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 :الممخص
اجتمعت عدة عكامؿ في تككيف األىمية السياسية كالعسكرية كالتجارية 
لمدينة عسقبلف, فيي تعد بمثابة البكابة الشمالية لمصر في التكغؿ في 

أىميتيا التجارية ال تقؿ أىمية عف ببلد الشاـ كالسيطرة عمى مدنيا, كما أّف 
مكانتيا السياسية, فيي ميناء تجارم ميـ, كما أّنيا تمر بيا التجارة بيف 
الشرؽ كالغرب, لذا نجد السياسة المصرية عمى الدكاـ حريصة عمى أف 
تككف عسقبلف تحت حمياتيا كتبعيتيا, كىذه الحالة قائمة ما دامت السمطة 

ي الفترات األخيرة لما قبؿ الميبلد كبعد ضعؼ المصرية قكية, إاّل أّنو ف
السمطة المصرية أصبحت تحت الحكـ اآلشكرم كالبكابة التي دخمت منيا 
الجيكش لغزك مصر, كىذه الحقائؽ جميعنا أكدتيا المدكنات التاريخية 

 .الخاصة بيذا المكضكع
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Abstract: 

      Several factors came together in the formation of the 

political, military and commercial importance of the city 

of Ashkelon, as it is considered the northern gateway for 

Egypt to penetrate the Levant and control its cities, and 

its commercial importance is no less important than its 

political position, as it is an important commercial port, 

as it passes through trade between the East And the 

West, so we find Egyptian politics always keen to have 

Ashkelon under its protections and subordination, and 

this situation exists as long as the Egyptian authority is 

strong, except that in the last periods of BC and after the 

weakness of the Egyptian authority it came under the 

Assyrian rule and the gate from which the armies entered 

to invade Egypt, These facts are all confirmed by the 

historical blogs on the topic. 
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 المقدمة
إّف المدف التي تقع عمى حدكد دكلتيف أك أكثر تككف ذات أىمية سياسية كعسكرية 
كاقتصادية, كىذه الحالة تنطبؽ عمى مدينة عسقبلف الكاقعة عمى الحدكد المصرية كببلد الشاـ, 
فضبلن عف ككنيا ميناء حيكم يتحكـ بالتجارة بيف األمـ القديمة, لذا نجد الدكلة المصرية قبؿ 
الميبلد كانت حريصة عمى جعؿ ىذه المدينة تابعة ليا سياسنا, كمنيا تنطمؽ الجيكش في 

تيا التكسعية كلمسيطرة عمى ممالؾ ببلد الشاـ, لذا نجد العبلقات السياسية بيف ىذه حركا
المدينة جيدة عمى طكؿ القركف, إاّل في الفترة التي ضعفت فييا الدكلة المصرية, إذ تـ 
احتبلليا مف قبؿ اآلشكرييف كجعمكىا البكابة الحتبلؿ مصر, فمف ىذا الجانب اكتسبت ىذه 

 ككما يأتي تفصيمو فيما يأتي:المدينة مكانتيا 
 المبحث األول

 عالقة مممكة عسقالن السياسية واالقتصادية مع مصر واآلشاوريين
تعد مممكة عسقبلف عمى كجو الخصكص كممالؾ الساحؿ الجنكبي بمثابة البكابة 

 , كىذا ما أكدتو المقى اآلثارية التي اكتشفت في تمؾ(ٔ)الشمالية لمصر لمدخكؿ إلى ببلد الشاـ
, كمف خبلؿ ذلؾ يمكف (ٕ)االماكف, كأكدت الصبلت الكثيقة بيف تمؾ الممالؾ كجنكب فمسطيف

معرفة تمؾ العبلقات مع بعض المدف كمف بيف تمؾ الممالؾ مممكة عسقبلف التي كانت عمى 
الدكاـ تابعة لئلدارة المصرية, كىذا ما أكدتو الكتابات المصرية التي تعكد إلى القرف التاسع 

ؽ.ـ( أّف ممؾ عسقبلف  ٓٓٗٔ, فذكرت تمؾ الكتابات أّنو في عاـ )(ٖ)الميبلد عشر قبؿ
تاكبل( طمب مف فرعكف مصر المساعدة لمكقكؼ بكجو اليجمات التي كاف  -كاجكف -)يادام

, كتؤكد الرسائؿ (ٗ)يقـك بيا الطامعكف بأرض عسقبلف كيؤكد لو تبعية المممكة لمسيادة المصرية
 .(٘)ر عمى عبلقات طيبة كتعاكف مع الدكلة المصرية خبلؿ حكموعمى أّف ىذا الممؾ استم

لقد كانت أىمية مممكة عسقبلف كغزة ككنيما كانتا الطريؽ التجارم الميـ الذم يتصؿ 
مع مصر, كىذا ما أسيـ إسيامنا كبيرنا لممممكتيف في حالتي السمـ كالحرب, ككاف ىذا الطريؽ 

, كالذم يعد مف أقدـ الطرؽ في العالـ (ٙ)حكرس االستراتيجي كالميـ يطمؽ عميو اسـ طريؽ
القديـ, كىذا الطريؽ فضبلن عف أىميتو التجارية استخدمو الفراعنة كطريؽ عسكرم لمدخكؿ إلى 
الممالؾ الساحمية كالتكغؿ في ببلد الشاـ, كمف خبلؿ ىذا الطريؽ فقد كصمت الجيكش 

, إاّل أّنو في أكاخر القرف (ٚ)األكؿالمصرية إلى أعالي نير الفرات في عيد الفرعكف تكحمتس 
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الثالث عشر قبؿ الميبلد كقع صداـ بيف الفمسطينيكف القاطنيف في الجنكب الفمسطيني 
كالفراعنة حيث أّف ىؤالء الفمسطينيكف تحرككا ضد القكات المصرية ككصمكا إلى األراضي 

ف قبؿ فراعنة مصر المصرية بيدؼ اإلقامة عمى تمؾ األرض إاّل أّف القكة التي كاجيتيـ م
أفشمت تمؾ المحاكلة كتـ مبلحقتيـ حتى عادكا إلى السكاحؿ الجنكبية لفمسطيف التي جاءكا 

, كتذكر الدراسات أّف خمفاء الفرعكف رعميسس الثالث ىـ  مف طرد الفمسطينييف (ٛ)منيا
ر القادميف مف سكاحؿ البحر كذلؾ بسبب رفضيـ األمكاؿ التي فرضت عمييـ مقابؿ االستقرا

عمى األرض المصرية كمزاكلة أعماليـ فييا بحرية تامة, فكاف طردىـ مف الببلد ليذا 
, كمع ىذا فإّف الممالؾ الساحمية كمنيا مممكة عسقبلف كانت ساحة قتاؿ بيف (ٜ)السبب

