
أنطاكیة... مربض النسر، وعاصمة العواصم  

د. جورج یونان  
بعد موت االسكندر الكبیر نشب الخالف بین قواده. وانقسمت مملكتھ الى أربع ممالك تقاسمھا قواده: 

ومكدونیا وبالد اإلغریق  سوریة وبالد الرافدین في الشرق بقیادة سلوقس األول الملقب: "نیكاتور"،
في الغرب بقیادة "أنتیباتر"، آسیا الصغرى في الشمال وكانت بقیادة أنتیغونس، ومصر في الجنوب 

ویقول الدكتور فیلیب حتي: "كان بطلیموس أكثر ھؤالء األربعة ذكاءاً إال أن بقیادة بطلیموس األول. 
ئداً لفرسان اإلسكندر وكان أقرب قواده إلیھ. سلوقس كان بالتأكید أقدرھم". وقد كان سلوقس نیقاتور قا  

) the life of Greece p.572كما كان وصفھ "ویل دورانت" شجاعاً، ذو رؤیة وكریماً بال حدود. (
على بابل حین توفي االسكندر فخرج، ومعھ خمسین من الفرسان الذین كان یعتمد علیھم كان حاكماً 
لیة الغربیة من البالد، وكانت سوریة، حین ُجزئت الشمابادیة السوریة الى المنطقة واجتازوا ال

االمبراطوریة، قد ألحقت بــ "أنتیغونس" الذي كان یحكم آسیا الصغرى، إال أن سلوقس استطاع أن 
، وكانت نتیجة ھذا 312یجمع جیشاً ویتحالف مع بطلیموس ضد أنتیغوس حیث ھزماه في غزة عام 

ة، واستعاد سلوقس بابل التي كان قد خسرھا قبل ذلك، التحالف أن فلسطین ضمت الى مملكة البطالس
ویعتبر المؤرخون ھذه السنة، سنة میالد الدولة السلوقیة السوریة، واستمر سلوقس في حربھ ضد 

قبل المیالد. وضم الى مملكتھ  301انتیغوس الى أن ُكتب لألول النصر في معركة إیبسوس عام 
وّسع سلوقس حدود مملكتھ السوریة فشملت فارس حتى أما في الشرق فقد سوریة وآسیا الصغرى، 

في الشمال والسند في الجنوب. وھكذا أصبحت المملكة السوریة تضم تقریباً القسم  orusنھر جیجون 
األسیوي من إمبرطوریة االسكندر. وبشكل أدق ضّمت المملكة السوریة جمیع االراضي التي قامت 

آشور، وسوریة الشمالیة، وفینیقیا، وفلسطین باالضافة الى علیھا ممالك: عیاللم، وسومر، وفارس، و
مصمماً أن یضم  281آسیا الصغرى. ولم یكتف سلوقس األول بذلك بل اجتاز الھلسبونت في آواخر 

مكدونیا الى مملكتھ الواسعة، وكان عرشھا شاغراً بموت قائد آخر من قواد االسكندر وھو لیسیماخوس 
).260اریخ سوریة الجزء األول، ص غیر أنھ قُتل ھناك. (حتي، ت  

إال ان األمور لم تستمر على ھذه الحال مع خلفاء سلوقس األول، فبعد موتھ، جاء أنطیوخس األول ثم 
خلفھ أنطیوخس الثاني، ثم سلوقس الثاني. وفي ھذه العھود تعرضت االمبراطوریة الى بعض الضعف 

– 246( والوھن. وھاجمھا البطالسة أثناء حكم سلوقس الثاني ق.م) واحتلوا انطاكیة نفسھا، إال  226 
ان سلوقس الثاني اغتنم فرصة من االضطرابات الداخلیة في دولة البطالسة، فاستعاد عاصمتھ ومملكتھ 

وظلت المملكة السوریة السلوقیة خاضعة لھم الى أن جاء ابنھ  .ق.م 240لیخسرھما للفرتیین عام 
لیستعید، من الفرتیین، الوالیات السوریة الواحدة  .ق.م 223م أنطیوخس الثالث، الملقب بالكبیر، عا

بعد األخرى. وبعد أن ھزم الفرتیین توجھ نحو البطالسة واستعاد منھم سوریة الجنوبیة بعد أن ھزمھم 
إال أن ھذه االنتصارات لم تكن ترق قوة أخرى كانت تظھر في الغرب  .ق.م 198في موقعة رفح عام 



كانت تمثلھا عدة اتنازع ھذه القوة الشرقیة في ممتلكاتھا وسلطانھا. ھذه القوة الصوتبني نفسھا لتأتي و
ظاھرة  264الى سنة  .ق.م 510سد األشقر: "كانت تتم في روما من سنة روما، یقول االستاذ أ

اجتماعیة سیاسیة جدیدة ھي الوحدة القومیة البیئیة، المنحوتة بحد السیف، وبالدھاء السیاسي العبقري. 
كانت تنشأ قوة اجتماعیة شعبیة، حربیة وسیاسیة جدیدة، ترتكز على وعد شعبي جدید، واع حقیقتھ و

الجدیدة ومصیره الكبیر، تلك كانت قوة شعبیة تمرست في داخل وطنھا على الحروب القومیة 
ولعت بالحرب واالنتصار... لقد خاضت روما على أرض وحیدیة، وتذوقت االنتصارات، حتى أالت

حروباً قومیة وداخلیة طویلة، وحققت انتصارات متواصلة على مدى قرنین ونیف  اإلیطاليوطنھا 
)510 – ).45ق.م) (أسد االشقر، تاریخ سوریة، الجزء األول، القسم الثاني ص  264   

حدث ھذا كلھ في غفلة عن الیونانیین والفینیقیین الذین كانوا منھمكین بحروب ضد بعضھم البعض، 
وقد استطاع الرومان أن یصدوا ھجمات البرابرة عن وطنھم، وأن یحرروا المستعمرات الیونانیة في 

