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 الملخص
مخ العرػر، وكانت  أن أىسية مػقع شبو جديخة سيشاء جعميا محط اىتسام ممػك مرخ عمى 

سيشاء مشصقة تخػم تفرل مرخ عغ جيخانيا في بالد الذام وشبو الجديخة العخبية، وىحِه األىسية 
وكانت سيشاء مشصقة   جعمت حكام مرخ يتدابقػن ألضيار قػتيع ونفػذىع عمى ىحِه السشصقة السيسة

صخيق الحخبي السعخوف باسع عبػر مرخية الى الذخق مشح اقجم العرػر واىع اجدائيا الذسالية ىػ ال
 شخيق حػرس الحي يزع محصات لالستخاحة وآبار لمتدود بالسياه.
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Horus road and military station 

Prof. Dr. Suhaila M. Marzouk  

Dr. Mohamed Ali. AL-Motori 

University of Basrah - College Education for Women  

 Abstract 

 The significant location of Sinai peninsula made it preferred area to 

Egyption kings throughout centurie, Sinai was a bordering area dividing 

Egypt from its neighbors in the Levant and Arabian peninsula, given this 

importance, Egyptian rulers competed to impose their power and influence 

on this important area, Since the ancient centuries, Sinai has been an 

Egyption crossing area to the east, and the most important northern parts of 

which is the war road, dubbed  Howrus  Road, which has rest stations and 

water wells. 
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أن أىسية مػقع شبو جديخة سيشاء جعميا محط اىتسام ممػك مرخ الستعاقبيغ عمى مخ  
.  حيث كانت سيشاء (1)العرػر، حيث احتػت جباليا واوديتيا عمى العجيج مغ السشاجع والسحاجخ

 .(2)مشجسًا لمسػاد الخام كالشحاس والفيخوز
سيشاء مشصقة تخػم تفرل مرخ عغ جيخانيا في بالد وباإلضافة الى ذلظ كانت شبو جديخة  

الذام، ىحه األىسية جعمت حكام مرخ يتدابقػن الضيار قػتيع ونفػذىع عمى ىحِه السشصقة السيسة 
مغ خالل االثار التي تخكػىا في مشاشقيا السختمفة فقج عثخ في السشصقة السحرػرة ما بيغ الدػيذ 

بط مرخ بفمدصيغ عثخ عمى كدخات مغ الفخار واألدوات ومجيشة رفح عمى الصخيق البخي الحي يخ 
الحجخية باإلضافة الى انُو تع العثػر عمى بقايا مغ الشحاس الخام وأدوات مرشػعة مغ الشحاس في 
تمظ السشصقة، ومسا يجل عمى أىسيتيا بالشدبة لمسرخييغ ىػ تخك عالمات الدخخ السمكي عمى العجيج 

دخات الفخارية الى عرخ ما قبل االسخات او ما يعخف بعرخ مغ كدخات الفخار وتؤرخ ىحِه الك
االسخة صفخ، كحلظ ُعثخ في مػقع البيزة شسال سيشاء عمى اواني فخارية تحسل نقر الدخخ السمكي 
ومجسػعة مغ االشكال الحيػانية ترػر الثػر السياجع بقخنيغ السشحشييغ ومشاضخ تعػد لمسمظ نعخمخ 

 .(3)رالية نعخمخ عمييا رسػم تذيخ الى انتراره عمى اعجاءهق.م( أو ما يعخف ب 3133)ميشا
وكانت مشصقة شسال شبو جديخة سيشاء مشصقة عبػر مرخية الى الذخق مشح اقجم العرػر  

وُعخف ىحا الصخيق الذسالي باسع شخيق حػرس ويحتػي ىحا الصخيق عمى عجة محصات وآبار 
 .(4)لالستخاحة والتدود بالسؤن 

 -شخيق حػرس:
الصخيق الذسالي القجيع السعخوف باسع شخيق حػرس الحخبي الحي استخجم ألغخاض وىػ  

عجيجة كاليجخات مغ والى مرخ كحلظ لمتجارة ومخور الجيػش السرخية نحػ الذخق مشح عرػر 
مبكخة لسج الشفػذ السرخي في بالد الذام حيُث ُعثخ في أبيجوس عمى مشاضخ تعػد الى فتخة حكع 

ق.م( يطيخ فييا حرغ وقالع يخجح انيا كانت في جشػب  2893_3133االسخة األولى)
. وُعثخ ايزًا عمى امتجاد ىحا الصخيق عمى آثار تعػد الى فتخة حكع االسخة األولى وىي (5)فمدصيغ

عبارة عغ صػر تسثل الثػر السياجع بقخنيو السشحشييغ األسفل نحػ األسيخ، وكحلظ آثار تعػد الى 
 .(6)ى نذاط عدكخي كان يقػم بِو ىحا السمظالسمظ )ميشا( ربسا تذيخ ال
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ويرل شخيق حػرس الحخبي القجيع بيغ القشصخة شخق والعخير ورفح، ويبمغ شػلُو مغ  
كع ونقصة بجاية ىحا 45كع، ومغ العخير الى رفح حػالي 163القشصخة شخق حتى العخير حػالي 

