
 
 
 

 صالح سميمان محمد

 لقدسا دينةم سكانل لثالثا نطيوخسأ مرسومو  طابخ
(AJ 12. 138-144; 145-146) 

وثيقتين تتعمقان ومدينة القدس. وتحتوى الوثيقتاان لمام معموماا   Josephus ورد يوسيفيوسأ
السااااموفية ألاااام ألمسااااطين. وأول ىاااااتين الااااوثيقتين  طااااا  ماااان  ةغايااااة ألاااام اعىميااااة لنعاااام مع ااااا ا دار 

 AJ)أنطيو س الثالث إلام ططممياوسا اساتراي وس  اور ساوريا وألينيقياا المياار إليا  ألام           

 ا والوثيقة الثانية ىم مرسوم وضع  أنطيو س الثالث يتعمق ومديناة القادس ومعطادىا(138-144 .12
(AJ 12. 145-46). لساموفيين ىاتان الوثيقتان ىما الدليل الوحيد الذى لادينا وال ااص طالعةفاة طاين ا

 وي ود القدس فطل اعحداث التم لرض ل ا الكتاطين اعول والثانم لممكاطين: 

  :صـلنا
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 ص:ـمة النـرجت
المحظة اعولم التم  ( من الممك انطيو وسا إلم ططمميوسا تحية. لما كان الي ودا منذ838سطر )

         م ودلم ااااام لنااااااا كماااااا أحسااااانوا وألادتناااااااد مناااااا ألي اااااا طةدىاااااما فاااااد أظ اااااروا حماسااااا 
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وفاااموا تسااتقطالنا ماا  م مااس ياايو  ما وفاادموا كاال مااا يحتا اا   نودنااا واعأليااال ماان 
 مؤنا وسالدونا ألم غزو الحامية المصرية ألم القمعة.

ىااذا اعلمااال وأن نعيااد طنااام ماادينت م التاام  ن( ولمينااا أن نساادى إلااي م حساان صاانيع م لاا839سااطر )
 الحر ا وأن يعود إلي ا سكان ا الذين ألروا  ار  ا. تحطم  طسط 

( ولقااد فررناااا ألاام المقااام اعولا أن نقاادم ل اام ولمقدسااات م ىطااا  ومسااالدا  لمحيوانااا  841سااطر ) 
ماان دفيااق   المقدسااةا والنطيااذ والزياا  ومطمااأ لياارون ألاار درا مااة ماان الفضااةا وأرادياا

  .(*)من الممح medimni 375من القمح و  medimni 8461القمحا تزن 

نم عر و أن تحمل إلي م ىذا المسالدا  كما أمر ا وأن ينت م العمل ألم المعطدا 848سطر )  ( وا 
وأن ت ماااا  اعياااا ار ماااان  ودايااااا  وأى ياااار ض اااار ضاااارورى لمطناااااما وألاااام اعروفااااةا

 ون ضريطةا وكذلك طافم المواد الةزمة لتيييد المعطد.دوالطمدان اع رى ولطنان من 

ويعفام م ماس اليايوخ والك ناة وكتطاة المعطاد  يحكم الناس أنفس م وألقا لقانون السامرا( ول848سطر )
 ومنيدوا المعاطد من ضريطة الرأس وضريطة التاج وكل الضرائ  اع رى.

ناام أماانح كاال ماان السااكان الحاااليين وأولئااك 843سااطر )  ( وطااذلك نساارع ألاام إلااادة إلمااار المدينااةا وا 
إلفااما مان الضارائ  لمادة ثااةث  Hyperbetaiosالاذين ساور يعاودون  اةل يا ر 

 سنوا .

( كمااا أنناام ألفااي م أيضااا ألاام المسااتقطل ماان  اازم ثالااث ماان الضاارائ  المسااتحقة لمااي ما 844سااطر )
وطالنساااطة عولئاااك الاااذين ىرطاااوا مااان المديناااة وىااام لطياااد ألقاااد أمااار  طتحريااارىم مااان الااارق 

 وأطفال م كما أمر  أن تعاد إلي م ممتمكات م.

                                                 

(*) (medimnus) رسم. انظر ألم ذلك.اواعرد  ىو مكيال أل و مكيال أتيكماى 
Bickerman, E.,“La charte séleucide de Jérusalem”, REJ 100 (1953), pp. 4-30. 
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عطادا ألقاد نيار أيضاا طياناا لكال الممكاة يحتاوى لمام مما كان مان أمار محتوياا  ال طاا . أماا ال( ىذا 845سطر )
 الطنود التالية: 

 يساامح عى أ نطاام د ااول سااياج المعطااد المحاارم لماام الي ااودا أليمااا لاادا أولئااك الااذين تط اارواا ت
 أليسمح ل م طالد ول وألقا لقانون السمر.

ثعال  أو طياكل لاام أى حيواناا  للحمير المستأنسة أو النمور أو ا( أن لحم ال يل أو الطغال أو ا846سطر )
محرمة لمم الي ود لن ت م  إلم المدينةا ولن يسمح طاستيراد  مودىا أو وتدة من ىذا الحيوانا  
ألم المدينة. ويسمح ألقط طاست دام الحيوانا  المقدسة التام ىام ألام الحقيقاة ضارورية لمتقار  إلام 

 ك نة ثةثة ضتر درا مة من الفضة.المكمر طالتنفيذ طأن يدأل  إلم الر . ولتأمر الي ص ال

تتعمااق والي ااود  (AJ 12. 138-44) م الطدايااة لمينااا أن نضاا  ألاام اتلتطااار أننااا أمااام وثيقتااين اعولاامألاا
تتعمق والمعطد ال اص ط ام. ولقاد وفار الطااحثون مان ىااتين الاوثيقتين طاين مؤياد   (AJ 12. 145-46)واع رى

   (8).مضمون اومعارض ل

ولرضا ما معاا. لاذلك لايس ىنااك داع عن  (2)" لناا تحماية لكمتاا الاوثيقتينBickermanطيكرماان " ولقد فدم
لدياادة ماان الااوثيقتين لاام  نعيااد المةحظااا  التاام أطااداىا طيكرمااان لاان تفاصاايل الااوثيقتين. لكننااا ناارى أن أ اازاما  

ر ماان ىااذا الدراسااة تقااديم دوفيين ألاام ألمسااطين. ون ااتعاارض  يااداا وىاام تمااك التاام تتعمااق طااالنظم ا داريااة لمساام
تر مة  ديدة لمحتويا  النصينا تعكس السياسة السموفية ألم ألمسطينا واعكثر من ذلك أن الموفر السياسام 
ألم القدس أثنام الحار  الساورية ال امساة لام يماق إت القميال مان اتنتطااا  كماا أن ال مفياة السياساية ودور كطيار 

  نرى أليما ية لم تمق لناية يما كتط  الطاحثون حول ىذا الموضوع. وسورودالي  اعرستقراطيةالك نة والططقة 

                                                 

   لمرا عة النص وا يارة لن  أنظر :( 8)
Marcus, P. ed and trans., Josephus. Jewish Antiquities XII-XIV. Vol. 7, LCL. pp. 743- 

64 . 

(2) Bickerman, E., “La charte séleucide de Jérusalem, REJ 100 (1935), pp. 4-35; 

Bickerman, E., “Une proclamation Séleucide relative au temple de Jérusalem”, Syria 25 

(1946-48), pp. 67-85. 
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ساانعرض أن ىناااك ثمااة لةفااة و ااد  طااين ال مفيااة السياساايةا وىاام مسااالدة الي ااود عنطيااو س الثالااثا 
د أنطيااو س وألقاارا  الااوثيقتين المتااين طااين أياادينا. ونأماال أن نوضااح أن الصاامة طااين الحااز  الي ااودى الااذى سااان

وأن ماا  اام ألام الاوثيقتين مان ألقارا  كانا  ىام النتاائ   .حتويا  الوثيقتين ىام أكثار مان م ارد صادألةم وطين
المطاياارة لمتحااالر طااين انطيو ااوس الثالااث والزلمااام الي ااود الااذين ساااندوا ليسااتعيد ساايطرت  لماام القاادس. ىااذا 

مم لمممااوك السااموفيين وي ااود ساامالتعااايش ال التحااالر ومااا ترتاا  لمياا  ماان نتااائ  حوتاا  الوثيقتااان ييااكةن أسااس
 القدس لفترة رط  فرن فادم من الزمان.

ألماادينا طعااض المعمومااا  لاان ال مفيااة السياسااية لمغاازو السااموفم. ( Judaea ودايااا طالنسااطة لمي ااود )و 
م تقاتاال الططالمااة والسااموفيون ألاام  مااس حاارو  لماام  ااور سااوريا وألينقياااا والتاا (■).ألأثنااام القاارن الثالااث ق.م

 اازما  من ااا. وكنتي ااة لمصااراع طااين كمتااا الاادولتين لماام ىااذا المنطقااةا و ااد  طالتأكيااد  Judaea ودايااا  كاناا 
أن الي ااود انقسااموا إلاام ألااريقين أنااذاكا اعول يساااند  (8)الحزطيااة وا نيااقاق ألاام لاادد ماان الماادن. وييااير  يااروم

د المماك الصاغير ططممياوس ال اامسا  الونتي اة لضاعر الططالماة لمام  (8).الططالمة واع ر يسااند الساموفيين
وما كان من أمر توف  غزو فادم لمم  ور سوريا وألينيقيا من فطل أنطيو س الثالث  ألمنا أن نذكر أن الفريق 

 (3).المؤيد لمسموفيين ألم القدس فد أزداد ألم فوت 

  مان فطال مارا ثلقد لانا  القادس كثيارا أثناام الحار  الساورية ال امساة. ألمقاد حوصار  المديناة ثاةو 
/ 818. وساايطر أنطياو س الثالاث لماام المديناة أثناام حممتاا  العساكرية اعولام لااام القاوا  الططممياة والساموفية

  وأ ياارا تمكاان .ق.م 811/ 818  وطعاادىا غاازا سااكوطاس المدينااة أثنااام ى وماا  المضاااد ألاام يااتام .ق.م 818
                                                   أنطياااااااااااااااااااااااااااااو س الثالاااااااااااااااااااااااااااااث مااااااااااااااااااااااااااااان طااااااااااااااااااااااااااااارد الحامياااااااااااااااااااااااااااااة المصااااااااااااااااااااااااااااارية مااااااااااااااااااااااااااااان فمعاااااااااااااااااااااااااااااة 

                                                 

 كل التواريخ الواردة ىنا تيير إلم فطل الميةد ما لم ييير إلم غير ذلك.( ■)

(1) Jerome, In Dan 11. 13-14. 

