأوعية وصحاف بطَّة؛ هيئة عىل عاجية تجميل ُمستحرضات
وناب النهر فرس عاج من قطعة عرشة وأربع حجرية؛ مرساة وعرشون وأربع وقصدير؛
بالذهب مكسو برونز من مصنوع كنعاني إلله بوصات ست طوله وتمثال واحد؛ فيل
يكون أن املفرتض من كان إن ا، جدٍّ جيد نحو عىل بعمله يَُقم لم والذي منه، مواضع يف

السفينة.5 بحماية القائم اإلله بمثابة
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القليلة األماكن أحد أفغانستان، يف بََدخشان إقليم من جاء القصدير أن املحتَمل من
متن عىل كان الذي الالزورد جاء امليالد. قبل الثانية األلفية أثناء فيها متاًحا كان التي
كانت السفينة. إىل يُجَلب أن قبل برٍّا األميال آالف مسافًرا املنطقة، نفس من السفينة
أثناء إغفالها ويسهل صغرية الالزورد، من املصنوعة األسطوانية األختام مثل كثرية، قطع
الرمال إلزالة تُستخَدم الضخمة الشفط أنابيب كانت عندما وبخاصة التنقيب، عمليات
مهارة عىل شهادة بمثابة هي األحوال من حال بأي استعادتها إن البقايا. تغطي التي
خليفته ثم البداية يف باس قيادة تحت الحطام يف بون يُنقِّ كانوا املاء، تحت آثار علماء

بوالك. سيمال املختار،
أهمها؛ من واحًدا أيًضا كان السفينة متن عىل عليها ُعِثر التي األغراض أصغر أحد
جعلتْه نادًرا، كهذا غرض كان ما بقدِر الخالص. الذهب من مصنوع مرصي ِجْعران وهو
زوجة نفرتيتي، اسم تؤلِّف كانت ألنها ندرًة؛ أكثر عليه املنقوشة الهريوغليفية الرموز
آتون»؛ نفرو «نفر صورة عىل الِجْعران عىل مكتوبًا اسمها كان إخناتون. املهرطق الفرعون
وقٍت يف حكمها، من األوىل الخمس السنوات أثناء إال نفرتيتي تستخدمها لم تهجئة وهي
الشمس، قرص آتون، عدا مرصي إله لكل امُلَهْرِطقة إدانته ذروة يف زوجها فيه كان ربما
الجعران األثريون استخدم مبارشًة.6 إليه يتعبَّد أن وحده، وهو هو، له مسموًحا كان الذي
يكون أن امُلمكن من يكن لم ألنه السفينة؛ إليها املنتمية الزمنية الفرتة تحديد يف ليساعدهم
وصول قبل — أبحرت قد السفينة تكون أن املمكن من يكن لم ثَمَّ ومن — ُصِنع قد

١٣٥٠ق.م. حوايل يف السلطة إىل نفرتيتي
إحدى أيًضا. أخرى طرق بثالث السفينة غرق تاريخ تحديد األثريني بمقدور كان
القصرية والفروع األغصان تاريخ لتحديد املشع الكربون باستخدام تتعلق كانت الطرق
أخرى طريقة وتعلَّقت السفينة. سطح عىل مىض فيما مستخدمة كانت التي العمر
تكون التي الخشبية العوارض من ُمستفيدين األشجار)، حلقات (عد الشجري بالتأريخ
والتي واملينوية امليسينية الفخارية األواني فكانت الثالثة الطريقة أما السفينة. هيكل منها
نهاية إىل يرجع تاريخها أن صني للمتخصِّ بدا والتي السفينة، متن عىل موجودة كانت
١٣٠٠ق.م عام إىل مًعا األربع املنفصلة التأريخ آليات تشري امليالد. قبل عرش الرابع القرن
بعده أو العام ذلك قبل يكون أن يُمكن أو امليالد، قبل عرش الثالث القرن بداية — تقريبًا

السفينة.7 فيه غرقت الذي العام باعتباره — سنوات ببضع
مفصالت له األصل يف كان صغري، خشبي كتابة لوح من ُشَدف عىل السفينة يف ُعِثر
كانت بينما داخلها إىل سبحت قد تكون ربما تخزين جرة داخل محفوظة العاج، من
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الخاص رشيرة» عالمات عليه الذي «اللوح ب يُذكِّرنا الذي اللوح، للغرق. تتعرض السفينة
من سنة خمسمائة من بأكثر أقدم ،(١٧٨ البيت السادس، الكتاب (اإللياذة، بهومريوس
عىل ما يوًما يحتوي اللوح كان ربما العراق. يف نمرود يف عليها ُعِثر مماثلة كتابة ألواح
الشمع، أن غري ظهرها. عىل كانت التي الشحنة بيان ربما أو السفينة، رحلة ملسار تسجيل
يرتك أن دون بعيد، زمن منذ تالىش قد اللوح، جانبَي عىل الكتابة عليه تُنَقش كانت الذي
الشحنة من الغرض كان إذا ما معرفة املستحيل من يزال ال ولذلك مسجًال.8 كان ملا أثًرا
ملك إىل مرص ملك من كانت ربما ملكية، هدية تكون أن السفينة متن عىل كانت التي
أنحاء يف الرئيسية املوانئ يف البضائع يَبيع ا، خاصٍّ تاجًرا تخص كانت إذا ما أو ميسينيا،
جرت ُمشرتيات عن عبارة الشحنة أن أيًضا يُمكن سابًقا، افرتضنا ومثلما املتوسط. البحر
احتاجه ما ناسبت السفينة سطح عىل املوجودة الخام املواد ألن طويلة؛ تسوُّق رحلة يف
عليها أشياء صنع أجل من بيلوس مثل ميسينية لقصور التابعة الحرف وورش العمال
الزجاجية. القالئد مثل املجوهرات جانب إىل والزيوت، العطور ذلك يف بما مرتفع، طلب
كانت أين إىل أو رحلتها إىل أولوبورون سفينة أرسل من ُهويَّة أبًدا نعرف أال يُمكن
واالتصاالت للتجارة ر مصغَّ نموذج عىل احتوت السفينة أن الواضح من ولكن وملاذا، ذاهبة
القرن أوائل أثناء إيجه، منطقة وعرب املتوسط، رشق منطقة يف تَجري كانت التي الدولية
مناطق سبع عن يقلُّ ال مما بضائع تضمُّ السفينة تكن لم امليالد. قبل عرش الثالث
حطام يف األثريون عليها عثَر التي الشخصية األغراض إىل استناًدا — بل فحسب، مختلفة
من الرغم عىل السفينة، متن عىل األقل عىل ميسينيَّان شخصان أيًضا يوجد كان — السفينة
يضمُّ عاَلم إىل تَنتمي ال السفينة هذه أن الواضح من كنعانية. سفينة كانت أنها يبدو أنه
والهجرة، التجارة، فيه ُمرتاِبط عالم إىل وإنما منعزلة، وإقطاعيات وممالك، حضارات،

فعيل. عوملة عرص أول ا حقٍّ هذا كان الحرب. األسف، ومع والدبلوماسية،

األوغاريتي سينارانو (2)

محتويات بعض ل سجَّ نصٌّ ِصيَغ أولوبورون، سفينة غرق من عاًما أربعني حوايل بعد
جزيرة إىل سوريا شمال يف أوغاريت من سينارانو ى يُسمَّ تاجر وأرسله مشابهة، سفينة
نظام باستخدام األكادية، باللغة طيني لوح عىل ُكِتب رسميٍّا إعالنًا الواقع يف كان كريت.
لم كريت، من بسينارانو الخاصة السفينة عادت عندما أنه ويذكر املسمارية، الكتابة
كما سينارانو، نصِّ من الصلة ذو الجزء ينصُّ للملك. رضائب يدفع بأن ملزًما يكن
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أوغاريت، ملك نقمبا، ابن أميستامرو، يُعفي هذا يومنا «من ييل: ما عىل معروف، هو
أن عليه ليس به الخاص [الزيتون] وزيت وِجَعته، [حبوبه]، … سيجينو ابن سينارانو،

كريت.»9 من تصل عندما ُمعفاة سفينته للقرص. يُسلِّمها
الكلمة (كانت ثريٍّا أوغاريتيٍّا تاجًرا كان سينارانو أن أخرى، مصادر من نعرف،
ويبدو عاش تامكار)، هي األكادية باللغة التاجر هذا مثل عىل للداللة تحديًدا املستخدمة
سينارانو أرسل ألوغاريت. ملًكا الثاني أميستامرو فيه كان الذي الزمن أثناء ازدهر أنه
حوايل يف أخرى، مرة أوغاريت إىل ومنها كريت، إىل أوغاريت من يبدو، ما عىل سفينته،
أميستامرو فيها كان التي للتواريخ فهم من إليه لنا توصَّ ما أحدث حسب ١٢٦٠ق.م،
جلبها التي للشحنة الفعيل املحتوى نَعرف ال ١٢٣٥ق.م). إىل ١٢٦٠ (حوايل ملًكا الثاني
من كانت الزيتون وزيت والِجَعة، الحبوب، أن الظاهر االحتمال عدا كريت، من عائًدا
شمال بني تجارية صالت يوجد كان أنه عىل تأكيد هذا تقدير، أقل عىل محتوياتها. بني
شخص اسم أيًضا لدينا امليالد. قبل عرش الثالث القرن منتَصف أثناء وكريت سوريا
من أكثر منذ الدولية والتجارية االقتصادية املعامالت يف مبارشًة مشاركًة مشارًكا كان
سفينة بني كبري اختالف ة ثمَّ يكن لم أنه ا جدٍّ املرجح من ويبدو سنة. ومائتي آالف ثالثة
ناحية من أو البناء ناحية من سواء سينارانو، يَملكها كان التي والسفينة أولوبورون

املحمولة. الشحنة
وِشْحنات سفنًا ى ويتلقَّ يُرسل كان الذي الوحيد يكن لم سينارانو أن أيًضا نعرف
رضائبه. القرصمن من إعفاءً يُمنَح الذي الوحيد التاجر كان وال الزمنية، الفرتة هذه أثناء
مرص، إىل سفنهم أبحرت آخرين أعمال لرجال مماثًال إعالنًا الثاني أميستامرو أصدر
أوغاريت، ملك نقمبا، ابن أميستامرو، فصاعًدا، اليوم هذا «من أخرى: وأماكن واألناضول،
مرص إىل الرحالت من األبد، إىل وأبنائهما … (؟) وبن ياسوبا بن … منقطع] [نص …
وال القرص إىل تقارير أي يقدموا أن عليهم ليس (؟)، زي أرض ويف خاتي إىل والرحالت

القرص.»10 مفتش إىل

قادشوتوابعها معركة (3)

سيطرة تحت أوغاريت كانت نَِشطني، آَخُرون وتجار سينارانو فيه كان الذي الوقت يف
األول سابيليوليوما زمن منذ كذلك كانت لهم. تابعة مملكًة وكانت األناضول، يف الحيثيني
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أوغاريت التزامات ل تَُفصِّ معاَهدة َعت ُوقِّ عندما امليالد، قبل عرش الرابع القرن منتصف يف
التي قادش، منطقة حتى جنوبًا الحيثيني سيطرة امتدت للحيثيني.11 تابعة باعتبارها
جهود املرصيون منع ذلك. من أبعد يذهبوا لم ولكنهم سوريا، يف الجنوب إىل بعيًدا تقع
يف قادش يف واملرصيني الحيثيني بني كربى معركة وجرت التوسع. من مزيد يف الحيثيني
عرشين أو عرشة خمس بنحو كريت إىل سفينتَه سينارانو يُرسل أن قبل ١٢٧٤ق.م، عام
القديمة العصور يف العظيمة املعارك إحدى باعتبارها املعركة هذه صدى يرتدَّد سنة.
املعلومات عمد عن فيها استُْخِدم التي القديم العالم من األوىل األمثلة إحدى وباعتبارها

العدو. إلرباك امُلَعدَّة املضلِّلة
توسيع يُحاول كان الذي خاتي، ملك الثاني مواتايل بني قادش معركة دارت
كان الذي مرص، ملك الثاني ورمسيس كنعان، أرض يف جنوبًا أكثر الحيثية اإلمرباطورية
عديدة لعقود موجودة كانت حيث قادش، عند اإلمرباطورية تلك حدود إبقاء عىل مصمًما
نعرف فإننا للقصة، الحيثية الرواية جانب نملك ال أننا من الرغم عىل املرحلة. هذه يف
لة مسجَّ القصة من املرصية النسخة ألن ونتيجتها؛ املعركة تفاصيل من تفصيلة كل تقريبًا
الثاني رمسيس (معبد الرامسيوم مرص: يف مختلفة معابد خمسة يف مختلفتنَي بطريقتنَي
وأبو وأبيدوس، واألقرص، الكرنك، يف املوجودة واملعابد امللوك) وادي من بالقرب الجنائزي
املعركة، ر يُصوِّ بارز نْقش بمصاحبة عليها ُعِثر التي وهي نسخة، أقرص تُْعَرف سمبل.
«التسجيل أو «القصيدة» اسم األطول النسخة عىل ويُْطَلق «النرشة». أو «التقرير» باسم

األدبي».12
يُمكن كان الطرَفني من طرف كل وأن عنيفة، خاص بوجه كانت املعركة أن نعرف
بني النزاع وأن حسم، دون انتَهت أنها أيًضا ونعرف أخرى. أو مرحلة يف يربحها أن

سالم.13 معاَهدة توقيع طريق عن املطاف نهاية يف ُسوِّي القوتنَي
بدو من — رجَلني الحيثيون أرسل أن بعد املواجهة من درامية األكثر الجزء جرى
بطريقة ولكن املرصية، القوات عىل س للتجسُّ — املرصية الرواية تُخربنا حسبما شوشو،
التعذيب، تحت تقريبًا. الفور عىل الرجلني املرصيون يأرس أن إىل أدَّى نحٍو عىل دة متعمَّ
أوىل من واحدة هي تلك كانت (ربما امُلضلِّلة بمعلوماتهما الجاسوسان أدىل يبدو، ما عىل
لم الحيثية القوات أن املرصيني وأخربا الشأن) هذا يف البرشية تاريخ يف املوثَّقة الحاالت
سوريا. شمال يف عمورو منطقة يف شماًال، بعيدة زالت ما وأنها قادش من قريبًة بعُد تكن
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مىض ُمستقل، نحٍو عىل منها التأكُّد محاولة وُدون باألنباء، الثاني رمسيس سماع لدى
قادش إىل الوصول مستهدًفا آمون، فرقة األربعة، فرقه من األوىل الفرقة مع بأقىصرسعة

الحيثيني.14 قبل
أجمة يف قواتهم جمعوا قد وكانوا قادش، يف بالفعل الحيثيون كان األمر، حقيقة يف
من يكن لم حيث املدينة أسوار ظل يف مختبئني مبارشة، املدينة ورشق شمال ضيقة
طليعة فوج كان وبينما الجنوب. من تقرتب كانت التي املرصية القوات تراهم أن امُلمكن
بجاسوَسني رمسيس رجال أمسك مبارشًة، املدينة شمال مخيًما يَنِصب املرصية القوات
القوات تحرَّكت األوان. فوات بعد ولكن الحقيقة، منهما عرفوا املرة وهذه آخَرين حيثيني
واشتبكت تقريبًا كله املدينة أسوار محيط ُمطوِّقًة الساعة عقارب اتجاه يف برسعة الحيثية
تماًما غرة حني عىل أفرادها آخذًة رع، باسم املعروفة الثانية، املرصية الفرقة مع مبارشًة
يُطاردها الشمال، إىل امُلمزَّقة رع فرقة من الباقية الرشذمة فرَّت فعلية. إبادًة إياهم ومبيدًة
قبل معسكرهم عند آمون فرقة ورجال رمسيس إىل وانضمت بأكمله، الحيثي الجيش

املجابهة.15
أُْخَرى. تَاَرًة اآلَخِر وإَىل تَاَرًة أحدهما إىل الطرفني، بني املعركة يف الغلبة تأرَجَحت
رمسيس وكاد الهزيمة عىل مرشًفا املرصي الجيش كان ما مرحلة يف أنه الرواية تخربنا
الرواية تقول ورجاله. نفَسه أنقذ أحد من مساعدة ودون بُمفرده أنه إال يُْقتَل، أن نفسه

املرصي: املعبد جدران عىل املنقوشة

وليس بمفرده وكان خاتي، من األعداء أعماق يف واندسَّ مرسًعا، جاللته رَكب ثم
الخلف، من عليه الخناق تُضيِّق حربية عربة ٢٥٠٠ ووجد … أحد أي معه
الكثرية األجنبية البالد وكذلك خاتي من الخاسئني املحاربني أنواع جميع يقودها

معهم. كانت التي

نفسه: الفرعون لسان عىل لرتوي املتكلِّم، صيغة إىل الرواية ل تتحوَّ ذلك وبعد

آمون وجدُت … أعرفها ال جموع وسط كنُت عندما آمون، أبي يا ناديتُك، لقد
مصريه كان فعلته ما كل … ابتهجت وحينها يده يل مدَّ دعوته؛ عندما أتى قد
عربة، ٢٥٠٠ ال وجدت … بيساري وأُحارب بيميني قويس أشد كنت … النجاح
يجَد أن منهم أيٍّ بمقدور يكن ولم حصاني. أمام ممدَّدة وسطها، كنُت التي
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التماسيح، تسقط كما تماًما املاء يف يتساقطون جعلتُهم وقد … بها ليُقاتَل يده
شئت.16 كما فيهم القتل وأعملت اآلخر. فوق الواحد وجوههم عىل خروا وقد

فيها مباَلغ أحد من مساعدة ودون بمفرده ببسالته الخاصة الرواية أن من الرغم عىل
تكون ال قد املشمولة فاألعداد املساعدة؛ بعض ى تلقَّ قد الفرعون أن يف شك ال ألنه بالتأكيد؛
إليه املشار الحيثية القوات حجم أن نجد النقش يف آخر موضع يف ألنه للحقيقة، منافية
رغم إجماًال.17 القوات من ٤٧٥٠٠ مجموعه وما مشاة، جندي و٣٧٠٠٠ عربة، ٣٥٠٠ هو
الثاني رمسيس أن املعركة ونتيجة املصاحبة املشاهد من الواضح من املحتَملة، املبالغة
املرصيتان الفرقتان بهم لحقت حتى الصمود من تمكَّنُوا األوليني املرصيتنَي والفرقتنَي

الحيثية.18 القوات ودحرت األخريتان
بني الحدود وظلَّت املوِقف، يف الجمود من حالة هي املعركة نتيجة كانت النهاية، يف
عاًما، عرش بخمسة بعدئٍذ ثانية. لها التعرض جرى وال تتغريَّ ولم قادش، عند القوتني
يرسل سينارانو فيه كان الذي الوقت نفس يف ١٢٥٩ق.م، عام من نوفمرب/ديسمرب يف
أشهر من واحدة — سالم معاهدة إبرام يَجري كان أوغاريت، من كريت إىل سفينته
رمسيس بني — وجه أفضل عىل التاريخ لنا حفظها والتي القديم العالم يف املعاهدات
مات قد كان الثاني مواتايل إن إذ الثالث؛ حاتوسييل الوقت ذلك يف الحيثي وامللك الثاني
زال ما الفضية»، «املعاهدة باسم يُعرف الذي االتفاق، هذا املعركة. من فحسب عامني بعد
وواحدة الحيثيني يد عىل واحدة منه، صيغتا نسختني ألن نظًرا عديدة، نسخ يف موجوًدا
عىل واملنقوشة األكادية باللغة األصل يف املكتوبة الحيثية، النسخة أُرِسَلت املرصيني. يد عىل
جدران عىل ونُِسَخت املرصية اللغة إىل تُْرِجَمت حيث مرص، إىل الخالصة، الفضة من لوح
إىل املرصية النسخة تُرِجَمت مماثل، نحو وعىل الكرنك. يف آمون ومعبد الرامسيوم معبد
اكتشفها حيث حاتوسا، إىل أُْرِسَلت ثم الخالصة، الفضة من لوح عىل ونُِقَشت األكادية اللغة
املعابد جدران عىل املنقوشة الحيثية النسخة تُستََهل فحسب.19 عقود بضعة منذ األثريُّون

ييل: بما مرص يف

األول امللكيان املبعوثان ومعهم [… مرص من الثالثة املَلكيُّون [املبعوثون جاء
يابوسييل، هو كركميش من ومبعوث ورعمويس، تيشوب، تييل لخاتي، والثاني
بجلِبه أمر قد حاتوسييل، خاتي، ملك العظيم امللك كان فضيٍّا لوًحا يحملون
من الصلَح ليطلب رعمويس، ومبعوثه تيشوب تييل مبعوثه يد عىل الفرعون، إىل
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الشمس، ابن رع، إن رع-ستب ماعت أورس مرص، وشمال جنوب ملك جاللة
الثاني.20 رمسيس

حاتوسييل زار أن بعد ذلك يكون أن املحتَمل ومن عاًما، عرش بثالثة ذلك بعد
موطًِّدا ملكي، زواج احتفال يف حاتوسييل ابنة من الثاني رمسيس ج تزوَّ مرص، شخصيٍّا

وعالقتهما:21 بينهما املعاهدة بذلك

[تسبقها] رائعة تحيَّة هدية مع الكربى، ابنته بإرسال (حاتوسييل) أمر ثم
الخيول، من حد بال وقطعان وعبيد، بوفرة، والنحاس والفضة، الذهب، من
التي املنتجات كانت حدٍّ بال واملاشية؛ واملاعز، األبقار، من اآلالف وعرشات
الشمس، ابن رع، إن رع-ستب ماعت أورس مرص، وشمال جنوب مللك جلبوها
«انظر، قائًال: جاللته، ليخرب أحدهم جاء ثم الحياة. ُمعطي الثاني، رمسيس
… صنف كلِّ من تحية هدية مع الكربى، ابنته العظيم خاتي حاكم أرسل لقد

خاتي.»22 أرض عظماء كل وبصحبتها خاتي، أمرية

عن فون ويتوقَّ السالم يُعلنون واملرصيِّني الحيثيِّني جعل الذي السبب أيًضا كان ربما
آخرين حدثني إىل اهتمامهم توجيه إىل األرجح عىل احتاجوا أنهم هو لبعض، بعضهما قتال
أسطوريان، كليهما الحدثني أن من الرغم عىل ١٢٥٠ق.م حوايل يف وَقعا قد يكونان ربما
العالم يف ترتدَّد أصداؤهما تزال فال بالفعل، وقعا قد أنهما بعد يَثبُت لم أنه من الرغم وعىل
حرب يُواجهوا أن الحيثيون اضطرَّ ربما األناضول، يف اليوم؛ فيه نعيش الذي الحديث
ومع العربي. الخروج مع يتعاَملُوا أن إىل املرصيون اضطر ربما نفسه الوقت ويف طروادة،

أوًال. الطريق نمهد أن يَجب األمرين، هذَين من كالٍّ نناقش أن قبل ذلك،

طروادة حرب (4)

ثانية، بجبهة أيًضا منشغلني الحيثيون كان تقريبًا، قادش معركة سبقت التي الفرتة يف
ما عىل امليسينيون، كان متمرِّدين تابعني احتواء يُحاولون كانوا حيث األناضول، غرب يف
حكومة قيام عن لدينا التي األمثلة أقدم أحد هذا يكون قد أنشطتهم.23 يدعمون يبدو،
لحزب اإليرانية املساندة يف (فكِّر أخرى من للنَّيل موضوعة أنشطة يف باالنخراط عمد عن

قادش). معركة من سنة ومائتي آالف ثالثة بعد لبنان، يف هللا
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الوضع زعزعة يُحاول كان بيامارادو يُسمى متمرِّد حيثي تابع بشأن يرُد ذْكر أول
يف الدولة سجالت يف محفوظٍة نصوٍص يف نجده األناضول، غرب يف ميليتوس منطقة يف
أوائل فرتة يف الثاني، مواتايل الحيثي امللك حكم فرتة إىل تاريُخها يرجع حاتوسا العاصمة
ملك هزيمة يف بالفعل نجح قد بيامارادو كان امليالد. قبل عرش الثالث القرن منتصف إىل
ربما بيامارادو أن يُعتقد تارهونتا. مانابا يُسمى رجل وهو املنطقة، نفس يف للحيثيني تابع
الربونزي).24 العرص يف امليسينيني (أي، األخياويني مع، بالتواطؤ أو عن، نيابًة يعمل كان
التايل، الحيثي امللك حكم أثناء بيامارادو بها يقوم كان التي التمرُّد أنشطة استمرت
أطلق مراسلٍة من نعرف كما امليالد، قبل عرش الثالث القرن ُمنتَصف يف الثالث، حاتوسييل
ذكر ال ألخياوا ملك إىل الرسالة الحيثي امللك أرسل تاواجاالوا». «رسالة الباحثون عليها
من بدرجة ضمنًا يوحي مما و«األخ»، العظيم» «امللك بوصفه يُخاطبه كان والذي السمه،
الفرعونان كان عندما استُْخِدَمت مشابهة ألفاًظا أن بالفعل رأينا االثنني. بني التكافؤ
ذلك قبل وآشور وميتاني، بابل، ملوك إىل يكتبان وإخناتون الثالث أمنحتب املرصيان
بني العالقات حالة بشأن مهمة معلومات النصوص هذه تفسري قدم نحوه. أو بقرن

الوقت.25 ذلك يف األدنى والرشق إيجه منطقة
األرايض عىل اإلغارة يف استمرَّ الذي بيامارادو، بأنشطة تاواجاالوا رسالة تُعنى
بحًرا وسافر اللجوء حق ُمِنح قد كان اآلن، نَعرف كما والذي، األناضول، غرب يف الحيثية
فيما أيًضا، نتعرَّف لألناضول.26 الغربي الساحل قبالة جزيرة إىل ربما أخياوا؛ أرايض إىل
مفقودان)، والثاني األول (اللوحان الرسالة من الثالث الثالثة/اللوح الصفحة يوم ذات كان
غرب يف موجوًدا كان والذي أخياوا، ملك شقيق بأنه يَُعرَّف الذي نفسه، تاواجاالوا عىل
أنه والفضول، الحرية يُثري ومما للحيثيني. ُمعادين أفراًدا يجند اللحظة، تلك يف األناضول
يف كانت مما أفضل السابق يف كانت وامليسينيني الحيثيني بني العالقات أن إىل إشارة يف
العجلة (امتطى ركَب قد سابق وقت يف كان تاواجاالوا أن الرسالة تُخربنا املرحلة، هذه

نفسه.27 الحيثي للملك الحربية للعجلة الشخيص السائق مع الحربية)
ويلوسا، باسم يُْعَرف إقليم عىل والحيثيني امليسينيني بني نزاع إىل أيًضا الرسالة تُشري
وقع الذي أسوا لتمرد مناقشتنا يف اإلقليم هذا ذكر ورد األناضول. غرب شمال يف يقع
جديد من خالف عىل كانوا وامليسينيني الحيثيني أن ويبدو تقريبًا، سنة بمائتي ذلك قبل
يف األخذ عند ترواس. إقليم و/أو طروادة أنه الباحثني معظم يَعتربُ الذي اإلقليم، بشأن
بالتأكيد املنطقي من امليالد، قبل عرش الثالث القرن منتصف يف الرسالة، تاريخ االعتبار
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بخصوص الحًقا ظهرت التي اليونانية األساطري مع صلة ثمة كانت إذا ا عمَّ نتساءل أن
طروادة.28 حرب

يف هومريوس الكفيف اليوناني للشاعر التقليدية الرواية حسب طروادة، حرب قصة إن
أدبية (شذرات املالحم» «دائرة عليه يُطَلق فيما تُستكَمل وحسبما امليالد، قبل الثامن القرن
اليونانيني املرسحيِّني الكتاب أعمال يف وكذلك حاليٍّا) مفقودة إضافية ملحمية قصائد من
شمال من طروادة، ملك بريام امللك ابن باريس، أبحر جيًدا. معروفة قصة لهَي الالحقني،
إسربطة. ملك منيالوس، إىل دبلوماسية ة مهمَّ يف لليونان الرئييس الرب إىل األناضول غرب
الديار، إىل باريس عاد عندما هيلني. الجميلة، منيالوس بزوجة أُغِرم هناك، كان وبينما
اليونانيني. رواية حسب كرًها، وإما الطرواديِّني، رواية حسب طوًعا، إما هيلني؛ صاحبته
بإرسال اليونانيني، وقائد ميسيناي ملك أجاممنون، شقيقه غضبه، فورة يف منيالوس، أقنع
النهاية يف هيلني. الستعادة طروادة إىل رجل ألف وخمسني سفينة ألف من حربي أسطول
وُقِتل وُخرِّبَت، طروادة نُهبت لليونانيِّني. حليًفا النرص كان سنوات، عرش دامت حرب بعد

منيالوس. مع إسربطة يف الديار إىل هيلني وعادت سكانها، معظم
يُسمى ملا بالفعل وجود ثمة كان هل لها. إجابة ال التي األسئلة من عدد بالطبع، ثمة،
وراء الكامنة الحقيقة مقدار ما نفسها؟ لطروادة وجود ثمة كان هل بل، طروادة؟ حرب
أن يُمكن كان أنه لدرجة الجمال فائق وجه ذات ا حقٍّ هيلني كانت هل هومريوس؟ قصة
رجل حبِّ بسبب طروادة حرب نشبَت هل سفينة؟» ألف أجله من «تُبِْحر أن إىل يؤدِّي
األرض أجل من ربما أخرى؛ ألسباب نشبت لحرٍب مربِّر مجرد كان ذلك أن أم … المرأة
جرت الذي التاريخ من نني متيقِّ أنفسهم القدماء اليونانيون يكن لم املجد؟ أو السلطة أو
الُكتاب نها خمَّ التاريخ بشأن تخمينًا عرش ثالثة عن يقلُّ ال ما يوجد إذ طروادة؛ حرب فيه

القدماء.29 اليونانيون
منتَصف يف طروادة موقع عن البحث رحلة يف شليمان هاينريش ُميضِّ وقِت بحلول
طروادة حرب أن يَعتقدون املعارصين الباحثني معظم كان امليالدي، عرش التاسع القرن
إثبات يف شليمان رشع قطُّ. وجود له يكن لم طروادة موقع وأن أسطورة، مجرَّد كانت
لن ولذلك كثرية مرات القصة ُرويَت الجميع. دهشة أثار مما ذلك يف ونجح اعتقادهم. خطأ
يف األخرى، فوق واحدة مدن، تسع عىل ُعثر إنه نقول أن يكفي هنا.30 بالتفصيل نُكرَِّرها
القديمة، طروادة موقع باعتباِره حاليٍّا العلماء معظم بقبول يَحظى الذي هيسارليك، موقع
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األولية التنقيب أعمال منذ بريام. طروادة كانت التسع املدن أي تحديد من يتمكَّن لم لكنه
بينها ومن طروادة، إىل االستكشاف بعثات من العديد ثمة كان شليمان، بها قام التي
وجامعة بليِجن كارل بها قام وبعثات دوربفلد؛ فيلهلم املعماري، مهندسه بها قام بعثات
وحاليٍّا كورفمان، مانفريد بها قام بعثات وأخريًا العرشين؛ القرن ثالثينيات يف سينسيناتي
ثمانينيات أواخر منذ توبنجن وجامعة برينيكا إرنِست بها يقوم استكشاف بعثات يوجد

هذا. يوِمنا وحتى العرشين القرن
املدينة، تكون ربما جدل. محلَّ السادسة، طروادة السادسة، املدينة دمار زال ما
بقليل، ذلك قبل الحقيقة يف َرت ُدمِّ قد ١٢٥٠ق.م، عام حوايل إىل ترجع أنها اُعتِرب التي
من مستوردة منتجات بها ثرية، مدينة املدينة هذه كانت ١٣٠٠ق.م31 عام حوايل يف
أن يُمكن ما كانت وأيًضا امليسينية. اليونان من وكذلك وقربص، ومرص، الرافدين، بالد
العالم طرف عىل تقع كانت أخرى، بعبارة عليها»؛ متنازع حدودية «منطقة املرء يدعوه
قوى أعظم من قوتنَي بني عالقة كانت ولذلك الحيثية؛ اإلمرباطورية طرف وعىل امليسيني

الربونزي. العرص يف القديمة املتوسط البحر منطقة عالم
السادسة) (طروادة املدينة هذه عىل استولوا قد امليسينيني أن دوربفلد اعتقد
عليه اعتمدت الذي األساس شكل الذي هو الحدث هذا وأن أبيها، بكرة عن وأحرقوها
يف عديدة، بعقود بعده بالتنقيب قام الذي بليِجن، خالفه امللحمية. هومريوس حكايات
جراء وإنما برش، بفعل يقع لم الدمار أن عىل الجدل يَقبل ال دليل إنه قال ما ونرش الرأي
وأبراج متناسب غري نحو عىل مهدَّمة جدران مثل إيجابية، أدلة حجته نت تضمَّ زلزال.
مخلَّفاٍت أي وال سيوف، وال سهام، أي عىل يَعثُر لم فهو سلبية، أدلة إىل باإلضافة منهارة،
بليِجن وجده الذي الرضر نوع أن حاليٍّا الواضح من الحقيقة، يف الحرب.32 بَقايا من
ميسيناي بينها من املتوسط، ورشق إيجه منطقتَي يف كثرية مواقع يف يُرى ملا مشابًها كان
نفس يف كلها تَحُدث لم الزالزل هذه أن أيًضا الواضح من لليونان. الرئييس الرب يف وترينز

أدناه. سنرى كما املتأخر، الربونزي العرص أثناء الوقت
ألن أرجح مرشًحا كانت (أ)، السابعة طروادة التالية، املدينة أن أيًضا بليِجن اعتقد
وربما ١١٨٠ق.م، حوايل َرت ُدمِّ قد املدينة هذه تكون أن املحتَمل من بريام. طروادة تكون
أن من الرغم عىل امليسينيني، وليس البحر شعوب ِقبَل من لالجتياح تعرَّضت قد تكون
وسنتابع الراهن الوقت يف هنا القصة عن الحديث عن سنتوقَّف إطالًقا. مؤكًدا ليس هذا

عرش. الثاني القرن أحداث نُناقش عندما التايل، الفصل يف مجدًدا عنها الحديث

119



١١٧٧ق.م.

القرن يف الرئييسلليونان والرب األجنبية الصالت (5)
امليالد عرشقبل الثالث

زالت ما ضخمة، تحصني أسوار فيه ُشيَِّدت الذي الوقت هو هذا أن نالحظ أن ينبغي
لليونان. الرئييس الرب يف ميسيناي يف هناك ١٢٥٠ق.م، حوايل يف للعيان، ظاهرة آثارها
كانت ربما أخرى، مرشوعات فيه جرت الذي تقريبًا الوقت نفس يف األسوار هذه ُشيَِّدت
أن للسكان يُمكن للماء مصدر إىل يقود األرض تحت نفًقا تشمل دفاعية، إجراءات تُمثِّل

املدينة. حماية عن التخيلِّ دون إليه يصلوا
من كجزء الفرتة، هذه يف ميسيناي قلعة مدخل عند الشهرية األسد بوابة أُنشئت
جزء مجرَّد هذه التحصني أسوار كانت هل باملدينة. أحاطت التي الجديدة التحصني أسوار
التحصني أسوار أُنِْشئَت والثروة؟ للسلطة إظهاًرا بُنيَت أم للمدينة، الحماية إجراءات من
بوصف حاليٍّا إليها يُشار أنها ضخامتها من بلغت حجارة ضخمة؛ بحجارة األسد وبوابة
األسطوريني السايكلوب عمالقة أن اعتقدوا الالحقني اليونانيني ألن السايكلوبي»؛ «البناء
يكونوا أن املمكن من كان الذين وحَدهم هم الغاشمة، بقوتهم الواحدة، العني أصحاب

موضعها. يف ووضعها الحجارة كتل لتحريك الكافية بالقوة
األسقف مقوسة دهاليز تشمل مماثلة، عمارة ثمة أن والفضول لالهتمام امُلثري األمر
القصور مواقع من العديد يف ليس موجودة، جوفية، مياه شبكات إىل ية مؤدِّ رسية وأنفاًقا
التي الحيثية، األبنية بعض يف أيًضا بل فحسب، وترينز، ميسيناي ذلك يف بما امليسينية،
محلُّ مسألٌة لهو التأثريات ق تدفُّ اتجاه إن تقريبًا.33 الفرتة نفس إىل أيًضا تاريخها يرجع
وكان اتصال عىل كانتا املنطقتني بأن تُوحي املعماري التشابه أوجه ولكن علمي، جدال

متبادلة. تأثريات بينهما
يَرجع التي املتوسط رشق منطقة يف امليسينية الفخارية املكتََشفات من نعرف،
والكنعانية والقربصية املرصية والواردات امليالد قبل عرش الثالث القرن إىل تاريخها
ثمة كان أنه الفرتة، نفس أثناء إيجه منطقة يف عليها ُعِثر التي الواردات من وغريها
املتوسط رشق منطقة يف أخرى وقوى وقربص ومرص امليسينيني، بني نشط تجاري تباُدل
الوقت، ذلك بحلول التجارة طرق عىل املينويني من استولوا قد كانوا السنوات. تلك خالل

أعاله. ذُِكر حسبما الفرتة، هذه يف التجارة الواقع يف وازدادت
إقليم يف يقع الذي ترينز، موقع يف بون يُنقِّ الذين األثريون قام مؤخًرا الواقع، يف
مجموعة يوجد كان ربما أن إىل تشري أدلة بتوثيق لليونان، الرئييس الرب يف بيلوبونيز
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ما وهو امليالد، قبل عرش الثالث القرن أواخر خالل ترينز يف تعيش القبارصة من معينة
العالقة من ما نوع يوجد كان أنه مفاُدها الباحثون بها تقدم اقرتاحات مع تماًما يتَّفق
يوجد كان أنه يبدو وتحديًدا، الفرتة. هذه أثناء قربص وجزيرة ترينز بني الخاصة التجارية
كان التي املزخرف، الخزف أو الخزف أشغال أيًضا وربما املعادن، أشغال من ما نوع
مينوية عالمات فيه تُوَضع كانت الذي الوقت هو ذلك كان ترينز. يف القبارصة بها يَضطلع
وزيت الخمور، لشحن تُستَخدم كانت التي امليسينية، الطينية النقل حاويات عىل قربصية
لم القربصية املينوية اللغة أن من الرغم وعىل بالنار. تقسيتها قبل أخرى، وسلع الزيتون،
يف معيَّنٍة لسوٍق تَُصنَّع كانت األوعية هذه أن واضًحا يبدو فإنه كاملة، ترجمًة بعُد تَُرتَجم

قربص.34
ومواقع بيلوس يف عليها ُعِثر التي بي الخطي النظام ألواح أن للدهشة املثري ومن
العالم مع االتصال أو التجارة تحديًدا تذكر ال مليسينيا الرئييس الرب عىل أخرى متنوعة
الرشق من ُمستعارة أجنبية كلمات أنه يبدو ما يشمل إليه تصل ما أقرب الخارجي.
الكلمات تشمل الكلمات هذه الصنف. مع يبدو ما عىل األجنبي االسم جاء حيث األدنى،
يف «سمسم» كلمة املثال، سبيل فعىل ون؛ والكمُّ والعاج، والذهب، للسمسم، املرادفة
والكلمة ،ššmn األوغاريتية الكلمة من املأخوذة ،sa-sa-ma هي بي الخطي النظام
أيًضا يوجد األلواح هذه عىل 35.sumisumi الحورية والكلمة ،šammaššammu األكادية
املصطلح هذا يظهر «قربيص». تعني أنها عىل ت َ ُفرسِّ التي ،ku-pi-ri-jo مثل مصطلحات
ولكنها التوابل، لوصف تُستخَدم حيث كنوسوس، يف األلواح يف األقل عىل مرة عرشة ست
أيًضا. مراهم ومكونات وآنية، وعسل، وزيت، صوف، كلمات إىل مبارشة مضافة تُستخَدم
وأشغال املاشية، برعي ُمرتِبطني أفراٍد لوصِف عرقية كصفة بيلوس يف أيًضا وتُستخَدم
يوجد كان أنه يعني قد ما وهو والشب، والقماش، الصوف، تشمل مختلفة وسلع الربونز،
ومن امليالد.36 قبل عرش الثالث القرن نهاية يف بيلوس يف تعيش قربصية عرقية طائفة
كانت حسبما قربص، إىل إشارة بمثابة ،a-ra-si-jo هي ثانية، لفظة تكون قد ذلك، َقبيل
a-la-ši-ia باسم تُْعَرف كانت حيث ألشية: باسم أي، املتوسط، رشق منطقة يف معروفة
وباسم الحيثية، باللغة a-la-ši-ia وباسم املرصية، باللغة ‘irsȝ وباسم األكادية، باللغة

األوغاريتية.37 باللغة altyy
األناضول، غرب من أنها عىل ت َ ُفرسِّ التي العرقية األسماء من مجموعة أيًضا يوجد
يف بي الخطي النظام نصوص يف عليها ُعِثر والتي إناث، لعامالت األوىل بالدرجة وهي
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ميليتوس، ذلك يف بما لألناضول، الغربي الساحل يف تقع مناطق إىل تشري وكلها بيلوس.
ثمة يكون قد أنه إىل باحث من أكثر أشار (آسيا). وليديا وكنيدوس، وهاليكارناسوس،
جميعهن النساء هؤالء أن افُرتِض وقد تلك. بيلوس ألواح يف طرواديات لنساء أيًضا ذكر
جزر أو لألناضول الغربي الساحل عىل امليسينية الهجمات أثناء األرس يف وقعن ربما

املجاورة.38 دوديكانيسيا
بيلوس من كل يف بي الخطي النظام نصوص يف جدال محل كلمات بضع أيًضا يوجد
أماكن أسماء من مشتقة أسماء تكون قد أنها إىل الباحثني بعض أشار والتي وكنوسوس،
«الرجل ويعني ،Pe-ri-ta تشمل األسماء هذه األماكن. هذه ُمواِطني تصف كنعانية
وتعني ،po-ni-ki-joو صور»؛ من الذي «الرجل ويعني ،Tu-ri-joو بريوت»؛ من الذي
،A-ra-da-jo اسم أن نجد ذلك، إىل باإلضافة التوابل). أو الرجل (سواء «الفينيقي»
كنوسوس.39 يف املكتشفة األلواح يف فقط موجود (أرواد)» أراد من الذي «الرجل ويعني
mi- وهي: أال كنعان، طريق عن جاءت ربما ولكنها األصل مرصية تبدو أسماء يوجد
منف)» مدينة إىل (نسبة «َمنفي ويعني ،a3-ku-pi-ti-joو «مرصي» ويعني ،sa-ra-jo
تعني والتي ،Miṣraim السامية الكلمة من يبدو، ما عىل األول، اللفظ يأتي «مرصي». أو
الرافدين بالد يف واألوغاريتية األكادية الوثائق يف نجدها أن أكثر الشائع من والتي مرص،
الرشق لغات إحدى من إشارة من ا مشتقٍّ اآلخر هو يكون فربما الثاني، اللفظ أما وكنعان.
هو منف ومدينة مرص من لكل يستخدم كان الذي األوغاريتي االسم ألن مرص، إىل األدنى
بي الخطي بالنظام عليه مكتوب لوح يف موجودة الكلمة أن بمكان الغريب ومن .Ḥikupta
موقع يف الغنم من ثمانني من قطيع عن مسئوًال كان شخص اسم بصفته كنوسوس يف

«املرصي»؟40 باسم معروًفا كان أنه املحتَمل من فهل كريتي؛
بالنظام املكتوبة األلواح يف املوجودة املستعارة، األجنبية الكلمات هذه كل تُْظِهر
بمرص اتصال عىل كان اإليجي العالم أن والفضول، لالهتمام مثرٍي نحٍو عىل بي، الخطِّي
سجالت ألي امتالكنا عدم يكون قد ر. املتأخِّ الربونزي العرص أثناء األدنى الرشق ومنطقة
بحوزتنا ليس ألنه كذلك؛ يكون ال وقد مستغربًا أمًرا معينة تبادل وعمليات بيانات توثق
األلواح حالة يف الطبيعي من إنه إذ حال؛ أيِّ عىل األرشيف من فقط األخرية السنة سوى
(بدعك ُمِسَحت قد أنها املمكن من أنه عرًضا، وتُْحَرق التدمري لعمليات تتعرَّض كانت التي
نعرف ذلك، عىل عالوة الحاجة. حسب أو عام كل استخدامها وأُعيد باملاء) الطني سطح
للقصور. االقتصادية األنشطة بعض لتسجيل فقط األلواح هذه استخدموا امليسينيني أن
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مواقع يف أخرى أماكن يف مقرات له كان الخارجية» وزارة «أرشيف أن تصور املقبول ومن
األناضول. يف حاتوسا ويف مرص يف العمارنة يف املماثلة السجالت مثل متعدِّدة، ميسينية

إرسائيل بني وفتوحات الخروج (6)

من هائل كم لدينا ١٢٥٠ق.م، حوايل طروادة، ومدينة طروادة، بحرب يختص فيما
الذي اآلخر بالحدث يتعلَّق فيما أنه غري قاطعة. غري تزال ال كانت وإن حتى البيانات،
نملكه ما إن بل بكثري، أقل أدلة فنملك تقريبًا، الزمنية الفرتة نفس يف جرى إنه يقال
الكتاب يرويها التي الحكاية مرص، من العربانيني بخروج يتعلق الحدث ذلك قطًعا. أقل

العربي. املقدس
النبي قاد اسمه، يُعَرف ال مرصي فرعون حكم أثناء يف التوراتية، الرواية حسب
يُخربنا حسبما استُْعِبدوا، قد كانوا مرص. يف العبودية من للخروج إرسائيل بني موىس
سفر يقول عديدة. قرون طيلة مرص يف أحراًرا عاشوا أن بعد العربي، املقدس الكتاب
لهم وصول أول وقِت من سنة أربعمائة مرص يف وجوِدهم عىل مىض قد كان إنه الخروج
قبل عرش السابع القرن حوايل يف ربما التوراتيِّني، ء األجالَّ اآلباء أحد يعقوب، حياة أثناء يف
بقوا ثم الهكسوس عرص أثناء مرص إىل قدموا قد فسيكونون كذلك، األمر كان إن امليالد.
،١٩٨٧ عام يف العمارنة. حقبة ذلك يف بما ر، املتأخِّ الربونزي العرص أوج أثناء مرص يف
سامي، اسم وهو إل، أبري يُسمى رجل مقربَة زيفي آالن الفرنيس املرصيات عالم اكتشف
الرابع القرن أثناء وإخناتون الثالث أمنحتب للفرعوننَي ( ُمَعنيَّ مسئول (أعىل وزيًرا َعِمل

امليالد.41 قبل عرش
من موىس، يقودهم العربانيون، خرج التوراتية، الرواية تميض كما حال، أيِّ عىل
إىل باملرصيني، العربانيِّني إله أحاقها التي العرش، الرضبات أدَّت أن بعد عجل عىل مرص
ُمستعبَدًة. السكان من األقلية هذه عىل اإلبقاء املجدي غري من أنه املرصي الفرعون اقتناع
نهاية يف وقادتْهم سنة أربعني دامت رحلة يف ذلك بعد إرسائيل بنو رشع الرواية، حسب
نهاًرا دخان عمود تبعوا إنهم يقال التِّيه، فرتة أثناء والحرية. كنعان أرض إىل املطاف
إىل طريقهم يف هم وبينما السماء. من اآلتَي املنَّ آلخر حني من ويأكلون ليًال، نار وعمود

فيه. ليَحملوها العهد تابوت وصنعوا سيناء جبل عىل العرش الوصايا وا تلقَّ كنعان،
وأكثرها العربي املقدس الكتاب حكايات أشهر إحدى هذه الخروج قصة أصبحت
فهي ذلك ومع اليهودي. الفصح عيد عطلة أثناء هذا وقتنا يف بها يُْحتََفل زال وما ثباتًا،
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النصوص طريق عن سواء منها التثبُّت ناحية من القصص أصعب من واحدة أيًضا
األثرية.42 األدلة أو القديمة

فإنه بالفعل، حدث قد الخروج كان «إذا» أنه إىل التوراتية القصص يف األدلة تُشري
العربانيِّني أن يروي املقدس الكتاب ألن امليالد؛ قبل عرش الثالث القرن منتصف أثناء حدث
للفرعون ورعمسيس فيثوم يان تُسمَّ مخازن» «مدينتَي ببناء مشغولني كانوا الوقت ذلك يف
هاتني مواقع يف األثرية التنقيبات تُشري .(١١–١٤ اآليات ،١ اإلصحاح الخروج، (سفر
النبي يعرف لم الذي «الفرعون كان ربما الذي األول، سيتي أن إىل القديمتني املدينتنَي
١٢٥٠ق.م)، (حوايل الثاني رمسيس وأكملهما ١٢٩٠ق.م، حوايل يف فيهما رشع يوسف»،

الخروج. فرعون هو يكون ربما الذي
وهواة مرص، يزورون الذين املعارصين السائحني لدى جيًدا معروف الثاني رمسيس
مرص يف الجنائزي معبده — الرامسيوم يف الساقط تمثاله ألن عرش؛ التاسع القرن أدب
الشهرية القصيدة لكتابة شييل بيش برييس دفع الذي هو — امللوك وادي من بالقرب

«أوزيماندياس»:

قديم بلٍد من مسافًرا قابلُت
جذع بال كبريان َحَجريان «ساقان قال:

الرمال عىل وبجوارهما الصحراء. يف يقفان
عبوسه يدل غارٍق، نصُف م ُمهشَّ وجٌه يستلقي

الفاترة، أوامره وسخرية دة، املجعَّ وشفاهه
جيًدا، املشاعر تلك قرأ نحاته أن

فيها، حياَة ال التي األشياء هذه عىل مطبوعة بقيَت والتي
هذا. غذَّى الذي والقلِب بسخرية، ذلك صوَّرت التي اليد فناء بعد

الكلمات: هذه تظهر التمثال قاعدة وعىل
امللوك: ملك أوزيماندياس «اسمي

واعتربوا!» الجبابرة أيها أعمايل إىل انظروا
تحلُّل وحول بعُد. سيَبقى يشء ال

غطاء، وال حدوٍد بال الضخم، الحطام ذلك
البرص.» مد عىل املستوية املنعزلة الرمال تمتد
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جان-فرانسوا نجاح من فقط أعوام خمسة قبل ،١٨١٨ عام يف القصيدة ت نُِرشَ
عىل يعتمد أن إىل شييل فاضطرَّ املرصية. الهريوغليفية الكتابة شفرة فك يف شامبليون
حمله الذي لالسم الصقيل ديودوروس القديم اليوناني للمؤرخ الصحيحة غري الرتجمة
الصحيح االسم وليس «أوزيماندياس»، كان والذي العرش اعتالء عند الثاني رمسيس

