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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد هافي

 ذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:اإللكتروني ال

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

صفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه ال -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  ملتن: بحرف / ا16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق صفحة للبحوث ا
َ
ملتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

في ، ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البح
ً

و الرفض، فضال
َ
ث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

  
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في ال
َ
عنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 ي البحث.يغلب عليهن  التمايز ف (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 :ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها
َ
)مشكلة  يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 لغرض من تطبيقها.ا

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 خاصة بهذه املصادر .الببليوغرافية ال

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
تحكيم يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

ف            
َ
ر جميع األ ِ

كار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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  ّكديةأالشيا )جزيرة قربص( يف املصادر اأَل

 فاروق عبَّاس ِإمساعيل 

14/3/2021 تأريخ القبول:       2/3/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

دية عديدة ك  ( في نصوص مسمارية أ  KUR A-la-ši-iaيتردد االسم )بالد أالشيا         
أنه االسم القديم لجزيرة قبرص التي تعّد ثاني  تعود إلى األلف الثاني ق.م، وقد بات معروفا  
 (، وتقع غربي ساحل بالد الشام،2مك 9251أكبر جزيرة في البحر األبيض المتوسط )

 كم( عن مدينة الالذقية السورية. 110على بعد نحو )
يرد أقدم ذكر ألالشيا، معروف في المصادر الكتابية حتى اآلن، ضمن أرشيف        

ق.م(. وقد  1762-1775ل الحريري(، ويعود إلى عهد ملكها زمري ليم )مدينة ماري )ت
كانت أالشيا مشهورة بالنحاس الذي يوصف بالصافي الخالص، ويرغب حّكام مناطق 
الشرق القديم في اقتنائه. وبرزت أهميتها الزائدة خالل عصر العمارنة )القرن الرابع عشر 

ّكدية، أرسلها ملك )أو ملوك؟( أالشيا إلى الملك ق.م(؛ وتعود إليه ثمانية رسائل باللغة األ
المصري أمنحوتب الرابع، وهي تشكل دليال  على وصول استخدام األّكدية والكتابة 

دين، وذلك على الصعيدين الرسمي توثق حركة تبادلية نشطة بين البلالمسمارية إليها، و 
منهما، واألشياء توافرة لدى كل والفردي، فقد كان القصران الملكيان يتبادالن المواد غير الم

كما تميزت عالقاتها مع مملكتي أالالخ وأوجاريت القائمتين على ساحل  ،الثمينة النادرة
 .بالد الشام، بحكم القرب الجغرافي

 .النصوص المسمارية، أالشيا، العمارنة، أوجاريتالكلمات المفتاحية:     
 :إشكالية البحث

ها كانت مأهولة منذ األلف السادس ق.م ن  أ  قبرص جزيرة بينت التنقيبات األثرية في    
في الربط بين  ت دورا  مهم ا، واستمر السكن فيها، وأ د  )العصر الحجري الحديث(

 الحضارات القديمة القائمة في سواحل حوض البحر البيض المتوسط.
                                                 

 برلين الحّرة/جامعة قسم لغات وحضارات الشرق/َأستاذ. 
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نطقة، يتوقف البحث لدى إشكالية حقيقة الدور الذي لعبيته أالشيا في تاريخ الم   
وتتصل بذلك تساؤالت وفرضيات عديدة تدور حول طبيعة عالقاتها بالممالك الساحلية 
المجاورة والقريبة، وطبيعة الحكم في داخلها، وأهميتها السياسية واالقتصادية، والعوامل 

 الطبيعية والجيوسياسية التي أثرت في تاريخها القديم.
 :أهمية البحث وأهدافه
وهو يهدف إلى  ،صيل، لم يتم تناوله في الدراسات العربيةأ  مهم و نعتقد أن البحث 

تشكيل صورة تاريخية واضحة عن تاريخ جزيرة قبرص وعالقاتها الخارجية في ضوء 
 المصادر الكتابية األّكدية المتوافرة. 

 :حدود البحث ومنهجه
 مدونة بلغات عدة )األّكدية، الحثّية، المصرية،تعرض مصادر كتابية قديمة 

المكتشفة في سوريا )ماري، األّكدية المصادر ولكن جاريتية( معلومات عن أالشيا، األو 
ا  واألهم في زمنُتعّد األكثر عددا  واألقدم أالالخ، أوجاريت( وفي العمارنة بمصر 

مرارا  أالشيا ُتذكر كما معلومات، وهي تعود إلى عدة مراحل ضمن األلف الثاني ق.م. ال
ائدة إلى العصر اآلشوري الحديث، ولكن باسم جديد هو يدنانا في المصادر األّكدية الع

Yadnana. 
يستنبط المتفرق من للشواهد النّصية، تحليلي استقرائي وفق منهج على  سيتم البحث

لتشكيل صورة عامة عن أوضاعها الداخلية وعالقاتها الخارجية. وسيتم  أالشيا أخبار
 خي لها. عرض المصادر الكتابية؛ وفق الترتيب التاري

 :االهتمام األثري بجزيرة قبرص -1
وتعود بدايات  ،خالل سائر مراحل التاريخ القديم االستيطان البشري فيها يستمر      

االهتمام بآثار الحضارة القبرصية القديمة إلى النصف األول من القرن التاسع عشر 
الل ما قرؤوه عن أخبارها الميالدي، وقد بدأ ذلك هواة أوربيون أدركوا أهمية الجزيرة من خ

ويعّد دي لوينـز  ،رة، فزاروها واهتموا بجمع آثارهافي المصادر اإلغريقية والمسيحية المبك
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de Luynes  أول من اقتنى مجموعة من اآلثار القبرصية القديمة، ثم أودعها في المكتبة
 (1)الوطنية للمسكوكات في باريس، وأصدر أول كتاب عن الحضارة القبرصية.

ان دي لوينـز قد اشترى نقشا  كتابيا  مطوال  مدّونا  على لوح برونزي، بالكتابة المقطعية ك
القبرصية، ونشر استنساخا  له، مما دفع المهتمين بالكتابات القديمة للسعي إلى فك رموزه، 

وحّرك ذلك االهتمام  ،ني من القرن التاسع عشر الميالديوتّم ذلك في النصف الثا
 diاألمريكي دي سسنوال  –ع األثرية، وبرز في ذلك دور اإليطالي بالنقوش والقط

Cesnola  الذي كان ضابطا  عسكريا ، ثم صار قنصال  للواليات المتحدة األمريكية في
(، واستغل وجوده ومنصبه للقيام بحفريات متفرقة، وبشراء كنوز 1877-1865قبرص )

بذلك مجموعة غنية من اآلثار أثرية من مواقع مختلفة في الجزيرة، وتجمعت لديه 
لذلك  ا، ثم صار مدير  1872القبرصية باعها إلى متحف المتروبوليتان في نيويورك سنة 