 .61ا ص 8111( محمد حسن  ميفة: التاريخ الي ودى القديم ولةفت  طالتاريخ الفمسطينما القاىرةا 8)
(3) Bickerman, E., “ The Seleucid Period”, CHI , vol. I, Cambridge (1996), pp. 3-20. 
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إلم أن إلادة غزو القادس فاد تطعا   (2)وييير طوليطيوس (1).طعد معركة طانيون 811استعاد المدينة لام و  القدس
 .Samaria, Gadara, Abila, Batanaiaغزو مدن 

لمام القادس  أثنام الحر  فدم الي اود كال دلام ممكان لمقاوا  الساموفية. وتطا  ذلاك اساتيةم أنطياو سو 
مكاان لسااكوطاس أن يسااتعيد الساايطرة لماام المدينااة لكاان ذلااك كااان يتوفاار لماام يوكااان  ا818/ 818ألاام لااام 

نماا امتاد ليقادموا  (3).مقدرت  ألم القتال ألقط إن دلم الي ود لمسموفيين لم ينتا  طحار  أنطياو س ضاد ساكوطاس وا 
ياة التاام مام م ألاام حصاار الحامياة الططمطوالياة ا مادادا  لمساموفيين وال ايش السااموفما وت مام ذلاك ألام إسا 

 (4).ترك ا سكوطاس ألم فمعة القدس

 ياااااااااااانعكس الاااااااااااادور الااااااااااااذى فااااااااااااام طاااااااااااا  الي ااااااااااااود أثنااااااااااااام الحاااااااااااار  السااااااااااااورية ال امسااااااااااااةا كمااااااااااااا و 
ألقااد لاادد . (AJ 12.138-139)وصااف  طوليطيااوس ويوساايفيوس و يااروما ألاام مساات ل ال طااا  إلاام ططمميااوس 

ي اااازي م طااا . وطعاااد معركاااة طاااانيون  رأثناااام الحااار  وماااا ساااو  أنطياااو س ال ااادما  التااام أساااداىا إليااا  الي اااود
Panion نمااا فاادموا العااون لااا لاام يسااد الي ااود أى ون لمساامطا  الططمميااة التاام كاناا  تساايطر لماام القاادسا وا 
ولنااادما د ااال أنطياااو س القااادس أول مااارةا تقاطااال مااا  أحطاااار الي اااود وألضاااام م ماااس اليااايوخ  (5).لمساااموفيين

gerousia   زيمة سكوطاس ألم طاانيون وتقادم أنطياو س نحاو ال ناو ا طاا  مؤكادا  طو  .كطيرا   ولقم من م ترحيطا  
زلمااام الي ااود طتقااديم وتئ اام ن يااار. ولماام الفااور طااادر أن الساامطة الططمميااة ألاام ألمسااطين ألاام طريق ااا إلاام ات

مقااوا  لمسااموفيين والتعطياار لاان دلم اام الكاماال عنطيااو س. ويؤكااد ال طااا  لماام أن الي ااود فاادموا يااد العااون ل
موفية والفيمة اكما ساىموا ألم طرد الحامية المصرية من فمعة القدس. ولمم أية حال ألإن ال زم اعكطر من سال

 ساة طياكل رئيسام ألامال يش الططممم فد لقم ال زيمة ألم طانيون. وتطماور  أ ار مراحال الحار  الساورية ال ام
                                                 

(1) Jerome, In Dan. 11. 13-14. 

(2) Polybius, 16. 39. 3-5.  

(3) Josephus, AJ  12. 131.  

(4) Polyb. 16. 39. 3-5; Joseph. AJ 12. 133; Jerome. In Dan. 11. 19-16 .             

حاادث  أثنااام غاازو  ن ااد أن اعحااداث التاام وصااف  ألاام ال طااا  (AJ 12. 133)ألفاام مقدمااة يوساايفيوس لم طااا  ( 5)
 .811/ 818أنطيو س لمحامية الططممية لممرة الثانية وليس أثنام حممت  لام 
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طممام ألام المنطقاة. ومماا ت ياك أليا  أن ط اود التستعادة ال يو  الدا مياة الطافياة لمو  زحر انطيو وس  نوطا  
غاازو موفاا  مثاال موفاا  مدينااة القاادس يعااد طاااعمر الصااع  لمغايااة لااو أن أنطيااو س لاام يتمااق الاادلم والمااؤن ماان 

 الي ود.

 فتراضات حول أسباب وضع المرسوم:ا
ن  طااا  انطيو ااوسا والااذى يتضاامن معااايير وضااع  لمسااالدة الي ااود لتعويضاا م  سااائر الحاار ا إ

وذلااك لقاا  ساايطرة أنطيااو س  899أو أوائاال لااام  811لك المرسااوما فااد وضاا  طااة يااك ألاام أوا اار لااام ذوكاا
ألاإن  لمم القدس. وت يورد يوسيفيوس أية إيارة لن تفاصايل أو ظارور وضا  ىاذا المرساوم  ولمام أياة حاالا

زيوم أغريقاام  منااا يسألقاارة ماان كتااا  المكاااطين الثااانما تيااتمل لماام طعااض المعمومااا  المفياادة. ألمنافيااة تأساا
ا ألاإن واضا  الكتاا  الثاانم لممكااطين يقار أن Jasonورسوما  ديدة ألم القدس لمم يد الكاىن اعكطر  اسون 

طمساااالدة ولمااام أنطياااو س الراطااا ا ألغااام فااارار العفاااو الممكااام وفااادم رساااوما  ديااادة منافضاااة  Jason اساااون 
ويفتارض ما  ىاذا أن  اون  .Hakkoz نطأنا  اطا Johnيوصر  ون  (8)وألم الكتا  اعول لممكاطين (8)لمقانون
John    ىذا ينحدر من سةلة أسرةHakkoz(3).وىم إحدى اعسر الك نونية التنم ت دم ألام معطاد ساميمان ا 

طااين الك نااة الااذين لااادوا ماان الغاازو الطااالطمم وكااانوا مسااتثنين ماان  Hakkozوفااد أيااير إلاام ألضااام ماان أساارة 
ولمم أياة حاالا  (5).لكن م استعادوا حق م  ألم الك انة طعد ذلك (4)امأثطا  نسط  مطوائر الك نة عن م أليموا أل

                                         ا وىااااااااااااااااااااو لضااااااااااااااااااااو John الممكاااااااااااااااااااام الااااااااااااااااااااذى حفظاااااااااااااااااااا   ااااااااااااااااااااون حااااااااااااااااااااالا ألااااااااااااااااااااإن العفااااااااااااااااااااو
                                                 

(1) II Macc. 4.11; 

          Judas Maccabaeusإلاااام رومااااا ماااان (Eupolemus) وأيااااار  ااااون أليمااااا يتعمااااق وأطناااا  أناااا  أرساااال طاااا  أى 
  I Macc. 8. 17- 32 افا  :ف  حول لقد إحدى اتتوذلك   رام مطاحثا

(2) I Macc. 8. 17. 

 لن تفاصيل ىذا اعسرة أنظر:( 3)
Avigad. N., “Anew class of Yehud stamps”, IEJ 7 ( 1957 ), pp. 149-50. 

(4) Ezra 2. 61-63  apud Avigad, op . cit; P. 147. 

 :Hakkozا حفيد  Meremothوالفضة لمكاىن ترك أوفيا  من الذى   Ezra نحيث ن د أ (5)

Ezra 8.33 apud Avigad; op. cit., p. 149. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لقدسا دينةم سكانل لثالثا نطيوخسأ مرسومو  طابخ

 

88 

لغاا ططمميوس الراط ا تطد وأن  يتماثل م  ما تضمنت  سطور  طا  انطيو وس الثالاث إلام أاعسرة الممكيةا و 
 المرسوم الممكم. ماعستراتي وس وما  ام أل ططمميوس

يمم ألقرا   طا  أنطيو س. وعول وىمة ي   أن نةحظ أن المنح المو ودة ألام  سور ننافش أليماو 
ال طااا  مو  ااة إلاام ألئتااين اثنتااين اعولاام ىاام سااكان مدينااة القاادسا والثانيااة ىاام الساامطا  الدينيااة ومااا ياارتطط 

قدس ولاودة الساكان الاذين ألاروا من اا أثناام الحار ا للادة ألمار مدينة امع ا طالمعطد. لقد كان من الضرورى إ
من الضرائ  مدتا  ثاةث سانوا ا ثام تحصال مطاالأ الضارائ  طعاد ذلاك طمقادار الثماثا  إلفاموأن يمنح العامة 

وأن ياااتم لتاااق اعألاااراد وأطفاااال م الاااذين ألاااروا مااان المديناااة وتااام ضسااارىم أثناااام الصاااراع وكاااذلك طاااأن تعااااد إلاااي م 
 (8).تمكات ممم

ىنااااك أميتاااازا  أ ااارى منحااا  لم ماااس ال يروسااايا والمعطااادا ألمقاااد أظ ااار المماااك طاااالأ كرمااا  وىطاتااا  و 
لممقدسااا   ألااتم اسااتكمال العماال طالمعطاادا واسااتيراد اع يااا  وطااافم المااواد اع اارى الةزمااة لتيااييداا وتاام ماانح 

ماس ال يروساياا والك ناةا وكتطااة  مانح مو اصاة التاوراةا و  الي اود الحاق ألام حكام أنفسا م وألقاا لقاوانين الساامرا
المعطاادا ومنياادوا المعطااد إلفاااما ماان الضااريطة  كمااا ايااتمل المرسااوم لماام ألقاارا  كاممااة لحمايااة المعطااد ومدينااة 

 تاماا   لفاما  إوكان ا لفام الكامل من الضريطة الذى تم منح  لممعطد والك نة وم مس ال يروسيا كان  (8).القدس
ن كنااا ت نسااتطي  أن نؤكااد لاادد الك نااة زماان انطيو ااوس الثالااث إت أناا  لماام اعحاارى كااان  غياار منقااوص. وا 

. وفطل أن نعود إلام المنافياة التفصايمية لفقارا  مرساوم أنطياو س الثالاثا ينطغام لميناا أن نحااول تفساير كطيرا  
ائااا  لمااام منعلمااااذا تمقااام أنطياااو س الثالاااث مثااال ىاااذا المسااااندة القوياااة مااان  انااا  الي اااودا ولمااااذا أساااطأ واألااار 

لفام المعطد وم مس ال يروسيا من الضرائ .  المقدسا  وا 

مااان المااار ح أن الااادلم الاااذى لقيااا  انطيو اااوس مااان الي اااود مر عااا  السياساااة ا دارياااة غيااار و 
الحكيمااة التاام ططق ااا الططالمااة ألاام  ااور سااوريا وألينيقياااا وأن منحاا  أليمااا ي ااص المعطااد وأألاارادا كاناا  

ا أليما يتعمق والعطادة والطقوس الي ودية. ومن أ ال كسا  ثقاة الي اود أثير تنتي ة استعادة كطير الك نة ل

                                                 

(1) Joseph. AJ . 12 . 132. 143-44 . 

(2) Joseph. AJ. 12. 140-142, 145-46.  
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كاااان تطاااد مااان موازناااة العةفاااة طاااين الططالماااة وي اااود القااادس والتركياااز لمااام مظااااىر محاااددة لمسياساااة 
 الططممية والتم من يأن ا أن تس م ألم دلم الي ود تنطيو وس الثالث.

رائ  ألااام  وداياااا طواساااطة الططالماااة كانااا  مااان  مااا  الضاااو أليماااا يحتمااال أن ا  اااراما  التااام تتعماااق و 
 طاداىا الي ااود تنطيو ااوس وكاذلك الحفاااوة التام لقي ااا مان م مااس ال يروساايااأاعساطا  الرئيسااية لممسااندة التاام 

ومااان المعااارور أنااا  تحااا  حكااام الططالماااة كاااان حاااق  ميااا  الضااارائ  ألااام مااادن  اااور ساااوريا وألينيقياااا مكفاااوت 
كيار حصاال  وزياار طاان طوطيااا لمام حااق  ماا  الضاارائ  ألاام  (8)ساايفيوسصااور لنااا يو يو  (8).لمنادوطين محممااين

 (3). ور سوريا وألينيقيا

تتضامن أليمااا  Hyrcanusوولاادا ىيركاانوس  Josephطاالرغم مان أن رواياة يوساايفيوس لان  وزيار و 
لمنادوطين  يحتمل مطالغا  ا ألميس ىنااك داع أن نياكك ألام لا  و اوىر القصاة أليماا يتعماق واسات دام الططالماة

ين ل ماا  الضاارائ . إن يوساايفيوس يقاار أناا  كااان ماان العاارر طالنسااطة لكطياار الك نااة أن يرساال إلاام الممااك محمياا
.الططمماام مطمااأ ليااارين تالناا  مااان الفضااة طالنياطااة لااان يااع  القااادس

ولقااد رألااض الكااااىن اعكطاار أونيااااس  (4)
Onias  ميوس رساوت مان لدنا  عد ذلك أرسل ططمطالثانم القيام ط ذا العمل مما أغض  الممك الططممم طيدة. و
إلاام القاادس لي طاار أونياااس الثااانم طااذلك وي ااددا طأناا  لااو لاام يااتم إرسااال المطمااأ المحاادد إلاام  Athenionياادلم 

ا وكانا  أما  Josephالممك ألإن  سور يقوم طتقسيم اعرض ويرسل  نودا ليستقروا ألي ا. ولندما لمم  وزير 
موفارا تو ا  إلام القادس وتم أونيااس طعادم إرساال الثاانما ط اذا ال Oniasأونيااس   تا لمكاىن اعكطرأ

ا أن أونياااس ييااغل منصاا  كطياار الك نااة Athenionاعمااوال لمممااك الططمماام وذكاار لمرسااول أثينيااون 

                                                 

 :أنظر .ا وألينيقيايلن ا دارة الططممية ألم  ور سور ( 8)

Bagnall. R, The Administration of the Ptolemaic Possessions Outside Egypt, Columbia 

Studies in the Classical Tradition 4. Leiden. (1976), pp. 18-21 . 