رع.43 إن رع-ستب ماعت أورس
وهو — الثاني رمسيس أنه عىل الخروج فرعون هوية تحديد يُجدي ال الحظ، لسوء
أن املرء أراد ما إذا — والشعبية األكاديمية الكتب من كلٍّ يف شيوًعا األكثر الهوية تحديد
الزمنية الفرتة التوراتية الرواية د تُحدِّ املقدس. الكتاب يقدمه الذي الزمني التسلسل يتتبع
األول امللوك سفر يف الوارد الترصيح إىل استناًدا ١٤٥٠ق.م، عام حوايل يف أنها عىل للخروج
يف للهيكل سليمان بناء من سنة ٤٨٠ نحو قبل وقع الحدث بأن (١ اآلية ،٦ (اإلصحاح
يقع هذا ١٤٥٠ق.م تاريخ أن غري ٩٧٠ق.م). سنة بحوايل تاريخه يُحدد (والذي أورشليم
يف للغاية جبارة قوة مرص فيه كانت وقٍت يف الثالث، تحتمس الفرعون حكم نهاية قرب
أرض عىل ُمحكمة سيطرة مسيطًرا الثالث تحتمس كان رأينا، كما األدنى. الرشق منطقة
للغاية املستبعد من ١٤٧٩ق.م سنة مِجدُّو موقع عند كربى معركة خاض أن بعد كنعان،
قد خلفاؤه يكون أو اإلقليم، ذلك إىل مرص من بالهروب إرسائيل لبني سمح قد يكون أن
ألن وبخاصة يستقرُّوا، أن قبل سنة أربعني مدة وجوههم عىل يهيموا بأن لهم سمحوا
باإلضافة الثالث. تحتمس حكم بعد حتى اإلقليم عىل محكمة بسيطرة تحتفظ كانت مرص
القرن أثناء كنعان أرض يف إرسائيل/العربانيني لبني وجود عىل أدلة ثمة ليس ذلك، إىل
ينبغي كان الذي األمر امليالد، قبل عرش الرابع القرن أثناء وال امليالد قبل عرش الخامس

١٤٥٠ق.م. سنة حوايل حدث قد الخروج كان لو يحدث أن
للخروج، ١٢٥٠ق.م عام هو بديًال تاريًخا العلمانيني األثريني معظم ل يفضِّ لذلك،
أثرية نظر وجهة من منطقية أكثر ولكنه التوراتي الزمني التسلسل يتجاهل ما وهو
الثاني، رمسيس حكم فرتة نطاق يف يقع التاريخ ألن منطقية أكثر وهو وتاريخية.
وهو املقدس. الكتاب يف ذكرهما الوارد ورعمسيس فيثوم مدينتي بناء أتمَّ الذي الفرعون
معلومة غري جهة يد عىل كنعان يف املدن من عدد لدمار التقريبي التاريخ مع يتماىش أيًضا
الصحراء يف وجوههم عىل إرسائيل بنو يهيم ألن سنة أربعني إىل تصل بفرتة ويَسمح
يزالون ال ذلك ومع التوراتية، الرواية تصور حسبما ويُخِضعوها، كنعان يدخلوا أن قبل
إرسائيل»؛ «لوح عليه يُْطَلق فيما مرنبتاح الفرعون يذكرهم ألن املناسب الوقت يف يصلون
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لكيان املقدس الكتاب خارج ِذكٍر أقدم وهو ١٢٠٧ق.م عام إىل تاريخه يرجع نقش وهو
إرسائيل.44 باسم يُْعَرف

العام إىل السابقة، الفقرة يف عابر بشكل ذكرته الذي النقش، هذا تاريخ يرجع
فرباير يف برتي فلندرز ماثيو ويليام السري اكتشفه مرنبتاح. الفرعون حكم من الخامس
عىل امللوك وادي من بالقرب يقع الذي الجنائزي، مرنبتاح معبد َداِخل ١٨٩٦ عام من
أخضع أنه مرنبتاح نقش يزعم اللوح، عىل الحديثة. األقرص مدينة مقابل النيل نهر ضفة

ييل: كما التحديد، وجه عىل ونصه، كنعان. إقليم يف «إرسائيل»، باسم يُعَرف شعبًا

«الرحمة!» خاضعني: امللوُك يقول
التسعة. األقواس أقوام من رأسه يرفع أحد يعْد ولم

مساملة؛ أصبحت وخاتي خربت؛ قد تحنو
خبيث؛ كل مع أُرست وكنعان

ِجِزر؛ عىل واْستُويل أْشَقلُون؛ عىل وُقيض
لها؛ وجود ال كأنما ينوعام ُجِعَلت

نسل؛ لهم يعْد ولم ُروا، ُدمِّ وإرسائيل
ملرص! أرملًة أمست وخارو

مساملة؛ صارت قاطبة البالد كل
موثًقا.45 صار هائًما، كان من كل

صلة ذات تكون أن يُحتَمل عديدة مواقع يف أُجريت تنقيب أعمال أن من الرغم عىل
تل ويف إرسائيل يف حاصور يف الجارية العهد الحديثة الحفر أعمال بينها ومن بالخروج،
الصحة عىل ًدا محدَّ ضوءًا يسلط يشء تقريبًا يوجد ال حاليٍّا فإنه سيناء،46 شمال يف الربج

استدالالت. عن عبارة اآلن حتى موجود هو ما فكل للخروج؛ التاريخية
الذين إرسائيل لبني أثرية قطع من يجده أن املرء يتوقع الذي ما أخرى، ناحية من
إذا عام؟ آالف ثالثة من أكثر منذ عاًما أربعني مدة الصحراء يف خيام يف يعيشون كانوا
كانوا أنهم املحتمل فمن دائمة، أبنية يف العيش من بدًال وجوههم، عىل يهيمون كانوا
فاألثري ولذلك الحارض؛ وقتنا يف البدو يفعل مثلما لألوتاد، وُحفًرا خياًما سيستخدمون
أن كما دائمة، أبنية بقايا عىل يعثر أالَّ املحتمل من للخروج منظورة بقايا عن يبحث الذي

بعيد. أمد منذ الوجود من محيت قد ستكون الخيام أوتاد ُحفر
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املرصيون، بها ابتُيل التي التوراتية العرش الرضبات لتحديد كثرية جهوًدا فإن وباملثل،
الذباب، ورضبة الدمامل، ورضبة الجراد، ورضبة الضفادع، رضبة عىل اشتملت والتي
غري كانت أو بالفشل، باءت قد املرصيِّني، أطفال من األبكار موت ورضبة الَربَد، ورضبة
يوجد ال أيًضا املحاولة.47 عن التقاعس إىل راجًعا يكن لم بالتأكيد ذلك أن رغم مقنعة،
رغم إجماًال، الغاب). (بحر األحمر البحر بانشقاق الخاصة التوراتية الرواية يؤكد دليل
القرتاح كابل) تليفزيون قنوات عىل منها كثري ُعِرض (التي تُحىص ال التي املحاوالت
جهود بينها ومن املقدس، الكتاب وصفها التي الظاهرة تعلِّل أن شأنها من فرضيات
كانت سواء القاطعة، األدلة ظلت إيجه، منطقة يف سانتوريني بركان بثََوران األمر لربط

املنال. بعيدة غريها، أو جيولوجية، أو أثرية،
انشقاق إلثبات عليه العثور يف أثريٌّ يأمل أن يمكن الذي الدليل عن املرء يتساءل قد
مع الغارَقني، الحربية الفرعون عجالت لقائَدي املياه غمرتها التي البقايا هل البحر:
مزاعم ظهور رغم للنور، يشء أي يظهر لم اآلن، حتى وأسلحتهم؟ وعرباتهم، خيولهم،
البحر انشقاق بأن القائل الزعم قبول حتى يُمكننا ال العكس.48 تدَّعي واآلخر الحني بني
منطقة يف سانتوريني بركان ثوران عن نجمت مدية) (موجة تسونامي أمواج عن نتج
عىل ١٦٢٨ق.م وعام األقل، عىل ١٥٥٠ عام إىل تراجع قد الربكان ثوران تاريخ ألن إيجه،
الجليدية، اللبِّية والعيِّنات املشع الكربون تجارب من مستقاة تواريخ إىل استناًدا األرجح،
١٤٥٠ق.م49 أو ١٢٥٠ق.م، إىل تقدير أقرب يف الخروج تاريخ يرجع أن املرجح من بينما
قرون أربعة األرجح عىل أو ١٤٥٠ق.م) إىل ١٥٥٠ق.م (من األقل عىل قرنًا فإن ثَمَّ، ومن
لتفسري الجهود أن يَعني ما وهو الحدثنَي، بني تفصل ١٢٥٠ق.م) إىل ١٦٢٨ق.م (من
هي الربكان بثوران مرتبطة ظواهر أنها عىل التوراتية والرضبات األحمر البحر انشقاق

تماًما. خاطئة جهود
يد عىل الكنعانية املدن فتح بالتفصيل العربي املقدس الكتاب يف يشوع سفر يصف
أدلة يجد أن ع يتوقَّ أن للمرء يُمِكن كان الرواية، هذه إىل استناًدا الغزاة. إرسائيل بني
مجدُّو، مثل تنقيب، أعمال فيها جرت التي الكنعانية املواقع يف النطاق واسع دمار عىل
املناقضة الرواية أذهاننا عن يغيب أالَّ يجب ذلك، مع وغريها. وآي، إيل، وبيت وحاصور،
الفتح، عن دموية) وأقل (أطول قليًال مختلفة صورة تعطي التي القضاة، سفر يف ما نوًعا
أبرزنا كما املشكلة، تكمن مختلفة. مدن يف مًعا والكنعانيون إرسائيل بنو عاش فيها والتي
عن املقدس الكتاب حكايات تدعم ا جدٍّ قليلة أثرية أدلة يوجد أنه يف آخر،50 موضع يف
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بعد را ُدمِّ قد والخيش مِجدُّو موقعي أن حاليٍّا يُعتقد الوقت. ذلك يف الكنعانية املدن تدمري
مواقع يف دليل يوجد وال الحًقا، سنرى كما ١١٣٠ق.م، حوايل يف قرن، من بأكثر ذلك
القرن يف حتى وال عرش الثالث القرن من وقت أي يف تدمري حدوث عىل أريحا، مثل أخرى،

امليالد. قبل عرش الثاني
املعبد) (أو القرص أن الواضح من ألنه ممكنًا، احتماًال تشكل وحدها حاصور تزال ال
األقل وعىل احرتق قد ر املتأخِّ الربونزي العرص إىل تاريخه يَرجع الذي العالية املدينة يف
الساقطة الخشبية األسقف عوارض من ذلك عىل يُستَدل حسبما ر، ُدمِّ قد املدينة من جزء
أوجها يف حاصور كانت ما أثناء بُنيت التي الرصوح، هذه محروق. بقمح اململوءة والِجرار
رت ترضَّ املرصية، العمارنة رسائل يف ذكرها ورد وقتما امليالد، قبل عرش الرابع القرن يف
ومدمر»، رهيب «حريق «يف َرت ُدمِّ التي املدينة، بوابة ترضرت كما التدمري، أثناء بشدة
كشفت مرت.»51 ١٫٥ إىل ارتفاعه يصل والرماد الساقط اللَِّبن الطوب من أكوام يف ممثَّل
من كثيفة «طبقات اليشء: نفس من املزيد عن للمدينة العلوي التل يف التنقيبات أحدث
زجاج، إىل تحول َلِبن وطوب متصدِّعة، بازلت وألواح محرتقة، خشبية وعوارض الرماد،
العامة األبنية بقايا كانت خاص، بوجه مشوهة.»52 بازلتية وتماثيل منهارة، وجدران
«مغطاة حاصور يف أخرى مواضع ويف الشعائر منطقة يف ١إيه» «طبقة من والدينية

الكثيف.»53 الدمار بحطام بإحكام وُمغَلقة تماًما
يجائيل األصيل، ب املنقِّ كان وإن جدال، مثار التدمري هذا تاريخ يزال ال ذلك مع
تاريخ كالهما يفضالن املوقع، يف املشاركني الحاليِّني بني املنقِّ أحد تور، بن وأمنون يادين،
حتى ربما الحًقا، حدث قد التدمري يكون أن املحتمل من ذلك، ومع تقريبًا. ١٢٣٠ق.م
الكربون اختبارات نتائج ننتظر أن علينا سيكون امليالد. قبل عرش الثاني القرن أوائل يف
،٢٠١٢ صيف خالل املوقع يف عليها ُعِثر التي بالقمح، اململوءة التخزين ِجرار عىل املشع

قاطعة. علمية إجابة إىل للوصول
ُحجًة العهد الحديثو بون امُلنقِّ َم قدَّ األخرى. هي مؤكدة غري التدمري مرتكبي هوية
الحضارتني كلتا إىل تنتمي تماثيَل ألن الكنعانيني؛ وال املرصيِّني يكونوا لم بأنهم للقول جيدًة
استُبِْعَدت الجيَشني. هذَين جنود ليفعَله كان ما الذي األمر التدمري، أثناء للتشويه تعرََّضت
أواٍن وجود عدم إىل استناًدا فَعَلتها، َمن هي تكون أن من األخرى هي البحر شعوب
يتَّفق إقناًعا. أقلَّ تبدو الُحَجج هذه مثل أن رغم البحر، عن املسافة وبُعِد تعريفية فخارية
معاول وأكثر أرجح أنَّ عىل يادين يجائيل املوقع يف السابق ب املنقِّ مع عموًما تور بن

128



الثالث املشهد

زوكرمان، شارون األخرى، املشاركة املديرة ترى بينما إرسائيل، بنو هم منطقية التدمري
فيه تسبَّب قد يكون ربما الدمار أن وتَقرتح التدمري مبارشًة تَسِبق تَدهُور فرتة ة ثمَّ أن
القرن خالل ما وقٍت حتى مهجورًة املدينة بعده ظلَّت أنفسهم، املدينة لسكان داخيل تمرُّد

امليالد.54 قبل عرش الحادي
أو عرش الثالث القرن يف َرت ُدمِّ حاصور أن الواضح من أنه من الرغم عىل باختصار،
الواضح من ليس فإنه ذلك، بعد أكثر أو لقرن مهجورًة وبقيَت امليالد، قبل عرش الثاني
من الِعربي الخروُج كان إذا ما سؤال فإن وبامِلثل، َرت. ُدمِّ َمن يد عىل أو متى بالضبط
من الناس من الكثري بها يهتم — وخرافة أسطورة من جزء مجرد أم فعليٍّا حدثًا مرص
يف املتاحة األدلة إفراغ يسفر لن الحايل. الوقت يف إجابة بال يظلُّ — العالم أنحاء مختلف
إما ُمستقبَيل اكتشاٍف يف السؤال حلُّ يتأتَّى أن الجائز من نهائي. جواب عن جديدة قوالب
البديلة التفسريات أحد يكون وقد الصدفة. وليد كشف أو دءوب أثري بحث طريق عن
استغلوا قد إرسائيل بنو يكون أن احتمال تشمل البدائل هذه صحيًحا. الخروج لقصة
أو عليها؛ ويُسيطروا املنطقة ليحتلوا كنعان يف البحر شعوب فيه تسبَّبت الذي الخراب
كانوا الذين عدًدا األكرب الكنعانيِّني جماعة من جزءًا الواقع يف كانوا إرسائيل بني أن احتمال
املنطقة إىل بسالم هاَجُروا قد كانوا إرسائيل بني أن احتمال أو األرض؛ يف يعيشون بالفعل
املطاف انتهاء لكيفية الصحيح التفسري هو البدائل هذه أحد كان إذا قرون. مدى عىل
قد الخروج قصة تكون أن املحتمل من فعندئٍذ كنعان، أرض يف باالستقرار بالعربانيِّني
من سيكون الوقت، نفس يف الباحثني. من العديد اقرتح كما الحقة، قروٍن بعد اختُِلَقت
ابتُِدَعت قد السمعة السيئة االدعاءات من كثريًا ألن الغش؛ باحتمال واعني نظلَّ أن األفضل
املزيد أن فيه شك ال ومما بالخروج. متَّصلة وأشياء وأماكن، وأشخاص، أحداث، بشأن

املستقبل.55 يف سيَصُدر ال، أو قصد عن سواء املغلوطة، املعلومات من
األواني يف املتمثِّلة األثرية، األدلة أنَّ هو جاِزمني قوله بوسعنا ما كلُّ الحارض، الوقت يف
باعتبارهم إرسائيل بني أن عىل تدلُّ األخرى، املادية الثقافة وجوانب والعمارة، الفخارية،
يف موجودين َقطًعا كانوا منها عليها التعرف يُمكن التي خصائصها لها محدَّدة جماعة
الفلستيني حضارة جانب إىل حضارتهم، وأن امليالد، قبل عرش الثالث القرن بنهاية كنعان
القرن خالل ما وقٍت يف الكنعانية الحضارة دمار رماد من ينبثق ما هي والفينيقيني،
يف لة الصِّ وثيقة الخروج مسألة كون وراء السبب هو جزئيٍّا، هذا، امليالد. قبل عرش الثاني
نظاًما تُشكِّل سوف التي الشعوب مجموعات ضمَن يأتون إرسائيل بني ألنَّ السياق؛ هذا

ر. املتأخِّ الربونزي العرص نهاية هي كانت التي الفوىض من ينبعث جديًدا، عامليٍّا
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واألخياويون والعموريون، واآلشوريون، الحيثيون (7)

الثاني وسابيليوليوما (١٢٣٧–١٢٠٩ق.م) الرابع توداليا وبخاصة — الحيثيني ملوك آخر
من عرش، الثالث القرن من األخري الربع أثناء للغاية نَِشطني كانوا — (١٢٠٧–؟ق.م)
قد كانت وحضارتهم عاَلمهم نهاية اقرتاب عالمات أن من الرغم عىل ١٢٣٧ق.م، حوايل
نتوء صخرة يف واإللهات لآللهة كامل بانثيون يُنَْحت بأن توداليا أَمَر الظهور. يف بدأت
عىل نفسه، هو له تمثيٍل جانب إىل املنقوش»)، «الحجر تعني (والتي يازليكايا يف كليس

حاتوسا. الحيثية العاصمة من فحسب نحوه أو كيلومرت بُعِد
سبق الرافدين. بالد يف اآلشوريِّني مع حرب حالة يف الحيثيون كان الوقت، ذلك يف
حكم الذي األول، أوباليط آشور تناول سياق يف سابق، فصل يف باآلشوريِّني التَقينا وأن
بني تحالٌف بالفشل باء أن بعد بابل وخرب نهب والذي العمارنة، فراعنة عرص يف آشور
الذي النِّسبي الخمود من قصرية فرتة بعد اآلشوريُّون، كان الزواج.56 طريق عن القوتني
نرياري أداد َمِلكهم، حكم تحت جديد من الظهور عاوُدوا قد أوباليط، آشور حكم أعقب
قوة بصفتهم اآلشوريون بَرز خلفائه، وقيادة قيادته وتحت (١٣٠٧–١٢٧٥ق.م). األول

عرش. الثالث القرن بداية يف األدنى الرشق منطقة يف كربى
واشوكاني عىل واستوىل امليتانيِّني، األول نرياري أداد حارب أخرى، إنجازات بني من
الغرب إىل اآلشورية اإلمرباطورية ع ووسَّ عرشهم عىل له تابًعا ملًكا ووَضع أخرى. ومدن
إىل تصل وكادت الحيثيني بالد الوقت ذلك يف بلغت حدودها أن لدرجة كافية بصورة
حكم ظل يف الحيثيني ألن عليها، يبدو التي بالصعوبة ذلك يكن لم ربما املتوسط. البحر
بعقود ذلك قبل ساحقة هزيمة بامليتانيني ألحقوا وأن سبق قد كانوا األول سابيليوليوما

عديدة.57
أداد سياسات من الكثري تابع الذي (١٢٧٥–١٢٤٥ق.م)، األول شلمنرص حكم بعد
الدولية الساحة عىل ظهر امليتانية،58 اململكة عىل أخريًا قىض من هو يكون وربما نرياري
حوايل من حكم الذي األول، نينورتا توكولتي وهو امُلحاِربني»، آشور «ملوك أعظم من واحد
السابق، القرن يف سَلفه ُخطى عىل األول نينورتا توكولتي سار ١٢٠٨ق.م إىل ١٢٤٤
ومع بابل. يُهاجم أن قرَّر عندما — يحاكيهم أيًضا كان ربما ولكنه — أوباليط آشور
الكييش البابيل امللك يَهزم فلم أوباليط؛ آشور إنجازات األول نينورتا توكولتي تجاوز ذلك،
أيًضا استوىل بل فحسب؛ األغالل يف مكبًَّال آشور إىل ويَجلبه الحرب يف الرابع كشتيلياش
أن قبل عليهم ملًكا نفسه ويُويلِّ ليَحكمهم تقريبًا ١٢٥٥ق.م عام بحلول مملكِتهم عىل
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ألن كبري؛ بقدر ناجحة تكن لم الخطوة هذه ولكن عنه، نيابة ليحكم دميًة َمِلًكا ب يُنَصِّ
به وأُطيح عليه للهجوم تقريبًا مبارشة ذلك بعد تعرَّض شومي، نادين إنليل الدمية، امللك
جنوب يف اإليرانية، الهضبة عىل الرشق يف موطِنهم من جنوُده زَحف عيالمي جيش يد عىل
سنَلتقي إذ هذا؛ فيها يَحُدث التي الوحيدة املرة هي تلك تكون لن حاليٍّا. إيران غرب

قريبًا.59 أخرى مرة بالعيالميِّني
املحارب، اآلشوري امللك األول، نينورتا توكولتي هزم األخرى، إنجازاته إىل باإلضافة
يف القوى ميزان يف جذريٍّا تغيريًا بذلك محدثًا الرابع، توداليا حكم تحت الحيثيني أيًضا
وزن قياس (وحدة َمنٍّا بعث أنه حد القوة من بَلغ أنه ح اْقُرتِ إنه حتى القديم. األدنى الرشق
الالزورد من املعارص) األمريكي الرطل عىل قليًال يزيد ما تعادل ربما األدنى، الرشق يف
بحر عرب ا جدٍّ بعيًدا لليونان، الرئييس الرب يف بيوتيا إقليم يف ثيفا يف امليسيني امللك إىل هديًة

إيجه.60
املتوسط رشق منطقة عىل البحر لشعوب هجوم أول وقوع وقِت بحلول لذلك، نتيجة
كانت أبنائه، أحد يد عىل نينورتا توكولتي اغتيال من فقط واحد عام بعد ١٢٠٧ق.م، يف
األدنى الرشق يف الدويل املشهد يف الرئيسية الفاعلة القوى من واحدة أصبحت قد آشور
والبابليني، باملرصيِّني، القرون عرب متَّصلة مملكًة كانت سنة. مائتي من يَقُرب ملا القديم
شك، بال وكانت، والتجارة. والحرب، والسياسة، الزواج، طريق عن وامليتانيني والحيثيني،

ر. املتأخِّ الربونزي العرص أثناء الُعظمى القوى من واحدة
تهديًدا الحيثيني إمرباطورية واجهت نينورتا، توكولتي اآلشوري امللك حكم خالل
الداخل إىل التحرُّك يف أحد أيِّ محاَولة إيقاف عىل عاِزمني الحيثيون وكان وخطريًا واضًحا
َعت ُوقِّ معاَهدة االسرتاتيجيات إحدى نت تضمَّ الرشق. يف اآلشورية األرايض إىل الساحل من
طريق عن صهره وشوشجاموا، الحيثيني، ملك الرابع، توداليا بني تقريبًا ١٢٢٥ق.م يف
سوريا لشمال الساحلية املناطق عىل سيطر الذي عمورو، ملك شوشجاموا كان الزواج.
أصبح الذي الوالء يُستدعى املعاهدة، يف اآلشورية. األرايض إىل محتَمًال منفذًا أتاَحت التي
أيًضا. أنا صديقي هو صديقي وصديق أيًضا؛ أنا عدوي هو صديقي فعدوُّ لدينا؛ مألوًفا
إىل «جاللتي») بقوله الغائب بصيغة نفسه إىل يُشري (الذي الرابع توداليا كتب لذلك،

ًحا: مرصِّ شوشجاموا

كان إذا ولكن لك. صديًقا يكون فعندئٍذ لجاللتي، صديًقا مرص ملك كان إذا
لجاللتي، صديًقا بابل ملك كان وإذا لك. عدوٍّا يكون فعندئٍذ لجاللتي، عدوٍّا
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لك. عدوٍّا يكون فعندئٍذ لجاللتي، عدوٍّا كان إذا ولكن لك، صديًقا يكون فعندئٍذ
يذهب لن لك. عدوٍّا باملثل يكون عندئٍذ لجاللتي، عدوٌّ آشور ملك إن وحيث
أرضك، من يمرَّ ولن أرضك. يدخَل أن لتاجِره تسمح ولن آشور، إىل تاجرك
ذلك عىل فلتُقِسم جاللتي. إىل وأرسله عليه فاقبض أرضك، دَخل إذا ولكن

األمر.61

التقدير معاهدة يف خاصة أهمية لهما عنرصان يوجد القديم، للعالم دراستنا يف
(؟)] تسمح «[لن لشوشجاموا: يقول الرابع توداليا أن هو األول العنرص هذه. املتبادل
من كثري يعتقد آشور)».62 ملك إىل (يقصد إليه تصل أن أخياوا [تخص] سفينة ألي
األمر كان إن السابق. الفصل نهاية يف املذكور الحظر حظر؛ إىل إشارة هذه أن الباحثني
حظًرا ثمة أن فيبدو كبري، حدٍّ إىل عرصي مفهوم الحظر أن عادًة يُعتقد أنه رغم كذلك،

عام.63 آالف ثالثة من أكثر منذ اآلشوريِّني عىل الحيثيون فرضه قد
ببضعة ذلك قبل كتب قد كان الرابع توداليا أن حقيقة هو الثاني العنرص
آشور، وملك بابل، وملك مرص، ملك هم املرتبة ناحية من يل املساوون «وامللوك سطور:
الكتاب؛ هذا يف الطباعة يف خطأ ليس أخياوا» «ملك كلمتي عىل الشطب وملك أخياوا.»64
لدينا ما أخرى، بعبارة الرابع. بتوداليا الخاص الطيني اللوح عىل موجود شطب هو وإنما
أو منها، يُْحذَف أن املمكن من يَزال ال والتي للمعاَهدة، أولية مسودة عن عبارة هو هنا
ملك أن عىل يدلُّ عنًرصا بحوزتنا أن ذلك، من األهم بنود. فيها تَُعدَّل أو إليها، يُضاف
الربونزي العرص عالم يف األخرى الكربى للقوى املرتبة يف مساويًا يُعترب يعد لم أخياوا

والحيثيني. وآشور، وبابل، مرص، ملوك وهم ر؛ املتأخِّ
لألناضول، الغربي الساحل يف أو إيجه، منطقة يف حدث عما نسأل أن املنطقي من
أثناء أنه نذُكر إذ كبري؛ حدٍّ إىل العهد حديثة واقعة وأنها بد ال الوضع. هذا يف ليتسبب
أخياوا ملك إىل أشار قد الحيثي الحاكم كان الرابع، توداليا والد الثالث، حاتوسييل حكم
أخياوا، نصوص أحد يف دليل عىل العثور يُمكن ربما و«األخ». العظيم» «امللك أنه عىل
توداليا زمن إىل األرجح عىل ترجع التي الرسالة، ح تُوضِّ ميالواتا». «رسالة باسم املعروف
الغربي الساحل عىل بها املحيطة واملنطقة (ميليتوس) ميالواتا مدينة أن بجالء الرابع،
تتبَع تعد لم املنطقة، يف للميسينيني الرئييس الوجود تُمثِّل ما يوًما كانت والتي لألناضول،
ملك أن يعني ذلك كان ربما الحيثيني.65 سيطرة تحت حينئٍذ كانت وإنما أخياوا ملك
االعتبار يف نأخذ أن ينبغي ذلك، ومع الحيثي. امللك نظر يف عظيًما ملًكا يعد لم أخياوا
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أكرب ما لحدث نتيجًة كان ربما امليسيني الحاكم ملرتبة الحيثي امللك تخفيض أن احتمال
كما لليونان، الرئييس الرب يف أي إيجه؛ منطقة يف حدث قد ما أمًرا يكون ربما وأنه حجًما،

التايل. الفصل يف سنرى

لقربص الحيثي الغزو (8)

قربص. جزيرة يُهاجم أن الرابع توداليا قرَّر يجري، ذلك كل كان وبينما ذلك، غضون يف
أن املحتمل ومن امليالد، قبل الثانية األلفية طوال للنحاس رئيسيٍّا مصدًرا الجزيرة كانت
األسايس العنرص يشكل الذي الثمني، املعدن هذا عىل السيطرة يُحاولوا أن قرَّروا الحيثيني
لها، كان ربما قربص. عىل للهجوم دوافعه بشأن متيقنني لسنا ذلك، ومع الربونز. لصنع
يُعتَقد الذي بالجفاف أو املنطقة يف البحر لشعوب املحتمل بالظهور عالقة ذلك، من بدًال
حديثة علمية اكتشافات دلت كما الوقت، ذلك يف املتوسط رشق منطقة يف حدث قد أنه
أُرسلت الحبوب من طارئة مساعدات شحنة تذكر بعيد عهد منذ معروفة نصوص وكذلك
تركيا).66 رشق جنوب يف (الواقعة ِكيلِيِكيََّة يف أورا ميناء إىل سوريا شمال يف أوغاريت من
لوح عىل ذلك بعد نسخه أُعيد لكنه لتوداليا تمثال عىل األصل يف ُكتب نقش، ثمة
وزوجاته، ألشية ملك عىل «قبضُت فيه: مكتوب الثاني، سابيليوليوما توداليا، ابن زمن من
عائًدا وجلبتهم أخذتهم األرسى وكل والذهب، الفضة ذلك يف بما األغراض، كل … وأبنائه،
سابيليوليوما يُِعْد لم الفور.»67 عىل تابعة وجعلتها ألشية، بلد استعبدُت حاتوسا. إىل
ونصَّ قربص. نفُسه هو أخضع ذلك عىل زيادًة بل فحسب، الرابع توداليا نقش نسخ الثاني
العظيم، امللك سابيليوليوما، «أنا، كالتايل: قربص عىل عسكريٍّا باستيالئه املتعلِّق النقش
عليهم. فقضيُت مرات. ثالث بحرية معارك يف ألشية سفن وحاربت البحر. برسعة [ركبت]
اليابسة إىل وصلُت وعندما البحر. عرض يف النريان فيها وأشعلت السفن عىل واستوليُت

[فقاتلتهم].»68 حشود يف ألشية أرض من العدو هاجمني عندئٍذ جديد، من
غزو يف وربما البحرية هجماته يف سابيليوليوما حليف كان التوفيق أن الواضح من
أن بعد مجدًدا، الجزيرة ويغزو يُقاتل جعله الذي السبب واضًحا ليس ولكن قربص،
هو ببساطة محاولته من الغرض كان ربما بالفعل. عليها استوىل قد الرابع توداليا كان
يف الدولية التجارة طرق عىل أو النحاس َمصادر عىل السيطرة) استعادة (أو السيطرة
ذلك. يف السبب أبًدا نعرف ال قد ولكنَّنا التصاعد. يف آخذًا فيها االضطراب كان أوقات
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قربص هما احتماَلني الباحثون اقرتح األخرية؛ الربية املعركة جرت أين واضًحا ليس أيًضا
األناضول. وساحل

من الشهري سلفه اسم والده، وفاة بعد العرش اعتالئه عند الثاني، سابيليوليوما أخذ
يُتََهجى كان الجديد امللك اسم أن (رغم األول سابيليوليوما امليالد قبل عرش الرابع القرن
بعض تكرار يف يأمل كان ربما سابيليوليوما). وليس سابيليولياما مختلف: نحو عىل
اإلمرباطورية انهيار عن املسئول هو يكون أن إىل األمر به انتَهى أنه إال سلفه. نجاحات
بحملة الحيثي الجيش ومعه هو قام قربص، غزو جانب إىل بذلك، القيام سياق يف الحيثية.
مالحظة مؤخًرا، ت نُِرشَ مقالة يف الباحِثني، أحد يذكر األناضول.69 غرب يف أخرى مرة
االستقرار عدم تزايد إىل «تشري الثاني سابيليوليوما زمن إىل ترجع كثرية وثائق أن مفادها
استخدام األفضل من كان ربما ولكن الثقة»، بانعدام الشعور وتزايد الحيثية العاصمة يف

يحدث.70 أن وشك عىل كان ما إىل بالنظر «االضطراب»، كلمة

ورأسجليدونيا إريا رأس سفينتي حطام (9)

الرب عىل أرجوليد ساحل قبالة البحرية اآلثار علماء استخرج و١٩٩٤، ١٩٩٣ عامي يف
قديمة، رشاعية لسفينة آخر حطاًما ميسيناي، موقع من بعيد غري لليونان، الرئييس
كانت التي الفخارية األواني شحنة إىل استناًدا قربص، من كانت أنها املرة هذه يُفرتض
١٢٠٠ق.م إىل إريا»، رأس سفينة «حطام باسم يُعَرف الذي الحطام، تاريخ يرجع تحملها.
جارية تزال ال كانت امليسينية واليونان قربص بني التجارة أن عىل دليًال يكون وقد تقريبًا،

قربص.71 يف الحيثية الت التوغُّ رغم الوقت، ذلك يف
كانت الذي املكان من بعيد غري األناضول، ساحل قبالة تقريبًا، نفسه الوقت يف
حطامها ُسمي أخرى سفينة غرقت بقرن، ذلك قبل عنده غرَقت قد أولوبورون سفينة
الساحل قبالة البحري رضيحها موضِع إىل نسبة جليدونيا»، رأس سفينة «حطام باسم
جورج به بدأ الذي الحطام هو هذا سابًقا، أرشنا كما الحالية. لرتكيا الغربي الجنوبي
باس كان املايض. القرن ستينيات يف الغارقة، اآلثار علم ومجال املهنية، حياته باس
يف وهي تقريبًا ١٢٠٠ق.م يف غرقت كنعانية سفينة يخص كان الحطام أن استنتج قد

إيجه.72 منطقة إىل طريقها
باستخدام البقايا استكشاف أجل من السنني؛ مرِّ عىل قليلة مرات املوقع إىل باس عاد
االستكشاف تكنولوجيا يف الهائلة للتطورات نتيجة متاحة صارت قد كانت حديثة أجهزة
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تُواصل التي القليلة األغراض من املزيد عىل وعثر املايض. قرن النصف خالل املاء تحت
األدنى، الرشق من مبحرة كانت السفينة أن امُلحتَمل من بأنه القائلة األصلية فكرته تدعيم
يف تكون ربما السفينة أن عىل تدلُّ الجديدة االكتشافات أن للفضول املثري األمر ولكن،
السفينة مرساة عىل أُجريت جديدة تحليالت حسب كنعانية، وليس األصل قربصية الواقع

متنها.73 عىل الخزفية املصنوعات وبعض
سفينة فإن املتوسط، رشق منطقة يف التحديد وجه عىل َمنشئها عن النظر برصف
ال وحمولتها السفينة بأن التسليم مع كبرية، بأهمية يتسمان وحمولتها جليدونيا رأس
كانت بأنها األصغر السفينة توصف ما عادًة إبهاًرا. أولوبورون سفينة حطام تدانيان
يف تبحر أن من بدًال محدود، نطاق عىل بضائع تتباَدل ميناء، إىل ميناء من «تتسكَّع»
التجارة أن عىل آخر دليًال تُعترب فإنها ذلك، ومع مبارشة.74 دبلوماسية أو تجارية مهمة
يف األمور بدأت عندما حتى امليالد، قبل عرش الثالث القرن نهاية يف جارية كانت الدولية

وإيجه. املتوسط رشق إقليَمي يف االنهيار
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الرابع املشهد

امليالد قبل عرش الثاني القرن حقبة: نهاية

الدرامية والبداية املرسحية أحداث ذروة لحظة بانتظارها؛ كنا التي اللحظة هي هذه
العرص لحقبة امُلميِّزة السمة كان الذي امُلَعوَلم االقتصاد من وأكثر عام ثالثمائة لنهاية
امليالد، قبل عرش الثاني القرن يتَّسم املتوسط. ورشق إيجه منطقتَي يف املتأخر الربونزي
التجارة قصص من أكثر والدمار الويالت بحكايات األخري، املشهد هذا يف سنرى كما

بثانيتهما. يتعلَّق فيما إيجابية بداية نبدأ أن يُمكننا ذلك ومع الدولية، والعالقات

البيضا واملينا أوغاريت اكتشاف (1)

حتى يُحالف الحاالت بعض يف ولكنه بة، املتأهِّ الرُّوح أصحاب حليف الحظ إن يُقال
األرجح عىل كان ُمزاِرع، ِقبَل من باملصادفة اكتشاٌف كان فقد بة؛ املتأهِّ غري الروح أصحاب
عىل الواقعة أوغاريت، ومملكة مدينة اكتشاف إىل قاد ما هو اآلثار، علم لطرق دارس غري
املينا خليج عند ملقربة عنه امُلبَلَّغ االكتشاف جلب ،١٩٢٩ عام يف سوريا. شمال ساحل
أطالل عن التنقيب أعمال كشفت ما رسعان املنطقة. إىل الفرنسيني اآلثار علماء البيضا
مرت ثمانمائة بعد عىل وجيز، بوقت ذلك بعد البيضا. املينا باسم حاليٍّا إليه يُشار ميناء،

أوغاريت.1 العاصمة اْكتُِشَفت شمرا، رأس تُدعى حديثة تلة نطاق يف الداخل، إىل
البيضا واملينا أوغاريت من كل يف الفرنسية التنقيب أعمال تُجرى الحني، ذلك ومنذ
عىل ومؤخًرا، بعده، وما ١٩٢٩ عام من شايفر، كلود يد عىل أوًال ُمستمر، شبه نحو عىل
فرنيس سوري فريق يُجري ،١٩٩٩ عام منذ .١٩٩٨ إىل ١٩٧٨ من يون، مارجريت يد
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تجارية ومدينة ميناء بقايا عن جميعها، التنقيبات، هذه كشفت التنقيب.2 عمليات مشرتك
القرن بداية من وجيز وقت بعد مهجورة وأصبحت فجأة َرت ُدمِّ ومزدهرة، ونشطة، فاعلة،
رشق منطقتي أنحاء سائر من ُمنتَجات عىل األطالل، بني ُعِثر، امليالد. قبل عرش الثاني
ثمانني يضمُّ البيضا املينا يف بضائع مخَزن زال ما املثال، سبيل فعىل وإيجه؛ املتوسط
لذا املايض؛ القرن ثالثينيات يف األشياء هذه عىل ُعِثر الحظ، لسوء كنعانية. تخزين جرة

املحتويات.3 عىل دقيقة علمية تحليالت تُجَر لم
السجالت من عدٌد أوغاريت يف امللكي والقرص الخاصة املنازل داخل من انتُِشل
التجار، من للعديد االقتصادية األنشطة توثق التي املايض، القرن خمسينيات منذ الهامة
هذه يف املوجودة األخرى والعنارص الرسائل ُكِتبَت األوغاريتية. املالكة العائلة إىل باإلضافة
ُعِثر الحالة هذه يف ولكن الربونزي، العرص يف معتاًدا كان كما طينية، ألواح عىل السجالت
باملرصية، وأحيانًا بالحيثية، وأحيانًا باألكادية، أحيانًا مختلفة؛ بلغات منقوشة األلواح عىل

الحورية. اللغة مثل أضيق، نطاق عىل مستخدمة كانت أخرى بلغات وأحيانًا
العلماء فك قبل. من رأوها قد الباحثون يكن لم أخرى لغة ثمة كان ذلك، إىل إضافة
هذه استخدمت األوغاريتية. اللغة اسم حاليٍّا عليها ويُطَلق نسبيٍّا كبرية برسعة شفرتها
الواقع يف يوجد كان أنه عدا معروفة؛ كانت التي األبجدية الحروف أقدم من واحدة اللغة
مثل رمًزا وعرشين اثنني عىل يحتوي أحدهما النصوص، يف األبجدية الحروف من نوعان

إضافية.4 رموز ثمانية عىل واآلخر الفينيقية األبجدية
لدرجة للغاية واسعة مجموعة حاليٍّا منها يُوجد التي األوغاريتية، النصوص هذه
الدراسات باسم يُعرف ضيق نطاق عىل حديثة أكاديمية دراسات مجال عنها تولَّد أنه
عىل أيًضا بل فحسب، وامللوك التجار ومراسالت سجالت عىل تشتمل ال التي األوغاريتية،
مزدهرة حضارة إىل تَنتمي أخرى وعنارص والدين، والتاريخ، وامليثولوجيا، لألدب، نماذج
أنقاضها من أوغاريت مدينة إنشاء إعادة بوسعنا أن هي النتيجة الخاص. بإرثها وعي عىل
لسكانها. املعتقدات ونظم اليومية الحياة تشكيل نُعيد أن نصوصها، من أيًضا، وبوسعنا
وبعل إيل احتلَّ اآللهة، من مجموعة يعبدون كانوا أنهم الواضح من املثال، سبيل عىل
الثاني، ونيقمادو األول أميستامرو من ملوكهم، أسماء ونعرف وسطها. بارزة مكانة
آخر إىل مرص، يف العمارنة أرشيف يف وإخناتون الثالث أمنحتب إىل رسائلهما املوجودة
وكذلك امليالد. قبل عرش الثاني القرن من األول العقد يف حكم الذي أمورابي، ملوكهم،
مملكة من أيًضا وربما املجاورة، عمورو دولة من أمريات تزوجوا أوغاريت ملوك أن نعرف
الكلمة، معنى بكل كانت، بمهور املالكة العائالت بني زيجات يف حجًما، األكرب الحيثيني
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أمر استمرَّ مرير بطالق انتَهت الزيجات هذه من األقل عىل واحدة أن رغم بملك، تليق
لسنوات.5 الصلة ذات الجهات أروقة يف مناقشته

وتجارها ألوغاريت والتجارية االقتصادية الصالت (2)

الواضح ومن املدينة. عمر طوال نشطة تجارية عالقات أوغاريت وملوك مواطنو مارس
املينا مرفأ إىل تصل كثرية أمم من سفن كانت حيث دوليٍّا، تجاريٍّا مركًزا كانت أنها
قبل عرش الرابع القرن من األول النصف أثناء ملرص بالوالء تدين كانت وربما البيضا.
وما القرن ذلك من الثاني النصف من ابتداءً للحيثيني تابعة بالتأكيد كانت ولكنها امليالد،
النصوص تُوثِّق ١٣٥٠–١٣٤٠ق.م. حوايل يف املنطقة، سابيليوليوما أخضع أن بعد بعده،
إىل معظمها تاريخ يرجع والتي املتنوعة، السجالت يف نجدها التي املوقع، يف كانت التي
أخرى عديدة حاكمة وأنظمة أوغاريت بني الصالت املدينة، عمر من األخري القرن نصف
وصور، وكركميش، والحيثيون، وآشور، وقربص، مرص، بينها من صغرية، وكذلك كبرية

أيًضا.6 القائمة هذه إىل إيجه منطقة أُضيفت ومؤخًرا وماري. وعمورو، وبريوت،
تشمل أوغاريت، من للتلف قابلة بضائع تصدير التحديد وجه عىل األلواح تَذُكر أيًضا
والنحاس، والرصاص، والزيت، الكتان، من املصنوعة وامللبوسات املصبوغ، الصوف
بالد يف الرشق جهة بعيًدا املوجودين اآلشوريِّني، إىل خاصًة الربونز، من وأغراًضا
عىل وصيدا وصور، بريوت، مع النطاق واسعة تجارية صالت إىل باإلضافة الرافدين،
وبالد وقربص، ومرص، إيجه، منطقة من مستوَردة أغراض عىل ُعِثر الفينيقي.7 الساحل
اسم عليه منقوش برونزي وسيف ميسينية، سفن ذلك يف بما نفسها، أوغاريت يف الرافدين
ثمينة وُمقتَنَيات املرمر، من مصنوعة ِجراٍر من األجزاء ومئات مرنبتاح، املرصي الفرعون
الزيتون، وزيت الخمور، مثل بساطة، أكثر أخرى وبضائع األغراض، هذه وصلت أخرى.8
الكتاب، هذا يف سابًقا به التقينا الذي سينارانو، مثل تجار جهود عرب أوغاريت إىل والقمح،
نعرف امليالد. قبل عرش الرابع القرن ُمنتَصف أثناء وعادت كريت إىل سفينتُه ذهبَت الذي
عام، كل جزيًة الحيثيني إىل يرسلوا ألن يَكفي بما ماديٍّا ميسورين كانوا األوغاريتيِّني أن
كئوس إىل باإلضافة وملبوسات، مصبوغ، وصوف الذهب، من شيكل خمسمائة من تتألَّف
لهم.9 التابعني املستوى الرفيعي واملسئولني الحيثيني، وامللكة للملك والفضة الذهب من

بداية يف أوغاريت دمار وقت الحًقا؛ نَِشطني كانوا أوغاريتيني تجار بشأن حاليٍّا نعرف
يف منها الكثري عىل ُعِثر إضافية، ألواح إىل ذلك يف الفضل ويرجع ق.م؛ عرش الثاني القرن
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للمدينة.10 املحتَملة للنهاية فهمنا من بعُضها غريَّ والتي منازلهم، داخل األخرية العقود
من الجنوبي الجزء من بالقرب ويقع يابنينو»، «منزل باسم املنازل تلك أحد يُعَرف
أنه بالفعل معروف ولكن كامًال، تنقيبًا فيه ب يُنَقَّ لم نفسه املنزل يزال ما امللكي. القرص
تاجًرا كان يابنينو وأن بد ال لذا مربع؛ مرت ألف عن تقلُّ ال مساحة األقل عىل يُغطِّي كان
املنزل هذا أطالل يف اكتُِشَفت التي أكثر أو لوًحا الستني أن يُعتَقد معقول. حدٍّ إىل ناجًحا
واألوغاريتية، األكَّادية، باللغتنَي مكتوبة وثائق وتضمُّ الثاني، الطابق يف محفوظة كانت
بصورة تُستَخدم كانت والتي بعد، رموزها شفرة تَُفك لم التي القربصية املينوية واللغة
الرئييس الرب يف ترينز يف سفن عىل منقوشة أيًضا ُوِجَدت ولكنها قربص جزيرة يف رئيسية
ُعِثر التي املستوَردة األغراض إىل باإلضافة األلواح، عىل املكتوبة النصوص تُوثِّق لليونان.
الشام وساحل قربص، مع صالت نت تضمَّ التجارية يابنينو أنشطة أن املنزل، داخل عليها

إيجه.11 ومنطقة ومرص، جنوبًا،
رابانو»، «منزل اسم عليه يُطَلق الذي املنزل داخل األلواح من أخرى مجموعة عىل ُعِثر
عىل الدراسات أُجريت ما رسعان و١٩٥٨. ١٩٥٦ عامي بني فيه تنقيب أعمال جرت والذي
األلواح تُشري .١٩٦٨ عام يف عقد، بعد ت نُِرشَ ثم مائتني، من أكثر عددها بلغ التي األلواح،
أميستامرو األرجح عىل أوغاريت، مللك املستوى رفيع ومستشاًرا ناسًخا كان رابانو أن إىل
املفاوضات بعض يف مشارًكا يبدو ما عىل رابانو كان ١٢٦٠–١٢٣٥ق.م). (حوايل الثاني
عدًدا النصوص تتضمن األرشيف. محتويات تُشري كما املستويات، أعىل عىل الحساسة
الزمنية الفرتة يف مكتوبة (ألشية)، قربص وملك أوغاريت ملك بني املتبادلة الرسائل من
ملك مع متبادلة رسائل أيًضا يوجد لكليهما. تهديًدا البحر شعوب فيها شكَّلت التي
ما بواقعة تُعنى األخرية واملجموعة بُعًدا؛ األكثر مرص فرعون ومع امُلجاِورة كركميش

الشام.12 ساحل عىل بالكنعانيني تتعلَّق
الرسالة هذه ُمْرِسل وقربص. أوغاريت بني الزيت يف املتاجرة تتناول الرسائل إحدى
نيقمادو يدعوه الذي ألشية، ملك إىل وأُْرِسَلت األخري، قبل أوغاريت ملك الثالث، نيقمادو هو
أمرية ج تزوَّ قد األوغاريتي امللك يكن لم إذا «ابنك».13 بعبارة نفسه إىل مشريًا له، «والًدا»
االصطالح يتبع «والد» كلمة استخدام أن فيبدو ُمستبَعًدا، ليس الذي األمر وهو قربصية،
بعلوِّ إما نفسه الوقت يف يُقرُّ بينما أُرسية، عالقة إلنشاء محاولة يف الوقت لذلك العام
ذكر بالفعل وَرد العمر. يف نسبيٍّا منه أكرب بأنه وإما أوغاريت، ملك عن قربص ملك مكانة
سفن مجيء تصف التي الرسالة وهي املنزل؛ هذا يف املكتَشفة الرسائل من أخرى رسالة
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الطيني اللوح كان حيث َقِمني، يف عليها ُعِثر أنه شايفر ظنَّ والتي أوغاريت، إىل العدو
من بمزيد النص هذا وسنُناقش قربص. ملك إىل إرساله قبل بالحرارة يَُقىسَّ عليه املكتوب

أدناه. التفصيل
«منزل يُدعى منزل يف موجودة كانت التي تلك هي اكتشاًفا األلواح أحدث بعض
بناء أثناء املوقع من الجنوبي الجزء يف بالصدفة البداية يف املسكن هذا اكتُِشف أورتينو».
الناتجة املخلَّفات كومة يف بالحفر لألثريِّني ُسِمح .١٩٧٣ عام يف حديثة عسكرية ُدشمة
من عدد عىل وعثروا املنزل، مركز تدمري إىل باملصادفة أدى والذي الدُّشمة، حفر عن
التنقيب عمليات من األحدث األلواح جاءت حاليٍّا. كلها محتوياتها ت نُِرشَ التي األلواح،
األخرى، هي محتوياتها ت نُِرشَ والتي و١٩٩٢، ١٩٨٦ عامي بني ما أُجريت التي امُلتَأنية
دراستها يجري والتي و٢٠٠٢، ١٩٩٤ عامي بني ما أُجريت التي التنقيب عمليات ومن
يف منها ١٣٤ عىل ُعِثر — األرشيف هذا يف لوح ٥٠٠ من أكثر يوجد إجماًال، حاليٍّا.
أغلبها ولكن األوغاريتية باللغة املكتوبة النصوص بعض تتضمن — وحده ١٩٩٤ عام
وخاتي، وقربص، مرص، ملوك من رسائل عىل املراسالت تشتمل األكادية. باللغة مكتوب
النصوص هذه أقدم أحد أُْرِسل صور.14 وربما وبريوت، وصيدا، وكركميش، وآشور،
أوغاريت، ملوك من ملك إىل األول، نينورتا توكولتي كان ربما آشور، ملوك من ملك من
نينورتا توكولتي فيها هزم التي باملعركة وتتعلق إيبريانا، أو الثاني أميستامرو كان ربما

والحيثيني.15 الرابع توداليا واآلشوريون
القرن بداية يف نشًطا كان أورتينو أن إىل األلواح تُشري بني، املنقِّ أحد أوضح حسبما
وكيًال يبدو ما عىل وكان عالية. اجتماعية بمكانة يتمتَّع كان وأنه امليالد، قبل عرش الثاني
تجارية معامالت الرشكة لهذه وكان امللكة، ابنة زوج يُديرها ضخمة تجارية رشكة يف
أيًضا وكان امُلجاِورة. كركميش مع معامالت وكذلك السوري، الداخل يف إمار مدينة مع
مع تجارية مشاريع جانب إىل قربص، جزيرة مع تجارية واتفاقات مفاَوضات يف منخرًطا
والتي املنزل يف عليها ُعِثر التي الخمس، الرسائل تتَّسم الواقع، يف أخرى.16 بعيدة جهات
من ملك اسم اإلطالق، عىل مرة ألول ن، تتضمَّ ألنها فائقة؛ بأهمية قربص، من مرسلة كانت
رسالتان توجد كوشميشوشا. باسم يُْعَرف رجل وهو الربونزي؛ العرص يف قربص ملوك
أنه لالهتمام املثري ومن للجزيرة، كبار حكَّام من رسالتنَي إىل باإلضافة امللك، هذا من
هذه تنضم الوقت. ذلك يف قربص يف بالفعل يعيش كان أوغاريتي ناسخ من رسالة توجد
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اكتُِشَفت قد كانت التي ألشية من املرسلة األخرى رسائل األربع إىل اآلن الخمس الرسائل
رابانو.17 منزل يف سابق وقٍت يف

خياوا»، «رجال من اثنني إىل إشارات عىل تحتويان املنزل يف إضافيتان رسالتان توجد
جنوب يف ِليكية) باسم ذلك بعد ُعِرَفت (التي اللَُّكا أرض يف ينتظران، كان أنهما ذُِكر
ملوك آخر أمورابي، إىل الرسالتان أُْرِسَلت أوغاريت. من سفينة وصول األناضول، غرب
أول هي هذه مسئوليه. وأحد الثاني، سابيليوليوما يكون ربما حيثي، ملك من أوغاريت،
بالكلمة شك بال ترتبط «خياوا» ألن األوغاريتية؛ السجالت يف إيجه لشعب معروفة إشارات
امليسينيني تعني أنها سابًقا، رأينا كما الباحثني، معظم يَعتِرب والتي «أخياوا»، الحيثية

الربونزي.18 العرص يف إيجه ومنطقة
إما — أوغاريت ملك من طلب عىل ردٍّا مرص، فرعون مرنبتاح، من رسالة أيًضا يوجد
ونصبه للفرعون تمثال صنع يُمكن حتى نحات، إلرسال — أمورابي وإما الثالث نيقمادو
يف الطلب الفرعون فيه يرفض الذي الوقت نفس يف لبعل. معبد أمام وتحديًدا املدينة، يف
أوغاريت. إىل مرص من تُرَسل كانت التي الكمالية باألغراض طويلة قائمة يورد الرسالة،
مائة من أكثر وتضمنت أوغاريت، إىل متجهة سفينة يف ل تَُحمَّ األغراض كانت قال، حسبما
األبنوس خشب مثل أخرى متنوعة أغراض إىل باإلضافة املالبس، وِقَطع املنسوجات من
هذه كل أن نالحظ أن ينبغي ومجدًدا، وزرقاء.19 وبيضاء، حمراء، أحجار من ولويحات
فإنه ولذلك األثري؛ السجل يف تَبقى ولن للتلف قابلة أغراض عن عبارة تقريبًا األغراض
يوم ذات كانت أنها أبًدا سنعرف كنا فما وإال النَّص؛ هذا يف مذكورة أنها طيِّب ليشءٌ

وأوغاريت. مرص بني تُتَباَدل وكانت موجودة
أستارتي، زو يُسمى رسول/ُممثِّل من رسالة هي األرشيف هذا يف أخرى رسالة يوجد
لالحتجاز تعرض أنه ويذكر أوغاريت. من متِنها عىل أبحر قد كان التي السفينة تتناول
ولكنه لالختطاف، حتى تعرض قد كان إذا عما الباحثني بعض ويتساءل الطريق. يف
صيدا. إقليم بلغُت ريح، قادتْني وإذ البحر. يف كنُت السادس اليوم «يف قائًال: فقط يكتب
هذا أخي يعرف أن أرجو محتَجز. أنا أوسناتو ويف أوسناتو، إقليم إىل صيدا من وحملتني
زميًال فإن ألشية، بالد لرسول امللك أعطاها التي الخيول وا تلقَّ قد كانوا «إذا للملك: قل …
تماًما الواضح من ليس الخيول».»20 تلك يُسلموه أن أرجو إليكم. يأتي سوف للرسول
أورتينو، سجالت يف الرسالة وجود سبب حتى وال أوسناتو يف «احتجازه» وراء السبب
يف أوغاريت يف الدولة حماية تحت مجاًال كانت الخيول تجارة أن املحتمل من أنه إال
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ملك أوغاريت

ملك صيدا

مسئول حيثي
ملك صور (؟)

سابيليوليوما
الثاني

مجهول

أوزينو، محافظ أوغاريت

يارميهادو

مجهول أورتينو

حاكم أوغاريت

أورهي تيشوب

ملك أو ملكة
أوغاريت

إييل ميلكو،
تاجر من أوغاريت

محافظ أوغاريت
ملكة أوغاريت

ملك
كركميش

مسئول من بDوت

ناسخ أوغاريتي
يعيش يف ألشية

مسئول كبD يف ألشية
مسئول كبD ثاٍن

يف ألشية
كوشميشوشا،

ملك ألشية

ملك بDوت

باي، مستشار مرصي

أمورابي، ملك أوغاريت

ملك آشور

مرنبتاح، فرعون مرص

أداد ياشما، ملك صيدا

شامًال؛ وليس توضيحي (الشكل أوغاريت يف أورتينو أرشيف يف مَلكيَّة رسائل :1-4 شكل
تمثل األسهم/الخطوط ورءوس (رسائل)؛ رسالة وا تلقَّ أو أرسلوا أفراًدا تُمثِّل ع التفرُّ نقاط
إنشاء من الرسائل؛ أعداد تُمثِّل الدوائر وأحجام (الرسائل)؛ الرسالة بينهما أُرسَلت ثنائيات

كالين). إتش دي

الرابع توداليا الحيثي امللك من الزمنية، الفرتة نفس يف مرسلة، رسالة تنص الوقت. ذلك
يسمح أالَّ يجب أوغاريت ملك أن عىل رابانو، منزل يف عليها ُعِثر الثاني، أميستامرو إىل

املرصيني.21 أو الحيثيني الرسل/التجار طريق عن مرص إىل الخيول بتصدير

سوريا شمال يف تدمري عمليات (3)

واالتصال التجارة أن إىل أوغاريت يف متنوعة ومنازل سجالت من النيصِّ الدليل يُشري
الباحثني أحد أورد الواقع، يف ممكنة. لحظة آخر حتى املدينة يف بقوة ماضينَي كانا الدوليني

143



١١٧٧ق.م.

