
  م4235/أيلول     جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     35العدد/

111 

 ومموك مصر (ق.م1335-1365) الرسائل المتبادلة بين الممك الميتاني تواشراتا
 غسـان عبـد صالـح د.أ.م.

 جامعة بغداد /ابن رشد - كمية التربية
 المقدمــة

والتي مف خالليا تمكف مف الكشؼ عف كثير مف الغموض ، رسائؿ تؿ العمارنة مف أىـ الوثائؽ المكتشفةتعد 
وأيضا تكشؼ ىذه المراسالت طبيعة ، تبادؿ الرسائؿ فييا الذي لؼ منطقة الشرؽ األدنى القديـ خالؿ الحقبة التي تـ

شيدت ، أي حقبة تبادؿ الرسائؿ، عممنا إف ىذه الحقبة خصوصًا إذا ما، العالقات والتنافس بيف دوؿ الشرؽ األدنى القديـ
، وأيضا خالليا أزيمت دوؿ مف عمى الخارطة السياسية وبروز قوى لـ تكف مف القوة بشيء، أعنؼ مرحمة لمصراع الدولي

منيا متمثمة  ولـ تكف الدراسة ىذه شاممة لكؿ رسائؿ تؿ العمارنة بؿ درسنا جزء، ولألىمية أعاله كاف موضوعًا لدراستنا ىذه
 .بالرسائؿ التي تـ تبادليا بيف الممؾ الميتاني توشراتا ومموؾ مصر

نشأة الدولة ، والذي كاف تحت عنواف التمييد، تناوؿ األوؿ منيا، لضرورة البحث تـ تقسيمو عمى أربعة محاور 
دراسة لمجانب السياسي مف ، انيفي حيف ضـ المحور الث، مع أيجاز بسيط عف رسائؿ تػؿ العمارنة، الميتانية وأىـ مموكيا

أما المحور ، وحقيقة العالقة بيف دولة ميتاني والدولة المصرية، وأسباب ىذه المواقؼ التي تظيرىا الرسائؿ، خالؿ الرسائؿ
كاف عرضا ألسماء آلية ، وىذه جميا، الثالث والذي مف خاللو تـ عرض بعض المالمح الدينية التي ظيرت في الرسائؿ

األوؿ منيا كاف ، في حيف شغؿ المحور الرابع والذي حمؿ عنواف الجانب االجتماعي وقسـ عمى ثالثة أقساـ .اوأسباب ذكرى
المصاىرات التي كانت بيف الدولة الميتانية ومموؾ ، تحت عنواف التحايا بيف المموؾ وأشكاليا في حيف تناوؿ القسـ الثاني

 .لرابع تناوؿ اليدايا وىي مف المظاىر االجتماعية وأنواعياالقسـ الثالث واألخير مف المحور ا، مصر وأسبابيا
 – The Tell Elساىمت العديد مف المصادر مف أعداد ىذا البحث لكف أىميا الكتاب الذي حمؿ عنواف ) 

Amarna Tabletsوالذي لو حضوره في كؿ ثنايا ، ( والذي ترجـ رسائؿ العمارنة مف لغتيا األصمية إلى االنكميزية
  .إلى جانب عدد آخر ال بأس بو مف المصادر والتي ساىمت في توضيح المواقؼ الواردة في الرسائؿ، الدراسة

 : تمهيــد  -1
( 4595-4884بعد نياية العصر البابمي القديـ )، تشكمت الدولة الميتانية في منتصؼ اإللؼ الثاني قبؿ الميالد 

وتمكنت مف حكميـ وتأسيس الدولة  )*(رية التي اختمطت بالحوريفواـ اآلوانتشار األقواـ اليندوأوربية وخاصة األق، ؽ.ـ
 .(4)الميتانية التي امتدت مف شماؿ سوريا إلى شماؿ بالد الرافديف وأيضا أجزاء مف بالد األناضوؿ

وتمكف ىذا مف قيادة ، ؽ.ـ 1480 (Parattarna باراتارنا)وأوؿ مموكيـ المعروفيف ، حكـ دولة ميتاني عدة مموؾ 
وقاـ بالعديد مف الحمالت العسكرية والتي أثمرت عمى ، (2)الت الحورية وبالتالي بناء دولة واحدة قوية واسعة اإلرجاءالدوي

يختفي ومنذ ، (3)شرقا حتى شواطئ البحر المتوسط غربا )*(لتجاري لممنطقة المحصورة مف نوزيبسط نفوذه عمى النشاط ا
وتمكف ، (4)ؽ.ـ4441في حدود عاـ  (بارساشاتارا)أسـ جديد وىو الممؾ  أسـ الممؾ )باراتارنا( ويظير، ؽ.ـ 4471عاـ 

وأيضًا تمكف مف توسيع حدود ، ىذا الممؾ مف توحيد مممكتو والتي كانت قد تعرضت إلى الكثير مف االضطرابات
لبحر المتوسط إمبراطوريتو كما كانت أياـ الممؾ )باراتارنا( حيث مد حدود اإلمبراطورية مف جباؿ زاكروس شرقا حتى ا

 .(5)غربا
ارتاتاما( )ثـ حؿ بعده الممؾ  .(6)ؽ.ـ 4411جاء بعده الممؾ )ساوشتاتار( والذي تعود بداية حكمو إلى حوالي  

وبعد وفاتو تعرضت دولة ميتاني إلى ، ؽ.ـ 4381وىذا حكـ في حدود ، (Sttarna شوتارتا الثاني)ومف بعده الممؾ 
والذي اغتيؿ بعد مدة  (Artasumara إذ ما إف خمفو أبنو )ارتاشومارا، الحكـاالضطرابات بسبب الصراع عمى كرسي 

وىذا بدوره أقدـ عمى  8))(Tuhiتوخي )وكاف اغتيالو عمى يد احد القادوة العسكرييف ويدعى ، وجيزة مف اعتالءه لمعرش
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ومما يذكر إف سبب ، (9)ـؽ.(1365- 1335 (Tusrataتوشراتا )ويدعى  (تنصيب االبف األصغر لمممؾ )شوتارنا الثاني
يؿ وأيضًا الرغبة في وضع ممؾ ضعيؼ عمى الكرسي لكي يس، قتؿ توخي لمممؾ ارتاشومارا لتقارب األخير مع مموؾ مصر

وىذا يمكف إف ، (44)وىناؾ مف يعتقد إف سبب القتؿ كاف بتحريض مف الدولة الحثية  (41)عميو السيطرة عمى أمور البالد
والف ىذا التقارب سيفسد عمى الحثييف السيطرة عمى بالد ، ثييف في التقارب المصري الميتانييكوف بسبب عدـ رغبة الح