(2) Joseph. AJ . 12 . 154ff.  

 : أنظر .لن أسرة طوطيا( 3)

Tcherikover. V., Hellenistic Civilization and the Jews, Philadelphia (1959), pp. 64 -65. 
(4) Joseph. AJ. 12. 158.  
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وطالنياطة لن الي ودا فاام  وزيار طاساتقطال الرساول الططممام وأحسان  (8).وىو منص  غير رسمم لزليم الي ود
 اود ا ي اود القادس ا لكام يساوى الموفار ما  المماك الططمماما وطمساالدة ا ذى  إلم مصر كزليم لميموألادت  ك

Athenion (8).حصل  وزير لمم فطول الممك والممكة 

سااكندرية فطااال المولااد السااانوى   اارام المزايااادة حااول  مااا  الضاارائ  ل اااور سااوريا وألينيقياااا. وصاال  وزياار إلااام ا و 
 الضارائ  كال ألام منطقتا ا ىاا م  وزيار الممتازمين ميايرا     ماالممتزماون ا مطاالغ م لعقاد حاق  ولنادما وضا  المزايادون ا

إلم أن م اتفقوا أليما طين م لمم  فض فيمة المطمأ السنوى  وولد طأن  فادر لمم  م  العوائاد مارتين سانويا وأزاد طأنا  فاادر 
الولااد الصااريح  أمااوال. وأمااام ىااذا مااا لمااي م ماان والماام أن يرساال إلاام الممااك الططمماام ممتمكااا  ىااؤتم الااذين لاام يساادد

وكاان اكتساا   وزيار  (3).طزيادة مطمأ العوائدا منح ططمميوس  وزير حق التزام  م  الضارائ  لكال المنطقاة
ل ااذا المنصاا  ال ديااد ماادلاة لحنااق اع اارين ولاادم رضاااىم وىاام الااذين كااانوا يتولااون ماان فطاال حااق  ماا  ىااذا 

ائ  ال اصاة طالوتياة لمادة أثناين وليارين فيوس أن  وزير ظل مسائوت لان  ما  الضار يويؤكد يوس (4).العوائد
 (5).لاماا وأن  أألاد من ذلك ثروة طائمة

لم يكن الحكام وكطار الر ال المي ورين ألم  ور سوريا وألينيقيا وحدىم ألم التراض م لمم ما أفدم لمي   وزيرا و 
وزير أن يوا   كل ذلكا وكان دن زيادة مطمأ العوائد لمم مضض. وكان لمم  مطل أن  وكما كان متوفعاا ألقد تقطم  ال

وييير  (6).ططمميوس فد وض  تح  فيادت  ألرفة من ال يش ليتأكد أن المدن طالكامل فد رض   لمطمأ العوائد ال ديد
 Ascalon  ل م  الضرائ  من اسكالونيوسيفيوس أن اتلتراض لمم  وزير ظ ر لندما  ام 

                                                 

(1) Joseph. AJ. 12. 160-161. 

ألام  Phicola  دير طالذكر أن  وزيرا وفا  أن رألاض أونيااس ساداد العوائاد لممماك الططمماما كاان ألام فرياة تادلمو 
 ا وىم المقر العائمم عسرة طوطيا.Transjardanطةد اعردن 

(2) Joseph. AJ. 12. 176. 

(3) Joseph. AJ. 12. 176-77; Bagnall, op. cit., p. 21. 

(4) Josephus . AJ. 12. 169, 179 . 

(5) Josephus. AJ. 12. 186, 224. 

(6) Josephus. AJ. 12. 180. 
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ألماا كاان مان  وزيار إت أن ألادم  لن السداد ا امتن  الناس Ascalonألفم اسكالون . Scythopolisو 
.حوالم ليرين مان أيا ر مواطني اا وصاادر ممتمكاات م لمصامحة التااج الططممام

وطالمثال لنادما رألاض أىال  (8)
Scythopolis  م صااغرينا لقام كطاار ىاأن يدألعوا ل وزير الزيادة المقررةا وكانوا من فطل يدألعون الضرائ  و

وطاالرغم مان أن يوسايفيوس  (2).ا وتما  مصاادرة ممتمكاات مAscalonاسكالون مواطني م نفس ما لقي  مواطنم 
Josephes  يؤكاااد أن معظااام الساااكان ألااام  اااور ساااوريا وألينيقياااا أذلناااوا لمزياااادة ألااام العوائاااد لت نااا  مثااال ىاااذا

لد وكاذلك ألإن اا لام تساا دة لام تماق دلماا وتأييادا محمياا فويااااإت أننا يمكن أن نفتارض أن ىاذا الزيا (3)المصيرا
 .ط د ألم تعزيز الو ود الططممم ألم ىذا المنطقة

كااان لرساار الي وديااة الكطياارة ألاام القاادس أسااطاط ا ألاام الغضاا  ماان  وزياار وميولاا  الططمميااة. ولماام و 
ىنااك دليال لمام أنا  أظ ار أى  الثانما ألمايس Oniasالرغم من أن  وزير كان وريث الكاىن اعكطر أونياس 

ن أىمية الكاىن اعكطر وكطار أرطا  اعسر الذين ييكمون م مس ال يروسيا استثنام لمقدس. واعكثر من ذلك أ
المساائول لان ي اود القادس أمااام ) Patron (Prostates)ىام اعن يقعاون ألام ظال  وزياار الاذى يفتارض أنا 
ت يياااير إلااام أى  Prostatesكونااا  الرالااام أو المسااائول طالحكوماااة اع نطياااة(. وطاااالرغم مااان وصااار  وزيااار 

فااد ضااعر طالتأكيااد نتي ااة  Oniasألماايس ىناااك يااك أن منصاا  الكاااىن  ل أونياااس  (4)مااداامنصاا  رساامم تق
لياا رة  وزياار. ولمااا كااان مؤكاادا أن الكاااىن اعكطاار فااد ألاااد تقااديم العوائااد الي وديااة لمططالمااةا ألااإن ىااذا الاادور 

الضارائ .   طااةطوطية  وزيرا الذى نمم تأثيرا ولظم  مكانت  طمنصط  ال ديد كرئيس ل نأصطح يقوم ط  ا 
وأثنام و ودا ك اطم لمضرائ ا ألإن  وزير ولايس الكااىن اعكطار أو رؤساام اعسار الكطيارة كاان ىاو اليا ص 

 صاح  التأثير اعكطر ألم القدس.
                                                 

(1) Josephus. AJ . 12 . 181 

(2) Josephus. AJ. 12. 183. 

(3) Josephus. AJ. 12. 182.  

(4) Mazar, B., “The Tobiads”, IEJ 7 ( 1957) p. 138.  

ىاااو لقااا  لموظااار يوصااار طكونااا  "اسااامم المناصااا " لكااان ىاااذا طالتأكياااد غيااار صاااحيح. ووألقاااا  Prostatesإن لقااا  
وىاو ألمام  أن  لندما ذكر أونياس الثانم أنا  لام يعاد يرغا  ألام تقماد منصا   (AJ 12. 163)ليوسيفيوس 

 .Prostates منص  ك نوتم ألإن لم يذكر ير لن رغطت  ألم تقمد منص  الطروستاتيس
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كوكيال ا منادو  ا لمططالماة فاد توارثا  طاين  ركماا أألترضاناا أن السياساة التام انت   اا  وزيا لو أنا او 
ألاام لمم مااا. وماان  Hyrcanusدد تاااريخ نياااط  وزياار وولاادا ىيركااانوس ض اارينا ألماان الم اام طمكااان أن نحاا

ذلااك عن طااردى زينااون  .ق.م 857–859ال اادير طالااذكر أن نياااط  وزياار تطااد وأناا  توفاار أليمااا طااين لااامم 
وكااذلك أثنااام الحاار  السااورية ال امسااة حينمااا ألقااد  (8)الم ااالا كااان يعماال ألاام Tobiaتضاامن أن والاادا طوطيااا 

 م لمم  ور سوريا وألينيقيا.الططالمة سيطرت 

التم أفر  مكانة  وزير كرئيس ل طااة الضارائ  طعاد  (AJ 12. 154 ff)ن رواية يوسيفيوس لمقصة إ
الحقيقااة الواضااحة ماان أن  الغاازو السااموفم ل ااور سااوريا وألينيقياااا ىاام طالتأكيااد غياار صااحيحةا وىاام تنااافص

يار ألام لمما ا وحقيقاة كاون والاد  وزيار كاان الططالمة كاانوا يحكماون سايطرت م لمام الوتياة وفا  و اود  وز 
. إن إيارة يوسيفيوس لن نياط ولمل  وزير ألام أثناام حكام ططممياوس ال اامس 851يمارس لمم  ألم لام 

ا ماا  ططمميااوس طعااد الحاار  السااورية ال امسااة ممطنيااة لماام التتقااادا أناا  لناادما لقااد انطيو ااوس الثالااث سااة
 (8).ساايفيوس أن انطيو ااوس إنمااا دألاا  م اار اطنتاا   ااور سااوريا وألينيقياااوتزوي اا  أطنتاا  كيموطاااترةا وفااد اسااتنت  يو 

لان إدلاام الططالماة  (10-8 .20 .28) وىاو ماا لام يحادثا ورطماا أ طاأ يوسايفيوس ألام تر ماة طياان طوليطياوس
 لممنطقة.

ر احتماااات طالنساااطة لمتقااادير الزمنااام ىاااو أن مااادة اتثنتاااين وليااارين لاماااا التااام فضااااىا  وزيااار ثااااعكو 
ططممياوس الراطا    طاة الضرائ  فد طدأ  أثنام حكم ططمميوس الثالاث ياور تيس واساتمر  أثناام حكامكرئيس ل

كاان مطعاث  ن أليموطاتور. ويؤكد يوسيفيوس أن  لندما رألض أونياس الثانم أن يدأل  مطمأ العيرين تال
 (3).ذلك غض  ططمميوس يور يتس والد ططمميوس ألميوطاتور

                                                 

 :جامع للضرائب. أنظر كذلككث يشار فى بردى زينون إلى طوبيا حي (8)

C.P. Jud . I, 1, 2b. 2c. 2d, 4 and 5. 

(2) Joseph. AJ. 12. 154-55. 

(3) Joseph. AJ. 12. 158. 
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ية ل د  وزير كرئيس ل طاة الضرائ  حدث نزاع طين ىيركانوس طن  وزير ييير يوسيفيوس أن  حوالم ن او 
ىاذا النازاع ساطق  سمسامة مان اعحاداث ن مم اا أليماا يمام: ألعنادنا رزق المماك ططممياوس  (1)وطافم أطنام  وزيار.