خ وبيخ رمانة ثع قصية ومشيا الى الصخيق مغ بمجة القشصخة ثع تديخ بعج ذلظ عمى مقخبة مغ تل الحي
العخير جشػبي بحيخة البخدويل مارًا بسشصقة بئخ العبج مرشف والسدار والسداعيج ويسخ بسشصقة شيخ 

. الججيخ بالحكخ انو عشج مشصقة بيخ رمانة يتفخع شخيق جانبي مغ الصخيق الخئيدي (7)زويج ثع رفح
سيل شخقًا بامتجاد بحيخة البخدويل حتى يرل يتجو شسااًل حتى ساحل البحخ األبيس الستػسط ثع ي

 .(8)الى العخير ليعػد لاللتحام بالصخيق الخئيدي
ق.م( عمى 2181_2686تع ذكخ اسع شخيق حػرس الحخبي مشح عرخ الجولة القجيسة ) 

ق.م( والسكتذف 2345_2494نقػش تابػت السجعػ )حقشى غشسػ( مغ عرخ االسخة الخامدة)
جبانة في الجيدة، ومغ الػاضح ان ىحا الذخز تقمج العجيج مغ السشاصب بالسرصبة الخاصة بِو في 

 .(9)مشيا السذخف عمى شخيق حػرس، والسذخف عمى الرحاري وقائج الجير
ق.م( في مرجريغ 1795_2355كسا تع ذكخ شخيق حػرس خالل عرخ الجولة الػسصى) 

..)ثع سار ىحا الخادم  ميسيغ، األول قرة مغ االدب السرخي وىي قرة )سشػىي( اذ جاء فييا
وأرسل القائج الحي كان مكمفًا لحخاسة الحجود  –مسخات حػر  –الستػاضع نحػ الجشػب ووقف عشج 

ىشاك رسالة الى مقخ السمظ تحسل االخبار بػصػلي فارسل جاللتو أحج رؤساء الريج في القرخ 
أتػا معي ليقػدوني في مسغ يثق بيع ومعُو سفغ محسمة باليجايا مغ الفيس السمكي لمبجو الحيغ 

 .(13)(-حػر–مسخات 
اما السرجر الثاني فيػ السعخوف باسع لػحة مشف، وىي عبارة عغ كتمة مغ الجخانيت  

الػردي تع الكذف عشيا بسشف داخل معبج مغ عرخ الخعامدة )عرخ االسخة التاسعة عذخة 
ي عيج السمظ ق.م( الشرػص السشقػشة عمييا تسثل تدمدل تاريخي لالحجاث ف1186_ 1295

ق.م( ورد فييا اسع شخيق حػرس عشج ذكخ خبخ احج السعابج الحي 1878_1922امشسحات الثاني)
يقع في مجيشة )سشػسخت( .. )معبج ممظ مرخ العميا والدفمى )خبخ كارع( السػجػد بسجيشة سشػسخت 

 .(11)عمى شخيق حػرس(
سػار الػالي او اسػار وايزًا في عرخ الجولة الػسصى تع ذكخ تحريشات ُعخفت باسع أ 

الحاكع وىي عبارة عغ مشطػمة دفاعية ىجفيا الحفاظ عمى امغ الحجود السرخية الذخقية مغ غدو 
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االسيػييغ كانت قج ُأنذأت في عيج السمظ امشسحات األول، وقج وردت أشارات عغ ىحه االسػار في 
فػضى واالنفالت األمشي الحي بخدية نفختي )نفخىػ( وفييا بعج ان ذكخ السجعػ نفختي حكيع الذخق ال

ق.م( سػف 1955_1985سػف يريب البالد في السدتقبل، أشار الى ان السمظ )امشسحات األول 
ُيذيج ما أسساه باسػار الحاكع ويكػن حائط صج لسشع االسيػييغ مغ التعخض لمحجود الذخقية 

 .(12)لمبالد
مز مرخ مغ دخػل وذكخت ىحه البخدية ان تذييج ىحه الحرػن واالسػار سػف يخ 

 .(13)االسيػييغ عشػة وانيع سػف يدتججون الساء مغ مرخ مخة ثانية لتذخب انعاميع
كحلظ ورد في قرة ىخوب سشػىي انُو مخ بأسػار الحاكع حيث قال )... ثع أسمست الصخيق  

الى قجمي متجيًا نحػ الذسال ووصمت ججار األميخ الحي قج أقيع لرج االسيػييغ والقزاء عمى 
ن الرحخاء وقج اخبأت نفدي في خسيمة خػفًا مغ ان يخاني الحارس الحي كان رابزًا فػق سكا

