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العالقات االقتصادية للممالك الساحلية السورية يف ضوء نصوص تل 
 العمارنة

  أمحذ عبذاهلل فاضل الذليمي               أمحذ حسني أمحذ اجلميليأ.د. 
 املستخلص

خالل القرن الرابع عشر قبل الميالد تمثل قمب  الساحمية كانت الممالك السورية
الحدث السياسي والحضاري باعتبارىا المسرح الذي كانت تدور فيو األحداث السياسية ولعل 

وان ىذه  ،السبب في ذلك يعود الى موقعيا الستراتيجي واالقتصادي التي كانت تتمتع بو
في إطار سورية، لذلك لم  ةالممالك لم تشكل وحدة سياسية مع انيا شكمت وحدة حضاري

وادي  -اذ تناوب عمييا كل من )بالد الرافدين وف بوجو الحمالت المتعاقبة عميياالوق تستطع
 .الدولة الحثية( -الدولة الميتانية  -النيل 

تعبر الرسائل التي عثر عمييا في تل العمارنة في مصر والتي أرسميا حكام الممالك 
وضاع السياسية واالقتصادية في سورية وموقف حكاميا السورية من حيث مضمونيا عن اال

)أخناتون(، كما انيا تصور  وطبيعة عالقتيم بفراعنة مصر أمنحوتب الثالث وأمنحوتب الرابع
، المممكة ة الرئيسة )االمبراطورية المصريةانقسام الممالك السورية وتبعيتيا لمقوى السياسي

 .داخمية مما جعل الوضع السياسي العام متوتراً الحثية، المممكة الميتانية( وصراعاتيا ال
Abstract 

The Syrian Kingdoms through the fourth century before Christ represent 
the heart of the political and cultural events since it considers as theatre were all 
event are taken place, the reason behind this belongs to strategic and economic  
position that it enjoys with. these kingdoms don’t form the politic unit otherwise it 
represent cultural unit  under the frame of  Syria, so it couldn’t stand against the 
consequent attacks. 

The discovered letters in (Tal-Emranah at Egypt) which sent by the rulers 
of kingdoms expresses, In terms of content, the political and economic situations 
in Syria and the attitude of rulers and nature of their relationships with Pharaohs 
of Egypt: Amenhotep III, Amenhotep IV (Akhenaton), also it illustrates the 
divisions among Syrian kingdoms and their allies to major political authority (Egypt 
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empire, Mitanni and Hittite kingdoms) and their internal conflict which make the 
general situation of policy more stressful . 

 املقذمة
موضوع العالقات االقتصادية لمممالك الساحمية في ضوء نصوص العمارنة من يعد 

لمعالقات ابرز السمات  سوريةعمى  التنافس المواضيع الميمة سياسيًا واقتصاديًا إذ يعكس
بين تخمو حقبة من الحقب التاريخية القديمة من صراع   الدولية في العصور القديمة، فال تكاد

ومن أىم حمقات ىذه السمسمة  سورية،ي شكل من أشكال النفوذ في القوى الكبرى لمفوز بأ
 اإلمبراطوريةأبان عيد  الممالك السورية الساحميةالمتصمة من األحداث المتشابكة، كان 

 في القرن الرابع عشر قبل الميالد. ةالمصري
التاريخية التي مرت عمى  رو صالع أبرزيعتبر القرن الرابع عشر قبل الميالد من 

الصالت االقتصادية وقد وصمت  وال سيماتعزيز العالقات بينيما إلى أدت ، إذ مصرو  ةيسور 
شدىا أصبحت عمى أو  الرابع عشر قبل الميالد وج عظمتيا في بداية القرنأتمك العالقات إلى 

 .في منتصف ذلك القرن
سعيت وألىمية ىذه الحقبة التاريخية وتأثيرىا عمى الممالك السورية حضاريًا وسياسيًا 

 المصادرىذه الممالك في تمك الفترة من خالل  مارستوالدور الفعال الذي إلى كشف 
صبحت أصيمة التي م التي تعتبر من المصادر األ5887 المكتشفة في مصر المسمارية

تل )منو المعمومات أال وىي الوثائق الطينية المكتشفة في منطقة  نستقيمصدرًا رئيسًا 
 بين المختصين. اً حدث اكتشافيا صدى كبير أوالتي  ( في مصرالعمارنة

 ويقسم ىذا البحث عمى المحاور التالية:
 العالقات االقتصادية بني جبيل ومصر: -1

سواء عمى مستوى الجانب السياسي أو كانت جبيل عمى عالقات جدًا وثيقة مع مصر 
رز من ألقد أمر بإحضار أربعين سفينة محممة بخشب ا( سنفرو)، إذ ان الممك (5)االقتصادي

، باإلضافة إلى ذلك كانت مصر (2)ستخداميا في العمميات اإلنشائيةالجبيل إلى مصر 
تستورد منيا الخمور والزيوت في نظير الذىب والمصنوعات المعدنية وورق البردي، وقد 
دخمت جبيل تحت سمطان فراعنة مصر عمى العموم، ولم يكن التأثير الحضاري لبالد 

