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  عالقاث هصش ببالد ًىخاشً

 خالج دمحم شػقي عبج القادر
 جامعة أسيػط –كمية اآلداب  – شعبة اآلثار السرخية – مجرس مداعج بقدع اآلثار

 الولخص العشبً :

 . تشاول البحث دراسة لمعالقات السرخية مع مشصقة نػخاشي الدػرية
 :الوٌهج العلوً  -األهذاف 

لبحث في التعخف عمى مشصقة نػخاشي ومخاحميا التاريخيةة والةجور الةحا قةام بةو ممةػك مرةخ فةي أىجاف ا تتسثل
في ىحه السشصقة ، و دراسة البقايا األثخية ذات الدياق السرخا التي تع العثػر عمييا في مشصقة نػخاشي ، والػصػل إلى 

الجراسةة التحميميةة  عمةىالسةشيج التةاريخي القةائع  ىعتسج الباحث فى الجراسة عمنتائج العالقات بيغ مرخ ونػخاشي ، وقج إ
شةةلال تشةةاول الرةػر واأل خةالل جانة  السةةشيج الػصةني مةةغى لةإالشرةةية ، األثخيةةة واألدلةة  دلةة األ ىعمةة والشقجيةة ، مدةتشجا  

 . والمػحات
 هقذهــــــــــــــت :

شةةةةةةيجت نػخاشةةةةةةي عالقةةةةةةةات متسيةةةةةةدة مةةةةةةةع   
قات عطيع األثخ االمبخاشػرية السرخية ، كانت ليحه العال

في تاريخ نػخاشي بجاية مغ عيج السمظ تحتسذ الثالةث 
الحا ترجى لمسيتانيغ ونر  احج زعساء نػخاشةي وىةػ 
تةاكػ مماةا  عمةى نػخاشةةي وجةحلظ جعةل مشيةا مشصقةةة ذات 
كيةةةاني سياسةةةي بعةةةج أن كانةةةت تحةةةت الدةةةيصخة الذةةةلمية 
لسيتاني ، مخورا  بالسمظ أمشحت  الثاني الةحا قةام بحسمةة 

ى سةةػرية ووصةةل إلةةى نػخاشةةي لتثبيةةت حلةةع والةةجه عمةة
تحتسذ الثالث وتبع ذلةظ إىسةال فةي الدياسةة الخارجيةة 

بعةةةةة لسيتةةةةاني فةةةةي عيةةةةج السمةةةةظ فأصةةةةبحت نػخاشةةةةي تا
ثةع اسةتسخ الرةخال السيتةاني السرةخا حةػل ،  1سػشةتار

ممظ ما اتاالديادة في شسال ووسط سػرية حتى عيج أرت
الدالم مغ وتشطيع  مخحمةفي عيجه بجأت الحا ، ميتاني 

ايا ، وتحالنتةةةةا الحةةةةجود ، والسرةةةةاىخات ، وتبةةةةادل اليةةةةج
، وكانت نػخاشي في ىحه القػتان معا  ضج أشسال خاتي 

األثشةةاء تابعةةة لسيتةةاني ، واسةةتسخ ذلةةظ حتةةى عيةةج السمةةظ 

                                                 
6
هولكح ًخغً فً الوصادس فاسّق اصواعٍل :  

 . 35ػ  األكذٌح ّالوصشٌح القذٌوح ،

Drower,M.S., Syria c. 1550-1400 B.C. , 

in : CAH II/I, 1970,P. 458. ; Yeivin, 

Sh., Amenophis II's Asianic Campaigns, 

JARCE  6 ,1967, p. 121. ; Edel,E., Die 

Stelen Amenophis' II. aus Karnak und 

Memphis mit dem Bericht über die 

asiatischen Feldzüge des Königs, 

ZDPV , Bd. 69, H. 2 ,1953, p. 174. 

ق.م( ، ثةةةةةةةع حةةةةةةةجث 0254-0271شةةةةةةةتخانا الثةةةةةةةاني  
ووصل تذةخاتا لمعةخش  اضصخابات في ميتاني بعج مػتو ،

الخابع بالاامل  تذخاتا بعج ذلظ عيج أمشحت عاصخ قج ، و 
العسارنة انو كةان حةخيز عمةى اسةتسخار  ، وتذيخ رسائل

تنتةةخ ثةةع أنقصعةةت قبيةةل التحةةال، ، ولاةةغ بةةجأت العالقةةات 
فدةةةل ذلةةةظ اخشةةةاتػن إلةةةى عاصةةةستو الجج ةةةجة ، وأ انتقةةةال

لمتنةةخل لمقزةةاء عمةةى ميتةةاني  السجةةال أمةةام ممةةػك خةةاتي
اخشاتػن اسةتسخ  ليػما ، وجعج وفاةيخ شػجيمػ عمى  ج األم

تةةػت عةةشخ  مةةػن  عيةةجفنةةي اتي خةةالرةةخال بةةيغ مرةةخ و 
حػر مح  دعةع ثةػرة ت حسمة مرخية إلى قادش ، و مقا
 فةي عيةجشة ، و كانت تتخكد في نػخاشي وقصمى خاتي ع

غ القػات الستحالنةة نػخاشي كانت ضسيذ الثاني رعسد
  2 .ج االمبخاشػرية السرخيةض مع ممظ خاتي

قىم الباحث بذساست هزا الىجىد الوصشي وسٍ 

 فً هٌاطق ًىخاشً كوا ٌلً :

الػجػد السرخا في نػخاشي إبةان فتةخة حلةع  -أ
 ق.م( :0341-0413السمظ تحتسذ الثالث  

اثبةةةةةةت تحةةةةةةتسذ الثالةةةةةةث عمةةةةةةى أثةةةةةةخ وفةةةةةةاة 
حتذبدػت واننخاده بالعخش السرخا أنةو رجةل دولةة مةغ 

وتيدةيخ أمةػر  الصخاز األول ، سػاء مغ الشاحيةة ادداريةة
الجولةةةةة الجاخميةةةةة ، أو مةةةةغ الشاحيةةةةة الخارجيةةةةة والقةةةةجرة 
العدلخية ، حيث واجو في بجايةة عيةجه تحةجا اسةتيجف 

                                                 
2
فً الراسٌخ  دهغق ّإصشائٍل آسام : فشاس الضْاح 

ػ  ،6993، 6 ، دهغق، طّالراسٌخ الرْساذً 

 هولكح ًخغً فًفاسّق اصواعٍل : . ؛ 694
  .59-53ػ  الوصادس ،
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تقػيس الشنػذ السرخا ، حيث ثارت الةجويالت األسةيػية 
بتحخيس مغ ميتةاني ، حيشسةا اتحةجوا مةع الحةػرييغ مةغ 
بشي عسػمتيع الةح غ وفةجوا إلةى السشصقةة قةبميع واتدةعت 

تيع فيسةةةا جاورىةةةا مةةةغ أراضةةةي بةةةالد الشيةةةخيغ وجةةةالد دولةةة
 3.الذام

فقةةةج ضةةةتصت ميتةةةاني لنتةةةخة مةةةا عمةةةى نذةةةاط 
جيخانيةةةا اآلشةةةػرييغ والحيثيةةةيغ ، بةةةل وحاولةةةت بعةةةج أن 
اتحةةجت واعتخفةةت بسمةةظ واحةةج ، أن يلةةػن ليةةا ضةةمع فةةي 
زعامةةةة مشصقةةةة الذةةةخق األدنةةةى وتجارتةةةو ، حيةةةث أمتةةةج 

ناف نيةةخ النةةخات ننػذىةةا بةةيغ الذةةالل الخابةةع جشػجةةا  وضةة
شةةساال  ، كسةةا أن مػقعيةةا عمةةى النةةخات وامتةةجادىا شةةخقو 
نحػ دجمة سسل ليا بسخكد تجارا متػسط ، يسلشيةا مةغ 
التحلع بو في مجاخل التجارة الدػرية العخاقية ويسلغ أن 

 4. تشافذ مرخ بو
فبةةةجأ السيتةةةانييغ فةةةي تشنيةةةح أشسةةةاعيع بصخيةةة  

يغ عمةى غيخ مباشةخ فحخضةػا بعةس أمةخاء سةػيا وفمدةص
مرةةخ ، ونجةةل تحةةتسذ الثالةةث فةةي الترةةجى الشسةةاعيع 

دويةالت أخزةع وانذأ خط دفاعي قخية  مةغ حةجودىع ، و 
   5 .السجن في فمدصيغ وسػريا

                                                 
5
، ػ  فً ذاسٌخ هصش القذٌندمحم علً صعذهللا :  

232-233. 
2
 6الغشق االدًى القذٌن ، جـعثذ العزٌز صالح :  

 .561-519، ػ 2162، القاُشج ،  هصش ّالعشاق

، ػ  فً ذاسٌخ هصش القذٌندمحم علً صعذهللا : ؛ 

233. 
3
ػ هولكح ًخغً فً الوصادس،فاسّق اصواعٍل :   

، الذّس الضٍاصً للولكاخ؛ دمحم علً صعذهللا :  .35

 .673ػ 

Trevor,B., Letters of the Great Kings,p. 

8. 

ٌُيييا إليييى مى ذليييروش ال الييي  لييين  Gabrielٌّغيييٍش 

ليين ٌكييي ًٍرييَ عييي ،ّ متعييذ تاذهيياٍ ًِييش ال ييشاخ ٌرلييش 

ستوييا  ؛ تييذالم هييي رليي  ، الثلييذ االم ُهييْم علييى هٍريياًً

لهييٍظ تو اتيييح هيييي ا ام جييذمساد ًغييش ههوْعييح كثٍيييشج 

ٍقْم تيالشد عليى اصرطالع لرلذٌذ ها إرا كاى هٍراًً صي

إرا لن ٌ عليْا رلي  ، فشتويا ٌكيْى الهٍظ الوصشي ، ّ

قييذ اصييرٌرك تغييكل هعقييْن مًييَ كيياى لييَ ٌييذ طلٍقييح فييً 

، ّمى صٍاصيييرَ فيييً عيييزن الوٍرييياًً كاًيييد  ًخاعيييًْ

 ًْخاعًى الضٍطشج الهغشافٍح على هٌطقحًاجلح ، ّم

ّهي  الضيْسٌٍي حل ائِا تٍي هٍراًً ّ ام عشخ قذ محذثد

هٍرييياًً مًيييَ ال ٌيييزان ليييذٌِن رلييي  ، مّريييح سد فعيييل 

 حضْس قْي فً الوٌطقح.

