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  ملخص
ة في رأس شمرا قدم هذا التقرر عثة السورة الفرنس ة التي قامت بها ال ة لألعمال المیدان أوغارت، والتي -النتائج األول

عة دراسة مدینة أوغارت في 2010و 2009عامي  خاللتمت  البرونز الحدیث في العدید من عصر . إذ تمت متا
ل" مع تن الورشات اه و"("السور" و "الشارع الطو "، ودراسة الحي الواقع شرق القصر الملكي)، السد-الجسرقیب بئر للم

ات البناء ( ابنینو".  قطعوذلك عبر دراسة تقن ز على البیت المسمى " ة جدیدة تر وهناك عملیتان (سبر في الحجر) وعمل
) تعتمدان"داجان" ومسح  قطاع المعبد المسمى ةعلى  جیورادار جل فهم أفضل للتطور العمراني من أ مقارة تطورة لغو

زت الدراسات  ما ر ةللمدینة  تطور اللسان الرملي على للتعرف  على موقع رأس ابن هاني المجاور األثرة- الجغراف
ان الهولوسین. وخالل هاتین الحملتین، رفولوجي الجیومو  التي تتناول المواد األثرة والنقوش  ،العدید من الدراساتفإن إ

ة من  مة الكتاب ات القد ة.والحدیثة، قد تواصلت التنقی   في متاحف دمش وحلب والالذق
  

ة: سورا، رأس شمرا ةآرأس ابن هاني، عصر البرونز، أوغارت، -لمات مفتاح تاب   ثار، نقوش 
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  مقدمة

ان ش2فالیر ماتو   4جمال حیدر ،3یل المقدسي، م

  

ة في رأس شمراض هذا التقرر األولي نتائج األعمال المیداعر  عثة األثرة السورة الفرنس ة التي قامت بها ال  5أوغارت- ن
ةتضمن البرنامج في آن واحدقد ف .2010و 2009في سورا بین عامي  ات میدان ذلك في -، عمل في تل رأس شمرا و

األثرة التي جاءت من  ودراسات للمواد- نامج دراسة موانئ مملكة أوغارتمواقع مختلفة في الساحل السور ضمن إطار بر 
مة التي تمت في أوغار ات األثرة الحدیثة والقد ز . 6تالتنقی ة لهذا البرنامج على مدینة أوغارت  التطلعاتوتر العلم

ما  عة دراسات عصر البرونز الحدیث وذلك في إطار مقارات جدیدة الس ر المقارة  عبرونواحیها من خالل متا في تطو
ز العمراني ة لتطور اللغة وذلك من أجل معرفةزمندراسة المراحل ال   .7خالل عصر البرونز وتحدیدها خصائص هذا المر

سان إلى  14 والستین منجرت حملة التنقیب التاسعة  عی التنقیب وحملة 2009زران من عام ح 2ن أیلول  18ن من الس
ة، 20108تشرن الثاني من عام  16إلى  ة ثان ع في عامي نظمت مهمات . ومن ناح ة في المتاحف في فصل الر دراس

  . 20109و 2009

                                                            

حاث الوطني العلمي (فرنسا)  2  ز األ حوث  ،CNRSمر   ةجامعة لیون الثان -  Archéorient أثار المشرق  UMR 5133الوحدة المختلطة لل
  المدیرة العامة لآلثار والمتاحف السورة، دمش 3 
ة 4    المدیرة العامة لآلثار والمتاحف السورة، الالذق
ه في عام  5  الف ان، التي خلفت إیف  عثة من الجانب الفرنسي فالیر ماتو دیر الجانب السور جمال حیدر مع المسؤول 2009یدیر ال ، و

شیل المقدسي. وتعمل  ة، اإلدارة العلمي م ة واألور ة الفرنس عثة تحت إشراف المدیرة العامة لآلثار والمتاحف في سورا ووزارة الشؤون الخارج ال
ة)، الذین نتوجه إلیهم  ة واالجتماع حوث (قطب العلوم اإلنسان ادل العلمي وال ة الت ة، شع ة والشراكة الدول ر العامة للعولمة والتنم ل الش

اإلضافة واالمتنان. ون الت التي قدمها في سورا،  ال الرحب والتسه سام جاموس، مدیر اآلثار والمتاحف في سورا، لالستق ل خاص،  ش ر  ش
ة تنقی ة أثناء عمل ة لمساعدته اللوجست ر مجلس مدینة الالذق ما نش ب البئر. إلى الموافقة على إخراج العینات من سورا لتحلیلها في المخابر. 

ةونوجه ش ة في وزارة الشؤون الخارج ة واالجتماع ا على إدارة قطب العلوم اإلنسان اران اللذان توال اس اتس و ج. م.  ضًا إلى ب. النا  رنا أ
ة. وخالل الفترة  ة واالور حوث  2010- 2009الفرنس عثة دعم وحدة المختلطة لل في بیت  Archéorientأثار المشرق  UMR 5133تلقت ال

حوث MOMمتوسط (المشرق وال ذلك من وحدة المختلطة لل ة، و ط بجامعة لیون الثان ة  8167UMR) المرت عة للهیئة الوطن المشرق والمتوسط التا
حث العلمي ( م الرون ANR Progecesa,Mespériph et PaléoSyrلل ) ومن المعهد الفرنسي للشرق Rhône-Alpesاأللب (-) ومن إقل

ة أصدقاء بیت المشرق والمتوسط.) في سورا واIfpoاألدنى ( ر جمع ما نش ر الجزل لكل هذه المؤسسات.    لش
ة، وٕالى ف. بیرنیل، ا 6  ان ال الب ارد و س. زلف من أجل رسوم المواد األثرة والرسوم واألش رنا الجزل إلى س. شوفال و ف. هو ش لذ نتوجه 

م الفخار، وب. ر المواد األثرة وترم ة وصور القطع األثرة.ن. شان- قام بتصو ه، من أجل الصور المیدان   ی
حاث ضمن إطار برنامج امتد ألرع سنوات ( 7  ة في سورا في عصر 2012- 2009تندرج هذه األ )، عنوانه "خصائص المدینة المتوسط

ة الموقعة بین المدیرة العامة لآلثار والمتاحف في سورا والوحدة المختل حوث البرونز"، وٕاطار االتفاق أثار المشرق  UMR 5133طة لل
Archéorient.   :عثة حاث ضمن إطار تعاون محلي ودولي متعدد (انظر موقع ال   ).  www.ras-shamra.ougarit.mom.frوتندرج هذه األ

ع عام  8  ام في ر ضعة أ عثة قصیرة ل ضا تنفیذ  ات قطع ونحت الحجر في أوغارت. 2010تم أ   وذلك لدراسة تقن
ما أجرت نت 9  ة) و ن. شرف (المتحف الوطني في حلب)،  ان (متحف الالذق رنا إلى م. فتال (متحف دمش الوطني) و ح. شع ش وجه 

حاث على القطع األثرة المحفوظة في فرنسا في متحف اللوفر ومتحف اآلثار الوطني في سان جیرمان أون ال ( -Saint-Germain-enاأل
Layeر لوزان (B. André-Salviniسالفیني (–األمناء ب. أندره  )، ونتقدم بجزل الش ) Chr. Lorre)  و ك. لور (S. Cluzan) و ص. 
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فضل األعمال ة عصرالتي تمت في المدینة  و نها في نها ة -ثالث عشرالالبرونز الحدیث (القرن  منذ الفترة األخیرة لس بدا
ل ملحوالثاني عشر القرن  ش ات . وقد تمت المقارة 10)، فإن معارفنا عن أوغارت ومملكتها قد تقدمت  من خالل التنقی

ز المدینة" ز"، القطاع المسمى "الشارع األثرة الجدیدة (القطاع المسمى "مر ، قطاع "بیت أورتینو" أو ورشة "جنوب المر
نا نملك صورة  ة. إن  ن موضوع دراسة تفصیل مًا ولكنه لم  ل") ودراسات معمارة حول مناط من التل المنقب قد الطو

ة جیدة لهذه ا الد، والتي عمران ة قبل الم ة الثان ة األلف ة من نها ة  تكملها وفرةلعاصمة المتوسط من الوثائ النص
ة ات البیئ حاجة لدراسات معمقة11والمعط عض المظاهر    .12، فال زالت 

ة في عامي ز ولقد ر حسب مقارات جمعت بیت على 2010و 2009ت الدراسات المیدان التنقیب  تل رأس شمرا وذك 
ة األثرة والدراسات المعمارة. ر والمسح الجیومغناألث حوث الجغراف سي وال عط ودان وقد تناولت هذه األخیرة قطاعین 

ان  ): القصر  التنقیب فیهما قامقد لعصر البرونز الحدیث  ناء عاد عتهما (بناء ضخم و طب فر ومختلفان  لود ش
ه ف غرافي ف القطاع الواقع شرق منطقة القصر  2010، ثم في عام 200913عام ي الملكي الذ انتهت أعمال المسح الط

ني" اسم "الحي اإلیجي" أو "الس ما تم 15. وقد تم اقتراح نمط تطور زمني أولي لمساكن هذا القطاع14والذ عرف   .
ما  ات العمارة وال س یز على دراسة تقن ر التر ات تشذیب الحجر حث جدیدتطو   .16حول تقن

ة لمدینة اوغارت في عصر البرونز الحدیث ولتعمی معارف ة واالجتماع ا العمران عة نا عن الجغراف متا عثة  فقد قامت ال
دراسة "المساكن الكبیرة" من خالل مقارة متعددة االختصاصات. وقد بدا من الضرور البدء بهذا البرنامج عبر دراسة 

ي" أو "القصر الصغیر"، أ ن المبنى المسمى "القصر الجنو ة األرشیف الذ عثر وابنینو "مس سبب موقعه وأهم "، وذلك 
ه. وهذا الصرح مجاور  ه عل لمنطقتین قید الدراسة: القصر الملكي في الشمال، وفي الجنوب الصرح الواسع قید الكشف ف

ة ف 2009في الورشة التي تدعى " ورشة السور". أعید تناول هذا الملف في علم  ة مشتر ة ضمن إطار عمل ي حملة میدان
شف الصرح عة  الذ قدم العدید من اللقى الممیزة ومنها ختم أسطواني وتمثال  ،17أولى خصصت للدراسة المعمارة ولمتا

امل ذو عالمات من  اتیتصغیر غیر    . (؟) المزجج الست

                                                                                                                                                                                          

ره لت ة الذ نش م للمتاحف الفرنس حث والترم ز ال التعاون مع مر حاث التي تمت  ه إلى األ عاونه للمساعدة التي قدموها. أخیرًا، یجب التنو
  المستمر.

قة). YON 2008a et 2008b ; YON & CALLOT 1997 ; CALVET 2000، أنظر على وجه الخصوص 10    (مع المراجع السا
ة في التجمع العمراني ( 11  الموارد المائ قة).GEYER2012على األخص ما یتعل    مع المراجع السا
 12 Matoïan 2013a  
ه ج. 13  امل - عمل قام  الوـ الذ رسم المخططات المعمارة و ، إن موضوع األثاث قید الدراسة ك. مارغرون و أ.  قطاع القصر. وعلى التواز

  ).MATOÏAN 2008a(أنظر 
عد عدة سنوات من االنقطاع، عاد CALLOT &CALVET2001( 1992انت الدراسة المعمارة لهذا القطاع قد بدأت في عام  14  )، و

  .2010المشروع للمیدان في عام 
 15 15.( الو (انظر ما سب   . من قبل أ. 
).-دراسة نفذها ج. 16  ساك (انظر ما سب   ك. ب
التعاون مع ب. الغارس. 17  نهوش   .   أعمال تنقیب قامت بها 
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حوث في ورشة السور (الحملتان  عت ال ل (الحملتان في جنوب غرب التل وفي ورشة الطر ال 18)6و 5ما تتا  6طو
م مدینة عصر البرونز الحدیث 7و ز التل. ولقد بدأت األعمال في هاتین الورشتین من أجل فهم أفضل لتنظ ) جنوب مر

ون ات التنقیب التي تمت في وعض العناصر الم ع عمل ة الشوارع. أما توس طة وش اء المح ة لها: اإلطار العمراني واألح
ل خاص فهي تتعل 2010و 2009عامي  ش اهعصر البرونز الحدیث.  ن الهامین قید التنقیب منصرحیال   ونلفت االنت

، مسائلمن بین  ،هنا ة  أخر ل من Bفي البناء  200719تنقیب بئر الماء الذ اكتشف عام إلى عمل لقد ف .الشارع الطو
ة التنقیب األولى من نوعها لبئر ماء في أوغارت  ا عوارض اكتشاف استثنائيسمحت عمل قا من أنواع مختلفة من  ل

ن أن  الخشب. م ة االكتشاف التي تمت في القسم الشمالي من ورشة السور لقطاع  ضًا إلى عمل عة  ذاون ما ننوه أ طب
ة نظرًا لقطع األثاث  الصور تضاف إلى التسعة عشر، ومنها اعثر علیه التيدین ة مزنة  األخر التي  قطع مسلة استثنائ

ه نماذج مجیدو سب و  ل ید من العاج تش ذلك "ملعقة" على ش   ش.والكتم التعرف علیها في رأس شمرا، و

حث  مسائل حدإن إ ة الثالثة وحتى تدمیره في  هيال سه في األلف ز العمراني منذ تأس ضًا الفهم األفضل لتطور هذا المر أ
الد. ه في تحلیلنا لتطور مفهوم األقطاب  هي أن مطلع القرن الثاني عشر قبل الم اه ال ة، الذ یجب لفت االنت العمران

ول. ة األولى، قد أد إلى إعادة طرح السؤال عن أصل المعابد في األكرو ة التنقیب  المراكز الساحل ولقد عرفت عمل
قطاع المعبد المسمى "معبد داجان"، التي بدأت في عام  ة الخاصة  زت  0920، فحملة 20، تطورات هامة2008المشتر ر

زت حملة  ة  2010على قطاع شمال المعبد، بینما ر انت النتائج مثمرة أكثر في المنطقة الشرق على القطاع الشرقي. و
قاتحیث سمح التنقیب  ل خاص ب حسب الط عصرحجارة  ذرط جدار ش م،البرونز  بیرة  ان یجثم فوقه  القد والذ 

عة ال ذلك تظلومع  ،لمعبدجزء من الجدار الشرقي لمقصورة الرب في ا ة(رما الطب حاجة ؟) لدین ه  ط  لبناء الذ یرت
  للتعرف.

عت في عا ة التي تتا ات الجیوفیزائ ) (مسح جیور  21فوق تل رأس شمرا 2009م ومن جهة أخر سمحت التقص ادار
عد الكش قة التساؤل عن تطور قطب عمراني آخر للحاضرة، والذ تمثله منطقة القصر وذلك  ف عن آثار معمارة سا

  لقصر عصر البرونز الحدیث.

