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Abstract
In most of the cases, the map of any region might change due to the
international relations which regulate its politics. This is clearly true
in regard to the Middle East as it is one of the main current issues
today in all relations between countries. This issue has prompted
many researchers to write about it since dealing with these issues
can only be possible through reflecting upon the past. Based on this
view point, the current research entitled, The Egyptian Phoenician
Relations during the Eighteenth Dynasty (1320-1567 B.C.), is
concerned mainly with this period in which various movements were
witnessed as a result of the international circumstances which the
region was affected and influenced by, especially since Egypt and the
Phoenician cities are strong competitors in the region. The researcher
assumed that the commercial relations that linked the two parties
are of a clear impact in developing various relations; political,
economic, social and military and others. Thus, this is what can be
described as the effect and influence between the ancient
civilizations.
Key words: relations, Eighteenth Dynasty, The Phoenicians.
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العالقاث المصريت الفينيقيت زمن األسرة الثامنت عشرة  0651-0231ق.م
هيفاء عبدالرحمن الشعافي
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الملخص
حخغٍش فً انكزٍش يٍ األحٍاٌ خاسطت أي يُطمت َخٍجت انعاللاث انذٔنٍت انخً
سٍش دفت انسٍاساث داخهٓأْ ،زا يا ٌحذد اٌَ يع يُطمت انششق األٔسظ،
ح ُ ِّ
انزي ٌُعذ انٍٕو يٍ انمضاٌا انحاضشة فً كم انعاللاث بٍٍ انذٔل ْٕٔ ،يا دفع
انعذٌذ يٍ انبحاد إنى انكخابت عُّ ،إر أٌ انٕلٕف عُذ ْزِ انمضاٌا ٔيعانجخٓا ال
ٌخى إال يٍ خالل انعٕدة إنى انًاضً ٔيٍ ْزا انًُطهك جاء عُٕاٌ ْزا انبحذ
انعاللاث انًصشٌت انفٍٍُمٍت صيٍ األسشة انزايُت عششة  0651-0231ق.و،
باعخباسْا انفخشة انخً شٓذث حشكت احصال يخخهفت ٔ ،رنك ٔفك انظشٔف انذٔنٍت
انخً أرشث ٔحأرشث بٓا انًُطمت خاصتٔ ،أٌ يصش ٔانًذٌ انفٍٍُمٍت حُعذاٌ
يُافساٌ لٌٕاٌ فً انًُطمتٔ ،لذ افخشضج انباحزت أٌ انعاللاث انخجاسٌت انخً
سبطج بٍٍ انطشفٍٍ كاَج راث أرش ٔاضح فً حطٕس انعاللاث انًخخهفت سٕاء
سٍاسٍت أٔ الخصادٌت أٔ اجخًاعٍت أٔ عسكشٌت ٔغٍشْا  ْٕٔ ،يا ٌُذسس ححج
انخأرٍش ٔانخأرش بٍٍ انحضاساث انمذًٌت.
الكلماث المفتاحيت ،انعاللاث ،األسشة انزايُت عششة ،انفٍٍُمٍٍٍ.

المدخل:
ٌعتبر تارٌخ مصر والمدن الفٌنٌمٌة ،من المإثرات المهمة فً التارٌخ اإلنسانً ،فً العصور المدٌمة،
إذ تشكلت فً منطمة الشرق المدٌم لوى عدٌدة ،كان لها أثرها فً المجاالت المختلفة سٌاسٌة كانت أم
التصادٌة أم اجتماعٌة أم دٌنٌة أم ثمافٌة ،مما غٌّر من خارطة المنطمة السٌاسٌة ،إال أن ما ٌهم الباحثة
هنا هو ذلن التؤثٌر الذي ولع بٌن كل من مصر والدوٌالت الفٌنٌمٌة التً نشؤت على الساحل الفٌنٌمً.
تُعد المعلومات التً أُخذت عن الجانب المصري وفٌرة نوعا ً ما ،وإن شابها الكثٌر من المبالغة
عرف عن الفٌنٌمٌٌن ،الذٌن لم ٌدونوا من تارٌخهم إال الشًء الملٌل ،إذ تعرض
والتهوٌل ،بعكس ما ُ
أكثره إلى الحرق ،والتلف؛ لذا وجب على الباحثٌن استمساء المعلومات من مصادر أخرى مثل
النموش ،والسجالت المصرٌة ،واآلشورٌة ،التً من خاللها ٌمكن معرفة لوة ،وضعف المدن الفٌنٌمٌة؛
بسبب الح مالت التً كانوا ٌرسلونها إلٌها ،والتً تنوعت أهدافها مابٌن غازٌة ،ومإدبة ،ومستعرضة.
ٌضاف إلى ذلن الكتابات اإلغرٌمٌة مثل ملحمتا اإللٌاذة ،واألودٌسا ،وأٌضا ً كتابات هٌرودوت الذي
ودون ما شاهده فٌها ،ومع كل ذلن فإن ما كُتب فً هذه المصادر ٌتم أخذه بحرص،
زار مدٌنة صورّ ،
وتفحص ،وتدلٌك ،ألن بعض كتاباتهم تخلو من عدم المصدالٌة فً بعض األحٌان ،ومع ذلن فإن
األمر ال ٌخلو من وجود بعض المصادر ،ومن أهمها مراسالت تل العمارنة ،وهً عبارة عن رسائل
تبادلها عدد من ملون األسرة الثامنة عشرة المصرٌة مع ملون ممالن الشرق المدٌم ،وأمراء المدن
الفٌنٌمٌة ،خالل المرن الرابع عشر ق.م.
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تهدف هذه الدراسة فً توضٌح أهمٌة السلطة والسٌطرة التجارٌة فً تلن الفترة من تؤثٌر على
الجوانب األخرى وأهمها العسكرٌة التً ربطت كال الطرفٌن ،وأن هذه العاللات كان لها أثرها
الكبٌر ،على المحٌطٌن بهما ،كما تهدف إلى تبٌان األسبـــــاب والدوافع التً أدت إلى وجود عـــاللات
بٌن الجــــانبٌن المصري ،والفٌنٌمً ،وحمٌمة دوافع التواجد المصري فً المنطمةٌ .تمثل اإلطار
المكانً فً الساحل السوري الفٌنٌمً الضٌك ال ُمطل على البحر المتوسط الذي تفصله من ناحٌة
الشرق حٌث توجد الصحراء سلس لة جبال ،أما من ناحٌة الجنوب فٌفصله مرج ابن عامر وجبل
الكرمل عن فلسطٌن فً حٌن ٌفصله عن آسٌا الصغرى من جهة الشمال جبال طوروس ،أما مصر
تمتد أراضٌها من البحر المتوسط شماالً ،حتى النوبة جنوباً ،ومن صحراء سٌناء شرلا ً حتى صحراء
لٌبٌا غربا ً .كما استخدمت الباحثة ا لمنهج التارٌخً للوصول إلى الحمٌمة التارٌخٌة التً تسعى الباحثة
إلى وصولها .ربطت ِكالَ الجانبٌن المصري والفٌنٌمً خالل حكم األسرة الثامنة عشر عاللات
سٌاسٌة شابها الكثٌر من الغموض والتعمٌد ،بحٌث ٌصعب على الباحث فً كثٌر من األحٌان الوصول
إلى ماهٌتها ،والتعـــر ف علٌها؛ لذلن لسمت الباحثــة هذه الفترة إلى خمس مراحل زمنٌة المرحلة
األولى تمتــد من 0651- 0616ق.م ،وهى تبدأ بحكم أحمس األول وتنتهى بموت الملكـــــة
حتشبسوت ،المرحلة الثانٌة من 0616-0651ق.م ،وهً التً تبدأ بحكم تحتمس الثالث وتنتهً