وأيضا تيديد ، وآلف وجود القوة المصرية وحميؼ قوي مثؿ الميتانييف سيعيؽ ودوف شؾ التدخؿ الحيثي في بالد الشاـ، الشاـ
  .لممصالح الحثية في ىذه البالد

بعد سنتيف مف حكمو ، ذلؾ إف الممؾ توشراتا قد سدد لو ضربة قاضية، راج الرياحرغبة القائد توخي ىذه ذىبت إد 
 .(42)كاف نتيجتيا مقتؿ توخي

حكـ الممؾ توشراتا المنطقة الممتدة مف األقساـ العموية لبالد الرافديف واألقساـ العموية مف سوريا شماال حتى  
 .(43)جنوب قطنة
( 4367-4398كشفتيا الرسائؿ المتبادلة مع امنوفس الثالث )، ؾ مصرارتبط ىذا الممؾ بعالقات ودية مع ممو  

إذ عثر ، والرسائؿ ىذه تـ الكشؼ عنيا مف منطقة تؿ العمارنة، ؽ.ـ(4351-4367ؽ.ـ والممؾ امنوفس الرابع )اخناتوف
القديـ وبيف الممؾ عمى رقـ طينية عديدة وىذه ىي ارشيؼ لممراسالت السياسية التي تمت بيف مموؾ وأمراء الشرؽ األدنى 

والرسائؿ ىذه كتبت بالمغة االكدية وىي المغة الدبموماسية التي كانت سائدة ، أمنوفس الثالث وابنو الممؾ أمنوفس الرابع
والى جانب ىذه الرسائؿ ىناؾ تقارير يوجييا  .وبالخط المسماري وىذه ما سيتـ تناوؿ مضامينيا في المحاور اآلتية، آنذاؾ

 .(44)ورية إلى ممؾ مصرأمراء المدف الس
 : الجانب السياسي   -2

إذ ورد ، مف خالؿ متابعة الرسائؿ التي بعثيا الممؾ توشراتا نجده يحرص عمى استمرار العالقات الودية مع مصر 
فبعد إف اضطربت األوضاع بيف البمديف عمى إثر مقتؿ الممؾ ارتاشومارا وسيطرة التيار ، في الرسالة األولى ما يؤيد ذلؾ

وعمى النحو ، نجد الممؾ توشراتا يطمأف الممؾ المصري عمى استمرار العالقات الودية معو، الرافض لمتقارب مع مصر
  -: األتي 

 عندما اعتميت عرش أبي  
 كنت ال أزاؿ شابا  
 قاـ توخي بأعماؿ شريرة تجاه ارضي  
 قتؿ سيده ولذلؾ  
 لـ تكف إعمالو تجاىي جيدة  
 ولذلؾ ، ت عالقاتو ودية معووال مع سيده الذي كان 
 وخصوصًا بسبب ىذه اإلعماؿ الشريرة  
 التي مورست في ارضي فأني لـ أتأخر يا أخي  
 باف اقتؿ كؿ قتمو أرتا شومارا مع كؿ ما يممكونو  
 ألنؾ كنت ودودا مع أبي  
 ليذا السبب أرسمت وتكممت معؾ 
    (45) وأردتؾ يا أخي إف تسمع عف ىذا الشيء وتبتيج 
إف ما ورد في الرسالة أعاله يدؿ ودوف شؾ عمى حرص الممؾ توشراتا عمى استمرار العالقات الودية بينو وبيف  

ىذا مع العمـ إف العالقة كانت عمى ذات الطابع مع والد توشراتا ومما يذكر إف العالقة بيف الدولتيف كانت متوترة ، مصر
ؽ.ـ والذي كاف قد  (4391- 4411حتى عيد الممؾ تحوتمس الرابع ) بسبب الصراع بيف مممكة ميتاني والمممكة المصرية
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بعد إف كاف ىناؾ ، إال إف تغيرا جذريا قد حصؿ في العالقة بيف البمديف في عيده، شف حممة عمى نيارينا أي ميتاني
تتـ بزواج ابنو اتفاؽ بيف الدولتيف اخ ( ؽ.ـ حيف عقد4411-4428اتصاالت دبموماسية منذ عيد الممؾ امنحوتب الثاني )

وقد لجأت مممكة ميتاني إلى عقد المعاىدات والمصالحات كأفضؿ  ،(46)الممؾ الميتاني ارتاتاما األوؿ مف الفرعوف المصري
وفي عيد ، كما يمكف إف تكوف بكؿ يقيف عددًو خطيراً ، وسيمة لمتعامؿ مع مصر والتي يمكف إف تكوف حميفا ميما ليا

بينما اعترؼ الميتانيوف ، سوريا دة بيف القوتيف سممت مصر بموجبيا بحقوؽ ميتاني في شماؿتحوتمس الرابع تـ توقيع معاى
وىذه المعاىدة ىي السبب في فترة السالـ التي ، بحؽ مصر في الييمنة عمى جزء مف ساحؿ سوريا وكؿ جنوب سوريا

ميتانيف سببو خشيتيا إف تقع بيف فكي وقد يكوف تقارب ال (47)استمرت حتى أياـ الممؾ امنوفس الثالث وامنوفس الرابع 
 .(48)اخرىمصر مف جية والدولة الحثية مف جية ، الكماشو

التي ، خصوصا وانو حقؽ انتصارا عمى الدولة الحثية، إذًا فما باؿ االبف توشراتا يدفع إلى التقارب ويحرص عميو 
( ؽ.ـ لمعرش والذي أقدـ عمى عقد 4321-4355بدأت تعيش مرحمة مف االنتعاش عند اعتالء الممؾ شوبيموليوما )

وما اف توجو ، (49)معاىدات مع حكاـ المدف التي تقع إلى الجنوب مف األناضوؿ وذلؾ لالستفادة منيـ في حربو ضد ميتاني
وقد سجؿ ممؾ  (21)مف تحطيـ قوتو عند أعالي الفرات الممؾ شوبيموليوما إلى ميتاني حتى تمكف الممؾ الميتاني توشراتا

 : عمى النحو اآلتي انتصاره ىذا بالرسالة التي بعثيا إلى الممؾ المصري امنوفس الثالث وقد أوردىا ميتاني
 )*( عندما جاء العدو إلى ارضي تو شيب  

 سيدي أعطاىـ إلّي بيدي  
 فدمرىـ  
 ( 24)ولـ يكف احد بينيـ قد رجع إلى بمده  

نتيي في ىذه المعركة بؿ جيز حممة بعد مدة وجيزة عمى الف الممؾ شوبيموليوما لـ ي، وتضمف النص مبالغة كبيرة
 : في معركتو ضد الحثييف وعمى النحو اآلتي  .أثرىا انسحب الممؾ توشراتا إلى إحدى مقاطعاتو

