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 م0القرن العاشر ق

 

   

 

 

 الممخص 

كاف اقتصاد منطقة حوض الفرات في بداياتو رعويًا زراعيًا بالدرجة األولى ويعود   
اذ زخرت المنطقة بثروات  أراضييا، تذلؾ إلى البيئة الخصبة التي كاف يغذي نير الفرا

متنوعة دعمت البنية االقتصادية لسكانيا ، مما ادى الى تفعيل التجارة  التي مثمت 
الشرياف االقتصادي الرئيسي والميـ في حوض الفرات ، وقد حظيت النشاطات التجارية 

فديف باىتماـ المموؾ واألباطرة، و كانت التجارة في ببلد األناضوؿ وسوريا وببلد وادي الرا
جزء مف تاريٍخ طويل في العبلقات التجارية. فقد تمتعت المنطقة بموقع ستراتيجي ميـ 

فالحاجة لبعض  ،كاف لو اثرًا بارزًا في نشوء وتطور التجارة بنوعييا الخارجية والداخمية
اـ والمتاجرة بيا كانت مف نتائج االىتماـ بقياـ التجارة  فابتدعت الوسائل المواد الخ
 متنقل وظير االىتماـ بالطرؽ التجارية. البلزمة ل
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Economic conditions in the Euphrates basin from the 

16th century until the 10th century BC                                     
 

  

 

 

 

                          

Abstract 

The economy of the Euphrates basin was initially pastoral, 

primarily due to the fertile environment that fed the Euphrates 

River. The region was rich in various resources that supported the 

economic structure of its population. This led to the activation of 

trade, which represented the main economic artery in the Euphrates 

basin. Commercial activities in the interest of kings and emperors, 

as trade in the countries of Anatolia, Syria and Mesopotamia is part 

of a long history of trade relations. It has enjoyed an important 

strategic position which has had a significant impact in the 

development and development of trade in both external and 

internal. The need for some raw materials and trading was a result 

of interest in trade.                                              
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 المقدمة

تكمف أىمية البحث في دراسة المقومات االقتصادية التي كاف يقـو عمييا االقتصاد في 
منطقة حوض الفرات تمؾ المنطقة التي كاف ليا موقعا جغرافيا ميما واالىـ مف ذلؾ ىو اختراؽ 
نير الفرات لمناطقيا مف الشماؿ الى الجنوب وتشمل كل مف ببلد األناضوؿ وسوريا وببلد 

شكل ىذا النير اىمية اقتصادية في كونو يربط بيف تجارة ىذه المناطق مع بعضيا الرافديف حيث 
البعض ومع البمداف المجاورة  فشيدت حركة تبادؿ تجاري مف استيراد وتصدير مختمف 
المنتوجات، ىذا باالضافة الى البيئة الخصبة التي اتصفت بيا المنطقة جعمتيا مستقرا لمختمف 

يا شيدت وجود اصناؼ متنوعة مف النباتات سواء الطبيعية او التي تدخل انواع الحيوانات كما ان
االنساف في زراعتيا مما انعكس ذلؾ عمى ظيور وتطور صناعات مختمفة أجاد اقواـ حوض 

 0الفرات إتقانيا.ومف ىذا المنطمق جاءت الدراسة لمموضوع
والثروة الزراعية ، بينما قسـ البحث الى ثبلثة محاور ، شمل المحوراالوؿ الثروة الحيوانية 

بينما المحور الثالث تناوؿ  شمل المحور الثاني الصناعات التي اتقنيا اقواـ حوض الفرات ،
التجارة والطرؽ التجارية والسمع المتاجر بيا وكذلؾ الضرائب التي فرضيا المموؾ عمى التجار 

 0والبضائع 
 الثروة الحيوانية  المحور االول:

اف بالحيواف كانت عبلقة افتراس بدائية أي عبلقة صيد لغرض أف أوؿ عبلقة لئلنس
توفير الغذاء خصوصا واف الحيوانات الوحشية كانت متوفرة بكثرة حوؿ المناطق المحيطة 
بكيوفو، ألنيا وكما يبدو كانت تمثل بيئة جيدة مف حيث وفرة الغذاء الكافي ومأوى جيدا مف 

تأليف بعض الحيوانات بعدما تييأ عقميا ونفسيا لبدء الغابات الكثيفة التي شجعت اإلنساف عمى 
 .(1)عبلقة جديدة بينو وبينيا

فتولدت لديو فكرة التدجيف ألنواع معينة مف الحيوانات، إذ الفائدة  اقتصادية مف تدجيف 
األنواع النادرة، ومف جانب آخر ابتعد اإلنساف عف تدجيف الحيوانات التي يقترب غذاؤىا مف 

خطر المزاحمة لكف بقي الكمب والخنزير مستثنيف مف ذلؾ ألنيما كانا يتغذياف مف غذائو لتفادي 
فضبلتو  ولجأ بذلؾ عمى انتقاء الحيوانات التي تتغذى عمى النباتات التي ال تدخل في غذائو 
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وقد خص مف ىذا االنتقاء الخراؼ والماعز  التي كانت قابمة لمحجز والتربية وبنفس الوقت 
ا بالنسبة لؤلبقار لـ تصبح ممكنة التدجيف إال بعد أف تمكف  اإلنساف مف صغيرة الحجـ، أم

 .(2)السيطرة عمى صغارىا
. ومف خبلؿ (3)وقد زخرت منطقة األناضوؿ بثروة حيوانية وانتشرت فييا حرفة الرعي

بعض النصوص القانونية قد عرفت مقتسبات مف الحيوانات المستأنسة التي كاف يحتفظ بيا 
 .(4)ي تتفق في معظميا مع حيوانات الوقت الحاضر، ومنيا الماشية بانواعياالسكاف والت

لقد دجف السكاف حيوانات أخرى استعمموىا لغرض الحراثة والزراعة ومنيا الثيراف واألبقار    
والحمير والبغاؿ وحتى األحصنة وقد وردت قوانيف تحدد قيمة استئجار ىذه الحيوانات وباألخص 
الثور، فقد ذكرت عدة نصوص خاصة بشأف قيمة استئجاره لمحرث في الشير الواحد شقل واحد 

 .(5)فضة وكذا عند سرقتو يدفع السارؽ خمسة شيقلمف ال

كما اعتادوا عمى صيد الحيوانات البرية مثل الغزاؿ والحمار الوحشي والنمر والذئاب التي 
كانت تقتل ولـ تكف بالضرورة باف تؤكل بل يستفاد مف جمودىا وفروىا، باإلضافة انو قد تمت 

وكذلؾ صيد الطيور التي قد عثر عمى  تربية الكبلب التي استخدمت مف اجل صيد الغزالف
. مما يدؿ عمى انيـ قد دجنوا انواعًا معينة مف (6)عظاميا وقشور بيوضيا في مستوطناتيـ

 الطيور وليس صيد البرية منيا فقط.
اما في سوريا فقد عاشت األغناـ والماعز ايضا وظير الحصاف البري باإلضافة الى 

قر، اما حيواناتيـ البرية تشمل الضبع والذئب ايضًا والثعمب حيوانات حمل األثقاؿ والخنازير والب
فاىميا النسر  والظبي والوعل وكانت توجد بسوريا األسود والفيود ولكنيا انقرضت، بينما الطيور

. وكاف يستفاد مف المواشي في استخراج صوفيا وجمودىا وحميبيا ولحوميا (7)والباشق والبـو
 كاف. لبلستخداـ اليومي بالنسبة لمس

وقد وجدت أصناؼ أخرى مف الحيوانات التي كانت تصطاد لمتسيمة فقط او لكونيا قد 
شكمت خطرا وتيديدا عمى حياة السكاف، ففي المنطقة الممتدة مابيف الخابور والفرات قد عثر في 

ـ( بانو قد نظـ حممة الصطياد 0ؽ1425-1479كتابات الفرعوف المصري تحتومس الثالث)
 )*(في معركة قادش فالقرف الخامس عشر قبل الميبلد بعد انتصاره عمى الحيثيي الفيمة في فترة
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ؽ. ـ( بانو قد قتل  1074-1112االولى، وايضا ماذكره الممؾ االشوري تغبلت بميزر االوؿ )

عشرة فيمة واصطاد اربعة منيا ونقميا الى ببلده  اثناء قيامو بحممو ضد قبائل االخبلمو عبر 
 .(8)نير الخابور

بينما في ببلد الرافديف فقد صنف سكانو الحيوانات مراعيف اسموبا خاصا في ىذا 
التصنيف وجعموىا في مجموعات نظمت بشكل قوائـ، فقائمة الكبلب مثبل ضمت حيوانات مثل 

. ويبدو اف حيوانا  يسمى (9)االسد والضبع والذئب، وقائمة الحمار ضمت الحصاف والجمل
وكانت لو قدسية كبيرة وقد عرفو السومريوف بكممة )ألـ( العراؽ  كاف موجودا في (10)البيسوف 

عندىـ  حيث مثمو السومريوف في فنونيـ برأس عجل  تشد عميو لحيو مستعارة النو يتميز عف 
الثور بمحيتو وقد كاف موجودا عمى القيثارة الذىبية التي عثر عمييا في المقبرة الممكية في 

 .(11)اور
وانات مصدرًا لمغذاء والكساء، وكانت االبقار والثيراف  والعجوؿ وكانت اغمب ىذه الحي

ثمنية جدا  بسبب لحوميا وجمودىا،  كما كانت الخنازير تربى مف اجل شحميا وجمدىا حيث 
كاف ليا مربي خاص بيا مسؤوؿ عف ذبحيا وتحضير لحوميا، وعثر عمى  نصوص مسمارية 

، التي كانت تشاىد بكثرة  في كل مكاف مف (12)الفتسجل تسميـ األيائل والخنازير البرية والغز 
سيوؿ ببلد وادي الرافديف ولكنيا انقرضت كما انقرض البيسوف واالسد والفيل والنمور والفيود 

 .  (13)والقطط الوحشية  والضباع والضأف البرية
ي اما الطيور فقد شكمت مصدرا ىاما مف مصادر الثروة الحيوانية بالنسبة لسكاف ببلد واد

الرافديف، حيث كثرت الطيور المائية الطويمة األرجل التي كانت تتواجد بيف نباتات البردي في 
، وكاف الصيادوف يستخدموف الشباؾ ليصطادوىا حيث (14)االىوار، باإلضافة الى طائر الحزيف

كشف السجبلت التي عثر عمييا في جنوب ببلد وادي الرافديف عف تسميـ عدد مف الطيور 
 .(15)لمشواء يصل الى اربعة وخمسيف طيراً  القابمة

الجدير بالذكر اف الثروة السمكية كانت مف الموارد االقتصادية اليامة في جزء الحوض 
الشمالي واالوسط، اذ اف المراعي  البرية في بعض االحياف  كانت مخيبة  لبلماؿ او غير كافية 

