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 : األنباط

ىو تاريخ األحداث التي شيدتيا -الجنوبي منيا إذا استثنينا الجزء -إف تاريخ شبو الجزيرة العربية        

جماعات سياسية صغيرة، قامت واحدة وراء األخرى عمى طوؿ حدود الصحراء مف ساحؿ البحر األحمر، إلى 

أطراؼ سورية وفمسطيف وأرض الرافديف، ولـ تكف ىذه الدويالت مستقرة في تركيبيا، وكانت قصيرة العمر، فيي 

فرعي لعممية االتصاؿ واالنتقاؿ بيف منطقة البداوة ومنطقة الحضارة المستقرة، فيي لـ في الواقع ليست سوى نتاج 

نما كانت في الوقت نفسو ستار حماية تنصبو المناطؽ  تكف فقط ممتقى ومحطا لحركات التوسع الموسمية، وا 

 . المحيطة بالصحراء

ى قياـ ىذه الدويالت، واتخذتيا درعا وقد شجعت الدوؿ الكبرى التي كانت تسيطر بجوار ىذه المناطؽ عم     

"، وال ريب أف Buffer Stateتتقي بو مف غارات البدو عمى تخوـ حدودىا، فكانت أشبو بالدويالت الحاجزة "

حب العربي لموفاء جعمو يستطيع أف يتعامؿ مع ىذه األمـ الغربية عنو، فكاف لقاء "جعؿ" و"إتاوة" يترؾ مينتو 

فائو مف تعدي القبائؿ األخرى، وينعـ في الوقت ذاتو بحياة مستقرة نوًعا، ولكف الفرس في الغارة، ويخفر حدود حم

والروـ لـ يكونوا يبقوف عمى ثقتيـ الدائمة في عرب الحدود، ولذلؾ كانوا يقضوف أحياًنا عمى ىذه الممالؾ البدوية 

 . أو ييممونيا، فكانت تعود إلى حياتيا األولى

شبو الجزيرة العربية في  ذا العامؿ الجغرافي، شاركت قوى اقتصادية في تكويفولكف باإلضافة إلى ى       

العصور القديمة، فقد كاف يحد شبو الجزيرة طريقاف أساسياف عمى حافة الصحراء، تنتقؿ عمييا السمع مف المحيط 

نوب فمسطيف، اليندي إلى موانئ فمسطيف وسورية، فكاف أحد ىذيف الطريقيف التجارييف يمتد مف اليمف إلى ج

والثاني يمتد مف الخميج العربي، ويدخؿ وادي الرافديف، ثـ ينحرؼ إلى سورية قاصدا دمشؽ، فعمى ىذيف 

 . الطريقيف قامت دويالت الحدود العربية

ولعؿ مف أىـ ىذه الدويالت "دولة األنباط" التي قامت عمى األطراؼ الخارجية لمنطقة فمسطيف، في حوالي       

قبؿ الميالد، متخذة مف "البتراء" عاصمة ليا، ومكونة حضارة عربية في لغتيا، أرامية في كتابتيا،  القرف الخامس



سامية في ديانتيا، يونانية رومانية في فنيا وىندستيا المعمارية، وىي لذلؾ حضارة مركبة، سطحية في مظير 

 . اليميني، ولكنيا عربية في أساسيا

ي الموطف األصمي لألنباط، فذىب فريؽ إلى أنيـ مف أىؿ العراؽ، وأف ىذا وقد اختمؼ المؤرخوف ف        

لغتيـ التي تركوىا عمى آثارىـ، إنما ىي أرامية متخمفة عف لغة ما بيف النيريف، وأنيـ قد ىاجروا مف العراؽ إلى 

عندما اكتسح "أدوـ"، وذىب فريؽ آخر إلى أنيـ عراقيوف أتى بيـ "نبوخذ نصر" في القرف السادس قبؿ الميالد، 

فمسطيف، فأنزليـ "البتراء"، ومجاوراتيا، وذىب فريؽ ثالث إلى أنيـ مف جبؿ "شمر" في أواسط بالد العرب، ثـ 

سرعاف ما نزحوا إلى العراؽ، وأقاموا ىناؾ حتى دىميـ اآلشوريوف أو الميديوف، فأخرجوىـ مف ىناؾ، وأخيًرا 

، بينما ذىب فريؽ خامس إلى أنيـ مف قبائؿ بدوية، نزحت ذىب فريؽ رابع إلى أنيـ مف شواطئ الخميج العربي

أحفاد  -ؽ. ـ" إلى شرؽ األرف، فنزلت أرض اآلدومييف785في القرف السادس قبؿ الميالد "في حوالي عاـ 

وانتزعت منيـ "البتراء" ثـ سرعاف ما امتدت سمطتيـ إلى  -عيسو بف إسحاؽ بف إبراىيـ الخميؿ عمييما السالـ

 . اورةالمناطؽ المج

مف السرياف والنبط كذلؾ،  -وكذا بابؿ-ويرى المسعودي أف السريانييف إنما ىـ مف النبط، وأف أىؿ "نينوى"      

ويذىب أستاذنا الدكتور سعد زغموؿ، إلى أف المسعودي مف بيف آرائو العبقرية التي كانت مصدر إلياـ "ابف 

ترجع في أنسابيا إلى "نبيط بف ىامش" ومنيـ كؿ العرب خمدوف" في "مقدمتو"، نظرية تقوؿ: إف النبط ومموكيا 

البائدة مف عاد وثمود وجديس وطسـ وعمميؽ، إلى جانب "عيالـ في األىواز وفارس" و"نبيط في بابؿ والعراؽ"، 

 . فكأنو ربط بيف تاريخ بالد العرب القديـ جميًعا

إلى  -فيما نظف-الد العرب والعراؽ فقد يحتاج غير أف األمر، إف كاف صحيًحا بالنسبة إلى القبائؿ العربية في ب

 إعادة نظر، فيما يختص بعيالـ وفارس، وقد سكنتيما شعوب ىندو أوربية، وليست عربية عمى أي حاؿ.

وميما يكف مف أمر، فإف النبط الذيف أشار إلييـ اإلخباريوف، إنما ىـ مف بقايا اآلرامييف في العراؽ والشاـ،       

ف كانوا ي -وىـ ربما كانوا غير النبط الذيف  -تكمموف بميجات ربما كانت عربية، إال أنيا بكنة غربية عف العربيةوا 

 . نتحدث عنيـ وقد عاشوا في العربية الحجرية، وليـ كتابات دونت باألرامية، وأف فريًقا منيـ قد عاش في "تدمر"



في ذلؾ العصر، بؿ إننا نرى اآلرامية، منذ حوالي  وأما استعماؿ األنباط لمغة األرامية، فألنيا المغة الشائعة      

ؽ. ـ، قد أصبحت لغة المراسالت الدولية في منطقة الشرؽ األدنى القديـ، كما أصبحت المغة التي 755عاـ 

، 7كما أنيا سوؼ تصبح لغة المسيح وشعبو فيما بعد -وكذا األنباط-يستعمميا سكاف منطقة اليالؿ الخصيب 

لعربية لـ تكف قد وجدت بعد، ومف ثـ فال عجب إذا ما دوف األنباط أو غيرىـ مف فضال عف أف الحروؼ ا

أخرى ىي لغة المساف، وقد كاف األعاجـ في اإلسالـ يتكمموف  وتكمموا بمغة -لغة الفكر والثقافة -العرب باألرامية

 . بألسنة أعجمية، ويدونوف بالمساف العربي، لساف العمـ والفكر والقرآف الكريـ

ولعؿ الخالؼ األصمي بيف الباحثيف يكمف في أف األنباط: قوـ عرب، أـ آراميوف؟ وتتجو اآلراء الحديثة       

ف تبرأ العرب منيـ، ربما ألنيـ احترافيـ مينا يزدرييا العربي الصميـ، ويحتقر مف يشتغؿ  إلى أنيـ عرب، حتى وا 

ف كانت بعض المراجع إنما تصؼ األنباط بأنيـ قوـ يكرىوف الزراعة  بيا كالزراعة والصناعات اليدوية، وا 

ويزدرونيا، كما كانوا يأنفوف مف السكنى في بيوت مستقرة، وقد كانوا رعاة يربوف األغناـ وغيرىا مف الماشية، 