، توقفت (3)قل من التأثير المصري، ولما خرجت جبيل عن سيادة مصرعمى سورية أ الرافديين
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لكن بعد نجاح مصر في طرد و سبل التجارة الخارجية بينيما فترت احتالل اليكسوس لمصر، 
 5845-5879) اليكسوس عادت العالقات االقتصادية بين الجانبين في عيد الدولة الحديثة

، لكن تعرض البالد السورية في منتصف القرن الرابع عشر قبل (4)واستمر لفترة طويمة ق.م(
الميالد إلى ىجمات خارجية وداخمية ومجييء حكام ضعفاء في مصر حال بين ىذه العالقات 

باالنفصال عن التبعية لمصر ومنيم حاكم مممكة  لمصر التابعونبعد أن أخذ الحكام  والسيما
م سيميرا وتقدم إلى ى المناطق المجاورة، ثم ىاجأمورو )عبد عشرتا( الذي بدأ بالسيطرة عم

، وفصمت جبيل عن مناطقيا وتفاقمت األوضاع االقتصادية التي عصفت جبيل وحاصرىا
، وعمى اثر ذلك عان (5)بجبيل ولم يعد باستطاعة الناس الخروج إلى األرياف لممارسة اعماليم

إلى أمنحوتب الثالث ممك مصر سيئة مما دفع ريبادي توجيو رسالة  معيشية اً السكان ظروف
ظيار الطاعة لمممك يقول:  بعد الثناء وا 

كل بوابات مدينة جبال مغمقة )ولـــــ( عدة أيام ال يستطيع عبد عشرتا أن يتقدم  )...
عبر )أية( بوابة كما ال نستطيع الخروج إلى االرياف. أمر ثان، أنظر ىو يريد اخضاع مدينة 

 .(6)جبال و...(
ة التي اتبعيا ممك أمورو ضد جبيل ومحاصرتيا كانت تيدف إلى اثارة إن ىذه السياس

 .يبادي ليتمكنوا من السيطرة عمييااىل جبيل ضد ر 
بغيو بمحاصرة مدينة جبيل مما سبب تدىور الحالة االقتصاد لممدينة   عزيرو واستمر

ضي لم تزرع حتى اضطر أىل جبيل إلى بيع ابنائيم  كي يبقوا عمى قيد الحياة، حتى أن االرا
بسبب الحصار واصبحت كالمرأة بال زواج عمى حد قول ريبادي الذي بعث برسالة إلى 

 أمنحوتب الثالث قال: 
، راء أقوات لنا حتى ال نفنى جوعاً ، تم بيعيم في إياريموتا لشفقدنا أوالدنا وبناتنا ...)

 .(7)(... ولعدم وجود من يزرع األرض أصبحت أرضنا كمرأة بال زواج
لم يكتف عبد عشرتا باحتالل المدن التابعة لريبادي بل اتبع اساليب اخرى تساعد 

، واتباع سياسة التجويع من خالل اثارة الفوضى ،اضعاف الوضع الداخمي لمدينة جبالعمى 
 ذ القمح وامتناع مدينتيال وخاصة بعد نفيالتي زادت الوضع سوءًا وتعقيدًا في مدينة جب

ل فستنجد ريبادي بسيده بيعن إرسال القمح إلى ج ( Bit-Ar-ha)سيميرا( و)بيت أرخا
 :أمنحوتب الثالث طالبًا منو ما يمي
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طالما أن مدينة سيميرا ومدينة بيت أرخا قد تخمتا)عني( ليتك تضعني في حماية  )...
 .(8)...( ينخم، وىو سيعطي لي قمحًا لؤلكل، وأنا سأحمي مدينة الممك ألجمو

بيا البالد من جوع وخوف،  توضاع االقتصادية التي مر يوضح ىذا النص حجم األ
وىذ السياسة التي اتبعيا عبد عشرتا والتي ييدف من خالليا خمق حالة من االضطرابات 

 الداخمة من أجل السيطرة عمى جبيل.
صمد ممكيا وحاصرىا لمدة ثالثة اعوام متواصمة و  استمر عزيرو زحفو نحو جبيل

، وعمى اثر ذلك (9)ذ صبر األىالي واستيمك التموين في المدينة، ونفواىميا طوال ىذه المدة
أنظر، أن عزيرو  )... رسالة إلى الممك أمنحوتب الرابع )أخناتون( يقول: ريبادي وجو

جميعًا ال يوجد قمح أقيم بو  ىاجمني مرارًا ولم يترك لي ماشية وال مؤنا، فقد أخذىا عزيرو
 .(55)...( أودى ىنا، والفالحون نزحوا إلى المدن بحثًا عن طعام يقيم أودىم

المتردية في جبيل لدرجة ان سكان االقتصادية وتتابع النصوص حديثيا عن األوضاع 
، (55)رمقيم فكتب الحصول عمى شيء يسدوا بو المدينة باعوا اوالدىم وكل ممتمكاتيم من اجل

 :ريبادي رسالة إلى أمنحوتب الرابع )أخناتون( يعممو بذلك يقول
ىا قد ىاجمني ثالث مرات خالل ىذه السنة ومنذ سنتين ينيب حبوبي ولذلك  )...