قرطاجة.  إیطالیة، وجاءت فترة لم ینازع فیھا روما على حوض المتوسط إال جمھوریة الفینیقیین في
بدأت الحروب بین الدولة الصاعدة في روما وبین قرطاجة الفینیقیة، حروباً دامت قرناً  264وفي عام 

قوة بحریة رومانیة، وانتھت بتدمیر قرطاجة، وسیادة روما على البحر األبیض كامالً، بدأت بإنشاء 
اً في قرطاجة كانت لھ المتوسط، كانت روما قد فكت عنھا حصار القائد الفینیقي ھانیبعل محاصر

كما سبق، ا كان یسمى بأنطیوخس الكبیر وقد جاء الى الحكم، ذاتصاالت سریة بانطیوخس الثالث. وھ
وقد ساعدتھ الظروف على مد حدود مملكتھ لتشمل الشرق األقصى ، آسیا قبل المیالد،  223حوالي 

ین وجد ھانیبعل حیلة بالفرار الصغرى، الیونان ومكدونیا. جمعھ مع ھانیبعل كره وعداء لروما، وح
من األسر التجأ الى موطن اجداده، طالباً المعونة النقاذ مملكتھ في قرطاجة، وقد وصل الى صور 

وقد ومن ھناك إنطلق الى أفسس لیجتمع بأنطیوخس الثالث، ولیصبح بعد ذلك مستشاراً عسكریاً لھ. 
تجتاح الممتلكات الیونانیة. ولم تقف روما اقنع ھانیبعل أنطیوخس الثالث بالتصدي لروما التي كانت 

مكتوفة الیدین أمام النشاط الذي بدأ یبدیھ ھانیبعل عند انطیوخس .... وأراد الرومان، كعادتھم، أن 
یستغلوا الوقت لصالحھم، فاستجلوا الحقائق بجمیع وسائلھم الدیبلوماسیة، وقرروا ارسال وفد الى 

ترفض أي ادعاء للسلوقیین في مقدونیا. وقد  اإلیھم أن روم فھموا وفد انطیوخسأأنطیوخس، بعد أن 
، ھدفھم ان یسبروا اغوار نطیوخس مھمة دھاة سیاسیین محنكینكانت مھمة الوفد الروماني الى ا

مطامع أنطیوخس، وأسرار إستعداداتھ وإمكاناتھ البحریة، ودور ھانیبعل في مخططات السلوقیین، 
اصطدامھم بأنطیوخس في آسیا الصغرى، لكي یحتاطوا لجمیع  ي یسبقذوأن یماطلوا في الوقت ال

) وكان ھانیبعل قد أقنع أنطیوخس بحملة 262الطوارئ المحتملة". (اسد األشقر نفس المصدر، ص 
مكونة من مئة سفینة وعشرة آالف مقاتل یكون على رأسھا.الى قرطاجة   

وكان لروما مطامع في الشرق ومن ضمنھا مصر. ولم تكن لتتحمل وجود مملكة قویة في سوریة، 
استطاعت ان تزرع بذور وكانت ملمة بخطط ھانیبعل بالعودة الى قرطاجة، وبدھاء قادتھا ورسلھا 

كان قائداً شجاعاً ذا رؤیة عمیقة، بینما الشك والریبة بین انطیوخس وھانیبعل، ثم ان ھانیبعل كان 



وانصرف عن مسین قد عشق خادمتھ الجمیلة، إذ كان وھو في الخ أنطیوخس قد انغمس في ملذاتھ،
شؤون الحرب، ولم یقبل بنصائح ھانیبعل. وفي ھذه األثناء كانت روما تستغل الوقت لتكّمل خاللھ 

وانتھى  استعداداتھا. وحدث الصدام، الذي كان مصیریاً، بین الجیوش السوریة والجیوش الرومانیة،
ق.م. ووضعت عقوبات على  188باتنصار ھذه في معركة مغنیزیا غرب آسیا الصغرى وذلك عام 

والى األبد، منطقة آسیا الصغرى. ومن سخریات الزمن أن  المملكة السوریة كان منھا خسارتھا
تحكم تتمخض القرون العدیدة بعد ذلك عن قبیلة (بني عثمان) تنشأ سلطنة تتمركز في آسیا الصغرى و

سوریة والمنطقة العربیة على مدى أربعة قرون تنشر في ربوعھما الخوف والمجاعة والجھل. ومن 
سخریات الزمن أن تأتي ھذه السلطنة وھي تنكفئ الى آسیا الصغرى، فتلتھم العاصمة السوریة القدیمة.  

رى، إال ان وقد أدت الخسارة في معركة مغنیزیا الى ظھور المطامع البلطمیة في سوریا مرة أخ
 175أنطیوخس الرابع (أبیفانوس) إبن أنطیوخس الثالث (الكبیر)، الذي ما جاء واستلم السلطة عام 

وأحتل مصر، وحاصر  169ق.م حتى كان یقف لھم بالمرصاد إذ جھز جیشاً ھزم بھ البطالسة عام 
انھ كان شجاعاً، االسكندریة إال أن الضغط الروماني أجبره على فك الحصار عنھا، وباالضافة الى 

متضلعاً بالعلوم والفكر والفن. وقد شّجع االكتشافات وقوي البطش فقد عرف ھذا القائد بأنھ كان 
الجغرافیة، وأعمال النحت والتصمیم، وفتح مدارس للشعر والخطابة.  

