Volume 8, Issue 3, March 2021, p. 108-115
Article Information

Article Type: Research Article
 This article was checked by iThenticate.

Article History:
Received
04/01/2021
Received in revised
form
18/02/2021
Available online
15/03/2021

THE CITY OF JBEIL AND ITS RELATIONSHIP WITH THE
ANCIENT WORLD
Majida HASSO1
Abstract
Archaeological excavations in the city of Jbeil, located on the
Mediterranean Sea in Lebanon, show that there is no interruption
in housing during the ages. The settlement dates back to the
Neolithic Age and the Chalcolithic Age, and with the Bronze Age,
Jbeil became a Canaanite city exporting cedar wood to Egypt,
which relations with it back to the fourth millennium BC, where the
need for Egypt to the timber to build temples and palaces and the
tombs of kings and the ship industry.
By the second millennium BC, evidence of the relations between
Jbeil and Egypt increased. Jbeil began to be influenced by the
Egyptian civilization until it was subject to Egyptian influence
during this millennium. The princes of Jbeil became followers of the
Pharaohs.
In the second half of the second millennium BC, Jbeil was signed
under the influence of the Hittites. And then in 1200 BC. destroyed
by the peoples of the sea and then fell prey to the aspirations of the
kings of Assyria and then the Achaemenids, Alexander the
Macedonian and the Seleucids, until 64 BC where Jbeil became a
Roman city with its temples and columns and streets.
Keywords: Jbeil, Egypt, Cedar trees, Occupation.
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مدينة جبيل وعالقتها ابلعامل القدمي
ماجدة حسو منصور عيسو

2

امللخص

أظهرت التنقيبات األثرية يف مدينة جبيل الواقعة على البحر املتوسط يف لبنان ،أنه ال يوجد
انقطاع يف السكىن فيها عرب العصور حيث يعود األستيطان فيها اىل العصر احلجري احلديث مث
تصدر أخشاب
العصر احلجري املعدين ،ومع اطاللة العصر الربونزي أضحت مدينة كنعانية ّ
األرز ا ىل مصر اليت تعود العالقات معها اىل األلف الرابع ق.م ،حيث حاجة مصر اىل
األخشاب لبناء املعابد والقصور وقبور امللوك وصناعة السفن.
وحبلول األلف الثاين ق.م ازدادت األدلة عن العالقات الرابطة بني جبيل ومصر حيث بدأت
تتأثر ابحلضارة املصرية حىت إهنا خضعت للنفوذ املصري خالل هذه األلفية ،بل وأصبح أمراء
جبيل من أتباع الفراعنة.
ويف النصف الثاين من األلف الثاين ق.م وقعت جبيل حتت أتثري احلثيني ،يظهر هذا واضحا من
خالل رسائل تل العمارنة ،مث يف  1200ق.م دمرت املدينة على يد شعوب البحر وبعدها
وقعت فريسة لطموحات ملوك بالد آشور ومن بعدهم األمخينيني فاألسكندر املقدوين
فالسلوقيني ،حىت عام  64ق.م حيث أصبحت جبيل مدينة رومانية مبعابدها وأعمدهتا وطرقها.
الكلمات املفتاحية :جبيل ،مصر ،أشجار األرز ،احتالل.

المقدمة
تعد مدينة جبيل من املدن الفينيقية اليت أ حتلت مكانة دينية واقتصادية مهمة يف العامل القدمي ،السيما لوقوعها على ساحل البحر
األبيض املتوسط ،اذ لعبت دورا مهما يف جمال التجارة البحرية فيما خيص تصدير أخشاب األرز الثمينة ،اليت أشتهرت هبا لبنان ،اىل
شعوب العامل القدمي السيما مصر ،هذا من انحية ومن انحية ثنية كان ملوقعها وأمهيتها أثرا يف وقوع جبيل هدفا لألطماع اخلارجية اليت
بدأت ابآلشوريني مث األمخينيني وبعد ذلك السلوقيني وانتهاءا ابلرومان.
تكمن أمهية البحث يف أ ستعراض عالقات جبيل مع شعوب العامل القدمي أعتمادا على التنقيبات األثرية ابلدرجة األوىل وما مت العثور
عليه فيها من لقى تعود للعصور احلجرية مث مرورا ابلعصر الربونزي الذي بدأت فيه أمهيتها يف جمال تسويق أخشاب األرز وغريها من
املواد اىل جزر البحر األجيي وبالد ال يوانن ،وبعد ذلك مع مصر اليت أحتلت املركز األول يف عالقاهتا التجارية معها ،حيث كانت
تستورد منها أخشاب األرز املهمة لصناعة السفن وتوابيت الفراعنة ،وتصدر هلا يف املقابل الذهب واملعادن والربدي.
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من هذا املنطلق سوف يركز البحث على عدة نقاط قسم على أساسها اىل أربعة حماور هي:
( )1موقع جبيل السوقي وقدم املدينة.
( )2عالقتها مع مصر.
( )3أتثري احلثيني وضياع سلطة مصر يف جبيل.
( )4عصور األحتالل.