بناتيم، بحيث أو  يمكن أن أقول لفالحي لقد قضي عمى ابنائيم ماذا، لؤلكلليس لدينا حبوب 
 .(52)(... سالمة ارواحنا بيوتيم بتسميميم في بالد يرموتا الجل

الممك الجديد عمى نفسو واالىتمام بديانتو الجديدة، االمر الذي جعمو  انطواءن أيبدو  
وذلك  ؤهيتبع سياسة جديدة تقوم عمى اعتماد الوالة عمى النفس في مواجية عزيرو وحمفا

مدن لمتخفيف من عبء الحمالت العسكرية التي اضعفت خزينة الحكومة المصرية، ولكن 
ريبادي تخضع لييمنة عزيرو، واألكثر من ذلك أن البالد تعيش حالة متدىورة من الناحية 
االقتصادية فاألعداء اخذوا ما بالمدن من طعام فوجو ريبادي رسالة إلى أمنحوتب الرابع 

 :)أخناتون( يقول
، انو يعمم الصعوبات التي ندوب الممك الذي في مدينة سيميراىا ىو بخمنات م ...)

تعانييا مدينة جبال اننا نعيش من معونات بالد يريموتا الن الحرب عمينا قوية جدًا فميت الممك 
 .(53)(... ال ييمل مدنو
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ولم يكن الفرعون يشغل نفسو كثيرًا بيذه الخصومات طالما أن أداء الجزية يسير 
لو ولمحكومة كالمعتاد وليس ىناك انقطاع في التجارة مع وادي النيل فإن أىم شيء بالنسبة 

 .(54)المصرية أن يستخرج أكبر عدد ممكن من الواليات التابعة لحكمو
، فكتب إلى الفرعون (55)في جبيل حسيرًا محصورا كعصفور في قفص وغدا ريبادي

 :)أخناتون( يقول أمنحوتب الرابع
ن إياريموتا ــوينيا مـــكفل تمــمك يـــان المــامية وكـــعة وحــدنا قمــقديمًا كان لمممك عن ...) 

نة بعد أن اصبحت قراي ؤو ولكن عزيرو يياجمنا االن مرارًا دون خوف ولم يبق حاشية أو م
 .(56)...( االن في حوزة عزيرو، وىو يظير الرغبة في ان أنظم اليو

وفي رسالة موجية من ريبادي إلى أحد الموظفين الكبار في البالط الممكي وىو 
إلى مصر،  البرونزية عمى ما كتب لو حول إرسال النحاس والنصل)امون ابا( وىي تعقيبا 
إلرساليا إلى مصر وذلك بسبب االزمة االقتصادية التي  ونصاالً  اً يخبره بأنو ال يممك نحاس

عصفت بالبالد جراء الحروب والحصار الذي فرضو أبناء عبدي عشرتا عمى جبيل ويعممو انو 
ممكي بعد االنتياء من تصنيعيا لسد حاجة السكان يبادليا بمواد معيشية مع ممك صور ابي

 فيذكر ذلك:
لقد جثوت )لدى قدميك( ليت االلو  ابنك: ريبادي)إلى أمون ابا ابي ىكذا يقول 

جبال ييبانك مكانة جميمة لدى الممك سيدي.  )امون. إلو الممك(، سيدي )وااللو سيدة مدينة(
إن االلو سيدة مدينة جبال تعمم إن كنت أممك فيما يتعمق بما كتبت إلّي عن النحاس والنصال، 

لدي نحاسًا أو نصال برونزية واخفييا عنك )حالما( تسك أحدى الدفعات لدي أعطي نصاليا 
انظر انا  .... )لممك( مدينة صوري لقاء مؤون لي ليتك تعمم بنفسك الصعوبات التي اعانييا

 .(57)(... خائف )واقول لنفسي( ألن يقتمني الفالحون
وتشير رسالة اخرى موجية من ريبادي إلى أمنحوتب الرابع )أخناتون( وىي رد عمى 
رسالة أرسميا الممك )أخناتون( اليو، بين فييا ريبادي حالة البالد االقتصادية الصعبة حيث 

 :انيم باعوا كل ما يمتمكون من اجل لقمة العيش يقول
؟ أم بفالحي بأعتدتي ن أحمي؟ـفمذا يكتب الممك، سيدي الّي أحم لتكن حاميًا الم )...