عمةى الةخغع مةغ  تحةتسذ الثالةث ويججر بالحكخ أن     
إخزةةاعو لةةجويالت السةةجن فةةي فمدةةصيغ وسةةػرية إال أنةةو 

- سيتةانيكان غيخ قادر عمى تػجيو ضخجة اسةتخاتيجية ل
،  -العةةجو لالمبخاشػريةةة مشةةح عيةةج السمةةظ تحةةتسذ األول

فمةةحلظ شةةخل  فةةي سياسةةة جج ةةجة كةةان اليةةجف مشيةةا ىةةػ 
عةةدل دول السةةجن الدةةػرية عةةغ حمنائيةةا فةةي ميتةةاني ، 
وىةةي سياسةةة تيةةجف إلةةى حخمةةانيع مةةغ الةةجعع الدياسةةي 
والعدلخا في ميتاني الةحا كةانػا  تمقػنةو لدةشػات ، فةي 

مرخ بحسالت عدلخية في ميتةاني  الػقت نندو ، قامت
فةةةي السشصقةةةة الحجوديةةةة التةةةي كانةةةت تيةةةجف إلةةةى إبقةةةاء 
ميتاني في حالة مغ عجم التػازن وإجبارىع عمى الخةػف 
مةةغ احتسةةال تػجيةةو ضةةخجة عدةةلخية أخةةخى عمةةى حةةجود 
النةةةخات ورجسةةةا خارجيةةةا داخةةةل ميتةةةاني نندةةةيا ، وكةةةان 
العشرخ الثاني فةي سياسةة تحةتسذ الدةػرية ىةػ إجةخاء 
تةةةةػغالت عدةةةةلخية متاةةةةخرة فةةةةي سةةةةػرية دثبةةةةات ر بةةةةة 
السرةةةخييغ فةةةي االحتنةةةام بسلةةةانتيع فةةةي الةةةبالد وتخىيةةة  
ادمةةةةةارات الدةةةةةػرية لمقبةةةةةػل عمةةةةةى مزةةةةةس بالدةةةةةيصخة 

 6. السرخية
وقةةج تزةةسشت ىةةحه الخصةةة اجتساعةةات رسةةسية 
مةةع الحلةةام الدةةػرييغ السجتسعةةيغ ، الةةح غ اضةةصخوا إلةةى 

ن كمسةا قامةت مج شةة تحتسذ الثالةث ، وكةاتقجيع الجدية ل
قرةج تحةتسذ و  بمجة بتسةخد  تحةخك بدةخعة لدةحقيا ،أو 

إقشةةال حلةةام ادمةةارات الدةةػرية بةةأنيع  ػاجيةةػن معزةةمة 
بج ل واحج ، أا لع يلغ ىشاك بةج ل عةغ الحلةع السرةخا 

قبةل السةيالد ، العةام الةحا أعقةة   0361عةام  حةػالي، و 
حسمةةةة النةةةخات ، وضةةةع تحةةةتسذ سياسةةةتو الجج ةةةجة حيةةةد 

حيةةث تخبخنةةا  ة ،يةح وقةةاد قةػة استاذةةافية فةةي سةػريالتشن
الشرػص أن "جسيع مػانئ جاللة السمظ كانت مميئة بلل 
خيةةخ" ، مسةةا يذةةيخ إلةةى أن السرةةخييغ أتةةػا عةةغ شخيةة  
البحةةةخ ومةةةا زالةةةػا يدةةةيصخون عمةةةى السةةةػانئ الدةةةاحمية ، 

 ،سةةار السرةةخيػن عبةةخ وادا إليةةػتيخوس بعةةج قةةادش و 

                                                                  

: Thutmose III Gabriel,R.A.,

Egypt's  of Military Biography The

, 1 st ed , United Greatest Warrior King

States ,2009, p. 191. 
6
 Gabriel,R.A., Thutmose III, p. 189.   
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  ػاعبةةخوا الشيةةخ ودخمةةف وأسةةنل نيةةخ العاصةةي إلةةى قصشةةة ،
 7.نػخاشي 

انت نػخاشي مشصقة عمى شلل مثمث ملػنةة ك  
، وشةسال شةخق حمة   ةل شساال  مةغ قصشةمغ خط متػاص

ى إيسةةار عمةةةى الصةةخف التخجةةي مةةةغ ثةةع شةةخقا  مباشةةةخة إلةة
، والعةةػدة إلةى الجشةػب التخجةي إلةةى نيةخ النةخات مشعصة، 
 السشصقة في التال  عبةارة عةغ سةيػب ويدةلشيا،  قصشة

البجو الخحةل الةح غ  شتطسةػن فةي العذةائخ والكبائةل دون 
يسةةة قوكانةةت  ،ل أعمةةى  خةةخ مةةغ التشطةةيع الدياسةةي شةةل

ذات  الديػب تاانف، جتخافية بحتة  نػخاشي لمسرخييغ
السثمث بسثابة حةاجد أمةام سةنخ الجةير السيتةاني الذلل 

واليات جشػب سػريا  واالترال الجبمػماسي والتجارا مع
الخصةةةة السرةةةخية  تسثةةةل فةةةي تجسيةةةع  اةةةان جةةةدء مةةةغف، 

ليلةةػن فةةي نػخاشةةي تحةةال، صةةج   مةةغ شةةيػخ الكبائةةل 
 فةي السشصقةة بسثابة حمناء مرخييغ ومرةجر اسةتخبارات

فقج جاء في حػليات تحتسذ الثالث أنو فةي حسمتةو ،  8
التاسةةعة عمةةى سةةػرية فةةي الدةةشة الخابعةةة والثالثةةيغ مةةغ 

ونيةةة  عيةةةجه أخزةةةع ثةةةالث بمةةةجات فةةةي أرض نػخاشةةةي 
أن  Gabriel ، ويذةةةةةيخكسيةةةةةة صةةةةةتيخة مةةةةةغ االسةةةةةالب 

تحتسذ الثالث كان مخة أخخى فةي نػخاشةي فةي محاولةة 
لتذجيع الكبائل والعذائخ الرجيقة لتذليل تحال، ودعع 
السرالل السرخية ىشاك ، فني مخحمة ما ذىة  تحةتسذ 
الثالث إلى حج محاولة إنذةاء نةػل مةغ الشطةام الدياسةي 

ختيةة  السعتةةاد لاللتدامةةات فةةي السشصقةةة ، وفةةي علةةذ الت
بيغ القائج والتابع وعج تحتسذ الثالث أن يأتي لسداعجة 
السمظ التابع إذ تعخض لميجػم ، إذ كان تحةتسذ الثالةث 
يحاول إنذةاء نةػل مةغ الايةان الدياسةي الةحا يسلةغ أن 

لتاةػن  مخمة  قصةة مرةخية فةي السشصقةة ،يلػن بسثابةة 
مرةةةةجر و جة ، ومرةةةةجر لمقةةةةػة البذةةةةخية ، بسثابةةةةة قاعةةةة

لالستخبارات ، فقج أشارت حػليات تحتسذ الثالث   إلى 
وجةةػده فةةي نػخاشةةي فةةي الحسمةةة الثالثةةة عذةةخة  وجمةة  

فقةةج نرةة   Olmstead مشيةا أسةةخى وغشةائع ووفقةةا  لةةة 
تحةةتسذ الثالةةث تةةاكػ مماةةا  عمةةى نػخاشةةي فةةي الحسمةةة 
الثالثة عذخة مػضع الحج ث  ليلػن حميف تابع مةجعػم 

                                                 
7
 Gabriel,R.A., Thutmose III, p. 189 . 

8
 Gabriel,R.A., Thutmose III, p. 190. 

جةاء ذلةظ بة في السشاش  الدةػرية ، و الخقامشو لسسارسة 
 9.  انطخ أسنل( EA 51في الخسالة 

وحخوثل األدلت األثشٌت على وجىد الولك ححخوس 

 الثالث فً ًىخاشً فٍوا ٌلً :

 مغ رسائل تل العسارنة : EA 51رسالة  -0
عثخ عمى ىحه الخسالة ضسغ الخسائل التةي عثةخ       

ومحنػضةة فةي  عمييا  في تل العسارنة بسحافطة السشيةا ،
 VATألسانيةةا ، بةةخقع  -ببةةخليغ  متحةة، فػرد خازيةةاتير

، وتؤرخ إلى عيج أمشحت  الخابع  إخشةاتػن( ،  00559
وىي مخسمة مةغ أدو نيةخارا ممةظ نػخاشةي إلةى أمشحتة  

 10الخابع .
    : 12التخجسةة -              :   11الةشقر  -

: إلةةى الذةةسذ ، السمةةظ ، 8-0الػجةةو األمةةامي لمػحةةة :
                                                 

9
-2111سػرية الدياسي ذاسٌخ ُْسصد كلٌٍغل :   

. ؛ فاروق اسساعيل : مسماة 001ق.م، ص 211
نخذي في السرادر األكجية والسرخية القجيسة ، ص 

42-43. 
Donald,R., The Wars in Syria and 
Palestine of Thutmose III : Culture and 
History of the Ancient Near East,p. 81. 
, Drower,M.S., Syria c. 1550-1400 
B.C. , P. 458. ; Olmstead,A.T., History 
of Palestine and Syria to the 
Macedonian Conquest, New York . 
London, 1931, pp. 137-138. ; 
Gabriel,R.A., Thutmose III: The Military 
Biography of Egypt's Greatest Warrior 
King, 1 st ed , United States ,2009, p. 

189 
10

 Moran,W.L., The Amarna Letters , p. 
122. ; http://oracc.museum.upenn.edu 
/cdli/ p271215/image (accessed Dec 
5,2020 - 12:00am). 
11

معجل عغ :    
http://oracc.museum.upenn.edu/cdli/P2
71215/image(accessed Dec 5,2020 - 
12:00am). 
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، ممظ بالد مرخ رسالة مغ أدو نيةخارا ، خادمةظ   سيجا
أنا أركع عشج أقجام سةيجا ، أنطةخ عشةجما جعةل مةغ خبةخ 
رل  مشخ بيا( ممةظ مرةخ ، جةجك تةاكػ ، جةجا مماةا  فةي 
نػخاشي وضع الديت عمى رأسو ، وقال ما يأتي : " ىحا 

ىػ وضةع  ]وعمى رأسو[ىػ الحا ممظ مرخ جعمو مماا ، 
ىةػ أعصةى لةة. اآلن،... الػجةو  ]سةػف[أحةج ]ال[ ]الديت[

تاكػ، جةجا... واآلن يةا  ]...[: و04-0الخمني لمػحة :
كتةةة  إلةةةيص بخرةةةػص عقةةةج [وممةةةظ خةةةاتي]..[ سةةةيجا..
رقةةع ومػاثيةة  السعاىةةجة  ]لقةةج رفزةةت[ سةةيجا ]معاىةةجة

، واآلن ، ليةةت  ]سةةيجا[ممةةظ مرةةخ ،  ]مازلةةت خةةادم[و
عةل نعيةج بالن[ سةػف ]سةمصتو[إليشا ، وإلةى ]يأتي[ سيجنا 
الدةشة ،  ]ىةحه[وإلةى سةيجنا فميتةو يخةخج إليشةا ] األراضةي

، سةتججىع أوفيةاء فةي خةةجمة  ]في ذلظ[ليتظ ال تتياون 
 بشندةو[ سةةةةةةيجا حةةةةةقا  ، وإن لع  خيةةةةةج سيجا السةةةةةجئ

، فميخسةةل سةةيجا واحةةجا  مةةغ مدتذةةارية مةةع قػاتةةو ومةةع ]
 عخجاتو ... 