تعرضت المملكة السوریة بعد أنطیوخس الرابع الى اضطرابات قبلیة كان اخطرھا التمرد الیھودي، 
أي قبل أربع سنوات من انتھاء حكم أنطیوخس الرابع وبلغ  .ق.م 168عتصام في أورشلیم عام واال

العجز بخلفاء أنطیوخس الرابع درجة انھم لم یستطیعوا مجابھة ھذا التمرد، مما أدى الى إنشاء دولة 
استمرت حوالي ثمانین سنة حین جاء الرومان وانھوھا. وعید الخانكة الذي ال  .ق.م 141یھودیة عام 

یزال الیھود حتى الیوم یحتفلون بھ، ھو ذكرى تخلد تمردھم على المملكة السوریة، وخالل حكم ھؤالء 
 القواد الضعفاء، أخذت االسرة السلوقیة، التي وقفت أمام العالم لعدة اجیال كاألسرة االمبراطوریة في

–(فیلیب حتي . تاریخ سوریة  ن تفقد بالتدریج مكانتھا وسلطتھا وكرامتھا...أ الشرق الجزء األول ص  
). وقد أدى ضعف المملكة السلوقیة السوریة الى ظھور دویالت صغیرة كان منھا مملكة أبجر في 270

لممالك الفینیقیة مص، والمملكة األیتوریة في عنجر، والمملكة النبطیة في بترا، واحالرھا، ومملكة 
لساحل، وقد أدى ھذا الضعف الى زیادة المطامع الخارجیة في ھذه البالد، فأحتلھا األرمن عام اعلى 
 .ق.م 64ثم جعلھا عام  .ق.م 69ق.م. ثم وقعت فریسة للرومان حین جاء القائد بومبي واحتلھا عام  83

ال أن كثیراً من المقاطعات كانت قد أنطاكیة ظلت عاصمة سیاسیة للوالیة إ أن والیة رومانیة. ومع
استتب األمر للرومان، و"عندما اصبحت روما دولة  عن إنطاكیة ومن ضمنھا كیلیكیا. وعندما سلخت

عالمیة انتقل مركز التاریخ السیاسي الول مرة من آسیا الى اوربا ". (ف. حتي. تاریخ سوریة) إال أن 
م تنتھ بھزیمة ھانیبعل في معركة زاما وبھزیمة ي لوالرد، بین الغرب والشرق العربمعارك التحدي 

الجیش السوري في مغنیزیا. فكما أن الھیلینیة لم تستطع أن تقضي على روح الشرق كذلك كان األمر 
التي كانت رادة البقاء، والعطاء الحضاري والروحانیة، رومنة، إذ لم تستطع أن تقضي على إمع ال



رھا عمیقة في تربة الرافدین، وعلى ضفاف العاصي، وعلى متأصلة في المشرق والتي امتدت جذو
–امتداد وادي النیل. وحملت الرد  –وعلى مدى قرون توالت   مدن كأنطاكیة وتدمر، وبترا، وبیروت،  

واإلسكندریة، ومكة، والمدینة ثم دمشق وبغداد. وكان الرد تارة سیفاً، وتارة فكراً، وتارة شرعاً، 
ومعظم األوقات روحانیة. وقد أخذ المبادرة اوالً العرب االنباط وقد ضمت دولتھم فلسطین وجنوب 

. وقد شملت مظاھر الحضارة عندھم، الفلسفة، الفن، سوریة، وشرق االردن، وشمال الجزیرة العربیة
واألدب، والتاریخ، والجغرافیا، والھندسة، والبناء، وصناعة الفخار والفضة والذھب، ومعاصر 

الستخراج الزیت من السمسم، ووسائل الستغالل میاه االمطار وتخزینھا، والستخراج المیاه الجوفیة 
وكانت قوافلھم عیة. كما أن بالدھم كانت مركزاً تجاریاً، التي حولت بعض الصحارى الى أراض زرا

تسیطر على طرق التجارة وشرایینھا في الشرق. وبلغ األمن في ھذه البالد وبلغت الثقة بشعبھا أن 
ودعون أموالھم ومقتنیاتھم في الخزنة التي كان األنباط قد وا یستالناس من جمیع أنحاء المنطقة كان

–الدكتور فیلیب حتي (تاریخ سوریة شیدوھا في بترا. یقول  – 426الجزء االول. ص     427،( 
"كانت حضارة األنباط عربیة في لغتھا، آرامیة في كتاباتھا، سامیة في دیانتھا، ویونانیة ورومانیة في 

فنھا وھندستھا المعماریة وھي لذلك حضارة مركبة، سطحیة في مظھرھا الھیلیني ولكنھا عربیة في 
كذلك... كانت اللغة اآلرامیة وھي اللغة الشائعة في ذلك العصر یستعملھا األنباط كما أساسھا وبقیت 

كان یستعملھا جیرانھم في الشمال... وبالتدریج انفصلت الكتابة النبطیة عن اآلرامیة... ومما یزید في 
أھمیة الحروف النبطیة أن األبجدیة العربیة قد انحدرت منھا مباشرة..".  

وفي الوقت الذي كانت بین أواخر القرن االول للمیالد وأوائل القرن الثاني.  لنبطیة ماانتھت الدولة ا
روما تقضي علیھا كانت دولة عربیة سوریة أخرى تجمع قواھا شیئاً فشیئاً وتتمركز في تدمر. وقد 
 استطاعت ھذه الدولة أن تبني واحة حضاریة في الصحراء. وأصبحت من القوة أنھا انتقمت إلنطاكیة

میالدیة، فقد حاربت الجیوش التدمریة الفرس وھزمتھم، واحتلت  261التي كان الفرس قد نھبوھا عام 
أحد مستشاري الملكة زنوبیا كان أسقفاً على الكنیسة الشرقیة في عاصمتھم برسیبولیس. كما أن 

الجزیرة  إنطاكیة. وقد استطاعت ھذه المملكة أن تمد حدودھا لتشمل سوریة، وآسیا الصغرى، وشمال
العربیة، واإلسكندریة، وقد شعر االمبراطور الروماني بخطر ھذه الدولة على روما فجرد علیھا 

ویأخذھا أسیرة لروما. .م 274الحمالت، واستطاع أن یقضي على مملكة زنوبیا عام   

أما بیروت فقد عرفت بإنجازاتھا التشریعیة والحقوقیة التي تتركز علیھا معظم قوانین الشعوب 
المتحضرة. وقد سمیت بــ "أم الشرائع".  