كما كانوا ال يأمنوف وجود األجانب بينيـ، خشية أف يقعوا تحت سيطرتيـ، ومف ثـ فقد كانوا إذا ما وجدوا غريًبا 

 . بينيـ قتموه

كما  -وأيًّا ما كاف األمر، فإف العمماء يقدموف كثيًرا مف األدلة عمى عروبة األنباط، منيا "أواًل" أف أسماءىـ      

إنما ىي أسماء عربية خالصة، ومف ذلؾ نقش "بوتيولي"، عمى مقربة مف نابمي  -ظيرت في النقوش النبطية

بيف المسمميف بعد ذلؾ، كما نقرأ كذلؾ في نقوش أخرى اسـ "عمي" الذي شاع  -وألوؿ مرة-بإيطاليا، حيث نقرأ 

 -مثؿ حبيب وسعيد وكيالف وسعد اهلل ومرة وخمؼ وتيـ اهلل وعميرة ووىب وحميد وسكينة وجميمة-أسماء عربية 

ومنيا "ثانًيا" أف األنباط إنما كانوا يشاركوف العرب في عبادة األصناـ المعروفة عند عرب الحجاز، مثؿ "دوشرا" 

الشرى" والالت والعزى ومناة، ومنيا "ثالثًا" أف أثر التحريؼ العربي في كتاباتيـ اآلرامية، ال يدع مجاال لمشؾ "ذو 

بأف لغتيـ الوطنية، إنما كانت ليجة عربية شمالية، حتى بمغ األمر مف كثرة استعماؿ الكممات العربية الصرفة 

 . أف النص كمو يكاد يكوف عربيا -ـ868حوالي عاـ والتي ترجع إلى -في إحدى الكتابات األثرية المتأخرة 



أسماء عربية، وليس مف شؾ في أف  -كالحارث وعبادة ومالؾ وجميمة-ومنيا "رابًعا" أف أسماء مموكيـ       

وكذا  -لألعالـ دخؿ كبير في بياف أصوؿ األمـ، ومنيا "خامًسا" أف الكتاب القدامى مف األغارقة والروماف

إنما يطمقوف عمى النبط كممة "العرب"، وعمى أرضيـ لفظ "العربية الحجرية"  -وسؼ ابف متىالمؤرخ الييودي ي

"Arabia Petraea ومنيا "سادًسا" أف لغتيـ األصمية إنما كانت العربية، وأنيـ لـ يستعمموا المغة والكتابة ،"

 . اآلرامية إال في النقوش

سواء أكاف ذلؾ في -ألصمي لألنباط، إنما ىو بالد العرب وىكذا يتجو كثير مف العمماء إلى أف الموطف ا     

ومف ثـ فإف فريًقا مف الباحثيف يذىب إلى أنيـ قد نزحوا مف البوادي إلى أعالي الحجاز،  -الوسط أو في الجنوب

 حيث استقروا ىناؾ واشتغموا بالزراعة والتجارة واإلشراؼ عمى القوافؿ التجارية، بينما ذىب فريؽ آخر إلى أنيـ

مف العربية الجنوبية، ومف ثـ فقد كاف ىذا سبًبا في احترافيـ لمحرؼ المألوفة في بالد العرب الجنوبية منذ العيود 

 . القديمة

لى القبائؿ الحجازية التي أدركت         ويرى الدكتور جواد عمي أف األنباط عرب، بؿ ىـ أقرب إلى قريش وا 

نما يشاركوف قريًشا في كثير مف األسماء، مثؿ حبيب وسعيد اإلسالـ، مف العرب الجنوبييف؛ ذلؾ ألنيـ إ

وألف  -كما أشرنا آنًفا-والحارث وقصي وعمرو ومسعود، وفي كثير مف عبادة األصناـ كالالت والعزى ومناة 

خط النبط قريب مف خط كتبة الوحي، وألنيـ يتكمموف ليجة قريبة مف العربية، بؿ إف كثيًرا مف الكممات العربية 

 وىو نابت عند-ونة باألرامية، مف نوع عربية القرآف الكريـ، ثـ ىناؾ ما جاء في التوراة مف أف "نبايوت" المد

سماعيؿ -األخبارييف  جد العرب العدنانية. -كما ىو معروؼ-إنما ىو االبف األكبر إلسماعيؿ، عميو السالـ، وا 

وأخيًرا فيناؾ الخبر الذي جاء عمى لساف "ابف عباس"، "نحف معاشر قريش مف النبط، مف أىؿ كوثاريا، قيؿ إف 

ف  إبراىيـ ولد بيا، وكاف النبط سكانيا"، وأما أف "إبراىيـ" قد ولد في "كوثاريا" فتمؾ رواية المصادر العربية، وا 

أكانت في منطقة الفرات األدنى، أو في منطقة العراؽ  سواء-كانت رواية التوراة تذىب إلى أنو ولد في "أور" 

تنسب قريًشا إلى "كوثا"  -عربية كذلؾ-بؿ إف ىناؾ رواية أخرى  -األعمى في منطقة الجزيرة بيف دجمة والفرات

 -َرِضَي المَُّو َعْنو وكـر اهلل وجيو-"كوثي" ىذه، فقد روى ابف األعرابي أف رجال سأؿ اإلماـ عمي بف أبي طالب 



فقا: أخبرني يا أمير المؤمنيف عف أصمكـ معاشر قريش، قاؿ: نحف قوـ مف كوثى، فقاؿ قوـ إنو أراد كوثى التي 

ـْ ِإْبَراِىيـ{ ، وسواء أصحت ىذه الروايات أـ داخميا  : }ِممََّة َأِبيُك ولد بيا إبراىيـ، وتأولوا في ىذا قوؿ اهلل َعزَّ َوَجؿَّ

مة قريش، أبناء إبراىيـ عميو السالـ، باألنباط وبكوثى في العراؽ، فإذا التحريؼ، فإنيا تشير دوف شؾ إلى ص

كاف ذلؾ صحيًحا، فإف األنباط يصبحوف إذف مف المجموعة اآلرامية التي ىاجرت مف شبو الجزيرة العربية بعد 

ركوف إلى يجوبوف أنحاء وادي الجزيرة مف ناحية الشماؿ، ويتح -وكانوا بادي ذي بدء-اآلمورييف والكنعانييف 

لى الغرب مف ناحية سورية، حتى بدءوا يستقروف في العراؽ األوسط ، ومف 5الشرؽ مف ناحية العراؽ، وا 

المعروؼ أف ىناؾ مف يجعؿ قوـ إبراىيـ مف ىذه المجموعة اآلرامية، وفي ىذا ما يفيد إلى حد كبير صحة ما 

 . ناحية، وبيف األنباط مف ناحية أخرى إليو مف المصادر العربية، مف وجود قرابة بيف القرشييف مف ذىبت

ويرى األستاذ العقاد أف مباحث المغة إنما تقدـ لنا البينة الكبرى عمى قرابة النبطييف ألىؿ الحجاز؛ ذلؾ ألف      

نما جاء التطور مف العربية القديمة إلى اآلشورية إلى اآلرامية  لغة الحجاز لـ تتطور مف المغة اليمنية مباشرة، وا 

النبطية إلى القرشية، فتقارب لغة النبط ولغة قريش مف ىذا السبيؿ، وكاف التقارب بينيما في الزماف والمكاف، إلى 

أو في درجات التطور، ولـ يكف تقاربا يقاس بالفراسخ واألمياؿ، وكانت ىذه ىي البينة الكبرى مف مباحث المغة 

مف اختراع النسابيف أو فقياء اإلسالـ، ولكنيا كانت  عمى قرابة أىؿ الحجاز مف النبطييف، ولـ تكف ىذه القرابة

 . قرابة الواقع التي حفظتيا أسانيد المغة والثقافة، واستخرجتيا مف حجارة األحافير والكشوؼ الحديثة

ىذا وقد أشار مف قبؿ "مارتف شبر نجمنج" إلى ظاىرة انتقاؿ الكتابة النبطية مف منطقة مديف إلى        

لى تط ، إنما ىي كتابة الحجاز، وا  ور الخط العربي عف الخط النبطي، ومف ثـ فإف الكتابة التي نكتب بيا اليـو

متطورة عف الخط النبطي، وىذا بدوره متطور عف الخط اآلرامي، الذي استعمؿ في شماؿ شبو الجزيرة العربية 

