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تحية املجلس لحفظ مواقع التراث في إسرائيل

إلى القراء الكرام،

مجال  في  العاملين  لكافة  والتقدير  بالتهنئة  نتقدم 

إصدار مجلة »حجر الزاوية«، التي تعنى بثقافة الحفاظ 

على املباني وبناء البيئة في حياتنا، وتؤثر على القرارات 

املتعلقة بالتطوير وبلورة املشهد.

العربية،  باللغة  التي تصدر   املجلة،  أهمية هذه  إن 

عالم  ومتنوعة،  عديدة  ملجتمعات  تقّدم  بأنها  تكمن 

من  مزيًدا  وتطرح  التاريخية،  املباني  على  الحفاظ 

املواضيع املتعلقة بالحفاظ على جدول أعمالنا.

مقدّمتهم  وفي  املجلة،  على  القائمين  لجميع  شكًرا 

الدكتور كميل ساري، املسؤول عن اآلثار في املنطقة 

الشمالية في سلطة اآلثار، وسامر  فالح الهيب مدير لواء 

األقليات في مجلس حفظ مواقع التراث في إسرائيل.

مع تحيات

عمري شلمون

مدير عام

كلمة مدير عام سلطة اآلثار

السالم عليكم، 

التحية القلبية لجمهور القراء والشكر الجزيل للرّواد، محّرري 

هذه املجلة، تفتخر سلطة اآلثار اإلسرائيلية املؤسسة املهنية 

الرائدة واملسئولة عن اآلثار واملواقع األثرية والحفاظ عليها 

بنشر قصة هذه األرض في جميع طبقاتها التاريخية، بالتعاون 

مع الجمهور. 

التابعة  الكنوز  على  ومحافظين  كقائمين  مهّمتنا  نرى  إننا 

للمواطنين، وألولئك الذين يحّبون الثقافة والعلوم في العالم، 

ما يجعلنا فخورين بمشاركة الجمهور الناطق بالعربية بهذه 

املجلة العلمية، وأملي أن نحظى بنشر أعداد كثيرة بعدها.

يسّرني استخدام هذه املنصة لدعوة أي شخص يرغب في 

املشاركة معنا بتجربة الحفر والكشف عن آثار بالدنا ليّتصل 

بنا، ونحن سنكون سعداء باملشاركة.

نراكم في مواقع الكشف األثري وعلى صفحات هذه املجلة.

شكًرا للمحررين ولكتاب هذا العدد، وشكًرا ملجلس حفظ 

مواقع التراث الشريك الصادقة لهذا املشروع.

مدير  عام سلطة اآلثار

يسرائيل حسون
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التراثية،  التاريخية،  األثرية،  مواقع  وأهم  أبرز  من  عكا  مدينة  تعتبر 

واملعمارية، كما وامتازت بالحضارات القديمة على مر أكثر من 4000 

التعايش  ورمز  الحضارات  لجميع  ملتقى  أيامنا  حتى  زالت  وال  عام، 

املختلط. وفي عام 2001 أعلنت لجنة التراث التابعة ملنظمة اليونسكو 

عن مدينة عكا »موقع تراث عالمي«. 

خالل عصر البرونز األخير بدأ االستيطان في تل عكا الواقع على الضفة 

الشمالية من وادي عكا )وادي بلوس - كما سمي باليونانية(، ويبعد 

قرابة 700 مترا عن شاطئ البحر األبيض املتوسط. مساحته قرابة 200 

دونم ويصل ارتفاعه قرابة 35 مترا فوق سطح البحر. 

طلق على التل على مر العصور عدة اسماء منها: تل نابليون، كان التل 
ُ
أ

عبارة من نقطة مراقبة أيام حصار نابليون بونابارت عكا عام 1799. 

تل الفخار، بسبب العثور على كميات كبيرة من الفخار على التل خالل 

الذي  ريتشارد قلب األسد، بسبب حصار عكا  تل  األثرية.  الحفريات 

فرضه صالح الدين عام 1191 بفترة حكم ريتشارد قلب األسد. طولون، 

اسم أطلقه الصليبيون على تل عكا.

الحفريات األثرية وبداية األبحاث
خالل عام 1973 كانت أولى الحفريات األثرية العلمية على تل عكا، 

وبعدها جرت 12 حفرية حتى العام 1989 بإدارة الباحث موشه دوتان 

من قبل معهد الدراسات البحرية وقسم التعليم للحضارات البحرية في 

جامعة حيفا، بالتعاون مع الباحثون أفنير ربان وميخال آرت�سي )شكل 

 .)1

جرت حول التل العديد من الحفريات األثرية إثر أعمال التطوير بين 

األعوام 2005-2015 من قبل سلطة اآلثار اإلسرائيلية وبإدارة  الباحثين: 

هناء عبود، أماني أبو حميد ورافع أبو ريا.

نتائج الحفريات األثرية بتل الفخار
تشير نتائج الحفريات األثرية على وجود طبقات استيطان بتل الفخار 

الفترة  نهاية   حتى  واستمرارا  الوسطى  الكنعانية  الفترة  من  ابتدأ 

الهيلينية، لتصل في بعض املناطق إلى القرن الثاني قبل امليالد. جدير 

بالذكر أن املكتشفات من القرن الثاني قبل امليالد  قليلة جدا، إذ بدا 

اإلستيطان ينتشر إلى خارج التل.

تل عكا على مر العصور
تم العثور على بعض جدران املنازل وعلى أدوات فخارية التي ساعدت 

على تحديد تاريخ املكتشفات إلى الفترة الكنعانية القديمة، ومن املحتمل 

أيضا أن بعضها يعود إلى مرحلة االنتقال ما بين العصر النحا�سي والفترة 

الكنعانية القديمة )3300 - 3000 ق.م(.

أما في الفترة الكنعانية الوسطى )2000 - 1750 ق.م(، تم العثور في 

القسم الشمالي من التل وعلى قمته على بعض البقايا من التحصينات 

واألسوار. يتضح أن للمدينة كان سور مزدوجة وتم تعبئة الفراغ بينهم 

بالتراب، كما وتم العثور على أثار بوابة املدينة. من الجدير بالذكر أن 

كانت  التي  التراب  من  منحدرات  وهي  )حاشدة(  على  ارتكزت  األسوار 

أساسا للتحصين، ووصل سمكها قرابة 3.5 مترا )شكل 2(. 

الحقا، خالل نهاية الفترة الكنعانية الوسطى، تم بناء قلعة في القسم 

الداخلي من األسوار )عرضها قرابة 9 أمتار وطولها 14 مترا، وُحفظت 

جدرانها الرتفاع ثالثة أمتار(، واستخدمت حتى نهاية الفترة الكنعانية.

 1550-1750( الوسطى  الكنعانية  الفترة  من  الثانية  املرحلة  خالل 

ق.م(، كما يبدو كانت مساحة املدينة صغير إذ ارتكزت في املدينة العليا 

)األكروبوليس(. كما تم العثور على العديد من القبور والتي كانت غنية 

باملكتشفات األثرية مثل أدوات الفخار، الحلى والختم. 

تم العثور على بعض أجزاء املباني السكنية والقبور من الفترة الكنعانية 

املتأخرة )1550-1400 ق.م(. واحد من تلك القبور كان مميز جدا، مبنيا 

من حجارة ملساء، وتم العثور بداخله على صندوق من العاج منحوت 

على شكل قارب مصري له رأس وزة. تم العثور على العديد من املنازل 

واملواقع الزراعية التي تشمل أيضا مخازن للحبوب واملحصول الزراعي 

تابعة للمرحلة الثانية من الفترة الكنعانية املتأخرة )1450-1300 ق.م(. 

العصر  خالل  محصنا  يكن  لم  التل  إن  األثرية،  للمكتشفات  وفقا 

وبقايا  املباني  بعض  عن  الكشف  تم  حيث  ق.م(،   1200( الحديدي 

عكا القديمة وتل الفخار
د. كميل ساري - سلطة اآلثار

شكل 1 - تل عكا، منطقة الحفريات التي قام بها موشه دوتان 1983
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فرن لصناعة الفخار املبنية على أنقاض الحصن. كما يبدو من نتائج 

األبحاث، إن سكان التل خالل العصر الحديدي كانوا مواطنون جدد. 

وقد تم تحديد هذا التغيير السكاني وفقا للموجودات التي شملت على 

أدوات فخارية من الفترة الكنعانية ومعها بعض األدوات التابعة للعصر 

الحديدي )ابتدأ من 1200 ق.م(. كذلك، فقد رجح الباحثون أن السكان 

الجدد هم فئة من القادمين عبر البحار الذين وصلوا إلى املنطقة خالل 

فترة حكم الفرعون املصري ستي الثاني )1216-1210 ق.م(. وتشهد على 

هذه الحقيقة املكتشفات األثرية التي شملت نماذج السفن، أدوات 

زراعية ومكتشفات أخرى مثل األلوان املستخرجة من أصداف البحر 

التابعة لصناعة األقمشة واألصباغ.

أما فترة االزدهار في التل فتعود إلى الفترة الفارسية حيث تم العثور خالل 

املكتشفات  بين  من  األثرية.  املكتشفات  من  طبقتان  على  الحفريات 

بقايا منازل سكنية ومخازن للحبوب واملنتوجات الزراعية، ومبنى كبير 

الحجم، من املحتمل انه مبنى عمومي بني من الحجارة الكبيرة امللساء 

وله ساحة مركزية من حولها بنيت الغرف. تم العثور على مباني مشابهة 

له في تل الكسيله ولخيش والتي كانت مراكز إدارية للحكم الفار�سي. 

يدل تخطيط املنازل السكنية واملخازن انه تم بناء املدينة خالل الفترة 

الفارسية ابتداء من القرن السادس ق.م. بشكل مخططا. 

تم العثور على طبقتان من الفترة الهيلينية )القرن الرابع ق.م( والتي 

شملت على العديد من املباني، إال أنها تضررت جدا في الفترات املعاصرة 

نتيجة للزراعة والحراثة املكثفة على التل. على الرغم من األضرار، فقد 

شملت املكتشفات على العديد من بقايا املنازل السكنية، مبنى كبير، 

لربما كان مبنى إداريا الذي أقيم على نمط مباني الفترة الفارسية. وعثر 

أيضا على العديد من األدوات الفخارية املستوردة من اليونان إلى جانب 

األدوات املحلية. على الرغم من تلك املكتشفات، فإن غالبية السكان 

خالل الفترة الهيلينية استوطنت املدينة التي تأسست آنذاك ألول مرة 

خارج التل والتي كانت بداية مدينة عكا في املوقع املعروف بأيامنا مدينة 

عكا القديمة أو التاريخية، استمرارا بالفترات حتى أيامنا هذه. 

املقدوني  اإلسكندر  احتالالت  مع  ابتدأت  التي  الهيلينية  الفترة  خالل 

للشرق عام 332 ق.م، تمتعت عكا باتصال مباشر مع السلطة والحكم 

في اليونان. ومنذ عام 310 ق.م كانت عكا تحت حكم التلميين الذين 

أهدوا املدينة اسما جديدا »بتوليمايس«.  

هذا  منصبها  من  باالستمتاع  عكا  استمرت  الرومانية  الفترة  خالل 

وإضافة، فقد بني فيها كاسح األمواج الذي مكن من بناء ميناء آمنا الذي 

أصبح مصدر ازدهار املدينة مدة تزيد عن ألف عام )شكل 3(.

للمعيشة  أسا�سي  كمصدر  البحر  على  باعتمادها  املدينة  واستمرت 

شكل 2 - تل عكا، نموذج للمنحدرات التحصين التي دعمت أسوار املدينة خالل الفترة الكنعانية الوسطى )موشه دوتان 1983(.
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خالل الفترة البيزنطية. وخالل الفترة اإلسالمية )638-1104 ميالدي( 

أعيد للمدينة اسمها »عكا«. وفي عام 660 ميالدي بنى معاوية بن أبي 

سفيان في عكا أول قاعدة إسالمية لبناء السفن في املنطقة. إلنجاح هذا 

املشروع جلب معاوية إلى عكا أصحاب املهن من ايران، بعلبك، حمص 

وأنطاكية. 

خالل الفترة العباسية شهدت املدينة مشروع بناء كبير شمل العديد 

من املساجد واملباني العمومية. بعد أن تولى أحمد ابن طولون الحكم في 

البالد عام 878 طور امليناء ووسعه.

خالل الفترة الصليبية وصلت عكا إلى قمة ذروتها )1104-1191 ميالدي( 

وكانت إحدى أهم املدن في العالم آنذاك، حيث كانت أكبر وأهم املدن 

التجارية عند الصليبيين وأهم ميناء لهم. حينها استوطنها اهم التجار 

والنبالء من فنتسيا وجنوة كذلك زارها الكثير من الحجاج وارتبطت فيها 

العالقات التجارية بين األوروبيين واملحليين. 

الدين  إلى صالح  املدينة  تسليم  تم   )1187 )عام  معركة حطين  بعد 

األيوبي، حينها هاجر العديد من التجار املسيحيين املدينة، مما أدى إلى 

تدهور وضعها االقتصادي واالجتماعي. وقد تمكنت قوات الصليبيين 

بين  وبعد حصارها  الثالثة  الصليبية  الحملة  املدينة خالل  استرجاع 

»العصر   1191 عام  بدأت  التي  الفترة  وتعتبر   .1191-1189 األعوام 

الذهبي« ملدينة عكا، حيث وصل عدد سكانها أكثر من 40،000 نسمة 

وكانت عاصمة مملكة القدس الصليبية وأهم مدينة وميناء في اململكة، 

لكونها املركز التجاري الرئي�سي بين آسيا وأروبا. وقد انتهت تلك الفترة 

عام 1291 بعد االحتالل اململوكي الذي دمر املدينة وخربها. وقد عادت 

في فترة  العثمانية، خاصة  الفترة  إلى املدينة خالل  الحياة من جديد 

حكم األمير فخر الدين املعني )1586- 1635(، إال أنها لم تشهد نهضة 

اقتصادية خاصة. عادت عكا لعصرها الذهبي مع ظاهر العمر الزيداني 

الذي جعلها مركزا إداريا هاما. وقد استمرت أعمال البناء وتطوير املدينة 

شكل 3 - صورة جوية مليناء عكا وكاسر األمواج
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خالل فترة احمد باشا الجزار الذي جعلها عاصمة لواء صيدا.

المجتمع والسكان في المدينة
أحد مميزات مدينة عكا هو الفئات املتعددة التي سكنتها على مر العصور 

فكانت املدينة مركزا للعديد من الطوائف والفئات وال زالت على هذا 

الحال حتى أيامنا هذه. فكونها امليناء الرئي�سي للبالد على مر العصور، 

جعلها املدخل لجميع الحجاج إلى األرا�سي املقدسة، مما أدى إلى الحوار 

الوسطى  القرون  أما خالل  وآسيا.  أوروبا  وبين  والغرب،  الشرق  بين 

فكانت املدينة مركزا للمنافسة بين العالم املسيحي الغربي وبين العالم 

اإلسالمي الشرقي، أدت إلى العديد من الحروب وأبرزها الحصار خالل 

الحملة الصليبية الثالثة على املدينة. أما خالل الفترة العثمانية فساد في 

املدينة الطابع الشرقي، حيث بنيت املدينة من جديد واستعملت األبنية 

من الفترة الصليبية أساسا عليه بنيت املدينة العثمانية )شكل 4(. 

تطورت املدينة العثمانية داخل األسوار ومنع البناء خارجها. وتميزت 

الخاصة،  املنازل  الحاكم،  دار  الضيقة،  باألزقة   العثمانية  املدينة 

طبقة  ومنازل  الكنائس  الخانات،  العمومية،  الحمامات  الجوامع، 

األغنياء. وقد بنيت املنازل بالنمط املعروف »املنزل السوري« أي أن 

للمنزل ساحة داخلية حولها بنيت جميع الغرف.

التطورات  على  تاريخيا  ودليال  هام،  حضاري  إرث  عكا  مدينة  تعتبر 

الحضارية والبشرية  فيها عبر العصور. 

حري  بالذكر أن املدينة العثمانية حافظت بشكلها على مبنى املدينة من 

الفترة الصليبية، وذلك بسبب ظروفها التاريخية وموقعها الجغرافي.

أما من حيث الفن املعماري، فتبرز بعض التغييرات التي طرأت على 

املدينة خالل الفترة العثمانية. بسبب موقعها الجغرافي وظروف املناخ، 

فهي بحاجة إلى صيانة مستمرة ودائمة لتحفظ ميزاتها وفنها املعماري.

الديانات  جميع  من  سكانا  املدينة  فتحتضن  هذه،  أيامنا  في  أما 

ذلك  إلى  وتشير  والبهائية.  اليهودية  اإلسالمية،  املسيحية،  والطوائف: 

الكمية الكبرى من دور الصالة والعبادة التي تعود لتلك الطوائف.

شكل 4 - عكا، بقايا القلعة الصليبية في الطبقة األرضية وفوقها بقايا املبنى من الفترة العثمانية
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عكا مدينة في الجليل الغربي، على ساحل البحر األبيض املتوسط تقع 

على حافة أكبر خليج في البالد وعلى تقاطع طريقين رئيسيين: الطريق 

املمتد على طول الساحل والطريق الجانبي املؤدي من سوريا وشرق 

األردن الذي جعل منها مدينة رئيسية في شمال البالد. 

وقد خضعت  التاريخ،  عبر  التغييرات  من  بالعديد  عكا  مدينة  مرت   

لثقافات مختلفة، وتغير سكانها مرات عديدة خالل الفترات الهيلينية، 

الرومانية، البيزنطية، الصليبية والعثمانية. يالحظ اليوم في تخطيط 

املدينة الدمج بين الحضارتين الصليبية والعثمانية، األولى تنعكس في 

تخطيط املدينة من القرون الوسطى، والثانية تنعكس في مشهد املدينة 

اليوم )شكل 1(. 

إن معظم املباني األثرية والتراثية التي نراها اليوم في عكا من الفترة 

العثمانية وقد تم بنائها على أنقاض مباٍن من الحقبة الصليبية.

وقعت العديد من الحروب حول عكا بين الصليبيين واملسلمين، وفي 

1291 م، في عهد امللك  النهاية نجح املسلمون من احتالل عكا عام 

األشرف سلطان املماليك. كانت عكا قرية صغيرة ورمم جزًءا منها على 

يد األمير الدرزي فخر الدين املعني في القرن السابع عشر وأقام فيها خاًنا 

ضخًما »دير الفرنسيسكان«.

خالل القرن الثامن عشر حكمها ظاهر العمر الزيداني )1775-1750 م(، 

الذي ثار ضد الحكم العثماني في الجليل. كانت عكا مقر إقامته، طور بها 

 في دير فرسان القديس يوحنا وقام بتجديد أسوارها 
ً
التجارة، بنى قصرا

»السور الداخلي«. 

ترأس أحمد باشا املعروف بالجزار )1775-1804 م( القوات العثمانية، 

وفي عام 1775 غزا عكا وقمع حكم ظاهر العمر وسيطر عليها وعلى شمال 

فلسطين وجزء من جنوب لبنان. توفي الجزار عام 1804 م، وتم دفنه في 

غرفة في فناء مسجد الجزار. وقد خلفه بالحكم سليمان باشا )1804-

1819 م(، الذي أضاف الكثير إلى عظمة عكا ومبانيها. تاله بالحكم عبد 

هللا بن علي باشا )1819-1831م( وبقي في الحكم حتى أيام إبراهيم 

باشا املصري )1831-1840 م( الذي غزى املدينة واحتل فلسطين من 

العثمانيين وجعل عكا مركز حكمه. وفي عام 1840 عاد البلد إلى حكم 

العثمانيين، وعادت عكا لتكون عاصمة شمال البالد. 

وصل الشيخ علي نور الدين اليشرطي إلى عكا عام 1850 م، واستقر 

تعاليمه  2(، وابتدأ بنشر  الزيتونة )شكل  في غرفة صغيرة في مسجد 

عكا المركز العالمي للشاذلية اليشرطية
هناء عبود ود. وليد أطرش - سلطة اآلثار

شكل 1 - تصوير جوي ملدينة عكا
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الصوفية ألهل عكا واملنطقة املحيطة بها، وعين في كل بلد مقدم )املقدم 

رجل دين يؤمن بالطريقة الشاذلية اليشرطية، مسؤوال عن املسائل 

الدينية والروحية(. في عام 1868 م أقام الشيخ علي اليشرطي الزاوية 

الشاذلية اليشرطية في حي املجادلة بعكا.

تطور الطريقة الشاذلية
اإلمبراطورية  بأنحاء  االنتشار  في  الشاذلية  الصوفية  الحركة  بدأت 

العثمانية في القرن التاسع امليالدي، على يد مؤسس الحركة الشاذلية 

الشيخ أبو الحسن علي الشاذلي. ولد الشيخ أبو الحسن في املغرب عام 

1197 م وتوفي في مصر عام 1258 م، وخلفه الشيخ املر�سي أبو العباس، 

انقسمت  التاريخ،  مر  على  اإلسكندراني.  عطا هللا  ابن  الشيخ  وتبعه 

الشاذلية إلى عدة طرق، كان أعضاؤها يدعون دراويش ويؤمنون بالحياة 

البسيطة والتواضع. خالل القرن الثاني عشر، بدأت الحركة الصوفية 

بتنظيم نفسها بفرق مختلفة بفكرها، وعلى رأس كل طريقة شيخ أو 

زعيم روحي رسم معاملها، وأطلق عليه لقب "قطب". بعد وفاة القطب 

كان يريثه ابنه أو أحد تالميذه، وهكذا انتقلت الطريقة من جيل إلى 

، تم تسمية الطريقة على اسم مؤسسها، ولها زاوية خاصة 
ً
جيل. عادة

بها، تحتوي مركز ديني واجتماعي وكانت تشمل على مباني سكنية، قاعة 

لالجتماعات والصالة )التكية(، وقبر الشيخ املؤسس. في اآلونة األخيرة، 

تم نشر قائمة تضم 72 فرقة شاذلية املعترف بها في العالم اإلسالمي. 

، ال يوجد فرق بين مبادئ الطرق الشاذلية، معظمهم يقدسون 
ً
تقريبا

مشايخهم ويحجون إلى قبورهم، يتقبلون الديانات السماوية األخرى 

ويحترمونها، وال يدعون إلى االنفصال عن اإلسالم. 

ترشيحا، الزاوية الشاذلية اليشرطية شكل 3 - 	

شكل 2 - عكا، مسجد الزيتونة
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خالل القرن السابع عشر، تم تأسيس الطريقة الشاذلية اليشرطية 

في عكا، وسميت بالشاذلية اليشرطية نسبة ملؤسسها علي نور الدين 

الطريقة  أتباع  يؤمنون  السني.  اإلسالم  من  جزء  وهم  اليشرطي، 

بالبساطة  األخرى،  التوحيدية  الديانات  مع  بالتعايش  اليشرطية 

 لتعاليم النبي محمد صلى هللا عليه 
ً
والتواضع وفي السلوك السليم وفقا

وسلم، ويعارضون ارتداء املالبس البالية أو التسول. يدعمون اتباعهم 

ا في املجتمع 
ً
عن طريق التعليم األكاديمي واالجتماعي، ليكونوا جزًءا نشط

بشرط أال يمس هذا بمبادئ الدين اإلسالمي. ال يوجد لدى اليشرطيين 

مبشرين أو دعاة يدعون الناس باالنضمام لطريقتهم، فهم يفضلون 

إن  الحرة.  بإرادتهم  إليهم  وينضمون  بطريقهم  يؤمنون  الذين  أولئك 

اتباع الطريقة الشاذلية اليشرطية يأدون جميع أركان اإلسالم الخمس 

الذكر  حلقات  تقام  الذكر.  وحلقات  الخاصة  إلى صالتهم  باإلضافة 

 يومي االثنين والجمعة بعد صالة العشاء. وباإلضافة إلى 
ً
مرتين أسبوعيا

ذلك، فإن لديهم كتيب لألذكار وأحاديث النبي محمد )صلعم(، يسمى 

الوظيفة، ويقرأنه مرتين يوميا: بعد صالة الصبح وصالة العشاء. 

شيوخ الطريقة الشاذلية اليشرطية 
ولد مؤسس الطريقة الشيخ علي نور الدين اليشرطي )1794-1899( في 

مدينة بنزرت التونسية، لعائله ثرية ومحترمة. كان والده قائد في الجيش 

للحركة  علي  الشيخ  انضم  ومثقفة.  متعلمة  والدته  وكانت  التون�سي 

الصوفية وتعلم مبادئها على يد الشيخ محمد املدني، الذي عاش بمدينة 

مصراتة في ليبيا. وبعد وفاة معلمه وأمه في نفس السنة، انطلق برفقة 

تسعة من زمالئه بنشر معتقداته في املدن والقرى وقبائل الصحراء.

غادر الشيخ علي تونس متوجها إلى الشرق عام 1847 م، مخلفا ورائه 

امرأته، ابنتان وواحد من أبنائه الذي لم يرغب بمرافقته. أم�سى الشيخ 

أربع سنوات في بالد الحجاز )مكة واملدينة(، وأثناء إقامته في مكة املكرمة، 

رأى في منامه النبي إبراهيم الذي طلب منه الحضور إلى عكا. وخالل 

طريقه إلى الشرق قام بزيارة قبر مؤسس الطريقة الشاذلية أبو الحسن 

الشاذلي املدفون، على ساحل البحر األحمر ووصل إلى اإلسكندرية. ومن 

هناك استقل سفينة إلى مرفأ صور، وزار في طريقه قبر النبي يونس الذي 

قال له: »علي، اذهب واسكن في عكا«. وصل الشيخ علي إلى عكا عام 

1850، واستقر في غرفة صغير ة في مسجد الزيتونة )انظر شكل 2(.