بمـــوت تحتمـس الرابع ،المرحلة الثالثــة من 0211-0616ق.م ،وتسمى فترة العمارنة ،وٌمثلها حكم
امنحوتب الرابع ،وتنتهً بموت حور محب ،المرحلة الرابعة من 0016 -0211ق.م ،وتمتــــد من
حكـــــم سٌتً األول وتنتهً بموت الملكة تاوسرت ،المرحلة الخـــــامسة وتمتد من 0116-0016
ق.م ،وتبدأ من حكم ال ملن ست نخت ،وتنتهً بموت الملن رعمسٌس الحادي عشر( .سعد هللا،
 ،3110الصفحات ٌُ )50-51عد أحمـــس األول( 0665-0611ق.م) ،هو المإسس األول لؤلسرة
الثامنة عشرة ( 0231-0651ق.م) وله دور كبٌر فً طرد الهكسوس من مصر ،ومالحمتهم حتى
الجنوب الفٌنٌمً ،كما ٌُنسب له تنظٌم ا لبالد ،من الفوضى التً سادتها ،حٌث عمل عـلى إعــادة
التنظٌم اإلداري ،وتشــٌٌد العمــائر الدٌنٌة ،والجنائزٌة ،وكان تركٌزه على إعادة التنظٌم الداخلً
لمصر (جرٌمال ،0112 ،الصفحات  ،)361-361إذ أدخل أنظمة إدارٌة جدٌدة ،ومن ذلن اإلدارة
المالٌة ،حٌث جعلها تحت إشراف ه المباشر ،فً حٌن وزع اإلدارات األخرى على الموظفٌن العاملٌن
فً دٌوان الحكومة( .برستد ،0115 ،صفحة )066
أما حمالته العسكرٌة ،فمد كان الغرض منها مالحمة الهكسوس ،الذٌن كانوا ٌسٌطرون على العدٌد من
المدن الفٌنٌمٌة ،والفلسطٌنٌة ،مكونٌن فٌهما طبمة إلطاعٌة حاكمة ،تتمركز فً ٌدها الثروة ،وكان
تنظٌمهم فٌهما تنظٌما ً ضعٌفا ً ٌغلب علٌه السمة العسكرٌة( .حتى ،0160 ،صفحة )061
تمكن أحمس األول من االستٌالء على بعض تلن المدن الفٌنٌمٌة؛ لتكون لاعدة عسكرٌة له فً أعماله
الحربٌة ضد الهكسوس ،وفً الولت نفسه اهتم ببالد النوبة ،وتمكن من االستٌالء علٌها ،وإعادتها إلى
حكم مصر ،وبسط نفــوذه علٌها حتى الشالل الثانً حســـب ما ٌرجح (زرلانة و شكري ،د.ت،
صفحة ،) 011وٌبدو أنه توجه إلٌها فً حملة أخرى ،بعد ظهور عدة ثورات ضد حكمه؛ لتعود من
جدٌد تحت سٌطرته ،مإسسا ً فٌها وظٌفة جدٌدة هً نائب الملن  ،وأضحى لهذه الوظٌفة أهمٌة كبٌرة
طوال فترة الدولة الحدٌثة( .إبراهٌم ،3116 ،الصفحات  .)21-21أدرن أحمس األول وجنوده ،أثناء
مطاردتهم للهكسوس فً فلسطٌن ،وفٌنٌمٌا حجم الثروة التً تتمتع بها المنطمة ،مما شجع الكثٌرٌن
لالنضمام للجٌش طمعا ً فً الغنائم التً سٌحصلون علٌها ،وبهذا زادت لوة الجٌش المصري ،وبه
توسعت حدود الدولة المصرٌة كما سٌُالحظ فٌما بعد( .سٌف الدٌن ،علً ،و هاشم ،0111 ،صفحة
)11
اتجه أحمس نحو فٌنٌمٌا للمرة األخٌرة ،فً العام العشرٌن تمرٌباً ،من حكمه لكً ٌمضً على ما تبمى
من الهكسوس  ،ووصل حتى جاهً ،فً شمال فلسطٌن وفٌنٌمٌا ،وعاد منها بؤسرى عملوا فً محاجر
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األحجار الجٌرٌة فً منف ،وتذكر النموش "إن الخوف الذي ٌثٌره ،كان ٌمؤل بالد سورٌا ،والمبائل
التً كانت تمترب منه بخطى ٌملإها الخوف ،وتسرع إحداها وراء األخرى فً صالة االجتماعات".
(علً ر ،.تارٌخ مصر المدٌم ،3110 ،الصفحات )55-56
وبهذا ٌكون أحمس األول ،لد أجلى الهكسوس عن المناطك التً لجؤوا إلٌها ،وطردهم من عموم
فٌنٌمٌا وفلسطٌن ،وهنان نص ٌعود إلى العام الثانً والعشرٌن من حكمه أشٌر فٌــــــه إلى استخدام
المصرٌٌن ستة ثٌــران فً محـــــاجر المعصرة جلبت من بـــــالد فنخو (أي بناة السفن) وهم
الفٌنٌمٌون " الحجر مسحوب بماشٌة مما استولى علٌه جاللته من أرض الفنخو"( .مهران،0116 ،
صفحة )301
خلفـــــــه على العرش ابنه امنحوتب األول (0635- 0665ق.م) ،الذي استمرت فتــــــرة حكمه
ألكثر من  30عاماً ،وحـــــــذا حذو أبٌه فً تشٌـٌد المعــــــابد ،وال ٌُذكــــــر له نشاط عسكري باتجاه
المــــــدن الفٌنٌمٌة ،إال فً نمشٌن اثنٌن األول وهو ما ذكره أحد موظفٌه على ممبـــــرته ،حٌن
نمـــش لفظة مٌثان ،وهى إحدى الدول الناشئة فً منطمة الشرق المدٌم ،وبدأت تنافس الحكم المصري
فً المنطمة ،والنمش الثانً عن بالد لـــــدمى ،وهـــً جزء من فلسطٌن أو شرق األردن (علً ر،.
تارٌخ مصر المدٌم ،3110 ،صفحة  ،)11رغم أن خلٌفته على العـــرش تحتمس األول (- 0636
 0603ق.م) ،أعلن أن حـــدود مصر تمتد حتــــى نهـــر الفرات ،مما رجح توجه حمـــــــــالت
عسكرٌة من لبـــل امنحوتب األول إلى تلن المنــــاطك خصوصا ً أن أحمــــــس األول ،لم ٌصل إلٌها
(فٌركوتٌر ،0112 ،الصفحات  ،)011-011وٌتضح ذلن من األلماب التً اتخذها امنحوتب األول،
التً ٌستدل منها أنه كان له حروبه ،ومعاركه سواء فً آسٌا أو النوبة ،وحتى الغرب مع المبائل
اللٌبٌة ،على الرغ م من عدم وجود دالئل لوٌة على اتجاهه نحو آسٌا خاصة (فٌركوتٌر،0112 ،
الصفحات  ،) 31-35وبالتالً أحاط نشاطه العسكري فً آسٌا ،وخاصة مع المدن الفٌنٌمٌة بعض
الغموض ،وال ٌعرف ما إذا كان لد وصل إلى تلن المناطك ،أو على األلل تو ّجه إلٌها ،أم ظل األمر
ممتصراً على المناطك الوالعة إلى الجنوب من فٌنٌمٌا ،أي فلسطٌن ،فالمصادر التً عُنٌت بهذه
األخبار للٌلة جداً ،وال تكاد تذكر عن تحركاته شٌئاً ،غٌر أن هذا ال ٌعنً أنه لم ٌمم بحملة عسكرٌة
نحو الجنوب الفٌنٌمً ،حٌث وصل إلى مدٌنة بٌبلوس ،بل أنه ربما لام بحملة أخرى ،وربما لصد منها
االستعراض العسكري ،حٌث اتجه إلى نوخاشً شماالً( .شوال ،3116 ،صفحة )016
خلفــه تحتمـــس األول الذي اشتـرن معه فً توجٌه حمالت عسكـرٌة ،نحو بالد النــوبة ،واختلــف
معه فً دخوله لساحة السٌـاسة الدولٌة ،خصوصا ً بعد ظهـور المٌثــانٌٌن ،والحٌثٌٌن كموتٌن منافستٌن
لمصر( .عبدالحلٌم ،0110 ،صفحة )065
ٌُعتبر تحتمس األول من الملون المحاربٌن ،الذٌن لادوا حمالتهم العسكرٌة بؤنفسهم ،كما اعتبره عدد
من المإرخٌن بؤنه هو الذي وضع حجر أساس دولة مصر فً آسٌا ،وجعلها صاحبة نفوذ لوي فٌها؛
وذلن عن طرٌك توجٌه حمالت عسكرٌة نحو فلسطٌن ،للسٌطرة علٌها ،واالنطالق منها نحو سورٌا
ودافعه فً ذلن عدة أسباب منها إصراره على تحمٌك بطوالت تجعل منه لائداً لوٌا ً خالداً سٌاسٌاً،
وعسكرٌاً ،وإحساسه بمكانة مصر الكبرى ،والتً ٌجب أن تكون األلوى سٌاسٌاً ،وعسكرٌا ً فً ظل