لداا حضر كل كطار اعسر ألم  ور سوريا والمناطق اع رى التم ت ض  لسامطة الططالماة إلام ا ساكندرية و 
وكان  وزير طالنا ألم السن وفتذاك وت يتحمل ميقة ىذا الرحماة لاذلك أرسال ولادا  (8).حتفال طمولد الطفللة

أن يكون أحاد أطناام ططممياوس الثالاثا  ىيركانوس طدت من . إن ىوية ىذا الطفل ىم محل  دال. ألمن المحال
لمم اعفل لندما التمام العارش  ططمميوس الراط  أو ما اس. لقد كان ططمميوس الراط  ألم سن ال امسة لير

ولماا كنااا نعمام أن والااد  وزيارا وىااو  (3).وكااان أ اوا ما اااس ألام ساان مناساطة ليناألساا  لمام العاارش 888لاام 
الثااانم حااوالم منتصاار القاارن الثالااث فطاال الماايةدا ولاايس محااتمة أن  سطوطياااا كااان يعماال ألاام  دمااة ططمميااو 

وفاد طماأ سانا متقدماة طمولاد ططممياوس الراطا  حاوالم إلام لاام ي دم  وزير الططالمة لمدة اثناين وليارين لاماا 
ن اوتطاد أنا  كا (4).ا واعكثر من ذلك أن ىيركانوس ولد أثنام و ود والادا  وزيار كارئيس ل طااة الضارائ 841

R. Marcusصااغيرا  اادا عن يقطاا  الرحمااة طاادت ماان أطياا  ألاام ىااذا الوفاا . وفااد ألااتح افتااراح ماااركوس 
طااأن  (5)

المولاااود ىاااو إماااا ططممياااوس الساااادس أليموميتاااورا اعطااان اعكطااار لططممياااوس ال اااامس اطيفاااانيس الطفااال الممكااام 
س الثااانما والمولااود طعااد ىااذا يأو ىااو اطناا  اعصااغرا ططمميااوس الثااامن يااور ن 886أو  887والمولااود ألاام لااام 

حداث التام رططا  التاريخ طسنوا  فميمةا فد ألتح الطا  لذا  اتلتراضا  التم وفف  ضد الرأى القائل طأن اع
 وزيار وىيركااانوس فااد حاادث  طعااد أن وفعا   ااور سااوريا وألينيقيااا تحاا  سايطرة الططالمااة. ووألقااا ل ااذاا ألعماام 

                   اتطاااااااااان الوحيااااااااااد امااااااااااا ىااااااااااو ططمميااااااااااوس ال اااااااااامس اطيفااااااااااانيسإناعر اااااااااح أن الطفاااااااااال الممكاااااااااام المولاااااااااودا 

                                                 

اطنااة أخ  وزياار  أمااا طااافم  Solymiusانوس ىااو اطاان  وزياار ماان ساايدة تاادلم سااوليميوس كاا اادير طالااذكر أن ىير  (8)
    ألكانوا من سيدة أ رى.أطنام  وزير 

Josephus. AJ.12. 186. 

(2) Joseph. AJ. 12. 196 ff. 

 (..1 .34 .5)وفد ورد صرال  م  ما اس لند طوليطيوس. 837 و 844ألقد ولد ططمميوس الراط  ألم الفترة طين  (3)

(4) Joseph. AJ. 12. 186 ff. 

(5) Joseph. LCL, Vol. 7, pp. 100-101. 
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طة الوحياادة لمولااد اطاان الممااك الططمماام ذلااك عن ىااذا ىاام المناساا (8).881لططمميااوس الراطاا  ألاام لااام 
كطياارا طدر ااة كاأليااة ليتحماال ميااقة مثاال ىااذا الرحمااة  حينمااا كااان ىيركااانوسا اتطاان اعصااغر ل وزياارا

 نياطة لن والدا الع وز.

فترضناا مةمح أ ارى مان نيااط ىيركاانوس. ذلاك أن ىيركاانوس ن اح لان طرياق ايدلم ما و 
فائ  المقاارطين ألاام الااطةط الممكاام ا ألاام التقاار  ماان الممااك ا ساارار ألاام ال اادايا لمممااك الططمماام واصااد

ن كااان فااد  ناام أيضااا غياارة وحقااد والاادا وا وتاا . وييااير يوساايفيوس أناا  أثنااام إفامااة ىيركااانوس ألاام  الططمماام وا 
وتآمر لمي  ا وت  ليغتاالوا  (8).إن اتنقسام طين  وطين ا وت  ووالدا فد طمأ مطمغا يتعذر ألي  التوأليق طين مأل مصر
وفد طمأ ىذا الصاراع ذروتا  لقا  وألااة  وزيارا ورطماا  (4).وىا موا أثنام لودت  إلم القدس (3)ا سكندريةا ألم

وانقسم سكان القدس إلم ألريقين: اعول يسااند حميار  (5).تطور إلم حد الصراع المسمح طين ىيركانوس وا وت 
 اناا  أ ااوة ىيركااانوس. وماان طينمااا اعغمطيااة العظماام ماان السااكان انضااموا إلاام  حمياار الططالمااة ىيركااانوسا

 الم م لنا أن نعرر أن ا وة ىيركاانوس كاان يقار إلام  اانط م ألام ذلاك الوفا  ويادل م الكااىن اعكطار سايمون

                                                 

 أنظر: .ميوس الخامسوعن مولد بطل( 8)

Walbank, F. W.,  A historical commentary on Polybius, II and I. Oxford (1957), (1967), 

p. 625. 
(2) Joseph. AJ. 12. 221. 

(3) Joseph. AJ. 12. 219. 

(4) Joseph. AJ. 12. 222. 

(5) Joseph. AJ. 12. 228. 

مااا يتضاامن أن  وزياار تااوألم اثنااام حكاام سااموفس الراطاا  ل ااو أماار الااذى رطو  (AJ 12. 224)ن مااا أوردا يوساايفيوس إ
وأونيااااس الثاااانم وولااادا  مااردود لمااام يوسااايفيوس. ألماااا أوردا يوسااايفيوس يعاااد غامضاااا إذ أناا  يياااير إلااام وألااااة  وزيااارا

  سيمون  ذلك أن أونياس توألم منذ ما يقر  من ليرين لاما أو أكثر لندما التمم سموفس الراط  العرش.
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Simon IIالثااانم 
  ألاام محاولااة العااودة إلاام القاادسا ألااإن ىيركااانوس لطاار وادى اعردن واسااتقر ألاام موطفياا (8)

  Árâq el-Emir.(2)منطقة تسمم 

الزمنية لن ىذا اتنقسام الدا مم ألم القدس يرطط طين ىيركانوسا يساندا ألم ذلك  ن معظم التواريخإ
اىن اعكطرا وىو يؤرخ أحيانا طين مولد كالممك الططممما وطين أكطر أطنام  وزيرا الذى انضم إلي  ا ن ال

ر ح أن . ومن الم818وى وم انطيو وس الثالث لمم  ور سوريا وألينقيا لام  881ططمميوس ال امس لام 
 (3)ىذا الصراع الدا مم حدث أثنام المراحل اعولم لمحر  السورية ال امسة. وكما أيرنا ساطقاا أن  يروم

لسورية ال امسة كان سكان  ودايا منقسمين إلم ألريقين يساند اعول ططمميوس ايؤكد أن  وف  اندتع الحر  
لن الحزطية ألم القدس  Josephusيوس  ر انطيو وس. ومن المر ح أن طيان يوسيفويساند ا  ال امسا

نما يدلم  ايضا د يل لتطد وأن ا تر   إلم نفس ىذا الحقطة الزمنية. وىذا ليس م رد تحميل سياسم لمموفر وا 
ا والذى يؤرخ طالرط  اعول لمقرن الثانم Araq el-Emirألم  Hyrcanusأثرى لن مقر لمل ىيركانوس

ا والمي د وييك 814مما  اصة طعد وألاة ططمميوس الراط  لام ونتي ة لضعر مصر طالصراع الدا  (4).ق.م
م وطافم رؤوس اعسر الكطيرة نسيمون الثاالوفوع لغزو سموفم ل ور سوريا وألينيقياا ألإن الكان اعكطر 

  ا وانت زوا الفرصة ليحرروا أنفس م من السيطرةJosephطنام  وزير ألةرستقراطية الي وديةا فد اتحدوا ا ن م  

                                                 

الااذكر أن ساايمون المااذكور ىااو الكاااىن اعكطاار ألاام الفتاارة حااوالم ن ايااة القاارن الثالااث وطدايااة القاارن الثااانم فطاال و اادير ط (8)
المايةد  وفاد  مفا  اطان أونيااس الثالاث الكااىن اعكطار ألام ألتاارة حكام ساموفس الراطا . وفاد حفاظ لناا يوسايفيوس أ طاار ىااؤتم 

 الك نة.
Joseph. AJ 347; 12. 43-44; 197-224 

(2) Joseph. AJ. 12. 230-33. 

 فد ييد لنفس  حصنا ألم ىذا المنطقة وىو ما أكدت  اتكتياألا  اعثرية ألم تمك المنطقة:و 
Lapp, P. W., “ The second and third campaigns at 'Araq el-Emir” BASOR 171. (1963), 

pp. 8 -39. 

(3) Jerome. In Danm. 11. 13-14. 

(4) Lapp., op. cit., pp. 20-24. 
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ا الذى كان يطمح أليما يحتمل إلم المنص  ال ام الاذى كاان يتقمادا Hyrcausطممية وتأثير ىيركانوس الط
 .Josephوالدا  وزير 

ا عن أطنااام 881الصااراع الحزطاام ألاام القاادس حاادث ألاام غضااون الساانوا  التاام تماا  لااام  رن انف اااإ
ا Joseph نوا  تاوألم  وزياركاألحوا لمحفاظ لمم منص  والدىم. ورطما ألم أوائل ىذا السا Joseph وزير 

السانوا   أو طعاد ذلاك طقميال. ولقاد اثطتناا طياأن تماك 831وأن دورا ك ا  لمضرائ  الططممية يؤرخ طحوالم لام 
اعثنتااين ولياارين أن ازداد  ألي ااا الضاارائ  طيااكل ممحااوظ ألاام الوفاا  الااذى ضااعف  ألياا  ساامطة فااادة العيااائر 

ر الي ودياة اع ارى أن اا ألرصاة لقما  الموفار الي اودىا ولمام الي وديةا لذلك رأى سيمون الثانم ورؤسام اعسا
مااا انت اا  إلياا  الحاار  السااورية ال امسااة  كاادالفااور ساااندوا أ ااوة ىيركااانوس وطعااد ذلااك أنطيااو س الثالااث. وتؤ 

والوثيقتين المتين أوردىما يوسيفيوس أن فرارىم لمساندة أنطيو س كان أكثر أألاادة ل اما وأن ىاذا المسااندة التام 
متيازا  التم حواىاا  طاا  انطيو اوس لططممياوس اتساتراتي وس ا لمممك السموفم إنما  ام  نتي ة لةفدموى

 السموفم . مكوكذلك ألم مرسوم الم

طذلك نأمل أن نكون فد حاولنا أن نوضح طيكل لام العةفة السياسية واتفتصادية التم استمر  طين و 
لقاارن الثالااث ق.م. ولنااا ان نقتاارح أن ىااذا الموفاار سااالد ألاام ا دارة الططمميااة والقاادس ألاام النصاار الثااانم ماان ا

وا ن   اوس الثالاث أثناام الحار  الساورية ال امساة.و رساتقراطية تنطي مق الدلم والمساندة لعدد محادد مان اع
وماااا  لنوضاااح لةفت ماااا وىاااذا ال مفياااةا Josephusن نعاااود إلااام الاااوثيقتين المتاااين أوردىماااا يوسااايفيوسألميناااا 

وكماا ذكرناا ساااطقا ا إن ألقارا  ال طاا  مو  اة إلام م ماولتين رئيساايتين:  نساطة لاادارة الساموفية.تضامنت ما طال
والثانياااة ىااام م ماااس ال يروسااايا وسااامطان المعطاااد وساااور نعااارض أوت  ماااا أوردا  لقااادساااعولااام ىااام ساااكان 

 انطيو وس طيأن المعطد. 

