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 (ةـــتارخيي ةـــدراس) 

 
 أبوطالب العظيم عبد عمــاد/ د

  القديم األدنى والشرق مصر وحضارة  تاريخ مدرس
   eaa02@fayoum.edu.eg - الفيوم جامعة – اآلداب كمية 

 

 : والتسمية املوقع
 أربعة بعد وعمى العقبة، خميج شمال متر ٓٓ٘ ُبعد عمى "الخميفة تل" ةمدين تقع

 العقبة"و "الرشراش أم" :مدينتي بين اموقعي طويتوسّ  ،(ٔ)العقبة مدينة غرب مترات كيمو
 اتصال عمى( الخميفة تل -العقبة –الرشراش أم) مناطق الثالث وكانت ،(ٕ)"الحالية
 يتم كان ولذا الخميفة، وتل الرشراش أم بين عذبةال لممياه منافذ يوجد لم حيث ،تاريخي
 بعض وأشار ،(ٖ)العقبة من أو ،الخميفة تل آبار من إما ،المياه لجمب الجمال إرسال

 .(ٗ)سيناء شرق يمتد لساًنا ُتعد كانت جابر عصيون أن إلى الباحثين
 ربح شاطئ عمى ،"أيمة" منطقة بجانب أنو :جابر عصيون موقع إلى التوراة وتشير

 ،االرتفاع قميل تالً  ويشكل ،(ٙ)دونم ٗ حوالي مساحتو وتشمل ،(٘)أدوم أرض في ،ُسوف
 عمى وقوعو حيث من استراتيجي، موقع جابر عصيون وموقع ،(ٚ)األرض عن متر ٗ حوالي
 والبحرية، البرية الطرق من الكثير ممتقى وكان البحراألحمر، ساحل عمى العقبة خميج امتداد

                                                           
1
- Glueck, N., "The Topography and History of Ezion-geber and Elath", 

BASOR, 72 (Dec., 1938), p. 2;  Sellin, E., "Zur Lage von Ezion-Geber", 

ZDPV 59, H. 1/2 (1936), p. 123; Köhler, L., "Zum Ortsnamen Ezion-

Geber", ZDPV 59, H. 3/4 (1936), p. 193 
2
- Pratico, G., "TellEl Kheleifeh", OEANE, 3, 1997, p. 293. 

3
- Glueck, N., Op.Cit, p. 2. 

4
- Robinson, J., The First Book of Kings, Cambridge Bible Commentary. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1972, p. 123. 
 .ٕٙ/ ٜالمموك أول:  - ٘
متر مربع )كيمو(، وىو مصطمح شائع استعمالو أكثر من الكيمو في  ٓٓٓٔالدونم يعادل  - ٙ

 بالد الشام. 
7
- Glueck, N., "Albright, W., The First Campaign at Tell el-Kheleifeh (Ezion-

geber)", BASOR 71 (Oct., 1938), p. 5.  
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 وادي عبر ،الشام وبالد العربية الجزيرة شبو بين يصل حيث ،مناطق ةعد بين يربط وكان
 .(ٛ) المجاورة الدول من لمكثير مطمًعا المنطقة جعل ،التجارة بو ونشطت عربة،

 فريتز" األلماني األثري يد عمى ،ٖٜٛٔ عام ،عصيون في الحفائر أولى وبدأت
 بعصيون المقصود الموقع وى "الخميفة تل" أن إلى أشار الذي وىو " ,.Frank, F فرانك
 عام في بيا الحفائر " ,.Glueck, N جموك نيسمون" تابع ثم ،(ٜ)التوراة في الوارد ،جابر

 ىو الحالي الخميفة تل موقعأن  عمى وأكد فيو، حفائر مواسم بثالثة وقام ،مٖٜٛٔ
 ائرالحف تطور توضح التي 3 ،2 ،1 أشكال أنظر ).(ٓٔ) التوراة في الوارد جابر عصيون

 ( الموقع في
 الممك نصوص في وردت فقد :الموقع عمى أطمقت التي األسماء يخص وفيما

 عمى وكتبت ،(ٔٔ)أدوم منطقة في ميناء أنيا عمى  ،(م.ق ٜٓٔ -ٖٜٔ) "األول شاشانق"
 ".Simons, S سيمونس" ويرى ،(ٕٔ) ٗٚ رقم المدينة وكانت ، ngbry  باسم لوحتو
"   xbry"ىو ليا الصحيح النطق وأن ،(ٖٔ)  x و  g بين خمط يحدث ما عادة أنو

ن ، gbry وليس  أن كما ،g و x بين الخمط الصعب منأن :  يرى الباحث كان وا 
"xbry"  العابيرو" أو" الخابيرو" معنى إلى تشير قد". 

 من جزء بو استقر مكان أنو :أىميا ع،مواض عدة في التوراة في ذكرىا جاء
 ِمنْ  اْرَتَحُموا ثم  ٖٖ: ) التوراة تشير حيث ،"قادش"  صين ةبريّ  إلى وصوليم قبل العبرانيين

                                                           
8
- Malena, S., Fertile Crossroads The Growth and Influence of Interregional 

Exchange in the Southern Levant's Iron Age I-II Transition, Examined 

through Biblical, Epigraphic, and Archaeological Sources, PhD Thesis, 

Published, California Univ. 2015, p. 153. 
9
- Frank, F., "Aus der 'Araba. I. Reiseberichte", ZDPV 57, H. 3/4, 1934, p. 244. 

10
- Glueck, N., "The Bible in the Light of Modern Archaeological 

Discoveries", JES27, No. 8, Israel (Apr., 1954), p. 364. 
11

- Moon, C., A political History of Edom in the light of recent Literary and 

Archaeological research, PhD, published, Emory Univ., 1971, p. 111.     
12

- Wilson, K., The Campaign of Pharaoh Shoshnq I into Palestine, PhD thesis 

, John Hopkins Univ. Published, 2001, p. 179. 
13

- Simons, S. J. Handbook for the Study of Egyptian Topographical Lists 

Relating to Western Asia. Leiden: Brill. 1937, p. 184. 
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 ثم  ٖ٘. َعْبُروَنةَ  ِفي َوَنَزُلوا ُيْطَباتَ  ِمنْ  اْرَتَحُموا ثم  ٖٗ. ُيْطَباتَ  ِفي َوَنَزُلوا الِجْدَجادِ  ُحورِ 
 ِفي َوَنَزُلوا َجاِبرَ  ِعْصُيونَ  نْ مِ  اْرَتَحُموا ثم  ٖٙ. َجاِبرَ  ِعْصُيونَ  ِفي َوَنَزُلوا َعْبُروَنةَ  ِمنْ  اْرَتَحُموا
ّيةِ   محطة ايلباعتبار  التثنية سفر في أخرى مرة اذكرى وجاء. (ٗٔ)(َقاِدُش  َوِىيَ ) ِصينٍ  برِّ

 َبِني ِإْخَوِتَنا َعنْ  َفَعَبْرَناٛ)التوراة تذكر حيث مصر من العبرانيين خروج طريق في استقرار
ِِ  َوَعمى َأْيمةَ  َعمى الَعَرَبةِ  ِريقِ طَ  َعمى َسِعيرَ  ِفي الس اِكِنينَ  ِعيُسو لَنا ثُم   َجاِبرَ  ِعْصُيوَن  َتَحو 
ي ةِ  َطِريقِ  ِفي َوَمَرْرَنا  . (٘ٔ)(ُموآبَ  َبرِّ

 قاعدة تكان حيث أول، المموك سفر في ذلك بعد جابر عصيون ذكر وورد
 ويذكر ،(م.ق ٕٜٗ -ٖٜٙ)السالم عميو سميمان الممك بناىا التي والسفن لؤلسطول

 َشاِطئِ  َعَمى َأْيَمةَ  ِبَجاِنبِ  ال ِتي َجاِبرَ  ِعْصُيونَ  ِفي ُسُفناً  ُسَمْيَمانُ  اْلَمِمكُ  َوَعِملَ ٕٙ) السفر
 َمعَ  ِباْلَبْحرِ  اْلَعاِرِفينَ  الن َواِتي   َعِبيَدهُ  السُُّفنِ  ِفي ِحيَرامُ  َفَأْرَسلَ ٕٚ. أدوم َأْرضِ  ِفي ُسوفٍ  َبْحرِ 
 َوْزَنًة، َوِعْشِرينَ  َوْزَنةٍ  ِمَئةِ  َأْرَبعَ  َذَىباً  ُىَناكَ  ِمنْ  َوَأَخُذوا ُأوِفيَر، ِإَلى َأُتوافَ ٕٛ ُسَمْيَماَن، َعِبيدِ 
 .(ٙٔ)(ُسَمْيَمانَ  اْلَمِمكِ  ِإَلى ِبَيا َوَأُتوا