 (. 1904-1879المتحف حتى وفاته )
ة، وبدأت الدول األوربية تتنافس في جمع اآلثار القبرصية بطريقة غير منهجية علمي  

ثرية تعمل في مواقع قبرصية وفق حتى تنّبه المختصون إلى ضرورة تشكيل بعثات أ
ثرية الحضارية المتعاقبة، وعالقاتها بالتطورات الحضارية مناهج دقيقة تبين السويات األ  

وضمن هذا السياق برز دور بعثة المتحف  ،(2)في جزر إيجه وساحل بالد الشام
إدارة (، ثم البعثة السويدية ب1896-1890البريطاني في لندن التي نقبت في مواقع عدة )

( التي وفقت في مهمتها بدرجة كبيرة، وكشفت 1927-1931) E. Gjerstadجيرستاد 
ألول مرة عن آثار من العصر الحجري الحديث، وأوضحت صورة شبه متكاملة عن 
عصور ما قبل التاريخ ومراحل العصر البرونزي في الجزيرة، كما كشفت عن قطع أثرية 

اإليجي والمتوسطي الشرقي. ولذلك يعّد السويدي متنوعة تدلل على عالقاتها مع العالم 

                                                 

1  ( Luynes, Honoré  T.  P. J.  d’Albert  de (1852) Numismatique  et 
inscriptions cypriotes, Paris.  

1) Karageorghis, V. (1968) Zypern. Nagel Verlag, München-Genf-Paris, p. 
33ff.   
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علم اآلثار القبرصية، وقد أصدرت البعثة نتائج أعمالها في ثالثة  اجيرستاد مؤسس  
 (1)مجلدات مزدوجة.

الذي  Cl. F. A. Schaefferكما تجدر اإلشارة إلى جهود الفرنسي كلود شيفر  
، 1931ته في موقع فنوس سنة جمع بين التنقيب في أوغاريت وقبرص، حيث بدأ تنقيبا

الذي ُيرّجح أنه كان عاصمة أالشيا، وذلك بالتعاون مع 1934ثم في موقع إنكومي سنة 
ل أثري قبرصي قّدم خدمات جليلة في و  الذي يعّد أ   P. Dikaiosالقبرصي ديكايوس 

 الكشف عن آثار وطنه، ونقب في أكثر من عشرة مواقع أثرية متفرقة، كان آخرها التنقيب
 (2).1957 في مقبرة سالميس سنة

اتسع بعد ذلك نطاق التنقيب األثري في جزيرة قبرص، وق دِمت إليها بعثات أثرية من 
، Karageorghisجنسيات مختلفة، وبرز دور باحثين قبارصة، مثل: قره جيورجس 

 اللذين يعمالن في قسم اآلثار بالجزيرة نفسها.  Nikolaouونيكوالو 
وش كتابية متفرقة مدونة بنمطين من أنماط الكتابة، أولهما كشف في قبرص عن نق

-1450المينوية التي استخدمت منذ العصر المينوي المتأخر ) –الكتابة القبرصية 
ق.م ( حتى القرن الحادي عشر ق.م، وثانيهما الكتابة القبرصية المقطعية التي 1350

رة من شواهدها في مواقع عداد كبييبدو أنها استخدمت على نطاق واسع، وعثر على أ  
قبرصية عدة، وهي نصوص قصيرة مدونة على حجارة  ومسكوكات معدنية وميداليات، 
ويعود أقدمها تاريخيا  إلى القرن السابع أو السادس ق.م، ولكن معظمها يعود إلى القرن 

                                                 

2) Göransson, Kristian (2012) The Swedish Cyprus Expeditions. The Cyprus 
collections in Stockholm and the Swedish Excavations after the SCE. Cahiers 
du centre d'Études Chypriotes 42, p. 399ff.  

2  ( Schaeffer, Cl. F. A. (1949) Nouvelles découvertes a Enkomi (Chypre). 
Comptes rendus séances de l'Académie des inscriptions et Belles-Lettres, 
Paris, Pp. 88-95; (1952) Enkomi-Alasia I, Paris; (1971) Alasia I, Paris. 
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 يونانية ( وتوثق –فينيقية، قبرصية  –األول ق.م، وبينهما نصوص ثنائية اللغة ) قبرصية 
  (1)في الغالب تقدمات نذرية دينية.

 :أالشيا في المصادر األّكدية -2
في استخالص معلومات تاريخية عن  –بشكل عام  –ال تفيد النقوش القبرصية 

المصادر الكتابية  ن  ولذلك فإِ  ،لجزيرة، أو عن عالقاتها الخارجيةاألوضاع الداخلية في ا
غات عدة )األّكدية، الحثّية، المصرية، الخارجية تكتسب أهمية خاصة، وهي مدونة بل

ولكن األّكدية منها ُتعّد األكثر عددا  واألقدم تاريخيا  واألهم في معلوماتها،  (2)األوجاريتية(،

                                                 

1( Friedrich, J. (1954) Entzifferung verschollener Schriften und Sprachen. 
Springer-Verlag, Berlin. Heidelberg. New York. p. 103 ff.; (1966) Geschichte 
der Schrift. Heidelberg, p. 69 ff.; Gelb, I. J. (1963) A Study of Writing. The 
Uni. Of Chicago Press، Chicago. London, p. 153 ff. 

تذكر أالشيا في النصوص الحثية مرارا ، وكانت تستخدم عادة كمنفى ألفراد الطبقة الحاكمة المتمردين  2)
كما استورد منها النحاس والمنسوجات الكتانية، ونوع من المعادن ُسّمي بالحجر  الحثي،  على البالط

ّياتو، راجع:األحمر، وكان يستخدم ألغراض طبية عالجية، وك  ذلك نبات طبي عرف باسم ج 
del Monte, Giuseppe F. - Johann Tischler (1978) Die Orts- und 
Gewässernamen der hethitischen Texte. Repertoire Geographique des Textes 
Cuneiformes, Band 6, Dr. Ludwig Reichert Verlag, Wiesbaden, p. 6. 

ق.م(  1196-1200تحدث فيه شوبيلوليوما الثاني آخر الملوك الحثيين )نحو وثمة نص حثي مطول ي
 عن قيامه بغزو أالشيا واحتاللها. راجع:

Güterbock, H. G. (1967) The Hittite Conquest of Cyprus. JNES 26, 73-81. 
تدل الشواهد كما ذكرت في عدد من النصوص المصرية، كنص القائمة الطبوغرافية، وبردية أنستاس. كما 

 األثرية على صالتها الوثيقة مع مصر. راجع: 
Helck, W. (1979) Die Beziehungen Ägyptens und Vorderasien zur Ägäis bis ins 
7.Jahrhundert v. Chr., WB, Darmstadt. 