السكاف باالسماؾ ومف انواع ود ز بسبب فقر التربة او تقمب االمطار  ولكف النير كاف ي
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، اذ يبلحظ مف خبلؿ الرسومات الجدارية التي عثر عمييا في قصر مدينة ماري (16)مختمفة
 . (17)مشيدًا يوضح صيد االسماؾ الوفير فييا

اما في  ببلد وادي الرافديف كاف لؤلسماؾ دورا وميما اليستغنى عنو العراقيوف القدماء في 
صيد السمؾ مينة ىامو جدا في إنتاج الغذاء حيث اف مايزيد عمى  قوتيـ اليومي، حيث كاف

خمسيف صنفا مف األسماؾ  قد ذكرت في النصوص المسمارية ولكنيا اخذت ىذه االعداد بعد 
ذلؾ تقل تدريجيا بمرور الزمف وكانت تصطاد بواسطة الشباؾ التي كانت االكثر شيوعا في تمؾ 

 .(18)يد وحباؿ الصيدالفترة ولكف الى جانبيا ذكرت المصاي
 الثروة الزراعية

شيدت الزراعة في حوض الفرات تطورًا كبيرًا مما أدى إلى حدوث فائض في اإلنتاج 
الزراعي بسبب البيئة والمناخ  وكثرة األمطار في مناطق عديدة منو  إضافة إلى مياه النير الذي 

المحاصيل الزراعية ، و كاف لبيئة كاف شرياف الحياة االقتصادية ، ونظرًا لتنوع المناخ  تنوعت 
ببلد األناضوؿ اثرىا الكبير في الشكل االقتصادي  لمناطقيا إذ كانت ىنالؾ مناطق الغابات 

. وفي القسـ (19)عمى المرتفعات الجبمية التي تنمو فييا األشجار الطبيعية كالفستق والموز والبموط
لتي امتازت بشتاء بارد قارص وربيع الشمالي مف ببلد األناضوؿ تكثر األودية والقنوات ا

 .(21). ويكاد يقع كل فداف عمى مقربة مف قرية وُيبذُؿ في زراعتو مجيود كبير(20)قصير
وكاف يزرع الفبلحوف مختمف أنواع الحبوب والبقوليات والفواكو والخضروات، وكاف يجمع 

كنسبة  مئوية مف فائض الزراعة عمى شكل ضرائب وتسمى بمغتيـ) ساىاف( وىي عشر يقرر 
 .(22)مف منتوج الشخص تكوف المصدر الرئيسي لدخل الدولة

ويعد القمح والشعير مف المحاصيل الغذائية الرئيسية ألنيما تدخبلف في إنتاج الدقيق 
  ،والخبز وصناعة الجعة ، يعتقد أف أشجار الكـر كاف أصيبًل في األناضوؿ  وكاف يزرع بكثرة

  ،يميد وعمى ساحل بحر مرمره ولكنو لـ يزدىر في المرتفعاتكما زرع الزيتوف حوؿ مدينة م
 . (23)بينما كاف الكتاف يزرع محميًا كما ىو الحاؿ اليـو

العثور عمى مجمع لمخزف تحت األرض  )*(وتدؿ االكتشافات الحديثة في مدينة حاتوشا
يتكوف مف صفيف  متوازييف  وفي كل صف يوجد ستة عشر غرفة  ذات تيوية  وسعتو 
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إلطعاـ  إلجمالية ىي تسعة اآلالؼ متر مكعب مف الحبوب معظميا شعير وىي كمية كافيةا

ثبلثة اآلالؼ شخص لمدة سنة كما تـ اكتشاؼ مخازف أخرى لخزف الحبوب تحت األرض أيضا 
في الحافة الشمالية مف القمعة المسماة بويا كايا وتعود لمقرف الثالث عشر قبل الميبلد وىي 

وستوف طف مف الحبوب ،باإلضافة إلى فناء المعابد الذي كاف يستخدـ  فائتااألكبر وسعتيا م
 .(24)لخزف الحبوب وا عادة توزيعيا 

وعثر عمى نصوص في مدينة حاتوشا تحتوي عمى قوائـ بالحقوؿ الزراعية وحجج تممؾ 
مفصمة تحتوي عمى قوائـ العقارات التي كانت كما ىو واضح ذات مساحات كبيرة وفيما يمي 

 تطفات مف فقرات القوانيف تبيف األساس الزراعي لممدينة :مق
أو شجرَة تفاٍح أو   )) لو أف أحدًا ما احرؽ حقبًل وأمسكت النار بمزرعة عنب وأحرقت العنب

مف الفضة، ويعيد زراعة  (25)خوخ أو البرقوؽ والرماف، فعف كل شجرة واحدة يدفع ستة شيقل
 .(26)يقل مف الفضة((المزرعة. فإذا كاف عبدا يدفع ثبلثة ش

يوضح النص التعويض الذي يدفع لصاحب ارض زراعية ومقدار قيمتو، وفرض عقوبات 
ومف المحتمل أف يعاني العبيد أكثر مف دفعيـ لمقيمة المذكورة في النص  0اقتصادية عمى العبيد

 .     (27)كأف تعمى عيونيـ أو تقطع آذانيـ أو أنوفيـ أو يحكـ عمييـ بالموت
 خر يمثل فقرة مف حجة بيت مع ارض زراعية :ونص ا 

فتاتاف آنيتيس  2امرأة ازباس، 1ولد ىروواندوليس،1رجل ، 1)) ضيعة تيواتاباراس :
فداف  1بيت كمرعى لمثيراف،  1 0000غنـ  22ثور، 2أشخاص  ، 5وىانتاويياس، المجموع 

، وفية  3 1/2مف المرج في بمدة باركاال .  شجرة رماف )؟(  في  42شجرة تفاح ، 40فداف كـر
 .(28)بمدة ىانزوسرا التابعة لضيعة ىانتابيس((

يبيف النص أعداد أفراد العائمة التي تمتمؾ ارضًا زراعية في احدى القرى او ربما يكونوا 
  0عبيدا قد بيعوا مع األرض الزراعية مع ممحقاتيا مف الحيوانات والمزروعات

 الزراعية  :وقد ورد نص آخر يوضح أسعار األراضي   
 شيقل 3    فدان من ارض سيسورية   2          

 شيقل 1   فدان ارض ىاالنية          2          
 .  (19)مينا2       رم         فدان من الك 2          
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. ربما يدالف عمى نوع األرض (30)اف معنى االصطبلحيف سيسور وىبلني غير معروؼ
 او عمى اسـ المكاف التي تقع فييا  األرض. 

قد تضمنت سجبلت مدينة ايببل السورية والتي مف خبلليا عرفنا محورًا خاصًا بالثروة و 
الزراعية لبقية المدف، فكانت بيئة زراعية بالدرجة األساس لذلؾ كاف مف الطبيعي التوجو نحو 

عامبًل مساعدًا لبلستقرار والتوطف ألنيا تتمتع بأراٍض زراعية خصبة  الزراعة اذ تميزت بكونيا
وتتوافر فييا المياه، وكانت تنتج سبعة عشر نوعا مف القمح وكاف مف الغبلت الزراعية 

. (31)األساسية، باإلضافة إلى الشعير والزيتوف والتيف وأشجار الرماف، كما انتشرت نباتات الكتاف
 .(32)لسندياف والصنوبر والزاف وأيضا نوع مف الذرة المسمى )الدخف(وتنتشر أشجار التوت وا

اذف ذلؾ يدؿ اف الزراعة قد لعبت دورًا ميمًا في اقتصاد سوريا، وقد أثبتت الدراسات باف 
النظاـ الزراعي في اغمب الممالؾ السورية التي تقع عمى ضفاؼ نير الفرات كاف إقطاعيًا 

. وكمثاؿ عمى ذلؾ  (33)وخضعت لمعامبلت البيع والشراء وقدعرفت الممكية الخاصة باألرض
 نذكر نص يبيف بيع كـر محدد المساحة والحدود:

 كـر بقدر مايكوف في  مدينة اوري 
 (2ـ180طولو ثبلث اضبلع  مف حقل مساحتو ايكو واحد )

 (2ـ 120عرضو ضمعاف مف حقل مساحتو ايكو واحد )
 خص: إيامدكيق بف زكريااالرض المجاورة  لو في الجية العميا  ت

 االرض المجاورة لو في الجية السفمى تخص : شيئي بيمو بف اخياو
 في جية العرض االوؿ ارض : خبو بف مادي مف اىالي مدينة  وري 

 بوراقو بف مجالي في جية العرض الثاني ارض :
 ىذا ىو كرم       بوتو بن ايمي اخو
 وقد باعو بوتو خوالسي بن ايمي اخو

 الى ريبي دجف بف ابي ليخمو بثمف قدرة ستوف     
 غ( مف الفضة ،في المستقبل500مثقاال )

 مف يطالب بالكـر  عميو اف يعطي كمية مماثمة مف الفضة
 الى ريبي دجن وياخذ الكرم 

 امام  الخيا مدير المنطقة
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 .(34)(00اماـ بيمو  مالؾ بف مكتاؿ يدجف ) أماـ عشرة شيود اخريف

يبدو أف أسعار األراضي الزراعية قد اختمفت أثمانيا تبعا لنوعيتيا وموقعيا وقد تراوحت 
واحدة، كذلؾ ثمة  (35)وزنة مف الفضة لكل إقة 8665حتى  20حسب الوثائق المكتشفة بيف

عمميات أخرى شبيو جدا بعمميات بيع األراضي وشرائيا وىي عمميات تبادؿ األراضي ولكف يبدو 
. وربما (36)تعامبلت كانت ال تحبذ مف البعض بسبب سوء اإلجراءات في التعاملأف مثل ىكذا 

 ضياع الحقوؽ. 
اما في ببلد وادي الرافديف فاف الزراعة ليا دور كبير في رفاه سكانو لذلؾ نبلحظ كثرة 
 آلية الخصب والمياه واالىوار والبساتيف والحقوؿ ، اذ قاموا بتتبع الخصائص الطبيعية وتأثيراتيا
عمى الزراعة فعرفوا موسـ الفيضاف وكذلؾ موسـ كل محصوؿ مف المزروعات الشتوية 

 .     (37)والصيفية
اذ انتشرت زراعة مختمف أنواع المحاصيل الزراعية منيا الحبوب بمختمف أنواعيا كالقمح 
والشعير والسمسـ والعدس وكذلؾ األشجار المثمرة كالتيف والرماف والتفاح والكمثرى 

 .(38)واتوالخضر 
ومف المعمـو أف أشجار النخيل كانت مف أقدـ الشجر في تاريخ  ببلد  وادي الرافديف 

ؽ. ـ وتأثر اقتصاده بشكل كبير بنتاج ىذه 4000حيث جاء ذكرىا في فترة عصر العبيد حوالي 
األشجار حتى إنيا قد خصص ليا بعض القوانيف في شريعة حمورابي دليبل عمى أىميتيا آنذاؾ، 