خط كثير مف دوؿ الشرؽ األدنى منذ حوالي القرف الثالث قبؿ الميالد، وقد كاف منذ القرف السادس قبؿ الميالد، 

ـ، وقد سبؽ لنا 888القديـ، وأما أقدـ نص عربي وصمنا بالخط النبطي، فيو "نقش النمارة"، الذي يرجع إلى عاـ 

 . مناقشتو بالتفصيؿ مف قبؿ



كتابة وعمى أي حاؿ، فمقد أخذ النبط األبجدية التي تمقاىا اآلراميوف عف الفينقييف، ثـ طوروىا وحولوىا مف       

أراحوا الكتاب مف كتابة كؿ حرؼ عمى حدة، ومف وضع  منفصمة الحروؼ، إلى كتابة متصمة الحروؼ، وبيذا

خطوط رأسية، أو نقط لتحديد حدود كؿ كممة، أو ترؾ مسافات بيضاء بيف كؿ كممة وأخرى، وعنيـ أخذ العرب 

 . الكتابة التي ما زلنا نستعمميا إلى اليوـ

يرى أف األلفاظ العربية التي وجدت في اآلرامية النبطية، فضال عف تشابو األسماء بيف  عمى أف ىناؾ مف       

العرب والنبط، إنما كاف مف أثر االختالط بينيما بسبب السكنى والجوار، وليس بسبب روابط جنسية بيف 

ا ىـ أراميوف استعربوا بعد الفريقيف، ومف ثـ فإف األنباط إنما ىـ أراميوف بالعرب وتأثروا بيـ، أو عمى األقؿ، إنم

 حيف مف الدىر.

وعمى أي حاؿ، فإف أقدـ معموماتنا عف النبط، مصدرىا مؤلفو العصر اليميستي، ومنيـ "ديودور"        

و"استرابو"، وقد أخذ األخبر معموماتو عف "أثينودورس"، ذلؾ الفيمسوؼ الذي ولد وعاش بيف النبط، ىذا وقد 

فيما -را، وليذا يحدثنا المؤرخ الييودي "يوسؼ بف متى" عنيـ كثيًرا، وقد كاف األنباط اصطدـ األنباط بالييود مرا

يسكنوف منطقة واسعة تمتد مف نير الفرات، فتتاخـ بالد الشاـ حتى تنزؿ إلى البحر األحمر، كما أنو  -يرى

اسـ النبط، غير أف ىناؾ صمة بيف اسـ "نبايوت" بف إسماعيؿ، وبيف  -ـ"485-847وكذا ساف جيروـ " -يرى

 . أف يوسؼ الييودي لـ ييتـ بتاريخ األنباط، إال إذا كاف ىذا التاريخ لو عالقة بتاريخ قومو الييود

كالبتراء والحجر والعال وتيماء وخيبر، وفي صيدا  -ىذا وقد ترؾ لنا األنباط كتابات كثيرة في مواضع متفرقة     

يطالياوالمجا عف أماكف أخرى في حوراف ودمشؽ، فضالً  اىتـ العمماء  -ة وسيناء والجوؼ واليمف ومصر وا 

 . بدراستيا ونشرىا

ؽ. 9وعمى أي حاؿ، فيمكننا القوؿ أف مممكة األنباط قد وصمت إلى أوج مجدىا عمى أياـ "الحارث الرابع" "      

ف فمسطيف، ـ"، وأنيا كانت تشمؿ منطقة واسعة تضـ دمشؽ وسيؿ البقاع، واألقساـ الجنوبية الشرقية م45-ـ

، ومدف العال وسواحؿ البحر األحمر، وبعبارة أخرى، فإنيا كانت تضـ جنوبي فمسطيف وشرؽ  وحوراف وأدـو

األردف وسورية الجنوبية الشرقية وشمالي شبو الجزيرة العربية، وأف القسـ السوري منيا إنما كانت تفصمو عف قسـ 



سرحاف كاف يربط ما بيف القسميف، وأخيًرا فيناؾ ما يشير شرقي األردف منطقة "اتحاد الديكابولس"، وأف وادي ال

 . إلى وجود آثار لألنباط في األقساـ الشرقية مف دلتا النيؿ

وقد ظير األنباط ألوؿ مرة في القرف السادس قبؿ الميالد، كقبائؿ بدوية في الصحراء الواقعة شرقي       

ال يعيشوف في خياـ، ويتكمموف العربية ويكرىوف الخمر، األردف، ثـ استمروا كذلؾ حتى القرف الرابع ؽ. ـ، رح

وال ييتموف كثيًرا بالزراعة، وفي القرف التالي تركوا حياة الرعي، واتبعوا حياة االستقرار، وعمموا في الزراعة 

طور والتجارة، وفي أواخر القرف الثاني قبؿ الميالد تحولوا إلى مجتمع منظـ جدًّا متقدـ في الحضارة ومتصؿ بالت

والترؼ، وكاف مثاليـ ىذا مثاال آخر يوضح الحادث الذي كاف يتكرر في تاريخ الشرؽ األدنى القديـ، وىو تحوؿ 

القوافؿ التي  الرعاة إلى مزارعيف ثـ إلى تجار في بالد قميمة الموارد، ولكنيا حسنة الموقع بالنسبة إلى تجارة

 . عوضت قمة مواردىا الطبيعية

ؽ. ـ، حيث يسجؿ ىذا العاـ 818وصمنا مف أخبار عف األنباط، فإنما يرجع إلى عاـ وأما أقدـ ما        

انتصار األنباط عمى قوات "أنتيجونوس"، ذلؾ أف "ديودور الصقمي" يروي أف "أنتيجونوس" الذي خمؼ اإلسكندر 

لنبط لػ ؽ. ـ، بسبب مواالة ا818ؽ. ـ" في سورية، قد أغار عمى "البتراء" في عاـ 888-876المقدوني "

ؽ. ـ"، ومف ثـ فقد أعد حممة تحت قيادة صديقو "أثنيوس"، مف أربعة آالؼ مف 888-888"بطميموس األوؿ" "

المشاة وستمائة فارس، ليجبرىـ عمى التحالؼ معو ضد "بطميموس"، ونجح "أثنيوس" في أف يخفي أمر حممتو، 

، وأف يباغتيا ليال، والناس عف غياب حراسيا مف الشباب  نياـ، فضالً  وأف يسير إلى البتراء عف طريؽ أدـو

والرجاؿ األشداء في سوؽ ليـ، ومف ثـ فقد كتب لو النجح عمييا، ونيب ما استطاع مف بخور وتوابؿ وطيب 

وفضة، إال أف األنباط سرعاف ما عمموا باألمر، فطاردوا الغزاة ذات ليمة كانوا يستريحوف فييا مف وعثاء السفر 

ف أصيبوا بجراح مف  ومشقة الطريؽ، وأعمموا السيؼ فييـ، حتى قضوا عمييـ، إال خمسيف فارسا ىربوا بسالـ، وا 

سيوؼ األنباط، ويعمؿ "ديودور" ذلؾ الفشؿ الذي منيت بو الحممة، بأف رجاليا ما كانوا يتوقعوف أف أف يطاردىـ 

 . األنباط بيذه السرعة، ومف ثـ فقد أىمموا الحراسة، وكانت المأساة



" يحمموف فييا قائده وزر Antigonus" ألنباط إلى البتراء، وكتبوا رسالة بالسريانية إلى "أنتيجونوس"وعاد ا      

ما حدث، ويرد عمييـ الرجؿ ردًّا مرضًيا، أف ما حدث إنما كاف بغير عمـ منو، وأف قائده قد تصرؼ برأيو، ثـ 

عد لجولة جديدة، قد يييئ ليا مف األسباب ما يختـ رسالتو بإعالف صداقتو ليـ، بينما كاف في واقع األمر، إنما ي

يكفؿ لو النجاح، وىكذا ما أمضى طويؿ وقت، حتى يرسؿ إلييـ ولده "ديمتريوس" عمى رأس حممة قواميا أربعة 

آالؼ مف الفرساف، ومثميـ مف المشاة، ويبدو أف األنباط إنما كانوا يتوقعوف الخيانة مف "أنتيجونوس"، ومف ثـ 