 .(14)الججار ليل نيار(
ويبجو ان ىحه االسػار تسثل بجاية الصخيق الحخبي القجيع في عرخ الجولة الػسصى الحي يبجأ  

بشطخ االعتبار ان نياية فخع مغ بجاية الحجود الذسالية الغخبية لذبو جديخة سيشاء خرػصًا اذا اخحنا 
الشيل البيمػزي يرب في ىحه السشصقة وان ىحه االسػار كانت قج مشعت السياه عغ االسيػييغ كسا ورد 
في قرة ىخوب سشػىي وبخدية نفختي، لحا نخى ان مكان ىحه االسػار قخب مرب فخع الشيل 

خاللو كان األسيػيػن يصسعػن  البيمػزي الحي تسثل بيئتُو مخعى خرب ألولئظ االسيػييغ وربسا مغ
 بالجخػل الى شسال مرخ عشج مشصقة الجلتا الغشية بالسياه والسخاعي.

عشج نياية الجولة الػسصى وضيػر اليكدػس في مرخ فيسا ُيعخف بعرخ االنتقال  
ق.م(، مشح ذلظ الحيغ ضيخت وازدادت أىسية ىحا الصخيق عشج السرخييغ بعج 1553_1653الثاني)

ق.م( كشياية لمرخاع الحي بجأه أبػه سقشغ رع واخػه كامذ 1525_1553سمظ احسذ)ان شخدىع ال
المحان قتال اثشاء الحخب، ليحا أولى حكام مرخ أىسية قرػى ليحا الصخيق خرػصًا بعج ان قزى 
احسذ حػالي ثالث سشػات وىػ يحاصخ اخخ قالع اليكدػس جشػب فمدصيغ، لحلظ كان البج ان 

سشفح الحي يرل الجير الُسحاصخ بالسؤن والدالح، وقج اشمق عمى ىحا يكػن ىحا الصخيق ىػ ال
الصخيق اسع حػرس الن الفخعػن ىشا ىػ الحي يسثل حػرس نفدو وكان نتيجة ذلظ قيام السديج مغ 

 . (15)الحرػن والقالع عمى امتجاد ىحا الصخيق
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جثان عغ  ق.م( فيشاك وثيقتان ىامتان تتح1369_1553اما في عرخ الجولة الحجيثة)  
ق.م( عمى ججران معبج 1279_1294شخيق حػرس األولى ىي الػثيقة التي تخكيا سيتي األول)

الكخنظ يرػر فييا االسخى والصخيق الحي سمكو في حسمتو الحخبية التي وصل فييا الى الحجود 
 .(16)الفمدصيشية وُيعتقج انُو وصل فييا الى لبشان

األولى مغ عيج السمظ )رمديذ الثاني  اما الػثيقة الثانية ىي بخدية اندتاس 
ق.م(  اذ ذكخ مػضحًا لرجيق لُو مػاقع ىحا الصخيق الحتسال تكميفو بحسمة الى ىحِه 1213_1279

 .(17)األماكغ ُيبرخه بيا
اىتع عالع االثار االنكميدي جاردنخ بجراسة نقر سيتي األول الحي تخكو عمى ججران معبج  

شقر كان شخيق حػرس يبجأ مغ قمعة ثارو، ويطيخ ىحا السكان الكخنظ، وحدب ما جاء في ىحا ال
مخسػمًا عمى الججران عمى ىيئة مكان محرغ يقع عمى ضفتي قشاة تشسػ عمى ضفتييا األعذاب 

 .(18)وتدبح فييا التساسيح
ومغ السعمػم في ىحا السكان كان ىشاك حامية كبيخة تػلى رئاستيا العجيج مغ القادة  

ق.م(  وابشو ستي األول، وكان عمى رئيذ ىحه 1186_1295ديذ األول)العدكخييغ أمثال رم
الحامية اال يدسح الحج بالسخور دون ترخيح، وكان يخسل تقاريخ مفرمة الى رؤساءه بالعاصسة، 
وكانت اإلقامة في ىحه السشصقة لع تكغ محببة الى قمػب القادة وغيخىع مغ السػضفيغ لجرجة انيع 

السحكػميغ والسبعجيغ، فقج كان السمظ حػر محب الحي أراد تشطيع أمػر  جعمػىا مشفى يخسمػن اليو
البالد بعج ثػرة اخشاتػن الجيشية وما رافقيا مغ فػضى ُيخسل السػضفيغ السختذيغ الحيغ كان يحكع 
عمييع بقصع انػفيع وارساليع بدفغ الى ثارو وأشارت بعس أوراق البخدي التي ُعثخ عمييا في ثارو 

كانػا يذكػن مغ الػحجة ويعبخون عغ شػقيع لػششيع، وكانػا يشتطخون قجوم أي سفيشة ان السػضفيغ 
 .(19)مغ مشف ليتحجثػا الى مغ يأتي عمى متشيا ليقفػا مشُو عمى اخبار العاصسة

