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 قريش وافذة إىل مكت
 مىت ومن أين وفذث ؟

 أ.د. حممذ بهجج قبيسي                                            
 سابقا-أستاذ محاضر بجامعة حمب                                         

 : صــملخ
وفدت في  الريرا اللثليل المييبدي خريد جيرو  فيرةه لوقيثدةث وقيدوه  قريش المضرية

جزاعييية قخييي  قيييريش تقييير دراقيييثت وزارن اإلوقيييثا والدييي وا ا قيييبمية القيييرودية  قخيليية
 )نفد والتفثز ( .

ويويييد الختييل را قييريش المضييرية راييت مييا ديييثر مضيير فيي  دييمث  قييوريث الطخيرييية 
ه (  ٕٕٗ –ق.ه ٕٖٔديييمث  الويييرات عليييل الضيييوة اليمنيييل للنتييير ميييا ممل ييية الرةيييث ) 

وديييثر مضيير والايي   ييثا مييا ملو تييث مل يييا  والايي   ثنييت اضييه ديييثر خ يير وديييثر رخيريية
خثقيييه خ ييير واقيييرة مليييوو  خثقيييه مريييا واتيييد عدييير مل يييًث خثقيييه اإلخفييير. ويريييو  المييي ر  

 ردييتر الملييوو الرييرره (  ييثا  ٓ٘ – ٗالرومييثن  اثقييياوس   را اإلخفيير الجييثمس ) 
 الذيا ت موا الرةث .

يييثز تيييل را رقييده ور ييز الختييل را الجييط الررخيي  )رلريييًث ( رقثقييب خييبد الدييثه خثما
 يه  ٓٙه ( درق فنيور دمديق  ٕٓٓنرش ةو نرش النمثرن ) نرش الملو امر  الريس 

 , وارش زخد درق  تلر وليس لتذا الجط وفود ف  التفثز رو نفد خالو الوارن .
مييا المرلييوه را فييرةه  ثنييت فيي  م يية قخيي  قييريش وار ييت م يية لوقييثدةث ونرلييه مييا 

 جزاعة رواًل له دعماتث قريش .ا جخثرييا الررر را خديلتث  ثنت 
رمييث ةييذا الختييل فتييو يلخييت را قييريش راييت مييا ممل يية الرةييث دييمث  خييبد الدييثه فيي  

 مناصا الررا اللثلل ميبدي .
ةييذا المرلومييثت لييه ايييت عييا طريييق ا جخييثرييا الرييرر خيي  مييا جييب  الختييل فيمييث 

نيييييب دوقييييو  نخييييب المقادييييرقوا ) المنصييييووا ( رملييييث  الخريطييييثن  قييييي ث  والورنقيييي  ري
والروقية نينث في اور ممث فمريوا ميا ال اثخيثت ا قريريية والرومثنيية وال قييمث را الجيط 

 .ديا خبد الدثه وليس نفد والتفثزالررخ  من
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QURAYSH 

WHEN AND FROM WHERE COMING 

TO MAKKA? 

DR.M. BAHJAT KUBAISSI 

 

Till third century A.C JORHOM tribe was in MAKKA and left 

because it was bad . 

So KHOZA AH tribe and  QURAYSH tribe intered MAKKA at third 

century. QURAYSH coming from north Syria from RAHA Kingdam 

( 132 B.C – 242 A.C )     
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 مقذمت: 
  )أييا العرب إنكم غزاة, عودوا إلى مكة والمدينة(.

نوصييثلييا اإل يراد ورصيتثر الرليه الرخييري اليذي اراوي  لثنييية مرولية يرددةيث خريض اال
 ف  مرلوال وخرض المارصخيا لقورياته عا تقا )نية(.

 را قخيلة قريش ة  قورية اإلص  والمندي . ف  الرد علل ذلو, نرو  
 ؟ كيف ذلـــك

 .ما المرروا عا ا جخثرييا الررر را قخيلة قريش ة  وافدن إلل م ة وليقت رصيلة فيتث  -ٔ
 وما اللثخت ريًضث را قخيلة فرةه ة  اإلصلية ف  م ة قخ  قريش.  -ٕ
 قخيليييية فييييرةه خريييييت فيييي  م يييية تاييييل الرييييرا اللثلييييل الميييييبدي .ومييييا اللثخييييت ريًضييييث را   -ٖ

]المرف   جرو  قخيلة فرةه ميا م ية, إصيدار وزارن الدي وا ا قيبمية واإلوقيثا واليدعون 
و ايييثر القييييرن النخويييية الخيييا  ٕٛٓٓ/ٛ/ٛوا رديييثد القيييرودية )موقييي  ا نارنيييت( وصيييو  

 ٔ[]..... [ وقد رخرد الررر فرةه ما م يية  لوقثدةث ..ٕٗص  ٔةدثه   
 تلت م ثنتث قخيلة جزاعة له قريش ف  الررا اللثلل الميبدي .  -ٗ

  )قيوريث( ل ا الق ا  المطروح ما ريا فثءت قريش, ة  وفدت قريش ميا الديمث
 ره ما الفنور )اليما( ؟

 الدمثليوا خثإلقمثء الاثلية عرا الررر 
)عييييدنثنيوا / مضييييريوا / قيقيييييوا ( لبليييية رقييييمثء لمقييييمل واتييييد, وقييييريش قخيليييية 

 عدنثنية ري مضرية ري قيقية ريضًث .
 وُعرا اليمنيوا خثإلقمثء الاثلية 

 )يمثنيوا / قتطثنيوا /  لخيوا ( لبلة رقمثء لمقمل واتد ريًضث .
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الديمث  رمليث  خني  رخيرية الريدنثنييا في  ديمث   وقخ  را نااخ  اوافد الردنثنييا في 
الرراق خديثر رخيرة قخ  ا قبه, وخن  خ ر الردنثنييا ف  دمث  قيوريث خيديثر خ ير قخي  
ا قييبه, وقخث يي  مضيير الرييدنثنييا فيي  ممل يية الرةييث )رورفيية اليييوه( دييمث  الوييرات )ار يييث 

 اليوه( خديثر مّضر قخ  ا قبه ريضًث.
د لنــا مــن الناحيــة اأنريــة أن نــذكر وننبــت أن ال ــ  العربــ  قبــل ذلــك كمــو,   بــ

 المستعمل اليوم منشأه الشام )سورية الحالية( .
 اخلط العربي يف اآلثار: –أوالً 

الفمي  يرله را رقده نرش  اثخ  رلري للجط الررخ , ةو نرش امر  الريس رو مث  - ر
يييي ر  خيييي    يييه و يييثا ٓٙيريييرا خييينرش النميييثّرن )اقيييه م يييثا( ديييرق فنيييور دمديييق 

 ري م ثنب قوريث .. [ٕ]ه( ٕٓٓه( رمث الدراقثت التديلة فا رجب خي قنة ) ٕٜٖ)
 النرش اللثن  للجط الررخ  ةو نرش ] زخد [ فنور درق تلر  )قوريث( . - ر
 نرش ره الفمث  اإلو  خثلررر ما درعث  )قوريث( . - ت
 نرش ره الفمث  اللثن  خثلررر ما درعث  )قوريث( . - ل
 ا درعث والقويداء ريضًث  )قوريث( .نرش تراا خثلررر م -  

  ةنثو تراا رجرى فنيور الرةيث )وةي  في  ار ييث الييوه( وةي  اإلديتر في  مالحظة
 الاثريخ ما تراا )قوريث اليوه( .