ابتدئ الشيخ علي من مسجد الزيتونة بنشر تعاليمه ألهل عكا واملنطقة 

املحيطة بها. أعجبوا الشيوخ املسلمين في عكا واملنطقة بالشيخ علي، 

وانضموا معظمهم إلى الشاذلية اليشرطية وأولهم الشيخ قاسم العرابي، 

الشيخ علي ميري، الشيخ عبد املجيد السعدي والشيخ عبد هللا الجزار 

إمام مسجد الجزار، الشيخ سعيد الغر مفتي بيروت، الشيخ سعيد 

اإلسطواني مفتي دمشق، الشيخ مصطفى أبو ريشة مفتي البقاع اللبناني 

والشيخ سليم الحاج مفتي صفد.

املدن  من  والعديد  صيدا  بيروت،  صفد،  القدس،  علي  الشيخ  زار 

األخرى وفي جميعها انضم إليه العديد من املؤمنين بالطريقة الشاذلية 

اليشرطية. مرض الشيخ علي بعد وصوله إلى عكا بسبب تغر الطقس، 

لذلك نصحه األطباء باالنتقال إلى منطقة جبلية. اختار الشيخ علي قرية 

ترشيحا في الجليل ليسكن فيها، وهناك أنشأ الزاوية األولى سنة 1862 في 

بالد الشام )شكل 3(، ثم الزوايا األخرى في عكا، القدس، حيفا، دمشق، 

بيروت، رودس وإسطنبول.

كان تأثير الشيخ علي على سكان املنطقة كبيرا مما أدى إلى قلق السلطة 

والحكام العثمانيين. وفي عام 1864 م، أبلغ الوالي رشدي باشا السلطان 

العثماني بأن الشيخ علي كان يدير اجتماعات ضد الحكام العثمانيين. 

قرر السلطان العثماني نفي الشيخ إلى رودس، ودفع له راتب شهري 

وقدره 10 دينار. استثمر الشيخ علي هذه األموال في بناء زاوية شاذلية 

في جزيرة رودس.

م(،   1864-1867( ثالث سنوات  رودس حوالي  في  علي  الشيخ  ق�سى 

وفي ذلك الوقت، انضم السلطان عبد الحميد الثاني وكثير من كبار 

املسؤولين الحكوميين إلى الطريقة الشاذلية، وكان ذلك على يد الشيخ 

محمود أبو الشامات الدمشقي أحد طالب الشيخ علي. وفي عام 1867 

شكل 5 - بيروت، الزاوية الشاذلية اليشرطية، زيارة رئيس دولة جزر القمر شكل 4 - عكا، الزاوية الشاذلية اليشرطية، زيارة رئيس دولة جزر القمر
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عاد الشيخ علي إلى عكا، وأنشأ الزاوية في حي املجادلة.

شاعت الطريقة الشاذلية اليشرطية في سوريا الكبرى وشبه الجزيرة 

وتنزانيا وكينيا وأوغندا  القمر  أفريقيا، وال سيما جزر  العربية وشرق 

وإنجلترا وأملانيا وكندا والواليات املتحدة والبرازيل.

خالل حياة الشيخ علي، قام العديد من املؤمنين من جميع أنحاء العالم 

بزيارة الزوايا في عكا، وتبرع بعضهم باملال واألرض والحيوانات من أجل 

الحفاظ على الزاوية. باإلضافة إلى ذلك، كانت الزاوية وعائله اليشرطي 

تمتلك أراض وبساتين زيتون وحمضيات وكان ريعها يخصص لتمويل 

الزاوية.

تزوج الشيخ علي مرة أخرى من السيدة مريم من ترشيحا، وولدت له 

ابن توفي عن عمر 25 سنة. وكان االبن البكر للشيخ من زواجه األول 

إبراهيم. أمر الشيخ علي ابنه إبراهيم بالقدوم من تونس إلى عكا مع 

عائلته ليصبح شيخ الطريقة الشاذلية اليشرطية. قدم إبراهيم إلى عكا 

وتعلم مبادئ الطريقة الشاذلية اليشرطية. 

-1927( اليشرطي  إبراهيم  الشيخ  ابنه  ورث  علي،  الشيخ  وفاة  بعد 

1821(، وكان له ولدين: محمد وعبد اللطيف. وبعد وفاة الشيخ إبراهيم 

خلفه في املشيخة ابنه محمد الهادي )1980-1900م(. ولد الشيخ محمد 

في عكا ودرس مبادئ الشريعة في املدرسة األحمدية في جامع الجزار، 

حيث واصل رحلة والده، والتقى مع العديد من الزعماء من جميع أنحاء 

العالم مثل رئيس دولة جزر القمر الذي زار الزاوية اليشرطية ببيروت 

وعكا في عام 1953 )أشكال 5-4(. 

في عام 1947، انتقل الشيخ محمد مع عائلته إلى لبنان بسبب الحروب 

في فلسطين وسكن في بيروت حتى وفاته عام 1980، ودفن فيها. وفي 

عام 1981، تم نقل رفاته إلى عكا. كان للشيخ محمد أربعة أوالد: الشيخ 

أحمد، الدكتور صالح، الدكتور إبراهيم، املهندس خالد، وورثه برئاسة 

الطريقة الشاذلية الشيخ أحمد اليشرطي. ولد الشيخ أحمد في عكا سنة 

1928 م، وفي عام 1946 بدأ دراسته في الجامعة األمريكية في بيروت 

بعدها  واالقتصاد.  السياسية  العلوم  في  البكالوريوس  درجة  وأكمل 

سافر إلى مصر ودرس القانون في جامعة القاهرة، وفي عام 1960، انتقل 

شكل 6 - عكا، مسجد الجزار   وبجواره القلعة الصليبية والزاوية الشاذلية 

شكل 7 - عكا، خارطة الزاوية الشاذلية اليشرطية
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إلى عمان ألنه كان يحمل جواز سفر فلسطيني قبل عام 1948، ولم يكن 

 في لبنان. عمل الشيخ أحمد محامًيا ملدة 20 عاًما حتى ورث قيادة 
ً
مقيما

الطريقة الشاذلية اليشرطية عام 1980.

واصل الشيخ أحمد مسار والده، وفي السنوات األخيرة بدأ في إنشاء 

العديد من الزوايا في العالم، مثل الزاوية في الواليات املتحدة وكندا 

والبرازيل، باإلضافة إلى الزوايا العديدة في سوريا، لبنان واألردن.

والجدير بالذكر أن الشيخ أحمد يدير الشؤون الدينية واالقتصادية 

للطريقة الشاذلية اليشرطية بشكل مستقل، وذلك من أجل الحفاظ 

على استقالل القرارات فيها وعدم االنتماء إلى أي حزب أو حكومة.

الزاوية الشاذلية اليشرطية في عكا 
تقع الزاوية الشاذلية اليشرطية، التي تبلغ مساحتها حوالي 4200 متر 

مربع في حي املجادلة، غربي القلعة الصليبية وعلى جزئها الشرقي، أما 

التكية فهي مبنية على بقايا البرج الجنوبي الغربي من القلعة )شكل 6(. 

إلى الحكومة العثمانية، وفيها ثمانية  أقيمت الزاوية على ارض تابعة 

منازل للسكن. وفي عام 1867 تم منح املكان ومساكنه للوقف الشاذلي 

اليشرطي. كانت املنازل بسيطة، بعضها مكون من طابق واحد وأخرى 

الجيري، ذات أسطح  أو ثالثة طوابق، مبنية من الحجر  من طابقين 

مسطحة، أبوابها ونوافذها صغيرة وبسيطة، وتتميز بالوحدة املعمارية 

في مظهرها.		

بعد حصول الشيخ علي على املباني بدأ بالبناء ومالئمتها الحتياجات 

الطريقة الشاذلية اليشرطية. تكونت الزاوية الشاذلية في أولى أيامها من 

التكية )املكان الذي يقيم فيه الفقراء أو املسافرون(، وساحة مركزية 

وبها حديقة، ديوان، مطبخ ومباني سكنية )شكل 7(.

يقع املدخل الرئي�سي للزاوية الشاذلية اليشرطية في الزاوية الجنوبية 

الغربية، غرب مبنى التكية يوجد ممر يوصل إلى الساحة، وكان باملدخل 

غرفة صغيرة مربعة وسقفها مسطح وبابها مقنطر )شكل 8(.

تم بناء التكية في عام 1867، وهي عباره عن مبنى مربع )15×15 م( 

مغطى بقبة ضخمة ومدخلها عبارة عن فتحة كبيرة في وسط الجدار 

الشمالي. داخل التكية وفي زواياها األربعة يوجد في كل زاوية عامود مربع 

وبينهم أقواس وقناطر تحول التكية املربعة إلى شكل دائري يدعم القبة 

املغطاة بألواح القصدير من الخارج وبالجص األبيض من الداخل، وفي 

رقبتها يوجد ثمانية نوافذ للضوء، مماثلة في شكلها وبنائها لقبة مسجد 

الجزار )شكل 9(.

داخل التكية وعلى طول الحائط الشمالي توجد سدة، يمكننا الوصول 

شكل 8 - عكا، الزاوية الشاذلية اليشرطية، املدخل الرئي�سي والتكية
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إليها من خالل درج مبني في الركن الشمالي الغربي. وقد استعملت السدة 

لتخزين األثاث والفراش )شكل 10(.

يجتمعون املشايخ، الضيوف والدراويش في التكية، وفيها تقام الصالة، 

حلقات الذكر، حلقات النشيد الديني الذي يميز الصوفيين، باإلضافة 

لذلك، كان الشيخ علي اليشرطي يعلم اتباع الطريقة الدروس، تعاليم 

الزاوية  في تحويل  الشيخ علي  النبوية. نجح  الدين اإلسالمي والسيرة 

والتكية على وجه الخصوص إلى مركز لدراسة ونشر تعاليم الطريقة 

الشاذلية اليشرطية الجديدة. كانوا ضيوف الشيخ يبيتون في التكيه 

ويحصلون على املأكل واملشرب. بالقرب من التكية من جهة الشمال 

يوجد املطبخ، وهو عباره عن مبنى مستطيل الشكل صغير ومتواضع، 

ومسقوف بعوارض خشبية )شكل 11(.

كانت الزاوية الشاذلية اليشرطية في عهد الشيخ علي، مركًزا روحانًيا 

دينًيا عمها الحجاج من شتى أنحاء بالد فلسطين وبالد الشام، والتقى 

الزاوية  العثمانية، وأصبحت  الدين من اإلمبراطورية  فيها كبار رجال 

شكل 9 - عكا، الزاوية الشاذلية اليشرطية، قبة التكية من الداخل

شكل 11 - عكا، الزاوية الشاذلية اليشرطية، سقف املطبخ من الداخل

شكل 13 - املشهد، ضريح الشيخ علي في الجانب الجنوبي الغربي 	

شكل 10 - عكا، الزاوية الشاذلية اليشرطية، السدة في التكية

شكل 12 - عكا، الزاوية الشاذلية اليشرطية، املشهد

شكل 14 - املشهد، ضريح الشيخ علي
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بمثابة مؤسسة علمية، ليس فقط للحصول على املعرفة، بل للمشورة 

والتوجيه من الشيخ علي اليشرطي. على الرغم من أن الزاوية ال يوجد 

بها مسجد، ففي بعض األحيان كان مؤذن مسجد الجزار يدعو للصالة 

منها وتقام الصالة في التكية.

إلى الغرب من التكية كان ديوان الشيخ علي، الذي بقي منه الجدار 

الجنوبي فقط، وفيه خمس نوافذ مستطيلة الشكل )انظر شكل 7(.	

وفقا للبيانات التي تم جمعها، يمكننا عرض إعادة بناء مخطط الديوان:	

قاعة كبيرة ومستطيلة مكون من طابق واحد، مبني من الحجر الجيري 

كبير  باب  الشمالية  واجهته  في  متقاطعة.  بعقود  ومسقوف  املحلي، 

مقنطر من خالله يمكن الوصول إلى الساحة والحديقة. كان الديوان 

القادمين من  الشيخ ضيوفه  الحياة االجتماعية وفيه استقبل  مركز 
شكل 18 - عكا، الزاوية الشاذلية اليشرطية، بيت الشيخ علي

شكل 15 - املشهد، ضريح الشيخ علي، النقش فوق املدخل

شكل 16 - املشهد، ضريح الشيخ علي، النقش على الجدار الغربي

شكل 17 - املشهد، ضريح الشيخ علي، النقش على القماش
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جميع أنحاء اإلمبراطورية العثمانية.

توفي الشيخ علي اليشرطي في عام 1899، ودفن في الجهة الغربية من 

ساحة الزاوية. وهذا الحدث اعطى املكان قدسية وأصبحت الزاوية 

الشاذلية اليشرطية في عكا مركز الروحي العالمي ألتباع الطريقة 

الشاذلية اليشرطية.

ورث الشيخ إبراهيم رئاسة الطريقة الشاذلية اليشرطية وفي عهده 

املشهد،  علي.  الشيخ  قبر  وبداخله  املشهد  بناء  تم   )1899 )عام 

مبنى مستطيل الشكل )20×10 م( مكون من طابق واحد، سقفه 

مسطح وله قباب فوق غرف الدفن. مدخله من الجهة الشرقية، 

وله منظومة من النوافذ املقوسة في الجدران الشمالية والجنوبية 

)شكل 12(.

يقع ضريح الشيخ علي في الجانب الجنوبي الغربي من املشهد )شكل 

13(. الجدير بالذكر أن الضريح موجود بداخل غرفة ثمانية الشكل، 

مبنية من الرخام امللون ومزينة بأعمدة متماثلة، وأرضيتها مرصوفة 

جانبيه  زينت  الشرقي،  الحائط  في  مدخلها  بالسجاد.  ومغطاة 

بعمودين متّوَجين بتيجان كورنثيه مطلية بالذهب. يوجد في جدران 

لتلك  مماثلة  بزخارف  كبيرة، محاطة  نوافذ مقوسة  الغرفة ستة 

املوجودة حول الباب وفوقها ثمانية نوافذ صغيرة )شكل 14(. فوق 

شكل 20 - املشهد، ضريح الشيخ محمد اليشرطي

شكل 19 - املشهد، الرواق املركزي
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مدخل غرفة القبر يوجد نقش باللغة العربية بالخط الكوفي "هذا هو 

قبر الشيخ علي نور الدين اليشرطي الحسيني املغربي، 19 رمضان 1316 

هجرية" وفي أربعة الزوايا كتب »األنسان، الكامل، نور عين، العارفين« 

وجانبيه مزين بالزهور الخارجة من خزفه )الشكل 15(.

كان الحائط الغربي لغرفة ضريح الشيخ علي، املقابل للمدخل مزين 

بنقش من اآليات القرآنية كتبت بالخط الكوفي، ومطلية بالذهب على 

خلفية زرقاء )شكل 16(.

مغطى  واحد،  متر  ارتفاعه  الغرفة،  وسط  في  علي  الشيخ  بني ضريح 

بطبقتين من القماش: الطبقة األولى عبارة عن شرشف أبيض والطبقة 

الثانية، قماش أخضر مطّرز عليه آيات قرآنية، وعلى الواجهة "هذا مقام 

املرشد الكامل سيدنا وموالنا القطب الشيخ علي نور الدين الحسيني 

الحسينيني قدس هللا سره انتقل إلى جوار ربه يوم األربعاء 19 رمضان 

1316 هجري 1 شباط 1899 م« )شكل 17(.

عاش الشيخ علي وعائلته في منزل يقع شمال غرب الديوان، ويتكون من 

ثالثة طوابق وسكن الشيخ في الطابق الثالث، املكون  من ساحة مركزية 

ويحيطها ثالثة غرف، وكان الوصول اليه من خالل درج خارجي )شكل 18(.

بعد وفاة الشيخ علي، واصلت ابنته مريم العيش في منزل، وكان ذلك بناء 

على طلب الشيخ وبحسب اتفاق خاص بينها وبين الوقف الشاذلي. وبعد 

وفاة الشيخ إبراهيم في عام 1928، وابنه الشيخ محمد الهادي 1980 بني 

لهم أضرحة في املشهد وبنيت مماثلة لضريح الشيخ علي. 

شيخ الطريقة الشاذلية اليشرطية اليوم هو الشيخ أحمد اليشرطي 

الذي يسكن في مدينة عمان األردنية. وفي عهده )عام 1981 م( تم صيانة 

الزاوية اليشرطية وجدد املشهد، وأصبح يتكون من جناحين يفصل 

بينهما ممر وله سقف منخفض بقدر متر واحد من سقف القاعات. على 

طول املمر رواق من القناطر املنتصبة فوق أعمدة رخامية )شكل 19(.

في الجناح الشمالي الجديد تم بناء ضريح الشيخ محمد اليشرطي الذي 

نقل رفاته من لبنان إلى عكا عام 1981. إن شكل الضريح، تخطيطه، 

علي  الشيخ  لألضرحة  مطابقة  والنقوش  بالرخام  وتزينه  تصميمه 

والشيخ إبراهيم )شكل 20(.

يسكن الشيخ أحمد في عمان في منزل يتكون من أربع طبقات: الطابق 

األر�سي، يحتوي على قاعة كبيرة للصالة، أما في الطابق األول توجد 

الغرف التي يسكنها طالب جامعات من جميع أنحاء العالم، ويتلقون 

الدعم من الشيخ احمد. أما الطابق الثاني فهو معد للضيوف والطابق 

الثالث يسكنه الشيخ أحمد وعائلته )شكل 21(.

شكل 21 - عمان، بيت الشيخ احمد اليشرطي
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وعلى  القديمة،  عكا  على  األخيرة  السنوات  في  الضوء  تسليط  إن 

موجوداتها األثرية ووثائقها التاريخية املميزة، أدى إلى االعتراف بتراثها 

العثماني كتراث عالمي )شكل 1(. 

في  اإلسرائيلية  اآلثار  أجرتها سلطة  التي  األثرية  الحفريات  أعقاب  في 

الغاليين  ُعثر على مجموعة كبيرة ومتنوعة من  القديمة،  مدينة عكا 

ورؤوس النرجيلة من الفترة العثمانية، املصنوعة محلًيا واملستوردة. 

وتشير هذه املوجودات إلى شعبية تدخين التبغ في عكا بشكل خاص، وفي 

اإلمبراطورية العثمانية بشكل عام، وتحديًدا في نهاية القرن السادس 

عشر، وبداية القرن السابع عشر للميالد. في هذه الفترة بدأ السلطان 

مراد الثاني بزراعة التبغ، وأدخل الغليون في ثقافة التدخين، مما أدى 

إلى ترسيخ التدخين وبسرعة. وفي منتصف القرن السابع عشر انضم 

التبغ إلى القهوة والنبيذ واألفيون، كواحدة من وسائل املتعة على األريكة 

التدخين  أن  املوجودات  دراسة  من  نستنتج  العثماني.  الصالون  وفي 

بالغاليين انتشر بكثرة في اإلمبراطورية العثمانية خالل القرنين الثامن 

عشر والتاسع عشر للميالد. مع ظهور السيجار والسجائر في أواخر القرن 

العشرين، احتل مكان التدخين بالغاليين وتراجع إنتاجها.

تمّيزت منطقة البحر املتوسط في الفترة العثمانية بالتدخين بالغليون، 

إذ استخدم لتصفية وترشيح الدخان، وتبريده قبل وصوله إلى الفم. 

اختلفت أشكال وأحجام الغاليين املكونة من قصبة طويلة ومكان حرق 

الدخان. القصبة )جبق او الشبق باللغة التركية( بغليون املسافر يصل 

طولها إلى متر واحد، وقصبة الغليون البيتي إلى اربعة أمتار. ويوجد في 

أحد أطراف القصبة حلمة وفي نهايتها غليون، املصنوع من مواد متنوعة 

مثل: الحجر األملس، الخشب، والفخار وهي املادة األكثر استخداًما في 

صناعته )شكل 2(. 

كان التدخين في الفترة العثمانية تقليًدا تمارسه الطبقات االجتماعية 

املختلفة، للتعبير عن حالة اجتماعية معينة. فقد كان غليون الفقراء 

فنية  تحفة  واألغنياء عبارة عن  امليسورين  كان غليون  بينما  ا 
ً
بسيط

مزخرفة، وقد قام على عملها حرفّيون مهرة وفنانون بارعون.

ار رخيصة مقارنة مع األراجيل، وباقي أجهزة التدخين. 
ّ
كانت غاليين الفخ

لذلك يعثر عليها وعلى شظايا كثيرة منها في الطبقات األثرية العثمانية، 

وأعداد منها مصنوعة على قدر كبير من الفن والزركشة )شكل 3(. 

ارية عن طريقة صّبها في قوالب الحجر أو الحديد التي 
ّ
تصنع الغاليين الفخ

حفر فتحات الغليون: 
ُ
تتألف من نصفين. وبعد صّبها والصلصال طري، ت

الجذع وبيت حرق الدخان. كان الجذع عادة مثقوًبا بأداة مدّببة أدخلت 

من طرف الساق ونتيجة لذلك، كان يبرز لسان من الصلصال داخل 

بيت حرق الدخان، ولم تتم إزالته عن قصد ألنه يمنع التبغ من تسكير 

عكا القديمة - غاليين وأراجيل من العصر العثماني 
انستاسيا شبيرو - سلطة اآلثار

ترجمة د. وليد أطرش - سلطة اآلثار

شكل 1 - مدينة عكا القديمة )تصوير أ. إفرموث(.
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اري صلّبا، 
ّ
 الصلصال ويصبح الغليون الفخ

ّ
فتحة الساق. بعد أن يجف

تتم عملية التزيين والزخرفة الفنية. إن تقنيات ديكور الغاليين تختلف في 

تصميمها، حيث تظهر في بعضها التصاميم املنحوتة، بنماذج هندسية 

ودوائر ومثلثات، امتزجت بزخارف مستوحاة من الطبيعية، مثل أشكال 

األزهار والشجيرات الصغيرة، وعلى بعضها يظهر ختم أو شعار املصنع. 

وهناك العديد من املصانع املعروفة في اإلمبراطورية العثمانية، مثل 

صوفيا وفارنا في بلغاريا، قبرص، مالطا، اليونان، فرنسا، مصر وروسيا. 

وكانت أشكال الغاليين متشابهة وفي بعض الحاالت كانوا يزّينون الغاليين 

بنفس النقش. في هذه الفترة في كل مدينة أو قرية كبيرة يوجد فيها 

حانوت لبيع الغاليين.

تتميز الغاليين والتي يعود تاريخها إلى منتصف القرن السابع عشر، بنوع 

مختلف من الصلصال الذي استخدم في إنتاجها، وبصغر بيت حرق 

التبع )بسبب ارتفاع تكلفة التبغ(، وزّينت بمجموعة كبيرة ومتنوعة من 

الزخارف )شكل 4(. في أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن 

شكل 27 - عملة فضية صليبية. )الوجه: صليب داخل دائرة - االب واالبن، الظهر: زنبقة - روح القدس - هللا واحد(. 

ن عثماني
ّ
شكل 2 - مدخ

شكل 3 - حفريات عكا، غاليين محلية ومستورد من القرن التاسع عشر

رة
ّ
ًياشكل 4 - حفريات عكا، الغاليين املبك

ّ
شكل 7 - حفريات عكا، غاليين بلون البرقوق صنعت محل

ية
ّ
شكل 8 - حفريات عكا،غاليين مستوردة ومحل

شكل 5 - حفريات عكا، غاليين من الطين الرمادي املستورد

ًيا
ّ
شكل 6 - حفريات عكا، غاليين صفراء مزّججة صنعت محل
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عشر، تم استبدال هذه الغاليين الصغيرة بغاليين مستوردة، رمادية 

اللون وغير مزججة )شكل 5( وبغاليين مصنوعة محلًيا، ويمّيزها بيت كبير 

لحرق التبغ وذات لون أصفر مزجج، وزخارف أكثر توحيًدا )شكل 6(. 

إن الغاليين املصنوعة من الصلصال )شكل 7( هي األكثر شيوعا بين 

التاسع عشر، وهي  القرن  إلى  تاريخها  مجموعات غاليين عكا. ويعود 

تمثل الغاليين التي أنتجت للتصدير والتجارة بها. إن بعض مجموعات 

الغاليين مزينة بشكل موحد، ويوجد ختم عالمة املصنع على حوالي ٪90 

من الغاليين، وغالًبا يكون هذا الختم على شكل حذوة حصان تظهر على 

الجانب األيمن من ساق الغليون.

ارية بشكل حاد مع إدخال السيجار 
ّ
انخفض استخدام الغاليين الفخ

الغاليين  من  نوعان  وبقي  األولى.  العاملية  الحرب  خالل  والسجائر 

ارية املحلية واملستوردة شائعة االستعمال: األول بيت حرق التبغ، 
ّ
الفخ

على شكل زنبقة فوق قاعدة مستديرة )شكل 8( والثاني بيت حرق التبغ 

بشكل زنبقة )شكل 9(. 

على شكل  بإنتاجها  املحليين  الغاليين  استمر صانعو  الفترة  وفي هذه 

زهرة الزنبق، بعضها غنّي بالزخرفة، وعادة ال يظهر عليها رمز الصانع أو 

املصنع. ووجدت في الحفريات األثرية في عكا أعداد كبيرة من الغاليين 

ارها البرتقالي، وبطالئها 
ّ
املستوردة من تركيا. تتميز هذه الغاليين بلون فخ

باللون البرتقالي. عالمات الصانعين، عند وجودها، هي عادة بيضوية 

الشكل وبداخلها نقش باللغة العربية.

رؤوس النرجيلة
الهوكا( من  أو  الشيشة   اسم 

ً
أيضا )التي يطلق عليها  النرجيلة  تتكون 

أربع قطع هي: قطعة ال )magizlik(، التي كانت مشابهة لتلك لألنابيب 

التركية. أنبوب )marpuç(؛ زجاجة )gövde(، التي كانت مليئة باملاء؛ 

والرأس )lüle(، املصنوع من الصلصال وهو الجزء الذي يتم العثور 

نو النرجيلة التبغ 
ّ
عليه في الحفريات األثرية )شكل 10(. يفضل مدخ

اإليراني الداكن الذي تم غسله عّدة مرات. النرجيلة، التي اخترعت في 

أوائل القرن السابع عشر، أصبحت ألول مرة شعبية في الهند، حيث 

كانت تستخدم لتدخين الحشيش واألفيون. انتشرت شعبية النرجيلة في 

إيران ومن هناك إلى بقية العالم العربي. ومع ذلك، ترّسخ تصميم وتقليد 

النرجيلة في تركيا، وظل منذ ذلك الحين إلى يومنا دون تغيير نسبًيا.