 أما في نصوص أوجاريت األبجدية فغالبا  ما نجد ذكرا  ألشخاص منسوبين إلى أالشيا، راجع:
Dietrich, M. - O. Loretz - J. Sanmartin (1976) Die Keilalphabetischen Texte 
aus Ugarit [KTU]. Teil 1, AOAT 24, Ugarit Verlag, Münster (Texts Nr. KTU 
1.40, 1.141, 4.102, 4.149, 4.343, 4.352, 4.390, KTU 2.42). 
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أالشيا ُتذكر  ن  وهي تعود إلى عدة مراحل ضمن األلف الثاني ق.م. وتجدر اإلشارة إلى أ  
اآلشوري الحديث، ولكن باسم جديد هو  مرارا  في المصادر األّكدية العائدة إلى العصر

 Yadnana .(1 )يدنانا 
 :أالشيا في نصوص ماري -2-1

تضم النصوص األّكدية )البابلية القديمة( المكتشفة في ماري )تل الحريري، على 
قدم ذكر ألالشيا، معروف في المصادر الكتابية حتى الفرات، جنوب شرقي دير الزور( أ  

 ق.م(.  1762-1775ملكها زمري ليم ) اآلن، ويعود ذلك إلى عهد
وفي األّكدية  ،URUDUيرتبط ذكر أالشيا في نصوص ماري بالنحاس )في السومرية 

erûm  سكان ماري كانوا يعرفون نوعين من النحاس، هما: ضح فيها أن  ( دائما . ويت 
ليم -النحاس الجبلي الذي يذكـر في نصوص مبكرة من ماري، تعـود إلى عهد يخدون-1

ه كان ُيجلب من جهة الشمال الغربي، حيث تذكر ق. م( والراجح أن   1810-1794)
ل ب )حلب( ومملكتها ي   د، ومدينة كركميش )جرابلس( مدينة خ  مراكز انتقالية بوصفها ْمخ 

لتجارة النحاس، قبل وصوله إلى ماري، ولذلك يعتقد أن المقصود بالجبـل هي السفوح 
ويبدو أن هذا النوع لم يكن ( 2)في تركيا، شمالي المدينتين. الجنوبيـة لسلسلة جبال طوروس

 (3)صافيا  خالصا ، كما تشير بعض النصوص.

                                                 

 ( راجع: 1
Bagg, Ariel M. (2007) Die Orts- und Gewässernamen der neuassyrischen Zeit. 
Teil 1: Die Levante Repertoire Geographique des Textes Cuneiformes, Band 6, 
Dr. Ludwig Reichert Verlag, Wiesbaden, p. 121f. 
2 ) Reiter, K. (1997) Die Metalle im Alten Orient. AOAT 249، Ugarit-Verlag, 
Münster. P. 165. 

 ضمن: 579ر مثال  النص رقم انظ(  3
Limet, Henri (1986) Textes administratives relatifs aux métaux. Archives 
royales de Mari 25, Editions Recherche sur les Civilisatios, Paris. 



 
 هـ1443م( /16/6/2022) حزيران                         (                 89العدد )                          

 443 

النحاس األالشي )القبرصي( الذي يوصف بالصافي الخالص، وقد ورد ذكره في ثمانية -2
فُيذكر مرارا  في نصوص عدة مجلدات  –بشكل عام -أما النحاس  ( 1)نصوص من ماري.

 (2)اري.من أرشيف م
يتضح من نصوص ماري أن النحاس األالشي كان يستخدم في صنع نوع خاص من 

وأنه كان ُيصّفى في ماري نفسها؛ إذ تذكر  la-aḫ-ta-nim،(3)األواني يدعى ل ْختانيم 
 (6) :ما يأتي-بشكل شبه متطابق-ثالثة نصوص 

i-na 42 ⅓ ma-na urudu A-la-š [u-u] im-me-si-ma 8 1/3 ma-na 
im-ṭ[i ]  

مانا )وحدة وزن تعادل نصف كغ تقريبا ( من النحاس  42 ⅓"لقد تّم تنظيف )تصفية( 
 مانا"  8 ⅓األالشي، فقّل وزنه 

وهذا  (4)مانا. 12½ بينما يذكر نص آخر أن عملية التنظيف أدت إلى قلة الوزن  
% من الوزن.  30-20يعني أن عملية التنظيف والتصفية كانت تؤدي إلى خسارة نحو

كما إن اتفاق النصوص في الوزن المذكور قبل التصفية قد يدل على أنه كان ُيحضر من 
 أالشيا في هيئة سبائك موحدة الوزن.

وجود عالقات تجارية غير مباشرة بين ماري  –بشكل عام  –ويستخلص من ذلك 
وأالشيا، والراجح أن مدينة أوجاريت )رأس شمرا، قرب الالذقية( كانت الوسيط في تلك 

                                                 

 :ARM( هي النصوص التالية ضمن أرشيف )مدينة( ماري  1
ARM 25: 483, 691, 718, 719; ARM 31: 65, 66, 69. 

 النص الذي نشره شاربان، راجع: كذلك و      
Charpin, D. (1990) Une mention d’Alašiya dans une lettre de Mari. RA 84, 
pp.125ff. 

2 (  ARM 7; 21; 22; 24; 25. 

3 (  ARM 25: 483; 691. 

6)  ARM 31: 66. 

4 ( ARM 31:65. 
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ها كانت الميناء الرئيس في الجزء الشمالي من الساحل الشرقي للبحر ن  أل   ؛العالقات
كانت ذات عالقات وثيقة مع  -خرىمن ناحية أُ -ها ن  األبيض المتوسط من ناحية، وأل  

ماري، وكانت ثمة طريق تجارية معروفة تصل بين المدينتين، عبر إيمار ) تل مسكنة ( 
 وحلب.

 :وص أالالخ أالشيا في نص -2-2
في أالالخ )تل عطشانة  L. Woolleyكشفت البعثة البريطانية بإدارة ليونارد ووللي 

في والية هاتاي التركية، شمالي منعطف نهر العاصي نحو البحر( عن نصوص أكدية 
ق.م  17-18في طبقتين حضاريتين؛ هي نصوص الطبقة السابعة التي تعود إلى القرنين 

، ونصوص الطبقة الرابعة التي تعود إلى النصف الثاني من القرن )بابلية قديمة متأخرة(
 ق.م )بابلية وسيطة(، ويرد ذكر أالشيا في المجموعتين. 15

ثمة نص بابلي قديم وحيد من أالالخ يذكر شخصا  منسوبا  إلى أالشيا، يدعى أراّمو 
A-ra-am-mu LÚ A-la-ši-i  شخاص استلموا من القصر الملكي بين مجموعة أ

 (1)ميات من الطحين.ك
ل مدون و  ا مجموعة النصوص البابلية الوسيطة فتضم نصين يذكران أالشيا، األ  م  أ  

ا الثاني فهو مدون م  على كسرة ويسرد قائمة بأدوات منـزلية، وتذكر فيها أسماء أمكنة. أ  
ئمة على رقيم وصلنا منه القسم السفلي فقط، وهو يتألف من عمودين من الكتابة، ويضم قا

بأسماء نحو مئة امرأة استلمت كل منهن كمية متماثلة محدودة من الطحين، إحداهن من 
 (2)أالشيا.