مالحظة تقريبًا؛ عاًما عرشين منذ أورتينو منزل يف املكتشفة الرسائل ينرشون كانوا الذين
واحدة، رسالة يف العدو سفن ذكر عدا مشاكل، وجود إىل يشري ما ثمة يكن لم أنه مفادها
إمار، عىل ينطبق نفسه واألمر النهاية.22 حتى مفتوحة ظلَّت التجارة طرق أن يبدو وأنه
كانوا اخ «النُّسَّ أن ذُِكر حيث السوري، الداخل يف الرشق جهة بعيًدا الفرات نهر عىل

النهاية.»23 حتى العادية باألعمال يَضطِلعون
امللك حكم أثناء يبدو، ما عىل العنف بالغ نحو عىل أوغاريت، َرت ُدمِّ حال، أيِّ عىل
حتى استيطانها يُعاَود ولم و١١٨٥ق.م ١١٩٠ عامي بني فيما األرجح عىل أمورابي،
التدمري عىل «أدلة تقريرهم يف املنقبون يورد تقريبًا.24 عاًما ٦٥٠ بعد الفارسية، الحقبة
املحرتق، املدكوك والجص املنهارة، «الجدران ذلك يف بما املدينة»، أنحاء سائر يف والنريان
يون، مارجريت تقول األماكن. بعض يف ارتفاًعا مرتَين بلغ دمار بمستوى الرماد»، وأكوام
منهارة، ُوِجَدت السكنية األحياء يف والرشفات األسقف إن التنقيب، لعمليات مديرة أحدث
وتعتقد الشكل.» عديمة ركام كومة إىل تحوَّلت «قد كانت أخرى مواضع يف الجدران وأن
اقرتح قد شايفر كان كما زلزاًال، وليس أعداء من هجوًما كان الدمار يف تسبَّب ما أن
حسبما ذلك، عىل يدل شوارع. قتال ذلك يف بما املدينة، يف عنيٌف قتاٌل ة ثمَّ كان وأنه سابًقا،
املهجورة.» أو رة املدمَّ األطالل أنحاء يف ُمنتِرشة السهام رءوس من العديد «وجود تقول،
وال يَرِجُعوا، ولم ُمِرسعني فرُّوا — تقريبًا آالف ثمانية — السكان أن حقيقة إىل باإلضافة

يُغاِدروا.25 أن قبل بعضهم دفنها التي الثمينة الكنوز يجمعوا أن أجل من حتى
أكثر العهد. حديث لنقاٍش محوًرا يُشكِّل هذا كل لوقوع الدقيق التاريخ برح ما
إىل الرسالة أُرِسَلت أورتينو. منزل داخل ١٩٨٦ عام يف عليها ُعِثر رسالة هو قطًعا األدلة
أنه مرصية مصادر من نعرف الذي باي املرصي املستشار من أوغاريت، ملك أمورابي،
األرسة يف األخري قبل الفرعون هو سبتاح كان سبتاح. للفرعون الخامس العام يف أُْعِدم
سنوات بضع قبل أي ١١٨٩ق.م، إىل ١١٩٥ حوايل من حكم الذي مرص، يف عرشة التاسعة
تاريخ تحديد يُمكن لذا العرشين؛ األرسة إىل ينتمي الذي الثالث رمسيس من فحسب
املدينة تدمري أن يعني مما ١١٩١ق.م، يف باي إعدام قبل ة وبخاصَّ ن، التيقُّ ببعض الرسالة
فيما املدينة تدمري تاريخ يُحدَّد ما عادًة ولذلك التاريخ؛ هذا قبل وقع قد يكون أن يُمكن ال
أشار ذلك.26 بعد حدث قد يكون أن يُمكن نظريٍّا أنه رغم و١١٨٥ق.م، ١١٩٠ عامي بني
فلكية مالحظة إىل استناًدا التاريخ، هذا صحة تأكيد اآلن يُمكن أنه إىل مؤخًرا نُِرش مقال
يُمِكن الذي الشمس كسوف اللوح هذا ل يُسجِّ أوغاريت. مدينة يف آخر لوح عىل عليها ُعِثر
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أن أيًضا يعني ما وهو ١١٩٢ق.م، عام من يناير من والعرشين بالحادي تاريخه تحديد
التاريخ.27 هذا قبل َرت ُدمِّ قد تكون أن يُمكن ال املدينة

نستطيع أال املحتَمل من أوغاريت،28 بنهاية املتعلِّقة الشائعة السابقة للروايات خالًفا
الخامسة الساحة يف عليها ُعِثر التي — الجنوبي األرشيف من الشهرية بالرسالة االستعانة
هذه كانت رين. امُلدمِّ هوية عىل للتعرُّف أو التدمري تاريخ لتحديد — أوغاريت لقرص
قربص. ملك إىل إرسالها قبل َقِمني، يف عليها ُعِثر أنه شايفر اعتقد التي الرسالة هي
وأحاُقوا مدني يف النار يُرضمون إنهم العدو. سفن وصلت اآلن «أبي، الرسالة: تبدأ
لوًحا سبعني من أكثر مع َقِمني، يف الرسالة عىل ُعِثر األصيل، للتقرير وفًقا بالبلد.» األذى
افرتض البداية يف ِبالَحراَرة. عليه املكتوب اللوح يَُقىسَّ أن أجل من ُوِضَعت حيث آخر،
أن قبل املدينة وخرَّبت ونَهبَت عادت قد كانت العدو سفن أن آخرون وباحثون بون املنقِّ
وتكراًرا مراًرا تكرَّرت التي القصة هي وهذه العاجل، العون طلب إرسال ُممكنًا يكون
إعادة عملية تُشري ذلك، ومع املاضية. العديدة العقود منذ والعامة األكاديمية الروايات يف
يُْعثَر لم أنَّها إىل الرسالة عىل فيه ُعِثر الذي للموقع آخرون باحثون ًرا مؤخَّ أجراها فحص
بعد الثاني الطابق من سقطت سلة يف ُمَخزَّنة كانت ربما بل حال، أيِّ عىل قمني يف عليها

سكانُه.29 املبنى هجر أن
العدو سفن وجود ملناقشة بالرسالة االستعانة يُمكن أنه من الرغم عىل لذلك، نتيجة
فرتة إىل أو ألوغاريت األخرية األيام إىل يَرجع تاريخها كان إن واضًحا ليس الغزاة، وربما
أن املحتَمل فمن البحر، شعوب سفن إىل إشارة تُمثِّل كانت إن وحتى بقليل. ذلك قبل
وليس ،١٢٠٧ عام يف مرص هاَجُموا الذين أولئك للغزاة، األوىل املوجة إىل يرجع تاريخها

١١٧٧ق.م. يف الثالث رمسيس قاتلت التي الثانية املوجة إىل
يف به، اتصال عىل أوغاريت كانت الذي السوري، الداخل يف إمار موقع أيًضا ر ُدمِّ
قانونية وثيقة عىل املعطى التاريخ من نعرف كما ١١٨٥ق.م، عام يف تقريبًا، الوقت نفس
التي األلواح تُشري إمار. تدمري يف املتسبِّب هوية واضًحا ليس ذلك، ومع هناك. عليها ُعِثر
كما البحر شعوب إىل تحديًدا تُشري ال ولكنَّها اة ُمسمَّ غري «حشود» إىل هناك عليها ُعِثر

شتى.30 باحثون ذكر
الوقت نفس يف ألوغاريت، الشمايل الحد عىل يقع الذي البسيط، رأس موقع أيًضا ر ُدمِّ
عام بحلول أنه ويَذُكرون ألوغاريت تابًعا أماميٍّا موقًعا كان أنه بون املنقِّ يَعتِقد تقريبًا.
مثل تماًما النريان، فيه َمت أُْرضِ ثم جزئيٍّا، وُهِجر جزئيٍّا، «أُخيلَ قد كان تقريبًا ١٢٠٠
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أالجا هويوك
حاتوساماسات

كراوجالن

األناضول

فراكت+
نورسنتيبي

تييل هويوك
ليدار هويوك

كركميش
طرسوس

ِمرس+

حلب
سورياإمار

أوغاريت
سينداإنكومي

قربص باليكاسرتوكتيون

تل تويني
تل سوكاس

حماة
قطنا

قادش

عكاحاصور
مجدو

الشام
أشدود

أْشَقلُون

دير عال
بيت إيل

بيت ِشِمش
لخيش

أليشار
هويوك

١٢٠٠ق.م. حوايل يف رة املدمَّ املواقع :2-4 شكل
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يولكوس طروادة

اليونان

ثيفا ليفكاندي

ميسيناي

نيتشوريا
بيلوس مينياليون ميليتوس

كيدونيا
كريتكنوسوس

ت2نزَميْديا

تيتشوس ديمايون
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غري اإلسناد هذا ولكن البحر شعوب إىل التدمري هذا ويُْسِندون األخرى.» اإلقليم مواقع
قاطع.31

مبارشة، أوغاريت جنوب الساحل عىل هاني، ابن رأس موقع يف مماثل وضع ُوِصف
ر يتصوَّ عرش. الثالث القرن أثناء أوغاريت مللوك ثاٍن إقامة محلَّ كان أنه يُعتقد والذي
يد عىل ر ُدمِّ ثم قصري بوقت أوغاريت تدمري قبل أُخيلَ املوقع هذا أن وآخرون بون امُلنقِّ
رأس يف حدث كما الفور، عىل املوقع من األقل عىل جزء استيطان أُعيد البحر. شعوب
األواني إىل استناًدا املوقَعني، لكال واملستوطنني، رين، امُلدمِّ هوية بون امُلنقِّ د ويُحدِّ البسيط،
وهو البحر، شعوب بأنهم هذه، االستيطان إعادة مستويات يف عليها ُعِثر التي الفخارية

أدناه.32 املناقشة من مزيًدا سنُوليه أمر
يف النطاق الواسع التدمري عىل اكتشاًفا، أحدثها وبالتأكيد األدلة، أفضل يكون ربما
الربونزي العرص من جيباال ومرفأ بلدة موقع تويني، تل يف عليه ُعِثر قد الوقت، هذا
كيلومرتًا ثالثني حوايل بُعد عىل والواقعة أوغاريت، مملكة نطاق يف تدخل التي املتأخر
شديد» «دمار بعد سكانه من املوقُع ُهِجر الحالة، هذه يف املعارصة. الالذقية مدينة جنوب
عىل تحتوي الدمار «طبقة إن بني، املنقِّ حسب ر. املتأخِّ الربونزي العرص نهاية يف به أحاق
ومنازل متهاوية، وجدران البلدة، أنحاء يف مبعثرة برونزية سهام (رءوس نزاعات بقايا
املجزأ الخزف من جيًدا محصورة عات وتجمُّ املنازل، يف النريان اندالع من ورماد محرتقة)

البلدة.»33 انهيار جراء
الطبقي الرتاُصف آثار علم «أساليب خالل من هذه الدمار طبقة تاريخ بتحديد
من املستمدَّة القديمة األدبية املصادر يف ارتكاز و«نقاط املشع» الكربون عىل املعتمد
إنهم املنقبون يقول الفلكية»، واملالحظات واملرصيني والشاميِّني الحيثيني وامللوك النقوش،
و«تقديم الشام»، شمال يف البحر شعب غزو لتاريخ الدقيق التحديد «من أخريًا تمكَّنوا
نتائج أظهرت اإلنساني.»34 املجتمع يف الرئيسية الحقبة لهذه ُمْحَكم زمني تسلسل أول
(املستوى االنتشار الواسعة الرماد لطبقة املشع الكربون لتواريخ املعملية الفحوصات
أن ورغم ذلك، ومع ١١٩٠ق.م35 إىل ١١٩٢ حوايل إىل تحديًدا يرجع تاريخها أن ٧إيه)
يعود الذي املوقع هذا تدمري تاريخ جيًدا حددت قد تكون ربما املعملية الفحوصات هذه
شعوب أن عىل ظرفية أدلة سوى يقدموا لم املنقبني فإن املتأخر، الربونزي العرص إىل

أدناه. سنناقش كما الدمار، هذا أحاقت التي هي البحر
ثالثة قبل يأتي (١١٩٢–١١٩٠ق.م) التاريخ هذا أن إىل اإلشارة أيًضا املهم ومن
يف املعارك يف البحر لشعوب الثالث رمسيس مجابهة من كامًال عاًما عرش خمسة إىل عرش

148



الرابع املشهد

١١٨٥ق.م إىل تاريخها يرجع التي أخرى مواضع يف التدمري عمليات وحتى ١١٧٧ق.م عام
أن علينا يَنبغي ربما سنوات. بثماني األحداث، ذروة يُمثِّل الذي الرصاع، تَسبق تزال ال
لتشقَّ املقرتحة املهاجرة املجموعة هذه ستستغرقه كانت الذي الوقت مقدار عن نتساءل
مرص. إىل الشام ساحل طول عىل املسري مجرد حتى أو املتوسط، البحر عرب طريقها
واألهداف النقل، ووسائل التنظيمية، قدرتهم عىل سيعتمد هذا أن البديهي فمن ذلك ومع

بسهولة. عنه اإلجابة يُمِكن وال أخرى، عوامل جملة بني من النهائية،
كان الذي كزل، تل وهو الجنوب، جهة أبعد موقع يف نفكر أن أيًضا يَنبغي أخريًا،
اململكة. تلك عاصمة القديمة، سومر موقع هو كان ربما والذي عمورو، إقليم يف يقع
مفاده معقوًال افرتاًضا بون املنقِّ وافرتض ر املتأخِّ الربونزي العرص نهاية يف املوقع ر ُدمِّ
عمورو) (أعني تحديًدا ذكره الثالث رمسيس ألنَّ نظًرا وخاصًة دمرته، البحر شعوب أن
مبارشة يَسبق الذي الشغل مستوى ففي ذلك، ومع البحر. بشعوب املتعلقة نقوشه يف
دالئل وعىل الصنع محلية ميسينية فخارية أواٍن أنه يبدو ما عىل بون امُلنقِّ تعرَّف التدمري،
من َجنْج افرتضرينهارد لذلك، املتوسط.36 وغرب إيجه منطقة من ُجُدد سكان عىل أخرى
الذي الكبري الدمار «قبل أن الفخارية، األواني هذه عىل دراسات أجرى الذي فيينا، جامعة
واستقرت كزل تلِّ إىل بالسفن الناس من أصغر مجموعات وصلت البحر، شعوب ألحقته
منطقة من صغري نطاق عىل للهجرة نمط أنه عىل هذا ويرى املحليني.» السكان ضمن مًعا
كان األمر يف ُمنخِرطني كانوا الذين الناس بعض أن عىل مؤرشات وجود مع ولكن إيجه،
تعقيد مدى عىل مؤرشِّ فإنه ذلك، صحَّ إذا القارية.37 إيطاليا جنوب يف أسبق جذور لهم
سبَّبتها التي التدمري عمليات أن لدرجة فيها، مشاركتهم يُْحتََمل الذين والناس الحقبة
املهاجرين عىل أثرت قد تكون ربما ١١٧٧ق.م، حوايل البحر، شعوب من الثانية املوجة
املتوسط، رشق يف واستقرُّوا وصلوا قد بالفعل كانوا الذين األصول نفس من السابقني
التي مرنبتاح، لحكم الخامس العام يف األصليِّني البحر شعوب غارات بعد أو أثناء ربما

١٢٠٧ق.م. عام يف كانت

سوريا/كنعان جنوب يف التدمري عمليات (4)

جنوب يف والبلدات املدن من عدد ر ُدمِّ امليالد، قبل عرش الثاني القرن يف الفرتة، نفس أثناء
روها دمَّ الذين هوية الواضح غري من سوريا، شمال يف الحال هو ومثلما وكنعان. سوريا
الصغري عال دير موقع يف الدمار ُمستوى يف ُعِثر، أنه من الرغم عىل تحديًدا، ذلك توقيت وال
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الفرعون أرملة امللكة هذه كانت توِرست. املرصية امللكة خرطوشة عليه إناء عىل األردن، يف
يمكن لذلك ١١٨٥ق.م؛ عام إىل ١١٨٧ عام من حكَمت أنها املعروف ومن الثاني سيتي
حالة يف نفسه اليشء وينطبق بقليل. الوقت هذا بعد بأنه احتماًال التدمري تاريخ تحديد
يف لتورست مماثل جعران عىل ُعِثر حيث املعارصة، بإرسائيل حاليٍّا يُعَرف فيما عكا، موقع
شان، بيت موقع يف التدمري عىل آخر دليل رؤية ويمكن التدمري.38 عن الناجمة األنقاض
املرصي للوجود عنيفة نهاية عن يادين يجائيل بها قام التي التنقيب أعمال كشفت حيث

املوقع.39 يف
التدمري عىل أدلة تضم التي املنطقة هذه يف املواقع وسط موقعني أفضل يكون ربما
زاال ما اإلقليم هذا يف االنهيار وتوقيت طبيعة فإن ذلك، ومع والخيش. مِجدُّو موقعا هما
أن يمكن ما تتجاوز عديدة عقود بعد َرتا ُدمِّ قد املدينتني أن يبدو النقاشات. من كثري محل
والخيش مجدو أن يبدو ألنه مناقشتها، سبق التي املواقع تدمري تواريخ من متوقًعا يكون

١١٧٧ق.م.40 يف وليس ١١٣٠ق.م حوايل َرتا ُدمِّ قد

مجدو (1-4)

نحو عىل ُعِثر التوراتية، هرمجدون موقع الحالية، إرسائيل يف يزرعيل وادي يف مجدو يف
هي مدينة، يوجد كان املدن، هذه بني من األخرى. فوق واحدة طبقات يف مدينة عرشين
تدمريًا َرت ُدمِّ ٧إيه، واملرحلة ٧بي املرحلة يان تُسمَّ مرحلتان لها التي السابعة، املدينة
تدمري عملية يف ربما أو الرتتيب، عىل امليالد، قبل عرش والثاني عرش الثالث القرن يف عنيًفا

عرش. الثاني القرن يف واحدة
املوقع يف بها قاموا التي التنقيب عمليات نتائج شيكاجو جامعة بو ُمنقِّ نَرشَ ومنذ
٧بي الطبقة أن تقليديٍّ نحٍو عىل مقبوًال أصبح ،١٩٣٩ وحتى ١٩٢٥ من األعوام أثناء
يف املوجودة التالية املدينة انتَهت بينما و١٢٠٠ق.م، ١٢٥٠ عامي بني ما وقت يف انتهت
قرص بقايا عىل الطبقتنَي هاتني يف ُعِثر ١١٣٠ق.م عام حوايل ما وقٍت يف ٧إيه الطبقة

اآلخر. أنقاض عىل أحدهما بُني قَرصين، بقايا عىل ربما أو كنعاني،
عنيف لتدمري «تعرَّض ٧بي الطبقة قرص إنَّ شيكاجو، جامعة بو ُمنقِّ أورد حسبما
الناتج الحطام تسوية األنسب من أن ارتأوا ٧إيه الطبقة بُناة أن لدرجة النطاق واسع كان
أما السابقة.» البناء إعادة مهام يف املتبع اإلجراء كان كما كله إزالته من بدًال عليه والبناء
عىل وهناك هنا ُعِثر … تقريبًا ونصف مرت ارتفاع حتى ساقطة بحجارة «فامتألت الغرف
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أرضيٍّا مستًوى تشغل … البالط شمال الكائنة الغرف جدران عىل متفحمة أفقية خطوط
فوقه بُني الذي ٧إيه، الطبقة قرص أن يُعتَقد كان لذلك القرص.»41 أنحاء كافة يف ا عامٍّ

١١٣٠ق.م. نحو حتى باقيًا ظل مبارشة،
واملدير أبيب تل جامعة من آثار عالم أوسيشكني، ديفيد اقرتح ًرا فمؤخَّ ذلك، ومع
شيكاجو جامعة بي ُمنقِّ أن مفاُده مقنًعا اقرتاًحا مجدُّو، لبعثة التقاُعد حديث املشارك
واحد قرص أنه عىل الهيكل هذا نفهم أن ينبغي أنه ويعتقد املستويات. تأويل يف أخطئوا
٧إيه، الطبقة إىل ٧بي الطبقة من االنتقال أثناء طفيفة تجديدات فيه أُجريت طابَقني، ذو
واحد؛ تدمري حدث إنه ويقول اآلخر. فوق أحدهما قَرصين، وليس ١٢٠٠ق.م، حوايل
اعتقد ما فإن أوسيشكني، يقول وحسبما ٧إيه. الطبقة نهاية يف القرص دمر هائل حريق
طابقه أو القرص قبو ببساطة كان ٧بي» الطبقة «قرص أنه شيكاجو جامعة آثار علماء
الرئييس املدينة معبد ر ُدمِّ العلوي. الطابق هو ٧إيه» الطبقة «قرص كان حني يف فيل، السُّ
األخرية التنقيب أعمال ُمعَظم ولكن الوقت، هذا يف اآلخر هو الربج) معبد عليه يُطَلق (الذي
مناطق أن يبدو إذ التدمري؛ من نجا املدينة بقية من كبريًا جانبًا أن إىل تُشري املوقع يف

الوقت.42 هذا يف النريان فيها َمت أُْرضِ التي هي وحدها الصفوة
إىل استناًدا ١١٣٠ق.م، حوايل بأنه هذه ٧إيه الطبقة تدمري تاريخ د يُحدَّ ما عادًة
حافظة هو األول األنقاض. يف عليهما ُعِثر مرصيتان خرطوشتان عليهما منقوش غرضني
أخرى كنوز وسط عليها ُعِثر والتي الثالث، رمسيس اسم عليها منقوش العاج من أقالم
قد القرص.43 تدمري بأنقاض بإحكام ُمغَلق سياٍق يف القرص، يف غرفة بداخل العاج من
حوايل يف الثالث، رمسيس زمن بعد أو خالل ما وقٍت يف حدث قد التدمري أن عىل هذا يدلُّ

ذلك. بعد أو ١١٧٧ق.م
األغراض أفضل بني القرصمن بداخل الغرفة هذه يف عليها ُعِثر التي العاج قطع تَُعد
ولويحات، ة، ُمتكرسِّ وصحون صناديق عىل وتَشتِمل مجدُّو. موقع من امُلنتَشلة املعروفة
العديد ضمن من وأمشاط، ِجراٍر، وأغطية لعب، وقطع لعب وطاوالت وأقراص، ومالعق،
شيكاجو جامعة يف الرشقية الدراسات معهد يف معروضة وهي األخرى. األغراض من
األصل، يف مًعا العاجية القطع هذه جمع سبب واضًحا ليس القدس. يف روكفلر ومتحف
من عظيًما قدًرا نالت فقد ذلك، ومع القرص. من تحديًدا القسم هذا يف وجودها وسبب
تُْظِهر عليها املنقوشة واملشاهد نفسها العاجية األغراض ألنَّ السنني؛ مرِّ عىل االهتمام
نراه والذي العاَلمي، النمط اسم عادة اآلن عليه يُطلق الذي النمط وهو ا، حقٍّ عوملة نمط
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موجودة عنارص املميز النمط يجمع وميسيناي. أوغاريت مثل مواقع يف أخرى أماكن يف
هذا بها يتفرَّد هجينة أغراًضا بذلك مشكًال واملرصية، والكنعانية، امليسينية، الثقافات يف

وتمثِّله.44 الطابع العاَلمي العرص
اسم عليها منقوش برونزية تمثال قاعدة هو مجدُّو من الصلة ذو الثاني الغرض
١١٣٣ق.م إىل ١١٤١ حوايل من عقود، بضعة بعد حَكَم الذي السادس، رمسيس الفرعون
الطبقة يف جدار تحت عليها ُعِثر وإنما آمن، أثريٍّ سياٍق يف القاعدة هذه عىل يُعثَر لم
موثوًقا، سياًقا ليس هذا أوسيشكني، مالحظة وحسب املوقع. يف السكنية املنطقة يف ٧بي
وأن بد ال أنه يعني وهذا السادس. رمسيس من زمنيٍّا بكثري أسبق كانت ٧بي الطبقة ألن
الطبقة فرتة أثناء إما الالِحقني، السكان أحد حفرها حفرة يف عمًدا ُدفنت التمثال قاعدة
الحديدي. العرص إىل تعود التي التالية ٦بي-إيه الطبقة مدينة فرتة أثناء حتى أو ٧إيه

تخمني.45 مْحُض هذا ولكن ٧إيه، الطبقة إىل التمثال قاعدة األثريُّون يَنُسب ما عادًة
محلَّ والسادس، الثالث رمسيس يَُخصان اللذان الغرضان، هذان يكون ما دائًما
يُحَدد ٧إيه الطبقة مجدُّو تدمري تاريخ فإن ثَمَّ ومن الصلة؛ ذات املنشورات يف مًعا مناقشة
قاعدة استخدام يَنبغي ال ذلك، ومع ١١٣٠ق.م حوايل أو السادس، رمسيس حكم بعد بأنه
إنها حيث ٧إيه، الطبقة مجدُّو نهاية تاريخ لتحديد الربونزية السادس رمسيس تمثال
برمسيس الخاصة العاجية األقالم حافظة كانت اآلخر، الجانب وعىل جيدة. حالة يف ليست
لتقديم باطمئنان استخدامها يُمكن ولذلك ٧إيه التدمري طبقة داخل بإحكام ُمغَلقة الثالث
حكم فرتة تسبق التي الفرتة أي َرت، ُدمِّ قد املدينة تكون أن قبله يُمكن ال ُمَحدد تاريخ
العديدة املواقع يف التدمري أدلة مع جيد بشكل بالفعل يتفق أن هذا شأن من الفرعون. هذا

الصفحات. هذه يف نُوقشت التي األدنى الرشق أنحاء كافة يف األخرى
البيانات تتطلَّب إذ ُمتواِصل؛ تطور حالة يف مجال هو اآلثار علم فإن ذلك، ومع
حاليٍّا تُشري الصدد، هذا ويف القديمة. املفاهيم يف النظر إعادة الجديدة والتحليالت الجديدة
الطبقة دمار ضمن املكتَشَفة للبقايا املشع بالكربون بالتأريخ املتعلقة الجارية الدراسات
صحيًحا يكون أن ح املرجَّ من له، الحق تاريخ حتى ربما أو ١١٣٠ق.م، تاريخ أن إىل ٧إيه
من أكثر بعد َرت ُدمِّ مجدو أن يعني أن شأنه من فإن هذا، دقة ثبتت إذا األمر. نهاية يف
يشري كما حال، أيِّ عىل ١١٧٧ق.م46 عام يف لإلقليم البحر شعب اجتياز من عاًما أربعني
دمار عن املسئول بهوية املتعلِّقة األسئلة يرتك املكتوبة املصادر إىل «االفتقار أوسيشكني:
مجموعات يد عىل بنجاح للهجوم تعرَّضت قد املدينة تكون قد … إجابة] [بال ٧إيه الطبقة
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اللوح ،١٩٣٩ الود عن (نقًال مجدو من العاجية الثالث رمسيس أقالم حافظة :3-4 شكل
شيكاجو). لجامعة التابع الرشقية الدراسات معهد من بإذٍن ٦٢؛ رقم

عىل أو إرسائيل، بني يد عىل أو شامية، كنعانية عنارص يد عىل أو الغازية، البحر شعب
الوضع نفس لدينا مجدو، يف أخرى، بعبارة مختلفة.»47 مجموعات من مشرتكة قوة يد
األجزاء َرت ُدمِّ حيث أعاله، مبني هو حسبما حاصور، يف الصلة ذي املستوى يف رأيناه الذي

الدمار. عن املسئولني أولئك هوية تحديد يُمكن ال ولكن املدينة، يف بالصفوة الخاصة

الخيش (2-4)

أثناء تدمرٍي لعمليَّتَي األخرى هي الحالية، إرسائيل يف آخر موقع وهي الخيش، تعرَّضت
املوقع يف بالتنقيب قام الذي أوسيشكني، ديفيد كان إن التقريبية، الزمنية الفرتة هذه
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الواقع الطبقات د امُلتعدِّ املوقع هذا ويف الحالة، هذه يف مصيبًا.48 ،١٩٩٤ إىل ١٩٧٣ من
املدن آخر بأنهما و٦) ٧ (الطبقتان والسادسة السابعة املدينتان تَُعرَّف القدس، جنوب
الفرتة هذه التنقيب. عمليات أثناء عليها ُعِثر التي املادية البقايا إىل استناًدا الكنعانية،
كانت اإلقليم. عىل املرصية السيطرة فرتة أثناء الخيش، ملدينة كبري ازدهار فرتة كانت
نسمة آالف ستة نحو وجود مع الوقت، ذلك يف بأرسها كنعان يف املدن أكرب من واحدة

نفسها.49 املدينة داخل عامة ومباٍن ضخمة ومعابد أراضيها، يف يعيشون
لم بني املنقِّ ولكن ١٢٠٠ق.م، حوايل يف النريان رتها دمَّ قد ٧ الطبقة مدينة أن يُْعتََقد
يف السبب يرجع عنه. مسئوًال يكون أن يُحتََمل من هوية وال الدمار طبيعة بشأن يتكهنوا
يُْعثَر لم اآلن، حتى املدينة. من فعًال ر ُدمِّ ما مقدار الواضح من ليس أنه إىل جزئيٍّا، ذلك،
الثالث) فوس معبد اسم عليه يُْطَلق (الذي واحد معبد بقايا يف إال بالنار دمار عىل أدلة عىل
فيه تسبَّبت قد يكون ربما الدمار أن تصور يُمكن إس.50 املنطقة يف الداخلية الجهة ويف
دليل يوجد ال ولكن تقريبًا، ١٢٠٧ق.م يف اإلقليم غزوا الذين البحر، شعوب من موجة أول

كهذا. إسناد عىل
تاريخه. حتى البحثي االهتمام تركيز ِمحَور تكون أن ٦ الطبقة مدينة برحت ما
وواَصلُوا منها جزء أو املدينة كل بناء ببساطة أعادوا ٧ الطبقة حريق من الناجني أن يبدو
مدينة كانت ٦ الطبقة مدينة أن يُعتَقد سابًقا. موجودة كانت التي املادية الثقافة نفس
ضخًما ا عامٍّ مبنًى تضم كانت إذ َرت؛ ُدمِّ قد كانت التي املدينة من ازدهاًرا وأكثر أغنى
السابق. يف قائمة الداخلية املباني كانت حيث إس املنطقة يف مبنيٍّا األعمدة) ذا (املبنى
الذي الدمار بسبب يسري نذٌر إال منه يبَق لم ولكن بي، املنطقة يف جديد، معبد أيًضا وبُني
وقربص، مرص، من واردة معظمها، يف فخارية أواٍن أغراض، عىل ُعِثر ذلك. بعد به أحاق

الدولية.51 عالقاتها عىل يَشهد مما املستوى، هذا يف املدينة أنحاء يف إيجه، ومنطقة
أجزاء تدمري قبيل ٦ الطبقة مدينة إىل الفقراء الالجئني من ق تدفُّ ثمة كان أنه يُْعتََقد
إس، املنطقة يف األعمدة ذو املبنى وهو تحديًدا، املباني أحد عنيًفا.52 تدمريًا منها كبرية
هيكل املتهاوي اللَِّبن والطوب الرماد من طبقات غطَّت إذ وعنيًفا؛ فجائيٍّا تدمريًا ر «ُدمِّ
محصورة ع وُرضَّ وأطفال لبالغني، العظمية الهياكل من العديد عىل وُعِثر بأكمله، البناء
يف جاء ثم الوقت، هذا يف الخيش يف أخرى مباٍن أيًضا َرت ُدمِّ املنهار.»53 الجدار تحت
وحسب سنة.54 ثالثمائة إىل تصل مدًة دامت مهجورة، املدينة فيها صارت فرتة، أعقابها
ُرِصَد بالنريان، عنيفة تدمري عملية يف باألرض ٦ املستوى مدينة يَت «ُسوِّ أوسيشكني:
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السكان وتعرَّض كامًال، التدمري كان … ٦ للمستوى بقايا عىل فيه ُعِثر موقع كل يف أثرها
أُْخِرجوا.»55 أو للتصفية

حوايل ق.م، عرش الثالث القرن أواخر يف َرت ُدمِّ قد املدينة أن سابقون أثريُّون اعتقد
وقت يف حدث قد ٧ الطبقة مدينة تخريب بأن اعتقادهم ذلك (واستتبع ١٢٣٠ق.م
أوسيشكني، يد عىل كبريًا تغيريًا حاليٍّا تغري قد ٦ الطبقة تدمري تاريخ ولكن أسبق)56
مزالج من جزءًا كانت أنها يُْحتََمل الربونز، من لَُويَْحة اكتشاف عىل األساس يف استناًدا
ألغراض مخبأ من جزءًا كانت اللَُّويَْحة هذه الثالث. رمسيس خرطوشة عليها باب،
تدمري ُحطام تحت بإحكام عليها وُمْغَلًقا مطمورة كانت معيبة أو مكسورة برونزية

57.٦ الطبقة مدينة
الغرض لهذا الَكْشف سياق يدلُّ َمِجدو، يف الثالث رمسيس أقالم حافظة حالة يف كما
الثالث؛ رمسيس عهد بعد أو أثناء وَقع قد يكون أن بد ال املدينة تدمري أن عىل الخيش يف
حقيقة إىل استناًدا ١١٥٠ق.م، حوايل بأنه التدمري تاريخ أوسيشكني حدَّد البداية يف لذلك
للعرش الثالث رمسيس اعتالء قبل ُصِنَعت قد الربونزية اللويحة تكون أن يُمكن ال أنه
تُْكَرس ثم تُستَْخَدم، «ألن كافيًا وقتًا يُتيح أن يجب املرء بأن واعتقاده ١١٨٤ق.م، يف
أو املعيبة الربونزية األغراض ضم الذي املخبأ هذا يف جانبًا وتوضع منها يُتََخلَّص وأخريًا

املكسورة.»58
الرابع لرمسيس جعراٍن عىل العثور إىل استناًدا ١١٣٠ق.م، إىل التاريخ عدَّل ذلك بعد
مع املقارنة وعند سابقني، بريطانيني بني منقِّ يد عىل املستوى، هذا يف ربما املوقع، يف
كان ربما إذن الوقت، ذلك طوال بقيت قد مجدو كانت إذا بأنه َدَفع ،٧ الطبقة مجدو
يحتمل أنه مفادها مالحظة مؤخًرا آخر باحث أورد لالخيش.59 بالنسبة كذلك الحال
القراءة أن عىل شدَّد ولكنه الخيش، يف ٥٧٠ املقربة يف الرابع لرمسيس آخر جعران وجود
الكشف ملوقع الطبقي التصوير وأن مؤكَّدة، ليست الواقع يف الجعرانني كال عىل الواردة

تماًما.60 واضًحا ليس األول للجعران
عىل واضًحا ليس عليها، اطََّلعنا التي األخرى املواقع حالة يف مثلما أخرى، مرًة لذلك،
ما فكل الخيش؛ يف حدوثه تاريخ حتى أو التدمري، يف املتسبِّب ماهية، أو هوية، اإلطالق
يرصح حسبما الثالث. رمسيس حكم بعد أو أثناء حدث أنه ثقة بكل قوله بالفعل يُمكنُنا
ولكن العزم، وشديد قويٍّ عدوٍّ يد عىل ٦ املستوى تخريب إىل األدلة «تُشري أوسيشكني:
يتعلق فيما وال العدو ذلك وهوية بطبيعة يتعلق فيما مباًرشا دليًال تقدم ال األثرية البيانات
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اقرتحوا السابقني الباحثني أنَّ إىل ويُنوِّه املدينة.»61 بسقوط املحيطة املبارشة باملالبسات
ولكنه الغزاة، البحر وشعوب إرسائيل، بني وأسباط املرصي، الجيش هم: حني مرشَّ ثالثة
… واحد برونزي سهم رأس باستثناء ملعركة، بقايا أيِّ عن يُْكَشف «لم أنه إىل أيًضا يُنوِّه

إس.»62 املنطقة يف األعمدة ذي املبنى يف عنه ُكِشف
كانت الخيش ألن التدمري؛ يف املتسبِّبون هم املرصيون يكون أن ح املرجَّ غري من
من تبنيَّ كما معهم، نشًطا تجاريٍّا تداوًال تُْجري وكانت سيطرتهم فرتة أثناء مزدهرة
يزال ال األنقاض. يف عليها ُعِثر والتي ملكيَّة خراطيش عليها املنقوش األغراض من العديد
اعتقد كما التدمري، يف املتسبِّبون هم يُوشع قيادة تحت إرسائيل بنو يكون أن املحتمل من
أن يُْعتََقد كان عندما كان ذلك أن غري هوبكنز، جونز جامعة من أولربيت إف ويليام

١٢٣٠ق.م.63 عام نحو إىل يعود التدمري تاريخ
عن األرجح عىل املسئولون الفاعلون هم البحر شعوب أن يَعتِرب أوسيشكني أن غري
كانت التي توفِنل، أولجا حذو هذا يف يحذو وهو .٦ الطبقة بمدينة يتعلَّق فيما الدمار
بالفعل كانوا البحر شعوب أن عىل دليًال يقدم ال أنه إال الخيش.64 ملدينة سابقة بة ُمنقِّ
تسبَّب من إىل إشارة دون للتدمري، النهائية النتيجة نرى ببساطة فنحن املسئولون؛ هم
بشعوب يتعلق فيما للغاية ًرا متأخِّ يبدو ١١٣٠ق.م تاريخ فإن ذلك، عىل عالوة فيه.
إىل نُنوِّه أن ينبغي مجدو. تدمري مع الحال هي كما تماًما تقريبًا، عقود بأربعة البحر،
يف ووضعه مجدو بتدمري الخيش تدمري ربط يف مصيب غري يكون قد أوسيشكني أن
يكون قد وبذلك االثنني، بني الربط إىل يدعو وجيه سبب ثمة فليس املتأخر؛ التاريخ هذا
يكن لم إذا ذلك، قبل حتى ربما (أو ١١٥٠ق.م حوايل وهو األصل يف اقرتحه الذي التاريخ
من بدًال تبنِّيه ينبغي الذي هو طويل) لوقت استُْخِدم قد الربونزي الثالث رمسيس مزالج

ذلك.
.٦ الطبقة مدينة تدمري يف تسبَّب الذي هو هائل زلزال يكون أن أيًضا املحتَمل من
محاَرصة يبدو ما «عىل األعمدة ذي املبنى يف ُقِتلوا الذين األربع األشخاص جثث عىل ُعِثر
الثانية يف طفل، كان منه.» الهروب يُحاِولون كانوا بينما الساقط الركام تحت ومسحوقة
بينما األرض»، عىل يَزحف وهو مات أو وجهه عىل َعٍل من أُلقَي «قد عمره من الثالثة أو
أنه بحقيقة ُمقِرتنة املالحظات، هذه األرض.»65 عىل سقط أو به أُلقَي «قد رضيٌع كان
ربما مثلما البرش، وليس الطبيعة مسئولية إىل تُشري الركام، يف أسلحة أي عىل يُْعثَر لم
الفرضية هذه يُعاِرض ر.66 املتأخِّ الربونزي العرص نهاية قرب أخرى مواقع يف األمر كان
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مائلة. أو متصدِّعة كجدران زلزال، حدوث عىل آخر دليل عىل يْعثُروا لم بني املنقِّ أن حقيقُة
لِب للسَّ تعرَّض قد بي املنطقة يف بُني الذي الجديد الكنعاني املعبد أن يبدو ذلك، عىل عالوة

برشي.67 ل تدخُّ إىل يُشري أنه يبدو قد مما بالنريان، تدمريه قبل والنَّهب
مدينة ر دمَّ من ُهوية واضًحا ليس ومجدُّو، حاصور حالة يف كما أنه، القول مجمل
التي هي تكون أن يُمِكن البحر فشعوب لالخيش. األقدم ٧ الطبقة مدينة وال ٦ الطبقة
يد عىل ُخرِّبَتا قد تكونا أن ويُمكن كذلك، األمر يكون أالَّ ويُمِكن املدينتني، كلتا خربت
«بينما كورنيل: جامعة من وينشتاين جيمس قال وكما تماًما. ُمختِلف آخر يشءٍ، أو أحٍد،
جنوب يف املرصية العسكرية املعاقل إنهاء عن املسئولة هي تكون أن البحر لشعوب يُمكن
البحر شعوب غري أخرى مجموعات تكون أن باحتمال نسمح أن علينا فلسطني، وغرب

البالد.»68 من أخرى مناطق يف املوجودة املواقع دمار عن املسئولة هي

الخمس الفلستيني مدن (3-4)

يف اعتُِرب التي تلك ذلك يف بما كنعان، جنوب يف الكائنة املواقع خاصٍة بأهميٍة يتَّسم مما
الخمس، الفلستيني مدن عليه يُطَلق ما إىل تَنتمي أنها أخرى مواضع ويف املقدس الكتاب
وَجت، وعقرون، وأشدود، (عسقالن)، أْشَقلُون الرئيسية: الخمس الفلستية املواقع وهي

وغزة.
عقرون يف األقدم الكنعانيتان املدينتان َرت ُدمِّ املتأخر، الربونزي العرص نهاية يف
كامل شبه تغريُّ فيها حدث جديدة مستوطنات بهما واْستُبِْدل عنيًفا تدمريًا وأشدود
وأدوات االستحمام، وأحواض واملواقد، الفخارية، األعمال ذلك يف بما املادية، الثقافة يف
ألُناس كبري ق تدفُّ إىل وإما السكان يف تغريُّ إىل إما يُشري هذا أن يبدو والعمارة. املطبخ،
من املرصية القوات وانسحاب كنعان انهيار أعقاب يف — الفلستيني كانوا ربما — جدد

املنطقة.69
املشاركة واملديرة القدس يف العربية الجامعة يف الفخرية األستاذة دوثان، ترود تصف
نهاية املعارصة، ِمْقِنع تل منطقة عند تقع التي عقرون، يف التنقيب لعمليات السابقة
أو العلوية املدينة األول، الحقل «يف ييل: كما عقرون يف ر املتأخِّ الربونزي العرص مدينة
الكنعانية ر املتأخِّ الربونزي العرص ملدينة الكامل التدمري نتتبَّع أن يُمكننا األكروبوليس،
للتني وآثار اللَِّبن، الطوب من ضخم تخزين مبنى فبقايا جيل؛ التدمري هنا بالنريان.
الطوب تحت مدفونة جيًدا، حفًظا محفوظة كبرية وصومعة التخزين، ِجرار يف والعدس
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العرص مستوطنة أنقاض فوق مستوية الجديدة الفلستية املدينة تقبع … املنهار اللَِّبن
األوسط الربونزي العرص ملدينة املفتوحة الحقول وعىل العلوية املدينة يف املتأخر الربونزي

السفلية.»70
مؤخًرا جرت تنقيب عمليات وثََّقت حيث أْشَقلُون، يف نشأ قد مماثًال وضًعا أن ويبدو
خالل ما وقت يف فلستي بحري ميناء إىل مرصي عسكري معقل من املستوطنة تحول
مبارشة، الثالث رمسيس حكم بعد ربما امليالد؛ قبل عرش الثاني القرن من األول النصف
غري عليها. ُعِثر التي خرطوشته، عليها املنقوش العديدة، الجعارين من يُستشف حسبما
من يتبنيَّ أن للمرء يُمكن ما بقدر األقل عىل سلميٍّا، كان أْشَقلُون يف التحول أن يبدو أنه
ألنماط املفاجئ «الظهور بون املنقِّ وصف تاريخه. حتى ُكِشَفت التي املحدودة املساحة
وتحديًدا اليدوية، والصناعات الغذاء، ونوعية والخزفيات، العمارة، يف تظهر جديدة ثقافية
ويصفونها الفلستيني، وتحديًدا البحر، بشعوب التغيريات هذه يربطون إنهم النسيج.»

