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 :الممخص
المصاىرات السياسية من الموضوعات اليامة التي تستحق الدراسة, كونو 

شاع لتعزيز المعاىدات واألحالف بين ممالك الشرق األدنى القديم. أسموبا 
وقد سمطنا الضوء في المحور األول منو عمى أىم التطورات السياسية التي 
شيدتيا منطقة الشرق األدن القديم, وتناولنا في المحور الثاني العالقات 

بعدئذ الميتانية المصرية, والصراع الذي دار بينيما عمى بالد الشام, و 
التقارب الذي حصل عمى أثر تنامي قوة الحثيين, وقد أدى ذلك التقارب 
إلى زواج مموك مصر من أميرات ميتانيات. أما المحور الثالث فقد دار 
حول الصراع الحيثي المصري, وتكممنا فيو عن معركة "قادش" وأىميتيا, 

ج بمعاىدة وعن التقارب الذي حصل بين البمدين بعد تمك المعركة, والذي تو 
"قادش", ومن ثم عززت تمك المعاىدة بزواج الممك المصري رعمسيس 

 الثاني من ابنة الممك الحيثي خاتوشيمش الثالث .
استخدمنا في كتابة البحث مجموعة من المصادر العربية والمعربة, كما 

 ألحقنا البحث بخاتمة تضمنت أىم النتائج التي تم التوصل الييا
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Abstract: 

Political intermarriage is an important subject worthy of 

study, as it was a popular method of strengthening 

treaties and alliances between the kingdoms of the 

ancient Near East. In the first axis, we shed light on the 

most important political developments in the ancient 

Middle East. In the second axis, we dealt with the 

Mittan-Egyptian relations, and the conflict that took 

place between them over the Levant, and then the 

rapprochement that took place due to the growing power 

of the Hittites, and that rapprochement led to the 

marriage of The kings of Egypt are the  princesses of 

Mitaniyat. As for the third axis, it revolved around the 

Egyptian Hittite conflict, in which we talked about the 

Battle of Kadesh and its importance, and about the 

rapprochement that occurred between the two countries 

after that battle, which culminated in the Treaty of 

Kadesh, and then that treaty was reinforced by the 

marriage of the Egyptian King Rameses II to the 

daughter of King Hittite Khatoshilish III. 

In writing the research, we used a group of Arabic and 

Arabized sources. We also appended the research with a 

conclusion that included the most important results that 

were reached 
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 المقدمة:
المصاىرات السياسية من الموضوعات اليامة التي تستحق الدراسة, كونو اسموبا شاع 
لتعزيز المعاىدات واألحالف بين ممالك المتحاربة في الشرق األدنى القديم, بل ويعد وثيقة 

 معاىدة مادية لتعزيز العالقات الدولية. 
قبل الميالد صراعا  إذ شيد الشرق األدنى القديم في النصف الثاني من األلف الثاني

عسكريا عنيفا من أجل الييمنة عمى بالد الشام, وكانت أطراف ذلك الصراع كل من الدولة 
-1550ق.م"(, والمممكة الميتانية )1085-1585المصرية الحديثة )العصر اإلمبراطوري "

ق.م(, وىي الممالك التي خصصت ليا ىذه 1200-1740ق.م(, والمممكة الحيثية )1365
 . الدراسة

 : قسمت الدراسة إلى ثالث محاور
تناولنا في األول منيا, أىم التطورات السياسية التي شيدتيا منطقة الشرق األدنى 

 القديم في األلف الثاني قبل الميالد . 
أما المبحث الثاني, فقد خصص لمعالقات الميتانية المصرية , إذ تمكن الممك 

مصر, ومن ثم تمت مطاردتيم إلى  ق.م( من طرد اليكسوس من1550-1575احموسة )
داخل بالد الشام, وفي بالد الشام اصطدمت القوات المصرية بالقوات الميتانية, وقد تمكن 
المصريون من تحقيق بعض االنتصارات, ولكن العالقات فيما بعد تحسنت, عمى أثر تنامي 

مموك مصر من قوة الحيثيين, وقد أدى ىذا التحسن, "إلى زواجات سياسية" تمثمت بزواج 
 اميرات ميتانيات .

المحور الثالث, درسنا فيو العالقات الحيثية المصرية, إذ تعد معركة قادش عام      
ق.م( من أىم المعارك بين الجانبين, ثم تطرقنا إلى التقارب الذي حصل بعد ىذه  1285)

لى المصاىرات 1269المعركة, والذي أسفر عن عقد معاىدة قادش عام ) السياسية ق.م(, وا 
 بينيما. تجدر اإلشارة إلى أن العالقات الحيثية الميتانية قد تناولناىا ضمن المحاور المذكورة . 

 استخدمنا في كتابة البحث مجموعة من المصادر:          
كتاب ابراىيم أحمد رزقانو وآخرون, "حضارة مصر والشرق  أوال ـــ المصادر العربية:

"دراسات في تأريخ الشرق القديم ــــ مصر والعراق ـــ سوريا ـــ اليمن ـــ القديم". كتاب أحمد فخري, 
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إيران". كتاب حممي محروس اسماعيل, "الشرق العربي القديم وحضارتو ـــ بالد ما بين النيرين 
 ـــ الشام والجزيرة العربية القديمة".   

"الوضع السياسي في : أطروحة الدكتوراه الموسومة, ثانيا ــــ الدراسات األكاديمية
الشرق األدنى القديم بين القرنين السادس عشر والحادي عشر قبل الميالد", لمباحث طالب 
منعم حبيب الشمري. أطروحة الدكتوراه الموسومة, "األحوال االجتماعية في بالد وادي النيل ــــــ 

موسومة, "التنافس العصر اإلمبراطوري", لمباحثة ايمان شمخي المرعي. أطروحة الدكتوراه ال
ق.م(", لمباحث عبد الغني فارس  1080-1570الحيثي ـــــ المصري عمى بالد الشام )

 السعدون .
 ثالثا ــــــ المصادر األجنبية:

S. A. B .Mercer, The Tell El-Amarna Tablets, (Toronto, 1939) . 
 ألحق ىذا البحث بخاتمة تضمنت أىم النتائج التي توصمنا الييا .      