المتغٌرات ،والظروف الدولٌة السائدة فً المنطمة ،باإلضافة إلى فً الحصول على ثروات المنطمة
(شوال ،3116 ،صفحة )015
لاد تحتمس األول جٌشه ال ُمعد إعدادا ً جٌداً ،خارج الحدود المصرٌة إلى آسٌا ،إذ استطاع أن ٌفرض
عن طرٌمه سٌطرته على المناطك الجنوبٌة الوالعة فً غرب آسٌا ،كذلن توغله فً سورٌا دون
مماومة ثم تم دمه نحو األحراش العلٌا للفرات فً بالد الرافدٌن ألول مرة فً التارٌخ الفرعونً ،ولد
ُخلد هذا االنتصار بلوحة نصر على ضفاف نهر الفرات ،هذا النهر الذي أدهش المصرٌٌن إذ كانوا ال
ٌعرفون إال نهر النٌل الذي ٌسٌر من الجنوب إلى الشمال ،فً حـٌن أن نهر الفرات ٌسٌر من الشمال
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إلى الجنوب ،وكــانوا ٌتحدثون عن المٌاه المملوبة التً تتدفك جنوباً ،وبهذا أسموه بالمٌاه المملوبة،
وبهذا تحددت معالم السٌاسة الخارجٌة لمصر لعدة سنوات( .شتٌندورف ،0111 ،الصفحات )61-65
اندفع عدد من الملون المصرٌٌن نحو سٌاسة توسعٌة فً بالد آسٌا ،حٌث أصبحت مصر فً هذه
الفترة من ألوى الموى العسكرٌة الموجودة فً آسٌا ،وحممت انتصارات كبٌرة ،إذ تمٌزت األسرة
الثامنة عشرة ،بالنجاح فً السٌاسة الخارجٌة ،وتحمٌك سٌاسة التوسع ،وسمٌت بفترة تكوٌن مناطــــك
النفوذ المصري حٌث ٌُعد تحتمس األول ،هو من وضع أساس هذه التوسعـات ،ولعله كان السبب فً
نجاحها ،واستمرارها لفترة ما( .السٌد ،د.ت ،الصفحات )61-61
خالف عدد من المإرخٌن الرأي المائل بؤن تحتمس األول هو واضع حجر أساس تلن التوسعات ،فمد
وصفوا حمالته بؤنها مجرد غارات على المتمردٌن ،والغرض منها استعراض لواته على المدن
الفٌنٌمٌ ة ،والتملٌص من لوتها ،خاصة الوالعة على الساحل الفٌنٌمً (شوال ،3116 ،صفحة ،)011
غٌر أن الباحثة تخالف هذا الرأي ،وتستدل على ذلن ما ذكره شوال بؤن هنان مدن فٌنٌمٌة ورد ذكرها
فً سجالت تحتمس األول منها لطنة ،وٌمخد (شوال ،3116 ،صفحة  ،)06وبالتالً فهً تعد دلٌل
على وصول لواته إلٌهما .انتمل حكم مصر إلى تحتمس الثانً ( 0616 _0603ق.م) ،وذلن بعد
صراع على العرش مع أخته ،وزوجته حتشبسوت ،ولام بتوجٌه حمالت عسكرٌة نحو النوبة ،وكذلن
نحو بالد الفٌنٌمٌٌن ،وفلسطٌن بعد أن ظهرت ثورة ضده فً محاولة للتخلص من حكمه هنان؛
لٌنتصر علٌها وٌدعم حكمه أكثر ،وذكر المائد أحمس بن آبانا ،فً نمش على جدران ممبرته بمنطمة
الكاب ،أن تحتمس الثانً توجه بنفسه إلخضاع لبائل الشاشو ،وهم البدو من سكان شمال شرق
وجنوب فلسطٌن ،الذٌن استغلوا الثورات التً لامت ضد الحكم المصري ،حــٌث عملوا على لطع
الطرق أمام المو افل ،ولد تمكن من أسر العدٌد منهم (أدٌب ،تارٌخ وحضارة مصر المدٌمة ،0111 ،
الصفحات  ،) 056-056وترى الباحثة أن انشغال تحتمس الثانً بالصراع ضد شمٌمته وزوجته على
العرش أثّر فً تحركاته نحو توسٌع الحكم المصري ،الذي لد سبمه إلٌه تحتمس األول ،لذا لم تتعد
حمالته إلى فلسطٌن حملة واحدة ٌ .تبٌن من خالل تكرار الحمالت التً ٌموم بها الجٌش المصري،
سواء نحو الشمال أو الجنوب ،ثم عودته إلى ثكناته عندما ٌنتهً كل شًء ٌدل على ضعف سٌاسة
الخطة العسكرٌة ،وأن الهدف األساسً من ذلن هو تؤمٌن الطرق التجارٌة فمط ،والمحافظة على
الحدود ،وٌس تدل على ذلن بالحصون المخصصة لحراسة الطرق( .علً ر ،.تارٌخ مصر المدٌم،
 ،3110صفحة )16
وصف بعض المإرخٌن حال مصر بعدما استلمت حتشبسوت ( 0613-0612ق.م) العرش بالسالم
والهدوء ،وذلن بعد عصر اندلعت فٌه الحـروب ،ولد استلمت الحكم بعد صراع مع تحتمس الثانً،
ومن ثم تحتمس الثالث ،الذي استغلت صغر سنه ،إذ لم ٌتعد 05عاماً ،فمد استطاعت أن تكون الوصٌة
علٌه وتزوٌجـه من ابنتها ،ولكً تفرض حكمها على معارضٌها ،صورت نفسها فً التماثٌل على أنها
رجل فً جسد امرأة ،كما عملت على إضفاء المدسٌة على نفسها ،بؤنها من نسل اآللهة( .صالح و
مختار ،موسوعة تارٌخ مصر عبر العصور ،0111 ،صفحة )055
اتبعــت حتشبسوت سٌاسة العاللات الودٌة مع جٌرانها ،وحاولت جاهدة االبتعاد عن الحروب ،حٌث
سعت نحو تحسٌن التصاد مصر ،من خالل إعادة فتح مناجم النحاس فً شبه جزٌرة سٌناء ،كما
عملت على توجٌـــــــه رحـالت تجارٌة نحو بالد بونت ،وذلن فً العام التاسع من حكمها ،حٌث
كانت تعود محملة بالمواد الثمٌنة والحٌوانات المتنوعة ،بعكس خلٌفها تحتمس الثالث الذي اتبع سٌاسة
حربٌة خارجٌة؛ لتوسٌع حدود مصر ،وضمان السٌطرة على طرق التجارة ،وعلى الرغم من أن هذه
السٌاسة كان لها تؤثٌرها الجٌد على التصاد مصر ،حٌث عاد علٌها بالرفاهٌة؛ إال أن هذا النهج الذي
اتبعته حتشبسوت ،أثّر على لوة ونفوذ مصر فً الخارج ،مما شجع عدد من أمراء المدن الفٌنٌمٌة،
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على الثورة ضدها للتخلص من الحكم المصري ،حٌث اتخذوا من مدٌنة لادش ممرا ً لهم( .صالح،
الشرق األدنى المدٌم مصر والعراق ،3103 ،الصفحات )315-311
وفً الحمٌمة تحتاج الفكرة المـــائلة بؤن حتشبسوت كانت ملكة مسالمة إلى تعدٌل بسٌط ،فمن الواضح
أن فترة حكمها لم تخـــ ُل من بعض النشاطات العسكرٌة ،وإن كـانت للٌلة ومحـدودة ،ومن ذلن ما
وصـل من نمـــوش تتعلك بها وتبٌن مولفها من ال عالم الخارجً ،وعلى الرغم من المبالغة التً حوتها
تلن النموش وهذا شًء معتاد عند فراعنة مصر ،إال أن ذلن ال ٌنفى ولوع بضع غزوات ،وربما
لجؤت إلى الموة فً حال فشل الوسائل السلمٌة ،أو ظهور بوادر تمرد ،كذلن حمالت تجارٌة نحو
الشمال إلى مدٌنة بٌبلوس تحدٌدا ً للحصول على خشب األرز( .ردفورد ،3116 ،الصفحات -026
)021
تنتهً الفترة األولى من التمسٌم بوفاة حتشبسوت ،التً ٌبدو من خالل تتبع تارٌخها أنها كانت فترة
استمرار داخلً ،حٌث عمل ملون هذه الفترة على دعم االستمرار داخـل مصر ،وإصالح ما أفسده
الهكسـوس ،ولم تتعــــد عاللاتهم ال خارجٌة أكثر من محاوالت لممع ثورة معٌنة ،أو إرسـال رسالة
تهدٌد ،كمـا أن أغلب الحمـالت لصد منها حفظ األمن على حـــدود الدولة وطرق التجـارة .