َلى َجاِبرَ  ِعْصُيونَ  ِإَلى ُسَمْيَمانُ  َذَىبَ  ِحيَنِئذٍ ٚٔ) الثاني األخبار سفر في ورد ثم  َواِ 
 َيْعِرُفونَ  َوَعِبيداً  ُسُفناً  َعِبيِدهِ  ِبَيدِ  ُحوَرامُ  َلوُ  َوَأْرَسلَ ٛٔ. أدوم َأْرضِ  ِفي اْلَبْحرِ  َشاِطئِ  ىَعمَ  َأْيَمةَ 

 َذَىٍب  َوْزَنةَ  َوَخْمِسينَ  ِمَئةٍ  َأْرَبعَ  ُىَناكَ  ِمنْ  َوَأَخُذوا ُأوِفيرَ  ِإَلى ُسَمْيَمانَ  َعِبيدِ  َمعَ  َفَأُتوا اْلَبْحرَ 
 مع واتحاده "فاطاييوش" ييوذا ممك مع ذكره جاء ثم. (ٚٔ)(ُسَمْيَمانَ  اْلَمِمكِ  َلىإِ  ِبَيا َوَأُتوا
 َيُيوَشاَفاطُ  ات َحدَ  َذِلكَ  َبْعدَ  ثُم  ٖ٘) التوراة تذكر حيث فيو، السفن إلنشاء إسرائيل ممك أخزيا
 ُسُفنٍ  َعَملِ  ِفي َمَعوُ  َفات َحدَ ٖٙ. َعَمِموِ  ِفي َأَساءَ  ال ِذي ِإْسَراِئيلَ  َمِمكِ  َأَخْزَيا َمعَ  َيُيوَذا َمِمكُ 
 .(ٛٔ)(َجاِبرَ  ِعْصُيونَ  ِفي السُُّفنَ  َفَعِمالَ  َتْرِشيَش  ِإَلى َتِسيرُ 

 ثم الميالد، قبل العاشر القرن حتى االسم بيذا ُتعرف جابر عصيون واستمرت
 باسم إلييا عزريا شاروأ ،"أيمو" اسم عمييا وأطمقوا أخرى مرة عمييا ييندوماأل استولى

 االسم أن المرجح ومن ،(ٜٔ)"يموأ/ إيالت" اسميا ليصبح جديد مسّمىب ىاءبنا وأعاد "يموأ"

                                                           
 .ٙ-ٖٖ/ ٖٖعدد: سفر ال -ٗٔ
 .ٛ/ ٕسفر التثنية:  -٘ٔ
 .ٛ-ٕٙ/ ٜسفر المموك أول:  - ٙٔ
 .ٛ-ٚٔ/ ٛسفر األخبار الثاني:  -ٚٔ
 .ٙ-ٖ٘/ ٕٓسفر األخبار الثاني:  -ٛٔ

19
- Glueck, N., "Ezion-Geber", BA 28, No. 3 (Sep., 1965), p. 85. 
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 أطمق ثم .(ٕٓ)ييندوماأل األمراء أو النبالء أحد وىو" أياله" يدعى شخص من مشتق" أيمو"
 .ليا الحديث سماال ليصبح "الخميفة تل اسم عمييا نو المحمي السكان
 فترات أو عصور مجموعة إلى ،عموًما ،األثرية جابر نعصيو  طبقات المؤرخون ويقسم
 الميالد، قبل العاشر القرن وىو األول العصر: منيا أثرية طبقة بكل ترتبط ،زمنية

 فترة تعاصر ما وىي التاسع القرن في الثانية والفترة السالم، عميو سميمان فترة وتحديًدا
 الميالد، قبل الثامن القرن عاصرت الثالثة والفترة ط،اييوشاف عصر وتحديًدا ،ييوذا

 أما ،(ٕٔ)الميالد قبل السادس القرن حتى الثامن القرن فترة يشمل الذي الرابع والعصر
 . الميالد قبل الخامس القرن أوائل حتى السادس القرن من الفترة فتغطي الخامسة الطبقة

  
 :ٌٌنودوماأل عصر فً جابر لعصٌون التجارٌة األهمٌة

 ،(ٕٕ)نو والمؤابي نو يدوماأل ثم جابر، عصيون استوطن من ولأ نو الفينيقي كان
 ،(ٖٕ)واالستراكا الفخار نماذج من الكثير ليم وجدت الذين نو اآلرامي ذلك بعد استوطنياو 

 وُينسب سكانيا، أكثر نو يدوماأل فكان أدوم نطاق في تقع جابر عصيون أن وبما
 عمييم التوراة قوتطم ،"لخميلا إبراىيم بن اسحاق بن عيسو" وىو ،أدوم إلى نو يدوماأل
 سبقوا ولكنيم ،اآلرامية اليجرة في مشتركين يعتبرىم من وىناك ،"فقط أدوم"

 ؛الحسا وادي وجنوب األردن، شرق بالد جنوب أقصى في موطنيم وكان ،(ٕٗ)اإلسرائيميين
 باسم التوراة في المعروف اإلقميم وىو الميت، البحر من الجنوبي الطرف إلى ينساب الذي

 ،"البتراء"  باسم ذلك بعد عرفت والتي ليم، عاصمة" سالع" من واتخذوا ،(ٕ٘)"سعير"
 مثل ييندوماأل أنشأىا أخرى مدن ىناك كانت -البتراء – الميمة مدينتيم إلى وباإلضافة

 ".جابر عصيون"و تمناء،

                                                           
 ٕ٘/ ٔ، األخبار أول، ٔٗ/ ٖٙانظر سفر التكوين،  -ٕٓ

21
- Glueck, N., "The Third Season of Excavation at Tell el-Kheleifeh", BASOR 

79, (Oct., 1940), p. 13.  
22

- Gordon, C., "The Authenticity of the Phoenician Text from Parahyba", 

Orientalia37, No. 1 (1968),p. 79. 
23

- Rosenthal, F., "The Script of Ostracon No. 6043 from Ezion-Geber", 

BASOR 85, (Feb., 1942), p. 9. 
 .ٕٚٔ، ص ٜٜٓٔ، اإلسكندرية ، (،  بالد الشامٛميران: الشرق األدنى القديم ) محمد بيومي - ٕٗ
 . ٘ٔ/ٚ، ٖ/ٖ٘، حزقيال ٔٔ/ٕٗ، يشوع : ٛ/ٖٙ،  ٖ/ٖتكوين :  - ٕ٘
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 كانت وربما إلييا، ييندوماأل قدوم قبل ،خصبة زراعية منطقة جابر عصيون وكانت
 حتى ،منيا العبرانيين مرور منع إلى ييندوماأل دفعت التي ىي أرضيا وخصوبة يازراعت

 نياإ حيث العبرانين، عبور لمنع اً مبرر  اً سبب ليس ذلك وربما ،(ٕٙ)محاصيميا تدمير يتم ال
 ربما ولكن األردن، وجنوب شرق الشام، بالد جنوبي في الخصبة المنطقة وحدىا تكن لم

 ييندوماأل سيطرة استمرت قدو  العبرانيين، وبين بينيم القاتالع توتر إلى منعيم يرجع
 ييندوملؤل ومثمت ؛(ٕٚ)أنفسيم العبرانيين قدوم قبل" جابر عصيون" ومنيا أدوم أرض عمى
 الجزيرة وشبو مصر السيما القديم، األدنى الشرق بمناطق يربطيا لمتجارة ميًما ميناءً 

 أىمية ليم متمثّ  فقد :التجارية ىميةاأل تمك وبجانب ،(ٕٛ)وفمسطين وسوريا العربية،
 ميًما ىدًفا كانت ولذا ،ٜٕالحديدي العصر في وخاصة ،مممكتيم حدود لحماية عسكرية
 .(ٖٓ)عميو السيطرة يجب ،بعد فيما ، لداوود