الجيكش المصرية كالقكل المختمفة, كمف أمثمة ذلؾ المكاجية التي حدثت بيف الفراعنة كاألقكاـ 
لببلد السكرية حيث تجمعت القبائؿ الكنعانية كاالرامية في مدينة مجدك سنة القاطنة في ا

ؽ.ـ( فتحرؾ الفرعكف تكحتمس الثالث نحك ىذه الجمكع كاشتبؾ معيـ فأسفرت  ٓٛٗٔ)
, كنشير رسائؿ (ٓٔ)المعركة عف فرار ىذه الجمكع فصارت مدينة مجدك تحت السيادة المصرية

ر بعد تمؾ المعركة أخضع المدف الساحمية كمنيا عسقبلف تؿ العمرنة إلى أّف الفرعكف المذكك 
لسمطانو كجعؿ منيا حاميات عسكرية ككضع فييا مف قبمو مشرفيف يديركف شؤكف تمؾ البمداف 

, ُيفيـ مف (ٔٔ)مع جعميا بمثابة حاميات عسكرية تقكـ بميمة الدفاع عف مصر إذا داىميا عدك
ية كىيمنتيا عمى سائر الممالؾ المتكاجدة في ىذا مدل القكة التي تتمتع بيا الدكلة المصر 

جكارىا كمنيا مممكة عسقبلف, كنتيجة االنتصار الساحؽ لمجيكش المصرية عمى الحمؼ 
المذككر في معركة مجدكا فقد تّكج ذلؾ النصر بنقش كجد عمى جدراف معبد الكرنؾ حيث جاء 

( مدينة حيث أخذ سكانيا ٜٔٔفيو تسجيؿ أسماء المدف التي تـ االنتصار عمييا كالتي بمغت )
أسرل كظير الفرعكف كىك مزىك بالنصر كممسؾ بشعر رؤكس ممكؾ تمؾ المدف كىـ راكعكف 

 .(ٕٔ)تحت قدميو
كانت الدكلة المصرية تكاجو ىجمات كاف يقكـ بيا سكاف الصحراء الشرقية مع بعض 

ذ كانت ؽ.ـ(, إ ٜٓٚٔالممالؾ الساحمية, كظمت ىذه اليجمات مستمرة حتى حدكد سنة )
المدف الكنعانية مثؿ عسقبلف كجزر كينعـ كبيبمكس )جبيؿ( تمثؿ مكاننا لتحركات ىؤالء البدك 
القادميف مف مفرؽ الرماؿ, فقامت السمطة المصرية بإنشاء األسكاء لصد ىجمات ىؤالء 
)السيتك(, كبدك النقب كسيناء فيؤالء كما أشارت النصكص كانكا يمثمكف مكطف خطر عمى 
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, كمف البلفت لمنظر كمف خبلؿ الرسكمات كأشكاؿ الحيكانات المنحكتة (ٖٔ)مصريةالدكلة ال
عمى الجدراف كالتي كجدت في تمؾ المدف التي كانت خاضعة لمسيطرة المصرية, كميا تشير 
إلى السيطرة المصرية عمى تمؾ البمداف كمنيا مدينة عسقبلف, كيعبر عف الكضع السياسي 

نة المصرية عمى تمؾ المدف كطبيعة العبلقة السياسية التي كاالقتصادم خبلؿ مرحمة الييم
 .(ٗٔ)كانت قائمة كفؽ ذلؾ التاريخ الطكيؿ

تعد رسائؿ تؿ العمرنة مف أىـ الكثائؽ التي تؤرخ لتمؾ الفترة التي أحكمت سيطرتيا 
الدكلة المصرية عمى الساحؿ الفمسطيني كمنيا عمى كجو الخصكص مممكة عسقبلف, حيث 

رسائؿ التي كتبيا زعماء عسقبلف في تعامميـ مع السمطة المصرية في حالتي نصَّت تمؾ ال
السمـ كالحرب, أك الممالؾ المجاكرة لعسقبلف, كالتي جاءت أغمبيا استعانة مممكة عسقبلف 

 .(٘ٔ)بالسمطة المصرية كالتكدد إلييا كتقديـ الكالء كاليدايا كغير ذلؾ
لحكاـ كتمدكىـ بالجيكش حفاظنا منيا كمف جانب مصر كاف الفراعنة يدعمكف أكلئؾ ا

عمى السيطرة كاالنتفاع مف المكقع الجغرافي كالتجارم, فضبلن عف أىمية تمؾ المممكة باعتبارىا 
, كفيما يأتي يمكف االستشياد ببعض (ٙٔ)الرباط األمامي لمدكلة في صد ىجمات االعداء عمييا

 تمؾ الرسائؿ:
مممكة عسقبلف قد اتخذت اسمكبيف في التعامؿ مف خبلؿ قراءة رسائؿ تؿ العمرنة أّف 

مع السمطة المصرية كذلؾ تبعنا لكضع السمطة المصرية بيف القكة كالضعؼ كاستجابة لقكة 
أعداء تمؾ السمطة كالضغكط التي كانكا يمارسكنيا عمى تمؾ الممالؾ كمف بينيا مممكة 

 عسقبلف:
 قوة السمطة المصرية: -1

المرحمة تتضمف الخضكع التاـ لمسمطة المصرية مف قبؿ جاءت الرسائؿ في ىذه 
 مممكة عسقبلف نظرنا لقكتيا كسيطرتيا عمى الممالؾ الخاضعة ليا, كمف تمؾ الرسائؿ:

 ما أرسمو الممؾ )يديا( ممؾ عسقبلف كالتي جاء فييا: 
)إلى الممك, سيدي, إليي, الشمس المشرقة, ىكذا يقول يديا, حاكم مدينة أشقمون 

غبار قدميك, سائس أحصتك, أحني نفسي لدى قدمي الممك, سيدي, سبًعا فسبًعا, خادمك, 
وذلك عمى البطن وعمى الظير, ىا أنا أحمي مكان الممك الذي يتبع لي وكل ما كتبو الممك 
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سيدي إليَّ أصغيت إليو باىتمام بالغ, من ىو الكمب الذي ال يصغي إلى كممات الممك سيده, 
 .(ٚٔ)ابن الشمس...(

الرسالة تتضمف في سطكرىا الخضكع التاـ في القرف الرابع عشر قبؿ الميبلد مف ىذه 
قبؿ ممؾ عسقبلف يديا, كتؤكد التزاـ ىذا الممؾ بكؿ ما يصدر مف أكامر مف قبؿ الفرعكف 
خبلصو لو كالعمؿ بما يكجيو مف أكامر تقتضي االنصياع  أمنحكتب الرابع )اخناتكف( كا 