ومن سيحميني؟. أن يحم الممك خادمو فسوف أبقى حيًا. ولكن ان لم يحمني الممك فمن 
، و)يسمم( أحصنة (58)سيحميني إن يرسل الممك إلّي رجااًل من بالد مصر أو من بالد مموخا
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س لدي شيء لي ألنوابقى حيًا لخدمة الممك سيدي، وذلك  فسوفإلى يد رجمي ىذا بسرعة، 
 .(59)سالمة روحي ...( ألجللمحصول عمى احصنة، انتيى كمو بتسميمو في بالد يرموتا 

وواجو ريبادي ازمة اقتصادية خانقة عصفت بالبالد ولم يستطع السكان تحمميا، 
ذلك إلى إال  فأخذوا يغادرون جبيل من اجل الحصول عمى شيء يأكمونو ولم يجدوا طريقاً 

عبد عشرتا أو إلى مدن اخرى حميفة ليم مثل صيدون وبيروتا ويصور  باالنضمام إلى أبناء
 في نص الرسالة التالية:ذلك 

أن الحرب قوية ة ضدي وليس ىناك طعام من اجل الرجال الفالحيين ولذلك  )...
فإنيم صاروا يرحمون فعاًل إلى جية أبناء عبدي عبد عشرتا ىم معادون لمممك، ومدينة 

 ما عادتا االن خاضعتين لمممك أرسل من اجل ذلك مندوبًا ليحتميما بيروتاو صيدون ومدينة 
)...(25). 

وعمى اثر ىذه الفوضى العارمة التي حمت بمممكة جبيل سقطت بيد أبناء عبد عشرتا 
الذي تحالف مع أبناء  بعدما غادرىا ريبادي متوجيًا إلى مممكة  بيروت من ثم إلى ممك صيدا

، وذلك الن ريبادي لم يكن يمتمك القوة العسكرية الكافية لمواجية عبدي عشرتا وسممو الييم
لتي اجبرت السكان عمى أبناء عبدي عشرتا، باإلضافة إلى األوضاع االقتصادية الصعبة ا

 .ترك البالد
 العالقات االقتصادية بني صور ومصر: -2

ناء الممالك الفينيقية ومن بينيا صور اث سيطر عمىقد  األول ال شك في أن أحمس
ثم أن )تحوتمس األول( أخذ بعد ذلك الضريبة العسكرية من صور عندما  تتبعو  لميكسوس،

ق.م(، وذلك ألنو بعد طرد اليكسوس سرت في  5525زحف زحفًا بمغ الفرات حوالي عام )
، فقد تنبو المصريون إلى أن الباب الحقيقي ح الحربية فرغبت في تأمين حدودىامصر الرو 

، أمام الغزاة والمياجرين اً )سورية( وال يصح أن يكون مفتوح خاص ىولمشرق ولمصر بوجو 
اجداده وقام  فسيطر عمى ما سيطر عميوق.م(  5436-5468) وقد جدد تحوتمس الثالث

في  يلمصر ا لمنفوذ السياسي بتنظيم العالقات االقتصادية مع )مممكة صور( واصبحت تابعة
 .(25)تجار وموظفين ازداد اعداد المصريين فييا منو ىذه الفترة 

في نياية عيد أمنحوتب  ة أبان فترة العمارنةالخارجي السياسيةحوال األولما تبدلت 
بعد أن استنام إلى حياة الرفاىية وترك تقاليد آبائو في حب  ق.م( 5367-5455) الثالث
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السالم المسمح والحروب والخروج من حين إلى حين لمحد من اطماع الدول المتربصة بمصر، 
فقدت الممالك السورية ومنيا )صور( العالقات االقتصادية مع مصر وذلك بسبب تعرض ف

في عيد خميفتو أمنحوتب  اً وأزداد االمر سوء ،لسورية إلى ىجمات خارجية وداخميةالبالد ا
عن أمور السياسية  )التفريد( الوحدانية إلى الدينية)أخناتون( الذي انشغل بدعوتو  الرابع

 .(22)الداخل والخارجواالقتصادية في 
)ابيممكي( عن العالقات االقتصادية بين  وتشير الرسائل التي أرسميا حاكم صور

، وكان حاكم صور في ذلك الوقت يزود (23)الجانبين خالل القرن الرابع عشر قبل الميالد
، وفي (24)الفرعون بانتظام بالمعمومات السياسية والعسكرية واالقتصادية اليامة عن المنطقة

 هيخبر  عمى رسالة الممك المصري وىي ردً  )أخناتون( رسالة من ابيممكي إلى أمنحوتب الرابع
 :بأنو أرسل اليو ما طمبو من الزجاج يقول

كتب الممك سيدي عن زجاج الخام الموجود لدي لقد أعطيت لمممك سيدي مع  ) ...
 .(25)وزنة ...( مئةىذه الرسالة ما زنتو 

)أخناتون( يطمب منو أن  عابيممكي إلى الممك أمنحوتب الراب من يةوفي رسالة موج
)اوسو( المجاورة والتي كانت تتمتع بخيرات كبيرة من المياه واالشجار  يسممو حكم مدينة

)... ليت الممك ييتم بخادمو ويكمف مندوبو أن يعطيني مدينة أوسو من اجل المياه  فيذكر:
 .(26)...( اجل الطين لخادمو، من اجل الخشب، من اجل القش، من

ضم مدينة )أوسو(  فطمب (زمريدا) صيداابيممكي احس بخطر حاكم  الحاكميبدو أن 
لبالد ولما عصفت الفتنة في ا إلى حكمو وذلك ألنيا كانت تتمتع بخيرات اقتصادية كبيرة.