 .(39)خمت إلى أرضو أنواع أخرى مف األشجار ىي الزيتوف  وشجر القطفكما د
ومف خبلؿ النصوص التي اكتشفت في مايسمى بالقصيدة الزراعية السومرية  وىي 
مجموعة مف اإلرشادات الموجية مف قبل فبلح  الى ابنو ،إلرشاده في أعماؿ الزراعة السنوية، 

بالمائة مف الحقل  وزراعة الػ  50يرف أي تبوير إذ عرؼ مف خبلليا مايدعى طريقة  نيرف ون
. ويبدو أف (40)بالمائة األخرى ، وتكوف دورة تبوير األرض وزراعتيا في سنتيف متماثمتيف 50

طريقة إروائيـ لممحاصيل الزراعية في بداياتيا كانت محدودة وبدائية معتمديف عمى رطوبة التربة 
في أساليب الزراعة شقت الجداوؿ الطويمة مف أي طريقة الري الحوضي وبعد حصوؿ تغيير 

الفرات ووصمت الى األراضي الزراعية وأقيمت السدود والخزانات  وخاصة في المناطق الجنوبية 
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التي تتميز بصيف جاؼ حار وموسـ أمطار قصير في الشتاء لذلؾ اعتمدوا طريقة الري 
 .(41)االصطناعية في إرواء  األراضي
قي وتوزيع الحصص عمى الفبلحيف ضمف مسؤولية الممؾ مباشرة وكانت اعماؿ تنظيـ الس

عمى شكوة  مقدمة اليو مف قبل فبلح مقاطعات وعثر بيف رسائل حمورابي ويميو حكاـ المدف وال
يشكو فييا قمة وصوؿ المياه الى ارضو بسبب ارتفاعيا عف مستوى مياه النير المجاور ليا فامر 

برسالة  بعثيا اليو نصيا)فاذا كاف الحقل اعمى مف مستوى  حمورابي حاكـ المدينة بتقصي االمر
 .(42)يمكف اف يسقي منو( ..الماء )ماء النير(، اعطوه حقبل بجانب النير

ولتنظيـ الحياة الزراعية خصصت القوانيف التي تنظـ العبلقات مابيف المزارعيف والمبلؾ  
، انت االرض بورا او صالحة لمزراعةكوتنظيـ اسموب المشاركة  واقامة العبلقات الزراعية سواء 

ارضا لزراعة الحبوب او لزراعة االشجار ، ويبدو مف دراسة ىذه القوانيف اف االساليب القديمة 
 .(43)التختمف عما ىي عميو االف

وأتقف العراقيوف القدماء عممية مسح األراضي وتحديد ممكية كل ارض وكانت ليـ اوزاف 
االضرار التي تمحق باالراضي الزراعية ة، وقد وردت مواد قانونية تعالج ومكاييل ومقاييس ثابت

ومنيا )مف يزرع حقل شخص دوف موافقتو واعتراض االخير رسميا عميو اف يخسر ماصرفو 
عمى الحقل، ومف يسبب اغراؽ حقل مزروع يدفع لصاحبو غرامة عينية، ومف يؤجر حقبل ولـ 

 .(44)يزرعو يدفع غرامو عينية أيضا( 
 وقد ورد ت نصوص توضح عقود استئجار وتأجير بساتيف الجل الزراعة ومنيا:

 سن ناصر الحالق     
 الحقل الجل الزراعة والجرة سنة  واحدة اجره   
 عند وقت الحصاد حقل نابي شمش  

 سيحددوا سيقسموا ،    
 اجرة حقل ايشو ايقوانيا كور شعير اجره سيكيل) ؟(8لكل بور مف الحقل   

 .(45)الشيود ثبلثة
 يوضح النص مساحة الحقل المزروعة ومدة ايجار األرض. 
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يتضح مما سبق أف الزراعة كانت أىميتيا تفوؽ الصناعة عمى الرغـ مف أف بداياتيا كانت  

 بسيطة.

 اعةالصن المحور الثاني:
ومف مصادر الثروات االقتصادية االخرى التي برع فييا سكاف حوض الفرات ىي تقنية 
صناعة المواد األولية التي كانت متوفرة في بئيتيـ وتشمل تصنيع مختمف انواع المعادف وكذلؾ 

 تصنيع انواع مف االدوات الزراعية وصناعات اخرى .
العصور الحجرية عندما صنع يمكف القوؿ اف بدايات الصناعة البسيطة قد ظيرت في 

االنساف اآلالت واألدوات الحجرية كالمقاشط والسكاكيف والفؤوس ثـ تطورت ىذه الصناعات بعد 
. حيث اتقف (46)ذلؾ وضمت صناعة اآلالت واألدوات الزراعية مف الحجر والمعدف والخشب

تطمب منو اختراع شيء االنساف في صنعيا نوعا مف الحرفية بما يتبلئـ مع بئيتو الطبيعية التي ت
 يساعده عمى مواجية االخطار المحيطة بو واوليا كانت االالت الصيد والزراعة.

اف انتشار الصناعات الحرفية  في مواقع متعدد مف جنوبي االناضوؿ وسوريا وببلد وادي 
ثل الرافديف ادى الى انتشار التجارة  وتبادؿ السمع والخبراتبيف تمؾ المجتمعات وبمداف اخرى م

. واف االختبلؼ والتنوع في طراز الصناعات المحمية  يشير (47)مصر وربما السند وحتى فارس
 .(48)الى اف كل منطقة قد اختصت بنوع معيف مف الصناعة

برع سكاف الحوض في مجاؿ الصناعات النسيجية اذ استطاعوا اف يستفادوا مف صنفيف 
خدموا الكتاف والصوؼ كمادتيف أساسيتيف مف المواد االولية النباتية والحيوانية،حيث است

الستخراج انواع االلبسة، وبما اف الجزء االعمى مف حوض الفرات كاف ذات بيئة باردة جدا فقد 
 استخدـ الصوؼ كمادة أساسية في صناعة األلبسة الخاصة بالسكاف.

اد وربما تكوف بعض االنسجة النباتية غير متوفرة في بعض المواسـ لذلؾ اصبح االعتم
عمى الصوؼ شيئا اساسيا، كما كانت ىنالؾ بعض الصعوبات قد واجيت العامميف في ىذا 
المجاؿ منيا اتخاذ الحيطة والحذر ومراعاة الظروؼ المناخية في المحافظة عمى كتل الخيوط 
النسيجية الف الرطوبة العالية تؤثر عمى قابمية مرونتيا مما يتطمب المحافظة عمييا في فصل 

 .(49)الشتاء



                                                                     

 (1029 كانون األول) العدد السابع والعشرون ممحق  

  عمياء صادق عاشور سييمة مرعي مرزوق       م.م. أ.د.

96 

وقد ذكرت في بعض النصوص قائمة لمجموعة اسعار مبلبس مصنوعة مف الصوؼ 
 (50)وفيما يمي نصيا

 شيقل 30  ثوب فخم
 شيقل10   ثوب صوف  

 شيقل2    عصابة رأس  
 شيقل3     قميص فخم   

 شيقل.5   قطعة كبيرة من التيل         
 

يتبيف مف خبلؿ ىذه القائمة اف الصوؼ كاف افضل مف المواد االخرى في صناعة 
االلبسة ومع مبلحظة ذكر كممة فخـ التي ربما تعني جودة نوعية الصوؼ وطريقة عممو وربما 
اف ىذه الثياب الفخمة كانت مخصصة فقط الصحاب الطبقة المالكة وحاشيتيا وكذلؾ البناء 

 الطبقة المتوسطة.
رع سكاف الجزء االوسط مف الحوض، في صناعة النسيج النباتي مف محصولي بينما ب

الكتاف والقنب الذي يصنع مف اليافو االنسجة الكتانية اذ كانت زراعتو معروفة في جميع انحاء 
 .(51)غرب اسيا في القرف العاشر قبل ؽ. ـ 

واشتيرت مدينتي اريدو  وكذا شاع استعماؿ الكتاف ايضا في الجزء االدنى مف الحوض،
وأور بإنتاجو وجودة تصنيعو حيث تذكر بعض النصوص انو ظل يستخدـ حتى فترة العصر 

. كما استخدموا الخيوط المستخرجة مف فسائل النخيل (52)ؽ. ـ( 539 -626البابمي الحديث)
لحيوانية في لصنع الحباؿ النيا تتمتع بالقوة والمتانة، واليخفى انيـ ايضا استخدموا المنسوجات ا

 .(53)صناعة االنسجة الصوفية حيث كانت تحدث عدة عمميات مف اجل تييئتو لمنسج
يبدو مما سبق التنوع في استخداـ االنسجة النباتية والحيوانية في المجاالت التي تدخل 

 فييا ليس فقط المبلبس بل الحباؿ والمفروشات المنزلية. واستخدامات متعددة اخرى.
رت الصناعات الجمدية عمى الرغـ مف عدـ وجود أي نصوص تشير الى ومف جانب اخر ظي

عممية تصنيع الجمود سوى عند سكاف الجزء االدنى مف الحوض، لكف وردت اشارات  طريقة
 حوؿ اسعار بعض الجمود في واستعماالتيا في الجزء االعمى واالوسط.
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 ومنيا حيث سعرت كمية مف جمود مختمف الحيوانات وصنفت عمى شكل قائمة 
 شيقل 2     جمد شاة بالجزة 

 شيقل 2/20  جمد ماعز الجزور
 شيقل2          جمد الثور الكامل النمو

 .(54)شيقل 2/10   جمد الجدي
 

بينما وردت اشاره الى وجود قرب جمدية كانت تستعمل لغرض نقل المياه مف مصادرىا 
ربما عرفوا كيفية تصنيع الجمود ولكف . لذلؾ يمكف القوؿ انيـ (55)وتحمل عمى الرأس في سوريا

اما انيـ لـ يدونيا او اف النصوص أىممت تمؾ الصناعات واىتمت بتدويف صناعات اخرى 
افضل منيا وغيرا رائجة، اـ انيـ تعمموىا ونقموىا مف ببلد وادي الرافديف او انيـ استوردوىا 

 منيـ.
قديمة عند سكاف ببلد وادي الجدير بالذكر اف دباغة الجمود وصناعتيا مف الفنوف ال

الرافديف واستخدمت ألغراض حياتية مختمفة منيا صنع االحذية والقرب وحقائب االطباء 
والحبلقيف واعمدة الخناجر والسكاكيف والخوذ الحربية والدروع وسروج الخيل والمبلبس وغيرىا 

 .(56)وقد تخممت ىذه العممية عدة اجراءات لمحصوؿ عمى الجمود الجاىزة لمتصنيع
اما تعديف المعادف الذي كاف اكتشافو دورًا ميما في تقدـ الحضارة في منطقة حوض 
الفرات وبداية مرحمة جديدة في تدرج السكاف بإحبلؿ المعادف محل الحجارة كمادة رئيسية لصنع 