أوال :موقع جبيل السوقي وقدم املدينة
تقع ((جبيل)) أو ((بيبلوس)) كما ساها األغريق و((جبال)) كما وردت يف التوراة( ،)1على ساحل البحر األبيض املتوسط اىل
الشمال من مدينة بريوت بنحو  45كلم( ،)2وتعد أقدم مدينة مت بناؤها يف لبنان( ،)3بل ع ّد األقدمون أن اآلهلة أنشأهتا منذ قدمي
الزمان لذلك ظلّت املدينة املقدسة لفينيقيا اىل آخر أايمها(.) 4
أظهرت التنقيبات األثرية الواسعة يف املدينة أنه ال يوجد انقطاع يف السكىن فيها عرب العصور( ،)5وقد وجد املنقب موريس دوانن،
الذي قام حبفرايت فيها وكتب عنها عدة جملدات تعرف أبسم  ،)6( FOUILLES DE BYBLOSأن أول من أستوطن
هذا املوقع كانت جمموعة قروية بدائية من املزارعني تعود اىل العصر احلجري احلديث ،الذين أنتجو فخارا ابهتا ذا لون مائل اىل احلمرة
نقشت عليه زخارف غائرة(.)7
كما ومت العثور فيها على لقى أثرية تعود اىل العصر احلجري املعدين ،ومع بداية العصر الربونزي يف األلف الثالث قبل امليالد أضحت
جبيل مركزا مهما لتصدير األخشاب( ،) 8فقد بنت شهرهتا على التجارة البحرية ومل يعرف للمدينة على مدى اترخيها الطويل أية قوة
عسكرية واجهت هبا األعداء والغزاة ،بل كان دورها البارز هو تسويق جتارة خشب األرز( ،)9كما أهنا كانت مركزا دينيا مهما لعبادة
االهلة عشتار(.)10

اثنيا :عالقة جبيل مبصر
بدأت جبيل عالقاهتا التجارية مع جزر البحر األجيي وبالد اليوانن منذ العصر املينوسي يف األلف الثالث قبل امليالد( ،)11مث برز
دورها املهم يف عالقاهتا مع مصر ،تلك العالقات اليت تعود اىل عهد اململكة القدمية يف هناية األلف الرابع وطوال األلف الثالث قبل
امليالد ،وقد جاءت املعلومات عن ذلك من خالل املصادر األدبية املصرية ،السيما اسطورة اوزيرس ،اليت سنأيت على ذكرها يف
الصفح ات التالية ،مع مصادر لرحالت مصرية ابلسفن اىل جبيل للحصول على خشب األرز والصنوبر لبناء املعابد والقصور()12
وقبور امللوك وصناعة السفن وعطر الصنوبر املهم لعملية التحنيط( ،)13ومقابل ذلك كان سكان جبيل يستوردون الذهب واملعادن
والربدي من مصر(.)14
أما ما خيص األد لة املادية األثرية اليت تشري اىل العالقات مع مصر فقد مت العثور يف جبيل على موجودات حتمل أساءا مصرية ملكية
تعود لكل السالالت تقريبا ،منها تلك اليت تعود اىل الساللة الثانية ،اذ مت العثور يف أنقاض معبد يف جبيل على أوان لقرابني حتمل اسم
امللك ((خع -سخموي))( ) 15آخر ملوك الساللة الثانية ،وكتاابت مصرية تعود اىل فرتة امللك ((نيبكا)) ( 2667-2686ق.م)
أول ملوك الساللة الثالثة( ،)16كما مت العثور على أختام اسطوانية تعود لنفس الساللة(.)17
أما من الساللة الرابعة فريد يف ((حجر ابلرمو)) أنه من عهد سنفرو ( 2589-2613ق.م) أول ملوك الساللة ،وصلت ()40
سفينة اىل مصر حمّملة أبشجار األرز( ،)18ويف الواقع فان كثريا من تلك األخشاب مت العثور عليها يف هرمه يف دهشور( ،)19كذلك
مت العثور على خرطوش امللك خوفو ( 2566-2589ق.م) منقوش على اانء من حجر الديورايت ،واسم امللك منكورع (-2532
 2503ق.م) على قدح من البلور الصخري ضمن اللقى األثرية يف مدينة جبيل(.)20
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ومن الساللة اخلامسة مت العثور على اسم امللك اوانس ( 2345-2375ق.م) آخر ملوك الساللة ،وكذلك تييت (2323-2345
ق.م) وبييب الثاين ( 2184-2278ق.م) من عصر الساللة السادسة منقوشة مجيعها على اللقى األثرية يف جبيل( ،)21فضال عن