 يي  ةييذا النرييوش ال اثخييية اإللرييية موفييودن ضييما قييوريث التثلييية, ولييه نفييد رلييرًا لتييذا 
 ف  الو الترخة.الجط ال ف  اإلردا وال ف   التفثز و ال ف  نفد 

 إذا, الجط الررخ  ةو جط دثم  قوري خثمايثز .
وفثء في  التيديل  د دجي  الرقيو  )ص( عليل فمثعية ي اخيوا الريرإا فنظير إلييته 

لل  اثخاته وقث      . {[ ٖ] وبا لمشام )أي ال يب لمشام(وا 
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 ثانيًا: يف اللغـت:
فري  تميد ق.ه( اقيه متميد و  ٕٓٓٔ –ق.ه  ٖٓٛٔفرييت ) -نفد ف  ل ة رُ  – ٔ

. وميا [ٗ]ذر, واقه رخل يثقر و لمة خريد وفر  ُيخرد ري يرق   رقثلة  -ونفد اقه رخ 
 فريا  عا الردون  -ل ة رفريت  يرو  المل  اإُل 

 [٘] إه يصدق خْي يردين  امثه !  َرن  و ّييث عردين 

 (, ري  إا يصدق رنب يردين  )علًمث رنب  ثذر ( امثه )َاّه فر  إلخثت يراد خيب النوي
يييثا رفمرنيي  ( لتييذا ال ييثذر )َعرَييَش فيي  قييثموس لقييثا الرييرر  ةنيثو دييرط وةييو ) رنيي  وا 
يرني  فميي ( لييه نفيد ذلييو فيي  الرخريية وال القييريثنية وال المرلولييية . ل يا يفيير را نييذ ر 

 ق.ه . ٖٓٛٔرا ف رافية ةذا الل ة دمث  خبد الدثه واثريخ رفريت 
وعريييش ) فرييي  مضيييثرع ليييه  ولييينبتظ اصيييريا الورييي  فييي   لميييثت يصيييدق ويردييي 

مضييثرع لييه فريي  رميير وةييذا الاصييريا ال رفييدا ال فيي  الرخرييية رو القييريثنية رو المرلولييية  
  لتفثت تية .

 ف  اآلرامية الوصتل ]ل ة نروش اإلرض اآللثرية وة  ل ة القيد المقيح[ نفد را    – ٕ
رخيييييية  الر يس% ميييييا  لميييييثت الريييييثموس اآلرامييييي  اإلليييييري نفيييييدةث فييييي  الريييييوامٙٛ  -ر  

 .  الردنثنية )الوصتل(
  منال

فثء ف  مرثةيدن المليو )خير  إيية( والمليو  )مايثع  يي ( في  صير اللرنيثت إا جيثا 
 رتدةمث اآلجر فيرو  

 الملو ماثع  ي  للملو خر  إية  وةا درراه ري 
ا قدراه في   وقخ   متينيريا يمقتا قديتا ويتينرا ُقليْه وراّل  يدخ    . [ٙ]وا 

 ثت يمقتا لديتا ويرضرا قبه وراّل يدخ ,ري  وقخ  مرضر
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لييينبتظ اصييييريا الورييي   يمقييييتا, يتييييينرا, يديييخ  فريييي  مصييييثرع ليييه مضييييثرع لييييه 
 مضثرع ف  يدخ  . 

 –فّوا –ميثت الررخيثت الدارفة مل  )خرّا% ما الرثموس اآلرام  نفدةث ف  الرث1ٕٔٔ  -ر
  نثر وةذا النقر ة  نقر تريرية وليقت ارديرية . -جدة )قرفة(

ري % ما  لمثاتث للررخية الوصتل ارريًخث ٓٙخينمث نفد را التميرية اضه ختدود  – ٖ
العربيـة الصحــحى تنتمــ  لشـمال مكــة والمدينــة )سـوريا( أكنــر مــن انتما يــا إا 

 لجنوب مكة )اليمن(  وىذا   يكص  .
  ثالثًا: يف التاريخ:

التفيرن النخويية قنخدر )عليل قيير عيثدن( ميا التثضير إليل المثضي , ري ميا ايثريخ 
 ق.ه ري منذ القنة اإلولل للتفرن  ٕٖٓٓوتال خداية الرصر الايريج  

 ق.ه ٕٖٓٓوتال  -ه   ٕٕٙه   ري ما  ٕٕٙةيي   =  ٔ
 لنرف  إلل خرض ال ار الاثريجية الا   اختث خرض المقادرقيا منتث  

 .  [ٚ]الررر ف  قوريث قخ  ا قبه لم لوب الورنق  رينيب دوقو  -
 . [ٛ]رةث )رورفة اليوه( للخريطثن     . ر. قي ث  ممل ة ال -
يراا للروقية نينث ف اور  فياث خي وليوث -  .[ٜ]الررر علل تدود خيزنطة وا 
 وخرض ا جخثرييا الررر . فنفد  -

 رقثلة الرقو  )ص( إلل رمير قوطة دمدق التثرل خا رخ  دّمر  -1
ةرقي  مليو اليروه اقيالمتث   ررق  الرقو  )ص( رقثلايا إليل الديثه, اإلوليل إليل ال قثن 

 . [ٓٔ]ف  الردس, واللثنية إلل رمير قوطة دمدق التثرل خا رخ  دّمر ال قثن  
والفمي  رنب اخيا لنث اليوه ما اثريخ ا قريق والرومثا ف  قوريث را ةنثو جطًث يقمل الي 

(LIMES  تميثن  -( ما  لمة ليموا  ثا يخدر ما منخج علل الورات دمث  تلير  ليه )تلير
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ف يي  مييث ةييو قييرر ةييذا الجييط,  تاييل جليييج الررخيية(, –عمييثا  –درعييث  –دمدييق  –تمييص  –
ه و ي  ميث ةيو ديرق ةيذا الجيط  ٕٖٙ –ق.ه  ٖٖٖفتو ت ه مخثدير لغقرييق والروميثا منيذ 