طة مف أمرىـ، فأمنوا أمواليـ في مواضع حصينة ال تصؿ إلييا أيدي الطغاة الطامعيف، ثـ تفرقوا فقد كانوا في حي

في الصحراء، وىكذا ما أف وصؿ "ديمتريوس" إلى الصخرة "أـ البيارة" حتى ىاجميا بعنؼ وشراسة، إال أف 

 .1قدـ إليو األنباط مف ىدايامحاولتو ىذه لـ يكتب ليا نصيب مف نجاح، ومف ثـ فقد عاد بخفي حنيف، قانعا بما 

ؽ. ـ" ذلؾ أف الرجؿ 846-884ويبدو أف عالقة األنباط بالبطالمة بدأت تتدىور عمى أياـ "بطميموس الثاني" "

قد بدأ يفكر في احتكار التجارة البحرية والسيطرة عمى البحر األحمر، ومف ثـ فقد أمر بإعادة فتح القناة القديمة 

حر األحمر، وىو المشروع الذي طالما فكر المصريوف في تنفيذه عمى أياـ الدولة التي كانت تصؿ النيؿ بالب

ؽ. ـ" الذي تخمى عنو فجأة، ألف نبوءة 797-615ؽ. ـ"، ثـ عمى أياـ "نخاو الثاني" "1585-1757الحديثة "

المشروع  سجاءت مف "بوتو" تقوؿ أف القناة ليست في مصمحة مصر، وأنو لف يستفيد منيا إال األجانب، وىو نف

 . ؽ. ـ" لمصمحة بالده886-788الذي أتمو "دارا األوؿ" الفارسي "

وأيًّا ما كاف األمر، فإف بطميموس الثاني قد أرسؿ بعد ذلؾ "أرستوف" لكشؼ الساحؿ الشرقي لمبحر       

بالد عف توسيع دائرة التبادؿ التجاري بيف مصر و  األحمر، إلى جانب إنشاء موانئ عمى ىذا البحر، فضالً 

العرب واليند، وذلؾ رغبة منو في تصريؼ المنتجات المصرية كالمنسوجات والزيوت واآلنية الزجاجية واألسمحة 

وغيرىا مف معدات القتاؿ، فضال عف الحصوؿ عمى العطور والبيار والبخور والمر والقرفة والعاج واألرز 

 . د العرب الجنوبية واليندواألصداؼ واآللئ واألصباغ والقطف والحرير مف الصوماؿ ومف بال

وىكذا وضع بطميموس الثاني الساحؿ العربي لمبحر األحمر تحت سمطانو، كما عمؿ في نفس الوقت عمى       

توطيد عالقاتو الطيبة بػ "ديداف" عمى طريؽ القوافؿ، وربطيا بميناء جديد عمى البحر األحمر، مما أدى في نياية 



طريقيا القديـ الذي كاف يمر ببالد األنباط إلى ىذا الطريؽ الجديد، ثـ العمؿ  األمر إلى تحويؿ تجارة البخور عف

 . عمى نقميا بعد ذلؾ إلى مصر، عبر البحر األحمر، عف طريؽ المراكب

وقد أدى ذلؾ كمو إلى أف تشيد العالقات التجارية بيف مصر وبالد العرب، نشاًطا لـ تعيده مف قبؿ، وال       

البطالمة قد أنشئوا منصبا جديًدا في أواخر القرف الثاني وبداية القرف األوؿ قبؿ الميالد، أدؿ عمى ذلؾ مف أف 

قائد مديرية  وىو منصب "قائد البحر األحمر والبحري اليندي"، الذي يرجع أف الذي كاف يتواله في بادئ األمر،

 . ةؽ. ـ فقد شغؿ المنصب قائد منطقة طيب58"قفط" "بمحافظة قنا"، أما بعد عاـ 

عمى أف األمر جد مختمؼ بالنسبة إلى األنباط، فقد كاف استكشاؼ السواحؿ العربية عمى البحر األحمر،      

عادة القناة التي تصؿ النيؿ بالبحر األحمر، فضالً  عف خضوع فمسطيف وفينيقيا لمصر، إنما يعني سيطرة  وا 

باط الذيف كانوا يحصموف عمى أرباح باىظة مصر عمى التجارة البحرية، وىذا يعني ببساطة خسائر فادحة لألن

مف تجارة القوافؿ التي كانت تمر ببالدىـ، ومف ثـ فقد انتيز القوـ فرصة الحروب التي استعر أوارىا بيف 

البطالمة والسموقييف، وأخذوا يشنوف الغارة تمو األخرى عمى السفائف الذاىبة أو اآليبة مف مصر، وقد أدى ىذا 

ف ينشئ بطميموس الثاني قوة بحرية لحراسة ىذه السفف التجارية، بؿ إف ىناؾ مف يرى أف الوضع الجديد إلى أ

حممة ضد النبط، فضال عف االستيالء عمى أىـ المحطات والموانئ  -عقب رحمة أرستوف-الرجؿ ربما قد أرسؿ 

مرفأ سفف مصر إلى وىي الحوراء -التجارية، كميناء أيمو عند خميج العقبة، و"لوكي كومي" عمى ساحؿ الحجاز 

 . المدينة عمى رأي، والمويمح عمى رأي آخر، وعينونة أو الحربية عمى رأي ثالث

ومف المحتمؿ أيًضا أف بطميموس الثاني قد استولى وقت ذاؾ عمى الشاطئ الشرقي لمبحر الميت الذي       

مستعمرة ليا عمى الشاطئ كاف في قبضة النبط، كما أف ىناؾ احتماال، أنو قد شجع "ميميتوس" عمى إنشاء 

" Ampioneالشرقي لمبحر األحمر، في مواجية "المدينة المنورة"، ومف ىذا الثغر الذي عرؼ باسـ "أمبموني 

 كانت تجارة بالد العرب واليند تنقؿ إلى مصر.

 

 



 : مموك األنباط

ؽ. ـ" عمى رأس ىؤالء المموؾ، وكاف يدعى عند الييود "أريتاس 146-169األوؿ" " كاف "الحارث      

Aretas ممؾ العرب، وقد تسمى باسـ "الحارث" كثير مف مموؾ األنباط، ومف ثـ فقد ذىبت بعض اآلراء إلى أف "

، وكسرى  ىذا االسـ إنما كاف لقًبا لمموؾ األنباط، مثمو في ذلؾ مثؿ فرعوف عند المصرييف، وقيصر عند الرـو

 . عند الفرس، والنجاشي عف الحبشة، وتبع عند اليمنييف

وكاف الحارث معاصًرا لمؤسس األسرة المكابية، وأف األسرتيف قد بدأتا عيدىما كحميفيف طبيعييف ضد مموؾ      

الحاخاـ -سوف" سورية السموقييف، ومف ثـ فإننا نقرأ في سفر المكابييف الثاني أف "أريتاس" "الحارث" قد طرد "جا

مف بالده، وأف األخير قد اضطر إلى الفرار إلى مصر، كما وقؼ "أريتاس" كذلؾ  -الييودي في بيت المقدس

 . إلى جانب المكابييف قد ثورتيـ ضد السموقييف

ؽ. ـ"، 96-115الحارث األوؿ، ثـ خمفو "الحارث الثاني" في الفترة " ؽ. ـ" بعد115-146وجاء "زيدإيؿ" "     

ؽ. ـ" عمى رأي ثالث، وعمى 96-185ؽ. ـ" عمى رأي آخر، وربما في الفترة "95-189عمى رأي، وفي الفترة "

"، وربما كاف ىو الذي عناه "يوسؼ الييودي" في أحداث Erotimusحاؿ، فيو المعروؼ باسـ "إيروتيموس  أي

ؽ. ـ، فيما يرى بعض الباحثيف، وذلؾ حيف لجأ إليو أىالي غزة يطمبوف معونتو في أثناء حصار 95عاـ 

ؽ. ـ" لمدينتيـ، إال أنو لـ يكف عند حسف الظف بو عمى رأي، وأنو قدـ إلييـ ما 56-158"إسكندر جنايوس" "

حيف رأي األنباط أف  يطمبوف عمى رأي آخر، ومف ثـ فقد بدأت العالقات بيف الطرفيف تأخذ اتجاىا آخر،

المكابييف إنما يسعوف إلى االستيالء عمى األردف، ثـ التوغؿ في أرض النبط نفسيا، مما كاف سبًبا في أف يقؼ 