من اجل السيطرة والتوسع ىاجم ممك صيدا  يغيرون عمى جيرانيم السورية وبدأ حكام الممالك
الشريان الرئيس  ت)زمريدا( مدينة صور وسيطر عمى مدينة )اوسو( المجاورة لصور والتي كان

من قمة المياه  اً صعب اً اقتصادي اً لمحياة في مممكة صور وعمى اثر ذلك عاش السكان وضع
 :رسالة إلى أمنحوتب الرابع يقول فييا  حميف مممكة صور الحاكم )ريبادي(والخشب فبعث 

انتزع مدينة اوسو من خادمو لقد ىجرتيا وليس لدينا ماء، وليس لدينا  )... إن زمريدا
 .(27)...( مك سيدي ييتم بخادموــخشب، وليس ىناك مكان تدفن فيو الموتى فميت الم

)ابيممكي(  استاء سكان صور من ضيق الحياة االقتصادية بعدما انتزع حاكم صيدا
عن الماء واالخشاب في كل  ى البحثن مدينة صور مما دفعيم إل)أوزو( م مدينة أوسو
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رسالة أخرى إلى الممك المصري أمنحوتب الرابع بين فييا حالة البالد  ، فكتب ريباديمكان
المتردية جراء احتالل مدينة أوسو القريبة من صور ويطمب من الممك استرجاعيا من حاكم 

من أجل  يو مدينة أوسوليت الممك ييتم بخادمو ويعط )... صيدا. فيذكر نص الرسالة ما يمي:
طييم خشبًا الممك سيدي عظيم ، ومن أجل شراب الماء، انيم ينوحون في الدروب كي أعحياتو
 .(28)...( ، الم تعط البائيجداً 

استمرت حالة صور بالتدىور نحو االسوأ جراء األوضاع االقتصادية فأرسل ابيممكي 
)أخناتون( يتمنى من الممك أن يوجو اىتمامو ويقدم عمى مساعدتو  رسالة إلى أمنحوتب الرابع

في حل ازمتو االقتصادية التي بمغت حدًا ال يطاق ال سيما عدم توافر المياه عمى الرغم من 
 وقوع مدينتيم عمى شاطيء البحر، كما ويخبر الممك أنو أرسل اليو اليدايا فيقول:

، يده، ليت الممك سيدي يبدي اىتمامو لممم، سيدي ال يفمت خادمو منفميت ا )...
يعمم أننا موجودون عمى ضفة ، وخشبًا لخادمو، إن الممك سيدي ويقدم ماء لمشرب لخادمو

رسواًل إلى الممك  (29)، ولكن مع ذلك ليس لدينا ماء وال خشب، ىا انا أرسل )ايمي ممكي(البحر
 .(35)شبية وأحدة ...(سيدي وأعطي لو خمسة احمال من البرونز ومطارق خشبية وعصا خ

استمر حاكم صيدا في سياستو العدوانية حتى وصل بو االمر إلى محاصرة صور 
باالتفاق مع حمفائو أبناء )عبد عشرتا( من أجل السيطرة عمى المدينة  ومنع الناس من الخروج 

 )أخناتون( إلى االراضي مما دفع حاكم صور ابيممكي إلى إرسال رسالة إلى أمنحوتب الرابع
. حاكم مدينة صيدونا ال يسمح لي أو لي ناس بأن يذىب إلى األراضي .). بين فييا قائاًل:

 ألخذ الخشب، أو ألخذ مياه الشرب، بل لقد قتل رجل وأسر رجاًل، فميت الممك ييتم بخادمو
)...(35) . 

وتشير رسالة اخرى من ابيممكي إلى أمنحوتب الرابع بين فييا حالة البالد ويشكو لو 
أن المندوب المصري لم ينفذ تعميمات الممك ولم يساعده في حل االزمة االقتصادية التي من 

 حمت بصور جراء االعتداءات من قبل ممك صيدا وحمفائو فيذكر في نص رسالتو ما يمي:
لقد أمر الممك بإعطاء أنفاس )الحياة( لخادمو وخادم مياتي والمياه لشربو  ) ...