امليسيني.71 العالم من هجرات نتيجة بأنها
املتأخر الربونزي العرص نهاية يف كنعان يف الوضع لهذا فهمنا كان فربما ذلك، ومع
مجيء عن ١٩٩٥ عام املنشور الكالسيكي املقال أن من الرغم عىل التطور. يف آخذًا يزال ال
بأنهم الفلستيني يصف هارفرد، جامعة من ستاجر الري كتبه الذي كنعان، إىل الفلستيني
عساف فإن أنحائها.»72 كافة إىل حياتهم نمط وينقلون األصليِّني السكان مدن رون «يُدمِّ
كما التقليدية، الصورة لهذه معارًضا موقًفا مؤخًرا اتخذ حيفا جامعة من ياسور-النداو

أدناه. سنرى

الرافدين بالد يف التدمري عمليات (5)

بابل، تشمل متعدِّدة مواقع يف التدمري عىل أدلة رؤية يُمكن الرافدين، بالد يف رشًقا حتى
أن تحديًدا نعرف البحر. شعوب غري أخرى قوى ذلك يف امُلتسبِّب أن الواضح من ولكن
ملِكِهم قيادة تحت املرة هذه إيران، غرب جنوب من ًدا مجدَّ زَحَف الذي العيالمي، الجيش

الخراب. هذا من بعٍض يف األقل عىل تسبَّب ناخونته، شوتروك
حتى وحكم ١١٩٠ق.م يف العيالمي العرش إىل وَصل قد ناخونته شوتروك كان
ذات كانت اإلقليم) يف األخرى املمالك (كشأن عيالم أن يبدو أنه من الرغم عىل ١١٥٥ق.م
فإنها املتأخر، الربونزي العرص معظم خالل العاَلمية الساحة عىل ما حدٍّ إىل هاميش دور
من ناخونته شوتروك تزوج الزواج. طريق عن الكربى املمالك ببعض صلة عىل كانت
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من ج تزوَّ قد أحدهم كان إذ أسالفه؛ من كثريون فعل مثلما تماًما بابيل، كييش ملك ابنة
كوريجالزو؛ أخت آخر ج وتزوَّ امليالد؛ قبل عرش الرابع القرن يف األول كوريجالزو ابنة
ناخونته شوتروك أم كانت القرن. نفس من الحق وقت يف بورياش بورنا ابنة ثالث وتزوج
املنقبون اكتشف وكما الكييش، البالط إىل كتبها رسالة يف يُطلعنا كما كيشية، أمرية نفسه

بابل.73 يف األملان
رغم البابيل، العرش بتويل يتعلق فيما تخطِّيه جرى أنه من يَشتكي الرسالة، هذه يف
يكتب: إذ جليٍّا استياؤه ويتضح الوالدة. بحكم ذلك يف بما للمنصب، تماًما مؤهًال كونه
(؟) وملك ملك، سليل ملك، حفيد ملك، ابن ملك، وأنا بابل، بالد عرش عىل أجلس ال «ملاذا
ثم العظيم؟» كوريجالزو العظيم للملك الكربى االبنة وحفيد [عيالم]، وبالد بابل بالد
وأُهِلك [َريُِّكم]، قنوات وأوقف حصونكم، وأُحطِّم مدنكم، ر «سأَُدمِّ قائًال: باالنتقام، يُهدِّد
األسفل] إىل سأسحبُكم [ولكنَّني السماء، إىل تصعدوا أن «يُمكنكم ويُضيف: بساتينكم»،
من أعىل] إىل سأسحبكم [ولكنني الجحيم، إىل تهبطوا أن ويُمكنُكم ثيابكم، أهداب من

شعركم!»74
بامللك وأطاح املدينة عىل واستوىل بابل، فغزا ١١٥٨ق.م، يف بتهديداته وىفَّ وقد
سوسة مدينة إىل أيًضا جلب أنه به يشتهر ما وأكثر العرش. عىل ابنَه وضع ثم الكييش،
َحَجر من نُْصبًا تشَمل بابل، من الغنائم من هائلة كميات عيالم عاصمة (شوشان)
باإلضافة حمورابي، رشيعة عليه منقوش تقريبًا، أقدام ثماني إىل طوله يصل ايُوَرايْت، الدَّ
أخرى. عديدة وأغراض سني، نارام األسبق األكادي امللك يخصُّ تذكاري نٍرص نصب إىل
سوسة يف الفرنسية التنقيب عمليات أثناء ١٩٠١ عام يف الحًقا األغراض هذه اكتُشفت

اللوفر.75 متحف يف حاليٍّا، معروضة هي حيث باريس، إىل وأُرِسَلت
وبالد مملكة يف رغبته يبدو ما عىل هو ناخونته شوتروك حملة وراء الدافع كان
رشق منطقة يف جارية كانت التي االضطرابات استغالل أحسَن قد يكون وربما بابل،
أن يُمكن تقريبًا أحد ثمة يكن لم أنه عرف أنه ا جدٍّ املحتَمل ومن الوقت. هذا يف املتوسط
اضطَلَع التي التالية الحمالت أن ا جدٍّ ح املرجَّ ومن للمساعدة. طلبًا الكييش امللك إليه يلجأ
أن بحقيقة األخرى هي تأثَّرت قد الرافدين بالد يف وحفيده ناخونته شوتروك ابن بها
ومع كثريًا. أضعف صارت وإما موجودًة تَُعد لم إما السابقة القرون يف الُعظمى القوى
األنشطة بهذه املرتبطة التدمري، عمليات من أي يُنَسب أن يُمكن ال أنه الواضح فمن ذلك،

البحر. شعوب إىل العسكرية،
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األناضول يف التدمري عمليات (6)

الجزم يصعب ًدا، مجدَّ ذلك، ومع الوقت. هذا يف األناضول يف املدن من عدٌد أيًضا ر ُدمِّ
البحر شعوب إىل املدن بهذه لحق الذي الدمار تقليديٍّا نُِسب ومجدًدا حالة؛ كل يف بالسبب
اإلضافية التنقيب أعمال حاليٍّا تُبِْطل الحاالت، بعض يف أدلة. بال أو تُذَْكر ال أدلة إىل استناًدا
تل موقع يف املثال، سبيل عىل واالفرتاضات. اإلسنادات هذه الحقون بون ُمنقِّ يُجريها التي
اعتقد الحالية، السورية الرتكية الحدود من بالقرب يقع الذي القديمة، أالالخ عطشانة،
١١٩٠ق.م عام يف البحر شعوب يد عىل َرت ُدمِّ ١ املستوى مدينة أن وويل ليونارد السري
جامعة من ينري أصليهان بها قاَمت التي العهد، الحديثة التنقيب عمليات معظم أن غري
إىل وتُشري امليالد قبل عرش الرابع القرن إىل املستوى هذا تاريخ تحديد أعادت شيكاجو،
البحر شعوب غارات قبل ١٣٠٠ق.م، عام بحلول معظمها هجروا قد املدينة سكان أن

طويل.76 بوقت املحتملة
حاتوسا، ١٢٠٠ق.م، عام بعد الدمار بها لحَق التي األناضولية املواقع تلك أشهر من
املؤكَّد، من أنه إال الغربي. الساحل عىل وطروادة الداخلية، الهضبة عىل الحيثيني عاصمة

البحر. شعوب صنيع من يكن لم التدمري أن للشك مجاًال يدع ال بما الحالتني، يف

حاتوسا (1-6)

القرن بداية من قليل وقٍت بعد وُهِجَرت َرت ُدمِّ حاتوسا الحيثية العاصمة أن الواضح من
وَخبٍَث َلِبن، وطوب م، متفحِّ وخشب «رماد، عىل بون امُلنقِّ عثر امليالد. قبل عرش الثاني
ليس ذلك، ومع للحريق.»77 الشديدة الحرارة بسبب اللَِّبن الطوب ذاب عندما تََشكَّل
الذين واملؤلفني الباحثني أن من الرغم عىل املدينة. ر دمَّ من هوية اإلطالق عىل واضًحا
حد إىل استناًدا البحر، شعوب عىل بالالئمة يُلقون ما غالبًا املتخصصني لغري يكتبون
بدءًا جيوشهم، مواجهة يف يصمد أن بلد أي يَستطع «لم الثالث رمسيس عبارة عىل كبري
بها يُْقَصد كان الحالة هذه يف «خاتي» كانت إن نعرف ال الواقع يف فإننا «… خاتي من

تحديًدا.78 حاتوسا إىل أم عموًما الحيثيني إىل اإلشارة
قد أنها حاليٍّا يبدو أنه وخاصة حاتوسا، سقوط توقيت بدقة واضًحا ليس أيًضا
كورونتا، عمه البن موالية ُقوى يد عىل ربما الرابع، توداليا حكم خالل ما وقٍت يف هوجمت
جامعة من البارز، العالم أشار وكما العرش.79 يغتصب أن حاول قد يكون ربما الذي
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الذي الزمن يستند ما عادًة االبن، هوفنر هاري الحيثية، الحضارة يف ص املتخصِّ شيكاجو،
حدث قد هذا يكون أن بد ال الذي التاريخ (أي قبله حدث قد تدمري آخر يكون أن بد ال
عىل شأنه من ما وهو ١١٧٧ق.م، عام يف الثالث رمسيس بها أدىل التي العبارة عىل قبله)
١١٨٠ق.م إىل ١١٩٠ من ربما ذلك، عىل سابق وقٍت يف التدمري تاريخ يَجعل أن األرجح

دقيقة.80 الثالث رمسيس عبارة كانت حد أيِّ إىل يقينًا نعرف ال ذلك، ومع تقريبًا.
الحيثية الحضارة يف صون املتخصِّ العلماء كان العرشين، القرن ثمانينيَّات بحلول
الكاشكا، قبائل وهو، أال وأشهر، أقدم عدوٍّا بأن القول يف جادِّين الباحثني من وغريهم
ذلك من بدًال مسئوًال كان الحيثية، لألرايض قي الرشَّ الشمال جهة موجودة كانت التي
يَسبق وقٍت يف ذلك، قبل املدينة وخرَّبت نهبَت املجموعة هذه أن يُعتَقد املدينة. تدمري عن
الحيثيُّون هَجر عندما امليالد، قبل عرش الثالث القرن أوائل يف قادش معركة مبارشًة
باسم يُعرف إقليم إىل السنوات، من لعدد جنوبًا بكاملها عاصمتهم ونقلوا مؤقتًا حاتوسا
يوًما: ِبنسلفانيا جامعة من مويل جيمس كتَب كما ألنه منطقيًة؛ أكثر هذا تارهونتاسا.81
التحصيناِت البحر] شعوب [أي البحر غزاُة ر دمَّ كيف تفسري دوًما الصعب من «كان
هذا يومنا يف يبدو فيما البحر من األميال مئات بُعد عىل تقع التي لحاتوسا، … الضخمَة

األناضول.»82 لوسط املرتفعة الهضبة من ما نوًعا معزوًال جزءًا
عىل أتَت شديدة، نريان بفعل رت ُدمِّ حاتوسا من أجزاءً أن إىل األثَرية األدلة تشري
ذلك، ومع والحصون. امُللك مقر إىل باإلضافة والسفىل، الُعليا املدينتنَي من كلٍّ من أجزاء
القرص ذلك يف بما ُدمرت، التي هي وحدها العامة املبانَي أن اآلن الواضح من أصبح فقد
أن قبل تُنَْهب، ولم أُخليَت، قد املباني هذه كانت املدينة. بوابات من وبعٌض املعابد، وبعض
والسفىل العليا املدينتني من كلٍّ يف الداخلية األحياء عىل يظهر ال بينما النريان، فيها تَُرضم
سيهر، يورجن هو العهد، حديث تنقيب عمليات مدير اقرتح اإلطالق.83 عىل لدمار آثار أيُّ
كانوا املالكة العائلة أفراد إن حتى الوقت، لبعض ُهِجَرت أن بعد إال تُهاَجم لم املدينة أن
كان إن طويل. بوقٍت األخري التدمري قبل آخر مكاٍن إىل وانتقلوا ممتلكاتهم كل أخذوا قد
املسئولون هم بعيد، زمن منذ الحيثيني أعداء الكاشكا، يكون أن احتمال فإن كذلك، األمر
أنه رغم ذلك، عن املسئولة البحر شعوب تكون أن احتمال من أكرب الِفعيل التدمري عن
خالل من بشدٍة الحيثية اإلمرباطورية أُضِعَفت أن بعد إال يحدث لم ذلك أن املحتَمل من

الدولية.84 التجارة خطوط وقْطع واملجاعة، كالجفاف، أخرى؛ عوامل
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معروفة مواقع ثالثة يف للعيان الواضح للتخريب املحتَمل التفسري نفس إعطاءُ يُمكن
وأليشار، هويوك، أالجا وهي: حاتوسا؛ من َمعقول قرب عىل األناضول وسط يف أخرى
ليس أنه رغم تقريبًا، الوقت هذا نفس يف النريان بفعل كلها َرت ُدمِّ لقد هويوك. وماسات
عن مسئوًال تماًما، مختلف آخر أحد أو البحر، شعوب أو الكاشكا، كان إذا ما واضًحا
املدينتني أن إال األناضول، رشق جنوب يف وطرسوس، مرسني مدينتا أيًضا رت ُدمِّ ذلك.
كراوجالن، موقع الوقت هذا يف أيًضا ر ُدمِّ الحًقا.85 استيطانهما إىل السكان وعاد تعافيتا
عىل وُعِثر األناضول، وسط منطقة يف حاتوسا غرب ا جدٍّ بعيد غري موضع يف يقع الذي

مسئوًال.86 كان من هوية واضًحا ليس مجدًدا ولكن التدمري، طبقة يف جثث
األسرتايل الباحث أشار الواقع، يف األناضول. يف الغرب جهَة نسبيٍّا صغريٌ تدمريٌ يوجد
يف تنحرص األناضول] [يف النريان بفعل رة املدمَّ املواقع أن «يبدو أنه إىل برايس تريفور
غربًا. الكارثة تلك مثل وجود عىل أدلة يوجد ال … مراسانتيا نهر رشق الواقعة املناطق
مواقع من قليًال عدًدا فقط أن إىل األثرية التنقيب عمليات من املستقاة املؤرشات تشري

فحسب.»87 سكانه هجره فقد أغلبها أما بالفعل؛ ر ُدمِّ الحيثي العاَلم

طروادة (2-6)

عرش الثاني القرن أوائل يف النريان بفعل ر ُدمِّ الذي الغرب يف الواقع الوحيد املوقع كان
لألناضول.88 الغربي الساحل عىل الواقعة ٧إيه، طروادة وتحديًدا طروادة، هو امليالد قبل
حوايل أنه عىل تدمريها تاريخ حدد سينسيناتي، جامعة من ب املنقِّ بليجن، كارل أن ومع
امليسينية، الفخارية األعمال يف مرموقة خبرية وهي ماونتجوي، بينلوبي فإن ١٢٥٠ق.م،
قاطنو أخذ ببساطة ١١٨٠ق.م89 إىل ١١٩٠ من أنه عىل التاريخ تحديد حاليٍّا أعادت قد
عام يف ربما زلزال جراء رت ُدمِّ أنها يُحتَمل التي ٦إتش، طروادة بقايا املدينة هذه
التي الضخمة فاملنازل لذا املدينة؛ بناء وأعادوا سابًقا، بتفصيل ناقشنا كما ١٣٠٠ق.م،
عائالت وكانت فاصلة جدران فيها منصوبًا كان ٦ طروادة أثناء باألساس مبنيًة كانت
عىل املساكن بليجن رأى املايض. يف كان كما فقط واحدة عائلة من بدًال فيها تعيش عديدة
أن هو بديًال اقرتاًحا تقرتح ماونتجوي ولكن الحصار، تحت كانت املدينة أن عىل دليل أنها
األطالل.90 بني املقامة املؤقتة األكواخ ببعض الزلزال، من التعايف يُحاِولُون كانوا السكان
الذي الدليل من يتبنيَّ كما الحصار، تحت األمر نهاية يف املدينة أصبحت فقد ذلك، ومع
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توبنجن، جامعة من كورفمان مانفريد لطروادة، التايل ب املنقِّ وكذلك بليجن عليه عثر
.٢٠٠٥ إىل ١٩٨٨ من املوقع يف ب نقَّ الذي

يف غائرة سهام رءوِس وعىل ٧إيه طروادة شوارع يف جثٍث عىل املنقبنَي كال عثر
قال املواضع أحد يف قتال.91 يف َرت ُدمِّ قد كانت بأنها مقتنًعا كالهما وكان الجدران،
التي طروادة، يف بعيد أمٍد من الضائعة السفىل املدينة مكان أيًضا اكتشف الذي كورفمان،
بالنار. ُمتعلِّقة كارثة ووجود الحريق هو «الدليل عنها: غفلوا قد السابقون املنقبون كان
السادسة يف أنها اعتُقَد فتاة، عىل املثال، سبيل عىل عثرنا، فقد عظمية؛ هياكل يوجد إنه ثم
النار بفعل ُمحِرتقة كانت واألقدام مدفون، نصفها عمرها، من عرشة السابعة أو عرشة
ومن الحرب خرسوا لقد نفسها. تحمي ُمداِفعة مدينة كانت محاَرصة. مدينة كانت …

ُهِزموا.»92 قد أنهم الواضح
هم امليسينيني بأن القول الصعب من التدمري هذا تاريخ يَجعل فقد ذلك، ومع
قصور كانت إذا إال «اإللياذة»، يف طروادة حرب عن هومريوس قصة يف كما املسئولون،
هو محدَّد لسبب والتدمري للهجوم تتعرَّض كانت لليونان الرئييس الرب يف هناك امليسينيني
شعوب أن ماونتجوي تقرتح الواقع يف طروادة. يف يُقاتلون غائبني كانوا محاربيهم كل أن
ينسجم أن القول هذا شأن من ٧إيه. طروادة ُروا دمَّ الذين هم امليسينيني، وليس البحر،
تُقدِّم ال ولكنَّها فقط، أعوام بثالثة ذلك بعد البحر لشعوب الثالث رمسيس ذكر مع جيًدا

تكهنات.93 عن عبارة تزال ال التي فرضيتها، تؤيِّد قويًة أدلًة

الرئييسلليونان الرب يف التدمري عمليات (7)

هم كانوا ألنهم ذلك يكون فقد ٧إيه؛ طروادة تدمري يف ضالعني امليسينيون يكن لم إذا
يف عام بشكٍل عليه املتَّفق من تقريبًا. الوقت نفس يف عليهم للهجوم يتعرَّضون أيًضا
كثرية ميسينية ومواقع وثيفا، وبيلوس، وَميديا، وترينز، ميسيناي، أن الباحثني أوساط
تقريبًا، الوقت هذا نفس يف التدمري عمليات بها لحَقت لليونان الرئييس الرب يف أخرى
األمر، واقع يف امليالد.94 قبل عرش الثاني القرن وأوائل عرش، الثالث القرن نهاية يف أي
قاتمة صورة ٢٠١٠ عام يف ميدلتون جاي الربيطاني اآلثار عالُم مؤخًرا ه نَرشَ مسٌح يُقدم
١١٩٠ق.م: وحتى ١٢٢٥ من الفرتة أثناء لليونان الرئييس الرب يف وقع الذي للتخريب
وكاتسينجري، وترينز، ميسيناي، يف تدمري عمليات يوجد كان وكورينثيا أرجوليد «يف
إقليم ويف بيلوس؛ يف ميسينيا، إقليم ويف مينياليون؛ يف الكونيا، إقليم ويف … وإريا وكوراكو
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وجال وأورخومينوس، ثيفا، يف وفوكيس، بيوتيا إقليمي ويف ديمايون؛ تيخوس يف آخايا،
أرجوليد إقليما تدمري: دون سكانُها هجرها قد التالية املواقع أن يبدو حني يف وكريسا، …
أجيوس الكونيا: وإقليم وتسونجيزا؛ وجونيا، وزيجوريس، وبروزيمنا، بريباتي، وكورينثيا:
وفوكيس: بيوتيا وإقليما براورون؛ أتيكا: وإقليم نيتشوريا؛ ميسينيا: وإقليم استيفانوس؛
من الفرتة أثناء إضافية تدمري عمليات وجود كذلك ميدلتون يالحظ كما إتروسيس.»95

وكينوس. وليفكاندي، وترينز، ميسيناي، يف ١١٣٠ق.م وحتى ١١٩٠
يبدو ،١٩٦٠ يف قديًما ماور، برين كلية من النج، وميبل بليجن كارل كتب ومثلما
االنتشار واسع تدمري لوحظ فقد امليسيني؛ التاريخ يف عاصفة «فرتة كانت الفرتة هذه أن
لكارثة األخرى هي ترينز تعرََّضت خارجه. وكذلك امُللك مقر داخل يف ميسيناي يف بالنار
نفس يف وأُحِرق للنهب باملثل تعرَّض قد ثيفا يف القرص أن املحتَمل ومن النوع. نفس من
قط: ذلك بعد ر تُعمَّ ولم تماًما، وُهِجَرت كثرية، أخرى مستوطنات َرت وُدمِّ الحقبة. تلك
… وزيجوريس … وبروزيمنا … بريباتي نذكر أن يُمكننا ذلك عىل األمثلة أشهر ومن
يَرْون الباحثني بعض أن رغم حدث، عنيًفا شيئًا أن الواضح من أصغر.»96 أخرى وأماكن
يعتقد ١٢٥٠ق.م منذ بدأ قد كان انهياٍر أو النحالٍل النهائية املراحل مجرد أنه عىل هذا
حال بأي يكن لم القصور «تدمري أن املثال، سبيل عىل دارتمث، جامعة من روتر جرييمي
كان وإنما إيجه، منطقة يف األزمات من قرن يف تسبَّبت عة متوقَّ غري كارثة األحوال من
عرش الثالث القرن منتصف من امليسيني بالعالم ت أََلمَّ االضطراب من ممتدة لفرتة تتويًجا

بعده.»97 وما

بيلوس (1-7)

أن يعتقد البداية يف ب املنقِّ كان الذي القرص، تدمري تاريخ حاليٍّا يُحدَّد ما عادًة بيلوس، يف
ُحدِّد ألجلها التي األسباب لنفس ١١٨٠ق.م، بحوايل ١٢٠٠ق.م، حوايل إىل يرجع تاريخه
الفخارية األعمال تاريخ تحديد إعادة إىل استناًدا أي ٧إيه، طروادة لتدمري أقرب تاريٌخ
جانب من عنٍف، عن نتج تدمريه أن عامة بصفة يُفرتض األطالل.98 يف عليها ُعِثر التي
أنه يبدو والذي املوقع، يف األخرية باملستويات املقرتن االحرتاق من كبري قدر يوجد ألنه
أورد القرص، يف التنقيب لعمليات األول املوسم أثناء ،١٩٣٩ يف سكانه. من بعده أُْخيل
الداخلية األبواب ألن الشدة؛ من كبري قدر عىل حريًقا كان أنه بد «ال تقول: مالحظًة بليجن
ِكْلس، إىل الصخور وتحولت الشكل، محدَّدة غري كتل إىل انصَهَرت قد كثرية مواضع يف
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من سميكة طبقٌة األرضيات يكسو الذي م امُلَفحَّ املسود والرماد األنقاض عىل وتستقر
الطوب لقوالب املتفتت الحطام أنه املحتمل من محروق، أحمر لون ذي جاف أملس تراب

الفوقية.»99 البنية منها تتكون كانت التي املادة يشكل ما يوًما كان الذي املتَقن غري
جاك الحًقا أشار فحسبما األولية؛ انطباعاته تأكد من الالحقة التنقيب عمليات زادت
يف الكالسيكية للدراسات األمريكية للمدرسة السابق واملدير سينسيناتي جامعة من ديفيز
املوجودة بي الخطي بالنظام املكتوبة األلواح أن لدرجة بشدة الرئييس املبنى «احرتق أثينا:
كتب ذابت.»100 التخزين حجرات من بعض يف الِجرار إن بل احرتقت، األرشيف غرفة يف
بواسطة التخريب عىل واضحة أدلة ظهرت … مكان كل «يف أن ١٩٥٥ يف نفسه بليجن
الحجرية، الجدران بناء يف بإفراط، بل بَكثرة، ضخمة خشبية ألواح استخدام ر وفَّ النار.
يف ُمتداعية أطالل من كومة إىل بكامله البناء ل وتحوَّ للنريان، تقريبًا محدود غري وقوًدا
ُحليٍّا أذاب إنه بل ِكْلِسية، أحجار إىل الصخور ل حوَّ أنه حرارته شدة من بلغ حريق

ذهبية.»101
بي الخطي النظام ألواح يف إشارات وجود األحيان بعض يف سابقون باحثون أبَرَز
أثناء متمركزون للبحر» «مراقبون يوجد كان بأنه تُوحي والتي املوقع يف عليها ُعِثر التي
بُون ويرتقَّ ينتظرون كانوا أنهم وافرتضوا املوقع، يف للوجود األخرية السنوات) (أو السنة
كان إن وحتى تُوثُِّقه، األلواح تلك كانت الذي ما واضًحا ليس أنه غري البحر. شعوب

مراقبتهم.102 من الغرض أو السبب نعرف ال البحر، يراقبون بيلوس سكان
ليس ولكن ١١٨٠ق.م، حوايل كارثي حريق يف بيلوس يف القرص ر ُدمِّ باختصار،
هذا يف ُخرِّبَت التي األخرى املواقع كشأن فيه. املتسبِّب هوية أو الحريق سبب واضًحا

الطبيعة. بفعل ذلك كان أو البرش من الفاعلون كان إذا مما نني متيقِّ لسنا الوقت،

ميسيناي (2-7)

حوايل يف امليالد، قبل عرش الثالث القرن منتصف أثناء هائل لدمار ميسيناي تعرَّضت
حوايل يف ثاٍن، دماٌر أيًضا ثمة وكان زلزال. جراء وقع قد يكون ربما والذي ،١٢٥٠ عام
كربى. كقوة املدينة بنهاية إيذانًا كان ولكنه سببه يُْعَرف ال بقليل، ذلك بعد أو ١١٩٠ق.م
الرئيسيني املديرين أحد ذكر الحريق. هي األخري التدمري لهذا امُلَميِّزة السمة كانت
أن بنسلفانيا جامعة من إياكوفيديس سبريوس الراحل ميسيناي، يف التنقيب لعمليات
مركز يف متزامنة، بالرضورة تكن ولم معينة، بمواضع محدودة كانت اندلعت، «نريانًا
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… الثاني باناجيا ومنزل الغربي، الجنوبي املبنى من وجزء تسونتاس، ومنزل العبادة،
حفظ عىل النريان شدة «ساعدت املثال، سبيل عىل العبادة، مركز يف القرص.»103 وربما

محورها.»104 عن مائلة كانت وإن األصلية، حالتها يف الجدران هذه
من كتلة عىل بون امُلنقِّ عثَر القلعة، داخل املمر عىل عليه ُعِثر قريب، مستودع يف
خشبية وألواح الرماد، من وبقع محرتق، َلِبن وطوب متكلس، «حجر عىل احتوت الركام،
عىل وتستقر الرشقي، الجنوب جهة الحجرات مداخل تسدُّ «كانت الكتلة وهذه متفحمة»،
نفسه املصطبة جدار الرشقي.» الشمال جهة املصطبة جدار قبالة تقريبًا مرتين عمق
كان كثرية أماكن ويف التدمري، نريان عن نتََجت التي الشديدة الحرارة جراء ملتويًا «كان
الطوب جدران من جاء الركام أن بون املنقِّ استنتج األسمنت.» تماُسك درجة إىل وصل قد
كتلة هيئة «عىل انهارت والتي باألعىل، املصطبة عىل املوجودة باملباني املرتبطة اللَِّبن
تمرًدا أو غزاًة، كان سواء هذا، من أي سبب عىل يدلُّ ما يوجد ال ذلك، ومع ُملتِهبة.»105

حادثًا. أو داخليٍّا،
من فرينش إليزابيث هي ميسيناي، يف بني واملنقِّ الباحثني كبار من واحدة قالت
قلعة كانت سببه، كان أيٍّا مبارشة، ١٢٠٠ق.م» عام «تدمري «بعد كامربيدج: جامعة
غري تقريبًا كلها املباني كانت نجزم، أن يُمكننا ما بحسب لها. يُْرثَى حالة يف ميسيناي
أدلة ولدينا واسًعا انتشاًرا منترشين واالنهيار الحريق من كلٌّ كان لالستخدام. صالحة
ن نُخمِّ والذي الغربي املنحَدر من كبرية مساحات تُغطِّي الوحل من طبقة وجود عىل
فرينش من كالٍّ أن غري األنقاض.»106 عىل شديدة أمطار سقوط عن ناتًجا كان أنه
كان وإن ًدا، مجدَّ َرت ُعمِّ ألنها ميسيناي؛ نهاية يُمثِّل لم هذا أن إىل يُشريان وإياكوفيديس
«فرتة كانت هذه فإن إياكوفيديس، قال وحسبما مبارشة. ذلك بعد أصغر، نطاق عىل

وشدة.»107 خطر فرتة تكن لم ولكنها ُمتساِرعة وانتكاس انكماش
عىل أدلة يُقدِّم ال … األثري «السياق أن أيًضا الَحَظ إياكوفيديس أن االهتمام يُثري مما
عرش الثاني القرنني أثناء داخلية قالقل عىل أدلة وال ِنطاق أي عىل غزو عمليات أو هجرات
ولكن قطُّ املنطقة … تُهجر لم عنيفة. نهاية ميسيناي تُواِجه لم امليالد. قبل عرش والحادي
السياسية أهميتها فقدت قد القلعة كانت وبعيدة، خارجية أسباب بسبب الوقت، ذلك يف
بقاء ُممكنًا يَُعد ولم انهار، قد ومثلته ضمته الذي د املعقَّ املركزي النظام كان واالقتصادية.
وتدريجيٍّا ببطء املوقع خالله انهار عام، انحدار وبدأ ذلك من أكثر صنعها الذي النُُّفوذ
تسبَّب الذي ما إياكوفيديس، حسب واضًحا، ليس أخرى، بعبارة خرابًا.»108 صار حتى
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يتجنَّب ولكنه ١٢٠٠ق.م، عام بَُعيْد ميسيناي من كبرية أقساًما رت دمَّ التي النريان يف
التدريجي االنحدار يُعزى أن مفضًال أخرى، مأساوية أحداث أي أو الغزو عمليات فكرة
قد املدى. البعيدة والتجارة للقرص التابع النظام انهيار إىل التالية العقود أثناء للموقع

الفرضية.109 هذه صحة آَخُرون، آثار علماء األخرية اآلونة يف بها يقوم أبحاث، تُثِبت

ترينز (3-7)

أرجوليد إقليم يف ترينز يف التنقيب عمليات كانت ميسيناي، من قليلة كيلومرتات بُعِد عىل
عرش. التاسع القرن أواخر يف شليمان هاينريش أيام منذ تَجري لليونان الرئييس الرب يف
ماران جوزيف سجلها أحدثها ولكن تدمري، عمليات عىل أدلة وجود بني املنقِّ معَظم سجل

هايدلربج. جامعة من
املبنيني باسم يعرفان هيكلني عن التنقيب ماران تابع و٢٠٠٣، ٢٠٠٢ عاَمي يف
كالوس سلفه كان واللذين املوقع، يف فلية السُّ القلعة داخل عرش والخامس عرش الحادي
أن قبل فقط قصرية لفرتة يُستخدمان كانا أنهما ويُعتَقد منهما. أجزاء عن ب نَقَّ قد كيليان
ذلك بعد أو ١٢٠٠ق.م حوايل إىل تاريخه يَرجع التي التدمري أنقاض يف الدمار. بهما يلحق
صولجانًا تشمل والتي للغاية، لالهتمام املثرية األثرية القطع من عدد عىل عثر مبارشة،
صنعه/استخدمه أو مستوَرًدا يكون أن إما والذي مسماري، نقش عليه العاج من صغريًا

العصيبة.110 الفرتة هذه أثناء ترينز يف يعيش كان أجنبي
القرص دمرت [والتي] … بترينز أملَّت «كارثة نتيجة كان التدمري هذا أن ماران يُوِرد
استناًدا أنه بالفعل، كيليان اقرتح مثلما ويُضيف، السفلية.» القلعة يف الكائنة واملستوَطنة
كان للتدمري املحتَمل السبب فإن املباني، بعض يف الواضحة املتموِّجة» «الجدران إىل
هذا [حاليٍّا] أيدت قد املجاورة َميديا يف ًرا مؤخَّ جرت تنقيب «عمليات وإن قويٍّا، زلزاًال

التفسري.»111
أيًضا وأصاب ترينز دمر زلزاًال أن مفادها حجًجا طويل لوقت كيليان ساق وقد
مع آخرون أثريُّون يتَّفق وحاليٍّا ميسيناي؛ مثل أرجوليد، إقليم يف عديدة أخرى مواقع
وأساسات جدران له مبنًى بقايا من الدليل «يتألَّف كيليان: كتب الفرضية.112 هذه
املنازل جدران جراء وُدِفنوا ُقِتلوا ألشخاص عظمية هياكل إىل باإلضافة ومنحنية، مائلة

املنهارة.»113
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ربما والذي ١٢٥٠ق.م، حوايل يف كبري، بدمار أُصيبت ميسيناي أن بالفعل ذكْرنا
دامغة أدلة يوجد ييل، فيما التفصيل من بمزيد مبنيَّ هو كما زلزال. عن نتَج قد يكون
واحد زلزال جراء بالًغا ترضًرا الوقت هذا غضون يف اليونان يف عديدة مواقع ر ترضُّ عىل

فحسب. أرجوليد إقليم يف وترينز ميسيناي يف ذلك يكن ولم أكثر، أو
ترينز أن قاطع بشكٍل الجارية، التنقيب عمليات من األثرية، األدلة أظهرت ذلك، ومع
أخرى، عقود عدة دامت اإلشغال من أخرى لجولة تُستخَدم املدينة ظلت كليٍّا. ر تتدمَّ لم

فىل.114 السُّ املدينة يف وخاصة األجزاء، بعض يف كبرية بناء إعادة عملية حدوث مع

قربص يف التدمري عمليات (8)

عن املسئولني باعتبارهم البحر شعوب عاتق عىل باللوم أيًضا أُلقي املتوسط، رشق يف
املسألة أن السائد االعتقاد كان ١٢٠٠ق.م حوايل قربص، يف الربونزي العرص اضطرابات
املسئول حينئٍذ كان الذي كاراجورجيس، فاسوس كتب عاًما، ثالثني منذ وجلية. واضحة
رة املتأخِّ القربصية الحقبة نهاية قبيل ت تغريَّ … لمية السِّ «الظروف الجزيرة: عىل اآلثار عن
ِقبَل من امُلتفاِخر االدِّعاء نقبل ال قد أنَّنا من الرغم عىل ١٢٢٥ق.م]. حوايل [أي الثانية
تجاهل يُمكننا ال … كليٍّا دقيق ادِّعاء أنه عىل قربص عىل سيطرًة مارسوا بأنهم الحيثيني
أن املتوسط رشق يف لألوضاع يُمكن كان ما الثاني سابيليوليوما حكم أثناء أنه حقيقة

هادئة.»115 تكون
الرئييس الرب غادروا الالجئني» من كبرية «أعداًدا أن ُمقرتًَحا كاراجورجيس وتابع
نهابني أصبحوا وقد أسماها)، (كما امليسينية» «اإلمرباطورية انهارت عندما لليونان
إليهم ينسب وهو ١٢٢٥ق.م حوايل آخرين، بصحبة قربص إىل أخريًا ووصلوا وُمغامرين،
الكبريين املوقعني يف جرت التي تلك ذلك يف بما الوقت، ذلك يف قربص يف التدمري عمليات
مواقع مثل أخرى مواقع يف النشاط إىل باإلضافة الرشقي، الساحل عىل وإنكومي كتيون

وماروني.116 وسيندا، ديميرتيوس، وكاالفاسوس-أيوس ما-بااليوكاسرتو،
أثناء تحديًدا بُنَي إنه إذ خاص؛ بشكل االهتمام الصغري ما-بااليوكاسرتو موقع يُثري
كاراجورجيس، وَصف امليالد. قبل عرش الثالث القرن نهاية قبيل أي هذه، القالقل فرتة
عىل بحريٍّ رأٍس عىل حصني [عسكري] أمامي «موقع بأنه املكان املوقع، يف ب نَقَّ الذي
للرأس امُلنحِدرة بالجوانب طبيعيٍّا تحصينًا محصنًا كان ، بنيَّ وحسبما الغربي.» الساحل
من إال تحصينِه إىل حاجٌة ة ثمَّ يكن لم لذا بالبحر؛ جوانب ثالثة من ومحاًطا البحري
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أنشئوا من هم إيجه، منطقة من الغزاة أن واعتقد الرئييس. بالربِّ فيها يلتقي التي الناحية
يَمِض ولم الجيب، هذا من وكتيون إنكومي ذلك بعد اجتاُحوا والذين األمامي، املوقع هذا
ربما إيجه، منطقة من املستوطنني من ثاٍن ٍق تدفُّ يد عىل بدوره ر ُدمِّ حتى طويل وقٌت

الجزيرة.117 عىل دائمة إقامة أقاموا والذين ١١٩٠ق.م، حوايل
عىل أُنِْشئَت قد ُمماثلة أخرى أجنبية أمامية مواقع أو جيوبًا أن كاراجورجيس اعتقد
ُمستوَطنة أن الَحَظ املثال، سبيل عىل وبيال-كوكينوكريموس. سيندا مثل قربصية مواقع
تدمريًا َرت ُدمِّ إنكومي، وغرب مبارشة الساحل أمام الداخل يف تقع التي الحصينة، سيندا
فوق جديدة مباٍن وأُنِْشئَت جديدة طوابق أُضيفت ذلك بعد ١٢٢٥ق.م حوايل يف عنيًفا
من هم إيجه منطقة من القادمون الغزاة كان وربما مبارشة، هذه املحِرتقة التدمري طبقة

بذلك.118 قاموا
مع تتَّسق أن من بكثري أبكر هذه واإلعمار التدمري عمليات تكون فربما ذلك ومع
أو ١٢٠٧ق.م يف مرنبتاح ذكرها التي تلك األقل عىل أو البحر؛ شعوب الت توغُّ تواريخ
من أسبق موجًة أن كاراجورجيس اقرتح ذلك، عىل وبناءً ١١٧٧ق.م يف الثالث رمسيس
البحر، شعوب حتى قبل قربص جزيرة عىل حلَّت قد كانت إيجه منطقة من مقاتلة شعوب
عمليات يف البحر لشعوب الالحق الوصول مالحظة يُمكن األكثر. عىل ١٢٢٥ق.م حوايل يف
بعض ربطها … ثانية كارثة عن «كشفت والتي قربص، ساحل عىل إنكومي، يف التنقيب
إىل يرجع هذا للتدمري الثاني املستوى تاريخ إنَّ وقال البحر.» شعوب بهجمات الباحثني

١١٩٠ق.م.119 حوايل
بالئمة عليهم يُنْحى أن يجب الذين ُهوية لتحديد حقيقية أدلٌة ة ثمَّ فليس ذلك، ومع
جزيرة عىل املواقع هذه من أيٍّ يف و١١٩٠ق.م ١٢٢٥ بني ما التدمري عمليات من أيٍّ
أنهم بالفعل زعموا األمر، كان أيٍّا الذين، — والحيثيني توداليا أن ا جدٍّ املحتمل من قربص.
بعض يف تقدير، أقل عىل تسبَّبوا، — تقريبًا الوقت هذا يف وأخضعوها قربص هاَجُموا
آخر حيثيٍّا هجوًما أن بالفعل رأينا ذلك، عىل عالوة ١٢٢٥ق.م حوايل يف التدمري عمليات
العرش اعتَىل (الذي الثاني سابيليوليوما حكم أثناء وَرد، حسبما وَقع، قد الجزيرة عىل
حقيقة تكون أن يُمِكن ثَمَّ ومن سجالته؛ يف يَزُعم حسبَما ١٢٠٧ق.م)، حوايل يف الحيثي
عمليات معظم عن مسئولني كانوا الذين هم البحر، شعوب وليس الحيثيني، أن األمر
قربص حاكم أرسله ا، نصٍّ ثمة إن بل العصيبة. الفرتة هذه أثناء قربص جزيرة عىل التدمري
يف تسبَّبت قد تكون أن يُمكن أوغاريت من سفنًا أن عىل يدل أنه يبدو والذي (ألشية)،
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األقل عىل التخريب من بعض يكون أن يُمكن أنه إمكانية عن فضًال األرضار، من بعٍض
أطفال جثث بون امُلنقِّ اكتشف إنكومي، يف الزالزل. من عدد أو واحد زلزال عن نتَج قد
مما عليهم، للمبنى الفوقية البنية من اللَِّبن الطوب قوالب سقوط جراء ُقِتلوا قد كانوا

برش.120 فعل وليس الطبيعة بفعل كان ذلك أن إىل يبدو ما عىل يشري
ملسار تعقيًدا أكثر رؤية ليَُشكِّل كاراجورجيس تصوره الذي السيناريو حاليٍّا ُعدِّل
اقتنع وقد ر. املتأخِّ الربونزي العرص نهاية يف الفرتة هذه أثناء قربص جزيرة عىل األحداث
واحدة ُدْفَعة يوجد كان املعنية، املواقع من موقع كل يف بأنه، برسعة نفسه كاراجورجيس
إىل يرجع مبكِّر وقت من بدءًا تراَوَحت وأنها اثنتني؛ وليس التدمري، عمليات من فحسب
عهًدا أحدُث تأريٌخ يذكر ١٢٢٥ق.م،121 من بدءًا وليس ١١٧٤ق.م، وحتى ١١٩٠ق.م
هي للفرتة … التقليدية «الرؤية أن ستيل، لويس الربيطانية الباحثة كتبتْه الفرتة، لتلك
امليسينية. القصور سقوط بعد الشام) (وجنوب لقربص امليسيني باالستعمار تتعلَّق رؤية
عوًضا الجزيرة. عىل امليسينية للثقافة بسيط لفرض وجود ة ثمَّ يكن لم … ذلك ومع
للهوية العاَلمي الطابع تعكس للتأثريات توفيقية نزعة وجود املواد … توضح ذلك، عن
من فحسب تُنَْقل اإليجية) (أو امليسينية الثقافة أن نجد فال رة]. املتأخِّ [القربصية الثقافية

املحلية.»122 القربصية الثقافة مع تندمج وإنما قربص إىل إيجه منطقة
لالستعمار التقليدية الرؤية ويف كاراجورجيس، استنتاجات يف ستيل تَُشكِّك أيًضا
وبيال- ما-بااليوكاسرتو مثل مواقع اعتبار من بدًال املثال، سبيل عىل لقربص. اإليجي
تدعم األدلة أن يبدو أنه تذكر إيجية، أو أجنبية دفاعية» أمامية «مواقع كوكينوكريموس
مثًال، أُنشئَت، املعاقل تلك وأن محلية، قربصية معاقل بأنها املواقع هذه تعريف أكثر
الداخلية واملناطق … املرافئ بني املعادن، وتحديًدا البضائع، حركة ضمان أجل «من
معقل أنه عىل ما-بااليوكاسرتو ملوقع التقليدي «التفسري أن وتضيف القربصية.»123
ما-بااليوكاسرتو من كالٍّ أن واقرتحت بدقة.» بعُد يُْفَحص لم أمر هو مبكِّر إيجي
القربصية للمعاقل نموذَجني بمثابة يكونا أن الواقع يف يُمكن وبيال-كوكينوكريموس
جزيرة عىل تقريبًا الوقت هذا يف بُنيت التي الدفاعية املستوطنات تُشبه التي املحلية،

كريت.124
أن حاليٍّا اقرتُحوا قد إدنربة، جامعة من ناب برنارد منهم آخرون، باحثون وكان
وال ميسينيٍّا يكن لم السابقة األكاديمية األدبيات يف والسائد املزعوم امليسيني االستعمار
من جوانب عىل االستحواذ أثناءها جرى تهجني، فرتة األرجح عىل كان وإنما استعماًرا.
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اجتماعية هوية لتشكيل استخدامها وإعادة والشامية واإليجية القربصية، املادية الثقافية
تتَّسم ثقافة عن عبارة هو مجدًدا بصدِده نحن ما أخرى، بعبارة جديدة.125 نخبوية

االنهيار. قبيل الربونزي، العرص نهاية يف التأثريات من العديد وتعكس بالعوملة،
هالة تكية موقع يف تنقيبه حول أسرتوم بول تعليقات لدينا زال ما اآلخر، الجانب عىل
«بلدة بأنه وصفه والذي الحالية، الرناكا مدينة من بالقرب قربص ساحل عىل سلطان،
١٢٠٠ق.م عام حوايل املوضع، هذا ويف عجل.» عىل سكانها وهجرها جزئيٍّا النريان دمرتها
وجود إن األرض. تحت نفائس وُخبِّئَت املنازل أفنية يف اعتناء بال أغراض «تُِرَكت بعده أو
قذائف من كبري وعدد مبنى، جداِر جانب يف محشوًرا أحدها كان برونزية، سهام رءوس
الحرب.»126 عىل دامغ دليل هو املكان أنحاء يف املبعثرة الرصاص من املصنوعة املقالع
يدلُّ ما يرتُكوا لم ذلك ومع ُمعاِدين، ملهاجمني الواضحة القليلة الحاالت من واحدة هذه
من العهد حديثُة علميٌة أدلٌة اآلن يوجد أيًضا آخر. مكان أي يف وال هنا ال ُهويتهم، عىل
املنطقة أن ا جدٍّ املحتَمل من أنه تثبت سلطان هالة تكية موقع عند الشاطئية البحرية

أدناه.127 سنُناقش كما الوقت، هذا نفس يف شديد جفاف آثار من تعاني كانت
النماذج وتُنَْقض الحالية معرفتنا تقييم إعادة فيه يَجري موقًفا اآلن نواجه لذلك،
من أنه حني ففي فيها. التشكُّك موضع يف تُوضع األقل عىل أو التقليدية، التاريخية
بُعيده، أو ١٢٠٠ق.م قبيل إما قربص جزيرة عىل تدمري عمليات ثمة كان أنه الواضح
الجناة ويرتاَوح الرضر؛ هذا عن مسئوًال كان من هوية اإلطالق عىل الواضح من فليس
يُمكن الزالزل. وحتى البحر شعوب إىل إيجه منطقة من غزاة إىل الحيثيني من امُلحتَملون
استغلُّوا الذين ألولئك املادية الثقافة مجرد هو األثري السجل يف نراه ما أن تصور أيًضا
أو كليٍّا مهجورًة حينئٍذ كانت التي واملستوَطنات املدن يف واستقرُّوا هذه التدمري عمليات

التدمري. عمليات عن مسئولني بالفعل كانوا الذين ألولئك املادية الثقافة وليس جزئيٍّا،
وكل هذه. والتدمري النهب أعمال وجه يف صَمدت قربص أن يبدو سبق، مما بالرغم
القرن وخالل عرش الثاني القرن بقية أثناء ازدهَرت الجزيرة أن إىل تُشري اآلن الدالئل
الذي آمون»، ِون «تقرير مثل مرصية نصوًصا األدلة وتَشمل امليالد؛ قبل عرش الحادي
حوايل يف الجزيرة عىل متِنها عىل كان التي السفينة تحطَّمت مرصي ومبعوث بكاهن يتعلق
الهيكلة إعادة نتيجة فقط الصمود عىل قربص قدرة جاءت ذلك، ومع ١٠٧٥ق.م،128
بالبقاء السياسية وأنظمتها للجزيرة سمح مما واالقتصادي، السيايس لتنظيمها الهائلة

١٠٥٠ق.م.129 حوايل يف أخريًا النهاية حانت حتى
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الحريم مرصومؤامرة يف القتال (9)

أماكن يف املواقع بها تتَّسم التي لتلك مشابهة صورة لنجَد الوقت لبعض مرص إىل نعود
أنَهوا قد املرصيون كان مختلفة. ذلك مع ولكنها وإيجه، املتوسط رشق منطقتَي يف أخرى
البحر لشعوب موجة أول دحروا إذ نسبيٍّا؛ جيد وضع يف امليالد قبل عرش الثالث القرن
سيتي حكم تحت هادئة، بداية عرش الثاني القرن بدأ ١٢٠٧ق.م يف مرنبتاح، حكم أثناء
١١٨٤ق.م، يف للعرش الثالث رمسيس اعتالء وقِت بحلول ولكن تورست، امللكة ثم الثاني
يف ومجدًدا لحكمه، الخامس العام يف ُمضطِرب. َمنًحى اتخاذ يف آخذة األحداث كانت
العامني، هذَين بني وفيما الليبيني.130 جريانه مع كربى حروبًا خاض عرش، الحادي العام
تناولناها وأن سبق والتي البحر شعوب مواَجهة يف معارك خاض الثامن عامه يف وتحديًدا

اغتيل. أنه يبدو عاًما، وثالثني اثنني ملدة حكم أن بعد ،١١٥٥ عام يف ثم هنا.
القضائية. تورين بردية هي أطَولُها الوثائق، من عدد يف االغتيال قصة لنا تُروى
األصل يف كانت البعضوربما ببعضه متصًال يكون أن يُمكن الوثائق هذه بعض أن يُعتَقد
بمحاكمة كلها الوثائق تتعلَّق قدًما. عرشة خمس طولها يَبلغ واحدة بردي لفافة من جزءًا

الحريم». «مؤامرة باسم املرصيات علماء يعرفها التي املؤامرة، يف باغتياله املتَّهمني
ذلك يف املتوسط رشق يف يَجري آخر يشء وأي املؤامرة بني صلة ثمةَّ أن يبدو ال
يَخلُف ابنها لجعل امللكي الحريم يف ثانوية ملكة دبَّرتْها َمكيدة ببساطة كانت وأنها الوقت
من شخًصا أربعني بلغ املتهمني من كبري عدد يوجد كان العرش. عىل الثالث رمسيس
مجموعات. أربع يف وُحوِكُموا املَلكي، البالط مسئويل من وكذلك الحريم أفراد من املتآِمرين،
يف الفور عىل االنتحار عىل العديد وأُجِرب باإلعدام؛ عليهم وُحِكم منهم عدد إدانة ثبتت

باإلعدام.131 عليهم ُحِكم من بني من وابنها الثانوية امللكة وكانت البالط.
القضية، هذه يف الحكم صدور قبل مات الثالث رمسيس أن املعروف من أنه ومع
األمر ظاهر ولكن بالفعل. نَجَحت قد املكيدة كانت إذا ما الوثائق هذه يف واضًحا فليس

مؤخًرا. إال الحقيقة هذه ف تتكشَّ لم وإن نَجَحت، أنها
وادي يف األصل يف مدفونة وكانت طويل. أمد منذ معروفة الثالث رمسيس مومياء
للحفاظ الحًقا نقلوها الكَهنة ولكن (١١ يف كيه باسم (املعروفة الخاصة مقربته يف امللوك
يف جميعها املومياوات هذه عىل ُعِثر األخرى. امللكية املومياوات من عدد جانب إىل عليها،