... ، : سةةةةةةةةةةةيجا ......06-05جانةةةةةةةةةةة  المػحةةةةةةةةةةةة : 
 .......سيجا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                  
12
 Moran,W.L., The Amarna Letters , p. 

122. 

خةةةةتع تحةةةةتسذ الثالةةةةث مةةةةغ مج شةةةةة خةةةةان  -1
 شيخػن :

( يسثةةل خةةتع جعخانةةي الذةةلل ، 0 الذةةلل رقةةع   
دة القاشةةاني السرةةخا ذات لةةػن أزرق ، امرةةشػل مةةغ مةة

 0الخشجق رقع مج شة خان شيخػن ،  تع العثػر عميو في
عرةخ والتةي تةؤرخ إلةى ال Dفي الجدء التخجي في الصبقة 

، مشقةةػش عمةةى قاعجتةةو داخةةل إشةةار بيزةةاوا  الحج ةةجا 
 Mn xpr   تقخأ    عالمات ىيخوغميفيةالذلل 
Ra  ، لمسمةظ السرةخا تحةتسذ الثالةث  التتػيجوىػ اسع

ثةخ عميةو فةي ع   يالجعخانةالخةتع ، والشسػذج السساثل ليحا 
13. تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل الييػديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

                                                 
13
 du Mesnil du Buisson.,Une 

campagne de fouilles à Khan 

Sheikhoun, P. 184. ; Ronald J. 

Leprohon.,The Great Name: Ancient 

Egyptian Royal Titulary,Atlanta,2013, 

= p. 99. ; Comte du Mesnil du Buisson, 

Compte rendu sommaire d'une mission 

à Tell el-Yahoudiyé; Bulletin de 

l'InstituT Français d'Archéologie 

orientale, t. XXIX, p. 172, fig. 27, et pl. 

VII, 4.  
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يحسل اسع السمظ تحتسذ الثالث  ( ختع جعخاني0الذلل رقع 

 شيخػن مغ خان 
 du Mesnil du Buisson Comte.,Uneنقال عغ :

campagne de fouilles à Khan Sheikhoun,Fig. 
10: 5. 

 

ختع السمظ تحتسذ الثالث مغ تل  -2
 سػكاس :

سةةع شةةػل ،  0.7( خةةتع جعخانةةي  أبعةةاده 1 الذةةلل 
تحسةل ،   TS 4047 سةع عةخض ، ومحنةػم بةخقع 0.1
 قاعجة نقذا  بالخط الييخوغميني داخل إشار عبةارة عةغال

 mn xpr ra  داخةةل خخشةةػش وىةةػ اسةةع
لمسمةةةةظ تحةةةةتسذ الثالةةةةث ، وإلةةةةى اليدةةةةار مةةةةغ  التتةةةةػيج

أوجةات عمةى وججػاره عيغ  Imn Ra الخخشػش مشقػش

 Nb  .14 ىيئة التاج األحسخ وفي األسنل عالمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14
 Buhl, M.L., Sūkās VII:The Near 

Eastern Pottery,P.86. 

 
( ختع جعخاني يحسل اسع السمظ تحتسذ الثالث 1الذلل رقع 

 تل سػكاس مغ 
 ,.Buhl, M.Lنقال عغ :                                  

Sūkās VII,Fig XXVI:532. 

ًقش الحولت الخاسعت على سىسٌت هي صالت  

 حىلٍاث ححخوس الثالث بوعبذ الكشًك :

ىةةةةحا الةةةةشقر عمةةةةى الجةةةةجار الذةةةةسالي لرةةةةالة         
الحػليةةات التخجيةةة فةةي معبةةج الاخنةةظ ،  ويذةةيخ إلةةى أن 
نػخاشةةي كانةةت مةةغ السشةةاش  التةةي أخزةةعيا تحةةتسذ 

 15. الثالث وأخح مشيا أسخى وغشائع
  : 05 الشقر

                                                 
63
-5111ذاسٌخ صْسٌح الضٍاصً ُْسصد كلٌٍغل :  

  .661، ػ ق.م511

Urk IV, p. III. ; Drower,M.S., Syria c. 

1550-1400 B.C. , P. 458. ; 

Olmstead,A.T., History of Palestine 

and Syria , p. 137. 
64

 هعذن عي :   

Urk IV, pp. 704-705, 31-32. ; 

http://sith.huma- 

num.fr/karnak/5230?fbclid=IwAR 

1nUUYJApax9sMzIduI5IBp3AIeWYx

6-Z8hiWmBr_-Z_MUAScoDOISePR4. 
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 : 06 التخجسة
ىا ىػ ذا جاللتو كان في أرض ،   23العام 

استػلى جاللتو ،  ]نخة في حسمتو التاسعة السط[ زاىي 
وأىالي بالد أخخى كانت في إقميسيا ،  عمى بمجة نػخاشي

قائسة السجن التي تع ، وقج أخزعيع جاللتو جسيعا  
بمجان ،  وثالثة بمجان  االستيالء عمييا في ىحا العام  :

األسخى الح غ ، التي تع إخزاعيا في إقميع نػخاشي 
ا الخجال الح غ أم،  أحزخىع جاللتو مغ ىحه البالد ..

وىع الح غ سمسػا ومعيع  81ساقيع أسخى فعجدىع 
عخجة  04جػادا  و  31نداؤىع وأوالدىع ...... ثع 
وأواني ذى  وحمقات مغ ، متذاة بالنزة والحى  

و نية مغ الحى  مغ ،  قجات 7دبشا و 41الحى  وزنيا 
 دبشا 042ىحه البالد ، ىحا إلى أواني مغ النزة وزنيا 

م وقرج خ وجسذت وأسمحة مغ كل أنػال ونحاس خا ،
 ماشية صتيخة 31ثػرا  و  215الخذ  السختم، ، و 

حسار ،  61ماشية صتيخة أخخى و  41بيزاء  و 
وكخاسي عجة مغ ، وخذ  كثيخ مغ خذ  "ثاجػ" 

الخذ  األسػد وخذ  الخخوب ، ىحا إلى أعسجة سخادق 
مشسقة بالجسذت ، ومخصعة باألحجار الثسيشة ، وكحلظ 

 ل نػل جسيل مغ خذ  ىحه البالد .ك
نقر الحسمة الثالثة عذخة عمى سػرية مةغ  -4

 صالة حػليات تحتسذ الثالث بسعبج الاخنظ :
ىةةحا الةةةشقر مدةةجل عمةةةى الجةةجار الذةةةسالي 
لرالة الحػليات التخجية في معبج الاخنظ ، ويذةيخ إلةى 
وجػد تحةتسذ الثالةث فةي مشصقةة نػخاشةي وأخةح مشيةا 

 18 أسخى وغشائع .

                                                 
67
 .226، ػ 2جـ هصش القذٌوح ، صلٍن حضي :  

BAR II, §§ 489-490 ,P. 205.    
63
-5111ذاسٌخ صْسٌح الضٍاصً ُْسصد كلٌٍغل :  

  .661، ػ ق.م511

Urk IV, p. III. ; Drower,M.S., Syria c. 

1550-1400 B.C. , P. 458. ; 

Olmstead,A.T., History of Palestine 

and Syria , p. 138. 

معاس إلى مى  Olmsteadهي الهذٌش تالزكش ٌُا مى 

اللولح ال ال ح عغشج لرلروش ال ال  على صْسٌح 

ق.م ّعِذخ ّجْدٍ للوشج ال اًٍح 6243كاًد عام 

ْ على عشط فً ًْخاعً ّذٌصٍة هل  جذٌذ ُْ ذاك

 ًْخاعً .

 : 19 لشقرا

 
 :20 التخجسة

الدشة الثامشة والثالثػن تأمل : سار جاللتو 
قج ، إلى بالد زاىي في حسمتو الثالثة عذخة السطنخة 

أخزعع جاللتو بمجة ...... ىحا إلى البالد التي في إقميع 
قائسة التشائع التي أحزخىا جير جاللتو مغ ، نػخاشي 

 أرض نػخاشي : 
وعخجات .... ، خسدػن أسيخا  .... وخيال  .

  حخجية( مرنحة بالحى  والنزة ومجيدة بأسمحتيا ، 
ىحا إلى الح غ استدمسػا في إقميع نػخاشي مع زوجاتيع 

 وأوالدىع .
الػجةةةػد السرةةةخا فةةةي نػخاشةةةي إبةةةان فتةةةخة  -ب

-0343حلةةةةةةةةع السمةةةةةةةةظ أمشحتةةةةةةةة  الثةةةةةةةةاني  
 ق.م(:0308

عتمةةى السمةةظ أمشحتةة  الثةةاني العةةخش السرةةخا خمنةةا  ا    
ويذةةيخ عبةةج العديةةد صةةالل أن  تسذ الثالةةث ،ألبيةةو تحةة

نرةةةةػص أمشحتةةةة  الثةةةةاني تذةةةةيخ أنةةةةو تنقةةةةج السشةةةةاش  
بجاية تػليو الحلع ثةػرة ت شيج، فقج  21الذسالية مختيغ

شةةاممة لةةبالد الشيةةةخيغ وميتةةاني وفيشيكيةةةا ، ولاةةغ واجةةةو 
امشحتةة  الثةةاني ىةةحا الخصةةخ ببدةةالة ونخةةػة ورثيسةةا عةةغ 

 . 22اعجائو والجه ، فقاد جيػشو بشندو ، وىدم
                                                                  

Olmstead,A.T., History of Palestine 

and Syria , p. 138. 
19

Urk IV, pp. 716-717,87-88. ; 

http://sith.huma- 

num.fr/karnak/5230?fbclid=IwAR 

1nUUYJApax9sMzIduI5IBp3AIeWYx

6-Z8hiWmBr_-Z_MUAScoDOISePR4. 
21
 .224، ػ 2جـ هصش القذٌوح ، صلٍن حضي :  

BAR II, §§ 507-508 ,P. 209.  
26
: 6الغشق األدًى القذٌن ، جـعثذ العزٌز صالح :  

  .567، ػ  هصش ّالعشاق

Olmstead,A.T., History of Palestine 

and Syria , p. 155. 
22
، ػ  : فً ذاسٌخ هصش القذٌندمحم علً صعذهللا  

237-233. 
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أن وفاة تحةتسذ  Gabrielوفي ىحا الدياق يذيخ      
ل ثػرة بيغ بعس ادمارات الدػرية الثالث أدت إلى انجال

مةةخة أخةةخى تحخكةةت بدةةخعة الثةةاني  أمشحتةة مسةةا جعةةل ، 
، يخبخنا أمشحتة   ي العام التاسعفنالخسادىا ، ووحذية 

 يشةامغ مشصقةة نػخ أسيخا   04161  أنو اقتمع وتخحيل 
سيتةاني قةج دعةع ، وييسشا ىشا ما إذا كان السمةظ ال جىاوح

 ؟ ىةةحه الثةةػرات كصخيقةةة الختبةةار السمةةظ السرةةخا الجج ةةج 
ستو في اومع ذلظ ، فسغ السخجل أن سخعة أمشحت  وشخ 

قسةةةع الثةةةػرات إلةةةى جانةةة  القمةةة  الستدا ةةةج بذةةةأن نػايةةةا 
سيتاني إلةى إرسةال وفةج إلةى مرةخ سمظ الالحيثييغ دفع ال
أرسل ممظ ميتاني ، عمى األرجل ،  سالم وعخض اتناقية

" ، أا  ، وفةةةجا  إلةةةى مرةةةخ "بسقتخحةةةات األخةةةػةسػشةةةتار 
تةع إبةخام معاىةجة  ، وأخيخا   التحال، ونبح األعسال العجائية

 23.في الشياية بيغ الجولتيغ بعج وقت قريخ
وتتسثل األدلة األثخية عمى وجػد السمظ أمشحت  

 الثاني في نػخاشي فيسا  مي :
لػحة مسفيذ الخاصة بأمشحت   نقر -

 الثاني :

ثخ عمى ىحه المػحة في قخية كػم الخجيع بسش، ، ع   
، ويبمغ إرتناعيا  وىي مرشػعة مغ حجخ الاػارتديت

فة دفغ السمظ م ، كانت تدتخجم كتصاء لتخ  1874
 JEبخقع ومحنػضة بالستح، السرخا  ، شيذش  األول

سيػتيغ ا  ألحجاث الحسمتيغ األوتحسل نقذ،  86763
22 . مشحت  الثانيأل

 

 

 

 

 

                                                 
23

 Gabriel,R.A., Thutmose III: 

The Military Biography of Egypt's 

Greatest Warrior King, 1 st ed , United 

States ,2009, pp. 203-204. 
24
 Pasquali, S., Topographie 

cultuelle de Memphis v. 