ا منشأة  قا دراسة  ات أكثر دقة في المدینة ضمن السور  عمل ام  ةوأخیرا نشیر إلى الق  ذ قطاع "المبنى في تعدین
" في  ني الحي"الحوض الحجر ة22)2010(في عام  "الس : 23، وفي خارج السور في موقع "الجسر السد" على نهر الدل

ارة في عام  ار االخت ة  2009حیث أجرت العدید من األس وذلك لتأرخ المراحل المختلفة الستعمال هذه المنشأة المائ
  سورا.الفردة من نوعها في 

                                                            

  أعمال تنقیب قامت بها خ. البهلول. 18 
ونت. 19  التعاون مع ب. الغارس و ك. بوالن و م. لو س و ب. جاییر  ان و ف. أون   أعمال تنقیب قام بها ف. ماتو
ل من أ 20  ه  ه.سبر قامت  ه و ك. سوفاج اری  .  
حاث ( 21  ة لأل ا.ANR Progecesaمشروع تم تنفیذه في إطار الهیئة الوطن التعاون مع ف. رجی ش    ) بإشراف ك. بین
 22 .(   مشروع تم تنفیذه بإشراف إ. داردییون (انظر ما سب
ان و ن. مارنر وٕاك 23  التعاون مع ف. ماتو ه و ب. جاییر،  الف ).X. Huangس. هوانغ (مشروع نفذه إ.    )، (انظر ما سب
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مي حث الذفإن أحد محاور  وعلى المستو اإلقل ضا یتعرض للساحل السور یهدف  ال تأثیر ازدهار  على فللتعر أ
ادل في حوض الم ان من حیث استعمال األراضي أو التطورالت العمراني. فدراسة  توسط الشرقي في عصر البرونز، إن 

ة المنشآت فهم أفضل  المرفئ حث الحاليآلالتي تسمح  النتیجة إحد مسائل ال مة هي  م المدن القد ة تنظ انت قد  ،ل و
مة في سورا انطلقت على مستو المملكة في إطار برنامج مشترك مدعوم من برنامج  ANR( 24دراسة البیئة القد

PaléoSyr.(  ة ة من هذه العمل ل جیدوقد جرت الحملة الثان مسح جغرافي أثر  2009في عام  ش ام  لمواقع مع الق
اس ونهر السن. وسنقدم هنا النتائج التي تم الحصول علیها في رأس بن هاني بن هانيارأس    . 25وتل سو

ر العدید من الدراسا اختتام هذه نقوش الت التي تتعرض للمواد األثرة والإن ذ ة المحفوظة في المتاحف السورة تسمح  كتاب
س هناك رها المقدمة، ول التفصیل سو النتائج التي تم الحصول علیها نتیجة 26لها مجال للتوسع بذ ، ولن نتناول 

حوث الخاصة  ات التي تمت في عام الال   .2009كتا

  

  البرونز الحدیثالمدینة في عصر 
  " السور" المسماةالورشة 

شی   )27البهلول خزامى المقدسي،ل (م
  
 

ل جنوب غتقع  وهي، 2010و 2009استمر التنقیب في ورشة السور في عامي  )، ثم توسع إلى الشمال 1رب التل (الش
حوث على مبنى من عص وقد .I 25(28و 25و H 23والشمال الغري (المرعات  زت ال م الكشف الحدیث تر البرونز ر

ل  2005عنه في عام  ي (الش حاذ التوسع إلى الجنوب من شارع القصر الجنو   ).2والذ 

شف الفناء الكبیر قد ف  ل XVIIIتم  ة التي تبلغ سماكتها من و جید.  ش قة السطح سم والتي  30إلى  20فتحت الط
ة من العهد الروماني،  ة  .Iلعدید من القبور في المستو تم اكتشاف او وجدت فیها قطعة عملة معدن تعود للمقبرة اإلسالم
قة. ل  150حتى اآلن الكشف عن م تو  التي تم التعرف علیها في حمالت التنقیب السا الخصائص  الرموسقبرًا. وتقدم 

 وجود متاع جنائز متواضع: أساور صغیرة وخرزات معالجنوب  نحو یتجهس المتوفي ي غري، ورأاتجاه شرق نفسها:
عض المسامیر التي تدفع لالعتقاد بوجود قطع ضًا  ة وسوار حلزوني من البرونز. وهناك أ ةة أزجاج     .)ناووس؟( ثاث خشب

                                                            

ل من ف. برمر و ب. جاییر 24  ة في الهولوسین"، برنامج یدیره  مة واستخدام األراضي في سورا الغر   ."البیئة القد
 .Maqdissi,  M. Leconte et  P. Carbonel-Ph. Goiran, B. Geyer, V. Matoïan, M. Al-N. Marriner, Jانظر ماسب 25 

ضًا  وانظر   .MARRINER  et al. 2012أ
ُتب عدة مقاالت عنها: حول صناعة النسیج في أوغارت ( 26  حوث الجارة التي  ، Matoïan et Vita 2009 et 2014ننوه هنا إلى ال

SAUVAGE & HAWLEY 2013) وحول الرسوم (MATOÏAN 2010, 2012b, 2013, à paraître a et b ; ONNIS 2012 وحول (
) وحول األواني المنقوشة MATOÏAN  2012a ; MONCHAMBERT 2012 ; CARBILLET 2013 ; MALLET 2013الفخار(

ات والمصنوعة من الترافرتان ( ة (LAGARCE-OTHMAN 2013الكتا ) وحول األوزان BIRON et al. 2012) وحول المواد الزجاج
)BORDREUIL  2012.(  
  ا، جبلة.المدیرة العامة لآلثار والمتاحف في سور  27 
 28 MAQDISSI  et al. 2007 et 2010-AL..  
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ل   : مخطط عام لتل رأس شمرا مع تحدید مواقع قطاعات التنقیب1الش

ة عام    عثة رأس شمرا).) (© 2010(الوضع في نها
  

ضم  ة ، من جهة، IIالمستو و قة سم ة مختلطة مط ل رة ع حجامن األنقاض التي تضم مواد أوغارت ة من  مشذ
ة  ة تراب ات الفناء مازالت على حالها ومنها أرض ، نجد ان ُبن اسات، ومن الجهة األخر ةالق و الحصى  مد مخلوطة 

ل  ة في عام 3(الش ل  2009). وقد عثر على هذه األرض عض4على ید من العاج (الش ة  ) المترافقة ب الكسرات العاج
ل    ) وخرزة من الخزف وقطعة من درع معدني وقطعة من إناء المرمر وطب من الفخار. 5وقالب للحلي (الش
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عة  2010وفي عام  ة الفناء تنظیفسمحت متا  المرحلةالى  دتعو  ألوانٍ من الكسرات الفخارة  عن العدیدالكشف  أرض
من الخزف المزن  أسطواني وختم-سهمذات طرفین عرضین ورأس  رقةمط-البرونزوعنصرن من  األخیرة من أوغارت

ل  ة (الش ل سم منح ب6بإفرز على ش عل وهو  ل یبین  ذلك نصب ممیز من الكلس یزنه ش اته لشخصین ر ) و
ل    ).7(الش

ة نحو الج ة الشرق ة الشمال ل قطر من الزاو ش ات التنقیب عن قنال تعبر الفناء  شفت عمل ة وقد  نوب الغري. وهي مبن
حدود  ال  ة وتقدم م ة المشو ة والطین ع مسیر ، سم 0,50مواد من الحجارة المشذ ها في الشرق خارج المبنى بینما وهي تتا

الغرفة دها في النج   .XIIIجنوب الغري متصلة 

التعرف على وجود خمس حفر (من  ، سمحت دراسة أرض الفناء  . ولقد بین تنقیب )9036إلى  9032ومن جهة أخر
شف إحداها رافقه إناء محطم من  90لقطرها  األقصى، التي یبلغ الحد و دس و شر ُم ل عظمي  ا ه قا سم، وجود 

سیني. إن مواد الدفن  وب قبرصي أحاد اللون والعدید من الكسرات العائدة إلناء م الخزف والعدید من الفخارات ومنها 
ان القبر المحفور في أرض الفناء یدفعنا لالعتقاد XVIIIفي الفناء التي عثر علیها  معاصرة لتلك ، إن م . من جهة أخر
عض المبنى هجرعد أنه قد حفر  عة تنقیب المبنى ستقدم لنا  حاجة للتدقی وال بد أن متا ظل تفسیر هذا االكتشاف  . و

ات.   اإلجا

اشرة شمال ا ضًا في فضاءین واقعین م ات أ ، الواقعة إلى الشمال الغري XIXفالغرفة  .XVIIIلفناء وفد تمت التنقی
ل ( الفناء ي هو  م). 1,55× 5مستطیلة الش حدود بواسطة ممر  XVIIIتتصل  في م. وهناك ممر آخر  1,25عرض 

قود عد.  الشمال  شف إلى فضاء لم ینقب  قاً ت XIX الموضعوفد بین  وجود . ونشیر إلى XVIIIالفناء  تطبمشابهًا ل ط
ورفي الجزء الغري من  ،)9030بئر ( ل یبلغ طول ضلعها نحو  خرزة ، ولهالموضع المذ وقد عثر فوق  م. 1مرعة الش

سرات  رافقهما العدید من  ة و ة أوغارت تا ة المرصوصة على ختمین أسطوانیین أحدهما منقوش  ة التراب ةاألرض  اط
سینی   . ىةم

ة ( 2,77الفناء بواسطة ممر یبلغ عرضه  XXوفي الشمال الغري تتصل الغرفة  عت ) تتكون من 9126م، وهو مجهز 
. ة علیها أثار الحر تل حجرة مشذ    خمس 

قع المدخل  س للفناءو عة   سمحتفي القطاع الذ غراً  XVIII الرئ ات التنقیبمتا الكشف عمل ه  عن العدید من  ف
ل  مثل هذا المدخل مرحلتین 8الدرجات (الش عتین من اإلشغال: تتمیز األولى بوجود قاعدة عمود ). و في  تزال المتتا
انها األصلي، ة م الجدار  8811األحدث تشیر إلى وجود تضی في الممر وٕاضافة جدار  وهي في حین أن الثان ملتص 

ن االعتقاد  .8812 م ل وعلى سبیل االفتراض،  إلى  XVIIIء من الفنا الوصول تسمحعمودین بوجود شرفة  أوليش
اشرة إلى الغرب. حدد  غرفة واسعة تقع م عتین مختلفتین من المبنى  جزئینبین هذا المدخل الضخم االنتقال  ورما  من طب
  إحداهما للجمهور واألخر خاصة.

مي العصر اإلسال جدیدة من اً قبور  I 25 NEو I 25 SEفي المرعین  ،XVIIIالفناء ولقد قدم تنقیب القطاع الواقع غرب 
قة من أنقاض مبنى عصر البرونز الحدیث تضم ترة وفخار  ن  اً وط ما بین وجود مرحلتین من الس وعناصر معمارة، 

الت جدیدةفي المبنى. وتتواف األقدم مع المخطط األصلي ل ة مع تعد إضافة العدید من الجدران ، ومنها لمبنى والثان
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ع التنقیب على الجدیدة.  ساعدنا توس جب أن  الت.و فة هذه التعد ظل مجمل المواد األثرة متجانسًا  فهم أفضل لوظ و
ة.وتضم من الفخار  سین ة والم عض المستوردات القبرص   المحلي مع 

انت مشغولة في المرحلتین. وقد اكتشف فوق أرضیتها  H 25 NE وفي المرع في الجنوب تم الكشف عن غرفة أخر 
ة المرصوصة ختمًا أسطوان ظهر نقشه شخصین واقفین (محاران؟) اً ًا مصنوعالتراب اتیت و ل  من الست ط بهما من  ح

ة ة متوازة مسننة ومتعرجة.جانب زخارف هندس    : دائرتان منقطتان الواحدة فوق األخر وخطو عمود
حاث التي جرت في عامي   يغرالشمال المن جهة، التوسع نحو الشمال ونحو  2010و 2009وفي الختام، فقد بینت األ

ن المبنى في هذا القطاع الشمالي. إن وجود المقبرة العائدة للعصر اإلسالمي ، ومن جهة أخر وجود العدید من مراحل س
طة في الفناء الكبیر  س ات جنائزة  حسب المواد، إلى الفترة نفسها التي استعمل فیها المبنى  XVIIIترتی عود تارخها، 

فة هذا ال   جزء الشمالي من البناء.طرح مسألة وظ
  

  
ل   والفناء ):صورة من الجزء الشمالي من ورشة السور (مأخوذة من الجنوب الشرقي نحو الشمال الغري :2الش

ة  مین والشارع إلىقع في الخلف  )، ب. ن. شانیيعثة رأس شمرا ©( ال
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ل   البهلول) خزامىعثة رأس شمرا،  ©ب (الشرق نحو الغر  مـأخوذة منصورة للفناء  السور:ورشة  :3الش

  
ل   )، أوغارت، ورشة السور، عصر البرونز الحدیث،RS 09/5ید من العاج (رقم الجرد  :4الش

ة (   البهلول) خزامىعثة رأس شمرا،  ©متحف الالذق
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ل  مثل  :5الش لقالب حلي  ة وش اتیتRS 09/3وردة (جرد رقم  سم غارت، ورشة أو - شمرا لورتیت رأس-، ست

ة (  البهلول). خزامىعثة رأس شمرا،  ©السورـ عصر البرونز الحدیث، متحف الالذق

   
ل  ل :6الش ة، ختم أسطواني من الخزف مزن بإفرز على ش  أوغارت، ورشة السورـ عصر البرونز-رأس شمرا سم

ة ( الحدیث،  البهلول).خزامى عثة رأس شمرا،  ©متحف الالذق
 

  
ل  مشهد دیني (جرد  :7الش  )RS 010/1رقم نصب من الكلس مزن 

 سم، أوغارت، ورشة السورـ عصر البرونز الحدیث، 44ارتفاعه 
ة (  البهلول).خزامى عثة رأس شمرا،  ©متحف الالذق
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ل  ة)(  XVIIIورشة السور: الفضاءات الواقعة غرب الفناء :8الش  الصورة األمام

ة) والفناء (  البهلول). خزامىرأس شمرا، عثة  ©(في الخلف
  

ابنینو   بیت 

نهوش اسمین  التعاون مع  شیل المقدسي  ان، م   )31ل. هیرفو و 30أموروس-و ف. أسانسي 29(فالیر ماتو

  

ابنینو أو القصر  عدةالمعروف إن الصرح  ن أو بیت  مس ات  ذلك القصر الصغیر، قد تتسم ي و شف جزء الجنو م 
ة وأوسعها في المدینة  ،إن نتائج هذا التنقیبلمنصرم. بیر منه في منتصف القرن ا اكتشاف أحد أهم األبن الذ سمح 
استثناء األرشیف  العائدة لعصر البرونز الحدیث التفصیل حتى اآلن  اشرة إلى الجنوب من القصر الملكي، لم تنشر  م

عود تارخه إلى العهد األخیر من مدینة  . وقد سمحت دراسة 32ناء وفي أطرافهاكتشف في الب الذأوغارت الذ 
التعرف على البناء  ابنینوالنصوص  ة مع33مقر للمدعو  حدود عام روفة من المملكة عاش ، وهو شخص  1200فیها 

الد ة 34قبل الم ره الوثائ النص ذلك في  أعمالرجل . وتذ ملك عالقات ممیزة في منطقة المشرق الوسطى ومصر و
  . وایجهقبرص 