العثور على بقااي سفن تعود لفرتة الساللة السادسة أستخدمت لالحبار يف البحر املتوسط سيت سفن )).)22(((KPN-I
كذلك عثر على كتاابت تعود لعصر الساللة السادسة تتحدث عن ((مراكب جبلة)) أي جبيل ،أستخدمت يف مالحة البحر األبيض
املتوسط( ،) 23ومن اجلدير ابلذكر أنه يوجد يف متحف بريوت منحوتة غائرة يعتقد أهنا تعود لعهد امللك بييب األول (-2321
 2287ق.م) أو بييب الثاين ،منقوش عليها صورة امللك وهو يقدم أضحية اىل اله مث إالهه( )24مما يدل على عمق العالقات الدينية
واألقتصادية الرابطة بني مصر وجبيل.
تزداد معرفتنا ابلعالقات بني مصر وجبيل حبلول األلف الثاين قبل امليالد ،فخالل هذه األلفية أتثرت املدينة حبضارة مصر حىت أهنا
وعني
خضعت للنفوذ السياسي املصري ،فقد مت الكشف فيها على كتاابت هريوغليفية وآثر من نتاج الفنانني املصريني(ّ ،)25
املصريون نوااب للملك املصري حيكمون أبسه على املدن الفينيقية ،وبعد ذلك حكموها أمراء حمليني خاضعني للسلطة املصرية(.)26
وتشري قصة السنوهي اليت تعود اىل بداية عهد الساللة الثانية عشر ( 1773-1985ق.م) ،وهو املغرتب الذي هاجر اىل لبنان هراب
من بطش الفرعون سنوسرت األول ( 1911-1956ق.م)( )27وأقام سنة ونصف يف جبيل ،اىل وجود نفوذ مصري قوي خالل
هذا العصر( )28حيث كانت أحدى األماكن اليت قصدها السنوهي يف تنقالته من مكان اىل آخر(.)29
وقد كان أمراء جبيل املعاصرين ألمنمحات الثالث ( 1786-1831ق.م) وأمنمحات الرابع ( 1777-1786ق.م) من أتباع
مصر ،وكان الفراعنة يرسلون اهلدااي اليهم وينعتوهنم بلقب ((النبيل األمري)) وهو لقب كانوا مينحونه حلكام املدن ،وليس أبلغ من قوة
نفوذ مصر السياسي يف جبيل من األمري ((ايبشيمو-آيب)) الذي رسم أسه بشكل خرطوش ملكي ابخلط اهلريوغليفي على سالحه
الذي أختذه رمزا لسلطانه ،كما رسه على قالئد أيضا( ،)30كذلك وصف األمري ((ايكني)) نفسه أبنه ((خادم ملك مصر))(.)31
كما ساعدت نصوص اللعنة اليت تؤرخ اىل عصر اململكة الوسطى ( 1650-2055ق.م)( ،)32على رسم التاريخ السياسي جلبيل
يف هذه الفرتة ،فقد ذكرت هذه النصوص كل املدن الفلسطينية والفينيقية وأساء العشائر املوجودة فيها ،ومن خالل تلك النصوص
يتبني أن جبيل كانت حتكم من قبل جملس من الشيوخ ( ،) 33ومل يذكر فيها اسم أي حاكم ،اال أنه استنادا اىل نقوش هريوغليفية مت
العثور عليها يف املدينة تظهر أن جبيل كانت حتكم من قبل ساللة حتمل أساء أعالم آمورية(.)34
وقد كان يف جبيل جالية مصرية من التجار كانت تقوم يف بعض األحيان بدور الوسيط بني مصر وكريت( ،)35اذ مت العثور على أوان
معدنية يف القبور امللكية جلبيل منشأها جزيرة كريت( )36األمر الذي يدل على العالقات التجارية مع هذه اجلزيرة.
وابلعودة اىل األساطري املصرية فمنها نستشف عمق العالقات بني مصر وجبيل ،وليس أدل على ذلك من أسطورة اوزيرس
وايزيس( ) 37اليت تقول ان جثة اوزيرس الذي قتله أخوه الشرير ((ست)) ووضعه يف اتبوت وألقاه يف اليم حذفته املياه اىل شاطئ يف
مدينة جبيل حيث ثبت بني فرعي شجرة اثل ضخمة ،ومنت الشجرة ومحلت بني طياهتا جثمان االله اوزيرس ،ودون أن يعرف ملك