مك سيدي )ليم( ولم يعطوا لنا )ذلك(، فميت الممك ييتم بوضع خادم ولكنيم لم يفعموا بأمر الم
مياتي إلعطائو المياه من أجل حياتو، أمر اخر اييا الممك سيدي، طالما ليس ىناك خشب 
ليس ىناك مياه ليس ىناك قش، ليس ىناك مؤونة، ليس ىناك مدفن لمميت فميت الممك سيدي 
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و يعطي الممك سيدي مياىا لمشرب لخادم مياتي فإنني ييتم بخادم مياتي، إلعطاء الحياة لو، ل
 .(32)...( سأكرس نفسي لخدمتو )وخدمة( مياتي سيدتي، لياًل ونياراً 

وعمى الرغم من كل ىذه الخطابات وما جاء فييا لم يتحرك أمنحوتب الرابع )أخناتون( 
اعداء صور  واكتفى بإيفاء رسول لبحث الموقف ولكن ىذا االخير بطريقة غريبة جدًا ثبت

، وبسبب ضعف (33))ممك صيدا وعزيرو( في االراضي والممتمكات التي انتزعيا من مصر
ىماليا لمممالك التابعة ليا سقطت مممكة صور وغيرىا من الممالك األخرى  اإلدارة المصرية وا 
بيد ممك صيدا وعزيرو ممك أمورو بعدما عانتيا الظروف االقتصادية الصعبة اضافة إلى 

 الذي فرض عمييا. الحصار 
 العالقات االقتصادية بني عسقالن ومصر: -3 -3

عالقات  وكانت ان العالقة بين مصر وعسقالن بدأت منذ عصر ما قبل االسرات
، تمثمت باستيراد وتصدير األخشاب والمعادن وغيرىا من المواد األولية، كما زودت (34)تجارية

، وقد (35)الزراعية كالنبيذ وزيت الزيتونمصر بالمصنوعات المتعددة كالعاجيات والمنتوجات 
تطورت ىذه العالقة في عيد االسرة الثانية عشر وذلك بفعل االستقرار الداخمي وتعاظم اىتمام 

، (36)الفراعنة بمناجم النحاس والفيروز في سيناء وبالتالي كانت حمايتيا من أي قوى معادية
، أدى إلى جنوب سوريةأنحاء متفرقة من  معادية لمصر زمام السمطة فيالقوى الال أن تولي إ

 ةالمعنالمصادر الكتابية ال سيما نصوص تأزم العالقة بين البمدين، وىذا ما يستشف من 
اعتبرت ىذه  إذ، عيد األسرة المصرية الثالثة عشرةالتي ظيرت عمى نطاق واسع في  المصرية

ليم. كما وأشارت ىذه  ن الضربمثابة أعداء يجمبو  سوريةالكثير من أمراء  المصادر الكتابية
في بين البمدين تتوسع النصوص إلى مممكة عسقالن إذ بدأت العالقات االقتصادية تتوسع 

دارة جنوب سورية بشكل إعندما بدأت مصر في عيد أحمس  الثامنة عشرة، االسرة بداية
 .(37)الممالك، وكان الفرعون المصري ىو الذي يعين حكام مباشر

، ويعود ذلك إلى اقتصادي عمى مدى تاريخيا الطويل شأنكانت عسقالن ذات 
مينائيا البحري وموقعيا االستراتيجي القريب من الحدود المصرية لذلك ارتبطت معيا بعالقات 

، ولكن ضعف الدولة المصرية في أواسط القرن الرابع عشر قبل الميالد (38)اقتصادية
االقتصادية بين مصر وعسقالن في  والفوضى التي سادت المنطقة انعكست عمى العالقات
، وىذ ما نستشفو من الرسائل التي (39)نياية عيد أمنحوتب الثالث وأمنحوتب الرابع )أخناتون(
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أرسميا حاكم عسقالن )ويديا( إلى أمنحوتب الرابع  يبين فييا محافظًا عمى المدينة ويخبره أنو 
 ة فيقول:جيز كل شيء الستقبال القوات المصرية القادمة إلى سوري

) ... ىا انا ذا احمي كممات الممك سيدي ابن الشمس، وىا انا ذا قد جيزت طعاما 
شرابًا حبوبا وثيران خرافا الستقبال قوات الممك سيدي، لقد خزنت كل شيء ألجل قوات الممك 

 .(45)...( سيدي
)... ىا  كما ويشير في نص رسالة أخرى، أنو جيز الضرائب المفروضة عميو يقول:

 .(45)، الشمس )المشرقة( من السماء(ضريبة الشمس كما أمر الممك سيدي ا أجيزان
يبدو من المصادر الكتابية ال سيما رسائل تل العمارنة أن مممكة عسقالن كانت تدفع 

 ثالثة انواع من الضرائب ىي:
 عينية: منتوجات زراعية وصناعية تحتاجيا مصر. -أ 
 .الممك والنبالءي المعابد وأراضي طاقة بشرية: عمال ف -ب 
 .(42)فتيان لمخدم في بالط الفرعون وجيشو، وفتيات لمعمل كإماء في القصور -ج 

)أخناتون( يكرر ما ورد في  وفي رسالة اخرى من الحاكم )وديا( إلى أمنحوتب الرابع
)...ىا انا  الرسالة السابقة يعممو انو اخذ كافة االستعدادات الستقبال قوات الممك فيقول:

 .(43)ء شراب نبيذ ثيران خرفان حبوبا وكل الذي يطمبو الممك ...(جيزت كل شي
)أخناتون( انو أرسل اليو   وفي رسالة أخرى يخبر الممك المصري أمنحوتب الرابع

أرسمت ثالثين من  )... االحجار الكريمة التي قد طمبيا سابقًا فيذكر نص الرسالة ما يمي:
 .(44)...( يمةاالحجار التي البد وان تكون كريمة وذات ق

مالك السورية لقد كان لتدىور الحالة االقتصادية والسياسية والحروب المستمرة بين الم
من العوامل التي أدت إلى سقوط ىذه الممالك بيد أعداء مصر  وظيور اخطار خارجية

باإلضافة إلى الخيانة من بعض الموالين لمصر امثال عبد عشرتا الذي بات يثير الفتن 
واالضطرابات، وقد شكل الخطر الحقيقي عمى مصر خالل حكم أمنحوتب الثالث وأمنحوتب 

 في سورية.الرابع )أخناتون( المذان أىمال المصالح المصرية 
 

 

 



                                         جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية

 

 ( 2العدد )

 2026( حزيران)

 

  (65 (  
 

 اهلوامش 

؛ 555م( ، ص 5995فيرولمو ، شارل ، أساطير بابل وكنعان ، تر ، ماجد خير بك، )دمشق،  -5
جورج، العراق القديم ، تر، حسين عموان حسين ، مراجعة ، فاضل عبد الواحد عمي ، ) وزارة  رو،

 .325، ص  م(.5984الثقافة واالعالم ، بغداد 
)مطبعة مدبولي ، 5صر الشرق، تر، محمد العزب موسى ، طعندما حكمت مج .شتيندورف ،  -2

 ؛75، ص م( 5995القاىرة 
Aldred. C., Foregin gifts offerd to pharaoh. JEA. 56. (1970), p 110.                   

محمد أبو المحاسن ، معالم تاريخ الشرق األدنى القديم، )دار النيضة العربية ، عصفور ،   -3
)دار نيضة 5رمضان عبدة، تاريخ الشرق االدنى القديم وحضارتو، ط؛ عمي ، 285، ص بيروت(

 .552-555، ص 2، جم( 2552الشرق ، القاىرة 
،  عبد العزيز ،الشرق األدنى القديم في مصر والعراق، )مكتبة دار الزمان ، بال ت( . صالح ، -4

رق القديم ، )مطبعة التعميم و أحمد ، جمال رشيد ، تاريخ الش؛ االحمد ، سامي سعيد، 359ص
 .565، م( 5988العالي ، بغداد 

فميب ، تاريخ سورية ولبنان وفمسطين ، تر ، جورج حداد ، عبد الكريم رافق ، ) دار الثقافة حتي ،  -5
 .77، ص 5، جم( 5958، بيروت 

متاحف جييان عزت، أخبار مممكة أمورو في النصوص األكادية )المديرية العامة لآلثار وال محمد ، -6
 .85-85، ص ص م(2555، دمشق 

W M . Flinders Petrie ., Syria And Egypt From The Tell El Amarna  Letters , New 
York ,Charles Scribners SONS, 1895. ,p105.                   

 تريفور ، رسائل عظماء المموك في الشرق األدنى القديم ، ترجمة رفعت السيد عمي ،برايس ،  -7
 .244، ص م( 2556)دار العموم لمنشر والتوزيع ،القاىرة ،5ط

 .99محمد ، أخبار مممكة  أمورو في النصوص األكادية ، ص  -8
سميمان، توفيق ، دراسات في تاريخ  حضارات غري اسيا القديمة )بالد ما بين النيرين بالد دمشق(  -9

 .276م(  ،  ص5985)دار دمشق، بيروت ،5، ط
 ؛526و سيل. ك ، عندما حكمت مصر الشرق ، ص   ثتيندورف.ج  -55
فارس ، عبد الغني غالي فارس ، جبيل في رسائل العمارنة ، مجمة دراسات تاريخية ، )جامعة   -55

 .565م(، ص 2559البصرة ، كمية الدراسات التاريخية  
Major R.E. The Tell El Amarna Tablets,p79-80.                                       

12- W . M . Flinders , Syria  And  Egypt  From The Tell El Amarna      
Letters, P97.                                                                                



                                         أمحد حسني أمحد اجلميليأ.د. 