ويمي حرغ ثارو عمى نقر الكخنظ مػقع آخخ ُعخف باسع مدكغ األسج، وورد ىحا السػقع  
ي آمػن( أي ) رمديذ محبػب آمػن(، وبعج ىحا السػقع حرغ في بخدية اندتاس باسع )رمديذ مخ 

. ومعشاىا (23)صغيخ عخف باسع )السججول مغ ماعت رع( ومججول كمسة سامية تصمق عمى القمعة
قمعة سيتي وأجخيت حفائخ في ىحا السػقع وتبيغ انُو نياية الفخع البيمػزي لمشيل، والحي يرب في ىحا 

الستػسط، كسا كذفت الحفائخ بالقخب مشُو عمى مجسػعة مغ الججران مذيجة السػقع بالقخب مغ البحخ 
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عمى شكل سػر وىي تذكل الدػر الخارجي الحي يحيط بالحرغ، كسا كذفت في الصبقة العميا عغ 
مجسػعة مغ السباني عبارة عغ ججران حجخات بشيت مغ الصػب، وعثخ في ىحا السػقع عمى العجيج 

 .(21)م تقخيباً 53×  53ة في محيط يبمغ مغ االواني والمقى االثخي
يمي )مججول مغ ماعت رع( حرغ آخخ يخد في نقر الكخنظ تحت اسع بػتػ واجيت سيتي،  

وربسا انُو مشصقة قصية الحالية ويطيخ ىحا الحرغ مطماًل باشجار كبيخة، ويمي ىحا الحرغ رسع 
حسايتو(، وكحلظ ورد اسع  القمعة الى جػارىا بخكت ماء اسسيا حرغ مغ ماعت رع السدسى )في

لحرغ صغيخ اسسو )البمج الحي شيجه جاللتُو حجيثًا والى جػاره بئخ يدسى )إب سقب( وىػ محكػر 
ايزًا في بخديتو اندتاس والى جػاره بئخ ماء ورسع لقمعة كبيخة يعتقج جاردنخ انيا قمعة )عيانا( التي 

 .(22)وردت في بخدية اندتاس
في عيج السمظ سيتي األول وجاءت باسع بئخ مغ ماعت رع  وىشاك بئخ ماء ايزًا حفخت 

عطيع االنترارات، وبئخ آخخ باسع البئخ السدسى الحمػ وبئخ آخخ باسع مغ ماعت رع، ويميو بئخ 
باسع بئخ األميخ، وآخخ محصة ىي مجيشة رفح وىي آخخ الحرػن عمى شخيق حػرس الحخبي بغ 

 .(23)في سيشاء
ت رع( وىػ سيتي األول عمى انُو ىػ الحي انذأ كل تمظ وال يجل تكخار اسع )مغ ماع 

الحرػن بل ان بعزيا كان قائسًا مشح عرػر مبكخة اقجم مغ عرػر سيتي األول بكثيخ، وانُو ربسا 
قام بتخميع القالع والحرػن وإعادة حفخ االبار واشمق اسسُو عمييا اذ جخت العادة في مرخ القجيسة 

مى بعس السشذآت مثال ذلظ ان السمظ رميذ الثاني ابغ سيتي عمى اشالق اسع السمظ الحاكع ع
 .(24)األول كان يصمق اسسو عمى تمظ الحرػن نفديا

 السحصات االثخية السكتذفة عمى امتجاد الصخيق الحخبي القجيع
 موقع تالل حبوة )قلعة ثارو( -1

الدػيذ،  كع شخق قشاة 3وتقع ىحه التالل شسال شخق مجيشة القشصخة شخق، وعمى مدافة  
 Gardinerوقج ورد ذكخ ىحا السػقع لمسخة األولى في الجراسة التي قام بيا العالع االثخي اإلنكميدي 

 .(25)والتي درس فييا الصخيق الحخبي القجيع بيغ مرخ وفمدصيغ
وكانت مشصقة تالل حبػة بسثابة ميشاء ىام في سمدمة السػانئ البحخية التي تخبط مرخ بالد  

ق.م(، وتذيخ المقى االثخية الخاصة 1795_1985ع انذائيا خالل االسخة الثانية عذخة)الذام والتي ت
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ق.م( والتي تع الكذف عشيا في ىحه السشصقة الى مجى االىتسام 1653_1753باالسخة الخابعة عذخة)
بسجاخل مرخ الذخقية، اذ كانت تشذخ نقاط السخاقبة لتأميغ ىحه الحجود وتع العثػر عمى ُلقى اثخية 

خجع الى عرخ السمظ نحدي احج ممػك اليكدػس وىي عبارة عغ لػحتان مغ الحجخ الجيخي نقر ت
عمييا اسع السمظ نحدي بالشقر الغائخ، وُعثخ كحلظ عمى تساثيل تعػد لعرخ ىحا السمظ لكغ تع 
إعادة استخجاميا مغ قبل شكيقُو السمظ أبػ فيذ مغ االسخة الخامدة عذخة، وشبقًا لترشيف المقي 