رسوالن عربیان غیّرا مجرى التاریخ في المنطقة وبالتالي في العالم. وتركا آثاراً تبقى عصوراً فیما 
بعد، وستبقى الى األبد. أولھما خرج من دمشق الى الصحراء، وثانیھما خرج من الصحراء الى دمشق 

وصوفیة  ةولة (الحضاریة) لیستكشف حكمة وروحانی. خرج بولس الرسول من دمشق المدینة الد
الصحراء العربیة النبطیة، وخرج محمد بن عبد هللا (صلعم) من الصحراء العربیة حامالً روحانیتھا 

بعد عودتھ من الخلوة في قاصداً حضریة دمشق المدینة الدولة. وقد حمل بولس الرسول على كتفیھ، 



شیر بالدیانة الجدیدة، فحین صلب المسیح كان عدد األخوة ال مھمة التبالصحراء النبطیة العربیة، 
یتجاوز المئة والعشرین (لم یسّمى المسیحیون مسیحیین إال حینما أصبحت إنطاكیة مركزاً مسیحیاً)، 

یوماً) بعد القیامة لم یكن قد تعمد أكثر من حوالي ثالثة آالف شخص، وقد  50وفي أول عید للعنصرة (
ساس ظنھم بأن المسیحیة ما أالبدء بولس الرسول ورسل المسیحیة اآلخرون، على تجاھل الرومان في 

وبالفعل فإن أول مھمة جابھت بولس بعد انزوائھ ألربع سنوات في ھي إال بدعة من البدع الیھودیة. 
المسیحي من فكر العناصر الیھودیة المتسترة الصحراء النبطیة العربیة كانت العمل عل تطھیر الفكر 

ین الجدید. وقد تمكن من ذلك بعد أن جعل أنطاكیة مركزاً للدین الجدید، والخیار لم یكن اعتباطیاً بالد
فالمدینة كانت ال تزال، رغم الحكم الروماني، تشكل مركزاً سیاسیاً واستراتیجیاً قویاً یتمحور حولھ 

في أورشلیم،  الشرق، وھي في ھذا الموقع أیضاً كانت بعیدة عن مركز الثقل الیھودي المكثف
–والمعادي للدین الجدید. وقد حمل بولس الرسول  –مع زمالئھ الرسل اآلخرین   الدین الجدید الى  

ستشھاده، وقد الحقت روما رسل الدین إعماق روما االمر الذي أدى الى أبعاد بعیدة ال بل حملھ الى أ
االضطھادات إال حینما  الجدید واضطھدتھم وجعلت البعض منھم فریسة للوحوش الكاسرة. ولم تخف

وصل الى عرش روما أباطرة عرب سوریون أھمھم كان فیلیب العربي الذي ولد في حوران. وحتى 
–حین تبنّت روما الدیانة الجدیدة فقد استمر الصراعھ شرقیاً  باطرة روما وجدوا أن أغربیاً نظراً ألن  

ولھذا تصرفوا في حكمھم وكأن كل ما لم الدین الجدید كان ینتشر بسرعة وكان یھدد سلطتھم السیاسیة. 
یكن رومانیاً لم یكن مسیحیاً. وقد تزعمت أنطاكیة واالسكندریة الفكر الشرقي وبقي الفكر الغربي 

متمركزاً في روما.  

بعد استشھاد بطرس مرت ستة قرون أخرى قبل أن ینطلق الرسول العربي لیستشكف أمور دمشق 
وغفلت روما مرة اخرى عن القوة الجدیدة المنطلقة من الجزیرة المدینة التي انطلق منھا بولس. 

العربیة، وكما ظنت بان المسیحیة لم تكن إال بدعة یھودیة، كذلك فعلت مع االسالم إذ حسبتھ بدعة من 
البدع المسیحیة.  

ویرجع وإن كانت قد تمكنت من إعدام رسل المسیحیة إال أنھا ھذه المرة لم تفلح باحتواء القوة الجدیدة. 
الفضل الى النبي محمد وخلفاءه من بعده في إنشاء أكبر امبراطوریة عربیة تكون عاصمتھا دمشق، 

وأكبر مركز عربي فكري وحضاري تمثلھ بغداد. ال بل أن الفضل یعود الى ھذه القوة في ھزیمة أكبر 
أن یجعلوا  واستطاع العربامبراطوریتین في لك الزمان: امبراطوریة فارس وامبراطوریة روما. 

، ومن موقعھ الیرموك الرد التاریخي لى سقوط بابل في أیدي الفرسموقعة القادسیة رداً تاریخیاً ع
اآلخر على سقوط قرطاجة في أیدي الرومان.  

بؤبؤ الشرق، إنطاكیة  

بعد ذلك النصر في معركة إیبسوس، اتجھ سلوقس الى معبد اإللھ زیوس الذي كان على قمة جبل 
األقرع لیقدم الذبیحة ولیرفع صلوات الشكر. وجبل األقرع من أجمل جبال سوریة، لھ شكل مخروطي 



ن من أیة جھة نظرت إلیھ. یرتفع ستة آالف قدم عن سطح البحر، ال یستطیع المرء أن یتسلقھ إال م
سفوحھ الشرقیة. أما سفوحھ الغربیة فسریعة اإلنحدار باتجاه البحر. وقمتتھ الشامخة یراھا حتى 

میالً شرقاً. واالعتقاد السائد آنذاك أن اآللھة تسكن في قمة ھذا الجبل.  70لب التي تبعد حالناظرون من 
بالغیوم السوداء، بینما فحین یحل غضب جوبیتیر على الناس یرسل رعوده من ھذه القمة التي تتلبد 

تتبسم السماء، حین یكون راضیاً، عن إشراقة الشمس وھي تلقي بدفئھا على السفوح والقمم المجاورة.  

ل مھروالً من الجنوب یكل األنھر في العالم تتجھ من الشمال الى الجنوب، اثنان خالفا ھذه القاعدة، الن
ریة. والثاني العاصي ینحدر من سفوح لبنان لیحضن أعظم مركز فكري في العالم القدیم، االسكند

الشرقیة لیتجھ شماالً لیلف ذراعھ على خصر العاصمة السوریة القدیمة، والمدینة الجمیلة انطاكیة.  