دارتو جابر عصيون بتعمير ييندوماأل وقام  ،(ٖٔ)عميو اإلسرائيميين سيطرة حتى ،وا 
 وكان ،(ٕٖ)ييندوماأل فترة إلى ترجع التي الفخارية ياالبقا من الكثير عمى العثور وتم

 ،فقط ييندوملؤل يعود ال وربما اليندسية، واألشكال النقوش ىذ المميز النوع من الفخار
 جابر بعصيون والماّرة العابرة التجارة نواتج من كان بعضو أن المحتمل من ولكن

 لمطبخ، أواني بين الفخار ىذا عوتنوّ  .(ٖٖ)مؤقت" ُنُزل" كـ اعتبارىا أو ،لمتموين واستقرارىا

                                                           
26

- Glueck, N., Albright, W., The First Campaign, p. 9.  
27

- Albright, W.F., "Ostracon No. 6043 from Ezion-geber", BASOR 82 (Apr., 

1941), p. 15. 
28

- Lyon, D., A Study of the Ancient Edomite: An Examination of the 

Civilization of the Nation of Edom and Its Relationship to Israel, M.S 

Thesis, Published, Wilfred Laurier Univ., 1974, p. 38. 
29

- Glueck, N., "The Civilization of the Edomites", BA 10, No. 4 (Dec., 1947), 

p. 78. 
30

- Lyon, D., Op. Cit, p. 50. 
أن الرب قد حّرم أرض أدوم عمى إسرائيل، انظر :  ذكرت`تجدر اإلشارة إلى أن التوراة  - ٖٔ

 . ٙ-ٗ/ٕتثنية: 
32

- Mazar, E., "Edomite Pottery at the End of the Iron Age", IEJ 35, No. 4 

(1985), p. 263. 
33

- Dayton, J., Midianite and Edomite pottery, Proceedings of the Seminar for 

Arabian Studies, Vol. 2, Proceedings of the Fifth Seminar for Arabian 
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 اآلشوري العصر في خاصةو  - لآلشوريين تعود فخارية وكسرات وأكواب، ،وكؤوس
 -العربية الجزيرة شبو مناطق وبعض ،األردن شرق عمى سيطرتيم توسعت حيث الحديث،

 ،(ٖ٘)فخارية عجمة طريق عن واآلخر يدوًيا بعضيا ُصنعو  ،(ٖٗ)والمديانيين ييندوماألو 
 الحديدي لمعصر ويعود منو كثير تأريخ وتم ،(ٖٙ)ورسومات نقوش ذو بأنو منو كثير وتميز
 وبالد اليونان وبالد مصر من القادم بالفخار الفخار ىذا من كثير واختمط ،(ٖٚ)الثاني
 جابر عصيون تمثمو كانت الذي ؛الميم التجاري لمدور نتيجة ذلك جاء وربما ،(ٖٛ)العرب

 .الفخار منيا كان بالطبع والتي ،التجارية بضائعال وتصدير استيراد في
 ،بالعبرية مكتوب ،"الممك خادم قوسانال"  :عبارة حملي ختم عمى العثور تم وقد

 لكن إليو، المشار الممك ىو من معروف وغير ،(ٜٖ)تقريًبا الميالد قبل الثامن لمقرن ويؤرخ
 باسم قارناه إذا ي،ومأد اسم إلى يشير" Qosanal" قوسانال" مقطع أن "جموك" يرجح

 بلقِ  من ،مندوًبا أو مبعوثًا قوسانال كان ربماو   ي،دوماأل المنطفة معبود Qaus "قاوس"
 عمى أيًضا العثور وتم ،(ٓٗ)والتجارة البضائع شحن عمميات متابعة وظيفتو ،ما ممك

 .(4 رقم شكل) .(ٔٗ)ييندوماأل إلى جموك أرجعيا حروف عدة شممت فخارية كسرات
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- Glueck, N., "Some Edomite Pottery from Tell el-Kheleifeh", BASOR 188 
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40
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 عند المعبودات بعض تخص كانت ربما التي األسماء بعض عمى ورالعث وتم
 داوود مممكة قيام حتى جابر عصيون عمى يةدوماأل السيطرة استمرت وقد .(ٕٗ)ييندوماأل
، بثورات القيام من ييندوماأل يمنع لم ذلك ولكن عمييا، وسيطرتو لمعبرانيين، وتوحيده 
  .آلخر حين من ،ائيمييناإلسر  ضد

 :  السالم علٌهما وسلٌمان وداووود عصـري فً الموّحودة المملكة فترة خالل رجاب عصٌون

 بعدما ،واحدة سمطة تحت توحيدىم من وتمكن العبرانيين، قيادة داوود لىتوّ 
 بمممكة وبدأىا ،المجاورة الممالك إخضاع إلى ذلك بعد اتجوو  طالوت، بدولة قالتفرُ  فتك

 عن نسبًيا ُبعدىا ورغم ،أدوم إلى قواتو تاتجي ثم ،(ٗٗ)ذلك بعد عمون ثم ،(ٖٗ)مؤاب
 الوصول من تمكنو فيي ، لداوود كبيرة أىمية تمثل كانت أنيا إال ، داوود مممكة
 الطرق ينفتح وبالتالي ،"جابر عصيون" الميم مينائيا طريق عن ،العقبة خميج إلى مباشرة
 كانت  -عموًما عربة ووادي – نفسيا أدوم أن كما وتجارتو، األحمر البحر لساحل أمامو
 استغمو الذي والحديد، النحاس أىميا كان التي ؛المعدنية الرواسب من الكثير عمى تحتوي
 .(٘ٗ)كثيًرا داوود

 عيد في واشتيرت ،أدوم من استخرجت قد والحديد النحاس مخزونات وكانت
 جدو  ما :ناءوالب اإلعداد جية من المعامل ىذه أفضل ولعل كبيرة، بدرجة   سميمان

 ىذا لعمران الرئيسية الخمس الفترات أقدم مخمفات تحوي التي ؛"ط"  الطبقة في
 وعمل ميم تجاري كمركز جابر بعصيون االىتمام عمى  داوود وحرص ،(ٙٗ)الموقع
 .(ٚٗ)التجارة طرق عمى لمسيطرة بدمشق ربطيا عمى

                                                                                                                                                         

and Social Awareness in the Late Iron Age", BASOR 359 (August 2010), 

pp. 35 ff.  
42

- Glueck, N., Albright, W., The First Campaign, p. 17.  
 .  ٕ/  ٛصموئيل ثان  - ٖٗ
 . ٘-ٔ/ ٓٔصموئيل ثان:  - ٗٗ

45
- Noth, M., the History of Israel, London, 1965, p. 196. 

لمحديد، وتسخير اهلل لو الحديد، حيث  ويتوافق ذلك مع ما جاء في القرآن الكريم عن استخدام داوود 
ِبي َمَعُو َوالط ْيَر  َأِن اْعَمْل  *َوَأَلن ا َلُو اْلَحِديدَ تشير اآلية القرآنية )َوَلَقْد آَتْيَنا َداُوَد ِمن ا َفْضال َيا ِجَباُل َأوِّ

 .ٔٔ-ٍٓٔت َوَقدِّْر ِفي الس ْرِد َواْعَمُموا َصاِلًحا ِإنِّي ِبَما َتْعَمُموَن َبِصيٌر( سورة سبأ اآلية َساِبَغا
 .ٜٕٔ، ص ٜٜٓٔ( ،  بالد الشام ، اإلسكندرية ، ٛمحمد بيومي ميران: الشرق األدنى القديم ) - ٙٗ

47
- Moon, C., Op. Cit, p. 151.     
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 فقط، سالمال عمييما وسميمان داوود عصر منذ تكن لم بالتعدين عصيون شيرة أن ويبدو
 أواخر منذ وتصديره والنحاس الحديد وصير ،بتعدينيا اشتيرت عموًما عربة وادي منطقة نإ بل

 الحدادين، فئة بيا وازدىرت ،(ٛٗ)المبكر الحديدي العصر وبدايات ،المتأخر البرونزي العصر
 .(ٜٗ)الحديد بصناعة" لممنطقة األوائل السكان" الكيينين واشتير
 العربات فصائل بعض صتصّ وخُ  كبير، تجاري بنشاط  مانسمي الممك عصر وامتاز
 الدولة، عن الدفاع حالة في العربات ىذه تكون ال عندما ،التجاري الشأن لخدمة الحربية