 وقد أرسمت عربة واحدة وحصانيف وصبي واحد وفتاة واحدة  
 ( 22)مف غنائـ ارض حاتي  

عمى استمرار العالقات الودية مع مصر رغـ مطامع مصر إف الرسالة تكشؼ ودوف شؾ حرص الممؾ توشراتا 
مف جانب أخر يعمـ بأف قوة ، وألنو يعمـ إف مف الصعوبة عمى مصر عبور الفرات والقضاء عمى ميتاني، في بالد الشاـ

لمصرييف مف ولذا عمد إلى استمرار الود مع ا، وخطرىا سبب لو خوفًا مستمراً ، (23)الحثييف مقارنة بالميتانيف كبيرة جدًا 
وقد يكوف موقفو الودي ، في حاؿ تعرضو ألي ىجـو مف قبؿ الحثييف، والمحافظة عمييـ كحمفاء لو ضد الحثييف، جية

  .محاولة منو لتحييد القوة المصرية حتى يتفرغ لمواجية الخطر الحثي
جة لمممؾ أمنوفس الثالث وزيادة في حرص ميتاني عمى استمرار العالقات الودية فأف أخت الممؾ توشراتا كانت زو  

 -: وىذا ما ورد عمى النحو األتي في الرسالة ، وفي نص الرسالة األولى نجد أنو أرسؿ ليا مع رسوليو مجموعة مف اليدايا
 أخي 11وكيدية كميوخيبا  
 زينة مف الذىب لمصدر  (محذوؼ)واحدة  
 (24) 11واحدة )محذوؼ( أقراط مف الذىب  

ت مف قبؿ الممؾ توشراتا الى الممؾ أمنوفس الثالث كانت تأكيد مف قبؿ الممؾ األوؿ عمى استمرار الرسالة الثانية التي بعث
مع إصراره عمى استمرارىا ودعائو بػأف يكوف عمى ذات االتجاه ويرد ىذا االمر في الرسالة ألكثر مف مرة ، العالقات الودية

 : وكما في النص اآلتي 
 بائي ودودة جدا في زمف آبائؾ كانت عالقاتيـ مع آ 
 ولكنؾ زدت ىذا الود  
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 وأالف بما إننا إنا وأنت عالقاتنا المتبادلة ودية  
 (25)فانؾ قد اقتربت منا عشرة إضعاؼ عما كانت مع ابينا  

ومف النص أعاله يبدو إف المصرييف كانوا أكثر حرصا عمى التقرب مع الميتانيف وقد يكوف السبب في ذلؾ إدراؾ 
وبة السيطرة عمى ممتمكاتيـ وحماية مصالحيـ مضاؼ لو يأس المصرييف في القضاء عمى ميتاني في المصرييف إلى صع

، ( ؽ.ـ4436-4491حتى أف الحممة التي قادىا الممؾ المصري تحوتمس الثالث ) .دوف وجود حميؼ ليـ فييا، بالد الشاـ
جيزت بقوارب كبيرة واستولت عمى مدينة حيث ، لـ تحقؽ إغراضيا في القضاء عمى ميتاني رغـ اإلعداد الكبير ليا

وعند العبور لـ تتمكف مف حسف الصراع مع الميتانييف الف الممؾ ، والتي تعد أفضؿ مكاف لعبور نير الفرات، )*(كركميش
محاولة مف ، وقد يكوف االنسحاب ىذا (26)وأنسحب إلى إحدى مقاطعاتو، الميتاني تجنب االشتباؾ مع الجيش المصري

الف الجيش المصري يكوف ، تاني لسحب الجيش المصري إلى مناطؽ بعيدة حتى يصبح مف السيؿ اإلطباؽ عميوالممؾ المي
خصوصًا وانو عبر نير الفرات ، كما وانو ابتعد كثيرا عف مناطؽ إسناده، قد خسر كثير مف إمكاناتو أثناء مسيرتو الطويمة

بؿ كاف ابنو الممؾ ، إلعماؿ الحربية عمى الممؾ تحوتمس الثالثولـ تقتصر ا .ومما سيجعؿ النصر بمتناوؿ الممؾ الميتاني
وأصبحت ، (27)تاني لكف ىذه كسابقاتيا دوف جدوىامنحوتب الثاني سائرًا عمى منيج أبيو إذ أقدـ لمسيطرة عمى أراضي مي

ورد الممؾ عميو بالقبوؿ ، أقدـ الممؾ امنوفس الثالث عمى طمب يد أبنة الممؾ توشراتا لمزواج .العالقة الودية أمر مفرغ منو
 : وىذا ما ورد مف خالؿ النص اآلتي مف الرسالة ، وأنو سيرسميا لو

 قاؿ أخي بالفعؿ ، )*(عندما أرسؿ أخي رسولو ميف 
 اطمب لي ابنتؾ كزوجة  
 لـ أقير قمبؾ ، والف تكوف سيدة مصر 
  (28)ياأخي وكاف كالمي وديا بأني سأقبؿ بالفعؿ 

ف إلى التقارب الكبير بيف مصر وميتاني خصوصًا وأف المجد الحثي بدء يعاد عمى يد الممؾ دفع تعاظـ قوة الحثيي
وحممت الرسالة أعاله الكثير مف المعاني التي تدؿ عمى رغبة المصرييف في  (29)(ؽ.ـ4341-4381القوي شوبيموليوما )

ىو يحمؿ الكثير مف المفردات التي حمميا إياه و ، إقامة عالقات ودية مع دولة ميتاني وىذا رسوؿ الممؾ توشراتا بعد عودتو
ويظير ىذا واضحا مف خالؿ ما ، الممؾ المصري امنوفس الثالث وجميعيا تشير إلى رغبة مصرية في إقامة عالقات ودية

 -: حممتو الرسالة مف كممات وعمى النحو األتي 
 لقد جمب رسولي كيميا إلّي كممات أخي   
 ة جدا بدت لي جيد، وعندما سمعتيا  
 وبالفعؿ قمت إف ذلؾ أمر مفرح   
 بأننا جيديف تجاه احدنا األخر   
  (31)وبناءًا عمى ذلؾ فأف صداقتنا ستستمر لألبد  

إذ عندما ، وىي تبيف موقؼ مصر الودي مف دولة ميتاني وممكيا توشراتا، الرسالة األخرى يستشؼ منيا العديد مف المواقؼ
كاف يحمؿ رسالة إلى ممؾ ميتاني مف الممؾ المصري امنوفس الثالث وكاف فييا ، الممؾ حضر المبعوث المصري ليأخذ ابنة