 وفي الختام عسى أن نكون قد وفقنا في كتابة البحث واهلل ولي التوفيق . 
 المصاىرات السياسية لأللف الثاني ق.م) مصــــر ــــ حـــــيـثــي ـــــ ميتانـــي (

 الميالدأوال ــــ التطورات السياسية في الثاني قبل 
( خــــــــالل األلـــــــــــف الثانـــــــــــــي قبـــــــــــل الميـــــــــالد,              1أحدثـــت التحــــركــــات السكانيــــة) 

ــــــــديم, تمثمــــــــــــت            تغيـــــرات سياسيــــــــــــة وعسكريــــــــــــــة ىامـــــــــــــــة فـــــــي الشــــــرق األدنــــى الق
(  فــــــي آسيــــــــــا  1( ) ينظر الشكـــل 2ق.م ()1200-1740بقيـــــام الدولـــــــــــة الحيثيــــــــــة ) 

ق.م ( التــــــــــــي 1365-1550)  الصغـــــــــــرى وشمـــــــــال بــــــــالد الشـــــــــام, والدولـــــــــــة الميتانيــــــــــــة
الـــــــــي سوريــــــــــة بسطـــــــــــــت نفــــــــــوذىا عمـــــى المناطــــق  الشماليــــــة مـــــــــــن بـــــــالد الرافديــــــــــــــن, وشم

قامـــــة دولتيــــم فـــــــي منطقتــــــي        ( مــــــــــــن دخـ3فــــــــي حيــــــن تمكــــــــن اليكســــوس) ـــــــــــول مصـــــر وا 
الـــــــــــدول  ) الدلتــــــا والوســــــــط (. تجـــــــــدر اإلشـــــــــارة إلــــــــى أن العالقــــــــــات السيــــاسيـة بيــــــــــن

ـــــــم العــــوامــــــــــل التـــــي حـــــــددت سياستيــــا الخارجيــــــة, إذ كــــــانت الدولـــــــة القـــــائمـــــــة, مــــــــن أىـــ
ر لمسيطــــــرة الحيثيـــــــــــة فــــــــي آسيــــــــــا الصغــــرى وشمــــــال بــــــــالد الشــــــــــام, تسعــــــــى باستمـــــــرا

التــــــي  ــــى سوريـــــة وشمــــــال بـــــــالد الرافديـــــن, وىــــــذا يعنــــــي االصطـــــــدام بالدولـــــــة الميتانيـــــــةعمــــ
ـــــن الزمـــــــن, فرضــــــت ىيمنتيــــــــا عمــــــى بــــــــالد آشــــــــور لمـــــــــدة تجـــــــــاوزت القـــــــــــــــرن مــــ

ق.م"(, 1085-1585وشيــــــــــدت مصـــــــــــر قيــــــــــام المممكـــــــــة الحديثـــــــــــة )العصـــر اإلمبراطوري "
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ــــام. وفـــــــي بعـــــد أن تمكــــــن المصــــريــون مــــــــن طـرد اليكســـوس, ومــالحقتيـــــم إلــــــى بـــــــــالد الشــــ
ي صـــــــــراع طويــــــــل بـــــــالد الشـــــــام اصــطــــــدمــــــت مصــــــر بالــــدولـــــــة الميتــــانيــــــة, ثـــــــــم دخمـــــت فــــــ

الصراعـــــــات المستمــــــــرة والعالقـــــــــات  مـــــــع الدولـــــــــة الحيثيــــــــة. والبـــــــــد مــــــــن الذكـــــر, أن
ــــــــدات بيـــــــــــــــن المتشابكـــــــة, أدت إلــــــــــــــى ظيـــــــــــــور األحــــــــــــالف العسكريـــــــــة, وعقــــــــــــد المعاىـــــ

ًا مـــــــــا عـــــــززت المعاىـــــــــدات الدوليــــــــــــــة بالـــــــــــزواج السياســـــــي, األطــــــراف المختــــمفـــــــة, وغالبـــــــ
ــــــوك وىــــــو أحــــــد الوسائــــل التـــــــي استخـــــــــدمت إلنيـــــــاء الصراعــــــات, والتقـــــــــارب بيــــــــن ممــ

(, حيــــــــــث عــــــــــد التـــــــــزاوج السياســــــــــي بمثـــــــــابـــــة وثيقــــــــــــة معاىــــــــــــدة 4المذكــــــــــورة)الـــــــــــــدول 
 ( .   5ماديـــــــة فــــــــــي تمــــــــــك الحقبــــــــــة)

, أىـــــــــــم مصــــــــــــدر لمعــــــــموماتنـــــــــا عــــــــن العـــــــــــــالقـات (6وتعـــــــــــد رسائـــــــل العمارنــــــــة)
ــــــــــن تسميــــــــــــــط الدوليـــــــة فـــــي حقبــــــة األلـــــــف الثــانـــــــي قبـــــــل الميـــــــــالد, إذ مـــــــــن خالليـــــــا يمكـ

ــــة ــــــــــوء عمــــــــى المعاىدات والمصاىــــــــرات بيـــــــــــن البيـــــــوت الممكيــــــة, وعمـــــــــــى كميــــــــالض
 ( .  7اليدايـــــــــــا المتبادلـــــــــــــة فيمــــــــــا بينيــــــــــم)
العمـــــــــــــارنـــــة الكــــثيـــــــر مـــــــــــن المخاطبـــــــــات المتعـــمقــــــــة                          تضمـــــــــــــنـــت رســــــــائــــــــل 

ـن المعــــمــومـــات                             ــــــــبالمصـــــــاىــــــــــــرات السيــــــــــــاســــــــية, كـــــمـــــا أنــــــيــــا تقـــــــــــدم الكـــــثيــــــر مـ
ــــا الــــزوجــــة فـــــــي البـــــــــــالط حـــــــــــول ىــــــــــــذا النـــــــــــوع مـــــــــــن الــــــــزواج, والمــكــــانــــــــــــة التــــــي تحتميــــ

ـــــاك الكثيـــــر مــــــــن األدلــــــــــــــة والشــــــــواىــــــد األخــــــــرى التــــــــــي عثـــــر الممـــكـــي, عممــــــًا أن ىنـ
ق ـــــوك الشـــــر عمــــــييــــــا, والتــــــــي تشيــــــر إلـــــــــــى ظـــــاىـــــرة انتشـــــــار المصاىرات السيـــاســــية بيـــن ممـ

 ( .  8األدنــــــــى القديــــــــم)
 ثانيا ــــ العـالقـات الميتـانيـة المصـريـة :

شيـد القرن السادس عشر قبل الميالد, بـروز الميتانيين كقوة مؤثرة في المنطقـة, ثم 
استطاع مموكيم أن يمدوا سمطانيم وحدود دولتيم من شمال بالد الرافدين إلى شمال سورية 

سواحل البحر المتوسط غربا, وفي ىذا الوقت بالذات برزت في مصر المممكة ووسطيا حتى 
ق.م( تمكن 1570الحديثة )السالالت: الثامنة عشر ــــــ التاسعة عشر ـــــ العشرون(, ففي عـام )

ق.م( من  طرد اليكسوس من مصر ومطاردتيم إلى داخل 1550-1575الممك احموسو )
لسياسة نفسيا, في محاوالٍت لمخروج بمصر من حدودىا بالد الشام, وقد واصل خمفاؤه ا