إلى جانب الغاليين، أصبحت النرجيلة جزًءا ال يتجزأ من ثقافة املقاهي. 

ومع ذلك، شهدت شعبيتها انخفاضا في تركيا، حيث تحول محبو تدخين 

الثانية، استمر املسّنون من  العاملية  إلى السجائر. بعد الحرب  التبغ 

الرجال بتدخين النرجيلة.

63 رأس نرجيلة كاملة  في عكا على حوالي  األثرية  الحفريات  في  وجد 

أو أجزاء منها. وقد صنعت كلها في قوالب، من نفس نوع الصلصال 

املستخدم في صناعة الغاليين. إن شكل رأس النرجيلة األكثر شيوًعا هو 

الذي على شكل الزهرة. وتستند النرجيلة إلى أنبوب أسطواني يحتوي على 

كوب فخاري يشبه الكأس في األعلى الستقبال الفحم وقاعدته جوفاء 

إلى قسميين  النرجيلة  مخروطية موضعة فوق الزجاجة. يقسم رأس 

تقريبا في الوسط، يحتوي الجزء األسفل منها على مصفاة، والتي عادة ما 

تكون ذات خمسة أو ستة ثقوب )واحد في الوسط( ودبوس حديد يوضع 

أحياًنا في الثقب األوسط. يتمتع اليوم الرجال والنساء، الصغار والكبار، 

في جميع أنحاء العالم بالتدخين بالنرجيلة، والتي لم تتغير مالمحها خالل 

القرون املاضية، وملئها باملعّسل من مختلف األذواق والنكهات.

ية على شكل زنبق
ّ
شكل 9 - حفريات عكا، غاليين مستوردة ومحل

شكل 10 - حفريات عكا، رأس نرجس ونرجيلة حديثة
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في 15 يوليو 1099، بعد حملة عسكرية استمرت ثالث سنوات، وصلت 

دام  وحصار  دامية  معركة  بعد  القدس.  إلى  األولى  الصليبية  الحملة 

خمسة أسابيع، دخل الصليبيون إلى القدس، رفعوا علمهم فوق جبل 

الهيكل وأسسوا »مملكة القدس املقدسة«. بعد خمس سنوات، في عام 

1104، نجح ملك القدس، بالدوين األول، بمساعدة أسطول جنوى، في 

فرض حصار بري وبحري على عكا وإخضاعها.

 أصبحت عكا مدينة ميناء هامة ومزدهرة، مباشرة بعد غزوها، والتي 

استقطبت العديد من سفن التجارة، الحجاج، فرسان محاربون ونبالء	

أوروبا. نتيجة لتطور النشاط البحري، تطورت املدينة بسرعة داخل 

األسوار. بعد معركة قرون حطين وسقوط الصليبيين في عام 1187،	

انهارت مملكة الصليبين األولى وعاصمتها القدس. في عام 1191، عند 

عودتهم إلى الحملة الصليبية الثالثة، لم ينجح الصليبيون في تجديد 

اململكة  عاصمة  عكا  وأصبحت  السابقة  حدودها  داخل  مملكتهم 

الصليبية الثانية. تم بناء املدينة وبكثافة عالية، حيث تم إنشاء األحياء	

املستقلة جانب القالع، الحصون، الكنائس، املحاكم، دور الضيافة 

للحجاج والتجار، األسواق املغطاة، الحمامات، ورش العمل، الصناعة 

التقاء	 نقطة  عكا  كانت  الزمن  من  قرنين  خالل  الخاصة.  واملساكن 

للثقافات الشرقية والغربية. وقد طورت أنماط الحكم وأساليب البناء	

والتخطيط املدني التي تعتبر مهمة جدا لدراسة الفترة الصليبية.

كانت هذه السنوات هامة في تاريخ أوروبا، سنوات الخروج من ظلمات 

في  والثقافي.  الديموغرافي  االقتصادي،  االزدهار  إلى  الوسطى  العصور 

هذه الفترة حصلت عدة ثورات هامة منها الثورة الزراعية، الصناعية 

واملعمارية، والثورة العسكرية التي تطورت فيها تحصين املدن والحدود 

واألسلحة النارية املتطورة )املنجنيق(. لقد تم تطوير آلة املنجنيق في 

العصور الوسطى باستخدام الحجارة املدورة بوزن يصل إلى 40 حتى 

100 كيلو غرام ويصل إلى مسافة تزيد عن 1000 متر. هذا السالح كان 

معدا ضد أسوار املدن. كل هذا باإلضافة لألثارة والحماس الحتفال 

العالم املسيحي باأللفية األولى. هذه التغييرات أدت إلى زيادة كبيرة في 

التجارة البحرية في موانئ البحر األبيض املتوسط. كانت عكا، خالل هذه 

الفترة، مدينة غربية، تأثرت بشكل مباشر بجميع التغييرات التي حدثت 

في أوروبا وحصلت على تحول كبير في وضعها الدولي كمدينة ساحلية.	

في القرنين الثاني عشر والثالث عشر، أصبحت عكا امليناء الرئي�سي في 

املشرق، حيث جاء التجار من البندقية وجنوى وبيزا ومرسيليا حاملين 

سلعهم من أوروبا إلى بالد الشام، واألهم من ذلك، العديد من السلع من 

بالد الشام وأفريقيا والهند والصين تم تصديرها عن طريق عكا إلى أوروبا.

في عام 1291 تم غزو املدينة من قبل املماليك ووضع حد للمملكة 

الصليبية في البالد. دمر املماليك عمدا عكا الصليبية، وامليناء الذي كان 

البوابة الرئيسية لألرض املقدسة امتألت بالركام والحجارة. لقد دمر 

عكا في الفترة الصليبية
د. اليعزر شطرن - سلطة اآلثار

ترجمة هناء عبود - سلطة اآلثار

شكل 2 - قلعة األسبتارية، قاعة املخزن

شكل 1 - قلعة األسبتارية، الساحة املركزية
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املماليك بشكل ممنهج املدن الساحلية في البالد واحتلت صفد مكان 

عكا كمدينة مركزية للحكم في الجليل. ألكثر من 450 عاًما، بقيت املدينة 

في حالة خراب ولم تتم إعادة توطين فيها. على الرغم من تدمير املماليك، 

املجد  على  شاهده  واقفة  الصليبية  مدينة  من  واسعة  بقايا  بقيت 

الصليبي في عكا. تم دفن هذه البقايا تحت مباني املدينة الجديدة التي 

بدأ تشييدها على يد حاكم الجليل الظاهر عمر الزيداني في عام 1750.

الحفريات األثرية تكشف عن بقايا هذه 
المدينة الرائعة
قلعة األسبتارية

بدأت الحفريات األثرية األولى في عكا القديمة خالل االنتداب البريطاني 

في ثالثينيات القرن املا�سي، وتم الكشف عن أجزاء من املركز األسبتاري. 

وجه  »تحسين  من خالل جمعية  الستينيات،  في  الحفريات  توسعت 

بالدنا«، والتي أصبحت فيما بعد هيئة املتنزهات الوطنية وتم فتحها 

للزيارات في عام 1964. 

في عام 1988، بسبب تشققات في مبنى السجن من عهد االنتداب، تم 

إغالق املوقع أمام الزائرين، وفي دراسة تفصيلية للمبنى أجريت هناك، 

خلص الخبراء إلى أن هيكل السجن كان يغرق في أسفله. لذلك، تقرر 

إزالة الفناء الرئي�سي، ساحة السجن، لفحص بقايا املبنى الصليبي الذي 

تحته ولتقويته ودعم السجن فوقه. نتائج الفحص األولي في املوقع، 

والتي كشفت عن بقايا رائعة ملبان املبنية من أحجار الكبيرة املشذبة التي 

تم الحفاظ عليها حتى سقفها، أدت إلى قرار توسيع الحفريات بشكل كبير 

من أجل كشف بقايا مقر األسبتاري تحت السجن. 

في عام 1991 بدأت الحفريات من قبل سلطة اآلثار، بتمويل من شركة 

تطوير عكا القديمة. ذلك في الكشف، حفظ وتطوير مقر األسبتارية مع 

دعم وإعادة تأهيل مبنى السجن. استمرت هذه األعمال حتى عام 2003 

وأدت إلى فتح املوقع للزوار وإعالنه في عام 2001 كموقع تراث ثقافي 

عالمي على قائمة اليونسكو.

يقع مقر األسبتارية في الجزء الشمالي من املدينة القديمة، بجوار سورها 

الشمالي، ويتكون املقر الرئي�سي من طابقين إلى ثالثة طوابق، مبني حول 

فناء مركزي، وله أيضا، مع أقسام تحت األرض استعملت كالخزانات 

وهناك قنوات الصرف الصحي واملجاري.

شكل 3 - قلعة األسبتارية، أواني فخارية لصناعة السكر	

شكل 4 - قلعة األسبتارية، غرفة الطعام
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الساحة المركزية 
إلى الشمال من الساحة املركزية )شكل 1(، يوجد مستودع مكون من 

 ،
ً
مترا  15 أمتار وطولها   8 منها حوالي  ستة أقسام تخزين، عرض كل 

وبعضها محفوظ جزئًيا.

قاعة المستودع 
للتخزين،  غرفتان  توجد   )2 )شكل  املستودع  قاعة  من  الغرب  إلى 

تحتويان على مئات من األواني الفخارية على شكل مخاريط بها فتحة 

في القاع وحاويات تخزين السوائل. تم استخدام هذه األواني في املرحلة 

األخيرة من صناعة السكر، حيث يتم جمع قصب السكر من الحقل 

وهرسه واستخالص عصير السكر منه، ومن ثم يتم غليه في أوعية كبيرة 

في األوعية  أيام حتى يصبح دبس، بعدها يسكب دبس السكر  لعدة 

املخروطية حتى يتبلور فيها السكر وتجمع املخلفات السائلة في الجرار 

املختلفة وتستخدم لتحلية املأكوالت املختلفة.

كانت قوالب السكر البلوري معًدا للتصدير بشكل أسا�سي إلى أوروبا، 

وقد حققت تطور اقتصادًيا وجنت اربًحا مرتفعة )شكل 3(.

قاعة الطعام
إلى الجنوب من الساحة املركزية، توجد قاعة الطعام، التي استخدمها 

فرسان األسبتارية. سقف القاعة متقاطًعا، كان مدعم باألعمدة وكشف 

على ثالثة منها، ويبلغ قطر كل عامود حوالي املترين. تم بناء القاعة من 

حجارة الكركار املقصوصة، على الطراز القوطي وهي واحدة من أفخم 

القاعات املحافظ عليها بشكل جيد في هذا املجمع )شكل 4(.

قاعة االستقبال 
إلى الشرق من الساحة املركزية توجد قاعة االستقبال، واسعة وبها 

تتم جميع املراسم الداخلية للنظام. كذلك تم الكشف عن املراحيض 

العامة التابعة لفرسان املقر وخزانات املياه والعديد من اآلبار.

كنيسة القديس يوحنا
التركية،  للسرايا  التابعة  املركزية  الساحة  في  التنقيب  أعمال  خالل 

تم الكشف عن بقايا كنيسة القديس يوحنا من الحقبة الصليبية، 

الواقعة في حي األسبتارية، في الجزء الشرقي من الكنيسة تم العثور على 

جدار قدس األقداس، وعلى مدخل الكنيسة الغربي )النارتكس(، بالط 

أرضيات من الرخام والخزف امللون، نوافذ زجاجية ملونة وتيجان أعمده 

مزينة وملونة تشير إلى أن الكنيسة كانت فخمة للغاية )أشكال 5، 6(.

نفق حي فرسان الهيكل
في الجزء الجنوبي من املدينة القديمة، تحت مباني املدينة العثمانية، 

تم اكتشاف نفق يقطع املدينة من الشرق إلى الغرب ويربط امليناء بقلعة 

فرسان الهيكل الواقعة على شاطئ البحر. كان عرض النفق حوالي 3 أمتار  

شكل 5 - كنيسة القديس يوحنا، تاج عامود كورنثي مغطى بالجص

شكل 7 - نفق فرسان الهيكل

شكل 8 - حفرية املحكمة الجديدة، بقايا سور وبرج صليبي

شكل 6 - كنيسة القديس يوحنا، بقايا من قدس األقداس
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طوله 250 متًرا وكان بمثابة ممر سري استراتيجي للفرسان )شكل 7(.

أسوار المدينة
تم اكتشاف مقطعين من أسوار املدينة الصليبية: األول خالل الحفريات 

األولية لبناء قاعة محكمة جديدة في عكا، عثر على جزء من سور وبرج 

يعود تاريخهما إلى القرن الثالث عشر  امليالدي )شكل 8(. والثاني في 

الجزء الشمالي من الخندق الشرقي في البلد القديمة، الذي يستخدم 

اليوم كموقف للسيارات )موقف شط العرب(، وهناك تم العثور على 

جزء من أسوار املدينة املمتد من الشرق إلى الغرب، ويعود تاريخه إلى 

القرن الثاني عشر.

شارع حوانيت مسقوف في حي جنوى 
كشفت الحفريات عن أقسام مختلفة من شارع حوانيت مسقوف، 

مبني بشكل جيد وتم الحفاظ عليه جزئًيا. يبدأ الشارع من تحت كنيسة 

سانت جورج في وسط املدينة القديمة وينتهي بطريق السوق الحديث. 

تم بناء هذا الشارع بواجهته الشمالية كخط داخلي من التحصينات 

والتي تحدد الحدود بين حي جنوى وحي األسبتاري )شكل 9(.

الحفريات في نزل الشباب
تم  القديمة،  البلدة  في  للشباب  نزل  لبناء  األولية  الحفريات  خالل 

اكتشاف حي سكني مدني، سكنه الحرفيين والتجار. كانت املنازل في هذا 

كشفت  السوري.  البيت  طراز  على  مبنية  طابقين  من  مكونة  الحي 

الحفريات أيًضا عن شبكات مياه الصرف الصحي تحت األرضيات وعلى 

العديد من أنظمة تخزين املياه، وهذا يشير إلى تخطيط مدني مسبق 

بمستوى عال )شكل 10(.

الخالصة
كانت عكا الصليبية مدينة ساحلية مركزية في الحوض الشرقي للبحر 

األبيض املتوسط		، وعاصمة اململكة الصليبية في القرن الثالث عشر. 

تعكس املواد املكتشفة في الحفريات عن غنى ومركزية املدينة، وتضم 

البحر  أنحاء حوض  الفخارية، املستوردة من جميع  ي  عشرات األوان

املتوسط		، بما في ذلك تركيا، قبرص، اليونان، إيطاليا، فرنسا واملغرب. 

اص كان مجموعة من أدوات السيالدون التي جاءت من  اكتشاف خ

واملعدنية  الزجاجية  األواني  من  عشرات  أيضا  هناك  ان  ك الصين. 

والعمالت املعدنية.

شكل 9 - جزء من تحصينات الحي الفاصلة بين حي جنوى وحي األسبتاري

شكل 10 - حفريات نزل الشباب، بقايا من البيوت السكنية
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مقدمة
قبل  من  عكا  في  التي جرت  النطاق  واسعة  األثرية  الحفريات  خالل 

سلطة اآلثار في سنوات التسعين، تم العثور على مجموعة واسعة من 

األواني الفخارية املؤرخة للفترة الصليبية. وكشفت هذه الحفريات عن 

أجزاء من املدينة الصليبية التي كانت مركًزا تجارًيا مزدهًرا بعد احتالل 

عاصمة  عكا  أصبحت   .1104 عام  في  الصليبيين  قبل  من  فلسطين 

اململكة الصليبية وميناءها الرئي�سي، عندما فقدوا الصليبيون حكمهم 

في القدس عام 1187. خالل القرن الثالث عشر وحتى سقوط اململكة 

الصليبية في عام 1291 كانت الحركة في ميناء عكا نشطة، ولعب دورا 

والدول  البيزنطية  واإلمبراطورية  أوروبا  مع  البحرية  التجارة  في  هاما 

اإلسالمية.

خالل الحفريات التي جرت في مركز فرسان اإلسبتارية »منتجع الفرسان« 

والعديد من حفريات اإلنقاذ صغيرة الحجم، كشف عن مجموعة مباني 

العثور  تم  وشوارع.  تجارية  مناطق  تجارية،  محالت  سكنية،  عامة، 

على أنواع عديدة من األواني الفخارية التي كانت تستخدم للتخزين، 

للطهي وتقديم الطعام. هذه املجموعة تعكس أنواع األواني التي كانوا 

يستخدمونها سكان عكا الصليبيون على اختالف مستوياتهم. تم العثور 

على العديد من األواني كاملة أو شبه كاملة، وهذا يساعدنا على تحديد 

مجموعة  وجود  استثنائية،  أخرى  ميزة  املختلفة.  وأنواعها  مصدرها 

العالم، ومن غرب  أنحاء  املستوردة من مختلف  األواني  واسعة من 

البحر األبيض املتوسط	. إن استيراد كميات كبيرة من الفخار وعلى نطاق 

الفخار مرآة للعالقات التجارية البحرية من عكا الصليبية
د. عدنا شطرن - سلطة اآلثار

ترجمة د. وليد أطرش - سلطة اآلثار

شكل 2 - أواني طهي وصحون مزججة املصنوعة في بيروت

شكل 1 - "أواني عكا" أواني فخارية عادية غير مزججة، تم إنتاجها في عكا
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واسع لم يكن معروف في الفترة السابقة - الفترة الفاطمية - وكذلك في 

الفترة التي تلت الفترة الصليبية - الفترة اململوكية. إن اكتشاف كميات 

كثيرة من األواني الفخارية في عكا، منحنا فرصة مثالية لدراسة التجارة 

باألواني الفخارية وانتشارها في دول حوض البحر األبيض املتوسط 		في 

القرنين الثاني عشر والثالث عشر امليالدي.

مجموعة األواني الفخارية من عكا
تنقسم األواني الفخار املحلية املكتشفة في عكا إلى مجموعتين رئيسيتين: 

إنتاجها في عكا  األولى، أواني فخارية عادية غير مزججة، وتم تحديد 

باالعتماد على االختبارات الكيميائية والبتروغرافية )شكل 1(. 

معظم هذه األواني من النوع املفتوح، من بينها »صحون عكا«، وهم 

وكذلك  وقاعدة مسطحة.  الخارج  إلى  تبرز  قصيرة  مع شفة  صحون 

تحتوي هذه املجموعة على الصحون الكبيرة املغلقة املعروفة ب »أواني 

عكا«. أما املجموعة الثانية، فهي متنوعة وتحتوي على األواني املزججة 

والغير مزججة، واملصنوعة من الطين األحمر. وتشمل هذه املجموعة 

على املصابيح، أواني طبخ، صحون مزججة ومزينة بمجموعة متنوعة 

من تقنيات الديكور )شكل 2(. 

يبدو أن هذه األواني قد تم إنتاجها في بيروت، ودليل على ذلك وجود 

كميات كبيرة منها هناك، وكذلك باالعتماد على التحليالت الكيميائية 

والبتروغرافية. تم العثور على مجموعات صغيرة من األواني التي صنعت 

في شمال البالد وجنوب لبنان. على الرغم من أن أواني الفخار التي تم 

إنتاجها في بيروت وضواحيها قد تم إحضارها إلى عكا عن طريق السفن، 

إال أنها تعتبر أواني محلية ألن بيروت في تلك الحقبة التاريخية كانت 

جزًءا من اململكة الصليبية. تم العثور على مجموعة أواني فخارية، 

وخاصة الصحون املزججة، التي تم استيرادها من أماكن مختلفة حول 

حوض البحر األبيض املتوسط )شكل 3(. 

هذه األواني تشكل حوالي نسبة 30% من مجموعة األواني الفخارية. تم 

استيراد أواني فخار إلى عكا من شواطئ شمال سوريا )شكل 4(، من آسيا 

الصغرى وقبرص )شكل 5(، أواني بيزنطية وإيجة، من شمال وجنوب 

إيطاليا وصقلية )شكل 6(، من جنوب فرنسا )شكل 7(، من كتالونيا 

اإلسبانية، من شمال إفريقيا ومن املناطق البعيدة عن البحر األبيض 

املتوسط - من الصين )شكل 8(. 

النموذجية  للدراسات  وفًقا  املستورد  الفخار  مصدر  تحديد  تم 

شيوًعا  واألكثر  األشكال،  متنوع  املستورد  الفخار  إن  والتحليلية. 

الصحون والصحون املزججة وهم بنسبة 84.7% من إجمالي الواردات، 

وأقلها شيوعا أواني الطهي، ونسبتها 11.1% واألمفورات %4.2.

شكل 3 - صحون مزججة تم استيرادها من أماكن مختلفة حول حوض البحر األبيض املتوسط
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المتوسط  البحر  في  الفخار  وانتشار  تجارة 
خالل العصور الوسطى

خالل الحفريات األثرية في املواقع الساحلية الخاضعة لسيطرة الفرنجة 

مجموعات  على  العثور  تم  وقبرص(،  سوريا  لبنان،  فلسطين،  )في 

من األواني الفخارية املتشابهة، وتحتوي على أنواع كثيرة من األواني 

املستوردة. وهذا يدل على وجود نظام توزيع مكثف على طول الساحل 

الشرقي للبحر األبيض املتوسط في الفترة الصليبية. تم العثور على فخار 

مستورد من الشرق في موانئ دول غرب املتوسط التي كانت نشطة في 

التجارة مع بالد الشام. ربما كانت هذه الظاهرة نتيجة لنموذج تجاري 

بحري الذي تطور مع إنشاء موانئ الفرنجة في شرق البحر املتوسط 

وعالقتها مع تلك املوانئ في الغرب. 

في  الوقوف  على  السفن  أجبرت  الفترة  تلك  في  البحرية  التكنولوجيا 

املوانئ املختلفة على طول الطريق، وبالتالي أدت إلى ازدهارها. التجار 

اإليطاليين، وخاصة تجار جنوة، بيزا والبندقية، كانوا القوى الرئيسية 

في شبكة التجارية، وساعدوا الجيوش الصليبية في حمالتهم الحتالل 

املدن الساحلية الفلسطينية. خالل القرن الثالث عشر انضموا تجار من 

جنوب فرنسا ومن كاتالونيا إلى هذا النشاط التجاري. وعرفت هذه الفترة 

من قبل العديد من املؤرخين “الثورة التجارية«. أصبح التجار من الغرب 

أكثر جرأة وطوروا تقنيات تجارية أكثر من أي وقت م�سى، وهذا اعطى 

املدن البحرية اإليطالية )جنوة، بيزا والبندقية( للسيطرة على النقل 

وبالد الشام. كانت  البحري، والتجارة في جميع أنحاء البحر املتوسط 		

السفن التجارية في تلك الفترة أكبر وأفضل من سفن الفترات السابقة، 

شكل 4 - إناء ميناء سانت سميون من شمال سوريا

شكل 5 - إناء ببوس المبه من قبرص

شكل 6 - إناء بروطو ميوليكه من جنوب إيطاليا وصقلية

شكل 7 - إناء طهي من جنوب فرنسا
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وكذلك تطور التكنولوجية في التنقل واختراع البوصلة، وتطوير خرائط 

وجداول اإلبحار، وتحسين طرق الشحن في البحر األبيض املتوسط. كل 

هذه العوامل أدت إلى انخفاض تكاليف النقل البحري، مما دفع لزيادة 

عدد السفن التي أبحرت من أوروبا إلى شرق البحر األبيض املتوسط. 

وبالد  أوروبا  بين  األجل  طويلة  التجارة  من  البحرية  التجارة  وتألفت 

الشام، والتي كانت موجودة حتى قبل الحروب الصليبية، وكبرت كثيرا 

بعدها. التجارة متوسطة األجل بين بالد الشام، مصر واإلمبراطورية 

البيزنطية؛ والتجارة البحرية قصيرة األجل، وفيها أبحر السفن التجارية 

على طول شواطئ بالد الشام، ومن آسيا الصغرى إلى مصر، وقاموا 

بشراء وبيع البضائع في مختلف املوانئ. خالل التنقيب األثرية، واملسح 

في البحر األبيض املتوسط، تم اكتشاف حمولة من األواني الفخارية 

من األنواع املوجود في عكا. وهذا يساعدنا على رسم الصورة التجارية 

األواني  من  كبيرة  كمية  كل سفينة حملت  الفخارية.  األواني  النتشار 

الفخارية، بما في ذلك الجرار، الصحون املزججة أو مجموعة من األواني 

الفخارية من مناطق إنتاج مختلفة.

إلى  الفخار  من  كثيرة  كميات  استيراد  تم  ملاذا  السؤال:  يطرح  لذلك 

عكا، ومن مراكز إنتاج مختلفة؟ في محاولة لإلجابة على هذا السؤال، 

تم فحص املصادر املكتوبة في تلك الفترة، ووجدنا انه في حاالت نادرة 

تم ذكر األواني الفخارية، وذلك أثناء مناقشة موضوع البضائع باهظة 

الثمن أو بقائمة الشحن. لدراسة هذه املسألة استخدم الباحثون أدوات 

القياس من املا�سي وخصوصا التجارة في األواني الفخارية في الفترات 

الهيلينستية والرومانية، وفيهم كانت التجارة وانتشار األواني الفخارية 

عن طريق البحر. وكذلك الدراسات االثنوغرافية عن تجارة الفخار في 

البحر املتوسط 		في بداية العصر الحديث. في املا�سي، اعتقد الباحثون 

ر في العصر الهيلينستي والروماني، باإلضافة إلى كونها  أن أواني الفخا

فتها حاوية ملنتجات التصدير، مثل النبيذ والزيت. أما  أناء، كانت وظي

اليوم يميلون الباحثون إلى أن الفخار هو منتج منخفض القيمة، ويصدر 

عن طريق البحر جنبا إلى جنب مع سلع أكثر تكلفة. 