 : وىذه اإلشارات الودية كانت عمى النحو اآلتي ، الكثير مف االشارات التي رد عمييا ممؾ ميتاني برسالتو
 رسوؿ أخي مف اجؿ زوجة أخي  11لقد عاد ميف   
 الذي جمبو  ليأخذىا كسيدة لمصر ولقد قرأت الرقيـ  
 وسمعت رسالتو   
 وكانت رسالة أخي جيدة كأنني شاىدت أخي نفسو   
 وقد ابتيجت كثيرا في ذلؾ اليـو  



  م4235/أيلول     جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     35العدد/

111 

  (34)واحتفمت ذلؾ اليـو وتمؾ الميمة   
إال مف اجؿ ، وفي النص إشارة ودوف شؾ إلى رغبة المصرية في استمرار العالقات الودية وما محاولة مصر

ومما حممتو ىذه الرسالة عدـ الرغبة الفعمية لدى ممؾ مصر في دفع كميات مف ، ا في بالد الشاـالمحافظة عمى مصالحي
، ىذا مع العمـ اف الممؾ توشراتا كاف يحرص عمى استمرا تدفقو، الذىب والتي كانت ترسؿ مف قبؿ المصرييف إلى الميتانييف

لـ تكف ترسؿ أي كميات مف الذىب التي تـ االتفاؽ  إال إف مصر، (32)مع الطمب بزيادة الكميات المرسمة إلى أضعاؼ 
وحتى تمؾ اليدايا التي كانت قد وصمت إلى ممؾ ميتاني بيد الرسوؿ المصري لـ تكوف ، عمييا أو كما كانت ترسؿ مف قبؿ

 : ونص الرسالة األتي يوضح ذلؾ ، ذىبا
 كانت مختومة ولكف لـ يكف ىناؾ ذىب   
 وبكوا كثيرا جدا وقالوا  (محذوؼ)أنيا كانت مرصعة باؿ   
 إف ىذا ليس ذىبا بتاتا ، حقيقة  
 ( 33)وقاؿ أيضا في مصر إف الذىب أكثر غزارة مف التراب  

وقد يكوف انشغاؿ مصر بالعمميات العسكرية وما تكمفو مف موارد اقتصادية كبيرة خصوصا واف الممؾ تحوتمس 
يضاؼ إلى إف ما متوفر مف ذىب في عصر الممؾ ، (34)عدة مناطؽالثالث وامنحوتب الثاني أرسال قطعاتيـ العسكرية الى 

في الجية الغربية مف طيبة زينة  )*(امنوفس الثالث قد خصص لممعابد خصوصًا واف في عصره تـ بناء معبدًا لإللو آموف
بيا عصر ىذا جميع أجزاءه بالذىب وحمت أرضيتو بالفضة كما قد يكوف اإلسراؼ في األمور الفنية األخرى التي أشتير 

ىذا األمر دفع بالممؾ الميتاني توشراتا إلى تضميف رسالة إلى الممؾ المصري فييا نوع مف التيديد فيو يتضرع  (35)الممؾ
وكأنو بيذا يممح إلى فؾ عرى االتفاؽ ، بعدـ تغيير وجية نظره بالنسبة إلى عالقتو الودية مع مصر )*(إلى اإللو توشيب

ذا ما كاف ىذ، والتحالؼ ، فأف مصر ستفقد حميفتيا وأيضا وكخسارة مركبة ستخسر مصالحيا في بالد الشاـ، ا األمروا 
مع األخذ بنظر االعتبار أنيا تمكنت خالؿ ، خصوصا واف القوة الحثية باتت تتحيف الفرصة لضـ كؿ بالد الشاـ لممتمكاتيا

وبيموليوما ونص الرسالة التي وردت بو المضاميف ىذه الفترة مف السيطرة عمى مناطؽ مف بالد الشاـ عمى يد الممؾ القوي ش
 : أعاله كاف عمى النحو اآلتي 

 أدعو مف موالي توشيب إف ال يسمح لي بأف أغضب مف أخي   
 (36)بيذه الصورة أرجو إف أكوف تحدثت إلى أخي بالشكؿ الذي يعرؼ  

ويبدو إف عممية التأخير في ، رح بياوفي ىذه الرسالة كما في سابقاتيا تأكيد بأف ابنة الممؾ ستصؿ إليو وسيف
 : وىذا ما أظيره النص األتي ، إرساؿ ابنة الممؾ كانت ورقة لكسب الوقت وأيضا لكسب اكبر كميات مف الذىب

 سأعطي زوجة أخي وستجمب إلى أخي   
 سيجمباف زوجتو ألخي وعندما يراىا أخي   
  (37)كثيرا وسيجد بأنيا تستجيب ألمنيتو، سيرتاح  

الة األخرى المرسمة مف قبؿ الممؾ توشراتا إلى الممؾ امنوفس الثالث ممؾ مصر كانت رسالة ودية لـ تحمؿ في طياتيا الرس
 : إال عبارات الود مع التأكيد عمى أف ابنة الممؾ سترسؿ إلى الممؾ المصري وىذا ما يرد في الرسالة عمى النحو اآلتي 

 إلى أخي الذي أحبو   
 زوجة  سأعطي ابنتي لتكوف  
  معيا )*(أصمي إف تذىب اإللية شاماش وعشتار  
 ( 38)واف يجعالىما عمى وئاـ وكما يتمنى أخي   

، عمما إف الممؾ الميتاني يؤكد في رسالتو بأف رسولو ناحراماش موجود في مصر وىو رىف إشارة الممؾ المصري
 : وعمى النحو اآلتي ، وىو يحمؿ ىدايا لو
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 ى أخي ليفعؿ ما ترغبوف بولقد أرسمت ناحراماش إل  
 مع حمقة إكميمية مف الياقوت والزمرد الجميؿ ومف الذىب   
 كيدية ألخي   
 ( 39)وأدعو إلى إف تبقى عمى عنؽ أخي لمدة مائة إلؼ سنة   

واحتوت الرسالة  )*(واستمرت رسائؿ الممؾ توشراتا وىذه المرة كانت لمممكة تي ، مات الممؾ امنوفس الثالث
ود إلى الممكة المصرية مضاؼ إلييا تأكيد ممؾ ميتاني عمى استمرار العالقات الودية التي كانت تسبؽ الممكة مشاعر ال

 : األرممة ومما جاء في ىذا الصدد 
 أنت تعمميف عني بأني كنت في عالقة ودية مع ميموريا زوجؾ  
 إف ما كتبتو إلى ميموريا زوجؾ وما قمتو والكممات التي كتبيا   
 يموريا زوجؾ والذي قالو لي م  
 تعرفينو كمو أنت وكيميا وميف   
 ولكنؾ نفسؾ تعرفيف أفضؿ مف الكممات   
 ( 41)التي قمناىا أحدنا لألخر وال احد غيرؾ يعرفيا  