الجغرافية والسيطرة عمى بالد الشام, ووفقا ليذه السياسة اصطدمت القوات المصرية بالقوات 
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-1525الميتانية, وكانت أول مواجية فعمية في عيد الفرعون المصري توحتمس األول )
 (9)مة عسكرية إلى كركميشق.م(, الذي وصل في عام حكمو السادس, عمى رأس حم1500

ق.م( 1436-1468عمى نير الفرات, وأستطاع تحقيق النصر. وقد واصل توحتمـس الثالـث )
السياسـة التوسعية التي انتيجت في مصر بعد طرد اليكســــوس, فقــــــاد حممـــــــة عسكريـــــــــة 

ـــيـــا نيـــــر الفـــــــرات مــــــــالحقــــــــا القــــــوات الميتانيـــــــة, ولكــــن عمـــــــــى بـــــــــالد الشـــــــــام اجتــــــــاز بـ
ق.م( فضـــــل عــــدم المواجيـــة المباشــــرة, 1430-1440الممـــــك الميتانــــــي بـــارساشـــاتار )

 . ( 2) ينظــر الشكــــــل (       10)فأنسحــــب إلـــــى عمــــق  البــــــالد الميتانيــــــــة

ــس الثــــــــالـــــث ومــــــــن أجــــــــــل إقـــــــــــرار الســـــــــــالم فـــــــــــــي بـــــالد الشـــــــام لجــــــــــأ توحتمــــــ
ـــــــن لمعيــــش فـــــــــي البــــــــــالط الممكــــــي بمصــــــــــر, إلــــــــى الــــــزواج مـــــــــــن فتيــــــات سوريــــــات وجمبيــ

أسمـــــاء ثــــالث أميــــرات أجنبيــــــات, يعــــــرف مــــــن  (11)ودون عمــــى قبــــــره فــــــــي وادي  الممـــــــوك
ثــــــر عمـــــى الفـتـــيــــات فــــــــي أحـــــد القبـــــــــور مــــــع بعـــــــض أسمائيـــــــــن أنيـــــن آسيويــــات, وقــــــــــد ع

((. )) معـــــــــــــــن حــــــــــــــــات، معــــــــــــروتيـــت، منتــــــــــــوواي المجــــوىــــــرات, والزوجـــــــات ىــــــن: 
ك األميــــــرات لـــم يكـــــن أكثـــــــر مــــــن جــــــــــواري فـــــي قصـــر الفـــرعـــــون أو زوجـــــات وربمــــــــــــــــا تـمـــ
 . ( 12)ثـــــــانويـــــات

تحسنت العالقات الميتانية المصرية عمى أثر تنامي القوى الحيثية, وحل بين الجانبين 
ق.م( والممك  1397-1411تمس الرابع )تقارب أسفر عن عقد معاىدة سالم بين توح

ق.م(, وعزز الحمف بزواج توحتمس الرابع من ابنة 1380-1400الميتاني أرتاتاما األول )
, وقد وصمت إلى (13)أرتاتاما األول, ومنحت الزوجة اسما مصريـا, ىو ) موت أم مويا (

تو الرئيسات وأمًا مصر مع حاشية من النساء الميتانيات, وجعميا توحتمس الرابع أحدى زوجا
. ويرى بعض المؤرخين (14)لولده وخميفتو عمى العـرش المصـري, ونقصد ) امنحوتب الثالث (

أن ازدياد الصالت بين مصر وآسيا, واختالط دم الفراعنة بالدماء اآلسيوية, كان وراء النعومة 
أية حال إن . وعمى (15)والميونة وحب الممذات التي أصبحت تسري في الدم الممكي المصري

 . (16)التقارب الميتاني المصري كان لو أكثر من بعد
تبمور عن التقارب بين الميتانيين والمصريين, احتفاظ الميتانيين بنفوذ أمتد في بالد  

, بينما احتفظت مصر بالجزء األعظم من بالد الشام, (17)الشام, من الفرات حتى مدينة قطنا
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نية بمثابة الحاجز بين المممكة الحيثية من جية وسائر وبيذا االمتداد أصبحت الدولة الميتا
 . (  18)المناطق المصرية في بالد الشام من جية أخرى

ق.م( عمى نيج والده توحتمس الرابع في الزواج 1367-1397سار امنحوتب الثالث )
من نساء ميتانيات, لغرض توثيق العالقات بين البمدين, إذ يذكر أنو تزوج في عـام حكمو 

. ويبدو (19)ق.م (1365-1380اشر مـن األميـرة )جيموخيبـا( ابنـة الممك شوتارنـا الثاني ) الع
أن العالقات بين البمدين )مصر وميتاني(, أصابيا الفتور لبعض الوقت, ربما بسبب المشاكل 

-1380الداخمية, ولكن التقارب عاد من جديد عمى أثر محاولة الممك الحيثي شوبيموليوما )
-1365التوغل في مناطق النفوذ الميتاني, إال أنو ىزم عمى يد الممك توشراتا ) ق.م(1340
ق.م(, الذي أرسل إلى امنحوتب الثالث رسالة, يبمغو فييا خبر االنتصار, فضاًل عن 1335

 . (20)إرسال جزء من الغنائم التي حصل عمييا
لثالث إن التقارب الذي حصل بين مصر وميتاني جعل الممك المصري أمنحوتب ا

يخطئ ) تادوخيبا ( ابنة الممك توشراتا. ونعرف من خالل أحد رسائل العمارنة, أن الممك 
توشراتا كان مسرور بيذا الطمب عمى أمل أن تكون ابنتو ممكة عمى مصر, وىذا ما اشترطو 

في زمن أبائك كانت عالقاتيم مع أبائي ودودة عمى الممك أمنحوتب, إذ جاء في الرسالة: )) 
لكنك زدت ىذا الود، واآلن بما أننا أنا وأنت عالقاتنا المتبادلة ودية، فإنك قد أقتربت جدا، و 

وعندما أرسل أخي (( ثم جاء في الرسالة )) منا عشرة أضعاف ممـا كانت مـع أبينا .... 
. كما (21)((رسولو )مين(، قال أخي بالفعل: أجمب لي أبنتك كزوجة ولتكون سيدة مصر ...

