
بتراء في معركة التحدي والرد.... صالبة البداوة، وسالسة الحضر.ال  

د. جورج یونان  

مقدمة:   

11یقول المؤرخ جرجي زیدان (العرب قبل االسالم . ص  ): اصطلح مؤرخو العرب أن یقسموا 49-
تاریخ العرب قبل االسالم الى قسمین:  

وقد بادوا قبل االسالم. وكان  ألولالعرب البائدة، أو "العمالقة" وھم عرب الشمال في الطور ا -
منھم:  

عمالقة العراق، أو دولة حمورابي. -  
وعمالقة مصر، أو دولة الرعاة الھكسوس. -  
ودولة األنباط . -  
ودولة تدمر.  -  

العرب الباقیة وھم:  
القحطانیون أھل الیمن ومنھم كانت:  - الدولة المعینیة، الدولة السبأیة، الدولة الحمیریة. -  
االسماعیلیون، أو عرب الشمال في الطور األخیر.العدنانیون، أو  -  

كانت السیادة، في الدور األول القدیم للعرب البائدة. وفي الدور الوسیط كانت للقحطانیین في الیمن، 
وفي الدور األخیر كانت السیادة للعدنانیین. وقد شّكل العدنانیون معظم قبائل االسالم: قضاعة، 

، النبطیین الذین سبقوا العدنانیین ھم فرقة من عمالقة نویُعتقد بأ وربیعة، ومضر، وأیاد، وأنمار.
العراق، بدو اآلرامیین. وقد ھجروا ضفاف الفرات بعد سقوط دولة حمورابي، وتوجھوا نحو سواحل 

الخلیج العربي، ومن ھناك تفرقوا قبائل وبطوناً في أنحاء الجزیرة العربیة.  

ت، وفي عصور مختلفة، أّمت المنطقة الجنوبیة من االردن. ویعتقد المؤرخون أیضاً بأن ثالث ھجرا
ففي العصر الحجري أي ما یزید عن سبعة آالف سنة قبل المیالد، أتت الھجرات من الشمال والشمال 

واخر األلف الرابع قبل المیالد جاءت الھجرات من وفي مطلع العصر البرونزي، أي في أالشرقي، 
قبل المیالد یراً في العصر الحدیدي أي في األلف الثاني واألول  الشرق ومن الشمال الشرقي.  وأخ

سامیة. منھا ھجرة اآلدومیین ما بین  رق والجنوب الشرقي، وكانت ھجراتجاءت الھجرات من الش
القرن الرابع عشر والثالث عشر قبل المیالد، ثم ھجرة االنباط ما بین القرنین السادس والخامس قبل 

المیالد.  

ن بالد العرب الصخریة (جنوب االردن) ھم الحوریون، ثم تالھم اآلدومیون، وبینما كان أقدم من سك
اآلدومیون منشغلین بحروبھم مع العبرانیین، كان االنباط العرب، وبسبب الجفاف، یھاجرون من 



 شأوا دولتھم. وقد اندمجنالجزیرة العربیة الى بالد الشام، وظلوا یتغلغلون في مملكة اآلدومیین، وأ
ً اآلدومیو واحداً. ن في الدولة الجدیدة وصاروا شعبا  

 

دولة األنباط:  

قبل المیالد الى  600قامت دولة االنباط العربیة في جنوب االردن، وقد عاشت ھذه االمة ما بین عام 
، الى ق.م) 85ملكھا الحارث الثالث عام میالدیة. وامتدت من دمشق (التي دخلت في حكم  272سنة 

–الشمال  ً  غرب  ، الى بادیة الشام شرقاً، وكان طولھا من الشمال الى الحجاز شاملة سیناء غربا
الجنوب مائة میالً إال أن عرضھا من الغرب الى الشرق فمختلف علیھ، إذ أن المؤرخ جرجي زیدان 

حدودھا الغربیة كانت تنتھي في وادي عربة. بینما یقول  أنقدر عرضھا بعشرین میالً على اعتبار 
تھا، شملت صحراء سینا. وحینھا ضمت ھذه المملكة ر نقوال زیادة بأن رقعتھا، في أوج عزّ الدكتو