1a: Corpus. Temples et  

principaux quartiers de la XVIIIe 

dynastie ,Montpellier: Université Paul 

Valéry , 2011, pp. 13-14. 

 الٌقش
23
 : 

 
الخشجوت

26
 :  

بعج أن ضخب قمبو   ، جاء جاللتو إلى مسفيذ       
قائسة ، وكل البمجان تحت ححائو  في كل البالد األجشبية

أخػة  016أمخاء رتشػ  التشائع التي أخحىا جاللتو :
،  04111الذاسػ  2511العبيخو ،  068األمخاء 

 04161سلان إقميع نػخاشي  25211الحػريػن 
الػجػد السرخا في نػخاشي إبان فتخة  -جة

-0308  حلع السمظ تحتسذ الخابع
 : ق.م(0301

ارتقةةى السمةةظ تحةةتسذ الخابةةع العةةخش السرةةخا خمنةةا       
البيو أمشحت  الثةاني ، ولجةأ فةي سياسةتو الخارجيةة إلةى 
وسيمتيغ ، فةاتبع فةي بجايةة عيةجه سياسةة القةػة ، حيةث 

ز مةةغ عيةةجه يذةةيخ إلةةى أنةةو قةةاد جشةةػده وحقةة  وجةةج نةة
 27. انترار كبيخ عمى نياريشا  ميتاني( التعدة

     
 
 
 

                                                 
25
 Urk IV, PP. 1308-1309, 29-30. 

26
 E Edel,E., Die Stelen Amenophis' II. 

aus Karnak und Memphis mit dem 

Bericht über die asiatischen Feldzüge des 

Königs , pp. 135-136,120-123:M. 

29,123:M. 30. 
27
، ػ  فً ذاسٌخ هصش القذٌندمحم على صعذهللا :  

هولكح ًخغً فً : . ؛  فاسّق اصواعٍل 233
،  . 54ػ  الوصادس األكذٌح ّالوصشٌح القذٌوح ،

، ػ  ذاسٌخ صْسٌح الضٍاصًُْسصد كلٌٍغل : 

662 . 
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وجعةةةج أن ثبةةةت أركةةةان حلسةةةو واسةةةتقخ الدةةةالم فةةةي       
دولتةةو ، اتجةةو إلةةى تحقيةة  الذةة  الثةةاني مةةغ سياسةةةتو 
الخارجية وذلظ لزسان الدةمع فةي الذةخق األدنةى بدةب  

ة اسةةتقخار األحةةػال إدراك كةةل مةةغ مرةةخ وميتةةاني بأىسيةة
الدياسية بيشيسا وأثخه عمى تجارتيسةا البخيةة فةي أسةػاق 
الذةةخق األدنةةى ، عةةالوة عمةةى شةةعػر كةةل مةةغ الةةجولتيغ 
وخاصة ميتاني ببػادر الخصخ مغ أشسال دولة خاتي في 
 سةةيا الرةةتخى التةةي أمةةجت أشساعيةةا إلةةى النةةخات األعمةةى 
وإلةةى شةةسال سةةػريا ، ورأت كةةل مةةغ مرةةخ وميتةةاني ان 

الرجاقة والتقارب بيشيسا يحج أشسال خةاتي  ثي  روابطتػ 
 28. أفزل تجعيع لمرجاقة ىػ رجاط السراىخة، و 
فقةةج شةةيج عيةةج السمةةظ تحةةتسذ الخابةةع زواجةةو مةةغ      

-0311األميخة السيتانية ابشة السمظ " ارتاتامةا " حةػالي 
مةةغ  EA 29ق.م وجةاء ذلةظ فةةي الخسةالة رقةةع  0271

يجةةة مباشةةخة ليةةحا الةةدواج وكشت، 29 رسةةائل تةةل العسارنةةة
الدياسةةةي يالحةةةا انتيةةةاء الحسةةةالت العدةةةلخية لتحةةةتسذ 
الخابع ضةج ميتةاني فةي  سةيا ، وجةاءت ىةحه األميةخة إلةى 
مرخ في حاشية مغ الشداء السيتانيةات ، وأشمة  عمييةا 
األسع السرخا " مػت أم ويا " وأصبحت إحجى الدوجات 

 ثالةةةثأمشحتةةة  ال لتحةةةتسذ الخابةةةع وأم خمينتةةةوالخئيدةةةات 
30. 
والجج خ بالحكخ ىشا أنو تع في سياق ىةحه السرةاىخة     

تشطيع الحجود السذتخكة بيغ مرخ وميتاني في سػرية ، 
كسا أنيا ضمت ثابتة خالل العقةػد التاليةة ، وكانةت حةجود 
مشةةاش  الدةةيادة السرةةخية تستةةج فةةي السشةةاش  الدةةاحمية 
أكثةةةخ مةةةغ الجاخميةةةة ، وتذةةةسل أوجاريةةةت ومشصقةةةة سةةةيل 

                                                 
23
: 6الغشق األدًى القذٌن ، جـعثذ العزٌز صالح :  

 . 569، ػ 2162القاُشج ،  ، هصش ّالعشاق
29
لوصادس هولكح ًخغً فً افاسّق اصواعٍل :  

؛ دمحم علً  . 54 ػ،األكذٌح ّالوصشٌح القذٌوح

، ػ  الراسٌخ الضٍاصً للولكاخ فً هصشصعذهللا : 

673 ..  
51
، ػ  فً ذاسٌخ هصش القذٌندمحم على صعذهللا :  

، األدًى القذٌن  الغشق. ؛ عثذ العزٌز صالح : 239

 .569ػ 

Wolf,W., Zwei Beiträge zur Geschichte 

der 18. Dynastie,p. 98f . ; Newberry., 

Akhenaten's eldest son-in-law 

'Ankhkheprure',p. 82f. 

قةادش وأمةػرو ، فةي حةيغ بقيةت تػنية  وقصشةة حسز و 
 31. وكحلظ نػخاشي ضسغ مشاش  الشنػذ السيتاني

الػجػد السرخا في نػخاشي إبان فتخة حلةع  -د
 ق.م( :0261-0301السمظ أمشحت  الثالث  

أدت جيػد الشر، األول مغ األسخة الثامشةة عذةخة      
إلةةةى أن بمتةةةت خيةةةخات مرةةةخ وثخاوتيةةةا فةةةي بجايةةةة عيةةةج 

  الثالث مبمتا  لع تبمتو مغ قبةل ، لةيذ فقةط عةغ أمشحت
شخيةة  الزةةخائ  واالسةةتتالل الةةجاخمي ، والتشةةائع والجةةدى 
مةغ الخةةارج ، بةل وألن الجولةةة قةةج وشةجت سةةيصختيا عمةةى 
عر  التجارة البخية في الذخق ، وأزادت أسةاشيميا فةي 
البحةةخيغ األحسةةخ والستػسةةط ، واسةةتخجمتيا أداة لمخخةةةاء 

البحةةخ والدةةػاحل ولتػسةةيع اترةةاالتيا التجةةارا ولتةةأميغ 
بجيخانيةةا ، وقةةج حسمةةت شةةخق البةةخ والبحةةخ اآلمشةةة أفػاجةةا  
مغ التجار والدنخاء والخسل واددارييغ والدوار مغ مرخ 

عغ أفػاج األرقاء والجػارا ، وضل ىةؤالء  وإلييا ، فزال  
جسةةةيعيع مةةةغ أدوات التبةةةادل والتقةةةارب الثقةةةافي والمتةةةػا 

شيةةا وجةةيغ جيخانيةةا ، وتختبةةت عمةةى والنشةةي والرةةشاعي بي
ذلظ كمو بالشدبة لسرخ نتائج شيبة وأخخى غيخ مدتحبة 

اتدةال  فةاق السرةخييغ الساديةة -، فسغ الشتةائج الصيبةة 
خنةةت حةةجة الشداعةةةات -والناخيةةة واسةةتحبػا حيةةاة الدةةالم
انتذةخت حزةارتيع فةي -العشرخية بيةشيع وجةيغ جيةخانيع 

 32.الذام وجالد السيتان
مشحتةة  الثالةةث عيةةجه بسطةةاىخ النتةةػة التةةي بةةجأ ا      

التةةةي بةةةجأ بيةةةا عيةةةج أبيةةةو ، فخخجةةةت جيػشةةةو فيجػلةةةة 

                                                 
56
هولكح ًخغً فً الوصادس فاسّق اصواعٍل :  

؛  .21، 57-54ػ  األكذٌح ّالوصشٌح القذٌوح ،

مخثاس دهغق ّتالد مب فً سصائل فاسّق اصواعٍل : 
 .49، ػ  العواسًح

Trevor,B., Letters of the Great Kings of 

the Ancient Near East: The Royal 

Correspondence of the Late Bronze 

Age ,pp. 18-19. 
52
: 6الغشق األدًى القذٌن ، جـ عثذ العزٌز صالح :  

. ؛ دمحم علً صعذهللا : 521، ػ هصش ّالعشاق 

 .37هصش ، ػ  الذّس الضٍاصً للولكاخ فً

Frankfort, The Art and Architecture of 

the Ancient Orient, 4
th

 ed ,New York, 

1985, pp. 148-149. ; Montet,P., Le 

Reliques de L'Art Syrien dans L'Egypt 

du Novuel Empire , Strasbourg,1937,p.  
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تنتيذية إلى سػرية ، وكانت األمػر فةي غةخب  سةيا قةج 
استتبت ولةع يعةج ىشةاك مةغ تحجثةو نندةو بةالخخوج عمةى 
الحلةةع السرةةخا أو الكيةةام بتمةةظ الثةةػرات التقميجيةةة عشةةج 