عة للعمارة ولم تنشر  ة الرف فات عامة للبناء، وهي تشدد على النوع ثف للحجر المشذبسو توص استخدام م  المتمیزة 
حوض االستحمام المصنوع من  ولقبرن عمودینسقائف ثالث لو  ولوجود فناء مبلط عضها الیوم،  وٕانشاءات متطورة اختفى 

                                                            

 29 .   المدیرة العامة لآلثار والمتاحف في سورا، دمش
التحلیل المجهر للخشب، مخبر  30  ارس السادسة.UPMCخبیر    ، جامعة 
حوث  31  ة Archéorientأثار المشرق  UMR 5133الوحدة المختلطة لل حاث العلم ز الوطني لأل ة.جا- ، المر   معة لیون الثان
ة 32  ة والقبرص اللغتین األوغارت اإلضافة إلى وثائ  ة وٕادارة،  ة اقتصاد معظمه من نصوص أكاد ة. ونشیر إلى أن -یتكون األرشیف  ن المینو

س الثاني.  اسم رمس ة مصرة منها إناء  ف ة هیروغل تاب ضًا موادًا تحمل نقوشًا    المبنى قد قدم أ
 33 1990COURTOIS  .  
 34 Shapshu)-LACKENBACHER 2002, p. 23 et 202 (Yabni.  
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ة جنوب شرق  .21835في الموضع  الصخر الكلسي الناعم من النوع اإلیجي وهناك دراستان أحدث تناولتا المنشآت المائ
ن الحجر المشذبمن جهة و  36المس ة     .37البناء بخرجاتوالمقبب  فوق القبور المبن

عثة یتعرض لدراسة "المساكن الكبیرة"  2009في مدینة عصر البرونز الحدیث، فقد تمت في عام  وفي إطار برنامج جدید لل
اب ة هالعودة لدراسة بیت  ًا، للدراسة المعمارة نینو من قبل فر مشترك. ومن أهداف هذه العمل عة الجیدة، میدان و المتا

ات التنقیب في الجنوب.  ة واالنتهاء من عمل   التفصیل

عد التخلص من األعشاب الغزرة التي غزت هذا القطاع منذ سنوات عدیدة، استمر العمل بإزالة التراب والحجارة المتهدمة  و
ل  سبب 9(الش الجزء الغري  على 2009)، فقد اقتصرت الدراسة في عام 2م 1000المبنى (مساحته أكثر من  اتساع). و

ن. وتم شوفة إكمال من المس رة لمجموع اآلثار الم ارة حفر  الوثائ التصو ات  لدراسةات اخت أقدم احتمال وجود أرض
ل وأساس ش ة الكثیرة  خصوصًا في شارع القصر خاص في هذا المبنى. ولقد سمحت األعمال  الجدران والمنشآت المائ

ة  ح عمل ي بتوض اه من الفناء المبلط في الموضع  تصرفالالجنو ذلك  212التي تساعد على جران الم نحو الجنوب و
الوعة الموضع  ة من خالل     .214التصرف الخارجي في الساحة الشمال

ض ات انت دراسة هذا الصرح فرصة أ  يتم أخذ عینات من مال الجدران ف المعمارة:ًا إلتمام معارفنا في میدان التقن
 تسعة مواضع ومن ثم تحلیلها في المختبر.

 
ل  شاهد في المقدمة9الش ابنینو مأخوذة من الغرب نحو الشرق. و  مجموعة من : صورة لبیت 

ة  اء التراث المحفو  الحجارة المشذ نهوشعثة رأس شمرا،  ©(ظة لصالح مشروع إح  ).اسمین 
  

                                                            

 35 64-1240 ; YON 1997, p. 61-148 ; COURTOIS 1979, col. 1234-SCHAEFFER 1962, p. 121.  
 36 42-CALVET 1981, p. 40.  
 37 MARCHEGAY 1999  
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ة الحفرات، تم العثور على قطع عدیدة  مناس ماتیت جدیرةو تلك الوزنة المصنوعة من اله ات،   االهتمام على األرض
ل  ذلك ختم أسطواني 10(الش ل قضیب و ة (؟) من البرونز على ش ساو وزنها وزن الشاقل األوغارتي، وسب )، التي 

اتیت ا مشهد "الملك المنتصر" في وقفة مستوحاة ممن الست ل لذ نقش  ر المصر (الش د أغنى هذا ). وق11ن التصو
ي.  فر إلى الختم في دورةالختم مجموعة الجواهر المنقوشة التي اكتشفت في القصر الجنو ا أوغا وقد أشار ك. ش ، IVرت
اإلضافة إلى أرعة  مثل سفینة،  ل  ش ة أخر وهو ختم معروف مزخرف  ضاف إلیها 38أختام أسطوان ، والتي یجب أن 

ادین  التي النماذجالعدید من  ه هنا ألن زخرفته، التي تمثل ثالثة ص ستح اإلشارة إل ه. وٕاحداها  قاتلون نشرها ب. أمی
" ضًا من النمط "المصر   .39أسدًا، هي أ

 
ل  ماتیت (10الش ابنینو،RS 2009.9015: وزنة من اله  )، بیت 

ة (     ان)عثة رأس شمرا،  ©أوغارت، متحف الالذق   ف. ماتو

 

  
ل  اتیت11الش ابنینو،RS 2009.9019لورتیت (-: رسم لختم أسطواني من الست عته، بیت   ) وط

ة 217الموضع    .)ك. شوفال عثة رأس شمرا، ©(، أوغارت، متحف الالذق

  

ضًا لالكتشاف االستثنائي ي، لتمثال العمودقاعدة القرب من  219نقیب الموضع الذ حصل أثناء ت ،ونشیر أ  الجنو
اتیت (؟)  صغیر ) وهو على األرجح مستورد من مصر. وتأتي هذه RS 2009.9040( المزججناقص لقرد جالس من الست

ن. اثیل صغیرة) التي عثر علیها في هذا الملحجر وتما نم أوانٍ القطعة لتنضم إلى القطع المصرة األخر الفاخرة (   س

                                                            

 ,RS 19.193, RS 19.195, RS 19.196 : RS 19.192) وهما 214و  203اثنان فقط جاءا من داخل المبنى (الموضعان  38 
SCHAEFFER  1962, p. 146-147 et, pour les illustrations, p. 104, fig. 85, p. 132, fig. 112 et 113.  

 39 AMIET 1992, no 316. 
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ثف جدًا في الموضعین  بالتنقی انلقد  انها قد ا المن. فالجرار الكبیرة التي عثر علیه219و 216م ة في م قبون والمترو
ل  شفها (الش مالحظة التنوع الكبیر في أنما هذه األواني. وقد تمو  ).12تم  ة  ا األثرة معالجة تسمحت هذه العمل قا  ال

ة ة األثرةسمحت الدراسو  .2010في عام  ة  األول ات ا الن قا عضلل اتات  مالحظة  ا لن قا ا من الفحم الخشبي و قا ال
ة: الزتون (  .Lens culinaris(40) والعدس (vinifera itisV) والعنب (opaearOlea euغذائ

  

  
ل  ي من الموضع 12الش ابنینو، أوغارت 216: جرار تخزن في الجزء الجنو  في بیت 

  .)اسمین وخزامى أس شمرا،عثة ر  ©(

  

الت عة التحل ، فقد سمحت متا ة ومن جهة أخر  ,Quercus subgenus Cerrisالتأكد من استخدام خشب البلو ( الخشب

cf. infectoria Oliv., Chêne [Aleppo Oak, Cyprus Oak], Fagaceae ة المرور بین الموضع  211) عند عت
ذلك خشب األرز ( 212و ات لتكمل 219) ألحد أعمدة الموضع Cedrus sp., Cèdre, Pinaceaeو ، وتأتي هذه المعط

قطع خ ة من القصر الملكيتلك التي حصلنا علیها مؤخرًا والمتعلقة    .41شب

ة جنوب الموضع  عة الدراسات المعمارة وتنقیب المنطقة المبن ل جزءًا  229وستخصص الحملة القادمة لمتا ش ان  الذ 
ابنین ة الموضع من بیت  شف أرض ، سمح  حتاج  229و. ومن جهة أخر بإظهار قمة جدار تتواف مع وضع ساب 

عض الفئات من  ة ل النس انت قد بدأت  ة تستمر دراسة األثاث التي  التواز مع األعمال المیدان ة. وأخیرًا، و لدراسة تفصیل
   .42المواد

                                                            

ات قد عولجت في المیدان وذلك للعمل على تصدیر العینات الHerveux دراسة قام بها ل. هیرفو 40  انت الرسو تي تم الحصول علیها، والتي . 
حوث -ستحلل في المخبر األثر  ع للوحدة المختلطة لل اتي التا ة، Archéorientأثار المشرق  UMR 5133الن حاث العلم ز الوطني لأل ، المر

  (فرنسا). Jalèsومقره بلدة جالس 
 41 Asensi Amoros 2008 et 2013  
الزجاج قد ُدرست من قبل ). نذّ PRÉVALET  2012دراسة قطع المصوغات ( 42  أن القطع المصنوعة من العاج ومن المواد الشبیهة  ر هنا 

ة  ة  GACHET-BIZOLLON 2007(المواد العاج   ).MATOÏAN  2000والزجاج
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ل" المسماة رشةالو تنقیب    "الشارع الطو

ا س(ف. ماتو   )43ن و ف. أون

حث في عام  استأنفعد انقطاع دام لمدة سنة،  عة والثامنة) في ورشة  بحملتا التنقی( 2010ثم في عام  2009ال السا
ات عصر البرونز الحدیث األخیر. ل أساسي مستو ش ي للتل، وتناولت  ل الواقعة في وسط الضلع الجنو وقد  الشارع الطو

ستین:  عملیتین رئ ام  تشف في عام 3150من جهة تنقیب بئر الماء (تم الق من المبنى  3149في الموضع  2007) الم
B شف المبنى (أ عة  ، متا   .45ونحو الشمال 44نحو الشرق  Bنظر الحقًا) ومن جهة أخر

ة الحملة  ه 2007ولقد تم تحقی االتصال في نها  في الجزء الشرقي من الورشة مع قطاع الخندق جنوب المدینة الذ نق
الو في عام  فر ونشره أ.  ة199446ك. ش قات السطح ما أن الكشف لم یتم سو للط ا . و انت العل عة التنقیب  ، فإن متا

ةتهدف إلى  شوفة في خندق جنوب المدینة  Bللمبنى  التعرف على الحدود الشرق اني الم ین الم وفهم العالقة بینه و
ل    ).13(الش

الحجارة ذات الحجوم ان تنقیب آثار عصر البرونز ال بیرة  ثافة  ام ( عة الر سبب طب حدیث األخیر عسیرُا ومعقدًا 
  الكبیرة) ووجود العدید من الحفر واالنشاءات األقدم. 

ات التي تم الحصول علیها أن المواضع الواقعة إلى الشرق من الورشة (  3174و 3173و 3177ولقد بینت المعط
ن Bارة مختلفة عن تلك التي عرفت في الغرب (المبنى ) تعود إلى وحدة معم3161و 3193و ون من المم ) دون أن 

ل    ).14التأكید، في الوقت الحاضر، أننا أمام صرحین مختلفین (الش

حده من الشرق الجدران 3148إن الموضع  ان مخصص على األغلب للحیوانات و نا قد اقترحنا تفسیره على أنه م ، الذ 
سبب الُحفر. وهذه األخیرة ا 3199و 3196و 3208 ة صلة مع الفضاءات الواقعة إلى الشرق.  اللمخرة جدُا  تملك أ

شف تنقیب الفضاء  بیرة تحتل  3148ولقد  ز امل عن وجود حفرة  ي الجزء المر وهي  ،مادةتأتي أحدث  ومنهوالجنو
  .47من عهد اإلمبراطورة السفلىقطعة نقود 

ط ونة من مو الوحدة المعمارة الشرق ترت استثناء المة، الم اس صغیر  ال نعرف الحدود ( 3174وضع اضع ذات مق
ة للموضع  قع في خندق جنوب المدینة3161الجنو الو( )، بإحد الغرف في بناء   في Cالبیت  )1994عرفه أ. 

ل والموضع 3174) بین الموضع 3179ما تم التعرف على ممر ( .Xالقطاع   . Cمن البیت  22 في ورشة الشارع الطو

 

                                                            

 43 Lyon 2 –UMR 5133 Archéorient, CNRS .  
  .C3m2, C3m3, C4m1, C4m4, C4m2, C4m3, C5m1 et C5m4المرعات  44 
  .2l2, C2k4, C1k3, C1k4, C2k3Cالمرعات  45 
 46 CALLOT 1994.  
 47 . رنا العمی الو الذ نقدم له ش ه  فی   تعرف وضعه أول
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ل  ة13الش ل مع خندق جنوب المدینة في الخلف  : صورة للقطاع الشرقي في ورشة الشارع الطو

  .).ن. س-ب.، عثة رأس شمرا ©(

 

  
ل  ل:: 14الش  صورة للقطاع الشرقي في ورشة الشارع الطو

ة  3174في مقدمة الصورة الموضع   3177و 3173الموضعان وفي الخلف
  ).س. ن-.ب شمرا، أسر  عثة(© 
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ل ل،)RS 2010.3114-3115منجالن من البرونز (: 15 الش   ، ورشة الشارع الطو
ة3193الموضع     ).س. ن- .ب شمرا، رأس عثة(©  ، متحف الالذق

 

سبب الُحفرإن الجدران التي تخرب معظم ة 48ها  ش، مبن ائز لألبواب.  الد ر إن الممر والحجر المشذب المستخدم 
ة، وهو یتكون من مستو  3193و 3174بین الموضعین  3202 مًا معمارُا عند مستو العت قدم تنظ هو الوحید الذ 

فترض التحلیل األولي أن الغرفة  زة أعلى من االثنتین الجانبیتین. و انت تملك  3193مزدوج من الدرجات مع درجة مر
فة خاصة، رما  سبب الكثافةمستودع للموادوظ ة للمواد التي قدمتها  ، وذلك  م المعمار الخاص عند االستثنائ والتنظ

  ها.مدخل

ل عام، سمح تنقیب ش ة  و اكتشاف أواٍن منزل  أمفورات  جرار(المحلي والمستورد  الفخار منالقطاع الشرقي من الورشة 
)و  ار ما تم الع أ ارات التي سقطت من الطاب العلو والمتحطمة على األرض.  ثور على العدید من القطع في االنه

ل خاص في الموضعین  ش ات الفاخرة و اط سرات من أواٍن من الفخار 3177و 3193وال . وقد قدم األول خصوصًا 
ل  المطلي املین من البرونز (الش ) من 15ومن صخر الترافرتان والعدید من القطع المصنوعة من "الخزف" ومنجلین 

ل الذ أن ،3177تنقیب الموضع  إن. 49رتولى في أوغاحمالت التنقیب األ معروف منذنمط  الوعة والذ تتش ه  شأت ف
ة قة من مادة جص اء أخر جعًال من الخزف تجثم فوق فراش من الحصى الناعم أرضیته من ط ، قد أعطى من بین أش

ار تعدیل من  ل عجل من البرونز مع ع ل  الرصاصسطحه تالف جدًا ووزنة على ش مطاب لذاك الذ  )، وهو16(الش

                                                            