ثخية السكتذفو انيا تبخىغ عمى وجػد مشطػمة إدارية متكاممة تحجيجًا بسشصقة تل حبػة واحج ويخجع اال
 .(26)الدبب الختيار ىحا السكان لسػقعو االستخاتيجي كػنُو يسثل نقصة البجاية لصخيق حػرس الحخبي

خبية وتسيدت مشصقة تالل حبػة بػجػد قمعة ثارو التي كانت نقصة االنصالق لمحسالت الح 
عمى آسيا في الجولة الحجيثة وكان رمديذ األول يتػلى قيادة حرغ ثارو في عيج السمظ) 

. وأشتيخت ثارو بحرشيا السعخوف باسع حرغ الختع، اذ اضيخ (27)  ق.م(1295_1323حػرمحب
نقر الكخنظ الحي يعػد الى السمظ سيتي األول ان مجيشة تحتػي عمى مجسػعة مغ السباني تفرميا 

ئية محجدة الجػانب وشيج الحرغ عمى اشخاف السجيشة يميو بػابة ضخسة عمى ضفة القشاة قشاة ما
السائية، وتع الكذف خالل الحفائخ بسشصقة شسال سيشاء عغ العجيج مغ الكتل السشقػشة التي تحكخ 

 .(28)قمعة ثارو
يشاء ومغ اىع االكتذافات االثخية في حبػة ىي اكتذاف اكبخ القالع القجيسة في شسال س 

م ويحيط بالقمعة اسػار مددوجة او ذات ججاريغ اذ بشي الججار األول بدسظ 353×  8وتبمغ ابعادىا 
. وىحه (29)م9م، وكذف عغ مدافة فارغة بيغ الججارييغ بسدافة 4سع والججار الثاني بدسظ 183

ػد الى فتخة القمعة تعػد الى فتخة حكع السمظ سيتي األول وكان قج شيجىا عمى اشالل قمعة أخخى تع
حكع اليكدػس، كحلظ عثخ في ىحه القمعة عمى مجسػعة مغ السخازن والرػامع لمغالل واسصبالت 

 . (33)ق.م(1425_1479لمخيػل كسا عثخ فييا عمى اختام تحسل أسع  السمظ )تحتسذ الثالث
متخ عغ  753الحي يبعج بشحػ  2وايزًا تع العثػر عمى قمعة عدكخية في مشصقة تل حبػه 

متخًا وبجاخميا ُكذف عغ مبشى ممكي ضخع،  253×  633، تبمغ مداحة ىحِه القمعة نحػ 1بػة تل ح
يتكػن مغ قرػر ممكية تخجع لعرخ السمظ تحتسذ الثالث والسمظ رمديذ الثاني باإلضافة الى 
سمدمة مغ السخازن السمكية التي كانت ُترجر فييا السشتجات لباقي انحاء البالد، وتع الكذف عغ 

متخًا عغ الزمع الذخقي مشيا وىي مبشية مغ الصػب المبغ، ويذكل كل  153أخخى امكغ تحجيج  قمعة
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مشصقة ثارو القجيسة التي صػرىا الفشان السرخي القجيع عمى  2ومشصقة حبػة  1مغ مشصقة حبػة 
 .(31)الشقر الذييخ الخاص بالسمظ سيتي األول بسعبج الكخنظ

تعجدىا واختالفيا في السداحة بانيا تقع في نصاق واحج تتسيد تالل حبػة عمى الخغع مغ  
وتغصي فتخة زمشية محجدة باإلضافة الى ان نتائج اعسال السدح أشارت الى ان تالل حبػة تشػعت 
وضائفيا شبقًا لسػقعيا مشيا ما كان يسثل الحرغ العدكخي ومشيا مشصقة سكشية ومقابخ ومػاقع 

 .(32)ومػاقع لتخبية الحيػاناتاستخجمت كاستخاحات ومعدكخات لمجشػد 
 تل البخج -3

. وىػ (33)كع مغ تالل حبػة5كع شخق قشاة الدػيذ وعمى بعج 13يقع تل البخج عمى بعج  
السشذاءة او السشصقة الثانية بعج حبػة عمى شخيق حػرس الحخبي، اذ احتػى السػقع باإلضافة الى 

 .(34)السدتػششات السجنية مػاقع عدكخية
ن تل البخج كان مغ السػاقع العدكخية السيسة عمى شخيق حػس الحخبي اذ مغ الػاضح ا 

. وتع العثػر فيو ايزًا عمى كتمة حجخية (35)عثخ فيو عمى بقايا أسمحة مثل الخماح والحخاب وغيخىا
مشحػتو يعتقج أنُيا لاللو آمػن رع يسج ذراعو ويقجم خشجخ لمسمظ لحشو عمى الحخب وتػسيع حجود 