تبين الدراسات االثنوغرافية أن جميع أنواع األواني الفخارية تم نشرها 

عن طريق البحر  إلى وجهات قريبة وبعيدة. هذه الدراسات كما أظهرت 

أنه كان هناك طلب على أواني الفخار، حيث كانوا بمثابة منتجات تجارة 

وللمقايضة.

استنتاجات

شكل 8 - إناء سلدون من الصين

شكل 9 - خريطة ملناطق إنتاج الفخار واملوانئ الرئيسية وطرق اإلبحار الرئيسية في البحر املتوسط في القرن الثالث عشر
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كشفت الحفريات في عكا عن وجود كمية كبيرة من األواني الفخارية، 

املنتجة محلًيا واملستوردة، والتي تم الحفاظ عليها جيًدا. معظم األدوات 

املستوردة هم أنواع مفتوحة. تم العثور على أدوات مماثلة في املراكز 

البحرية الكبيرة في جميع أنحاء البحر األبيض املتوسط. من املصادر 

الفخار لم يكن أحد  البحرية، يبدو أن  التجارة  تناقش  التي  املكتوبة 

املنتجات الرئيسية في التجارة، وتم توزيعه بشكل أسا�سي كمنتج فاخر. 

مع ذلك، العثور على كميات كبيرة من األواني املستوردة في حفريات 

عكا، وفي موانئ أخرى في البحر األبيض املتوسط، يدل على أن هناك 

مناطق  من  املزججة  األواني  من  كبير  عدد  وجود  على  أثرت  أسباب 

مختلفة، وأثرت على أوجه التشابه بين املجموعات من بالد الشام وبين 

هذه التي تّم  العثور عيها في موانئ أخرى في البحر األبيض املتوسط.

يبدو أن هناك عالقة واضحة بين مراكز اإلنتاج التي تصدر أواني الفخار 

إلى عكا، واملوانئ الرئيسية وطرق الشحن الرئيسية في البحر األبيض 

يعتقد  السبب،  ولهذا   .)9 )شكل  عشر  الثالث  القرن  في  املتوسط 		

الباحثون، أن طرق اإلبحار كانت واحدة من العوامل الرئيسية التي أثرت 

على انتشار األواني الفخارية في جميع أنحاء البحر املتوسط. معظم أواني 

تي تم استيرادها إلى عكا كانت أوني مطبخ مزججة، وخاصة  ل الفخار ا

الصحون واألوعية. هذه األوعية تم اختيارها لسهولة تعبئتها، وعندما 

حزمت، وزنها كان ثقيل. 

مع توطيد الحكم الالتيني في شرق البحر األبيض املتوسط		، تم تطوير 

لغرب، وزاد  ري جديد بين املوانئ الالتينية في الشرق وا ا نموذج تج

عدد السفن التي أبحرت بين املوانئ، وعلى طول السواحل. يبدو أن 

األواني الفخارية التي وصلت إلى عكا، وملواقع أخرى حول البحر األبيض 

ا املحددة العالية،  ه إلى هذه األماكن بسبب قيمت املتوسط لم يصلوا 		

وبغض النظر عن أصل املستوطنين األوروبيين في عكا.

يبدو أن األواني الفخارية كانت تنقل بالسفن التجارية طويلة ومتوسطة 

األجل، وتم بيعها في املوانئ كمنتج ثانوي بجانب التجارة باملنتجات األكثر 

تكلفة. تعكس الكمية الكبيرة من أواني الفخار املستوردة، وانتشارها 

الجغرافي، العدد الكبير من السفن التي زارت ميناء عكا في القرن الثاني 

لقرن الثالث عشر، وتشهد على النشاط التجاري  عشر، وخاصة في ا

البحري الواسع للمدينة الصليبية عكا وطابعها العالمي.
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يعتبر سّك العمالت املعدنية في العصور القديمة، من أهم الحقوق 

التي يمكن أن تحصل عليها املدينة. في معظم الحاالت تّم سك العمالت 

في  لكن  املركزي،  الحكم  لصالح 

تسّك  املدنة  كانت  الحاالت  بعض 

ت 
ّ
العمالت لنفسها. حتى عندما سك

املدن العمالت للحكم املركزي، فقد 

في  العمالت  أنواع  تحديد  عادة  تم 

تاريخ  تتّبع  يمكننا  وهكذا  املدينة، 

سّك العمالت في مختلف املدن.

عكا، التابعة ملنطقة فينيقيا في جميع 

املدينة  لم تكن  التاريخية،  العصور 

األولى بسّك العدد األكبر من العمالت 

بها،  املحيطة  واملناطق  فلسطين  في 

نصيب  من  شك  بال  الشهادة  فهذه 

مدينة صور. ومع ذلك، كانت عكا من 

ت العمالت ألطول 
ّ
بين املدن التي سك

متنوعة  عمالتها  أنواع  وكانت  وقت. 

هذا  في  األول  املكان  وتحتّل  للغاية، 

ت العمالت في عكا حوالي 
ّ
املجال. سك

1500 سنة، على فترات متقاطعة.

وثائق  املعدنية  العمالت  تعّد 

على  الضوء  تلقي  رة، 
ّ
مصغ تاريخية 

جرت  وأحداث  أماكن  شخصيات، 

أثناء سّك العمالت. إذ قّدم املؤرخون 

هامة  معلومات  القديمة  العصور  في 

وبمستوى عاٍل، ولكن الفراغ الذي تركوه عن األشياء الصغيرة، تمأله 

العمالت املعدنية بقدر كبير من املعلومات، والتي كانت بنظر املؤرخون 

عادية ال تستحّق االهتمام.

فترة اإلسكندر األكبر
عزى إلى عكا في املا�سي، منذ الفترة الفارسية 

ُ
كانت القطع النقدية ت

)القرون السادس - الرابع قبل امليالد(، ولكن اليوم من املؤكد أن سّك 

العمالت في املدينة بدأ في أيام اإلسكندر املكدوني. هذا الحاكم خلق 

التي أصبحت مّتبعة في جميع مناطق  الدفع،  نظاًما جديًدا لوسائل 

الف�ّسي  الدرخما  ربع  كان  املتوسط.  البحر  غرب  وخاصة  حكمه، 

واستمر  السّك،  دور  جميع  في  ه 
ّ
سك وتم  جًدا،  شائع  )ططرادرخما( 

تقليده بكميات هائلة حوالي مائة عام بعد وفاة اإلسكندر في عام 323 

قبل امليالد.

ت عمالت سططريم الذهبية 
ّ
كانت عكا أول مدينة في بالد الشام سك

)شكل 1( وكذلك ربع درخما الفضية )شكل 2( باسم اإلسكندر. على 

الرغم من أن املستوى الفني للعمالت املعدنية في عكا ليس مرتفًعا، 

اال أنها )إلى جانب عمالت صيدا( التي نقش عليها التاريخ في تلك الفترة. 

يتراوح نطاق التواريخ على العمالت من سنة 20 لغاية سنة 39، وفق 

عمالت عكا
د. داني سيؤن - سلطة اآلثار

ترجمة د. وليد أطرش - سلطة اآلثار

شكل 1 - عملة السططريم الذهبية، اإلسكندر الكبير )الوجه: رأس اإللهة اتينة، الظهر: اإللهة نيكي(.

شكل 2 - ربع دراخما فضية، اإلسكندر الكبير )الوجه: رأس هرقل، الظهر: االله زيوس(.
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ت بين السنوات 
ً
نظام عددي، بدأ في سنة 346/5 قبل امليالد، أي سك

327 و 308/7 قبل امليالد. وسّك معظم العمالت بعد وفاة اإلسكندر. 

ويظهر على العمالت اختصار اسم عكا باألحرف الفينيقية: 

العصر التلمي )البطليمي( 
بعد االضطرابات الناجمة عن تقسيم امبراطورية اإلسكندر بين ورثته، 

بعهد  مصر،  في  املتمركزة  البطاملة،  اململكة  من  جزًءا  عكا  أصبحت 

بطليموس األول )305-286 قبل امليالد(. تغّير اسم عكا إلى بطليميوس 

ت فيها العمالت الجديدة على شرف 
ّ
الثاني، وسك في عهد بطليموس 

مؤسس الساللة. وفي أيام بطليموس الثاني والثالث، بين األعوام 261- 

ت عكا القليل من العمالت الذهبية )شكل 3(، 
ّ
242 قبل امليالد، سك

)شكل  والبرونزية   )4 )شكل  الفّضية  العمالت  ت 
ّ
سك رئي�سي  وبشكل 

5(. كان نظام العملة في العصر البطليمي نظاًما مغلقا، وأنواع العمالت 

قليلة ومتكّررة. ولذلك، اختلفت عمالت عكا عن عمالت العديد من 

املدن األخرى برمز السّك املميز لها:          

في  بطليموس  اسم  من  األولى  االحروف  ثالثة  دمج   عن  عبارة  وهو 

.ЛΤΟ :اليونانية

شكل 3 - أيام بطليموس، عملة ذهبية، تلمي الثالث )الوجه: رأس أرسينوأه 
الثاني، الظهر: قرنيين عطاء وفواكه(.

شكل 4 - ربع دراخما فضية، تلمي الثالث )الوجه: رأس تلمي، الظهر: 

عقاب واقف على البرق(.

شكل 5 - عملة برونزية، تلمي الثاني )الوجه: رأس االله زيوس، الظهر: 
عقاب واقف على البرق(.

شكل 6 - عملة فضية، أنطيوخس الرابع )الوجه: االله أبولو، الظهر: 
االله أبولو(.

شكل 7 - ربع دراخما فضية، أنطيوخس الرابع )الوجه: رأس أنطيوخس، 

الظهر: االله أبولو(.

شكل 8 - ربع دراخما فضية، اململكة السلوقية )الوجه: رؤوس كيلوبترا 

وقالتوس، الظهر: االله زيوس(.
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العصر السلوقي 
بعد معركة فينيون )200 ق.م.(، أصبحت فلسطين وبالد الشام، بما في 

ذلك عكا، تحت حكم ساللة السلوقيين ورثة اإلسكندر. اسم املدينة 

ت في املدينة عمالت 
ّ
بقي بطليميوس، وُعرفت أيًضا باسم أكيه. سك

ملكية منذ احتاللها، ولغاية نهاية القرن الثاني قبل امليالد. كانت عكا 

حتى نهاية عهد أنطيوخس الرابع )175-164 ق.م.( أكبر منتجة للعمالت 

البرونزية لجميع مناطق فلسطين الواقعة جنوبها )شكل 6(.

كانت الوحدة الفّضية الرسمية في اململكة السلوقية )ومعظم العالم 

الهيلنيستي( 17 غراًما )أشكال 7، 8، 9(، إال أن العديد من العمالت 

كان وزنهم 14 غراًما )شكل 10(. هذا هو املثال الوحيد املعروف من 

ت عمالت في معيارين مختلفين في 
ّ
التي سك القديم، للمملكة  العالم 

اقتصادية  بفوائد  التمتع  في  الرغبة  ذلك  في  والسبب  الوقت.  نفس 

من العالقات التجارية مع مصر، والتي استخدمت نظام عملة مغلق 

ذات  الفريدة  الذهبية  العمالت  من  عدد  بسّك  عكا  امت  ومختلف. 

العالقة الواضحة لتلمي: األولى كانت في أيام ألكسندر بالس )145-152 

ق.م.(، الذي وصل إلى السلطة بمساعدة تلمي وتزوج من كليوباترا ثيا، 

الثامن  أنطيوخس  كليوباترا  تزوجت  ذلك  وبعد  السادس،  تلمي  ابنة 

وحكم معها عكا )125-121 ق.م.(. باإلضافة إلى هذا السّك، الذي كان 

يحمل دائًما رأس امللك، أو أحد آلهة الساللة على وجه العملة، قام 

أيًضا بسك سلسلة من العمالت املدنية في عهد أنطيوخس الرابع، وعلى 

وجهها رؤوس الديوسكاري وعلى ظهرها قرن العطاء )شكل 11(.

من الصعب أن ننسب العمالت السلوقية إلى بيت سّك معّين. يستند 

تحديد بيت السّك إلى دراسات مفّصلة وطويلة، صّنفت كميات كبيرة 

ت 
ّ
ها. زّينت العمالت الفضية التي سك

ّ
من العمالت املعروف مكان سك

شكل 9 - ربع دراخما فضية، اململكة السلوقية )الوجه: رأس اإلسكندر، 
الظهر: عقاب واقف على البرق(.

رؤوس  )الوجه:  السلوقية  اململكة  فضية،  دراخما  ربع   -  10 شكل 
أنطيوخس، كالي وبطره، الظهر: االله زيوس(.

رؤوس  )الوجه:  الرابع  أنطيوخس  برونزية،  عملة   -  11 شكل 
الديوسكاري، الظهر: قرن العطاء وفواكه(.

شكل 12 - عملة برونزية من عكا، ماركوس انطيوخس )الوجه: رأس 
ماركوس انطيوخس، الظهر: اإللهة طيخه وبيدها قرن العطاء(.

رأس  )الوجه:  كلوديوس  اإلمبراطور  برونزية،  عملة   -  13 شكل 

كلوديوس، الظهر: اإللهة طيخه واقفة في قارب(.

نيرون،  رأس  )الوجه:  نيرون  القيصر  برونزية،  عملة   -  14 شكل 
الظهر: املؤسس يحرث حدود املدينة بثور وبقرة(.
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في عكا بجذع النخيل، وأحياًنا كان عليها مزيج من الحروف من اسم 

صاحب وظيفة كبيرة في بيت السّك.

عمالت مدنية ومستقلة
قبل وقت طويل من سّك العملة السلوقية األخيرة في عكا، تحت حكم 

أنطيوخس السابع 6/107 قبل امليالد، عاد بيت السّك في املدينة لسّك 

يضيف  كان  وأحياًنا  متقطًعا،  العملة  سّك  كان  البرونزية.  العمالت 

عهد  في  رأيناها  التي  املدينة  عمالت  إن  املدينة.  إلى  جديدة  شهادة 

لقب  أيًضا  اآلن  التي بطوملايس«، تحمل  »أنطاكية  الرابع  أنطيوخس 

»املقدسة«، ولقب »مدينة ملجأ«، وكان عليها تاريخ حتى عام 109 قبل 

امليالد. عدد أنواع العمالت ليس كثيًرا: على وجه العمالت يوجد رؤوس 

قرن  املوسيقية،  اآلالت  ظهرها  وعلى  زيوس،  أو  أبولو  الديوسكاري، 

العطاء، صورة زيوس أو طيخة، اإللهة الحامية للمدن.	

في السنوات األخيرة من القرن الثاني أو في السنوات األولى من القرن األول 

قبل امليالد، ظهرت عملة ممّيزة، نقش على ظهرها »شعب بطوملايس 

املقدسة واملستقلة«

مستقل  تاريخ  لنظام  التاسعة«  »السنة  إلى  العملة  هذه  تاريخ  يرجع 

ومجهول، التي تلقته عكا أو حصلت عليه بعد نهاية حكم السلوقيين. على 

مدار مائة وخمسين عاًما متتالية وجدنا عمالت لها ال يقل عن أربعة أنظمة 

مختلفة في التاريخ. بعضها غير معروف، لكن البعض اآلخر واضح، مثل 

نظام التاريخ اإلمبراطوري، الذي يرجع تاريخه إلى 49/8 قبل امليالد، نظام 

تاريخ أنطونيوس وكليوباترا الذي بدأ عام 37/6 قبل امليالد )شكل 12(.

خالل هذه الفترة يظهر اسم املدينة بوضوح )بطوملايس(، أو في هذا 

رأس  )الوجه:  طريانوس  القيصر  برونزية،  عملة   -  15 شكل 
طريانوس، الظهر: اإللهة طيخه(.

شكل 16 - عملة برونزية، القيصر سيطيميوس سوفروس )الوجه: 
رأس سيطيميوس سوفروس، الظهر: برق مجنح(. 

شكل 17 - عملة برونزية، يوليا من أسيا )الوجه: يوليا، الظهر: معبد 
وبداخله االله زيوس(.

أقويليه  رأس  )الوجه:  سوفره  أقويليه  برونزية،  عملة   -  18 شكل 
سوفره، الظهر: معبد(.

شكل 19 - عملة برونزية، القيصر ولريانوس )الوجه: رأس ولريانوس، 
الظهر: معبد(.

شكل 20 - عملة برونزية، القيصر فليانوس )الوجه: رأس فليانوس، 
الظهر: معبد يحيط به دوالب الحظ(.
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وما شابهه. من املثير للدهشة أنه خالل العقدين األخيرين  الشكل 

من القرن األول قبل امليالد عاد وظهر االسم القديم أكه )AKH( على 

النهاية، وفي السنوات األخيرة لإلمبراطور الروماني  العمالت. ولكن في 

قشت عليها صورة اإلمبراطور، 
ُ
ن في املدينة عمالت  ت 

ّ
كلوديوس، ُسك

ومؤرخة وفًقا لنظام التاريخ اإلمبراطوري 49/8 ق.م. )شكل 13(.

الفترة االستعمارية
في عام 53 أو 54 م، في العام األخير من حكم كلوديوس أو العام األول 

من حكم القيصر نيرو، أصبحت عكا مستعمرة رومانية. كان التغيير 

الواضح والفوري في النقش على العمالت باستخدام األحرف الالتينية 

 ،COL PTOL هو  شيوًعا  األكثر  النقش  كان  اليونانية.  األحرف  بدل 

ر إحدى القطع النقدية األولى  صِوّ
ُ
اختصار »املستعمرة بطوملايس«. ت

حدود  بحرث  املؤسس  يقوم  حيث  للمستعمرة،  التأسي�سي  الحفل 

املدينة بثور وبقرة )شكل 14(. في هذه الحالة  ظهر على العملة نقش 

آخر، يتعلق باألحداث التاريخية: معجزات أربعة جحافل من الجيش 

الروماني الذين شاركوا في قمع الثورة الكبرى لليهود. نظًرا ألن معظم 

العمالت من هذا النوع وضعها الفعلي �سيء، تختلف اآلراء حول األرقام 

ها في عام 66 م، لالحتفال 
ّ
التي تظهر عليها، ولكن من الواضح أنه تم سك

بوصول الجنرال اسبسيانوس إلى عكا، حيث كان فيها أول قاعدة له في 

طريقه لقمع التمرد.

تتفوق هذه الفترة في أوسع مجموعة متنوعة من األنواع واملوضوعات 

وحيًدا  مصدًرا  عمالت  ل 
ّ
تشك الواقع،  في  العمالت.  على  املنقوشة 

للمعلومات حول مظهر مدينة عكا، إذ لم نتمكن من العثور على بقايا 

أثرية من هذه الفترة.

شكل 21 - عملة برونزية، سلونينه )الوجه: رأس سلونينه، الظهر: قدم 
وفوقها برق(.

شكل 22 - فلس برونزي أموي )الوجه: ال إله \ إال هللا \ وحده، الظهر: 

محمد \ رسول \ هللا - ضرب هذا الفلس بعكا(.

شكل 23 - فلس برونزي عبا�سي، إبراهيم بن حمران )الوجه: ال إله \ إال 
هللا \ وحده \ ال شريك له - ضرب هذا الفلس بعكا سنة ماتين، الظهر: 

محمد \ رسول \ هللا - مما امر به األمير إبراهيم بن حمران(.

شكل 24 - دينار ذهبي فاطمي، الخليفة املنتصر باهلل )الوجه: آيات 
قرانيه، الظهر: معد \ عبد هللا ووليه \ اإلمام أبو تميم \ املستنصر 
باهلل \ عال - بسم هللا ضرب هذا الدينار بعكا سنة سبعة وثمتيت 

واربعمية(.

شكل 25 - بزنط ذهب صليبي. 
شكل 26 - بزنط ذهب صليبي. عليه كتابات دينية مسيحية، باللغة 

العربية  وصليب.
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يمكننا من خالل النقوش على العمالت أن نتعلم عن املعابد، األماكن 

 عن املوضوعات األسطورية، واألدوات التي 
ً
املهمة وآلهة املدينة، فضال

كانت بمثابة مصدر فخر للمدينة )أشكال 15-19(. من بين املوضوعات 

الغامضة، نقش معبد يحيط به دوالب الحظ )شكل 20(، قدم بشرية 

)شكل 21(، شجرة مقدسة، وآلهة غامضة وغيرها. نجد اليوم،  حوالي 

وشائعا  معروف  كان  بعضهم  املعروفة،  العمالت  من  نوًعا  خمسين 

ليست  الفترة  هذه  في  العمالت  يعد.  ولم  واحدة  مرة  ظهر  وبعضهم 

مؤّرخة، لكن يمكن تأريخها إلى أيام القيصر التي تظهر صورته ووصفة 

على وجهها. 

ت العمالت باسمها خالل 
ّ
كانت عكا واحدة من بين مئات املدن التي سك

الفترة الرومانية. في منتصف القرن الثالث وصل التضخم املالي لدرجة 

أن سّك العملة في املدن أصبح مكلًفا للغاية، وتوقفت جميع املدن عن 

 .
ً
سّك العمالت تدريجيا

الفترة اإلسالمية المبكرة
خالل العصور الرومانية املتأخرة والبيزنطية، لم يتم سّك العملة في 

عكا على اإلطالق، وتم تجديدها لفترة قصيرة فقط بعد حوالي 450 

ت كمية صغيرة جًدا من العمالت البرونزية في املدينة تحت 
ّ
عاًما. سك

حكم األمويين، حوالي عام 700 ميالدي. عمالتها لم تكن مؤّرخة، ولكنها 

كانت تحمل بوضوح اسم املدينة: عكا )شكل 22(. من الجدير بالذكر ان 

املدينة في الفترة االموية كانت تسّمى عكا وتابعة الى جند األردن. في عهد 

األسرة العباسية )حوالي 750-950( تم سّك سلسلة عمالت واحدة في 

عكا عام 816 م، تحت حكم الحاكم املحلي إبراهيم بن حمران )شكل 

23(. في عهد األسرة الفاطمية )950-1094 م( تم سّك الدنانير الذهبية 

في عكا )شكل 24( والدراهم الفضية في عهد االمام املنتصر )1036-

1094 م(.

الفترة الصليبية
الصليبية.  الفترة  خالل  كان  عكا  في  العمالت  لسّك  األخير  النشاط 

سقطت عكا بأيدي الصليبيين في عام 1104 للميالد، بعد حوالي خمس 

األرض  في  الصليبيون  التقى  مرة  ألول  القدس.  احتالل  من  سنوات 

املقدسة بمجموعة من العمالت الفضية والذهبية، غير معروفة لهم في 

أوروبا، وقد تكّيفوا مع ذلك عن طريق تقليدهم للدينار الذهبي الشائع 

في عكا لإلمام األمير )شكل 25(. أطلق الصليبيون على عملتهم اسم بيزنط 

دوا 
ّ
دوه، وفي وقت الحق، قل

ّ
 وزنا من الدينار األصلي الذي قل

ّ
وكان أخف

الدرهم  الف�سي األيوبي.

في البداية، كان التقليد حسب األصل تماما )باستثناء التاريخ الذي 

ظل ثابًتا(، حتى عام 1250 منع البابا إنوسنت الرابع استخدام كتابات 

دينية إسالمية واستخدام التاريخ الهجري. استبدل الصليبيون التواريخ 

والكتابات الدينية اإلسالمية بشعارات دينية مسيحية، مكتوبة باللغة 

العربية، وأضافوا الصلبان عليها )أشكال 26-27(. في بعض العمالت 

الكتابات لم تكن مقروءة وكانت األحرف املنقوشة عليها تشبه الحروف 

ت معظم هذه العمالت في عكا، على الرغم من كتابة اسم 
ّ
العربية. سك

العملة  أن  العلماء  بعض  يعتقد  السّك.  كموقع  عليها  مدينة دمشق 

الصليبية األكثر شيوًعا أليماري دي لوزينيان، ملك القدس )1163-

ت في عكا لفترة طويلة من بعد وفاة امللك في القرن الثالث 
ّ
1174(، وُسك

عشر للميالد. في الواقع، هناك عملة صليبية واحدة تحمل اسم عكون 

ت في عكا بين عامي 1192-
ّ
بالحروف الالتينية. هذه العملة برونزية ُسك

1197، في أيام هنري دي شامبيين )شكل 28(.

»بالنقود  نقص  هي  الصليبيون  واجهها  التي  املشكالت  إحدى  كانت 

الصغيرة« العمالت ذات القيمة الصغيرة جًدا. تم حّل هذه املشكلة عن 

طريق سّك كميات كبيرة من األسيمون الرصا�سي بدون أي كتابات، 

أنها  يبدو  التي  املوضوعات،  ومتنوعة  كبيرة  نقوش  مجموعة  وعليها 

انتجت من قبل جهات خاصة. 

شكل 27 - عملة فضية صليبية. )الوجه: صليب داخل دائرة - االب واالبن، 
الظهر: زنبقة - روح القدس - هللا واحد(. 

شكل 28 - عملة برونزية، هنري دي شامبيين )الوجه: صليب، 

الظهر: زنبقة(.
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مقدمة
هيبوس(،  )أنتيوخيا  هيبوس  مدينة  جبل سوسيتا  قّمة  على  أقيمت 

الواقعة على بعد حوالي 2 كيلومتر شرقي بحيرة طبرية. قّمة هذا الجبل 

ضّيقة وطويلة 550x50-220 متر وتحيط بها منحدرات حاّدة من القّص 

من  جاموسّية  وادي  أودية:  ثالثة  يحّدها  وكذلك  البازلتي،  الصخري 

الجنوب ووادي بيك من الشمال ووادي نوعا من الشرق. على الجانب 

الغربي للجبل هناك منحدر أكثر اعتداال، أقيمت عليه »طريق األفعى« 

املوصلة إلى قمة الجبل. وعلى الجانب الجنوبي الشرقي للجبل، هناك 

يتم  أن  الطبيعي  من  الجوالن.  بمرتفعات  الجبل  يصل  طبيعي  سرج 

اختيار هذا السرج لبناء الطريق الرئي�سي املؤدي إلى الجبل، باتجاه بوابة 

املدينة الرئيسية )شكل 1(.