 . األنباط في وجو السياسة المكابية

وفي عيد الممؾ "عبادة األوؿ" نجح األنباط في إلحاؽ اليزيمة بإسكندر جنايوس في موقعة دارت رحاىا        

ى الشاطئ الشرقي لبحر الجميؿ، وميدت الطريؽ الحتالؿ الجنوب الشرقي مف سورية "منطقة حوراف وجبؿ عم

" أما إسكندر المكابي فقد فر إلى القدس، حيث قوبؿ ىناؾ بمعارضة شديدة، سرعاف ما تحولت إلى  الدروز اليـو

كذا وضعت الظروؼ، "إسكندر" بيف عداء صريح، يتمثؿ في استدعاء أحد الحكاـ السموقييف وتنصيبو ممًكا، وى



خصميف قوييف "ديمتريوس الحاكـ السموقي وعبادة الممؾ النبطي"، ومف ثـ فقد رأى "إسكندر" أف مف الخير لو أف 

يكسب ود األنباط، حتى يستطيع الحفاظ عمى عرشو، فتنازؿ ليـ عف مؤاب وجمعاد، وأماكف أخرى كاف يخشى 

 . مف انضماميا إلى أعدائو

ف اختمؼ المؤرخوف  -الذي جاء بعد "رب إيؿ األوؿ" -ويعد "الحارث الثالث"        مف أشيرمموؾ األنباط، وا 

ؽ. ـ" عمى رأي آخر، إال أنو مما 65-87ؽ. ـ" عمى رأي، وفي الفترة "68-85في فترة حكمو، فيي في الفترة "

ؽ. 87عمى سيؿ البقاع في حوالي ال شؾ فيو أف عيده قد اقترف بفتوحات واسعة، بدأت باستيالئو عمى دمشؽ، و 

إلنقاذىـ مف  -وكانت عاصمة السموقييف وقت ذاؾ-ـ، وذلؾ بناء عمى دعوة تمقاىا مف سكاف المدينة العريقة 

، "محب اليونانييف  ىجوـ "األيتورييف" الذيف كانوا يطمعوف في االستيالء عمييا، ومف ثـ فقد أطمؽ عميو القـو

 . وحامييـ"

قد بدأ يستغؿ ضعؼ السموقييف في مصمحتو، ومف ثـ فقد اىتبؿ فرصة ىجوـ "أنطيوخس  وكاف الحارث       

ؽ. 86/ 87" عند ساحؿ "يافا" في عاـ Kanaؽ. ـ" عمى بالده، ولقنو درسا قاسيا عند "84-88الثاني عشر" "

 . ؽ. ـ" قضى فييا عمى معظـ جيشو88/ 84ـ "أو في عاـ 

يوطد حكمو في الداخؿ، وأف يفرض نفوذه في الخارج، وقد واتتو فرصة  وىكذا استطاع الحارث الثالث أف       

نادرة بعد استيالئو عمى دمشؽ، وذلؾ حيف انضـ إلى جيشو فريؽ مف رجاؿ الحرب اليوناف، وقد عمؿ الحارث 

عمى اإلفادة منيـ في تنظيـ جيشو وتدريبو، بؿ وتحويمو مف جيش يعتمد عمى رجاؿ مف األعراب، يخوضوف 

ؾ بروح مف البداوة التي ال تقبؿ الخضوع لألوامر والنظـ العسكرية، وتيتـ أوؿ ما تيتـ بالغنائـ واألسالب، المعار 

إلى جيش نظامي مدرب، كاف الدعامة األساسية في فرض نفوذه في الخارج، فضال عف أف الرجؿ قد نجح بقوة 

يتدخؿ في شئوف  ف ثـ فقد بدأ الحارثىذا الجيش في أف يصبح أقوى حاكـ عرفتو بالد األنباط حتى يومو، وم

ف كانت النتيجة في  مممكة ييوذا المتداعية، في أوؿ األمر، ثـ يقدـ عمى مواجية جيوش الروماف بعد ذلؾ، وا 

 . كمتا الحالتيف مختمفة



كانت األمور في دولة ييوذا قمقة، ومف ثـ فقد كاف عمى الحارث أف يضع حدا ليذا القمؽ، فإف لـ يفعؿ،       

إف األحزاب الييودية ما كانت بقادرة عمى أف تتركو عمى الحياد، وىكذا ما أف يمضي حيف مف الدىر، حتى ف

" "الحديثة عمى مقربة مف المد"، Addidaيبدأ الجيش النبطي يياجـ ييوذا، ويشتبؾ معيا في معركة ضارية عند "

األنباط، التي تجاىميا المؤرخ الييودي  ينيـز فييا جيش الييود شر ىزيمة، ويطمب "إسكندر" الصمح عمى شروط

 . "يوسفيوس" ولـ يقؿ لنا عنيا شيًئا

ويبدو أف الظروؼ السياسية دعت الحارث مرة أخرى لمتدخؿ في شئوف ييوذا، إباف الخالؼ الذي دب        

وف بيف ولدي "إسكندر جنايوس" "أرسطو بولس وىركانوس"، وانقساـ الييود إلى فريقيف، الصدقيوف ويؤيد

"أرسطوبولس"، والفريسيوف ويؤيدوف "ىركانوس"، الذي فر إلى البتراء، لعمو يجد الحمى عند الحارث، فضال عف 

إعادة التاجر إليو وتثبيت ممكو، عمى أف يعبد لمحارث في مقابؿ ذلؾ، المدف اإلثني عشر التي كاف قد أخذىا 

و عمى حساب ييوذا، إف لـ يقدر لو أف يوجو أبوه مف العرب، ويقبؿ الحارث العرض أمال في أف يوسع أمالك

إلييا الضربة القاضية، وىكذا يوجو الحارث جيشا قوامو خمسوف ألؼ رجؿ لمياجمة "أرسطو بولس" الذي سرعاف 

ما يفر إلى القدس بعد ىزيمة منكرة، فيتابعو الحارث إلى المدينة المقدسة، ويكاد يستولي عمييا، لوال قياـ الروماف 

دمشؽ، ثـ إرساؿ حممة عسكرية إلى القدس نفسيا لمتدخؿ في النواع القائـ وقت ذاؾ، ولمنع  باليجوـ عمى

 . األنباط مف االستيالء عمييا

الذي نجح في أف يضـ إليو -وىكذا يضطر الحارث إلى فؾ الحصار عف القدس، إال أف "أرسطو بولس"       

ي الطريؽ إلى "ربة عموف"، وىناؾ عند "بابيروف سرعاف ما يتعقب األنباط،وىـ ف -قائد الحممة الرومانية

Ppayronدارت معركة بيف الجانبيف، انتصر فييا "أرسطوبولس"، وقتؿ ستة آالؼ مف أتباع الحارث " . 

عمى أف  -بادئ ذي بدء-ؽ. ـ، بدأ الروماف يتحرشونب بالحارث النبطي، ورغـ أنو قد صمـ 68وفي عاـ       

ماف والييود سواء بسواء، إال أنو سرعاف ما أدرؾ الحقيقة المرة، وىي أف جيشو ما يعمنيا حربا شعواء عمى الرو 

كاف في استطاعتو أف يقؼ أماـ جيوش الروماف الكثيرة العدد والعدة، والمدربة تدريبا يفوؽ تدريب جيوشو إلى حد 

ف يدفع الحارث جعالة كبير، ومف ثـ فقد لجأ إلى ميادنة ىذا العدو القوي الشرس، وتـ الصمح بينيما عمى أ



لمروماف، واعتبر "بومبي" أف ذلؾ إنما ىو خضوع مف األنباط لمروماف، ومف ثـ فقد وضع صورة الحارث في 

موكب نصره، كما أمر القائد الروماني "سكورس" أف تضرب النقود وعمييا صورة الحارث، وىو منكس الرأس، 

 . وحامال سعفو، تعبيرا عف استسالمو

تيت آماؿ الحارث في أف يرث مممكة السموقييف في الشاـ، بخاصة وأف "بومبي" كاف قد استولى وىكذا ان      

ف رأى البعض أف الحارث 55ؽ. ـ، بعد أف كاف الحارث قد أخالىا منذ عاـ 64عمى دمشؽ منذ عاـ  ؽ. ـ، وا 