يخجح بعس االثارييغ ان مػقع تل البخج ىػ نفذ السػقع السحكػر في نقر سيتي . و (36)مسمكتو
األول والسعخوف باسع )عخيغ األسج او مدكغ األسج( وعخف ايزًا باسع مدكغ او عخيغ سيدي أي 

 .(37)رمديذ الثاني
وكذف في مػقع تل البخج عغ آثار حرغ يعػد لفتخة حكع االسخة الثامشة عذخة اذ كذف  
ا خشجق يحيط بيحا الحرغ ويخجح ان ىحا الحرغ يعػد الى فتخة حكع السمظ تحتسذ الثالث عغ بقاي

 .(39)م123. ويبغ شػل الخشجق الحي يحيط بيحا الحرغ حػالي (38)او امشحتب الثاني
ق.م( ويخجح 1186_1295كسا تع العثػر عمى آثار لحرغ يعػد الى فتخة االسخة التاسعة ) 

ق.م(، وعثخ 1369_1553آخخ يعػد لفتخة حكع االسخة الثامشة عذخة) انُو أقيع عمى انقاض حرغ
عمى بقايا رماد وحجخ جيخي تحيط بالخشجق الحي يدػر ىحا الحرغ، وتع تحجيج مكان بػابة الحرغ 

 .(43)حيث بمغ عخضيا متخ واحج فقط
عذخة اذ  ان تل البخج كان يسثل مػقعًا ىامًا خالل حكع االسخة الثامشة عذخة واالسخة التاسعة

عثخ عمى الكثيخ مغ االواني السمػنة وقصع مغ احجار الجخانيت التي كانت تجمب مغ أسػاق الى 
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ىحا السػقع وكحلظ خخاشير وآثار تعػد الى السمظ رمديذ الثاني وأرخت معطع المقى االثخية التي 
عذخة وبجاية فتخة حكع  ُعثخ عمييا في ىحا السػقع ما بيغ الفتخة الستأخخة مغ فتخة حكع االسخة الثامشة

 .(41)االسخة التاسعة عذخة
 التل األبيس: -  3

كيمػ متخ شخق قشاة الدػيذ  15يقع التل األبيس ضسغ نصاق قخية جمبانة عمى بعج نحػ  
كيمػ متخًا الى الذخق مغ تالل حبػة، وىػ  12.  وعمى بعج (42)والى الذخق مغ مشصقة القشصخة شخق 

التي تع العثػر عمييا في شسال سيشاء عمى شخيق حػرس الحخبي يخجع سبب مغ ابخز التالل االثخية 
تدسيتو بالتل األبيس بدبب انتذار كسية كبيخة مغ القػاقع البيزاء عمى سصح ىحا التل، ومغ اىع 
االكتذافات التي كذفت عشيا بعثة االثار الفخندية التي اجخت الحفائخ بيحا التل قمعة محرشة 

محرغ مذيج مغ الصػب المبغ مكػن مغ عجد مغ الغخف وتبيغ مغ خالل  بجاخميا مبشى ممكي
 .(43)اعسال الحفائخ ان الجدء الذسالي مغ الحرغ قج تع تجميخه خالل حخيق كثيف

كسا تع الكذف في ىحا السػقع عغ سػر خارجي يحيط بالسبشى يستج مغ الذخق الى الغخب  
م، وتذيخ نتائج الحفائخ الى ان ىحا 43ل م والى الذسال بصػ 1.53م تقخيبًا وبعخض 35بصػل 

السكان محرغ يخجع الى فتخة حكع السمظ سيتي األول او بجاية فتخة حكع رمديذ الثاني وتجل روعة 
بشاء ىحا الحرغ وااللػان الدالية الى ان السبشى ربسا يسثل مكان استخاحة ممكية عمى شخيق حػرس 

د الذام، او ربسا يكػن استخاحة عمى الصخيق استخجمت كسقخ ممكي خالل حسمة السمظ عمى بال
 .(44)القجيع لمديجات السمكية القادمة مغ الذخق 

 مشصقة بيخ العبج -4
السػقع يعتبخ احج مػاقع الحخاسة عمى شخيق حػرس الحخبي القجيع بيغ مرخ وفمدصيغ،  

ىحا السػقع اذ  . وقج سجمت عجة اكتذافات اثخية ىامة في(45)كع عغ مرب الفخع البيمػزي  33ويبعج 
ُعثخ عمى بقايا حرغ حخبي مغ االسخة الثامشة عذخة السرخية، كسا ُعثخ عمى صػامع لمغالل وعمى 

كع 4-3اثار نقذت عمييا اسع السمظ سيتي األول والتل االثخي محاط عمى شكل نرف قصخ 
تػي بقايا بسجسػعة كبيخة مغ السخيسات او السعدكخات الرغيخة، واالكتذافات في مخكد السػقع تح