 كاالمتثاؿ لؤلكامركااللتزاـ كالتكدد كالخضكع, 
كلما كاف ممثمكا الفرعكف يتمتعكف بالصبلحية المطمقة كيعممكف بما ُيممى عمييـ مف 
أكامر, كاف ممؾ عسقبلف يعظيـ كيعمؿ بتكجيياتيـ ألّنيا أكامر الفرعكف, كفي الرسالة اآلتية 

مدل  يؤكد الممؾ عمى طاعة ممثؿ الفرعكف كمندكبو إليو, يقكؿ في رسالة لو حممت سطكرىا
 التذلؿ لمفرعكف:

)إلى الممك سيدي, شمسي, الشمس المشرقة, ىكذا يقول يديا حاكم مدينة أشقمون 
خادمك, غبار قدميك, سائس أحصنك, أحني نفسي لدى قدميك, سيدي سبًعا فسبًعا, فيما 
يتعمق بالمندوب الذي أرسمو الممك سيدي, الشمس المشرقة من السماء, فقد أصغيت إلى 

 .(ٛٔ)مام بالغ...(كمماتو باىت
يظير في ىذا النص أّف الفرعكف أرسؿ مع مندكبو رسالة شفكية لمممؾ دكف ذكر 

 مفيكـ كفحكل تمؾ الرسالة, كقياـ الممؾ بتنفيذ ما طمب منو.
كفي رسالة أخرل تتضمف االستعداد مف قبؿ ممؾ عسقبلف إلعداد األطعمة البلزمة 

يظير الممؾ التذلؿ كالخضكع كالطاعة لمقكات التي ستصؿ إلى مممكة عسقبلف, كفييا 
 كاالنقياد, يقكؿ فييا:

)... ىا أنا ذا حامي كممات الممك, سيدي ابن الشمس, وىا أنا ذا أعددت طعاًما, 
 .(ٜٔ)وشراًبا وحبوًبا وثيراًنا وخراًفا وماعزًا الستقبال قوات الممك سيدي...(

لؾ التابعة لو إذا أحس تقصيرنا ككاف الفرعكف المصرم كثيرنا ما يبدؿ مندكبيو إلى المما
منيـ في أداء الكاجب, كعند كصكؿ المندكب جديد يسارع الحاكـ في الكتابة إلى الممؾ 
باستقباؿ المندكب الجديد كرضاه عنو, كمف ذلؾ ما كتبو ممؾ عسقبلف يديا إلى الفرعكف 

 امنحكتب الرابع ما نصو:
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ممك سيدي تحمي مدنو, وأيًضا )... ىا أنا أحمي مدينة الممك سيدي, ليت آلية ال
ليت يدي الممك القويتين تحميان كل بالده, لقد أصغيت إلى كممات الممك سيدي المرسمة 
إلى مندوبو, ألّنو لم يكن يستطيع حماية بالد الممك سيدي لذا عّين الممك سيدي اآلن 

مندوًبا لمممك سيدي, ال شك أّنو سينقل إليَّ ما ىو جيد في نظر الممك سيدي,  (20))ياناب(
 .(ٕٔ)إّن كل ما يصدر عن فم الممك سيدي سأىتم بتنفيذه نيارًا ولياًل(

ّنو يقكـ بتجييز ما يأمر بو الفرعكف  كيكرر حاكـ عسقبلف خضكعو ألكامر الفرعكف كا 
 مف فرض فيقكؿ في الرسالة التالية:

ذا أحمي مكان الممك سيدي ومدينة الممك سيدي التي تتبع لي, من ىو )... أنا 
الكمب الذي ال يصغي إلى كممات الممك الشمسي المشرقة من السماء, ىا قد جيزت كل 
شيء طعاًما وشراًبا, خراًفا ومعزًا وحبوًبا كل شيء أمر بو الممك سيدي, نعم ىا قد جيزتو, 

 .(ٕٕ)الممك سيدي الشمس المشرقة من السماء(ىا أنا ذا أجيز جزية الشمس كما أمر 
كفي رسالة أخرل نجد أّف الفرعكف المصرم امنحكتب الرابع يكتب إلى ممؾ عسقبلف 
يخبره بأحكاؿ الببلد, كيطمب منو أْف يحمي ما تحت يده مف ببلد, كيتضح مف نص الرسالة 

 أّف ممؾ عسقبلف قد تسمميا مف مندكب الفرعكف جاء فييا:
حاكم مدينة أشقمون )عسقالن(: ىكذا يقول الممك: ىا أنا ذا أرسل ىذا )قيل ليديا 

الرقيم إليك, قائاًل لك: إحِم لتكن حامًيا مكان الممك الذي يتبع لك, ىا ىو الممك قد أرسل 
ّن قواتو وعرباتو الكثيرة في  إليك إريمايستا, ولتعمم أّن الممك بخير كالشمس في السماء, وا 

 .(ٖٕ)بالد السفمى من مشرق الشمس حتى مغرب الشمس بخير جًدا(البالد العميا حتى ال
 مرحمة ضعف السمطة المصرية: -2

في الرسائؿ التالية التي كاف يرسميا حكاـ المدف الفمسطينية إلى الفرعكف تدؿ داللة 
كاضحة عمى ضعؼ السيطرة المصرية عمى تمؾ الممالؾ كمنيا مممكة عسقبلف, كذلؾ لتعاظـ 

كابنائو كما أشرنا سابقنا, كالتحالؼ الذم  (ٕٗ)عشرتا -لمصرية مثؿ الحثييف كعبدأعداء الدكلة ا
عقد بيف االثنيف لمسيطرة عمى الممالؾ التابعة لمسيادة المصرية مف جية, كمف جية ثانية فإف 
االستغاثات التي كصمت إلى الببلط المصرم لـ تمؽ استجابة, فمالت تمؾ الممالؾ مع األقكل 

 .(ٕ٘)في المنطقة
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أْكلى تمؾ الرسائؿ التي تمثؿ المرحمة مكضكع الرسالة التي كتبيا حاكـ القدس مف 
تعاكف )إيديا( ممؾ عسقبلف مع الخابيرك كأعداء الفرعكف, حيث حممت تمؾ الرسالة التي 

 كجييا عبدم خيبا إلى امنحكتب الرابع:
يقدمون )... إّن مدن جزر وعسقالن والخيش قد أخذوا يساعدون أعداء الفرعون و 

 .(ٕٙ)ليم المؤونة والسالح, فيجب إرسال قوة ضدىم...(
فيذا النص ينبيء بكضع خطير اتخذه حاكـ عسقبلف بكقكفو إلى جانب أعداء الدكلة 
مدادىـ بالمؤف كالسبلح كغير ذلؾ, كمف الرسائؿ األخرل الذم يقدـ صكرة كاضحة  المصرية كا 

ف يصؿ إلى السمطة المصرية مف عف مكقؼ مممكة عسقبلف كباقي ممالؾ الساحؿ ما كا
 تغمب أعداء الدكلة كانضماـ الممالؾ إلى جانبيـ.