فتيو ت ييه ذو اقيارب  ذاايي , فميث ةيي  ةيذا اللرثفيية الاي   ييثا ياماي  ختييث الرقيو  )ص( ليرقيي  
  ل خا دّمر ال قثن  واللثنية لترق  .رقثلة جثصة إلل رمير ال وطة التثر 

وةنث لنث وقوة رجرى, ة  ةذا االقه )التثرل خا رخ  دّمر ال قثن ( اقه يونثن  ره الاين   
ره فثرقييي , إنيييب اقيييه عرخييي  رصيييي , و ثنيييت ل ييية دمديييق ماقيييثوية مييي  ل ييية قوطاتيييث تقييير 

 ية ليقت قثزية(.الدراقثت الل وية والاثريجية, ورةمتث رقمثء رخواختث. )إذا قريش الررخ
ه( عثصيييماتث مدينييية التضييير ديييمث  خ يييداد الييييوه ٕٔٗ –ق.ه  ٓ٘ممل ييية عرخثييييث ) -2

 . [ٔٔ]و لمة عرخثيث ارن  ف  اآلرامية الوصتل )الررر(
نره قمّل اآلراميوا رنوقته عرخًث تييا رتيثط ختيه ال رخيثء  الويرس ميا الديرق والروميثا 

 ما ال رر فتنث تق الرو  وقثلوا نتا عرر .
ه ديمث  ديرق الريراق وتيدودةث ميث خييا نتيري  ٕٔٗ –ق.ه  ٓ٘زار  –تيد  ممل ة -3

 . [ٕٔ]الزار اإلعلل والزار اإلدنل 
 . [ٖٔ]ه فنور خ داد  ٖٕ٘ –ق.ه  ٓ٘ممل ة ميقثا   -4
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 ثنيييت ميييا رةيييه ةيييذا  [ ٗٔ]ه  ٕٕٗ –ق .ه  ٕٖٔ ممل ييية الييييرةث وةييي  اإلةيييه   -5

 ميييث لخايييت ذليييو    ونثاتيييث.تييييل مضييير الردنثنيييية وخ ييير الردنثنيييية ميييا رةيييه م الممثليييو
 وقد ت ه الرةث ملوو عرر منته   [٘ٔ]الم رجة الروقية نينث ف اور

  -مل يييا اقييمتمث خ يير وديييثر خ يير انقيير إليييته والايي  يقيي نتث اليييوه اإلجييون اإل ييراد  -1
( قروا  فرط ٗه  ري قخ  )ٖٕٙٔو  ٛٓ٘ٔوالا   ردوا إليتث ما التضخة ا يرانية خيا رعواه 

دراقييية فييي  ايييثريخ اإل يييراد  –ووية الرلمثنيييية  )رافييي   ايييثر اإل يييراد والنخييي  خقيييخر التيييرر الصييي
وف ييرافياته (, .  متمييد ختفييت قخيقيي  رقيياثذ ال نرثنييية واآلرامييية والاييثريخ الرييديه . إذا الرييرر 

 ليقوا قزان خ  اإل راد )ر راد فثرس( تلّوا ضيوفًث علل إجوانته الررر .
 ملوو رقمث ةه مرا . ٜ -2
 . [ ٙٔ]ه رخفرملو رقمث ة ٔٔ -3
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الذي عثصر القيد المقيح علييب القيبه ت يه ميرايا ميا  أبجر ال امسوردترةه   
ه ولتييييذا الملييييو اإلخفيييير الجييييثمس قصيييية طريويييية ميييي  القيييييد  ٓ٘ – ٗٔه لييييه مييييا ٚ-ٗ

المقيييح عليييب القييبه تيييل َرلَييّه المييرض خثلملييو اإلخفيير, وعلييه را القيييد المقيييح يدييو  
ثخيًث يييدعوا فيتييث إلييل الرةيث  ل ييا القيييد المقيييح, اعاييذر المرضيل خيي ذا اف, فيرقيي  لييب  ا

الملييو وررقيي  لييب رتييد التييوارييا ودييو  والفمييي  را الميي ر  الرومييثن  اثقييياوس يييدعو 
. )نريه ر خيير ملييوو الرييرر فيي  دييمث  قييوريث [ٚٔ]اإلخفير الجييثمس رنييب ر خيير ملييوو الرييرر

 الطخيرية( .
الردنثنييا  ثنوا ف  دمث  ال ننقل را قخث   خن  رخيرة وخن  خ ر وخن  مضر  -6

خييي    ري ميييث ييييدعل خ ردقييياثا الييييوه . إذا الريييرر ليقيييوا قيييزان [ٛٔ]الريييراق قخييي  ا قيييبه
 رصتثر اإلرض فيمث يدعل اليوه خ ردقاثا . 
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  ري ة سوريا

 الت   الب بيا العرب السوريون بمباحنات سايكس بيكو متضمنة الرىا )أورفو(.
قييارب  قييوريث رنتييث موضييوعة مييا قخيي  الييوطنييا المتييه فيي  ةييذا الجريطيية ذ ييرى ا

ار يييث .    -ٔالرييرر القييورييا إليير اناتييثء القييلطنة الرلمثنييية, والنييداء خثقييميا تييديليا  
قييوريث, و ييثا طليير القييورييا ختييذا التييدود الف رافييية الييواردن علييل الجريطيية يرامييد  -ٕ

اًل مناديرن في  دييثر خ ير علل الما لميا خثلل ة الررخية, ف ثنيت تيدود الل ية الررخيية ديمث
والرةث  )رورفب( وديثر رخيرة وتال قونية وعمورية  ف  وقط ار يث التثلية,  و ثا ذلو 

 ما الررا المثض  . ٕٜٓٔعثه 
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 ملخــص 
 قريش من أين ومتى وفدت مكة:   -

ميييا االقيييارراء الايييثريج  نفيييد را قيييريش الردنثنيييية المضيييرية الريقيييية )لبلييية رقيييمثء 
 قلنث  ثنت ف  خبد الدثه )قوريث( لألقخثر الاثلية لمقمل واتد(  مث 

 الجط الررخ  الذي  اخت خب قريش مند ا قوريث )وةذا موضوع رلري( مته . -1
ه تقييخمث قييخق,  ٕٕٗمضيير ومنتييث قييريش  ثنييت فيي  ممل يية الرةييث تاييل عييثه  -2

وخثلرموه خن  رخيرة وخن  خ ر وال قثقنة والمنثذرن وديمْرما الريدنثييا وةيه في  الديمث  
قييوريث( لنييدقق مييث قييخق . وقييد قييميت رمييث نته خييديثر مضيير وديييثر خ يير وديييثر رخيريية )

 وليس جيثه مضر وجيثه خ ر وجيثه رخيرة .
الل ة )اللتفة الرردية الردنثنية( مقثوية للتفة القيد المقيح الا  وصلنث منتث  -3

 فملة واتدن )ري لتفة القيد المقيح( قثلتث تيا مقيرا للصلر 
 [ٜٔ]لمث   دخران     يل     يل  

 ري      يل     يل    لمث قخران  ري  نت مرو فقخران  خمدلو  ار ان  .
 لنجض  ةذا الفملة لألعرار ل ويًث 

  ي   ةو اف الذي  ي ي  اإلمور وا و  اإلمور إليب. اقه لوظ فبلة .
 ي  يثء الما له .