جبيل أمر بقطع الشجرة الضخمة ل تكون عمودا يف قصره ،وكان يف داخلها التابوت الذي حيمل رفات اوزيرس ،وملا وصلت ايزيس اىل
جبيل ،وهي الزوجة املخلصة اليت كانت تبحث عن جثة زوجها ،دخلت القصر امللكي كخادمة ،وأنتهى أمرها أبن ُكشفت فأذن هلا
ملك جبيل حبمل العمود احلاوي جلسم زوجها فغادرت به اىل مصر(.)38
مع كون أسطورية األحداث اال أهنا حتوي الكثري من الدالالت التارخيية اهلامة ،فهي تشري اىل أن املصريني كانوا على صلة مبيناء جبيل
ومعرفة به منذ عهود سحيقة(.)39
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اثلثا :أتثري احلثيني وضياع هيبة مصر
تعرضت مدينة جبيل حاهلا حال مصر وفينيقيا لغزو اهلكسوس( ) 40يف القرن السابع عشر قبل امليالد ،مث أتثرت ابألحداث السياسية
اليت جرت يف منطقة الشرق األدىن خالل عصر ملوك العمارنة أمنحوتب الثالث ( 1352-1390ق.م) وأمنحوتب الرابع
( 1336-1352ق.م) ،حيث أضحت خاضعة لسلطة ملك اآلموريني( ،)41الواقع حتت أتثري احلثيني( ،)42إذ تصور لنا رسائل
العمارنة ،اليت تعود هلذا العصر ،حقيقة وضع املدن الفينيقية ،وكيف أن أرادوس وسريا وصيدا كانت معادية ملصر بعكس مدينيت صور
وجبيل املوالية هلا ،وأن جبيل بقيت املدينة الوحيدة املوالية ملصر بعد أن فقدت األخرية كل سيطرهتا على فينيقيا(.)43
فقد كان أعداء مصر من احلثيني يتسربون اىل فينيقيا ويتخذون فيها أعواان ويستغلون ذلك لتقويض السيادة املصرية دون اعالن احلرب
بشكل جاهر ،وتعد رسائل العمارنة صرخة حتذير أرسلها حكام فينيقيا ألنذار فراعنة مصر مبا حياك من مكائد ضدهم ،حيث كانت
كل رسالة من تلك الرسائل تنتهي بطلب األمداد العسكري ،ولكنها مل تلق أي صدى من قبل ملوك مصر( ،)44ولعل أكمل سلسلة
من جمموع رسائل العمارنة تلك اليت بعثها حاكم جبيل ((رب-عدي)) للملك أمنحوتب الرابع ،وعددها ال يقل عن ()60
رسالة( )45شرح فيها ا لوضع الذي آلت اليه حال املدن الفينيقية التابعة ملصر ،وفيما يلي منوذج ملقتطفات من أحدى الرسائل واليت
حتمل رقم ( )46()109يقول فيها:
((ليت اإلهلة سيدة جبيل هتب القوة للملك سيدي ،لقد جثوت لدى قدمي سيدي ،مشسي سبعا فسبعا  ...لقد أخذو ممتلكات
علي .وقد أسروا عددا
حكام املدن التابعني لك ،وأخذوا ]فرسانك[ وعرابتك وجندك ،وظللت ساكتا  ...وهم اآلن خيوضون حراب ّ
ويف للملك ،وليس هناك خادم مثلي لدى امللك .يف املاضي،
(12؟) من رجايل ،وربطوهم ،وهم يف السجن  ...أنظر ! أان خادم ّ
يفرون من أمامه ،ولكن اآلن  ...جيعلون رجال بالد مصر يتنقلون خلسة
لدى رؤية رجل من بالد مصر ،كان ملوك بالد كنعان ّ
كالكالب .املوت يل أفضل (مما أرى) )) .
لقد أخذ النفوذ املصري خيتفي يف جبيل بعد هذا التاريخ خالل عصر الساللتني التاسعة عشر ( 1186-1295ق.م) والعشرين
( 1069-1186ق.م) ،وهو ما تعرب عنه أبسلوب أديب بليغ قصة رحلة الكاهن ((ون-آمون))( )47رئيس معبد آمون يف الكرنك
املرسل اىل لبنان من قبل امللك املصري حرحيور ،للحصول على اخلشب الالزم لبناء سفينة االله آمون املقدسة ،حيث تلقى الكاهن
ومن معه إهاانت من قبل األمري ((زاكر-بعل)) حاكم جبيل( )48األمر الذي يدل على ضياع هيبة مصر واحنطاط سيطرهتا على
فينيقيا وسوراي.