 مف الرسائؿ التي تمثؿ المرحمة:
 عبدم( ممؾ جبيؿ إلى الفرعكف امنحكتب الثالث كالتي يؤكد فييا: -ما كتبو )رب

)فميعمم سيدي الممك أّن ممك الحثيين قد استولى عمى كل الممالك التي مع بالد 
 .(ٕٚ)ميتاني(

كمما يؤكد ضعؼ الدكلة المصرية كعدـ قياميا بانقاذ الممالؾ الساحمية ىذه الرسالة 
 التي أرسميا حاكـ جبيؿ كالتي تكضح الحالة ما يمي:

)... سمعت أّن الحثيين حرقوا البمدان بالنار وكنت قد كتبت لكم مرارًا ولكن لم 
ىا واآلن جمبوا الجنود من أراضي يصمني أي جواب, إّن كل البمدان يا موالي الممك ثم غزو 

 .(ٕٛ)خاتي لغزو جبيل(
كمف الرسائؿ األخرل التي تكضح اختبلؿ المدف كتغمب اعداء الفرعكف ما كتبو 

 ممكي( حاكـ صكر إلى امنتحكب الرابع: -)آبي
)... ليست ىناك قوات حماية أخرى, إّن الذي ينيب بالد الممك ىو ممك بالد 

ترك مقره واصطف مع الخابيرو, ليت الممك ييتم بأمر تمك  صيدونا, أما ممك حاصور فقد
القوات أنيما شريران لقد جعال بالد الممك خاضعة لمعرفيين, ليت الممك يسأل مندوبيو الذي 

 .(ٜٕ)يعرفون بالد كنعان جيًدا(
خبلصة ما تقدـ مف أحكاؿ مممكة عسقبلف كالممالؾ األخرل أّف تمؾ الممالؾ مرت 

 بمرحمتيف:
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أكلى: مرحمة قكة الدكلة المصرية كسيطرتيا عمى الممالؾ التابعة ليا, كفي ىذه مرحمة 
 المرحمة مثمت الرسائؿ خضكع الممالؾ لمسمطة المصرية نتيجة قكتيا.

مرحمة ثانية: تظافرت عدة عكامؿ النفصاؿ مممكة عسقبلف كغيرىا عف السيادة 
 المصرية كأىميا:

كعدـ المباالت لبلستغاثة التي كاف ضعؼ الفرعكف المصرم أمنحكتب الرابع  .ٔ
يرسميا حكاـ الممالؾ, كعدـ اكتراث الفرعكف بفحكاىا كالخطر الداىـ لتمؾ 

 الممالؾ.
تعاظـ قكة الحثييف كالخابيرك كاستغبلؿ ضعؼ السيادة المصرية فأخذت الممالؾ  .ٕ

 ٖٓٙٔتتياكل أماـ ىذه القكة الجديدة الصاعدة, كمف بينيا مممكة عسقبلف سنة )
 .(ٖٓ)(ؽ.ـ

الخبلفات الكبيرة التي كانت بيف ممالؾ الساحؿ مما جعميا غير قادرة عف الدفاع  .ٖ
 عف ممتمكاتيا كبالتالي االستسبلـ لمقكة األعظـ القادمة مف الشماؿ.

كثرت الضرائب كالجزية التي كاف يفرضيا الفرعكف عمى شعكب تمؾ الممالؾ,  .ٗ
ذؿ الذم لحؽ الممكؾ, مما جعؿ الفرصة سانحة لمتخمص مف تمؾ السطكة كال

 كالتطمع إلى حالة أفضؿ مف السابقة.
كؿ ىذه العكامؿ اجتمعت لمتخمص مف سطكة المصرييف, فتياكت الممالؾ أماـ  .٘

 األعداء كرىنا كطكعنا.
 عالقة مممكة عسقالن السياسية مع الدولة اآلشورية:

التي تتقاسـ  كانت الدكلة الحثية كالميتانية كالمصرية في العصر اآلشكرم الكسيط ىي
مناطؽ النفكذ في بمداف الشرؽ القديـ, كىذه الحالة كانت عقبة كبيرة في تكسع اآلشكريكف في 

, إاّل أنو بعد فترة مف الزمف (ٖٔ)ىذه الببلد بالرغـ مف تطمعيا الحتبلؿ أجزاء مف تمؾ الدكؿ
ذككرة أك حدث ما يتيح الفرصة لآلشكرييف لمتكسع في بمدانيـ, كذلؾ بانييار الممالؾ الم

ضعفيا مما كاف حافزنا لتحقيؽ السيطرة عمى تمؾ البمداف كظيكرىا عمى المسرح السياسي 
, كيمكف اعتبار الحركب الطكيمة التي أنيكت قكة المصرييف (ٕٖ)كدكلة قكية مترامية األطراؼ

كالحثييف أسيمت إسيامنا كبيرنا في تحجيـ قكة الدكلتيف كاضعافيا, فبمكجب ذلؾ سقطت دكلة 
, كلـ (ٖٖ)ؽ. ـ( عمى يد األقكاـ االيجييف الذيف انحدركا مف بحر إيجة ٕٓٓٔحثييف عاـ )ال
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يبؽ مف ىذه الدكلة سكل دكيبلت ضعيفة قضى عمييا سرجكف الثاني اآلشكرم في نياية القرف 
, ىذا عف المكجة األكلى, أما  المكجة الثانية مف اإليجييف فإنيـ ساركا (ٖٗ)الثامف قبؿ الميبلد

ت الساحؿ السكرم قاصديف مصر لبلستيبلء عمييا, فقاـ الفرعكف رمسيس الثالث بمحاذا
ـ( بمحاربتيـ كابعاد خطرىـ عمى ببلده, فرجعكا إلى الساحؿ كاستكطنكا عدة ٓٛٔٔ – ٕٜٔٔ)

, كقد ترؾ ىؤالء االيجييف آثار (ٖ٘)مدف مف مدف الشاـ مثؿ غزة كعسقبلف كأشدكد كغيرىا
كطنكىا مثؿ غزة كعسقبلف نتيجة خبرتيـ الكاسعة في مجاؿ حضارية في المناطؽ التي است

الزراعة كالتجارة كصناعة السفف كرككب البحر, فاخذ عنيـ سكاف الببلد االصمييف كثيرنا مف 
 .(ٖٙ)أساليبيـ في الفنكف السابقة