ي من الموقع.  48  رة الحدیثة التي تحتل الجزء الجنو اإلنشاءات العس   معظم هذه الحفر لها عالقة 
 49 SCHAEFFER  1937, p. 144, fig. 9.  
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ز المدینة 1979اكتشف عام  ضا . والحظنا، وختم أسطواني50في مر بیرة من  أ ثافة  اءوجود  المصنوعة من العظم  األش
عضها ممیز (قطعة من  ل طولي).والعاج، و ش طة نصفها قرن مقطوع  ل  ة على ش   عل

  
ل ة وزنة: 16 الش ار مع البرونز من حیوان   الرصاص من تعدیل ع

 )RS 2010.3226(، ل، الشارع ورشة   ،3177 الموضع الطو
ة متحف    ).زلف. س شمرا، رأس عثة(©  الالذق

  

شهد على العالقة مع  سیني وقبرصي. وهناك جزء من القطع  ل خاص م ش إن مصدر األواني الفخارة المستوردة هو 
الجعل المذ اإلناء المصنوع من الترافرتان وقطع من الخزف  ة من مصر،  قًا وسلسلة استثنائ  تثالث قالداور سا

ل عنقود عنب من الخزف وحید اللون  ل األزرق -الرماد مستوردة على ش املة ماعدا أنها فقدت نظام 17(الش ). وهي 
قها، وهو رما  ارة عن تعل ما یدل على ذلك نموذج محفو في متحف اللوفران ع ة  . وهناك قطع أخر 51حلقة معدن

الغطاء و من الخز  منتج شرق أوسطي،  ازلمن ر بنماذج ّ كسرة من لوح تزیني یذالف یجب أن ترط    .52تل 

لعب الموضع  ه. ونشیر 3174و ط  الوصول إلى الغرف التي تح سمح  ز الذ  عاد الكبیرة، دور الفضاء المر ، ذو األ
ح مقعدإلى وجود  شر جمبني  ن تص الد م ان لالجتماععلى طول الجدار الشرقي. هل  ولقد في هذا الفضاء؟  53ور م

                                                            

 50 32-g. 31CHAVANE  1987, p. 368, fi.  
 .BOUQUILLON & MATOÏAN  2007; MATOÏAN  2008aانظر  51 
  .p. 140, fig. 10 : c-BADRE & GUBEL 1999 ,2000انظر 52 
 53 MATOÏAN  2013.  
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بیرًا من المواد  ة تجمعًا  اإلضافة إلى التي أعطى تنقیب األرض نالحظ  ،. فمن جهةثیرة موادجاءت من سقف الغرفة 
ازلت  وهاوناترحى الطحن ( ، هناك أدواتوجود مواد للزنة (خرز قالدة مصنوع من مواد منوعة)، ومن جهة أخر  من ال

  املة). إحداها

  

  
ل ل على قالدتان: 17 الش   )RS 2010.3021 et RS 2010.3054( عنب عنقود ش

،- األزرق  اللون  وحید الخزف من ل، الشارع ورشة الرماد   ،3193 الموضع الطو
ة متحف   .).س. ن-.ب شمرا، رأس عثة(©  الالذق

  

شف العدید   عة  متا من الغرف من البناء التي تم التعرف علیها أثناء لقد سمح التنقیب في القطاع الشمالي من الورشة 
ما الموضع  قة، وال س ان للتخزن یتصل مع الفضاء 3100الحمالت السا ه على مجموعة  3196، وهو م الذ عثر ف

ح المناجل ة لها عالقة مع ورشة لتصل ة الموضع 54من المواد الصوان  جرار التخزن من خزنت العدید 3100. وعلى أرض
قةوسط  ) المحطمةPithoi( رةالكبی ام الغني  ط ل من الر حاجة للتحدید )، ما18الرماد (الش ا مواد  یزال مصدرها  قا )

انت ة  ة) التخزن أوجرار ضمن  عضو اب مواد خشب ة تأرع تفاحاان قد عثر على  3135. وعلى مستو ال  ،زخرف
ل  اثالث منه عض الُكتاب  من الخزف. وهناك ة) وواحد19حجرة (الش م، ف تفسیر لهذه المواد في الشرق األدنى القد

أنها قط المعداتبناًء على المقارنة مع أنها من لوازم العرات فسر  قولون  اب عةالمصرة، وآخرون  . وفي 55من مزالج ال
ة مرجحة أكثر. أنیبدو الحالة الراهنة،  ة الثان   الفرض

  

  

  
                                                            

 54 41-MAQDISSI & al 2010, p. 38-E. Coqueugniot in AL ما قدم تنقیب الغرفة ة. 3100.    العدید من الشفرات الصوان
 55 205 (avec références)-b, p. 201MATOÏAN 2008.  
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ل  ل، 18الش   ، صورة مأخوذة من الشمال نحو الجنوب،3100الموضع  ،Bالبناء : ورشة الشارع الطو

اب  ة التفاحاتالذ اكتشف في مستواه  3135في طور الكشف، مع ال   األرعة الزخرف
س). ©(   عثة رأس شمرا، ف. أون

  

  
ل  ة الحجرة ( : إحد التفاحات19الش   )RS 2010.3378الزخرف
اب  اي عثر علیهالت   ،Bفي البناء  3135أثناء إظهار ال

ل (   ن. س.).-عثة رأس شمرا، ب. ©ورشة الشارع الطو
  

شف العدید من االنشاءات التي تمت  تعل األمر أوال  هجرعد وقد تم  ة في عصر البرونز الحدیث األخیر. و األبن
الن) C4m1المرع ( 3194و 3143بجدارن،  ة  ش بلغ ارتفاع قاعدة فوق أنقاض البرونز الحدیث. و  ومشیدانقائمة زاو

حر 3143الجدار  ات البرونز الحدیث في هذا  70م، أ نحو  17,94 عن سطح ال سم أكثر من االرتفاع المتوسط ألرض
القرب من هذین الجدارن كتشافاال إنالقطاع.  ا بهمادون  ،الذ تم  ر المصنوع من عجینة كسرات من الفخا، لارت
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 للتساؤل عنرار العائدة لعصر الحدید یترك المجال مفتوحًا، في الوقت الحاضر، الج أعناقدة قطع من حمراء ومنها ع
  .تلك الفترة في هذا القطاع من التلوجود انشاءات تعود إلى 

 

انقبران  2009وفضًال عن ذلك اكتشف في عام  ش واتجاههما شرق  مبن شبهان تلك التي -حجر الد غرب، وهما 
اً ان ) قبر فرد 3166األول (اكتشفت من قبل في هذه الورشة. و  في طرفه الشرقي (ارتفاعه  3137ضمن الجدار  مبن

ان قد اكتشف أثناء تنقیب الموضع 3204سم). والقبر الثاني ( 17,65أقل من  ل  3136)  خالف القبور 20(الش ). و
، فالقبر  أن والجسدان یبدوانلشخصین ضم رفات  3204األخر  ووملتٍو نح الشرق  من جهة ، والرأس دائماما مروطانهو

قة.  مماثلة- شفرة خنجر من الحدید -الشمال. واألداة المرافقة لكل منهما ضا لالكتشافات السا   أ

  

  
ل  ع: قبر 20الش ل، دما    أوغارتي (عصر الحدید؟)، ورشة الشارع الطو

  عثة رأس شمرا، ف. أو.). ©( 3136 ، الموضعBالبناء 
  

ون هدف الحمالت القاد شف البناء وس عة  ن أن  في Bمة، من جهة، متا م ة التي  الشمال وذلك لتحدید حدوده الشمال
ع التنقیب في الجنوب وذلك  ، توس ز المدینة، ومن جهة أخر تكون الساحة الكبیرة التي ُشف قسمها الشرقي في خندق مر

اتجاه التي اكتشفت في القطاع الشرقي من ا للعثور على حدود الوحدة المعمارة قدم توسع التنقیب،  جب أن  لورشة. و
ة عصر البرونز، وأن  عد التدمیر الذ عرفه في نها ن هذا القطاع، وذلك  ات جدیدة حول إعادة س ُیزودنا، الشمال، معط

ل دقی  ش ي نؤرخ  ة  ات زمن معط  هذه العناصر المعمارة.لما نتمنى، 
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لفي ورشة الشارع ال 3150تنقیب البئر    طو

ان، ل. هیرفو)56(ب. جاییر   ، ف. ماتو

  

ه. وظل مغلقًا منذ  3150ان البئر  ان ف ار البناء الذ  سبب انه ل قد اكتشف مغلقًا ومختومًا  في ورشة الشارع الطو
ضمه. ذل دة وذلك لفهم البناء الذ  ه مؤ مأله. إن الفائدة من تنقی فقد زد على ذلك، ك الحین محافظا على الماء الذ 

ات الطلع  ة وح ة ومعدن ات ات التي تمأل قاع البئر على مواد ن اتي  التي ستقدمعثرنا في الرسو معلومات عن الغطاء الن
عمل لصالح نشاطات تتم في الجوار. ه البئر  ان ف عثة رأس شمرا  في العهد الذ  التعاون بین  ة  وتمت هذه العمل

ان ) اPaléoSyr )ANR SHS 3 2010رنامج و  ة إ مة واستعمال األراضي في سورا الغر لمخصص لدراسة البیئة القد
  الهولوسین. 

ان الماء على عم  عد تحدید ارتفاع  6وعندما فتح البئر  حر على السطح العلو لم  0م،  البئر. إن  خرزةعن سطح ال
ة  ات الخصوص اه عدیدة: العم (بدأ التنقیبالصعو ة لتنقیب بئر للم م) والوجود الدائم  11,3-على ارتفاع  المصاح

فة والعمل الشاق واألمان.  اه یتطلب الضخ والرواسب الموحلة واإلضاءة الضع   للم

قًا في خندق جنوب قد بینت وجود منشأة البئر  فيالمالحظات التي تمت إن  مختلفة عن تلك التي لوحظت سا
ول ا57األكرو الم ان هذا األخیر یتغذ  ة قلیلة السماكة . في الواقع،  قة جوف  صخر رمليموجودة في الرمالت (ه من ط

اني الیوجین؟) الغني ث ان یجر في الصخر الكلسي ( ). وفي هذه الحالة الجدیدة، لم یتم التأكد من وجود رملة، فالماء 
  التشققات.

ل غیر منتظم  5,7م إلى  5,5البئر مبني، تحت الخرزة وحتى عم من  ش من صخور متنوعة  المأخوذش حجر الدوم، 
لس،  الكلس(رملة،  ل ، ألواح من الحجر الرملي، الخ.)مشوب  ًال أو خام (الش قة 21، مشذب قل ). وتحته تظهر الط

ة  اه، وهو تالكلس قة الم یل المشققة التي تحو ط حدود ش ك  ًا ( 2سم غطي  7,5-  م إلى 7,4- حتىم وسط م)، لكنه 
ًا المارن الذ ًا. وتحت مستو 9-ر حتى ظه محل ة یوجد المارن اإلیوسیني، الذ حفرم تقر اه الجوف ه الم خزان البئر  ف

ه التنقي، أ  ستمر حتى العم األقصى الذ وصل إل   م.  13,45والذ 

بلغ قطر البئر تحت الخرزة  ًا، حتى عم  م فقط 0,6و صل قطرة إلى م 2تقر التوسع حتى  عد ذلك  م عند  2 ثم یبدأ 
ل عام حتى العم األقصى الذ یبلغ  6عم  ش ه  حافظ عل   م.  13,45م، وهو عم 

ذا فقد اقتصر التنقیب على ات وه ًال من  13,45- و  11,3-المتراكمة بین  الرسو الحجم أقل قل مثل  . 3م 7م، وهو ما 
قات سماكتها  ًا. وقد تم 10ولقد اعتمدنا أخذ ط ات أو غرلة الرس تسم تقر فهاو ة  تطو ة والحیوان ات الستخراج المواد الن

قة حصلنا علیها ل ط ة. ومن  اً  100تم أخذ  ،واألدوات الصوان ات الطلع  غ تقر حث عن حبی ات لل من الرسو
ات المستحاثة و  رو    ).Phytolithes(الم

  

  
                                                            

 56 Lyon 2 –CNRS, UMR 5133 Archéorient, CNRS .  
 57 CALVET & GEYER 1987.  
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ل ل الشارع ورشة ،B البناء ،3150 البئر داخل: 21 الش ل بنيم جزء. الطو   منتظم ش

اه مستو ( المتشق الكلسي الصخر فوق  الحجارة من ة الم   ).جاییر. ب شمرا، رأس عثة) (© الجوف

  

ین  ان الراسب رماد 12,7-و 11,3-و ع لِ  ذا اللون  أمغر اً م،  ضم قطع-مونيطا من  دسمیترهأحجام  اً غضار 
ت 11,7-الكلس والمارن والرملة. وابتداًء من  ة، ل من الرملة مقصوصة أو م ظهرت  ار  جاءتمشذ على األغلب من انه

دءًا من عم الجدران التي تطل على البئر.  ة غیر محترقة. من عوارض وأغصانطع م ظهرت ق 12,15-و وقد  خشب
ما أخذت عینات منها لتحدید  اسات هذه األخشاب وصورت وحفظت في الماء.    . الحقًا) وتأرخهاانظر ( نوعهاأخذت ق

ین  12,7-وابتداًء من عم  ة. و الرغم من وجود مسحة من اللون األغبر) ورط ة أكثر فأكثر ( ات رماد ح الرو - م تص
ات األعلى. 13,45- م و 12,7 المستو ل واضح مقارنة  ش ة  ات ة الن ة فحم الخشب والحبوب والمواد العضو م   م تتزاید 

س 13,45-ولقد توقف التنقیب على عم  ة تمر أثناء الحملة م، وس فتح نافذة على فترة من لهالثان ة  . وتسمح هذه العمل
ة وتثبت وجود  م للمنطقة الساحل اتي المتوفر في إطار مدینة من عصر البرونز الذ  منجزء التارخ البیئي القد الحشد الن

شف التحلیل األ ه. وقد  ة الكبیرة، الذیجب التعرف عل ات ا الن قا اتات برة ر في الموقع أجولي لل ، وجود حبوب لن
ان (ة(مبلل ات من الجل قول ذرة  ذور عنب و ة داجنة (متفحمة ومبللة): نو زتون متفحمة و اتات غذائ    )..Pisum sp) ون

 

ل مبلل أ ش ضًا حضور للخشب (  حصل فیها، في أوغارت، على هذا الكم منمتفحم). إنها المرة األولى التي نو وهناك أ
 ).Quercus f.c( واالنواع المعروفة هي البلو متساقط األوراق من خشب البناء (قطع عدیدة من عوارض).العینات 
ل  ر األسود (.Tamarix sp) والطرفاء (22(الش  .Olea europaea var) والزتون (Pinus nigra) واألثل أو الصنو

europaea(58 سرات جاءت من القصر التي جاءت لتنضم ، ألنواعالتحدیدات ل. هذه إلى تلك التي تمت مؤخرًا على 
ي، انظر أعاله)، 59الملكي ابنینو (أو القصر الجنو ات المعمارة، تسمح بتعمی معارفنا  ومن بیت  ضًا  وهيالتقن تقدم أ

                                                            