ظ السيتةةةاني مجيةةةئ ممةةةظ جج ةةةج فةةةي مرةةةخ ، وكةةةان السمةةة
شةةػتخانا الثةةاني قةةج جةةاء إلةةى العةةخش السيتةةاني بعةةج تةةػلي 
أمشحتةة  الثالةةث بعةةام واحةةج أو أقةةل مةةغ ذلةةظ ، وكةةان فةةي 
تمظ النتخة الشنػذ السرخا فةي سةػرية  بمةغ قستةو ، فنةي 
جعةةخان زواج السمةةظ أمشحتةة  الثالةةث مةةغ السماةةة تةةي فةةي 

 33. و أعمغ أن حجوده ترل حتى نيخيشابجاية حلس
قج وصمت العالقةات بةيغ مرةخ وميتةاني بة عتالء و       

شػتخانا العخش أفزل درجاتيةا ، فقةج أرسةل إحةجى بشاتةو 
وىةي جيمػخيبةةا لتاةةػن زوجةةة لمسمةةظ أمشحتةة  الثالةةث فةةي 
العام العاشخ مغ حلع األخيةخ ، وكةان شةػتخانا بارعةا  فةي 
إدارتةةةو وقػتةةةو ، حيةةةث انتةةةدل مةةةغ الحثيةةةيغ بةةةالد إشةةةػصا 

جى السمةظ أمشحتة  الثالةث شةعػرا ، وخم  ذلةظ لة ةالجبمي
باالشسئشةةةةةةان ، وانرةةةةةةخف إلةةةةةةى األعسةةةةةةال السعساريةةةةةةة ، 
ومسارسةةة الحيةةاة اليادئةةة الالليةةة ، وعةةغ نػخاشةةي فقةةج 

تحةةتسذ لمدةةيادة السيتانيةةة مشةةح عيةةج اسةةتسخت خاضةةعة 
 34. الخابع
وجعةةج مةةػت شةةػتخانا الثةةاني شةةيجت مسماةةة ميتةةاني       

، ا تيةةةارا  معاديةةةا  اضةةةصخابات ، وذلةةةظ ألن الحثيةةةيغ كػنةةةػ 
دبخوا مؤامخة اغتيال وريث العخش أرتذسارا ليرل تذختا و 

السػالي ليع إلى الحلع ، ولاغ تذخاتا أنقم  ضجىع ، بل 
ذ أرسةةةةل ابشتةةةةو وأعةةةةاد تػشيةةةةج العالقةةةةات مةةةةع مرةةةةخ ، إ

مشحت  الثالث استجابة لصم  النخعةػن تادوخيبا زوجة أل
مةةى السرةةخا ، وكتةة  لمنخعةةػن رسةةائل تعلةةذ حخصةةو ع

 الةةةدواج ولةةةع  ةةةجوم EA17,19-25العالقةةةات الػثيقةةةة 
 35أمشحت  الثالث .سػى سشػات قميمة ، إذ مات 

                                                 
55
، ػ فً ذاسٌخ هصش القذٌن دمحم علً صعذهللا :  

242. 
52
اخثاس دهغق ّتالد اب فً فاسّق اصواعٍل :  

فاسّق اصواعٍل : ؛  .71، ػ  سصائل العواسًح

ً فً الوصادس األكذٌح ّالوصشٌح القذٌوح هولكح ًخغ
. ؛ دمحم علً صعذهللا : فً ذاسٌخ هصش 21 ػ ،

 .242القذٌن ، ػ 
53
دمحم علييً صييعذهللا : الييذّس الضٍاصييً للولكيياخ فييً  

اخثاس فاسّق اصواعٍل : . ؛  635-632هصش ، ػ 
؛  .71، ػ  دهغييق ّتييالد اب فييً سصييائل العواسًييح

 إلةةةى أن األميةةةخ الحثةةةي  EA17تذةةةيخ الخسةةةالة     
أمشحتة  الثالةث كةان يذةغ شػجيمػليػما مشةح أواخةخ عيةج 

حخوجا  بتاميف مغ أبيو عمةى ميتةاني وقةج ترةجى تذةخاتا 
يخه أمشحتة  الثالةث أنةو إلى اليجػم الحثي وكت  إلى ص

لع يلغ ىشةاك واحةجا  مةشيع عةاد إلةى بةالده ، وأرسةل إليةو 
جدءا  مغ االسالب التي غشسيا ، وجسػت أمشحتة  الثالةث 

قصعةةةت العالقةةةات مةةةع ان هفةةةي عيةةةجو العةةةخش و ابشةةةتةةةػلى 
 36. ميتاني
أمشحتةة   ندةةتخمز مةةغ ذلةةظ أنةةو مةةع بجايةةة عيةةج      
تخت  عمى ذلظ و حل الدالم بيغ مرخ وميتاني ، الثالث 

الدةةالم انتعةةاش السشةةاش  الدةةػرية ، وسةةاد فييةةا اليةةجوء 
واالستقخار ، بل وانرخفت إلى تحدةيغ أوضةاعيا بكيةادة 
الدةةةالالت السحميةةةة الحاكسةةةة فييةةةا ، وكةةةان مةةةغ ىةةةؤالء 
الحلةةةام السحميةةةػن تةةةاكػ فةةةي نػخاشةةةي ، وكةةةان الحلةةةام 
التةةابعػن لسيتةةاني ، يحلسةةػن إمةةارات قائسةةة عمةةى مج شةةة 

ية  عاصسة( ومشاش  صتيخة محيصة بيةا ، وي دةسل مخكد 
ليةةع ب قامةةة عالقةةات خارجيةةة خاصةةة بيةةع ، بذةةخط أن ال 
تتشةةاقس مةةع يسةةيغ الةةػالء لمسمةةظ السيتةةاني ، وجةةحلظ فقةةج 
مارس ىؤالء الحلام السحميػن استقالال  ذاتيا  ، باسةتثشاء 
، الحةةاالت التةةي ت سةةذ فييةةا مرةةالل السمةةظ السيتةةاني ، 

مظ السيتاني ىػ الدةمصة العميةا التةي تبةت وىلحا فاان الس
في القزايا ، وكان مغ واجبةات الحةاكع التةابع لةو تقةجيع 
الجعع العدلخا لو ، كحلظ إرسال اليجايا والجدية وإشعام 

 37. النخق العدلخية السيتانية

                                                                  

 ػ الوصيادس ،هولكيح ًخغيً فيً فاسّق اصواعٍل : 

21. 
54
اخثاس دهغق ّتالد اب فً فاسّق اصواعٍل :  

 .71، ػ  سصائل العواسًح

ٌغٍش دمحم علً صعذهللا فً ُزا الضٍاق مى الول  

ذغشاذا حٌٍوا ُاجوَ الل ٍْى تقٍادج األهٍش عْتٍلٍْها 

، اصرعاى تصِشٍ الول  اهٌلرة ال ال  الزي معاًَ 

 تهٍْط سدخ الخاذٍي على مدتاسُن .

، ػ  فً ذاسٌخ هصش القذٌن علً صعذهللا : دمحم

242 . 

Aldred,C., Akhenaten, Pharaoh of 

Egypt, London,1968,p. 171. 
57
اخثاس دهغق ّتالد اب فً فاسّق اصواعٍل :  

. ؛ ُْسصد كلٌٍغل : 71، ػ  سصائل العواسًح

 .663-662، ػ  ذاسٌخ صْسٌح الضٍاصً
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وحخوثل األدلت األثشٌت على وجىد الولك أهٌحخب 

 الثالث فً ًىخاشً فٍوا ٌلً :

ش يحسل اسع السمظ أمشحت  بقايا خخشػ  -0 
 الثالث مغ تل سػكاس :

عمى أمشحت  الثالث ( يسثل بقايا خخشػش 3 الذلل رقع 
شقنة مرشػعة مغ حجخ األسةتياتيت ذو المةػن األبةيس 
وجيةةةا  ثةةةار لتةةةدجيج ذو لةةةػن أخزةةةخ فةةةاتل  ، أبعادىةةةا 

سع إرتنال ،  0.5سع عخض ،  0.0سع شػل ،  0.07
، بقايةةا اريخ الحنةةائخ وفقةةا  لتقةة TS 510ومحنةةػم بةةخقع 

 mAat الخخشةةػش عمةةى الذةةقنة  عبةةارة عةةغ السعبةةػدة
أن ىةةةحا  Buhl ويذةةةيخ nb جالدةةةة عمةةةى عالمةةةة 

    nb mAat raيعصةي اسةع  ، الخخشةػش كلةل 
 53 .وىػ المق  الشدػجيتي لمسمظ أمشحت  الثالث 

 
عمى السمظ أمشحت  الثالث  قايا خخشػشب( 3الذلل رقع  

 شقنة مغ االستياتيت مغ تل سػكاس 
 .Buhl, M.L., Sūkās VII,Fig XXVI:533نقال عغ : 

الػجػد السرخا في نػخاشي إبان فتخة  -ه
-0261حلع السمظ أمشحت  الخابع  

 ق.م( :0244
تػلى أمشحت  الخابع الحلع في ضخوف كانت فييا       

مةةغ شةةخاز تحةةتسذ مرةةخ فةةي أمةةذ الحاجةةة إلةةى رجةةل 
تتصمةةة   فاانةةةت ضةةةخوف ادمبخاشػريةةةة السرةةةخيةالثالةةةث 

جشةةةجيا  يدةةةتصيع أن يخةةةخج إلةةةى أشةةةخاف دولتةةةو لصسأنةةةة 
السةةػاليغ لةةو والحةةج مةةغ أشسةةال خةةاتي ، و شةةػر الةةح غ 
أغةةةةخوا ضةةةةعاف الشنةةةةػس مةةةةغ حلةةةةام الةةةةجويالت بالعسةةةةل 

  39. لرالحيع
واخخ عيج السمظ وكسا تع ذكخه أعاله بجأ الخمل في أ    

ج واشتج تجىػر الشنػذ السرخا فةي عيةأمشحت  الثالث ، 
                                                 

38
 Buhl, M.L., Sūkās VII,p.p. 86, 121-

122. ;  Drower,S.M., Syria 1550-1400B, 

p. 467. 