 وفمسطين، سوريا في الميمة التجارية الطرق عمى السيطرة عمى  سميمان عمل ولذا
 القوافل طرق عمى كاممة ةبسيطر  واحتفظ ، داوود أبيو عصر منذ قائمة كانت والتي
 والتي التجارية، والمراكز الطرق تمك بتأمين واىتم ،ييندوماأل أرض عبر تمر كانت التي
 مع ودّية عالقات بإقامة السيطرة تمك ودّعم ،"الخميفة تل" عبر يمر ما :أىميا كان

 صور وممك مصر، ممك مع العالقات تحسين مثل الطرق، تمك لتأمين المجاورة المناطق
 .الفينيقية المدن عبر التجارية الطرق حماية في سميمان ساعد الذي" حيرام"

 عمى الواقعة البالد مع التجارة أبواب لبالده ليفتح ؛البحر نحو  سميمان واتجو
 فقد لذا ومالحتو، البحر ركوب العبرانيين فيو يألف لم الذي الوقت في البحار، سواحل
 في صناعتو مركز كان السفن من أسطول نشاءإ عمى :صور ممك "حيرام" مع اتفق

 الممزوج والنحاس الحديد من الحجم كبيرة مسامير العثورعمى تم وقد" ،"جابر عصيون"
 من آالف ثمانية لو حيرام أرسل وبالفعل "القار من وكتل غميظة حبال وقطع بالحديد،
 .(ٓ٘)سفن عشرة من أسطول لبناء رجالو

 ممكة تبعّية عن الديني المشيد فبخالف أ،سب مممكة أىمية  سميمان وأدرك
 حد في ،سبأ مممكة فإن ،(ٔ٘)الشمس عبادة وترك وحده هلل وعبادتيا،  لسميمان سبأ

                                                           
48

- Rothenbeir, B., "Ancient Copper Industries in the Western Arabah", PEQ 

94, (1962), p. 56. 
49

- Glueck, N., Albright, W., The First Campaign, p. 6.  
 .ٜٕٛ، ص بالد الشام محمد بيومي ميران:  - ٓ٘
أن إسالم ممكة سبأ كان هلل تعالى وليس استسالم  -رحمو اهلل –يشير د. محمد بيومي ميران  - ٔ٘

َوَأْسَمْمُت َمَع  َقاَلْت َربِّ ِإنِّي َظَمْمُت َنْفِسي)، وىذا ما عبرت عنو اآلية القرآنية الكريمة لسميمان 
.  وىكذا اىتدى قمبيا واستنار، وعرفت أن اإلسالم ٗٗ(، سورة سبأ، اآلية ُسَمْيَماَن ِلم ِو َربِّ اْلَعاَلِمينَ 

ن كان  ، النبي الممك، صاحب سميمان هلل وحده ليس استسالًما ألحد من خمقو، حتى وا 
المعجزات، وأن الذين يّدعون بضم مممكة سبأ لممك سميمان إنما يخطئون فيم دعوة الرسل، فيم ال 
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 من القادم البري التجارة طريق ُعَقد من ميمة ُعقدة تمثل ؛تجارية مممكة تعد ،ذاتيا
 قوة وتمثمت ،ربيةالع الجزيرة شبو جنوب سمع لتستقب أن ليا يسمح الموقع وىذا الجنوب،
 لسميمان ممكتيا حممتيا التي والذىب والتوابل األطياب كمية في تجارًيا سبأ مممكة

)


 لدعوتو استجابتيا بخالف – لسميمان سبأ ممكة زيارة أن إلى البعض ويشير ،(ٕ٘
 المممكتين بين التجاري فالنشاط سبأ، مممكتيا لتجارة الترويج باب من يكون قد -ةنيالدي
 من الكثير تحقيق بعد،  لسميمان الوضع استقر أن وبعد رئيسًيا، شاًطان يمثل

 الخميفة تل في أسطولو ببناء يتعمق فيما أو ،المعمارية المشاريع صعيد عمى اإلنجازات
 مصالح ضمان المقابل وفي البرية، تجارتو ليؤّمن حان قد الوقت أن فيبدو البحر، عمى

 .(ٖ٘)الفقري عمودىا تمثل التجارة كانت التي ،أيًضا سبأ لمممكة البرية التجارة
 كذلك كانت ولكنيا فحسب، تجارًيا ميناءً   لسميمان "الخميفة تل" تكن ولم

 وتالل ،الشرق من أدوم تالل بين موفًقا، موقعيا اختيار كان الواقع وفي صناعًيا، مركًزا
 الشمال، من يبت التي الريح من ،حد أقصىب ،فادةستاال يمكن حيث الغرب، من فمسطين

 الالزمة النار تأجج في بيا لالنتفاع وذلك عربة، وادي وسط في سرعتيا أقصى تبمغ إذ
 العقبة، وخميج الميت البحر بين الواقعة المنطقة وكل ،أدوم أن عن فضالً  ىذا ،لمتعدين
 تحفر جباليا ومن حديد، حجارتيا أرض" عن التوراة في ونقرأ ،(ٗ٘)والحديد بالنحاس غنية
 لصير مركًزا – والنقب عربة وادي إلى باإلضافة -جابر عصيون ىنا ومن ،(٘٘)" ًسانحا

سميمان عيد في والنحاس الحديد
(٘ٙ). 

 ،(ٚ٘)ةينالمعد واألطباق والسنانير الحديدية المعالق من الكثير عمى العثور وتم
 بمصاىرىا يعمل وكان ،(ٛ٘)ميم صناعي مجمعو  مدينة نزلةبم أنيا "جموك" ويرى

                                                                                                                                                         

لى اإليمان بشرائعو ،  نما يريدون ىدايتيم إلى عبادة اهلل وحده، وا  يريدون ممك الناس ودنياىم، وا 
 .ٖٓٓانظر : محمد بيومي ميران : بالد الشام، ص 

ىشام عبد العزيز ناشر: التجارة وأثرىا في تطور ممالك اليمن القديمة، رسالة دكتوراة، غير  - ٕ٘
 .ٖٛ، ص ٜٕٓٓمنشورة، جامعة عدن، 

 .٘ٛىشام عبد العزيز ناشر: التجارة وأثرىا في تطور ممالك اليمن القديمة، ص  - ٖ٘
 .ٜٕٓمحمد بيومي ميران: بالد الشام ، ص  - ٗ٘
 . ٜ/ ٛتثنية :  - ٘٘

56
- Hyatt, P., "Solomon in All His Glory", JBR 8, No. 1 (Feb., 1940), p. 29. 

57
- Glueck, N., Albright, W., The First Campaign, p. 13.  
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 في ذلك وظير ،والنسيج الغزل صناعة اشتيرت كما ،(ٜ٘)العبيد من الكثير عياومصان
 . (ٓٙ)والحصير السالل لصناعة باإلضافة بيا، وجدت التي الحبال بقايا

نتاج السفن لصناعة ميًما مكاًنا جابر عصيون كانت  فقد ،(ٔٙ)والحديد النحاس وا 
 وأسطولو سفنو منيا طمقتن وقاعدة ،(ٕٙ)تجارًيا ميناءً  سميمان الممك منيا جعل

 بعد جابر عصيون إلى عادت سميمان الممك سفن أن :التوراة وذكرت ،(ٖٙ)ورحالتو
 التوراة في ورد ما كان إذا وأن الباحثين بعض حورجّ  ،(ٗٙ)سنوات ثالث استمرت رحمة

 مرة وعودتيا ،فريقياإ حول السفن ىذه دوران إلى يشير ربما الفترة تمك طول نإف ،صحيًحا
 رحمة إلى تشير ،مٗٙٚٔ عام من خريطة عمى مستندين جابر، عصيون لميناء أخرى

 التي ترشيش إلى ومنيا (٘ٙ)أوفير إلى جابر عصيون من سميمان الممك أسطول
 .(ٙٙ) ؟ سبانياإ جنوب وقوعيا إلى  -الخريطة أي -أشارت

 بعدة وقامت ،(ٚٙ)لمخارج لتوريدىا الصناعات من الكثير جابر بعصيون وتنوعت
 سميمان مممكة لحدود حارس كأنو الحصن ىذا وكان كحصن، أنيا :منيا ميمة وارأد

                                                                                                                                                         
58

- Glueck, N., "The Second Campaign at Tell el-Kheleifeh (Ezion-geber: 