ر والزتون في نصوص رأس شمرا 58  ر البلو والطرفاء والصنو ة لذ   .CHANUT  2000أوغارت، انظر - النس
 59 ASENSI AMORÓS  2008.  
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ات المؤشرات عن استثمار  طةغا ات مع الوثائ النللحصول على أخشاب البناء. إن مقارنة  المح ة هذه المعط  تبینص
ضًا  انت النصوص تقدم المعلومات. وفرة أ ور في طقوس الشعوذة، فإن  الطرفاءوتجدر اإلشارة إلى أنه إذا  خشب مذ

ار تبین أن قدمها تنقیبالنتائج التي  ضا خش هاآل   میدان العمارة.في  مستخدماُ  اً ان أ

  

  
ل  ة (22الش   ،3150ستخرجة من البئر ) غیر محترقة مQuercus f.c: قطعة من عضادة خشب

ل).  البناء،( ع (ورشة الشارع الطو ان). ©نصف جذع مع قطعة تجم  عثة رأس شمرا، ف. ماتو

 

 

  منطقة شرق القصر الملكي

الو ه  فی   )60(أول

زت األعمال التي تمت في إطار حملة  متد شرق القصر الملكي.  2010ر ني الذ  على القطاع المسمى الحي الس
س حونوضح على ا أنه ل ًا  اً لفور،  ن في. أما  ماس ل  ش ه الكلمة، وٕانما قطاع من المدینة وضع المنقبون حدوده  تعن

ل أساسي من  ش ون  ما أنه م ضًا غیر مالئمة، و ني"، فهي أ ة "س ة لتسم عته ، فهو المنازلالنس نيطب  .س

ة  فة إلى حد ما والتي من أو أقسام من مقاسم تفصل قطاعاتلقد تعرفنا هنا على ثمان ث ة شوارع   أنالمفروض ها ش
ل  یتطاب مخططها مع عمراٍن أقدم و مجموعة أ ، استطعنا عزل نحو ثالثین منزالً القطاعات. وفي داخل هذه )26(الش

عضها، الواقع على أطراف منطقة التنق ان الیب، غمنازل والتي  ما یوجد مبن صعب تعیین حدوده.  امل و  تزال یر 
عتهما تنتظر ال سا منطب التأكید ل ") ین (انظر "مبنى االناءزلتحدید، ولكنهما    .61الحجر

ة التسلسل الزمني، یوضح هذا القطاع تمامًا الفترات الهامة التي  ة عصر البرونز الحدیث في  وسمتومن ناح نها
شدة األولیتانفالفترتان  أوغارت. الد في منتصف القرن الثالث عشر فصل بینهما الزلزال الذ ضرب المدینة  ، قبل الم

                                                            

 60 Lyon 2 –UMR 5189 Hisoma, CNRS .  
 61 CALLOT & CALVET 2001.  
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ًال. وٕالى  IIوسنالحظ دون مفاجأة أن الفترة  تتواف مع التي  )IIIإضافة مرحلة ثالثة (الفترة  تجبهذا، هي األفضل تمث
عد التهدم  الد. القرن الثاني عشرفي مطلع  النهائيمرحلة استخدام جزء من خرائب المدینة    قبل الم

ٍ للمنازل، وذلك ألن  صعب وضع نمطٍ  ًا و  ًال منهادقی ر األنما عاش تارخًا معقدًا نسب ن ذ م ًا مختلفًا. ومع ذلك  غال
سة التي التقیناها:    الرئ

فة.  Iمنازل الفترة  - الت طف  التي بنیت من جدید إثر الزلزال مع تعد
 . II في الفترة بنائهاإعادة التي ُوسعت أثناء  Iمنازل الفترة  -
 .II سمت في الفترةالتي قُ  Iل الفترة مناز  -
 ي.عاد بناؤها عند التهدم النهائالتي لم ُ  Iمنازل الفترة  -
ان ُ  Iمنازل الفترة  - تملة عند التهدم النهائي. IIفي الفترة  عاد بناؤهاالتي  انت عیر م  و
امل في الفترة  - ل  ش ة   .IIالمنازل المبن
تملة ا IIمنازل الفترة  -  لبناء عند التهدم النهائي.التي ظلت غیر م
ة للفترة  - عثرة في خرائب ما، بُ IIIالنس عض المنازل الصغیرة الم زالت صالحة لالستعمال. وفي أماكن  نیت 

طة للحیوانات. س ة سو حظائر  ، لم تكن األبن   أخر

ل عام نفسه  إن ش م الداخلي لمعظم هذه المنازل هو  زالذ عرفناه في قطاعات أخر (التنظ المدینة والمدینة  مر
ة). ففي الطاب األرضي، نجد أن المدخل ون رواق  هو الجنو قرب من هناكودائمُا م ال"لقسم  درج. ما   تحتله "الستق

ة تشرف على غرف ملحقة. وتتواجد فتحات اإلقاعة  ة  نارةأساس ة والتهو االسقف ان تقر ل م استثنافي  عض  ء. و
ما تم التعرُّ تملك هذه المن ،الحاالت هفًا جنائزًا.  قة خاصة (ازل    ).اثنتانرما و ف على حد

المقابل یبدو أن وجود  ًا، و قًا علو ل هذه المنازل تملك طا د أن  بدو من المؤ   أمر استثنائي.  انث طابو

ان لي  اً مخصص اً أخیرًا، یجب طرح مسألة المطبخ. إذ ال یوجد في أ منزل م اب  ة لهذا النشا (غ للموقد)، وٕان فرض
ار.  عین االعت ، أو حتى على السطح، یجب أن تؤخذ    وجود مطبخ في الطاب العلو

م هذه المنازل یبدو واضحاً  ان تنظ ة ومع ذلك، حتى لو  فة فا لمحددة ، ما یزال من الصعب منح وظ لمختلف جید  ش
جب االعت نشطةاألماكن والتي تسمح بتحدید أفضل أل ثیرًا في هذا أصحابها. و أن المواد التي عثر علیها لم تساعدنا  راف 

فات. استثناء المنازل الثالثة التي قدمت األرش   الخصوص، 
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ل   : مخطط عام لقطاع المساكن شرق القصر الملكي، أوغارت26الش

الو). ©(  ه  فی   عثة رأس شمرا، أول
  

  التطور العمراني للحاضرة

  قطاع معبد داجان

ه(ف. ماتو اری ه62ان، م. المقدسي، أ.    )63، ك. سوفاج

  

ول معابدمسألة أصل إن  فر،  للمنقب ك. ووفقاً  عصر البرونز.لفهم تطور مدینة أوغارت خالل  جوهرة األكرو فإن ش
سها  ط البرونزإلى عود تأس الو الذ استكملوهو تأ، II64 الوس ه  فی ضًا أول ثنین الة الدراسة المعمار مؤخرًا  رخ اعتمده أ

انيمن  هولكن  .65الم ان في فضاء لد قاً  هل هما مبن فة مقدسة و  مس ادة أماكن  هل خلفاوظ ة على هذه أقدمع ؟ لإلجا
عثة في قطاع معبد داج 2008تنفیذ برنامج جدید في عام تم البدء ب، التساؤالت ة لل ة مشتر اق عمل ل ان في س (الش

23.(  

  

                                                            

 62 Lyon 2 –UMR 5189 Hisoma, CNRS .  
 63 Lyon 2 –UMR 5133 Archéorient, CNRS .  
حسب نمط  64  ون معبد داجان أقدم  ن أن  م عتبر أن المعبدین قد تأسسا على نحو ظاهر في العهد نفسه، ومع ذلك  ان  فر  أن ك. ش ر  نذ

البنى ر  ذ م ( البناء، فهو "ضخم" و ة من عصر البرونز القد   ).   COURTOIS  1979, col. 1195-1196المجاورة التي تعود للفترة النهائ
 65 CALLOT 2011.  



27 

 

  
ل  ع لمعبد داجان : صورة23الش امل مأخوذة من الشرق،    2010للقطاع في عام د تنظیف 

 عثة رأس شمرا، ب. ن. س.). ©(
  

  يشمالالالقطاع الشمالي الغري و 

 
زت  أجرت التي  المعبد. ولقد سمحت أعمال السبرعلى منطقة الشمال الغري والشمال من  2009و 2008عامي  حملتار

ة للمعبد عل حدوراألبناء بین  بتأكید المعاصرة 2008في عام  تسمى  مجموعة المساكن التي وٕانشاءى الواجهة الغر
س الكهنة"مساكن  حوث على 2009في عام ). و Syria 2010المعبد (لى الغرب من الواقعة إ "رئ زت ال طول، ر  منطقة 

اشرة من المعبد-شمالحوالي عشرة أمتار  ان جنوب، الى الشمال م قا وٕالى الشرق من م  الحفراتا عرة نقل 
)Decauville.(  اني األثرة ةإن الم حدود، 1935في عام  المنق ة م 2,30 والمحفوظة على ارتفاع  القمة الحال  مقارنة 

ارات  مدفونة انتللمعبد،  اتي الغطاء الوأكوام األنقاض و تحت االنه  .الكثیفن

ل من شمال وٕالى ال ة،المعبد  ةلواجه وازٍ م، (203)جدار طو انت هناك  الشمال تجمعات لأو  تعود لتجمعفضاءات رما 
ة ن ات تم التعرف على ما  عصر البرونز الحدیث تم الكشف عنها.من  س اتعدة مستو جدر لطفل وقبرٍ  من األرض . و

ضًا   .66الثالث تبو أمنحفرعون الاسم على جعل من الخزف تنظیف السطح،  العثور أثناءأنه تم اإلشارة أ
اشرة أسفل  التنقیبأظهر  ،م 4,30 حواليعرضها مساحة  في 203ر دیني والجداالمبنى الین و  حدود توقف التنقیب م

شر من جهة، ه ك. ف قوم  ان  ا  الذ  الحجرقا ، جهة ، ومن مضمون یزال تأرخه غیر  ال لفضاء مبلط  أظهر أخر
  .خندق أساس الجدار الشمالي للمعبد

  

  القطاع الشمالي الشرقي والشرقي

 
ةاالكتشافات األكثر إن  حث أوال على منطقة تقع  .2010حملة عام خالل  المعبدشرق  قطاعفي قد تمت  أهم ز ال وتر

ل ( اً حجر وجود ستة عشر بتمیز وت المعبد. مقصورة الرب فيإلى الشرق من   ةراع ةالعلو حفر  هاوجه ضم )24الش
                                                            

ًا بدراسة الخنافس في أوغارت.حسب  66    قراءة ب. الغارس التي تقوم حال



28 

 

ا  قالزوا فتها حتى اآلن،ة إلى حد ما لم تحدد عم ات وٕاحد وظ ن الفرض م ة. صبلنُ تكون قواعد  أن هو أنه   دین
ة من  األول، سبران أجر  هذه المنطقةالدقی لعد التنظیف و  ة الشرق ة الجنو شرق قطاع القواعد اآلخر المعبد، و في الزاو

ورة قاً  المذ قات األثرة في  قدمتقد لو  .سا اشر مع قواعد التصال ذات االالط فخارة تعود لعصر البرونز  مواداً  الُنصبم
افتراض، الحدیث سمح  انت قید االستخدام في  وهو ما  ة هذه القواعد  معبد في الوقت نفسه مع ، تلك الفترةأن غالب
  داجان.

  

  
ل   " شرق المعبد المسمى "داجان" الُنصب: صورة لـ "قواعد 24الش

ه شمرا، رأس عثة(©  اری   ).أ. 

  

  
ل  ة لمقصورة الرب في المعبد المسمى "داجان" مع الجدار الداخلي: صورة للوا25الش   جهة الشرق

  عثة رأس شمرا، ب. ن. س.). ©(
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ان عرة ا الحفراتنقل  وفي شمال هذه المنطقة، في م قوم  يالت شغالاأل التي وضعت أثناء قا فر، بها ك.ان   بین ش
انها أن التنقیب انت ال تزال في م قات األثرة  ات (. الط شفها والجدران النُصبقواعد فالبن لتعقد إلى جاءت ) التي تم 
انت  رماالمعبد  اتساأسأن  لالفتراض إلىوتدفع الزمني للقطاع الشرقي من المعبد،  وللتسلسل تصورنا لإلنشاءاتحد ما 

ااألصل في مردومة  شف الجزئ ون  قات تحت موقع المزد من . وس سةداف األهمن  واحداً العرة ط   .للحملة المقبلة الرئ

زت  ة الثالثة، ولقد ر اشرة إلىالعمل  هذا غزاوقد  .المعبدالشرقي لمقصورة الرب في الجدار على قطاع شرقي الشمال،  م
ارتفاع سنوات عدیدة منذ  األخیر ات العلی  حدود  2,5دغل واسع من ن اتات 2م 100م وعلى مساحة  . إن هذه الن

فة، الُمزال ة ة الكث اني الواقعة خفى واجهة ت، الحملةفي بدا اإلضافة إلى الم ًا) التي  2,5-( في األسفل منهالمعبد  م تقر
فر.   شفها ك. ش

ة ولقد تمت اإلشارة، على المخطط الذ ُنشر  عة ( الحملةفي نها  الرب،مقصورة الوجه الشرقي من  )، شرق 1935السا
ر المنقب .المعبداتجاه عن  اتجاهه الذ یختلفو ، شرق -نوبج-جنوب/ غرب-شمال- یتجه شمالإلى جدار  ذ في  و

م والمتوسطعود إلى البرونز  اً متاع، 1936في عام  الذ نشر ،هتقرر  ال  المعبد، لكنهالقرب من اكتشف  ان قد القد
فتهلجدار ا تأرخ هذا عنعطي أ مؤشر    مع المعبد. المفترض هأو اتصال أو وظ
ة، سا فات العدت في البدا تل ینطو على  بناءه أن ومالحظة) 301( هذا الجدار شفعلى تنظ ونة من  عمارة م

بیرة الحجم ل  حجرة  ش ) و 25(الش س من حجر الد   خطط.فهم من المما ل
ن الذ أساس الجدار  تتعل، األولى تأرخ هامة عناصرM 30 ر الجدافي الغرب من  قدم سبر أجر و    إلى عود أنم

م.  حر یتراوح بین عصر البرونز القد ة وأساسات معبد داجان (االرتفاع األقصى عن سطح ال  26,79وردم التسو
ة أخر لوحظ من  ام م). 26,75و مون الرملي  ناح قدم هذا األخیر و  .اللون الرماد ذالمتراص وجود ردم من الل

ط متاعُا من عصر البرونز عض الوس م عصر البرونزمن  خارةالكسرات الف، ولكن مع  قة تسمح . القد م هذه الط لنا بتقد
س معبد داجان، وهو تار طخ نهائي لتأس   . 67عصر البرونز الوس

  

قفإن مالحظة في موازاة ذلك، و  ة للمعبد ل ةدق ح أن هذا األخیر ت M 301الجدار مع  وتمفصلهلواجهة الشرق سمح بتوض
حر ( اثنین من ارتفاعهعلى مدماكین على األقل  حافظ أنه یبدو م) ورما أكثر من  27,04االرتفاع األقصى عن سطح ال
بدو أن المعبد  .ذلك قى و الجدار  هذا على استندو كأ انهفي  المدام  M 301الجدار. وعالوة على ذلك، نالحظ أن بن
ًال نحو الغربی  216جدارالمن ه یتواف مع قسم ، وهذا التوجه یبدو أنانلمعبد داجتحت الجدار الشرقي  تماماً ، نحرف قل