 .( 22)كميات كبيرة من الذىب ميرا البنتو أن توشراتا طمب
تزوج امنحوتب الثالث من تادوخيبا في عام حكمو السادس والثالثين, وقد ظمت ىذه 

-1367الزوجة عمى قيد الحياة بعد وفاتو, لتتزوج من ابنو امنحوتب الرابع ) اخناتون ( ) 
بع  ابنتين وولد, ىو توت ق.م ( وتتخذ اسم "كيبا", ويعتقد أنيا أنجبت من امنحوتب الرا1350

 .(  23)عنخ آمون
تعرضت الدولة الميتانية النييار سريع بعد أن تمكن شوبيموليوما من دخول عاصمتيـا       

, وفـي حممة أخرى ضم شوبيموليوما جميع ممالك بالد الشام التابعة (24)) واشوكاني (
ية, ومن ثم أستطاع اآلشوريون لمميتانيين. وقد آل انييار ميتاني عن استقالل الدولة اآلشور 

فرض سيطرتيم عمى الجزء الشمالي الشرقي من األراضي الميتانية, بل والقضاء عمى الدولة 
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الميتانية المعروفة بـ ) خانيكمبات ( الواقعة في منطقة أعالي ما بين النيرين في عيد الممك 
لميتانية انعكاساتو ق.م(. وكان لالنييار السريع لمدولة ا1245 -1274شممنصـر األول )

اليامة عمى الحيثيين, إذ كانت الدولة الميتانية تفصل بين الدولة الحيثية والدولة اآلشورية 
الناشئة, وليذا نرى الممك الحيثي شوبيموليوما يتدخل في الصراع الذي حصل داخل الدولة 

إلى عرشو مقابل  الميتانية, لصالح الممك ) ماتيوازا ( المعزول عن العرش, فتمكن من إعادتو
تنازل األخير عن جميع األراضي العائدة لمدولة الميتانية في شمال بـالد الشـام, وعـن األراضي 
الواقعة عمى نير الفرات حتى جنوب مصب نير الخابور, ثم أىدى شوبيموليوما ابنتو إلـى 

 .( 25))ماتيوازا (, لكي يضمن فيما بعد والء من يتولى العـرش الميتانـي
 ثالثا ــــــ العـالقـات الحيثيـة المصـريـة : 

ق.م (, من بين أىم المعارك التي حدثت بين 1285عـام ) ( 26)تعد معركة قـادش
, ويعود سبب المعركة إلى طموحات الممك المصري رعمسيس الثانـي         (27)مصر والدولة الحيثية

يق ذلك, أختار لو عاصمة ق.م(, بضم بالد الشام إلى مصر, ومن أجل تحق1290-1223)
جديدة بالقرب من حـدود بـالد الشـام, وتعـرف ) بر رعمسيس (, وحشد أبناء مصر, وجند 
الكثير من المرتزقة, ثم باشر بإرسال الحمالت العسكرية إلى بالد الشام, مما أدى ذلك إلى 

ي موواتاليش توتر العالقات بين مصر والدولة الحيثية عمى الرغم من محاوالت الممك الحيث
ق.م( كسب ود مصر, ولكن عندما شعر بالخطر المصري القادم, أعد العـدة 1306-1282)

لذلك ودارت بين الدولتيـن معـركة كبيرة عنـد أسوار مدينة قادش, كـاد رعمسيس الثاني أن يفقد 
فييا حياتو, وأبيدت معظم قواتو, وبعد ىذه المعركة خفت حدة الصراع بين مصر وحيثي, 

-1282مت البالد الحيثية في صراع داخمي دار بين الممك الجديد أورخي تيشوب) ودخ
ق.م (  وانتيـى ذلـك الصـراع 1250-1274ق.م ( وبين عمـو خاتوشيمـش الثالـث) 1275

لصالـح األخير. وفي عيد خاتوشيمش الثالث بدأت مفاوضات جدية بينو وبين رعمسيس 
ق.م(. ومما يذكر أن الدولة اآلشورية 1269عام ) الثاني, أسفرت عن عقد معاىدة قادش في
. ولعل بروز الدولة اآلشورية, فضال عن ظيور (28)استفادت من ىذا الصراع لتوسيع نفوذىا

التي ىددت كل من مصر وحيثي, ىو الذي أدى إلى التقارب  (29)ما يعرف بشعوب البحر
 . ( 30)الحيثي المصري
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يق معاىدة قادش, تزوج رعمسيس الثاني ابنة وألجل تعزيز العالقات بين الطرفين وتوث
 (31)خاتوشيمش الثالث, ودونت أخبار ىذا الزواج عمى الكثير من آثار مصر في الكرنك

, وغيرىا, كما عثر عمى الكثير من الرسائل المتبادلة (33)وأبو سمبل (32)والفانتين )جزيرة الفيمة(
التي تمت بين الطرفين بشأن الزواج,  بين األسرتين الممكيتين. والممفت لمنظر أن المراسالت

كانت تتم بين رعمسيس الثاني وبودخيبا زوجة خاتوشيمش الثالث, ويعتقد أن سبب ذلك يعود 
 ىذا لقوة شخصية ىذه المرأة, ولمكانتيا عند زوجيا. ولم يكتف رعمسيس الثاني بتدوبن أخبار

ي عثر عميو في أبي سمبل, الزواج, بل كرس لو الكثير من النقوش, ومن أبرزىا النقش الذ
والذي يعرف بمسمة رعمسيس الثاني. أما أىم الرسائل المتبادلة بين رعمسيس وبودخيبا, رسالة 

أنظري الممك العظيم، ممك خاتي، أخـي كتب إلـُي قائـال: ) فميأت أناس ( من جاء فييا: )) 
ممك الكبير، ممك أجل سكب زيت جيد وممتاز عمى رأس ابنتي ولتنقـل )تؤخذ( إلـى بيت ال

((. وقد سميت ىذه الزوجة باسم مصري ىو "مات نفرو رع" كما منحت لقب ) زوجة مصر 
الممك الكبرى وسيدة األرضين (, وىو لقب لم يعط لسيدة أجنبية من قبل, وكان حكرًا عمى 

. ونود أن ننوه أن عادة سكب الزيت عمى رأس الفتاة, عادة عراقية (34)البيت الممكي المصري
ديمة مورست ضمن طقوس الزواج المقدس, ويبدو أن الحيثيين اقتبسوىا من سكان بالد ق

( في يوم  Marat awilimإذا سكب رجل الزيت عمى رأس امرأة حرة )  الرافدين: ))
( أو جمب ىدايـا العـرس لحفمـة الزفـاف ال يمكن استرجاع )  Udmi-a-kiاالغتسال ) 

 .    (35)اليدايا ( من بعد ذلك
وألجل الحفاظ عمى العالقات الودية وتعزيزىا مع مصر, زوج خاتوشيمش الثالث ابنة 

, وفي الحقيقة ال نعمم شيئًا عن وضع الزواج الثاني, ( 36)ثانية من بناتو إلى رعمسيس الثاني
 . ىل أن رعمسيس جمع بين األختين أم تزوج الثانية بعد وفاة األولى

يـرًا من الزوجات, شرعيات وغير شرعيـات, حتى يذكـر أن لرعمسيس الثاني عددًا كب
, وكـان من بين زوجات رعمسيس الثاني أميرة (37)أن ذريتـو كما يذكر تزيد عمى المائة نفس

 . (  38)بابمية يعتقد انيا ابنة كادشمان انميل الثاني, واخرى سورية شمالية ىي ابنة الممك زالبي
ات مصريات يتزوجن من مموك وأمراء الشيء الذي يجب أن يذكر, أننا لم نرى أمير 