مدينة سوسيتا هي واحدة من اتحاد املدن العشرة )الداكابوليس(، وهي 

املدينة الكالسيكية اآلخرة التي تم الكشف عنها في العقدين املاضيين 

في البالد. في عام 2000 بدأ وفد من معهد اآلثار بجامعة حيفا مشروع 

العشرين  املوسم  يكون   2019 عام  وفي صيف  املوقع،  في  التنقيبات 

للتنقيبات.	

إن السنوات الخمس األخيرة من التنقيبات في سوسيتا، تقّدم معلومات 

العصر  في  ازدهارها  أوج  في  الرئيسية،  املباني  مجّمعات  عن  هاّمة 

في األحياء  البناء  املقابر، مجّمعات  الروماني، ومعلومات جديدة عن 

السكنية، بداية االستيطان في املدينة خالل الفترة الهيلينستية، وآخر 

أيامها في القرن الثامن امليالدي، قبل تدمير املدينة وهدمها كلًيا بالهزة 

األرضية التي ضربت البالد عام 749 للميالد )شكل 2(.

البازيليكا الرومانية )دار القضاء(
تقع البازيليكا الرومانية في وسط املدينة، وتّم الكشف عنها بالكامل 

)شكل 3(. أصبح من الواضح أن املنطقة التي ُبنيت عليها البازيليكا، 

بجوار وشرق املجمع املقدس الهيلينستي )تيمينوس( كانت من الصخر 

هيبوس )سوسيتا( من مدن الداكابوليس
تجديدات مواسم التنقيبات األخيرة 

د. ميخائل أيزنبرغ - معهد اآلثار، جامعة حيفا

ترجمة د. وليد أطرش - سلطة اآلثار

شكل 1 - جبل سوسيتا والسرج، منظر من هضبة الجوالن باتجاه بحيرة طبرية
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شكل 3 - صورة جوية ملركز املدينة ومناطق الحفر الرئيسية

شكل 2 - خارطة سوسيتا
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فترات  خالل  استخدمت  طبيعية  تجويفات  وفيه  املستوي،  البازلتي 

االستيطان املختلفة في سوسيتا. في الواقع، كانت أول من استغل هذه 

املنطقة، بما في ذلك مناطق واسعة جنوبها وغربها مستوطني العصر 

ر. في هذه املناطق، تم اكتشاف موجودات من هذه 
ّ
الكلكوليتي املتأخ

الفترة، ولكن بدون أي بقايا للبناء.

مجمعات البناء المبكرة للبازيليكا الرومانية
عثر على ثالث حفرات وثالث آبار ماء محفورة بالصخر البازلتي. كانت 

نة بالجّص الهيدروليكي األبيض، عمق كل 
ّ
هذه اآلبار غير متماثلة، مبط

واحد منها حوالي 5 أمتار، وفتحها ضيقة وذات عرض متفاوت. أما الحفر 

الثالثة فكانت بعمق 2-1.2 م ولها فتحة واسعة. تمكّننا االكتشافات 

الغنية املوجودة في هذه املنشآت من تحديد وقت بنائها إلى منتصف 

القرن الثاني قبل امليالد، مع بداية االستيطان في سوسيتا، وبالتوازي 

مع إقامة املجمع املقدس الهيلينستي. إحدى الحفر استخدمت كمكب 

الفخارية  األوعية  من  ممّيزة  موجودات  على  واحتوت  للفضالت، 

قبل  واألول  الثاني  للقرنين  املؤرخة  الحيوانات  وعظام  املستوردة، 

امليالد. باعتقادي، أن هناك حصن تلمي تم بناءه على جبل سوسيتا في 

القرن الثالث قبل امليالد، كجزء من التحصينات التي تواجه اململكة 

بعد  سلجوقي  بحصن  الحصن  هذا  استبدل  سوريا.  في  السلجوقية 

انتصارهم في معركة فنيون )200 ق.م.( وبعد بضعة عقود تأّسست 

البوليس أنطاكية هيبوس على يد أنطيوخس الكبير الثالث )187-223 

ق.م.( أو على يد انطيوخس إفيفانيس الرابع )175-164 ق.م.(.

كانت املفاجأة الكبرى عند العثور على ثالثة تيجان من الطراز الدوري، 

وعدد من أنصاف األعمدة في الطرف الشمالي من البازيليكا )شكل 4(. 

جميع هذه العناصر املعمارية مصنوعة من الحجر الجيري، واكتشفت 

شكل 4 - البازيليكا الرومانية، صورة جوية
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شكل 5 - خارطة مناطق الحفر في البازيليكا ومراحل بنائها

أموي
روماني

روماني قديم 
هيليستس

صخر طبيعي بازلتي

على مقربة من بعضها البعض. وقد استخدمت ثانية في بناء أعمدة 

البازيليكا الرومانية. وهذا يدّل على أنها أخذت من أنقاض مبنى قديم، 

يعود تاريخه على األرجح إلى القرنين الثاني واألول قبل امليالد. من املمكن 

أن هذه العناصر  املعمارية كانت باألصل تابعة ملعبد صغير أو إلى الجدار 

املحيط باملجمع املقدس الهيلينستي )شكل 5(.

تحت أرضية الجّص، وفي وسط الرواق الغربي للبازيليكا، تّم الكشف 

عناصر  خمسة  من  مكّونة  وسلسلة  م،   20 حوالي  طوله  جدار  عن 

ألساسات أعمدة، ويبلغ قياس كل عنصر 1.4×1.5 متر قد تكون آثار 

طها وتوسيعها )شكل 6(.
ّ
البازيليكا الرومانية األولى قبل تغيير مخط

تخطيط البازيليكا الرومانية 
البازيليكا هي تطّور معماري روماني، على الرغم من  من الواضح أن 

الثاني قبل  القرن  في  البازيليكا  اليوناني. فقد أقيم أول مباني  اسمها 

أنحاء  جميع  في  بناؤها  انتشر  امليالد  قبل  األول  القرن  ومنذ  امليالد، 

اإلمبراطورية الرومانية، حتى كان من النادر إيجاد مدينة رومانية بدون 

بازيليكا. البازيليكا هي هيكل مدني عام، كان يستخدم للتجارة وصرف 

األموال ومقر لرئيس القضاة. تعّد البازيليكا واحدة من أكبر املباني في 

املشهد الحضري في املدينة الرومانية. عادة تبنى على مقربة من الفورم، 

كبديل  الشتاء  أيام  أو  الحار  الصيف  فصل  خالل  تستخدم  وكانت 

مسقوف عن الفورم املحاط باألعمدة. بعد االعتراف بالديانة املسيحية 

كديانة رسمية لإلمبراطورية الرومانية في القرن الرابع امليالدي، تحول 

العديد من هياكل البازيليكا إلى كنائس، كما بنيت كنائس جديدة التي 

حافظت على بعض العناصر املعمارية التي ميزت البازيليكا، ومن هنا 

ت الكنيسة مصطلح البازيليكا كهيكل ديني مسيحي.
ّ
تبن

لم يختلف تخطيط مدينة سوسيتا عن باقي املدن الرومانية الشرقية. 

لقد بنيت البازيليكا التي تبلغ مساحتها الداخلية 1300 متر مربع )56×30 

الديكومانوس  للمدينة  الرئي�سي  الشارع  شمال  متًرا   15 بعد  على  م( 

ماكسيموس، وبجوار ساحة الفورم. البازيليكا، على غرار املباني املجاورة 

لها، ال تتبع محور الشمال، ومحورها الطولي بانحراف 20 درجة إلى 

الشرق، وينبع االنحراف من االتجاه العام لجبل سوسيتا. تّم تصميم 

وبناء املدينة خالل الفترة الرومانية )النصف األول من القرن األول 

منتظم،  هند�سي  بشكل  طة 
ّ
مخط ومبانيها  شوارعها  كانت  امليالدي(، 

شوارع طولية وعرضية )الكاردو والديكومانس( متقاطعة وبينها األحياء 

مربعة أو مستطيلة الشكل. نرى أن املهندسين املعماريين الرومانيين 

املدينة بموجب طبيعة قمة جبل سوسيتا  اختاروا تكييف تخطيط 

واتجاهه.

شكل 7 - الجزء الجنوبي من البازيليكا وأبوابها مفتوحة باتجاه الفورم. شكل 6 - أساس الحائط أسفل الرواق الغربي وبجانب قواعد أعمدة البازيليكا
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شكل 8 - إعادة بناء قسم من أعمدة البازيليكا في الطرف الجنوبي من الرواق الغربي

شكل 9 - قالدة ذهبية على شكل حمامة

بناية البازيليكا مستطيلة الشكل، ذات أربعة جدران خارجية وأربعة 

رفوف أعمدة موازية للجدران، تقسم مساحتها الداخلية إلى أربعة أروقة 

وقاعة مركزية، كلها مسقوفة بسقف من قرميد جملوني. سقف القاعة 

املركزية أعلى من أسطح األروقة، مما يسمح للضوء بالدخول إلى داخل 

املبنى من الفراغ بينه وبين أسطح األروقة. اكتشفت آالف الشظايا من 

القرميد واملسامير الحديدية في أنقاض البازيليكا، كدليل على أن أسطح 

البازيليكا سقفت بالقرميد. نجد في بناية البازيليكا ثالثة أبواب في جدارها 

الجنوبي، يبلغ عرض املدخل الرئي�سي 3.50 متًرا بينما يبلغ عرض كل 

من املدخليين الجانبيين 3.00 م. تبلور موقع البازيليكا وتصميمها نتيجة 

لتخطيط املدينة القائم قبل تصميم البازيليكا. الفورم والديكومناس 

الهيلينستي  البازيليكا، واملجمع املقدس  إلى الجنوب من  ماكسيموس 

من غربها، حّددوا موقعها وشكلها ومكان أبوابها املفتوحة باتجاه مركز 

املدينة وشارعها الرئي�سي.

فت األعمدة من 
ّ
اثنان وعشرون عموًدا دعمت سقف البازيليكا، وتأل

الحجر  مربعة، وجميعها مصقولة من  قواعد  انتصبت فوق  فقرات 

في  بكرنيش  مزينة  واحًدا،  متًرا  املربعة  القواعد  ارتفاع  يبلغ  البازلتي. 

أجزائها العلوية والسفلية، وأقيمت على أبعاد منتظمة 1.9 متًرا بين 

قليال من  أكبر  كانت  الزوايا،  في  أعمدة  أربعة قواعد  واآلخر.  الواحد 

بقية قواعد األعمدة، وهي ذات تجويفات في زواياها الداخلية )شكل 

7(. على هذه القواعد انتصبت األعمدة املبنية من فقرات وارتفاعاتها 

متفاوتة، ولكن قطرها متساٍو )0.80 متر( وارتفاع جذع العمود يبلغ 7 م. 

تّوجت هذه األعمدة بتيجان كورنثيه بازلتية، مصنوعة من جزئين ويبلغ 

ارتفاعها اإلجمالي حوالي 1 م. على الرغم من عدم اكتشاف عامود واحد 

كامل في موقعه، أو جميع أجزائه بعد انهياره، إال أن البيانات املتوفرة 

بلغ 11.5 م. وإذا  للبازيليكا قد  الداخلي  إلى أن االرتفاع  كافية لتشير 

أضفنا ارتفاع سقف القرميد الجملوني في وسط القاعة املركزية، يصل 
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شكل 11 - بقايا أساسات الحصن في الجهة الغربية

)T( وبرجين )I-IV( شكل 10 - صورة جوية، الحصن، الطابق األر�سي املكون من أربع قاعات
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ارتفاعها إلى نحو 15 مترا.

يبدو أن جميع أعمدة البازيليكا كانت مكسوة بالجّص املزين بأخاديد 

فكانت  الرئي�سي،  املدخل  مقابل  املوجودة  األعمدة  ما عدا  عمودية، 

مزينة بأخاديد مائلة. كشفت بعثة التنقيبات عن أجزاء من األعمدة 

فقرات  بعض  أعيدت  لجميعها.  الحفظ  أعمال  ونّفذت  وقواعدها، 

األعمدة فوق القواعد في الجزء الجنوبي من البازيليكا، والهدف من 

إعادة اإلعمار الجزئية في املقام األول حماية الجّص واألخاديد التي زينت 

األعمدة، وتمكين الزائرين من فهم بناء البازيليكا بصورة جيدة )شكل 8(.

رصفت أرضية البازيليكا بالجّص األبيض البسيط. إذ اكتشفت بقايا 

عدد من طبقات الجّص في عدة أقسام من البازيليكا. زينت جدران 

البازيليكا بأعمال جّص رائعة على شكل ألواح رخامية، وعليها بقايا من 

ا 
ً
األلوان األحمر واألصفر والبني. ربما كان الجزء العلوي من الجدار مزخرف

ا جميلة وأشكاال بشرية.
ً

بثراء أكثر من الجزء السفلي وتضمن نقوش

تم توضيح خارطة البازيليكا، لكن لم يكتشف موضع كر�سي القا�سي، 

الذي يمّيز الغالبية العظمى لبنايات البازيليكا. كان من املتوقع الكشف 

عن موقع املنصة بالجانب الشمالي من البازيليكا، مقابل املدخل املركزي 

الجنوبي، أو داخل محراب في أحد جوانب املبنى. لكن كشفت خالل 

املوسم األخير من الحفريات قاعة مستطيلة الشكل 11.5×7.3 متر، 

محاذية للبازيليكا من الجنوب. وقد بنيت هذه القاعة في القرن الثالث 

الشرقي  املدخل  تسكير  تم  بنائها  وأثناء  للميالد،  الرابع  القرن  وبداية 

الشرقي، من  والرواق  املركزية  القاعة  إلى  الدخول  للبازيليكا. وأصبح 

خالل املدخل القائم في جدار الرواق الغربي، املحاذي ملدخل البازيليكا 

الرئي�سي. من املحتمل أن هذه القاعة استخدمت لألغراض اإلدارية أو  

ربما كان فيها كر�سي القا�سي.

تحت  أجريناها  التي  الحفريات  أثناء  كشفت  التي  املوجودات  إن 

بناء  تأريخ  من  ننا 
ّ
مك

ُ
ت والجدران،  األعمدة  قواعد  حول  األرضيات، 

البازيليكا إلى نهاية القرن األول امليالدي. وعثر على عدد من العناصر 

املعمارية املختلفة، املصنوعة من الحجر البازلتي والرخام في موقع في 

أجزاء مختلفة من البازيليكا وليس بمكانهم األصلي. من املحتمل أن هذه 

العناصر الرخامية تابعة إلى مرحلة التجديد وإثراء البناء بالزخرفة التي 

تمت في القرنين الثاني والثالث للميالد.

شكل 13 - برج الحصن الغربي وباب التسلل املخفي في جزءه السفلي

شكل 12 - مجسم مقترح لشكل الحصن الروماني في سوسيتا والة املنجنيق
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أخر أيام البازيليكا وخرابها
قبل الحفر، وقبل أن يتضح أن املبنى املكشوف هو بازيليكا، عثر على 

العديد من العناصر املعمارية البازلتية التي تنتمي إلى بازيليكا، بعضها 

في االستخدام الثانوي. كانت معظم بقايا البازيليكا مكّدسة بأكوام على 

ارتفاع حوالي متر واحد فوق مستوى أرضّيتها، ولم يتم بناء أي مبنى عام 

آخر في مكانها. تحت بقايا السقف، والتي تضّمنت العديد من مواد البناء 

شف عن عدد من العناصر املعمارية الرخامية التي سقطت 
ُ
والقرميد، ك

على أرضية البازيليكا.

وكشف في القسم الشمالي من قاعة البازيليكا املركزية، وتحت أنقاض 

نحو  يّتجه وجهاهما  بالغ،  هيكلين المرأة صغيرة ورجل  سقفها، عن 

الجنوب. بجوار عظام رقبة املرأة عثر املنّقبون على قالدة ذهبية على 

شكل حمامة )شكل 9(.

تم الكشف عن أرضيات مصنوعة من الجّص بارتفاع متر فوق أرضية 

البازيليكا. وعثر على عشرات العمالت على األرضيات، يعود أقدمها إلى 

بداية الثمانينات من القرن الرابع للميالد. من املرجح أن البازيليكا قد 

انهارت في زلزال عام 363 م، على غرار البازيليكا في مدينة بيسان )نيسا 

سكيتوبوليس(.

تم الكشف جزئًيا عن هيكل من العصر األموي )7×10 أمتار(، الذي 

أقيم فوق الجزء الشرقي من البازيليكا. وأثناء حفر أساسات هذا الهيكل 

هدم جدار البازيليكا الشرقي، واستخدمت أجزاؤه لبناء الهيكل الجديد. 

حتى اآلن، لم نستبعد إمكانية أن يكون هذا الهيكل مسجًدا.

الحصن الروماني
العصر  من  محصنة  ملدينة  البارزة  األمثلة  من  واحدة  هي  سوسيتا 

بشكل  الداكابوليس  وفي  عام  بشكل  فلسطين  منطقة  في  الروماني، 

خاص. خالل هذه الفترة املعروفة »بالسالم الروماني«، تّم التخلي عن 

العديد من أنظمة تحصين املدن، والتي أقيمت في الفترات الهيلينستية 

والرومانية القديمة. وهذه أول مرة في الفترة الرومانية القديمة يتم فيها 

تأسيس مدن غير محصنة مثل: نيسا سكيتوبولس وطبريا. في سوسيتا 

شكل 14 - خارطة الحصن والحمام الجنوبي
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نشهد نظام تحصينات يشمل األسوار، األبراج والبوابات، فضال عن 

أنظمة التحصينات الخارجية، التي بدأ الكشف عنها في اآلونة األخيرة، 

وهي تمتد على طول السرج الشرقي. كشف عن أجزاء من أسوار سوسيتا 

هذه،  التحصينات  طريقة  وإن  القليلة.  أبراجها  من  وعدد  الرومانية 

خاصة في سوسيتا، تختلف عن نظرية التحصينات الشائعة في الفترات 

الهيلينستية والرومانية. إن طبوغرافية جبل سوسيتا هي التي حّددت 

موقع بناء األسوار التي أحاطت باملدينة. كانت هذه األسوار مبنية من 

ن الحراس 
ّ
أجزاء تلتقي بزوايا حاّدة، وهذا أعطاها فسحة واسعة ليتمك

من إطالق النار من خاللها، بدال من بناء أبراج على أبعاد منتظمة. بوابة 

املدينة الرئيسية الشرقية أقيمت في القرن األول امليالدي في نهاية الشارع 

الرئي�سي ديكومانس ماكسيموس.

ن العدو املجهز باآلالت 
ّ
بعد تحليل منطقي ملحاور الوصول، قد يتمك

الثقيلة أن يحاصر املدينة، وتحليل نقاط الضعف في حماية املدينة، 

وتحليل الصور الجوية التي أجرتها القوات الجوية امللكية البريطانية 

الصخري  للقّص  مجاورة  تنقيب  منطقة  فتح  تقرر  فقد   ،)1943(

الجنوبي. كان اآلمل أن يتم تحديد مواقع آالت إطالق املدافعين عن 

املدينة. الطريق القديم املؤدي إلى سرج املدينة من املحور الشرقي لبحرة 

طبريا مّرت جنوب الجبل، على طول وادي سوسيتا. وكشفت التنقيبات 

في مركز القّص الجنوبي عن حصن )بناية معّدة للدفاع عن املدينة، 
شكل 16 - تمثال البطل هيركوليس من الجص

شكل 15 - الحمام الجنوبي، الفرن، البركة وساحة البالسترا
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شكل 18 - صورة جوية، الخندق في مركز السرج واملقابر املجاورة له

شكل 17 - مجموعة من األواني الفخارية من الحمام الجنوبي، منتصف القرن الثالث امليالدي
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مخططة بحجم أكبر من البرج، وُبني عليه موقع آلالت اإلطالق(. كما 

بني الحصن من الحجر البازلتي املسمسم، ومخططه مستطيل الشكل 

52×13 م، ويستند على أربع قاعات مسقوفة بعقود نصف برميلية 

)عقود( وبرجين )شكل 10(.

بنيت أساسات القلعة من عوارض بازلتية يبلغ طولها 1.70 م )شكل 

11(، في حين شكلت العقود الطابق األر�سي وعليها بنيت أرض ومن 

فوقها التحصينات التي لم يبَق منها أي أثر.

تم الكشف عن القاعة رقمIV، بناؤها قوي بشكل خاص، طوله الداخلي 

حوالي 9 أمتار. املثير للدهشة أنه تظهر في هذه القاعة فتحة في الجدار 

الجنوبي الواقع فوق املنحدر الحاد. االستخدام الوحيد الذي يمكننا 

تصّوره لهذه الفتحة الواسعة هو أنها نافذة إلطالق حجارة املنجنيق. يبلغ 

طول املنجنيق 8 م ووزن الحجارة التي أطلقت منها 17.5 كغم )شكل 12(.	

تم اكتشاف مزيد من الدالئل على االستعمال العسكري للحصن، ففي 

البرج الغربي وفي وسط جزءه السفلي من الجدار األمامي، كان هناك باب 

للتسلل خلف الجدار خفّي عن العدو. وسمح عبر هذا الباب ملجموعات 

صغيرة من الجنود بالتسلل إلى خارج املدينة )شكل 13(.

الرومانية  الفترة  في  للعمارة العسكرية  يعد هذا الحصن مثاال فريًدا 

رة )القرنين األول والثاني امليالدي(، وفي بنائه تم استخدام أساليب 
ّ
املبك

بناء رومانية واضحة مثل العقود واإلسمنت.

في الجزء العلوي من الجدار العقد رقم	IV	عثر على اإلسمنت والعديد 

من آثار أقدام الجنود من الجيش الروماني. وهذا يشير إلى أن مجموعة 

من الجنود الرومان، أو جنود الفيلق أو الجنود املساعدين، قاموا ببناء 

التحصينات، فما هو الحدث االستثنائي الذي أجبر الجنود الرومان 

في  الذاتي  بالحكم  تتمتع  ملدينة  التحصينات،  بناء  في  املساعدة  على 

بداية القرن الثاني؟ يروي يوسف بن متتياهو أنه خالل ثورة اليهود 

على الرومان، جاء يهود من منطقة طبريا وأشاعوا الفو�سى في إقليم 

نوا من إصابة تحصينات 
ّ
سوسيتا، لكن ال يتوفر أي دليل على أنهم تمك

املدينة. من املحتمل، أنه أثناء أيام ثورة اليهود على الرومان، أرسلت 

وحدة عسكرية من سوريا املجاورة، ملساعدة حليفتهم سوسيتا، وكانوا 

املسؤولين عن إنشاء هذه التحصينات.

الحّمام الجنوبي
يوجد في سوسيتا على األقل حّمامان للعامة: حّمام بيزنطي يقع على 

بعد 40 م شرقي الفورم، ولم يتم التنقيب عنه بعد، لكن بقاياه ظاهرة 

بوضوح، والحّمام الجنوبي، ويقع على بعد 30 م جنوب الفورم، وبجوار 

املنحدر الجنوبي.

بني الحّمام الجنوبي )43×30 م( في نهاية القرن الثاني وبداية القرن 

الثالث امليالدي على أنقاض الحصن )شكل 14(.

جميع جدران الحّمام بنيت متشابهة إلى حّد ما، ُسمكها 1.20 م أو أكثر 

من أجل الحفاظ على الحرارة، كما استخدمت بقايا جدران القلعة في 

شف عن قاعات وأجزاء من الحّمام العام وأهمها ساحة 
ُ
بناء الحّمام. وك

البالسترا، برك االستحمام، قاعات االستحمام الساخنة، الفاترة وغرفة 

األفران. تستعمل ساحة البالسترا )5.5×9 م( للتدريبات، كانت محاطة 

طة بألواح رخام مستطيلة الشكل، كما بنيت 
ّ
باألعمدة، وأرضيتها مبل

مقاعد من الرخام األبيض على طول جدرانها. في جانبها الغربي هناك 

مدخل يؤّدي إلى ساحة إضافية أخرى )4.7×4.9 م( تشبه بتصميمها 

البالسترا. أثناء الفحص الذي أجريناه في الطرف الغربي من الساحة، 

)هيبوكاوست(  املاء  تسخين  لنظام  املزدوجة  األرضية  بقايا  اكتشفت 

التابع لقاعة االستحمام الساخنة )كلداريوم( قبل أن تصبح بالسترا.

تح باب يؤّدي إلى قاعة 
ُ
في الجزء السفلي من الجدار الغربي للبالسترا، ف

أخرى. وعثر في التنقيبات لهذه القاعة على بقايا غرفة ساخنة أخرى 

األفران  للحّمام وغرفة  تابعة  قاعات أخرى  م(. وكشفت   11.8×8.3(

شكل 20 - شاهد قبر يحمل صورة املتوفى

شكل 19 - قناع االله بان
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شمال البالسترا.

شف بجوار البالسترا، إلى الشمال عن بركة سباحة صغير 3 × 7.5 م 
ُ
ك

وبعمق 1.20 م. يمكن النزول إلى البركة عن طريق درج واسع تم بناؤه على 

طول الجدار الغربي، وعن طريق درج شبه دائري، مالصق لركنها الجنوبي 

الشرقي. كانت أرضية البركة مرصوفة بالبالط الرخامي وجدرانها مغطاة 

بالجّص الهيدروليكي السميك ولونه أحمر داكن )شكل 15(.

من بين املوجودات املهمة التي تم العثور عليها في الحّمام تمثال من 

الجّص لصدر ورأس هيركوليس )شكل 16(، وأكثر من 100 مصباح، 

القرن  منتصف  إلى  تاريخها  يرجع  والتي  الفخارية،  األواني  وعشرات 

الثالث امليالدي )شكل 17(.	