M ضاً متد إلى الشمال من المعبد.  الذ ستند بناء المعبد على هذا القسم وهنا أ حا،  ، ارتفاعه علىفظ من الجدار الذ 
ة  تل منحوتة ضخمة، والتي تتعارض األكثر أهم ضا من ثالث  ن الشمالي الشرقي من المعبد أ تكون الر في هذا الجزء. و

ة  العمارةنوع  شدة مع ق بدو أن هذه الكتل قد ةالشرق الواجهةالمستخدم في  في الواقع هذا الجدار األقدم، إلى  ضمت. و
ا بین هذه الكتل وتلك هنا نر  بیرة نسب   الجدار.الخاصة فجوة 

  

ذا تبین  قة قد تم نتائج الدراسة أن بناء المعبد وه اكل السا ن أن و ته المعمارة. عمدا في هندس التي أدمجتعلى اله م
الُ هذا ون  سب  لصالح دل ان مقدس  ة وجود مبنى أو م  قومالجدار الذ  ان جزءا حیثالیوم،  الذ نعرفهفرض

الن ان فوقهما معبد داج ه اتجاه مختلف والذ معبد أو منه: جزءاش ان مقدس لد ون قد أدرج في بناء معبد ن أن م م
                                                            

تاب ج. 67  انات المنشورة في  ضًا الب "، في 2005و 1992"فخار أعمال السبر بین عامي )، .Y. Monchambert-Jإ. مونشامبیر (- انظر أ
  .CALLOT 2011, p. 109-119تاب: 
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ة، التي تشیر إلى ان؟ هذه النتائج داج ة للجدار البرونز  عصرعود إلى  رختأاألول النس م  سوف یتم  ،M 301القد
قها في المواقع  آخر أ معبد اكتشافعدم  سبب خاصبوجه هذه النتائج تم التوصل إلى . و للفخارعد دراسة مفصلة  تعم

م ة السورة من فترة البرونز القد    .68األثرة الساحل
  
  

ات ا   لمسح الجیورادار في تل رأس شمراعمل
ا ش ك.و  69(ف. رجی   )70بین

 
 

ل  ، الذ المسحش عة ل، Projet ANR Progecesaمشروع في إطار  نفذ الجیورادار ة لمسوحات المغنمتا س لعام ط
ي الشرقي من تمت  التي 2008 ة، ولم . 71الموقعفي الجانب الجنو انت هذه النتائج محدودة للغا قة  تسمح بوضعو وث

ن االعتماد علیها لدراسة  سيالعمرانالنظام م م الداخلي لأل : ل اءفقط التنظ ة ح ن ة، الغیر  الس ضا  ولكنمرئ سبب أ
ة الكبیرة في  ة الشوارع  التمییزالصعو ةو بین ش ن س هناك سو المناط الس  ةملحوظال االمتداداتعدد قلیل من . ول

قةهذه النتائج المحدودة إلى تعود و  .جداً  قصیرةعلى مسافات  ة وجود ط ار المنازل التي  سم عد انه  تختممن الحجارة 
ن الموقع.من فترة آخر  ان الغرض من  س ات  خرائط للوضع القائموضع محاولة  الجیورادار هوالمسح و تحت األرض
قة  وأسفل ات ، من الحجارةهذه الط سوذلك للتعرف على المستو و حیث  ةالتأس ومع ذلك، . الضرورة أفضلالتمایز ن س

ان :منه مفروغاً  أمراً ن فإن نجاح هذه الطرقة لم  ن نأمل أن أن من الضرور  إذ  ما أن تخترق موجة الرادار من تتم
عثر وأال ةاألرض أعماق في قة  ، عالوة على ذلك،تت ة أو الحجارة من قبل ط سبب السطح ثیرًا  وجود أن تضعف 

  الغضار.
  

ة لهذه و  ار النس ارات، تم اخت ة منقالالمناط غیر  انتخاص انتاثن :الجیورادار للمسح  مناط خمسالسلسلة من االخت
سي من خالل  معروفتان هماولكن انت قد هي مناط   األخر  والثالث)، المدینة شرق وغرب خندق جنوب(المسح المغناط

ة للحالة في الماضي و نقبت  النس ة  واسعة ةبنم غیرمساحة  خیرة، لدیهااألالتي،  ه الكفا المسحما ف ام  خندق (ساحة  للق
  .)القصر الملكيفي  I والفناء شمال القصرصر الشمالي في الق 17المدینة والقاعة  جنوب
سةالحدود  وأحد قات ال كون ما تعند ذات معنىل إشارة یتسج ةو صعالجیورادار هو الكامنة في استخدام  الرئ سفلى الط
اً ع هرائ ة النقل  فسر لسوء الحظ،  الغضار.وجود  عند، على سبیل المثال ال العم هذا هو الحال في أوغارت، وهو ما 

ات الخفیف جداً  ثیر من المتر( للتقص ان أقل  ثیر من األح   ).في 
  
  

                                                            

عل ( 68  ادة قد سب معبد  انًا للع أن م ة تقول  ونتانسون قد طرح فرض أن ه. دو  ر   ).CONTENSON  1992, p. 52لنتذ
 69 UMR 7619 Sisyphe, Université Pierre et Marie Curie, Paris.  
 70 Lyon 2 –Archéorient, CNRS  UMR 5133.  
 71 46-MAQDISSI et al. 2010, p. 45-AL.  
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ل  اس إشارة الرادار من على عم أوغارت:ر الملكي في القص الفناء في: 27الش اً  40 انع   سم تقر

)© ANR Progecesa.(ا ش و ف. رجی عثة رأس شمرا، س. بین  ، 
 

ذا، فقد  ا و وه قة لم  القلیل لالستقصاءعم الانت نتائج المسح محدودة نسب ات تحت ط وقد تم الهدم. صل إلى مستو
ة من قبل :الملكيالقصر في  Iالفناء الحصول على أفضل النتائج في  في إلنتاج  هاولكن، فالمنطقة منق ما  خرطة بیرة 

ن أن ن ع علیها تم ل  ذاو الشمسار ت بیر والتي یبدو أنها تشیر إلى بوضوح  منها لعدیدانمیز و  ).27المرصودة (الش
  .72القصر الملكياتجاه مختلف عن  اتجاه ذ أقدم مبنىوجود 

  
  

ة-"الجسر   السد" على نهر الدل
ه الف التعا 73(إ.  ه و إكس. هوانغماتو ن مع ف. و و ب. جاییر    )74ان و ن. مارنی

  
ة األعمال على ال 2009شهدت حملة  ةالسد الواقع ع-جسرنها امل المنشأة و  .75لى نهر الدل قات على  زت التحق ر

) 2008و 2002و 1986ا في األعوام (التي عثر علیه األثرة الموادالطبوغرافي. إن  من أجل استكمال المسحوذلك 
قى المستخرج التاليالسد -منشآت الجسرمن ة من الطمي الذ غطى ما ت تمت ، قد واستخدامهلبنائه  ةالحقفهي  و
تعل األمر  ا.دراسته سرات الفخارالمعادن  حثالةو ن  و م ة المتأخرةتأالتي    .رخها إلى الفترة الرومان

                                                            

 72 RÉJIBA .قید النشر  
 73 Lyon 2 –CNRS, UMR 5133 Archéorient, CNRS .  
 74 Lyon 2 –UMR 5133 Archéorient, CNRS .  
ًا في عام - تم التعرف على هذا الجسر 75  شفه جزئ ات التنقی1988السد و وذلك قبل  2008و 2002و 1992ب في األعوام . ثم استأنفت عمل

المعاینات Y. Calvet. وقد قام بدراسة المواد األثرة 2009المعاینات األخیرة في عام  إكمال V. Matoïanو B. Geyerو Y. Calvet، و ، و
أخذ العینات  E. Devidalالمخططات والمقاطع     .X. Huangو  N. Marrinerو
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عة و  ح طب اشرة سبرانأجر ، المنشأة ونمط بناء أساساتهاتحت  الردممن أجل توض  يالكتل الت قبل النهر أعلىاتجاه  م
ة اه تفرش أقن زة. الكتلة على جانبي جران الم ط ذات نموذج مماثل لتلك المستخدمة في  المر تل التبل شفا أن  وقد 

.  ذالمشذب وهي تجثم فوق سرر من الحجر ، المنشأة نفسها سمتر اس الد   الق
 

اإلضافة إلى ذلك، تم أخذ عین ة مرحلة :لمن أجل تأرخ مراحل التشغی التثبیت تلةات على و حجر بناء من ال مع أول
فة  حجبرفع الب شیید الكل مع البدءتإعادة بالحقة، تتعل  السد) ومرحلةالمشذب (عندها تأكدت وظ ش ناء  فوق ر الد

فة الجسرمدماكین محفوظین من البناء األول  موني متفحمة،  بذور . ولقد قدمت76)(تأكدت فقط وظ جاءت من الطمي الل
متد من ون من حجر مشذب محفو من المرحلة األولى، تارخًا   397إلى  241 عام الذ غطى المدماك العلو الم

الد  ما قدمت بذور أخر 77المعایرعد الم ة،مستخرجة من .  متد من  اً تارخ هاون محفو فوق حجر من المرحلة الثان
د توارخ 78المعایر بتأرخالد عد الم 235إلى  77 ضاً حصول تم ال، مما یؤ إلى العصر  علیها من قبل وتعود هي أ

عملیتي أخذ وأخیرا، تم  .79الروماني ام   OSL )Optically Stimulatedاتللحصول على تأرخعینات الق
Luminescence ،( غي أن تسمح لنا التأرخات هي قید هذه . المنشأة فياألول  البناءفترة ل دقی تحدیدبالتي ین

  االنجاز.
  

  

ة الدراسات التقن  
ت في الحجر بناءال أوغار  

ساك80) لود ب  (جان-
 

ات إلى 2008 عام في السد-الجسر حجارةحول  أشار تقرر الخبرة سبب  في اقتراح الصعو  نقصما یوازها، وذلك 
اتالخاصة الدراسات  ذا فقد األخیر. البرونز عصر ذمن حجرال البناء بتقن ات من مرتبتان تقرر  وه  المتخصصة التقص

ات مواد دراسة ان هدفهاو  ،2009 عام حملة خاللأهمهما  أجرتو . الفجوة هذه لسد  موقع في المستخدمة البناء وتقن
ة  من الثاني الجزءو . أوغارت ل تمالعمل س ش اً ان و . 2010 عام يف رئ حث معن مة المقالع عن ال  قعمو ال حول القد

اني آثار مقارنةو  موجزة مالحظاتوضع و  اُ  المعاصرة الم عن  المعلومات هذه استكملتلقد و . هاني ابن رأس مع تقر
ة يحفمت في والمعروضة أوغارت منالتي جاءت  البرونزة األدوات معاینة طر   .ودمش الالذق

افة  طر  هو صخرالرملي). و  صخر الشاطئأو اني (الكلسي الكثالحجر الرملي من في أوغارت حجارة البناء  تتكون 
ا ن و   ،نسب مساعدة م س تكشفاتهوتقع . المصنوعة من البرونزاألدوات نحته  عٍد ، حلولاة على الساحل في مینة الرئ على 

مة  المقالعأوغارت، ولكن  عنم  5أقل من  ة آثار  تتركلى هذا الساحل لم التي افتتحت عالقد ثلة لتلك استخراج مماًا لعمل

                                                            

 76 32-10, p. 29MAQDISSI et al. 20-AL.  
ال، Lyon-(SacA 20251) 7225، رمز المخبر 2009/1عینات  77  ±  1725وهامش الخطأ:  )cal. BPالمعایر ( 14 المشع كرون التأرخ 

30 B.P.  
±  1860وهامش الخطأ:  )cal. BPالمعایر ( 14المشع  كرون ال التأرخ، Lyon-(SacA 20252) 7225ر ، رمز المخب2009/2عینات  78 

30 B.P.  
 79 MAQDISSI et al. 2010, p. 32-AL.  
 80 CNRS, UMR 5140, Lattes.  
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ضا عند  هنفس التكشف ظهرو . التي تم تحدیدها في الموقع  التي درست هنا ورشات االستخراجالمدینة، ولكن  أطرافأ
ة  شفت ان عاد إم ات استخراج أقدم. والصخر القابل عن وجود نشا بیزنطي، دون است یوجد هنا لالستغالل وجود عمل

ًا جداً  عد عن نقله من مسافة عوضاً هل التأكید أسستخراجه اان و ، قر یلومترات ت   .عدة 
ة الموقع القص آثارولقد سمحت دراسة   استخراجوأدوات  طرقة بتحدید والمقابر، القصور في وخصوصا ،على حجارة أبن

هالكتل بواسطة خنادق  هذه عزل تمو الكتل الصخرة.  ل حرف  شاقول  ورمابواسطة فأس من البرونز،  Vمحفورة على ش
ل نفسن م تشفة نماذجال ش ة التثبیت ال حفرات التعشی الملحوظة على أن أشما أ. الموقع في الم ل(رض ) 28 الش

ة أسافینالكتل بواسطة  قاعدة انقسام عن شف ست خشب لها  توجد مستخرجة ال عندماة. و معدن ول فإن  الخام،ش
تواجهاتها  ه المقلع  في بنفس نوع األدوات المستخدمة سو ش ما  ضًا.  81من البرونزبلطة أو  ضاً  زمیلواإلأ  ،معروف أ

ة أوجهها. من الصغیرة بدال للحفرات استخدامه یتم ولكن ان، عض في تسو ها  یتم األح تلطیف األوجه بواسطة فر
ل ال .السحاج د ودقتها صللفوال متعرجإن الش ع لتسهیلمنشار للفواصل  استعمال وتآكلها الخاص یؤ ل( لكتلا تجم  الش

ة  إن الحزوز المتراصفة على المفصل). 29 شف عن استعمال الرافعة ذات الوصالت المعدن الطة ثقیلة  الصاعد ل
انها في القطع لوضع اتف. م  عضعلى اقتراح  اآلن تساعد األخیرن الموسمین خالل تحدیدها تم التي التقن

ات اً  الخصوص   .البرونز  العصر عن منشورةال غیرو  المتسلسلة زمن
  

  
ل  ابنینو، أوغارت :28الش الطة قبر في بیت  ة على    أثار حفرات التعشی ألسافین معدن

ساك)-عثة رأس شمرا، ج. ©(   ك. ب
  

                                                            

  .CHAVANE 1987, p. 358, fig. 1-2انظر  81 



34 

 

  
ل  منشار الفواصل، أوغارت: 29الش تلة من القصر الملكي معدلة    فواصل متعرجة على 

ساك)-عثة رأس شمرا، ج. ©(   ك. ب
  
  

 التعدین
  )82. داردایون إ( 

  
ة تنفیذ تم ،83أوغارتفي  المعادن إنتاج عن حثيفي إطار برنامج  ة عمل ان میدان  حيال منطقة في ،2010 عام حملة إ

نيال ه ج.الذ  ،" حجر ال ناءاإل مبنى" اسم المعروف المبنى في السبر وأجر . س ك. -ج.و  1966 عام في هیو ل.- نق
ان .1968 عامورتوا في  من  القطاع هذا في التعدیني النشا وجود من لتحقهو ا 2010 عامفي  المسح من الهدف و
اال ، أمور بین من ،عتمادالتل  ات التي أرشفها على أخر ر ،ورتوا. ك-.ج المعط ة األنابیب والتي تذ ا المعدن قا  وال

ان هذا ). 1966عام في  أوغارت عثة أرشیف( سبر عمی األخیرو  أجر بینما  موضع،ال من الشرقي جزءال في قد قام 
حدود  الغري، النصف في 2010 عام سبر متر  أرعینعلى عم  وتقة. اً سنت سرات من أنابیب و  وقد تم العثور على 

ة وعض ا المعدن قا د ،ال لها تؤ ةال و ة فرض ات وهذه. التي طرحت منذ البدا ا هي المعط جب أن و  الدراسة قید حال
تشفة. من األنابیب والبوتقة عینات المخبرة تاللتتناول التح ة الم ا المعدن قا   وال

  
  
  
  

 

                                                            

 82 Lyon 2 –UMR 5133 Archéorient, CNRS .  
  .DARDAILLON  2006انظر  83 
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تمملكة  موانئ   :أوغار
  الهولوسین خالل هاني ابن أسفي ر  الرملي للسان رفولوجيو الجیوم التطور

ه التعاو 85ب. غواران-ج.، 84(ن. مارنی ونت، ب. جاییر،  ان، م. المقدسي، م. لو ار  86ن مع ف. ماتو   )87ونیلو ب. 
  