والفشاء  2م1633لججران بشيت مغ الصػب المبغ وىي تسثل بقايا لقمعة صغيخة تستج عمى مداحة 
الػاسع يحتػي عمى مػقع تجييدات مغ الصػب لمصيي وعسل الخبد والتخديغ ومػاقج وكسية مغ 
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مغ عطام حيػانات واسساك والقدع الجشػبي يحتػي بقايا مخدن قسح والى الغخب مشو مجسع مكػن 
 .(46)سع53م مع ججران سسكيا 4اربع مػاقع دائخية مبشية مغ الصػب المبغ محيصيا 

 تل الذيخ زويج -5
كع  25تقع السشصقة عمى ساحل البحخ الستػسط شسال مجيشة الذيخ زويج وعمى مدافة  

امتار عغ مدتػى سصح  9شسال شخق مجيشة العخير والسػقع عبارة عغ تل مختفع حػالي 
انت الذيخ زويج احجى السحصات اليامة عمى شخيق حػرس القجيع بيغ القشصخة وغدة، وك (47)االرض

. ويؤكج العالع الفخندي )كميجا( انيا ىي السكان (48)وُعثخ عمى آثار تعػد الى فتخة حكع الجولة الحجيثة
ة رع( بيشسا يخى )جػتيو( ان السجيشة ىي مجيش –ماعت  –الحي ورد في نقر الكخنظ باسع )بئخ مغ 

)ناخدػ( وان السشصقة كميا كانت تدسى )عيانا(، ولع تخمػ مشصقة الذيخ زويج مغ بعس بقايا 
 .(49)السباني القجيسة التي تعػد الى العرػر الفخعػنية

 تل الخخوبة -6
كع مغ مجيشة العخير، عثخ في ىحا السػقع عمى  15ومػقعو شسال قخية الخخوبة عمى بعج  

كع الجولة الحجيثة وىػ احج السػاقع السيسة عمى شخيق حػرس الحخبي اشالل قرخه تخجع الى فتخة ح
. أجخيت في تل (53)القجيع، وكانت القمعة احج السخاكد السيسة في ىحا الصخيق المجاد الجيػش بالسؤن 

الخخوبة عجة حفائخ ركدت عمى مػقعيغ يسثالن العسارة الحخبية والسجنية عمى شخيق حػرس حيث 
م ويقع 4م وعخض االسػار السكتذفة حػالي  53×  53تبمغ مداحتيا االجسالية  عثخ عمى بقايا قمعة

م 16مجخل القمعة في الجية الذخقية يحيط بو أبخاج مدتصيمة الذكل ويبمغ شػيل مسخ مجخل القمعة 
م وقج انذأ ليدسح تسامًا بسخور العخبات الحخبية وخرز الجانب الذخقي مغ القمعة  3.73وعخضُو 

دكخ وأماكغ وقػف لمعخبات، وفي الخكغ الذسالي الغخبي مغ القمعة ُعثخ عمى مداحة كسخيسات لمع
م، وفي الذسال عثخ عمى مجسػعة حجخات وصػامع ومخازن 6×  3بشيت مغ الصػب المبغ بسكياس 

سع وىحه  73وفشاء صغيخ متاخع لمدػر استخجم كسصبخ اذ ُعثخ فيو عغ بقايا سبعة افخان كل فخن 
ومبشية في األرض اما الجشاح الغخبي لمقمعة فقج بشي مجسػعة الحجخات استخجمت  االفخان محفػرة

 .(51)2م25الى  2م12كسكان لإلقامة وتخاوحت مداحتيا بيغ 
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والججيخ بالحكخ ان حرغ تل الخخوبة يبمغ نرف حجع نطيخه الحي عثخ عميو في تل البخج  
يبجو انُو يذج بشفذ فتخة تذييج حرغ والحي يعػد الى فتخة حكع االسخة التاسعة عذخ وعمى ما 

 .(52)البخج
م شسال القمعة او الحرغ الحخبي وقخيبًا مغ خط الداحل 233اما السػقع الثاني يبعج حػالي  

ويقع في وسط الكثبان الخممية الداحمية وتع الكذف فيو عغ العجيج مغ السخازن وكانت السباني 
دارة ومشاشق سكشية اما السشصقة الرشاعية تقع عمى الػاقعة في الجانب الغخبي تدتخجم كسقخات لإل

ومغ االثار السيسة التي عثخ عمييا في  (53)الحافة الذخقية مغ السخازن ويفرميا عغ السخازن سػر
مػقع تل الخخوبة بقايا اواني فخارية أىسيا صػمعة فخارية عمييا خخشػش كبيخ باسع السمظ سيتي 

 .(54)ق.م(1194_1233الثاني)
ن ىشاك فارق في عجد الحرػن والقالع االثخية السكتذفة عمى امتجاد شخيق حػرس نخى ا 

الحخبي والتي تعػد الى فتخات حكع االسخات الجولة الػسصى والحجيثة مع ما وجج عمى نقر سيتي 
األول وعمى ججران معبج الكخنظ، حيث ان السػاقع االثخية السكتذفة والتي تعػد الى فتخة الجولة 