الفترة الثانٌة وهى الفترة التً تكونت فٌها الدولة المصرٌة الحدٌثة ،فمع تولً تحتمس الثالث (-0616
 0661ق.م) عرش مصر ،الذي اُعتبر من ملوكها األلوٌاء ،وٌُإخذ علٌه انتمامه من حتشبسوت
وأعوانها ،ومن ذلن تحطٌم تماثٌلها ومحو آثارها ،ولتل أنصارها ،واجه تحتمس الثالث ،عٌوب
السٌاسة الخارجٌة التً انتهجتها حتشبسوت خاصة وأن األوضاع السٌاسٌة فً آسٌا الصغرى بدأت
تتغٌر إذ ظهرت الثورات المض ادة للنفوذ المصري فً المنطمة ،مدعومة من الموة المٌثانٌة( ،أدٌب،
تارٌخ وحضارة مصر المدٌمة ،0111 ،صفحة  )055التً كانت تشكل خطراً كبٌرا ً على الطرق،
وتحكمها فً المداخل التً ٌؤتً منها المهاجرون ،سواء فً شمال سورٌا أو أطراف بالد الرافدٌن،
منذ أواخر عهد حتشبسوت ،وخالل بداٌة حكم تحتمس الثالث ،وبلغ عدد األمراء الثائرٌن حوالً 221
أمٌراً ،مما جعلها تمتد على نطاق واسع ،وٌصبح لها لادة ،ومن أهمهم حكام مدٌنتً لادش ومجدّو،
اللذان عمدا تحالفا ً مع دولة المٌثانٌٌن( .سعد هللا ،3110 ،صفحة )36
تو ّجـــه تحتمس الثالث بجٌشه إلى مدٌنة مجدّو فً فلسطٌن ،مبتدئا ً من مدٌنة ثارو ،لرب مدٌنة
المنطرة ،وعبر منها إلى غزة فً فلسطٌن ،حٌث احتفل فٌها بالسنة الثالثة والعشرٌن من حكمه؛ لٌنتمل
بعدها إلى ٌحم ،الوالعة على المنحدرات الجنوبٌة ،لسلسة جبال الكرمل ،وهو ٌعتبر مص ّد لوي للموات
المصرٌة ،التً ترغب فً استكمال طرٌمها نحو مدٌنة مجدّو ،فٌتولف تحتمس الثالث وجٌشه فٌها،
إلعداد خطة عسكرٌة محكمة للمضاء على المتآمرٌن على حكمه ،لٌتخذ الطرٌك المتجه من ٌحـــــم،
إلى مدٌنة عارونا (ممر عارونا)( ،أدٌب ،تارٌخ وحضارة مصر المدٌمة  ،0111 ،الصفحات -055
 )051مخترلًا الجنوب الشرلً لمجدّو ،لٌتواجه مع الجٌوش المجتمعة فٌها عام  0651ق.م ،وٌنتصر
علٌها ،وٌهرب أمٌر لادش منها ،فتتوالى الحمالت بعد ذلن على المنطمة ،وتتعدد أهدافها ،وأغراضها
منها إلخافة المدن الوالعة فً الشمال ومنها لجمع الجزٌة المترتبة علٌها ،أٌضا ً تدمٌر سلطة المٌثانٌٌن
الذٌن كانوا ٌسعـون جاهــدٌن للسٌطـرة على المدن الفٌنٌمٌة ،من خالل تحرٌضهم على الثورات
المستمرة ضد مصر الفرعونٌة( .سعد هللا ،3110 ،الصفحات )365-366
هذا التحالف الذي لُضى علٌه نهائٌا ً فً معركة مجدّو سبمه العدٌد من الحمالت التً بلغ عددها سبع
عشرة حملة ،للمضاء علٌه نهائٌاً ،ولتتمكن مصر بعدها من بسط سٌطرتها على بلدان الشرق،
واختلفت أهمٌة هذه الحمالت ،فبعضها كان مجرد حمالت تفمدٌة مسلحة ،وبعضها اآلخر غارات
ك؟ أم أن األمر
تؤدٌبٌة محدودة ،السإال هنا هل كانت حمالته هذه وفك تخطٌط استراتٌجً مسب ٍ
مترون للظروف المح ٌطة؟ هذا السإال بحاجة إلى وثائك لٌتم اإلجابة عنه بشكل دلٌك ،غٌر أن
تحتمس ،شرع ٌُإمن لجٌشه لواعد لوٌة ،حتى استطاع أن ٌمضً على التحالف( .فبركوتٌر،0112 ،
صفحة )003
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استسلم عدد كبٌر منهم ،وطلبوا العفو من تحتمس الثالث حٌث لدموا له الكثٌر من الهداٌا ،والخٌول
مما بل ذلن ،مما زاد من ثروة تحتمس الثالث ،وجنوده ،خاصة مع الغنائم التً استولوا علٌها بعد
سموط مدٌنة مجدّو ،ومنها عجالت حربٌة ،وخٌول ،وأغنام ،وكمٌات كبٌرة من الذهب والفضة ،ولم
ٌتمكن المإرخون من تمدٌرها؛ ألن الكاتب األصلً للنص أضافها على ما تحصل علٌه المصرٌون
من المدن الفٌنٌمٌة األخرى( .سعد هللا ،3110 ،صفحة )365
خضع لسم كبٌر من الشرق األدنى لنفوذ تحتمس الثالث ،ولم تكن حمالته التسعة الالحمة ،إال للحفاظ
على المكاسب التً حممها فً المنطمة ،وعلــى الرغــم من لوة مصر فً فترة حكمه ،إال أنها كانت
دائما ً بحاجة إلى غارات مسلحة ،لدعم حكمها فً المناطك التً تسٌطر علٌها فمث ً
ال فً عام 0656
ق.م ،لام ك ٌل من أمٌري لادش وتونٌب ،الوالعة على ممربة من نهر العاصً إلى عمد تحالف جدٌد،
لمجابهة تحتمس الثالث لكنه تمكن من إنهائه ،واستعادة السٌطرة علٌهما( .فٌركوتٌر ،0112 ،صفحة
)006
كل ما سبك  ،كان له نتائجه اإلٌجابٌة على تحتمس الثالث  ،إذ التفتت الموى الكبٌرة فً ذلن الولت له،
واعتبروه ملكا ً مإثّرا ً فً سٌاسات الشرق المدٌم فؤرسلت كالً من بابل وآشور ،وٌضاف إلٌهم الحٌثٌون
هداٌا دبلوماسٌة للفرعون لكسب وده ،وتفادٌا ً لغارات مستمبلٌة من لبله  ،وحذت حذوهم كل من
لبرص وأالالخ ،باإلضافة إلى زٌادة الروابط بٌن مصر والمناطك الخاضعة لها ،فؤدى ذلن إلى تنمٌة
التجارة ،وتبادل السفارات بٌنها ،وسهولة التجارة مع الممالن المختلفة ،وبالتالً انتشرت الرفاهٌة فً
البالد ،ونهضت الفنون فازدهر فنا النحت والتصوٌر ،كما أن وفرة الموارد الثمٌنة المستوردة أنتجت
العدٌد من الصناعات المحلٌةُ ،وبنٌت المعابد ،وألحمت إضافات جدٌدة للمعابد المائمة( .ردفورد،
 ،3116صفحة )062
اتبع تحتمس الثالث ،سٌاسة كانت ذات تؤثٌر بعٌد المدى وهى جلب أمراء المناطك التً ٌسطر علٌها،
وهم صغارا ً فً العمر ،بحٌث ٌنشئوا فً البٌئة المصرٌة إلى أن ٌبلغوا السن ،التً ٌصبحون فٌها
مإهلٌن لخالفة آبائهم على الحكم ،وبهذا ٌضمن والئهم( .رمضان ،3116 ،صفحة  ،)601وهى خطة
تنم عن امتالكه لدهاء سٌاسً كبٌر ،ولد اتبع هذا األسلوب الكثٌر ممن جاء من بعده سواء على
المستوى المحلً أو الخارجً .كما عمد إلى سن طرٌمة جدٌدة لضمان الحكم إلبنه ،فمبل وفاته
بسنتٌن ،عمل على إشران ابنه امنحوتب الثانً ( 0636-0661ق.م) معه فً الحكم ،وهى سٌاسة
سبمه من الملون ،حتى ال ٌتكرر ما حدث له عندما تولى العرش ،توفى تحتمس
جدٌدة لم ٌتبعها من َ
الثالث وخلفه ابنه امنحوتب الثانً الذي شاركه الحكم ،ولد استغــلت المدن الفٌنٌمٌة هذا الظرف فً
محاولة منها للتخلص من الحكم المصري ،وذلن بالعودة إلى ثوراتها إال أنه لم ٌ ّمكنها من ذلن ،إذ
و ّجه إلٌها أولى حمالته العسكرٌة ،والتً كانت فً العام الثالث من حكمه ( 0661ق.م) ،وانتهت