 االدوات بمختمف أنواعيا.
قل االكتشاؼ قديما ومنو انت ويظير اف الذىب ىو المعدف االوؿ الذي قد استعمل وعرؼ

المعادف االخرى التي تفوقو صبلبة كالنحاس والفضة ثـ البرونز وأخيرًا الحديد وىكذا تدريجيا الى 
عرفت المعادف األخرى التي نستعمميا اليـو في جميع جوانب حياتنا مف بنية اقتصادية 

 .(57)وحربية
المعدنية االكثر كثافة تميز الجزء الشمالي مف الحوض باحتوائو عمى خزيف مف الثروة 

، حيث احتوت اغمب مناطقو وخصوصا الجنوبية الغربية التي (58)واىمية مف أي منطقة اخرى 
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يولو ومنيا سيل كونيا في ذىب كما ضمت سضمت مناجميا معدني النحاس والحديد وال
 .(59)طوروس منجما لمفضة

في المعادف، لتطعيـ رفوا ممارسة اوقد برع سكانو خصوصًا في صناعة الحديد وصيره وع
كما اف توفر مادة النحاس عندىـ ساعد عمى استخداميا في سؾ العممة واستخدامو في صناعة 

 .(60)االسمحة مع البرونز
ىـ كانوا اصحاب الفضل في نشر الحديد واستعمالو في  فوىناؾ مف يرى باف الحيثيي

 .(61)ناضوؿانحاء الشرؽ االدنى فيـ كانوا يسطروف عمى الجزء االكبر مف اال
وبمغ فف الصياغة ذروتو في القرف السادس عشر قبل الميبلد واكتشف ميزاف ألحد 
الصاغة وأوزانو في سوريا وكاف الكنعانيوف ىـ في الغػالب اليباروف في صناعة تمؾ المعادف 
فعرفوا صناعة النحاس والبرونز بكثرة، وقد اظير تحميل كيماوي مف نصل فأس مف أوائل القرف 

بع عشر قبل الميبلد معرفة إذابة الحديد ومزجو بمعادف اخرى لصنع مزيج الفوالذ وكذلؾ اف  الرا
سبب عممية خمط الحديد بمعادف اخرى لجعمو قاسيا كما مزجوا النحاس بالقصدير  لصنع 

 .(62)البرونز
وتاثرت ورش صياغة الذىب السورية في بعض جوانب إنتاجيا بالتأثيرات المصرية 

 .(63)يما يخص تشكيميا ولكف منطقة تصنيعيا وانتشارىا كانت سوريةوالرافدية ف
اف ىذه العمميات الصناعية كميا كانت مألوفو عند سكاف الجزء االدنى مف الحوض ووفق 
اساليب وتنظيمات متطورة ودقيقة ،حيث كانت تذكر كافة المواد االولية البلزمة لكل عممية مع 

موذج وظيرت مسميات مختمفة لممتخصصيف في تصنيع ذكر اوزاف المعادف المخصصة لكل ن
المعادف ومنيا المصطمح تابيرو لمعامميف في معدف النحاس ومنو اشتقت التسميات في المغات 

وباالكدية سبار   URUDالحثية. وكذلؾ عرؼ المختصيف بالبرونز اذ يعرفوف  بالسومرية ارود 
تعبير االكدي الذي يعني اسـ نير مف الوايرو وتكوف نفس الكممة السومرية اورودو  جزءا و 

الفرات الذي عرؼ بػ) براتـ( او) اوردتـ(او )اوروتـ( وقد يكوف سبب التسمية االخيرة ىو ارتباط 
 .(64)منابع نير الفرات وقربيا مف مناجـ النحاس في االناضوؿ

وكانت ىنالؾ عدة عمميات يقـو بيا صناع ىذه المعادف مف اجل الحصوؿ مبتغاىـ 
مر ال يقتصر اف يقوموا بطرؽ المعدف بالنسبة لمحديد عند اخراجو مف الفرف بل عمييـ اف واال
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وكذلؾ لحـ  قطعة مف المعدف بأخرى  بتسخيف  يقوموا بتشكيل المعدف وىو اليزاؿ متوىجاً 

القطعتيف حتى يحمر لونيما  ثـ تطرقا لتمتحما فضبل عف التحكـ في الظروؼ داخل الفرف اكثر 
كاف مطموبا اثناء عممية صير البرونز  الف خامات الحديد التنصير وانما تتحوؿ بوجود  مما

غاز اوؿ اكسيد الكاربوف داخل الفرف بعكس خامات النحاس، وكاف مف المستحيل إنتاج أي 
كمية مف الحديد مف دوف استعماؿ المنفاخ وأية اداة اخرى لتوليد تيار ىوائي، بينما كانت 

 .(65)اس والبرونز تتـ دوف الحاجة الى الحرارة وادوات الطرؽ الثقيمةعمميات طرؽ النح
باالضافة الى عممية تعديف المعادف ظيرت صناعة الزجاج في وقد برع بيا سكاف 
 الحوض، حيث ساعدت توفر المادة االولية في بئيتيـ عمى استغبلؿ ىذا النوع مف الصناعات.

نطقة االناضوؿ جعمتو يدخل في  صناعات اذ اف وفرة الزجاج البركاني االسود في م
مختمفة منيا المرايا التي كانت تصنع مف الزجاج البركاني المصقوؿ وتوضع داخل طبقة مف 

 .(67).النو كاف صمبًا سيل االنكسار(66)الجص الكمسي لكي تناسب االستعماؿ اليدوي 
عندما افو ـ فضل اكتشمف جانب اخر برع السوريوف بصناعة الزجاج وكاف ينسب اليي

.  بعدىا (68)شاىدوا سائبل شفاؼ يظير عند تعرض نترات البوتاس لمنار واختبلطيا بالرمل
اكتشفوا صناعة الزجاج الشفاؼ وانفردوا بو وىو بعكس الزجاج المعتـ الذي كانت تنتجو مناطق 

 .(69)اخرى 
ى ويعتبر ببلد وادي الرافديف اوؿ مف عرؼ صناعة الزجاج في العالـ حيث عثر عم

زجاجيات مف القرف الخامس عشر قبل الميبلد مف موقع عقرقوؼ، وقد عثر عمى زجاجيات 
متنوعة ومصنوعة بطريقة الصب في قوالب زجاجيا سميؾ معتـ ومزخرفة ومطعمة بطريقة 

وتشير السجبلت التاريخية أنيـ أتقنوا طريقة إلنتاج مجموعة مف . (70)تعرؼ الزجاج ألفسيفسائي
 .(71)يـ الزجاجيةاأللواف في صناعت

مف دقة وبراعة والماما  ووتعبر ىذه الصناعة مف الصناعات الصعبة نظرا لما تحتاج
بالتركيب الكيمائي لممادة، وكانت طريقة صنعو في البداية تتـ عف طريق صب العجينة في 

ت قوالب رممية ثـ يفتت القالب عند برود العجينة واتخاذىا الشكل المطموب، لكف بعد ذلؾ تطور 
تمؾ الصناعة بعد اكتشاؼ الزجاج المنفوخ باستخداـ عصا مجوفة توضع الكتمة بنيايتيا ويقـو 
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الصانع بتدويرىا باستمرار حتى تأخذ الشكل المطموب إذ أمكف بيذه الطريقة صنع األواني 
 .(72)الرقيقة والجميمة مختمفة الزخارؼ وبإنتاج واسع

انتشرت فقد برع السكاف بصورة عامة فييا باإلضافة إلى كل ذلؾ ىنالؾ صناعات أخرى  
مثل صناعة الزيوت منيا اف اصحاب القسـ الشمالي كانوا يستخرجوف الزيوت مف نبات مختمفة 
منيا الموز والبموط والفستق وكذلؾ نبات يسمى الصميبية، كما انيـ صنعوا نوعا مف الخمور مف 

 .(73)بذور نبات يدعى الميس
كمادة اسياسية لصنع الزيت واشتير بصناعتيا سكاف القسـ بينما برزت شجرة الزيتوف 

 .(74)االوسط مف الحوض، كما صنعوا النبيذ مف شجرة الكرـو التي كانت منتشرة في المنطقة
وساعد انتشار زراعة النخيل في القسـ االدنى مف الحوض السكاف في االستفادة منو 

. كما برعوا بصنع الزبدة والجبف (75)لباستخراج مادة حموة منيا عرفت باسـ )الؿ( او العس
واستخبلص زيت السمسـ الذي كاف يستخدـ بكثرة في المراسيـ الدينية، وايضا عرفوا عمل الجعة 

. وبرعوا ايضا في (76)والنبيذ وصناعة االدوية والعقاقير وانواع معينة مف الصابوف والعطور
وانتشرت ىذه الصناعة في ببلد وادي صناعة الطابوؽ الذي كاف يصنع مف مادة المبف المفخور 

 .(77)الرافديف اكثر مف المناطق االخرى 
 التجارة المحور الثالث:

كانت التجارة الشرياف االقتصادي الميـ والرئيسي لممجتمعات القديمة، وقد حظيت 
النشاطات التجارية باىتماـ المموؾ واألباطرة، اذ كانت التجارة في ببلد األناضوؿ وسوريا وببلد 
وادي الرافديف جزءا مف تاريخ طويل مف العبلقات التجارية في منطقة حوض الفرات. اذ  تمتعت 

بموقع ستراتيجي ميـ كاف لو اثرًا بارزًا في نشوء وتطور التجارة بنوعييا الخارجية   المنطقة
والداخمية ، فالحاجة لبعض المواد الخاـ  كانت مف نتائج االىتماـ بقياـ التجارة  فابتدعت 

 الوسائل  لتنشيط ىذه التجارة وظير االىتماـ بالطرؽ التجارية.
التجارة التي كانت سببا في اكتشاؼ انواع متعددة تعد طرؽ النقل مف أساسيات ازدىار 

منيا برية وبحرية ونيرية وتطورت وسائط النقل بمرور الزمف وتبعا لنوع السمع التجارية، وقد 
 استخدـ سكاف حوض الفرات طرقا ومسالؾ عديدة في مواصبلتيـ الداخمية والخارجية .
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المتجية الى البمداف االخرى الطرؽ  اذ سمكت قوافل التجارة سواء في الداخل او الخارج او

البرية بشكل واسع وكانت تنعـ بما تتمتع بو مراكز االستيطاف مف مواقع ىامة عمى ضفاؼ نير 
الفرات وما يتفرع منو مف انيار، باإلضافة الى ارتباط بعض المراكز بطرؽ برية مع المدف 

منا طق صحراوية او طرؽ  السيوؿ ومسالؾ الودياف او عبر راألخرى خارج الببلد سواء عب
 .(78)جبمية وعرة