 الجغرافية قد احتفظ بدمشؽ في مقابؿ مبمغ ضخـ مف الماؿ، وعمى أي حاؿ، فإف "بومبي" قد ضـ سورية

 . والتقميدية في والية واحدة وجعؿ مف "أنطاكية" عاصمة ليا

وىو معبد ذي الشرى إلو -وىناؾ في البتراء كتابة عمييا اسـ الحارث، دونيا أحد قواده في "المدارس"        

ا عمى مصراعيو ىذا وقد كاف الحارث مغرما بالحضارة اليمينيستية، ومف ثـ فقد ترؾ الباب مفتوح -األنباط الكبير

لمتأثيرات اليونانية، فيو أوؿ مف سؾ نقودا نبطية، اقتبس ليا النموذج المعروؼ عند البطالمة، كما أتى بالصناع 

السورييف الذي أدخموا النماذج اليمينستية إلى عاصمتو، وربما كانوا ىـ الذيف نحتوا الواجية الجميمة المعروفة 

قد بنى زمف الروماف، وىكذا بدأت  -وىو بناء عمى الطراز اليوناني -رحاليوـ "بالخزانة"، كما يرجع أف المس

 . البتراء تتخذ مظاىر مدينة ىمينستية نموذجية، فكاف فييا شارع رئيسي جميؿ، وعدة أبنية وعامة

-68ؽ. ـ" عمى رأي، وفي الفترة "65-68وجاء بعد الحارث ولده "عبادة الثاني" الذي حكـ في الفترة "        

. ـ" عمى رأي آخر، ولدينا مف عيده نقد مف الفضة مف فئة "الدراخما"، يرجع إلى العاـ الثاني أو الثالث ؽ45

مف حكمو، وقد صور الممؾ عميو بوجو حميؽ ورأس ذات شعر قصير، ويبدو أف سياسة األنباط منذ أياـ ىذا 

روابط الحمؼ والوالء، ومف ثـ فقد الرجؿ كانت مقصورة عمى المحافظة عمى استقالليـ، واالرتباط بالروماف ب

ؽ. ـ، بفرقة مف الفرساف، 45شاركوا عمى أياـ مالؾ األوؿ في حممة "يوليوس قيصر" عمى اإلسكندرية في عاـ 

 . ساعدتو عمى القيض عمى ناصية األمور ىناؾ، والخروج مف المأزؽ الذي كاف فيو



ؽ. ـ" 85-45أو  75ؽ. ـ" عمى رأي، وفي الفترة "85-45األوؿ"، وقد حكـ في الفترة " وجاء "مالؾ       

ؽ. ـ" عمى رأي ثالث، بؿ إف ىناؾ مف يذىب إلى أنو قد حكـ بعد "الحارث الثالث" 88-75عمى رأي ثاف، أو "

 . ؽ. ـ"68وأف ذلؾ إنما كاف في الفترة " مباشرة

ثنا أف األنواء قد عصفت بسفينة األنباط عمى أيامو، ولـ يكف ذلؾ بسبب وأيًّا ما األمر، فإف التاريخ يحد      

يتصؿ بالرجؿ، بقدر ما كاف يتصؿ بالتغييرات التي حدثت في "ييوذا"، ذلؾ أف الروماف كانوا قد عيدوا بأمور 

قامة سمطة أخر 86-4الشرؽ إلى "مارؾ أنطونيو" " ى مف ؽ. ـ" الذي عمؿ عمى القضاء عمى سمطة المكابييف، وا 

ؽ. ـ، حتى 85األدومييف عمى رأسيا "ىيركانوس" إال أف زماـ األمور إنما كاف بيد "انتيباتر"، وما جاء عاـ 

ؽ. ـ، وبعد نحو عاميف مف مولد 4أصبح "ىيرودوس" بف "انتيباتر" ممًكا عمى أورشميـ، واستمر كذلؾ حتى عاـ 

ؽ. ـ" إال أف "ىيرودوس" كاف طواؿ تمؾ الفترة 8-6لي السيد المسيح عميو السالـ، الذي رأى العمماء أنو كاف حوا

 . أداة طيعة في أيدي الروماف الذيف نصبوه ممًكا عمى الييودية

وفي تمؾ األثناء كانت العالقات بيف الروـ والنبط قد تدىورت إلى حد كبير، ربما بسبب امتناع األنباط        

ا إلى جانب الفرس عندما أرادوا االستيالء عمى فمسطيف، وأيًّا عف دفع الجزية لمروماف، وربما ألف النبط قد وقفو 

 ، بدءوا يتجيوف نحو النبط، ومف ثـ فقد أجبروىـ حوالي  -وقد انتصروا عمى الفرس-ما كاف السبب، فإف الرـو

ا ؽ. ـ، عمى دفع جزية كبيرة، ثـ زاد الموقؼ تعقيد عندما منح "مارؾ أنطونيو" جزًءا كبيًرا مف فينيقي45عاـ 

وسورية، فضال عف بالد األنباط، إلى "كيموبترا" ممكة مصر، جزًءا كبيًرا مف فينيقيا وسورية، فضال عف بالد 

ممًكا عمى سورية، وىكذا أصبحت  -ويدعى بطميموس-األنباط، إلى "كيموبترا" ممكة مصر، كما بايع ولده منيا 

النبط قد امتنعوا عف دفع الجزية لممكة مصر،  "كميوبترا" صاحبة الحؽ في جزية الروماف مف األنباط، غير أف

 . ومف ثـ فقد طمبت كميوبترا مف مارؾ أنطونيو اإلسراع في تأديب األنباط

وكانت سياسة "كيموبترا" تيدؼ إلى السيطرة عمى بالد العرب الشمالية، فضال عما منحو إياىا "أنطونيو"       

التخمص مف ممكي العرب والييود عمى السواء، وىكذا شجعت  مف أجزاء في فينيقيا وسورية، ومف ثـ فقد أرادت

"ىيرودوس" ممؾ الييودية عمى محاربة األنباط، ويبدو أف "ىيرودوس" كاف ينتظر ىذه الفرصة، ومف ثـ فقد أسرع 



بشف ىجوـ عمى األنباط عند "المد" وما أف يتـ لو النصر ىنا، حتى يسرع باليجوـ عمييـ مرة أخرى عند "قنا" في 

لبقاع، ويكاد ينتصر عمييـ، إال أف موازيف النصر سرعاف ما تغيرت إلى جانب النبط، فقتموا عدًدا كبيًرا مف ا

 . جيشو، وأسروا آخريف، وفر "ىيرودوس" إلى القدس

وىنا بدأ "ىيردوس" يعد العدة لجولة أخرى، بخاصة وأف النبط بدءوا يياجموف مدنو، مما أدى إلى قياـ       

عف الخسائر في الرجاؿ والمعدات،  معارؾ تبادؿ فييا الجانباف النصر النصر واليزيمة، فضالً سمسمة مف ال

ويزعـ المؤرخ الييودي يوسفيوس أف النصر كاف في النياية إلى جانب، وذلؾ حيف جمع ىيرودوس قواتو وأعاد 

خسائر فادحة، فاقت خمسة  تنظيميا، فعبر األردف، والتحـ مع األنباط في معركة ضارية عند "عماف" فأنزؿ بيـ

آالؼ قتيؿ، وأربعة آالؼ أسير، فضال عف سبعة آالؼ أخرى لقوا حتفيـ بأيدي الييود، حينما حاولوا الفرار مف 

ذا كاف ما زعمو المؤرخ  الحصار، وكاف نتيجة ذلؾ كمو أف اضطر األنباط إلى دفع جزية لػ "ىيرودوس"، وا 

اب، فميس ىناؾ مف ريب في أف قوة ىيرودوس لـ تكف وراء ىذه الييوديب صحيًحا، أو حتى قريًبا مف الصو 

نما كاف السبب قوة الروماف الطاغية، وجنود األنباط غير المدربيف  . االنتصارات، وا 

ؽ. ـ"، وربما لقى ميتة عنيفة عمى يد وزيره صالح "سيميئوس" الذي لقى نفس 9-85وجاء "عبادة الثالث" "       

ؽ. ـ، وعؿ أي حاؿ، فإلى عيد ىذا الممؾ ترجع الحممة الرومانية عمى اليمف 7اـ المصير في روما حوالي ع