الدول المجاورة, وىذا ما نمتمسو من خالل رفض الممك المصري ) أمنحوتب الثالث ( طمب 
الممك الكاشي ) كادشمان إنميل األول ( من أن يزوجو إحدى بناتو بالرغم من أنو ىو نفسو قد 
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لنسبة رنة : )) ..... باتزوج من ابنة كادشمان إنميل األول: إذ جاء في إحدى رسائل العما
لمجارية ابنتي، كتبت لي لتتزوج منيا، لقد كبرت المرأة وىي قابمة لمزواج، أرسل وأطمب 

. أما رفض أمنحوتب لطمب كادشمان إنميل األول فتوضحو لنا الرسالة التالية :  (39)((جمبيا 
لي قائال منذ  انظر عندما أنت أخي ال تسمح ألبنتك بالزواج مني بيذا الشكل، أنت تكتب))

القدم لم تزوج ابنة ممك ألحدا،) أنا أجيب (: لماذا تقول ذلك، أنت الممك وأنت تستطيع أن 
تتصرف كما يحمو لك إذا أنت أعطيت )األبنة( من يقول أي شيء، ) أي من يستطيع أن 
يقول أي شيء ضد ذلك (، بما أنك كتبت لي ىذا الجواب، أنا أكتب ألخي ما يمي: توجد 

بيرات ونساء جميالت )في مصر(، إذا كانت ىناك أي امرأة جميمة )برأيك( أرسميا، بنات ك
من سيقول ىي ليست ابنة ممك مصر، ولكن أنت لم ترسل وال واحدة، ألم تبحث عن األخوة 
والصداقة، عندما تكتب بشأن الزواج حتى نكون أقرب إلى بعضنا البعض، واآلن أنا من 

لصداقة، حتى نكون قريبين من  بعضنا البعض كتبت لك أجل اليدف، من أجل األخوة وا
ىذا عن الزواج، لماذا لم يرسل أخي زوجة، حقا إذا أنت لم ترسل لي زوجة، ىل من 
المفروض عمي عند ذلك أن أكون مثمك ال أرسل زوجة لك، ابنتي ىنا وأنا لم امنعيا 

 (40)عنك((
المتنفذين منيم, وتؤكد أحدى القصص رفض المصريين وبشكل خاص الفراعنة و 

تزويج األميرات المصريات, وربما رفض تزويج كل المصريات من األجانب. ومحتوى القصة 
ق.م (, لم يكن ىناك 1340-1349إنو عندما توفى الفرعون المصري "توت عنخ آمون" ) 

وريث لمعرش المصري, فأرادت زوجتو األميرة ) عنخس آمون ( الزواج من أحد أبناء الممك 
)) مات زوجي وليس لي ولد، ويقول شوبيموليوما, وأرسمت بذلك رسالة, جاء فييا : الحيثي 

الناس إن عندك أوالد كثيرون، فإذا أرسمت لي أحد أوالدك فأنو سوف يغدو زوجًا لي، ألني 
. ولكن طمب األميرة أثار موجة أكره أن أختار واحدًا من خدمي ) رعاياي ( فأجعمو زوجي ((

وساط المصرية المتنفذة وعمى رأسيم طبقة الكينة, فدبر الكاىن ) آي ( من الغضب داخل األ
عممية اغتيال األمير الحيثي وحرسو المرافق لو قبل وصولو إلى مصر, ثم استولى عمى 
السمطة, ولكي تكون سمطتو عمى مصر شرعية تزوج من ) عنخس آمون ( نفسيا, وأستمر 

تقد أن سبب رفض تزويج األميرات . ونع(41)ق.م (1337-1340حكمو ثالث سنوات ) 
المصريات من األجانب ىو لغرض الحفاظ عمى الدم والنسب الممكي, وعدم السماح ألي 
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أجنبي ارتقاء عرش مصر, إذ أن وراثة العرش في مصر تتم بواسطة أميرات أو ممكات 
ن مصر, إذ تشير المعمومات أن حق الممك في الحكم قائم عمى طبيعتو اإلليية المميزة ع

طبيعة البشر اآلخرين, وبعبارة أخرى الممك ىو وريث اإللو, وىذه الطبيعة اإلليية في الممك 
تنتقل من ممك آلخر عن طريق الدم الذي يختمف اختالفا جذريا عن دماء الناس العاديين, 
ويتم انتقال الدم الممكي بواسطة المرأة, إذ أن الزوجة الرئيسة لمممك, تعد زوجة اإللو, وتؤكد 

إن اإللو )حور( ورث  (43)والمؤرخ المصري منيثو)مانيتون( (42)المصادر مثل بردية تورين
الحكم من أبيو اإللو )اوزير( ثم أورثو لألسر الممكية الحاكمة, فكان الممك يحكم باسم اإللو 
حور بل ويتجسد اإللو في شخصيتو, لذا فأن الزوجة الرئيسة التي ىي من األسرة المالكة, 

أن نسب تكون من صمب إليي, وبذلك فيي أنقى زوجات الممك األخريات دما, ومن ىنا ف
الوراثة يعود إلى األم, وبالتالي يكون تولي العرش حصرا بمن ىو من أبوين ممكين, وىكذا 

 .  (44)انتقل التاج الممكي بين األسر الحاكمة
ومن األمور الميمة التي يجب أن تذكر أن اثرياء مصر ساروا عمى نيج مموكيم  

من كزوجات لممموك المصريين, بل بالزواج من أجنبيات, ويشار إلى أن األميرات المواتي يرس
وحتى األجنبيات المواتي يتزوجن من اثرياء المصريين, يجمبن معين اعداد كبيرة من الحشم, 
وقد عمل ىؤالء كخدم وسقاة وغير ذلك, وحصل بعضيم عمى وضائف مثل منصب القاضي, 

جة التي وتولى آخرون مناصب سياسية ىامة أتاحت ليم التدخل في شؤون الممك, إلى الدر 
أصبح فييا الممك العوبة بأيدييم, في حين تزوجن الكثير من الجواري, من األمراء وقادة 

                  (45)الجيش. وقد أثرت ىذه الزيجات كثيرا عمى طبيعة المجتمع المصري, وعمى نقاوة دمو
 الخاتمة

تظير التحركات السكانية والتطورات السياسية التي شيدىا األلف الثاني قبل الميالد  .1
 األىمية التي تتمتع بيا بالد الشام كموقع استراتيجي يربط بين مراكز الحضارات القديمة .   