وخبلؿ اآلالؼ السنيف كاف نير الفرات الموزع لخيرات وثروات المنطقة بفضل المبلحة 
. والتي كانت تؤدي ادوارًا ميمة (79)الدولية التي كانت تجتاز مناطقِو والمدف الواقعة عمى ضفافو

ناطقو ومدنو بل حتى مع الممالؾ والدوؿ في حركة التجارة واالتصاالت التجارية ليس فقط بيف م
 .(80)المجاورة ليا

اذ كانت ىنالؾ مستعمرات تجارية في االناضوؿ  في فترات الحقبة االكدية وفي منطقة 
الخابور حيث عثر عمى قصر كبير كاف قد بني مف قبل أحد أبناء الممؾ سرجوف االكدي 

رة بيف ببلد وادي الرافديف ؽ. ـ(، وكاف ىذا الموقع عمى خط التجا 2279 – 2334)
واالناضوؿ ،وذىبوا الى ابعد مف ذلؾ اذ عثر المنقبوف عمى اختاـ اسطوانية مف العيد البابمي 
القديـ وعثر عمى مزىرية كريتية عمييا مشيد حصاد وموظف يرتدي زيًا عراقيًا، واالىـ مف ذلؾ 

رؽ انقرة حاليًا وعثر فييا عثر عمى مستعمرة اشورية في كوؿ تبو )قانش( الواقعة في جنوب ش
 .(81)عمى العديد مف االلواح المسمارية واالختاـ االسطوانية الخاصة بالمعامبلت التجارية

ونتيجة لبلرتباط التجاري الوثيق بيف أىـ المراكز المدنية في شمالي سوريا مع محيط 
ة التي كانت قائمة حضارة ببلد وادي الرافديف واألناضوؿ توضح العبلقات االقتصادية والتجاري

 .(82)فيما بيف ىذه المناطق الثبلث
اذ كانت القوافل البابمية منذ أياـ حمورابي او قبميا تجوب آسيا الصغرى ومعيا صكوؾ  

كانت ىذه القوافل تنطمق مف . (83)ووثائق تجارية مكتوبة بالخط المسماري عمى ألواح مف آجر
نحو االسواؽ دينة الرمادي الحالية وىيت وعنو حتى تصل الى ماري فتدخل سوريا وتمر بمبابل 

ويستقيـ الطريق بعد ذلؾ مارا بصحراء مدينة ة البوكماؿ ودير الزور الحالتيف التجارية بيف منطق
 .(84)تدمر وحمص ثـ يتفرع الطريق الى عدة فروع تتجو الى موانيء دمشق وفمسطيف
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سمسمة جباؿ طوروس احد المنافذ الميمة والرئيسة لبلتصاؿ بيف  ويشكل مجرى الفرات عبر 
وتعد كركميش واحدة مف اىـ المراكز الفراتية  ،ضوؿ وشمالي سوريا وببلد الرافديفىضبة األنا

العميا التي سعى الحيثيوف مف أجل السيطرة عمييا، فكاف الفرات دليبًل ومساعدًا لمتنقبلت البرية 
 .(85)سوريا وبيف وسط وجنوبي ببلد وادي الرافديفبيف األقساـ الشمالية ل

وىناؾ طريق شمالي اخر ويصعد ىذا الطريق بموازاة نير الفرات مف جية جنوب ببلد 
وادي الرافديف نحو بابل ثـ باتجاه ماري ويمتقي بالقرب مف مدينة ترقا بطريقيف وكبلىما قادميف 

ا الطريق نحو مدينة إيمار ثـ حمب ومنيا مف مدينة آشور وشبت انميل )تل ليبلف( ثـ يستمر ىذ
يصل الى اوغاريت عبر مناطق مدينة االالخ وقبل مدينة ايمار كاف ىناؾ طريق يتفرع منو يمتد 

 .(86)عبر مدف اطراؼ البادية السورية حتى يصل الى قطنا
فضبل عف سير  القوافل المنطمقة مف جنوب ببلد وادي الرافديف  وتمر بمحاذاة نير 

وصواًل الى مدينة ايمار ومف ىذه المدينة تتابع غربًا نحو ايببل او نحو حمب ومف ىنا  الفرات
تأخذ ىذه الرحمة التجارية خيارات عدة منيا اما اف تتابع السير نحو الغرب باتجاه سواحل البحر 
المتوسط عبر سيل العمق او عبر سيل الغاب، او اف تسير شمااًل باتجاه االناضوؿ عف طريق 

، وما أشارت (87)سمى بالبوابات الكيميكة او اف تتجو جنوبًا الى مدينة قطنة ومنيا الى دمشقما ي
اليو نصوص ماري المكتشفة انو ىنالؾ ثبلثة نقاط أخرى لمطرؽ بيف الفرات وسوريا الداخمية 
( والثاني ينطمق مف مدينة )حمبية( وىذا يكوف في  عبر البادية فالطريق األوؿ يبدأ مف )أبا تـو
الوسط اما الطريق االخر يبدأ مف )ترقا( ويتصل فيما بعد بطريق أدنى يوصل الى تدمر وقطنا 

 .(88)ثـ الى دمشق
وطريق بري اخر تنطمق منو القوافل التجارية يبدأ مف نينوى ويقطع الجزيرة مف الشرؽ 

يش او ايمار الى الغرب مارًا بمدف شوبات انميل وكوزانا وحراف ثـ يقطع الفرات عند مدينة كركم
الى االجزاء الوسطى مف سوريا  والى  ي الذي يتفرع الى طرؽ عديدة تؤديوينتيي بنير العاص

 .(89)سواحل البحر المتوسط  واحدى فروع ىذا الطريق يتجو الى االناضوؿ وارمينيا
وأيضًا كاف ىنالؾ طريق آخر يعبر شمالي الجزيرة باتجاه رافد الخابور والفرات او يعبر 

 .(90)منطقة أعالي ببلد وادي الرافديف ليصل الى جنوب شرقي االناضوؿ ايضاً 
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والجدير بالذكر فاف اكثر المدف السورية التي لعبت دورًا ميمًا في فترة االلف الثاني قبل 
الميبلد في التجارة الدولية ىما ماري وترقا ، فبعدما قضى حمورابي عمى ماري نيائيًا أخذت ترقا 

التجاري الذي كاف لمدينة ماري خصوصًا فيما يتعمق بالطرؽ الرئيسة التي تمر عبر تمعب الدور 
سفوح جباؿ طوروس وكانت ترقا محطة توقف لمتجارة، فالقوافل التي تسير بمحاذاة النير لعبت 

. وال يخفى اف دمشق كانت تشتير أيضًا بموقعيا (91)دورًا ميمًا اتجاه ببلد وادي الرافديف وسوريا
عمى طريق القوافل التجارية المارة عبرىا حيث عرفت دمشق بشيرتيا في وجود الحمير الميـ 

مما حدى باالشورييف اف يطمقوا عمييا اسـ )مات شا أمريش( أو )شاامريشو( او )شاحمريشو( 
والتي تعني حرفيًا ببلد حميره او ببلد الحمير لذا ورد افتراضًا انيا الترجمة االشورية السـ 

 (92)دمشق
ذ اعتمد التجار عمى الحمير والخيوؿ في نقل البضائع والسمع الى الساحل السوري قبل ا

عبور بوابة كميكيا الى االناضوؿ، بينما يذكر نص ثاني عف توجو قافمة تجارية ضخمة جدًا 
تتكوف مف أربعمائة حمار متوجية الى كركميش وأشارت احدى النصوص الى توجو عشر قوافل 

 .(93)وشامف الحمير الى حات
وايضًا كانت مراكز دوؿ المدف التجارية في وسط ببلد وادي الرافديف وعمى راسيا مدينة 
كيش تتميز بعبلقاتيا وصبلتيا التجارية مع دوؿ مدف ببلد الرافديف العميا وشمالي سوريا ويبدو 

ت تقطع اف البضائع كانت تتحرؾ عمى امتداد الطريق، وتتبع ودياف الفرات والخابور وأيضًا كان
 .(94)اجل سد حاجة الحيوانات والقوافلتوافرت فييا المياه بشكل كاؼ مف المناطق التي 

ربما كاف مف الصعب اجتياز الطرؽ البرية وانيا لـ تكف افضل مف الطرؽ النيرية النيا 
 كانت دائمًا محفوفة بالمخاطر بسبب وجود االقواـ السوتية أي البدو الذيف كانوا يياجموف القوافل

. (95)ؽ. ـ 1500المارة بمناطقيـ واخذ ىؤالء يزدادوف بأعدادىـ تدريجيا في حوالي عاـ 
باالضافة اف وعورة المناطق الجبمية صعبت عممية تنقل القوافل فييا، كل ذلؾ جعل التجار في 

 اغمب االحياف يفضموف الطريق النيري.
البضائع بيف مدف الضفاؼ في اما الطرؽ النيرية فكاف لمسفف الشراعية دور كبيرا في نقل 

ونير الفرات كاف الطريق الرئيسي  ،(96)داخل الببلد او بينيا وبيف البمداف التي تقع عمى السواحل
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لمتبادالت التجارية بيف ساحل البحر المتوسط وجنوب االناضوؿ مف جية وببلد سومر مف جية 
 .(98). وبيف محطات الخميج العربي مف جية ثالثة(97)ثانية

ؿ مجراه وصبلحيتو لمنقل النيري جعل منو طريقًا طبيعيًا ربط مناطقو باألقاليـ فطو 
المجاورة، كما اف انعطافو في القسـ العموي باتجاه الغرب قمل مف المسافة األرضية بينو وبيف 
البحر المتوسط لذلؾ نراه في امتداده ىذا قد شكل حمقة وصل جيدة لمنشاط التجاري في البحر 

 .(99)المتوسط
ويمكننا اف نستنتج طرقًا تجارية نيرية عبر الفرات تمر بمناطق حوضو، األوؿ يخرج مف 
بابل الى سوريا الى االناضوؿ، واألخر مف الخميج العربي الى وادي الرافديف ومف ثـ سوريا 

 ومنيا الى االناضوؿ.
يق دجمة بداية االمر كاف ىنالؾ طريقًا تجاريًا بحريًا يبدأ مف الخميج العربي عف طر 

والفرات ويصل البحر األعمى وقد سمؾ ىذا الطريق المموؾ العراقيوف القدماء أمثاؿ لوكالزاكيري 
وحتى كوديا، وسارت االقواـ عمى نفس ىذا الطريق مع بقاء الطريق الشمالي الغربي يعمل الى 

مع أفوؿ جانب طريق الخميج العربي ولكف شيرة ىذا الطريق انتيت أي الطريق الجنوبي الشرقي 
 .(100)نجـ المدف السومرية وازدياد ىجرة اقواـ عديدة وظيور اليجرات اليندية االوربية