باستٌالئه على لادش ،إال أن هذه الحملة لم تحسم الوضع بشكل نهائً( .جرٌمال ،0112 ،الصفحات
)311-311
ظهرت ثورة جدٌدة بتحرٌض من لرلمٌش ،مما اضطر امنحوتب الثانً إلرسال حملتٌن األولى فً
العام السابع من حكمــه(  0662ق.م )" ،زحف جاللته فً حملته الظافرة األولى إلى رتنو ،لٌوسع
حدود ملكه على حساب الخوارج ،ممن خالفوا أمره فلم ٌكد ٌبلغ شمس إدوم هنان.....أصبح مثل ست
فخر بها فً لحظة لصٌرة ،ثم عبر جاللته نهر العاصً وكؤنه اإلله رشب ،فلمح جماعة من السورٌٌن
مسلحٌن ،فانمض علٌهم وأخذوا ٌتسالطون بما فً ذلن لائدهم ،ثم بلغ جاللته أوغارٌت ،فؤفناهم
جمٌعاً ،ثم وصل جاللته بعد ذلن إلى لادش ،فخرج إلٌه أمٌرها مسالما ً وترن جاللته أهل المدٌنة
ٌمسمون بٌن ٌدٌه ٌمٌن الوالء ،وانطلك بعجلته الحربٌة نحو نشبو ،وكان وحٌداً ،ثم عاد بولت لصٌر
ٌجر  .....ستة عشر من أشرافها ،وعشرٌن ٌد ممطوعة  ،....وكان ذلن بعد أن سلمت المدٌنة ....
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واتجه فً طرٌمه إلى الوطن  ،.....ووصل جاللته إلى منف منشرحا ً "( .عبدالحلٌم،0110 ،
الصفحات )311- 311
أما حملتـــه الثانٌة فكانت فً العام التاسع مــن حكمه (  0660ق.م ) ،حٌث وصل إلى نهـر العاصً،
ما جعـــل عدد من أمـراء المناطك الثائرة مثل نهــارٌنا ،وجات ،وسنجرٌ ،مدمون الهداٌا ،وكذلن
فعلت مٌثــانً ألول مـــرة ،إذ أن الوضع فً المنطمة بدأ ٌتغٌر ،حٌث تطــورت لوة الحٌثٌٌن الذٌن
كانوا ٌسعون إلى توسٌع مناطك حكمهم ،فدفعها الخوف للجوء إلى مصر وهكذا أسفرت هاتٌن
الحملتٌن عن وضع نهاٌة للصراع المصري المٌثانً( .علً ع ،3110 ،.الصفحات )311-311
صل علٌها ،عن
ٌستدل من خالل النموش العائدة لحكم امنحوتب الثانً ،التً سجلت الهداٌا التً تح ّ
الوضع االلتصادي الجٌد ،والترف الذي عاشته المدن الفٌنٌمٌة ،ومما جاورها من مناطك ،فالهداٌا التً
لدمت دلت على وجود لصور ،وأبنٌة فخمة ،ولد كان من ضمن الهداٌا عربات حربٌة ،وهذا ٌعنً أن
الطرق كانت ُمعدة لهذه العربات ،وبالتالً فإن المدن الفٌنٌمٌة كانت مستعدة التصادٌاً ،ولكنها غٌر
مإهلة سٌاسٌا ً لخوض غمار الحروب( .الحورانً ،0111 ،صفحة )12
كما ٌبدو أن هنان عاللات ودٌة لامت بٌن امنحوتب الث انً ،وبابل فً زمن حاكمها كرإنداش حوالً
عام ( 0606ق.م) ،إذ تم تبادل السفارات بٌن الطرفٌن ،وما تبعها من هداٌا ،ولد م ّكنت هذه العاللة
السلمٌة الموافل التجارٌة التابعة لبابل ،من الدخول إلى فٌنٌمٌا ومصر ،واألناضول بسالم( .السعدي،
 ،3100صفحة )061
عمل امنحوتب الثانً على تسجٌل انتصاراته التً حممها فً ثالث لوحات األولى ُوجدت فً مٌت
رهٌنة ،والثانٌة فً معبد الكرنن ،والثــــــالثة فً معبد عمدا فً بالد النوبة( .عبدالحلٌم،0110 ،
الصفحات )311- 311
ُّ
انتهـى حكم امنحوتب الثانً بوفاته ،وتسلم ابنه تحتمــس الرابع (0601-0636ق.م) الحكم ،حٌث لام
بتوجٌه حملة عمب تسلُّمه العرش نحو آسٌا ،للمضاء على الثورة التً غالبا ً ما تموم بها المدن الفٌنٌمٌة،
لجس نبض الملن الجدٌد ،وٌبدو أٌضا ً كان هدفه من هذه الحملة ،هو السٌطرة على أخشاب األرز،
كذلن تو ّجه فً العام الثامن ( 0601ق.م) من حكمه نحو بالد النوبة؛ لٌمضً على ثورته (أدٌب،
تارٌخ وحضارة مصر المدٌمة  ،0111 ،صفحة )010
تمٌز تحتمس الرابع بمنهج سٌاسً متمثل فً عمد االتفالٌات ،حٌث عمــــد معاهدة مع الملن
المٌثــــــانً أرتتما األول ( 0211- 0611ق.م)،لٌشكلوا لوة لضرب الحٌثٌٌن الذٌن بدأ خطرهم
ٌستفحل فً ال منطمة ،مهدت هذه االتفالٌة لما ٌسمى بالزواج السٌاسً( ،الرحابنة ،د.ت ،صفحة )022
حٌنما ألدم فراعنة مصر على الزواج من أمٌرات غٌر مصرٌات ،فتزوج تحتمس الرابع من ابنة
عرفت عند المصرٌٌن باسم موت أم أوٌا ،وهً والدة امنحوتب الثالث( ،بركات،
الملن المٌثانً التً ُ
 ،3110الصفحات  ) 50-61وبموجب هذه االتفالٌة أصبحت الزوجة األجنبٌة زوجة رئٌسة بعكس ما
كان ٌحدث فً السابك ،ومنعت هذه االتفالٌة تحتمس الرابع ،من غزو مناطك شرق نهر الفرات بعد
ذلن عمد مع بابل صدالة مثل التً عمدها مع المٌثانٌٌن( ،برستد ،0115 ،الصفحات  )301-305ففً
هذا ا لولت كانت أحوال المنطمة ال تتطلب من تحتمس الرابع المٌام بحمالت حربٌة ،ومع ذلن سمى
نفسه فاتح سورٌا ،فالجزٌة المفروضة كانت تصل إلٌه كل سنة ،ولد تبٌّن من خالل رسالة ُكتبت بعد
فترة حكمهما ،أنه تم تحدٌد مناطك النفوذ بٌنهما ،فصارت أوغارٌت ،ومعظم مدن الساحل الفٌنٌمً
والعة فً نطاق النفوذ المصري( .اسماعٌل ،3111 ،صفحة )061
تمٌز حكمه بالرفاهٌة؛ لكثــرة األموال المتدفمة على مصر من الخارج ،خاصة بعد التخلص من
مشاكسات المٌثانٌٌن ،حٌث لوحـظ على األبنٌــــــة المشٌدة فً عهـــــده رفاهٌة ورلــة النموش
والرســوم ،أٌضا ً كثـــرة البعثات الدبلوماسٌة ،والتجارٌة ولد ُوصفت مصر فً ذلن الولت أنه كـــانت
تُسمع جمٌع لهـــجات العالم المدٌم فً شــــــوارعها داللة على السـالم واألمــن السائد فً تلن الفترة
(بركات ،3110 ،الصفحات  ،)50-61وبنهاٌة هـــذا الفرعون تنتهً الفترة الثانٌة من التمسٌم ،ومن
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خالل ما ذُكر فً السابك ،فإن تحتمس الثالث ،وامنحوتب الثانً تمكنا مـن المضـاء على الثورات
الفٌنٌمٌة ،ما ٌُفسر عدم وجود حمالت عسكرٌة كثٌرة نحو آسٌا فً زمن حكم امنحوتب الثانً ،وخلوها
فً زمن حكم تحتمس الرابع ما ٌدُل على وصول السلطة المصرٌة فً تلن المنطمة لمستوى كبٌر من
السٌطرة ،ما سهــــل من مهمة تحتمس الرابـع إذ كان علٌه فمط الحفـــاظ على مناطك النفوذ
المصري( .السٌد ،د.ت ،الصفحات )011-11
تبــــدأ الفترة الثالثة من التمسٌم السابك بحكم امنحـوتب الثالث ( 0211- 0601ق.م) ،الـذي لـــــم