أما الدكلة المصرية التي كاف ليا السيادة المطمقة عمى ساحؿ الشاـ, فإّف الكىف قد 
ؽ. ـ( تمكف رجؿ مف أصؿ ليبي أف يككف عمى  ٜ٘ٗكأصابيا االنقساـ, ففي سنة )دّب بيا 

كبالرغـ  (ٖٚ)رأس العرش المصرم, حيث أسس األسرة الثانية كالعشريف في تاريخ مصر القديـ
مف كىف ىذه الدكلة إاّل أنيا كانت تدبر المؤامرت ضد الدكلة اآلشكرية الصاعدة, مثؿ 

مف الحكـ اآلشكرم, كفي بعض األحياف كانت الدكلة تحريض بعض الدكيبلت لمتخمص 
المصرية عمى ضعفيا كخكفيا مف القكة اآلشكرية تمد القكل المحمية كالقريبة منيا بالمؤف 
كالجيكش لكقؼ زحفيا عمى أراضييا, فضبلن عف استعادة مكانتيا السابقة عمى مدف الساحؿ 

 .(ٖٛ)التجارم التي كانت مكانئ ليا عمى البحر كتعمؿ عمى ازدىارىا
فيما يخص مكضكعنا يذكر المؤرخكف أّف الممؾ اآلشكرم تجبلت ببل سر كاصؿ 
حممتو التكسعية في ببلد الشاـ فاحتؿ السيؿ الساحمي, كأرسؿ نكابو إلدارة شؤكف المدف 
كالممالؾ المفتكحة, كانتيى في زحفو إلى حدكد مصر, كتكريسنا الحتبللو المناطؽ المذككرة 

الن كبيرنا في غزة بقصر حانكف, كعيف نائبنا لو في جنكب فمسطيف مف عسقبلف فإنو نصب تمثا
كحتى الحدكد المصرية كفكض إليو صد اليجمات التي مف المحتمؿ أف تقع كالمحافظة عمى 

, كقد عانت الممالؾ كالمدف التي كقعت تحت االحتبلؿ (ٜٖ)ما تحت يده مف المدف كالقرل
مالؾ الساحؿ كمدف الشاـ كثيرنا إذ يتصؼ المصادر اآلشكرم مثؿ عسقبلف كغيرىا مف م

الحمبلت العسكرية اآلشكرية بالقسكة كالعنؼ, كبث الرعب كالخكؼ في نفكس البمداف التي يقع 
عمييا االحتبلؿ, كقد دّلت النصكص اآلشكرية التي ذكرت أساليب تعامميـ مع أسرل الحرب 
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اآلشكرية قياـ العسكريكف بقطع ايدم كالسكاف الرافضيف لبلحتبلؿ, كما تصكر المنحكتات 
 .(ٓٗ)كاقداـ كأنكؼ كآذاف السكاف في المدف المقيكرة كحرؽ الناس بالنار

كيبرر بعض الباحثيف ىذه األعماؿ بردع السكاف كاالستسبلـ لمقكة الغازية, كما سيحؿ 
, كميما كصفت ىذه األعماؿ مف (ٔٗ)بيا إذا ىي خرجت أك فكرت بالخركج عمى طاعة آشكر

مكر المتبعة في ذلؾ الكقت عند الحثييف كالمصرييف كالممالؾ الساحمية, فإّف القائميف عمييا األ
يجدكف أنيا الحؿ األخير كالمناسب لمسيطرة عمى السكاف كالحفاظ عمى سبلمة الدكلة كأمنيا 

, كخبلؿ فترة حكـ اآلشكرييف لمدف الساحؿ لـ ييتمكا بترقية (ٕٗ)كىك ما يسمى بالحرب النفسية
لمدف كالممالؾ التي تحت حكميـ, بؿ كاف جؿ اىتماميـ النيب كالسمب مف البمداف التي ا

, كىذا ما جعؿ سكاف تمؾ الببلد (ٖٗ)يستكلكف عمييا كجمع ما فييا مف ذىب كفضة كأمتعة
يثكركف عمييـ كمما سنحت ليـ الفرصة, فالممؾ اآلشكرم تجبلت ببلسر عندما ىاجـ عسقبلف 

سيطرتو عمييا اعترؼ ممؾ عسقبلف بحكمو لكنو سرعاف ما ثار عميو ؽ.ـ( كأحكـ  ٖٔٚسنة )
محاكالن التخمص مف تمؾ السيطرة, إاّل أّف ثكرتو فشمت لقكة اآلشكرييف كاحكاـ قبضتيـ عمى 

ؽ.ـ( في عيد الممؾ سنحاريب ثارت عسقبلف بقيادة ممكيا صدقا,  ٘ٓٚ, كفي سنة )(ٗٗ)الببلد
حيث شممت مدننا أخرل فضبلن عف عسقبلف, كقد كصؼ  ككانت ىذه الثكرة أقكل مف سابقتيا

ؽ.ـ( بأّف عسقبلف في تمؾ الفترة كعمى عيد ممكيا  ٔٓٚسنحاريب حممتو عمى فمسطيف سنة )
صدقا كانت تمتد نفكذىا إلى يافا كبني براؾ كآزكر كبيت دجف, كقد تـ اخماد ىذه الثكرة 

ا  سعة مممكتو., كيفيـ مف ذلؾ ما يدؿ عمى قكة ذلؾ الممؾ ك (٘ٗ)أيضن
ؽ.ـ(  ٕٔٙاستمر حكـ اآلشكريكف لعسقبلف كغيرىا مف مدف الساحؿ حتى سنة )

حيث قضى عمى ىذه الدكلة الكمدانيكف كخربكا عاصمتيا نينكل, فانتيزت مممكة ييكذا الفرصة 
لبلستيبلء عمى مدف الساحؿ كقاـ الفرعكف المصرم نخاك باالستيبلء عمى غزة كعسقبلف كىـز 

 .(ٙٗ)كبيذا عادت ممالؾ الساحؿ إلى الدكلة المصريةمممكة ييكذا 
 أحوال مممكة عسقالن االقتصادية وعالقتيا بالدولة المصرية : المبحث الثاني

إذا أردنا أف نتعرؼ عمى قدـ العبلقة بيف عسقبلف مصر, فإّف المصادر التأريخية 
العبلقات بالتجارية  تشير إلى أّنيا كانت قديمة قبؿ حكـ االسرات القديمة, كقد اتسمت تمؾ

نظرنا لكفرة المكاد الخاـ في عسقبلف كما يجاكرىا مف مدف
, إذ تمثمت العمميات التجارية (ٚٗ)