Elath)", BASOR75 (Oct., 1939), p. 10. 
59

- Glueck, N., The Third Season, p. 4.  
60

- Glueck, N., Albright, W.,The First, p. 13.  
61

- Capelli, P., "L' Ideologia Del Mare E Del Porto Nell'Antico Testamento", 

EVO 8 (1985), p. 120. 
62

- Glidden, H., "A Comparative Study of the Arabic Nautical Vocabulary from 

Al-'Aqabah, Transjordan", JAOS 62, No. 1 (Mar., 1942), p. 68. 
63

- Avigad, N., "A Hebrew Seal Depicting a Sailing Ship", BASOR 246, 

(Spring, 1982), p. 60 .; Glueck, N., Ezion-Geber: Solomon's Naval Base, 

pp. 13-16. 
 . ٕٔ / ٜ، أخبار ثاني :  ٕٕ / ٓٔمموك أول:  - ٗٙ
ينة يقصد بيا بالد العرب وُسميت أوفير نسبة إلى أوفير بن يقطان من نسل سام الذي وىي مد -٘ٙ

سكن بين ميشا وجبل المشرق، وأشار بطمميوس الجغرافي في وصفو لميمن أن أوفير عمى شاطئ 
. محمد بيومي ميران إلى أنيا داليندي( في جنوب البالد العربية، ويشير  البحر اليندي)المحيط

، ص ٕنب الحنوبي الغربي لشبو الحزيرة العربية، محمد بيومي ميران: بنو إسرائيل، جتقع في الحا
ٚٔٓ    . 

66
- Stieglitz, R., "Long-Distance Seafaring in the Ancient near East", BA 47, 

No. 3 (Sep., 1984), p. 141. 
67

- Glueck, N., Albright, W., The First Campaign, p. 12.  
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، سميمان لعصر يعود ،العسكرية بحالتو ،جابر نعصيو  وحصن ، إنشاؤه وتم 
  سميمان إنشاء مع تزامًنا جابر عصيون في الميناء إنشاء وتم التالل، عضب فوق

التراب من ومةك عن عبارة اآلن وىو ،(ٛٙ)صور ممك حيرام بمعاونة ،فييا ألسطولو، 
 بوفرة وتميز. (ٜٙ)العسكرية الحاميات لبعض وموطًنا وصناعًيا، تجارًيا مركًزا كان بعدما
 يفسر ما وىذا ،بيا النحاس صير وتم ،"سميمان منجم" أسماه البعض نإ حتى ،معادنو
 والتكرير رالصي عمميات أن إلى المداخن تمك بقايا وتشير ،(ٓٚ)المداخن بعض بقايا وجود

 سطح عمى المنصير النحاس من أجزاء عمى العثور تم نوإ حتى كبيرة، لفترة بيا استمرت
 ،لسميمان تعدين مركز جابر عصيون فقط تكن ولم ،(ٔٚ)الحفائر بداية أثناء ،األرض

 غرب شمال تمناء :مثل المجاورة المنطاق من الكثير في التعدين مناطق استغل بل
 تقل ال أصبحت نياإ حتى ،أىمية اأكثرى جابر عصيون تبقى ولكن ،(ٕٚ)جابر عصيون
 .(ٖٚ)القدس مدينة عن ،التجارة حيث من ،أىمية

 تم ،سميمان لمممك ميمة تجارية بحرية وقاعدة اً قوي اً حصن كونيا وبجانب
 حوالي المخازن منطقة مساحة وبمغت ،"لمغالل وصوامع كمخازن" منيا أجزاء استخدام

ٗ٘ xٗ٘ ،منو تمر التي التجارية والقوافل لمجنود ومؤونة لمحبوب كمخزن وُوّظفت م(ٚٗ)، 
 عصيون في المتمركزة العسكرية الحاميات بتموين خاصة كانت ربما الصوامع ىذهو 

 (5 رقم شكل).جابر
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70

- Ibid., p. 73. 
71

- Glueck, N., Albright, W., Op. Cit, p. 6.  
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 المناطق من والتوابل البخور الستقبال" ُنُزالً " أو اً مستودع لكونيا اإلضافةب
عادة ،تمفةالمخ  إلى مصر من تأتي والسمع البضائع وكانت ،(٘ٚ)أخرى لمناطق تصديرىا وا 

 ،العربية الجزيرة وشبو وكنعان أدومو  أوفير مناطق إلى تصديرىا يتم ثم ،جابر عصيون
 أصناف وبعض ،والعاج والفضة الذىب :السمع تمك ومن ،(ٙٚ)وصور الرافدين وبالد
 .(ٚٚ)الزينة
 في ،جابر عصيون ميناء في العمل في ييندوماأل من بالكثير  سميمان استعان وقد

 لمممك وانضموا العمل، معسكرات من لميرب منيم الكثير دفع مما ،(ٛٚ)والصير الصناعة
 واإلسرائيميين،  سميمان ضد بحمالت يقوم ما اكثير  كان والذي ،ييندوماأل زعيم "حدد"

 .(ٜٚ)اإلسرائيميين سيطرة من أدوم مناطق بعض إخراج من وتمكن
 
 : سلٌمان رعص بعود الخلٌفة تل

 فكانوا البحر عمى ،جابر لعصيون االستراتيجي الموقع إلى فطنوا قد ييوذا مموك أن يبدو
 جميع من ييندوماأل ِقبل من المدينة محاصرة تم ولكن عسكرية، حامية فييا يتركون
 اييوذ بين االتصاالت وقطعت ،المدينة تدمير وتم. لالستسالم الحامية دفع مما ،الجيات

 مع البحري النشاط تنمية عمى ،(م.ق ٙٗٛ -ٚٙٛ) فاطاييوش وعمل. دينةالم وبين
 استغل كما التصدير، عممية في المتميز لموقعيا جابر عصيون فاستخدم أوفير، منطقة
 مخطط فشل ولكن ،(ٓٛ)العربية المناطق مع التجارة إحياء في المتميز البحري موقعيا
عادتيا ،التجارة تمك تنمية في فاطاييوش  بسبب ، سميمان عصر في كانت ماك وا 

 وعادت ، (ٔٛ)فاطاييوش بن يورام عصر في أدوم ثورة إلى باإلضافة ،نفسيا ييوذا ضعف
 ،االقتصادية القدرة ليم يتوفر لم ولكن ،ييندوماأل سيطرة إلى ،أخرى مرة ،جابر عصيون
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عصرسميمان في كانت مثمما لجعميا ،العسكرية وال
 ٜٚٚ-ٜٚٚ) أمصيا شنّ  ثم ،(ٕٛ)

 ويشير ،(ٖٛ)لو التام مابخضوعي وانتيت ،وسالع جابر عصيون عمى حمالت عدة( م.ق
 أعاد( م.ق ٖٗٚ –٘ٛٚ) عزريا أن إلى (٘ٛ)الثاني األخبار وسفر (ٗٛ)ثانيال مموكال سفر
 أن إلى إشارة أيًضا ذلك وفي ،ييندوماأل يد عمى أخرى مرة فقدت التي المدينة بناء

 أخرى، تارة وييوذا ،تارة ييندوماأل سيطرة تحت ،الزمن من لفترة ،استمرت جابر عصيون
 التجاري الموقع :ىو عمييا السيطرة في الرغبة في الرئيسي السبب أن المؤكد ومن

 .(ٙٛ)العقبة وخميج األحمر البحر ساحل عمى ،ليا المتميز والعسكري
 عمري من كل عيد في ،التجاري الدور بنفس تقوم جابر عصيون واستمرت

 تستقبل وكانت إسرائيل، مممكة في(  م.ق ٓ٘ٛ -ٜٙٛ) وأخاب (م.ق ٜٙٛ- ٙٚٛ)
 مممكة تحتميا كانت التي المدن عبر ،الفينيقية والمدن صور من التجارية والمواد السمع

 التجاري الطريق نإ بل ،(ٚٛ)وغيرىا العربية الجزيرة وشبو أوفير إلى وتصديرىا ،إسرائيل
 ،(ٛٛ)(قيانفي -مصر) التجاري لمطريق منافًسا أصبح( جابر عصيون -فمسطين -فينيقيا)

ن ،(ٜٛ)العربية الجزيرة لشبو تجارًيا اومنفذً  ومدخالً  تجارية بوابة وأصبحت  يكن لم وا 
 غرب شمال أقصي في "الوجو" وميناء عدن، قرب "قنأ" ميناء ىناك كان حيث الوحيد،