لمرسوم لكون  يقار أن ونحن نعرض ل ذا ا (8)قد فرر انطيو وس تقديم م صصا  لممقدسا ل
وزياا ا وط ااورا ومطمااأ  انطيو ااوس فاارر أن ي صااص لممقدسااا  حيوانااا  كقااراطين ل ااا وكااذلك نطيااذا

 يرين ألر درا مة ألضيةا وأردي  من دفيق القمح.ل

                                                 

(1) Joseph. AJ 12-140.                     
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نطيااذ وت  أن المرسااوم يتضاامن أن انطيو ااوس لاام يقاادم أيااة حيوانااا  كقااراطينا وت  Bickermanيااذكر طيكرمااانو 
  وألام دألالا  لان رأيا  لقرامتا نما منح المعطد ليرين ألر درا مة ألضاية ليقاوم المعطاد طيارام ىاذا الماوادازي  أو ط ورا وا  

ىذا ذكر طيكرمان أن ما كان يقدم من أموال نقدي  كان لرألا  ىممنستيا ا وفادم األتراضاا  لتادليم و  اة نظارا طاأن أنطياو س 
   (8).را مة ألضيةإنما  صص لممقدسا  من حيوانا  وغيرىا مطمأ ليرين ألر د

وس إلاااام ططمميااااوس  ااااألاااام رأينااااا أن تر مااااة طيكرمااااان غياااار صااااحيحة. ولقااااد األترضاااانا طالفعاااال أن  طااااا  انطيو و 
اتساتراتي وس يتضاامن تطرلااا  نقااديا  ت يقاال لاان لياارين ألاار درا مااةا عكثاار ماان كوناا  مطمغااا  محااددا  كقرطااان. واعكثاار ماان 

ولقااد ذكرنااا أن ساااموفس  انم لممكاااطيين ت تاادلم رأى وتر ماااة طيكرماااناذلااك ان ا يااارا  اع اارى ألاام الكتااااطين اعول والثاا
كما أن انطيو وس الراط  كاان يعاانم مان مارض لظايم ألإنا  كثيارا  ماا حااول التقار   (8).القراطين  الراط  ن ض طألطام نفقا

                   وطاااااااذلك ألعمااااااام اعر اااااااح أن ىاااااااذا (3).نفقاااااااا  القاااااااراطينإلااااااام اعل اااااااة طعااااااادة طااااااارق كاااااااان مااااااان طين اااااااا أن يتحمااااااال 

                                                 

(1) Bickerman, op. cit. pp. 13-14.                                                                                             

نما يكفم أن نذكر أن ط  Bickermanطيكرمانت داع ىنا  لادة ما نافي  و  يكرمان فرن ما توصل إلي  ألم دراست  وا 
وىم  طحادثة ا رى ارتطط  والسموفيين وي ود ألم القدس لندما حاول ىميودوروس اطتزاز أموال المعطد ألم القدسا

  Thraseasتراسياسستاتيس المعطد إلم أطولمونيوس و حادثة وفع  أثنام حكم سموفس الراط . لندما كت  سيمون طر 
أموال المعطد. ولندما ا طر اطولمونيوس الممك السموفس  ن ىناك ألائض ألماستراتي وس  ور سوريا وألينيقياا أ

رسل رئيس وزراما ىميودوروس ليحاصر المعطد. ون د أحد اعلفاظ المست دم  ألم وصر ىذا أسموق الراط  طذلك 
ان ىومصطمح لادة ما يست دم لمحديث لن المال. وفد است دم طيكر مو المو ود ىو  الفائض النقدى

ىذا المعنم الذى ألسرا لمم ىذا النحو: أن انطيو وس الثالث  صص مطالأ نقدية كقراطين ألم المعطد الذا التاد 
لم يست دموا كل ىذا المطمأ  ةسنويا  أن يض  ط  ليرين ألر درا مةا ولمم النقيض من ىدر الممكا ألإن الك ن

نما وضعوا ألائض اعموال ألم ال زانة. وف  ازداد  ىذا اعموال واكتيف ا مؤ را  مندو  وطمرور ال لمقراطين وا 
إنما ىو مصطمح ييير إلم ألائض مالم ح طة الي ود ولم  سموفس. ويرى طيكرمان أن مطمأ الا 

يعر أن  لمم حق ألكان  ىذا اعموال التم أرسل الممك ل ميودوروس ييست دموا لمقراطينا وىو ما  عل سموفس 
 ليقوم ط مع ا.

 II Macc. 3-3  :  ال امش الساطق وكذلك :انظر( 8)

(3) II Macc. 9-16. 
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تمادنا طادليل  المال لم يكن يرطا  أن  كان يست دم لمم و   ال صوص مان أ ال القاراطين وطالتاالم ألاإن ىاذا ت
 لن أية موارد ممكية ألم المعطد. 

ألحتاام لااو أن انطيو ااوس فااد  .Bikermanىناااك لاادد ماان النقاااط اع اارى تقاار ضااد رأى طيكرمااان و 
ألماان غيار المحتماال أناا  كااان ي صاص مثاال ىااذا المطمااأ المااالم  اطين المعطاادا صاص مطمغااا  ماليااا  ك طااة منا  لقاار 

  لان أو ا  اسات دام مثال ىاذا اعماوال. وأن المطماأ الاذى و اد طال زاناة ناالكطير سنويا  دون أية رفاطاة أو لمام م
كاد أن ومان المؤ  (1).ىو مطمأ كطير نساطيا  وىاو يتمثال ألام أرطعمائاة تالنا  مان الفضاة وماائتم تالنا  مان الاذى 

ذلاك  مأضار إلا مثل ىذا المطمأ الكطير ت يمكن  معا  ألام مادة ليارين لاماا  سانويا  لمي اود مان أ ال القاراطين.
طاأن المعطاد لام يكان طا  أماوال أليماا لادا ماا وضاع  المماك   Bikermanطيكرماانأنا  مان الصاع  أن نقطال رأى 

   القااااراطينا مثاااال صاااايانة المعطااااداألكاناااا  لممعطااااد نفقااااا  ومصااااروألا  أ اااارى إلاااام  اناااا (8).السااااموفم لمقااااراطين
  ألإن المعطد طالتأكيد لم يكن يعتمد ألقط اورلاية من طدا م . ولتغطية ىذا النفق والمحاألظة لمم إفامة اعليادا

نما كان  ل  مصادر أ رى لمد لا لمم الدلم الممكما ألمان المعارور أن المعاطاد القديماة  واعكثر من ذلكا وا 
ولام يكان معطاد القادس اساتثناما  مان ذلاك. ولقاد يارح الكااىن  (3).يداع اعموال ألي ااكان  ت دم كطنوك وأماكن  

 (II Macc. 3-10-11) المال المو ود طالمعطاد أودلتا  أرامال وورثاة أسارة ىيركاانوس ناعكطر ل ميودوروس أ

Hyrcanus  ويعتارر طيكرماانBikerman مان  طمثال ىاذا ا يادالا  لرماوال لكنا  ت يازال يؤكاد أن ال ادر
أن نقطاال  ورام محاولاة السااموفيين مصاادرة ىااذا اعماوال كااان ىاو سااوم اساتعمال اعمااوال الممكياة. وماان الصاع 

 ط ذا. 

يمكن تفسير محاولة ىميودوروس لاستيةم لمم أماوال المعطاد ططريقاة أ ارى. ألوألقاا  لماا ورد و 
مرومااان تعويضااا  كطياارا . ق.م.( ألااإن السااموفيين كااانوا م طاارين لماام أن ياادألعوا ل 88ألاام صاامح أطاميااا )

                                                 

(1) II Macc. 3-11. 

(2) Bikerman E., “Héliodore au temple de Jérusalem” Annuaire de l’Institute de            

Phlologie d’Histoire Orientales et Slaves 7 (1939-1944), P. 13.  

   انظر ألم ذلك طيكل لام:( 3)
Bogaert R., Banques et Banquiers dans les cités  Grecques, Ledien (1968), pp. 279-304. 
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م ات ااا  إلي اااا لموا  اااة ساااداد ىاااذا ثاااوكاااان لممعاطاااد ألااام كااال أر اااام مممكاااة الساااموفيين مصااادرىا لرماااوال ومااان 
 التعويضا .

مثل والدا انطيو وس الثالثا الذى ُفتل أثنام محاولت  الحصول لمم لوائد  لقد حاول سموفس الراط او 
 (6-3)والفقاارة ألاام الكتااا  الثااانم لممكاااطيين  (8).صاادر لمااد لا أن يسااتغل ىااذا المElamماان معطااد ألاام لاايةم 

فد اكتير أن ىناك مطاالأ كطيارة مو اودة طالفعال ألام القادسا وكتا  إلام  Simonتتضمن طصراحة أن سيمون 
ن يحصال ساموفس لمام ىاذا اعماوال. ولندئاذ  أصادر المماك أمارا أأطولمونيوس اتستراتي موس أن  من الممكان 

 لسااتيةم لمام ىااذا اعمااوال. إن محاولااة ساموألم الراطاا  لمحصااول لمام ىااذا اعمااوال ا مثااإلام ىميااودوروس طات
محاوت  ساطقة مياط ة لما أفدم لمي  أنطيو س الثالث وأنطيو س الراط  ألم معاطد أ رى ا لم تكن مطنية لمم 

الساموألما لكن اا كانا   امتياز فانونم يحفاظ التاوازن القاائم ألام أماوال القاراطين القائماة طالقادس لان طرياق المماك
لضغط وف  الحا اة لمحصاول لمام ىاذا اعماوال والمم اع رى مطنية لمم إمكانية الوصول إلم ىذا اعموال 

 لسداد التعويضا  لمرومان. 

ت ي اااد تااادليما  فوياااا ا كمااااا أن مطالطاااة ساااموفس مااااؤ را   Bikermanلندئاااذ  ألاااإن األتاااراض طيكرمااااان و 
فسيرىا طيكل أألضل. كما يمكن أن نضير أن مثل ىذا الطيروفراطية "نقل طالحصول لمم أموال المعطد يمكن ت

" كان  تمثل سموكا  غير دينام ألام العاالم القاديم. وطاالنظر أليماا وضاعناا مان تر ماة لمرساوم انطيو اوسا لالما
يمكن أن نرى أن مسمك انطيو وس كان ططيعيا  ألم ياكم  ومضامون   أل او ساور يرسال إلام القادس منادوطيين 

لمقاااراطين ة ناا  ومع ااام مطمااأ العياارين ألااار درا مااة والتاام ساااور ييااترون ط ااا السااام  الم صصااماان لد
  اارام الططيعام حينماا ي ا  يا ص مااا يايئا  ألام حياتا  ليا ص ض ااراواتحتفاال الادينم. وىاذا ىاو اع

                                                                  وأن مطااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالأ ىااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذا ال طااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  أو الماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانح الي صااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااية

                                                 

   ولن محاوت  انطيو وس الثالث وسمي  الراط  الحصول لمم أموال )لوائد( من المعاطد المو ودة انظر:( 8)

Will, E., Histoire Politique du Monde Héllinistique, vol. II, Nancy: Berger-Leuvanlt 

(1967), pp. 200-02, 296-98.                                                                                   

مان مصار أثناام الحار    نطيو اوس الراطا  لناد لودتاأن أإلام  (Macc. 5-21 II)ما ييير كتا  المكاطيين الثانم ك
  ألر وثمانمائة تالن  من معطد ألم القدس. السورية السادسة استولم لمم مطمأ 
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إت أن  (8).كمااا نساام  لن ااا كاناا  أفاال طكثياارا وكاناا  تتااراوح لااادة طااين ثةثمائااة إلاام سااتمائة درا مااة
ن اعمار ي تمار ألام حالاة المماك. ألمان المؤكاد أن أةا وتياك يمثل ىذا المنح ىم منح وىطا  ي ص

ذ  ت يثطا  الممك انطيو وس كان يرغ  ألم إظ ار نفس  طصاورة م يطاة. وأن مرساوم انطيو اوس لندئا
وأن المنادوطيين أنفساا م  أنا  تام اساات دام  مان لدما    أو طو اود التمااد ماالم ياتم إيدالاا  ألام المعطادا

طة انطيو وس مان ورام ذلاك تتمثال ألام أن يظ ار نفسا  طمظ ار الحميار رغنفقوا كل اعموال. وكان  أ
ألاام اتحتفااال طااأكطر  والنصااير لعطادت ااا. وكاناا  أألضاال مناسااطة لااذلك تتمثاال والصااديق لمدينااة القاادسا

 طعد الغزو السموفم.  Yahwehألياد ي وا 

وييااير  (8).ييااتمل القساام الثااانم ماان المرسااوم لماام ت  ياازا  انطيو ااوس طيااأن تيااييد المعطاادو 
وأليماا يطادو أن المعطاد فاد تام تادميرا أثناام حصاار الحامياة  (3).ال طا  إلام حادوث تادمير ألام المديناة

اليامال الغرطام لممعطاد .وفاد أصادر المماك الساموفم أوامارا طاأن يكتمال  المصرية ألم القمعة الوافعة إلم
 ماا  اع يااا  والمااواد  مالعماال طالمعطااد طمااا ألاام ذلااك أروفتاا  وأى ياامم أ اار يتعمااق طاا ا وسااور ياات

وىام منااطق غنياة طاع ياا ا م ماا  Lebanonولطناان   Judaea وداياااع رى الةزمة لمطنام مان 
  (4).كان ح م ىذا المواد

                                                 

(1) Robert, L., “Recherehes épigraphiques: II Smyrne et les Soteria de Delphes”, REA 3 

(1936), p. 17.                                                                              

ييااير إلاام ان  اسااون أرساال ماان لدناا  مناادوطيين ومع اام مطمااأ  Macc.10-19) (IIكمااا أن الكتااا  الثااانم لممكاااطين 
وفااااد أيااااار يوساااايفيوس إلاااام ىطااااة فاااادم ا  Tyre حتفااااال أفاااايم لالاااا  ىرفاااال ألاااام صااااورثةثمائااااة درا مااااة  صصاااا  ت
   .Joseph. AJ 13. 242-44        القدس انظر: مانطيو وس الراط  عحد اعلياد أل

(2) Joseph. AJ 12.141. 