وتدؿ الوثائق في اور وفي المدف الجنوبية عمى حصوؿ تغير في احواؿ المنطقة، كما اف 
االكتشافات االثرية الجارية بمنطقة الخميج العربي وخاصة في دلموف تبرىف عمى اضمحبلؿ 

ه المنطقة كمركز لتبادؿ السمع، لذلؾ تحوؿ مركز الجذب االقتصادي مف الخميج أىمية ىذ
العربي نحو جية الشماؿ الغربي ومما زاد مف ذلؾ ىو استيبلء االمورييف عمى زعامة بعض 
المدف في ببلد وادي الرافديف وسوريا مما عزز االتصاؿ مع دوؿ البحر المتوسط في مطمع 

 .(101)االلف الثاني قبل الميبلد
 ويمكف تصنيف الطرؽ التجارية النيرية الى مايمي:

ىنالؾ طريق ىو األكثر أىمية بيف عانة وسيبار، حيث اقامت ىذه الطريق عبلقات 
مباشرة بيف مناطق كيباف، كركميش، ايمار توتوؿ، ترقا، ماري، عانو، سيبار، كيش، المحصورة 

، ومما تجدر االشارة الى اف ترقا كانت ذات بالحدود الغربية العميا ثـ الى اسفل ببلد الرافديف
موقع مميز عند تقاطع الطرؽ حيث تستطيع التحكـ بجميع الجزيرة العميا عبر مجرى الخابور 
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وطريق اخر يعبر إلى العراؽ عف طريق شماؿ سوريا قبل اف يصل الى كانش ثـ  .(102)المائي

 .(103)يتجو الى العاصمة الحثية حاتوشا
ف سوريا الى نقطة التقاء الخابور بالفرات ثـ الى اشور في اعالي دجمة ويعتبر الطريق م

او االتجاه الى ماري بالنزوؿ الى الفرات وصواًل الى جنوب ببلد وادي الرافديف مف أىـ الطرؽ 
 .(104)التجارية النيرية

بينما لعب موقع مدينة يمحاض التي عاصمتيا حمب دورا ميما يربط بيف آسيا الصغرى 
فمسطيف ومصر كما يربط أيضًا بيف كل مف كريت وقبرص وجزر بحر إيجو عف طريق وبيف 

 .(105)الفرات وبيف ببلد وادي الرافديف
وفي الوقت الذي كاف لمرحبلت االشورية التجارية أىميتو في استخداـ نشاط تجاري ميـ 

معروفة باسـ حيث استخدموا طريق الخابور الذي يمر بإحدى المدف ال (106)في ببلد االناضوؿ
 )–( والتي ذكرت في رسائل مدينة ماري او مع مدينة )تاراكـو Sadwatum -)ساداتوـ

Tarakum  التي تقع غربي الخابور في سوريا، وىنالؾ طريق آخر يتمثل بالطريق الشمالي عمى
طوؿ دجمة والجزيرة ثـ غربًا باتجاه مدينة نصبيف باتجاه نير الفرات الذي يعبرونو عند مدينة 

. وذكرت (107)ميميد او مدينة بيرة جيؾ الحالية ويمروف بعده بمدف او قرى وصواًل الى كانيش
مراكز تجارية اخرى مثل اورشو وارماتـو وايببل وموكيش كل تمؾ األسماء جاءت في سجبلت 

 .(108)التجار االشورييف والتي كانت كمستعمرات تجارية لببلد ما بيف النيريف
ليو اف نير الفرات شيد قمة نشاطو التجاري في القرف الرابع عشر ومما تجدر االشاره ا

النشطة في المنطقة حيث استعادت مدينة ايمار في ىذه  فقبل الميبلد  مع تنامي سياسة الحيثيي
، واف محاوالت سكاف سوريا الغربيوف (109)الفترة حيويتيا وأصبحت ميناء الفرات المعروؼ

كانت في إعادة تأسيس عقدة اتصاؿ مباشرة مع وادي الرافديف حتى ال يضطروا الى  ف والحيثيو 
عبور المناطق الشمالية المتمثمة بسبلسل الجباؿ الذي كاف تحت سيطرة الميتانييف  واالشورييف 

النو  فالف السيطرة عمى منعطف الفرات كانت احد أىداؼ االشورييف مف اجل تحدي الحيثيي
 .(110)يًا مكثفًا في تمؾ الفترةشيد نشاطًا تجار 
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والبد مف اإلشارة الى اف سيطرة اآلرامييف عمى النقاط اإلستراتيجية الميمة عمى طرؽ 
المواصبلت التجارية غربي الفرات في شماؿ سوريا مكنيـ مف بسط سمطتيـ عمى كامل المنطقة 

 .(111)وقد استقروا وىيمنوا عمى ضفتي الفرات 
عمى الفرات كاف ليا الدور التجاري العالمي وزاد مف أىميتيا  وال يخفي اف موقع بابل

التاريخية الطويمة فبقيت بابل محافظة عمى ازدىارىا ومكانتيا وشيرتيا التجارية في الوقت الذي 
. حيث كانت طريقا لنقل األخشاب مف شماؿ (112)ىجرت فيو العواصـ اآلشورية وعميا الخراب

سفف في مجرى الفرات  لتحط في ميناء رابيقـو لتصل بعدىا إلى سوريا اذ تمر عبرىا وتنطمق ال
. واستخدمت في منطقة حوض الفرات مختمف وسائط النقل، منيا الحيوانات المختمفة (113)آشور

 .(114)والعربات البسيطة باإلضافة إلى السفف الشراعية والقوارب الصغيرة
 امع المتاجر بيالس

ماكاف فائضًا مف سمع قاموا بتصنيعيا وزادت عف كاف اقواـ حوض الفرات يصدروف 
حاجتيـ الى مناطق اخرى تتوفر فييا أشياء اليجدونيا عندىـ وىـ ربما بحاجتيا فأما يقوموف 
بشرائيا او مبادلتيا سواء كانت موادًا خاماً تدخل في صناعاتيـ الميمة او مواد زراعية تدخل 

خرى بإنتاج شي معيف يكمل ماكاف يحتاجو ضمف نظاميـ الغذائي وتميزت كل منطقة عف اال
 االخريف.

وقد استورده سكاف  (115)اشتيرت ببلد االناضوؿ بالفائض مف المعادف كالنحاس والبرونز
ببلد وادي الرافديف باإلضافة الى الحجر والزجاج البركاني األسود مف المنطقة الواقعة في أواسط 

. اذ كانت تدخل ىذه المادة في عمل الشفرات واالالت والدبابيس (116)وشرؽ ببلد االناضوؿ
 .(117)ى استيرادىـ معدني الذىب والفضةً والمرايا وغيرىا مف االالت الدقيقة باإلضافة ال

وكذلؾ معدف  (118)بينما يستورد األناضوليوف مف ببلد وادي الرافديف المنسوجات
ضولي ربما كاف ال يعتمد فقط عمى االستيراد الرصاص او ربما القصدير، واف المجتمع األنا

األجنبي لمعدف مثل البرونز لكف في بعض المناطق الشرقية والوسطى فقط، وكاف مصدر 
 .(119)اإلمداد الدائـ ليا ىو آشور
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أوؿ االقواـ التي تعرؼ عمى انيا امتمكت كمية  ف ومف الناحية التاريخية فقد كاف الحيثيو 

احد الحكاـ الحيثييف في رسالة بعثيا الى احد الفراعنة، ويخبره فييا  محدودة مف الحديد، ويشرح
بعدـ تمكنو مف إمداده بالسيوؼ الحديدية الف الحديد الجيد لـ يكف متوفرًا لديو آنذاؾ، وبعود 
الفضل ليـ في نشر استعماؿ الحديد الى مناطق أخرى وأصبحت األسمحة الحديدية األكثر 

ؽ. ـ. أصبح  1000ؽ. ـ. وسنة  1100. وما بعدىا، وفي سنة ؽ. ـ 1500شيوعًا منذ سنة 
 .(120)استعمالو عمى نطاؽ واسع وسريع في العالـ القديـ 

بينما سوريا فقد اشتيرت بجممة مف المنتجات المختمفة التي كاف التبادؿ فييا بيف الممالؾ 
وعثرعمى نصوص السورية، فعمى سبيل المثاؿ كاف الخمر يرسل مف مدينة يمحاض الى ماري، 

توضح انو كاف يستورد الخمر مف شماؿ سوريا أما مف  Zamrilem-مف عيد الممؾ زمري ليـ
كركميش او مف يمحاض ويصل غالبًا الى ماري عف طريق الفرات فقد كاف يشحف مف كركميش 

 .(121)وما جاورىا مف مناطق مباشرة مع الفرات وربما كاف يصل الى ببلد بابل
يراد األخشاب التي ترد مف مدينة قطنا الى ماري مرسمة مف آشور وىي باإلضافة الى است

خشب األرز والسرو اذ يعتقد اف ىذه المواد كانت قد استوردت مف المناطق الجبمية ومف 
.  او تستورد (122)الواضح جدًا اف قطنا كانت تمعب دور الوساطة التجارية بيف ماري وآشور

اض حتى شواطئ الفرات ثـ بعد ذلؾ تنقل مف ىناؾ مع األخشاب مف الجباؿ عبر مدينة يمح
 .(123)تيار نير الفرات ليصل الى ماري وبعدىا الى بابل

ومف المواد الرئيسة األخرى التي استوردتيا ماري مف ممؾ يمحاض وكذلؾ مف حمب 
وايمار مواد غذائية مثل الحبوب المختمفة والسمسـ والعسل والماشية وحتى ابراج الحصار 

الحيوانات المفترسة مثل األسود التي كانت تنقل بأقفاص مف خشب وتصل عبر  وبعض
 .(124)الخابور

وشكل زيت الزيتوف في سوريا المادة المنتجة األكبر والمصدرة الى مصر وببلد وادي 
الرافديف وتشير المدونات المكتشفة في ماري الى ارساؿ كميات متعددة منو الى ماري وليس ىذا 

تحدث عممية التبادؿ التجاري لممنتوجات كما ىو واضح في مبادلة زيت الزيتوف  فقط بل كانت
. وكما يبدو اف ماري قد اجتذبت تجارًا مف مدف أخرى (125)مع زيت السمسـ ما بيف ماري وحمب
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مثل إيمار، كركميش، و حمب وقطنا وكانوا يجمبوف الييا منتجات مدنيـ مثل الخمر 
 .(126)والخشب

ذلؾ ىنالؾ مواد استوردت في بعض ممالؾ سوريا ومنيا القصدير الذي باإلضافة الى 
يرسل مف ماري الى قطنا حيث كاف يستورد مف شماؿ غرب ايراف عبر سيبار او آشور ويصل 
الى ماري والتي بدورىا تصدره الى مناطق سوريا الداخمية والساحمية ومنيا يصل الى كريت كما 