التي كانت تحصؿ عمييا عسقبلف متنكعة كاألخشاب كالمعادف كغيرىا مف المكاد التي تككف 
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الزيتكف  مصر بحاجة إلييا, فضبلن عما تنتجو األراضي العسقبلنية مف مكاد زراعية مثؿ:
, ككاف لبلستقرار السياسي دكر ىاـ في إنماء الحركة التجارية كدفعيا (ٛٗ)كالخمر كالنبيذ كغيره

لؤلماـ, ففي عيد األسرة الثانية عشر ازداد الطمب عمى عسقبلف بما تممؾ مف مكارد 
ا المعادف منيا كالنحاس كالفيركز المتكاجد في سيناء, كنظرنا ألىمية ىذه المعادف  فقد كخصكصن

رأت السمطة المصرية كجكب حماية ىذه المعادف كالدفاع عنيا إذا اقتضى األمر كرد االطماع 
, كينقؿ السنكار قصة )سنكحي( التي يفيـ منيا كفرت الزراعة في غزة كما حكليا (ٜٗ)عنيا

 )عسقبلف( فيقكؿ: 
)وتوضح قصة سنوحي األوضاع االقتصادية لبالد كنعان, وسنوحي ىذا أمير 

 1990أ إلى غزة بعد وفاة والده )أمنحوتب األول( خوًفا من أخيو, وذلك حوالي مصري لج
ق.م, ويصف سنوحي غزة وما حوليا بأّنيا أرض خصبة, واقميم طيب, يكثر فيو التين 
والعنب والعسل والزيتون, وشتى أنواع الحبوب كالحنطة والشعير والمواشي التي ال تحصى, 

ّنو كان يتناول شتى أنواع األطعمة من المحوم أما الخمر فكانت أكثر شيوًعا م ن الماء, وا 
 .(ٓ٘)والطيور والزبدة والحميب(

 كىذا ما يؤكد ازدىار المنطقة كتنكع خيراتيا.
كتشير المصادر إلى أّف العمؿ التجارم تكسع بيف البمديف خبلؿ حكـ األسرة الثامنة 

ا عسقبلف, فأصبح عشر؛ كذلؾ عندما تكّلت مصر إدارة القسـ الجنكبي مف سكرى ا كخصكصن
تعييف الحكاـ ليا مف الفرعكف المصرم كىذا ما يدلؿ عمى تبعيتيا االقتصادية لمصر كما ىك 

, كنتيجة ألىمية غزة كعسقبلف فقد استكطنيا كعاش فييا كثير (ٔ٘)الحاؿ في اإلدارة السياسية
يعممكف في أسكاقيا مف التجار المصرييف, بؿ كانكا أىـ الجاليات التي استكطنتيا, ككانكا 

 .(ٕ٘)كيعقدكف المعامبلت التجارية, كيصدركف ما تحتاجو مصر مف منتجات كبضائع
كانت عسقبلف مف الممالؾ الشييرة بثركتيا كتنكع مكادىا كقربيا مف مصر فضبلن عف 
مكقعيا الممتاز كميناء بحرم ترسك فيو السفف غدكنا كذىابنا مع ميارة أىميا في التعامؿ 

 .(ٖ٘)البحرم كالبرمالتجارم 
كقد أشارت الرسائؿ إلى أىمية عسقبلف التجارية كتعامميا مع السيادة المصرية, كمدل 
خضكع ىذه المممكة, كمف تمؾ الرسائؿ ما تؤكد التزاـ حاكـ عسقبلف بأداء الجزية المفركضة 

 عمييا مف قبؿ السمطة المصرية, يقكؿ الممؾ )إيديا( مخاطبنا أمنحكتب الرابع:
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ىا أنا أحمي مكان الممك سيدي ومدينة الممك سيدي التي تتبع لي من ىو )... 
الكمب الذي ال يصغي إلى كممات الممك الشمسي )المشرقة( من السماء, ىا قد جيزت كل 
شيء طعاًما شراًبا خزاًفا ومعزًا وحبوًبا وكل شيء أمر بو الممك سيدي, نعم ىا قد جيزتو, 

 .(ٗ٘)أمر الممك سيدي الشمس )المشرقة( من السماء(ىا أنا ذا أجيز جزية الشمس كما 
فاألنكاع الكاردة في ىذه الرسالة تدؿ عمى الخيرات الكفيرة التي يممكيا ممؾ ىذه الببلد 

 فضبلن عف أمكاؿ الجزية التي يدفعيا سنكينا لمسمطة المصرية.
تحسبنا  كفي الرسالة التالية التي تؤكد غنى ىذه المممكة كقدرتيا عمى ادخار كؿ شيء

 ألم طارئ, يؤكد الممؾ )إيديا( لمفرعكف إخناتكف:
)... ىا أنا ذا أحمي كممات الممك سيدي ابن الشمس, وىا أنا ذا قدمت طعاًما, 
شراًبا, حبوًبا, وثيراًنا, وخزاًفا, الستقبال قوات الممك سيدي, لقد خزنت كل شيء ألجل قوات 

 .(٘٘)الممك سيدي...(
لتزاـ الممؾ )إيديا( بكؿ ما يطمبو إخناتكف مف أشياء, فإّف كفي رسالة أخرل تدؿ عمى ا

 الممؾ يقدميا إليو ببل تردد, كىك ما تؤيده الرسالة التالية:
 .(ٙ٘))... أرسمت ثالثين من األحجار التي ال بّد وأن تكون كريمة وذات قيمة...(
ما دّلت كرغـ ندرت المعمكمات عف التعامؿ االقتصادم بيف مممكة عسقبلف, إاّل أّف 

عميو الرسائؿ يؤكد العبلقة التجارية الممتازة التي كصمت إلييا البمديف خبلؿ الفترة التي نؤرخ 
 ليا.