(3) Joseph. AJ 12. 138. 

 ا(غياار منيااورة)التااأثيرا  الحضااارية ال ممنسااتية لماام الي ااود ألاام الياااما رسااالة دكتااوراة  محمااد رضااا الطيااومم الساايد:( 4)
 .76ص  ا8114 امعة الزفازيقا  دنم القديماالمع د العالم لحضارا  اليرق اع
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إلاادة تياييد المعطاد أثناام حكاام أنطياو س الثالاث ىاو أمار مؤكااد. أماا ت دياد المعطاد ألييااار  نإ
وفااد غاازا انطيو ااوس الثالااث  ااور  Ben sira.(8)والااذى وضااع   Ecclesisaticusإلياا  ألاام كتااا  

ا وأن إيارات  العديدة إلم ظ ور السموك القاويم والحكماة والر اال Ben siraسوريا وألينيقيا أثنام حياة 
اعكفام طين العامة أنما يفترض مع  إمكانية القول أن  كان لضوا  ألم م مس ال يروسيا أو رطما كاان 

 (2).ي م  ألم  طا  انطيو وس الثالثلأحد كتط  المعطد الميار إ

ساايمون  لماادح الكاااىن اعكطاار Ecclesisaticusألقاارة ماان لمماا   Ben siraلقااد  صااص و 
Simon IIالثانم 

 اOnias وت  وفائدىم وكطير ر ال  وىو الكااىن اعكطار اطان أن سيمون أكطر أ" (3)
وألااام زمانااا   ااارى الماااام  ا وزين اااا. الاااذى أصااامح الطيااا  أثناااام حياتااا ا ولمااار المعطااادا ألقاااد أفاااام  درانااا

-1 .50)  كمااا حمام المعطاد ور الاا  مان الفيضاان وأماان ر الا  يار الحصاار كالسمساطيل ألام المعطاد.

4)".   

إت أنااا  مااان غيااار  .(4)عمااار فاااد تااام أثناااام حكااام ساااموفس الراطااا .يؤكاااد طيكرماااان لمااام أن ىاااذا او 
ض ار أثناام و اود سايمون ألام منصاط   ثالمر ح أن  ألم أثنام الحر  السورية ال امسة كاان ىنااك حاد

                                                 

ولمزيااد ماان المعمومااا  والمنافيااا   .875و 891وىااو كاتاا  ومعماام ي ااودىا وفااد سااطر كتاطاا  طالعطريااة طااين لااامم ( 8)
 انظر: .حول حيات  وما كتط 

Pfeiffer, R., History of A New Testament times with an Introduction to the Apocrypha, 

New York, (1949), pp. 352. 408.  

يمىوس الاىامن يىورجيتس الاىانى وقد قام حفيده بترجمة هذا العمل إلى اليونانية حيث ارتحل إلى مصر علىى عدىد بطل
 .231عام 

(2) Joseph. AJ 12. 142.  

   .ىذا ىم التر مة من ا ن ميزية والتم تر م  طدروىا لن اليونانية والتم وضع ا( 3)
May, H. G. S & Metzeger, B, The New Oxford Annotated Bible With the Apocrypha, 

New York, Oxford University Press (1977). 

(4)Bikerman, E., “Héliodore au temple de Jérusalem”, op. cit. p. 12. 
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ككطير لمك ن  لندما كان  القدس تعانم الدمار وتتطم    دا  مضنيا   لادة تعميرىا. ومن المحتمل لمغاياة أن 
ن لالساطقة  Ben Siraوس الثالث ألم مرسوم  من ألقرا  طيأن إلادة الطنام ألم المعطد وألقرة وردا انطيو أماا 

ولقاد ساالد ا لفاام مان الضارائ  ألام  (8).إلادة التيييد إنما حدث  ل د سيمون الثانم وترتطط طنفس الموضاوع
  م  المواد الةزمة لت ديد المعطد.

ولاادينا مااا  (8).  لماام الساام  المنقولااة لطاار حاادودىمأن الططالمااة كااانوا ي طااون الضاارائ ماان المعاارورو 
إلام أن ساموفس الثاانم ألفام الت اارة (8 .89 .5) أليياير طوليطياوس اليار. سييير إلام أن الساموفيين فااموا طانف

الروديسي  ألم مممكتا  مان الرساوم ال مركياة .وتوضاح الفقارا  التام ورد  ألام  طاا  انطيو اوس الثالاث إلام 
 ط ا إلم القدس كان  ت طم لمي ا الضرائ  لمم حدود المديناة. وذلاك عن ا لفاام مانأن الطضائ  التم تم  م

  ذات ا والمناطق اع رى.  Judaeaالضرائ  كان محددا  ألقط طاع يا  التم كان يتم استيرداىا من  ودايا
 اااود كاااانوا ويقااار انطيو اااوس أن الي الفقااارة التالياااة ألااام  طاااا  انطيو اااوس تتعماااق والحكوماااة ألااام مديناااة القااادس.و 

ىذا الحق. لدينا يواىد تؤياد أن أنطياو س لامال  موان  لن يط س ل   (AJ 12. 142)يحكمون أنفس م وألقا  لقوانين السمر
مدينة القدس كما لامل غيرىا مان المادن اع ارى. ألفام ألقارة مان  طاا ا رطماا كتط اا انطيو اوس الثالاثا وو اد  طاالقر  

وألاام نقااش لثاار  (3).لماام امتيااازا  المدينااة يحاااول  اىاادا  أن يحاااألظتاانص لماام أناا  سااور  Elamماان مدينااة لاايةم 

                                                                                                                            

ىن  اعكطر اولمىالرغم من أن لق  سيمون طكون  الك طيد أن  ت يو د دليل يرطط طين سيمون الثانم وسموألس الراط .
ثنام حكم سموفس الراط ا فد يكون فد استمر حتم حكم سموفسا ييد أن  ت دليل لمم ذلك. ونحن نعمم ألقطا أن  أ

 ألإن اونياس الثالثا اطن سيمون كان ىو الكاىن اعكطر.  ولندما حاول ىميودوروس مصادرة أموال المعطدا

 نظر:ا .Derenburg كان أول من األترض ىذا الرأى ىو( 8)
Derenbaurg, J., Essai sur l’histoire et la Géographie de la Palestine, Paris (1876), p. 51. 

(2) Pereaux, C1., L’éconmie royale des Lagides, Brussell (1939), pp. 371-79; Baganall R., 

The Administration of the Ptolemaic Possessions outsid Egypt, Columia Studies in the 

Classical Tradtion 4 , Lieden (1976), pp. 20, 227. 

(3) Welles, C. B., Royal Correspondence in the Hellenistic Period, New Haven. (1934), No  

42, 4. 4. 
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ماام أن المااواطنين ل( يناااص 893ااا 819مااؤرخ طحكاام انطيو ااوس الثالااث واطناا  )  Sardesرديساساالمياا  ألاام 
 (8).سور يستمروا ألم العمل طالقوانين التم الاتادوىا منذ الطداية

ر اعكطاار والططالمااةا أن ماانح الي ااود الحااق ألاام فااد تطاا  ىااذا ا  اارام امثممااا كااان اعماار زماان ا سااكندو 
يااارا  لقااوانين الساامر ال اصااة طااال يود مااا ىاام إت و اادير طالااذكر أن ىااذا ا  (8).ين الساامرنالحياااة وألقااا  لقااوا

نفسا م وألقاا  ل اذا القاوانين المتوارثاة حتام زمان أواساتمر الي اود ألام حكام  فوانين موسم التم  اام  ألام التاوراة.
  (3).متيازا  وغيرىاحينما ألغي  مثل ىذا ات انطيو وس الراط 

نطيو س كانا  ىام ا لفااما  مان الضارائ  التام منح اا لي اود القادس. ىاذا الفقارة الية تتا يارة الو 
وكثيارا  ماا  ىم واحدة من مصادرنا الرئيسية لممعموما  لن الضارائ  وا دارة المالياة ألام  اور ساوريا وألينقيااا

ن أن ألقارا  مان  طاا  طايفتصاادية لمساموفيين. ونأمال أن نرض حاديث م لان ا دارة اتتناول ا الطاحثون ألم مع
وأن نظاام الضارائ  وا دارة المالياة التام ططق اا الساموفيون ألام الوتياة  انطيو وس فد األتقد لمتر مة الصحيحةا

  رى. أطحا ة لمم مرا عة دفيقة مرة 

م ماس ال يروساايا والمعطااد الااذين كااان دلم اام لاا  نطيو ااوس أوت  إلاام ا لفاااما  التاام منح ااا لايياير و 
ضريطة ألم غزو المدينة. وأن ال يروسياا والك نةا وكتطة المعطد ومنيدوا فد منحوا إلفاما  كامة  من  أكطر اعثر

وكما أيرنا ساطقا ا ألإن ال طا  فد وض  طعاد أن أتام انطيو اوس . (AJ12.142)الرأس وضريطة التاج والضرائ  اع رى 
تسااا يل السااايطرة لمااام  ضااارائ ا كاااان المقصاااود من اااال  لمااام مديناااة القااادس. وأن طعاااض ألقراتااا ا مثااال ت فااايض اسااايطرت

إن لم  وريا وألينيقيااسالمدينة. ومن المحتمل أن انطيو وس توارث العديد من أو   نظاما  الضريطم ألم  ور 
ا  يتعمق طالعوائد التم كاان ال ط وأن ا لفام وت فيض الضرائ  الميار إلي ما ألم يكن كم امن الططالمة.

                                                 

(1) Buckler, W. H & Robinson, D. M., Sardis, Publicactions of the American society for the 

Excavation or Sardis, VII, Greek  And  Latin Inscriptions, Part I, Leiden. (1932), No. 2, 

Ll. 6-7.;    

  .Joeseph. AJ 11. 338 :انظر .لن منح ا سكندر اعكطر( 2)

(3) Macc. 4. 11. II. 
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طواسطة الططالمة. ولمم أياة حاالا ألاإن معرألتناا لان كال مان الضارائ  الططممياة والساموفية  يتم  مع ا من فطل
 ألم ىذا المنطقة ت تسالدنا أن نر ح ىذا اتحتمال. 

ألينقياا. ولمام ن  طا  انطيو وس ىو من أكثر اعدلة وثوفا  ط اا أليماا يتعماق وضاريطة الارأس ألام  اور ساوريا و إ
ياااككون ألاام اساااتمرار و اااود ضااريطة الااارأس ألااام مصاار الططممياااة تيااااط ا  ومااا يطماااق لميااا  يالاارغم مااان أن طعااض الطااااحثين 

التاام كاناا  ي طاام ألاام مصاار الرومانيااةا ألماان المؤكااد أن ا حصااام كااان يااتم ألاام مصاار الططمميااة  طااالمفظ
ساورياا ألفام لمال  مودليال ض ار لمام و اود ضاريطة الارأس ألا (8).إلم  ان  غيرا من الضارائ  اع ارى لمام أساس معيناة

ييااار إلاام ضااريطة الاارأس كواحاادة ماان الضاارائ  التاام ت ماا   (8)اEconomicsوياادلم اتفتصاااديا   منسااو  إلاام أرسااطو
 (3).ألم الوتيا  طواسطة  مفام ا سكندر

Wellesير ويماز ترد ا يارة إلم ضريطة التاج أكثر مان ضاريطة الارأس ألام مرساوم انطيو اوسا ويياو 
إلام أن  (4)

تي اااان ذىطيااة لممماااوك ال ممنسااتيين ىاااو أ اارام متاااوارث منااذ القااارون الطاااكرة وذلاااك لناادما تم اااد الماادن المحسااانين مااان  ماانح
طالاذى . وفاد  ما  ىاذا اليارر لمام المماوك  ر ال اا مثال الرياضايين. وكانا  الطداياة تااج مان النطاا  ثام اساتطدل

                                                            أو ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان  ال ممنسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتيين ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان الماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادنا

                                                 

 انظر:  .لن ضريطة الرأس ألم مصر (8)

Tcherikover., “Syntaxes  and Laographia” JJP, 4. ( 1950), pp. 179-207.; Evans. J. A. S. 