وكانت دمشق قد  .جنوب فلسطین وشرقي االردن، وسوریة الجنوبیة الشرقیة، وشمال الجزیرة العربیة
باط خلت في ھذه المملكة، ومن دمشق النبطیة انطلق بولس الرسول مبشراً بالمسیحیة، وقد ساعد االند

نشاء دولتھم وصمودھا في وجھ الطامعین بأرضھم، طبیعتھم البدویة التي تتحمل التقشف، على إ
 فاعتصموا في ھذه األرض الجبلیة الصخریة القاحلة، متمتعین باستقالل تام. إال أن ھذه الطبیعة

 ل مع حضارتھا.الحیاة االقتصادیة في المنطقة، ومن التفاع ةالمتقشفة لم تمنعھم من االنفتاح على دور
نھا من میاه االمطار في الشتاء، لیستعملونھا وا صھاریج في الصخور، وطفقوا یمالؤونقرفاستوطنوا، 

بادة" وبــ "مالك".لحاجاتھم المتنوعة، على مدار السنة. وقد تسمى ملوكھم بــ "الحارث" وبــ "عُ   

ل دیودوروس الصقلي یعیشون: في البدء لم یكن عددھم یتجاوز العشرة آالف نسمة. وكانوا حسب قو
فاالرض جافة قاحلة، والماء قلیل، ومن عاداتھم أن ال یزرعوا الحبوب "في أرض غیر ذات زرع، 

ائھم، وكانوا یقتنون ذوال أن یغرسوا الشجر وال أن یبنوا بیوتاً". كانوا یعتنون باألغنام كمصدراً لغ
مر تغیر فیما بعد، وتدریجیاً انتقلوا من البداوة الى اإلبل الستعمالھا في نقل البخور والتوابل. إال أن األ

الحضارة، وقد حدث ھذا في القرن الرابع قبل المیالد وكانت نقلتھم حسب قول الدكتور نقوال زیادة: 
"من أروع ما عرفھ االنتقال من البداوة الى الحضارة  في الشرق األدنى". (نقوال زیادة. شامیات. ص 

34 .(  

ر فیلیب حتي: "كان مثالھم ھذا مثاالً آخر یوضح الحادث الذي كان یتكرر في وحسب رأي الدكتو
ل الرعاة الى مزارعین ثم الى تجار في بالد قلیلة الموارد ولكنھا تاریخ الشرق االدنى القدیم وھو تحوّ 

حسنة الموقع بالنسبة لتجارة القوافل التي عوضت قلة من مواردھا الطبیعیة". (حتي تاریخ سوریة. 
مجدھم. وعن ھذه الحقبة  ). وما كان مطلع القرن األول المیالدي حتى كان األنباط في عزّ 417 ص

وصفھم الجغرافي سترابون: "األنباط جماعة عاقلون معتدلون، وكانوا حریصین على أن یمتلكوا 
كھ العقار واألرض، وكان الذي یتخلى عن ملكھ یعرض نفسھ للعقاب العلني، كما كان الذي یزید أمال



یُكّرم...". وبلغ منھم اإلدراك، حسب رأي براوننغ، بأنھ: "أفضل لھم أن یحموا طرق التجارة ویحموا 
). 36التجار من أن ینبھوھم، على نحو ما كانت العادة قد جرت من قبل". (نقوال زیادة. شامیات. ص 

اء المستوطنات التي تحولت وا ببنل التجاریة، ومنذ القرن الثالث بدؤوبھذه العملیة اكتسبوا ثقة القواف
الى قرى ومدناً عامرة.  

ومما ساعد على نمو دولة االنباط، دبوماسیتھم، ثم انشغال الفرس بالیونان وانشغال السلوقیین 
والبطالسة بحروبھم مع بعضھم.  