إن المصاىرات السياسية من الوسائل التي استخدمت لمتقارب وتعزيز العالقات  .2
قرار السالم, والزواج بمثابة معاىدة مادية .الدولية, ولفض النزاعا  ت وا 

تعد رسائل العمارنة أىم مصدر لمعموماتنا عن العالقات الدوليـة في حقبة األلف  .3
الثاني قبل الميالد, إذ من خالليا يمكن إلقـاء الضوء عمى المعاىدات والمصاىـرات بيـن 

بينيم, إذ تضمنت رسائل العمارنة الكثير  البيوت الممكيـة, وعمى كميـة اليدايـا المتبادلـة فيمـا
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من المخاطبات المتعمقة بالزواج السياسي, كما أنيا تقدم الكثير من المعمومات حول ىذا النوع 
من الزواج, والمكانة التي تحتميا الزوجة في البالط الممكي, عممًا أن ىناك الكثير من األدلة 

إلى ظاىرة انتشار الزواج السياسي بين مموك  والشواىد األخرى التي عثر عمييا, والتي تشير
 الشرق األدنى القديم.

تظير الدالئل أن المصريين كانوا يمتنعون عن تزويج األميرات وربما حتى المصريات  .4
العاديات من األجانب, وربما يعود السبب لمحفاظ عمى الدماء الممكية, أو لوجود معتقدات 

 دينية معينة .
التي واجيتيا مصر والمتمثمة باحتالل اليكسوس, ولدت شعور إن التحديات الخارجية  .5

 لدى المموك المصريين بضرورة أن تكون مصر دولة قوية قادرة عمى الدفاع عن حدودىا .
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 ( خارطة توضح نفوذ الدولة الحثية ينظر :8شكل )
J. C. Macqueen, The Hittites and their contemporaries in 

Asia Minor , (London , 1975 ) .                              

 
 خارطة تبين حدود الدولة الميتانية . ينظر : (0شكل )

A. Harrrak, Assyrian and Hanigalbat ,( Zurich , 1974 ) .  
 
  االحاالت

  
 

                                                 

( شــيدت منطقــة الشــرق األدنــى القــديم فــي النصــف األول مــن األلــف الثــاني قبــل المــيالد تقمبــات ســكانية لــم 1)
تحصل من قبل, وىم خميط من أجناس مختمفة فمـنيم مـن يعـود فـي أصـولو إلـى شـبو الجزيـرة العربيـة, وعرفـت 

ألقــوام الينــدو أوربيــة . لمزيــد مــن بــاألقوام الجزريــة, أمــا القســم األخــر فقــد انــدفع مــن منــاطق مختمفــة, وىــم مــن ا
التفاصيل انظر: طالب مـنعم حبيـب الشـمري, الوضـع السياسـي فـي الشـرق األدنـى القـديم بـين القـرنين السـادس 

م (, 1996عشر والحادي عشـر قبـل المـيالد, أطروحـة دكتـوراه  غيـر منشـورة, ) جامعـة بغـداد, كميـة اآلداب, 
 .  120-116ص

األقوام اليندو أوربية التي ىاجرت إلى بالد األناضول )أسيا الصـغرى حاليـًا( مـن مواطنيـا ( الحيثيون: من 2) 
األصمية الواقعة في سيول روسيا الجنوبية إلى الشرق من البحر األسود اذ مرت المممكة الحيثية بعصرين ىما 
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ظــر: أحمــــــد ق.م( . ين1200-1460ق.م(, والعصــر اإلمبراطــوري )1460-1740عصــر المممكــة القديمــة )
                . 219-218م (, ص1958فخــــري, دراســــات في تاريخ الشرق القديم ,  ) القاىرة , 

( اختمفت اآلراء حول أصل اليكسوس, وبدورنا نرجح رأي الـدكتور أحمـد مالـك الفتيـان. حـول  ذاك انظـر: 3) 
يم, ) الموصــل, دار الكتــب لمطباعــة والنشــر, عــامر ســميمان وأحمــد مالــك الفتيــان, محاضــرات فــي التــاريخ القــد

ـــو وآخـــرون, حضـــارة مصـــر والشـــرق القـــديم, ) القـــاىرة, دار 277-271م (, ص1987 ؛ ابـــراىيم أحمـــد رزقان
؛ أحمد فخري, دراسات في تأريخ الشرق القديم ــــــــــ مصر والعـراق ــــــــ سـوريا ـ 184مصر لمطباعة, د.ت (, ص

؛ محمــــد عمـــى ســــعد اهلل, 42-41م (, ص1958) القــــاىرة, المكتبـــة األنجمـــــو مصـــري, 2الـــيمن ـــــــــــــ إيـــران, ط
دراسـات فـي تاريـخ مصـر والشرق األدنى القديم ـــــــــ فـي تاريـخ مصــر القديمــة, ) اإلسـكندرية, مركـز اإلسـكندرية 

 .  233-231, ص1م (, ج2001لمكتاب, 
الخارجية ــــــ ضمن كتاب حضارة العراق, ) بغداد, دار الحرية لمطباعة, ( عامر سميمان, العالقات السياسية 4)

؛ ولمزيــد مـــن التفاصــيل عـــن الــدول القائمـــة والعالقــات الدوليـــة, انظــر: ســـيد توفيـــق, 133, ص2م (,ج1985
ومـا بعـدىا؛ عبـد  261م (, ص1987معالم تاريخ وحضارة مصر الفرعونيـة, ) القاىرة, دار النيضـة العربيـة, 

ق.م (, أطروحة دكتوراه  1080-1570ني فارس السعدون, التنافس الحيثي ــــــ المصري عمى بالد الشام ) الغ
وما بعدىا؛ جمال ندى صالح السـمماني, الدولـة  4م (, ص2005غير منشورة, ) جامعة بغداد, كمية اآلداب, 

ــــ دراســـة فـــي التـــاريخ السياســـي والحضـــاري, أطروحـــة دكتـــورا ه غيـــر منشـــورة, )جامعـــة بغـــداد, كميـــة الميتانيـــة ـــــــ
 وما بعدىا . 33م(, ص2010اآلداب, 

 . 147-146( الشمري, الوضع السياسي في الشرق األدنى القديم, 5)
ق.م ( عمى  1350-1367م في تل العمارنة عاصمة الفرعون المصري ) اخناتون ( ) 1887( عثر عام 6)

لوحًا, وىي عبارة عـن رسـائل متبادلـة  377رنة, وكان عددىا ألواح طينية, أطمق عمييا اصطالحا رسائل العما
بـــين امنحوتـــب الثالـــث وابنـــو امنحوتـــب الرابـــع ) اخنـــاتون ( وبـــين ممـــوك الـــدول المعاصـــرة, وكانـــت جميـــع ىـــذه 
الرسـائل مكتوبــة بالمغــة البابميـة باســتثناء أثنــين فقــط مكتوبـة بالمغــة الحثيــة. انظــر: سـمير أديــب, تــاريخ وحضــارة 

؛ محمـد عمـي ســعد اهلل, دراسـات فـي تــاريخ 172م (, ص1997ديمـة, ) القـاىرة, مكتبــة اإلسـكندرية, مصـر الق
الشـرق األدنـى القـديم ـ الـدور السياسـي لمممكــات فــي مصــر القديمـة, ) اإلسـكندرية, مركـز اإلسـكندرية لمكتــاب, 

 . 101, ص1م (, ج1988
تو ــــــ بالد ما بين النيرين ـــــــــ الشام والجزيـرة العربيـة ( حممي محروس اسماعيل, الشرق العربي القديم وحضار 7)

 ؛ وعن الرسائل انظر: 60م (, ص1997القديمة, ) اإلسكندرية, مؤسسة شباب الجامعة, 
    . S A B, Mercer, The Tell El-Amarna Tablets,( Toronto,1939 ) ــــــــ
- nudtzon ,Die EL- Amarna Tafeln,Vol.1,( Leipzig,1914 )  . 