“The Poll-Tax in Egypt”,  Aegyptus 37 (1957), pp. 259-69 ;  

ص ص   اد.    ام مااة الااذكرى والتاااريخا الكوياا  حمااد لماام: ضااريطة الاارأس ألاام مصاار الرومانيااةاالطااد المطياار 
ا كمياااة (غيااار منياااورة)رساااالة دكتاااوراا  محماااد أل مااام لطاااد الطاااافم: ضاااريطة الااارأس ألااام مصااار الرومانياااةا  818اااا845

   .ا دا ا  امعة القاىرة

   فطل الميةد.  الراط وا ر القرنأمحتمل أن  وض   (8)

Van Groningen, B. A.,  Aristotle . Le deuxieme livre de l'Économique, Leiden (1933), 

pp. 41-44 . 

ألقاد أياار  وزيفاوس إلام أن ديمترياوس اعول أرسال  طاطاا  إلام الي اود واياتمل لمام طعاض المانح مان طين اا ا لفااام ( 3)
 من ضريطة الرأس 

Joseph. AJ 13. 48-57. 
(4) Welles, RC, p. 363.   
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ألاام الدولااة ألاام مناسااطا  مثاال يااوم مولااد الممااك أو يااوم زيارتاا  لممدينااةا ر اعياا اص ذوى التااأثير الكطياا
وط اصة الرسل الذين ترسم م المدينة محممين طاواألر الياكر لممماك ومع ام التااج الاذىطم. ولمام ساطيل 

أن يحصال لمام تأيياد المماك  Alcimusحاول الكااىن اعكطار لمقادس الكيماوس  868المثال ألم لام 
ول وذلك طأن زار الممك و م  مع  تا ا  من ذى  وأغصاان الغاار والزيتاون مان ال ديد ديمتريوس اع

إلاام ديمتريااوس   Simon Maccabaeusوكااذلك الرساال الااذين أرساام م ساايمون المكاااطم (8).المعطااد
  (8).مموا لمممك تا ا  من الذى  وغصن الغاروفد س 848الثانم ألم لام 

لم  ان  ال دايا التم تتمثل ألم التي او  الذىطياة التام كانا  ت ادى إلام المماكا كانا  ىنااك  نا 
ن كاناا  فااد ألقااد  صااورت ا التقميديااة كماانح  ىاادايا أو ماانح التاااج ألاام المممكتااين الططمميااة والسااموفيةا وا 

ألاام العصاار الططممام ىاام المساائولون  (3)الكميرو اوى ألفاام مصار كااان لينياة وغااد  مادألولا  إلزاميااة.
ياو س الثالاث وكاذلك طعاض ا ياارا  ألام الكتااطين اعول طويتضمن  طا  أن (4).لن ضرائ  التاج
ن الممااااوك السااااموفيين كااااانوا ي معااااون ضااااريطة إلزاميااااة لمتاااااج ألاااام  ااااور سااااوريا أوالثااااانم لممكاااااطيين 

   (5).وألينيقيا
                                                 

(1) Macc. 14. 4. II. 

(2) Macc. 13. 37. 

ا ص 8ج  ا8984انظر: إطراىيم نصحم: تااريخ مصار ألام لصار الططالماةا القااىرة  .وىم أرطا  اتفطالا  ولن م (3)
 .416– 418ص 

(4) Preaux, C1,. of it., pp. 394-95.                                                                       

ة أيضااا  كااانوا ي معااون ضااريطة التاااج ألاام  ااور سااوريا وألينيقياااا ولماام أيااة حااال ألااإن ىااذا مااو اادير طالااذكر ان الططال 
الاارأى مطناام لماام ماااا ورد ألاام فصاصااة طرديااة لطاااارة لاان مرسااوم  لمممااك ططممياااومس الثااانم أليةديفااوس أليمااا يتعماااق 

] تدلموا دارة ألم إحدى الوتيا  و   : انظر [

C. Ord. Ptol. 21, L. 9 = SB V 8008. 

واسات اطة  .I Macc. 10. 29ألفم ديمترياوس اعول الي اود مان ساداد ضاريطة التااج وضارائ  أ ارى. 858ألفم لام  (5)
لعادد ألاإن المماك ال دياد ديمترياوس الثاانم أياار إلام إلفااما   ا845لطم   ونا ثان لالفاام مان الضاريطية ألام لاام 
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ام من الضرائ  طالنسطة لم مس ال يروسيا وي صيا  المعطدا لقد ضمن انطيو وس ألم  طاط  إلفو 
Rostovtzeff اارى. وييااير روسااتفتزر الفئااا  ماان كاال الضاارائ  اع اوذلااك طااأن ألماان إلفااام ىااذ

إلاام ان  (8)
المقصود طالضرائ  اع رى ىنا ىم ضريطة الممح. إذا يؤكد لمم و ود ضريطة ساموفية لممماح كاان ياتم  مع اا 

وفااد  اتم طالنسااطة لضااريطة الممااح الططمميااة. و ااام تفساايرا لماام النحااو التااالم: أن الحكومااةلماام غاارار مااا كااان ياا
التطاار  نفساا ا المالااك لمناات  الممااحا طمطاا  ماان السااكان أن ياادألعوا ل ااا ضااريطة يااتم دألع ااا لماام كاال ر اال طااالأ 

أنا  طا ضااألة  وامرأة أليما لدا ىؤتم الذين يتمتعون طإلفام  اص من سداد ىاذا الضاريطة. ويضاير كاذلك إلام
 (8).لتزام ألم  يرام الممحام اتنظإلم سداد ضريطة الممح ألإن المموك السموفيين أمروا طأن يططق 

Bickermanما يذكر طيكرمان ك
ن الي ود كانوا ممازمين طتساميم كمياة محاددة مان المماح إلام المماك أ( 3)

ن اعفاار  إلاام الصااوا  ىااو أن أ أننااا ناارى طيااد أن الي ااود كااانوا يسااممون الممااح نقاادا  ولاايس لينااا . إت السااموفما
لوصااار كاااون م ماااالكين لم اااازن المماااح دا ااال  ر المماااح الاااذى يحاااددا المماااك الساااموف اعاعمااار كمااا  يااارتطط وسااا

 لمم أية إيارة لضريطة الممح.  ىممتمكات م. وذلك عن  طا  أنطيو س الثالث لم يحتو 

ولمام النقايض  وىاو ماا منحا  المماك لساكان القادس.طعد ذلك يعدد انطيو وس ألام  طاطا  ا لفااما  الضاريطية و 
وأياا اص المعطااد الااذين يتسااممون لفااوا  لامااا  ماان ضااريطة الاارأسا وضااريطة التاااج وضاارائ   ال يروساايا()لم مااس الياايوخ 

ألإن ا لفاما  التم منح  لعامة اليع  كان  أفل يمولية ولممساالدة ألام إلاادة تعميار المديناةا ألاإن انطيو اوس  أ رىا
وىو اليا ر اع يار لمعاام  Hypebrbertaiosي ر  ةحتمل لودت م فطل ن اييمن السكان الحاليين وأولئاك الذين منح كل 

الثةثاةا ولمام التطاار  وطعاد ىاذا السانوا   . (AJ 12. 143)المقدونما إلفام من الضرائ  لمادة ثاةث سانوا 
 . (A J 12.144) ال سائر التم حدث  أثنام الحر  ألإن مقدار الضرائ  يقل إلم الثمث

                                                                                                                            

ولنادما كتا  ديمترياوس الثاانم إلام سايمون لي طار الرسال  . .I Macc 11. 35مان الضارائ  مان طين اا ضاريطة التااج
لفااام الي ااود ماان دألاا  ضااريطة التاااج 848الااذين تاام ارسااال م ألاام لااام  ا أيااار إلاام لطيتاا  وىاام التاااج وغصاان الغااار وا 

     .I Macc. 13. 39 .ائ  أ رى كان يتم  مع ا من فطل ألم مدينةالقدسر وض

(1) Rostovtzeff, SEHHW, p. 470. 

(2) Rostovtzeff, Ibid. 

(3) Bickerman, E., Institutions des Séleucides, Paris (1938), pp. 112-14.          



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لقدسا دينةم سكانل لثالثا نطيوخسأ مرسومو  طابخ

 

817 

Bickerman نقاااش. إذا يؤكااد طيكرمااان ميحتاااج ىااذا ال اازم ماان  طااا  انطيو ااوس إلااو 
أن ىااذا  (1)

الضااارائ  و  الااانص ياااوحم طاااأن الساااموفيين كاااانوا ي معاااون ناااولين م تمفاااين مااان العوائاااد ىماااا ال زياااة 
الثانياة والتام كاان كال واعولم لطارة لن مطمأ من المال يطم  من كل مدينة لمام لكاس  .الي صية 

ذلك  (8)تأكيدا لمم مارود ألم كتا  المكاطيين الثانم Bickermanنم طيكرمان طألرد مسئول  لن سدادىا .ولقد 
فاام  لثالاث الكااىن اعكطاراا Onias ياقيق أونيااس  Jason اساونأن  ألم أوائل حكم انطيو اوس الراطا  األاإن 

م زاد ثاأن  لرض لمم المماك مطماأ ثةثمائاة وساتين تالنا   ليحصل لمم منص  كطير الك نةا إذا طريوة الممك
ن اااد منااايةوس ياااقيق سااايمون الاااذى كاااان يياااغل  وطعاااد ثاااةث سااانوا  تقريطاااا ا (3)لمي اااا ثماااانين تالنااا  أ ااارىا

المعطد وفد حصل لمم منص  كطير الك نة وذلك طعرض  مطمأ ثةثمائة تالن  زيادة لمم  Prostatesمنص 
ين كااانوا يطمطااون ساانويا  ىااذا يويؤكااد طيكرمااان لماام ان السااموف (4).نفااس المنصاا  مااا دألعاا   اسااون لناادما يااغل

حصاال لاامم منصاا   Jasonوتطماأ ثةثمائاة تالنا  مان مديناة القاادسا كماا يارى أن  اسااون  ال زياة 
ام إت ان  اساااون لااام يساااتط  المزايااادة أمااا (5).لااام ثةثمائاااة وساااتين تالنااا إكطااااير الك ناااة طاااأن رألااا  مطماااأ ال زياااة 

 مأ إلم ستمائة وستين تالن . طمنيةوس الذى رأل  طدروا الم

لاام  Menelausومياانةوس  Jasonن المطااالأ التاام لرضاا ا كاال ماان  اسااون ألنااا أن نؤكااد و 
    ت اااد مااا  ماااا كاااان يااادطر ألااام القااادس. ألمقاااد رأيناااا أن  اساااون فاااام طرياااوة المماااك وحصااال لمااام منصااا  

                                                 

(1) Bickerman, op. cit., pp. 106-111.                                                                        

  .  والضريطة  لقد واألق روستفتزر طيكرمان كذلك لمم و ود ا تةر طين ال زيةو 

Rostovtzeff, SEHHW, pp. 348-49.  

يؤكااد أناا  لاايس لاادينا  دلياال  Bagnallوالااذى ار اا  ىااذا النظااام إلاام ا دارة الططمميااة ألاام  ااور سااوريا وألينيقياااا إت أن 
 :  ظرنمحدد لمم مثل ىذا اعمر. ا

Bagnall, Ptolemaic Possessions, op. cit, p. 228. 

(2) II Macc. 4. 7-8, 24. 

(3) II Macc. 4. 7-8. 

(4) II Macc. 4. 24. 

(5) Bickerman, Istitutions, op. cit. p. 107. 
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المطماأ الاذى كاان    المنصا  طاأن لارض لمام المماك ضاعرالكاىن اعكطر وأ يرا  حصال مينايةوس لمام ذا
 يدألع   اسون . 