في منتصف القرن الثالث امليالدي خضع الحّمام لسلسلة من التغييرات 

الجوهرية: تّم توسيعه وتغّيرت وظائف بعض القاعات. تم التخلي عن 

الحّمام في بداية القرن الرابع امليالدي لسبب غير معروف، وعلى أنقاضه 

بنيت هياكل بسيطة للغاية. يبدو أن الحّمام توقف عن العمل قبل زلزال 

عام 363 ميالدي.

الحي السكني الغربي 
شف عن 

ُ
املدينة. وك الغربي من  في الجزء  الحي السكني املركزي  يقع 

الجزء الغربي من الحي، الواقع على بعد 190 م غرب الفورم، وشمال 

الكنيسة الجنوبية الغربية. عند هذه النقطة ينعطف الشارع الرئي�سي 

بحّدة إلى الجنوب الغربي، ويبدأ مسلكه على طول املنحدرات الغربية 

وبوابتها  يربط سوسيتا  الذي  املتعّرج  الطريق  يلتقي مع  للجبل، حتى 

الغربية، باألرا�سي الزراعية شرق بحيرة طبريا. شمل مجّمع املباني على 

عدة غرف، وتم حفر غرفتين من هذه الوحدة السكنية. إلى الغرب من 

طة وفيها بقايا فرن للخبز، وقناة صرف مرتبطة 
ّ
الغرف تظهر ساحة مبل

ببئر جدرانها مكسوة بالجّص. شرق هذه الساحة يوجد زقاق، وشرقه 

جدار ودرج وبقايا قوس ُبني فوقه. جنوب الغرف بدأ الكشف عن شارع 

ديكومانوس مقابل لشارع الديكومانوس ماكسيموس ويمتد على ما يبدو 

إلى جنوب الفورم.

منظومة الدفاع على طول السرج
غرب  جنوب  مع  سوسيتا  جبل  هضبة  شرق  سوسيتا  سرج  يربط 

شكل 21 - تصوير جوي، السرج، املقابر، الطريق إلى البوابة الرئيسية وبحيرة طبرية في الغرب.
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مرتفعات الجوالن. من الطبيعي أن تشّق الطريق الرئيسية املؤّدية إلى 

بوابة املدينة الرئيسية الشرقية في هذا املوقع، وأن هذه املنطقة كانت 

نقطة الضعف الرئيسية للدفاع عن املدينة. حفر في الصخر الجيري في 

وسط السرج خندق دفاعي )حفير( بعرض 7 أمتار، وكان فوقه جسر 

خشبي. تم تصميم الخندق ملنع العدو من التقّدم بآالت الحصار الثقيلة 

)شكل 18(.

في أعقاب إحدى الحرائق في املنطقة، تم تحديد سلسلة من املباني 

الخندق.  غرب  شمال  املسمسم  البازلتي  الحجر  من  املبنية  العديدة 

أبوابها مفتوحة إلى الغرب، نحو الطريق القديمة التي تصعد نحو السرج. 

لقد افترضنا أن أمامنا سلسلة من الهياكل الدفاعية آلالت املنجنيق 

الثقيلة، ولذا بدأنا في التنقيب عن املبنى الغربي من هذه السلسلة. حتى 

اآلن تم الكشف عن برج شبه دائري وقطره الخارجي 10 أمتار.

قناع اإلله بان )إله الرعاة(
اكتشف القناع فوق أرضية من الجّص مؤّرخ إلى القرن األول امليالدي. 

القناع، مصنوع من البرونز عالي الجودة، وهو سليم تماًما تقريًبا )شكل 19(.

القناع مبني على شكل وجه صبي صغير، فمه مفتوح بتعبير مأساوي 

مرعب، وبين شعره قرنان صغيران، أذناه طويلتان ومنتصبتان، وله لحية 

عنزة. أما الجانب الخلفي للقناع كان غير مصقول، وعليه بقايا رصاص 

الذي يدّل على أنه لم يكن ظاهًرا. يبلغ ارتفاع القناع 30 سم وعرضه 28 

سم، ووزنه يزيد عن 5 كغم بقليل. ويصّور القناع اإلله اليوناني بان، 

إله الرعاة وحقول الرعي، أو نظيره اإلله اإلغريقي فانوس. اإلله بان من 

بين أكثر الشخصيات شيوًعا في الفن الكالسيكي. تم اكتشاف تماثيل 

برونزية ورخامية في العالم الروماني، التي تشبه شخصية بان الصغيرة 

رة، من القرن 
ّ
من سوسيتا، وخاصة في قصور من الفترة الرومانية املبك

رنا القناع، بحجمه األكبر بقليل من وجه 
ّ
األول والثاني امليالدي. يذك

اإلنسان، بقناع املسرح الروماني املأساوي.	

من املحتمل أن القناع كان معلًقا في مغارة طبيعية، استعملت لعبادة 

اإلله بان أو ديونيسوس إله الخمر. عبادة اإلله بان جرت في املغاور التي 

وضع فيها تمثال أو قناع، وهذا معروف من املصادر القديمة. عبادة اإلله 

بان في هذه املنطقة ال ينبغي أن يكون مفاجئا. البوليس الواقعة شمالي 

سوسيتا هي قيصرية فيليبس )بانياس(، حيث بني معبد رائع حول كهف 

لعبادة اإلله بان.

شكل 22 - مجسم مقترح ملدينة سوسيتا في العصر الروماني
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مقابر سوسيتا
حسب املسح امليداني تم تحديد ثالث مناطق رئيسية للدفن في سوسيتا: 

على طول سرج  تمتّد  الثانية  الواقع جنوبي سوسيتا.  التل  في  األولى 

سوسيتا، وتحتوي على قبور مبنية، نواويس حجرية وهياكل، والثالثة، 

لم تتم دراستها بعد، تقع شمال شرق جبل سوسيتا شرقي وادي نوعا. 

بين مواسم التنقيب الرئيسية في سوسيتا أجرينا عدًدا من أيام التنقيب 

في »قلعة تال«. قلعة مراقبة رومانية صغيرة مبنية على بعد حوالي 300 م 

جنوب غرب سرج سوسيتا. في أحد جدران القلعة من العصر البيزنطي، 

تم اكتشاف صورة »رجل سوسيتا األول«: شاهد قبر من الحجر البازلتي، 

رأس وصدر رجل يرتدي تاًجا داخل هيكل )شكل 20(. تصميم الشاهد 

بسيط إلى حّدٍ ما، ويشبه شواهد القبور الرومانية املتأخرة والبيزنطية، 

التي عثر عليها في مقابر بيسان ومنطقة حوران، والتي يرجع تاريخها إلى 

القرن الثالث والرابع للميالد. كما عثر على مئات القبور العادية املحفورة 

ف من مدماك حجري واحد ولها 
ّ
في التلة، وهي مستطيلة الشكل وتتأل

شاهد، وعادة يكون من الحجر البازلتي.

ضريح وهياكل الدفن على طول السرج
ألول مرة تمت دراسة املقبرة الواقعة على سرج سوسيتا، حيث ُرصفت 

الطريق الرئيسية على طولها وصوال إلى بوابة املدينة الرئيسية )شكل 

21(. وكشف عن ضريح يقع على الجانب الشرقي من السرج، ويعود 

تاريخه إلى نهاية القرن الثاني امليالدي. شكل الضريح مربع )7.5×7.5 م( 

ا بعقد نصف برميلي، 
ً
ويتكون من طابقين، الطابق العلوي كان مسقوف

وال تزال آثاره واضحة في جدران الطابق األر�سي. كان الطابق العلوي غنًيا 

بتصميمه، وكان ظاهًرا فوق سطح األرض. وعثر على عدد من شظايا 

تابوت حجري، واألغطية فوق أرضية الطابق األر�سي املبنية من الجّص. 

أحد أغطية التابوت الحجري مزينة بتمثال أسد.	

من بوليس روماني إلى مدينة أموية 
نهاية سوسيتا كانت بسبب الزلزال الذي ضرب املنطقة عام 749 م، ومن 

الواضح أن نجم املدينة بدأ باالنخفاض قبل فترة طويلة من الزلزال، 

ُدمرت  التي  الغربية  الجنوبية  الكنيسة  إن  البيزنطية.  الفترة  نهاية  في 

بالحريق في نهاية الفترة البيزنطية، لم ترّمم دون أن يقام أي مبنى آخر 

مكانها. كما كانت عملية هجرة منظمة من بعض أحياء املربع السكني 

الغربي خالل العصر األموي. يتميز البناء األموي في سوسيتا بجدران 

صت 
ّ
دون أي أساس يصل إلى الجدران القديمة. خالل هذه الفترة تقل

مجّمعات املباني العامة في وسط املدينة، وتحّول بعضها إلى مجّمعات 

صناعية، مثل معصرة الزيت الكبيرةـ التي بنيت جنوب وشمال الكنيسة 

الشمالية الغربية. بنيت أفران خبز شمال شرق الفورم، ومعصرة زيت 

إضافية جنوب الكاتدرائية. باإلضافة إلى ذلك، ربما لم يعمل نظام تزويد 

ر من القرن الثامن امليالدي، والذي بلغ طوله 
ّ
سوسيتا باملياه في وقت مبك

حوالي 24 كيلومترا. 

البوليس  تبَق سوسيتا  لم  امليالدي  الثامن  القرن  بداية  في  أنه  يبدو 

الروماني التي عرفناها )شكل 22(، بل أصبحت مدينة مندحرة. في هذه 

الفترة أصبحت املدينة املركزية في جنوب الجوالن هي أفيق، وتحولت 

طبريا إلى العاصمة األموية لجند األردن. دّمرت املدينة مع معظم املدن 

األموية في املنطقة نتيجة الزلزال عام 749 للميالد، وكان االنهيار األخير 

الذي أدى إلى هجرة سوسيتا بالكامل دون إعادة توطينها.
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مقدمة
بنيت املدينة على الطراز املعماري الروماني في طابعها الحضري )بولس( 

واليهودي في مكوناتها العرقية. تقع املدينة الرومانية على بعد عشرين 

كيلومتر إلى الجنوب من مصب نهر األردن في البحيرة. أقيمت املدينة على 

شريط ضيق يمتد بين الشاطئ الغربي لبحيرة طبرية وبين جبال برنيكي، 

طوله حوالي 1500 متر وعرضه 300-700 متر، وبلغت مساحتها 750 

دونم وعدد سكانها 20000 مواطن بالتقريب )شكل 1(. ورد ذكرها في 

كتابات يوسف بن ماتتياهو)يوسيفوس( كما وورد ذكرها في الكتاب 

املقدس العهد الجديد. إن معظم معلوماتنا عن املدينة بعد ثوره بار 

كوخفا عام 135 للميالد، مظهرها، سكانها وحياتها اليومية وصلتنا من 

خالل كتابات حكماء اليهود )حزال(. 

منذ سنة 1950 أقيم في طبرية حفريات أثرية وخاللها تم الكشف عن 

بعض بقايا بنايات املدينة الرومانية والبيزنطية واإلسالمية مثل البوابة 

الجنوبية، أسوار املدينة البيزنطية، شارع األعمدة، املسرح الروماني، 

)قناة  املياه  الكنس، قناة  الكنائس،  البازيليكا،  البيزنطية،  الحمامات 

برنيكي( وملعب سباق الخيل )شكل 2(.

طبرية الرومانية وفق المصادر التاريخية 
طبرية هي واحده من املدن الرومانية القديمة التي ورد ذكرها ودوافع 

كتاب  إن  ماتتياهو)يوسيفوس(.  بن  يوسف  كتابات  في  تأسيسها 

يوسيفوس »اليهود القدماء« غني باملعلومات املهمة عن طبرية في الحقبة 

الهيكل  فترة خراب  وحتى  امليالدي  األول  القرن  بداية  منذ  التاريخية 

الثاني سنة 70 للميالد. إن أهمية كتب يوسف بن ماتتياهو، تنبع من 

أنها كتبت خصيصا عن تاريخيه اليهود حتى خراب الهيكل الثاني وفيها 

وصف طبرية وبنايتها بالتفصيل. 

وجاء في كتاب يوسف »اليهود القدماء« »هيرودس انطيبس، الذي وصل 

إلى صداقة كبيرة مع القيصر طيبيريوس بني مدينة وسمها على اسمه. 

أسسها بالقرب من ارقي أجزاء الجليل على بحر غنيصار. ليس بعيدا 

هناك الينابيع الساخنة في قرية حماتا. كثير من الناس استقروا هناك، 

ومنهم الكثير من سكان الجليل وكذلك كثير منهم جلبوا بالقوة من البالد 

التي كانت تحت يده وبعضهم من أشراف القوم. قبل هيرودس الفقراء 

طبرية في الفترة الرومانية - الكشف عن المسرح الروماني
د. وليد أطرش - سلطة اآلثار 

شكل 1 - صورة جوية ملدينة طبرية
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كأعضاء لهؤالء السكان الذي جمعهم من كل مكان، وحتى أولئك الذين 

لم يكونوا أحرارا بشكل واضح. أعفاهم من الديون وأكرمهم بالعديد 

من األعمال الصالحة، وفرض عليهم مغادرة مدينتهم بعد أن قام ببناء 

منازل لهم على حسابه ومنحهم األرض، مع انه يعرف إن املستوطنة غير 

قانونية وليس على عرف أسالفه اليهود، الن طبرية بنيت على القبور 

املوجودين بكثرة في هذا املكان، ونقلوا من هناك، ويقول قانوننا إن 

السكان مدنسين سبعة أيام«. 

 37-14( طيبيريوس  القيصر  عهد  في  طبرية  تأسست  النص  وحسب 

للميالد( على يد هيرودس أنتيباس، ابن ووريث هيرودس العظيم، الذي 

حكم الجليل بين األعوام 38-4 ق.م. وقد ناقش العديد من العلماء 

قضية تاريخ تأسيسها دون االعتماد على كتابات يوسيفوس. ويمكن 

القول وباالعتماد على املوجودات األثرية وبالتحديد العمالت املعدنية 

التي صكها هيرودس أنتيباس فأن تأسيس طبرية كان بين سنة 17 وسنة 

19 للميالد.

وحسب ما جاء في كتاب يوسيفوس )حياة يوسف(، إن قيادة ثورة 

اليهود بالقدس سنة 66 للميالد، أصدرت أمرا بهدم قصر امللك هيرودس 

وحنى  ورسوماتهم.  بتماثيل حيوانات  مزين  كان  ألنه  بطبرية  أنتيباس 

يومنا هذا لم ينجحوا علماء اآلثار من العثور على بقايا القصر.   

تشير املصادر الدينية على أهمية طبرية في القرن األول للميالد كما جاء 

في كتاب العهد الجديد. تنقل سيدنا عي�سى عليه السالم في منطقة بحر 
شكل 2 - خارطة املدينة بالفترات الرومانية والبيزنطية

شكل 3 - رسم مجسم مدينة طبرية في الفترة الرومانية
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الجليل، لكنه نادرا ما يظهر في طبرية، أكبر مدينة في املنطقة، أما خوفا 

من السلطات أو ألنه احتفظ بقوانين الطهارة الطقسية وهذا ما منعه 

من دخول املدينة التي اشتهرت بها النجاسة بسبب القبور التي بنيت 

عليها.

شهدت طبرية تغيرا جذريا بعد فترة خراب الهيكل الثاني كما جاء في 

زاروا  اليهودية  الدينية  القيادات  من  كثيرا  إن  اليهود،  الحكماء  أدب 

املدينة وحماماتها الشهيرة. والجدير بالذكر أن أدب حكماء اليهود كان 

أدب أسطوري، ولم يكتب ككتاب تاريخ فيه حقائق، ولكن فيه قصص 

مأخوذة من املدراش والتلمود واألسطورة. ومع ذلك، يمكن استخراج 

منه معلومات تاريخية قيمة حول تاريخ طبرية في أيامها األولى كمركز 

روحاني يهودي كبير في الجليل.

الروماني اسبسيانوس دون  القائد  إلى  الثورة  إبان  استسلمت طبرية 

قتال. وبعد ثورة بار كوخبا، تدفق اليهود من يهودا إلى الجليل وانتقلت 

أيضا القيادة اليهودية إلى الجليل وحوالي عام 150 للميالد، انتقل مركز 

التوراة إلى صفورية وعدد من الحكماء وطالبهم إلى طبرية وأسسوا فيها 

مركزا للتوراة. ونقل اليها السنهدريم عند منتصف القرن الثاني للميالد 

وأقيم فيها مركز التعليم اليهودي وأنشأت فيها مدرسة شهيرة أنتجت 

الناموس التقليدي »املشنة« وأما ذيله »الجمارة« فقد جمع قسم كبير 

منه في القرن الرابع للميالد.

احتلت طبرية مكاًنا مركزًيا في الجليل في الفترة الرومانية بسبب وضعها 

تألف  الفترة  تلك  في  الجليل.  عاصمة  وأصبحت  والسيا�سي  اإلداري 

مجلسها البلدي من 600 عضوا منتخبين ومن بينهم تم انتخاب عشرة 

أعضاء وعلى رأسهم »ارخون« أي رئيس البلدية. وفور إنشائها كعاصمة 

للجليل بدل صفورية، ونقل إليها جميع املباني اإلدارية، وأعطيت الحق 

في صك العمالت املعدنية.

اآلثار المتبقية من مدينة طبرية الرومانية
بنيت املدينة على الطراز املعماري الروماني في طابعها الحضري )بولس( 

العمارة  بالخصائص  املدينة  بناء  تميز  العرقية.  مكوناتها  في  واليهودي 

القيصر أوغسطس. وكان  إبان فترة  التي تطورت  الجديدة  الرومانية 

يشطرها شارع العمدان )كاردو ماكسيموس( الذي يحتوي على بوابات 

مثيرة لإلعجاب على كل من طرفيه الجنوبي والشمالي وشكلتا مدخلين 

ما زال آثار البوابة الجنوبية قائمة. باإلضافة إلى ذلك، تم التنقيب عن 

بازيليكا )دار القضاة(، حمام عام وإستاد )ملعب سباق الخيل( املبني 

على شاطئ بحيرة طبرية وخارج املدينة )شكل 3(.

البوابة الجنوبية وشارع األعمدة
تم الكشف عن بقايا البوابة الجنوبية املبنية من الحجر البازلتي على بعد 

200 متر شرقي بحيرة طبرية والتي أقيمت سنة 18 ميالدي وقت تأسيس 

املدينة. كانت البوابة منتصبة كهيكل يحدد منطقة نفوذ املدينة، وليس 

شكل 4 - بوابة طبرية الجنوبية
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شكل 5 - بناية البازيلكا

شكل 6 - صورة جوية لبوابة املدينة واملسرح
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قسما من منظومة دفاعية. تتكون البوابة من برجيين وشكلهما دائري 

وقطر كل واحد 7 مترات وبارزان إلى الجنوب وزين أساسهما بكرنيش 

البوابة ينتصب عمودين فوق أساس  البرجين وبين  بين  بارز )كيما(. 

مربع الشكل مزين بشكل معين بارز. أما واجهة البوابة الشمالية كانت 

مستطيلة الشكل وزينة بكوائر من كال جانبيها )شكل 4(. 

يمتد شارع األعمدة )كاردو مكسيموس( من البوابة الجنوبية شماال إلى 

البوابة الشمالية. بني الشارع من ثالثة أقسام: الشارع املركزي، األرصفة 

واملحالت التجارية على جانبيه. الشارع املركزي وعرضه حوالي 6 أمتار، 

وكان مبلط بألواح البازلت بشكل مائل. بني على جانبي الشارع أعمدة 

من الحجر الجيري مزينة بالتيجان الكورنثية. أما أرصفته فكانت مبلطه 

بالفسيفساء والرخام وعلى طولها توجد املحالت التجارية التي سقفت 

بالقرميد )انظر شكل 3(. 

البازيليكا
مربع  متر   1400 مساحتها  م(   38×38( الشكل  مربعة  ضخمة  بناية 

بالتقريب أقيمت في القرن الثاني للميالد واستخدمت ألغراض جماهرية 

وقاعتين  مركزية  قاعة  من  مركبة  البناية  كانت  للقضاء.  وخصيصا 

جانبيتين ويفصل بينهما رف من األعمدة. وفي الطرف الشرقي للقاعة 

املركزية يوجد محراب كبير نصف دائري )شكل 5(. تشبه بتخطيطها 

الكنائس املسيحية، وسقفها مغطى بالقرميد.  

قناة المياه )قناة برنيكي(
زودت املدينة باملياه من ينابيع وادي يمة، واهمها عين فيجاس. ومن 

هناك بنيت قناة مياه طويلة وصلت إلى أحياء مدينة طبرية وخزاناتها. 

تم الكشف داخل املدينة عن أجزاء من القناة وعن البعض من خزانات 

املياه، وأكبرها الخزان الجنوبي )32×9.6 متر وعمقه 6 أمتار(، املبني من 

الحجر اليابس واملقصور بطين هيدروليكي الذي يمنع تسرب املياه.  

المسرح الروماني
في الفترة بين السنوات 2009-2010 أجريت حفريات املسرح الروماني 

في طبريا من قبل سلطة اآلثار وبإدارة كاتب املقال. يقع املسرح في الجزء 

الجنوبي من املدينة، على املنحدر الشرقي لجبل برنيكي، جنوب غرب 

 من البوابة 
ً
الحمام على مسافة 150 متر، وعلى بعد 200 متر شماال

الجنوبية و30 م غرب شارع الكاردو ماكسيموس )شكل 6(. إن واجهة 

من  واملتفرجين  املمثلين  لحماية  وذلك  الشمال  إلى  متجهة  املسرح 

أشعة الشمس الحارقة في النهار، وفقا ملا جاء بكتاب فيتروفيوس عن 

فن العمارة الرومانية. وقد تم الكشف عن جميع بقايا املسرح املثيرة 

شكل 7 - صورة جوية للمسرح الروماني



55

شكل 9 - قاطع ملجسم املدرج

شكل 8 - خارطة املسرح الروماني في فترات بنائه الثالث
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لإلعجاب بشكل كامل، حيث تم بناءه من الحجر البازلتي والجيري والناري 

الطباشيري املسمسم، املتوفر بالقرب من املوقع. ويتألف املسرح من 

ثالثة أقسام: األوديتوريوم، بناية املنصة واألوركسترا النصف دائرية 

Aditus	maexi- )بينهم، ويتم الوصول اليها عن طريق ممرين متقابلين 

ma( الواقعين بين بناية املنصة واألوديتوريوم. خالل عملية الحفر تم 

الروماني: األولى،  في املسرح  بناء  لثالثة فترات  الكشف عن مخلفات 

الذي يمكن تحديده وقت بنائها على أساس تحليل أساليب البناء ومواد 

البناء املستخدمة، وبناء على تاريخ الفخار والقطع النقدية املكتشفة 

من الحفريات التابعة لبداية القرن األول للميالد، يمكننا القول وبشكل 

قاطع إن املسرح أقيم بالتزامن مع إنشاء املدينة )البوليس(، ويبدو أنه 

في هذه املرحلة كان مسرح كبير تألف املسرح من ثالث كتل املقاعد 

)أوديتوريوم( وجدار الديكور الدائم خلف املنصة )شكل 7(. 

تم تأريخ املرحلة الثانية إلى النصف األول من القرن الثاني امليالدي، 

نتيجة لخلل هند�سي أو هزة أرضية تصدع الجزء الشرقي من  املسرح، 

وخضع املبنى لعملية ترميم كبيرة وأعيد بناء املمر املؤدي إلى األوركسترا 

بناية  بنيت  حين  في  األوركسترا،  تجديد  وتمت   ،)aditus maximus(

املنصة من جديد.  
شكل 10 - األوركسترا كتلة املقاعد االولى

شكل 11 - تحويل األوركسترا الى ارينا
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وفي سنة 363 للميالد ضربة املدينة هزة أرضية دمرت مباني املدينة، ومن 

ضمنها املسرح الروماني. وفي هذه املرحلة الثالثة املؤرخة إلى نهاية القرن 

الرابع امليالدي، أجريت تغييرات بعيدة املدى ببناية املسرح، وتم هدم 

الكتل العلوية واملتوسطة من املقاعد التي انهارت، وتم بناء منصة لكبار 

الشخصيات )Tribuna( في وسط كتلة املقاعد األولى، واستمر استخدام 

.)8 )شكل  البيزنطية  الفترة  نهاية  حتى  لالجتماعات  كقاعة  املسرح 

المسرح في مرحلته األولى
في هذه املرحلة كان املسرح كبيًرا جًدا، بني على شكل نصف دائرة قطرها 

78 متًرا وعرضه 40 متر، وبواجهته الشمالية توجد املنصة، مستطيلة 

الشكل وعرضها 55 متر، ويحتوي على 5000-6000 مقعًدا. 

 )cavea( األوديتوريوم
يتكون األوديتوريوم من ثالث كتل مقاعد أفقية: األولى )ima cavea(، تم 

 )mida cavea( بناء مباشرة على االنحدار الصخري، أما الكتل الوسطى

والعليا)summa cavea(، أقيموا على منظومتين متوازيتين على شكل 

. إن الجدار  	)ambulcrum(نصف دائرة، ومسقوفة باألقبية البرميلية

األوديتوريوم الخارجي النصف دائري، هو الجدار الخارجي للمسرح، كان 

بعرض 2.4 متر، وفي مركزه يوجد مدخل بعرض 2.2 متر، من خالل هذا 

الباب يدخل الجمهور للمسرح عبر ممرات األمبلكروم التي يصل عرضه 

كل واحد منها إلى 2.6 مترا، ويربط بينهما خمسة ممرات الفوموتوريا 

الشرقية  بالجهة  واحد  واألخرين  باملركز  ثالثة  متماثل،  بشكل  املرتبة 

طابقين  من  مبني  الخارجي  األمبلكروم  كان  الغربية.  بالجهة  واألخير 

واستخدم كأساس لكتلة املقاعد العليا )summa cavea( )شكل 9(.