نيا أي العالقة ستكوف عمى ذات  وفي ذات الرسالة تأكيد مف الممؾ الميتاني لألرممة باستمرار العالقة مع أبنيا وا 
 : لذي كاف مع والده ونص الرسالة الذي احتوى عمى المعنى أعاله عمى النحو اآلتي السياؽ ا

 واآلف أكثر مف السابؽ ستكوف عالقتي ودية بقدر عشرة مرات   
 (44)مع ميموريا ابنؾ   

ما ك، تضمنت الرسالة أيضا تأكيد لمطمبات السابقة التي كاف الممؾ الميتاني قد جد في طمبيا وتمثمت ىذه بالذىب
كما أكد الممؾ الميتاني عمى التماثيؿ التي كانت تصنع مف الخشب ، تضمنت التأكيد عمى إف الذىب في مصر كالتراب

وىذا ، وعمى ىذا أحتج وبيف اف عدـ إرساؿ التماثيؿ المصنوعة مف الذىب ال يمثؿ صداقة، وتكسى بالذىب ليست بمطمبو
 مف الرسالة. ، ما يتبيف مف خالؿ األسطر اآلتية

  (بالذىب)ولكف اآلف ابنؾ ميموريا لديو تماثيؿ مف الخشب مكسوة  
 رغـ حقيقة إف ارض ابنؾ فييا الذىب مثؿ التراب   
 لماذا يصنع التماثيؿ في ارض ابنؾ ولـ يعطيّف إياىا ؟   
 ىؿ ىذه صداقة ، اطمب منو إف يأخذىا ويرسميا لي  
 ( 42)رياوأقوؿ عشرة مرات أكثر مف أبيو يجب إف يرسؿ ميمو   

والمعروؼ إف عصر ىذا الممؾ قد شيد إحداثا  (الرسائؿ اآلتية أرسمت مف قبؿ الممؾ توشراتا إلى امنوفس الرابع )اخناتوف
وليس في ىذه البالد فحسب بؿ شمؿ كؿ مناطؽ ، كبيرة ساىمت بشكؿ أو أخر في انحسار النفوذ المصري في بالد الشاـ

  .(43)يياالنفوذ التي حرص المصريوف لموصوؿ إل
إف المصرييف ىـ  (اخناتوف)ويبدو مف خالؿ الرسالة األولى التي بعثيا الممؾ توشراتا إلى الممؾ امنوفس الرابع  

صرارىـ عمى استمرار العالقة وتبيف ذلؾ مف خالؿ ما جاء في ، مف بادروا عمى تأكيد العالقات الودية مع الدولة الميتانية وا 
 : كيد عمى وصوؿ رسائؿ مف أخناتوف تحمؿ ىذه المعاني والنص عمى النحو اآلتي مقدمة الرسالة والتي فمييا تأ

 عندما جاء ميف رسوؿ اخي وعندما تمقيت تحيات أخي   
 وعندما رايت اليدايا التي أرسميا أخيرا ، ابتيجت كثيراً   
 ابتيجت كثيراً   
 قاؿ أخي ىذه الكممات وبما انؾ وأبي ميموريا كنتـ في   



  م4235/أيلول     جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     35العدد/

111 

 اقة فسأكوف إنا أيضا في عالقة طيبة معكـ عالقة صد  
 بما إف أخي يرغب بالصداقة معي فكيؼ ال ارغب إنا   
  (44)بالصداقة معو  

ويبدو إف الموقؼ المصري ىذا في المحافظة عمى العالقات الودية كاف مرده إلى انشغاؿ الممؾ المصري اخناتوف 
باقي الرسالة لـ يحتوي إال عمى تذكير مف ، (45)*()أموف باإللو أتوف حيث استبدؿ اإللو، في التغيير الديني الذي جاء بو

الممؾ توشراتا إلى الممؾ امنوفس الرابع بضرورة استمرار العالقة الودية بيف الطرفيف كما ويؤكد فييا لو وجوب استمرار تدفؽ 
 : في ىذا الصدد النص اآلتي ، الذىب المصري إلى الممؾ الميتاني ومما جاء

 ا جاء رسوؿ أخي حاماشي وعندما اخبرني عندم  
 بالكممات الكريمة تمقيتيا وقمت   
 كما كنت إنا مع أبيؾ ميموريا في عالقة ودية  
 أالف سأكوف عشرة إضعاؼ ودًا مع ميموريا   
 ىكذا تكممت مع حاماشي رسولؾ   
 تماثيؿ الذىب  (محذوؼ)أالف لـ يرسؿ أخي ، عمى أية حاؿ  
 وباقي اليدايا   
 والتي أمر أبوؾ بإرساليا أيضا لـ يرسميا   
 وأالف ليعطيني أخي تماثيؿ الذىب التي طمبتيا مف أبيؾ   
  (46)وال تحجزىا   

ومما يمفت النظر في ىذه الرسالة اختفاء الممؾ اخناتوف عف الممؾ الميتاني توشراتا وىذا ما يظير مف خالؿ نص 
 : الرسالة اآلتي

 رة كبيرة وىكذا فأنؾ اختفيت بصو   
وقد يكوف ىذا وكما تـ التنويو لو مف قبؿ بسبب ، وكنت فيو رخوا وقصاً ، وليس ىناؾ ما اعرفو بخصوص أخي 

 .(47)انشغاؿ الممؾ اخناتوف باإلجراءات اإلصالحية الدينية التي جاء بيا
ؿ الممؾ توشراتا في مصر وليذا الرسالة األخرى التي أرسميا توشراتا إلى الممؾ اخناتوف حممت امرأ غريبا يتمثؿ بحجز رس

  -: نراه يسأؿ الممؾ عف ذلؾ بقولو 
 في البدء أقوؿ الكممات ألخي   
 سأمسؾ بميف رسوؿ أخي إلى إف يرسؿ أخي رسمي   
 ويأتوف إلي   
 ( 48) إف لـ يرسميـ أخي ولكف أبقاىـ فترة طويمة، عمى أية حاؿ  

امة عالقات ودية واإللحاح عمييا ؟ وىذا ما ظير في الرسالة إف ىذا األمر مستغرب حقا فكيؼ يطمب اخناتوف إق
ذا ما كاف  (49)عمى إف ىذا األمر ظير لنا لمرة واحدة في مرة سابقة ، والموقؼ الجديد القائـ عمى حجز الرسؿ السابقة ؟ وا 