  
عة  2009 عام حملة شهدتلقد   ةمتا ُأخذت لقد و . 2008 عام في تافتتح التي ،88أوغارت مملكة موانئ دراسة لعمل
قات الترة  عیناتال اس هاني ابن رأس: مواقع ثالثة فيمن ط  ابن رأسعلى  ةاألول النتائج وتقتصر ونهر السن. وتل سو

 .هاني
 

والهدف من هذه الدراسة هو . م 800م وعرض  1000 طولرملي  بواسطة لسانبر الصخر رأس ابن هاني ال یتصل
ي لهذا اللسانتطور ال التعرف على ع تطور  المورفودینام ه جزرة رأس ابن هاني، وذلك لتت التي من المحتمل أن جزرة/ش

أخذ تسع عینات لهذا، و الموانئ. استضافت قد كون ت ل قمنا    ). 30(الش
ة الهولوسین في هذا القطاع الساحلي وتتواف الت قات في حق ومن األسفل إلى م.  8 إلى 5من تبلغ سماكته مع تراكم ط

ن تمییز ثالث  م سةمراحل القمة  ل  رئ   ). 31(الش
میتمیز الهولوسین  - ة  ت فوق توضعاتالتي تطور ) Aالوحدة  ،RIH IXالعینة من التورب (مستو  القد من حق

ستوسین، وا حر منخفضًا.البل ان فیها مستو ال   لكل في فترة 
حر  فترةتطور وت تواف مع فترتینعلى هذه  الهولوسین ال ل : متمیزتین التوضعات و حر على القارة ثم التش التعد ال

ي للسان الرملي.    الرسو
  

                                                            

 84 Marseille-CNRS, CEREGE, UMR 6635, Université Aix.  
 85 Lyon 2 –, CNRS CNRS, UMR 5133 Archéorient.  
ة. 86    جامعة لیون الثان
 87 CNRS, UMR 5805 EPOC, Université de Bordeaux I.  
 88 49-MAQDISSI et al. 2010, p. 47-AL.  
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ل  ع  ابن: موقع عینات الترة المنفذة في قطاع رأس 30الش تطاب 2009هاني في ر المحدد بخط  ،الفضاء األوسط. و

، التعد، مع القطاع المغمور عند متقطع حر الد 6000 حدود ال   المعایر قبل الم
رمن غوغل إیرث،  ةصور (    ه)المعلوماتي ن. مارن التصو
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ل    هاني ابنللسان الرملي في رأس  قاتيط: تطور مورفو 31الش
  عثة رأس شمرا، ن. م.) ©(

 

حر  هذا التعد أساس مظاهرعود ) a. (مرحلتین الهولوسینفي  حر ال التعد یتضمن - قبل  8000إلى عام  ال
الد  حر  مظاهر من غیرها مع تتف النتیجة هذه .المعایرالم حر أطراف في لوحظت التي التعد ال ض ال . المتوسط األب

ات حجمالمتعلقة  فالمؤشرات او  الحبی ةوهي  دئة،ها ترسیب بیئة تعبر عن البیولوج حیراتفي حالة  نموذج ة ال  الشاطئ
ل التي حر سطح مستو  ارتفاع ظروف في تتش  المناخ مع توافت الفترة هذه). B وحدةال( الجلید العصر عد ما ال
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ة تمیل إلى . الهولوسین في األمثل حیرة شاطئ ًا إلى  ة في ذلك القطاع ثم تطور تدرج حیرة عذ ان هناك  وعندها، 
عي لألمواج اسر تتصرف هاني ابن رأس جزرةانت  الوقت، ذلك فيوحة. المل ه مواٍز للشاطئ طب حم إن التغیر . و

قات  ة الط ة ولبن اة الحیوان ة  طيء تطور وجود إلى شیرالتدرجي للح اتجاه بیئات ساحل ة  حیرات الشاطئ لبیئات ال
 . حر ، التعد من األخیرة المرحلة) b(تخضع لعمل الطقس ال حر الد 6000 عام حدود ال  وتتمیز .المعایر قبل الم

بیرة من  ات  م حر عندما  األقصى الحد مع التوضعات تتواف هذه). C وحدةال( الرمالبوصول   استقر مستو للتعد ال
حر ةالفترة  عد ما ال حر سطح مستو  تحت م 2- حدود الجلید ات هذه .الحالي ال ة يه الخشنة الرسو ن نموذج  اتتكو
ة حر  رسو م بإعادة ترتیب المخزون الرملي تتمیزو ناتجة عن تعد ال حیرات  القد ة في ال اة الحیوان والتراجع الحاد للح

ة.  الشاطئ
الد 6000 عام حدود تراكم اللسان الرملي مرحلة - اطؤ. المعایر فبل الم حر سطح مستو  ارتفاعفي  ت /  ملم 3-1( ال

ات لخلجانل سرع انسداد في تساهم الظاهرة ذهه). سنة التي تتحرر وتنتقل ثم  النهرة بواسطة الرواسب األنهار ومص
ار  ة  الرمالف .الساحليتترسب من جدید بواسطة الت في  الناعم المالحظ الطميتتمایز مع  Dو C في الوحدتینالساحل

قي النتقاال هذا. Bو Aن الوحدتی س الط . ةالساحلتزاید الحت في المنظومة إلى  ضع الطمي الرأسيمن تو  مرورال ع
حر  وللتأثیر األمواج یخضع لعمل إلى وسط اآلنمنذ  التغییرات هذهوتشیر    .ال
ة  األمواج وانخفاضفتكسر  حرةالفعال ة للراح المعرض المنطقة فيمتوسطة الحجم والناعمة  الرمال إلى ترسبیؤد  ال

مة.ابن هاني ا رأسجزرة في  ة الوفرة وتشیر لقد ة إلى النسب حیرات الشاطئ  تحت رملي وسط وجود في عالم الحیوان في ال
الد 6000 عام عدمرات  4الترسیب  معدلولقد تضاعف . الجزرة تحمیها التي حیث األعماق الضحلة ،ساحلي  قبل الم
طة الزادة هذه تكون  قدو . المعایر ان واألالفي أحواض  األنشطة البشریةب مرت على هذه األخیرة  الضغط أد قدلو . نهارود

دإلى   .بالطمي الساحلیة المنطقة تزو

الد،  ة قبل الم ة الثان . متر تحت سطح الماء 1 على عمالرملي ال یزال  اللسانالجزء العلو من ان في أوائل األلف
ارز العلو  المظهر مع Eة وحدال وتتواف ة اآلثار وتشیر الراح.عرض لعمل الم اللسان الرملي من هذاال ، التي الهلنست

ة  اللسان علىاكتشفت  الد 2300حوالي عام اكتملت الرملي، إلى أن هذه العمل   .المعایر قبل الم

ة خالل الهولوسین، تحت  شاهدلملابن هاني التطور السرع  رأسالرملي في اللسان ظهر و  ة الساحل ع تأثیر الالطب
حر مل: االرتفاعلثالثة عوا مشتركال ات والواردات من الطمي عن مستو سطح ال شرة الرسو   .واألنشطة ال

  
ات مالحظات حول ال ةاأل كتا ت   وغار

RS 21.010 م  الرق
 (أ. بوردرو 89)

  
ات المنقوشة في عام  عثة أ. بوردرو للكتا زت  س على دراسة قوائم  2010لقد ر المسمارة اللغة  واألوزان فيالمقای

ة-ومرةالس ة ، وهي وثائ90األكاد ةتصنف  تقلید م سمح تدقیوعلى وجه الخصوص، . 91على أنها نصوص معجم  الرق

                                                            

 89 UMR 8167 Orient et Méditerranée, CNRS, Paris.  
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RS 21.010  ًح أن سطرا م، II أكمله من العمود بتوض الترق اس السعة المستخدم المتعل  ج.  نسخة غفل فيقد أُ ، لق
م مُ  ر حبوب".جو  6400" (شأر) جور شي 9 (و)1: ‘25إنه السطر  نوغایرول. حسب ترق قع بین السطر و حّدث فهو 

ل  72000(و) جور شي "2: ‘26، والسطر 92"جور حبوب 64800"جور شي (شأر)  8(و) 1: ‘24 جور حبوب" (الش
التالي32 عني  )،(شأر 1السطر التالي مع إضافة  إلى‘ 25من السطر انقطاع  نمر دون ، ). و ما هو 3600وهذا   ،

قة ا رالسطو الحال في  ةعلى غیر العادة، . ونالحظ ‘24 إلى ‘8من لسا النس في العمود  ‘29إلى ‘ 16من للسطور  وفقط 
II،  مة ت(و)  العالمةأن ةأخذ الق   .3600093 العدد
 

  
ل  م 32الش تب بخط منحرف،’. 26- ’24. 1 السطور، IIالعمود  RS 21.010: الرق  الحظ أن الناسخ قد 

سار ومن ’ 23. 1السطر ما تضم الصورة طرفًا من   مین.’ 27. 1في األعلى إلى ال   في األسفل إلى ال
  .)بوردرو  .إ شمرا، رأس عثة(©  

  
  

م شاهد في ال  RS 31043 الرق
ارد 94(ر. هاولي  )95و د. 

  

ةقانوني في اللغة ال للنصخالل دراستنا  ل ج، "شاهد"، )ḥyp(لكلمة  خاصاً  اهتماماً  أولینا 96األوغارت من زءًا التي تش
ات ظهر و  .القانوني الحقلمفردات  صاالت بین الحسا رًا للشاهد/الشهود، اإلدارة واإل م حیث نجد ذ  RSالرق

                                                                                                                                                                                          

ة "جداول اJ. Nougayrolقام ج. نوغایرول ( 90  سرات تحت تسم مًا و ًا ) بنشر أحد عشر رق س". وقد قدم الكاتب نصًا مر ألوزان والمقای
م من هذه المجموعة: ل رق ن  ، تم اعداده انطالقًا من تدو  .NOUGAYROL  1968, p. 251-257, p. 324, no 173, pلمجموع الوثائ

425-431, no 143-152, p. 446, no 173.  
س واألو  91  المقای ة: -زان في رأس شمراصنف ج. هیوهنیرغارد هذه القوائم الخاصة   HUEHNERGARDأوغارت ضمن النصوص المعجم

1989, p. 336ة، انظر س واألوزان CAVIGNEAUX 1983. ومن أجل نظرة عامة حول النصوص المعجم . وحول العالقة بین قوائم المقای
س واألوزان، انظر ات وعلم المقای   .PROUST 2008وتدرس الراض

ره لكل  92  ش م یتقدم الكاتب  ع الرق   .RS 21.010من ب. جاموس و م. المقدسي و م. فتال الذین سمحوا له بإنجاز تجم
م  93  ن والترجمة الكاملة للرق م المستعملة في  RS 21.010حول التدو ة، وحول دراسة طرق الترق الت في النقوش الكتاب ضم هذه التعد الذ 

  .BORDREUIL  2010أنظمة الحجوم والمساحات، انظر 
 94 CNRS, UMR 8167 Orient et Méditerranée, CNRS, Paris.  
اغو. 95    جامعة ش
 96 2007, 2010, 2012 et 2013-HAWLEY & PARDEE  2002. 
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31043 (KTU = 4.754)، 97لتفحصه في المتحف الوطني في حلبفرصة على في اآلونة األخیرة  الذ حصلنا .
ما أن دراستنا ان آخر هذال و انت في م م  فعلى ظهر  .المعني السطر سو على قراءةهنا  ندق فإننا لن، 98الرق

م ل ( 99الرق ة 33الش  :النحو التالي على‘14السطر ) ُتقرأ بدا

سر بـ {ب، {‘}األحر فهي  )KTU( ة {ح}الثالث یجب أن ُتقرأ العالمة ال تكون  د، و}. متبوعة من الطرف األ النص  و
انا ةالعلم (متبوعسماء أ من قائمة من ما أن االسم ()قاباألل أح ان آخر في تأكد ف قد )ypʿbʿl، و  السجلي م

عه في الن نتردد ف، 100األوغارتي ةسترداد هذا االسم هنا، ورما یت ة العائل  )-y(ـ سو أثر لل والذ لم یب منه، التسم
ة السطرفي  ،األخیرة س سو أن هذا النص  إذن یبدو. نها مة قانونل ط دون ق س   .ة صرحةنص اقتصاد 

  

  
ل م تفاصیل: 33 الش   ،’14و’ 13 السطرن :RS 31.043 الرق

  )هاولي. ر و ارد. د من نسخة شمرا، رأس عثة وفیدیو، صورة مشروع من صورة(

  

  

  

                                                            

الهم الحار. 97  ر هنا ن. شراف وفرقه في المتحف الوطني في حلب على استق   نش
 98 HAWLEY & PARDEE  2012. 
ه في ال-االتجاه وجه 99  م (أكثر تسطحًا في الجهة التي سمیناها الوجه) أو في اتجاه  KTUـ قفا المشار إل ل الرق ان في ش سه: إن  یجب ع

حسب النظام الجدید للقراءة) اللذان یتحدثان في هذا االتجاه.  إن السط م  ة السطر في أعلى الرق سر (بدا ر الذ النص المنقوش على القسم األ
ره  م) یتواف ’ 14. 1نذ مه في الـ  4إذًا مع السطر (ظهر الرق حسب تقد  .KTU(على الوجه) 

م  100    .RS 12.048 (KTU 4.116), l. 19الرق
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Ṯab و لیإابط ͗ilu  ة والنصوص ةاألبجد   األكاد
  )ارد. د و يیهاول. ر(

 
ات الحملة من  الكسراتالرقم و لدراسة  للعودة 101وعمله) lui͗abṮلو (یإابالناسخ ط الدراسات الحدیثة على دفعتنا تنقی