نما تدلل  ومن ثم فإن نصوص أالالخ ال تشير إلى عالقات رسمية بين المملكتين، وا 
على حصول حاالت من الهجرة الفردية من أالشيا إلى مملكة أالالخ التي كانت قائمة في 

                                                 

1( Wiseman, D. J. (1953) The Alalakh Tablets. London, Nr. 269; Zeeb, F. 
(2001) Die Palastwirtschaft in Altsyrien nach den spätaltbabylonischen 
Getreidelieferlisten aus Alalah (Schicht VII). AOAT 282, Ugarit-Verlag, 
Münster. Text Nr. 35, p. 559.  

2 ( Wiseman, op. cit. Nr. 188, 289. 
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لعمق، وليست بعيدة عن الجزء الشمالي من ساحل بالد الشام المقابل لجزيرة منطقة سهل ا
 قبرص.

 :أالشيا في مراسالت العمارنة -2-3
أضحت اللغة األّكدية في أواسط األلف الثاني ق.م لغة شائعة بشكل شبه رسمي في 

سمية بين معظم أرجاء الشرق القديم، خارج إطار بالد الرافدين، وال سيما في المراسالت الر 
 الكيانات السياسية القائمة في بالد الشام، والمملكة المصرية والحثية والحورية والعيالمية. 

تعود مجموعة الرسائل األّكدية )البابلية الوسيطة( المكتشفة في موقع أخيت آتون 
كم جنوبي القاهرة، إلى  300)العمارنة( على ضفة نهر النيل الشرقية، وعلى بعد نحو 

ق.م. وهي تضم رسائل تبادلها الفرعونان أمنحوتب الثالث وأمنحوتب الرابع مع 14القرن 
ّتي، ميّتاني، آشور، بابل( ومع حكام  ملوك الممالك العظمى في الشرق القديم آنذاك )خ 
ّشي، تونيب، صيدون....(  الممالك الصغرى في بالد الشام )أوجاريت، أمورو، ُجبال، ُنخ 

 (1)ا ملك )أو ملوك؟( أالشيا إلى أمنحوتب الرابع.ومنها ثمانية رسائل أرسله
وهنا يبرز تساؤل يصعب تقديم إجابة قاطعة عنه، وهو: هل كان كتّاب رسائل أالشيا 
قد تعّلموا اللغة األّكدية والكتابة المسمارية في مدن ساحل بالد الشام، أم أن أالشيا 

ام بهذه المهمة ؟! ربما كانت استعانت واستقدمت كتابا  من تلك المناطق أو غيرها للقي
معرفة أسماء أولئك الكتّاب ستساعد على توضيح ذلك، ولكن ذكر األسماء لم يكن أمرا  

 مألوفا ، كما في النصوص األّكدية األدبية مثال .
                                                 

بحسب الترقيم المعتمد في النشرة األساسية )األلمانية( لمراسالت  40-33ات األرقام هي الرسائل ذ (1
 العمارنة: 

Knudtzon, J. A. (1915) Die EL-Amarna-Tafeln. Leipzig. [EA 33-40] 

 وصدرت فيما بعد ترجمات عدة للمراسالت، باللغات اإلنكليزية والفرنسية واإليطالية:      
Moran, W. L. (1987) Les lettres d’El Amarna. Paris;  Moran, W. L. 
(1992) The Amarna Letters. Baltimore; Liverani, M (1998-1999) Le 
lettere di el-Amarna. Paideia Editrice, Brescia, Vol. 1-2. 

لية. وثائق ( مراسالت العمارنة الدو 2010وكذلك الترجمة العربية التي سنعتمد عليها: إسماعيل، فاروق )
 ق.م. دار إنانا، دمشق. 14مسمارية من القرن 
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قراءة هذه الرسائل بإمعان تساعد على استخالص معلومات عن طبيعة عالقات  ن  إِ 
بالتعاون والتبعية غير المباشرة. -بشكل عام-تسمت أالشيا مع مصر التي يبدو أنها ا

 وثّمة جملة من األمور التي تلفت االنتباه، وتفيدنا بمعلومات، هي اآلتية:
كان الحاكم في أالشيا ُيلّقب بـ"ملك"، ويخاطب الفرعون في الرسائل كلها بـ"أخي"،  -1

قدمات التقليدية في رسائل ويصف له نفسه بـ "أخوك"، كما أن مقدماتها متماثلة، تذكّر بالم
 EAالعمارنة المرسلة من ممالك بالد الشام؛ والسيما الساحلية؛ كما في مطلع الرسالة )

 (1)( مثال :35
[a-na] LUGAL-ri KUR mi-iṣ-ri ŠEŠ-ia qi₂-[bi₂-ma] / [um-
ma] LUGAL KUR a-la-ši-ia ŠEŠ-ka-ma / [a-na] UGU-ia šul-
mu E₂.MEŠ-ia DAM.MEŠ-ia DUMU.MEŠ-ia / 
[LU₂] GAL.GAL.MEŠ-ia ANŠE.KUR.RA.MEŠ-ia GIŠ.GIGIR.MEŠ-
ia u₃ i-na 5)lib₃-bi KUR.MEŠ-ia dan-neš lu-u₂ šul-mu u₃ a 
na UGU ŠEŠ-ia 

 
6) lu-u₂ šul-mu a-na E₂.MEŠ-ka DAM.MEŠ-ka DUMU.MEŠ-ka     
LU₂.GAL.GAL-ka / ANŠE.KUR.RA.MEŠ-ka GIŠ GIGIR.MEŠ-
ka u₃ i-na lib₃-bi KUR.KUR.MEŠ-ka / dan-neš lu-u₂ šul-mu   

 "إلى ملك بالد مصر، أخي، قل ما يأتي: هكذا يقول ملك بالد أالشيا، أخوك:
أنا بخير، وحال بيوتي، زوجاتي، أبنائي، وجهائي، أحصنتي، عرباتي، واألمور في 

جاتك، أبنائك، وسط بالدي كلها بخير حقا . وليت حال أخي تكون بخير، وحال بيوتك، زو 
."  (2)وجهائك، أحصنتك، عرباتك، واألمور في وسط بالدك كلها تكون بخير حقا  

                                                 
( لقد كتبنا سطور النصوص فيما يأتي بشكل متتابع، ووضعنا خطا  مائال  بينها، وذلك تسهيال ، وتوفيرا   1

 المكاني. للحّيز
 .215( إسماعيل، فاروق. مرجع سابق، ص  2
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إلى أنها تعود إلى مطلع حكم -بشكل غير مباشر -( EA 33تشير الرسالة ) -2
الفرعون أمنحوتب الرابع، إذ يذكر ملك أالشيا أنه سمع مؤخرا  عن انتقال عرش أبيه إليه، 

د على ضرورة المحافظة على العالقات الم وتهنئة بذلك، ويؤك  ولذلك يرسل له هدية س
 الحسنة من خالل تبادل الرسل باستمرار. 