 لمث  البه ترا فر, مث لبقاوتثه .
ق وةييو إخييدا  دييث   ومييدلو   لميية قييخق خمرنييل اييرو دييخق  فريي  مثضيي  خمرنييل قييخ

  مث وضتنث رعبا ..
 الاثء  اثء الوثع  .

 اليثء  يثء المورولية .  النوا  للوقثية. )فلنايم  ذلو( .
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نرييه ةييذا ةيي  ل يية القيييد المقيييح, وليينبتظ صييي ة الوريي  المثضيي  فيي  دييخق وةييذا 
ة والمرلولييية والقييريثنية  مييث الصييي ة ال رفييدةث فيي  اللتفييثت التييية اليييوه . مليي  الرخرييي

رقيييلونث . ل يييا ل ييية القييييد المقييييح مقيييثوية امثميييًث لل ييية النريييوش ال اثخيييية اآلراميييية تييييل 
 يصرا الور   مث يصرا خثللتفة الررخية الردنثنية )الررخية الوصتل( .

 [ٕٓ]% تقر مث ردرنث قثخرًث ٙٛانامثء اللتفة الردنثنية للتفة اآلرامية  خي  -4
الرمرية الررديية ةي  رقيمثء منثجيية ميا الديمث  )رخيي  وفميثدى رقمثء اإلدتر  -5

 ورمضثا......( .
ق.ه  ٜاقييه الدييمث  نقييخة لمدينيية دييمي  عثصييمة ممل يية يييثدي اآلرامييية الرييرا  -6

يرو  الدثعر  ما فنوٍر وَدْمَيِ . ويثدي ارن  وادي, وارالنث ال نث   يدتد عليل ذليو. 
 ع  يثدي اليثدي اليثدي.

      ف  الفنور  )جمقة( متمديا فرط خينمث نفدا  ف  اقه )متمد( نثدر  -7
 فريت متمد وفر  تمد . -ُر 

رةه مث ف  ةيذا ةيو را الجيط الررخي  مندي ا قيوريث ورا مضير الردنثنيية في   ممل ية الرةيث 
 دمث  قوريث الطخيرية )ار يث اليوه( . إذا الدثه قوريث ة  متد قريش المضرية الردنثنية.    

ةنييث را عنييواا  اثخنييث لاييدريس اآلرامييية اقييمب )ارليييه اآلرامييية فيي  ويقيياتر الاييذ ير 
 عدرن ريثه للنثطريا خثلردنثنية( ري النثطريا خثلررخية الوصتل.

الســؤال اأ يــر: مــا ىــ  أحــوال المن قــة السياســية والعســكرية فــ  القــرن النالــث 
 الميالدي: 

ييث قضيل عليتميث الويرس ما اإلتدال ياخيا لنث الاثل   را ممل ة الرةث وممل ة عرخث
ه لييذلو لييه ينييثزعوا ٕٕٗه  وتاييل ٕٔٗ)القثقييثنيوا( فيي  دييمث  قييوريث مييث خيييا رعييواه 

ال قثقييينة عليييل ررضيييته وال المنيييثذرن عليييل ررضيييته ريًضيييث, فتيييثفروا ميييا ممل ييية الرةيييث 
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ودجلوا م ة خدوا قاث  خثلاتثلا م  جزاعة اليمنية خرد جلوةث ما فيرةه, لوقيثدةث  ميث 
 قوريث )قريش( . –اإللوة خيا اليما )جزاعة( وخبد الدثه  خينث, وةنث نفد

ق.ه يديير رليل ااقيثع الممثليو اآلراميية  ٚٔٔٔوال ننقل را نريش القيويرن اآلرامي  
 . [ٕٔ]ما منثخ  دفلة والورات وتال ختر الررر ف  الفنور 

 فته ليقوا قزان . إذا  قريش قورية والجط الررخ  قوري 
 است راد:

ق.ه, وميثذا خريد  ٕٖٔ  وميثذا عيا ممل ية الرةيث قخي  ايقيقيتث قينة قد ياقثء  قيث 
 ميبدي, نرو   ٕٕٗاناتث تث قنة 

  ممل ة الرةث قخ  ايقيقتث  لرد  ثنت الرةث ف  ظ  الت ه المردون  خرد دجيو  أو ا 
ق.ه .  وميييا جلويييثء ا قييي ندر المريييدون  عيييثه  ٖٖٖا قييي ندر المريييدون  للمنطرييية عيييثه

فونس( تث مًث ف  دمث  مث خيا النتريا وتايل ختير قيزويا ري ق.ه  ثا )انا   ٖٕٖ
مييا  الوييرات إلييل قييزويا خمييث فيتييث الرةييث, لييه  قييلوقس مييا قييثت  الماوقييط تاييل قييزن 

ورميث اناي  فيونس فريد ذةخيت ريتيب تايل رايل   ارريخًث, وخطلميوس ما قيزن تايل مصير.
تاييل نتيير القييند  القييلوق  )رنطيييوجس اللثلييل ال خييير( الييذي رعييثد قيييطراب مييا إنطث ييية

ق.ه  ٖٕٕ مث فري  ا قي ندر ال خيير )ليذلو قيم  ال خيير( و ثنيت تملايب الديتيرن عيثه 
خواقييطة قث ييدا مولييوا تيييا فييرى عليييب امييرد فيي  التضييخة ا يرانييية وانرليير مولييوا علييل 
ملي ييب وقييثعدا فمثعييٌة مييا قيي ثا الفخييث  فيي  التضييخة ا يرانييية  اقييمل فيي  اليونثنييية  

ث ق ثا الفخث  وقيمثةه المارفميوا خيثإل راد ظنيًث مينته را قي ثا ) ثخقو قو ( ومرنثة
 ٕٕٕالفخييث  ةييه اإل ييراد وقييد ي ييوا ذلييو صييتيتًث )ل نييب ليييس دقيرييًث( وختييذا ي ييوا عييثه 

ق.ه رو  ذ ر لأل راد ف  الاثريخ إا صتت الارفمة وةيذا يرني  را اوافيدةه لييس في  
 خبد الررر خ  ةو التضخة ا يرانية .
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 ٛٙٔاطيور الت ييه في  الدوليية القييلوقية )القيورية( تاييل راييل انطييوجس الراخيي  عييثه 
ق.ه ورفييرى مييث يقييمل خثتاوييثالت دفنييث وفييرض اإلقرقيية علييل القيي ثا المتلييييا خرخييثدن  
ا لييب ا قريريي  زيييوس وفييرض الل يية ا قريرييية وقييثه خا يييير رقييمثء المييدا واإلمييث ا . 