الجنائزي.132 حتشبسوت معبد من بالقرب البحري الدير خبيئة يف ،١٨٨١ عام
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ترشيًحا الرشعي الطب يف ون مختصُّ وعلماء مرصيات علماء أجرى ٢٠١٢ عام يف
َحْلَقه أن جورنال» ميديكال «بريتش دورية يف نُِرش بحث يف وأوردوا الثالث رمسيس لجثة
مبارشة، الحنجرة تحت عنقه يف ُغِرز قد الجرح أحدث الذي الحاد السكني كان ُقِطع. قد
يف الرخو النسيج كل وممزًِّقا الهوائية قصبته يف قطًعا ُمْحِدثًا العنقية، الفقرات حتى نزوًال
حورس عني تميمة ُوِضَعت التحنيط، عملية أثناء الحًقا، فورية. الوفاة كانت املنطقة. هذه
هذه يف امللك ُمعاَونة أوان أن رغم للشفاء، وإما للحماية إما الجرح، موضع يف حامية
حتى عنِقه، حول الكتان من سميكة ياقة ُوِضَعت ذلك، إىل باإلضافة فات. قد كان الحياة
العلماء يتمكَّن لم مليمرتًا). ٧٠ عرضه كان (الذي الطعن فيه تسبَّب الذي الجرح تُخفَي
تحديد من وتمكَّنوا السينية األشعة تحليل أثناء إال السميكة الياقة تُخفيه ما يروا أن من

امللك.133 بحياة أوَدْت التي اإلصابة
ويُْعَرف عمره من والعرشين عرشة الثامنة بني ما يبلغ لذَكٍر ثانية، جثة عىل ُعِثر
الجثة، تكون أن املحتَمل من الثالث. رمسيس مومياء مع املجهول»، «الرجل باسم فقط
تحنيًطا محنَّطة تكن لم والتي الشعائرية الناحية من طاهر غري ماعز جلد يف امللفوفة
كان ربما أنه إىل تشري التي النووي الحمض اختبارات حسب املذنب، األمري تخصُّ سليًما،
يف واإلصابات الوجه مالمح تشمل التي الرشعي، الطب أدلة تُشري الثالث. رمسيس ابن

شنًقا.134 مات قد يكون ربما أنه إىل َحْلقه،
ثمانية سيأتي الحديثة. املرصية اململكة مجد نهاية حلت الثالث، رمسيس بموت
لم منهم أحًدا ولكن ١٠٧٠ق.م، يف تَنتهي أن قبل العرشين األرسة خالل آخرون فراعنة
أمًرا يكون أن إنجاز ألي تحقيقهم شأن من كان بالطبع الثَّناء. يستِحقُّ يشء أي ق يُحقِّ
منطقة يف أخرى أماكن يف األمور عليها كانت التي للحالة نظًرا ا، حقٍّ باملالحظة جديًرا
ِون مبعوثَه بالفعل أرسل عرش، الحادي رمسيس األخري، امللك أن رغم املتوسط، رشق
سفينته تحطَّمت حتى طويل وقٌت يَمِض ولم لبنان، أَْرز رشاء أجل من بيبلوس إىل آمون

١٠٧٥ق.م. حوايل يف اإلياب رحلة يف قربص جزيرة ساحل عىل

ملخص (10)

ورشق إيجه منطقتَي يف هائلة تدمري عمليات هناك كان أنه الواضح من أنه من الرغم عىل
واضًحا يكن فلم امليالد، قبل عرش الثاني القرن وبداية عرش الثالث القرن نهاية يف املتوسط
نجد التساؤل محل األمور بني من ذلك. عن مسئوًال كان ما، أو َمن، ُهوية اإلطالق عىل
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امليسينية الفخارية «األواني باسم املعروفة الفخارية األعمال صانعي ُهوية مسألة أيًضا
التدمري عمليات بعد هذه املتوسط رشق مواقع من الكثري يف تظهر التي ٣يس١بي»،
من بالقرب البسيط ورأس هاني ابن رأس بينها ومن ١٢٠٠ق.م، حوايل وقعت التي
صنِع من أنها عىل السابق يف إليها يُنَْظر كان التي الفخارية، األواني هذه أوغاريت.135
الرب عىل ومدِنهم ببلداتهم لحَقت التي التدمري عمليات بعد رشًقا، فرُّوا نازحني ميسينيني
عىل املتوسط، رشق ويف قربص يف أُنِْتَجت أنها ذلك عن عوًضا يبدو لليونان، الرئييس

الحقيقية. اإليجية السلع استرياد ف توقَّ أن بعد األرجح
ابن رأس موقع إعمار إعادة بخصوص اللوفر، متحف من َكوبيه، آني قالت وكما
بطريقة املوقع يف االستيطان إعادة أن فيه شكَّ ال «مما أوغاريت: من بالقرب هاني،
أن هو إثباته يتعنيَّ يزال ال الذي األمر إنكاره. يُمكن ال أمر هي ومتواصلة ثابتة
أن بعد عادوا محليِّني سكانًا يكونوا ولم البحر شعوب من جزءًا حينئٍذ كانوا السكان
الوقت، هذا يف والشام قربص يف ملحوظة أخرى ابتكارات تشري وقد القالقل.»136 انتهت
الجنائزية والطقوس املعمارية، البناء تقنيات يف املنحوتة املربعة الحجارة استخدام مثل
أشخاص وجود إىل حتى أو إيجه منطقة مع صلة وجود إىل األواني،137 وأنواع الجديدة
من أناس وجود عىل بالرضورة تدلُّ ال اإليجية األنماط ولكن إيجه، منطقة من نازحني
مظاهر من مظهر عن عبارة ببساطة األنماط هذه تكون أن أيًضا يُمكن لذا إيجه؛ منطقة
العرص نهاية بها اتسمت التي املضطربة السنوات أثناء يف حتى قائمة كانت التي العوَلمة

ر. املتأخِّ الربونزي
عمليات من بكثري أكثر استلزمت قد تكون فربما نفسها، بالنهاية يتعلق فيما أما
نُطِلق كما البحر» «شعوب أو لني، املتنقِّ للُمغريين املرصيون َلها سجَّ التي البسيطة النهب
السابقون الباحثون إليهم وجه ما غالبًا الذين البحر، شعوب أن احتمال وإن اآلن. عليهم
املنطقة هذه حضارة نهاية عن املسئولني الوحيدين الجناة إياهم معتربين االتهام أصابع
التايل. الفصل يف سنرى كما املعتدين، كونهم احتمال يُوازي الضحايا هم كانوا الشاسعة،
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الكوارث؟ من

األدلة خيوط كل بتجميع يشغلنا، الذي اللغز حلِّ بمحاولة لنا يَسمح وضٍع يف أخريًا نحن
للنظام الفجائي االنهيار وراء السبب نحدد أن من نتمكَّن حتى املتاحة، املختلفة والقرائن
علينا يجب ذلك، ومع لقرون. باقيًا ظل بعدما ر املتأخِّ الربونزي العرص يف املستقر الدويل
ذات قالت مثلما للخيال»، العلمي «االستخدام ونُطبِّق منفتح بعقل األمر لهذا نتعرض أن
األرجح ونتخريَّ االحتماالت بني نوازن أن «يجب ألننا الخالدة؛ هوملز شريلوك شخصية مرة

منها.»1
نهاية يف الكارثة أو االنهيار عليه يُْطَلق وما البحر شعوب أن اآلن الواضح من بدايًة،
املايض، القرن طيلة كثريًا الباحثون ناقشهما موضوعان هما ر املتأخِّ الربونزي العرص
وجه عىل صحيًحا هذا وكان النقاشات. هذه يف مرتبَطني يكونان األحيان أغلب يف وأنهما
ساندرز نانيس نرشت عندما املايض، القرن من والتسعينيات الثمانينيات أثناء الخصوص
،١٩٨٥ عام يف البحر»، «شعوب اسم ببساطة يحمل الذي كتابها، من املنقحة الطبعة
عىل أيًضا ثمة كان .١٩٩٣ عام يف الربونزي» العرص «نهاية كتابه دروز روبرت ونرش
يف أُقيما املوضوَعني، لهذَين مكرََّستاِن أكاديميتان دراسيتان حلقتان أو مؤتمران األقل
ذلك ومع كثرية.2 أخرى ومؤتمرات وأبحاث كتب بهما وارتبط و١٩٩٧، ١٩٩٢ عامي
العقود يف متاحة الجديدة البيانات من وفرة أصبحت الكتاب، هذا بداية يف أُشري كما فإنه،
شعوب من لكلٍّ التطور يف اآلخذ فهمنا يف االعتبار يف أخذها يلزم والتي املاضية، القليلة
بصدد كنا التي العظيمة الحضارات من حقبة نهاية إىل أدَّت التي املتشابكة والقوى البحر

مناقشتها.3



١١٧٧ق.م.

السابقة، الصفحات يف مراًرا أُشري كما يشء، كل وقبل أوًال اإلقرار إىل بحاجة نحن
وإمرباطوريات وممالك مدن يف الدمار يف تسبَّب ما، أو من، ُهوية دوًما واضًحا ليس بأنه
حوايل يف بيلوس، يف قرصنسطور ودمار املتأخر. الربونزي العرص يف املتوسط ورشق إيجه
املتسبِّبني أن البعض «اقرتح الباحثني: أحُد ًرا مؤخَّ أقرَّ حيث ممتاز، مثاٌل لهو ١١٨٠ق.م،
أنفسهم بيلوس ُمواِطني أن آخرون واقرتح اململكة، خارج من غزاًة كانوا الكارثة هذه يف

مؤكدة.»4 غري الدقيقة األسباب وتظلُّ ملِكهم. عىل ثاُروا
انهيار أسباب أو سبب بشأن علمي إجماع حاليٍّا يوجد ال بأنه نقرَّ أن علينا ثانيًا:
الجناة ن يتضمَّ إذ عام؛ آالف ثالثة عىل قليًال يزيد ما منذ امُلتعدِّدة املتداِخلة املجتمعات هذه
وانتفاضات أجانب، أعداء ِقبَل من «هجمات بالالئمة مؤخًرا الباحثون عليهم ألقى الذين
يستحقُّ لذا الحرب.»5 أساليب يف وتغريات أنظمة، وانهيار طبيعية، وكوارث اجتماعية،
عاًما الثمانني قرابة طيلة الباحثون فعل كما النظر، إعادة يف وقتًا نأخذ أن األمر منا
بذلك، قيامنا فعند ذلك ومع لذلك. املحتَملة األسباب يكون أن يُمكن ما بشأن املاضية،
من احتمال كل دعم عن تعجز أو تدعم التي املتاحة األدلة يف بموضوعية ننظر أن ينبغي

املفرتضة. االحتماالت

الزالزل (1)

يف ساهمت، قد تكون ربما أو تسبَّبت، الزالزل بأن القائلُة الفكرُة ظلَّت املثال، سبيل عىل
ب املنقِّ شايفر، كلود أيام منذ مطروحًة املتأخر؛ الربونزي العرص مدن من بعض تدمري
وجد ألنه للمدينة، النهائي التدمري يف تسبَّب زلزاًال أن شايفر اعتقد أوغاريت. عن األول
تُظهر املثال، سبيل عىل البعيد. املايض يف املدينة رضب قد زلزاًال أن عىل منظورة دالئل
نحو عىل منهارة طويلة حجرية جدرانًا شايفر بها قام التي التنقيب عمليات من صور

الزلزال.6 عن الناجمة لألرضار املميِّزة السمات إحدى وهي ُمنتظم،
عىل أوغاريت يف الزلزال هذا تاريخ يُحدِّد املوضوع يف الحايل التفكري فإن ذلك، ومع
أنشطة عىل عالمات وجود بسبب ذلك، عىل عالوًة بقليل. ذلك بعد أو ١٢٥٠ق.م عام أنه
الزلزال أن حاليٍّا يُعتَقد للمدينة، النهائي والزوال الزلزال بني ما املمتدَّة العقود يف ترميم

كامًال.7 تدمريًا رها يُدمِّ ولم فحسب باملدينة أرضاًرا ألحق
زلزال جراء َرت ُدمِّ مدينة بني التمييز الصعب من يكون ما غالبًا أنه به املسلَّم من
تميِّز التي العالمات من العديد يوجد ذلك، ومع والحرب. البرش يد عىل َرت ُدمِّ ومدينة
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العالمات هذه التنقيب. عمليات أثناء األثريُّون يالحظها أن يُمكن والتي مدمًرا زلزاًال
األجساد أو مة، املهشَّ الَعظمية والهياكل مة؛ املدعَّ أو مة، امُلرمَّ أو املنهارة، الجدران تشَمل
بعًضا؛ بعضها موازيًا املطروحة الساقطة واألعمدة أنقاض؛ تحت ملقاة عليها يُعثَر التي
أو ُمستحيلة بزوايا املائلة والجدران واملداخل؛ دة املعمَّ األروقة يف املزاحة الزاوية وأحجار
تحتوي سوف حرب أثناء َرت ُدمِّ مدينة فإنَّ النقيض، عىل األصيل.8 وضعها عن املزاحة
إرسائيل، يف أفيق، موقع يف التدمري. حطام نطاق يف األنواع مختلف من أسلحة عىل عادًة
عىل بون امُلنقِّ عثَر امليالد، قبل عرش الثالث القرن نهاية قرب ر ُدمِّ الذي املثال، سبيل عىل

٧إيه.9 طروادة يف الحال هو مثلما املباني، جدران يف عالقة سهام رءوس
اآلن الواضح من بات األثرية، الزالزل علماء مؤخًرا أجراها التي األبحاث بفضل
قد كانت املتوسط، ورشق إيجه منطقتَي بقية من كبرية مساحة وكذلك اليونان، أن
عاًما، خمسني طيلة واستمرَّت ١٢٢٥ق.م من بدأت التي الزالزل، من سلسلة رضبتها
حدثًا شايفر، ووصفه عليه تعرَّف الذي أوغاريت، يف الزلزال يكن لم ١١٧٥ق.م حتى
الزمنية. الفرتة هذه أثناء وقَعت مثله كثرية زالزل من واحد مجرَّد كان وإنما منعزًال؛
«عاصفة باسم القديمة العصور يف وقعت التي الزالزل سالسل من النوعية هذه اآلن تُْعَرف
عىل الزالزل من سلسلة بإطالق «االنحالل» يف زلزايل صدع يستمر فيها والتي الزالزل»،

الصدع.10 خط امتداد عىل بكامله الضغط يتحرَّر حتى عقود أو سنوات مدى
رضبَت قد الزمنية الفرتة هذه أثناء الزالزل تكون أن املحتَمل من إيجه، منطقة يف
وكاستاناس ومينياليون، وليفكاندي، وكينوس، وبيلوس، وثيفا، وَميْديا، وترينز، ميسيناي،
رؤية أيًضا يُمكن املتوسط، رشق يف وجال. إلياس، وبروفيتيس وكوراكو، ثيسايل، مناطق يف
وكراوجالن، طروادة، تشمل عديدة، مواقع يف الفرتة هذه إىل يَرجع الذي الزلزايل الرضر
جزيرة عىل وإنكومي الشام؛ يف وعكا وأشدود، ومجدو، وأوغاريت، األناضول؛ يف وحاتوسا

قربص.11
زلزاٌل يرضب عندما األنقاض تحت ويُْدَفنون املباني انهيار أثناء أُناٌس يُْقتَل ومثلما
تسعة عن يقل ال ما جثث عىل ُعِثر أيًضا كذلك الحايل، وقتنا يف بالسكان مأهولة منطقة
الربونزي العرص مدن يف التنقيب عمليات أثناء القديمة الزالزل هذه يف ُقِتلوا شخًصا عرش
بالغني لثالثة العظمية الهياكل عىل ُعِثر املثال، سبيل عىل ميسيناي، يف رة. امُلَدمَّ املتأخر
األحجار تحت ُسِحقوا قد كانوا حيث القلعة، شمال مرت مائتَي بُعِد عىل منزل قبو يف وطفل
مقربة شمال للتل الغربي املنحدر عىل بُني منزٍل يف وباملثل، الزالزل. أحد أثناء الساقطة
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قد جمجمتها كانت العمر، منتَصف يف المرأة الَعظمي الهيكل عىل ُعِثر أتريوس، كنز
ترينز، يف األمامية. والحجرة الرئيسية الحجرة بني املدخل يف ساقط، حجر جراء ُسِحَقت
داخل إكس املبنى جدران انهيار جراء مدفوننَي وطفل المرأة العظميَّني الهيكلني عىل ُعِثر
التحصني، جدران من بالقرب آخرين برشيَّني عظميَّني هيكلني عىل وُعِثر األكروبوليس؛
عىل ُعِثر القريبة، ميديا يف باملثل، الجدران. من ُمتساِقطة أنقاض غطتهما ثم ُقِتال حيث
البوابة من بالقرب حجرة يف شابة المرأة العظمي الهيكل بينها من أخرى، عظمية هياكل

الساقطة.12 الحجارة تحت الفقري وعمودها جمجمتها ُسِحَقت والتي الرشقية،
أرضار يف شك بال تسبَّبت الزالزل هذه أن من بالرغم بأنه نَُسلِّم أن علينا ذلك، ومع
الكامل االنهيار يف تتسبَّب أن يف وحدها كافية كانت أنها املرجح غري فمن جسيمة،
وأُعيد املواقع بعض يف لالستقرار عادوا الناس أن الواضح من ألنه وخاصة للمجتمع،
املثال، سبيل عىل وترينز، ميسيناي يف الحال كان هكذا بعد. فيما جزئيٍّا األقل عىل بناؤها
علينا لذلك، التدمري.13 قبيل إليه وصال قد كانا الذي باملستوى مطلًقا يعودا لم أنهما مع
ر املتأخِّ الربونزي العرص النقضاء مكمًال، ربما أو مختلًفا، تفسريًا آخر مكاٍن يف نَلتِمس أن

املتوسط. ورشق إيجه منطقتَي يف

واملجاعة والجفاف، املناخي، التغري (2)

فحسب يسعون ال الذين أولئك وخاصة — الباحثون لها يُفضِّ التي االقرتاحات أحد
البحر شعوب بدء سبب تفسري إىل أيًضا بل ر املتأخِّ الربونزي العرص نهاية تفسري إىل
إىل املؤدي الجفاف، يف املتمثل املناخي التغري سيما ال املناخي، التغريُّ هو — لهجراتها
الحقبة، تعكس ما غالبًا اآلثار علماء صاغها التي النظريات أن من الرغم عىل املجاعة.
التغريُّ بآثار املتعلِّقة الفرضيات تلك فإن فيها، يَنرشون التي السنة حتى أو العقد، أو
الحايل انشغالنا عديدة بعقود تَسبُق امليالد قبل الثانية األلفية نهاية يف املحتمل املناخي

املناخي. بالتغري
للباحثني املفضل التفسري هو طويل وقت منذ الجفاف كان املثال، سبيل عىل
جهة الواقعة األرايض إىل املتوسط غرب أقاليم خارج البحر شعوب النتقال السابقني
منطقة إىل النزوح عىل السكان أجرب قد أوروبا شمال يف جفاًفا أن وافرتُضوا الرشق.
الذين أولئك أيًضا وربما وإيطاليا، ورسدينيا، صقلية، سكان أزاح حيث املتوسط، البحر
من سلسلة رشارة أشعل قد يكون فربما حدث، ذلك كان إن إيجه. منطقة يسكنون كانوا
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يتعلق فيما املتوسط. رشق منطقة يف بعيًدا البحر شعوب بانتقال تُوَِّجت التي التفاعالت
النطاق، واسعة بَرشيٍّ نزوٍح عمليات بدء يف تسبَّبت التي الجفاف موجات عىل باألمثلة
العرشين القرن ثالثينيات يف املتحدة الواليات إىل بذاكرته يعود أن إالَّ املرء عىل ليس
من لعائالت كبري نزوح إىل أدَّت التي الشهرية، الغبار» «قصعة يف تسبَّب الذي والجفاف

كاليفورنيا. إىل وتكساس أوكالهوما
حيث والجذب»، «الدفع باسم األحيان من كثري يف النزوح من النوع هذا إىل يُشار
الظروف تجذب، أو وتُغري، خارجها السكان األصلية املناطق يف السلبية الظروف تدفع
عالم أوضح وكما االتجاه. ذلك يف الجدد النازحني املقصودة الوجهة مناطق يف اإليجابية
هما آخران أمران التصنيفني هذَين إىل يُضاف أن يُمكن ميدلتون، جاي الربيطاني اآلثار
األمر، نهاية يف الديار يف البقاء يف الرغبة يف تُسهم التي العوامل و«القدرة»؛ «البقاء»
التي والطرق باإلبحار، الدراية تَشمل والتي بالفعل، النزوح عىل بالقدرة املتعلِّقة والعوامل

ذلك.14 إىل وما سلُكها، يُمكن
مؤثًرا عامًال كان جفاف حدوث أن صالح يف تصبُّ التي الحجج، أشهر تكون ربما
عاًما، خمسني منذ بالكامل ُطِرَحت قد إيجه، منطقة يف ر املتأخِّ الربونزي العرص زوال يف
علم يف أستاذًا كان الذي كاربنرت، ريس بواسطة العرشين، القرن ستينيات منتَصف يف
إىل فيه ذهب للغاية مؤثر ولكنه ا جدٍّ موجًزا كتابًا كاربنرت نرش ماور. برين بكلية اآلثار
البحر منطقتي عىل بالًغا تأثريًا أثَّر طويل جفاف بفعل سقطت امليسينية الحضارة أن
السكان عدد يف ما نوًعا انخفاضجذري أنه بدا ما عىل حججه يف واستند وإيجه. املتوسط

الربونزي.15 العرص نهاية تبع لليونان الرئييس الرب عىل
السكان عدد انخفاض أن أظَهَرت الالحقة التنقيب وعمليات األثرية البحوث أن إال
يف أخرى مناطق إىل للسكان انتقال حدث وإنما كاربنرت. اعتقد ما بقدر جذريٍّا يكن لم
محتمل؛ بجفاف تُذَْكر صلة له يكن لم ربما الذي األمر وهو الحديدي، العرص أثناء اليونان
جديٍد من إحياؤها ينبغي ربما أنه رغم امُلبتَكرة، كاربنرت نظرية جانبًا اآلن يَت نُحِّ ثَمَّ ومن

ييل).16 ما (انظر الجديدة البيانات ضوء يف
الباحثني أن نالحظ أن ويمكننا املجاعة، إىل ونتحول قليًال، الجفاف عن الحديث نرتك
وعن مجاعات عن بوضوح تتحدَّث التي املكتوبة النصوص إىل طويل وقت منذ أشاروا
نهاية يف املتوسط رشق يف أخرى أماكن ويف الحيثية اإلمرباطورية يف الحبوب إىل الحاجة
لم املنطقة هذه يف املجاعة حدوث أن إىل صواٍب عن أشاروا وأيًضا الربونزي.17 العرص

املتأخر. الربونزي العرص من األخرية األعوام عىل ا ُمقتِرصً يكن
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ملكة كتبت امليالد، قبل عرش الثالث القرن منتصف أثناء بعقود، ذلك قبل فمثًال،
بعد بالدي.» يف حبوب لديَّ «ليس مرصحًة: الثاني رمسيس املرصي الفرعون إىل حيثية
مرص إىل تجارية بعثة الحيثيون أرسل صلة، ذات خطوة يف ربما قصري، بوقت ذلك
نقش يؤكد أيًضا األناضول.18 إىل بهما والعودة لشحنهما والقمح الشعري عىل للحصول
أهل إلبقاء السفن، يف تؤخذ الحبوب «جعلت قائًال: فيه رصح مرنبتاح املرصي للفرعون
عرش الثالث القرن نهاية قبيل الحيثيني بالد يف مجاعة حدوث الحياة.» قيد عىل خاتي بالد
الجارية األزمة عىل الحيثيني عاصمة من مرسلة أخرى مراسالت وتشهد امليالد.19 قبل
بالغية: بطريقة الكاتب فيها يسأل رسالة املراسالت هذه وتشمل التالية، العقود أثناء

ببالدي؟»20 ت أََلمَّ مجاعة ثمة كان أنه تعلم «هل
كبرية لكميات الفوري بالشحن أوغاريت يف عليها ُعِثر التي الرسائل بعض تتعلَّق
ملك إىل الحيثيني ملك من مرسلة رسمية، خطية رسالة وتتعلَّق الحيثيني. إىل الحبوب من
ملك يختم الحبوب). ببساطة (أو الشعري من وحدة ألَفي من بشحنة تحديًدا أوغاريت،
تتعلَّق وباملثل موت!»21 أو حياة مسألة «إنها مرصًحا: مؤثرة بطريقة رسالته الحيثيني
كثرية. قوارب إرسال ذلك إىل باإلضافة تطلب أيًضا ولكنها الحبوب، بشحن أخرى رسالة
كانت وربما البحر، شعوب لغارات فعل رد كانت أنها افرتاض إىل األوائل املنقبون هذا قاد
الحيثي امللك من عديدة رسائل ى تلقَّ أمورابي، أوغاريت، ملوك آخر إن بل ال.22 أو كذلك
تأنيب فيها رسالة بينها من امليالد، قبل عرش الثاني القرن أوائل يف الثاني سابيليوليوما
يف ما وقت يف الحيثيني بالد إىل الغذاء من للغاية رضورية شحنة إرسال يف التأخر عىل له

النهائية.23 التدمري عمليات مبارشًة سبَقت التي السنوات
األخرية األعوام أثناء املجاعة مدى بأن ُمقتنًعا أبيب تل جامعة من ِسنجر إيتامار كان
مسبوق، غري كان امليالد قبل عرش الثاني القرن من األوىل والعقود عرش الثالث القرن من
تقديره، وحسب األناضول. منطقة مجرَّد من بكثري أكثر مناطق يف تأثريًا أحدثت وأنها
سائر عىل أثرت العنيفة املناخية «التغريات أن إىل األثرية وكذلك النصية األدلة تشري
ألن مصيبًا؛ كان وربما امليالد.»24 قبل الثانية األلفية نهاية قرب املتوسط رشق منطقة
إىل تشري سوريا شمال يف أوغاريت يف أورتينو منزل يف عليها ُعِثر التي الرسائل إحدى
١١٨٥ق.م يف فيه َرت ُدمِّ الذي الوقت يف السوري الداخل يف إيمار مدينة اجتاحت مجاعٍة
رشكة من شخص يبدو ما عىل أرسلها التي الرسالة، هذه يف الصلة ذات السطور تقول
منزلنا]؛ [يقصد منزلك يف مجاعة «يوجد املدينة: تلك يف مقرُّها كان التي التجارية أورتينو
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الجوع. من أنفسنا نحن فسنموت رسيًعا، هنا إىل تَِصل لم إذا جوًعا. جميعنا وسنموت
بالدك.»25 من حيًة نفًسا ترى لن

ُعِثر مرنبتاح من رسالة إن إذ ذلك؛ عن بمنأى تكن لم نفسها أوغاريت أن ويبدو
من للتخفيف مرص من املرسلة الحبوب «ِشْحنات تحديًدا تذكر أورتينو منزل يف عليها
كان ربما ولكنه محدَّد، غري ُمراَسل إىل أوغاريت ملوك أحد وكتب أوغاريت»26 يف املجاعة
إىل] [تحوَّلت الوفرة [هنا]، «معي يقول: املستوى، رفيع شخًصا أو امللكية العائلة من
يُعَرف ملا الساحلية املنطقة عىل الواقعة صور، ملك من نص أيًضا يوجد مجاعة.»27
يف كانت التي سفينتَه، بأن األوغاريتي امللك الرسالة تبلغ أوغاريت. ملك إىل بلبنان، حاليٍّا
أرسلتها التي «سفينتك عاصفة: يف َعِلَقت قد بالحبوب، محملة مرص من عودتها طريق
السفينة استُعيَدت صور. من بالقرب عاتية عاصفة يف [تحطمت] نحبها قضت مرص، إىل
وكل حبوبهم، كل أخذت ولكني ِجرارها، من الحبوب كل اإلنقاذ ربان] [أو مسئول وأخذ
و[اآلن] إليهم. يشء] [كل وأعدُت اإلنقاذ، ربان] [أو مسئول من ُمتعلقاتهم وكل رجالهم،
قد كانت السفينة أن إما أخرى، بعبارة حمولة.» بدون عكا، يف الرعاية سفينتك ى تتلقَّ
السفينة طاقم كان الحالتني، كلتا يف بنجاح. أُنِقذَت قد حمولتها أن وإما مالذًا التمست
أن ويبدو األوغاريتي.28 امللك أوامر انتظار ويف مأمن يف تحملها كانت التي والحبوب
أن الحايل زمننا يف للمرء يُمكن حيث عكا، مدينة ميناء يف راسية كانت نفسها السفينة
تجري كانت التي الصاخبة األنشطة ويتخيَّل البحر شاطئ عىل لطيف مطعم يف يجلس

عام. آالف ثالثة من أكثر منذ هناك
تسببت قد تكون أن يُمكن التي العوامل، توليفات أو العامل، مؤكد غري يزال ال ولكن
التي العنارص تتضمن العقود. هذه أثناء املتوسط رشق يف املجاعات) (أو املجاعة يف
التغري يكون أن يف كبريًا احتماًال ثمة ولكنَّ الحرشات، وأوبئة الحرب فيها النظر يمكن
شبه منطقة إىل وارفة خصيبة يوم ذات كانت بالًدا ل حوَّ قد بالجفاف املصحوب املناخي
املناخي التغريُّ عىل محتملة أدلة ثمة يكن لم قريب، وقت حتى أنه غري قاحلة. صحراوية
تتضمن التي األخرى متوسطية والرشق األوغاريتية النصية الوثائق سوى الجفاف أو
لعقود املسألة ظلت لذلك، نتيجة مبارشة. تكن لم األدلة تلك وحتى املجاعة، عن تقارير

الباحثني.29 بني آلخر حني من جدل محل
دويلٌّ فريٌق نرشها الكتشافات نتيجة جديًدا زخًما مؤخًرا استمدَّ املوضوع أن غري
فرنسا يف تولوز جامعة من كامبو فان وإليز كانيوسكي ديفيد يضم الباحثني، من
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مبارشٌة علميٌة أدلٌة لديهم يكون ربما أنهم يقرتحون الذين ييل، جامعة من وايس وهاريف
وبداية عرش الثالث القرن نهاية يف املتوسط البحر إقليم يف والجفاف املناخي التغريُّ عىل
العرص انتهاء أن البداية يف يقرتح كان الذي بحثهم، إن إذ امليالد؛ قبل عرش الثاني القرن
تغريُّ عن نتج ربما امليالد، قبل الثالثة األلفية نهاية قرب الرافدين، بالد يف املبكِّر الربونزي
العرص نهاية يف حدث قد يكون أن يُمكن األمر نفس أن ليقرتح حاليٍّا ع توسَّ قد مناخي،

أيًضا.30 ر املتأخِّ الربونزي
أشار سوريا، شمال يف القديمة) (جيباال تويني تل موقع من بيانات باستخدام
املنطقة يف الشديد» الجفاف من وفرتة املناخ يف استقرار «عدم ثمة كان ربما أنه إىل الفريق
رواسب من مأخوذة لقاح حبوب درسوا بالتحديد، امليالد.31 قبل الثانية األلفية نهاية يف
سوريا حزام يف حدثت جفاًفا أكثر مناخية «ظروًفا أن عىل تدل املوقع، من بالقرب طْمي
القرن وحتى امليالد قبل عرش الثاني القرن وأوائل عرش الثالث القرن أواخر من طي املتوسِّ

امليالد.»32 قبل التاسع
يف قربص يف محتَمل جفاف عىل إضافية أدلًة ًرا مؤخَّ كانيوسكي فريق نرش كذلك
الشاطئية البحريات نظام من مأخوذة لقاح حبوب تحليل باستخدام الوقت، هذا نفس
سلطان.33 هالة تكية موقع عند الواقع امللحية»، الرناكا بحريات «مجمع باسم املعروف
العرص نهاية أثناء املنطقة هذه يف وقعت كربى» بيئية «تغريات أن إىل بياناتهم تشري
هذا يف ٨٥٠ق.م إىل ١٢٠٠ من الفرتة أثناء أي الحديدي، العرص وبداية املتأخر الربونزي
قربصيٍّا ميناءً السابق يف كان الذي سلطان، هالة تكية موقع حول الواقعة املنطقة الوقت،
أن املحتمل من [و] جفاًفا أكثر مشهد إىل «تحولت املتأخر الربونزي العرص يف رئيسيٍّا
هذا يف مستدامة زراعة عىل للحفاظ كافينَي غري أصبحا الجوفية واملياه األمطار هطول

املكان.»34
التي املبارشة العلمية األدلة عىل حصلوا فقد صواب، عىل وفريقه كانيوسكي كان إذا
العرص نهاية يف أسهم قد يكون أن يُمكن الجفاف أن عىل إليها يسعون الباحثون كان
ساحل من كلٍّ من املأخوذة البيانات أن إىل الواقع، يف خلُصوا، لقد ر. املتأخِّ الربونزي
بداية مع تزامنت املتأخر الربونزي العرص «أزمة أن إىل بقوة تشري قربص وساحل سوريا
هذا تسبب مضت. عاٍم ٣٢٠٠ منذ عام ٣٠٠ من يقرب ما طيلة استمر جفاف حدوث
األزمات من ع َرسَّ أو ل َعجَّ مما واملجاعة، الغذاء ونقص املحاصيل، تلف يف املناخي ل التحوُّ
يف املتأخر الربونزي العرص نهاية يف إقليميٍّا برشيٍّا نزوًحا وفرض االقتصادية االجتماعية

آسيا.»35 غرب وجنوب املتوسط رشق
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بياناٍت ُمستقل، بشكٍل يَعمل الذي مكسيكو، نيو جامعة من دريك براندون قدم
املنشور بحثه يف يستشهد وهو وفريقه. كانيوسكي بيانات إىل إضافًة تُمثِّل إضافية علميًة
تدعم األدلة من إضافية خيوط بثالثة ساينس» أركيولوجيكال أوف «جورنال دورية يف
السابق العرصالربونزي من جفاًفا أكثر كان املبكر العرصالحديدي بأن القائل الرأي كلها
داخل الكهفية) (الرتسبات املعدنية الرواسب من األكسجني نظائر بيانات تدل أوًال: عليه.
أثناء ُمنخِفض سنوي أمطار هطول معدَّل حدوث عىل إرسائيل شمال يف سوريك مغارة
النظائر بيانات من يتبنيَّ ثانيًا: الحديدي. العرص إىل الربونزي العرص من االنتقالية الفرتة
أن اليونان غرب يف فولكاريا بحرية من اللقاح حبوب لبِّ عينات يف للكربون املستقرة
من رسوبية عينات تكشف ثالثًا: الوقت. هذا يف جافة بيئات مع تتأقَلم كانت النباتات
يُمكن الذي األمر البحر، سطح حرارة درجة يف انخفاض حدوث عن املتوسط البحر
تقليل طريق (عن الرب عىل األمطار هطول يف انخفاض يف بدوره تسبَّب قد يكون أن
نُحدِّد أن الصعب «من أنه من بالرغم أنه إىل ويشري والبحر)36 الرب بني الحراري الفارق
قبل األرجح عىل حدث قد التغريُّ فإن جفاًفا»، املناخ فيها ازداد معيَّنة زمنية فرتة مبارشًة

هنا. مناقشِتها بصدد نحن التي الزمنية الفرتة بالضبط وهي ١٢٥٠–١١٩٧ق.م،37
الكرة نصف حرارة درجات يف فحسب حاد ارتفاع يحدث لم أنه إىل أيًضا ويشري
أنه يُحتَمل الذي األمر امليسينية، القصور مراكز انهيار قبل مبارشة الشمايل األرضية
هجر أثناء الحرارة درجة يف حادٌّ انخفاٌض أيًضا حَدَث وإنما جفاف، موجات يف تسبب
وهو برودة، أكثر فجأة صار ثم أوًال حرارة أكثر أصبح املناخ أن يعني مما املراكز، هذه
قول حدِّ وعىل اليونانية.» املظلمة العصور أثناء وجفاًفا برودة أكثر «ظروف عنه نتج ما
البحر سطح حرارة درجة يف االنخفاض فيها بما املناخية، ات التغريُّ هذه فإن دريك،
تكون أن يمكن الجليد)، (أو لألمطار أقل هطول عنه نتج الذي ١١٩٠ق.م قبل املتوسط
مستويات عىل ُمعتِمدة كانت التي تلك وخاصة القصور، مراكز عىل جذريٍّا تأثريًا أثرت قد

امليسينية.38 اليونان يف مثلما الزراعية، اإلنتاجية من ُمرتِفعة
مع باالشرتاك أبيب، تل جامعة من النجوت ودافنا فنكلشتاين إرسائيل أضاف حاليٍّا
إىل يُشريون إنهم الصورة. إىل إضافية بيانات أملانيا، يف بون جامعة من ليت توماس
من استُخرجت مرتًا عرشين بطول لب عينة من األحفورية اللقاح حبوب جسيمات أن
حوايل من تبدأ الشديد الجفاف من فرتة عىل األخرى هي تدل الجليل بحر قاع يف رواسب
للبحر الغربي الشاطئ من استُخرجت ثانية لب عينة وَقدَّمت الشام. جنوب يف ١٢٥٠ق.م
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يكون ربما املنطقة هذه يف الجفاف أن عىل أيًضا ن تدالَّ العينتنَي ولكن ُمماثلة، نتائَج امليت
املنطقة، يف الحياة باستئناف سمح مما ١١٠٠ق.م، عام حوايل بحلول بالفعل انتهى قد

جدد.39 أناس استقرار طريق عن حدث قد ذلك يكون أن يُحتمل كان وإن
املرحلة هذه يف علينا بالفعل، لالهتمام مثرية االكتشافات هذه كون ومع ذلك، مع
وأنها التاريخ، عرب املنطقة هذه يف متكرِّرة كانت الجفاف موجات بأن أيًضا نقر أن
والجفاف، املناخي، التغري عوامل أن يبدو ًدا مجدَّ الحضارات. انهيار يف دوًما تتسبَّب لم
املوارد عىل التنافس إىل األمر نهاية يف وأدَّت اجتماعية توترات «أحدثت وإن حتى واملجاعة،
العرص نهاية يف تسبَّبت التي هي تكون ألن كافية ليست ذاتها حدِّ يف فإنها املحدودة»،
عىل دريك يحرص حسبما لت، تدخَّ قد أخرى عوامل تكون أن دون من ر املتأخِّ الربونزي

ح.40 يُوضِّ أن

الداخيل التمرد (3)

االضطراب يف أسهمت قد تكون أن يُمكن داخلية تمرُّد أعمال أن الباحثني بعض اقرتح
هذه التمرُّد أعمال فتيل يكون أن يُمكن ر. املتأخِّ الربونزي العرص نهاية قرب حدث الذي
كوارث أو الزالزل أو ذلك، غري أو الجفاف فيها تسبَّب التي املجاعة، بسبب أُْشِعل قد
كلها أو العوامل هذه من أليٍّ فيُمكن الدولية، التجارة طُرق قْطع حتى أو أخرى، طبيعية
قاَدت قد تكون وأن رة املترضِّ املناطق يف االقتصاد عىل جذريٍّا تأثريًا أحدثت قد تكون أن
أشبه ثورٍة يف الحاكمة، الطبقة عىل التمرُّد إىل الدنيا الطبقات أو الراضني غري الفالحني

القيرصية.41 روسيا يف ١٩١٧ عام جَرت التي بتلك
حاصور يف املثال، سبيل عىل امللحوظ، التدمري لتفسري السيناريو هذا إىل اللجوء يُمكن
غزاة. أو حروب عىل محدد دليل يوجد وال زالزل، وقوِع عىل دليل يُوجد ال حيث كنعان، يف
كالهما اقرتحا املوقع، يف الرئيسيني بني املنقِّ من وهما تور، وبن يادين أن من الرغم وعىل
يف املشاركة املديرة فإن اإلرسائيليُّون، شنَّها قد يكون ربما حرب، عن ناتج تدمري حدوث
اقرتَحت قد القدس، يف العربية الجامعة من زوكرمان شارون الحالية، التنقيب عمليات
عام بني ما وقت إىل تاريخه يرجع الذي حاصور، يف ١إيه األوىل الطبقة تدمري أن ًرا مؤخَّ
املدينة، لسكان داخيل تمرد عن نتج امليالد، قبل عرش الثاني للقرن األوىل والعقود ١٢٣٠
أثريٌّ دليٌل ة ثمَّ «ليس ببساطة: ترصح وحسبما خارجية. شعوب به قامت غزو عن وليس
التدمري بأن االعتقاد إن … املوقع يف مكان أي يف أسلحة، أو برشية ضحايا مثل حرب، عىل
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ع متوقَّ غري فجائي هجوم نتيجة كان ر املتأخِّ الربونزي العرص يف حاصور ملدينة النهائيَّ
«التصور أن ذلك من بدًال وتقرتح األثرية.»42 األدلة مع يتَّفُق ال مزدِهرة قوية مملكة عىل
نهائي بهجوم انتهت التدريجي، االنحدار من وحالة متصاِعدة داخلية رصاعات بأن القائل
معقولية األكثر البديل اإلطار يقدم املدينة، لنخبة الكربى والدينية السياسية البؤر عىل

منها.»43 والنزوح حاصور تدمري لتفسري
قصور مراكز يف امللحوظة التدمري عمليات يف شكٌّ ثمة ليس أنه من الرغم عىل
كان إذا بما للتكهن طريقة يوجد ال برصاحة، فإنه، متعددة، كنعانية ومدن ميسينية
إىل تفتقر ولكنها معقولة، فرضية هذه تظل ذلك ومع املسئولون. هم متمردون فالحون
إنها بل داخلية، تمرد أعمال من بنجاح نجت قد كثرية حضارات إن مجدًدا ونقول إثبات.
ذاتها حد يف الداخلية التمرد أعمال فرضية فإن لذلك جديد؛ نظام ظل يف تَزدهر ما غالبًا
منطقتَي يف املتأخر الربونزي العرص حضارات انهيار عن مسئولة تكون ألن كافية ليست

املتوسط. ورشق إيجه

الدولية التجارة وانهيار (ُمحتَملون) غزاة (4)

رسيعة ملحة ألقينا داخيل، تمرُّد إىل قاَدت قد تكون أن يُمكن التي األحداث ضمن من
ربما ة هشَّ اقتصاديات وإرباك الدولية التجارة لطرق خارجيني غزاة قطع مشهد عىل
بني بيل كارول مقارنُة تكون وقد األجنبية. الخام املواد عىل مفرًطا اعتماًدا ُمعتِمدة كانت
يف الخام للنفط االسرتاتيجية واألهمية الربونزي العرص يف للقصدير االسرتاتيجية األهمية

االفرتايض.44 الوضع بهذا يتعلَّق فيما محلِّها يف مقارنًة املعارص؛ عاَلمنا
يُمكن التجارة طرِق قْطع فإن داخيل، تمرُّد هي النتيجة تكن لم وإن حتى ذلك، ومع
وميسيناي، وترينز، بيلوس، مثل ميسينية ممالك عىل وفوريٍّا شديًدا تأثريًا أثر قد يكون أن
أنها يبدو والتي الربونز، إلنتاج والقصدير النحاس من كلٍّ استرياد إىل تحتاج كانت التي
والزجاج، والعاج، الذهب، منها أيًضا، إضافية خام مواد من هائلة كميات تستورد كانت
لكوارث يمكن وبينما العطور. صنع يف املستخَدم َبَنِْتيني الرتَّ والراِتينَج األبنوس، وخشب
إىل يؤدَِّي أن يُمكن الذي األمر للتجارة، ت مؤقَّ تعطيٍل يف تتسبَّب أن الزالزل مثل طبيعية
أكثر تعطيالت تكون أن املرجح فمن م، بالتضخُّ اليوم ندعوه ما إىل وربما األسعار ارتفاع
هؤالء كان من ولكن رة، املترضِّ للمناطق خارجيني غزاة استهداف عن نتجت قد استدامة

البحر؟ شعوب استحضار إىل هنا سنلجأ أننا أم الغزاة؟

185



١١٧٧ق.م.

هريودوت مثل مؤرِّخني من القدماء، اليونانيُّون اعتقد البحر، شعوب من وبدًال
عهًدا األحدث باوسانياس الرحالة وحتى ق.م الخامس القرن يف أثينا يف وثوسيديديس
العرص نهاية يف الشمال من غازيًة أتَت قد الدُّوريِّني باسم تُعرف مجموعة أن بكثري،
من كثري محل ما يوًما كانت الفكرة هذه الحديدي.45 العرص بذلك ُمستهلًة الربونزي،
من كان إذ الربونزي؛ العرص يف إيجه يف القدماء واملؤرِّخني األثريِّني أوساط بني النقاش
أو املصقولة» اليدوية «األواني ى يُسمَّ الفخارية األواني من جديد نوع اعتباراتهم بني
هذا من غزو يَحُدث لم أنه األخرية العقود يف واضًحا بات ذلك، ومع الرببرية». «األواني
ُدوريٍّا» «غزًوا أن فكرة قبول إىل يَدُعونا سبب يوجد وال الوقت هذا يف الشمال من النوع
من الالحقني، القدماء اليونانيِّني تراث عن النظر وبرصف امليسينية. الحضارة عىل قىض
الربونزي العرص نهاية يف حَدث الذي باالنهيار عالقة أي لهم يكن لم الدُّوريني أن الواضح

األحداث.46 تلك وقوع من طويل وقت بعد إال اليونان يَدُخلوا لم وأنهم ر املتأخِّ
العالم انحدار أثناء حتى أنه إىل مؤخًرا أُجريت دراسات تُشري ذلك، إىل إضافة
لليونان الرئييس الرب كان ربما التايل، الحديدي العرص من األوىل األعوام ويف امليسيني
هذه أن املحتَمل من أنه غري املتوسط. رشق مع التجارية صالته عىل محافًظا يزال ال
قصور ذلك قبل تسكن كانت التي النخبة طبقات سيطرة تحت حينئٍذ تعْد لم الصالت

الربونزي.47 العرص
من غزاة أن بحقيقة تشَهد عديدة وثائق سوريا شمال يف لدينا اآلخر، الجانب عىل
أدلة من لدينا ما قلَّة من الرغم وعىل الزمنية. الفرتة هذه أثناء أوغاريت هاجموا البحر
البحر. شعوب بينهم من كان أنه إغفال بوسعنا ليس الغزاة، هؤالء أصول بشأن ثابتة
املتوسط، رشق يف املدن دويالت من كثريًا أن إىل ًرا مؤخَّ باحثون أشار ذلك، إىل إضافة
الدولية، التجارة طرق انهيار جراء بالًغا ترضًرا رت ترضَّ قد تكون ربما تحديًدا، وأوغاريت

البحر. من القاِدمني الغزاة من نهب ألعمال عرضة كانت ربما التي
إىل راجًعا كان ربما أوغاريت سقوط أن املثال، سبيل عىل ِسنجر، إيتامار اقرتح
الحياة رشيان تُمثِّل كانت التي الدولية، للتجارة التقليدية للهياكل املفاجئ «االنهيار
كريستوفر وضع الربونزي.» العرص يف االزدهار يف آخذًا كان الذي األوغاريتي لالقتصاد
األغنى املدن دويالت أن إىل مشريًا أكرب، إطار ضمن األمر هذا كورنيل جامعة من مونرو
عرش الثاني القرن أثناء وقعت التي األحداث جراء ًرا ترضُّ األكثر كانت املتوسط رشق يف
األكثر كانت أيًضا بل فحسب للغزاة استقطابًا األكثر األهداف تُمثِّل لم ألنها امليالد؛ قبل
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عىل املفرط، االعتماد ربما أو االعتماد، أن ويَقرتح الدولية. التجارة شبكة عىل اعتماًدا
انعدام يف أسهم قد يكون أن يُمكن املدى، البعيدة التجارة وتحديًدا الرأسمالية، املشاريع

املتأخر.48 الربونزي العرص نهاية يف املالحظ االقتصادي االستقرار
ُمغريًا هدًفا تُمثِّل أن أوغاريت شأن من كان أنه حقيقة نتجاَهَل أالَّ ينبغي ذلك، ومع
هذا ويف أخرى. محتملة مجموعات إىل باإلضافة محليِّني، قراصنة وأيًضا خارجيني لغزاة
عليها ُعِثر التي الجنوبي، األرشيف من املأخوذة الرسالة يف مجدًدا ننظر أن ينبغي الصدد،
لألعداء سفن سبع تذكر والتي قمني)، بداخل ليس (ولكن أوغاريت قرص يف ٥ الساحة يف
بالتدمري عالقة بعينها السفن لهذه كان سواء األوغاريتية. األرايض يف فساًدا تعيث كانت
التي الدولية التجارة تُعطِّل أن كهذه سفن شأن من كان فقد ال، أم ألوغاريت النهائي

حيويٍّا. اعتماًدا عليها تعتمد أوغاريت كانت
نصيحة الجميع لدى وكأن يبدو الحايل، وقتنا يف كهذا مأساويٌّ وضٌع يحدث عندما
عثر رسالة تقدم ر. املتأخِّ الربونزي العرص أثناء حينئٍذ، مختلفة األمور تكن ولم يقدمونها.
للملك نصيحة كركميش، مللك الحيثي النائب من مرَسلة كانت ربما أوغاريت، يف عليها
يل كتبَت «لقد بقوله: ويستهلُّها تلك. األعداء سفن مع التعامل كيفية بشأن األوغاريتي
تظل أن عليك «حسنًا، قائًال: يَنصُحه ثم البحر»!» يف األعداء سفن شوهدت «لقد تقول:
… منك؟ بالقرب أليَست الحربية؟ وعجالتك قواتك، أين ناحيتك، من عجبًا، الجنان. ثابت
للعدو بًا متأهِّ كن [فيها]. الحربية عجالتك وفرق مشاتك قوات وضع بأسوار. مدنك طوق

شديد!»49 ببأٍس وتحلَّ
والذي إيشوارا ى يُسمَّ رجل وأرسلها رابانو منزل يف عليها ُعِثر أخرى، رسالة وثمة
يقول الرسالة، هذه يف األمر. بنفس صلة لها أن يف شك ال لقربص، األكرب الحاكم كان
املحيطة، أراضيها أو بأوغاريت السفن ألحقته رضر أي عن مسئوًال ليس إنه الحاكم
هذه يَرتكبُون الذين هم منها ورجال ألوغاريت تابعة سفن كون زعمه، بحسب وخاصًة،
املسألة بشأن «وأما نفسها: عن للدِّفاع ًة مستعدَّ تكون أن ينبغي أوغاريت وإن الفظائع،
هذا! فعلوا الذين] [هم سفنكم [و] بلدكم من أناس كان] [فلقد األعداء؛ بأولئك املتعلِّقة
ألخربك إليك أكتب أنا … االعتداءات هذه ارتكبوا الذين] [هم بلدكم من أناس و[كان]
أبحرت ولكنها لألعداء، سفينة عرشون يوجد أنه يضيف ثم حذر!» عىل لتكن وأحميك.