)37ویلخص الدكتور نقوال زیادة تاریخ االنباط في الجدول التالي: (شامیات ص   

م الى ظاھر البتراء.ھد: وصولالقرن الخامس قبل المیال -  

لحیاة القرن الرابع قبل المیالد: توافد االعداد األكبر. قوم بدو أصالً، لكنھم سیطروا على ا -
وار. ھجوم أنتیغونوس على البتراء أول إشارة تاریخیة موثوق بھا القبلیة واالقتصادیة في الج

ق.م. 312سنة   

یاة المستقرة، وأنشاوا مستوطنات كثیرة. ونشأت نتقلوا الى الحالقرن الثالث قبل المیالد: إ -
ملكیة. عندھم  

متدت من دمشق الى مداین صالح، ومن البتراء الى بل المیالد: اتسعت مملكتھم بحیث إالقرن الثاني ق
جنوب فلسطین.  

أول ملك من االنباط نعرف إسمھ وھو الحارث االول الذي كان یلقب "ملك  .ق.م 168سنة  -
نبطو".  

– 84أعوام  - –الحارث الثالث  .ق.م 56  المحب للھیلینیین.   

ُعبادة الثاني. .ق.م 9- 30أعوام  -  

محب لشعبھ"..: الحارث الرابع المعروف باسم "الم 40ق.م  9أعموام  -  

للمیالد: استیالء الرومان على البتراء، والقضاء على استقاللھا. 106 -  

ً قضى االمبراطور الر اھا میالدیة. وأنشأ والیة جدیدة سمّ  106 عام وماني تراجان على االنباط نھائیا
"الوالیة العربیة" وكانت عاصمتھا بصرى الشام. إال أن القسم الجنوبي من الوالیة ُسلخ فیما بعد 

وشّكل مع فلسطین الجنوبیة ما سمّي "فلسطین الثالثة". اعتنقت البتراء المسیحیة في القرن الثالث.. ثم 
ثم ثالثة عشر قرناً من العواصف  م. 551ن بعده زلزال عام وم .م 363جاء زلزال أیار / مایو 

إال ما بقي لنا من آثارھا.  الرملیة، والسیول الفائضة، ھذه كلّھا أحالت البتراء الى ركام من االنقاض



% من قطاع المدینة القدیمة ال یزال تحت االنقاض. وبعد 75وبعض الخبراء یقّدر ال بل یأمل بأن 
ت الطرق التجاریة الى تدمر والى البحر االحمر عن طریق مصر. وجاءت بعد زوال البتراء تحّول

ذلك دولة الغساسنة لتتولى الدور السیاسي. دخلت بالد االنباط في الدول العربیة اإلسالمیة في القرن 
میالدیة، الى ان استعادھا صالح الدین  1100السابع أثناء فتوحات الشام، دخلھا الصلیبیون عام 

میالدیة. وقد بقیت بترا تحت االنقاض الى ان اكتشفھا الرحالة السویسري  1189عام  األیوبي
بوركھارت.   

 

البتراء:  

كانت البتراء (بطرا) تلك المدینة الحمراء الوردیة عاصمة للدولة النبطیة. ھي الرقیم عند العرب. 
من بناء االنباط، . ولیست بطرا 1812آب / أغسطس من العام  22اكتشفھا الرحالة بركھارت في 

ق.م.  838وإنما ھي مدینة أدومیة، جاء في سفر الملوك الثاني... أنھا كانت حصناً في أیام امصیا سنة 
ھا الیونان سموھا بطرا"... (زیدان . وعرف فلما صارت الى األنباطوالتوراة تسمیھا سالع (الحجر) 

).93العرب قبل االسالم. ص   

. وقد جعلتھا ثقة التجار خزنة للودائع التي كانت القوافل تحتاجھا في وبترا كلمة یونانیة تعني الصخر
إقامتھا وفي مسیرتھا. فإحدى الطرق التجاریة الثالث التي عرفھا العرب كانت تبدأ من سواحل ُعمان 
ثم تمر في مآرب العاصمة الیمینیة القدیمة، وتتجھ شماالً عبر نجران والحجاز مروراً بمكة الى مدینة 

على الحدود النبطیة ثم الى تیماء بین الشام ووادي القرى، ومن ھناك الى البتراء. وكانت رحلة  العال
لة بالبضائع تستغرق ثالثة أشھر حتى تصل الى البتراء. وكانت ھذه المدینة، قوافل الجمال المحمّ 