ييث وتمييص إيمقييثت وعمييثا فيبدلويييث وخيييروت فمدينية تليير رصييختت خيييروا وتمييثن اخيوثن
الود ييييث وراميايييث الودو ييييث )البذقيييية(  ريضيييًث ودمديييق دمثقييي وس وايييدمر خيييثلميرا وفخيييي  

 خيخلوس وة ذا, عند ذلو قثمت اللورات ورةمتث 
ق.ه واليييذي  ٘ٗٔ – ٖ٘ٔاقيييابه الت يييه فييي  إنطث يييية ميييا قخييي  إقييي ندر خليييس  – ٔ

 يظا رنب  نرثن  لألقخثر الاثلية 
 قثه خا يير مريثر النرود ما اإلاي   )اليونثن ( إلل المريثر ال نرثن . -ر 
قييثه عليييب انرييبر مييا رتييد الرييواد ا قريييق يقييمل ديماريييوس ممييث اضييطرا  يييداع  -ر 

في  منطرية   [ٕٕ]المقيمل )يمليو(  ديو  الررر المضيرييااخنب الص ير عند رتد 
 رد( .تّراا مث وراء نتر الورات )رراض  ممل ة الرةث فيمث خ

مييا رةييه رعمييث  اقيي ندر خلييس, رنييب رعطييل اليتييود الت ييه الييذاا  )إلو  مييرن فيي   -  
 ق.ه (. ٘ٗٔالاثريخ الم اور ) خريدًا عا مث فثء ف  الاوران توال  عثه 

خييدرت التييرور اإلةلييية الداجلييية وقثمييت إنطث ييية خييثللورن ضييد ديماريييوس ممييث اقييادعل  -د 
ة وقاليوا م ية رليا ميواطا . )نريه ر يرمته خثليتود تييل دجليوا إنطث يي اإلجير خثالقارثنة

 .(اق ندر خلس له دجلوا مديناب وجثنوا اليد الا  قثعداته
له قثعد الررر المضريوا ما ديثر مضر ف  منطرة الرةيث  خريودن اخيا إقي ندر  -ه 

خلس وت يه إنطث يية خثقيه  رنطييوجس القيثدس خيا إقي ندر خليس و يثا ذليو عيثه 
س اللييييثن  للت ييييه ومييييرن لثلليييية يرييييود خييييا ق.ه, لييييه عييييثد ا قريريييي  ديماريييييو  ٖٗٔ

إق ندر خلس اللثن  المدعو زاخنثس  للت ه وة ذا رصخح الفيو مب ميًث لرييثه دولية 
 ق.ه . ٕٖٔالرةث الردنثنية المضرية عثه 
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 ثانيًا:
ميبدييية  القييخر واضييح وفليي  وذلييو خقيييطرن  ٕٕٗ يييا اناتييت ممل يية الرةييث عييثه 
 ا النتريا والا  ختث الدولة القثقثنية ما إيراا علل مث خي

ه ( مث  خيا تدود نتري اليزار اإلعليل ونتير  ٕٔٗ  –ق.ه  ٓ٘ممل ة تد زار )  -ر 
 . هٕٔٗالزار اإلدنل درق نتر دفلة . عثه 

 –ق.ه  ٓ٘ممل ة عرخثيث )ارن  الررر  خثآلرامية( وعثصماتث التضر ما عثه ) -ر 
 ه ريضًث . ٕٔٗه(  دجلتث الورس عثه ٕٔٗ

 ه ريضًث . ٕٔٗا الررخية فنور خ داد اليوه وتال الجليج عثه  مث اناتت ممل ة ميقث  -  
 ه.ٕٕٗله اناتت ممل ة الرةث والا  ار  قرر الممثلو القثخرة عثه    -د 

إا رتييدال الرييرا اللثلييل ميييبدي الييذي وفييدت خييب قييريش مييا رراضيي  ممل يية الرةييث إلييل 
ث ال لييير مييا م يية إلييل فثنيير مييث ذ رنييث رعييبا, فيي ا رتييدال الرييرا اللثلييل الميييبدي فيتيي

لرييدن رقييخثر عقيي رية القــرن النالــث قــرن المعنــة  اإلتييدال وقييد قييمل خرييض الميي رجيا
 ولرثفية /دينية/ .

ه ورفييييو  ت ييييه اإلخييييثطرن الرييييرر  )ال نرييييثنييا  ٕٕٗفخرييييد رفييييو  ممل يييية الرةييييث عييييثه 
ه ليه ٜٚه ] اخايداًء ميا ارافيثا )ارافيثا ميا ٜٕٗواآلرامييا واإلنخثط (. عا رومث عثه 

 ه[ٜٕٗواخنييب  ييرو الييب[ واناتييثء خولييير الررخيي    ٕٔٔ – ٖٜٔقييخطيه قييوير ردييترةه 
خدرت اإلتدال الو رية افو  ف  المنطرة ما المثنوية  المقيتية الا  انخلرت عا  [ٖٕ]

مييثن  الزرددييا  )الييذي اعانييق المقيييتية فيمييث خرييد(, خرييد زوالتييث وانادييرت فيي  تييوض 
المقييييييتية  إليييييل الميييييذاةر  القيييييورية و يييييذلو نديييييوء الميييييذاةر [  ٕٗ]الختييييير  الماوقيييييط 

)القريثنية(, له ال نوصيية )الصيوفية( الموتيدن ليه اآلريوقيية  الاي  اريو   )إييس لييوس 
إلل الجبا الوثرق  الرومثن  ودجيو  الويرس والرضيثء   [ٕ٘]منوس( ري دةو اف رتد{ 
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ث وفقيثد علل ممثلو تد زار وميقيثا وعرخثييث ليه الرةيث )الردنثنيية/ المضيرية(  ميث ذ رني
قخيليية فييرةه فيي  الرييرا اللثلييل الميييبدي فيي  م يية نفييد را قييريش المضييرية )الردنثنييية( 

 ةثفرت ما دمث  قوريث إلل م ة .
  عود عمى بدء

 ]أييا العرب إنكم غزاة إرجعوا إلى مكة والمدينة[
قلنيث رنتيث مرولية خريض االنوصيثلييا اإل ييراد وخريض الم رضييا في  مرليوال وخرييض  

 تقا نية( فنرو   القورييا )عا 
ه  ٖٕٙٔ-ٛٓ٘ٔريتييث اإلجييون اإل ييراد دجليياه ررخييي  ودييمث  الرييراق خيييا رعييواه   -أ

خقخر الترور ا يرانية الصووية م  الرلمثنييا والا  ااجذت وفتًث مذةخيًث خييا الاديي  
 الصووي )وليس الادي  الفروري( ورة  القنة إنذاو .