 من الكثير عمى العثور وتم ،(ٜٓ)األحمر لمبحر الشرقي الساحل عمى ،العربية الجزيرة شبو
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 (م.ق ٙٗٚ -ٙٛٚ) الثاني يربعام حرص كما ،(ٜٔ)جابر عصيون في العربية النقوش
 عصيون وكانت ،(ٕٜ)جابر وعصيون حماة بين ،التجارية قالطر  ومد ،التجارة تطوير عمى
 وقام الصيد، أعمال في استخداميا تم التي البحرية الموانئ أىم من :لو بالنسبة جابر
 ينتمي ختم عمى العثور وتم ،(ٖٜ)الميناء احتموا عندما الدور بيذا إسرائيل مممكة مموك
 (.6 رقم شكل).(ٜٗ)"يوثام"  وىو ييودا مموك ألحد

 
 :والخارجٌة  المجاورة المناطق مع الخلٌفة لتل التجارٌة العالقات

 
 ،االستراتيجي عوالموق االقتصادية األىمية كانت :مصر مع المرجّحة العالقات

 وبالتأكيد ،تجارية عالقات بينيم وكانت سيناء، قبائل بعض لدى اً معروف ،جابر لعصيون
 مصاىر عمى العثور وتم ،وبوساطة المصرية اإلدارة وصاية تحت التجارية العالقات تمك

 بعضيا لصير ومناجميا سيناء من الخام المواد بعض جمب يتم وكان سيناء، في النحاس
. (ٜ٘)الوسطى الدولة عصر خالل ،كبيرة جةبدر  ،تصالاال ىذا وازداد ،جابر عصيون في
 ،الحج طقوس إلى شيري  الذي الفخار من عاأنو  عمى ،جابر عصيون في ،العثور تم كما
 رائجة تجارة وجود :إلى الفخارية األواني تمك وتشير المقدسة، المناطق إلى الزيارات أو

 من الكثير إلى باإلضافة ،(ٜٙ)اً ميم اتجاري اً مركز  بوصفيا سيناء، جزيرة شبو مع وواسعة
  .(ٜٚ)األختام بعضو  لجمشتوا العقيق نماذج

 حيث الثاني، رعمسيس الممك نصوص في" كمنطقة" ييندوملؤل إشارات وجاءت
 يةدوماأل المناطق ضمن أنو معروف سعير وجبل ،" سعير جبل بيَ نَ "  أنو إلى أشار
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 وتعني والسامية األكدية وصالنص بعض في وردت يةأدوم مدينة سعير ومدينة الميمة،
 .(ٜٛ)وأخشابيا غابتيا لكثرة عمييا ذلك أطمق وربما ،"الشعر"

 عصر في وخاصة المصرية، السيطرة تحت كانت جابر عصيون أن ويرجح
 الفرعون عيون عن يخفى ال ،جابر عصيون مثل ،ميم تجاري فمكان الحديثة، الدولة

 تسمى منطقة وجود :ذلك يدعم وما المصري،






 سيتي الممك نصوص في 
 بـ إيالت شمال الغديان عين منطقة أنيا "جوتييو" ويرجح ،(م.ق ٖٗٓٔ-ٖٗٔٔ)األول
 األول سيتي الممك وعمل ،"جابر عصيون" بيا المقصود أن المحتمل ومن ،(ٜٜ)كم ٘ٔ
 عمييم وسميمان وددا قبل أي) جابر وعصيون عربة بوادي النحاس مناجم غاللتاس عمى

 ُبعد عمى الفرعون يكون أن المعقول من فميس(  األقل عمى عام ٖٓٓ بـ السالم
 في ورد ما ،أيًضا ذلك ويدعم! عميو يسيطر وال الميم الموقع ىذه من قميمة كيمومترات

( م.ق ٖٕٚٔ-ٖٗٓٔ)الثاني رعمسيس سيطرة إلى أشارت حيث ،"ٙأنسطاسي بردية"
 بـ أنسطاسي بردية في أدوم وكتبت ،(ٓٓٔ)نييدوماأل مناطق بعض عمى




، 

 .(ٔٓٔ)"أدوم أرض" ُتعني أنيا إلى "يويجوت" أشارو 

 الثالث، رعمسيس عصر في أكثر أدوم مناطق عمى المصرية السيطرة واستمرت
  والقبائل سعير سكان بتحطيم" قام الثالث رعمسيس أن إلى "ىاريس بردية" وأشارت
 وجعميم المقدس، التاسوع وأعطاىم الجزية، منيم وأخذ وماشيتيم، خياميم ودّمر البدوية،
 أن ،أدوم عمى ،المصرية العسكرية الحمالت تمك عن ونتج ،(ٕٓٔ)"منازليم في كالعبيد
 اليجمات وقت عنيم يدافع ؛وعسكري سياسي نظام لتأسيس الممّحة الحاجة لدييم ظيرت

 لتصبح ،ويؤسسوىا دولتيم ليمممموا مناسبة فرصة الثالث رعمسيس وفاة وكانت الخارجية،
 . ذلك بعد قوية مممكة

 عصيون مدينة بتدمير قام فمسطين عمى "األول شاشانق" الممك حممة أثناءو 
 منطقة في ميناء أنيا عمى (ٖٓٔ)الكرنك عمى األول شاشانق نصوص في ووردت جابر،

                                                           
98 - Moon, C., A Political History of Edom, p. 4.     
99

- DG, IV, p. 23. 
100

- Clédat, J., "Notes sur l'isthme de Suez (suite)", BIFAO 21, 1923, p. 149. 
101

- DG, I, p. 126.  
102 - Moon, C., Op. Cit, p. 133.     
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 أدى مما ،المتوسط والبحر بينيا الواصمة التجارة طرق قطع تم تدميرىا وبعد ،(ٗٓٔ)أدوم
 واستخداميا ،أخرى مرة ،إنشاؤىا تم ذلك بعد ثم ،(٘ٓٔ)ما لوقت التجارية أىميتيا تراجع إلى

 .(ٙٓٔ)المبن الطوب من وحوائطو أسواره إنشاء وتم قوي، كحصن
 أخذت التي اليونان، من المستوردة النبيذ أواني من الكثير عمى العثور إلى البعض ويشير
 حممت فخارية كسرات عمى العثور وتم جابر، عصيون ثم وغزة عسقالن عبر طريقيا
 استالميا، تم التي البضائع لتمك والشحن ؛المالية المبالغ بعض إلى تشير كتابات بعض
 ،(ٚٓٔ)لفنتينإ في وتحديًدا ،مصر في وجد لما ةُ مشابي النصوص تمك كتابة صيغة ولكن
 بصفة مصر اليونان فيو استوطن التي الفترة نفس وىي الميالد، قبل الخامس لمقرن وتؤرخ

 -اليونان بالد) يكن لم الفخارية األواني لتمك التجارة طريق أن المرجح فمن ولذا واضحة،
 عبر مصر من قادمةكانت  أنيا المرجح من بل ،( جابر عصيون -غزة -عسقالن
 لعصيون الخام المواد لتصدير ارئيسي امصدر  كانت سيناء أن عرفنا إذا وخاصة ،سيناء
 .نفسيا جابر

 ميم تجاري كمنفذ جابر عصيون ميناء واُتخذ وآسيا، مصر بين التجارة ازدىرت
 لمساحل باإلضافة ،وفمسطين لمعراق ومنيا العربية الجزيرة لشبو ؛المصرية لمصادرات
 البحر عمى ،المصري القصير ميناء بين تجارية صالت وجود :ذلك ويدعم. السوري
 عصيون أن وباعتبار ،(ٛٓٔ)أدوم عمى األنباط سيطرة عصر في جابر عصيون األحمر
 أو" استراحة"  أو" ُنزل"  كـ دورىا أن المؤكد من لذاو  ،الحجاج طريق في تقع كانت جابر
 تماثيل عمى العثور وتم .(ٜٓٔ)الدور ىذا في كبيرة أىمية أعطاىا قد -" تموين مركز" 
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 لتمائما وبعض ،"باستت" المعبودة مثل جابر عصيون في المصرية المعبودات بعضل
 .(ٓٔٔ)"حور عين" تحمل التي

 : العربٌة الجزٌرة شبه مع عالقتها
 المتميز مينائيا مستغمة ،العرب بالد و جابر عصيون بين تجارية عالقات قامت