 .(127)واحذية جمدية وارساليا الى قطنا يشار الى استيراد البسة ومنسوجات
وتذكر النصوص المكتشفة مف العيد البابمي القديـ اف مدينة قطنا اشتيرت بتجارة الخيوؿ 
ويبدو انيا كانت خيواًل ذات نوع جيد ويؤكد ذلؾ نص يبيف ممؾ ىذه المدينة يخاطب ممؾ آخر 

. انت ممؾ عظيـ لقد طمبت مني ))ليس ىذا الكبلـ لمقوؿ، ولكف دعني أبح بو وأروح عف قمبي
غ( مف القصدير  9.600مينا )حوالي  20حصانيف وقد ارسمتيما اليؾ. وىا انت ترسل مقابميما 

الـ تمح عمي في الطمب دوف مساومة؟ الـ تستمميا دوف تردد؟ وترسل لي ىذه الكمية الزىيدة مف 
 660عندنا في قطنا ىو القصدير!!(( ثـ يقوؿ ))طبعًا انزعجت حرفيا )مرض قمبي( فثمنيا 

منيا قصدير!!(( ثـ يختـ رسالتو قائبًل  20غ(، وانت ترسل لي  4.800شيقل فضة )حوالي 
 .(128)))أنت لست ممكًا عظيمًا لماذا فعمت ذلؾ ... الخ((

ويبدو مف النصوص اف المدينة المذكورة قد اشتيرت بجودة الخيوؿ وارتفاع اسعارىا 
 الخرى وربما بأثماف أغػمى مف المذكورة فػي النصػوص.وكانت تصدر منيا الى المدف ا

وتذكر نصوص مف تل العمارنة في فترة القرف الرابع عشر قبل الميبلد اف موادًا مثل 
العاج والخشب كانت تستورد مف اليند الى ببلد وادي الرافديف عف طريق الخميج العربي 

. ويبدو مف (129)واستوردت ىذه المواد بعد ذلؾ مف مصر لتصل الى بابل ومف ثـ اشور وميتاني
ة حوض الفرات كانوا يمارسوف التجارة الحرة مع مناطق اخرى واقعة خارج ذلؾ اف سكاف منطق

 حدود الحوض.
اف التجارة في المدف العراقية القديمة مثل الرسا وبابل مع مدف اخرى قد وصمت ذروتيا 

 .(130)قبل فترة والتاسع عشر والقرف الثامف عشر قبل الميبلد وحتى بعد ىذه الفترة
 

اذ استوردت بابل معدف القصدير مف مدينة ماري وكاف ينقل الى بابل ونحو إيمار وحمب 
عف طريق نير الفرات وىنالؾ نص عثر عميو يعود الى فترة القرف الثامف عشر او السابع عشر 

 قبل الميبلد، تضمف: 
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الى سيدي: ىكذا يقوؿ شماش رابي: كما يعرؼ سيدي نوجد في خدمة مدينة )باصو( منذ 
اف وضعت طوبة مدينة )باصو( مف قبل حمورابي. )ما يخص( السفف الصاعدة والنازلة مع 
التيار، فاننا ندع بعد تفتيش السفف التاجر الذي يحمل لوح الممؾ )معو( يمر، ولكف التاجر الذي 
ال يحمل) معو ( لوح الممؾ، نعيده الى بابل )ولكف ( منذ اف أسس اناتـو وريش شماش في بابل 

لمرء كل )التجار( مف ايمار وحمب يمروف عبري،ولكف ال استطيع اف افتش سفنيـ ومف يدع ا
أجل العشرة كور الشعير التي اعادىا سيدي جئت الى سيبار ومار شماش الذي يقـو بعممي 
كتب الى ما يمي: عندما ريش شماش والناس كانوا معو ال اعرفيـ رسو بسفنيـ عندي نزلت الى 

رة تالنت قصدير التي كانت معيـ في االسفينة سمطات المدينة. كي اليمقى السفينة واعممت العش
. يتبيف مف ىذه الرسالة اف تجارًا مف الممالؾ (131)عميو اي لوـ كتبت اليؾ بذلؾ كي تسمع... 

السورية القديمة ايمار وحمب اقاموا ليـ وكاالت تجارية في مدينة بابل حتى يأمنوا مصالحيـ 
 ا استيراد القصدير والشعير.التجارية ومف بيني

كما اف النص اعبله يوضح اف باصو ىي محطة تجارية عمى الفرات في بابل  وكانت 
السفف التي تعبر ىذه المحطة عمييا اف تدفع الرسـو والضرائب الكركمية عمى البضائع  وكانت 

 .(132)ىذه المحطة تمارس نشاطيا عمى االقل منذ عيد حمورابي 
ادي الرافديف كانت تفتقد الى بعض الحبوب واالخشاب والحجارة وكانت ويبدو اف ببلد و 

تستوردىا مف مناطق مختمفة عف طريق النير مف جباؿ لبناف و شماؿ سوريا ومف ومف مناطق 
 .(133)الخميج العربي

والبد مف اإلشارة إلى أف كل البضائع كانت تختـ وتوثق مف المؤسسة الميتمة بتسمميا  
انيا كانت ممارسة مزدىرة آنذاؾ كونيا تختـ بأختاـ خاصة منبسطة كعبلمة  وتخزينيا ويبدو

 .(134)عمى التأييد باستبلميا
وقد قاـ مموؾ ببلد وادي الرافديف بتشييد بعض االسوار او المدف المسورة كما في حوض 
سد الطبقة عمى الفرات شرؽ مدينة حمب وذلؾ مف اجل حماية طريق الفرات التجاري وكذلؾ 

. وناؿ طريق الفرات ايضًا أىمية كبرى ليؤالء المموؾ وخاصة فيما (135)دارة المنطقة بأكممياإل
 ، النيـ أصبحوا المسيطريف عمى طريق الفرات التجاري.(136)بعد االشورييف

 الضرائب
كانت الضرائب تفرض عمى السمع، وقد خصص لذلؾ موظفوف إداريوف يعينيـ المموؾ 

ستحصاؿ الضرائب التجارية عمى التجار والبضائع والسمع التجارية التي كمراقبيف عمى الموانئ ال
 . او حتى عمى القوافل التجارية في المحطات التجارية.(137)تنقميا السفف

فقد كانت تطمب ىذه الرسـو والضرائب في كل مدينة كبيرة تمر بيا القافمة اثناء سفرىا 
( وىي رسـ ضريبي  في ببلد الرافديف وشماؿ سوريا واالناضوؿ وىذه الضريبة مف نوع )نيشاتـو
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% عمى الصفيح )المعادف(، لكف بعض التجار يتخذوف عدة 3% عمى المنسوجات و 5وقدره 
طرؽ لتجنب ىذه الضرائب احدىا ىي تجاوز المرور بالمدف التي تفرض الضرائب ، وذلؾ بترؾ 

ي حرفيًا )الممر الضيق( الطرؽ الرئيسية والسفر عمى طريق جانبي يسمى )حاراف سوكينيـ( أ
ولكنيا قد تكوف خطرة بسبب قطاع الطرؽ، والطريقة األخرى ىي نقل البضائع في المدينة 
بصورة سرية وبدوف عمـ السمطات المحمية ولكنو كاف يشكل خطرًا الف اكتشاؼ ذلؾ قد يعني 

 –وزورمصادرة حمولة البضاعة بأكمميا  او سجف الميربيف، ويظير ذلؾ في رسالة يحذر )ب
كيف( ولكف بضائعو  –اشور( احد مساعديو في العمل )ارسل ابف إيرا بضائعو الميربة إلى بوشو

كيف( ووضعو في السجف وتـ نصب العيوف  –الميربة تـ اإلمساؾ بيا واحتجز القصر )بوشو
. و يبدو مف ذلؾ  اف المموؾ ايضا قد عمموا في (138)الخضراء رجاءًا ال تيرب أي شيء((

وارسموا رسميـ كي يكونوا خبراء اقتصادييف الى مناطق اخرى مثل عيبلـ وفمسطيف التجارة 
 .(139)وغيرىا 

وليس فقط مموؾ الدوؿ تفرض الضريبة عمى السمع التجارية بل ايضًا القوى التي سيطرت 
يفرضوف ضريبة ضخمة عمى مدينة اوغاريت  ف عمى طريق الفرات التجاري، حيث نجد الحيثيو 

( 300وكاف مموؾ اوغاريت مضطريف لدفعيا مقابل تأميف طريقيـ التجاري وقدرت الضريبة بػ)
 (140)مينة مف الذىب 20شيقل سنويًا و

وىذا يدؿ عمى اف بعض مناطق حوض الفرات كانت تسمح بمرور البضائع عبر مدنيا 
، واف كانت تقع بعض المدف ضمف الى مدف اخرى خارج حدود الحوض مقا بل ضرائب ورسـو

 حماية القوى المسيطرة فانيا تاخذ ضريبة حماية ىذه المدف تجاريا كما مر بالنص أعبله.
حتى اف التاجر كاف خاضعا  لضريبة مف ببلده كثمف لمصاريف ادارية عامة ولخزف 

وف عميو ايضا اف البضائع،  وعند وصولو الى المكاف المقصود لغرض تصريف بضاعتو يك
يدفع ضريبة عمييا وبعد االنتياء مف دفع كل الرسـو  والضرائب يتمتع التاجر  ببيع سمعو 
ومنتجاتو، ولكف يبدو أف ىنالؾ اختبلفا في الجيد بتصريف البضاعة فالنسبة الى المعادف يفرغ 

ممنسوجات فانو  التاجر حمولتو كما ىو مفروض في احد المراكز الخاصة بالمعادف، اما بالنسبة ل
. (141)يبذؿ جيدا اكبر اذ يجب عميو اف ينادي عمييا ويبيعيا بصورة منفردة أو بكميات صغيرة

وربما كانت المنسوجات ذات أرباح أعمى مف المعادف ألنيا تتطمب مجيودا منفردا وسيبل مف 
 التاجر في تصريفيا.

ضاعة وكذلؾ البعثات وكانت بعض المدف تعفى احيانًا مف الرسـو المفروضة عمى الب
 yasmah-التجارية الحكومية حتى اف ممؾ كركميش  كتب الى ممؾ ماري يسمح ادو  

Addu (142))) الى يسمح ادو: اف ىذه البعثة تمثل ببلدي وارجو اف التثقل عمييا بالرسـو .
 ويتضح مف ذلؾ اف الدبموماسية كانت وسيمة التعامل التجاري بيف مدف حوض الفرات.
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% مف مف حمولة  البضائع قبل اف تبدأ 10ف المموؾ كانوا  يشتروف  نسبة ويبدو ا

التنزيبلت عمييا في السوؽ المفتوحة باالضافة الى احتكارىـ المواد الفاخرة  مثل المنسوجات او 
ماده الحديد النيزكي ولكف في مقابل ىذه االمتيازات يعطى لمتجار ضمانات ميمة  مثل حقوؽ 

 .(143)ماية عند السفر في مدف المممكةاالقامة ووعود بالح
باإلضافة الى عممية فرض الضرائب ظيرت ظاىرة أخرى في وسيمة التعامل التجاري بيف 
دوؿ حوض الفرات، وىي تحديد تعريفات أسعار المواد المتاجر بيا وتحديد نسبة األرباح بموجب 

ظير لدى االشورييف الذيف  نصوص موثقة بأسماء شيود وىذا النوع مف التعامل التجاري كاف قد
 .(144)نقموه بدورىـ الى ببلد االناضوؿ

كانت االتفاقيات بيف حكاـ ببلد وادي الرافديف واألقواـ المجاورة ومع بقية حكاـ المنطقة 
، وربما أنيا لـ تكف تخمو مف (145)بأكمميا تتضمف بنودًا لحماية الطرؽ والقوافل المارة في ببلدىـ

لح القوة الحامية. اذف شكمت الضريبة جزءا ميما مف مدخوالت المنطقة دفع رسـو مالية لصا
 االقتصادية .