+ مقييخة الجلوييثء اللبليية ميي  القيييدن   الادييي  الصييووي = الادييي  الفروييري مالحظــة
 عث دة .

له دجلاه عوريا خورمثنثت قلطثنية خرد  رد ه ما التضخة ا يرانية, ودجلاه دمدق 
 ه م  الديخ جثلد النردخندي رتمب اف خدعون ما مدثيخ الفثم  اإلموي . ٛٔٛٔعثه 

رليه, ارفريوا إليل اناختوا ريتث اإلجون اإل راد ما التونة المضللة ل ه الذيا ييدعوا ال
مث قثلب الرثله ال ردي الدتيد الد اور عمير مييراا المجياص خثلايثريخ الريديه ميا فثمرية 
القورخوا خخثريز,  وتويدا الدتيد الد اور عخد الرثدر ميراا مجثلًوث ةي الء واليذيا ادعيوا 

 فرالوا له قالوا تويدا. }الكرد تاريخ بسي , كصانا{الرله تيا قث  إا اثريخ 
 ال خد لنث ما إعطثء صورن عا اإل راد وفنقيثاته  وةنث 
 ر راد عرر صرتثء وةه  -ٔ
 ما مرفه قخث   الررر لي عمر رضث  تثلة. ٘ٗٔقخيلة ال ردي ص   -ر 
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 مرفه قخث   الررر الفزء الجثمس ما لمرفه. ٘ٗٔالخو  ردي ص  -ر 
 ما المرفه .  ٙٗٔإ  ال ردي ص   -  
 الفزء اللثلل  ما المرفه . ٓٛٔال ردي ص  -د 
 نثو قخث   عرخية رجرى اقملوة -ه 
 ال راددة . -ٗال ردوش  -ٖالخو  ردي  – ٕ ردي  -ٔ       

وال ننقييل را دييثعرنث ال خييير رتمييد دييوق  رتمييب اف يصييا نوقييب خينييب مييا رصييو  
فثرقيي   وةييو الرييثله خخيييت الدييرر الييوارد فيي   –ار يي   –يونييثن   –ررخريية  ييردي عرخيي  

  مرفه لقثا الررر الخا منظور تيل يرو 
 لعمرك ما كرُد من ابناء فارٍس      ولكنو كرُد بن عمرو ين عامر

وعمرو خا عثمر ةو مزيريثء خا مثء القمثء الررخ  ال قثن , وال ننقل خيت دررا 
 ف  نتج الخردن الذي قناب ره  للوه يرو  

  أبا الزىراء قد جاوزت قدري          بمدحك بيد أن ل  انتسابا   
 لو وللررر يث رخث الزةراء . نره خيد را ل  نقخثً 

وف  فخ  اإل راد دمث  متثفظة البذقية مث ينوا عيا الرديريا قريية لييس ختيث  -
  ردي واتد تقر مصطلح اليوه .

ر يييراد رف يييثا وةيييه اإل لريييية ال رديييية اليييذيا  يييردوا ميييرايا  ميييا رف ثنقييياثا إليييل  -ٕ
نيية, ليه خورمثنيثت قيلطثنية التضخة ا يرانية واللثنية ما إييراا إليل ررخيي  وقيليمثنية وقو 

 إلل عوريا دمث  تلر .
 ر راد روس ما قخث   الي الا . -ٖ
 ر راد راراو ق نوا خلدن ديريو دمث  قوريث . -ٗ
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ور يقته اإلقاثذ رميا عوض القودان  زار القيد الخرزان  ف   أكراد سودانيين -٘
والنبــ , دراســة فــ  ] اأكــراد لمزيييد مييا المرلومييثت رافرييوا  اثخنييث   ٖٕٔٓررخييي  عييثه 

 تاريخ اأكراد وجغرافيتيم[.
ناوفب إلل إجوانث ف  مرلوال )دمث  دمديق( ميا مقييتييا ومقيلميا ونريو     -ب

 .إلل مال.؟
 ) إلى متى ( ؟:

 إنَّ لغة معمو  ى  لغة السيد المسيح
 ة  لتفة مرلوال ة  ل ة القيد المقيح ؟

 نرو  
رةلتيث لوقيا فيثقر الويه  ييا ال يبه ال لو خرل القيد المقيح وذةير لمرليوال وقيم  

ر ثديية  -ٔفت  افميي  ميا عيدن لتفيثت  [ CRIOLLO] الكِريولّو  يرنيب. ل ٌة  ل ة 
 ف  ردان الفم .

  نرثنية ف  خرض موردااتث . -ٕ
  نرثنية ف  ردان ارريوتث )البه( . -ٖ
  اتولت ردان الارريا اآلرامية )اإللا خآجر ال لمة إلل رلا إطبق(,  -ٗ

 ذنب الكمب أحبحت ] زْنِب لـْ َ ْمَبا[. زنبل  مبا.ففملة      
إخدااًل صوايًّث  ثا ما إخداع رةلتيث عليل مير القينيا ليه  ٛ٘فيتث مث ينوا عا  -٘

نفيييدا فييي  اإل ثديييية )خورعيتيييث الخيييثخل  واآلديييوري(, وال ا خبويييية رو ال نرثنيييية وال تايييل 
ــد مرلييوال تيييل رخييدلت إلييل اييثء   اآلرامييية. وال وفييود لصييوت الييدا  نتث يييًث فيي  فكممــة بم

 خداًل ما خلودا, ةذا مث عليتث . أحبحت  بموتا 
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رمييث مييث يتقيير لتييث فتيي  لييه يييدجلتث دجييي   ثليونثنييية والباينييية  والوثرقييية  مييث فيي  
 اللتفثت اإلجرى ل ا الدجي  فيتث اصني  متل  علل مر الررود .