تذكر لـه أي حمـــــلة ُو ِ ّجهــــــــت نحو فٌنٌمٌا حٌث كــــــــان حكـمه خالٌا ً من الحمـــــــــالت
العسكرٌة ،وربما ٌكون ذلن عائدا ً إلى السٌطرة المصرٌة الموٌة على الجزء الشمـــــــــالً ،خاصة
وأنه تــــــــزوج من أمٌرة مٌثانٌة تدعى جٌــلو هٌبا ،وهى ابنــــــــة الملن شوتارنا األول ،ولد
استمرت العاللات الجٌدة ،حتى مع لدوم الملن المٌثانً توشــاراتا ،الذي لـــــدم ابنته توداخٌبا هدٌة
له ،مـــا سهــــــــل العـــــاللات بـــــــٌن الطرفٌن كما أنه تـــــــــــزوج من أمٌـرة بابلٌــة،كما
ٌُستنتـــــــج مــــــن رســـــــائل تل العمـارن ة التً أرســلها أمراء المـــــــدن الفٌنٌمٌة ،استمــــــــــرار
كـل من بٌـــروت وصــــور وصٌدا وبٌبلوس وأوغارٌت على والئها للفرعون المصري ،مما ٌدل
على أن العاللات التً ربطتهم مع المٌثانٌٌن كان لها أثرها فً استكانة المدن الفٌنٌمٌة ،فلو كان العكس
لسعى امنحوتب الثالث لمحاربتهم( .الرحابنة ،د.ت ،الصفحات )026-026
حلت فً مصر فترة من الهدوء والسالم ،حٌث تولفت األعمال الحربٌة خالل حكم امنحوتب الثالث،
و نشطت العاللات الدٌبلوماسٌة والتجارٌة ،وٌدل على ذلن كثرة الرسائل المتبادلة بٌن الملون
اآلسٌوٌٌن والفرعون التً كانت معظمها باللغة األكادٌة وهى تعتبر لغة عالمٌة فً ذلن الولت ،ولد
كان ٌتمتع بنفوذ واسع فً بابل التً تعترف بسلطة مصر على الفٌنٌمٌٌن فً المنطمة ،فحٌنما أراد
بعض األمراء التجرد من حكم مصر لاموا بمراسلة كورٌكالزو األول ( 0216-0216ق.م) ،حاكـــم
بابل ٌدعونه لالنضمام لهم فخـــاطبهم بالرفـــض وهددهم بالموة ،فً حال لٌامهم بذلن ولد ُوجد ذلن
مــدونا ً ضمن رسائل بابل وفً الحـمٌمة ال ٌعرف ما إذا كـــــانت هذه الرواٌة صحٌحة أم ال ،ولــــــد
تنافست كل من بابل ،وآشــــــور ،ومٌثانً ،ولبرص على اكتساب ود مصر وٌعتبر هذا أول مظهر
سٌاسً دولً عام فً تارٌخ الممــالن المعروفة وفً نهاٌة حكم امنحوتب الثالث ،ضعف النفوذ
المصري فً آسٌا( .برستد ،0115 ،صفحة )301
استغل الحٌثٌون هذا الضعف بإثارة االضطرابات داخل الممالن التً كانت تحت السٌادة المصرٌة،
ومنها لطنة ،حٌث أُبلغ امنحوتب الثالث أن ملن ا لحٌثٌٌن لام بالتحام المناطك التً ٌحكمها والً لطنة
 ،وإحراق أجزاء كبٌرة من المدٌنة ،كما أن ملن مماطعة خوشانً الشمالٌة ،المعروف باسم حدد
نٌراري طالب امنحوتب الثالث حماٌة حدود مصر من الحٌثٌٌن ،وفً الولت نفسه أعلن والءه لهم
واستغنت بعض المدن الفٌنٌمٌة عن والءها للحكم المصري؛ وذلن طمعا ً فً االستٌالء على العدٌد من
المماطعات فً المنطمة ،مثل أزٌرو ووالده اللذان لاما بثورة كبٌرة ،واتجها ناحٌة لطنة ونوخاشً،
ما شكل تهدٌدا ً خطٌراً على مدٌنة دمشك المعروفة باسم أوبً ،فاستنجد حاكم كل من لطنة وبٌبلوس
بإمنحوتب الثالث ،و هذا ٌدل على مدى ضعف وغٌاب امنحوتب الثالث عن المنطمة ما للل من هٌبته؛
فتوسع نطاق االضطرابات أكثر حتى وصل إلى صٌدا ،وكذلن تجرأ ما ٌعرف ببدو سٌناء المعروفٌن
بالخابٌرو باإلغارة على سورٌا وفلسطٌن ،ونتٌجة لكل ذلن أضحى النفوذ المصري فً المنطمة فً
خطر( .اسماعٌل ،3111 ،صفحة )363
ظهــرت أفكار جدٌدة فً آواخر سنوات حكم امنحوتب الثالث ،التً وجدت صداها عند ابنه ،وخلٌفته
امنحوتب الرابع ( 0253-0211ق.م) ،الذي ٌُعتبر الراعً الرسمً لها ،إذ ٌُعد امنحوتب الرابع،
مصلحا ً دٌنٌا ً أكثر من كونه رجالً سٌاسٌاً ،واجتمعت فٌه صفات الرجل المسالم ،ال الرجل المحارب
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فً الولـت الذي كانت فٌه مصــر بحـاجة إلى رجـل دولة ،ولــــائد لوي( .سعد هللا ،3110 ،صفحة
) 311 _351
نمـــل امنحوتب الرابع فً بداٌة حكمه عاصمته من طٌبة إلى تل العمارنة ،وغٌّر اسمه إلى اخناتون،
ونادى بعبادة اإلله آتون لرص الشمس بدالً من آمون وجعل كل تركٌزه على معبوده الجدٌد ،تاركا ً
لرر ضرورة المٌام بعمل
نفوذ مصر فً الخارج ٌتزعزع ،ولم ٌُدرن ذلن إال فً ولت متؤخر حٌن ّ
حاسم إلنماذ نفوذ مصر( .ألدرٌد ،0113 ،صفحة )16
ٌتبٌّن ذلن من خالل رسائل تل العمارنة ،التً توضح أن بعض األمراء الفٌنٌمٌٌن ،استغلوا الصراع
الدٌنً الدائر فً مصر؛ لٌنفضوا عنهم عباءة الحكم المصري ،ومنهم أمٌر لادش الذي هزم األمراء
الفٌنٌمٌٌن الموالٌن لمصر بدعم من ملن الحٌثٌٌن شوبٌلولٌوما ،كذلن عبدي شرتا ،حاكم مدٌنة عمورو
الذي كان مثاالً للخداع السٌاسً ،إذ سٌطر على جزء كبٌر من حوض نهر العاصً ،وحاول بسط
نفوذه على حساب جٌرانه ومنهم مدٌنة بٌبلوس المإٌدة للحكم المصري ،حٌث أرسل حاكمها ربعدي
ثمان وستٌن رسالة ،فً الولت نفسه كان
رسائل النجدة إلى اخناتون ،التً بلغ عددها سبعا ً وستٌن أو
ٍ
عبدي شرتاٌُ ،رسل رسائل الوالء إلى اخناتون ،وتارة أخرى إلى الحٌثٌٌن ،محاوالً كسب الولت للعمل
على توسٌع حدود إمارته ،وبالفعل ولعت الكثٌر من مدن الساحل فً ٌده( .حتّى ،0113 ،صفحة )11
استمر هذا الوضع مع حكم عزٌرو ،خلٌفة عبدي شرتا ،مدعٌا ً أنه ٌموم بحماٌة األمالن المصرٌة،
بضمها تحت جناحه وذهب لممابلته؛ لٌعود بثمته واستمر أمٌر بٌبلوس فً إرسال الرسائل المتوسلة،
والمحذرة من عزٌرو( .سعد هللا ،3110 ،الصفحات )351-351
أما صور فعلى ما ٌبدو بمٌت على وفائها للحكم المصري ،إذ تبٌَّن من خالل رسائل تل العمارنة ،أن
ملكها أبً ملكً ،كان ٌبلّغ مصر بكل ما ٌحدث فً المنطمة ،من أمثلة ذلن حٌنما أبلغ باحتراق نصف
مدٌنة أوغارٌت وعن وجود جٌش حٌثً بالمرب من الشواطئ ،وهذا ٌدل على أن صور امتلكت
أسطول بحري نشٌط وضعه ملكها تحت تصرف الحاكم المصري ،كما لها عاللات كبٌرة مع
المنطمة ،غٌر أن هذا ال ٌمنع من وجود مناوشات بٌنها وبٌن صٌدا ،من أمثلة ذلن بعض رسائل