ويمكف القوؿ اف اكثر الفترات التي شيدت تنافسًا تجاريًا في المنطقة في فترة العصر 
ؽ. ـ.( حيث حاولت كل قوى سياسية الييمنة عمى  1200 – 1550البرونزي الحديث )

 .(146)لسيطرة عمى طرؽ التجارة الدولية والمحميةمقومات المنطقة االقتصادية وا
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 الخاتمة  
مف خبلؿ البحث توصمنا إلى بعض االستنتاجات الميمة وىي أف منطقة حوض الفرات 
منطقة متباينة في طبيعتيا الجغرافية مما انعكس ذلؾ عمى تنوع الثروات االقتصادية التي تشمل 
الموارد الطبيعية والنباتية والحيوانية االمر الذي شجع عمى قياـ الصناعات المختمفة وتفعيل 

المناطق المجاورة سواء كانت برية اـ بحرية  فطوؿ نير الفرات وصبلحيتو لمنقل  التجارة مع
النيري  وانعاطف النير في المنطقة العميا مف الجية الغربية في سوريا جعمة عمى وشؾ 
االتصاؿ بالبحر المتوسط مما شكل حمقة وصل جيدة لمنشاط التجاري وقياـ مستعمرات تجارية 

، واخذت تفرض الضرائب مف قبل المموؾ ايسمى بالوكاالت التجاريةوقياـ التجار بانشاء م
والحكاـ عمى ىؤالء ، كما ظيرت بيف سكاف الحوض ظاىرة تعريفات اسعار المواد المتاجر بيا  
وتحديد نسب االرباح بموجب نصوص موثوقة بشيود واخيرا يمكف القوؿ اف منطقة حوض 

متنوعة جعميا  منطقة تنافس دولية وعرضة لمعديد الفرات بما امتازت بو مف ثروات اقتصادية 
 0مف غزوات االقواـ االجنبية المختمفة
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 اليوامش

، 2و1، ج 30( المبلئكة، عصاـ، تطور عمـ الحيواف في الحضارات القديمة، مجمة سومر، مج 1)
 .14و 12، ص 1974

، ترجمة سالـ 1ف وسوريا الشمالية، ط( مارغروف، جاف كمود، السكاف القدماء لببلد ما بيف النيري2)
 .120،ص  1999سميماف العيسى ، دار عبلء الديف، دمشق  ، 

آسيا الصغرى(، دار  –ايراف  –( السعدي، حسف دمحم، في تاريخ الشرؽ األدنى القديـ ) العراؽ 3)
  0 37، ص  2، ج1985المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 

،  1963ر، الحثيوف ، ترجمة  الدكتور دمحم عبد القادر، مطبوعات الببلغ، د. ـ، 0( جرني، ا4)
 . 109-108ص
 .108( جرني، المصدر نفسو، ص 5)
،  ترجمة: دمحم طمب، دار دمشق  1جيمس، أقدـ الحضارات في الشرؽ األدنى، ط ( ميبلرد، 6)

 .110،ص  1990لمطباعة والنشر ، 
 .229يد،الشرؽ الخالد، دار النيضة العربية،د.ت ، ص( زايد،  عبد الحم7)

)*( ىي احدى المدف السورية القديمة وتعرؼ حاليا تل النبي مند تقع عمى نير العاصي جنوب وذكرت 
في المصادر المكتوبو منذ عيد تحتومس الثالث عندما قاد حاكميا تحالفا يضـ االمراء السورييف 

 300-3000كمينكل، ىورست، تاريخ سوريا السياسي  ينظر: والفمسطينييف ضد الفرعوف المذكور:
 0 171، دار المتنبي لمطباعة والنشر، دمشق،ص1ـ، ترجمة سيف الديف دياب، ط0ؽ
 .6، ص1974،  2و1، ج 30( سفر، فؤاد، البيئة الطبيعية في العراؽ القديـ، مجمة سومر، مج 8)
 .16( المبلئكة، المصدر السابق، ص9)
ينتمي الى فصيمة االبقار وغالبا مايصنفو العمماء عمى انو ثور  بينما يعتبروف تسميتو الشائعة  (10)

 بانو جاموس وكما يقاؿ انيا تسمية خاطئة وكممة بيسوف ىي كممة اغريقية تعني الثور الكبير: ويكبيديا.

 .5( سفر، البيئة الطبيعية القديمة في العراؽ، ص11)
دار  ، ترجمة فيصل الوائمي،1يوف تاريخيـ وحضارتيـ وخصائصيـ، ط( كريمر، نوح، السومر 12)

 .168 -167، ص 2012ومكتبة  البصائر، بيروت، 
 .5( سفر ، البيئة الطبيعية القديمة في العراؽ ، ص13)
 .16( المبلئكة، المصدر السابق، ص 14)
 .168( كريمر، السومريوف تاريخيـ وحضارتيـ وخصائصيـ، ص 15)
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 .101، ص 1فميب، تاريخ سوريا، ولبناف وفمسطيف، دار الثقافة ، بيروت ،  ج( حتي، 16)
( الحمو، عبدهللا، صراع الممالؾ في التاريخ السوري القديـ  مابيف العصر السومري وسقوط المممكة 17)

 .189، ص  1999، دار بيساف، بيروت، 1التدمرية، ط
 .168، ص ( كريمر، السومريوف تاريخيـ وحضارتيـ وخصائصيـ18)
 .111( ميبلرد، المصدر السابق، ص 19)
رمضاف عبده، تاريخ الشرؽ القديـ وحضاراتو منذ فجر التاريخ حتى مجيء حممة االسكندر، ( عمي، 20)
 .  4، ص2،ج2002، دار النيضة، القاىرة، 1ط
 0 107( جرني، المصدر السابق،ص 21)

                                                                   
  (22)Collins, Billie   Jean, tne Hittites  and tneir  word, At lanta, 2007,p,111   

 0 109( جرني، المصدر السابق،ص 23) 
 ىي مدينة تقع في الجزء الشمالي الشرقي مف األناضوؿ واتخذىا الحيثييف عاصمة ليـ: يراجع        )*( 

 0 437ص زايد، المصدر السابق،     
(24)Collins,opcit,p,113.                                                                                                      

 240غـ باألوزاف الحالية :يراجع : النجفي ، المصدر السابق ،ص 140( مايعادؿ 25) 
 108-107( جرني، المصدر السابق، ص26) 

 (27)Collins,opcit,p,122. 
  0 109 -108جرني ، المصدر السابق، ص (28)
 0 240الحالية : يراجع: النجفي، المصدر السابق، ص  غـ باالوزاف 505يعادؿ  ( ما29)
  0 114( جرني، المصدر السابق ،ص 30)
 .112-111، ص  1999، دار الشاـ ، دمشق ، 1تاريخ الشاـ القديـ، ط ( الذنوف، عبد الحكيـ، 31)
 . 228( زايد ، المصدر السابق، ص 32)
وؿ مف ( اميف، سعد عمر ، نظاـ ممكية االراضي  الزراعية في مممكة اوغاريت خبلؿ النصف اال33)

 ،2013، 4،ع12مج ،جامعة الموصل،التربية االساسية، مجمة ابحاث كمية االلف الثاني قبل الميبلد
  0 739ص 

ع  جامعة دمشق، مجمة دراسات تاريخية، ، ( اسماعيل، فاروؽ، نصوص سومرية واكدية مف ايمار34)
 0 16 -15ص ، 2007 ، 97-98
 حرؼ االلف. غراما في سوريا: يراجع معجـ المعاني العربي: 1282( معيار لموزف مقداره 35)
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 0 741يت، ص ( اميف، سعد عمر، نظاـ ممكية االراضي الزراعية في مممكة اوغار 36)
 0 155-154، ص2،ج1985بغداد، الزراعة والري) حضارة العراؽ( ،سامي سعيد، ( االحمد،37)
) العراؽ في التاريخ(، دار الحرية، بغداد،  ( سميماف، عامر، جوانب مف حضارة العراؽ القديـ38)

 .  194، ص .199، ص 1983
 .158( زايد، المصدر السابق، ص39)
، الييئة 1، حضارة وادي الرافديف )األسس المادية(، ترجمة كاظـ سعد الديف، ط دانياؿ( تي بوتس، 40)

 0 119 -118،ص2006العامة لآلثار والتراث، بغداد، 
  .157 -156، ص 2، ج1985( االحمد، سامي سعيد، الزراعة والري) حضارة العراؽ( ، ، بغداد،41)
ـ ،شركة عشتار لمطباعة، بغداد، 0ؽ 1750-1792نقبل عف االعظمي، دمحم طو دمحم، حمورابي (42)

 0 107ص 
  0 195( سميماف، عامر، جوانب مف حضارة العراؽ القديـ ، ص 43)
 0 158، 155الزراعة والري، ص  األحمد، (44)
السامرائي، احمد ناجي، نصوص مسمارية غير منشورة مف العصر البابمي القديـ  مف المتحف  (45)

، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة بغداد، كمية االداب، قسـ االثار، العراقي تل سبار )ابو حبة( 
  0 45، ص 2006

 .199جوانب مف حضارة العراؽ القديـ ، ص ( سميماف، عامر،46)
 .69، ص 1981مقدمة في عمـ االثار ، دار الحرية، بغداد ، ( الدباغ،  تقي،47)
القديمة)المدينة والحياة المدنية( ، دار الحرية ، بغداد، ( الراوي، ناصر، اقتصاد المدينة العراقية 48)

 .238، ص1، ج1988
ؽ. ـ(، أطروحة دكتوراه  1207 – 1680التاريخ االقتصادي لمممكة الحثية، ) ( اميف، سعد عمر،49)

 .81ص  2012غير منشورة، جامعة الموصل، كمية االداب، 
 .114( جرني، المصدر السابق، ص50)
 .181-180، ص 1عبده، المصدر السابق،ج ( عمي، رمضاف51)
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