ن منص  الكاىن اعكطر فطل  اسون ألم القدس لمم ل اد الساموفيين كاان يعطام لصااحط  مادى أ دير طالذكر و 
م ططا  طأن يعارض منصا  الكااىن اعكطار لمطيا  كال  Lysiasوض  كطير الوزرام ويدلم ليسياس  865الحياة وألم لام 

كان يطاااع فطاال ذلاك وت يو ااد دليال ييااير إلاام أنا  فطاال حادثااة  اساون كااان يمكاان عى ين المنصاا  لاام أوىااذا يثطا   (8).ملاا
ي ص أن ييترى المنص  من المماك الساموفم. وطعاد أن اساتحدث  اساون ىاذا اعمارا كاان لمام أى يا ص يرغا  ألام 

دألوع تضااالر لماار ياادلم ا فتااراض طااأن المطمااأ اوىناااك دلياال ض اا الوصااول لمنصاا  كطياار الك نااة أن ياادأل  لمممااك المقاطاال.
ساكندر طااتس ضاد أالثانم الكاىن اعكطر فام طتأيياد مازالم  Jonathanذلك أن  وناثان  حتم وصل إلم ثةثمائة تالن .

 ا فاطاال  وناثااان الممااك ال ديااد ألاام مدينااة ططمميااة845ديمتريااوس اعول. وطعااد وألاااة اسااكندر طاااتس و مفاا  ديمرتيااوس لااام 
Ptolemaisوطماا   ونثااان ماان  ماادح والثنااام لماام  وناثااان وأكااد طقاااما ألاام منصااط  ككطياار لمك ناا .لوفااام ديمتاارس طا (8)ا

 وولدا طأن يدأل  لممماك ثةثثمائاة تالنا . (3)من الضرائ ا Samariaو زم من السامرة   Judaeaالممك أن تعفم  ودايا 
ن كان ولدا لمممك اوية وأن ما دألع   وناثالسن ويرى طيكرمان أن ىذا المطمأ كان ىو ال زية 

لنا ان نفتارض ان مطماأ و  (4).السموفم طتقديم ال زية طيكل سنوى وىم التم تقدر طمطمأ ثةثمائة تالن 
نمااااا لماااام اعحاااارى ىااااو المطمااااأ الااااذى دألعاااا   الثةثمائااااة تالناااا  لاااام يكاااان مطمااااأ الضاااارائ  أو ال زيااااةا وا 

ذلك ألإن المطماأ الاذى دألعا  كال مان ل  الكاىن اعكطر. لمممك لينال مقاطم  منص  Jonathanن وناثا
لمحصااول لماام منصاا  كطيااار   Jonathanثاام  وناثااان Menelausومياانةوس  Jasoan اسااون 

                                     وت حتاااااااااااااااام الضااااااااااااااااريطة الفرديااااااااااااااااة الك نااااااااااااااااة لاااااااااااااااام يكاااااااااااااااان ىااااااااااااااااو ال زيااااااااااااااااة الساااااااااااااااانوية 

                                                 

(1) II Macc 11. 31. 

(2) II Macc 11. 22-29. 

   II Macc. 11. 30-37ع اليدود. لقاه على مسامأبه فى خطاب له لوقد أجاب ديمتريوس ط (3)

(4) Bickerman, Institutions, op. cit., pp. 108, 132.  

إذ أيير إلم أن  وناثان تام احت اازا طساط  اعماوال المادين  تا  اعول لممكاطيين.كورطما يقتر  من ذلك ما ورد ألم ال
 .I Macc. 13. 15   انظر: ط ا لم زانة الممكية أليما يتعمق والمناص  التم يقمدىا.
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نمااا   مىااو لماام اعر ااح الااثمن الااذى يااتم دألعاا  لمممااك ماان أ اال ياارا التاام كاناا  ت طاام ماان القاادسا وا 
 منص  كطير الك نة. 

يتضمن ال طا  ألقرة أ رى تتعمق وطافم السكان. ألقد أكد انطيو وس أنا  يعتازم تعميار المديناة التام و 
ركااوا أصاااط ا الاادمار أثنااام ألتاارة الحاار ا ولااودة ال ااارطين ماان المدينااة ا ورطمااا كااان يقصااد أولئااك الااذين ألااروا وت

ولئاك أد  الفقارة اع يارة لم طاا  لمام إلاادة تعميار المديناةا طاأن كاوتؤ . (AJ 12. 139)المديناة وساط الصاراع 
نطيو اوس أوامارا أيضاا  أو الذين تام ساطي م ألاإن م أحارارا كماا أصادر أاعي اص وأطفال م الذين تركوا المدينة 

Bickermanوكمااا يقتاارح  .AJ 12. 44))طااان ممتمكااا  ىااؤتم اعياا اص ي اا  أن تعاااد إلااي م 
إن ىااذا ألاا( 1)

ثناام الحار  الساورية أرطما ييير إلم أولئاك الاذين ألاروا مان  ناود كال مان ال ياوش الططممياة والساموفية  الاحتم
وأن طعااض ىاؤتم تاام أساارا أثناام المعركااةا والااطعض اع ار ىاار  وصااودر  ممتمكاتا ا لناادما تطاادل   ال امساةا

 د إلم  ان  الفريق المعادى. رالمصادرا  نتي ة لوفور ىؤتم اعألالسيطرة لمم المدينةا وكان  ىذا ا

لناااا أن نفتااارض أنااا  لنااادما تعاااانم المديناااة الااادمار أثناااام الحااار ا ألإنااا  مااان المعتااااد طالنساااطة لممماااك و 
لااادة ألمارىااا .ويظ اار  ال ممنسااتم أن ي فاار ماان ألطااام المدينااة وأن يسااالد ألاام إلااادة تااوطين السااكان ألي ااا وا 

 وسااكان القاادس أليمااا أظ اارا ماان أياااد طيضااام لمماادن اع اارى. أطااداا انطيو ااوس ومنحاا  لممدينااةالمعاارور الااذى 
فاد دمار  حاديثا   Lysimacheiaو د ان مديناة 891ألم لام  Chersaneseألعندما أحتل انطيو وس مدينة 

اول تياا ي  ألعاازم لماام إلااادة طنااام وتعمياار المدينااة التاام حكم ااا كوريااث لسااموفس الراطاا ا وحاا (2)طفعاال الثاارافيينا
ودألا  ألاديت م مان مالا  عولئاك الاذين ات اذوىم أسارى  ا من المدينة إلم العودة إلام ماوطن مو ولئك الذين ألر أ

لدي م: أضر إلام ذلاك انا  أماد ىاؤتم الساكان طالماياية لتساالدىم ألام حياات ما كاذلك أمادىم طقطعاان 
  (3).المالز والمحاريث لحيات م الزرالية

                                                 

(1) Bickerman, E., “La charte Séleucide de Jérusaleme”, REJ 100 (1935), p. 20. 

(2) Polyb. 18. 51. 7. 

(3) Polyb 18.51. 7.                                                                                                             

 : انظر  Lysimacheiaين انطيو وس الثالث وأىللن التحالر طو  

Taslikioglu, Z. & Frisch, P. “ New Inscriptions from the Troad”, ZPE 17 (1975), pp. 

101-114 esp. 101-106. 
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ألااراد والتاام ارتططاا  طالمعطااد ألاام القاادس ألقااد نح التاام سااطغ  لماام اعةمتيااازا  والماالطالنسااطة و 
كان  اكثر انتيارا . ألمقد منح انطيو وس لم مس ال يروسيا وأألراد المعطد إلفاما  كامة  من الضرائ ا 

وأنفااق ططااذخ لماام إلااادة تيااييد المعطااد. وكمااا تحظنااا ألااإن أحااد  وأسااطأ وألاارر نعماا  لماام المقدسااا ا
وممااا ت يااك     انطيو اوس كااان ماان اعسارة الك نونيااة.طااادى المفاوض طتااأمين ىألضاام الوألااد الي ااو 

ألياا  أن در ااة تااأثير الكاااىن اعكطاار وطااافم كطااار الك نااة ألاام القاادس كاناا  كاأليااة لتحقيااق المزيااد ماان 
-AJ 12.145) وىو أكثار ماا ذكارا يوسايفيوس ألام نصا  لممرساوم طعاد ساردا ال طاا  ال طا  لممعطدا

ويثطا   طاا   أنطيو اوس أن ي اود القادس  (1).م المممكاةارسوم ُنير ألم كل أر مؤكدا  أن الم ا(46
كااانوا يحكمااون أنفساا م وألقااا  لمااا لاادي م ماان ُساانة الساامر أو فااوانين الساامراوأن المرسااوم أوضااح طعااض 

 ىذا القوانين تفصية اوطالتالم ألقد ضمن لممعطد والمدينة أكطر فدر ممكن من اعمان.

مااا  حيويااا  عنطيو ااوس أثنااام الحاار  السااورية لن ي ااود القاادس فاادموا درأينااا أ  ةصااة القااولاو 
ال امسااةا وأن أنطيو ااوس رد ال مياال طفقاارا  حواىااا ألاام  طاطاا  إلاام يطمميااوس اتسااتراتي وس وأليمااا 
أوردا ألم مرساوم . وأن تأيياد م ماس ال يروساياا والكااىن اعكطار وطاافم أألاراد اعرساتقراطية الي ودياةا 

 Joseph م حكام ططممياوس الثالاث حاين حصال  وزيارنااألام أث من يساند الططالماةوالذين كان من م 
وكاااان مسااائوت  لااان الي اااود أماااام الحكوماااة  مااام امتيااااز  مااا  الضااارائ  لااان  اااور ساااوريا وألينيقيااااال

الططمميةا وىو المنص  الذى كان أليماا ساطق لمكااىن اعكطار. وأن ح ام الضارائ  وماا لديا  مان نفاوذ 
وأن  وطاافم أألاراد اعرساتقراطية الي ودياة.  Oniads لمة  لةن لداوت  عونيادحفزاا ومع  دلم الططا
لثاااانم وطاااافم ألضاااام م ماااس ال يروسااايا انضاااموا إلااام  انااا  ا Simon الكااااىن اعكطااار سااايمون

أنطيو وس الثالث أثنام الحر  السورية ال امسة وذلك ليستعيد سيمون الثانم ما كان ل  مان منصا  
مان  ستيةا وي مصوا أنفس م من السيطرة الططممياة.نلي ودى أمام اعسرا  ال ممالمسئول لن العنصر ا

                                                                   أ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال ذلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادموا دلم اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
                                                 

(1) Bickerman, E., “Un proclamation Séleucide relative au temple de Jérusalem”, Syria 25 

(1946-1948), p. 83. 
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ومساندت م عنطيو وس الثالث أثنام الحار . ورد المماك الساموفم ال ميال طاأن ألفام الزلماام الادينيين 
وامااار  ئ  ىاام وطاااافم ألضااام م ماااس ال يروسااياا كماااا أسااطأ واألااار نعماا  لمااام المقدسااا اماان الضااارا

لماان حااق الي ااود ألاام حكاام أنفساا م وألقااا  لساانة الساامر. وأمااا الفقاارا  ال اصااة وأ طإلااادة تيااييد المعطاادا
ألمقااد أماار أنطيو ااوس الثالااث طإلااادة تعمياار وتااوطين المدينااةا  ولامااة السااكان طالقاادس ألكاناا  لاديااةا

 كان إلفاما من الضرائ  لمدة ثةث سنوا ا يتطع  ت فيض ألم فيمة ىذا الضرائ .ومنح الس

وس الثالاااث كاألاااأ مديناااة القااادس طعاااد الحااار ا وكاااذلك كاألاااأ  ااانطيو أألاااإن  طاااذلكا وطياااكل لااااماو 
موفيين ساا طاطاا  العااةق طااين ال و اادأولقااد  .زلماام الي ااود الااذين ساااندوا ليسااتعيد ساايطرت  لماام المديناة

 (8).ل د أنطيو وس الراط  لمكاطم لممالصراع اندتع اةفة التم دام  حتم عال موي ود القدسا وى

 
 

 

                                                 

(1) Mǿrkholm, O.,  Antiochus of Syria, Kǿbenhawen (1966), esp. pp. 135-165. 