؛ الشـــــمري, الوضـــــع 111-109, ص2( لمزيــــد مـــــن التفاصــــيل انظـــــر: ســــميمان, العالقـــــات السياســــية, ج8) 
 . 147-146السياسي في الشرق األدنى القديم, ص
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( كركميش )جرابمس الحالية( تقع عمـى نيـر الفـرات فـي شـمال سـورية فـي نقطـة العبـور مـن سـورية إلـى بـالد 9)
م (, 1991طــــرابمس, جــــروس بــــرس,  –الرافــــدين. ىنــــري س عبــــودي, معجــــم الحضــــارات الســــامية, ) لبنــــان 

 .   46م (, ص1965؛ فيميب حتي, موجز تاريخ الشرق األدنى, ترجمة أنيس فريحة, ) بيروت, 712ص
 –وأغمبيم من سكان بالد الشام  –ولم يخل عيد اليكسوس من تأثيرات متبادلة بين الجانبين فاليكسوس  (10)

كانوا عمى جانب عظيم من المدنية , بل كانوا أكثر تقدمًا في بعض النواحي من جيرانيم في وادي النيـل لـذلك 
تـي لـم يعرفيـا المصـريون مـن قبـل , وكـان ليـا أضافوا إلى الحضارة المصـرية جممـة مـن الممسـات الحضـارية ال

دور كبير في تحقيق النصر ليم في حمالتيم التالية , كالعربات الحربية التي تجرىا الخيـول والسـيف الحديـدي 
المقوس والقوس المركب , والدروع التي تمبس فوق الصدور, كما تعمـم مـنيم المصـريون الفنـون الحربيـة وتعبئـة 

ــــن الجيـــوش الجـــرارة, ويع ــــر مـــ ــــاء والكثيـــــ تقـــد أن اليكســـوس ىـــم الـــذين أدخمـــوا إلـــى مصـــر زراعـــة الرمـــان والحنـ
  الزىــــــور .

ينظــر: جيــاع ســيف الــدين قـــابمو, العالقــات السياســية والدبموماســية فــي الشـــرق األدنــى القــديم ــــــــ ضــمن مجمـــة 
اإلسـكندري عمـر, تـاريخ مصـر منـذ  ينظر ايظا : سـفدج أ.ج , .8م (, ص2002دراسات تاريخية, ) دمشق, 

  .  37م ( ص1915أقدم العصور حتى الفتح العثماني ) القاىرة ,مطبعة القاىرة  
ــة الحديثــة فــي مصــر مــن مدينــة طيبــة عاصــمة ليــم, وفضــموا المنطقــة 11) ( وادي الممــوك : اتخــذ ممــوك الدول

طقـة جـدباء ال يوجـد فييـا مـاء. ويـذكر أن الجبمية التي تعرف اآلن بوادي المموك مكانـا لحفـر مقـابرىم, وىـي من
ممــوك األســـرة الثامنـــة عشـــر ومـــن خمفيـــم أرادوىـــا أن تكــون بعيـــدة عـــن نظـــر الســـراق والمصـــوص, ولـــذلك كـــانوا 
يحفرون قبورىم بتكتم شـديد. ونقـول ربمـا اختيـر ىـذا المكـان لكونـو منطقـة جافـة خاليـة مـن المـاء, وبـذلك تكـون 

انظر:  سمير أديب, موسوعة الحضارة المصرية القديمة,) القاىرة, العربي  صالحة لمدفن. لمزيد من التفاصيل
 .  852-851م (, ص2000لمنشر والتوزيع, 

( إيمــان شــمخي جــابر حســين المرعــي, األحــوال االجتماعيــة فــي بــالد وادي النيــل ـــــــــــ العصــر اإلمبراطــوري 12)
 . 94م (, ص2008بغداد, كمية اآلداب, ق.م(, أطروحة دكتوراه غير منشورة, ) جامعة 1580-1085)
( انظـر: رمضـان عبـده عمـي, تـاريخ الشـرق األدنـى القــديم وحضـاراتو منـذ فجـر التـاريخ حتـى مجـيء حممــة 13)

ـــ بـــالد الشــام, )القــاىرة, دار نيضــة الشــرق,  د. ت(, ج ـــ األناضــول ــــ ؛ قــابمو, 140, ص2االســكندر األكبــر ـــــ
 . 9سية, صالعالقات السياسية والدبموما

 . 95-94( المرعي, األحوال االجتماعية, ص14)
( محمد أبو المحاسن عصفور, تاريخ الشرق األدنى القديم مـن أقـدم العصـور حتـى مجـيء األسـكندر ) د. 15)

 .174م (, ص1968م, مطبعة المصري, 
 . 172( أديب, تاريخ وحضارة مصر القديمة, ص16)
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ع إلـى الجنـوب مـن مممكـة يمخـد ) حمـب (. انظـر: فـارس عجيـل جاسـم ( قطنا, إحدى الممالك السورية, تق17)
الخالـدي, الــزواج فــي العــراق القــديم ــــــــــــ دراســة تاريخيــة, أطروحــة دكتــوراه غيــر منشــورة, ) كميــة اآلداب, جامعــة 

 . 145-144م (, ص2012بغداد, 
 . 150( السعدون, التنافس الحثي ـ المصري, ص18)
 . 141-140, ص2؛ عمي, الشرق األدنى القديم وحضاراتو, ج95االجتماعية, ص ( المرعي, األحوال19)
؛ انظـر أيضــا: قــابمو, العالقــات السياســية والدبموماســية, 150( السـعدون, التنــافس الحثــي ـ المصــري, ص20)

 .  16ص

(
21

) Mercer, The Tell El-Amarna, Vol,1,Letter,19,pp,67-71 .    