 

العالقات االقتصادية للممالك الساحلية 

 محد عبداهلل فاضل الدليميأ  السورية يف ضوء نصوص تل العمارنة

 

) 65 ) 
 

لمطباعة  )إنانا5ق.م، ط 54إسماعيل، فاروق ، مراسالت العمارنة الدولية وثائق مسمارية من القرن -53
 .275(، ص 68(.،) العمارنة2555والنشر، دمشق

 .527ج . ثتيندورف و ك. سيل ، عندما حكمت مصر الشرق ، ص -54
15- W . M . Flinders , Syria  And  Egypt  From The Tell El Amarna Letters, 

p105                                                                                                                                                                                               
16- Major R.E R.E, C.R .Conder., The Tell El Amarna Tablets, (London 

1893), p79-80.                                                       
 287( ، ص77مراسالت العمارنة الدولية ، )العمارنة إسماعيل،  -57
مموخا: تقع في الحدود الشرقية البعيدة لمبالد العربية واليند وقد اطمق عمييا في االلف االول االشارة  -58

إلى الحبشة او المناطق التي تقع ورائيا، اوينيايم ، ليو ، بالد ما بين النيرين ، تر، سعدي فيضي 
 .495م(.، ص 5985لرشيد لمنشر ، بغداد عبد الرزاق ، )دار ا

 . 346( ، ص552إسماعيل، مراسالت العمارنة الدولية ، )العمارنة  -59
 .255محمد ، أخبار مممكة أمورو في النصوص األكادية ، ص  -25
 .68-67السعود ، تاريخ وحضارة الفينيقيين ، ص  -25
الشرق القديم، ص  ؛ األحمد وجمال، تاريخ68-67السعود ، تاريخ وحضارة الفينيقيين ، ص  -22

565-565. 
23- Major R.E. The Tell El  Amarna Tab Tablets ,p 101                        

 .225برايس، رسائل عظماء المموك، ص  -24
الدفاعي ، ميند جريان ، الوضع السياسي واالقتصادي في الشرق االدنى القديم في ضوء رسائل تل  -25

 .545م( ، ص 2555جامعة بغداد –)كمية اآلداب العمارنة ، رسالة ماجستير غير منشورة 
26- Major R.E. The Tell El Amarna Tablets,p 101.                                  

 .455(، ص 548إسماعيل ، مراسالت العمارنة الدولية ،) العمارنة
 .453( ، ص 549إسماعيل ، مراسالت العمارنة الدولية ، )العمارنة  -27
 .455( ، ص 555مراسالت العمارنة الدولية ، )العمارنة إسماعيل ،  -28
ايمي ممكي: ىو رسول لدى حاكم صور )ابيممكي( أرسمو إلى أمنحوتب الرابع محماُل باليدايا ، اسمو  -29

سامي غربي مركب يحتمل معاني عدة )االلو( إيل ممك أو ممكي إليي ممك أو ممكي، إليي ىو 
 . 457ارنة الدولية ، ص االلو ممكو، إسماعيل ، مراسالت العم

30- Major R.E. The Tell El Amarna Tablets,p 106.                            
 .457( ، ص 555إسماعيل ، مراسالت العمارنة الدولية ، )العمارنة 

 .425( ، ص 554إسماعيل ، مراسالت العمارنة الدولية ، )العمارنة  -35
 .422( ، ص 555لعمارنة إسماعيل ، مراسالت العمارنة الدولية ، )ا -32
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  (62 (  
 

 .565، ص 2عمي ، الشرق األدنى القديم وحضارتو، ج -33
؛ السعدون، عبد الغني غالي فارس، 558عصفور، معالم حضارات الشرق االدنى القديم، ص  -34

 5585 – 5575المصري عمى بالد الشام إبان العيد اإلمبراطوري المصري )  -التنافس الحيثي 
 .55م( ، ص 2555شورة )جامعة بغداد ، كمية اآلداب ق.م (، أطروحة دكتورا غير من

،)مؤسسة 5949شوفاني، الياس ، الموجز في تاريخ فمسطين السياسي منذ فجر التاريخ حتى سنة  -35
 .53م( ، ص 5996الدراسات الفمسطينية ، بيروت

 .64، ص 5949شوفاني ، الموجز في تاريخ فمسطين السياسي منذ فجر التاريخ حتى سنة  -36
 .255الشرق االدنى القديم في مصر والعراق ، ص صالح ،  -37
حسين ، عبد الرحيم أحمد ، قصة مدينة المجدل وعسقالن ،)المنظمة العربية لمتربية والثقافة  -38

م(، 5995)جروس برس ، طرابمس 2؛ عبودي، ىنري، معجم الحضارة السامية ، ط9والعموم( ، ص
 .658ص 

 .27، ص  8-7م( ج5998)فمسطين( )بيروت، عيد ، عاطف ، قصة وتاريخ الحضارات العربية -39
40- Major R.E. The Tell El Amarna Tablets,p119.                                

 623( ، ص 325إسماعيل، مراسالن العمارنة الدولية ،)العمارنة -45
 .72، ص 5994شوفاني ، الموجز في تاريخ فمسطين السياسي منذ فجر التاريخ حتى سنة  -42

43- Major R.E. The Tell El Amarna Tablets,p 120.                             
م( ، 5979األحمد ، سامي سعيد ، تاريخ فمسطين القديم ، )مركز الدراسات الفمسطينية ، بغداد   -44

 .537ص 