" المسند" الجنوبي لمخط يعودان رفينحَ  عمى فييا العثور وتم ،(ٔٔٔ)والبخور التوابل نقل في
 حرف أحدىما ويحمل الميالد، قبل الثامن رنلمق ويؤرخان المبكر، العربية الجزيرة خط

 الذي ين،يينلممع ترجع ربما الحروف تمك أن البعض ويرى". ص" حرف واآلخر" ألف"
 والَمّبان، والبخور الُمر تجارة يحتكرون وكانوا ،جابر عصيون مع تام اتصال عمى كانوا
 في يقيم لمعين ،التجاري المندوب أو ،الممثل كان وربما العربية، زيرةالج جنوب في

 عالقات أقام من أقدم المعينيين أن (ٗٔٔ)"سترابو"و (ٖٔٔ)"بميني" وذكر ،(ٕٔٔ)جابر عصيون
 .والُمرّ  البخور تجارة واحتكروا العربية، الجزيرة جنوب في تجارية

/ ةأيم تسمى صارتو  األنباط، مممكة ضمن ،فترة بعد ،جابر عصيون تصبح ثم
 ىذا واستغموا ،(٘ٔٔ)ميماً  وميناءً  كبيرة مدينة منيا جعموا ،لؤلنباط وموطًنا مقًرا وكانت إيالت،
 ىذا بفضل أصبحت برية، تجارتيم كانت فبعدما بيم، الخاصة التجارة أعمال تسيير في الميناء
 الشرق مناطق مختمف مع اإلبحار من تمكنيم التي السفن صنعوا بل ،بحرية تجارة الميناء
 الميمة حاضرتيم من الميناء ىذا قرب ذلك في ىموساعد السوري، الساحل مع وخاصة ،القديم

 .(ٙٔٔ)مؤاب مناطق عمى استولوا حتى السيطرة في توسعوا بل ،"البتراء"
 لمرور ميًما كان حيث ،فيو استوطنوا الذي الجغرافي الموقع األنباط استغلو  

 رواعتب ومصر، اوموانئي الشام بالد وبين العربية الجزيرة جنوب بين ،الدولية التجارة
 إلييم يدفعيا مكافآت مقابل ،التجارة لتمك حماة ،أمرىم بداية في   ،أنفسيم األنباط

 وضع من فانتقموا ،التجارية األساليب تعمموا بعد فيما ولكنيم التجارة، تمك أصحاب
                                                           

110
- Glueck, N., Albright, W., The First Campaign, p. 13.  

111
- Ibid., p. 8.  

112
- Glueck, N., The Second Campaign, p. 19. 

113
- Pliny, Nat. Hist., ed. Mayhoff, VI: 28 (32); 

114
- Strabo, Geography, XVI, IV, 2 

115
- Retzleff, A., "A Nabataean and Roman Domestic Area at the Red Sea Port 

of Aila", BASOR 331 (Aug., 2003), p. 45. 
 .ٖٖ، ص ٜٚٛٔإحسان عباس: تاريخ دولة األنباط، عّمان،  - ٙٔٔ



 
 
 
 

 م6102مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 

 76 

 بذلك فانتقموا فييا، المتاجر البضائع أو القافمة صاحب التاجر وضع إلى لمتجارة الحامي
 عادت طائمة أرباًحا عمييم ذلك فدرّ  ،بأنفسيم المتاجرة إلى ،والتنقل الوساطة حالة من

 إلى الباحثين بعض ذىب الوضع ىذا وبسبب ،والسياسة االقتصادية حياتيم عمى بالنفع
 يسعون الباحثين ماجعل وىذا النبطي، البشري الكيان عصب كانت التجارة نأب  :لالقو 
 .(ٚٔٔ)التجارة ضوء في -األنباط أي-حياتيم في شيء كل تفسير إلى

  :الٌونان مـع عالقاتها
 اليونان، بالد إلى أصميا يرجع التي واألكواب األواني من العديد عمى العثور تم

 طريق عن ةأيم إلى ثم ،غزة ثم ،عسقالن عبر طريقيا وجدت األواني ىذه أن المؤكد ومن
 المختمفة المناطق ىإل األواني ليذه تصدير مركز نفسيا أيمو كانت وربما ،(ٛٔٔ)التجارة
 :مثل الثمينة العربية الجزيرة شبو سمع تصدير مقابل ومصر، العربية الجزيرة شبو ومنيا
 . إلييا تفتقر مناطق إلى والبخور التوابل

 
  :جابر عصٌون حصون

 إلى تؤدي بوابات عةمجمو  تالىا ،لحمايتيا خارجية حصون مجموعة جابر لعصيون كان
 لو ً،اميم اً عسكري اً حصن باعتبارىا جابر عصيون إلى التوراة وأشارت ،(ٜٔٔ)المدينة داخل
 بـ قام من أن يؤكد وىذا مجدو، بوابات مع كبير بشكل ،بواباتيا وتتشابو ،(ٕٓٔ)بوابات عدة
 في الرابعة بالطبقة المباني صاحب نفسو ىو ؛جابر عصيون حصون بناء( إعادة)
 .سميمان الممك وىو ،"المتسمم تل" مجدو"

 بجانب كبيرة، اقتصادية أىمية ليا ييوذا عصر في تئنشأُ  التي لحصونا وكانت
 الخامات وتصدير استيراد في ولكن ،التعدين أمور في فقط ليس العسكرية، األىمية
 ،(ٕٔٔ)والعكس المختمفة لممناطق ،العربية الجزيرة من ،الزينة وأغراض التجميمية والمواد
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 تمك في ،كبير بشكل ،ةمكمتح جابر ونعصي وكانت ،(ٕٕٔ)فريقياإ شرق مناطق ومع
 والتجارة، لمبضائع" ترانزيت" الحديث المصطمح يقابل ما األقل عمى أو ،التجارية الطرق
يالت القدس بين اآلمنة التجارة طرق من وكانت  االزدىار من كبيرة درجة وبمغت ،(ٖٕٔ)وا 
 وقدر جار،والت بالسفن مزدحًما الفترات من كثير في كان الميناء نإ حتى ،التجاري
 .(ٕٗٔ)نسمة ٓٓٓٔ بحوالي سكانيا الباحثين
 ىذه تدعيم وتم وجدران، حوائط بعدة توإحاط تم فقد الميم، التجاري الموقع ىذا ولحماية
 خاصة كانت الغرف تمك أن المرجح ومن ،(ٕ٘ٔ)الحوائط لتمك مالصقة بغرفات الجدران
 من الكثير وجود :ذلك يؤكد ومما المدينة، تأمين عن المسئولون نودالج أو بالحرس،
 حماية في اإلسرائيميين منو واستفاد عسكرية، ألغراض تستخدم كانت بيا الفتحات
 جدران اربجو  الشكل مربعة غرف ثالث ووجدت ،(ٕٙٔ)ييندوماأل تخوم عمى ىمحدود

 إلى باإلضافة ،(ٕٚٔ)الجنوب في الشكل مستطيمة أخرى غرف وثالث الشمال، في الحصن
 عمى الغرف بعض مساحات متوسط وبمغ ، (ٕٛٔ)والشرق الغرب في مشابية حجرات وجود
 ،(ٜٕٔ) ٕم 3٘xٖ3ٚ٘  /ٖ3ٗxٕٕ/ ٕم xٖ3ٕٙ/ ٕم ٘ٚ,ٗ xٕم 3ٖٕٓ:   التالي النحو

 المدينة، جدران وتحصين تدعيم في الدور نفس تأد   غرف أربع ذات بوابات ووجدت
 لحماية اً حصن بوصفو توظيفو وتم اإلسرائيمية، المدن من كثير في النموذج ذلك ووجد

 ىذه ووجدت ،(ٖٓٔ)الموقع في متميز مكان في إنشاؤه يتم وكان بقوتو، وتميز ،المدينة
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 أبعاد وبمغت ،(ٖٔٔ)الخميفة تل في ،تحديًدا الرابعة الطبقة في ،غرف األربع ذات ،البوابات
 الشمالي، لمحائط م٘,ٙٔ حوالي :عصيون في وجدت التي غرف األربع ذات البوابة
 في وجدت التي تمك وتشبو (ٕٖٔ)لمغربي ٙ,ٓٔ و لمجنوبي، م ٘,ٚٔ ي،لمشرق م ٘,٘ٔ

 ،تجارية أمور في ،أيًضا ،الغرف تمك استخدام يتم وكان يًضا،أ الرابعة الطبقة في "مجدو"
  .وُنُزل كاستراحات ربما