لحجيثة اقل مسا ىػ مػجػد عمى نقر سيتي األول  وربسا سبب ىحا التسايد  ان مشاشق الػسصى وا
شسال سيشاء ىي مشاشق كثبان رممية قج تكػن اخفت معالع العجيج مغ ىحه السحصات االثخية ناليظ 
عغ ان الصخيق الذسالي ىػ شخيق حخبي عمى مخ العرػر حيث تعخضت العجيج مغ الحرػن 

 التخخيب والصسخ. والسجن واالبار الى
لكغ ىحا ال يسشع وجػد قالع وحرػن اثخية ربسا شيجت عمى انقاض السجن التي سبقتيا مثل  

مػقع تل الكجوة الحي لع ُيعثخ فيو آثخ يعػد لفتخة الجولة الحجيثة بل ُعثخ فيو عمى آثار تعػد لعرػر 
 .(55)ليحِه السشاشق اآلثخيةمتأخخة لكغ قخب تل الكجوة مغ تل حبػة جعل الباحثيغ يعجونو امتجاد 

 رافيا )رفح( -7
تقع عمى شاشئ البحخ الستػسط عمى الحجود بيغ مرخ وفمدصيغ ورد ذكخىا في نرػص  

. وىي مغ السجن السيسة عمى شخيق حػرس (56)الجولة الحجيثة باسع )ربح( ثع أصبحت العخبية )رفح(
اذ آشار الييا السؤرخ  (57)الخومانيةلحخبي في العرػر الفخعػنية، وامتجت أىسيتيا حتى الفتخة 

يػسفػس عمى انيا مجيشة )رافيا( وىي اول محصة اسخاح فييا االمبخاشػر الخوماني تيتػس وىػ في 
 .(58)م73شخيقو الى القجس لالستيالء عمييا عام 
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 النتائج

تكسغ أىسية شبو جديخة سيشاء في مػقعيا الحي يتػسط مشاشق الحزارات القجيسة  في الذخق  -1
األدنى القجيع حيث كانت حمقة وصل انتقمت مشيا التأثيخات الحزارية بيغ بالد الذام ووادي 
الشيل عغ شخيق اليجخات الستبادلة باإلضافة الى كػن الصخيق الذسالي الداحمي معبخًا لقػافل 

 التجارة.
الذام مشح كان الصخيق الذسالي في سيشاء معبخًا لمحسالت العدكخية السرخية عمى مجن بالد  -2

عرخ الجولة القجيسة اال ان اىتسام السرخييغ بيحا الصخيق ازداد بعج غدو اليكدػس فأقامػا 
العجيج مغ السخاكد والسحصات العدكخية عمى امتجاد ىحا الصخيق لتكػن بسثابة القػاعج التي تشصمق 

ذام واىع ىحِه مشيا الجيػش السرخية لتأديب السجن التي تخخج عغ الديصخة السرخية في بالد ال
 السخاكد ىي قمعة ثارو.

أعتبخ الجدء الذسالي الغخبي مغ شبو جديخة سيشاء جدءًا مغ حػض وادي الشيل وىػ ما ُيعخف  -3
باسع الفخع البيمػزي وىػ أحج فخوع نيخ الشيل السشجثخة وكان يدتخجم لمسالحة حتى عرخ الجولة 

 الحجيثة.
ل عمى أغمب محصات شخيق حػرس الػاردة عمى ـ عمى الخغع مغ تكخار أسع السمظ سيتي االو 4

ججران معبج الكخنظ اال ان اغمبيا تعػد لفتخات قجيسة تدبق فتخة حكع سيتي االول وربسا يكػن ىػ 
 قج قام بتججيجىا ووضع أسسو عمييا بسثابة تػقيع.

عجم  ـ أن  أقترار  أنذاء ىحه السحصات عمى أمتجاد الداحل الذسالي في شبو جديخة سيشاء بدبب5
امكانية تذييجىا في وسط وجشػب سيشاء وذلظ لػعػرة السشصقة حيث تتكػن مغ سالسل جبمية 
وىزاب وعخة ووديان عسيقة ترعب ميسة مخور الجيػش لحلظ شكمت ىحه السشاشق فػاصل 

 شبيعية تسشع الػصػل مغ خالليا الى مرخ .

في عيج السمظ أحسذ االول ألنو ـ زاد أىتسام السرخييغ بيحا الصخيق بعج أن تع شخد اليكدػس 6
الثغخة التي تدمل مغ خالليا الغداة الى مرخ لحلظ كان البج مغ تحريغ ىحه الثغخة ووضع 

الحاميات العدكخية فييا بل كانت فيسا بعج القػاعج التي انصمق مشيا الجير السرخي لمديصخة 
 عمى بالد الذام خرػصا في عيج خمفاء السمظ احسذ األول.
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