إلل المتثضرن الا  رلريت في  مفمي  لمزيد ما المرلومثت واإلمللة ننصح خثلرفوع 
( ٕٓٔٓ – ٜٕٓٓ( والمندييييور فيييي  مفليييية المفميييي  عييييدد )ٜٕٓٓالل يييية الررخييييية عييييثه )

 ل ا ة  ة  لتفة القيد المقيح عليب القبه نروال ال]اأبجديات القديمات[ . خرنواا 
 ف ذا رردنث را نرو  

 ٘راف  مث قلنثا ف  ص    يم      يم         لما      شبقتن 
 ري  نت مرو فقخران  خمدلو  ار ان    يم          يم     لما سبقتن     ري 

 فقنرو  خثلمرلولية  َرلو  َرلو   َعَيث    ِطدِرْاِداْ 
 فييا رنث ما   يل        يل    لمث      دخران   

 إلل  َرلو     َرلو   َعَيث    ِطدِرْاِداْ         
ة والمنطريية واقيا ب  عيواطوته لاي ييد مرلومية  ول إخرثد النثس عا التريرة الرلمي

 المراد منتث او يو ةذا الوطا .
 ارفروا ريتث الررر إلل م ة والمدينة إن ه قزان ؟؟؟

ال ريتييث الرليية مييا اإل ييراد, ونييذ ّر خيييا ر لرييية تيي  اإل ييراد خدمدييق  ييثا وتييدويًّث خيي  
 تو عرخ  . نثصريًّث عروخيًّث عمًب خثلتديل الدريا  ما ا له الررخية ف

ال ريتث الرلة المراخطوا خمجطط لالخيت الو ر الصتيون  عا طريق فيرض التيرا 
 الرخري لثنية ف  مرلوال .

خرض المارصخيا لقورياته  عا تقا نية  ومنته قلة قليلية ميا رفيراد التيزر  - 
 الروم  القوري االفامثع  
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انيثدوا خقيورخث رواًل( ي و   را نرو   إا الجط الررخ  ةو قوري خثماييثز )إا  نياه 
 ييه. ونرييش زخييد خفييوار تليير  ٓٙه(. دييرق فنييور دمدييق خييي ٕٓٓفتييذا نرييش النمييثرن )

ونريييش اه الفميييث  اإلو , وره الفميييث  الليييثن  خفثنييير درعيييث و يييذلو نريييش تيييّراا خفثنييير 
درعيييث فييي  تيييوراا.  ميييث  ذ رنيييث, وال خيييد لنيييث ميييا إقيييداء  الاتيييية إليييل المو يييرن  والمخدعييية 

ميثري دترقياثا عضيون التيزر الريوم  القيوري االفاميثع , فيم ين ه  والملروة الد اورن
الاواصيي  مرتييث, وال ننقييل را المرتييوه رنطييوا قييرثدن م قييس ةييذا التييزر فريي  الل يية 

 الررخية  الوصتل. ة  ل ة التزر الرقمية.
رةيييه قييي ا  ورد خريييد إلريييثء المتثضيييرن  ميييث يمنييي  را ا يييوا قيييريش فييي  نفيييد رو  -

 . التفثز رو ف  دخب الفزيرن
 يييثا الفيييوار  را الموضيييوع اإلليييري ةيييو اإلةيييه وةيييو نديييين الجيييط الررخييي  فييي  خيييبد  

 الدثه  نرش النمثرن ونرش زخد .
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 ق:ــــادلالح 
 نقش امرؤ القيس )نقش النمارة(:
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بيكو باعتبار الرىا )عربية(. حيث ان مقوا من دراسات اجتماعية قام  سايكس و 
 ولغوية لممن قة, عارضت تركيا, وكان التعديل بإتصاقية سان ريمون والمعمول بيا اآلن.
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  ري ة المنا ق العربية اآلرامية ف  العراق  الل الحكم الرومان .
 .ٕٔع . ص م بد ول الصرس الساسانيين . راجٕٔٗوالت  انتيت عام 
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 احلىاشي 
مبمتوييي  فريييب اللتفيييثت الررخييييث ميييا اإل ثديييية وال نرثنيييية وتايييل القيييخ ية  -قخيقييي  متميييد ختفيييت -1

 C. GORDON, UGARITIC TEXT,BOOK ٜٓ٘ – ٖٓ٘والردننية ص ص 
  NORTHWEST SEMITIC,ROMEعا  ٛٛ٘المرف  القثخق ص  -2
واليدعون وا رديثد القيرودية, موقي   جرو  قخيلة فرةه ما م ية, وزارن الدي ا ا قيبمية واإلوقيثا -3

 .ٕٗص  ٔ, و اثر القيرن النخوية الخا ةدثه  ٕٛٓٓ/ٛ/ٛالدثخ ة )ا نارنت وصو  
تيييل رر  نرييش النمييثرن خثلاييثريخ النخطيي  )تييرر النييخط( تيييل اعاخييروا را اييثريخ تييرر النييخط ةييو  -4

 – ٜٛارافيييثا ) ه, ايييثريخ ضيييه دولييية اإلنخيييثط لألمخراطوريييية الرومثنيييية زميييا اإلمخراطوريييية ٙٓٔ
( ذى اإله ال نرثنييييية  ري لييييه ي ييييا ةنييييثو تييييرر خيييي  عملييييية ضييييه, و ييييثا ذلييييو خمليييي  إرادن ٚٔٔ

ق.ه( تيييا اناصيير الرييرر اإلنخييثط علييل ا قريييق فيي   ٙٛاإلنخييثط, رمييث تييرر النييخط فتيي  عييثه )
( ودجيي  اإلنخييثط دمدييق )ةييذا تييرر النييخط( ٕٔمرر يية م ايية وقايي  التييثرل  اللثلييل انطيييوجس )

 ه .ٕٓٓقنة قدمًث, لذا يصخح اثريخ النرش  ٕٜٔ( = ٙٓٔ+  ٙٛنتمث )والورق خي
طوخث  لمة عرخية ررامية ارن  ) الطيير ( في  الاتيية اآلراميية رقيو  ) خطوخيث وقيبه(  ري خطيير  -5

 وقبه وة  اقثوي اتية  القبه علي ه .
دار  –ثلردنثنيييةقخيقي  متميد ختفييت, الريرر اآلرامييوا وارليييه اآلراميية في  عدييرن رييثه للنيثطريا خ -6

 . ٚٙٔ+ٙٙٔ( ص ص ٔ/ٔما القويرن ) ٕٕ+ٕٔدمدق, ونرش القويرن قطر  –دمي  
 . ٜ٘ٛٔ ٕدار التدالة _ خيروت طخرة -دوقو رينيب, الررر ف  قوريث قخ  ا قبه -7
 –دار الرةيث للندير  -الخريطثن    . ر قي ث , الرةث المدينة المردقة, ت  يوقا اخراةيه فخيرا  -8