كان سلوقس األول قد رصد النسر من الجبل األقرع فانشأ، حیث حل ھذا یقول الدكتور أسد رستم: "
قبل المیالد مدینة سلوقیة. ثم كفّر وضّحى في جبل  300 النسر، في الثالث والعشرین من نیسان عام

من تلك السنة فأكمل بناء أنتیغونیة التي كان قد شرع مناظره  ورصد النسر في اول أیارسیلبیوس 
أنتیغوس في بنائھا على بعد قلیل من موقع إنطاكیة". وذات یوم بینما كان سلوقس األول یقدم الذبیحة 

النسر من االعالي، ودخل الى المذبخ آخذاً لحم من الذبیحة وطار بھا، وأعین في مدینة انتاغونیة، حط 
الناس تالحقھ، لیحط على قمة الجبل المحاذي لضفة العاصي الجنوبیة، حیث ینعطف النھر غرباً من 

وجھتھ الشمالیة لیصب في البحر، على بعد بضعة أمیال جنوبي مدینة سلوقیة الساحلیة، وأوحي للناس 
لھة أرادن من سلوقس أن یبني عاصمتھ الجدیدة حیث حط النسر بشریحة اللحم. وھكذا كان إذ بان اآل

انتاغونیة لیبني بحجارتھا  ق.م، بتدمیر 300آیار عام  سلوقس، في الثاني والعشرین من شھر رَ مَ أَ 
جعلھ عاصمتھ الجدیدة أنطاكیة، موقع ھذه المدینة كان بأھمیة ألنھ كان على بعد قصیر من البحر ی

فاعالً في نشاطاتھ التجاریة وفي الوقت نفسھ كان ھذا البعد  كافیاً لیجعلھ أمیناً من ھجمات األساطیل 
البحري، ثم أنھ كان یشرف على وادي العاصي الخصیب، ویشكل مركز تجمع للتجارة بین وادي 

صیباً بعرض الرافدین والساحل الشرقي للمتوسط. من ھذا الموقع انحدرت السفوح تالمس سھالً خ
میلین یحتضن مجرى النھر من الشرق الى الغرب، وتتصل بھ من الشمال السھول المحیطة ببحیرة 

انطاكیة، وتطل علیھ من الجھة الشمالیة أیضاً قمم جبال األمانوس الجمیلة. وإرادة اآللھة باختیار ھذه 
ج جمیع أنواع األغذیة النقطة لم یكن صدفة، فالموقع استراتیجي تتوفر حوالیھ سھول خصیبة تنت

والتي من سمن واللحم الماشیة التي ھي مصدر الحلیب وال وخصوصاً القمح وترعى فیھ قطعان
صوفھا تنسج األلبسة والبسط. ومن ناحیة الموصالت، كان النھر طریقاً الى البحر، وكانت "المعابر 

تصل بوادي الفرات السھول لت منفذاً الى المناطق الشمالیة الغربیة، وفي الشرق انفتحتالسوریة" 
وسھول ما بین النھرین. أما في الجنوب فتمتد السھول عبر سھل البقاع ووادي األردن لتشكل معبراً 

تحكم في تجارة وصناعة وادي دجلة دینة، خالل اآللف سنة التالیة، لتالى تخوم مصر. وتأتي ھذه الم
وفي  داد ووادي الرافدین تمر في حلبوالفرات، إذ أصبحت البضائع والمحاصیل القادمة من بغ

لتنتھي في میناء االسكندرونة، البوابة االخیرة المطلة على البحر األبیض  العاصمة السلوقیة إنطاكیة،



المتوسط والعالم الخارجي. ومنذ البدء أدركت روما أھمیة انطاكیة فجعلتھا المقر الشرقي لسلطتھا 
رق. ي المشالقاعدة العسكریة لجیوشھا فالسیاسیة، و  

قدماً یسع ألربعة فرسان یمشون جنباً على  70على تسویر عاصمتھ بسور ارتفاعھ  عمد سلوقس
برجاً موزعة دائر مدار السور. 360جنب، كما یقال. وكان یحرس السور رماة یتوزعون على   

دن سّمى كل وإنطاكیة لم تكن المدینة الوحیدة التي بناھا سلوقس نیقاتور. فقد أطلق اسمھ على تسعة م
نطاكیة فإنھ . ویقال أنھ باالضافة الى مدینة إمنھا سلوقیة، أھمھا كانت تقع شمال مصب نھر العاصي

دیسیا فقد أطلق اسمھا مدینة أخرى بناھا. أما والدتھ الؤ أطلق إسم والده أنطوخیوس على خمسة عشر
میرة الفارسیة التي كان على الالذقیة باالضافة الى خمسة مدن أخرى، وسّمى أفامیا على اسم األ

كما كانت االسكندر قد أھداھا لھ. إال ان أشھر ھذه المدن كانت مربض النسر، "إنطاكیة العظیمة" 
تدعى، وكانت تدعى أیضاً "بؤبؤ الشرق" و"بوابة الشرق".  