معلومة.50 غري جهة إىل مغادرًة
الشمايل الداخل يف الواقعة كركميش، يف مسئول من أورتينو أرشيف يف رسالة أخريًا،
أوغاريت إىل الحيثية األرايض من قادًما طريقه يف كان كركميش ملك بأن ترصح السوري،
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أورتينو ضمنهم ومن الرسالة، يف املذكورين املتعددين األشخاص وأن تعزيزات، ومعه
قد يكونوا أن املرجح غري من يصلوا.51 حتى الصمود يُحاِولوا أن ينبغي املدينة، وشيوخ
خاصة رسالة إن إذ تُذَْكر؛ فائدة بغري كانوا فقد فعلوا، وإن املناسب. الوقت يف وصلوا
منذًرا وضًعا تصف أوغاريت، من اآلتية االتصاالت آخر أحد أنها غالبًا يُعتَقد كان إضافية،
أُحِرق املدينة. ونُِهبَت لإلذالل تعرض قد الجيش كان رسولك، وصل «عندما بالخطر:
أن أرجو مدينتنا. نُِهبَت لقد الكروم. بساتني أيًضا َرت وُدمِّ البيادر يف كان الذي طعامنا

ذلك!»52 تعرف أن أرجو ذلك! تعرف
التدمري ُمستوى وأن أُْحِرَقت، املدينة أن أوغاريت يف بون املنقِّ يُوِرد أعاله، أْرشنا كما
متناثرًة السهام رءوس من العديد عىل ُعِثر وأنه األماكن، بعض يف ارتفاًعا مرتَين إىل يصُل
املدينة؛ يف مدفونة عليها ُعِثر التي الذخائر من عدد أيًضا يوجد كان األطالل.53 أنحاء يف
صغرية، تماثيل بينها من والربونز، الذهب من ثمينة أغراٍض عىل بعضها احتوى والتي
وقوع قبل خبئت أغراًضا كلها كانت أنها ويبدو نقوش. عليه بعضها وأدوات، وأسلحة،
تدمريًا حتى فإن ذلك ومع 54. قطُّ الستعادتها يعوُدوا لم مالكيها وأن مبارشة؛ التدمري
يكن لم إذا إال إعمارها، يُعيدوا لم الناجني أن يف السبب يُفرسِّ ال للمدينة وكامًال شديًدا

ناجون. ثمة
اإلبادة وليس برمته، الدويل التجاري النظام وانهيار التجارة، طرِق قْطع يُمثِّل قد
االستقرار مطلًقا يُعاِوُدوا لم الناس أن وراء للسبب واكتماًال منطقية األكثر التفسري الكاملة،
لها تَُقم لم أوغاريت أن «حقيقة الباحثني: أحد قول حدِّ وعىل تدمريها. بعد أوغاريت يف
كانت ر املتأخِّ الربونزي العرص يف الشام يف أخرى مدن فعلت كما قط، جديد من قائمة
لحق الذي التدمري من وجاهة أكثر أسباب عىل تستند أن بدَّ ال ُمماثل، ملصري تعرَّضت قد

باملدينة.»55
الدولية أوغاريت صالت أن يبدو إذ الطرح؛ لهذا ة مضادَّ حجة يوجد فإنه ذلك، ومع
إىل بريوت ملك من ُمرَسلة رسالة يوجد ألنه وذلك للمدينة؛ الفجائية النهاية حتى استمرَّت
املدينة.56 من بالفعل فرَّ قد أوغاريت ملك كان أن بعد وصلت (الوايل) أوغاريتي مسئول
التجارية الصالت أن حقيقة رغم ، قطُّ بناؤها يَُعد ولم أوغاريت الغزاة دمر أخرى، بعبارة
التدمري. وقَت كاملة بصورة بقيَت قد تكن لم إن جزئيٍّا األقل عىل قائمة، كانت الدولية

الهائل القدر وأورتينو رابانو أرشيفا ها يضمُّ التي املواد من جليٍّا يتَّضح الواقع، يف
العرص نهاية يف حتى املتوسط رشق يف قائًما ظل أنه يبدو الذي الدويل االتصال من
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أرشيف من املنشورة القليلة النصوص من الواضح من ذلك، إىل إضافة املتأخر. الربونزي
أوغاريت. تدمري قبل تقريبًا األخرية اللحظة حتى استمرَّت الدولية الصالت هذه أن أورتينو
انحداٍر هيئة عىل تكن ولم فجائية، كانت ربما النهاية أن عىل واضحة داللة هذا يبدو
كانت تحديًدا أوغاريت وأن واملجاعة، الجفاف بسبب أو التجارة طرق قطع بعد تدريجيٍّ
طرق أيًضا قَطَعت قد القوات هذه كانت إذا عما النظر برصف غزاة، يد عىل َرت ُدمِّ قد

ال. أم الدولية التجارة

الخاصة التجارة وصعود الالمركزية (5)

وقد نسبيٍّا قريب عهد منذ ُطِرَحت نقطة وهي االعتبار، يف أخذها يتعنيَّ أخرى نقطة ثمة
اليوم. عاَلمنا يف الالمركزية دور بشأن الحايل للتفكري انعكاًسا تكون

جامعة يف حاليٍّا تعمل التي شريات، سوزان َخلَُصت ،١٩٩٨ عام يف نُِرش مقال يف
االقتصادية األنظمة استبدال مسألة يف األخرية الخطوة تُمثِّل البحر شعوب أن إىل شيفلد،
القديمة املركزية السياسية االقتصادية باألنظمة الحديدي العرص يف الجديدة الالمركزية
كانت التي واإلمرباطوريات املمالك من التحول أي الربونزي؛ العرص يف قائمة كانت التي
كانوا الذين األفراد األعمال ورواد األصغر املدن دويالت إىل الدولية التجارة يف تتحكَّم
من يكون «أن يُمِكن البحر شعوب أن وتقرتح الشخيص. لحسابهم األعمال يُمارسون
األلفية يف الدولية التجارة وتوسيع الطبيعي للتطور نتاًجا هيكلية، ظاهرة اعتبارهم املفيد
املعتِمدة هة املوجَّ االقتصاديات إسقاط بذور طياتها يف حملت الثانية، األلفية وأوائل الثالثة

األمر.»57 بادئ يف التجارة من النوع هذا بدأت قد كانت والتي القصور، عىل
بعًضا وبأن انهارت، قد تكون ربما الدولية التجارة طرق بأن إقرارها فمع ثَمَّ، ومن
إىل املطاف نهاية يف تَْخلُص فإنها مهاجرين، غزاًة كانوا ربما األقل عىل البحر شعوب من
فعلت. ماذا أو كانت من حتى وال البحر، شعوب جاءت أين من الحقيقة يف يهم ال أنه
الشعوب، تلك تُمثِّله الذي واالقتصادي السيايس االجتماعي التغريُّ هو بكثري ذلك من األهم
التجار فيه حظَي اقتصاٍد إىل القصور من كاملة شبه لسيطرة يخضع كان اقتصاد من
الحرية من بكثري أكرب بقدر األصغر والكيانات الخاص لحسابهم يعملون كانوا الذين

االقتصادية.58
آخرين لباحثني سبَق فقد رائع، نحو عىل مرسودة شريات ة حجَّ أن من الرغم عىل
ترينز، عن ب املنقِّ كيليان، كالوس كتب املثال، سبيل عىل مشابهة. اقرتاحات أبدوا أن
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يف س تأسَّ قد «الخاص» االقتصاد كان عندما امليسينية، القصور سقوط «بعد مرة: ذات
التنظيم الحسن القصور نظاَم وخلف األجنبية. البلدان مع االتصاالت استمرت اليونان،

االقتصادي.»59 توسعها يف قوة أقل بالتأكيد كانت أصغر، محلية حكٍم أنظمُة
كانوا الذين التجار بعض عىل اسًما أطلقت حيفا، جامعة من آرتزي، ميكال إن بل
أنهم واقرتحت البحر» «بدو إياهم ناعتًة شريات، تصوُّر الخاصحسب لحسابهم يعملون
الرابع القرنني أثناء البحرية التجارية العمليات من الكثري ذوا نفَّ كوسطاء نشطني كانوا

امليالد.60 قبل عرش والثالث عرش
العاملية االنتقالية الرؤية نمط بشدة عارَضت عهًدا أحدث دراسات فإن ذلك ومع
قبيل ملن «إنه قائلًة: باحرتام، بيل كارول تَعِرتض املثال، سبيل عىل شريات. اقرتحته الذي
الحديدي والعرص ر املتأخِّ الربونزي العرص بني حدث الذي التغريُّ إىل ننظر أن … التبسيط
إنَّ القصور. بواسطة يُدار كان الذي التباُدل محل األعمال أصحاب لتجارة إحالل أنه عىل
تلك.»61 الهيكلة وإلعادة التغيري لهذا جيًدا تفسريًا ليس بآخر لنموذج اإلجمايل االستبدال
ثانوي ُمنتَج هيئة عىل بدأت قد تكون ربما الخصخصة أن يف شكٌّ ثمة ليس أنه ومع
نهاية يف قوََّضت ذلك بعد الخصخصة هذه أن باملرة الواضح غري فمن القصور، لتجارة
أشار املثال، سبيل عىل أوغاريت، يف منه.62 نبَعت قد كانت الذي االقتصاد نفس املطاف
ة ثمَّ فليس سكانها، من وأُخليت أُْحِرَقت املدينة أن واضًحا كان أنه رغم أنه إىل الباحثون
التدمري أنَّ عىل نفسها، البقايا يف وال املوقع يف عليها ُعِثر التي النصوص يف ال دليل،
التجارة عىل وسيطرتها الدولة قوضوا مركزيِّني ال أعمال أصحاب بسبب كانا واالنهيار

الدولية.63
َرت ُدمِّ أوغاريت أن الواضح من أنه وحقيقة النصية املالحظات بني باملزج الواقع، يف
من الرغم عىل أنه نُكرِّر أن ثقة بكل لنا يجوز الحطام، يف أسلحة يوجد وأنه حريق، جراء
هما والقتال الحرب أن املؤكَّد شبه فِمن أوغاريت، يف موجودة كانت الالمركزية بذور أن
هذا يختلف امُلحتَملني. الجناة الخارجيِّني الغزاة اعتبار مع النهائي، التدمري يف تسبَّبا ما
يُشاطرونها الذين وزمالؤها شريات رتْه تصوَّ الذي ذلك عن للغاية كبريًا اختالًفا السيناريو
من الرغم عىل البحر، شعوب كانوا الغزاة هؤالء أن املؤكَّد من ليس ذلك، ومع الرأي.
تحديًدا يذكر أوغاريت يف عليها ُعِثر التي النصوص أحد أن للفضول امُلثري من أنه
ورمسيس ملرنبتاح املنسوبة البحر شعوب نقوش من املعروفني الشيكيال/الشيكليش،

الثالث.
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يعملون كانوا الذين املستقلِّني والتجار الالمركزية مسألتا كانت لو حتى حال، أيِّ عىل
يف تسبَّبا قد يكونا أن ح املرجَّ غري من فيبدو املطروحة، املسائل من الخاص لحسابهم
التجار تقويض فكرة تقبُّل من وبدًال األقل. عىل بمفردهما ر، املتأخِّ الربونزي العرص انهيار
يَنبغي ربما الربونزي، العرص القتصاد الخاصومشاريعهم لحسابهم يعملون كانوا الذين
الناجمة الَفوىض عن ببساطة انبثقا أنهما مفاده الذي البديل االقرتاح االعتبار يف نأخذ أن
يَعترب لم عاًما. عرشين منذ بنسلفانيا جامعة من مويل جيمس اقرتح كما االنهيار، عن
واملرتزقة والقراصنة، البحر، «غزاة عليه يسيطر عاَلًما امليالد قبل عرش الثاني القرن مويل
يستغلُّون الذين والتجارة، املال ملشاريع «أربابًا يضم عامًلا كان أنه اعترب وإنما اللصوص»،
قلب من الخام.»64 للمواد جديدة ومصادر جديدة، وأسواًقا جديدة، اقتصادية فرًصا

دائًما. الحال هو كما املحظوظة، للقلَّة األقل عىل الفرصة، تنبع الفوىض،

جاءت؟ أين ومن الفاعلة؟ هي البحر شعوب كانت هل (6)

هو كما وُمحرية غامضة تظلُّ التي البحر، شعوب مسألة بشأن النظر إىل أخريًا، نصل،
فإن ناِزحني، سكانًا أو بحٍر غزاَة كانوا أنهم عىل القوم أولئك إىل نُِظر سواء دائًما. حالها
ارتحلُوا لقبهم، عن النظر برصف البحر، شعوب أن إىل تُشري ية النصِّ وكذلك األثرية األدلة

ُممِكنة. وسيلة بأيِّ أي وبحًرا؛ برٍّا األرجح عىل
حتى بل الساحل، بمحاذاة ارتحلُوا بحًرا انطلُقوا الذين أولئك أن األرجح وعىل
بما يتعلَّق فيما تساؤالت ة ثمَّ يزال ال أنه غري مساء. كل آمن مرفأ عىل يرسون كانوا
تخصُّ أم البحر شعوب تخصُّ األوغاريتية الرسائل يف املذكورة األعداء سفن كانت إذا

ألشية.65 حاكم إيشوارا، أرسلها التي الرسالة أوحت كما مملكِتهم، من متمرِّدين أعضاءً
يف أورتينو منزل من آنًفا، املذكورة الرسالة الحسبان يف نأخذ أن ينبغي الصدد، هذا يف
أنهم عىل هويتهم تحديد األرجح عىل يمكن الذين الشيكيال»، «شعب تذكر التي أوغاريت،
ربما الحيثي، امللك من الرسالة أُْرِسَلت املرصية. السجالت يف ذكرهم الوارد الشيكليش
تصفه الذي ألوغاريت، شابٍّ ملٍك إىل وتُشري أوغاريت، حاكم إىل الثاني، سابيليوليوما كان
إىل محتملة إشارة أنه عىل هذا آخرون، وباحثون سنجر، يرى يشء.» أي يعرف «ال بأنه
امللك يقول الرسالة، يف الوقت. ذلك يف ألوغاريت العهد حديث ملًكا كان الذي أمورابي،
يعيشون «الذين شيكيال قوم كان الذي إبنادوشو، يُسمى رجل مقابلة يودُّ إنه الحيثي
هؤالء عن املعلومات من املزيد إىل ل يتوصَّ أن أجل من أرسوه، قد السفن» متن عىل
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ماهية وال ال، أم جَرْت قد املقابلة كانت إذا نعرف ال ذلك، ومع الشيكيال/الشيكليش.66
إبنادوشو. من يعرفها أن يُمكن كانت التي األخرى األمور

باالسم الوحيد املحدد الذكر عىل تحتوي الوثيقة هذه أن عامٍّ بوجٍه عليه املتَّفق من
يوجد كان ربما أنه أيًضا ح اْقُرتِ أنه من الرغم عىل املرصية، السجالت خارج البحر لشعوب
الحيثي امللك هاجم الذي ألشية» أرض من القادم «العدو أن املحتمل من أخرى. وثائق
يف القربصية) (أي األلشية القوات قاتل أن بعد اليابسة عىل الثاني، سابيليوليوما األخري،
ُعِثر نقش عىل أيًضا يَنطِبق ما وهو البحر. شعوب إىل إشارة هو بحرية، معارك ثالث
كان الثاني سابيليوليوما أن إىل إشارة يتضمن ربما والذي ،١٩٨٨ عام يف حاتوسا يف عليه
تتقدم وكانت لألناضول الجنوبي الساحل عىل رست التي البحر شعوب يقاتل بالفعل
ببساطة املرصية، السجالت بخالف والنقوش، الوثائق معظم تحتوي ذلك، مع شماًال.67

باالسم. تحديًدا البحر شعوب تذكر وال األعداء»، «سفن تعميًما األكثر العبارة عىل
برٍّا جاءوا الذين البحر شعوب إىل املنتمني أولئك أن املرجح، من وربما املحتَمل، من
أن محددة مدن تدمري شأن من حيث الساحيل، الطريق بمحاذاة الوقت ُمعَظم انطلقوا
معارك بها فتحت التي تقريبًا الطريقة بنفس تماًما، جديدة مناطق لهم فتح قد يكون
األدنى الرشق من معينة أجزاء وجوجاميال وإسوس، جرانيكوس، نهر عند األكرب اإلسكندر
جامعة من ياسور-النداو عساف اقرتح تقريبًا. سنة بألف ذلك بعد جيشه أمام القديم
عرب ومرُّوا اليونان من رحلتهم بدءوا قد يكونوا أن يمكن البحر شعوب بعض أن حيفا
كانوا أنهم يحتمل — آخرون يكون أن ويُمِكن تركيا/األناضول. غرب إىل الدردنيل مضيق
وا انضمُّ قد يكونون وربما النقطة، هذه من رحلتهم بدءوا قد — قوله حد عىل معظمهم،
الساحل بطول استمرَّ الذي الطريق متَّخذين إيجه، منطقة من جاءوا الذين أولئك إىل
طريق عرب الشام جنوب إىل وصوًال ثم الرشقي، طرفها عند ِكيلِيِكيََّة إىل لرتكيا الجنوبي
صادفوا قد يكونوا أن شأنهم فمن الطريق، هذا تبعوا قد كانوا إذا الساحل. بطول يمتدُّ
وأوغاريت طرسوس ومدينتي األناضول، يف وتارهونتاسا أرزاوا ومملكتي طروادة، مدينة
املواقع هذه كل أو بعض يف تظهر الرتتيب. عىل سوريا، وشمال األناضول رشق جنوب يف
الوقت زهاء حدث لها، لسكَّانها الحق هجر عىل عالمات و/أو للتدمري عالمات بالفعل
مسئولة كانت إن واضًحا ليس ولكن فيه، نشطة كانت البحر شعوب أن يُفرتَض الذي

ال.68 أم ذلك عن بالفعل
كانت األناضول يف املواقع معظم أن إىل حاليٍّا تُشري األثرية األدلة أن يبدو الحقيقة، يف
البحر. شعوب تحرْقها ولم الوقت، هذا يف مهجور معظمها أو تماًما مهجورة ببساطة
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جراء تعطَّلت قد الدولية واالتصال والنقل التجارة طرق كانت إذا بأنه ن التكهُّ يُمكننا
الطرق هذه عىل معتمدة كانت التي املدن تكون فربما ذلك، غري أو املجاعات، أو الحروب،
لها سكانها مغادرة إىل أدَّى قد يكون أن شأنه ِمن ما وهو الفناء، إىل وآلت اضمحلَّت قد
كما والثقايف. التجاري االنحدار رسعة حسب الرسعة، وجه عىل منها فرارهم أو تدريجيٍّا
السوري والساحل ِكيلِيِكيََّة أن نفرتض أن املنطقي من أنه «مع مؤخًرا: الباحثني أحد قال
نوع أي عىل أثري وال تاريخي دليل يوجد ال اآلن حتى فإنه البحر، شعوب بأفعال تأثَّرا قد
الحقيقية األسباب أن يبدو … ذلك عىل يشهد الحيثيِّني بالد يف البحر لشعوب النشاط من

خارجية.»69 وليست داخلية أسباب هي الحيثية الدولة النهيار
املتعلِّق العهد الحديث االدعاء وهو إثبات دون الالئمة إلقاء عىل واِضح مثال ة ثمَّ
الربونزي العرص من جيباال ومرفأ بلدة موقع تويني، تل مَلوِقع املشعِّ بالكربون بالتأريخ
إىل وزمالءهم بني املنقِّ املعملية النتائج قادت الحالة، هذه يف أوغاريت. مملكة نطاق يف
تاريخه ويُحدِّدون البحر، شعوب فيه تسبَّبت تدمري عىل دليل عىل عثروا قد أنهم استنتاج
البحر شعوب «كانت محاذير: دون ويرصحون، ١١٩٢–١١٩٠ق.م70 بني ما بالفرتة
وبحريٍّا بريٍّا غزًوا الشعوب تلك بدأت مختلفة. أصول من بحريني خصوم عن عبارة
كان الذي القديم العالم يف وممالك إمرباطوريات نفوذ أساس استقرار زعزع مختلًطا
شعوب تمثل عليها. السيطرة أو املرصية األرايض دخول إىل وَسَعت بالفعل، َضُعف قد
املتوسط البحر منطقة عالم يف التدهور من ومعقدة طويلة لدوامة األخرية الخطوة البحر

القديم.»71
تقريبًا ذاِته الوقت يف َرت ُدمِّ قد املدينة أن يف كبريٌ شكٌّ ثمة ليس أنه من الرغم عىل
شعوب إىل املسئولية إسناد فإن املشع، الكربون تواريخ أكَّدت كما بون، املنقِّ حدَّده الذي
محتمٌل أنه مع التخمني، عىل قائٌم أمٌر هو التدمري عن املسئولني الفاعلني باعتبارهم البحر
البحر؛ شعوب بدور يتعلق فيما قطعية إثباتات أي بون املنقِّ يقدم لم بالتأكيد. للغاية
التدمري بعد التل عىل أُقيمت التي للُمستوَطنة املادية الثقافة أن إىل يشريون ببساطة فهم
املسينية الحقبة من محليٍّا مصنوعة فخارية وأواني إيجي، عمارة نمط «ظهور تشمل
النمط عىل الطمي من وأوزانًا يدويٍّا، مصنوعة مصقولة فخارية وأواني املبكرة، ٣يس
الفلستية، املستوَطنات من أيًضا املعروفة املواد، «هذه فإن قولهم حد وعىل اإليجي.»72
تل أن ومع البحر.»73 شعوب األرجح عىل هم أجانب، ُمستوِطنني عىل ثقافية عالمات هي
البحر شعوب تكون أن املحتَمل من موقع عىل اآلن حتى مثال خري يكون أن يُمكن تويني
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عىل عالوًة مطلق. ن بتيقُّ ذلك نقول أن بوسعنا ليس فإنه مجدًدا، واستوطنتْه رتْه دمَّ قد
الذين القوم أن من دوًما متأكًدا يكون أن للمرء يُمكن ال َكوبيت، آني الحظت كما ذلك،
املقام يف ُروه دمَّ الذين أولئك نفس بالرضورة هم تدمريه بعد ما موقٍع استيطان أعادوا

األول.
توصف مجموعات تكون ربما األقل عىل الحاالت بعض يف أنه ن نخمِّ أن أيًضا يُمكنُنا
سواء املدن، َهْجر و/أو التدمري عن نشأ الذي الفراغ دخلت قد البحر شعوب بأنها
وراءهم مخلفني امليض، يتابعوا ولم واستقروا ذلك، يف تسبَّبوا من آخرين أو هم كانوا
أن املرجح من كتلك، ظروف يف تويني. تل يف الحال كان ربما كما اليدوية، مصنوعاتهم
الساحلية، املدن حًرصا، يكن لم وإن األول، املقام يف احتلَّت قد هذه البحر شعوب تكون
األمر لألناضول. الرشقي الجنوبي الساحل عىل وِمرسني تارسني مثل مواقع تشمل التي
وشمال تركيا غرب جنوب بني الحدود عىل حاليٍّا املوجودة املنطقة عىل ينطبق قد نفسه
باسم تُعَرف كانت أنها مؤخًرا املكتشفة األدلة تشري التي طعينات، تل منطقة يف سوريا،

الحديدي.74 العرص أثناء باليستني» «أرض
البحر شعوب أن تحديًدا تذكر أدبية، تقاليد وبخاصة تقاليد، يوجد الواقع، يف
املثال، سبيل عىل الحديثة. إرسائيل باسم حاليٍّا يُْعَرف ما شمال يف دور، تل يف استقرت
إىل تاريخها يرجع التي آمون»، ِون «تقرير عليها يُطلق التي املرصية القصة تشري
أو التجيكر مدينة باعتباره دور تل إىل امليالد، قبل عرش الحادي القرن من األول النصف
الذي أمينيموب» أعالم أسماء «قائمة هو آخر، مرصي نَصٌّ يدرج (الشيكليش). السيكيلز
مواقع أيًضا ويذكر والفلستيني، والتجيكر، الشاردانا، ١١٠٠ق.م، حوايل إىل تاريخه يرجع
الفلستيني «مدن من جزءًا تعترب خمسة من مواقع ثالثة (وهي وغزة وأشدود أْشَقلُون،
الكرمل ساحل امتداد عىل مواقع يف استقرَّت البحر شعوب أن الباحثون اقرتح الخمس»).
كثري يف والدانونا. الشاردانا شعبي مثل دان، تل جانب إىل أيًضا ربما عكا، وادي ويف
مثل «فلستية»، بأنها توصف إشغال مستويات لها التي تلك فيها بما املواقع، هذه من
إيجي نمٍط عىل فخارية أواٍن عىل ُعِثر أخرى، وأماكن وعقرون، وغزة، وأشقلون، أشدود،
لدينا التي الوحيدة املادية البقايا هي هذه تكون ربما أخرى.75 ثقافية هوية وُمَحدِّدات
أبعد وحتى املواقع، هذه من كثري يف األثرية للبقايا أن يبدو ولكن ة، املحريِّ البحر لشعوب
مع واضحة روابط يوجد ذلك، ومع إيجه. منطقة من أكثر بقربص مبارشة صالت شماًال،

امليالد.76 قبل عرش الثاني القرن يف كنعانية غري شعوب
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التي املنطقة يف التدمري، من نوع أي وال كتلك، بقايا يُوجد ال أنه لالهتمام، املثري من
النقاشات من الرغم وعىل الحديثة. بلبنان اآلن يُْعَرف فيما فينيقية، باسم الحًقا ُعِرَفت
ناجم وهم مجرد ذلك كان إذا ما أو ذلك، وراء السبب الواضح غري من يزال ال األكاديمية،
يف األخرى الساحلية باملناطق مقارنًة املنطقة، هذه يف التنقيب إىل النِّسبي االفتقار عن

األدنى.77 الرشق
املتأخر الربونزي للعرص األخرية األيام لتفسري مقرتحة كثرية سيناريوهات بني من
فنكلشتاين إرسائيل طرحه الذي املقرتح يبدو يزال ال املتوسط، ورشق إيجه منطقتي يف
نزوح أن مفادها بحجة يدفع إذ رجوًحا؛ األكثر هو مىض عقد منذ أبيب تل جامعة من
املرحلة بدأت عديدة، مراحل تشمل طويلة عملية وإنما منفردة واقعة ليس البحر شعوب
املرحلة وانتهت ١١٧٧ق.م، حوايل يف الثالث، رمسيس لحكم األوىل السنوات يف فيها األوىل

تحديًدا: ويقول ١١٣٠ق.م حوايل يف السادس، رمسيس زمن أثناء األخرية

شعوب نزوح فإنَّ منفردة، لواقعة املرصية النصوص وصف من الرغم عىل
ربما … عديدة مراحل لها وكان األقل عىل قرن نصف مدتها عملية كان البحر
يف بما الشامي، الساحل امتداد عىل الدمار نرشت بمجموعات بدأت قد تكون
الثالث رمسيس يد عىل وُهِزَمت عرش الثاني القرن بداية يف فلستيا، شمال ذلك
يف مرصية عسكرية ثكنات يف بعضها استقر لذلك، نتيجًة الثامن. حكمه عام يف
القرن من الثاني النصف يف البحر، شعوب من الحقة مجموعات ونجحت الدلتا.
املعاقل تدمري وبعد كنعان. جنوب يف املرصي الحكم عىل القضاء يف عرش، الثاني
يف الرئيسية مراكزها وأقامت فلستيا يف املجموعات تلك استقرَّت … املرصية
الناس، هؤالء عىل التعرف يسهل أخرى. وأماكن ِمْقِنع، وتل وأشقلون، أشدود،
السمات من العديد طريق عن الالحق، التوراتي النص يف املذكورين الفلستيني

املادية.78 ثقافتهم يف اإليجيني من املأخوذة

أننا عىل تدل األثرية األدلة أن يبدو أنه يف فنكلشتاين مع الباحثني معظم يتفق
أن تَعتِرب التي التدقيق آلية عرب ربما اإليجي، اإلقليم إىل األول املقام يف ننظر أن ينبغي
الطريق،79 طول عىل للغالبية أو للبعض وسيطتان توقف نقطتا وقربص األناضول غرب
ومع البحر. شعوب من الكثري بأصل يتعلق فيما املتوسط وغرب ورسدينيا، صقلية، وليس
فرُّوا الذين أولئك يكونوا لم فإنهم ميسينيني، كانوا إذا أنهم ياسور-النداو يقرتح ذلك،
مبارشًة. القصور تلك َرت ُدمِّ أن بعد أخرى، أماكن ويف ميسيناي يف قصورهم، أنقاض من
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من أخرى جوانب أي أو بي الخطي بالنظام مكتوبة نصوص عىل يَعثُر لم أنه إىل ويُشري
هذه يف لليونان الرئييس الرب عىل امليالد قبل عرش الثالث القرن من الثرية القصور حقبة
عىل املستوطنني لهؤالء املادية الثقافة تدلُّ ذلك، عن عوًضا والكنعانية. األناضولية املواقع
أوائل أثناء ذلك» بعد الفور] [عىل أتَت التي نسبيٍّا تواضًعا األكثر «الثقافة من كانوا أنهم
ُمحاِربني وليسوا مزارعني، كانوا ربما البعض أن أيًضا ويالحظ ق.م عرش الثاني القرن
فقد أمر، من يكن مهما جديدة. منطقة إىل باالنتقال حياتهم تحسني إىل يسَعْون غزاة،
أيِّ وعىل جديد.»80 وطن عن بحثًا ل تتنقَّ كانت التي األرس من سكانية «مجموعة كانوا
الربونزي العرص حضارات انهيار سبب يكونوا لم النازحني هؤالء أن يعتقد فهو حال،
ليبحثوا االنهيار استغلوا ُفَرص» ازي «نهَّ ذلك من بدًال كانوا وإنما املنطقة هذه يف املتأخر

جديدة.81 أوطان عن ألنفسهم
العسكري لالستيالء التقليدية الصورة عىل بشدة يعرتضياسور-النداو الشأن هذا يف
عنيف. اجتياح حدوث االستيطان مالبسات تعكس «ال ويقول: كنعان. عىل للفلستيني
خاٍل موقٍع يف األمر] واقع [يف استقرُّوا النازحني أن أشقلون يف األخرية االكتشافات وتُْظِهر
واضحة عالمات تُوجد ال … مرصية عسكرية لثكنة املكتِملة غري البقايا فوق السكان، من
[هناك] بون املنقِّ وصفها التي التدمري عالمات تزيد ال قد … أشدود يف عنيف تدمري أي عىل
َرت ُدمِّ قد … الصغرية الكنعانية القرية عقرون، يف … طعام طهي عىل دليًال كونها عن
النازحني.»82 وصول قبل … أخرى كنعانية قرية محلها حلَّ … ولكن بالنريان، بالفعل

حدوث ذلك عن عوًضا ياسور-النداو يرى الطابع، عسكري عدائي استيالء من بدًال
وكذلك الكنعانية بالتقاليد تحتفظ الثقافات، دة متعدِّ وأرس متباينة ثقافات بني زيجات
يف فلستيا من املادية «البقايا فإن تعبريه حد وعىل املحيل. املستوى عىل غالبًا اإليجية،
بني أغلبها، يف وسلمية بة، متشعِّ تفاُعالت وجود عن تكشف املبكر الحديدي العرص
فيما للعنف العام الغياب أن أقرتح أن عىل أجرؤ ولذلك … املحليني والسكان النازحني
واملحلية اإليجية الثقافية التقاليد من كلٍّ بني والتعايش … الفلستية املدن بتأسيس يتصل
ولم املحليني، والسكان اإليجيني النازحني بني مشرتًكا كان املدن تلك تأسيس أن عىل ن يدالَّ

استعمارية.»83 مشاريع تكن
روا يُدمِّ لم األغلب، يف الفلستيني، أن إىل ويُشريون ذلك، مع آخرون باحثون يتَّفق
سبيل عىل به، املحيطة واملنطقة كالقرص املواقع، بعض يف بالنخبة الخاصة األجزاء سوى
مختلطة طبيعة «ذات كانت فلستية أنها عىل حاليٍّا هويتها نُحدِّد التي العنارص وأن املثال،
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ال وغريها.»84 أوروبا رشق وجنوب واألناضول، وقربص، إيجه، من سمات عىل وتشتمل
السابقة الكنعانية املادية الثقافة محلَّ ببساطٍة حلَّت بالكامل أجنبية عنارص أن يظهر
نتعرَّف ما إن بل ذلك)؛ إىل وما البناء، ومماَرسات الفخارية، باألواني يتعلَّق (فيما تها برمَّ
مختلفة، لثقافات ومزج تهجني لعملية نتيجًة كان ربما فلستية ثقافة أنه عىل حاليٍّا عليه
األحدث.85 األجنبية الدخيلة العنارص عىل وكذلك األقدم الكنعانية العنارص عىل تحتوي

تدخل جديدة شعوب يوجد كان أنه يف شكَّ ال أنه من الرغم عىل أخرى، بعبارة
بشبح استُبِْدل هذه التمثيل إعادة عملية يف فإنه الوقت، ذلك يف كنعان يف وتستقر
ما نوًعا سلمية أكثر صورة الغزاة البحر/الفلستيني شعوب يف املتمثل املخيف الغول
كونهم من وبدًال جديدة. أرض يف جديدة بداية عن بحثًا النازحني من مختلطة ملجموعة
بالرضورة يكونوا لم الجئني، األرجح عىل كانوا التدمري، عىل فقط عازمني مسلحني غزاة
ببساطة يستقرُّون كانوا ما غالبًا ولكن ويُخضعونهم، املحليني السكان دوًما يهاجمون
يف الحضارة عىل بمفردهم قضوا قد يكونوا أن ح املرجَّ غري من الحالتني، كلتا يف بينهم.

املتوسط.86 ورشق إيجه منطقتَي

األنظمة بانهيار الخاصة الحجج (7)

شعوب عن الفريد كتابها من منقحة طبعة ساندرز نانيس نرشت عندما ،١٩٨٥ عام يف
زالزل، «دوًما» تحُدث كانت املتوسط، البحر بها يُحيط التي البالد «يف كتبت: البحر،
املظلمة العصور من نوع يتكرَّر األمر حقيقة ويف وفيضانات، جفاف وموجات ومجاعات،
يَنجو عام بوجٍه ولكنه اإلنسان، تاريخ الكوارث «تتخلَّل أيًضا: وقالت دورية.» بصورة
نجاح إىل يؤدِّي بكثري أكرب جهد يستتبُعها ما وعادًة الخسائر. من الكثري دون منها
ر؟ املتأخِّ الربونزي العرص نهاية فرتة الفرتة، هذه بشأن االختالف وجه ما إذن أكرب.»87

امُليض؟ وتتابع عافيتها الحضارات تسرتدَّ لم ملاذا
ال سلسلة منها. القليل صحة وثبَتَت كثرية تفسريات «ُجرِّبَت ساندرز: نت خمَّ كما
من هائل وغزو واملجاعة، املحاصيل، لتلِف النطاق واسع انتشار الزالزل، من لها مثيل
ما؛ دوًرا لعبت قد تكون أن يُمِكن األمور هذه كل والصحراء؛ الدانوب، ونهر السهوب،
انهيار فكرة إىل ل نتحوَّ أن اآلن يجب قولها. يف مصيبة كانت وقد كافية.»88 ليست ولكنها
لم والذي ُمضاَعف، وكذلك تَعاُقبي تأثرٍي عىل يَنطوي األنظمة يف ُمستحكم قصور األنظمة،
العرص أثناء قائمة كانت التي كتلك حيوية عاَلمية دولية شبكة منه تتعاىف أن ُممكنًا يكن

املتأخر. الربونزي
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اإلطالق عىل تبجيًال الباحثني أكثر أحد وهو كامربيدج، جامعة من رينفرو كولني كان
األنظمة انهيار فكرة بالفعل اقرتَح قد التاريخ، قبل فيما إيجه منطقة دراسة مجال يف
يف قصور «تسبَّب حيث الكوارث، نظرية قالب يف وضَعها الوقت، ذلك يف .١٩٧٩ عام يف
انهارت حتى وأكرب، أكرب نطاٍق عىل آثاره تداَعت ُمتسلِسل تفاُعٍل بدء يف ثانوي عنرص
ما وهي مفيدة تكون أن يُمكن َمجازية صورة البال عىل يخطر بأكملها.»89 النظام ِبنية
يف تؤدِّي أن فراشة ألجنحة األولية للرفرفة فيها يُمكن والتي الفراشة، تأثري عليه يُْطَلق
يُمكننا، العالم.90 من األخرى الناحية يف أسابيع بضعة بعد إعصار أو زوبعة إىل النهاية
األول نينورتا توكولتي اآلشوري امللك شنَّه الذي بالهجوم نستشهد أن املثال، سبيل عىل
الثالث القرن نهاية يف لجيِشهم، هزيمتُه تكون ربما بقوتها. املزهوَّة الحيثية القوات عىل
عىل امُلجاِورة الكاشكا قبائل بدورها شجعت قد الرابع، توداليا حكم أثناء امليالد قبل عرش

وتحرقها. حاتوسا الحيثية العاصمة ذلك بعد تُهاجم أن
التايل: النحو عىل وفصلها األنظمة، النهيار العامة السمات إىل رينفرو أشار
وانهيار (٣) التقليدية. النخبة طبقة واختفاء (٢) املركزي. اإلداري التنظيم انهيار (١)
قد األمر إن وقال السكان. وتناقص االستيطان مكان وتغريُّ (٤) املركزي. االقتصاد
سبب يوجد ال أنه إىل وأشار االنهيار، جوانب كل لتَكتمَل قرن إىل تصل مدة يستغرق
يحدث أن يُمكن كهذا، انهياٍر أعقاب يف فإنه ذلك، إىل باإلضافة لالنهيار. واضح، واحد،
املظلم العرص أساطري وظهور االجتماعي السيايس االندماج من أدنى ُمستًوى إىل انتقاٌل
يف املتوسط ورشق إيجه إقليم مع هذا يتواَفق وال السابقة. الفرتة عن الحاملة» «الخيالية
واململكة املايا، حضارة انهيار أيًضا يصف أشار، كما إنه، بل فحسب، ١٢٠٠ق.م حوايل
ذكرنا، وأن سبق وكما مختلفة.91 زمنية مراحل يف ند السِّ وادي وحضارة القديمة، املرصية
واألُفول البزوغ وعن التاريخ، عرب «االنهيارات» عن والنقاشات املوضوعات هذه فإن
جاِرد وأحدثهم أشهرهم آخرون، باحثون بعد فيما تبناها إمرباطوريات، لنجم امُلحتمَلني

دايَموند.92
العرص نهاية يف األنظمة انهيار نظرية مع يتَّفُقون الباحثني كل ليس أنه يف غرابة وال
ال ألنه يستبعدها املثال، سبيل عىل فاندربيلت، جامعة من دروز روبرت ر. املتأخِّ الربونزي

وأُْحِرَقت.93 َرت ُدمِّ واملدن القصور أن يف السبب تفرس أنها يعتقد
حضارات انهاَرت قصري، بوقٍت ١٢٠٠ق.م عام بعد رأينا، كما فإنه، ذلك، ومع
التقليدية السمات كل ُمظِهرًة األدنى، والرشق املتوسط، ورشق إيجه، يف الربونزي العرص
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املركزية لإلدارات وانهيار التقليدية النخبة لطبقة اختفاءٍ من رينفرو، حدَّدها التي
مستًوى إىل واالنتقال السكان، وتناقص االستيطان، مكان تغريُّ إىل املركزية واالقتصاديات
عن القصص تلك مثل قصص ظهور عن فضًال االجتماعي، السيايس االندماج من أدنى
يتجاوز نراه ما امليالد. قبل الثامن القرن يف الحًقا هومريوس كتبها التي طروادة حرب
اليونان َرضبَت التي الزالزل سلسلة ويتجاوز و١١٧٧ق.م، ١٢٠٧ يف البحر شعوب مجيء
ويتجاوز ١١٧٥ق.م، إىل ١٢٢٥ من عاًما لخمسني امتدت فرتة أثناء املتوسط ورشق
نراه فما الفرتة، هذه أثناء املناطق هذه يجتاحان كانا ربما اللذين املناخي والتغريُّ الجفاف
املزدِهرة؛ الربونزي العرص وشعوب ثقافات انهيار إىل أدت مثالية» «عاصفة نتائج هو
وامليتانيني، والقبارصة، والكيشيني، واآلشوريني، الحيثيني، إىل واملينويني امليسينيني من

املرصيني.94 وحتى والكنعانيني،
العوامل هذه من عامل ألي امُلمكن من يكن لم قبيل، من ساندرز ورأي رأيي، يف
هذه من واحدة حضارة حتى بمفرده يُقوِّض ألن يَكفي بما قويٍّا يكون أن امُلنفِردة
سيناريو مجتمعًة أنتَجت قد تكون أن يُمكن ذلك ومع كلها. عنها فضًال الحضارات،
بعض عليه أطلق فيما العوامل، تلك من عامل لكل السلبية املردودات فيه تعاظمت
تعاقبيٍّا، تأثريًا أحدث قد النظام من جزء انهيار يكون قد مضاعًفا.»95 «تأثريًا الباحثني
أن يُمكن ذلك أعقب الذي األنظمة» «انهيار أخرى. مواضع يف انهيارات حاالت إىل مؤديًا
العاَلمي االقتصاد تفتُّت بسبب جزئيٍّا وذلك اآلخر؛ تلو مجتمٍع تفكُّك إىل أدَّى قد يكون

عليها. معتمدة حضارة كل كانت التي املتباَدلة العالقات وانهيار
القوة تركُّز عىل بالالئمة روما، جامعة من ليفرياني ماريو ألقى ،١٩٨٧ عام يف
فإن كتب وكما الكارثة. جسامة تعاظمت انهارت، عندما لذلك القصور؛ يف والسيطرة
تركيٌز وهو بالتحديد، القرص يف إلخ، واملقايَضة، والتحويل، التنظيم، عنارص كل «تركيز
االنهيار تحويل عليه ترتَّب ر، املتأخِّ الربونزي العرص يف حدوده أقىص إىل يصُل أنه يبدو
األمر نصوغ أن أرْدنا إن أخرى، بعبارة اململكة.»96 عموم يف عامة كارثة إىل للقرص املادي
األدنى والرشق إيجه يف الربونزي العرص حكام عىل ينبغي كان املعارص، االستثمار بصيغة

يفعلوا. لم ولكنَّهم االستثمارية، محافظهم يُنوِّعوا أن
أن واقرتح ليفرياني بعمل مونرو كريستوفر استَشَهد الزمن، من بعقَدين ذلك بعد
الربونز عىل املتزايد اعتماده بسبب مستقر غري صار ر املتأخِّ الربونزي العرص اقتصاد
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التجارة فيها أدرج التي الرأسمالية» «املؤسسة أن رأى وتحديًدا، األخرى. الكمالية والسلع
ر، املتأخِّ الربونزي العرص يف قائًما كان الذي القرص نظام عىل سيطرت والتي املدى، بعيدة
أنه لدرجة واستهالك وإنتاج، مقايضة، من التقليدي الربونزي العرص أنماط غريت قد
لم مضاعف»، «تأثري يف الطبيعية الكوارث مع الخارجي الغزو عمليات اجتمعت عندما

الصمود.97 من النظام يتمكَّن
«موازين كتابه يف املتأخر الربونزي العرص نهاية يف الوضع حول الكتابة إطار يف
املتوسط ورشق إيجه يف املختلفة القوى بني املتباَدلة التفاعالت مونرو يصف املصري»،
كما ويُشري، هذا. كتاِبنا يف املعروضة الصورة مع تتَّفق والتي مجتمعية»، بني «شبكة بأنها
والقوانني، باملعاهدات، يتعلَّق فيما «استثنائية فرتة هي الفرتة هذه أن إىل أيًضا، أنا َفَعْلُت
العالم.»98 تاريخ يف ُكربى دولية حقبة أول أنشأت أنها لدرجة والتبادل؛ والدبلوماسية،
الشبكات تلك أن إىل كذلك يشري مونرو أن لالهتمام إثارًة األكثر األمر فإن ذلك، ومع
يقول: وكما النهاية. يف املجتمعات كل يُصيب الذي املحتَّم، االنهيار لتأجيل طرًقا تمتلك
ضوابط وتوضع جديدة، أسواق وتُْفتَح الخام، املواد وتُْكتََشف التمرد، أعمال «تُْقَمع
وتَُشن الحظر، تدابري وتَُطبَّق التجار، ممتلكات وتُصاَدر التنفيذ، موضع األسعار عىل
عامٍّ بوجٍه يُعالجون الكربى القوى أو القوة «قادة إن ذلك مع أيًضا ويقول الحرب.»99
يف القصور لحضارة العنيف «التدمري أن إىل ويَْخلُص االستقرار.» عدِم أسباَب ال أعراَض
مثل كان، واألثري، النيصِّ السجل عليه يشهد الذي النحو عىل ر، املتأخِّ الربونزي العرص

محدودة.»100 لبصرية الحتمية النتيجة هو كثرية، انهيار حاالت
أننا أعتقد ال ألنني وذلك األخرية؛ النقطة هذه عدا سبق فيما مونرو مع أتفق وأنا
العوامل إىل بالنظر املحدودة»، «البصرية عىل ببساطة االنهيار الئمة إلقاء يف محقون
يكن لم القدماء القادة أن املحتَمل من والتي أعاله، استكشفناها التي املتعدِّدة املحتملة
قد يكون أن ا جدٍّ املحتمل من — لألنظمة متوقع غري انهياًرا إن بها. التنبُّؤ بوسعهم
ديفيد قاده الذي والفريق دريك براندون مؤخًرا افرتض كما مناخي، تغريُّ إليه أفىض
مونرو كلمات ولكن ترجيًحا، أكثر ليبدو — الغزو أو الزالزل به لت َعجَّ أو كانيوسكي،101
الوصف هذا ألن الحارض؛ وقتنا يف نعيش الذين نحن لنا تحذير بمثابة تكون أن يمكن
انطباًقا ينطبق أن يُمكن وتفاعالته، اقتصاده ناحية من وبخاصة املتأخر، للعرصالربونزي
املناخي. التغريُّ تأثريات أيًضا يلمس والذي العوملة، عىل القائم الحايل مجتمعنا عىل جيًدا
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التعقيد ونظرية استعراضلالحتماالت (8)

الكارثة أو باالنهيار يُسمى ما باستفاضة الباحثون ناقش الفصل، هذا بداية يف أرشنا كما
املسألة لهذه التصدي دروز روبرت وحاول املتأخر. الربونزي العرص نهاية يف وقعت التي
ملناقشة ،١٩٩٣ عام يف نُرش الذي كتابه، فصول من فصل كل مكرًسا منهجية، بطريقة
هذه بعض عىل الحكم يف أخفق قد يكون فربما ذلك، ومع ُمختِلف. ُمحتَمل مسبِّب
األنظمة، انهيار فكرة وتفصيًال جملة نفى املثال، سبيل فعىل شأنها؛ من وقلَّل املسبِّبات
وهي املسئولة؛ هي الواقع يف كانت الحرب أساليب يف التغريات بأن القائلة نظريته لصالح

الباحثني.102 كل عليها يوافق ال فرضية
املستمرة النقاشات كل بعد وحتى دروز، كتاب نرش من عاًما عرشين بعد حاليٍّا،
عام اتِّفاق يُوجد ال زال ما املوضوع، هذا يف األكاديمية املنشورات من املتواِصل والفيض
يف الرئيسية املواقع من موقع كل هجر أو تدمري يف املتسبِّب ماهية، أو هوية، بشأن
فيما بإيجاٍز املسألة تلخيص ويُمكن الربونزي. العرص أيام آخر يف انتهت التي الحضارات

يَيل:

الرئيسية املالَحظات

القرن من الفرتة أثناء مزدهرًة كانت التي امُلنفِصلة الحضارات من عدد لدينا (١)
امليسينيني من املتوسط، ورشق إيجه يف امليالد قبل عرش الثالث القرن وحتى عرش الخامس
والقبارصة. والكنعانيني، واآلشوريني، والبابليني، واملرصيني، الحيثيني، وحتى واملينويني
تفاعًال بعضها مع تتفاعل كانت ولكنها بعضها عن مستقلًة الحضارات هذه كانت

الدولية. التجارة طرق عرب وبخاصة مستمرٍّا،
والحياة ر املتأخِّ الربونزي العرص حضارات وأن َرت، ُدمِّ كثرية مدنًا أن الواضح من (٢)
قد األدنى والرشق ومرص، املتوسط، ورشق إيجه، يف السكان يعرفها كان التي بالكيفية

وجيزة. بفرتة ذلك بعد أو ١١٧٧ق.م حوايل يف انتهت
إىل أدَّت التي الكارثة، هذه يف تسبَّب ما ماهية أو هوية بشأن قاطع دليٌل يَُقدَّم لم (٣)

ر. املتأخِّ الربونزي العرص ونهاية الحضارات هذه انهيار

201



١١٧٧ق.م.