 . 151الحيثي المصري, ص( السعدون, التنافس 22)
 . 95( المرعي, األحوال االجتماعية, ص23)
( واشـــوكاني: لـــم يـــتم العثـــور عمـــى ىـــذه المدينـــة إلـــى اآلن, ولكـــن يعتقـــد بعـــض البـــاحثين أنيـــا تقـــع فـــي تـــل 24)

الفخيريــة ) أو الفخاريــة ( فــي أعــالي نيــر الخــابور, وعمــى وجــو التحديــد بجــوار مدينــة رأس العــين الواقعــة عمــى 
ـــة, ص رأس ـــة الميتاني ـــودي, معجـــم المغـــات 72نيـــر الخـــابور فـــي شـــمال ســـورية. انظـــر: الســـمماني, الدول ؛ عب

 . 899السامية, ص
 . 194, 170-169( السعدون, التنافس الحثي ـ المصري, ص25)
( تقــع مدينــة قــادش فــي أواســط ســوريا, عمــى نيــر العاصــي إلــى الجنــوب قمــيال مــن مدينــة حمــص الحاليــة. 26)

 .22, ص2الشرق األدنى القديم وحضاراتو, ج عمي, تاريخ
 . 21( قابمو, العالقات السياسية والدبموماسية, ص27)
( لمزيـد مـن التفاصــيل, انظر:عبـد الحميــد زايـد, الشـرق الخالــد ـــــــ مقدمــة فـي تـاريخ وحضــارة الشـرق األدنــى 28)

؛ 502-501م (, ص1966ق. م, ) بيـــروت, دار النيضــة العربيـــة,     323مــن أقـــدم العصــور حتـــى عــام 
 . 120-115السعدون, التنافس الحثي ـ المصري, ص

( شعوب البحر: ىم أقوام اعتمدت في عممياتيا العسكرية عمى البحـر, ويـذكر أنيـم قـدموا مـن شـرق البحـر 29)
المتوسط, وأول من أطمق عمييم ىـذه التسـمية ىـم المصـريون. انظـر: جـورج رو, العـراق القـديم, ترجمـة حسـين 

مقدمـة فـي تـاريخ الحضـارات ؛ طـو بـاقر, 359م (, ص1984ن حسـين, ) بغـداد, جـار الحريـة لمطباعـة, عمـوا
حضارة وادي النيل وبعض الحضارات القديمة األخرى,) بغـداد, شـركة دار الـوراق لمنشـر المحـدودة,  –القديمة 
   . 2م (, ج2011

 . 21( قابمو, العالقات السياسية والدبموماسية, ص30)
الكرنــك: تشــمل أرض الكرنــك عــدة معابــد مــن أىميــا المعبــد الكبيــر لهلــو ) آمــون رع (, وىــي تقــع ضــمن ( 31)

لــى زمـــن  مدينــة األقصــر, ومعابـــد الكرنــك بمثابـــة ســجل لتــاريخ وحضـــارة مصــر منـــذ عصــر الــدول الوســـطى وا 
قة مـن كممـة الخورنـق البطالمة, أما تسمية الكرنك فقد اختمفـت حوليـا اآلراء, فأحمـد بـدوي يقـول أن الكممـة مشـت
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م ( ويقع بالقرب من النجف, وعند ترجمتـو 602-580وىو المكان الذي شيد فوقو قصر النعمان بن المنذر ) 
إلى المغات األوربية كتـب كرنـك, أمـا أحمـد فخـري فيرجـع الكممـة إلـى اسـم قريـة تقـع بـالقرب مـن المعبـد وتعـرف 

-675و ص 177وعة الحضـارة المصـرية القديمـة, صباالسم نفسو. لمزيد مـن التفاصـيل انظـر: أديـب, موسـ
679 . 

كـم إلـى الجنـوب مـن اسـوان, وىـي آخـر مـدن مصـر فـي 4( الفانتين: جزيرة تقع وسط نير النيـل عمـى بعـد 32)
الجنوب, كان اسميا أيام الفراعنة ) آبو ( ويعني مدينة الفيل. لمزيد من التفاصيل انظر: جيمس بيكي, اآلثـار 

, 5م (, ج1994لنيــــل, ترجمــــة نــــور الــــدين الــــزراري, ) القــــاىرة, مطــــابع ســــجل العــــرب, المصــــرية فــــي وادي ا
 .   185؛ أديب, موسوعة الحضارة المصرية القديمة, ص27ص
كـم جنـوب اسـوان, يوجـد فييـا معبـدان منحوتـان فـي الصـخر 280( أبو سمبل: منطقـة أثريـة تقـع عمـى بعـد 33)

 . 18الحضارة المصرية القديمة,   ص من أيام الممك رعمسيس الثاني. أديب, موسوعة
؛ 24-21؛ قــابمو, العالقـات السياســية والدبموماســية, ص208( أديـب, تــاريخ وحضــارة مصـر القديمــة, ص34)

 . 96المرعي, األحوال االجتماعية في بالد وادي النيل, ص
رشيد, الشرائع العراقية القديمة,  ( من القوانين اآلشورية الوسيطة. فوزي42( انظر: الموح األول ـــــــــ المادة )35)
 م (؛1987, ) بغداد, دار الشؤون الثقافية العامة, 3ط

 C. H. W. Johns, Babylonian and Assyrian Laws, Contracts and Letters,  ( New ـ 

York, 1904 ) . 

 Theophile T. Meek, “The Middle Assyrian Laws”, IN ANET, (New  Jersey, 1966 ـ ـ

) .     

 . 96؛ المرعي, , األحوال االجتماعية, ص162,194( السعدون, التنافس الحيثي ـ المصري, ص36)
 . 208( أديب, تاريخ وحضارة مصر القديمة, ص37)
 . 96(  المرعي, األحوال االجتماعية, ص39)

(39) Mercer, The Tell Al-Emarna, Vol, 1, Letter, 3, pp, 9-13 .          

(40) Mercer, The Tell Al-Emarna, Vol,1, Letter, 4, pp, 13-15 .                       
 . 109-108( السعدون, التنافس الحيثي المصري, ص41)
(  ىــي مخطوطــة البــردي الموجــودة اآلن فــي متحــف تورينــو فــي ايطاليــا, ويعــود زمــن تــدوينيا إلــى حــدود ) 42)

ك مع أزمان حكميم بالسنين واألشير واأليام, ويغمب الظن أنيا كتبـت مم 300ق.م (, وتتضمن أسماء 1300
فــي زمــن الفرعــون رعمســيس الثــاني, وقــد كتبــت بالييروغميفيــة. لممزيــد انظــر: ســميمان والفتيــان, محاضــرات فــي 

 . 248التاريخ القديم ــــــــ القسم الثاني, ص
ق.م, أي فـي زمـن بطميمـوس الثـاني : 280د ( مانيتون أو منيثو كاىن ومؤرخ مصري عاش وأرخ في حدو 43)

 .    247المصدر نفسو, ص
( لمزيــــد مــــن التفاصــــيل انظــــر: محمــــد عمــــي ســــعد اهلل, الــــدور السياســــي لمممكــــات فــــي مصــــر القديمــــة, ) 44)

 . 20-16م (, ص1988اإلسكندرية, مؤسسة شباب الجامعة لمطباعة والنشر, 
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 . 194-193ون, التنافس الحيثي المصري,      ص؛ السعد65( المرعي, األحوال االجتماعية, ص45)
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