دمحم علً صعذهللا : الذّس الضٍاصً للولكاخ فً هصش 

 .679-673، ػ 
59
 .247،  : فً ذاسٌخ هصش القذٌندمحم علً صعذهللا   

، الحا انرخف إلةى دعةػة الػحجانيةة  ابشو أمشحت  الخابع
عيةةج اخشةةاتػن بسةةج  ةةج الرةةجاقة الذةةخق  اسةةتقبل حلةةامو 

بةةيغ  ، وخاصةةة الرةةجاقة والخ بةةة فةةي اسةةتسخار عالقةةات
شالبةةا  اسةةتسخار تػشةةخاتا الخشةةاتػن  مرةخ وميتةةاني فأرسةةل

-EA25  انةةةت مةةةع أبيةةةو بةةةل وأفزةةةلالعالقةةةات كسةةةا ك
29).40 
ولاغ سةخعان مةا تبةجل الػضةع ، وجةجأت العالقةات        

تقةةةال بةةةيغ مرةةةخ وميتةةةاني تنتةةةخ ، ثةةةع انقصعةةةت قبيةةةل ان
، وجةةحلظ انندةةل السجةةال أمةةام اخشةةاتػن إلةةى أخةةت  تةةػن 

الحثيةةيغ لمتنةةخل لمقزةةاء تةةجريجيا  عمةةى مسماةةة ميتةةاني ، 
ميةةةةةةخ الحثةةةةةةي فنةةةةةي ىةةةةةةحه اآلثشةةةةةاء بةةةةةةجأ  بةةةةةخز دور األ

شػجيمػليػما األول الحا كان  شتقةل مةغ حةخب إلةى حةخب 
دعةةةادة تػشيةةةج مسماةةةة أبيةةةو ، ومشةةةح بجايةةةة حلسةةةو مماةةةا  

ق.م( احتةةةل السعةةةابخ الجشػجيةةةة 0224-0264 حةةةػالي 
كةةةةخكسير، دويالتيةةةةا   السؤديةةةةة إلةةةةى سةةةةػرية ، وحةةةةارب

 (ومػكير، وأوجاريت، ونػخاشةي، ونيةا، وقةادش، وحم 
 41.وجبى مشيا ضخائ  شائمةونال إعتخافيا بو 

وجحلظ أصبحت ميتاني فخيدة سيمة أمةام الحثيةيغ       
، واسةةةتتل شةةةػجيمػليػما الخالفةةةات القائسةةةة مةةةع تذةةةخاتا 

السصالةة   ، فتحةةال، مةةع خرةةسو أرتاتامةةاػراثةةة العةةخش ل
بةةةالعخش ودعسةةةو ، وتةةةةدامغ ذلةةةظ مةةةةع اسةةةتقالل  شةةةةػر 

قةام ، وفةي ىةحه اآلثشةاء اكع  شػر عغ ميتاني أوجاليط ح
البابميػن بحسالت مجمخة إلى بالد أرابخا التابعةة لسيتةاني 
، ولةةع يطيةةخ السمةةظ السرةةخا أا اسةةتعجاد لتقةةجيع العةةػن 

 42. لمسمظ السيتاني
                                                 

21
، ػ  فً ذاسٌخ هصش القذٌندمحم علً صعذهللا :  

243. 
26
. ؛ 71ػ  اخثاس دهغق ّتالد فاسّق اصواعٍل :  

ػ  ،هولكح ًخغً فً الوصادسّق اصواعٍل : فاس

. ؛ ذْفٍق 232؛ م.س. جشًً : اللٍ ٍْى ، ػ  .26

: دساصاخ فً حضاسج غشب آصٍا القذٌوح هي صلٍواى 
،  6933، دهغق ، ق.م6491مقذم العصْس إلى عام 

 .273ػ 
22
اخثاس دهغق ّتالد اب فً فاسّق اصواعٍل :  

:  لِلنٍجشًْخ ف؛  .71، ػ  سصائل العواسًح

جوان  ؛  .42 ، ػ سٌخِن ّحضاسذِنااللْسٌْى ذ

،  6 ط ، ظِْس الكْسد فً الراسٌخ:  سعٍذ محوذ

 : دمحم تٍْهً هِشاى . ؛236 ػ ، 2115 ، مستٍل

 ػ ، 6991 ، االصكٌذسٌح،  ذاسٌخ العشاق القذٌن

525-522. 
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السمةةةةظ الحثةةةي شةةةةػجيمػليػما عمةةةةى  وأخيةةةخا  سةةةةيصخ      
مػازيغ القػى ، وصار األقػى ، وراح  خكد ضخجاتو عمى 

واحةةةجة كةةةل سةةةػرية ، فعبةةةخ النةةةخات وأحتةةةل فةةةي حسمةةةة 
السشةةاش  السيتانيةةة الػاقعةةة بةةيغ مشعصةة، النةةخات والبحةةخ 
الستػسةةةةط ، وفةةةةخض حلسةةةةو عمةةةةى الحلةةةةام السحميةةةةيغ ، 

 43. وألدميع بالتبعية لو
ويججر بالحكخ ىشةا أن نػخاشةي خةالل ىةحه السخحمةة      

لع تخزةع لمدةيادة السيتانيةة وال الحثيةة بذةلل حكيقةي ، 
ظ الحيثةةةي بةةةل ضمةةةت تحةةةت وشةةةأة اسةةةتقخار جيةةةػش السمةةة

شةةةةػجيمػليػما فةةةةي أراضةةةةييا ، وىةةةةي غيةةةةخ قةةةةادرة عمةةةةى 
الةةتخمز مشيةةا ، كسةةا ال تخضةةى بػجػدىةةا تسامةةا  ، حيةةث 
كةةان مةةغ بةةيغ السسالةةظ الدةةػرية الاثيةةخ مةةغ السةةختبصيغ 
السةةػاليغ لسيتةةاني ، ولةةع يلةةغ مةةغ الدةةيل تبةةج ل والئيةةع 
فجأة ، فعشجما فقجوا األمل في مداعجة مةغ سةيجىع ممةظ 

 44. عػا إلى الشججة مغ مرخ كسا سشخى ميتاني ، تصم
وقج ناصبت نػخاشي فةي ىةحه اآلثشةاء شةػجيمػليػما      

العجاء ، وتحال، ممايا أدو نيخارا مع مػكير ، وانزةع 
ليع ممظ نيا ، وشلمػا معةا تحالنةا معاديةا لمحيثةيغ بةجعع 
ميتاني وحاولػا استسالة ممظ أوجاريت " نقسادو الثةاني "  

شةو رفةس ذلةظ ، فتػجةو التحةال، إلةى ليتحال، معيع ولا
أوجاريةت ، ولاةغ ارسةل نقسةةادو الثةاني إلةى شةةػجيمػليػما 
يصمةة  السدةةاعجة فأرسةةل إليةةو جةةير شةةخد األعةةجاء مةةغ 
أرضةةو ، وعمةةةى أثةةخ ذلةةةظ أصةةبل نقسةةةادو تابعةةا  لمدةةةمصة 
الحيثيةةة ، ثةةةع سةةةارت فةةةخق الجةةير الحيثةةةي جشػجةةةا  إلةةةى 

ػرو التةي أرخاتي ونيبت قصشة ، وتابعةت الدةيخ نحةػ أمة
كانةةةت تابعةةةة لمشنةةةػذ السرةةةخا ، فخةةةخج حاكسيةةةا عديةةةخو 
لسقابمةةةةة السمةةةةظ الحيثةةةةي وأرضةةةةاه ،  وجعةةةةج ذلةةةةظ أحتةةةةل 
ي شةةػجيمػليػما نػخاشةةي بالاامةةل ، وكةةان ممايةةا شخوجذةة

وقةةام بتسةةخد عمةةى السمةةظ الحيثةةي ،  مػجةةػدا  فةةي أوكمةةدات
 لحلظ حارجو شػجيمػليػما، وأجمى أسختو إلى بالد الحيثيغ

شةخا مماةا  عمةى  تاية جال مشو أحج خجمو وىةػ ، وعيغ ب

                                                 
25
، ػ اخثاس دهغق ّتالد ابفاسّق اصواعٍل :  

 ، ػ سٌخِنذااللْسٌْى :  لِلنٍجشًْخ ف؛  .71

73. 
22
هولكح ًخغً فً الوصادس فاسّق اصواعٍل :  

 .46، 37ػ  األكذٌح ّالوصشٌح القذٌوح ،

نيةةةةةخارا أختنةةةةةى ذكةةةةةخه فةةةةةي  -أن أدو ، غيةةةةةخ أوكمةةةةةدات
 45 . الدجالت الحيثية ولع يعخف مريخه

وحخوثل األدلت األثشٌت على وجىد الولك أهٌحخب 

 الشابع )اخٌاحىى( فً ًىخاشً فٍوا ٌلً :

أضيخ عجد مغ رسائل العسارنة وجػد عالقات بيغ        
والسمظ السرخا أمشحت  الخابع ، فيشاك رسالة  نػخاشي

نيخارا الجعع السرخا  -تحكخ شم  ممظ نػخاشي أدو
لرج الخصخ لحيثي ، وأخخى تذيخ إلى أن ممظ نػخاشي 

 مغ الخجم السػاليغ السمظ السرخا كسا  مي :
مغ رسائل تل  EA 51الخسالة رقع  -0

 :  أنطخ أعاله( العسارنة
ئل تل مغ رسا   EA 53الخسالة رقع  -1

 العسارنة :
، اخشاتػن إلى  ىحه الخسالة مخسمة مغ أكيدا ممظ قصشة

 BMومحنػضة في الستح، البخيصاني بمشجن ، بخقع 
029820(Egypt)  وفي ىحه الخسالة إشارة إلى أن ،

 46.ممظ نػخاشي مغ الخجم السػاليغ لمسمظ السرخا 
                                : 47 الشقر -

 :48التخجسة  -

                                                 
23
ػ هولكح ًخغً فً الوصادس،فاسّق اصواعٍل :  

، ػ اخثاس دهغق . ؛ فاسّق اصواعٍل :  42-44

76-72 . 
24
هولكح ًخغً فً الوصادس فاسّق اصواعٍل :  

 . 32ػ  األكذٌح ّالوصشٌح القذٌوح ،

Moran,W.L., The Amarna Letters , p. 

125. ; 

https://cdli.ucla.edu/search/search_ 

results.php?SearchMode=Text&ObjectI

D=P270922 (accesed 
47
 

https://cdli.ucla.edu/dl/lineart/P270922_

l.jpg (accessed Dec 5,2020 - 12:00am). 
48
 Moran,W.L., The Amarna Letters , p. 