نو لمف األىمية بمكاف اإلشارة إلى أف ىناؾ كتابة  -األمر الذي أشرنا إليو مف قبؿ -جالميوس" بقيادة "إليوس وا 

وا يؤليوف مموكيـ بعد أثرية عمى تمثاؿ لػ"عبادة الثالث" ىذا، تصفو "باإلليي"، مما يدؿ عمى أف األنباط كان

 . " أي "اإللو"Deosالموت، وربما كاف األنباط في ذلؾ يقمدوف السموقييف الذيف لقبوا أنفسيـ بمقب "ديوس 

-ؽ. ـ9وخمؼ عبادة الثالث عمى عرش األنباط "الحارث الرابع"، لمدة تقارب نصؼ القرف مف الزماف "       

تو، ولقب "ممؾ النبط"، ورغـ أف الرجؿ كاد أف يفقد عرشو ؽ. ـ" وقد حمؿ لقب "رحـ عـ" أي المحب ألم45

ـ"، قيصر روما، إال أف عيده كاف عيد رخاء وسالـ، تابع فيو 14-ؽ. ـ85حيف توالة دوف إذف مف "أغسطس" "

نشر الحضارة الرومانية، كما كانت عالقاتو بجيرانو الييود في بادئ األمر طيبة، ومف ثـ فقدزوج ابنتو مف 



حاكـ الييودية،، وابف ىيرودوس الكبير، إال أف ىيرودوس قد تجرأ بعد حيف مف الدىر، فطمؽ ابنة "ىيرودوس" 

 . الحارث الرابع، ليتزوج مف راقصة كانت السبب في مقتؿ "يوحنا المعمداف"

أخيو "فيمبس"، إال أف يوحنا المعمداف قد  ونقرأ في اإلنجيؿ أف ىيرودوس أراد أف يتزوج مف "ىيروديا" أمراة     

أفتى بغير ذلؾ، ومف ثـ فقد قرر ىيرودوس التخمص منو، غير أنو خشي غضب القوـ "ألنو كاف عندىـ مثؿ 

نبي"، ومف ثـ فقد اكتفى بإلقائو في غياىب السجوف، وتنتيز ىيروديا فرصة عيد ميالد ىيرودوس فتتفؽ مع 

بو عارية لعميا الممؾ، وحيف تنتيي مف رقصتيا، ويفتف الممؾ بيا، تطمب منو ابنتيا "سالومي" عمى أف ترقص ش

أف يعطييا رأس يوحنا في طبؽ، وتفعؿ سالومي ما أرادت أميا، وىنا يضطر الممؾ إف تنفيذ رغبتيا، بناء عمى 

 . وعد منو أف يعطييا ما تريد، أيا كاف ىذا الذي تريد

واألمر بيذه الصورة يحتاج إلى وقفة، "فأوال" ليس ىناؾ مف شؾ في أف يوحنا المعمداف "يحيى عميو       

-السالـ" نبي مف أنبياء اهلل المصطفيف األخيار، "وثانًيا" لماذ يمنع يوحنا ىذا الزواج، ومبمغ عممي أف الييودية 

ض كذلؾ أف ينسب األبناء مف ىذا الزواج ال تمنع ذلؾ بؿ تفرضو عمى المؤمنيف بيا، كما تفر  -ديف ىيرودوس

الجديد إلى األخ المتوفى، فإذا كاف ذلؾ صحيًحا، فإف المسيحييف إنما يفسروف األحداث طبًقا لتعاليـ دينيـ، وما 

نما كاف ممًكا ييوديا عمى دولة ييودية، فالتاريخ حتى تمؾ المحة ال يتعامؿ مع مموؾ،  كاف ىيرودوس مسيحيا، وا 

لـ يكف نصرانيا، حتى يفتي بشريعة  -كما يسمونو -أو يوحنا المعمداف-مسيحية، كما أف يحيى أو حتى شعوب 

النصارى، إال أف يكوف السبب الوسيمة التي تزوج بيا "ىيرودوس" مف "ىيروديا"، حيث تذىب بعض الروايات 

 . إلى أنو قتؿ أخاه "فيمبس" زوج ىيروديا

رعاف ما تدؽ طبوليا بيف الييود واألنباط، ولكف ليس بسبب قتؿ النبي وأيًّا ما كاف األمر، فإف الحرب س      

نما بسبب زواج ىيرودوس بأرممة أخيو، وطالؽ ابنة الحارث الرابع، فضال عف اختالفيما عمى بعض  الكريـ، وا 

مناطؽ الحدود، وىكذا نشبت المعارؾ بينيما، وانتيت بانتصار الحارث في "جمعاد"، ومف ثـ فقد استنجد 

ـ" الذي أمر عاممو في سورية بالقضاء عمى األنباط، ولكف بينما كاف 85-14يرودوس" بالقيصر "تيبيريوس" ""ى



القوات الرومانية تتحرؾ نحو "البتراء" تأتي األخبار بوفاة القيصر، فتتوقؼ الحرب، وينجو الحارث الرابع، بؿ 

 . نفيو إلى أسبانياوتسوء حالة "ىيرودوس"، فيضطر الروماف إلى تنحيتو عف العرش، و 

ذا ما عدنا مرة أخرى إلى اإلنجيؿ، فإننا نقرأ أف دمشؽ كانت في يد الحارث       الرابع، وأف عاممو ىو الذي  وا 

سعى إلى القبض عمى بولس الرسوؿ، الذي استطاع أف ينجو منو بأف تدلى مف طاقة في زنبيؿ مف السور، وأما 

باف الحرب التي استعر اوراىا بينو وبيف 85والي عاـ متى خضعت دمشؽ لمحارث، فربما كاف ذلؾ ح ـ، وا 

 . ىيرودوس، وربما بقيت تحت سيادة األنباط، في مقابؿ مبمغ بدفعونو لمروماف

"، وترجع 816K354 Cih 11160-195وىناؾ عدد مف النقوش جاء فييا ذكر الحارث الرابع، ومنيا "      

والثالثة عشرة والتاسعة والعشريف واألربعيف والثالثة واألربعيف، مف  في تواريخا إلى السنوات، الخامسة والتاسعة

حكـ ىذا الممؾ، وىي نصوص تتحدث في أمور دينية مرة، وفي أمور شخصية مرة أخرى، وتذكر أسماء بعض 

األفراد مرة ثالثة، ومنيا عرفنا أسماء بعض آلية األنباط مثؿ "دوشرا" و"منوتو" "مناة" و"قيشح"، وقد وصؼ 

لحارث في بعضيا بػ "رحـ عـ" أؿ المحب ألمتو، كما جاء في بعضيا أسماء بعض أفراد األسرة المالكة، مثؿ ا

"شقيمة" ممكة األنباط وزوج الحارث، ومالؾ وعبادة ورب إيؿ، فضال عف مجموعة أسماء كانت شائعة عند العرب 

ب وخمؼ وقيف وتيـ اهلل وجيممة وعميرة قبؿ اإلسالـ، مثؿ كيالف ووعالف وسعد اهلل ومرة وسكينة وحميد وحوش

 . ووىب

ـ" أباه الحارث الرابع، ويبدو أف األنباط قد فقدوا عمى أياـ ىذا الرجؿ 57أو  51-45وخمؼ "مالؾ الثاني" "      

ف كانت مجاوراتيا مف الناحية الشرقية والجنوبية الشرقية ظمت تحت السيادة النبطية، ىذا وقد  مدينة دمشؽ، وا 

التي وصفت بأنيا  مف عيد مالؾ الثاني عمالت فضية وبرونزية، نقشت عمييا صورتو وصورة زوجتووصمتنا 

"شقيقة الممؾ"، مما يشير إلى أف بعض الممكات كف زوجات شقيقات لممموؾ الحاكميف، متبعيف في ذلؾ عادة 

ؾ عبادة بأف إحدى زوجات البطالمة، والذيف نقوليا بدورىـ عف الفراعنة، وتشير كتابة أثرية عمى تمثاؿ لممم

بجانب ظيور التماثيؿ النصفية المزدوجة لمزوجيف منذ عيد عبادة -الحارث كانت أختو كذلؾ، ولعؿ ذلؾ كمو 



الثالث، وحتى نياية عيد الممكية، يشير إلى أف المرأة النبطية، إنما قد وصمت إلى منزلة رفيعة في أثناء عيد 