تبدو كنجمة بعیدة وقبلة تأتي تلك القوافل القادمة من أقاصي الجزیرة.آنذاك، قبل ألفي سنة،   

ومن البتراء كان یتفرع طریقان أحدھما یتجھ الى بصرى ودمشق وتدمر وحلب والسواحل السوریة. 
أما الثاني فكان یتجھ الى مصر وأفریقیا خالل العقبة وغزة. وكان االمن مستتباً في ھذه القلعة 

اآلتیة من الجزیرة العربیة ولة االنباط وعاصمتھم بترا مصدر ثقة لقوافل التجار الصخریة، وكانت د
  وسوریة ومصر وكانت تودع أموالھا ومقتنیاتھا فیھا.

خاضعة لحكم  نفي مسرحیة بترا الرحبانیة یعلن وزیر في البالط النبطي: "حضرات الزوار من بلدا
بترا اموالن وكنوزن وذھبن ألنو روما عم تنھبن". الرومان، وصلوا مع القوافل، جایین یودعوا بخزنة  

بمقتنیاتھم قائلین: ویتقدم الضیوف  

تماثیل االجداد دھبنا اموالنا  

من ظل االستعباد أمانة احفظیھن  



ان القادم من عمان، والعاج األفریقي، د المدبوغة، ومّر البّخور واللبفي أسواق ھذه المدینة مرت الجلو
لمرسلة الى أسواق الیمن.ذھب الحلبیة االتوابل الھندیة، وأساور ال والحریر الصیني، ومّرت  

وتجار بترا اشتھروا بفطنتھم ودھائھم، وھم، یقول الدكتور زیادة: "لم یكونوا جمیعاً من االنباط فقط، 
فقد زخرت المدینة بالتجار الیونان والعرب والسوریین والرومان وغیرھم. ومن ثم فقد كانت لغات 

مع في أسواق المدینة: العربیة واالرامیة والیونانیة والالتینیة والعبریة.مختلفة تس  

وقد كان من الطبیعي أن یكون في المدینة "كتّاب عدل" تسجل عندھم المعامالت التجاریة ومعامالت 
التملك...  

الى حد ). وقد ازدھرت ھذه المدینة 39و(كان) دائماً خالصة للمعاملة بلغة األنباط".... (شامیات. ص 
ان عدد سكانھا بلغ ما یزید عن ثالثین ألف في ذلك الزمن، امتدت ھذه المدینة وضواحیھا من وادي 

بع. مدخلھا الرئیسي وادي موسى شرقاً الى أم البیارة وجبل الدیر غرباً، على مسافة أربعمئة میل مر
الصحراء. وقبل الموقع الذي أتى إلیھ موسى والعبرانیون في رحلتھم من مصر عبر موسى وھو 

تدعى قوالب الجن.  الدخول في بوابة الشق وعلى الطرف األیمن، تعترضك ثالثة أنصاب صخریة
نھا أضرحة والبعض اآلخر یعتقد بأنھا انصاب أقیمت لتكرمة اآللھة "الشرى" آلھة البعض یعتقد بأ

غ طولھ أقل من ق الى الشق نفسھ وھو دھلیز صخري من صنع االنسان، یبلشاالنباط. ویؤدي باب ال
میل، تنتصب على جوانبھ الصخور الرملیة على ارتفاع یقارب المئتي متر. وفي الطرف الغربي من 
الدھلیز ومن الجھة الجنوبیة یطل علیك صرح شامخ جمیل، ذو طراز ھیلیني، منحوت في الصخر، 

بھیبة لم تشخ  خذ البصر ویحبس االنفاس وھو یختالأ، منظره یمتراً  43متراً وارتفاعھ  30عرضھ 
ھذا الصرح ھو واجھة الخزنة التي تطل على ساحة كبیرة كان یجتمع فیھا على مدى ألفي سنة. 