 . ٜٛٛٔتلر _ 
لم رجة الروقية نينث في اور فياث خي وليو يث, الررر علل تدود ايراا وخزنطية ميا الريرا القيثدس ا -9

 . ٖ٘ٔ  ص ٜ٘ٛٔال ويت   –الميبدي _ المفلس الوطن  لللرثفة والونوا واآلدار 
  ٖٙدمدق ص  –دار الو ر  –دوق  رخو جلي  رطلس الاثريخ الررخ  ا قبم   -ٓٔ
تضييثرن واتييدن ره تضييثرات  فيي  الييوطا  –+ قخيقيي  متمييد ختفييت  ٕٗدييوق  رخييو جلييي  ص  -ٔٔ

 .ٕٖٔص  ٕدار طبس ط  –الررخ  الرديه 
 قد ياقثء  قث   ومثذا  ثا الق ثا قخ  ةذا الممثلو ؟

ق.ه( ونريش القيويرن )الريرا  ٛال ننقل الممثلو الررخية اآلراميية الاي  وردت في  نريش إفيس )الريرا 
ييييية )تمييييوراخ ( وقييييخراتث اآل ثدييييية ورقييييدمتث ا خبوييييية ذوات ق.ه( لييييه ا مخراطورييييية الرمور  ٔٔ
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مبمييح فيي  فرييب اللتفييثت الررخيييثت مييا اإل ثدييية وال نرثنييية  –اللتفييثت الررخيييثت رافيي   اييثر 

متمد ختفت قخيق . وال خد لنث ما اوضيح عروخية القيريثا  تييل  –وتال القخ ية والردنثنية 
قيييوري (. فييي  زييييثرن للخطرييييرو ز يييث عيييواظ   لمييية قيييريثن  ةييي  )ميييدلو  لميييذةر دينييي  مقييييت  

قـال خطريرو القريثا اإلورلود س, قي  وقث  ما نتا القيريثا قليت ليب إن يه عيرر رقتيثح, ] 
[ . وال ننقل را ف  تلر لثنوية اقيمل لثنويية خني  ا لير للقيريثا  ل  أنا من    وتغمب منا

 اإلورلود س .
 ييث وعييرر مّ ييثا( عنييد دييثرو يا الملييو ق . ه )عييرر ملو  ٖٕٓٗوال ننقييل ذ يير الرييرر فيي  عييثه 

 قيينة علييل ورود إقييمته وةيي  رقييده ٖٚ٘ٗةيي  ذ ييرى  ٕٚٔٓالررخيي  اإل ييثدي . وةييذا القيينة 
 تال اآلا.  الدرور الا  مث زالت تّية

 – ٖٔٔدار طبس ص ص  –مدق  ٕتضثرن واتدن ره تضثرات ط –قخيق  متمد ختفت   –ٕٔ
ٖٔٗ . 

 المرف  القثخق والصوتة نوقتث . –ٖٔ
 الرةث المدينة المردقة المرف  . –الخريطثن    . ر قي ث   -ٗٔ
 –. قخيقيييي  متمييييد ختفييييت  ٖ٘ٔمضيييير  نينييييث في اييييور فياييييث خي وليو يييييث  المرفيييي  القييييثخق ص   –٘ٔ

ال نرثنيوا واآلراميوا الررر ف  ا مخراطورية الرومثنية, واإلخثطرن الررر الذيا ت ميوا روميث ميا 
 . ٖٛٓ+ٜٕٚ+ٜٗٔدمدق  ص ص  -دار طبس –دي ق.ه وتال اللثلل ميب ٔالررا 

 . ٕٕالرةث ص  –قي ث   -ٙٔ
 . ٚٔقي ث  المرف  نوقب ص  -ٚٔ
 –دار طيبس  –دراقية في  ايثريخ اإل يراد وف يرافياته  –اإل يراد والنخي   –قخيق  متمد ختفيت  -ٛٔ

 الجريطة . ٕٗٙص  –دمدق 
 . ٙٗاآلية  ٕٚإنفي  مال ا صتثح  -ٜٔ

دار طيبس   –تضثرن واتدن ره تضيثرن ره  اليوطا الررخي  الريديه  –ختفت قخيق  متمد   - ٕٓ
 .ٔٓٔص  ٕط

نرييييش  -راطورييييية الرومثنييييية ال نريييثنيوا واآلراميييييوا الرييييرر فييي  ا مخ –قخيقييي  متمييييد ختفييييت  – ٕٔ
 . ٜٖٓ+ٜٖٛص ص  القويرن
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ق.م. مـــن منـــابع دجمـــة والصــرات حتـــى بحـــر العـــرب ٚٔٔٔجغرافيــة نقـــش الســـصيرة اآلرامــ   .
 تضمناا مكة ومحر زمن الممك يرسو )ارسو(.م

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 أسماء )أرقام(  ري ة نقش السصيرة السابقة:

 

 آرام -ٖ أرفاد -ٕ كتك -ٔ
 حمب -ٙ عالل  آرام وتحتيا -٘ محر -ٗ
 ماري با -ٜ مديرا -ٛ آشور -ٚ

 سيرين -ٕٔ م بال -ٔٔ مّزة -ٓٔ
 بينون -٘ٔ بيت  يل -ٗٔ توأما -ٖٔ
 إدما -ٛٔ اعزاز -ٚٔ أدنة -ٙٔ
 آرام كّميا -ٕٔ بن  حالل -ٕٓ بن  جيش/كيش -ٜٔ
 بيت زمان  -ٕٗ يادي -ٖٕ عراقو -ٕٕ
 دمشق -ٕٚ يبرود -ٕٙ لبنان -ٕ٘
 محر -ٖٓ بقاعاتا -ٜٕ عاد -ٕٛ
 بّكة )مّكة( -ٖٖ آبار الماء -ٕٖ مأدبا -ٖٔ
 تل ايم -ٖٙ ايماءم -ٖ٘ أكادّ  -ٖٗ
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 . ٔٔٔص تضثرن واتدن  –قخيق   -ٕٕ
ال نرثنيوا واآلراميوا الررر ف  ا مخراطورية الرومثنية ص ص  –قخيق  متمد ختفت  -ٖٕ

ٔٚٓ- ٕٛٛ. 
ما  نووديوس إلل  اونخ . دار  –المذاةر ال خرى ف  الاثريخ  –الخثا   . ديد فيري  -ٕٗ

 .٘ٔٔ –ٗٔٔت ذوقثا قرقوط ص ص  –ٜٜٚٔ, ٕالرله, خيروت ط
 .ٙٓٔقوريث قخ  ا قبه. ص  الررر  ف  –دوقو رينيب  -ٕ٘
 

 