رابعا :فرتات احتالل جبيل
يف حوايل  1200ق.م أغارت شعوب البحر على املناطق الساحلية للبحر األبيض املتوسط فتقلّص نفوذ املصريني وإهنارت الدولة
احلثية مما أدى اىل حترر فينيقيا ومنها جبيل من نري أية وصاية خارجية ،فربزت جبيل عن املدن الفينيقية األخرى بتفوقها الديين
والثقايف(.)49
مث وقعت حتت سيطرة امللوك اآلشوريني وطموحاهتم الواسعة وكان أول من غزاها مع بعض املدن الفينيقية األخرى جتالت بالصر األول
ودون انتصاراته هذه على صخور هنر الكلب( ،)51وكذلك
( 1077-1115ق.م) الذي أستوىل وفرض اجلزية عليها(ّ )50
استحصل اجلزية منها جتالت بالصر الثالث ( 727-745ق.م)( )52وامللك سنحاريب ( 681-704ق.م) الذي يقول يف
حولياته أن ملك جبيل ((اورو -ملكي)) كان من ضمن امللوك الذين دفعوا له اجلزية وقبلّو قدميه(.)53
ظلّت مدينة جبيل خاضعة للسلطان اآلشوري حىت الغزو الفارسي األمخيين ( 332-539ق.م) حيث متتعت ابحلكم الذايت احمللي
هي وثالثة مدن فينيقية أخرى هي أرواد وصيدا وصور( ،)54وبعد ذلك خضعت لسيطرة األسكندر املقدوين فالسلوقيني حىت عام
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 64ق.م ،ويبدو أن أتثري اليواننيني كان واضحا عليها ،اذ بطل استخدام أسها القدمي ((جبيل)) ومت اطالق اسم ((بيبلوس)) عليها
اليت تعين الورق( ،)55واعتبارا من  64ق.م أصبحت املدينة رومانية أبعمدهتا ومعابدها وطرقها(.)56
خامتة
استنادا اىل ما تقدم حنصل على نتيجة ان مدينة جبيل لعبت دورا مهما يف جمال التجارة العاملية السيما تسويق أخشاب األرز الذي
كان ينبت يف أرض لبنان ،ومن هنا جاءت أمهيتها ،تلك األمهية اليت بسببها أصبحت ردحا من الزمان تدور يف فلك السياسة املصرية
واتبعة للملوك الفراعنة الذين كانوا حباجة ماسة اىل تلك األخشاب يف جمال صنع سفنهم وتوابيتهم الفاخرة ،تلك العملية اليت ع ّدت
أحد ركائز عقيدة املصريني فيما خيص حياة ما بعد املوت.
مث وقعت جبيل حتت أتثري احلثيني الذين تدخلوا يف السياسة الداخلية للبالد ومن بعدهم اآلشوريني الذين استحصلوا اجلزية منها تباعا
من قبل ملوكهم السيما يف العصر اآلشوري احلديث ،ومن بعدهم جاء األمخينيون الذين متتعت يف عهدهم املدينة بنوع من األستقالل
تغري أسم املدينة يف عصرهم من جبيل اىل بيبلوس حىت عام  64ق.م حيث وقعت حتت األحتالل
الذايت ،مث السلوقيني الذين ّ
الروماين.
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