ن أالتجار. وینتھي الدھلیز في ممر عریض تقوم على جوانبھ أضرحة تزید عن الخمسمئة یعتقد ب
البیزنطیون في القرن  لھن یعود الى القرن األول المیالدي وقد حوّ رھا آشوریة، إال أن أكبرھا العورأكث

الخامس الى كنیسة، أما الممر نفسھ فیؤدي الى مسرح نبطي كبیر یسع أكثر من سبعة آالف شخص. 
وینتھي الممر في الشارع الرئیسي للمدینة التي تتناثر على جوانبھ األعمدة الھیلینیة الطراز والذي كان 

لي من الشارع تقوم كنیسة بیزنطیة، أما في سوقاً یعج بالتجار ودكاكینھم ومنازلھم. وفي الطرف الشما
الجھة الجنوبیة فیوجد ما یسمى قصر البنت، ومن الزاویة الشمالیة الشرقیة لقلب المدینة ینطلق سلم 

اكبر الصروح النبطیة  وصخري من حوالي ثمانمئة درج عبر جبل الدیر لیصل الى الدیر نفسھ وھ
استعملھ االنباط كمعبد لھم وحولھ البیزنطیین الى كنیسة. . متراً  50وارتفاع  اً متر 45یقوم على عرض   

 

حضارة االنباط:  



یقول الدكتور فیلیب حتي: "كانت حضارة االنباط عربیة في لغتھا، آرامیة في كتابتھا، سامیة في 
دیانتھا ویونانیة رومانیة في فنھا وھندستھا المعماریة. وھي لذلك حضارة مركبة، سطحیة في مظھرھا 

).426ني ولكنھا عربیة في أساسھا وبقیت كذلك". (حتي تاریخ سوریة ص الھیلی  

رامیة، ولكن كانت عندھم لھجتھم العربیة التي كانوا كانت اللغة الرسمیة للدولة النبطیة ھي اللغة اآل
رامیة كانت لغة الكتابة في ذلك العصر أو ما یماثل اللغة العربیة الفصحى اآلن في آلیتفاھمون بھا، وا

رامیة ن كال اللغتین اآلودھا مع اللھجات العامیة المحلیة. إال أن المؤرخ جرجي زیدان یعتقد بأوج
مھما وھي لغة البدو اآلرامیة. (زیدان. العرب قبل االسالم. أالرسمیة واللغة النبطیة العربیة مرتبطتان ب

) واألبجدیة العربیة اشتُقت من الحروف النبطیة.108ص   

وھو أمر یتضح في االبنیة على اختالف اد النبطیون من الحضارات المجاورة. منذ استقرارھم استف
خرة) عن أانواعھا ووظائفھا وأشكالھا: فقد وصلت الى االنباط عناصر من الحضارة البابلیة (المت

اع لم یعودوا فأولئك الصنّ  .اع الذین حملھم نبونیداس الكلداني معھ الى الصحراء العربیةطریق الصنّ 
)، بل اتجھوا غرباً وشمال غرب. وكان للبتراء من .ق.م 539م بعد زوال الدولة الكلدانیة (ھدالى بال

). وتأثر األنباط كذلك بالفرتیین الذین كانوا سادة إیران 38ذلك حصة. (نقوال زیادة. شامیات. ص 
یین في زخرفة اع السوروالعراق، كما انھم تأثروا بالحضارة السلوقیة في الشمال، إذ استعانوا بالصنّ 

أبنیتھم المنحوتة في الصخر.  

دیانتھم فكانت سامیة الجذور، طقوسھا تشمل الشمس والقمر، وترتبط بدورة الفصول، وعالقتھا مع  أما
وحركات الطبیعة من ریح وبرق ورعد ومطر التي كان لھا األثر الكبیر على الدورة مواسم الخصب، 

الزراعیة وعلى القوافل والتجارة.  