اجؿ متطمبات عرسيا  حجزىـ في المرة السابقة وحسب تعميؿ الممؾ توشراتا بسبب الوقت الطويؿ الذي احتاجتو ابنتو مف
مما اضطر الرسؿ إلى البقاء مدة طويمة مف اجميا فما باؿ رسؿ الممؾ توشراتا قد احتجزوا ىذه المرة ويبدو إف سبب 
، احتجازىـ سوء األوضاع السياسية الداخمية في مصر والتي ظيرت نتيجة لألوضاع الدينية الجديدة التي جاء بيا اخناتوف

  .وا مف قبؿ الجماعات المعارضة لمممؾ اخناتوفوقد يكوف ىؤالء قد احتجز 
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 : الجانب الديني  -3
وىذا الجانب يمثمو استخداـ أسماء إلية مصرية أو ، قراءة نصوص الرسائؿ تشير إلى جانب ديني معيف فييا 

لرسالة الثانية وىو مف ا، وىذا يظير مف خالؿ النص األتي، إما لمقسـ أو طمب رعايتيا وحمايتيا، رافدينية او ميتانية
قاـ ، إذ يرد فييا إف اإللو الميتاني والذي تسمت ارض ميتاني باسمو، المرسمة مف الممؾ توشراتا إلى الممؾ امنوفس الثالث

 : بالقضاء عمى القوات الحثية التي ىاجمت ميتاني وعمى النحو اآلتي 
 عندما جاء العدو إلى ارض تيشوب   
 سيدي أعطاىـ إلي في يدي   
 ( 51)رتيـ فدم  

وحمؿ ىذا اإللو كثير مف صفات اإللو ادد ( 54)يمثؿ الو الجو وىو رئيس مجمع اإللية الحورية  Tessup واإللو تيشوب
والنص أعاله يثبت باعتقاد الميتانييف باف ليذا اإللو الدور الرئيس في إسقاط الحثييف في ( 52)عند سكاف بالد الرافديف 

  .ييا فيما سبؽالمعركة التي تمت اإلشارة إل
اإلشارة الثانية عف اإللية كانت في ذات الرسالة إذ يدعو الممؾ توشراتا كؿ مف اإللو تيشوب واإللو أموف باف يحفضا 

 : وىذا النص ورد عمى النحو اآلتي ، العالقة الودية بيف المممكتيف
 أدعو مف اإللية إف تكوف عالقاتنا بنفس الود   
 ( 53)يدي وآموف إلى األبد واف ترعى اإللية تيشوب س  

الممؾ الميتاني ىنا يستخدـ الييف احدىما ميتاني واألخر مصري واستخداـ األخير يبدو كنوع مف التقديس ونوع مف الحرص 
يستخدـ إلية مصرية متمثمة باإللو أموف ويعني اسمو ، وكمعادلة منو إلشعار الطرؼ الثاني بحرصو عمى استمرار العالقة

ولـ يكف لو أب أو أـ ، المصدر األزلي القديـ لإللية جميعا فيو اإللو العظيـ والخالؽ لنفسو، نو كينة طيبةوجعؿ م، الخفي
 .(54)ولـ يكف مرئيا وكانت طريقة خمقو استيالئي أي انو يستولى عمى اإللية الذيف سبقوه ويصبح ىو خالقيـ جميعًا 

، ومعيا الو مصري يمثمو أموف )*(تمثميا اإللية عشتار أيضا في ذات الرسالة استخداـ ألسماء إلية رافدينية  
وتوشراتا إذ يقدـ اإللو عشتار فإنما ألدراكو ألىيمتيا وقوتيا رغـ إف تسمسؿ ىذه اإللية في مجمس اإللية الرافدينية يكوف ما 

ة الذي وردت فيو اإللية ونص الرسال .في حيف ومثمما مر بنا إف اإللو آموف ىو سيد مجمع اإللية المصرية (55)قبؿ األخير
 : أعاله عمى النحو اآلتي 

 ليا بالوصوؿ بسالـ إلى ارض آخي  وأرجو أيضا إف يسمح  
  (56)أدعو اإللية عشتار وآموف إلى إف يستجيبا لذلؾ   

ومرة أخرى وفي الرسالة نفسيا تتكرر أسماء إللية التي ذكرت مف قبؿ حيث يدعو الممؾ توشراتا اإللية إف تحفظ 
 .قات الدولتيف عمى الود واف ترعى التواصؿ بالرسائؿ بينيماعال

 واف ىذه الرسائؿ التي ترسميا أدعو مف سيدي تيشوب   
  (57)وآموف أف ترعاىا بحيث تصؿ أىدافيا   

ال نعمـ سبب ، ويرد ذكر اسـ اإللو عشتار في نص الرسالة أعاله إال أنو وبسبب عدـ الوضوح في النص
  .(58)ذكرىما

سيدة السيدات وكاف الممؾ يطمب ، الة الثالثة وردت فييا اآللية عشتار إال إف ىذه المرة عدىا الممؾ توشراتاالرس 
  .والنص األتي يوضح ذلؾ، مف ىذه اإللية واإللو آموف بأف تستجيب ابنتو لطمب الزواج بيا مف قبؿ الممؾ امنوفس الثالث

 سيدة السيدات في ارضي ، سأدعو اإللو عشتار  
 ( 59)وآموف إلو أخي باف يجعالىا تستجيب ألمنية أخي   
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العالقة بينو وبيف  اإللو تيشوب بأف يحافظ عمى استمرار، وكما مر سابقا، وفي ىذه الرسالة أيضا يدعو توشراتا
 .(61)الممؾ امنوفس الثالث 

 : النحو اآلتي وتستمر الرسالة وفييا أيضا دعوات الممؾ توشراتا بدواـ العالقة بيف البمديف وعمى  
 وبذلؾ يظير أخي صداقتو   
 حيث إف أخي قبؿ بمدي وأخي قبؿ رعاياي ىـ مف يشرفوني   
 أدعو إف يمنحني تيشوب وآموف ذلؾ  
 وبذلؾ سأعمؿ إلى األبد حسب ما تمناه أخي وأدعو أخي إف يعمؿ  
 كما يحب الرجاؿ الشمس فأننا كذلؾ سنحبيا، حسب ما أتمناه  
  (64)و لترشدنا إلى األبد أصمي إلى اإلل  

في الرسالة الرابعة التي يبعثيا الممؾ توشراتا إلى الممؾ امنوفس الثالث وردت أسماء كثير مف اإللو وأوليا اإللو شاماش 
إما الثاني ، وىو الو الشمس، )*(ويمثؿ اإللو األوؿ شمس ، وعشتار وكال اإللييف مف اآللية المعروفة في بالد الرافديف