یر عدة عناصر  . وتدفع102الوطني في حلبفي المتحف ) المحفوظة 1933( في رأس شمرا الخامسة عض للتف أن 
ن أن تنصوص هذه الحملة  وجد  .الكاتبعمل هذا كون من م ة الشهیرة نصانبینها و تو من النصوص األكاد ن ام

ةالك ة األبجد مالحظات التأكید . وقد استطعنا RS 5.303bis (KTU 1.73)و RS 5.156+ (KTU 1.70): 103تا
ة الخاصة بهذه التواز مع عمل. 104الخاصة ووصفه لمیزاتها، التي قدمها أ. هاردنر النصوص حول النقوش الكتاب  د. و

ور  ،ارد ات أعاله، فإن تحلیل المذ مین:تا رر، قد سمح بجمعها في نفس  RS 5.303و RIH 98/02 الرق م
ل هذه المجموعة  .105غیرهاوأخر ، RS 5.194و RS 19.039و RIH 98/02 مع الُرقم:مجموعة ال بدو أن  و

ن أن تنسب للناسخ  التقلید الكتابي ل یلو (أو لتوخي الحذر، إلى یدٍ ابإطم  106لو). وستصدر مقالةیابإطلها عالقة 
 ، م. نعتقد أنها عالمات  جامعًا للخصائص التي جدوالً ستقدم، من بین أمور أخر  لهذا التقلید الكتابي القد

 
 

م    والمرفقات RS 19.035 B + Eالرق
  )107يیهاول-(س. روش

 
م و  A+E= الكسرات 159 (حیث 161-159تحت األرقام  ,108D C, RS 19.035 B + E لقد نشر ج. نوغایرول الرق

160 =C  161و= D ،( ًل ه معترفا م نفسه إلى تنتمي ذه الكسراتأن  ر شیئًا عن المرفقات دون  ،الرق  استثناء( أن یذ
B+E(109 ه الكسرات  متحف إلى عثة خالل. ولقد استطعنا ل ( Jو Fو 110Hدمش أن نضم إل   ).34الش

م نفسه I و G تانوتنتمي الكسر   . 111على األغلب للرق
 

                                                            

 101 PARDEE  2008 et 2010.  
الهم لنا. 102  ذلك لفرقه الستق ة في المتحف الوطني في حلب، و رنا لـ ن. شراف، المسؤول عن قسم األثار الشرق د ش   نؤ
امل لهذا المل 103  ه CLEMENS  2001, p. 605-624ف ولتارخ دراسته، انظر من أجل ملخص    PRECHEL 2003، الذ نضیف إل
 104 253-HERDNER  1963, p. 249.  
مان  105  ل الرق ضًا جزءًا من الملف ( RS 5.259و RS 5.229ش اإلضافة إلى ذلك یجب اقتراح، في التحقی PARDEE   2012أ ). و

حض ة الذ  ارد  Bordreuilره ب. بوردرو  العام للنصوص األوغارت ، على األقل ثالثة نصوص أخر وتعرفها على أنها Pardeeو د.  
  منقوشة بید هذا الناسخ.

 106 HAWLEY  2013-HAWLEY, PARDEE  & ROCHE.  
 107 CNRS, UMR 8167 Orient et Méditerranée, CNRS, Paris.  
 108 PRU VI, p. 120 et planche L.  
 109 0PRU VI, p. 12  الكسرتان " :C  وD، ."م نفسه ن أن تكونا قد جاءتا من الرق م طتان  س   هما شظیتان 
ان في نسخته. Nougayrol لنشیر إلى أن نوغایرو  110  الحس أخذه  ره لكنه    ال یذ
ن 111  اس مم   .Hو Iعلى الكسرات بین  نشیر إلى أن هناك الت
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ل  م 34الش م الرق  . BRS 19.035+: ترم
  
 

 ؟الظهر                              ؟                    الوجه                          
 

 
 
 
 
 
 
 
  

ل  م bو 35aالش م الرق   .0RS 19.13+: ترم

  

  
 

112112 RS 19130 + 131 + 138 
 )هاولي-روش. س(

 
ة حملة خاللاستطعنا،  ، في دراس ن دمش ةالمضمومات  تكو ل( التال  :)35 الش

ون من جدید صالن هذا رة والتي تقدم میزات  النصوص من مجموعة إلى ینتمي الم ة تصو اللغة /أو لغو متأثرة 
  .113اآلشورة

  

                                                            

 112 VI, no 109 ; RS 19.138 : PRU VI, no 192RS 19.130 : PRU VI, no 101 ; RS 19.131 : PRU .  
  .VAN SOLDT 2001 et 2002انظر  113 
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 :الجدیدة النسخ
 

Recto    ؟الوجه 

1 GUR mú-zi-na ˹2/6˺fta-mi-na-ri 
1 GUR mpu-ḫi-zi-ni ˹2/6˺ […]eš/30 ?-me-ia-e 
1 GUR mpíl-si-ia  [2/6 ?…]x-ir-tu 
1 GUR mla-a ?-it-iq-bu 2/6[…]bu-ia 
1 GUR mEN-ri-šu-ḫur ?-na LÚAŠGAB  2/6[…]x-ba-tu 
1 GUR mLUGAL-ḫi ?-ia ?-nu  2/6[…]x-
x-a [x] GUR mza-di-i ?-su-na  2/6[…]É ?? 

[…]˹mpí ?˺-ri-˹ia˺-a 2/6[…]x 
[…]˹x a x x˺  2/6[…]x 
[… ]x x 

x[…] 
[…] 

Verso    ؟الظهر

[…] […] 
[…] 2/6 a-na[…] 
[…]x 2/6 fza-bi ?-
i[…] 
––––––– ––––––––––––––
–– […] 
[…] –––––––––––––––– 
[…]e ??-nu  ŠU.NIGÍN 50 GUR ZÍZ.AN.NA 

[…]-  ͗-x[…]x ša i-ṣa-  ͗a 
[…]x x x […]x-na ?-ki ?  i+na ITIḫal-˹la-tu˺ 
[…]bu-ru-mu ?[…]  ––––––––––––––
–– […]ku ?-un-e ?-na[…] 
[…]LUGAL ? x[…] 
1 [m] ˹x˺-x[…]x[…] 
1 [m]sa-su[…] 
–––––––––––––––– 
1 mpa-ar-na 
1 mdu-[x ?]d30 ? 
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م   RS 15.105 تدقی الرق
  )هاولي-روش. س(

  
قها ،ولوقرأت ك. فیر  مهر ظ في 3و 2السطرن ، 114في تحق   :على النحو التالي الرق

  ngršpن ج ر ش ف 
   ngġln ن ج غ ل ن

  
عتین اث استخدام هذهأعید  وقد ، ومؤخرا 116ج. سانمارتان و . دیل أولمو لیتGفي قاموس  KTU115 نتین منالقراءة في ط

ح السطرن ومع ذلك،  .117دراسات ماكجوففي   tgršpالمعروفتین جیدًا، فهما  وقراءة التسمیتین 3و 2یجب تصح
)Tagirašapو (tgġln )Tagḫulinu(.  ما أن م متصدعسطح و ل  الرق ثالثة رؤوس ت ك. فیرولو فقد رأ)، 36(الش

ة  التالي لمسامیر أفق م هنا سو مسمار واحد أفقي في الواقع  بینما )nقرأتها (و حمل الرق ذا فهي ُتقرأ(ال    ).t وه
  

  
ل    من السطرن t: مخطط عام لألحرف 36الش
م  3و 2  .RS 15.105من ظهر الرق

 
 
 
 
 
 

  

                                                            

 114 PRU II, no 125.  
 115 KTU 4.180 (DIETRICH, LORETZ & SANMARTÍN  1976, p. 234 ; DIETRICH, LORETZ & SANMARTÍN 

1995, p. 281).  
  .DEL OLMO & SANMARTÍN  2004, p. 622-623انظر 116 
 117 011, p. 130MCGEOUGH  2.  
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  جالنتائ
  

ات ث نتائج الحملتین في إغالق ثال تتمثل ة عمل على نهر  السد-الجسرتنقیب ( 1980 السنواتانت قد بدأت في میدان
ة عملیتینأورتینو)  بیتلمعمارة الدراسة الو  الملكي،ووضع المخطط المعمار للقصر ، الدل المسح بدأتا مؤخرُا ( و

سي جیو ال ات قطع الحجر ودراسة 118للتلمغنط ، التي  ).تقن ة للبرامج األخر النس ات  تم معظمهاأما  في إطار العمل
ة، سواء  ول األ(تل رأس شمرا  فيالمشتر سالشارع و كرو ی الرئ موانئ مملكة  ) وفيوالقصر الملكي السورابنینو و  تو

عةفهي  أوغارت، حث . إن تحتاج إلى متا ، إلى بین  تهدف، منآفاق ال مقارة من خالل معرفة تارخ المدینة أهداف أخر
ة تطورة ةقاعدة الفهم و  ،لغو م ادل التجار فيودورها في  لهذه العاصمة في المشرق الشمالي اإلقل حر  الت شرق ال
ة، وأخیرًا من خالل معرفة أفضل  ، وذلكالمتوسط ا االجتماعلمن أجل فهم أفضل المراف المرفئ  فيللمدینة  ةلجغراف

 .االختصاصات ةمتعددمن خالل مقارة ، الحدیث عصر البرونز
رتندرج في إطار  ةوالمستقبل تحققت التي النتائجإن  ة، العقود مد على ،التطو حوث  الماض  المراكز رتطو  المتعلقة فيلل

ة م حیث  عصر منذ الساحل اً  اً موقع شمرا رأس عتبرالبرونز القد ة الحضارة لدراسة مرجع وحضارة القصور في  العمران
ولاأل ورشة في األخیرة الحملة خالل علیها الحصول تم التي اناتالب فإن المعنى، هذا في عصر البرونز. انات  كرو هي ب

عثة أهداف وأحد .واعدة ون  ال حاث مواصلةس ول،األ قطاع في األ ح محاولة في كرو عة لتوض قى ما طب  آثار من ت
ة م البرونزعصر  من معبد وجود تأكید إن. الثالثة األلف ون  القد ط لفهمنا حاسما س من خالل  للمدینة العمراني للتخط

ة ن مقارة تطورة لغو م ات مع النتائج هذه مقارنة و  سبیل على 119الیإموقع  سورا، غرب مثل أخر  مواقع من معط
 المثال.

ة في ثالثة مجلدات  جر نتائج العمل الذ لقد ظهرت مؤخرًا  - سلسلة رأس شمرا منعلى مد السنوات الماض
ة التي اكتشفت في  ) النصوص18ل األول (المجلد یتناو أوغارت:   1994بیت أورتینو بین عامي األبجد

تناول الثاني (المجلد 2002120و ول المعبدین الكبیرن )19)، و هو عمل جماعي ) 20 المجلد(، والثالث 121في األكرو
حاث التي أجرت  قدم ةعلى تل رأس شمرا و  علىنتائج األ (دراسات  21المجلد  ضعر و  .122الحضارة األوغارت

ة  ، )IIIأوغارت -(تنقیب الجسر 2010و 2009في عامي  الوقت المحددعملیتین أنجزتا في ، من بین أمور أخر
ات قطع  123السد أو  125البئر لتنقیبالنتائج األولى (والدراسات الجارة  أقدم، فضال عن برامج )124الحجرودراسة تقن
ز )126القصر الملكي من يالشمال الخاصة بدراسة القطاعتلك  ضًا في مجال النشر نشا. وسوف یر عثة أ ، المفضل ال

ا،  عة نشرحال ات  على متا  بیت أورتینو.في نتائج التنقی

                                                            

ش  118  صدر في سلسلة رأس شمراBENECHبین ات منزل أورتینو، س   أوغارت.-، قید النشر.  تنقی
 119  ،   .MATTHIAE  2006, 2007 et 2009انظر، من بین أخر
 120 BORDREUIL, PARDEE  & HAWLEY 2012.  
 121 CALLOT 2011.  
 122 MAQDISSI  & CALVET 2012-MATOÏAN, AL.  
 123 . 2013GEYER et al.  
 124 BESSAC  2013.  
 125 GEYER, MATOÏAN  & HERVEUX  2013.  
 126 CALLOT 2013.  
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عثة  سنشیروفي الختام، فإننا  حوث إلى التزام ال ، 129اللغة مزدوجةمنشورات الو  128والمؤتمرات 127(اللقاءاتفي نشر ال
بو  ، 2010131عام في هذا االتجاه في  الخطواتوقد بدأت العدید من  .رأس شمراوقع في مالتراث براز إ وفي) 130الو

اً على  أوالً  ة، في  تل رأس شمرا وثان المدیرة العامة لآلثار والمتاحف في التعاون مع  في إطاروذلك متحف الالذق
تشفةآلثار ل المخصصتأهیل قاعة المعرض  بهدف، سورا ضا ةفي رأس شمرا ومین الم   .الب

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 

                                                            

م جزء من نتائج حملتي  127   RAI de Parisالسور - في ورشة مخصصة ألوغارت، وذاك في إطار البوم الفرنسي 2010و 2009تم تقد
ة وجبلة،  ) وأثناء طاولة مستدیرة2009تموز  Collège de France ،6-9(مجمع فرنسا  حاث الجارة في سهول الالذق ة تحت عنوان "األ دول

التعاون مع المدیرة العامة لآلثار والمتاحف في سورا ومع جامعة لوفن ( عثة  -8) (بیت المشرق والمتوسط في لیون، KULسورا "التي نظمتها ال
  ).2010انون الثاني  9
ز الثقافي الس 128  ل خاص المر ش ر  م المحاضرات بودنا أن نش ز الثقافي الفرنسي في دمش للفرص التي قدماها لنا لتقد ارس والمر ور في 

حث.       حول مجرات ال
قة مزدوجة اللغة، ا 129  ة لألعمال السا النس اه في أوغارت. و ة، حول مسألة الم العر ة و الفرنس تاب مزدوج اللغة قید التحضیر،  نظر هناك 

MATOÏAN & BOUQUILLON  2006 ; AL-MAQDISSI & MATOÏAN  2008.  
عثة ( 130  ال عود إلى موقع الوب الخاص  ن للقارئ أن  م )، shamra.ougarit.mom.fr-www.rasمن أجل المزد من المعلومات، 

رنا الجزل لـ أ. توما و س. دوفیلیي ( )، من بیت A. Thomas et C. Develayالمستضاف على ُمخّدم بیت المشرق والمتوسط، ونقدم ش
ة" ( ضًا على موقعین مؤسساتیین آخرن للوب: "الخارطة التفاعل عثة حاضرة أ  Carteالمشرق والمتوسط، لمساهمتهما في هذا البرنامج. وال

interactive) الذ أنشأه المعهد الفرنسي للشرق األدنى (Ifpo" ب الجدید ة " الذ أنشأته وزارة الLatitudeFrance) وموقع الو شؤون الخارج
ة.   واألور

ك ( 131  ان و م. ب ان و ف. ماتو )، تم انجازها V. Matoïan et M. Picإن هذه المشارع، التي قام بها م. المقدسي و ج. حیدر و ح. شع
ة رهما والمدیرة العامة لآلثار والمتاحف ف )Sénatالسورة في مجلس الشیوخ الفرنسي (-فضل مساندة مجموعة الصداقة الفرنس ي سورا اللذین نش

ر.   جزل الش
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