( يقدم ملك أالشيا له اعتذاره عن عدم المشاركة باحتفال EA 34في الرسالة ) -3
ه لم يعرف بذلك في حينه، إذ يكتب له في السطور ن  أل   ؛ديم القرابين الذي أقامه الفرعونتق
 ما يأتي: 7-18

  ………………… a-mur at-<ta> ŠEŠ-ia / i-nu-ma ta-aš-tap-
ra a-na ia-a-ši / a-na mi-nim-mi la-a tu-wa-ši-ra 10) 
LU₂.DUMU ši-ip-ri-ka a-na maḫ-ri-ia / ša-ni-tam u₃ la-a iš-
mi i-nu-ma / ti-na-qu2

  ni-qa-am u₃ la-a ti-ša-kan₂ / mi-ma i-
na lib₃-bi-ka₄ u₃ aš-šu-u₂ / iš -ma-am u₃ a-nu-ma ut-ta-šir₉  
15) LU₂.DUMU ši-ip-ri-ia a-na maḫ-ri-ka₄ / u₃ al-lu-u₂ ut-ta-
šir₉-ka / i-na qa-ti LU₂.DUMU ši-ip-<ri>-ia a-na ka-ta₅ / 
1 me GUN URUDU.MEŠ …………… 

لم أسمع بأنك "انتبه! أنت أخي حقا . لقد كتبت  إلي: لماذا لم ترسل ُرُسلك إلي؟ إنني 
سوف تقيم احتفال تقديم القرابين، فال تحمل أي شيء في قلبك عني. وألنني سمعت بذلك 
)مؤخرا ( فقد أرسلت اآلن رسولي إليك. وانتبه! لقد أرسلت لك بيد رسولي مئة حمل من 

 ( 1)النحاس".
دين، وذلك على الصعيدين على حركة تبادلية نشطة بين البل تؤكد الرسائل -4
ي والفردي، فقد كان القصران الملكيان يتبادالن المواد غير المتوافرة لدى كل منهما، الرسم

 واألشياء الثمينة النادرة. ويبدو واضحا  أن أبرز المواد المتميزة في أالشيا كان النحاس
؛ كما جاء في معظم الرسائل. كما أرسل ملك هدية  الذي أرسل بكميات ضخمة إلى مصر 

                                                 
 .213( إسماعيل، فاروق. مرجع سابق، ص  1
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اأالشيا  ( وأنواعا  من األخشاب لصناعة  EA 37واألحصنة )الرسالة جاج الخامالز  أ يض 
 (.  EA 40السفن )الرسالة
 EAإلى مصر )الرسالة  šinnu ša pīriه يذكر إرسال العاج أو سن الفيل ن  والغريب أ  

(. ومن المعروف أن مصر كانت مصدرا  أساسيا  للعاج، ولذلك ربما يكون المقصود 40
ن العاج القادم من مصر بأسلوب أالشي )قبرصي(، ثم أرسلت إلى قطعا  فنية صنعت م

 مصر ثانية. 
دوات مرصعة ا المواد واألشياء التي ألّح ملك أالشيا في طلبها من الفرعون فهي أ  م  أ  

(، وكانت مصر مشهورة بالذهب، بل إن الملوك الميتانيين EA 34بالذهب )الرسالة 
رون أن الذهب يتصو  -ما جاء في رسائلهم إلى مصر بحسب-والبابليين واآلشوريين كانوا 

 ( 1)في مصر كالتراب تماما ، وليس على المرء إال أن يجمعه.
 KU₃.BABBAR DINGIR.MEŠوكذلك تّم طلب الفضة التي وصفت مرة بـ 

، وملبوسات GIŠ ESI=ušû"الخالصة"، وخشب األبنوس  arpu ṣ"فضة اآللهة" ومرة بـ 
 ,EA 34واع معينة مملوءة بالزيت، وأحصنة وثيران )الرسائل من الكتان، وجرار من أن

35, 37 .) 
ومن الالفت لالنتباه أن ملك أالشيا يطلب إرسال الحنطة إليه من مقاطعات بالد 

(، وذلك EA 36: 15كما في السابق )الرسالة ؛   pi-ḫa-ti ša ki-na-ḫiكنعان 
ترسل لنقل النحاس من أالشيا. ضمن السفن المصرية الموجودة في ساحلها، والتي سوف 

ما الراجح أن ن  وال يعتقد أنه كان في بالد كنعان فائض في الحبوب يمكن المتاجرة به، وا ِ 
تو )غ ّزة( وكومد )كامد اللوز، في البقاع الغربي،  ز  اإلدارة المصرية هناك، ومقرها في خ 

 أالشيا بالنحاس. كم عن بيروت(، كانت تجبي كميات من الحبوب، وتبادلها مع 70نحو 

                                                 

(؛ (EA 16: 14-15؛ نص رسالة الملك اآلشوري ُأب ّلط األول إلى أمنحتب الرابع ( ينظر مثال   1
 . 117إسماعيل، فاروق. مرجع سابق، ص 
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اومما طلبه  -ša-i؛ أن يرس ل إليه من مصر أحد عّرافي النسور أ يض 
li A₂.MUŠEN.MEŠ الرسالة(EA 35: 26 وهو أمر غريب، إذ ليس هناك دالئل ،)

 (1)على وجود هذه الظاهرة في مصر آنذاك.
تجارة بين يبدو أن العالقات الحسنة بين البالدين دفعت بأناس من أالشيا لممارسة ال -5

البالدين، أو للهجرة إلى مصر. ولذلك يتم في الرسائل الحديث عن التجار، بل يطلب 
-EA 39ملك أالشيا تسهيل أمر عودتهم إلى بالدهم، وعدم تفتيش أغراضهم )الرسالتان 

سُرهم، لسبب (. كما يتدخل لدى الفرعون المصري إلطالق سراح ستة أالشيين تّم أ  40
(. ويبدي حرصه على أبناء بالده EA 37هم واحدا  واحدا  )الرسالة مجهول، ويذكر أسماء

والدفاع عنهم، وينفي إمكانية أن يقوموا بأي عمل شرير ضد المصالح المصرية، ويقول 
 :EA 38: 19-22)للفرعون )

at-ta-ma la-a ti- de₄ -e LU₂.MEŠ ša KUR-ia / 20) la-a e-pu-
uš a-ma-ta an-ni-ta šum-ma / i-pu-šu LU₂.MEŠ ša KUR-
ia u₃ at-ta ki-i lib₃-bi-ka / e-pu-uš 
")أعتقد( أنك ال تعرف رجال بالدي )جيدا (، إنهم ال يفعلون مثل هذه األشياء. )ولكن( إن 