بنيت املقاعد في املسرح من الحجر الجيري والبازلت بارتفاع 0.40 متر 

وعمق 0.65 متر. الجزء السفلي للمقاعد بني من مدماك حجر بازلتي 

وتوج بلوح من الحجر الجيري وله )cyma recta( كورنيش بارز )شكل 10(. 

بنيت الكتلة األولى من املقاعد على ارتفاع 1.1 متر من أرضية األوركسترا، 

وتتكون من 15 صًفا من املقاعد. الصف العلوي في هذه الكتلة مميز 

وله مسند للظهر الذي كان بمثابة حاجز يفصل الكتلة األولى عن املمر 

العلوي املحيطي بها )praecinctio(، ويقع بين الكتلتين األولى والوسطى. 

هناك ستة ممرات درجية قسمت كتلة املقاعد األولى إلى خمسة كتل 

التصميم، وكتلتين متماثلتين من  في  )cunei( متطابقة  األوتاد  تشبه 

املقاعد بنيت فوق املمرات املؤدية إلى األوركسترا.

والعليا من  املقاعد،  الوسطى من عشرة صفوف من  الكتلة  تكونت 

بأعمدة  مزين  رواق  شكل  على  دائري  ممر  وخلفهم  صفوف  ثمانية 

ومغطى بالقرميد )انظر شكل 9(. 

األوركسترا، نصف دائرية وقطرها 20 مترا، أرضيتها مغطاة بالجص، 

واكتشفت بقاياها في الزاوية الشمالية.  

المسرح في مرحلته الثانية
في القرن الثاني امليالدي، حدثت تغييرات معمارية في تصميم املسرح 

وأهمها إعادة بناء األوركسترا من األلواح الحجرية الجيرية، وبمركزها 

مكان ملذبح ألحد آلهة املدينة. أثناء بناء األرضية، تم إلغاء نظام الصرف 

شكل 12 - منصة املسرح في القرن الثاني للميالد



58

شكل 13 - بناية املنصة في القرن الثاني للميالد

شكل 15 - منصة املحترمين البيزنطية )تريبون(
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شكل 13 - بناية املنصة في القرن الثاني للميالد

القديم وبنيت منظومة جديدة لنظام الصرف وكشف عن جزءا منها في 

األوركسترا وممر األديتوس ماكسيموس الشرقي. كانت األوركسترا محاطة 

بجدار من الحجر الجيري بارتفاع 1.2 متر وبسمك 0.15 متر. من الجدير 

بالذكر أن األوركسترا أعدت لتكون ساحة لعروض املصارع والصيد )أرينا(. 

األوركسترا  جدار  بمحاذاة  املربعة  الحفر  من  مجموعة  عن  الكشف  تم 

من  وشبكة  الخشبية  العوارض  من  ثابت  غير  حاجز  لبناء  واستخدمت 

األحبال يصل ارتفاعها لحوالي 2.7 متر، لحماية املشاهدين وقت العرض 

)شكل 11(.

مسارح  في  االنتشار  واسعة  كانت  أرينا  إلى  األوركسترا  تحويل  ظاهرة  إن 

اإلمبراطورية الرومانية، وخصوصا في مقدونيا وآسيا الصغرى. في رأيي يمكن 

رؤية هذه الظاهرة أيضا في مسارح منطقتنا مثل، مسرح  نيساسكيتوبولس 

)بيسان(، مسرح نيابوليس )نابلس(، مسرح كابيتوالس )بيت راس( واملسرح 

الشرقي في جدرا )أم قيس(. 

أعيد بناء بناية املنصة من جديد، كانت املنصة مبنية من األلواح الخشبية، 

عرضها 30 م وعمقها 6 أمتار. وكذلك الجدار األمامي لخشبة املسرح. بني هذا 

الجدار من الحجر الجيري بارتفاع 1.1 متر، وقد تم تزيينه بتسعة محاريب، 

خمسة مستطيلة، وأربعة نصف دائرية، بالتناوب. تم بناء الجزء العلوي 

من الجدار على مستوى خشبة املسرح وتوج بكرنيش حجري )شكل 12(.

شكل 14 - أجزاء من العناصر املعمارية الرومانية: تاج كورنثي، كرنيش وعارضة
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خلف املنصة توجد بناية املنصة التي تغلق املسرح من الشمال، ولها 

واجهة مميزة بتصميمها الرائع والدائم وفيها ثالثة أبواب: في مركزها 

املدخل الرئي�سي باب امللك ومدخلين جانبين وبينهم محرابين )شكل 

والتيجان  األعمدة  من  بمجموعة  املنصة  بناية  واجهة  زينة   .)13

خالل  طوابق.  ثالثة  بارتفاع  وكانت  حجرية  وعوارض  الكورنثية 

التنقيب األثري تم العثور على أجزاء من العناصر املعمارية مثل 

التيجان الكورنثية، الكرنيش واألفاريز )شكل 14(.

المسرح في مرحلته الثالثة
خالل الفترة البيزنطية، في بداية القرن الرابع امليالدي، تم تنفيذ 

املقاعد  كتلتا  انهار  بعد  املسرح  في  النطاق  واسعة  ترميم  أعمال 

الوسطى والعليا ولم يتم استعادتها، وكان املسرح في هذه املرحلة 

مبني من طبقة واحدة فقط. في وسط كتلة املقاعد الوحيد املتبقية، 

خالل  من  اليها  الوصل  يمكن  )تريبون(،  خاصة  منصة  بناء  تم 

بيت درج في األوركسترا. بنيت هذه املنصة خصيصا لعلية القوم 

املحترمين )شكل 15(.

شكل 17 - قاعة بيزنطية كبيرة مرصوفة بالفسيفساء وزين مركزها بكتابة يونانيةفي هذه املرحلة تم إغالق ممر األديتوس ماكسيموس الغربي بجدار 

شكل 16 - األوركسترا و األديتوس ماكسيموس



61

تم بناؤه في نقطة التقاءه مع األوركسترا، في حين تم بناء حائط في ممر 

األديتوس ماكسيموس الشرقي وبمركزه باب من خالله يمكن الوصول 

إلى األوركسترا )شكل 16(. 

مرت املنصة بتغيرات جذرية وبجزئها املركزي سقفت باأللواح الخشبية 

وجانبيها الشرقي والغربي مرصوفين باأللواح البازلتية.

إلى الشرق من املنصة كان هناك قاعة كبيرة مرصوفة بالفسيفساء 

وزين مركزها بكتابة يونانية ونصها: للسعي وراء الشرف، جعلت هذا 

بمثابة تبرع، ]تيبيريوس[ أو ]تبرينوس[ أو ]تبرينوس[ االسم لرجل روماني. 

في القرن الثالث امليالدي توجد أمثلة عديدة ألشخاص يحملون اسماء 

تقليد لالسم الروماني وفي الحقيقة لم يكونوا رومانيين ولهذا السبب 

يمكن تأريخ النقش إلى القرن الثالث أو الرابع للميالد على األكثر )شكل 

.)17

الخالصة
خالل الفترة الرومانية، اكتسب املسرح شعبية. هيرودس الكبير كان أول 

من أنشأ املسارح في منطقتنا حيث تدل املصادر التاريخية واالكتشافات 

األثرية. خالل فترة حكمه تم بناء ستة مسارح في البالد: مسرح القدس، 

أنتيباس  هيرودس  ابنه  هيروديون، صيدا ودمشق.  أريحا، قيصرية، 

قام ببناء مسرح طبريا. وحسب األبحاث ونتائج الحفريات في طبريا، في 

رأيي إن املسرح الروماني في صفورية بني بأيام هيرودس أنتيباس وتم 

ترميمه في القرن الثاني امليالدي، هناك مجال لالدعاء بأن املسرح في 

صفورية مشابه معمارًيا ملسرح طبرية. تم مالئمة بعض املسارح لعروض 

مثل مباريات املالكمة، وأنوع مختلفة من املصارعة ومشاهد الصيد 

التي فقدت في العصر البيزنطي، وحولوا املسارح إلى قاعة للمؤتمرات 

الدينية، واالجنماعية والسياسية.
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مقدمة
اعُتبرت عملية تدجين الحيوانات املختلفة التي قام بها البشر، نقطة 

التاريخ البشري، وفي جغرافية الكرة األرضية. ظهرت  تحّول هاّمة في 

الحيوانات املدّجنة، ألول مّرة، في جنوب غرب آسيا قبل 11 ألف سنة 

ل اليوم نحو %65 من الحيوانات البيتية ذات الفقرات التي 
ّ
تقريًبا، وتشك

تعيش على اليابسة في العالم، وتنتشر في كل القاّرات ما عدا أنتاركتيكا. 

لم يكن انتشارها السريع من مراكز التدجين في غرب آسيا بوتيرة واحدة، 

بل بموجتين تالئمان املسارات املختلفة التي استخدمها اإلنسان إلدخال 

الحيوانات البرية إلى الخدمة اإلنسانية.

مصادر المعرفة
نحتاج إلى استخدام مجموعة متنوعة من أساليب البحث لنتعرف على 

عملية التدجين املتعددة األوجه، والتي تنطوي على وقت كبير ومساحة 

واسعة للغاية. في الواقع، تتركز دراسات التدجين اآلن بعدد كبير من 

الجبهات وتشمل مجاالت املعرفة املختلفة. واملصدر األولي للمعلومات 

عن ظهور وحركة الحيوانات املدّجنة هو الجغرافيا الحيوانية، ودراسة 

عظام الحيوانات من املواقع األثرية. ابتداًء من النصف الثاني من القرن 

العشرين، عندما بدأ العلماء في التعرف على إمكانات البحث عن بقايا 

الحيوانات املوجودة في املواقع األثرية، توفرت كّمية كبيرة من املعرفة، 

والتي تستخدم كبنية تحتية للبحث في عملية التدجين. هذه املعرفة 

أوقات وأماكن مختلفة،  في  الحيوانية  املواقع  تتضمن معلومات عن 

وكذلك بيانات عن العمر الذي قتلت فيه الحيوانات، وعن تفضيل قتل 

األزواج منها في فترة نضوجها. يعتقد علماء الجغرافيا الحيوانية إن أنواع 

من الحيوانات انتشرت خارج منطقتها الطبيعية، وأثرت على الحيوانات 

التي استخدمت كأساس لالقتصاد، وطريقة صيدها، أو على قطعان 

الحيوانات التي استخدمها اإلنسان في الفترات املختلفة. ويتيح قياس 

العظام مراقبة التغيرات في حجم الحيوانات وشكلها، والتي يمكن أن 

تشير إلى انكماش حجم الجسم أو تحسين السالالت.	

عالوة على ذلك، تطورت في العشرين سنة املاضية، التكنولوجيا الالزمة 

الستخالص املعلومات الجينية من العظام األثرية، وبذلك فتحت نافذة 

تحركاتها  تجّمعاتها،  تاريخ  وفهم  القديمة  الحيوانات  توارث  لدراسة 

وتكّيفها للحياة مع اإلنسان. باإلضافة إلى علم الحيوانات األثرية وعلم 

رئيسية  أداة  أيضا  هي  النظرية  العظام  تركيبة  دراسة  فإن  الوراثة، 

للتحليل الجغرافي ملناطق الرعي واإلمداد الغذائي، بما في ذلك األعالف 

والنفايات، للبهائم.

ما هو التدجين؟
التدجين هو عملية ارتباط األنواع البيولوجية بالنظام االقتصادي - 

االجتماعي - البشري، من خالل تكييفها بيولوجًيا، وفي بعض األحيان 

الحيوان  مفهوم  إلى  ينضم  الذي  املشترك،  والوجود  متبادل،  بشكل 

من  جزء  يمثل  الداجن  النوع  إن  أخرى،  وبعبارة  كملكية.  الداجن 

النظام االقتصادي البشري، ويختلف بيولوجًيا عن النوع البّري. إن 

تربية الحيوانات كجزء من النظام االقتصادي، يأتي باألرباح واملكاسب 

للمالكين، سواء في السلع االستهالكية أو كرمز لرأس املال واملكانة. إن 

التغيرات البيولوجية عند الحيوانات، خفض حجم جسمها، تقليص 

حجم دماغها، انخفاض إدراكها الح�سي، زيادة خصوبتها، وتفتح فرائها، 

كلها مرتبطة بمقاومة عالية للضغط. كما أن القدرة على العيش في 

مسبقان  شرطان  هما  الهرب،  غريزة  على  والتغلب  االزدحام  ظروف 

للعيش مع اإلنسان، عن طريق تخريب النظام الهرموني. تجدر اإلشارة إلى 

أن قصر األنف وتقليص حجم الجسم هما من الخصائص النيوترونية، 

أي استمرار لشكل جسم فتي في مرحلة النضج الجن�سي للفرد. باالعتماد 

على علم اآلثار الحيواني توفر املعلومات عن التغيرات الشكلية للحيوان 

وكذلك املعطيات الديمغرافية، السكانية، واملورفولوجية التصنيفية.

تتوفر اليوم ثالثة طرق لتدجين الحيوانات: األولى واألقدم، هي املسار 

بين  املتبادلة  العالقة  يصف  بيئي  مصطلح  هو  »التطّبع«  التقليدي. 

نوعين، يربح أحدهما من العالقة واآلخر ال يخسر، وتختلف بالتطّبع 

عالقات االفتراس التي يكسب فيها الواحد من العالقة املتبادلة واآلخر 

ويكسبان  الجنسين  كال  فيه  يشترك  الذي  التعايش  وكذلك  يخسر، 

التدجين. ويحدث التدجين في املسار التطّبعي عندما تدنو الحيوانات من 

بيئة البشر للعثور على الطعام. التفاصيل األقل عدوانية، التي يمكن 

تحّملها بدنّوها من اإلنسان، تنهض لفجر أفضل في تلك البيئة، التي ال 

يضطر فيها اإلنسان لحماية نفسه منها. هذا يخلق اختياًرا اتجاهًيا ِل 

»اللطافة«، التي تقمع آليات االستجابة الهرمونية للضغط، وتنشيط 

الكلب.  هو  الطريقة  بهذه  تدجينه  تّم  حيوان  أول  التدجين.  متالزمة 

درب  على  اإلنسان  من  اقتربت  والدجاجة  الحمامة  القط،  وكذلك 

التفاهم.

الطريق الثانية للتدجين هو مسار الفريسة. مع االنتقال إلى االستيطان 

الدائم، تضررت جًدا تجمعات حيوانات الصيد الكبيرة، التي تميل إلى 

انتشار الحيوانات األليفة في أوروبا وآسيا
د. نمرود مروم - معهد ركناتي للعلوم البحرية، جامعة حيفا
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التنقل في قطعان عائلية. ويرجع ذلك إلى أن االنتقال إلى االستيطان 

الدائم الذي أضّر باآللية األساسية لتقييد ضغط االفتراس - هجرة 

البشر بين مناطق الصيد. شجع ضغط االفتراس على اختيار األفراد 

الذين يبلغون مرحلة النضج التناسلي بسرعة أكبر، ألن فرص البقاء 

على قيد الحياة وإنتاج النسل في سن مبكرة قليلة جًدا. كناتج ثانوي 

التي  القطعان  بين  النيوترون  مورفولوجيا  ازدادت  االختيار،  لهذا 

يتم اصطيادها، ألن البلوغ الجن�سي املبكر يثبط النمو البدني للفرد. 

باإلضافة إلى ذلك، أّدى غياب الذكور البالغين الذين يميل اإلنسان إلى 

اصطيادهم أوال، إلى تآكل البنية الهرمية والقطعانية لهذه الحيوانات. 

وقد أظهرت الدراسات االثنوغرافية أنه عندما يتضاءل عدد قطعان 

االفتراس، يميل الصيادون إلى املطالبة بمناطق الصيد. هنا تتم خطوة 

التدجين على ما يرام، ألن ملكية مجموعة الحيوانات ذات املورفولوجيا 

النيوترونية، وزيادة الخصوبة والبنية االجتماعية املتفككة التي تشمل 

أساًسا قطعان اإلناث واليافعين، فهي تشكل ضربة موجهة أصال لها. 

من بين الحيوانات املدجنة على مسار االفتراس املاعز واألغنام واألبقار 

والخنازير.	

الطريقة الثالثة واألخير للتدجين هو املسار املستقصد. هنا، يتم االنتقال 

من حالة البّرية إلى حالة التدجين نظًرا لالختيار الواعي واإلرادي لإلنسان 

الذي يلّبي حاجة ما، وعادة ما يتم استغالل منتج ثانوي )غير اللحوم(: 

الذي  اإلنسان  بحوزة  الحربي.  واالستخدام  األحمال  نقل  البيض، 

ينوي تدجين حيوان جديد بهذه الطريقة معرفة وخبرة واسعتين طيلة 

سنين في مجال حيازة الحيوانات، ومن ثم يمكن التعامل مع التدجين 

لألدوات  وعملي  تدريب مستنير  تكنولوجي:  تطور  أنه  على  املستقصد 

الالزمة لتنفيذ العمل. من الحيوانات التي تم تدجينها بهذه الطريقة هي 

الحصان والحمار والجمل.

الموجة األولى من التدجين
شملت املوجة األولى من تدجين الحيوانات األليفة عموًما الخراف )قبل 

نحو قبل 12 ألف سنة، في األناضول(، املاعز )11 ألف سنة، في جبال 

زاغروس(، الخنازير واألبقار )قبل 10500 سنة، حوض الفرات األعلى(. 

املجتمعات  في  كان  األحداث  هذه  فيه  وقعت  الذي  الثقافي  السياق 

الزراعية األولى، أي االستيطان الدائم الذي استخدم الصيد والبقل، 

باإلضافة إلى الزراعة البسيطة التي تركزت على الحبوب والبقوليات. 

الصيد  الحاالت كان مسار االفتراس، وهو  في جميع  التدجين  طريقة 

لدى حيوانات  ومورفولوجي  ديموغرافي  تغيير  إلى  أدى  والذي  املكثف 

الصيد وتطوير أساليب صيد فريدة من نوعها، إلدارة مجموعاتها التي 

امليالد،  قبل  السابعة  األلفية  نهاية  وبحلول  اإلنسان.  أعدادها  يقلل 

انتشرت املجموعة الزراعية، والتي تتضمن زراعة البقوليات، الحبوب، 

جبال طوروس-  امتداد  على  والخنازير  األبقار  األغنام،  املاعز،  رعاية 

زاغروس وبالد الشام.

 يمكن اعتبار الحزمة الزراعية على أنها مجتمع متعدد األجناس، وكلها 

مرتبطة ارتباطا تكافلًيا باإلنسان. سمح هذا املجتمع املتعدد األجناس 

باستخدام مكثف كموطن أسا�سي وأمثل: خط الوصل بين الوديان 

الوديان  في  املياه  الجرف ومصادر  تربة  والهضاب. وسمحت  الطّميية 

بزراعة املحاصيل وتكييفها للخنازير واألبقار، وهي أنواع تتطلب مياه 

وفيرة، كما استخدمت التالل، غير املالئمة للزراعة البسيطة، من أجل 

لت من ناحية اإلنسان وسيلة لتحويل املواد 
ّ
رعاية األغنام، والتي شك

النباتية إلى البروتين والدهون الصالحة لالستهالك. هناك تنّوع معّين 

مناطق جغرافية  بين  األليفة،  للحيوانات  النسبية  الوفرة  في  موجود 

مختلفة: حيث تتوفر املياه بغزارة، مثال، يمكن العثور على خنازير وأبقار 

أكثر، وفي املناطق الحارة والجافة كان انتشار املاعز أكثر.

للمجتمعات  بالنسبة  للصيادين-الجامعين  املميزة  السمات  بين  ومن 

السكاني  النمو  أدى  املزارعين.  بين  املواليد  معدل  ارتفاع  الزراعية، 

في  السريع نسبًيا  التوسع  إلى  للزراعة  املناسبة  األرا�سي  إلى  والحاجة 

املجتمعات الزراعية األولى. خالل األلفية السابعة قبل امليالد، انتقل 

األلفية  نهاية  وبحلول  أوروبا،  إلى  األناضول  من  األوائل  املزارعون 

القارة، وهم يدفعون املجتمعات  انتشروا في معظم أنحاء  السادسة 

املرافق  الوراثية وعلى  التدخالت  الجامعين على   - املحلية للصيادين 

الزراعية.	

من املمكن وصف انتشار حيوانات املزارع املدّجنة إلى أوروبا ببطيئة 

على امتداد آالف السنين، وخاصة على طول مجاري األنهار، وكجزء من 

مجتمع متعدد األجناس الذي يرافق اإلنسان. هذا النمط من التوسع 

يتوافق مع السياق االقتصادي الثقافي للمجتمعات الزراعية الصغيرة، 
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التي لم تحافظ على العالقات التجارية املباشرة للمدى البعيد.		

الموجة الثانية من التدجين
استمرت موجة التدجين الثانية من األلفية الرابعة قبل امليالد وحتى 

يومنا هذا، وتشمل مجموعة واسعة من األصناف التي اختارها اإلنسان، 

النحل،  األنواع  هذه  وتشمل  والثقافي.  االقتصادي  بعامله  لربطها 

الشمالية،  الغزالن  األسماك،  األرانب،  الرومية،  الديوك  القز،  دودة 

الجاموس، الثيران ذات الصوف، اإلبل بسنامين وغيرها. هنا سوف أشير 

إلى الحمار والحصان والجمل، املألوفة جيًدا للبحث األثري الحيواني، 

الواضح  باستخدامها  عرفت  كحيوانات  والثقافي،  التاريخي  وبطابعها 

لألحمال والحرب.

ثالثة  ملدة  واستخدم  أفريقيا،  شرق  شمال  في  الحمار،  تدجين  تم   

آالف عام كحيوان أحمال وحيد في العالم القديم. كان الحمار شائع 

االستخدام حتى األلفية الرابعة قبل امليالد في مناطق جنوب غرب آسيا، 

كوسيلة تكنولوجية لوجستية خاصة: جرى في ذلك الوقت تبادل تجاري 

بّري مباشر في نطاق عدة مئات من الكيلومترات على ظهور الحمير. 

وفي السياقات اليومية، حملت الحمير املنتوجات واستخدمت للتنقل 

القصير بين القرى وداخلها. أما الحصان فتّم تدجينه بعد نحو ألفي سنة 

في آسيا، بين البحر األسود وبحر قزوين. بداية اعتادوا اصطياد الخيول 

البرية في املناطق النائية والقفار للغذاء، ولكن استخدمها للعسكريين 

وللمحاربين جعلها شائعة في جميع أنحاء أوروبا، آسيا، بالد الشام ومصر 

في غضون مئات قليلة من السنين. وشاع استخدام الحصان كوسيلة 

تكنولوجية، أتاحت سيطرة الجنود على املركبات في السهول والوديان، 

التي اجتازت فيها الطرق الرئيسية، وخاصة بين أفراد الطبقة الحاكمة 

العسكرية والسياسية. وهكذا، لم يكن انتشار الحصان بطيئا بل امتاز 

باالنتقال السريع بين مراكز السلطة، التي كانت بحاجة لسالح املركبات 

من أجل البقاء عسكرًيا وسياسًيا.

تّم تدجين اإلبل ألول مرة في شرق شبه الجزيرة العربية منذ حوالي أربعة 

آالف عام، واستخدم كحيوان لألحمال والركوب والقتال. خالل األلفية 

األولى قبل امليالد، ازداد استخدامه في نطاق التجارة البّرية، وأصبحت 

شائعة  العربية  والجزيرة  آسيا  اجتازت صحاري  التي  الجمال  قوافل 

االستخدام، وانتشرت الجمال في أفريقيا، بالد الشام واألناضول.	

تجدر اإلشارة إلى نمط شائع في تدجين الحمار والحصان والجمل: حيث 

خضعت األنواع الثالثة ملرحلتي تدجين. جرت املرحلة األولى في الريف 

الثقافي واالقتصادي )شمال شرق أفريقيا، قفار آسيا وشبه الجزيرة 

العربية على التوالي( في العالم القديم، بواسطة املجتمعات التي طاردت 

هذه الحيوانات واصطادتها. أما املرحلة الثانية، التي أتت الحًقا، فقد 

ف لوسط العالم في ذلك الوقت - الهالل 
ّ
تميزت بانطالق سريع ومكث

السريع  االنتشار  أن  ويبدو  املتوسط.  البحر  حوض  وبالد  الخصيب 

للحمار، في أواخر األلفية الرابعة قبل امليالد، جاء ضمن التطورات 

البرية  التجارة  املركز،  هذا  في  واالقتصادية  السياسية  امليادين  في 

واالقتصاد القائم على نقل فائض املزارعين. إن ظهور ممالك واسعة 

والتي تسيطر على مناطق شاسعة نسيًبا، وهي تحتاج لالحتفاظ بسالح 

الحصان واملركبات في األلفية الثانية قبل امليالد. كما أن انتشار الجمل 

خالل األلفية األولى قبل امليالد جاء نتيجة لنمو التجارة البرية طويلة 

األجل.