ملكها التً احتوت شكواه من حاكم صٌدا زمرٌدا حٌث حرمه من االستفادة من ماء أوزو-رأس
العٌن ،-ومنعه إٌاه من جلب الحطب (الحورانً ،0111 ،صفحة . )16
ّ
المطلع على رسائل تل العمارنة ،أن المنطمة كانت متجهة فً طرٌك التخلص من الحكم
ٌُدرن
المصري ،وعدم الخوف من ا لحاكم الجدٌد ،ومن أمثلة ذلن الرسائل التً أرسلها بورا بورٌاش ،ملن
بالد بابل إلى امنحوتب الرابعٌ ،بلغه بتعرض لافلة بابلٌة للنهب والمتل ،وهً فً طرٌمها إلى مصر
عابرة فٌنٌمٌا  ،وٌطلب فٌها من امنحوتب الرابع التحمك من األمر ومعالبة الماتل ،وتعوٌضه عن
الخسائر( .الحورانً ،0111 ،صفحة )16
أما جنوب سورٌا أي فلسطٌن الوسطى ،والجنوبٌة فمد ظهرت فٌه جماعة الخابٌرو التً حاولت دفع
المصرٌٌن عن المنطمة ،مستغلٌن تنازع األمراء المحلٌٌن على الحكم ،حٌث تعاونوا مع الباٌا ،حاكم
سشم ،وهاجموا مدٌنة جازر وغٌرها من المدن المجاورة ،وسمح الباٌا ،للخابٌرو بدخول مدٌنته،
ومضاٌمة كل من هو موا ٍل لمصر من المحٌطٌن بهم من ضمنهم عبدي خٌبا أمٌر المدس ،فؤرسل أمٌر
المدس رسالة نجدة إلى اخناتون ،وفً ذات الولت أرسل الباٌا إلى اخناتون رسالة ٌُعبر فٌها عن حسن
نواٌاه ،إال أن اخناتون لم ٌصدله ،وأرسل نجدة ألم ٌر المدس ،فمتل الباٌا أثناء فراره ،لٌتولى أبناإه من
بعده حٌث استمروا على نهج أبٌهم ،واستمر عبدى خٌبا ،فً إرسال المراسالت ألخناتون متسائالً فً
إحداها عن عدم إرسال حمالت أخرى ،للمضاء على هذه االنمالبات( .سعد هللا ،3110 ،الصفحات
)310 -351
وعلى الرغم من عدم وجود ما ٌدل على أن اخناتون كان لائدا ً حربٌاً ،إال أنه فً الولت نفسه ،ال
ٌوجد ما ٌثبت أنه كان فاشالً فً إدارة مناطك نفوذه خارج مصر ،فمد ظهر فً بعض اللوحات مع
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حرسه الحربً الخاص والجنود حوله؛ ولعل ذلن كان فً أحد المعسكرات المسلحة( .ألدرٌد،0113 ،
صفحة )01
وعلى كل حال كانت السلطة المصرٌة تهدف بشكل عام إلى المحافظة على النظام ،والسٌطرة على
الطرق الرئٌسة ،وطلب الجزٌة ،ولد تحمك لها ذلن عن طرٌك الحامٌات التً كانت تمٌمها فً
المنطمة ،أما الجزٌة فكانت تجمع عن طرٌك موظفٌن ممٌمٌن ،حٌث اتخذ الممثل الرئٌسً للفرعون فً
المنطمة مدٌنة غزة ،ممرا ً رئٌسا ً له ،وفً زمن اخناتون ،وخلفائه أصبحت المدن الفٌنٌمٌة ،وبعض
المناطك األخرى التً كانت تحكم كمماطعة مصرٌة منذ نهاٌة عصر الهكسوس ،خارجة عن السلطة
المصرٌة ،إذ وطد الحٌثٌون حكمهم فً المسم الشمالً منها ،فً حٌن أصبح اآلرامٌون فً سورٌا
الداخ لٌة ،والعبرانٌون فً سورٌا الجنوبٌة والفلسطٌنٌون على الساحل الجنوبً( .حتى،0160 ،
الصفحات )06-066
تــوفى امنحوتب الرابع ،وخلفه مجموعة من الملون الضعفــاء ،وال ٌُذكر لهم أحداث معٌنة ،لٌخلفهم
توت عنخ أمون ( 0263-0250ق.م) ،وهو من أنصار دعوة امنحوتب الرابع الدٌنٌة ،ولام بحملة
عسكرٌة نحو الشمال؛ إلعادة السٌطرة على مدن لطنة وتوخـاشً ولادش من سٌطرة عـزٌرو وبعد
وفاته ،أرسـلت أرمـلته إلى الملن الـحٌثً مورشٌل الثانً ( 0221-0251ق.م) ،تطلب الزواج من
أحد أبنائه األمراء( .سعد هللا ،3110 ،صفحة )11
استجاب الملن لطلبها ،وأرسل ابنه الذي اغتٌـــل وهو فً طرٌمه إلى مصر ،من لبل رجال األمن
المصرٌٌن المعروفٌن باسم رجال وخٌل مصر ،وربما كان ذلن بتعلٌمات من األب اإللهً -آي،-
وبمعرفة حور محب الذي كان لائدا ً للجٌوش المصرٌة فً ذلن الولت ،مما دفع الموات الحٌثٌة إلى
التوجه إلى مكان لتل األمٌر ،والمبض على لتلته حٌث حوكموا وعولبوا وفك المانون السائد عند
الحٌثٌٌن( .سعد هللا ،3110 ،صفحة )316
تــولى حور محب الحكم ( 0231-0261ق.م)؛ لعدم وجود ورٌث شرعً كما أن منصبه كمائ ٍد
للجٌش ،سهل علٌه مهمة تسلُّم العرش ،وعلى الرغـم من أنه ال ٌنتمً للعـــائلة المالكة ،فإن مصــر
شهـــدت فً زمنه تغٌٌـــرات واضحة فً اإلدارة ،والمانون ،كذلن عمد اتفالٌة سالم مع الملن
الحــــٌثً مورشٌـلً الثالث ،بعد مناوشات بٌنهما حٌنما لام حور محب ،بتوجٌه حملة إلى المناطك
الوالعة بٌن بٌبلوس ولرلمٌش ،ما سبب ضغطا ً على الحٌثٌٌن ،وبوفات ه تنتهً فترة حكم األسرة الثامنة
عشرة( .سعد هللا ،3110 ،الصفحات )11-11
اتبع ملون األسرة الثامنة عشرة سٌاسة الغزو داخل المناطك اآلسٌوٌة بعد تمكنهم من طرد الهكسوس،
ما لادهم إلى العمل على تشكٌل وحدة سٌاسٌة سعوا للحفاظ علٌها ،حتى ٌتمكنوا من السٌطرة على
موارد تلن المناطك ،ولد ساعدهم فً ذلن ضعف األمراء اآلسٌوٌٌن فتوجه أحمس بحملة ضد لدمً
ومٌثانً ،وكذلن فعل كل من تحتمس األول والثانً والثالث ،وبمٌة ملون هذه األسرة ،وما مٌز الحكم
المصري فً المناطك التً استولوا علٌها ،أنهم لم ٌتعرضوا لدٌانتها ،كذلن لم ٌتدخلوا فً سٌاستهم
الداخلٌة ،حٌث تركوا حكامها ٌتولون شؤنها ممابل الوالء للملن المصري ،وهكـذا وبنهاٌة حكم األسرة
الثامنة عشرةٌُ ،الحظ أن الحكم المصري فً آسٌا آخذ ٌتداعى تدرٌجٌاً؛ لعاملٌن اثنٌن األول ثورة
اخناتون الدٌنٌة حٌث انصرف اخناتون لمعبوده الجدٌد ،مهمالً ألمور الحكم والسٌاسة فً الخارج،
والعامل الثانً مإامرات الحٌثٌٌن الذٌن لم ٌدخروا جهداً ،فً تحرٌض المدن الفٌنٌمٌة ضد الحكم
المصري( .سلٌم ،0111 ،صفحة )061
أتــــاح الجٌش المصري الذي اُعتبر من ألوى الجٌوش فً ذلن الولت ،فرصة تولى حور محب
الحكم ،وبهذا تمكن الجٌش من التدخل فً الحٌاة السٌاسٌة للدولة ،وهذا إثبات على ضعف حكامها فً
أواخر سنوات حكم األسرة الثامنة عشرة ،وبما أن حور محب كان ر ُجالً كبٌراً فً العمر ،ولٌس لدٌه
ابن ٌعمبه على العرش سمح لرجل عسكري مثله بؤن ٌكون هو خلٌفته على العرش ،وبهــــــذا تولى
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رعمسٌس األول الحكم ( 0201-0231ق.م) ،وبه ٌبدأ حكم أسرة جدٌدة هً األسرة التاسعة عشرة.