 (2)يفعل رجال من بالدي )ذلك( فلك أن تتصرف كما يشتهي قلبك".
مصر، وذلك  كما يتدخل الستعادة ممتلكات شخص من أالشيا، مات خالل وجوده في 

    (. EA 35تلبية لطلب زوجته وابنه الموجودين في أالشيا )الرسالة 
 تشير الرسائل إلى حدثين داخليين في أالشيا، هما:  -6

انتشار الطاعون )يد اإلله نرجال؛ إله الطاعون واألوبئة( في أالشيا انتشارا  واسعا ، بحيث  -
في مناجم النحاس. ولم يستطع الرسل اضطر الناس إلى مالزمة بيوتهم، فتوقف العمل 

االمصريون التحرك   طوال مدة انتشار الوباء، الذي دام ثالث سنوات. أ يض 
 EA 35: 13-14):يبدو أنه كان وباء فتاكا  أودى بحياة الكثيرين؛ إذ يقول الملك ) 

                                                 

 2) Moran, W. L. Op. Cit. p.109. 
 .221( إسماعيل، فاروق، مرجع سابق، ص  2
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.. ŠU-ti dMAŠ.MAŠ EN-li-ia gab₂-ba/LU₂.MEŠ ša KUR-ia i-du-
uk   

 (1)نرجال، سيدي، رجال  بالدي كلهم". "قتلت يد اإلله 
اولم ينج من الوباء أفراد القصر الملكي، إذ قضى على أحد أبناء الملك   :EA 35) أ يض 

38-39). 
(. وقد كان هؤالء EA 38: 10-12اللوكيون يحتلون قرى في أالشيا سنويا  )الرسالة  -

يستوطنون مناطق الساحل الكيليكي، جنوبي أضنة في تركيا؛ حيث يجري النهران سيحون 
   (2)وجيحون. وقد تردد ذكرهم في النصوص الحثية المتأخرة مرارا .

بشكل عام؛ يؤكد ملك أالشيا على رغبته في أن ينفذ كل طرف رغبات اآلخر، -7
(، وعلى أنه يقّدر ملك مصر تقديرا  خاصا  EA 35, 40ويتبادالن الهدايا )الرسالتان 

-EA 35: 49)ضمن ملوك المنطقة، ويفّضله على الملك الحثي أو البابلي )الرسالة 
 ، يقول:50

it-ti LUGAL ḫa-at-ti₇ u₃ it-ti LUGAL ša-an-ḫa-ar/it-ti-šu-
nu la ta- ša-ki-in 

ّتي أو ملك شنخار كليهم  (3)ا"."إنك ال توضع في مرتبة ملك خ 
وأخيرا  تجدر اإلشارة إلى أن هناك رسالة أخرى ضمن مجموعة مراسالت العمارنة، تأتي   

 37هّدا ملك ُجْبال )جبيل، -( المرسلة من ِربEA 114على ذكر أالشيا، وهي )الرسالة 
هّدا في رسالته هذه على مسألة عداوة عزيرو -كم شمالي بيروت( إلى مصر. يركز ِرب

                                                 
 .216( إسماعيل، فاروق، مرجع سابق، ص  1

2 ( del Monte, Giuseppe F. - Johann Tischler, Op. Cit. 249ff. 
أيضا ، وكذلك في المصادر الحثية (EA 24: IV 95) ( يرد االسم شنخار في رسالة العمارنة  3

 والمصرية، وُيرّجح أنه يدل على بالد بابل. راجع: 
 Belmonte Marín, Juan Antonio (2001) Die Orts- und Gewässernamen 
der Texte aus Syrien im 2. Jt. V. Chr. . Repertoire Geographique des 
Textes Cuneiformes, Band 12/2, Dr. Ludwig Reichert Verlag, 
Wiesbaden, p.263f.  
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احتجازه رجاال  تابعين له، كان قد أرسلهم إلى عاصمته ُصُمر )تل الكزل، ملك أموّرو له، و 
جنوبي طرطوس(. ويبين أن شعب أموّرو كله معاٍد له، وكذلك حكام المدن الساحلية: 
بيروتا )بيروت(، صوّرو )صور(، صيدونا )صيدا(، ولذلك يطلب من الفرعون االهتمام 

 دته، أو قوات محاربة لنقله إلى مصر.بوضعه الخطير بإرسال حامية عسكرية لمساع
إذ كان أعداء الملك )الفرعون(  ؛هّدا يشعر بالعزلة في هذا الصراع-لقد كان ِرب

-EA 114: 51ضده، وكذلك الوالة المصريون في المنطقة. وفي هذا السياق يقول )
53:) 

al-lu ma-ma-an-ma-ša ša-nu / ša-al-šu šum-ma la-a KUR a-
la-ši-ia  / uš-ši-ir-ti-šu a-na mu-ḫi-ka  

انظر! اسأل أماْنم ّشا الثاني؛ إن كنُت لم أرسله عبر أالشيا إليك".
(1)  

وكأنه يشير بذلك إلى أن أعداءه سّدوا أمامه الطريق نحو مصر، ولذلك اضطر ذاك 
 الموظف أو المندوب المصري إلى العودة عبر جزيرة أالشيا.

 :أالشيا في نصوص أوجاريت -2-4
نص كتابي مدون  2800في أوجاريت )رأس شمرا، قرب الالذقية( عن نحو كشف 

بالكتابة المسمارية، وبلغات عدة )األوجاريتية، األّكدية، السومرية، الحورية، الحثية(، وهي 
تتناول من حيث المضمون موضوعات إدارية، اقتصادية، مراسالت، ومسائل فكرية في 

إلى الفترة الواقعة بين أواسط القرن الرابع  اتاريخي  صياغة أدبية، وغيرها. ويعود معظمها 
 (2)عشر ومطلع الثاني عشر ق. م.

تضم نصوص أوجاريت أربعة رسائل تعود إلى مطلع القرن الثاني عشر ق.م، وقد تم 
أّدو)الثالث(، حمورابي( وملك أالشيا المدعو -تبادلها بين ملكي أوجاريت األخيرين: نقمي

 إشّوارا. 

                                                 
 .351( إسماعيل، فاروق، مرجع سابق، ص  1
( كتابات أبجدية قديمة. منشورات جامعة 2013األيوبي، تمام مصطفى ) –( إسماعيل، فاروق عباس  2

 .40-27حلب، حلب، ص 
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ال تذكر اسم الملك المرسل إليه، وهي  (1)(RS 20.168أّدو إلى أالشيا )رسالة نقمي 
منها سوى ثالث كسر غير مترابطة، ولذلك تصعب  األقدم  تاريخيا ، ولكنها مهشمة، لم تبق  

ترجمة نصها بشكل مفيد. ولكن يبدو أنها تتحدث عن أمور تتعلق بالتجارة وتبادل 
أالشيا بصفة "أبي"، وكعادة الرسائل الرسمية في  البضائع. والالفت فيها أنه يخاطب ملك

تلك المرحلة، يعّبر عن تقديره للمرسل له بعبارة " لقد جثوت عند قدمي أبي". ونعتقد أن 
 هذه العبارة واستخدام صفة األب في هذا السياق هو مجرد تقدير واحترام للعمر.