125. ; 

https://cdli.ucla.edu/search/search_ 
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 ،يةةا سةةيجا ، كسةةا أحةة  أنةةا السمةةظ ، سةةيجا  :31-33
وممةظ بةالد نيةا ، وممةظ  ،أيزا  كحلظ ممظ بةالد نػخاشةي 

كةل ىةؤالء السمةػك خةجم  ، وممظ بالد تػني ،  بالد سشدر
 . سيجا
الػجػد السرخا في نػخاشي إبان فتختي  -و

ق.م( وتػت عشخ 0244حلع سسشخ كا رل  
 ق.م( :0235-0244 مػن 
خ كاا س  ساوٌ حاىلى حكان هصاش اخٌااحىىة عذ وفاب     

أًكاشث حكواو وأسسالج  لاى الولاك  اخٌااحىىولكي أسهلات 

تصم  مشو أن  خسل ليا أحةج ابشائةو زوجةا  خصابا   الحيثي
ليةةا ومماةةا  عمةةى مرةةخ ، وعشةةجما اسةةتجاب لصمبيةةا شسعةةا  

تةةل أبشةةو وىةةػ فةةي شخيقةةو فةةي مةةج ننةةػذه حتةةى مرةةخ ، ق  
مرةةخ وضةةع، لسرةةخ وإثةةخ ذلةةظ انتذةةخت النػضةةي فةةي 

شأنيا ، فاستتل شةػجيمػليػما ذلةظ فةي تثبيةت ننةػذه فةي 
ق.م واتخةةحىا 0231حةةػالي  سةةػرية ، فاحتةةل كةةخكسير

مخكةةدا  عدةةلخيا  أساسةةيا  لعشةةخاف عمةةى شةةئػن السشةةاش  
عةةيغ أبشةةو شةةخا كػشةةػخ حاكسةةا  الجشػجيةةة والذةةخقية ، و 

وأضةةع، السيتةةانيغ أكثةةخ ، ثةةع حةةجثت فػضةةى فةةي  عمييةةا
سيتةاني انتيةت باغتيةال تذةخاتا عمةى  ةج القرخ السماةي ال

تصع الدةيصخة عمةى الػضةع ، دةلةع يو شةتي وازا الةحا ابش
فاسةةتتل اآلشةةػرييغ ذلةةظ ونيبةةػا القرةةخ السيتةةاني ومةةجوا 

، وكشتيجةةة لطيةةػر ننةةػذىع غخجةةا  فةةي السشةةاش  السيتانيةةة 
القػة اآلشػرية في سػرية ، اتجو شػجيمػليػما إلى دعةع 

 عمةةةةةى السػقةةةةةف وجابةةةةةووازا وسةةةةةيصخ االخيةةةةةخ  -شةةةةةتي
، وسةةجل معاىةةجة مةةع شةةػجيمػليػما اآلشةةػرييغ وحمنةةائيع

أعمةةةةةغ فييةةةةةا خزةةةةةػل ميتةةةةةاني لةةةةةو فةةةةةي ضةةةةةل الدةةةةةيادة 
 49.الحيثية
تةةػت فةةاة سةةسشخ كةةا رل تةةػلى عةةخش مرةةخ وجعةةج و      

عةةشخ  مةةػن ، وكانةةت الشداعةةات عمةةى السشةةاش  الحجوديةةة 
بةةةيغ مرةةةخ وخةةةاتي ال زالةةةت مدةةةتسخة ، فنةةةي الدةةةشػات 

حلةةع تةةػت عةةشخ  مةةػن ، تذةةيخ الدةةجالت  األخيةةخة مةةغ
الحثيةةةة عةةةغ حسمةةةة مرةةةخية عمةةةى قةةةادش ، ورد السمةةةظ 

                                                                  

results.php?SearchMode=Text&ObjectI

D=P270922 (accessed Dec 5,2020 - 

12:00am). 
29
 هولكح ًخغً فً الوصادس ،فاسّق اصواعٍل :  

، اخثاس دهغق . ؛ فاسّق اصواعٍل :  44-42ػ 

 .76ػ 

شةةػجيمػليػما عمةةى ىةةحه الحسمةةة السرةةخية بيجةةػم عمةةى 
مشصقةةة البقةةال ، إال أن كةةل مةةغ الحسمتةةيغ لةةع تدةةنخ عةةغ 
نتيجةةةة حاسةةةسة بالشدةةةبة لمصةةةخفيغ ، وفةةةي أواخةةةخ عيةةةج 

نةػذ شػجيمػليػما األول حجث تسةخد فةي نػخاشةي عمةى الش
الحيثي ولع يدتصع تاي  شخا قسع ىحا التسةخد ، فتةجخل 
السمظ الحيثي وقسع التسخد ، واستبجل تاية  شةيخا بسمةظ 

، وجعةةةج فتةةةخة ىةةةػ تيتةةةي  وألدمةةةو بسعاىةةةجة تبعيةةةة  جج ةةةج
قرةةةيخة تةةةػفى تةةةػت عةةةشخ  مةةةػن ، وسةةةادت مرةةةخ فتةةةخة 
اضةصخابات اسةةتتميا الحيثيةةػن ب رسةال حسمةةة جج ةةجة إلةةى 

سةسة أيزةا  ، وعةاد الجشةػد إلةى  سةيا السشصقة لع تاغ حا
ا تنةةر فةةي الرةةتخى حةةامميغ معيةةع وجةةاء الصةةاعػن الةةح

السسماةةةةة الحيثيةةةةة ، ومةةةةات السمةةةةظ شةةةةػجيمػليػما نندةةةةو 
بالسخض ، وخمنو ابشو ارنػنجا الثاني الحا لع يدتسخ في 
الحلةةع سةةػى بزةةعة اشةةيخ إذ تةةػفى لسخضةةو ، ثةةع خمنةةو 
ابغ  خخ لذػجيمػليػما ىػ مػرشيمي الثاني ، وضل تيتةي 
يحلع نػخاشي خالل النتخة القريخة ألرنػنجا والعقج األول 

 50غ عيج مػرشيمي الثاني .م
الػجػد السرخا في نػخاشي إبان فتخة حلع  -و

 ق.م( :0204-0232السمظ حػرمح   
تػلى حلع مرخ بعج وفاة تػت عشخ  مػن  حػرمح     

، القائةةةج العدةةةلخا الةةةحا أنيةةةى فتةةةخة االضةةةصخابات التةةةي 
أعقبت وفاة تػت عشخ  مػن واعتمةى العةخش السرةخا ، 

عةع ثةػرة محميةة فةي سةػرية وقج عسل حػر مح  عمى د
ضةةةج خةةةاتي تخكةةةدت فةةةي نػخاشةةةي وقةةةادش فةةةي الدةةةشة 
الدةةةةابعة مةةةةغ عيةةةةج مػرشةةةةيمي الثةةةةاني ، فأرسةةةةل فةةةةخق 
عدةةلخية مرةةةخية لةةةجعع الستسةةةخد غ ، فأرسةةةل مػرشةةةيمي 
القائج خانتيمي مع فخق عدةلخية قزةت عمةى الستسةخد غ 
وىدمةةت النةةخق العدةةلخية السرةةخية السدةةانجة ليةةع سةةػاء 

بعةةج قسةةع التسةةخد  ،  51خب كةةخكسير فةةي نػخاشةةي أو قةة

                                                 
31
، ػ  آسام دهغق ّاصشائٍلفشاس الضْاح :  

694. 

Pitard, W. T. , Ancient 

Damascus,Indiana , 1987, p. 74.   
36
، ػ  آسام دهغق ّاصشائٍلفشاس الضْاح :  

694. 

Pitard, W. T. , Ancient Damascus: 

A Historical Study of the Syrian City-

State from 
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ثةةار شةةػميتارا أخةةػ تيتةةي عمةةى األخيةةخ وازاحةةو وأخزةةع 
نندو لمحيثييغ ، وتع تعيشو حاكسةا عمةى نػخاشةي بعةجىا 
، وعةةغ تيتةةي فاةةان مػرشةةيمي الثةةاني قةةج أمةةخ بتدةةميسو 

 ةةحكخ أن تيتةةي تةةع  Millerونقمةةو إلةةى خاتػشةةا ، ولاةةغ 
ة إلةى مرةخ تدميسو إلى وجتةو وأبشائةو وىةخب فةي الشياية

 52 تحت حخاسة عدلخية أرسميا السمظ حػر مح   .
الػجةةةػد السرةةةخا فةةةي نػخاشةةةي إبةةةان فتةةةخة  –ه

-0213حلةةةةةةةةع السمةةةةةةةةظ رعسدةةةةةةةةيذ الثةةةةةةةةاني 
 ق.م( :0126
 جةةاء عمةةةى عةةةخش مرةةةخ بعةةةج حةةةػر محةةة  خمينتةةةو     

ق.م( وكان رجال مدشا  0203-0204رعسديذ األول  
وتبعو ابشةو ، وامتجت فتخة حلسو إلى سشتو الثانية فقط ، 

ق.م( الةةحا بةةجأ بسحاولةةة 0213-0203سةةيتي األول  
جةةادة السةةتعادة االمبخاشػريةةة السنقةةػدة فةةي  سةةيا ، وقةةام 
بعةةجة حسةةالت عمةةى  سةةيا وألتقةةى فةةي حسمتةةو االخيةةخة مةةع 

 -ل مةغ قةادشفي ملان ما إلى الذسا -الجير الحيثي 
 إال أنةةةو فةةةي الشيايةةةة خدةةةخ سةةةيتي األول كةةةل،  وىدمةةةو

                                                                  

Earliest Times until Its Fall to 

the Assyrians in 732 b.c.e, p. 74. ; 

Redford D. B., New Light on the Asiatic 

Campaigning of Ḥoremheb, BASOR, 

No. 211 , 1973 , pp. 47ff . 

,  Die Annalen des MuršilišGötze , A., 

87. -,pp. 8638 , Leipzig , 1933 MVANG 

; Klengel,H., Geschichte Syriens im 2. 

Jahrtausend v.u.Z. Teil 2(Mittelund 

Südsyrien). Akademie-Verlag , Berlin 

1969 , pp. 168-169.  
52
 Miller ,J.L ., 

The Kings of NuxxaSSe and MurSili's 

Casus Belli : Two New Joins to  

Year 7 of the Annals of MurSili II,p. 

532. ; Klengel,H.,Der Schiedsspruch des 

Muršili II. hinsichtlich Barga und seine 

Übereinkunft  mit Duppi-Tešup von 

Amurru (KBo III 3), Orientalia  NOVA 

SERIES, Vol. 32, No. 1 ,1963, pp. 51f. 

ذةةسال الدةةػرا ، وجعةةجىا لةةع  ةةحى  إلةةى فتػحاتةةو فةةي ال
 53. الحخب أكثخ مغ ذلظ

يثةةةي مةةةع وعةةةغ نػخاشةةةي فقةةةج انتيةةةى الرةةةخال الح     
أضةةةحت ضةةةسغ حمنةةةاء و ، نػخاشةةةي باخزةةةاعيا تسامةةةا  

ق.م 0164لمحيثيغ فةي معخكةة قةادش التاريخيةة حةػالي 
التي دارت بيغ السمةظ السرةخا رعسدةيذ الثةاني والسمةظ 

،  54 ق.م(0171-0215الحيثةةةةي مػاتةةةةالي الثةةةةاني   
وقج ورد ذلظ عمى العج ج مغ اآلثار التةي سةجمت أحةجاث 

 ىحه السعخكة كسا  مي :
55الشقر -

 : 

 
 وسخ ماعت رل ست  ]…[…] …[ :45 التخجسة -
 
 

                                                 
53

 Faulkner , R. O., The Wars of Sethos 

I , JEA.Vol. 33 (Dec., 1947), p.p. 34,38-

39.  
32
هولكح ًخغً فً الوصادس فاسّق اصواعٍل :  

صلٍن حضي : ؛   .76ػ  األكذٌح ّالوصشٌح القذٌوح ،

 ،: عصش سعوضٍش ال اًً 4هصش القذٌوح ، جـ 

 .231-229ػ  ، 6992القاُشج ، 
55
 http://sith.huma-

num.fr/karnak/1002(accessed Dec 

5,2020 - 12:00am). ; Kuentz, Charles., 

La Bataille de Qadech Les Textes 

«Poème de Pentaour» et «Bulletin de 

Qadech» et les Bas Reliefs , MIFAO 55 

, 1928 , pp.  225-227. 
34
: عصش 4هصش القذٌوح ، جـ صلٍن حضي :  

-229ػ  ، 6992القاُشج ،  ،سعوضٍش ال اًً 

231. 