ووردتا في نص صالة الممؾ باف يحفظ ابنتو التي ستذىب لمزواج مف الممؾ المصري وأيضا دعواه ، آللية عشتارفكانت ا
 : وعمى النحو اآلتي ، باف تكوف حياتيا والممؾ ممتعة

 أصمي إف تذىب اإللية شاماس وعشتار معيا   
 واف يجعالىا عمى وئاـ كما يتمنى أخي  
 يبارؾ شاماش أصمي إف ، وأرجو إف يبتيج أخي  
  (62)وعشتار أخي كثيرا وتمنحاه المتعة البريئة   

وفي الرسالة ذاتيا يدعو الممؾ الميتاني أليتو والية مصر بحفظ رسؿ الممؾ ويالحظ ىذه المرة استخدامو لإللية 
 : وعمى النحو اآلتي ، وقد يكوف ىذا مف باب الدعاء واالستجارة بكؿ اإللية، دوف تحديد اسـ

 ف تحفظيما أليتي والية أخي أصمي إ  
 (63)لقد أرسمت ناحراماشي إلى أخي ليفعؿ ما ترغبوف بو   

الرسالة التالية التي بعثيا الممؾ تواشراتا إلى امنوفس الثالث تضمنت ىي األخرى أسماء العديد مف اإللية إال إف ىذه المرة 
وىي مرسمة في ميمة إلى مصر لغرض معالجة  في ىذه المرة ترد عشتار، ذكرىا جاء بشكؿ مختمؼ عما جاء مف قبؿ

ومف نص الرسالة يستشؼ باف ىذه اإللية كانت قد ذىبت إلى مصر وفي  (64)الممؾ ورعايتو مف المرض الذي ألـ بو 
عموما نص الرسالة الذي ورد فيو ذكر اإللية أعاله ، ويبدو أنيا ذىب لمغرض نفسو، عصر الممؾ امنوفس الثالث أيضا

 : و اآلتي كاف عمى النح
 نينوى وسيدة كؿ األراضي ، ىكذا تقوؿ عشتار  
 إلى مصر سأذىب  
 سأعود ، إلى األرض التي أحبيا  
 ولقد ذىبت بالفعؿ ، لقد أرسمتيا حقا  
 في زمف أبي )محذوؼ( السيدة ذىبت إلى تمؾ البالد   
 واستقرت ىناؾ مبجمة   
 أدعو أالف إف أخي يكرميا ويبجميا   
 ما كاف األمر سابقا  عشرة إضعاؼ  
 أدعو إف يكرميا أخي ويرسميا  
 وىي مستحقة وأدعو إف تعود   
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 أدعو إف تحمي عشتار سيدة السماء  
 أخي ويحميني   
 أصمي إف تحمينا سيدتنا مائة إلؼ سنة   
 مف المتعة العظيمة  
 ونعمؿ الخير ليا  
 عشتار ىي أليتي  
  (65)وىي ليست إلية أخي   
البد واف يكوف التساؤؿ لماذا استخدـ الميتانيوف اآللية ، تجواؿ في أسماء اإللية الواردة في الرسائؿبعد ىذا ال 

الرافدينية في الدعاء والصالة ؟ ولماذا لـ يستخدـ أسماء اإللية الميتانية ؟ خصوصا واف مجمس اإللية الميتانية يضـ 
 : مجموعة مف اإللية وىي عمى النحو اآلتي 

 .وىو رئيس مجمس اإللية وقد تـ الحديث عنو مف قبؿ، تيشوب اإللو: أوالً 
ومع أنيا زوجة رئيس مجمع اإللية إال أنيا لـ تكف مف اإللية ، وىي زوجة اإللو تيشوب، Hepat اإللو خيبات: ثانياً 

في منطقة  كما وانتشرت، وىي ذات األغمبية الحورية، وكانت قد شاعت عبادتيا في مناطؽ سوريا الشمالية (66)الكبرى
 .(67)ىذا مع العمـ إف ىذه اإللية كانت مقدسة عند الحثييف ، طوروس

وتشبو ىذه اإللية اإللية عشتار إذ تحمؿ الكثير مف ، (68)وىي إلية الحب والحرب ، sawaska اإللو شاوشكا: ثالثاً 
 .(71)إما مركز عبادة ىذه اإللية فكاف في نينوى ، (69)صفاتيا

 (74)وعرؼ في المناطؽ الحورية، إال إنو أصبح مف اإللية العادية، كاف أب لإللية الحورية جميعا، اإللو كوماري: رابعاً 
  .وتظير إلية ميتانية إخرى إال إف جميعيا ثانوية وال مجاؿ مف ذكرىا أالف

الة قد واإلجابة تكوف ىي استخداـ التسمية االكدية لإللية ألنيا أي الرس، وعودة عمى بدء حيث التساؤؿ السابؽ
ونذىب إلى غير المذىب السابؽ إذ  (72)وبما إف شاوشكا ىي نظيرة عشتار فقد استخدـ االسـ األكدي ، كتبت بالمغة األكدية

يبدو ولما ألىمية اآللية الرافدينية وانتشار عبادتيا في كثير مف مناطؽ الشرؽ األدنى وعمـ الكثير بدور ىذه اإللية في 
  .مف دفع بالممؾ الميتاني بالدعاء والتضرع بيا ىو، الخمؽ وغيرىا مف األمور

ورد فييا اسـ اإللية لمرة واحدة وكانت ىذه المرة مف  (اخناتوف)والرسالة األخرى المرسمة إلى الممؾ امنوفس الرابع  
 : وعمى النحو اآلتي ، وذكره ىنا كاف لحفظ رسؿ المممكتيف، نصيب اإللو آموف

 إذا لـ يحجز أخي رسمو واآلف في ىذه السنة أرسؿ ميف   
 (ومتعة كبيرة )محذوؼ (محذوؼ)ولذلؾ   
  (محذوؼ)تيشوب وآموف ، يرجى األحتفاؿ  
  (73)(محذوؼ)أرجو إف يحصؿ ذلؾ بحيث إنا وأخي   

ومما يالحظ عمى النص أعاله إف الممؾ توشراتا استخدـ اإللو آموف في حيف تحولت مصر خالؿ فترة اخناتوف إلى تقديـ 
وأيضا قد يكوف قصر ، وىذا إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى جيؿ الممؾ الميتاني بالتغيير الديني في مصر، وفاإللو أت

 .جعؿ مف تأثيره محدودًا جداً ، عمؿ التغيير مضافًا لو إف التغير جابو معارضة كبيرة مف قبؿ كينة آموف
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  : الجانب االجتماعي  -4
 : الجتماعية التي تضمنتيا الرسائؿ أعاله وىذه تضمنت ما يأتي في ىذا الجانب سيتـ عرض الجوانب ا 