(علً ر ،.معالم تارٌخ مصر المدٌم منذ ألدم العصور حتى عام  223ق.م  ،0115 ،صفحة )650
فً نهاٌة هذه الدراسة ٌمكن المول بؤن مصر تعاملت مع حكام وشعوب الشرق األدنى المدٌم بصفة
عامة ،والمدن الفٌنٌمٌة بصفة خاصة على أساس المصالح المشتركة ،فمد كانت المعامالت والعاللات
التجارٌة هً الرغبة المشتركة بٌن مصر وفٌنٌمٌا ،إذ كانت مصر تهدف إلى فتح أسواق لتصرٌف
منتجاتها واستٌراد ما ٌلزمها من موارد من الشرق األدنى المدٌم.
كذلن رغبة اإلدارة المصرٌة فً السٌطرة على الطرق التجارٌة المهمة فً المنطمة والسٌطرة على
الثروات االلتصادٌة التً تتمتع بها ،والتً كانت مصر تتحصل علٌها من أمراء المدن الفٌنٌمٌة ،ولد
أشارت سجالت ملون الدولة المصرٌة الحدٌثة إلى ذلن مثل سجالت تحتمس الثالث ،ورسائل تل
العمارنة ،والتً كانت عبارة عن مواد مختلفة كالذهب ،والفضة ،والبرونز ،والالزورد واألخشاب،
والحبوب ،وأنواع مختلفة من األنعام والمواشً ،وغٌر ذلن كثٌر .كذلن األمر نفسه بالنسبة للمدن
الفٌنٌمٌة التً وجدت فً مصر المكان الجٌد للتعامل التجاري ،وبالتالً أضحت هذه العاللات التجارٌة
أساس العاللات التً لامت بٌن مصر وفٌنٌمٌا ،وهً الدافع المباشر لبداٌة تلن العاللات الخارجٌة.
تخلل هذه العاللات الكثٌر من األحداث التً أثّرت على المنطمة ،سواء كان ذلن بالسلب أو اإلٌجاب،
وكانت عاللات الجذب التً تحدث بٌنهما؛ سبب فً لٌام الحروب بٌنها على فترات تارٌخٌة عدٌدة .
الفارٌن إلى آسٌا ،ولد تمثل
كما ٌنبغً اإلشارة إلى أهداف أخرى ومن ضمنها االنتمام من الهكسوس
ّ
ذلن فً حمالت كل من أحمس األول وتحتمس األول وتحتمس الثالث ،كذلن ارتبط هذا الهدف
بضرورة تؤمٌن حدود مصر الشرلٌة من كل ما لد ٌهددها ،فمنها دخل الهكسوس إلى مصر ،ونتٌجة
لذلن تفضل الباحثة استخدام مصطلح عمدة الهكسوس التً أصابت المصرٌٌن .
رغبة حكام مصر فً التوسع رغبة مشتركة بٌن الموى الكبرى التً ظهرت فً المنطمة ،ولد وضح
ذلن من خالل الصراعات التً ولعت فٌها ،فكل منها أراد توسٌع رلعة المكان الذي ٌحكمه على
حساب اآلخر .كما كان لمولع المد ن الفٌنٌمٌة على الساحل الفٌنٌمً سبب فً التواصل بٌن لارات العالم
المدٌم ،ما جعلها منطمة جذب للعدٌد من الشعوب ،إذ أنها كانت منطمة مفتوحة أمام حكام وشعوب
مصر وبالد الرافدٌن ،وآسٌا الصغرى ،والبحر المتوسط ما نتج عنه مزج حضاري فً المنطمة،
وجعلها تمع ضحٌة للنزاعات ،والصراعات الدولٌة الوالعة فً المنطمة .كذلن فإن المدن الفٌنٌمٌة
ارتبطت تارٌخٌا ً بمصر بشكل كبٌر ،وٌمكن وصفها بؤنها تبعت السلطة المصرٌة ،لبل أن تكثر الموى
المتعاظمة فً المنطمة ،فؤضحت عاللة المدن الفٌنٌمٌة بمصر مرتبطة بؤحداث المنطمة ،إذ كلما أرادت
مصر التو جه نحو منطمة الشرق األدنى ،وجدت نفسها تمر بالمدن الفٌنٌمٌة ،ما حتم علٌها إخضاعها
لنفوذها سوا ٌء عسكرٌاً ،أو دبلوماسٌاً؛ لذلن فإن استمرار المدن الفٌنٌمٌة متولف على عاللة مصر
بالعالم الخارجً .اتفك المإرخون على أن العاللات التً ربطت الجانبٌن كانت تجارٌة ،ولكن خالل
الدراسة ،توضح وجود أسباب أخرى لادت ألن ٌكون هنان عاللة بٌن الجانبٌن ،خاصة من الجانب
المصري فلكً ٌكون الفرعون عظٌما ً علٌه أن ٌسٌطر على منطمة الشرق األدنى المدٌم ،وما ٌإكد
ذلن لجوء العدٌد من الفراعنة إلى المبالغة ،والتمجٌد فً وصف أنفسهم ومعاركهم ،ونشاطاتهم
األخرى ،وهذا ما جعلهم ٌدخلون فً معارن أحٌانا ً لٌس هنان داعً لها.
لذا ومن خالل ما سبك فإن التجارة تعد الهدف األول الذي دفع الفرعون المصري؛ لتؤسٌس عاللات
مع الجانب الفٌنٌمً ،لكن هذا ال ٌنفى وجود عوامل أخرى ال تمل عنها أهمٌة .
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للكتاب.
دمحم مهران .)0116( .المدن الفٌنٌمٌة –تارٌخ لبنان المدٌم .بٌروت :دار النهضة العربٌة.
نبٌلة عبدالحلٌم .)0110( .مصر المدٌمة تارٌخها وحضارتها .د.ن :مكتبة الطلب.
نٌموال جرٌمال .)0112( .تارٌخ مصر المدٌمة (المجلد ط( .)3ماهر جوٌجاتً ،المترجمون) الماهرة:
دار الفكر للدراسات والنشر والتوزٌع.
ٌوسف الحورانً .) 0111( .المجهول والمهمل من تارٌخ الجنوب اللبنانً (جبل عاملة) ،من سجالت
الفراعنة لؤللف الثانً ق.م .بٌروت :دار الحداثة.
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