إن انتشار الحمير والخيل والجمال على مرحلتين شملت بداية محلية 

ثابتة نسبيا، وتبعها انطالق سريع االنتشار. على عكس حيوانات املزارع 

املدجنة في العصر الحجري الحديث، والتي انتقلت بشكل واسع كجزء 

للحيوانات  السريع  االنتشار  وأصبح  األجناس،  متعددة  جماعة  من 

من املوجة الثانية ممكنا، من خالل زيادة ترابط املجتمعات البشرية 

انتقلت  النحو،  املعلومات. على هذا  التجارة ونقل  امتداد طرق  على 

الحيوانات بسرعة فائقة، ولم تكن متعلقة بشكل عام مباشرة بمجتمع 

بشري، وأصبح انتشارها أشبه بتكنولوجيا جديدة.
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تلخيص واستنتاجات
تم  والركوب  لألحمال  والبهائم  املوا�سي  ألنواع  األول  التدجين  إن 

لهذه  االنتشار  ووتيرة  التدجين  مسار  ربط  بشأن  بإيجاز،  استعرضه 

األنواع، ملستويات طويلة األمد من التنظيم االجتماعي، املركز الثقافي 

الوقوف على  تتيح  النظر هذه  القديم. وجهة  العالم  في  واالقتصادي 

الفرق بين املاشية، املدجنة أوال بشكل غير منتظم في مسار االفتراس 

وبين بهائم األحمال والركوب والتي تم تدجينها الحقا في املسار املنظم. لقد 

أنشأت حيوانات املزرعة واإلنسان مجتمًعا متعدد األجناس وترتبط 

الواسع  االنتشار  إلى  تؤدي  ديموغرافية  بميزة  تكافلًيا  ا 
ً
ارتباط أطرافه 

والبطيء ككتلة واحدة. دواب األحمال والركوب، التي ُدجنت في النواحي 

الجغرافية في العالم القديم، مّرت بمرحلة ثانية من التدجين املنظم 

وانتشر على وجه السرعة ودون حاجة للتعايش مع مجتمعات بشرية 

معينة على امتداد طرق التجارة في العالم املرتبط بشبكة كثيفة من 

العالقات التجارية، وبعضها على املدى األبعد.

دقيقة  صياغة  قوتها،  انخفاض  بسبب  االستعراض،  هذا  يتطلب 

وتوسًعا نظرًيا لطبيعة العالقة التكافلية التي، كما أعتقد، أتاحت النمو 

والعميق  الشامل  والتحليل  األوائل  املزارعين  ملجتمعات  الديموغرافي 

لالرتباط بين االتصال في الشبكات الثقافية في العالم القديم وتوزيع 

يقارن  الذي  املستقبلي  للبحث  حيوانات األحمال. وتكمن هنا فرصة 

السياسة  تنظيم  في  والتفصيلية  القيمية  األنماط  وتفصيليا  شكليا 

العليا في الفترات املتعاقبة وبين معدل ظهورها ومدى استخدام الحمير 

والخيول والجمال. وسوف تساعد هذه الدراسات على استيعاب أبحاث 

التدجين في آفاق أوسع للدراسة التاريخية واألثرية.
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أنشطة  بفضل  املقدسة  األرا�سي  في  األثرية  األبحاث  روسيا  بدأت 

مؤسستين أقيمتا في القدس في النصف الثاني من القرن التاسع عشر: 

بعثة التبشير الديني الروسية للكنيسة األرثوذكسية البروفوسالفية، 

.)IPPO( والجمعية القيصرية الفلسطينية البروفوسالفية

 1847 عام  القدس  في  الروسية  األرثوذكسية  التبشير  بعثة  تأسست 

وكان الغرض منها املشاركة في التغذية الروحية والدعم املادي للحجاج 

الروس، الذين ازداد عددهم في النصف األول من القرن التاسع عشر، 

واستمر في االزدياد بعد الحرب الروسية التركية )1853-1855; شكل 

1(. اعتبرت روسيا أن دعم الحج هو وسيلة مهمة الستعادة نفوذها 

السيا�سي والديني في األرا�سي املقدسة، ومنذ عام 1858، بدأت روسيا 

بشراء األرا�سي لبناء بيوت ضيافة )شكل 2(. وشارك في هذه العملية، 

بصورة فعالة رؤساء الكنيسة األرثوذكسية الروسية البروفوسالفية في 

القدس.

الفلسطينية  القيصرية  الجمعية  تأسست   ،1882 عام  وفي 

البروفوسالفية )IPPO( في سان بطرسبرغ تحت رعاية األسرة امللكية 

اعتنت   .)PEF( فلسطين  استكشاف  صندوق  غرار  على  الروسية، 

األرا�سي  أبحاث  وتنظيم  جديدة  مجّمعات  وبناء  بالحجاج،  الجمعية 

املقدسة )شكل 3(.

في  الروسية  األثرية  األبحاث  تطوير  في  الرئيسية،  الشخصية  كانت 

األرا�سي املقدسة، هو رئيس البعثة الروسية في القدس، األرشمندريت 

في  التبشيرية  البعثة  ترأس  الذي   ،)Kapustin  - )كابوستين  أنطونين 

1865-1894. اشترى األرشمندريت أنطونين قسائم أرض في  سنوات 

القدس، أريحا، الخليل، يافا، طبرية وغيرها، وسارع للبدء في البناء. 

كان املعيار األكثر أهمية بالنسبة لألرشمندريت أنطونين هو وجود آثار 

روسيا والحفريات األثرية في القدس خالل النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر

إيال ناجورسكي – سلطة األثار

شكل 2 - ملجّمع الرو�سي في القدس

شكل 1 - مبنى البعثة الروسية في القدس. صورة من نهاية القرن التاسع عشر
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OPPI شكل 3 - بيت سرجيي وعلى احدى ابراجه رمز

شكل 4 - املوقع قبل بدأ الحفريات الروسية على اثار الدير الصليبي
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قديمة في أي قسيمة أرض كانت معّدة للشراء، أو لقربها من موقع متصل 

باألحداث املذكورة في الكتاب املقدس: »لقد أتينا إلى هنا وقد تأخّرنا أكثر 

من غيرنا، لكننا ال نقتني إال األفضل«. حرص األرشمندريت في املراحل 

التي  األثرية  لالكتشافات  مفّصل  بتوثيق  الرو�سي،  املجّمع  لبناء  األولى 

ظهرت خالل حفر االساسات. كما واجروا العديد من الحفريات االثرية 

واهمها: الحفرية بجوار كنيسة القيامة، وحفرية بجبل الزيتون.

لفتت قسيمة األرض املجاورة لكنيسة القيامة انتباًها خاًصا لعديد من 

علماء اآلثار، الذين زاروا القدس. ألنه تم في عام 1859 شراء مساحة 

صغيرة نسبًيا، مغطاة بأنقاض دير التمبالريين، وأضيفت إليها قطع أرض 

صغيرة حتى بلغت مساحة األرض كاملة حوالي 1500 متر مربع )شكل 4(. 

اكتشفت   ،1861-1859 السنوات  في  األنقاض  تنظيف  أعمال  وخالل 

أعمدة رخامية مكسرة، وأجزاء كبيرة من كرانيش الرخام والجرانيت، 

والتحف البرونزية والنقوش الحجرية، وفي أعوام 1860 و1874، جرت 

حفريات تجريبية صغيرة في املوقع. وكشف املهندس اإليطالي بايروتتي، عن 

جزًءا من جدار ضخم )حسب تقديره أنه من العصر الحديدي(. أما عالم 

شكل 5 - الحمير خالل الحفريات باملوقع املحاذي لكنيسة القيامة.

شكل 6 - األعمدة الداعمة للقناطر، البالط الحجري، وحجارة العتبات لألبواب املزدوجة
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شكل 7 - بقايا البازيليكا التي تم بناؤها في عهد قسطنطين الكبير

شكل 8 - ديران روسيان على جبل الزيتون: دير صعود يسوع إلى السماء ودير مريم املجدلية.
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اآلثار الفرن�سي دو فوغوي، فقد بحث عن بقايا من هذا الجدار واكتشف 

بجواره جزًءا من قنطرة يعود تاريخها بحسب تقديره إلى أيام قسطنطين 

الكبير أو بعد ذلك بقليل )ال يتجاوز القرن السادس امليالدي(. عمل في 

املوقع عام 1872 املهندسان ويلسون وكوندر اإلنجليزيان، ولم يتوصلوا 

الى فهم العالقة بين املوقع واالجزاء املعمارية. وكان آخر الباحثين الذين 

عملوا في املوقع هو عالم اآلثار الفرن�سي الشهير كالرمون غنو. 

النطاق  واسعة  حفريات  بمشروع  القيام  الروسية  الحكومة  قررت 

في املوقع وذلك لفحص العالقة بين املكتشفات األثرية التي عثر عليها 

تعيين األرشمندريت  القدس. وتم  في  الرئي�سي  املسيحي  هناك واملوقع 

أنطونين رئيًسا للمشروع، وبناًء على اقتراحه، دعي كونراد شيك، وهو 

مهندس معماري وعالم آثار مشهور في القدس، إلدارة الحفريات التي 

بدأت عام 1883. تم قبول 14 عامال من سكان سلوان للعمل، ومعهم 

20 حماًرا. كتب األرشمندريت أنطونين: »إننا نخرج التراب على الحمير 

خارج املدينة، عبر بوابة دمشق )باب العمود(. ونلقي الحجارة في الزوايا 

هنا وهناك، إلعادة استخدامها أثناء البناء«. ووفقا لحساباته، فقد إزيل 

ثالثة عشر ألف كيس نفايات من املوقع على الحمير )شكل 5(.

لوحظ خالل الحفريات، أن املوقع كان مستخدًما من الفترة البيزنطية 

إلى  املوقع  أجزاء  معظم  في  الحفريات  وبلغت  العثمانية.  الفترة  حتى 

األساس الصخري. وعثر في الحفريات على امتداد الجدران التي ظهرت 

من قبل، وكشف عن عدد من األعمدة الداعمة للقناطر من فترات 

من  كبيرة  أجزاء  عن  وكشفوا  الصليبية(.  وحتى  )البيزنطية  مختلفة 

ارضيات البالط الحجري الجميل، وحجارة العتبات لألبواب املزدوجة 

)شكل 6(. أنجز الكشف عن القوس البيزنطي الرائع، والذي كان وفًقا 

التفاق جميع املنّقبين جزًءا من إحدى الفتحات التي أّدت إلى بازيليكا 

رائعة تم بناؤها في عهد قسطنطين الكبير )شكل 7(.

بازيليكا قسطنطين  للبحث األثري عن  نتائج الحفريات أساًسا  كانت 

الكبير وأصبحت نقطة االنطالق في دراسة موقع كنيسة القيامة.

بني خالل القرن التاسع عشر على جبل الزيتون ديران روسيان. األول 

يخلد صعود السيد املسيح إلى السماء، وأقيم على قمة الجبل، والثاني 

مكّرس ملريم املجدلية ويقع على املنحدر الغربي من الجبل )شكل 8(. أثناء 

بناء الديرين لم يخططوا لعمليات التنقيب عن اآلثار، ولكن اإلشراف 

قوائم  في  النتائج  وسجلت  متواصل،  بشكل  البناء جرى  أعمال  على 

مفّصلة وصارمة لألرشمندريت أنطونين ومساعديه. وكتب في مذكراته: 

»إن أعلى نقطة على الجبل املقدس، عليها بستان التين، وبقايا عدد من 

املباني، ويبدو كانت تعود إلى دير قديم أو عدة أديرة«. وعثر في عمليات 

التنقيب في املوقع على مقاطع عديدة من ارضيات الفسيفساء، املزينة 

شكل 9 - مقاطع من أرضيات الفسسفساء، املزينة بأشكال الحيوانات والطيور
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شكل 10 - فسيفساء مزينة بكتابات باللغتين األرمينية واليونانية.

برسومات حيوانات وطيور )شكل 9(. كما عثر على عدد من الكتابات 

باللغتين األرمينية واليونانية، بعضها بالفسيفساء، وبعضها اآلخر على 

ألواح حجرية وفي مغر املدافن الحجرية )شكل 10(. مكتشفات عديدة 

من حفريات جبل الزيتون أضيفت إلى مجموعة واسعة من التحف 

األثرية، التي جمعها على مدى سنوات عديدة األرشمندريت أنطونين 

املتلهف لجمع التحف. 



The Spread of Domesticated Animals in Eurasia
Nimrod Marom, Institute for Maritime Studies, 

University of Haifa

Animal domestication marked a turning point in the history of human societies, changing their inter-
action with the surrounding natural world. Domesticated animals first appeared in southwest Asia, 
approximately 11 thousand years ago. Today, they constitute more than 65% of the terrestrial verte-
brate biomass in the world and inhabit all the continents, except for Antarctica. This paper surveys the 
beginning of domestication, and the archaeological methods applied in its study. It summarizes the 
history of domestication and its process pertaining to two distinct phases: an early phase, including 
livestock animals, and a later phase, including, e.g., transport animals, which were domesticated in 
the peripheral areas of complex societies in the ancient world.

VI

The Russian Excavations in Jerusalem in 19th Century
Alla Nagorsky - The Israel Antiquities Authority

In the second half of the 19th century Palestine was the arena of active scientific researches, devoted 
to different aspects of the history, culture, archaeology and topography of the Holy Land. The exca-
vations were held by representatives of different countries, including Russia.

Since 1858, the Russian government began buying land in Jerusalem for the construction of hostels 
for pilgrims. Acquisition of land plots in Jerusalem and other holy places in Palestine became one 
of the main activities of the head of the Russian ecclesiastical mission in Jerusalem, Archimandrite 
Antonin (Kapustin). An experienced archaeologist, the Russian archimandrite conducted archaeolog-
ical excavations at some of the acquired sites. Among these are large plots, located: the first - to the 
southeast of the Church of the Holy Sepulcher inside the Old Town of Jerusalem, the second - at the 
top of the Mount of Olives.

Excavations at Russian sites are undoubtedly an important part of the archaeological research that 
carrying out in Jerusalem for almost two centuries.



Hippos (Sussita) in the Decapolis: 

Results of the Latest Excavation Seasons
Michael Eisenberg - University of Haifa

In 2000, a major excavation project was initiated at the site of Hippos. To date, the excavations have 
exposed large areas of the city center, including a Hellenistic compound, as well as several public 
spaces and structures—a forum, a basilica, an odeion, a bathhouse and fortifications—dating from the 
Roman period. Part of the Roman-period city׳s landscape was revealed, mainly along the decumanus 
maximus.

Hippos shared the good fate enjoyed by many of the poleis in the Roman East, and as one of the cities 
of the Decapolis, it flourished during the first-early third centuries CE. Most of the public buildings 
and monumental constructions in Hippos belong to this time span. Recent excavations brought to life 
some of the major building complexes, and mainly, the saddle compound, where a monumental gate, 
a public bathhouse and a theater were found—all dated between the second and fourth centuries CE.

Hippos began to decline at the end of the sixth century CE and was completely deserted at the end of 
the Umayyad rule, following the 749 CE earthquake.

 The Roman-Period Theater at Tiberias
Walid Atrash, The Israel Antiquities Authority

=In 19 CE, Herod Antipas founded the city of Tiberias in honor of Tiberius, as a Roman polis of 
Jewish ethnicity in Galilee. The city was built along a rather narrow strip of land, between the western 
shore of the Sea of Galilee in the east and the steep slope of Mount Bereniki on the west. It urban 
planning and monumental architecture conformed with the prevailing imperial architectural trends 
that were introduced in the region since the reign of Augustus. 

A magnificent colonnaded street (cardo maximus) stretched along the city from south to north, 
between two city gates that were connected to the regional road system. The southern city gate was 
revealed in its entirety in the 1970s and recently reconstructed. Rescue excavations conducted along 
the seashore revealed part of the city׳s stadium, and excavations within the city boundries exposed 
other public structures, such as a basilica and a bathhouse.

The city was established by Herod, and as such, it was expected to be equipped with a theater. And 
indeed, a Roman-Byzantine-period theater was unearthed along the cardo maximus, facing north. The 
theater seems to have been medium-sized, accommodating 4000-6000 spectators. The theater went 
out of use at the end of the Byzantine period and was finally destroyed in the earthquake of 749 CE, 
the consequenses of which were clearly visible in the stage house and in the cavea.

Above the ruins of the theater, a vast residential quarter from the Abbasid and Fatimid periods was 
revealed. During these periods, Tiberias served as the capital of Jund Urdun, occupying the entire area 
of the Roman and Byzantine city, and beyond.

V



Ceramics as a Reflection of Maritime Commercial 

Activity at Crusader Acre ( ‘Akko)
Edna J. Stern - The Israel Antiquities Authority

The Mediterranean city of Acre ( ‘Akko)—one of the main ports of the Crusader Kingdom of Jeru-
salem (1099-1291 CE)—was a thriving maritime commercial center, playing an important role in the 
trade between Europe, the Crusader Principalities in the East, the Byzantine Empire and the Muslim 
countries. Crusader-period pottery was retrieved from the many large-scale excavations carried out 
in the city on behalf of the Israel Antiquities Authority. Most of the imported pottery from Acre con-
sisted of various types of glazed bowls, dating to the 12th and 13th centuries CE. Provenience analyses 
showed that the pottery was imported from various locations surrounding the Mediterranean—e.g., 
Lebanon, Syria, Asia Minor, Cyprus, Greece, northern and southern Italy, Sicily, southern France, 
Catalonia in Spain and North Africa—as well as from China. Interestingly, similar pottery assem-
blages were unearthed at other major ports along the Mediterranean coast. Thus, there seems to be 
a clear correlation between the production centers that exported pottery to Acre, the major ports and 
the main Mediterranean sailing routes during the 13th century. It is assumed that the pottery served 
primarily as ‘salable space fillers׳ or as ‘salable ballast׳; its sale would have provided extra income 
for the ship master or the sailors. The pottery was transported and distributed, together with other 
items, by ships engaged in short- and long-distance trade between the main port cities of the time. 
The great quantities of imported ceramic wares uncovered in Crusader Acre originated in diverse 
geographical provinces, and therefore, they bear silent testimony to the city׳s cosmopolitan character 
and to its important role in contemporary maritime trade.

The Mint of  ‘Akko through the Ages
Danny syon The Israel Antiquities Authority

In antiquity, one of the privileges of a great city was the minting of coins. Often this was done for the 
power ruling over the city, but in certain periods cities minted in their own names and for their own 
benefit. Even when the coins were minted for the ruler, the city was usually identified on the coins, 
and this is how its minting history can be traced.
 ‘Akko, though not the most prolific mint in the southern Levant (that title no doubt belongs to Tyre), 
was certainly among the longest producing mints, one of the most varied and with several superla-
tives to its minting history. In fact, the mint of  ‘Akko has — with some breaks — a 1500-year history.
Coins are miniature historical documents reflecting on persons, places and events at the time they 
were struck. As such, they can shed light on subjects that are too mundane to have occupied ancient 
historians yet are priceless for the modern historian.  

IV



 Acre ( ‘Akko) during the Crusader Period
Eliezer Stern - The Israel Antiquities Authority

In the seventh century CE, following the Islamic conquest of the Middle East, the Christian world lost 
its control over the Holy Land for a period of about 400 years. Only at the end of the First Crusade, 
and with the conquest of Jerusalem in July, 1099, did the Christians regain their hold over the holy 
places. This was an important event in the development of Acre, which became a vital link between 
the Holy Land and the Christian west. After the Battle of Hattin (1187), resulting in the defeat of the 
Crusader army, the Kingdom of Jerusalem collapsed and its capital, Jerusalem, was occupied by the 
Ayyubid army. In 1191, following the Third Crusade (1189-1192), the Crusaders regained hold over 
part of the former kingdom, predominately the coastal region. Jerusalem remained in Muslim hands, 
while Acre became the capital of the kingdom.

During this period, Acre was very densely populated. Its plan reveals a special pattern of defined 
quarters, some of which were autonomous communes. Within these quarters were fortified palaces, 
churches, courts of law, hostels for pilgrims and merchants, roofed marketplaces, public baths, 
workshops, industrial installations and private dwellings. Under Crusader rule, the city was the 
meeting point of western and eastern cultures, which influenced the administrative organizations, 
building styles, construction methods and urban planning. These factors set Acre as a valuable source 
for studying the Crusader period. The city gained a spiritual and religious status from merchants, 
pilgrims, church leaders, and even royalty, who arrived at the city from all over the world. Some 
of these visitors left written records (itineraria) of their experiences in the city and the Holy Land. 
A wide range of historical sources—Church, royal and Military Order archives, bureaucratic and 
commercial documents, maps and paintings— enable us to reconstruct much of the nature of the city 
under Crusader rule. 

In 1291, after a 44-day siege, Acre was conquered by Mamluk forces, led by Sultan al-Malik al-
Ashraf Khalil. The Christian inhabitants were either killed or they fled from the city. The Mamluk 
conqueror was not interested in populating Acre or in renewing its port. On the contrary, he destroyed 
the city walls and many of its buildings, and blocked the port with ruins. By so doing, he solidified 
the final destruction of the Crusader Kingdom in the Holy Land.

Archaeological excavations carried out in the city from the beginning of the twentieth century, 
revealed impressive parts of the city during the Crusader period. Some of these can be visited today, 
such as the Hospitaller Fortress, the Templar Tunnel, the remains of a residential quarter in the new 
Youth Hostel, sections of the city wall, parts of a roofed street in the Genoese quarter, underground 
water and sewage systems, the remains of St. John׳s Church (the central church of the Hospitallers in 
Acre) and the Church of St. Andrews in the Templar Quarter.

III



 faithful. The place itself is not holy; there is no mosque in the zawiya. Its importance lies in the fact
 that it serves as a center or residence for all the faithful. The first zawiya in Balad ash-Sham was
 established in Tarshiha in 1862 CE (1279 AH). It was followed by the establishment of other zawiyas

  Today, the head of the World.in  ‘Akko, Jerusalem, Haifa, Damascus, Beirut, Rhodes and Istanbul
Shadhiliyya Tariqa is Sheikh Ahmad, the son of Sheikh Mohammed al-Hadi.

 Ottoman-Period Tobacco Smoking Pipes and Narghile Heads
from Excavations in the Old City of  ‘Akko 

Anastasia Shapiro  - The Israel Antiquities Authority

Seven years of archaeological excavations in ancient  ‘Akko (Acre) yielded an impressive collection 
of clay pipes and narghile (hookah) heads for smoking tobacco, dating to the Ottoman period. The 
habit of smoking was introduced in the region at the end of the 16th-beginning of the 17th centuries, 
coming from the “Old World״, reaching a peak in the 18th and 19th centuries, and then declining 
toward the late 1920s.

In the eastern Mediterranean, smoking required a kit comprising a ceramic bowl (pipe), a wooden 
stem and a mouthpiece. The ceramic bowls of smoking pipes are the most common find in Otto-
man-period archaeological strata. The shapes of the pipes, their decorations and the presence or ab-
sence of the makers׳ stamp, attest to the workshops in which they were manufactured.

Acre׳s pipe collection is noteworthy in terms of size (about 2000 examples) and the wide variety 
of types. It illustrates the development of the smoking pipe in the region between the 17th and the 
20th centuries, both in the local industry and in commerce. The earliest pipes date back to the mid-
17th century, when each pipe was unique in shape and in decoration. From the end of the 17th  until 
the end of the 19th century, many production centers of pipes operated throughout the Ottoman Em-
pire, producing more uniform patterns. These pipes were marked by a manufacturer׳s stamp, serving 
as a quality indicator of the workshop. A large part of the pipes in the Acre collection date from this 
phase, and they can be assigned to different production centers based on their fabric, shape and dec-
oration.

Another way of smoking tobacco was by means of a narghile (hookah)—a water pipe consisting of 
four parts: a mouthpiece, a tube, a bottle and a head. The narghile head, like the pipe, is made of clay, 
and is a common find in layers dating to the Ottoman period. The narghile received its final shape in 
Turkey, in the mid-17th century, and it has not changed much since. After World War II, the use of the 
narghile declined; however, its use revived at the end of the 1990s and still continues today.
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Tel ‘Akko
Kamil Sari - The Israel Antiquities Authority

Tel  ‘Akko is located on a small hill (c. 35 m above sea level), about 700 m east of the Mediterranean 
Sea, on the northern bank of the Na‘aman (Belus) River. The tell is known by several names, such 
as Napoleon Hill—after the place where Napoleon assembled his forces during the siege of 1799, 
and Tell el-Fukhar (in Arabic: the pottery hill)—after the mass amount of pottery that was found here 
during archaeological excavations. The main excavations on the tell were carried out between 1973 
and 1989 by Moshe Dotan, on behalf of the Department of Maritime Civilizations at the University 
of Haifa. Since 2010, the excavations on the tell were renewed under the co-direction of Ann E. Kil-
lebrew and Michal Artzy.

Tell  ‘Akko was first settled during the Early Bronze Age (3300 BCE) and was abandoned around 
3000 BCE. The site was resettled during the Middle Bronze Age (2000-1550 BCE), when a fortress 
made of bricks was built and the city was surrounded by a 3.5 m wide wall. The city was destroyed 
by a conflagration in the fifteenth century BCE. 

The Canaanite city reached its peak in the Late Bronze Age (fourteenth-thirteenth centuries BCE), 
serving an important port with commercial ties with Cyprus and the cities of the Aegean Sea. 

At the beginning of the Iron Age, a new population settled in the city. In the eleventh century BCE, 
the city began to decline and its area shrank. In the ninth century BCE the city flourished once again 
under Phoenician rule. 

The last period of prosperity in Tel  ‘Akko was during the Persian period, when the city expanded to 
the west and the commercial center of the city was located near the seashore. During the Hellenistic 
period, the process of diverting the urban center to the area west of the   ancient tell continued. At this 
time, the residential quarters were built west of the tell, which was finally abandoned at the end of the 
second century BCE.

 ‘Akko: The World Shadhiliyya‘ Center

Hanaa Aboud and Walid Atrash - The Israel Antiquities Authority

 ‘Akko prospered in the Ottoman period. By the mid-eighteenth century, under the reign of Dahar al-
 Omar, and later, under the reign of Ahmed al-Jazar and his successors, the city׳s economy had grown
 and its security had improved. During this period  ‘Akko became a seat of government and a spiritual
 center.
 Jews, Christians and Muslims dwelled in the city, and houses of worship were erected, such as
 the Jewish Ramhal Synagogues; the Christian Saint George׳s Greek Orthodox Church, Saint Andrew׳s
 Greek Catholic Church and the Franciscan and Maronite Churches; and the Muslim al-Mu‘alek

  Two religions established.Mosque, al-Jazar Mosque, Alizetuna Mosque and the Majalah Mosque
 their world centers in the city: the Bahai and the Shadhiliyya.
 The Shadhili zawiya is a place where the tariqa is located. It serves as a warm home for the
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