االحتماالت مناقشة

االنهيار يف، أسهمت أو إىل، أدَّت قد تكون أن يُمكن التي امُلحتَملة املسبِّبات من عدد يوجد
يكون أن منها أيٍّ بمقدور أن يبدو ال ولكن ر، املتأخِّ الربونزي العرص نهاية يف حدث الذي

بمفرده. الكارثة يف تسبب قد

بوسع كان ما عادًة ولكن الفرتة، هذه أثناء زالزل يوجد كان أنه الواِضح من (أ)
منها. تتعاىف أن املجتمعات

موجات حدوث عىل علمية أدلة حاليٍّا ويوجد مجاعات، حدوث عىل نصية أدلة يوجد (ب)
املجتمعات تعاَفت مجدًدا ولكن املتوسط، ورشق إيجه من كلٍّ يف مناخي، وتغريُّ جفاف

األخرى. تلو مرة األمور هذه من
وأماكن اليونان يف داخلية تمرُّد أعمال عىل ظرفية ألدلة وجود ة ثمَّ يكون ربما (ج)
أعمال أمام املجتمعات صمدت ومجدًدا، مؤكًدا. ليس هذا أن غري الشام، ومنها أخرى،
واسعة مساحة عىل التمرُّد أعمال تحدث أن امُلعتاد غري من ذلك، عن فضًال تلك. التمرد
األوسط الرشق يف األخرية التجربة أن عن النظر (برصف كتلك ممتدَّة زمنية ولفرتة كهذه

ذلك). مع تتعارض
إيجه، منطقة من أتَوا ربما ُجُدد وافدين األقل عىل أو غزاة، عىل أثرية أدلة يوجد (د)
من الشام يف عليها ُعِثر الذِّكر، السالفة املناطق كل من أو قربص، أو األناضول، غرب أو
أُعيد والبعض ُهِجر؛ ثم ر ُدمِّ املدن بعض الجنوب. يف لخيش وحتى الشمال يف أوغاريت

بسوء. يَُمسَّ أن دون اآلخر البعض وبقَي إعماره؛
الوقت، من لفرتة كليٍّا، تُْقَطع لم إن رت، ترضَّ الدولية التجارة طرق أن الواضح من (ه)
ليس امُلختِلفة الفردية الحضارات عىل يُحدثَه أن هذا شأن من كان الذي التأثري مدى ولكن
البضائع عىل بقائه يف مفرًطا اعتماًدا معتمًدا بعضها كان وإن حتى اإلطالق؛ عىل واضًحا

امليسينيني. حالة يف أْرشنا كما األجنبية،

من عافيتها تسرتد أن ما حضارة بوسع يكون ال األحيان بعض يف أن صحيٌح
الحايل، الوقت يف ولكن تمرُّد، أو جفاف موجة من تَنجو أن أو زلزال، أو غزاة هجمات
العوامل هذه كل أن نَقرتح أن هو حلٍّ أفضل أن يبدو أفضل، تفسري إىل االفتقار بسبب
سائدًة كانت التي ر املتأخِّ الربونزي العرص ومجتمعات ممالك انهيار يف أسهمت مجتمعة
نتيجَة هو نراه ما يكون ربما حاليٍّا، املتاحة األدلة إىل استناًدا ثَمَّ ومن املناطق؛ هذه يف
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مضاعف»، «تأثري عرب مًعا ارتبطت التي األحداث من سلسلة فيه تسبَّبت لألنظمة انهياٍر
العوامل. تلك من عامل كل تأثريات من بذلك مضخًما األخرى، العوامل يف عامل فيه أثر
ولكن جفاف، موجة أو كزلزال واحدة، كارثة أمام يصمدوا أن السكان بمقدور كان ربما
والتي وغزو جفاف، وموجة لزلزال، املجتمعة اآلثار أمام يَصمدوا أن بمقدورهم ليس
سقوط إىل حضارة تفكُّك فيه أدَّى تعاقبي»، «تأثري ذلك تبع رسيع. تعاقب يف كلها تحدث
طرق عىل الواقع التأثري شأن من كان لعاملهم، العاملية للطبيعة ونظًرا األخرى. الحضارات
يَكفي بما مدمًرا يكون أن واحًدا مجتمًعا ولو انهيار من واالقتصاديات الدولية التجارة
تلك فإن كذلك، األمر كان إن األخرى. املجتمعات زوال إىل أدَّى قد يكون ربما أنه لدرجة

تنهار. أن من أكرب تكن لم املجتمعات
مجرَّد األنظمة انهيار يكون ربما السالفة، تعليقاتي عن النظر وبرصف ذلك، مع
العرص لنهاية األسايس السبب باعتباره يُْقبَل بحيث ينبغي مما أكثر مبسط تفسري
إىل نحتاج أننا املحتَمل من األدنى.103 والرشق املتوسط، ورشق إيجه، يف املتأخر الربونزي
حتى التعقيد، نظرية دقة، أكثر نحو عىل ربما أو التعقيد، علم عليه يُْطَلق ما إىل نلجأ أن

الحضارات. هذه انهيار إىل أدَّى قد يكون أن يُمكن ما فهم من نتمكَّن
بهدف دة، معقَّ أنظمة أو د معقَّ لنظام دراسة هو التعقيد نظرية أو التعقيد علم
يف العلم هذا استُخِدَم املتفاِعلة.» األشياء من مجموعة من تَنبثق التي «الظاهرة تفسري
املرور، حركة ازدحام مثل متنوعة مشكالت حل، األحيان بعض ويف لتفسري، محاَولة
كتب حسبما الحروب، وحتى البيئي، والتغريُّ الرسطان، مثل واألمراض البورصة، وانهيار
من طريقه شقَّ قد العلم هذا أن حني ويف مؤخًرا.104 أكسفورد جامعة من جونسون نيل
مدى عىل أخرى ومجاالت واألعمال، الدولية، العالقات إىل الحوسبة وعلم الرياضيات عالم
للفضول، امُلثري ومن اآلثار. علم مجال يف استُْخِدم ما نادًرا فإنه األخرية، القليلة العقود
كتابها يف بإيجاز املوضوع هذا استكشفت بيل كارول أن االستبصار، قبيل من وربما
بالد يف اتها، وتغريُّ املدى، البعيدة التجارية العالقات تطور عن ٢٠٠٦ عام يف املنشور
نظريٍّا نهًجا كان أنه إىل أشارت إذ الحديدي؛ العرص إىل ر املتأخِّ الربونزي العرص من الشام

الهيكلة.105 إعادة من تاله وما االنهيار لسبب تفسريي كنموذج مفيًدا يكون قد واعًدا
جونسون يذكر التعقيد، نظرية لنهج محتمًال مرشًحا ما مشكلة تُصبح أن أجل من
العنارص من الكثري من مجموعة عىل «يحتوي بنظام متعلِّقة تكون أن يتعنيَّ أنه
الحضارات عن عبارة ستكون العوامل تلك حالتنا، يف املتفاعلة.»106 «العوامل» أو
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واملينويني، امليسينيني، حضارات ر: املتأخِّ الربونزي العرص أثناء نشطة كانت التي امُلختلفة
جوانب أحد يف الحضارات. من وغريها والقبارصة، والكنعانيني، واملرصيني، والحيثيني،
يف حَدث مما املستقاة» و«معلوماتها بذكرياتها العنارص تلك سلوك يتأثَّر التعقيد، نظرية
بتاريخها معرفتها عىل جزئيٍّا مستندة اسرتاتيجياتها، تكييف بمقدورها ويكون املايض.
أنماط جيًدا يعرفون املثال، سبيل عىل السيارات، مالكي أن عام بوجه فنجد السابق.
للعودة أو للعمل يسلكونه طريق أرسع توقع وبمقدورهم سكِنهم مناطق يف املرور حركة
لتجنُّب بديلة طرًقا يَسلُكوا أن بمقدورهم مروري، ازدحام نشأ وإذا ًدا. مجدَّ البيت إىل
كانوا الذين التجار اتَّخذ ربما املتأخر، الربونزي العرص نهاية قبيل وباملثل، املشكلة.107
األماكن أو األعداء سفن لتجنُّب تدابري أخرى؛ أماكن من أو أوغاريت من البحار يَرتادون
األجزاء فيها بما األحيان، من كثري يف فيها يتمركزون الغزاة وأولئك السفن كانت التي
يف ِليكية، باسم بعد فيما ُعِرَفت التي املنطقة بذلك (ويُقَصد اللَُّكا أرض من الساحلية

األناضول). غرب جنوب
يتطور أنه يعني ما وهو «حيٍّا»، يكون ما عادًة النظام أن جونسون يذكر أيًضا
يتأثَّر أن يُمكن أنه بمعنى «منفتًحا»، أيًضا يكون وأنه دة، معقَّ وغالبًا عادية غري بطريقة
ما عادًة التي الحالية، املعقدة األسهم أسواق أن قوله، حدِّ عىل يعني، وهذا بمحيطه.
تتحرك أو تتأثر أن يُمكن س، تتنفَّ حية عضوية كائنات كانت لو كما املحلِّلون عنها يتحدَّث
من األخرى الناحية يف معني حدث أو معينة رشكة مكاسب عن الخارجية لألخبار تبًعا
واملقتبس مىض، عقد منذ نُِرش الذي التناظري قياسها يف شريات، وصفت باملثل العالم.
وثقافتنا و«اقتصادنا املتأخر الربونزي العرص عالم بني التشابه أوجه التصدير، يف أعاله
فيهما يُمكن واللذَين متزايد، بشكل السيطرة عن الخارَجني ولكن املتجانَسني العامليَّني
عنها تبُعد مناطق اقتصاديات يف كبريًا تأثريًا تؤثر أن العالم من ناحية يف سياسية لتقلبات
ورشق إيجه يف «النظام» عىل الضغوطات أو املؤثرات تلك تكون ربما األميال.»108 آالف
من واملعقولة واملمكنة، املحتملة، العوامل هي املتأخر الربونزي العرص نهاية يف املتوسط
وقطع خارجي، وغزو داخيل، وتمرُّد املناخ، يف وتغري الجفاف، وموجات ومجاعات، زالزل،

أعاله. ناقشناها كما وذلك التجارة، لطرق
يُبدي النوع هذا من النظام أن يؤكد جونسون أن هو األهم األمر إن نقول أن يُمكننا
هذا فإن يقول، وكما للغاية.» عنيفة تكون وربما عموًما، «مفاجئة بأنها تتَّسم ظواهر
فسوف يكفي، بما طويًال وقتًا انتظرت وإذا يَحُدث؛ أن يُمكن شيئًا أن باألساس «يعني
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األسهم أسواق بكل األمر ينتهي سوف يُشري، كما املثال، سبيل عىل عام.» بوجه يحدث
أن إىل املرور حركة أنظمة بكل األمر ينتهي وسوف ما، نوع من انهيار فيها يقع أن إىل
تنشأ، عندما عة متوقَّ غري األمور هذه تكون ما عموًما ما. نوٍع من مرورية بفوىض تُصاب

كان املرء أن من الرغم عىل مسبًقا، ُعها توقُّ الخصوص وجه عىل امُلمكن من يكن ولم
تحدث.109 أن شأنها من وأن تحدث أن يُمكن أنها املعرفة تمام يعرف

بها ينتِه لم العالم تاريخ يف لحضارة مطلًقا وجود ثمة يكن لم أنه بما حالتنا، يف
دايموند جارد أشار كما متشابهة، تكون ما كثريًا األسباب أن وبما االنهيار، إىل األمر
نهاية يف ر املتأخِّ الربونزي العرص حضارات انهيار فإنَّ اآلخرين، الباحثني من ومجموعة
من أو توقيتِه، ع توقُّ من نتمكَّن أن امُلستبَعد من كان ولكن للتوقع، قابًال أمًرا كان املطاف
لكل العملية املعرفة بكل استعنا ولو حتى الوقت، نفس يف الحضارات كل انهيار توقع
بمواَصفات التفصيلية املعرفة «حتى جونسون: يكتب كما الحضارات. تلك من حضارة
املكان ع توقُّ محاَولة عند الفائدة عديمة أمور هي وهيئتها، ولونها سيارة، أي محرِّك
وباملثل، جديد. طرق نظام يف املروري االزدحام حاالت فيهما ستحُدث اللذَين والتوقيت
بماهية يتعلَّق فيما مؤًرشا يعطي لن ُمزدِحمة حانٍة يف أفراد شخصيات طبائع فهم فإن

فيها.»110 تنشأ أن يُمكن التي النطاق الواسعة املشاجرات
لتفسري املبذول الجهد سياق يف التعقيد نظرية من تُرجى التي الجدوى ما إذن
تُساعدنا أن من تتمكَّن لم إذا ر، املتأخِّ الربونزي العرص نهاية يف حدث الذي االنهيار
ورشق إليجه التجارة شبكات أن إىل بيل كارول تُشري مسبباته؟ أو توقيتِه تحديد يف
دارم، لكني البحثي بالجهد استشهدت ثَمَّ ومن دة؛ املعقَّ األنظمة عىل أمثلة هي املتوسط
درجة تزايد ومع تعقيًدا، األنظمة تلك ازدياد «مع أنه إىل أشار الذي ريدنج، جامعة من
أكثر مستقرٍّا املجمل النظام إبقاء أمر يُصبح لها، املكونة األجزاء بني املتباَدلة االعتمادية
يصبح «عندما دارك، يقول كما املفرط»، «التالحم باسم يُعَرف ما يحدث صعوبة.»111
جزء أي يف التغري أن لدرجة األخرى األجزاء عىل بشدة معتمًدا النظام أجزاء من جزء كل
العرص حضارات كانت إذا لذلك، بكامله.»112 النظام يف استقرار عدم عنه ينتج أن يُمكن
بالبضائع يتعلق فيما البعض بعضها عىل ومعتمدة بالعوملة ا حقٍّ متسمة املتأخر الربونزي
مثل الصلة، ذات املمالك من واحدة يف التغري فإن معينة، لدرجة حتى ولو والخدمات،

االستقرار. ويُْفِقدها جميًعا عليها يُؤثِّر أن املحتمل من الحيثيني، أو امليسينيني
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وإمرباطوريات، ممالك، إىل يُنَْظر أن إمكانية خاص بوجه املهم من ذلك، عىل عالوة
نظاًما منها واحٍد كل باعتبار املتوسط ورشق إيجه يف املتأخر الربونزي العرص ومجتَمعات
االجتماعية السياسية «األنظمة تلك فإن دارك، يقول وكما . مستقالٍّ اجتماعيٍّا سياسيٍّا
تعقيد ازداد فكلما … تعقيًدا تزداد أن إىل بها تؤدِّي داخلية ديناميكية تُبدي سوف دة املعقَّ

لالنهيار.»113 عرضة أكثر صار ما، نظاٍم
سياسية أنظمة لدينا ر، املتأخِّ الربونزي العرص يف املتوسط ورشق إيجه يف لذلك،
ما عىل صارت ثَمَّ ومن تعقيًدا؛ تزداد كانت املختلفة، الحضارات هي مستقلة، اجتماعية
التجارة، شبكات هي دة، معقَّ أنظمة لدينا نفسه، الوقت يف لالنهيار. عرضة أكثر يبدو
لعدم عرضة كانت ثَمَّ ومن عالقاتها؛ يف بالتعقيد وكذلك املتبادلة باالعتمادية تتسم كانت
معطوب لرتس يُمكن وهنا املتكاملة. األجزاء من واحد يف تغيري حدث إن ما االستقرار
يُمكن مثلما الخردة، من كومة إىل كلها اآللة ل يُحوِّ أن جيدة، بصورة تعمل آلة يف واحد،

الحايل. وقتنا يف سيارة محرِّك ر تُدمِّ أن مخلوعة توصيل لذراع
مدنًا أن امُلحتَمل من أنه من الرغم عىل عموًما، مروِّعة نهاية ر تصوُّ من بدًال لذلك،
أن األفضل من ربما وُملتِهبة، خاِطفة مأساوية نهاية واجهت أوغاريت مثل معيَّنة وممالك
عشوائي، تفكُّك مسألة عن عبارة باألحرى كانت ر املتأخِّ الربونزي العرص نهاية أن نتخيَّل
متَّصلة وكانت كربى وأماكن مناطق ما يوًما كانت وأماكن ملناطق تدريجيٍّا، كونه رغم
داخلية ات تغريُّ بسبب ميسيناي، مثل وانعزلت، تضاءَلت بعدئٍذ لكنها ببعض، بعضها
أن الواضح من املعقد. للنظام املتكاملة األجزاء من أكثر أو واحد يف أثرت خارجية و/أو
طاقة شبكة نتصور أن يُمكننا الشبكة. تعطيل إىل يؤدَِّي أن شأنه من كان الرضر ذلك
أن الكهرباء رشكة بمقدور يظلُّ حيث زلزال، أو عاصفة جراء ربما تعطلت، كهربائية
كتلك أحداثًا نرى امُلستهلكني؛ األفراد إىل تُخرجها أن بوسعها ليس ولكن الطاقة تنتج
أوكالهوما يف زوابع من يشء وأي يشء كل عن تَنجم والتي املتحدة، الواليات يف سنويٍّا
يف الحال يكون قد كما ُمستداًما، التعطيل كان إذا ماساتشوستس. يف ثلجية عواصف إىل
قد الكهرباء. إنتاج ف بتوقُّ األمر فسينتهي هذا، يومنا يف نَووي انفجاٍر مثل كربى، كارثة

أدنى. تقني بُمستًوى كان وإن املتأخر، الربونزي العرص عىل التشبيه هذا يَْصُدق
ينهار عندما أنه هي ذاك االستقرار عدم عاقبة فإن بيل، تُشري كما ذلك، عىل وعالوًة
الذي الحديدي العرص يف نراه ما بالضبط وهو أصغر»، كيانات إىل «ينقسم املعقد، النظام
التعقيد، نظرية استخدام أن يبدو لذلك، هذه.114 الربونزي العرص حضارات نهاية ييل
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األنظمة، وانهيار الكارثة نظرية من بكل األمام إىل خطوة نخطو بأن لنا تسمح التي
يف املتوسط ورشق إيجه يف ر املتأخِّ الربونزي العرص نهاية لتفسري نهج أفضل يكون قد
الحدث «ما وال ذلك؟» فعل «من ب الحقيقية األسئلة تتعلَّق ال ١٢٠٠ق.م تَلت التي األعوام
ُمنخرًطا كان واألشخاص العنارص من كبريًا عدًدا أن يبدو ألنه ذلك؟» يف تسبَّب الذي
آخر مطروح سؤال وثمة حدث؟» و«كيف ذلك؟» حدث «ملاذا ب تتعلَّق ما بقدر األمر، يف

األمر. تفادي ُممكنًا كان لو بما يتعلَّق الذي السؤال وهو تماًما، مختلف
انهيار أسباب تحليل يف التعقيد نظرية استخدام ينبغي أنه فباقرتاِح ذلك، ومع
ربما (أو علميٍّا مصطلًحا نُطبِّق أننا هو نفعله ما جلُّ يكون ربما ر، املتأخِّ الربونزي العرص
أجل من كافية معلومات عىل يشتمل ال وضع عىل العلمية) الناحية من زائًفا كان
هل فهمنا؟ تعزيز إىل ا حقٍّ يؤدِّي هل ولكن جيًدا، األمر يبدو قاطعة. نتائج استخالص
املعقدة األمور أن وهي أال تماًما؛ واضحة حقيقة لقول جذابة طريقة كونه مجرد يتعدَّى

شتى؟ بطرق تفكيكها يمكن
بالنظر ًدا معقَّ أمًرا كان املتأخر الربونزي العرص حضارات انهيار أن فيه شك ال مما
االنهيار، يف مساهم دور لها كان ربما املحتملة ات املتغريِّ من العديد أن ونعرف جذوره. إىل
أيها نعرف ال أننا فيه شك ال ومما املتغريات كل نعرف أننا من متيقنني حتى لسنا ولكننا
يكن لم ولكن املحيلِّ الصعيد عىل ا مهمٍّ املتغريات بعض كان ما إذا أو رئييس؛ دور له كان
بازدحام املتعلِّق تشبيهنا يف أخرى خطوة امُليضِّ باب من ككل. النظام عىل يُذَْكر تأثري له
إذ املرورية؛ الحركة ازدحام حالة يف ات املتغريِّ ُمعَظم نعرف إننا نقول املرورية؛ الحركة
أو واسعة كانت (سواء فيها تَنتقل التي والطرق السيارات عدد عن املعلومات بعض نملك
الخارجية؛ ات املتغريِّ بعض تأثريَ كبري حدٍّ إىل نتوقع أن عىل القدرة بالتأكيد ولدينا ضيقة)
ر، املتأخِّ الربونزي العرص حالة يف أما رئييس. رسيٍع طريٍق عىل ثلجية عاصفة مثًال، ومنها،
يشتمل مما أكثر ات املتغريِّ من مئات يُوجد كان أنه يقينًا، نعرف ال كنا وإن نَعتِقد، فنحن

حديث. مرورية حركة نظام عليه
كانت ر املتأخِّ الربونزي العرص حضارات بأن القائلة الُحجة فإنَّ ذلك، إىل إضافة
كبري، بقدر منطقية ُحجة ليست الواقع يف لالنهيار ُعرضًة كانت ثمَّ ومن تعقيًدا؛ تزداد
عليه اشتَمَلت الذي بالتعقيد باملقارنة «تعقيدها» االعتبار يف املرء يأخذ عندما وخاصًة
أنَّ املحتَمل من أنه فمع لذلك، األخرية. سنة الثالثمائة يف الغربية األوروبية الحضارات
ما ر املتأخِّ الربونزي العرص انهيار مسألة ملعالجة ُمفيدة طريقة تكون قد التعقيد نظريَة
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الحضارات بكل الخاصة بالتفاصيل يتعلَّق فيما املعلومات من املزيد بحوزتنا يُصبح إن
ُمثرية طريقة كونها باستثناء املرحلة، هذه يف كبرية جدوى ذات تكون ال فقد امَلعنية،
العرص نهاية يف قائمًة كانت العوامل من كبرية طائفة بأن رؤيتِنا تشكيل إلعادة لالهتمام
النهاية يف وأدَّت استقرار، زعزعة يف ساعدت قد تكون أن يُمكن والتي ر، املتأخِّ الربونزي
شتَّى، ُمستوياٍت عىل للغاية جيِّدة بصورة ويعمل قائًما، كان الذي الدويل النظام انهيار إىل

سابقة. عديدة قرون طيلة
النهيار َخطِّية ُمتوالية اقرتاح يف ُمستمرَّة األكاديمية املنشورات تزال ال ذلك، ومع
ببساطة نقول أن الدقيق من ليس أنه حقيقة من الرغم عىل ر، املتأخِّ الربونزي العرص
التحرُّك يف تبدأ البحر شعوب جعل يف تسبَّبت بدورها والتي مجاعة، يف تسبَّب جفاًفا إنَّ
فالواقع الدرجة؛ لهذه َخطية املتوالية تكن لم االنهيار.115 يف تسبَّب مما الفوىض، وإحداث
واحد، سبب أو واحدة دافعة قوة ثمة يكن لم أنه املحتَمل من بكثري. فوضوية أكثر كان
عىل الناس منها واحد كل أجرب التي امُلختِلفة، الضغط عوامل من عدد باألحرى وإنما
فإن لذلك ة). املتغريِّ األوضاع (أو املتغريِّ الوضع مع للتكيُّف مختلفة بطرق االستجابة
الضغط عوامل من وسلسلة خطية غري ُمتواليٍة ر تصوُّ ناحية من وبخاصة التعقيد، نظرية
الربونزي العرص نهاية يف حدث الذي االنهيار تفسري يف ُمفيدة واحد، ضغٍط عامل من بدًال

الكارثة. هذه دراسة متابعة يف قدًما للُميضِّ سبيل تقديم يف وكذلك ر، املتأخِّ
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زمن من تقريبًا املتأخر، الربونزي العرص أثناء سنة ثالثمائة من أكثر طيلة أنه رأينا
بعد يشء كل فيه انهار الذي الوقت وحتى ١٥٠٠ق.م حوايل يبدأ الذي حتشبسوت حكم
املينويون، فيه تفاعل ًدا ُمعقَّ دوليٍّا عامًلا املتوسط البحر منطقة استضافت ١٢٠٠ق.م، عام
والقبارصة، والكنعانيون، وامليتانيون، والبابليون، واآلشوريون، والحيثيون، وامليسينيون،
يَُر لم وعوَلمي عاَلمي بطابع اتَّسم نظاًما فشكَّلوا بعض، مع بعضهم جميًعا واملرصيون
أسهَمت التي هي ذاتها العاَلمية النزعة تلك كانت ربما الحايل. وقتنا قبل نادًرا إال مثله
األدنى، الرشق حضارات أن يبدو الربونزي. العرص عىل قَضت التي الساحقة الكارثة يف
١١٧٧ق.م عام بحلول بشدَّة بعض عىل بعضها وُمعتِمدة ُمتشابكة كانت واليونان ومرص،
َرت ُدمِّ حيث األخرى، الحضارات سقوط إىل النهاية يف أدَّى منها واحدة سقوط أن لدرجة
خليط بفعل أو الطبيعة، بفعل أو البرش بفعل األخرى، تلو واحدًة امُلزدِهرة، الحضارات

كليهما. من ُمميت
يقينًا نُحدِّد أن عىل قدرتنا بعدم نقرَّ أن علينا قيل، ما كل بعد حتى ذلك، ومع
الربونزي العرص نهاية من واالنتقال الحضارات النهيار املتعددة) (األسباب املحدد السبب
قاطع بشكل نُحدِّد أن حتى أو املتوسط، ورشق إيجه يف الحديدي العرص إىل ر املتأخِّ
بداية من ُطِرَحت التي األدلة خيوط عنا جمَّ ما إذا ذلك، ومع البحر. شعوب ودوافع أصول
الفرتة هذه بشأن نسبية بثقة قولها يُمكننا التي األمور بعض ة فثمَّ نهايتها، إىل مناقشاتنا

املحورية.
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الصالت بعض األقل عىل أن عىل معقول بقدٍر جيدة أدلَّة لدينا املثال، سبيل عىل
ذلك بعد حتى وربما للحقبة، املفاِجئة النهاية وقت حتى استمرت التجارة وربما الدولية
من املثال، سبيل عىل ذلك، يظهر داللة).1 أي مؤخًرا أجريَت التي للدراسات كان (إن
والحيثيني، ومرص، قربص، مع االتصاالت تُوثِّق التي أوغاريت سجالت يف األخرية الرسائل
قبل أوغاريت ملك إىل مرنبتاح املرصي الفرعون من املرسلة الهدايا من وكذلك وإيجه،
عىل دليل يُوجد ال تقدير، أقل عىل املدينة. تدمري من األكثر، عىل فحسب، قليلة عقود
إيجه عرب الكثافة، يف ربما تة مؤقَّ تذبذبات عدا والتجارة، االتصال يف ملحوظ انخفاض

القالقل. بدأت حتى املتوسط ورشق
أصًال. وتالَىش قرون ثالثة من ألكثر يَعرفونه كانوا كما العالم انهار بعدئٍذ، ولكن
وهي املتوسط، ورشق إيجه إقليمي يف ر املتأخِّ الربونزي العرص نهاية كانت رأينا، كما
ُمستمر، حدث عن عبارة الرافدين، وبالد مرص إىل واليونان إيطاليا من امتدت منطقة
مرتبطة واقعة وليس قرن، إىل يصل ما استغرق حتى وربما عديدة عقود مدى عىل جرى
عام وهو الثالث، رمسيس املرصي الفرعون حكم من الثامن العام يحتلُّ ولكن ، معنيَّ بعام
علماء معظم حاليٍّا يستخدمه الذي الزَّمني التسلسل حسب التحديد، وجه عىل ١١٧٧ق.م،
ألن وذلك بكامله؛ لالنهيار تمثيًال األكثر وهو بارزة مكانًة الحديث، العرص يف املرصيات
مكتسحًة البحر شعوب مجيء شهد الذي العام هو املرصية، السجالت حسب العام، ذلك
يف كربى وبحرية برية معارك فيه جرت عاًما كان ثانيًة. مرًة الفساد لتعيث املنطقة، عرب
الحضارات بعض كانت عاًما نفسه؛ بقائها أجل مرصمن فيه ناضلت عاًما النيل؛ نهر دلتا

فجائية. نهاية إىل بالفعل بحلوله وصلت قد الربونزي العرص يف للغاية الناجحة
الربونزي العرص نهاية إىل بالنسبة ١١٧٧ق.م عام إن قائًال املرء يجادل قد الواقع، يف
الغربية. الرومانية واإلمرباطورية روما لنهاية بالنسبة ميالدية ٤٧٦ سنة يُماثل املتأخر
أن بسهولٍة املعاِرصين للباحِثني يُمكن تاريَخني كالهما العامان يمثل أخرى، بعبارة
مراٍت روما ونُِهبَت للغزو إيطاليا تعرَّضت ُكربى. لحقبٍة نهايًة باعتبارهما إليهما يُشريوا
والقوط أالريك يد عىل ميالدية ٤١٠ عام ذلك يف بما امليالدي، الخامس القرن أثناء عديدة
أسباب أيًضا يوجد كان الوندال. وقبائل جيسرييك يد عىل ميالدية ٤٥٥ عام ويف الغربيِّني
بكثري، تعقيًدا أكثر والقصة الهجمات، هذه إىل باإلضافة روما، سقوط وراء أخرى كثرية
اختزاًال ويُعترب املناسب، من فإنه ذلك، ومع تردُّد. دونما روماني مؤرخ أي سيَشهد كما
٤٧٦ عام يف الرشقيون والقوط أودواكر به قام الذي الغزو بني يُربَط أن مقبوًال، أكاديميٍّا

روما. مجد أيام ونهاية ميالدية
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نظًرا مشابهة؛ حالة هي الحديدي العرص إىل واالنتقال ر املتأخِّ الربونزي العرص نهاية
يف أو، تقريبًا، و١١٧٥ق.م ١٢٢٥ بني ما جرى متدرًِّجا، حدثًا كان واالنتقال االنهيار ألن
البحر، لشعوب الثاني الغزو يَُعد ذلك، ومع ١١٣٠ق.م يف ر متأخِّ وقٍت يف األماكن، بعض
الثامن العام أثناء الثالث رمسيس بقيادة املرصيني مواجهة يف الرهيب بقتالهم انتهى الذي
للحظة محدًدا تاريًخا نضع أن لنا ويتيح معقوًال مرجعيٍّا حدثًا ١١٧٧ق.م، يف حكمه، من
الواسعة الحضارات إن يقني عن نقول أن يمكننا عرص. ولنهاية ما نوًعا محرية محورية
قد كانت ١٢٢٥ق.م يف القديم األدنى والرشق إيجه يف مزدهرة تزال ال كانت التي النطاق
العرص أثناء ١١٣٠ق.م بحلول تقريبًا تماًما وزالت ١١٧٧ق.م عام بحلول تتالىش بدأت
وإمرباطوريات ممالك محل تدريجيٍّا أصغر مدن دويالت حلَّت التايل، املبكِّر الحديدي
املتوسط البحر عالم عن لدينا الذي التصور فإن ذلك، عىل وبناءً القوية. الربونزي العرص
١١٠٠ق.م عام يف العالم لذلك رنا تصوُّ عن كثريًا يختلف ١٢٠٠ق.م عام يف األدنى والرشق

١٠٠٠ق.م. عام يف العالم لذلك تصورنا عن كامًال اختالًفا ويختلف
قرونًا بل عقوًدا، األقاليم هذه يف الناس من استغرق األمر أن عىل قاطعة أدلة لدينا
من جديدة حياة ولتشكيل واستعادتها، مجتمعاتهم بناء إلعادة املناطق، بعض يف أيًضا
جامعة من ديفيز جاك أشار فيه. غرقوا قد كانوا الذي الظالم خارج تردهم أن شأنها
فائق كان ١١٨٠ق.م حوايل نسطور قرص «تدمري أن إىل املثال، سبيل عىل سينسيناتي،
يف السكان عدد ظلَّ … جديد من قائمة للمجتمع وال للقرص تقم لم أنه لدرجة التأثري
كبريًا انخفاًضا منخفًضا الواقع، يف بكاملها امليسينية، للمملكة التابعة بيلوس منطقة
الرغم عىل أنه، إىل كذلك هايدلربج، جامعة من ماران، جوزيف وأشار سنة.»2 ألف قرابة
اليونان، يف ُمتزامنًة األخرية التدمري عمليات كانت الواقع يف مًدى أي إىل نعرف ال أننا من
استخدام وانتهى قصور، ثمة يكن «لم الكارثية األحداث انتهاء بعد أنه الواضح فمن
املؤسسات نطاق من األعىل، الحاكم مفهوم واختفى اإلدارية، الهياكل كل وكذلك الكتابة
عىل نفسه األمر ينطبق والكتابة، القراءة ناحية من القديمة.»3 لليونان التابعة السياسية
العرص أثناء املتوسط رشق يف ازدهرت قد كانت التي األخرى الكيانات وعىل أوغاريت
بها واْستُبِدَل الشام، يف املسمارية الكتابة نهاية أيًضا حلت بنهايتها ألنه املتأخر؛ الربونزي

مالءمة.4 أو نفًعا أكثر كانت ربما أخرى، كتابة أنظمة
نمتلك الكتابة خالل من فإنه األثرية، القطع خالل من أدلة من لدينا ما إىل باإلضافة
السنوات، تلك أثناء األقاليم هذه يف والعوَلمة البَيني الرتابُط عىل وواضحة ملموسة أدلة
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ومن الرسائل. يف مذكوِرين محدَّدين أفراٍد بني الواضحة العالقات ناحية من وخاصة
الثالث أمنحتب الفرعوننَي زمن من مرص، يف العمارنة رسائل أرشيُف بمكاٍن األهمية
سوريا شمال يف أوغاريت وسجالت امليالد، قبل عرش الرابع القرن منتصف يف وإخناتون
املوجودة والسجالت امليالد، قبل عرش الثاني القرن وأوائل عرش الثالث القرن أواخر أثناء
امليالد. قبل عرش والثاني عرش الرابع القرنني بني ما الفرتة أثناء األناضول يف حاتوسا يف
كانت الشبكات من متعدِّدًة أنواًعا أن حقيقة املختلفة السجالت هذه يف الرسائل تُوثِّق
ر، املتأخِّ الربونزي العرص أثناء املتوسط ورشق إيجه إقليم يف متزامن نحو عىل موجودة
والتي اتصال، وشبكات نقل، وشبكات تجارية، وشبكات دبلوماسية، شبكات ذلك يف بما
وتدفقه الوقت لذلك امُلعوَلم االقتصاد عمل مواصلة عىل للحفاظ كلها إليها حاجة ثمة كان
قد يكون أن الصلة ذات الشبكات لتلك الجزئي، التفكيك حتى أو للقطع، يمكن بسالسة.

اليوم. عاَلمنا يف يفعل أن يُمكن مثلما الوقت، ذلك يف كارثيٍّا تأثريًا أحدث
تكن لم الغربية، الرومانية اإلمرباطورية بسقوط يتعلق فيما الحال كان كما ذلك، ومع
وإنما واحد، سبب أو لغزو نتيجًة املتوسط رشق يف الربونزي العرص إمرباطوريات نهاية
عن املسئولني أنفسهم الغزاة من كثري كان متعدِّدة. وأسباب كثرية غارات بسبب حدثت
١٢٠٧ق.م، عام يف مرنبتاح الفرعون حكم أثناء نشطني ١١٧٧ق.م عام يف التدمري عمليات
أخرى طبيعية وكوارث جفاف، وموجات زالزل، كانت كذلك عاًما. بثالثني هذا قبل أي
واقعًة أن تخيُّل بالفعل يُمكن ال لذلك، املتوسط. ورشق بإيجه الخراَب لعقوٍد ألَحَقت قد
جاءت النهاية وأن بد ال وإنما الربونزي؛ العرص نهاية إىل أدَّت قد تكون أن يمكن منفردة
واإلمرباطوريات املمالك سائر يف أصداؤها تردَّدت التي األحداث من معقدة لسلسلة نتيجة
األمر نهاية يف قادت والتي املتوسط، ورشق إيجه يف ترابط عالقات بينها فيما كان التي

رأينا. كما بكامله، النظام انهيار إىل
يبدو سواء، حدٍّ عىل والقصور العادية املباني وانهيار السكانية الخسارة إىل باإلضافة
اإلقليم ممالك بني للعالقات كبري، انخفاض األقل عىل أو فقدان، ثمة كان أنه املرجح من
بالضبط، الوقت نفس يف وانهارت سقطت قد األماكن كل تكن لم إن وحتى املختلفة.
والعوملة الرتابط جانبَي فَقَدت قد كانت امليالد قبل عرش الثاني القرن منتصف فبحلول
قبل عرش والثالث عرش الرابع القرنني أثناء خاصًة بينها، فيما موجوَدين كانا اللذَين
الدويل اإلطار النخب فقدت كولومبيا، جامعة من مريوب دي فان مارك قال وكما امليالد.
انقطاع وقت نفس يف السابق، يف دعًما لها شكلت قد كانت التي الدبلوماسية والصالت

جديد. من تبدأ أن حينئٍذ عليها وكان األجنبية.5 واألفكار البضائع وصول
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بالفعل، حلَّ قد جديٌد عٌرص كان الربونزي، العرص انهيار من العالم خرج عندما
اللذَين املرصيِّني، واضمحالل الحيثيِّني زوال مع وتحديًدا للنمو، جديدة فرص ذلك يف بما
طيلة وكنعان سوريا معظم عىل بينهما فيما يسيطران أقاليمهما، حكم إىل باإلضافة كانا،
معنيَّ قدر يوجد كان أنه من الرغم وعىل ر.6 املتأخِّ الربونزي العرص من األكرب الشطر
الرافدين؛ بالد يف الجدد اآلشوريِّني حالة يف وتحديًدا املناطق، بعض يف االستمرارية من
لحضارات جديدة وبداية القوى من جديدة مجموعة وقت حان قد كان املجَمل ففي
أبعد ونقاط سوريا، وشمال األناضول، رشق جنوب يف الجدد الحيثيون بينها من ناشئة،
واليونانيُّون كنعان؛ ما يوًما كان فيما واإلرسائيليون والفلستيُّون، والفينيقيُّون، رشًقا؛
القديم العالم رماد من الكالسيكية. اليونان ثم العتيقة، واليونان الهندسية، اليونان يف
الذي الحديد، استخدام يف هائلة زيادة عن فضًال أخرى، ومخرتَعاٌت األبجدية خرجت
وصار مراًرا، العالم شهدها دورة إنها الحديدي. العرص الجديدة؛ الحقبة عىل اسمه أُْطِلق
بزوغ يتبعها إمرباطوريات، وأفول بزوغ يف تتمثل حتمية عملية أنها يعتقدون كثريون
إيقاع يف أحدث، إمرباطوريات بها وتُستبدل األمر نهاية يف تسقط جديدة، إمرباطوريات
يف التجدُّد املطاف نهاية ويف التدمري، أو واالضمحالل والتطور، والنمو النشأة، من متكرِّر

جديد. شكل
يتمثل وأخصبها لالهتمام إثارة القديم العالم حول الحالية البحثية املجاالت أكثر أحد
ولكن االنهيار»، بعد «ما باسم يُْعَرف ما أو الحضارات، انهيار بعد يحدث فيما النظر يف
األستاذ ديفر، ويليام عمل البحثي الجهد هذا عىل األمثلة ومن آخر.7 لكتاب موضوع هذا
الذي ليكومينج، بكلية األدنى الرشق آلثار املتميِّز واألستاذ أريزونا جامعة يف الفخري
يُمكن استنتاٍج أهم يكون «ربما كنعان: منطقة يف االنهيار تَلت التي الفرتة بشأن قال
تربز باألحرى اإلطالق. عىل هكذا يكن لم أنه هو … املظلم» «العرص حول استخالصه
ز امُلحفِّ بمثابة األثريَّتان، والبحث االكتشاف عمليتا تدريجيٍّا توضحها التي الفرتة]، [هذه
العالم ويَُورِّث الكنعانية الحضارة أنقاض عىل يستند أن شأنه من عٍرص جديد؛ لعٍرص
نزال ال والذي واإلرسائيليني، الفينيقيني خالل من بخاصة ثقافيٍّا، إرثًا الحديث الغربي

منه.»8 ننهل
يف تتعرَّض الحضارات «كل فإن مونرو، كريستوفر رصح كما ذلك، عىل عالوة
إعادة أو التدمري قبيل من واأليديولوجية املادية للحقائق عنيفة هيكلة إلعادة األمر نهاية
ذلك يف بما الزمن، عرب لإلمرباطوريات املستمرين واألفول البزوغ يف هذا نشهد التشكيل.»9
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الجدد، والبابليون الجدد، واآلشوريون والحيثيون، والبابليون، واآلشوريُّون، األكاديون،
أن نعتقد أن ينبغي وال وغريهم، والعثمانيون، واملغول، والرومان، واملقدونيون، والفرس،
نَعتِقد. أن نودُّ قد مما األمر واقع يف لذلك عرضة أكثر ألننا ذلك؛ عن بمنأى الحايل عاَلمنا
باملقارنة املتحدة الواليات يف ٢٠٠٨ عام يف سرتيت وول بورصة انهيار يتضاءل وبينما
َمن ثمة كان فإنه برمته، ر املتأخِّ الربونزي العرص يف املتوسط البحر منطقة عالم بانهيار
البُعد ذات املرصفية املؤسسات إنقاذ يُجَر لم إذا مماثل يشءٍ وقوع إمكانية من حذَّروا
روبرت عن بوست» واشنطن «ذا صحيفة نقلت املثال، سبيل عىل الفور. عىل العاَلمي
العاَلمي املايل النظام يكون «ربما قوله الدويل، البنك رئيس حينئٍذ كان الذي زوليك، بي
ما أزمة فيها ل تتحوَّ التي «اللحظة بأنها عرفها حاسمة».» تحوُّل «نقطة إىل وصل قد
نظام يف تحتويها.»10 أن الحكومات عىل للغاية صعبًا ويُصبح كامل انهياٍر إىل تدريجيٍّا
مما مزعزًعا، بكامله النظام ليصبح يستلزم أن يمكن ما كل هذا اليوم، عاَلمنا مثل د معقَّ

االنهيار. إىل يؤدِّي

لو؟ ماذا (1)

وفرتة العالم، تاريخ يف الذهبية العصور أحد بحق املتأخر الربونزي العرص فرتة اْعتُِربَت
سيأُخذ العالم تاريخ كان هل نتساءل، قد لذا مبكِّر. عاَلمي اقتصاٍد بنجاح خاللها ازدهر
املناطق؟ هذه يف الحضارات تنتِه لم لو مختلًفا، مساًرا سيتبع كان أو مختلًفا، منعطًفا
يكن لم لو ماذا حدثَت؟ قد املتوسط رشق ويف اليونان يف الزالزل سلسلة تكن لم لو ماذا
الربونزي العرص نهاية كانت هل غزاة؟ وال نازحون وال مجاعات، وال جفاف، موجات ة ثمَّ
وتأفل؟ تبزغ الحضارات كل أن يبدو أنه بما حال، أيِّ عىل املطاف نهاية يف ستأتي ر املتأخِّ
كان هل األمر؟ كان أيٍّا األمر نهاية يف ستحدث ذلك تَلت التي التطورات من أي كان هل
والسياسة واألدب، التكنولوجيا، يف التقدم من املزيد ق سيتحقَّ كان هل سيستمر؟ التقدم

بالفعل؟ فيه حدث الذي الوقت من قرون قبل
ألن عنها؛ اإلجابة يمكن ال أسئلة وهي بالغية، أسئلة هي األسئلة هذه بالطبع
جديدة بداية التطور يبدأ أن «بالفعل» وتعني «بالفعل» انتهت الربونزي العرص حضارات
جديدة شعوب تمكَّنت لذلك، ونتيجة بعدها. وما الشام وحتى اليونان من مناطق يف تماًما
املتوسط، رشق يف والفينيقيني واآلراميني، اإلرسائيليني، مثل جديدة مدن دويالت و/أو
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خاتمة

أتَت الشعوب تلك ومن وجودها. ترسيخ من اليونان، يف واإلسربطيني األثينيني والحًقا
وأخريًا التوحيد، وديانة األبجدية، مثل مبتكرة، وأفكار جديدة تطورات األمر نهاية يف
عىل للمساعدة النطاق واسعة غابات حرائق األمر يتطلب األحيان بعض يف الديمقراطية.

جديد. من تزدهر بأن لها والسماح معمرة لغابة البيئي النظام تجديد
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اإليجابي لالستقبال الطيبة، املشاعر وغمرتني للغاية، ورسرُت فوجئُت بأنني أقرَّ أن بد ال
الفرتة املتأخر الربونزي العرص مثَّل لطاَلما أخرى، ناحية من ولكن الكتاب، لهذا عموًما
القديمة العصور يف الحقب أهم من واحدة أعتربُه إنني القديم. التاريخ يف يل املفضلة
بالطريقة ُعِرَضت ما إذا أنها برينستون، جامعة نرش دار يف ومحرري أنا واعتقدت،
هذا بشأن ا حقٍّ له آسف الذي الوحيد األمر كذلك. ُمذِهلًة اآلخرون فسيجدها الصحيحة،
إضافية قصص ذلك يف بما النهاية، سبقت التي القرون عن املزيد أحِك لم أنني هو الكتاب
ولكن أوغاريت، من املأخوذة النصوص إىل باإلضافة والعمارنة ماري رسائل من ُمستقاة

املستقبل. يف وموسعة منقحة نسخة يف لذلك مجال ثمة سيكون ربما
من الكثري الحايل وعاَلمنا ر املتأخِّ الربونزي العرص عالم بني التشابُه أوجه أذهلت
الطرح، هذا وجاهة عن الحديث يف التوسع أحاول أن وُدون والقراء. واملحاورين النقاد
أن للمرء يُمكن مما أكثر تشابه أوجه يوجد أنه بالفعل أعتقد معهم. أتفق إنني أقول
لديهم، كان إذ والدويل؛ الشخيص املستوينَي عىل العالقات، ناحية من وبخاصة ع، يتوقَّ
حظر، وتدابري دبلوماسية وبعثات وطالق، زواج عالقات الكتاب، يف أوضح أن حاولت كما
ومشكالت املناخي التغري مع مشكالت أيًضا لديهم وكان مسلحة. ونزاعات نزوح وعمليات
تايمز».1 نيويورك «ذا صحيفة يف للرأي مقاٍل يف أرشُت كما الدويل، املستوى عىل أمنية
املتشابهة املشكالت مزيج ولكن بالرضورة، بها فحسب وهم نحن ننفرد ال األمور وهذه
قد الوقت نفس يف — االقتصادية واملشكالت والحرب، والزالزل، والجفاف، املناخ تغري —

فحسب. وهم نحن به ننفرد أمًرا يكون
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ربما املناخي التغري أن فكرة هي القراء لدى األكرب الصدى القت التي الفكرة كانت
كقول — الفكرة من املدونات فضاء يف النقاد بعُض سخَر االنهيار. عوامل أحد كان
سبيل ال ولكن — رباعي؟» دفع سيارات يقودون الحيثيُّون كان هل «ماذا؟ أحدهم:
وليس الطبيعة بفعل كان وإن حتى الوقت، ذلك يف مناخي تغريُّ حدث فقد ذلك. إلنكار

البرش.
والنجوت، ودريك، كانيوسكي، أجراها التي الحديثة العلمية الدراسات أكدت
العرشين، القرن ستينيات يف مرة ألول كاربنرت ريس اقرتحه ما وآخرون، وفنكلشتاين،
قرنًا ودامت نحوه، أو ١٢٠٠ق.م حوايل يف بدأت الجفاف من طويلة فرتة ثمة كان أنه وهو
النصوص وأكدت املتوسط. ورشق إيجه منطقة يف ذلك، من أطول يكن لم إن األقل، عىل
جاءت الجفاف مع أن لسوريا الشمايل الساحل عىل أوغاريت مثل أماكن من املأخوذة
موجات صورة عىل اضطراب، حدث املجاعة ومع جوًعا. ُرون يتضوَّ الناس جعلت مجاعة،

غزو.2 وعمليات تمرد، وأعمال نزوح،
كان إذ األماكن. كل يف منطقي تسلُسل هيئة دائًما بالرضورة يتَّخذ لم األمر ولكن
والدوافع الضغوطات كل جانب إىل ألنه الكتاب؛ يف قلت كما وفوىض، اضطرابًا أكثر
ليست علمنا، حدِّ عىل التي، الزالزل، الحسبان يف نضع أن أيًضا علينا أعاله، املذكورة

بها. لها صلة وال السابقة، العوامل من ألي نتيجة
قد أخرى) (وعوامل مناخي تغريُّ عن نجم الذي االستقرار عدم أن الواضح من إذن
الحيثيني أن املحتمل من إذاعية، مقابلة يف قلت كما اختالًفا. ثمة ولكن ذلك. قبل حدث
موجة يوقفون كيف يعرفوا ولم لهم. يَحُدث كان عما فكرة أدنى لديهم يكن لم القدماء
كانوا النهاية، يف ولكن القرابني. بعض قدموا وربما اآللهة؛ إىل ترضعوا ربما جفاف.
التكنولوجية، الناحية من تقدًما أكثر ذلك مع نحن يشء. أي إيقاف عن عاجزين باألساس

ونتعلَّم. نُنِصت أن يف الرغبة لدينا كان إن التاريخ، دروس من لنتعلَّمه الكثري ة وثمَّ
ذلك يف بما املايض، يف حدثت التي األمور قبيل نفس من حاليٍّا تحدث أموًرا رأينا إذا
عندئٍذ امُلستحَسن من أليس ذلك، إىل وما تسونامي، وأمواج والزالزل واملجاعات، الجفاف
الوطنية اإلذاعة من فرانك آدم سألني لحضاراته؟ حدث ما ونرى القديم العالم نتأمل أن
من نتعلمها أن علينا ينبغي التي الدروس فما التاريخ، تكرار نريد ال كنا «إذا العامة:
بمنأى مجتمع يوجد ال أنه نعَي أن ينبغي أننا مجدًدا، هنا وسأقولها أجبت، أخطائهم؟»
الحضارات أن وحقيقة النهاية. يف انهار قد العالم تاريخ يف مجتمع كل وأن االنهيار عن
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لنا؛ تحذيًرا تكون أن ينبغي ١٢٠٠ق.م بعد مبارشًة انهارت مماثل نحو عىل املتشابكة
وقلته الكتاب، هذا يف قلت وكما مجدًدا. يحدث أن بالتأكيد يمكن مرة، حدث إذا األمر ألن
أن يف نرغب قد مما لهذا عرضة أكثر الحقيقة، يف نحن، أيًضا، أخرى مواضع يف منذئٍذ
يَكفي بما ُمتقدِّمون الواقع يف ألننا ممتنِّني نكون أن أيًضا علينا الوقت، نفس يف نعتقد.
األمور نتقبل أن مجرد من بدًال األمور، إلصالح خطوات نأخذ أن وبوسعنا يحدث ما لنفهم

حدوثها. عند بسلبية
من العديد بشأنه تساءل والذي نملكه، ال الذي الوحيد األمر أن لالهتمام امُلثري من
باالقرتان لألمراض النطاق واسع تفشٍّ حدوث عىل الدليل هو الجمهور، من والكثري النقاد
يتوقع أال يتساءلون: بالتأكيد، إنهم، ر. املتأخِّ الربونزي العرص نهاية يف آخر يشء كل مع
وألمراض للطاعون تفشيًا األخرى والكوارث والزالزل، واملجاعة، الجفاف، يصاحب أن املرء
ولكن وأوبئة، أمراض حدوث عىل دليًال ثمة أن املرء يتوقع قد وبالفعل، مميتة؟ أخرى
وال ألمراض؛ النصوص يف ذكر وال جماعية؛ مقابر عىل يُْعثَر فلم ذلك. عىل دليل يوجد ال
تجري. كانت التي املثالية» «العاصفة يف أخرى لكارثة كإثبات استخدامه يُمكن ما يوجد
القرن يف الحيثيني ببالد حلَّ الذي الطاعون تفيش هو إليه ل التوصُّ يمكننا ما أقرب
سابيليوليوما بحياة وأودى املرصيني، الحرب أرسى طريق عن امليالد، قبل عرش الرابع
ذلك أن غري السكان. عامة من الكثري إىل باإلضافة الحيثية امللكية العائلة يف وكثريين
الثاني القرن يف الحًقا احتمال، أيًضا وثمة النهاية. مجيء من تقريبًا سنة ١٥٠ قبل حدث
أن يبدو ولكن بالجدري، أصيب قد الخامس رمسيس يكون أن ١١٤٠ق.م، حوايل عرش،
يف لألمراض ص مخصَّ فصل، من جزء أو فصل، يوجد ال ولذلك فردية. حالة كانت تلك
عىل أشري أن ينبغي كان بأنه أقرُّ ذلك ومع املناقشة. يستدعي ما يوجد ال ألنه الكتاب؛

ذلك. إىل األقل
أيًضا. أدرجها أن ينبغي كان ربما التي األمور من الكثري يوجد أخرى، ناحية من
سيُْكَشف فربما جديدة؛ اكتشافات إىل باستمرار ل نتوصَّ أننا اآلثار علم ُمتَع من إن وحيث
سبب عن قاطع بشكل اللثام جميًعا لنا سيُميط الذي الدامغ الدليل عن قريب ما وقت يف
شريلوك قال كما و، االحتماالت، نُناقش أن سوى بوسعنا ليس ذلك، يحني وحتى االنهيار.