حیاء... القسم أو أفي عھودھا األولى كانت تتألف من أربعة أقسام یقول الجغرافي سترابو بأن المدینة 
األول كان قد بناه أنطیوخس األول على جزیرة في وسط نھر العاصي، والقسم الثاني الذي بناه 

سلوقس األول على الجبل المحاذي لضفة النھر الجنوبیة، ثم جاء أنطیوخس الثالث وبنى القسم الثالث 
لرابع والشرقي من المدینة، القسم االذي أوصل مدینة سلوقس األول بمدینة أنطیوخس األول، وأخیراً، 

سد رستم بأن كل حي من ھذه األحیاء كان نطیوخس إیبیفانس. ویقول الدكتور أوھو أجملھا وقد بناه ا
ومعناه المدن  tetrapolisمحاطاً بسور منیع منفصل عن اآلخر، ومن ھنا نعتھا باللفظ الیوناني 

ھا كانت واحدة من المدن األربعة الكبیرة إال أن آخرون یعتقدون بأنھا دعیت تترابولیس ألناألربع، 
).15التي بناھا سلوقس األول، وھي إنطاكیة، وسلوقیة، وأفامیا، والالذقیة (الجزء االول ، ص   

كان النموذج التي بنیت علیھ أنطاكیة یستھوي الفنانین ورجال السلطة وھو النموذج الذي حاكتھ، فیما 
األخرى وشوارع جرش. فقد كان یشق أنطاكیة شارع رئیسي بعد، شوارع تدمر العاصمة السوریة 

یصل شرق المدینة بغربھا بشكل موازي لمجرى النھر. وعلى كل طرف من الشارع قامت بوابة. وقد 
سّمیت البوابة الشرقیة، فیما بعد، ببوابة القدیس بولس الرسول وكانت ال تزال قائمة حتى أواخر القرن 

ھي الحوریة التي  ةیت في أولھا بوابة "دفنة". ودفنغربیة فكانت ذھبیة. سمّ التاسع عشر. أما البوابة ال
أحبھا اآللھ الیوناني أبولو، والتي كي تتخلص منھ انقلبت على شجرة غار، وأصبحت، في عھد القائد 

الروماني طیطوس، تدعى بوابة شیروبیم. وشیروبیم  ھو تمثال ذھبي للمالك الطفل الذي أخذه 
كل في أورشلیم. وكانت البوابة الغربیة تطل على وادي دفنة وھو واد، على بعد ستة طیطوس من الھی

لسرو، وأبسطة الطحالب والسرخس، أمیال من أنطاكیة، جمیل اخضوضرت جوانبھ بغابات ا
نسمات علیلة رطبتھا شّالالت المیاه المنحدرة من الجبال جیرات الغار، وكروم العنب، وتمر فیھ وش

وقع من ھذا الوادي ال تزال بقایا من معبد أبولو الذي دمرتھ النیران في عھد المجاورة. في م
اإلمبراطور الروماني جولیان، والذي أتت علیھ كلیاً الھزات األرضیة.  



الشرقیة الى بوابتھ الغربیة حوالي أربعة امیال. وعلى كل جانب منھ بلغ طول الشارع الكبیر من بوابتھ 
ماثل والمنحوتات، وعلى كل رصیف قام صفان من األعمدة المصنوعة تزینھ الت ررصیف من المرم

األبیض واألحمر، یجمعھما في اعالھما سقف یظلل المارة في الصیف، ویقیھم  رمن الغرانیت والمرم
عامود. أما  6800من المطر والثلج في الشتاء. وقد قدر عدد األعمدة على جانبي الشارع بحوالي 

ً  الشارع نفسھ للفرسان والعجالت. وكانت تقوم علیھ المباني العامة والمعابد ومنازل القواد  فكان طریقا
والنبالء، وھذا الشارع نفسھ كان مسرحاً لالحتفاالت الدینیة، وفیھ كانت تقام األعراس، وفیھ أیضاً 

مواكب مشى الملوك الفاتحون بخیالء، إذ فیھ توالت أناشید الفرح مع البكاء والنحیب، وفیھ توالت یضاً 
الراقصین مع جموع الخیبة والحزن.  

وكانت الشوارع الفرعیة تتقاطع مع الشارع الرئیسي بزاویة قائمة، وعلى كل تقاطع انتصبت أربعة 
 ً متد من ضفة النھر آخر إ أقواس نصر. وفي منتصف المدینة شّكل أحد ھذه الشوارع شارعاً رئیسیا

الیسرى الى قمة الجبل التي كانت تقوم على سفحھ. وعلى جانبي ھذا الطریق أیضاً اصطفت أعمدة من 
وعلى ضفة النھر قام مبنى األعراس الجمیل، ذلك المبنى  . وفي طرفھ الشماليروالمرمالغرانیت 

رخامیة األّخاذة، الذي فیھ كان األحبة الدائري ذو القبة الجمیلة، والنوافیر المائیة العدیدة، واألعمدة ال
یجتمعون، وفیھ كانت تقام مراسم الزفاف، وعلى تقاطق ھذا الشارع مع الشارع الرئیسي الكبیر قام 

تمثال ألبولو إلھ السلوقیین.  

على ولم یكن لیل إنطاكیة لیالً، إذ كانت الشوارع تمتلئ بالسھارى وھم یغنون ویرقصون ویبتھجون، 
والشعل التي كانت تتوزع على طول الشارع. أما في النھار فكان منظر المدینة  ضوء المصابیح

حاتھا وحدائقھا وجنائنھا، ونوافیر المیاه اخالباً، حیث التماثیل المرمریة والبرونزیة قد توزعت في س
ومن ینابیعھا.  

البالد فاستقدموا وخلفاؤه بھلینة وكما فعل االسكندر في مدن أخرى من سوریة، فقد قام سلوقس األول 
المقدونیین وأنزلوھم المدن والقرى. ومنحوھم اإلمتیازات لیستعینوا بھم في الحرب وفي الھلینة. وكذا 

) یقول: "لم یُقھر الشرق، لقد كانت روحھ أعمق 577دورانت (ص  كان شأن انطاكیة. إال أن ویلّ 
وأعرق من أن یخسرھا. وظلت جموع الناس تتكلم لغتھا األصلیة، وتتبع عاداتھا التقلیدیة الوطنیة، 
وتعبد آلھتھا. وكان االنتشار اإلغریقي من المتوسط وباتجاه البر ضحالً... وبالفعل وبمرور الزمن، 

وأفكاراً للقمة الممثلة بالحكام  تصاعدت من القاعدة لتصبح عادات عادات الشرقیة قدكانت األفكار وال
اإلغریق. ثم یتابع دورانت تحلیلھ لیقول بأن ما كان متوقعاً من حملة اإلسكندر ھو ھلینة الشرق وطغاء 