ك أوجاريت، من إشّوارا فهي مرسلة إلى أحد ملو  (2)(RS 20.18أما الرسالة الثانية )
-LU2 MAŠGIM.GAL ša māt aالذي يصف نفسه بالوالي الكبير في بالد أالشيا 

la-ši-a 24-7، وليس بصفة الملك. بعد التمني بالخير، يقول في السطور: 
aš-šum a-ba-te ša a[m]īl nakri / al-lu-ti marī mātika / giš 
elippātika-ma / 10) a-ba-ta an-ni-ta / i-te-ep-šu-ni / ù i-te-eq-
ta an-nu-ti / mārū mātika i-[t]e-ep-šu / ù it-ti-[i]a-ma / 15) lu la 
te-zi-im-me / ù i-na-an-na / 20 giš elippātu ša amīl nakri / i-na 
ḫurš[ān]i l[a]-a-ma / id-d[u(?)-u](?)-ni-me(?) / 20) ù la(?) it-ta-
za-za / ù ḫa-mut-ta / it-ta-mu-uš-me / ù a-š[a]r it-ta-dú(?)-ú / 
la ni-i-de4-me 
"فيما يتعلق بأمر األعداء، هؤالء هم أبناء بالدك، وهي سفنك. )وفيما يتعلق( بهذا 
األمر)الذي( فعلوه بي، وتلك الجرائم التي ارتكبها أبناء بالدك بحقي، ليتك ال تعاتبني 

سفينة لألعداء )هؤالء( قرب المناطق  هناك عشرين )على قراري(. اآلن؛ )لقد علمُت( أن  
 الجبلية، لم تتوقف؛ بل انطلقت بسرعة، وال نعرف المكان الذي ستنتقل إليه"

                                                 

1 ( Nougayrol, J. - E. Laroche - Ch. Virolleaud - Cl. F. A. Schaeffer (1968) 
Nouveaux textes 
 accadiens, hourrites et ugaritques des archives et bibliothèques privées 
d’Ugarit. Ugaritica V, Paris, Nr. 21. 
2 ) Ibid, Nr. 22. 
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إنه ُيعلم الملك األوجاريتي بأفعال جماعات من بالده، وعقابه لهم، ويتمنى أن يتفهم 
ذلك. كما ينبهه إلى أن الخطر لم يزل، بل ثمة سفن أخرى للعدو تتحرك في عرض 

 ه قد يكون المستهدف التالي.لبحر، وكأنه يحّذر ملك أوجاريت بأن  ا
مرسلة من ملك أالشيا؛ من دون ذكر االسم، إلى  (1)(RSL 1)والرسالة الثالثة 

على رسالة سابقة منه، يعلمه فيها بوجود سفن العدو  ات رد  حمورابي آخر ملوك أوجاري
ّوي عزيمته، وينصحه بضبط النفس في عرض البحر، ويطلب منه االستعداد للحرب، ويق

الحرب واقعة ال  ونلمس في كالمه ما يوحي بأن   ،اوعدم متابعة تحركات العدو كثير  
-22محالة، ولذلك يطلب من ملك أوجاريت أن يستعد لمواجهة العدو، يقول في السطور 

28: 
alāni-ka dūrāni / li-i-mi / ṣābī ù giš narkabāti / 25) i-na libbi šu-
ri-ib / pa-ni amīl nakri dú-gu5- ul / ù dú-nu-na-ta / dan-niš 

حّوط مدنك باألسوار، أ دخل القوات والعربات إلى وسطها، وانتظر مواجهة العدو. "
 ولتكن صلبا  جدا "

أهمية خاصة من حيث الحدث التاريخي  (2)(RS 20.238)وتكتسب الرسالة األخيرة 
ارجح من الملك حمورابي ، وهي على األ  الذي تصفه، فهي مرسلة من أوجاريت ، أ يض 

 وذات صلة بالرسالة السابقة، وتليها بزمن قصير. 
 :30-12بعد مقدمة طويلة يتمنى فيها الخير لملك أالشيا وأسرته، يقول في السطور 

a[-b]i a-nu-ma giš elippātu / š[a] amīl nakri il-ták(?)-ka / [alā]ni-
ja i-na IZI : i[(?)-š]a-t[i] / 15) [ú](??)-ša-ri-ip / [ù](?) a-ma-at / 
[la-]a [b]a-ni-ta / [i-n]a libbi māti i-te[-e]p-šú / a-bu-ia ú-ul 
i[(?)-d]e / 20) ki-i gab-bu ṣābī ? ? ? –ia / i-na māt ḫa-at-ti / aš-
bu ù gab-bu giš e[lippāti]-[j]a / i-na mā[t] lu-uk-k[a]-a / aš-bu 
[a-d]i(?)-ni ul ik-šu-da-ni / 25) ù mātum ka-am-ma na-da-at / 

                                                 
1  ( Ibid, Nr. 23. 
2 ) Ibid, Nr. 24. 



                                                                                                         فاروق عبَّاس ِإمساعيل                                                                           أالشيا )جزيرة قربص( يف املصادر األّكدية 

 454 

[a]-b[u]-ja a-ma-at an-ni-tam / [lu]-ú i-de i-na-an-na / 7 giš 
elippātu ša amīl nakri / [š]a il-la-ka-a[n]-ni / 30) ù a-ma-at maš-
ik-ta  

وتمارس "يا أبي! اآلن ها قد جاءت سفن العدو، لقد بدأت تحرق مدني بالنيران، 
األفعال الشريرة في وسط بالدي. أال يعلم أبي أن كل قواتي ]وعرباتي[ موجودة في بالد 
ّتي، وأن كل سفني موجودة في بالد لوّكّيا، وهي لم تصل إلينا حتى اآلن، لذلك فإن  خ 
البالد ستكون مهزومة. ليعلم أبي بهذه األحداث: اآلن ها قد سارت سبع سفن للعدو 

رس أفعاال  سيئة بحّقي. اآلن؛ إذا كانت هناك سفن أخرى للعدو، نحوي، وشرعت تما
 فأرسل إلي خبرا ، حتى أعرف )باألمر(".