 . الممكية

بمغ عددىا خمسة آالؼ مف المشاة، -ف الممؾ النبطي قد اشترؾ بفرقة مف جيشو وىناؾ ما يشير إلى أ      

ـ عمى أورشميـ، والذي انتيى آخر األمر 55فضال عف ألؼ مف الفرساف، في اليجـو الذي شنو "تيتوس" في عاـ 

 . بتدمير المدينة المقدسة، وبانتياء الييود ككياف سياسي لو وزف في فمسطيف

-57ـ" أو "156-55" وقد حكـ في الفترة "Soterلؾ الثاني ولده "رب إيؿ" الثاني "سوتر وجاء بعد ما       

ـ"، ويبدو أف حكمو كاف تحت وصاية أمو "شقيمة"، وأف أخاه "أنيس "أنيشو" كاف يساعد أمو في شئوف 151

و عمى إحدى الحكـ، وحينما بمغ الممؾ الصبي رشده، تزوج مف أختو "جميمة" التي نقشت صورتيا بجانب صورت

 . العمالت واستقؿ بالحكـ، ويبدو أنو ىو الذي وصؼ بأنو "الذي جمب الحياة والخالص لشعبو"

ويبدو أف الظروؼ السياسية بدأت تتغير عند وفاة "رب إيؿ الثاني"، ذلؾ أف اإلمبراطورية الرومانية التي        

د العدة لجولة فاصمة مع "الفريتييف"، ومف ثـ كانت قد ابتمعت الدويالت الصغيرة في سورية وفمسطيف، بدأت تع

فقد بدأ القادة الروماف يروف ضرورة إخضاع كؿ الدوؿ التي كانت تفصؿ بينيـ وبيف أعدائيـ، وىكذا أمر 

ـ، بأف يزحؼ عمى البتراء، وأف يضـ 156ـ" نائبو في سورية "كورنيميوس بالماء" في عاـ 115-98"تراجاف" "

"، Provinciaأصبحت تعرؼ فيما بعد باسـ "المقاطعة العربية  اطورية الرومانية، وىكذادولة األنباط إلى اإلمبر 

وغدت "بصرى" عاصمة ليا، بينما أخذت البتراء تتضاءؿ شيئا فشيئا، حتى أصبحت في القرف الثالث الميالدي 

ف احتفظت بمكانيا كمركز ديني مسيحي ميـ  . مجرد مكاف ضيئؿ الشأف، وا 

لـ يتوقؼ، وظموا يمارسوف التجارة وقيادة  -رغـ ضياع نفوذىـ السياسي-اط االقتصادي عمى أف نشاط األنب

القوافؿ بيف مصر وبالد العرب وموانئ البحر األحمر، وبخاصة تمؾ التي تواجو السواحؿ المصرية، كما تدلنا 

ـ"، وأخيرا 866" عمى ذلؾ كتابات نبطية مف سيناء ومف داخؿ مصر، ومنيا تمؾ الكتابة، التي ترجع إلى عاـ

فإف بعضا مف المستشرقيف إنما يظف أف "عرب الحويطات" القاطنيف في منطقة "حسمى" في شماؿ الحجاز، إنما 

 . ىـ مف بقايا النبط



 : البرتاء

، ثـ صارت لمؤاب، ومف بعدىـ         تعد البتراء واحدة مف أشير مدف العالـ القديـ، كانت عاصمة ألدـو

لألنباط، وتقع إلى الشرؽ مف وادي عربة، في منتصؼ المسافة تقريبا بيف رأس خميج العقبة أصبحت عاصمة 

 . والبحر الميت، أو عمى مبعدة خمسيف ميال إلى الجنوب مف البحر الميت

والبتراء: كممة يونانية تعني الصخر، ولعميا ترجمة لمكممة العبرانية "سمع" التي جاءت في التوراة، والتي       

 . ت تطمؽ عمى البتراء مف قبؿكان

كما تعني كذلؾ "الشؽ في الصخر"، وربما كانت التسمية العبرية أكثر دقة؛ ألف مدخؿ البتراء يتسـ        

بوجود أخدود عميؽ بيف جبميف يعرؼ باسـ "السيؽ"، ولعمو لفظ نبطي متوارث، حرفو الناس عف "الشؽ" في 

ب قد عرفوا ىذه التسمية كذلؾ، وقد ذكر ياقوت بأف "سمع" حصف السبئية القديمة، وعمى أي حاؿ، فإف العر 

 . بوادي موسى عميو السالـ بقرب بيت المقدس

" فحرفو Arkeوأما االسـ العربي لمبتراء فيو "الرقيـ"، وربما ىو اسـ ثاف لمبتراء كاف اإلغريؽ يعرفونيا بو ىو "

 . بالذات، وأما اسميا الحديث فوادي موسىالعرب إلى الرقيـ، وربما أرادوا بالرقيـ "خزانة فرعوف" 

ؽ. ـ" قد خمؼ أباه "ييواش" عمى عرش ييوذا، وأنو حاوؿ أف 588-855ونقرأ في التوراة أف "أمصيا" "      

يسترد أدوـ وسمع، وقد نجح في االستيالء عمى األخيرة، ومف ثـ فقد أطمؽ عمييا اسـ "يقتئيؿ" بمعنى "الخاضع 

 . هلل"

"سترابو" البتراء بأنيا عاصمة األنباط، وال تبعد عف أريحا إال بأربعة أياـ، وعف غابة النخيؿ وقد وصؼ       

بخمسة أياـ، وىي موضع غني بالمياه، بؿ ربما كانت ىي البقعة الوحيدة بيف نير األردف وأواسط بالد العرب، 

ى بعض األجانب في المدينة، ومنيـ التي كاف يوجد فييا الماء الصافي بكثرة، ىذا ويشير سترابو كذلؾ إلى سكن

 . جمع مف الروـ

ولقد ازدىرت البتراء في أخريات القرف الرابع ؽ. ـ، واستمرت كذلؾ حوالي أربعة قروف، كانت تشغؿ في       

الصحراء واصال بيف سبأ في الجنوب، وثغور بحر الروـ في  أثنائيا مركزا خطيرا عمى طريؽ القوافؿ، الذي يقطع



ويبدو أف مموؾ األنباط في أخريات أياـ دولتيـ قد أقاموا في أكثر األحاييف في "بصرى"، ثـ جاء الغزو الشماؿ، 

ـ"، فنقؿ مركز الثقؿ بصفة نيائية إلى بصرى، وسرعاف ما أخذت 156ـ "أو157الروماني لممدينة في عاـ 

عنيا "بوركيارت" في عاـ  أىمية المدينة تتضاءؿ شيئا فشيئا، حتى أصبحت في ذمة التاريخ، وأخيرا كشؼ

 . ـ1818

ولعؿ أىـ آثار البتراء "خزانة فرعوف" المنحوتة في الصخر، ومعبد ربما بني في القرف األوؿ قبؿ الميالد،       

ويشبو إلى حد ما الكعبة في الجاىمية، حيث كاف يضـ عدة أصناـ عمى رأسيا "دوشرا" "ذو الشرى"، وكاف يعبد 

ؿ، ويعتبر إلو الكرمة، وقد جئ بو إلى أرض األنباط في الحقبة اليمينية فاكتسب عمى شكؿ حجر أسود مستطي

صفات "ديونيسوس"، أما سيدة اآلليات عندىـ فيي "الالت" التي اعتبرىا "ىيرودوت" "أفروديت"، ىذا وىناؾ 

 . كذلؾ "النجر" وىو جبؿ مقدس، تمتد عمى مقربة منو مذابح لتقديـ القرابيف

حينما  -صمى اهلل عميو وعمى آلو وسمـ-سيدنا رسوؿ اهلل ية بمكاف اإلشارة إلى أف عؿ مف األىموأخيرا، فم      

خرج في السنة السادسة مف اليجرة لغزو بني لحياف، سار عمى غراب "جبؿ بناحية المدينة عمى طريؽ الشاـ" ثـ 

صمى اهلل -د رسوؿ اهلل عمى مخيض ثـ عمى "البتراء"، ىذا فضال عف أف ابف إسحاؽ قد ذكر مف بيف مساج

 . مسجد بطرؼ البتراء -عميو وسمـ

 

 

 

 

 

 