 النتائج
الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات, كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو 

 كصحبو كسمـ, كبعد:
كأحمده عمى اإلعانة كالتمكيف في بعد االنتياء مف كتابة ىذه البحث شكر اهلل تعالى 

 الكصكؿ إلى ىذه المرحمة بصكرتيا الحالية, كقد ظيرت عدة نتائج أكجزىا بما يأتي:
تعد مدينة عسقبلف مف أقدـ المدف الفمسطينية, كقد أكدت ذلؾ الحفريات المكتشفة  .ٔ

حتى اآلف كالتي دّلت عمى أّنيا كانت مأىكلة منذ العصر الحجرم الحديث, كيؤكد 
ا كجكد بقايا ألكاح دائرية, مثؿ: أساليب السكف كقتيا, كما عثر عمى بقايا أدكات ىذ
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مصنكعة مف العظـ كأكاني حجرية كبقايا حيكانات تدؿ عمى كجكد عبلقات قديمة مع 
ا مع مصر.  جيرانيا كخصكصن

كانت عسقبلف مركزنا دينينا لمجمكعة مف اآللية التي كانت تعبد في ذلؾ الكقت, مثؿ:  .ٕ
بعؿ كعشتار كاإللو داجاف كقد كانت ىناؾ عدة معابد لممارسة الطقكس كتقديـ  اإللو

 القرابيف.
  :االحاالت

 

                                                 
 .ٖٖٛ/ٕإبراىيـ, مصر كالشرؽ األدنى القديـ,: ( (ٔ
 .ٕٕٓاألحمد, تاريخ فمسطيف القديـ: ( (ٕ
 .ٕٕحسيف, قصة مجدك كعسقبلف: ( (ٖ
 .٘العارؼ, تاريخ غزة: ( (ٗ
 .ٙ٘ٔ/ٔالدباغ, ببلدنا فمسطيف: ( (٘
الطػرؽ القديمػة التػي تقطػع سػيناء مػػركرنا بػأىـ الممالػؾ الجنكبيػة حتػى بػبلد الشػاـ, كتػدؿ عميػػو حػكرس: مػف ( (ٙ

, تػػاريخ سػػيناء القػػديـ, مؤسسػػة  بقايػػا القػػبلع القديمػػة الممتػػدة عمػػى طػػكؿ ىػػذا الطريػػؽ. ُينظػػر: شػػقير: نعػػـك
 .ٕٔٔ/ٔـ: ٕٜٜٔىنداكم, بيركت, 

 .ٕٓٛيـ: سميماف: عامر كآخركف, محاضرات في التاريخ القد( (ٚ
 .ٜٙٔ/ٔحتي, تاريخ لبناف كسكريا كفمسطيف: ( (ٛ
 .ٕٙٛابراىيـ, مصر كالشرؽ األدنى القديـ: ( (ٜ

 .ٕٕ -ٕٔ: بكرتر( (ٓٔ
 .ٗٓٔإبراىيـ, مصر كالشرؽ األدنى القديـ: ( (ٔٔ
 .ٓٗٔديجكرج: جيرار, دمشؽ في عصكر ما قبؿ التاريخ ( (ٕٔ
 .ٕٙٛ/ٖ: تى نياية عصر االسرات الكطنيةر حعمي: حضارة مصر القديمة منذ أقدـ العصك ( (ٖٔ
 .ٖٕديجكرج, دمشؽ في عصكر ما قبؿ التاريخ: ( (ٗٔ
 .ٖٗالمصدر نفسو: ( (٘ٔ
 .ٔٚ -ٓٚج. ككنتنك, الحضارة الفينيقية ( (ٙٔ
 .ٖٛٔ(: ٕٖٓإسماعيؿ, مراسبلت العمارنة الدكلية, رقـ )( (ٚٔ
 .ٜٔٙ(: ٕٖٔإسماعيؿ, مراسبلت العمارنة الدكلية, رقـ )( (ٛٔ
 .ٕٕٙالمصدر نفسو: ( (ٜٔ
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ياناب: ىك لقب المندكب المصرم الذم تـ تعيينو في زمف الممؾ يديا مػف قبػؿ الفرعػكف امنحكتػب الرابػع. ( (ٕٓ

 .ٖٚٔاألحمد, تاريخ فمسطيف القديـ: 
 .ٜٗٙ(: ٖٓٚإسماعيؿ, مراسبلت العمارنة الدكلية, رقـ )( (ٕٔ
 .ٖٕٙ(: ٕٖ٘المصدر نفسو, رقـ )( (ٕٕ
 .ٜٗٙ(: ٖٓٚرقـ )المصدر نفسو, ( (ٖٕ
عشرتا: حاكـ مممكة أمكرك المكالي لمدكلة المصرية, ثـ انقمب عمييا بعد ذلؾ, كالعدك المدكد لحاكـ  -عبد( (ٕٗ

ػا يسػعى لمسػيطرة عمػى الممالػؾ المجػاكرة لػو. محمػد: جييػاف عػزة, اخبػار مممكػة  جبيؿ, ككػاف رجػبلن طمكحن
 .ٖٚـ: ٕٔٔٓكالمتاحؼ, دمشؽ,  أمكرك في النصكص األكادية, المديرية العامة لآلثار

 .ٕٚٔ -ٕٗٔـ: ٖٜٛٔالجمؿ: الحثيكف كالفراعنة في األلؼ الثاني قبؿ الميبلد( (ٕ٘
 .ٖٛٔاألحمد, تاريخ فمسطيف القديـ: ( (ٕٙ
 .ٕٗٗسعد اهلل, تاريخ الشرؽ األدنى القديـ: ( (ٕٚ
 .ٖٓٔ(: ٕٙٔإسماعيؿ, مراسبلت العمارنة الدكلية, رقـ )( (ٕٛ
 .ٓٔٗ(: ٛٗٔمراسبلت العمارنة الدكلية, رقـ )إسماعيؿ, ( (ٜٕ
 .ٜٖٔاألحمد, تاريخ فمسطيف القديـ: ( (ٖٓ
 .ٖٖٔ/ٕسميماف, حضارة العراؽ: ( (ٖٔ
 .ٖٛٗساكز, قكة آشكر: ( (ٕٖ
 .ٚٚٔباسؿ: سكاف بحر إيجة في العصكر القديمة: ( (ٖٖ
 ٖٜٔالمصدر نفسو: ( (ٖٗ
 .ٜ٘: ٜٛٗٔ, ٗباقر, مجمة سكمر, ـ( (ٖ٘
 .ٖٛـ: ٜٗٙٔحمكد, أىمية غزة التجارية في العصكر القديمة, دار القمـ, دمشؽ, مارديني: م( (ٖٙ
 .ٖٙ٘برستد, تاريخ مصر مف أقدـ العصكر إلى الفتح الفارسي: ( (ٖٚ
 .ٖٔٗ/ٔعبد الحميـ, مصر عبر التاريخ: ( (ٖٛ
 .ٖٔالسنكار, تاريخ فمسطيف عبر العصكر: ( (ٜٖ
 .ٕٛاآلشكرية: المينا: التطكرات السياسية لمدكلة ( (ٓٗ
 .ٖٓ٘ساكز, قكة آشكر: ( (ٔٗ
 .ٜٔٔعبد اهلل, االمبراطكرية اآلشكرية: ( (ٕٗ
 .ٙٙالعارؼ, تاريخ غزة: ( (ٖٗ
 .ٕٗحسيف, قصة مدينة المجدؿ كعسقبلف: ( (ٗٗ
 .ٕٗالمصدر نفسو: ( (٘ٗ
 .ٕٖالسنكار, تاريخ فمسطيف عبر العصكر: ( (ٙٗ
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 .ٛٓٔعصفكر, معالـ حضارات الشرؽ األدنى القديـ: ( (ٚٗ
 .ٖ٘: ٜٜٗٔمنذ فجر التاريخ كحتى سنة  شكفاني: المكجز في تاريخ فمسطيف السياسي( (ٛٗ
 .ٗٙالمصدر نفسو: ( (ٜٗ
 .ٕٔتاريخ فمسطيف عبر العصكر: ( (ٓ٘
 .ٖ٘شكفاني, المكجز في تاريخ فمسطيف: ( (ٔ٘
 .ٙٔالعارؼ, تاريخ غزة: ( (ٕ٘
 .ٜحسيف, قصة مدينة المجدؿ كعسقبلف: ( (ٖ٘
 .ٖٕٙمراسبلت العمارنة الدكلية: إسماعيؿ, ( (ٗ٘
 .ٖٕٙالمصدر نفسو: ( (٘٘
 .ٖٚٔاألحمد, تاريخ فمسطيف القديـ: ( (ٙ٘