منها.» األرجح ونختار االحتماالت بني نوازن «أن هوملز،
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والذي قبوًال، واألكثر األشيع املنهج املرصيِّني امللوك حكم لتواريخ الزمني التسلسل يتبع
القائمة املثال. سبيل عىل ،١٩٩٤ وكاليتون ١٩٨٢ كيتشن كتابي يف عليه االطالع يمكنك
الرئيسيِّني الحكام أسماء باألحرى وإنما النص، يف املذكورة األسماء كل تَشمل ال التالية

الصلة. ذات والشخصيات
ميتاني. مملكة أخضع ١٢٧٥ق.م إىل ١٣٠٧ من حكم آشور؛ ملك األول: نرياري أداد

األول تحتمس زوجة ١٥٢٠ق.م حوايل عرشة؛ الثامنة األرسة مرصية، ملكة أحمس:
حتشبسوت. وأم

١٥٤٦ق.م إىل ١٥٧٠ من حكم عرشة؛ الثامنة األرسة س ومؤسِّ فرعون األول: أحمس
مرص. من الغرباء الهكسوس طرد عن كامس، شقيِقه جانب إىل مسئول،

حظر ١٣٣٤ق.م إىل ١٣٥٣ من حكم عرشة؛ الثامنة األرسة ُمهرِطق، فرعون إخناتون:
عنخ توت والد نفرتيتي؛ زوج موحًدا. كونُه يُحتَمل أتون؛ عدا واإللهات اآللهة كل عبادة

آمون.
يف ُعِثر ١٣٥٣ق.م إىل ١٣٩١ من حكم عرشة؛ الثامنة األرسة فرعون، الثالث: أمنحتب
صالت أقام امللكيِّني؛ الحكام من أقرانه وبني بينه كثرية مراَسالت عىل العمارنة موقع

إيجه. ومنطقة الرافدين بالد إىل وصلت تجارية
املرصيِّني. الفراعنة مع تراَسل ١٣٦٠ق.م حوايل حكم أوغاريت؛ ملك األول: أميستامرو
الحكم سدة يف كان ١٢٣٥ق.م إىل ١٢٦٠ من حكم أوغاريت؛ ملك الثاني: أميستامرو

كريت. إىل أوغاريت من سفينتَه سينارانو فيه أرسل الذي الوقت خالل
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١١٩٠ / ١١٨٥ق.م. إىل ١٢١٥ حوايل من حكم أوغاريت؛ ملوك آخر أمورابي:
إخناتون ابنة ١٣٣٠ق.م حوايل عرشة؛ الثامنة األرسة مرصية؛ ملكة آمون: إسن عنخ

آمون. عنخ توت وزوجة
من جزءًا بوصفه ١٥٧٤ق.م حوايل مرص يف حكم الهكسوس؛ ملوك من ملك أبوفيس:
نفس يف حكم الذي املرصي الفرعون رع، سقنن مع تنازع عرشة. الخامسة األرسة

البالد. من آخر موضع يف الوقت
فراعنة مع تراَسَل ١٣٢٨ق.م إىل ١٣٦٣ من حكم آشور؛ ملك األول: أوباليط آشور

الواقعية. السياسة عالم يف رئيسيٍّا فاعًال طرًفا كان العمارنة؛
أصبح عسكري رجل ١٣٢١ق.م إىل ١٣٢٥ من حكم عرشة؛ الثامنة األرسة فرعون، آي:

آمون. عنخ توت وفاة بعد آمون إسن عنخ من بالزواج فرعونًا
١٣٣٣ق.م إىل ١٣٥٩ من حكم الكيشيني؛ بابل ملوك من ملك الثاني: بورياش بورنا

العمارنة. فراعنة مع تراسل
برشيعِته. يشتهر ١٧٥٠ق.م إىل ١٧٩٢ من حكم بابل؛ ملك حمورابي:

إىل ١٥٠٤ من حكمت عرشة؛ الثامنة األرسة مرصية، فرعونية ملكة حتشبسوت:
حكمت الثالث؛ تحتمس زوجها ابن عىل وصية بصفتها العرش اعتَلت ١٤٨٠ق.م

تقريبًا. عاًما عرشين ملدة فرعون بوصفها
مسئوًال كان أنه املحتَمل من ١٦٢٠ق.م إىل ١٦٥٠ من حكم حيثي؛ ملك األول: حاتوسييل

حاتوسا. إىل الحيثية العاصمة نقل عن
مع سالم معاَهدة ع وقَّ ١٢٣٧ق.م إىل ١٢٦٧ من حكم حيثي؛ ملٌك الثالث: حاتوسييل

الثاني. رمسيس املرصي الفرعون
الحيثي للجيش األعىل القائد هانوتي، يد عىل ُهِزم أنه يُْفَرتَض قطنة؛ ملوك من ملك إيدادا:

١٣٤٠ق.م. حوايل األول، سابيليوليوما حكم تحت
إىل ١٣٧٤ حواَيل من حكم الكيشيني؛ بابل ملوك من ملٌك األول: إنليل كادشمان
أمنحتب املرصي الفرعون من ابنته تزوَّجت العمارنة؛ فراعنة مع تراَسَل ١٣٦٠ق.م

الثالث.
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١٥٧٠ق.م إىل ١٥٧٣ من حكم عرشة؛ السابعة األرسة ملوك آخر فرعون؛ كامس:
مرص. من الغرباء الهكسوس طرد عن أحمس، شقيقه جانب إىل مسئول،

١٢٢٥ق.م إىل ١٢٣٢ حوايل من حكم الكيشيني؛ بابل ملوك من ملٌك الرابع: كشتيلياش
آشور. ملك األول نينورتا توكولتي يد عىل ُهِزم

واحد ١٦٠٠ق.م حوايل حَكَم عرشة؛ الخامسة األرسة الهكسوس، ملوك من ملك خيان:
وبالد األناضول، يف اسمه عليها منقوش أغراٍض عىل ُعِثر الهكسوس؛ ملوك أشهر من

إيجه. ومنطقة الرافَدين،
تمرًدا بدأ ١٤٣٠ق.م حوايل حكم األناضول؛ غرب شمال يف أسوا ملوك من ملك كوكويل:

الحيثيني. عىل أَسوي
١٣٧٥ق.م إىل ١٤٠٠ حوايل من حكم الكيشيِّني؛ بابل ملوك من ملك األول: كوريجالزو

الثالث. أمنحتب املرصي الفرعون من ابنته تزوَّجت العمارنة؛ فراعنة مع تراسل
١٣٠٨ق.م إىل ١٣٣٢ حوايل من حَكَم الكيشيني؛ بابل ملوك من ملك الثاني: كوريجالزو

العرش. عىل آشور، ملك األول، أوباليط آشور وضعه دمية ملك
رسالة عىل ُعِثر امليالد؛ قبل عرش الثاني القرن أوائل يف حكم قربص؛ ملُك كوشميشوشا:

أوغاريت. يف أورتينو منزل يف امللك هذا من
امليالد. قبل الثالث القرن يف الهلِّينستية، الفرتة أثناء وكتب عاش مرصي كاهن مانيتون:
بلوحه يُشتَهر ١٢٠٢ق.م إىل ١٢١٢ من حكم عرشة؛ التاسعة األرسة فرعون، مرنبتاح:

البحر. لشعوب األوىل املوجة وبقتاِله إرسائيل يَذكر الذي
١٥٩٥ق.م، عام يف بابل ر دمَّ ١٥٩٠ق.م إىل ١٦٢٠ من حكم حيثي؛ ملك األول: مورسييل

حمورابي. أرسة عىل بذلك وقىض
األول؛ سابيليوليوما ابن ١٢٩٥ق.م إىل ١٣٢١ من حكم حيثي؛ ملك الثاني: مورسييل

تاريخية. أهمية ذات أخرى ووثَائق الطاعون» «صلوات كتب
املرصي الفرعون مع تقاتََل ١٢٧٢ق.م إىل ١٢٩٥ من حكم حيثي؛ ملك الثاني: مواتايل

قادش. معركة يف الثاني رمسيس
من تزوجت ١٣٥٠ق.م حوايل حكمت عرشة؛ الثامنة األرسة مرصية، ملكة نفرتيتي:

الحكم. مقاليد عىل كبري خفي تأثري ذات كانت ربما امُلهرِطق؛ الفرعون إخناتون،
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الفراعنة مع تراسل ١٣١٥ق.م إىل ١٣٥٠ حوايل من حكم أوغاريت؛ ملك الثاني: نيقمادو
العمارنة. حقبة أثناء املرصيِّني

١٢١٥ق.م. إىل ١٢٢٥ حوايل من حكم األخري؛ قبل أوغاريت ملك الثالث: نيقمادو
ووالد الثاني نيقمادو ابن ١٢٦٠ق.م إىل ١٣١٣ حوايل من حكم أوغاريت؛ ملك نقمبا:

الثاني. أميستامرو
غريم ١٢١٢ق.م إىل ١٢٧٩ من حكم عرشة؛ التاسعة األرسة فرعون، الثاني: رمسيس
مع سالم معاهدة عىل الحًقا ع واملوقِّ قادش معركة يف الثاني مواتايل الحيثي امللك

الثالث. حاتوسييل
املوجة قاتل ١١٥٣ق.م إىل ١١٨٤ من حكم العرشون؛ األرسة فرعون، الثالث: رمسيس

للحريم. مؤاَمرة يف اغتيل البحر؛ لشعوب الثانية
بمهاجمة ميتاني مملكة ع وسَّ ١٤٣٠ق.م حوايل حكم ميتاني؛ ملوك من ملك شوشتاتار:

الحيثيني. قاتل قد يكون وربما اآلشوريِّني
يكون أن املحتَمل من ١٥٧٤ق.م حوايل حكم عرشة؛ السابعة األرسة فرعون، رع: سقنن

رأسه. يف األقل عىل واحد ُمميت جرح وجود يتَّضح حيث املعارك، يف ُقِتل قد
تورشاتا. ابن ١٣٤٠ق.م حوايل حكم ميتاني؛ ملوك من ملك شاتيوازا:

١٢٢٥ق.م حوايل حكم لسوريا؛ الشمايل الساحل عىل عمورو، ملوك من ملك شوشجاموا:
أخياوا. فيها مذكور امليالد، قبل عرش الثالث القرن أواخر يف الحيثيني مع معاَهدة ع وقَّ
١١٥٥ق.م إىل ١١٩٠ من حَكم إيران؛ غرب جنوب يف عيالمي ملك ناخونته: شوتروك
املدينة هاجم فقد بابل، تحكم كانت التي الكيشية األرسة وبني بينه نسٍب وجود رغم

١١٥٨ق.م. عام يف بملِكها وأطاح
فراعنة مع تراسَل ١٣٨٠ق.م حوايل حكم ميتاني؛ ملوك من ملك الثاني: شوتارنا

الثالث. أمنحتب املرصي الفرعون من ابنته تزوجت العمارنة؛
كريت إىل سفنًا) (أو سفينة أرسل ١٢٦٠ق.م حوايل أوغاريت؛ يف تاجر سينارانو:

الرضائب. من وأُعفَي املينوية؛
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بأس؛ ذو ملك ١٣٢٢ق.م إىل ١٣٥٠ حوايل من حكم حيثي؛ ملك األول: سابيليوليوما
حتى األناضول منطقة معظم لتشمل الحيثيني سيطرة تحت الواقعة األرايض ع وسَّ

لها. زوًجا أبنائه من واحًدا طلبت مرصية ملكة مع تراسل سوريا. شمال
خاض بعده. وما ١٢٠٧ق.م حوايل من حكم الحيثيِّني؛ ملوك آخر الثاني: سابيليوليوما

حكمه. أثناء قربص وغزا عديدة بحرية معارك
حكم األناضول؛ غرب جنوب يف تقع كانت التي أرزاوا، ملوك من ملك تارخوندارادو:
أمنحتب املرصي الفرعون ابنته تزوَّجت العمارنة؛ فراعنة مع تراسل ١٣٦٠ق.م حوايل

الثالث.
والد ١٥١٨ق.م إىل ١٥٢٤ من حكم عرشة؛ الثامنة األرسة فرعون، األول: تحتمس

الثاني. وتحتمس حتشبسوت
غري األخ ١٥٠٤ق.م إىل ١٥١٨ من حكم عرشة؛ الثامنة األرسة فرعون، الثاني: تحتمس

الثالث. تحتمس والد وزوجها؛ لحتشبسوت الشقيق
أقوى أحد ١٤٥٠ق.م إىل ١٤٧٩ من حَكم عرشة؛ الثامنة األرسة فرعون، الثالث: تحتمس

لحكمه. األول العام أثناء مجدو معركة خاض املرصيني؛ الفراعنة
الثالث؛ أمنحتب زوجة ١٣٧٥ق.م حوايل حكمت عرشة؛ الثامنة األرسة مرصية، ملكة تيي:

إخناتون. أم
واهبًا األسوي، التمرُّد أخمد ١٤٣٠ق.م حوايل حكم حيثي؛ ملك الثاني: أو األول توداليا

حاتوسا. يف الحًقا عليها عثر ميسينية سيوًفا) (أو سيًفا لآللهة
بانثيون بناء عن مسئول ١٢٠٩ق.م إىل ١٢٣٧ من حكم حيثي؛ ملك الرابع: توداليا

حاتوسا. من بالقرب يازليكايا، يف لآللهة
١٢٠٧ق.م. إىل ١٢٤٣ من حكم آشور؛ ملك األول: نينورتا توكولتي

مع تراسل الثاني؛ شوتارنا ابن ١٣٦٠ق.م حوايل حكم ميتاني؛ ملوك من ملٌك تورشاتا:
الثالث. أمنحتب املرصي الفرعون من ابنتُه تزوَّجت العمارنة؛ فراعنة

امللك ١٣٢٧ق.م إىل ١٣٣٦ من حكم عرشة؛ الثامنة األرسة فرعون، آمون: عنخ توت
رائعة. كنوز عىل تحتوي مقربته كانت والذي صغرية، سنٍّ يف مات الذي الشهري الصبي
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الثاني؛ سيتي الفرعون أرملة عرشة؛ التاسعة األرسة حكام آخر مرصية، ملكة تورست:
١١٨٥ق.م. إىل ١١٨٧ من حكمت أنها عنها يُْعَرف

مرصية مللكة ُخطب ١٣٢٤ق.م؛ حوايل عاش األول؛ سابيليوليوما ابن حيثي، أمري زانانزا:
مرص. إىل طريقه يف وهو اْغتيل ولكنه أرملة

١٧٥٨ق.م إىل ١٧٧٦ من حكم املعارصة؛ بسوريا اآلن يُعرف فيما ماري ملك ليم: ِزمري
فكرة لنا تُقدِّم التي ماري»، «رسائل من بعٍض وكاتب بابل ملك لحمورابي ُمعاِرص

امليالد. قبل عرش الثامن القرن أثناء الرافدين بالد يف الحياة عن
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الصور مصادر (1)

املتوسط. ورشق إيجه يف املتأخر الربونزي العرص حضارات خريطة
هابو»، «مدينة كتاب عن (نقًال هابو مدينة يف أرسى هيئة عىل البحر لشعوب تصوير (١)
التابع الرشقية الدراسات معهد من بإذن ٤٤؛ رقم الجداري اللوح األول، املجلد

شيكاجو). لجامعة
املجلد هابو»، «مدينة كتاب عن (نقًال هابو مدينة يف البحر شعوب مع بحرية معركة (٢)
لجامعة التابع الرشقية الدراسات معهد من بإذن ٣٧؛ رقم الجداري اللوح األول،

شيكاجو).
٣٠ رقم اللوحان ،١٨٩٣ نيوبريي عن (نقًال حسن بني منطقة يف «آسيويون» (١-١)

مرص). استكشاف جمعية من بإذن و٣١؛
،١٩٤٣ ديفيز عن (نقًال إيجه منطقة من ألشخاص وتصوير رخمريع، مقربة (١-٢)

للفنون). املرتوبوليتان متحف من بإذن ٢٠؛ رقم اللوح
كالين إتش إي (تصوير الثالث ألمنحتب اإليجية والقائمة ممنون تمثاال ب: أ، (٢-١)

سرتينج). وجيه
كالين). إتش إي (تصوير ميسيناي يف عليها ُعِثر الثالث، ألمنحتب خزفية لوحة (٢-٢)
إتش دي إنشاء (من العمارنة رسائل إليها تُشري التي للعالقات اجتماعية شبكة (٢-٣)

كالين).
بإذن ستوك؛ جيوجرافيك سيدلر/ناشيونال (روزايل أولوبورون لسفينة بناء إعادة (٣-١)

جيوجرافيك). ناشيونال جمعية من
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نقاط وليسشامًال؛ توضيحي (الشكل أوغاريت يف أورتينو أرشيف يف مَلكيَّة رسائل (٤-١)
تمثل األسهم/الخطوط ورءوس (رسائل)؛ رسالة وا تلقَّ أو أرسلوا أفراًدا تُمثِّل ع التفرُّ
من الرسائل؛ أعداد تُمثِّل الدوائر وأحجام (الرسائل)؛ الرسالة بينهما أُرسَلت ثنائيات

كالين). إتش دي إنشاء
١٢٠٠ق.م. حوايل يف رة املدمَّ املواقع (٤-٢)

رقم اللوح ،١٩٣٩ الود عن (نقًال مجدو من العاجية الثالث رمسيس أقالم حافظة (٤-٣)
شيكاجو). لجامعة التابع الرشقية الدراسات معهد من بإذٍن ٦٢؛

الجداول مصادر (2)

مرتَّبني النص، يف املذكورين األدنى والرشق مرص يف ر املتأخِّ الربونزي العرص ملوك (١)
الزمني. والتسلسل الدولة/اململكة حسب

املتأخر. الربونزي العرص يف املحتَملة وأسماؤها املعارصة املناطق (٢)
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تصدير

(1) In this, I agree with Jennings 2011, who has written recently about
globalizations and the ancient world. See also previously Sherratt 2003,
in an article published a decade ago before the correlations became even
more vivid, and now the MA thesis written under my direction by Katie
Paul (2011).

(2) Diamond 2005; see previously the volume by Tainter 1988 and the
edited volume by Yoffee and Cowgill 1988; also discussions in Killebrew
2005: 33-34; Liverani 2009; Middleton 2010: 18-19, 24, 53; and now Mid-
dleton 2012; Butzer 2012; Butzer and Endfield 2012. On the rise and fall of
empires, particularly from a world-systems viewpoint, which has engen-
dered much discussion, see Frank 1993; Frank and Gillis 1993; Frank and
Thompson 2005. In addition, a conference was recently held in Jerusalem
(December 2012) entitled “Analyzing Collapse: Destruction, Abandonment
and Memory” (http://www.collapse.huji.ac.il/the-schedule), but the pro-
ceedings have not yet been published.

(3) Bell 2012: 180.
(4) Bell 2012: 180-81.
(5) Sherratt 2003: 53-54. See now also Singer 2012.

http://www.collapse.huji.ac.il/the-schedule
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(6) Braudel 2001: 114.
(7) See Mallowan 1976; McCall 2001; Trumpler 2001.

تمهيد

(1) Roberts 2008: 5 notes that Emmanuel de Rougé was the first to coin
this term, “peuples de la mer,” in a publication dating to 1867; see also
Dothan and Dothan 1992: 23-24; Roberts 2009; Killebrew and Lehmann
2013: 1.

(2) See, for instance, the recent discussions in Killebrew 2005, Yasur-
Landau 2010a, and Singer 2012.

(3) Kitchen 1982: 238-39; cf. Monroe 2009: 33-34 and n. 28. Some
Egyptologists put the eighth year of Ramses III slightly earlier (1186BC) or
slightly later (1175BC), since the dates for the ancient Egyptian pharaohs
and their years of rule are not completely certain but rather are approx-
imate and are often adjusted according to the whims and desire of indi-
vidual archaeologists and historians; here the years of Ramses’s rule are
taken to be 1184–1153BC.

(4) Raban and Stieglitz 1991; Cifola 1994; Wachsmann 1998: 163–97;
Barako 2001, 2003a, 2003b; Yasur-Landau 2003a; Yasur-Landau 2010a:
102–21, 171–86, 336–42; Demand 2011: 201–3.

(5) Following Edgerton and Wilson 1936: pl. 46; revised trans., Wilson
1969: 262-63; see also Dothan, T. 1982: 5–13, with illustrations.

(6) See now the compilation of all the Egyptian and other primary
sources mentioning the various Sea Peoples, from the time of Amenhotep
III in the Eighteenth Dynasty through the period of Ramses IX in the Twen-
tieth Dynasty and beyond, by Adams and Cohen (2013) in Killebrew and
Lehmann (eds.) 2013: 645–64 and tables 1-2.

(7) Roberts 2008: 1–8; Sandars 1985: 117–37, 157–77; Vagnetti 2000;
Cline and O’Connor 2003; Van De Mieroop 2007: 241–43; Halpern 2006-7;
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Middleton 2010: 83; Killebrew and Lehmann 2013: 8–11; Emanuel 2013:
14–27. See also additional references below regarding the pottery and
other material culture remains.

(8) See discussion in Cline and O’Connor 2003; also Sandars 1985:
50, 133 and now Emanuel 2013: 14–27. Killebrew and Lehmann 2013: 7-
8 note that the Lukka and Danuna are also mentioned in earlier Egyptian
inscriptions, from the time of Amenhotep III and Akhenaten; see tables
1-2 and the appendix by Adams and Cohen 2013, as well as Artzy 2013:
329–32, in the volume edited by Killebrew and Lehmann.

(9) See Amos 9:7 and Jer. 47:4, where Crete is referred to by one of its
ancient names, Caphtor. See now Hitchcock in press.

(10) Roberts 2008: 1–3; Dothan and Dothan 1992: 13–28. See also
Finkelstein 2000: 159–61 and Finkelstein 2007: 517 for lucid descriptions
of how the early biblical archaeologists such as Albright correlated the Pe-
leset and the Philistines; Dothan, T. 1982, Killebrew 2005: 206–234, and
Yasur-Landau 2010a: 2-3, 216–81 on the material remains usually iden-
tified as Philistine; and now the most recent, and complex, discussion and
definition of the Philistines by Maeir, Hitchcock, and Horwitz 2013; Hitch-
cock and Maeir 2013; also the related discussions by Hitchcock 2011 and
Stockhammer 2013.

(11) See, e.g., Cifola 1991; Wachsmann 1998; Drews 2000; Yasur-
Landau 2010b, 2012b; Bouzek 2011.

(12) Breasted 1930: x-xi. See now the biography of Breasted by Abt
(2011). As Abt notes on p. 230, Rockefeller secretly authorized an addi-
tional fifty thousand dollars, should Breasted need it, but did not inform
him of that.

(13) See, e.g., Raban and Stieglitz 1991.
(14) Following Edgerton and Wilson 1936: pl. 46; revised trans., Wilson

1969: 262-63.
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(15) Following Breasted 1906 (reprinted 2001) 4:201; Sandars 1985:
133. See now Zwickel 2012.

(16) See most recently Kahn 2012, with many further references.
(17) Following Edel 1961; see Bakry 1973.
(18) Breasted 1906 (2001) 3:253.
(19) Following Breasted 1906 (2001) 3:241, 243, 249.
(20) See discussion in Sandars 1985: 105–15; Cline and O’Connor

2003; Halpern 2006-7.
(21) www.livescience.com/22267-severed-hands-ancient-egypt-

palace.html and www.livescience.com/22266-grisly-ancient-practice-
gold-of-valor.html (last accessed August 15, 2012).

(22) Following Edgerton and Wilson 1936: pls. 37–39.
(23) Ben Dor Evian 2011: 11–22.
(24) RS 20.238 (Ugaritica 5.24); translation following Beckman 1996a:

27; original publication in Nougayrol et al. 1968: 87–89. See also Sandars
1985: 142-43; Yon 1992: 116, 119; Lebrun 1995: 86; Huehnergard 1999:
376-77; Singer 1999: 720-21; Bryce 2005: 333 (with incorrect RS tablet
number). The precise interpretation of this letter is a matter of scholarly
debate, for it is not clear whether it is actually a request for assistance or
even what the main point of the letter might have been.

(25) Schaeffer 1962: 31–37; also Nougayrol et al. 1968: 87–89; Sandars
1985: 142-43; Drews 1993: 13-14.

(26) See, e.g., discussions in Sandars 1985; Drews 1993; Cifola 1994;
and the papers in conference volumes edited by Ward and Joukowsky
(1992) and by Oren (1997). But see already a protest to the contrary in
Raban and Stieglitz 1991 and now the papers in Killebrew and Lehmann
2013.

(27) See, e.g., Monroe 2009; Yasur-Landau 2010a; and the papers in
the conference volumes edited by Bachhuber and Roberts (2009), Galil et al.
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(2012), and Killebrew and Lehmann (2013); also the brief summation of the
situation in Hitchcock and Maeir 2013 and the synopsis in Strobel 2013.

(28) Bryce 2012: 13.
(29) Roberts 2008: 1–19. See also discussion in Roberts 2009; Drews

1992: 21–24; Drews 1993: 48–72; Silberman 1998; Killebrew and Lehmann
2013: 1-2.

األول املشهد األول: الفصل

(1) Cline 1995b, with references; see, most recently, Cline, Yasur-
Landau, and Goshen 2011, also with references.

(2) See, e.g., Bietak 1996, 2005; now also Bietak, Marinatos, and Palyvou
2007.

(3) See, most recently, Kamrin 2013.
(4) Oren 1997.
(5) Wente 2003a: 69–71.
(6) Translation following Pritchard 1969: 554-55; Habachi 1972: 37,

49; Redford, D. B. 1992: 120; Redford, D. B. 1997: 14.
(7) E.g., Bietak 1996: 80.
(8) Heimpel 2003: 3-4.
(9) Dalley 1984: 89–93, esp. 91-92.
(10) For such requests, at Mari and elsewhere, see Cline 1995a: 150;

previously Zaccagnini 1983: 250–54; Liverani 1990: 227–29. For contacts
specifically between the Minoans and Mesopotamia, see Heltzer 1989 and
now also Sørensen 2009; previously also Cline 1994: 24–30 on the larger
question of contacts between the Aegean and Mesopotamia.

(11) See items listed in Cline 1994: 126–28 (D.3–12).
(12) Translation following Durard 1983: 454-55; see also Cline 1994:

127 (D.7).
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(13) See discussions in Cline 1994, 1995a, 1999a, 2007a, and 2010,
with further references.

(14) See Cline 1994: 126 (D.2), with previous references; also Heltzer
1989.

(15) Evans 1921–35.
(16) Momigliano 2009.
(17) Numerous books have been published on the Minoans and/or var-

ious aspects of their society; see, for example, Castleden 1993 and Fitton
2002; also most recently, the specific articles found in Cline (ed.) 2010.

(18) On the Khyan lid, see Cline 1994: 210 (no. 680) with additional
references.

(19) On the Thutmose III vase, see Cline 1994: 217 (no. 742) with ad-
ditional references.

(20) Cline 1999a: 129-30, with earlier references.
(21) Pendlebury 1930. On Pendlebury himself, see now Grundon 2007.

Pendlebury’s original book has now been replaced by a recent study in two
volumes; see Phillips 2008.

(22) As previously noted in Cline and Cline 1991.
(23) Panagiotopoulos 2006: 379, 392-93.
(24) Translation following Strange 1980: 45-46. See also Wachsmann

1987: 35–37, 94; Cline 1994: 109-10 (A.12) with additional information
and references; Rehak 1998; Panagiotopoulos 2006: 382-83.

(25) Troy 2006: 146–50.
(26) Panagiotopoulos 2006: 379-80.
(27) Panagiotopoulos 2006: 380–87.
(28) Translation following Strange 1980: 97-98. See also Wachsmann

1987: 120-21; Cline 1994: 110 (A.13).
(29) Strange 1980: 74; Wachsmann 1987: 119–21; Cline 1994: 110

(A.14).
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(30) Panagiotopoulos 2006: 380–83.
(31) I first pointed this out in a conference paper presented at the an-

nual meetings of the Archaeological Institute of America; see Cline 1995a:
146. See also Cline 1994: 110-11 (A.16); Panagiotopoulos 2006: 381-82.

(32) Panagiotopoulos 2006: 372-73, 394; but see protestations by Liv-
erani 2001: 176–82. See previously Cline 1995a: 146-47; Cline 1994: 110
(A.15).

(33) Clayton 1994: 101-2; Allen 2005: 261; Dorman 2005a: 87-88;
Keller 2005: 96–98.

(34) Tyldesley 1998: 1; Dorman 2005a: 88. See also http://www
.drhawass.com/blog/press-release-identifying-hatshepsuts-mummy
(last accessed December 29, 2010).

(35) Clayton 1994: 105; Dorman 2005b: 107–9.
(36) Tyldesley 1998: 144.
(37) Clayton 1994: 106-7; Tyldesley 1998: 145–53; Liverani 2001:

166–69; Keller 2005: 96–98; Roth 2005: 149; Panagiotopoulos 2006: 379-
80.

(38) Panagiotopoulos 2006: 373.
(39) Translation following Strange 1980: 16–20, no. 1; see Cline 1997a:

193.
(40) Cline 1997a: 194–96, with previous references.
(41) Ryan 2010: 277, see also 5–28, 260–81 for general discus-

sions of Ryan’s reexcavation of tomb KV 60. See also news reports, such
as http://www.guardians.net/hawass/hatshepsut/search_for_hatshepsut
.htm and http://www.drhawass.com/blog/press-release-identifying-hat
shepsuts-mummy (both last accessed December 29, 2010).

(42) On Thutmose III’s campaign and capture of Megiddo, see Cline
2000: chap. 1, with further references; also, for a very brief account, Allen
2005: 261-62.
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(43) Cline 2000: 28.
(44) Darnell and Manassa 2007: 139–42; Podany 2010: 131–34.
(45) Podany 2010: 134.
(46) The classic and authoritative translation was published in Ger-

man by Kammenhuber in 1961. For a modern example of a horse-trainer
attempting to use Kikkuli’s methods, see now Nyland 2009.

(47) Redford, D. B. 2006: 333-34; Darnell and Manassa 2007: 141;
Amanda Podany, personal communication, May 23, 2013.

(48) Bryce 2005: 140.
(49) I have suggested this previously in Cline 1997a: 196. Further, for

my previous discussions of this material concerning the Assuwa Rebel-
lion and Ahhiyawa, including similar details and wording in the following
paragraphs and further below, see Cline 2013: 54–68; also Cline 1996, with
previous references, and Cline 1997a. See also Bryce 2005: 124–27, with
previous references, and the relevant sections in Beckman, Bryce, and Cline
2011.

(50) Translation and transliteration following Unal, Ertekin, and Ediz
1991: 51; Ertekin and Ediz 1993: 721; Cline 1996: 137-38; Cline 1997a:
189-90.

(51) On the Hittites, and the material presented in the following para-
graphs, see especially the overviews by Bryce 2002, 2005, 2012; Collins
2007.

(52) See now the discussion on Hittites and the Bible in Bryce 2012:
64–75.

(53) See now Bryce 2012: 47–49 and passim on the Neo-Hittites and
their world.

(54) See now Bryce 2012: 13-14; previously Bryce 2005.
(55) Hittite Law no. 13; translation following Hoffner 2007: 219.
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(56) As mentioned above, for my previous discussions of this material,
including the details in the following paragraphs and further below, see
now Cline 2013: 54–68; also Cline 1996, with previous references, Cline
1997a, and the relevant sections in Beckman, Bryce, and Cline 2011.

(57) Full transliteration and translation in Carruba 1977: 158–61; see
also Cline 1996: 141 for additional discussion and relevant references.

(58) Translation following Houwink ten Cate 1970: 62 (cf. also 72 n. 99,
81); see also Cline 1996: 143 for additional relevant references.

(59) See Cline 1996: 145-46; Cline 1997a: 192.
(60) See references given in Cline 2010: 177–79.
(61) See references given in Cline 1994, 1996, and 1997a for the ar-

guments regarding the proper location of Ahhiyawa; see now also Beck-
man, Bryce, and Cline 2011, as well as alternative perspectives presented
in Kelder 2010 and Kelder 2012.

(62) For a brief introduction to Schliemann, with additional bibliogra-
phy given, see now Rubalcaba and Cline 2011.

(63) See Schliemann 1878; Tsountas and Manatt 1897.
(64) Blegen and Rawson 1966: 5-6; previously, Blegen and Kourouni-

otis 1939: 563-64.
(65) On themost current thinking regarding the Mycenaeans, see, most

recently, the articles found in Cline (ed.) 2010.
(66) On the Mycenaean goods found in Egypt and elsewhere in the

Near East, see Cline 1994 (republished 2009), with further bibliographical
references.

(67) Cline 1996: 149; see now Cline 2013: 54–68.
(68) See Cline 1997a: 197-98 and Cline 2013: 43–49, with further

references.
(69) Translation following Fagles 1990: 185.
(70) As previously stated in Cline 1997a: 202-3.
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(71) Kantor 1947: 73.
(72) Panagiotopoulos 2006: 406 n. 1 says, “There is no reason to believe

that Hatshepsut was a pacifist, since there is reliable evidence for at least
four, and perhaps even six, military campaigns during her reign, at least
one of which she led in person.” See previously Redford, D. B. 1967: 57–62.

الثاني املشهد الثاني: الفصل

(1) Cline 1998: 236-37; Sourouzian 2004. See Cambridge classicist
Mary Beard’s rumination on these statues, found online at http://
timesonline.typepad.com/dons_life/2011/01/the-colossi-of-memnon
.html (last accessed January 16, 2011).

(2) Work on the Aegean List began in 2000; the whole base was finally
reassembled in the spring of 2005, reconstructed from eight hundred sep-
arate fragments. See discussion in Sourouzian et al. 2006: 405-6, 433–35,
pls. XXIIa, c.

(3) Kitchen 1965: 5-6; see also Kitchen 1966.
(4) For the primary publication of these lists, see Edel 1966; Edel

and Görg 2005. For other scholars’ thoughts, commentaries, and hypothe-
ses, see, e.g., Hankey 1981; Cline 1987 and 1998, with citations of earlier
publications.

(5) Cline and Stannish 2011.
(6) Cline 1987, 1990, 1994, and 1998; Phillips and Cline 2005.
(7) Cline 1987: 10; see also Cline 1990.
(8) Cline 1994: xvii-xviii, 9–11, 35, 106; Cline 1999a.
(9) Cline 1998: 248; see also previously Cline 1987 and now also Cline

and Stannish 2011: 11.
(10) Mynářová 2007: 11–39.
(11) See Amarna Letters EA 41–44; Moran 1992: 114–17.
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(12) See Cohen and Westbrook 2000.
(13) See Moran 1992 for an English translation of all the letters.
(14) Amarna Letter EA 17; translation following Moran 1992: 41-42.
(15) Amarna Letter EA 14; Moran 1992: 27–37.
(16) For instance, Amarna Letters EA 22, 24, and 25; Moran 1992: 51–

61, 63–84.
(17) Liverani 1990; Liverani 2001: 135–37. See now also Mynářová

2007: 125–31, specifically on the Amarna Letters.
(18) On such anthropological studies, see the discussion in Cline

1995a: 143, with further references and bibliography noted there in fn. 1.
(19) Ugarit Letter RS 17.166, cited in Cline 1995a: 144, following trans-

lation by Liverani 1990: 200.
(20) Hittite Letter KUB XXIII 102: I 10–19, cited in Cline 1995a: 144,

following translation by Liverani 1990: 200.
(21) See again Cline 1995a, for previous and more full discussion of

this topic.
(22) Amarna Letter EA 24; translation following Moran 1992: 63. See

now discussion on the relations between Tushratta and Amenhotep III in
Kahn 2011.

(23) See Amarna Letter EA 20, sent to Amenhotep III, Moran 1992: 47–
50, and then Amarna Letters EA 27–29, subsequently sent to Akhenaten,
Moran 1992: 86–99.

(24) Amarna Letter EA 22, lines 43–49; translation following Moran
1992: 51–61, esp. 57. Such royal marriages were not uncommon in the
ancient Near East; see Liverani 1990.

(25) Cline 1998: 248.
(26) Amarna Letter EA 4; translation following Moran 1992: 8–10.
(27) Amarna Letter EA 1; translation following Moran 1992: 1–5.
(28) Amarna Letters EA 2-3, 5; Moran 1992: 6–8, 10-11.
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(29) E.g., Amarna Letters EA 19; translation following Moran 1992: 4.
(30) Amarna Letter EA 3; translation following Moran 1992: 7.
(31) Amarna Letters EA 7 and 10; translations following Moran 1992:

12–16, 19-20. See also Podany 2010: 249–52.
(32) Amarna Letter EA 7; translation following Moran 1992: 14.
(33) Amarna Letter EA 7; Moran 1992: 14. See also Amarna Letter 8,

in which Burna-Buriash complains to Akhenaten about yet another attack
on his merchants, during which they were killed; Moran 1992: 16-17.

(34) Malinowski 1922; see also Uberoi 1962; Leach and Leach 1983;
Mauss 1990: 27–29; and previous discussion in Cline 1995a.

(35) This has been pointed out previously elsewhere, in Cline 1995a:
149-50, with further references and bibliography cited there.

(36) Again, this has been pointed out previously, in Cline 1995a: 150.
The further references and bibliography cited there include Zaccagnini
1983: 250–54; Liverani 1990: 227–29; Niemeier 1991; Bietak 1992: 26–28.
See now also Niemeier and Niemeier 1998; Pfälzner 2008a, 2008b; Hitch-
cock 2005, 2008; Cline and Yasur-Landau 2013.

(37) Amarna Letters EA 33–40. The equation of Cyprus with Alashiya
has a long, and convoluted, scholarly history. For an irreverent brief dis-
cussion of the equation, see now Cline 2005.

(38) Amarna Letter EA 35; Moran 1992: 107–9. The word “talents” is
reconstructed, but seems most logical here.

(39) See brief note by Moran 1992: 39.
(40) Amarna Letter EA 15; translation following Moran 1992: 37-38.
(41) Amarna Letter EA 16; translation following Moran 1992: 38–41.
(42) Van De Mieroop 2007: 131, 138, 175; Bryce 2012: 182-83.
(43) The bust is listed among Timemagazine’s Top 10 Plundered Arti-

facts: see http:// www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,
1883142_1883129_1883119,00.html (last accessed January 18, 2011). See
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also the New York Times article: http://www.nytimes.com/2009/10/19/
world/europe/19iht-germany.html?_r=2 (last accessed January 18, 2011).

(44) See the lyrics to the song, sung by comedian Steve Martin on
Saturday Night Live during the days of Tut-mania in the United States in
the late 1970s. Numerous copies of the clip can now be found on the Inter-
net, including at http://www.hulu.com/watch/55342 and http://www.nbc
.com/saturday-night-live/digital-shorts/video/king-tut/1037261/ (both
last accessed on May 23, 2013).

(45) Hawass 2005: 263-72.
(46) Hawass 2010; Hawass et al. 2010.
(47) Reeves 1990: 44.
(48) Reeves 1990: 40–46.
(49) Reeves 1990: 48–51.
(50) Reeves 1990: 10.
(51) See photographs in Reeves 1990: 52-53.
(52) Bryce 2005: 148–59; Podany 2010: 267–71.
(53) Cline 1998: 248-49. On Amenhotep III’s dynastic marriages, see

also Schulman 1979: 183–85, 189-90; Schulman 1988: 59-60; Moran 1992:
101–3.

(54) Translation following Singer 2002: 62; cited and discussed by
Bryce 2005: 154-55 (see also 188).

(55) See Yener 2013a, with previous references.
(56) See Bryce 2005: 155–59, 161–63, 175–80; Bryce 2012: 14.
(57) Richter 2005; Merola 2007; Pfälzner 2008a, 2008b. See now

Richter and Lange 2012 for the full publication of the archive and Ahrens,
Dohmann-Pfälzner, and Pfälzner 2012 for the clay sealing of Akhenaten,
and Morandi Bonacossi 2013 on the final crisis ca. 1340BC.

(58) See discussion in Beckman, Bryce, and Cline 2011: 158–61.
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(59) Translation following Bryce 2005: 178. The following is heavily
indebted to the account found in Bryce 2005: 178–83. See also, though,
Cline 2006, in an account written for children.

(60) Translation following Bryce 2005: 180-81; the letter is KBo xxviii
51.

(61) Translation following Bryce 2005: 181.
(62) Translation following Bryce 2005: 182.
(63) For examples of scholarly differences of opinion, Bryce 2005: 179

says that the widowed queen was Ankhsenamen, but Reeves 1990: 23 says
that the queen was Nefertiti. See also Podany 2010: 285–89, who believes
that it was Ankhsenamen.

(64) See Bryce 2005: 183 and n. 130, with references.
(65) See discussions in Cline 1991a: 133–43; Cline 1991b: 1–9; Cline

1994: 68–74.
(66) Cline 1998: 249.
(67) See Bryce 1989a: 1–21; Bryce 1989b: 297–310.

الثالث املشهد الثالث: الفصل

(1) Sources for this and the details and discussion that follow below
are many and varied, but see especially Bass 1986, 1987, 1997, 1998; Pulak
1988, 1998, 1999, 2005; Bachhuber 2006; Cline and Yasur-Landau 2007.
See now also Podany 2010: 256–58.

(2) Bass 1967; Bass 1973.
(3) Pulak 1998: 188.
(4) Pulak 1998: 213.
(5) In addition to the articles by Pulak, Bass, and Bachhuber, see the

list in Monroe 2009: 11-12, with additional discussion on 13–15, 234–38;
also Monroe 2010. Information now updated slightly courtesy of lecture by
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Cemal Pulak, delivered at an academic conference in Freiburg, Germany, in
May 2012.

(6) Weinstein 1989.
(7) See, most recently, Manning et al. 2009.
(8) Payton 1991.
(9) RS 16.238+254; translation following Heltzer 1988: 12. See also,

among many discussions, Caubet and Matoian 1995: 100; Monroe 2009:
165-66.

(10) RS 16.386; translation following Monroe 2009: 164-65.
(11) Singer 1999: 634-35. For some of the correspondence exchanged

between the kings at this time, see Nougayrol 1956.
(12) Bryce 2005: 234.
(13) Bryce 2005: 277.
(14) Bryce 2005: 236, with earlier references.
(15) Bryce 2005: 236-37.
(16) Translation following Bryce 2005: 237-38, following Gardiner.
(17) Bryce 2005: 235.
(18) Bryce 2005: 238-39.
(19) Bryce 2005: 277-78.
(20) Translation following Bryce 2005: 277, following Kitchen.
(21) Bryce 2005: 277, 282, 284-85.
(22) Translation following Bryce 2005: 283, following Kitchen.
(23) A lengthier version of the discussion in this section on Troy and

the Trojan War, as well as in the next chapter, can be found in Cline 2013,
which was written at the same time as this book and contains some of
the same material and language, albeit in different order and with a more
detailed discussion in places. In both cases, the discussions represent an
edited version of material first published, with additional references, by
the present author in the Course Guide accompanying the fourteen-lecture
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recorded audio series entitled Archaeology and the Iliad: The Trojan War

in Homer and History (Recorded Books/The Modern Scholar, 2006) and is
reproduced here by permission of the publisher.

(24) See discussion in Beckman, Bryce, and Cline 2011: 140–44.
(25) Beckman, Bryce, and Cline 2011: 101–22.
(26) Beckman, Bryce, and Cline 2011: 101–22.
(27) Beckman, Bryce, and Cline 2011: 101–22.
(28) Beckman, Bryce, and Cline 2011: 101–22.
(29) See now the discussion, with further references, in Cline 2013.

See also, in general, Strauss 2006.
(30) See, e.g., Wood 1996; Allen 1999; now Cline 2013.
(31) Mountjoy 1999a: 254–56, 258; see also Mountjoy 1999b: 298-99;

Mountjoy 2006: 244-45; Cline 2013: 90.
(32) See now discussion in Cline 2013: 87–90.
(33) See, e.g., Loader 1998; also Shelmerdine 1998b: 87; Deger-

Jalkotzy 2008: 388; Maran 2009: 248–50; Kostoula and Maran 2012: 217,
citing Maran 2004.

(34) Hirschfeld 1990, 1992, 1996, 1999, 2010; Cline 1994: 54, 61; Cline
1999b; Cline 2007a: 195; Maran 2004; Maran 2009: 246-47.

(35) Cline 1994: 50, 128–30. See now also recent mentions in Monroe
2009: 196-97, 226-27.

(36) Cline 1994: 60, 130 (Cat. nos. E13-14); Palaima 1991: 280-81,
291–95; Shelmerdine 1998b.

(37) Cline 1994: 60, 130; see also Palaima 1991: 280-81, 291–95;
Knapp 1991. See now Yasur-Landau 2010a: 40, table 2.1, conveniently
itemizing in a single table these and the following names, which are then
placed on a map in his fig. 2.3.

(38) Cline 1994: 50, 68-69, 128–31 (Cat. nos. E3, E7, E15–18); see most
recently Latacz 2004: 280-81, who cites Niemeier 1999: 154 for additional
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occurrences of mentions in the Pylos tablets of women from Lemnos and
Chios, as well as perhaps Troy or the Troad.

(39) Cline 1994: 50, 129 (Cat. nos. E8–11); previously Astour 1964:
194, 1967: 336–44; now also Bell 2009: 32.

(40) Cline 1994: 35, 128 (Cat. nos. E1-2); Shelmerdine 1998a.
(41) Zivie 1987.
(42) The discussion below of the Exodus is an edited version of ma-

terial first published, with additional references, by the present author in
Cline 2007b and is reproduced here by permission of the publisher.

(43) Diodorus Siculus 1.47; translated by Oldfather 1961.
(44) See discussion in Cline 2007b: 61–92, with further references;

also Miller and Hayes 2006: 39–41; Bryce 2012: 187-88.
(45) Translation following Pritchard 1969: 378.
(46) See discussion in Cline 2007b: 83–85, with further references;

also Hoffmeier 2005, as well as Ben-Tor and Rubiato 1999.
(47) See discussion in Cline 2007b: 85–87, with further references.
(48) Such claims are mostly, but easily, found on the Internet; see,

e.g., www.discoverynews.us/DISCOVERY%20MUSEUM/BibleLandsDisplay/
Red_Sea_Chariot_Wheels/Red_Sea_Chariot_Wheels_1.html (last accessed
May 27, 2013).

(49) On the dating of the eruption, which has generatedmuch scholarly
debate over the past several decades, see Manning 1999, 2010, with further
references.

(50) Cline 2007b, 2009a, 2009b, with references.
(51) Zuckerman 2007a: 17, citing and quoting from earlier publications

by Garstang, Yadin, and Ben-Tor. See now also Ben-Tor 2013.
(52) Zuckerman 2007a: 24.
(53) Ben-Tor and Zuckerman 2008: 3-4, 6.
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(54) Ben-Tor 1998, 2006, 2013; Ben-Tor and Rubiato 1999; Zuckerman
2006, 2007a, 2007b, 2009, 2010; Ben-Tor and Zuckerman 2008; see now
Ashkenazi 2012; Zeiger 2012; Marom and Zuckerman 2012.

(55) See discussions, with further references, in Cline 2007b: 86–92;
Cline 2009a: 76–78; and see also Cline 2009b.

(56) Bryce 2009: 85.
(57) Kuhrt 1995: 353-54; Bryce 2012: 182-83.
(58) Bryce 2005: 314.
(59) Porada 1992: 182-83; Kuhrt 1995: 355–58; Singer 1999: 688–90;

Potts 1999: 231; Bryce 2005: 314–19; Bryce 2009: 86; Bryce 2012: 182–85.
Note that Singer places the beginning of Tukulti-Ninurta’s reign at 1233BC,
rather than 1244BC.

(60) On the battle against the Hittites, at Nihriya in northern Mes-
opotamia, see Bryce 2012: 54, 183-84, among others. On the possible gift
sent to Boeotian Thebes, see initial discussion in Porada 1981, briefly dis-
cussed in Cline 1994: 25-26.

(61) Translation following Beckman, Bryce, and Cline 2011: 61; previ-
ously Bryce 2005: 315–19.

(62) Translation following Beckman, Bryce, and Cline 2011: 63.
(63) I have discussed this in a number of my previous publications;

see most recently Cline 2007a: 197, with further references.
(64) Translation following Beckman, Bryce, and Cline 2011: 61; previ-

ously Bryce 2005: 309-10.
(65) See discussion in Beckman, Bryce, and Cline 2011: 101–22; pre-

viously Bryce 1985, 2005: 306–8.
(66) Bryce 2005: 321-22; Demand 2011: 195. See now also Kaniewski

et al. 2013 on a possible drought in Cyprus itself at this time, on which
more below.
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(67) Translation following Bryce 2005: 321, after Güterbock, as well
as discussion on 321-22 and 333; see also similar translation by Beckman
1996b: 32 and the discussion by Hoffner 1992: 48-49.

(68) Translation following Beckman 1996b: 33; see also Bryce 2005:
332; Singer 2000: 27; Singer 1999: 719, 721-22; Hoffner 1992: 48-49; San-
dars 1985: 141-42.

(69) Bryce 2005: 323, 327–33; Singer 2000: 25–27; Hoffner 1992: 48-
49.

(70) Singer 2000: 27.
(71) Phelps, Lolos, and Vichos 1999; Lolos 2003.
(72) Bass 1967; Bass 1973.
(73) Bass 1988; Bass 2013.
(74) Cline 1994: 100-101.

الرابع املشهد الرابع: الفصل

(1) Yon 2006: 7. The scholarly literature on these sites is immense, but
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دامغ دليل عن بحثًا أخرية كلمة

(1) 27 May 2014; http://www.nytimes.com/2014/05/28/opinion/
climate-changedoomed- the-ancients.html?_r=0.

(2) A parallel might be seen in Syria today as well; see now
www.ipsnews.net/2015/03/syrian-conflict-has-underlying-links-to-
climate-change-says-study/ for a news report on a study done by
Columbia University’s Lamont-Doherty Earth Observatory which suggests
“drought may have helped propel the 2011 Syrian uprising.” The article
describes the drought as having “destroyed agriculture in the breadbasket
region of northern Syria, driving dispossessed farmers to cities, where
poverty, government mismanagement and other factors created unrest
that exploded in spring 2011.” Thus, just as with the conclusions reached
in this book regarding climate change and drought in Syria and elsewhere
in the Aegean and Eastern Mediterranean 3200 years ago, the coauthor of
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the Columbia study stated: “We’re not saying the drought caused the war.
We’re saying that added to all the other stressors, it helped kick things
over the threshold into open conflict.”
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