الدكتور  و"تشرنقت" الروح األوربیة. كما أن الروح األوربیة  علیھ، إال أن الروح الشرقیة انتصرت،
أسد رستم یورد بأن األریاف والقرى كانت سریانیة بشعبھا، ثم استعربت بحوالي ثالث مئة سنة قبل 

تالل النائیة في لبنان والقلمون. ومن الالمسیح بعد أن تقلصت السریانیة تدریجیاً وانحصرت في 
ة. وشارك في ازدھار المعقول أن ھذا المخزون البشري امتد الى المدن وساعد على كبح جموح الھلین

المدینة وزیادة عدد سكانھا، إذ لم یمض سوى وقت قصیر على إنشائھا حتى كان عدد سكان إنطاكیة قد 



بلغ حوالي نصف ملیون نسمة. ویقول الدكتور حتي "ومما ال شك فیھ أن السوریون قد درسوا الیونانیو 
تعملوھا في حیاتھم البیتیة باستثناء أولئك وكتبوا بھا. ولكن لیس ھناك ما یدعونا الى االعتقاد أنھم اس

الذین نشأوا في المستعمرات الیونانیة. ویرجح أن سكان المدن القدیمة التي أعید تأسیسھا كانوا 
یتكلمون لغتین. وقد احتفظ الریف بلغتھ القدیمة وعاداتھ وطریقة جیاتھ". (حتي. تاریخ سوریة. ص 

281.(  

أوائل الحكم الروماني إلى أن عاقبھا اإلمبراطور سبتیموس سفیروس  بحكماً ذاتیاً فياحتفظت انطاكیة 
م بالالذقیة. 194ألنھا أیَّدْت منافساً لھ على العرش، وألحقھا عام   

میالدیة. وقد جاءت ھذه المرة فرقة  538میالدیة ومرة أخرى عام  260عام  دخل الفرُس إنطاكیة
الحملتین عمل الفرس بإنطاكیة حرقاً وتخریباً وقتالً  فینیقیة لنجدة إنطاكیة ولكن لم تفلح. وفي كال

وسرقوا كنوزھا وسبوا أھلھا.  

وظلت انطاكیة زاھیة زاھرة فیما یظھر حتى ھذا الفتح. فقد جاء في  م. 653جاءھا الفتح العربي عام 
قم بھا ما نصھ: وإني لم أ 637كتاب فتوح الشام للواقدي أن أبا عبیدة كتب الى الخلیفة عمر في السنة 

– –أي انطاكیة   لطیب ھوائھا. "وإني خشیت على المسلمین أن یغلب حب الدنیا على قلوبھم فیقطعھم  
عن طاعة ربھم".  

، وفي فترات مختلفة لزالزل مدمرة. ھذه الزالزل حدثت ما بین منتصف القرن تعرضت انطاكیة
في عھد حدث األول منھما ن السادس بعده، إثنان منھما كانا مدمرین. رالثاني قبل المسیح والق

تراجان وقد أثر حتى على الناس الذین عاشوا في قمة الجبل األقرع. أما الثاني فقد حدث  راالمبراطو
في عھد االمبراطور یوستینیان وقد أدى الى ضحایا في األرواح كبیرة بلغت ما یزید على المئتین 

وكارثة. إال أن الزالزل التي حدثت وقد كانت انطاكیة تنھض بعد كل كبوة والخمسین ألف ضحیة. 
میالدیة دّمرت المنطقة وقضت على جمال إنطاكیة وعزتھا وتركتھا أنقاضاً. 1170 و 1157عامي   

میالدیة ودخلھا ابراھیم باشا عام  1268میالدیة، وسالطنة مصر عام  1098دخلھا الصلیبیون عام 
1832.  

أكثر من  ةسكندروناإلكانت فرنسا منتدبة على سوریة ولبنان، وكان عدد سكان لواء  1938في عام 
 ة% وعشی 25% منھم كانوا سوریین عرب، وكانت نسبة األتراك ال تتجاوز  75ربع ملیون نسمة 

انیا، د المن تكتسب تركیا الى جانب الحلفاء ضالحرب العالمیة الثانیة، كانت فرنسا تحاول میؤوسة أ
 قایضة وتزویر، فقد حملت الشاحناتفتواطأت مع تركیا في استفتاء لم یكن إال عملیة قرصنة وم

% لصالح تركیا. واقتطع 63التركیة أعداداً كبیرة من الفالحین االتراك الى داخل اللواء لتأتي النتیجة 
–اللواء  –انطاكیة  ةومن ضمنھ العاصمة السوریة القدیم  سائغة لتركیا.لقمة نح من الوطن األم لیم   

إنطاكیة، عاصمة العواصم...  



یقول الدكتور فیلیب حتي بأن أنطاكیة أصبحت في عھد السلوقیین "أعظم مدینة سیاسیة في آسیا كلھا". 
انطاكیة بت تیجیاً، عسكریاً وتجاریاً، فقد لعوباالضافة الى أھمیتھا كعاصمة سیاسیة ومركزاً استرا

ى أدى الى ما ذالذي حدث بین الثقافة الیونانیة والثقافة السامیة. ھذا التداخل ال اً رئیسیاً في التداخلرود
خل المیثولوجیا، والفن، والفلسفة، واإلدارة الحكومیة، ا التداذضارة الھلنستیة. وقد شمل ھیسمى بالح

ص  والتاریخ، والجغرافیا والى ما ھنالك من نشاطات حضاریة. (حتي. تاریخ سوریة. الجزء األول.
). وتوزعت ھذه النشاطات بین المدن السوریة المختلفة، إال أن انطاكیة كانت الشمس الساطعة 276

وبدت تلك المدن ككواكب تدور في مدارات حول تلك الشمس، لقد كانت ھناك عواصم للفعل 
الحضاري وكانت انطاكیة بحق عاصمة تلك العواصم.  