 المصادر والمراجع:قائمة 
إبػػػراىيـ: نجيػػػب ميخائيػػػؿ, مصػػػر كالشػػػرؽ األدنػػػى القػػػديـ, دار المعػػػارؼ االسػػػكندرية,  -

 ـ.ٜٙٙٔ
العربية لمتربية حسيف: عبد الرحيـ أحمد, قصة مدينة, المجدؿ كعسقبلف, المنظمة  -

 كالثقافة كالعمكـ, دائرة الثقافة بمنظمة التحرير الفمسطينية.
 ـ.ٜٔ٘ٔالعارؼ: عارؼ, تاريخ القدس, دار المعارؼ, مصر,  -
 ـ.ٜٙٛٔ, ٗالدباغ: مصطفى مراد, ببلدنا فمسطيف, دار الطميعة, بيركت, ط -
 ـ.ٕٜٜٔشقير: نعكـ, تاريخ سيناء القديـ, مؤسسة ىنداكم, بيركت,  -
ماف: عامر كآخركف, محاضرات في التاريخ القديـ, كمية اآلداب, جامعة المكصؿ, سمي -

 مركز البحكث اآلثارية كالحضارة.
حتػػي: فيميػػب, تػػاريخ سػػكريا كلبنػػاف كفمسػػطيف, ترجمػػة: جػػكرج حػػداد, دار الثقافػػة,  -

 ـ.ٜٛ٘ٔبيركت, 
 ـ.ٜٜٔٔبكرتر: ىارفي, مكسكعة مختصر التاريخ القديـ, مكتبة مدبكلي, القاىرة,  -
ديجػػػكرج: جيػػػرار, دمشػػػؽ فػػػي عصػػػكر مػػػا قبػػػؿ التػػػاريخ, ترجمػػػة: محمػػػكد مػػػاىر طػػػو,  -

 ـ.ٕ٘ٓٓالمجمس األعمى لمثقافة, مصر, 
عمػػػي: رمضػػػاف عبػػػده, حضػػػارة مصػػػر القديمػػػة منػػػذ أقػػػدـ العصػػػكر حتػػػى نيايػػػة عصػػػر  -

 االسرات الكطنية, المجمس األعمى لآلثار, القاىرة.
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محمػػد عبػػد اليػػادم, الييئػػة المصػػرية العامػػة ج. ككنتنػػك, الحضػػارة الفينيقيػػة, ترجمػػة:  -
 ـ.ٜٜٚٔلمكتاب, القاىرة, 

 ٗٔمػػف القػػرف  -كثػػائؽ مسػػمارية –اسػػماعيؿ: فػػاركؽ, مراسػػبلت العمرنػػة الدكليػػة  -
 ـ.ٕٓٔٓؽ. ـ, أنانا لمطباعة كالنشر, دمشؽ, 

محمػػػد: جييػػػاف عػػػزة, اخبػػػار مممكػػػة أمػػػكرك فػػػي النصػػػكص األكاديػػػة, المديريػػػة العامػػػة  -
 .ٕاحؼ, دمشؽ, لآلثار كالمت

الجمػػؿ: زينػػب أحمػػد, الحثيػػكف كالفراعنػػة فػػي األلػػؼ الثػػاني قبػػؿ المػػيبلد, دار النيضػػة,  -
 ـ.ٖٜٛٔمصر, 

سػػػعد اهلل: محمػػػد عمػػػي, تػػػاريخ الشػػػرؽ األدنػػػى القػػػديـ, مركػػػز االسػػػكندرية لمكتػػػاب,  -
 ـ.ٕٔٓٓمصر, 

سػػػػميماف: عػػػػامر كآخػػػػركف, محاضػػػػرات فػػػػي التػػػػاريخ القػػػػديـ, كميػػػػة اآلداب, جامعػػػػة  -
 المكصؿ, مركز البحكث اآلثارية كالحضارة.

باسؿ: محمكد حسف, سكاف بحػر إيجػة فػي العصػكر القديمػة, مطبعػة الػكعي, دمشػؽ,  -
 ـ.ٜٚٙٔ

 .ٜٛٗٔ, ٗباقر, مجمة سكمر, ـ -
مػػػػارديني: محمػػػػكد, أىميػػػػة غػػػػزة التجاريػػػػة فػػػػي العصػػػػكر القديمػػػػة, دار القمػػػػـ, دمشػػػػؽ,  -

 ـ.ٜٗٙٔ
اسية لمدكلة اآلشكرية, رسالة ماجسػتير, جامعػة المينا: رشا ثامر مزىر, التطكرات السي -

 ـ.ٕ٘ٓٓق/ ٕٙٗٔبابؿ, كمية التربية, 
 ـ.ٜٔ٘ٔالعارؼ: عارؼ, تاريخ القدس, دار المعارؼ, مصر,  -
حسيف: عبد الرحيـ أحمد, قصة مدينة, المجدؿ كعسقبلف, المنظمة العربية لمتربية  -

 ينية.كالثقافة كالعمكـ, دائرة الثقافة بمنظمة التحرير الفمسط
عصفكر: أبػك المحاسػف, معػالـ تػاريخ الشػرؽ األدنػى القػديـ, دار النيضػة العربيػة,  -

 ـ.ٜٔٛٔبيركت, 
شػػكفاني: إليػػاس, المػػكجز فػػي تػػاريخ فمسػػطيف السياسػػي منػػذ فجػػر التػػاريخ كحتػػى سػػنة  -

 ـ.ٜٜٙٔـ, مؤسسة الدراسات الفمسطينية, بيركت, ٜٜٗٔ
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