لعل أخبار هذه الرسالة تتعلق ببدايات توّجه "شعوب البحر" من سواحل إيجة نحو 
ساحل بالد الشام، فقد وصلت طالئع السفن إلى سواحل أوجاريت، ونزلت منها القوات 

دن مملكة أوجاريت بالنيران، وتمارس الدمار والقتل فيها. ويبدو أن ملكها وبدأت تحرق م
القسم األكبر من  ن  أل   ؛ات قريبا ، وسيكون مصيره الهزيمةأدرك أن حصار العاصمة ب

قواته البرية والبحرية موجودة في بالد الحثيين )مناطق األناضول، وسط تركيا( واللوكيين 
ه ال يرى جدوى من لذلك راح يستنجد بملك أالشيا. يبدو أن  ، و مناطق الساحل الكيليكي()

ذلك، ربما لضعفه هو اآلخر، ولذلك يكتفي بأن يطلب منه التعاون في مراقبة حركة سفن 
ه يريد أن يعلم المدى الزمني المتاح له لطلب عودة قواته وسفنه العدو وحجم قواته، وكأن  

 من سواحل بالد األناضول.
 شيا في أربعة نصوص أّكدية أخرى من أوجاريت، هي:كما يرد ذكر أال

يمار )تل مسكنة، على الفرات شرقي حلب( إلى أشترتي ملك إِ -رسالة مرسلة من زو -1
لى وصول رسول من  (1)أورتينو في أوجاريت، تشير إلى وجود عالقات بين المدينتين، وا 

 ( 1)بالد أالشيا إلى إيمار. يقول فيها له:

                                                 
( كان أورتينو أحد الشخصيات المهمة في البالط الملكي في أوجاريت، اكتشفت في بيته مجموعة  1

قم المسمارية. راجع: إسماعيل   .29األيوبي، مرجع سابق، ص  –ضخمة من الرُّ
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ي. اسأل الملك ألم يحضروا إليه األحصنة التي أعطاها الملك "أخي أنت، ال تنسن
ّلم بيده تلك األحصنة ذاتها".  لرسول بالد أالشيا! واآلن سيأتي إليك أخو الرسول. ف ْلُتس 

 1209-1249تمرو الثاني )نحو -مرسوم ملكي من عهد الملك األوجاريتي أميش -2
د دخول الفرات إلى سوريا(، عن أصدره إني تشوب ملك كركميش )جرابلس، (2)ق.م(

المشرف على شؤون الممالك السورية الخاضعة للنفوذ الحثي، وذلك بالنيابة عن تودخاليا 
 ق.م(. 1215-1265الرابع الملك الحثي في خّتوشا )

يشكل هذا المرسوم أحد النصوص المتعلقة باألزمة اأُلسرية التي حصلت بين الملك 
وقد جاء في  ،ملكو-ا خطأ بحق والدتهما الملكة أختاألوجاريتي وأخويه اللذين ارتكب

المرسوم: "إن ملكة أوجاريت ستعطي لهما حصتهما من الفضة والذهب، ومن أمالكهما، 
ومن كل أموالهما، وترسلهما بعيدا  إلى أالشيا". ويبدو أن النفي إلى أالشيا كان جريا  على 

 اكمة المتمردين.عادة الملوك الحثيين مع أبنائهم وأفراد األسرة الح
اتمرو الثاني -نص مدون على كسرة صغيرة، يعود إلى عهد أميش -3 ربما  (3).أ يض 

 يكون مقطعا  من رسالة مرسلة إلى ملك كركميش، وقد جاء فيه:
بعل أخوهم فّر ]من بالد[ أالشيا إلى بالد ختي، ذهب ......، وختوشيلي -".... و ي دُ 

شّروما -يش، ]وملك بالد[ كركميش سّلمهم إلى تيليالشمس سّلمهم ]إلى ملك بالد[ كركم
 ابنه.... ".

وثيقة عن إعتاق أ م ة، بعد أن أعادت لسيدها فضته التي كانت ثمنا  لعبوديتها. وقد  -4
 ( 1)شهد على األمر ثالثة شهود، أحدهم أ ّتوّكو الذي يوصف باألالشي.

                                                                                                                         

1 ( Arnaud, D. (1973) Une correspondance d’Affaires entre Ougaritains et 
Emariotes ( n°30-36). in: P.Bordreuil ( Hrsg. ): Une bibliothèque au sud de la 
ville. RSOu 7, Paris. Nr. 35. 
2 ( Nougayrol, J. (1956) Textes accadiens des archives sud (Archives 
internationals), PRU IV, p. 121f., Paris 

3 ) Ibid, p.108f.  
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 :خاتمـــــة
الشيا )قبرص( كانت مع مناطق يتضح مما سبق من أخبار النصوص أن عالقات أ

الساحل السوري الشمالية، بشكل أساسي، وقد بدأت منذ القرن الثامن عشر أو مطلع 
وتميزت بالنحاس  ،لطبقة األثرية السابعة في أالالخالسابع عشر ق.م، أي منذ عصر ا

 األالشي الذي ذاع صيته في سورية وبالد الرافدين.
تطورات السياسية في المنطقة بدأ في عصر ولكن بروز دور أالشيا على مسرح ال

العمارنة )القرن الرابع عشر ق.م(، ثم بعد ذلك توافقت في المصير واألخطار مع 
أوجاريت )القرن الثالث عشر ق.م(، وتعرضت مثلها لضربات "شعوب البحر" التي قضت 

في مطلع  على كل الكيانات السياسية القائمة في ساحل بالد الشام، وكذلك جزيرة أالشيا
 القرن الثاني عشر ق.م.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                         
1 ) Lackenbacher, S. (1985) Une nouvelle attestation d’Ištar hurri dans un 
contract trouré  à Baniyas ( Syrie ). in: J.-M. Durand – J. R. Kupper (Hrsg.): 
Miscellanea Babylonica، Mélanges offerts à M. Birot. Paris. P. 153ff. 
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أوجاريت كانت بوابة أالشيا الشرقية نحو سورية الداخلية، ومن ثم  ويمكن القول إن  
ن أالشيا، مثل معظم ممالك الساحل الكنعاني، كانت ترتبط بالمملكة  بالد الرافدين، وا 

العسكرية في عالقاتها،  المصرية في صراعها مع المملكة الحثية التي كانت تعتمد القوة
وتمكنت بمرور الزمن أن تمتد جنوبا ، وتسيطر على شمالي سورية في عهد ملكها موات ّلي، 
بل كانت تسعى إلى أبعد من ذلك لوال صد القوات المصرية لها في معركة قادش )تل 

ْنذ، قرب حمص(، نحو   ق.م. 1299النبي م 
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Alashia (Cyprus) in the Akkadian Sources 

Farouk Abbas Ismail 

  

Abstract 

       The name (KUR A-la-ši-ia) has been mentioned in several 

cuneiform texts since the 18th century BC, and it has become 

known to be the ancient name for the island of Cyprus. 

      What do we know about the island’s history during ancient 

historical times? It is the question that the research seeks to answer. 

No useful written sources were discovered on the island itself. 

Therefore, cuneiform documents will be searched, according to an 

analytical method to derive Information from und to form a general 

picture of its internal conditions and external relations. 

We will briefly present a glimpse of the archaeological interest in 

the island of Cyprus, then study its news in the texts of Mari, 

Alalakh, Amarna and Ugarit, which date back to between the 

centuries 18-13 BC. 
Key words: Cuneiform Texts, Alashia, Amarna, Ugarit. 
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