ً أما نظ ما كان الملك یقدم تقریراً  ام الحكم فقد كان ملكیاً دیموقراطیاً، وكان عندھم جمعیة عامة غالبا
عن أعمالھ إلیھا، ولم یكن ھناك عبید، وكان الناس متساوین في امتالك الثروة وتوزیع االنتاج، ولم 

د بعضھم البعض.ض ىیكن ھناك فقراء. وسادت العدالة بین الناس الى درجة أنھ لم تكن ھناك دعاو  

دسوا المیاه األنباط بمیاه ینابیعھم، ولذلك نأما من ناحیة الري، فیقول الدكتور فیلیب حتي: "لم یكتف مھ
القلیلة وحفظھا. ویبدو انھم  االمطارمیاه  استخدامأصبحوا بارعین في استخراج المیاه الباطنیة، وفي 

یاً قدیماً، في تلك المنطقة، وھو موسى من قد ورثوا تلك العصا السحریة، التي مكنت متجوالً سام
استخراج المیاه من الصخرة الجافة. وھكذا تمكنوا من انتزاع اجزاء من الصحراء وتحویلھا الى 

).418من قبل او بعد". (حتي. تاریخ سوریة. ص  اراض مزروعة، أكثر مما فعلھ اي شعب عربي  

اؤھا في نقل المیاه من االماكن المجاورة  عبر اشتھرت البتراء باالنجازات الھندسیة التي حققھا أب
من ھناك، حسب الحاجة، على القوافل  قنوات وخزنھا في أحواض داخل األرض الصخریة، لتوزع

ھور الصیف حین تنقطع االمطار، ویشتد الحّر. في سكان، على مدار السنة خصوصاً في شوعلى ال



ال بد منھا وكقدرة تعتمد علیھا شرایین حیاتھم، وطن یشح الماء فیھ، وتفتقده الناس الیوم كضرورة  
عرف االنباط قیمتھ منذ أكثر من الفي سنة. فجمعوه وخزنوه كما جمعوا غالل قمحھم، وقدسوه 

ھا األنباط أنقذت أبصلواتھم كما قّدسوا كل خیر منحتھم الطبیعة إیاه. إن مئات الخزانات التي انش
ت نفسھ فإن السدود التي وجھت میاه االمطار في قنوات تغذي البتراء من العطش أیام القحط، وفي الوق

ھذه الخزانات، منعت الفیضانات عن العاصمة.  

ورغم زوال دولة االنباط فإن البتراء ظلت مركزاً تجاریاً حتى القرن الثالث للمیالد. واستمرت بعض 
من الخلیج العربي، وكانت  أسواقھا، حتى القرن المیالدي الرابع. فكان المر واللؤلؤ والبخور یأتیھا

سوجات الحریریة من دمشق والساحل نالتوابل تأتیھا من الھند، والحریر الخام من الصین، والم
الفلسطیني، والزجاج واألنسجة االرجوانیة من السواحل الفینیقیة. واستخرج األنباط في بالدھم الذھب 

من السمسم حیث أن الزیتون لم یكن زیت معادن أخرى. كما أنھم استخرجوا الوالفضة واإلسفلت و
موجوداً عندھم. وزرعوا كروم العنب واستخرجوا الخمر منھ.  

ومع أن األنباط تفاعلوا مع الحضارة الھیلینسیة فقد استطاعوا، تارة بقوتھم وأخرى بحنكتھم ودھائھم 
، والیھود، السیاسي، أن یحموا دولتھم وتراثھم الثقافي والحضاري من ھجمات الیونان، والفرتیین

تستطع الدیانة الیھودیة أن تعبر نھر االردن. إال أن نھایتھم كانت على أیدي الذین  موالروم لفترة، ول
.قضوا على مراكز الحضارة في بالدنا  

وفي مسرحیة بترا الرحبانیة أیضاً یخاطب الملك النبطي جموع شعبھ:  

یا أھالي بترا  

روما جایي تخضعكن  

جایي تنھبكم  

كم سبایاتأخذ نسوان  

ووالدكن عبید  

ویصیح الشعب: تسقط روما ... تسقط روما...  

وكما قضت على أنطاكیة وعلى االسكندریة وكما ستأتي وتقضي على تدمر، قضت روما على بترا.  

أقوى من الصخر الذي شقوه ونحتوه، وفي حنكتھم واستعدادھم الحضاري  كانوا في صالبتھم البدویة
شریة.كانوا أسلس شعب عرفتھ الب  
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