یقول حتي بأن ا وخصوصاً في الحقبة الرومانیة، ومصمتھمن ناحیة اللغة والفكر، فقد كانت انطاكیة عا
في صمیمھ سامیاً في طرق  خالل ھذه الفترة لغة الشعب الدارجة، الشعب الذي بقي اللغة اآلرامیة بقیت

معیشتھ. وحتى القرن المیالدي كانت تدمر، كما كانت بترا قبل ذلك، تستعمل اللغة اآلرامیة الى جانب 
السامیة أكثر من تأثر السكان اللغة الیونانیة كلغة رسمیة. وكانت الجالیة الیونانیة متأثرة بالحیاة 

كان لیبانیوس الذي كان یكره المسیحیة، ولكن أشھر  نیین بالحیاة الیونانیة. ومن أبرز البلغاءالوط
تالمذتھ كان یوحنا فم الذھب، وكان ھناك إمیانوس اإلنطاكي الذي كتب بالالتینیة. ثم یوحنا فم الذھب 

الذي یعتبر من أبرز الكتاب المسیحیین. والى جانب إنطاكیة اشتھرت أدیسا (الرھا) كمركز للفكر 
اآلرامي.  

د برعت فیھا صور وأفامیا وتدمر. فصور كان فیھا الفیلسوف دیودروس وأنتیباتر أما في الفلسفة فق
–الرواقي ومكسیموس السفسطائي. وبورفیریوس النیو  أفلطوني. ولیس بعیداً عن صور كان  

انطیوخس العسقالني. وفي أفامیا كان بوسیدونیوس، ونومینیوس، مؤسس األفالطونیة الحدیثة والذي 
–وتینوس فلسفتھ النیو ه بنى بلأفكارعلى  نیة. الذي باالضافى الى أنھ كان فیلسوفاً فقد كان أفلطو 

مؤرخاً. وقد أصبحت مؤللفاتھ التاریخیة مرجعاً للمؤرخین الرومان ومن بینھم سترابو، كما أن 
ن ال بل أ الفالسفة الرواقیین تالمذة زینون الفینیقي والفالسفة األفالطونیین كانوا منتشرین في البالد

یوفقوا بین الفلسفتین. بعض الفالسفة حاولوا أن  

ففي المیثولوجیا تبنا السلوقیون اآللھة السامیة ولكن بأشكال یونانیة، فأصبح بعل الفینیقي زفس عند 
السلوقیین، واقترن إسم أدونیس بإسم أفرودیت. وفي الحقبة الرومانیة دخل أحد األباطرة العرب وھو 

مل الحجر األسود، شعار اإللھ بعل الحمصي وأصبحت عبادة ھذا البعل من حمص مدینة روما وھو یح
في روما كما كانت عبادة بعل غزة، وعبادة بعل بیروت في أماكن أخرى من أوروبا.  دارجة

وعلى الفضیلة والحیاة االخالقیة، وبنظرھا الى كل  العالمیة"والرواقیة في تاكیدھا على األخوة والدولة 
ما لھ عالقة بالجسد من قوة وضعف وصحة ومرض وغنى وفقر بروح الالمباالة فإنھا كانت الى حد 

). وقد أصبحت إنطاكیة فیما بعد 283ما طلیعة المسیحیة". (حتي. تاریخ سوریة. الجزء األول. ص 
الرسل الى انحاء المعمورة مبشرین بالدین الجدید. ولم یكن  قمركزاً للمسیحیة في الشرق، ومنھا انطل



الربع األول من القرن المیالدي قد حل حتى كانت إنطاكیة كما یقول الدكتور أسد رستم تشرف على 
رشیة فلسطین األولى ومركزھا مدینة القیصریة، وأبرشیة فلسطین الثانیة باألبشریات اآلتیة: أ
سطین الثالثة ومركزھا بترا، وابرشیة فینیقیة ومركزھا صور، وأبرشیة وأبرشیة فل ومركزھا بیسان،

شملت كل ما قوع بین وادي الحسا في الجنوب واللجا في الشمال وبین "العربیة ومركزھا بصرى وقد 
، وأبرشیة سوریة ومركزھا انطاكیة "دیة في الشرقتى اطراف الباالبحر المیت واالردن من الغرب ح

ا بین النھرین ومركزھا الرھا، وأبرشیة كیلیكیا ومركزھا طرسوس، وأبرشیة نفسھا، وأبرشیة م
الشرقیین، ینتسب الى  البطاركةوحتى الیوم ال یزال كل بطریرك من إسوریة ومركزھا سلفكیة. 

كان في القدس  انطاكیة ویسمي نفسھ "بطریرك انطاكیة وسائر المشرق"، بغض النظر عن مقره سواء
بیروت، او في بغداد. وال یزال كل واحد منھم یسمى بالمتروبولیت (وتعني أو في دمشق، أو في 

ع انطاكیة).ب الى المدینة الرئیسیة وھي بالطبالمنتس  
ریة طغت بشھرتھا على غیرھا، فلقد كان ألنطاكیة مكتبة أیضاً، وفي ھذه الفترة دنومع أن مكتبة االسك

س، الذي برھن بأن الشمس ھي مركز الكون أیضاً، وعلى ضفاف دجلة عاش العالم الكلداني سلوق
وبأن للقمر عالقة بحركة المد والجزر. وفي القرن المیالدي الثاني أثناء الحقبة الرومانیة برع من 

الجغرافیین مارینوس الصوري الذي كان أول من وضع الخرائط على أسس ریاضیة مستعمالً خطوط 
مؤلفاتھ معتمداً على اكتشافات مارینوس.الطول والعرض، وقد بنى الجغرافي بطلیموس أكثر   

، إختطفھا أباطرة روما من كنیسة المشرق، وبالتواطء مع سائر المشرقفي   عاصمة العواصم
بابواتھا، ثم باعوھا رخیصة لقبائل الترك التي كانت قد قدمت من منغولیا، وما زالت في األسر، إلى 

.أن تعوَد شمس المشرق  
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