 واالرتفاع، الُسمك حيث من ،بالضخامة جابر عصيون حصن بوابات وتميزت
 الطبقات في ،وقرقميش حمف تل في وجدت التي لبواباتا تمك مع كبير بشكل وتتشابو

 سميمان لعصر تعود التي
 الحصون بناء منظا أن إلى واضحة إشارة في ،(ٖٖٔ)

 بناء يتم وكان ،(ٖٗٔ)كبير بشكل ومتشابًيا متقارًبا كان انميسم عصر في ،والمباني
 وبمغ بعض،مع  بعضيا ومتداخمو ،(ٖ٘ٔ)الطوب من متفاوتو نماذج من الحصن جدران
 .(ٖٙٔ)قدم ٕٔ حوالي الحصن جدران بعض ارتفاع

 الطرق لحماية ا،قوي اوبحري ابري حصن الخميفة تل مثمت :التحصينات وبتمك
المدخل والمنفذ  وكان .(ٖٚٔ)وفمسطين وسيناء العربية الجزيرة شبو بين ما في التجارية
 يستطيع نوم ،(ٖٛٔ)الذي في الجنوب بمواجية البحر وى ، مافي عصيون جابر ،الرئيسي
 خاصة، فمسطين في أخرى مناطق عمى السيطرة ويمكن جابر عصيون عمى السيطرة
 سيره وتابع ،(ٜٖٔ)جابر عصيون عمى يستولى أن استطاع الذي األول شاشانق" فعل مثمما

 بين وتربط ،الكرمل جبل منطقة في التجارة في ،أيًضا ىي ،تتحكم التي مجدو مدينة ىإل
 ولعبت شمااًل، سوريا إلى ،جنوًبا مصر من اآلتية التجارة قىوممت ،والساحل فمسطين وسط

سوريا وفمسطين  :ضمي ىذا اليالل الذي وسطدوًرا مشابًيا لعصيون جابر، فقد كانت تقع 
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عمى جبل  ُتطلفكانت  ،عرا يالواقع عند مدخل واد ميزالمت بموقعياو  ،واألردن ومصر
 .(ٓٗٔ)ينفذ عمى البحر المتوسط الذي لالكرم
 :البحـث نتائج

 لم ربما -سيناء مع التجارية الصمة ذات – جابر عصيون عمى المصرية السيطرة نإ -
 لؤلراضي طبيعي امتداد أنيا عمى الفراعنة إلييا نظر ربما بل فحسب، اً تجاري اً موقع لكونيا تكن

 ما وىذا ،الخميفة تل وبين ؛القصير وميناء سيناء من كل بين دائم ترابط ىناك وكان المصرية،
 ".الرشراش أم"  وتحديًدا ؛ومجاورتيا إيالت، منطقة في لمصر التاريخي الحق يدعم

 عصيون فييا بما ،ومجاوراتيا وتمناء أدوم منطقة في الكبير تواجدىا مصر دعمت -
 ما مثل ،النحاس مناجم بجوار عربة وادي في "حتحور" ةلممعبود معبد بناء في ذلك وظير جابر،
 .سيناء في يحدث كان

 في إمبراطوريتيا أجزاء من فقدتو ما مع جابر عصيون منطقة مصر فقدت ربما -
 ظير ما وىذا المتأخر، العصر وحتى العشرين األسرة نياية من بداية ،وفمسطين آسيا
 .العبرانيين سيطرة تحت فمسطين وقوع من واضح بشكل

 قبل ميمٍ  دورٍ ب قامت بل ،  سميمان عصر وليدة جابر عصيون تكن لم -
 .المختمفة المناطق مع تجارتيم تنمية في موقعيا ييندوماأل استغلو  عصره،

 ليست ولكنيا ،  سميمان عصر في ازدىار فترة شيدت أنيا إنكار يمكن ال -
 .ومزدىرة قوية فييا كانت التي الوحيدة الفترة

– النشاط بعض إال الميم ، سميمان وفاة مع بالعبرانيين جابر عصيون عالقة تنتيي -
 في ظير ما وىذا قوية، أدوم عمى اإلسرائيمية السيطرة تعد فمم ط،اييوشاف لمممك -لالمكتم غير

 نإ بل طوياًل، تستمر لم "عزريا"و "أمصيا" سيطرة نإ حتى اإلسرائميين، ضد المتعددة الثورات
 نصر نبوخذ" البابمي لمممك الدعم قدموا بل ،بذلك يكتفوا ولم االستقالل، استطاعوا ييندوماأل

 .بيم نو اإلسرائيمي فعمو مما االنتقام باب من لمقدس، حصاره أثناء ،"الثاني

 كانت ،المتأخر العصر في ،مصر بيا تمر كانت التي" المبتسرة" القوة فترات في -
 عمى األول شاشانق حممة في ،واضح بشكل ،ظير ما وىذا اىتماماتيا، ضمن جابر عصيون
 وجاءت عمييا، واستولى ذكرىا التي المناطق ضمن من جابر عصيون كانت حيث فمسطين،

 ثاني - "الثاني نخاو" الممك عصر مع بوضوح أيًضا وظير فمسطين، في المشيورة لوحتو عمى
 .المتميز الجغرافي موقعيا من واستفاد عمييا استولى الذي -والعشرون السادسة األسرة مموك
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 .  ٛٗٔ، ص ٕٗٔٓغير منشورة، كمية اآلداب، جامعة المنيا، 



 
 
 
 

 م6102مجلة المؤرخ العربى اكتوبر 

 74 

 صينيا،وتح حمايتيا جابر عصيون عمى استولت التي القوى من الكثير حاول -
 . بيا المارة لمتجارة وتموين لوجيستي دعم مركز ولكونيا التجارية، ألىمتييا

 توظيفيا تم بل ،اً تجاري وميناءً  اً موقع بكونياعمى  جابر عصيون أىمية تقتصر لم -
 نفسيا المدينة حماية أجل من بقوة، تحصينيا وتم عسكري، كحصن الفترات بعض في

 اأنيو  خاصة ،عمييا تسيطر كانت التي الدولة حدود ةحماي أجل ومن ميم، تجاري كممتقى
 .لمبحر مباشًرا منفًذا وتعد العقبة، وخميج األحمر البحر أطراف عمى تقع

 إقامة في ميًما دوًرا جابر لعصيون ،والعسكرية التجارية ،المزايا تمك كل منحت -
 واليونان، عربيةال الجزيرة وشبو مصر مع تحديًدا ،التجاري المستوى عمى ،متميزة عالقات

 .المتوسط البحر ساحل مناطق مع شك وبال
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 :عن نقلا  "جابر عصيون" الخميفة تل وموقع األردن شرق ممالك( 1) رقم خريطة

MacDonald, B., "East of the Jorden", Territories and sites of the 

Hebrew Scriptures, Boston, 1939, Fig. 8. 
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 1331( هوقع تل الخليفة عام 1شكل رقن )

Pratico, G., Nelson Glueck's 1938-1940 Excavations at 

Tell el-Kheleifeh: 

 A Reappraisal, BASOR 259 (Summer, 1985), p. 3. 

 

 1333( هوقع تل الخليفة عام 2شكل رقن )

Pratico, G.,Nelson Glueck's 1938-1940 Excavations 

at Tell el-Kheleifeh, p. 4. 
 

 

 ٜٓٗٔ( موقع تل الخميفة عام ٖشكل رقم )
Pratico, G.,Nelson Glueck's 1938-1940 Excavations 

at Tell el-Kheleifeh, p. 4. 
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 ( نواذج هن قطع فخار إدوهي هن تل الخليفة4ن )شكل رق
Glueck, N., Some Edomite Pottery from Tell el-Kheleifeh, Fig. 2. 

 جابر عصيون في غالل لصوامع حوائط( ٘) رقم شكل
Glueck, N., Ezion-Geber, p. 69 

 ( ختم خاص بممك ييوذا " يوثام"ٙشكل رقم )
Avigad, N., The Jotham Seal from Elath, , Fig. 1-3 
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  الحديدي العصر في الخميفة تل حصن بوابة( ٚ) رقم شكل
Jang, D., The Iron Age II City Gates in Palestine, Fig. A 23. 

 

 ( جزء من حائط حصن تل الخميفةٛشكل رقم )
Glueck, N., The Third Season of Excavation at Tell el-Kheleifeh, Fig. 2.  

 