BAR III, § 309 , P. 138. ; 

Gardiner,S.A., the Qadesh Inscriptions 

of Ramesses II, 

Oxford, 1960, p. 8. 

https://www.jstor.org/stable/i258729
https://www.jstor.org/stable/i40119743
https://www.jstor.org/stable/i40119743
https://www.jstor.org/stable/i372270
http://sith.huma-num.fr/karnak/1002
http://sith.huma-num.fr/karnak/1002
http://sith.huma-num.fr/karnak/1002
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ان رل اقتخب جاللتو مةغ مج شةة قةادش وكةان أميةخ خيتةا 
الخاسةةئ قةةج أتةةى وجسةةع حػلةةو الةةبالد األجشبيةةة كميةةا مةةغ 

ج جةةةاءت أرض خيتةةةا قاشبةةةة ، أقرةةةى حةةةجود البحةةةخ وقةةة
جالد و  بالد دردنيبالد كذلر،  وكحلظ نيخيغ ، وجالد إرثػ

وجالد بجاسا وجالد  رون وجالد قخقيذةاوجالد لاةػجالد  ماسا
وجةةالد قةةجى وأرض نػخاشةةي  قدودنةةا وكةةخكسير وإكخيةةث 

  كميا ومػششات وقادش
ثشٌت راث اليٍا  البقاٌا األأخٍشاً حخوثل و

ٍها فً هذى ًىخاشً ش علالوصشي والخً عث

 ٌلً :فٍوا 

عخجة يجخىةا خيةل تحسل نقر ل يةفخار  لػحة -0
 ( :  6 الذلل  تشتسي إلى الصخاز السرخا 

يقػدىةةةا  مشقةةةػش عمييةةةا عخجةةةة لػحةةةة مةةةغ النخةةةار     
فةةي  ع ثةةخ عمييةةا  ، ىيسشةةالحرةةان متجيةةة فةةي الشاحيةةة 

شةخاز  تشتسي إلةىالسختنع الذسالي في تل أم السخا ، حنخة 
فةةةةي تػجةةةةج التةةةةي  لعرةةةةخ البخونةةةةدا الستةةةةأخخا عخجةةةةات

الجولة الحج ثة في  العخجات النعمية مغالتسثيالت النشية و 
 57. مرخ

 
 لػحة فخارية مشقػش عمييا عخجة  يجخىا خيل  (6  رقع شلل

 مغ تل أم السخا
 Glenn M. Schwartz and others., Aنقال عغ :

Third-Millennium B.C. Elite Tomb ,Fig. 35 
 يحسةةةةل نقذةةةةا  مةةةةغ عالمةةةةاتع جعخانةةةةي خةةةةت -1

 :  ( 7 الذلل ىيخوغميفية 
خةةتع جعخانةةي الذةةلل ، مرةةشػل مةةغ مةةادة القاشةةاني    

ثةخ عميةو فةي الخشةجق رقةع السرخا ذات لػن أخزةخ ، ع  
فةي خةان شةيخػن ،  Dفي الجدء الذخقي فةي الصبقةة  0

  MAat  sA Ra  ويقةخأ  ة تةقاعجمشقػش عمةى 
ثةةخ عميةةو فةةي تةةل والشسةةػذج السساثةةل ليةةحا الجعةةخان ع   ،

 58. الييػدية
                                                 

57
 Glenn M. Schwartz and others.,A 

Third-Millennium B.C. Elite Tomb ,pp. 

352-353. 
58
 du Mesnil du Buisson.,Une 

campagne de fouilles à Khan 

 
ختع جعخاني يحسل نذا  مغ عالمات  (7  رقع شلل

 ىيخوغميفية مغ خان شيخػن 
 Du Mesnil Du Buisson Comte., Une نقال عغ :

campagne de fouilles à Khan , Fig. 10: 8 

( خرن جعشاًً ٌلول ذصٌْش لقشػ 9) سقن عكل

 ش تٍي ّجًِ مسٌْس هي خاى عٍخْىالغو

خااخن جعشاًااً ٌحواال حصااىٌش للوعبااىد حااىس  -3

 ( :10كطفل )الشكل 

االسةةةتياتيت  خةةةتع جعخانةةةي مرةةةشػل مةةةغ حجةةةخ
فةةي تةةل ػن األبةةيس ، تةةع العثةةػر عميةةو السحتةةخق ذو المةة

سةةع عةةخض ،  0.1سةةع شةةػل ،  0.4أبعةةاده سةةػكاس ، 
، وقاعجتةةو TS 500 سةةع إرتنةةال ومحنةةػم بةةخقع 1.8

،  nb العالمةةةة الييخوغميفيةةةة  قذةةةا  يسثةةةلتحسةةةل ن
أحةةج  السعبةةػد حةةػر كصنةةل واقةةف رافعةةا  ويعمػىةةا كةةل مةةغ 

ذراعيةةو ، ويةةجه تمسةةذ فسةةو ، والسعبةةػدة األم إ ةةدة واقنةةة 
ناشةةةخة أجشحتيةةةا الحاميةةةة خمةةة، السعبةةةػد ادبةةةغ حةةةػر ، 

39.  ػق رأسيا قخص الذسذ وقخني بقخةوف
 

 
(  ختع جعخاني يحسل ترػيخا لمسعبػد حػر 01  رقع شلل

 مغ تل سػكاس nbوأمو إ دة يقنان أعمى عالمة 

 .Buhl, M.L., Sūkās VII,Fig XXVI:535 نقال عغ :
 : تــــــــــــــالخاحو

خلاااص الباحاااث هاااي دساسااات عالقااااث هصاااش بااابالد 

 ًىخاشً  لى ًخائج عذة كوا ٌلً :
ي كليةان لو النزل فةي ضيةػر نػخاشةتحتسذ الثالث  -

 سياسي في مشصقة الذخق اآلدنى القجيع .
الصخيقةة السرةخية فةي ممظ نػخاشي بتاكػ تع تشري   -

 تشري  السمػك وذلظ بسدل رأسو بالديت .
كانةت نػخاشةي الخةط الةةجفاعي لمسمةظ تحةتسذ الثالةةث  -

 في تقػيس ميتاني .
نػخاشي أصةبحت مخمة  القةط لمسمةظ تحةتسذ الثالةث  -

 اش  الدػرية .في الديصخة عمى السش

                                                                  

Sheikhoun, P. 184. ; W.M.F. Petrie., 

Hyksos and Israelite 

cities,London,1906, pl.. XI, 223. 
59

Buhl, M.L., Sūkās VII:The Near 

Eastern Pottery,P.87.  
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ارتبصةةت نػخاشةةي بةةالػجػد السرةةخا فةةي بالدىةةا شيمةةة  -
فتخاتيةةةا التاريخيةةةة وذلةةةظ اسةةةتشادا  عمةةةى البقايةةةا األثخيةةةة 
  السرخية األصل التي تع العثػر عمييا في مجن نػخاشي

 مةع نػخاشةي عةغ لجةػء ممةػك اسنخت عالقةات مرةخ -
 . كسا حجث مع السمظ تيتينػخاشي إلييا 

ناحيتيا ي نػخاشي تحت تجاىل مرخا انتيى األمخ ف -
إلةةى وقػعيةةا تحةةت الدةةيصخة الحيثيةةة رغسةةا  عشيةةا وأصةةبل 
واحجة ضغ التحال، الحيثي الحا حارجو السمظ رعسديذ 

 . الثاني
 الوشاجعقائوت 

 الوشاجع العشبٍت والوعشبت :
 .143أ.ر. جخني : الحيثيػن ، ص 

تػفي  سميسان : دراسات في حزارة غخب  سيا القجيسةة 
ق.م، دمذةةةة  ، 0581مةةةةغ أقةةةةجم العرةةةةػر إلةةةةى عةةةةام 

0874. 
  ريخيع وحزارتيعتاالحػريػن :  ميمعيجخنػت ف

،  0 ط ، ضيةػر الاةػرد فةي التةاريخ:  جسال رشيج أحسةج
 . 140ص  ، 1112 ، أرجيل

 .330، ص 3سميع حدغ : مرخ القجيسة ، جة 
: الدةةيادة العالسيةةة 4سةةميع حدةةغ : مرةةخ القجيسةةة ، جةةة 

 .0881لقاىخة ، والتػحيج ، ا
: عرةةخ رعسدةةيذ 5سةةميع حدةةغ : مرةةخ القجيسةةة ، جةةة 

 .137،  ص 0881الثاني ، القاىخة ، 
صالح رشيج الرالحي : الجبمػماسية البابميةة فةي عرةخ 
العسارنةةةة دراسةةةة فةةةي رسةةةائل العسارنةةةة ، مجمةةةة جامعةةةة 

،  5العةةةةجد  -05تاخيةةةةت لمعمةةةةػم ادندةةةةانية ، السجمةةةةج 
 .152-151، ص 1118حديخان 

ج الحميع نةػر الةج غ :  ثةار وحزةارة مرةخ القجيسةة ، عب
 . 1117،  6، القاىخة ، ط 0جة 

مرةخ  0عبج العديد صةالل : الذةخق االدنةى القةجيع ، جةة
 .1101والعخاق ، القاىخة ، 

فةاروق اسةةساعيل : أخبةةار دمذةة  وجةةالد أب فةةي رسةةائل  
العسارنةةةةةة ، الحػليةةةةةات األثخيةةةةةة العخجيةةةةةة الدةةةةةػرية ، م 

34/35 ،1111-1112. 
فةةةي التةةةاريخ  دمذةةة  وإسةةةخائيل  رام : فةةةخاس الدةةةػاح 

 .0884، 0 ، دمذ ، طوالتاريخ التػراتي  

دمحم أبةةةػ السحاسةةةغ عرةةةنػر: عالقةةةات مرةةةخ بالذةةةخق 
األدنةةى القةةجيع مةةغ  قةةجم العرةةػر حتةةى النةةتل اليػنةةاني، 

 .0851ادسلشجرية ، 
 ، االسةلشجرية،  تةاريخ العةخاق القةجيع : دمحم بيػمي ميخان

0881 . 
دمحم عمي سعجهللا : في تاريخ مرةخ القةجيع ، ادسةلشجرية 

،1110. 
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 .0847القجيسة ، ادسلشجرية ، 
ىذام أبػ حاكسة : تبيان الحجود بيغ تاريخ بشي إسخائيل 
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-2111الدياسةةةي  ىػرسةةةت كميشتةةةل : تةةةاريخ سةةةػرية
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SUMMARY – ABSTRACT : 
  the Egyptian relations with the Syrian region of Nukhashshi. 
Objectives - the scientific method: 

The objectives of the research are to get acquainted with the Nukhashshi region and its 

historical stages and the role that the kings of Egypt played in this region, and to study the 

archaeological remains of the Egyptian context that were found in the Nukhashshi region, and to 

reach the results of the relations between Egypt and Nuhashshi. The historical curriculum is based 

on analytical and critical study, based on archaeological evidence and textual evidence, as well as a 

descriptive approach by dealing with pictures, figures and paintings. 