 التحايـا : أواًل 
حيث يكوف الترحيب والسؤاؿ عف صحة وأحواؿ الممؾ ، الرسائؿ جميعيا استخدمت أسموبا متشابيا في فواتحيا 

وىذا األمر لـ يختصر عمى  ،وتصؿ إلى ابعد مف ذلؾ إذ يسأؿ فييا حتى عف حيواناتو وعرباتو، وبالده، وعائمتو وحاشيتو
 .(74)مموؾ الدولة الميتانية بؿ شمؿ مموؾ الدولة الكشية الذيف استخدموا نفس األسموب في رسائميـ 

ويبدو انو قد تعارؼ عميو في ، وتستيؿ الرسالة بذكر اسـ الممؾ المرسمة إليو الرسالة مع لفظة أخي وفي جميع الرسائؿ
ىذا ولـ يقتصر االستخداـ عمى لفظو أخي بؿ امتد إلى ألفاظ أخرى ، منطقة تؿ العمارنةجميع الرسائؿ التي عثر عمييا في 

 .(75)منيا أخي وابنتي وأختي 
ىذا ومما يشار لو أف استخدـ لفظة أخي التي استخدمت في الرسائؿ المكتشفة يجب إف تكوف بيف شخصيتيف 

  .ونص الرسالة أدناه يبيف ذلؾ، (76) واف لـ يكف ىناؾ تكافوئ ال تظير مثؿ ىذه المفظة، متكافئتيف
 إلى ميموريا ممؾ مصر  
 أخي ىكذا  
 يقوؿ توشراتا ممؾ ميتاني   
 إنا بخير، أخوؾ  
 أرجو أف تكوف كذلؾ  
 مع أخي كميوخيبا  
 مع عائمتؾ ، أرجو إف تكوف أيضا بخير  
 وزوجاتؾ وأبنائؾ وخيولؾ   
 وعرباتيـ وفي أواسط أرضؾ  
 ( 77)ميا بخيرأدعو إف تكوف ك  

ىذا ولـ تختمؼ الرسائؿ المتبقية التي بعثيا الممؾ توشراتا إلى امنوفس الثالث والى األرممة تي وكذلؾ إلى الممؾ 
 .(78)ناتوف عف مقدمة نص الرسالة أعالهاخ

مموؾ  إف مقدمة الرسائؿ واف كانت أشبو ما يكوف بنموذج ثابت استخدمو مموؾ الشرؽ األدنى القديـ عند مراسمتيـ 
كما وقد يكوف األسموب أعاله ، إال أنيا دلت ودوف شؾ عمى أسموب دبموماسي شديد المياقة في التعامؿ مع المموؾ، مصر

وكسب ودىا يعني حماية مصرية ، كانت قوة كبيرة ال يستياف بيا، ألنيا أي مصر، ىو محاولة لمتودد والتقارب إلى مصر
ياىا  .لمدولة التي تتفؽ وا 

 : اهرات المص –ثانيا 
تمثؿ ، إال أنيا مف جانب أخر، المصاىرات التي تـ التعرؼ عمييا مف خالؿ الرسائؿ ىي مصاىرات سياسية 

ومف خالؿ الرسالة األولى نستدؿ إف أخت ، ويالحظ إف أكثر مف أميرة ميتانية كانت زوجة لممؾ مصري، مممح اجتماعي
ويبدو نص الرسالة إف سبب إىداء ىذه األميرة ، مصري امنوفس الثالثالممؾ توشراتا المسماة كميوخيبا كانت زوجة الممؾ ال

 : ونص الرسالة عمى النحو اآلتي ، كاف لمحب الكبير بيف ممؾ ميتاني وممؾ مصر
 وأنت أجبت أبي أكثر منو   
  (79)والف أبي أجيؾ فقد أعطاؾ أختي  

اه في رسالة أخرى ومف خالؿ رسالة الممؾ في الوقت الذي تكوف فيو أخت الممؾ توشراتا زوجة لمممؾ أعاله نر 
 : توشراتا إف ىناؾ طمبا مف امنوفس الثالث لمزواج بابنة الممؾ توشراتا وعمى النحو اآلتي 
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 قاؿ أخي بالفعؿ ، عندما أرسؿ أخي رسولو ميف  
 اجمب لي ابنتؾ كزوجة   
 لـ اقير قمبؾ ، الف تكوف سيدة مصر  

  بؿ بالفعؿيا أخي وكاف كالمي وديا بأني سأق
 وعرضت عمى ميف تمؾ التي طمبيا أخي 

 ( 81)وعندما رآىا مدحيا كثيرا، ورآىا
وىذا ، وعمى اثر طمب الممؾ يد ابنة توشراتا لمزواج طمب األخير ذىبًا وبرر طمبو لسببيف ثانييما كاف كمير البنتو 

 : ما يتبيف مف خالؿ النص اآلتي 
 لذىب لقد طمبت مف أخي ذىبا حتما ويقينا وا  
 أوال : الذي طمبتو مف أخي قد طمبتو لسببيف   
 ( 84)وثانيا كمير، لكوشاؾ  

ويظير ، في رسالة أخرى نعمـ إف الممؾ امنوفس الثالث قد أرسؿ رسولو ميف مف اجؿ إف يأخذ ابنة الممؾ توشراتا
 : ىذا مف خالؿ نص الرسالة اآلتي 

 رسوؿ أخي مف اجؿ زوجة أخي  .لقد عاد ميف  
 (82)خذىا كسيدة لمصر ولقد قرأت الرقيـ الذي جمبو وسمعت رسالتوليأ  
وفي رسالة ثالثة نعمـ أف الممؾ توشراتا لـ يرسؿ بعد ابنتو إلى مصر وقد يكوف السبب في ذلؾ إف الممؾ الميتاني  

ات مف الذىب بدأ يماطؿ في إرساؿ ابنتو والسبب قد يكوف عدـ وصوؿ مصر ابنتو أو ألنو كاف يحاوؿ الحصوؿ عمى كمي
 : ونص الرسالة الذي مف خالليا عممنا عدـ وصوليا كاف عمى النحو اآلتي ، المصري كاف قد طالب بيا مف قبؿ

 إلى أخي الذي أحبو  
 سأعطي ابنتي لتكوف زوجتو   
  (83)ف تذىب اإللية شاماش وعشتار معياأصمي إ  

  .بات يسأؿ عنيا في رسائموومف نص الرسالة الالحقة تأكد مف وصوليا إلى أرض مصر حتى 
 ىكذا يقوؿ توشراتا   
 ممؾ ميتاني الذي يحبؾ ونسيبؾ   
 وأتمنى إف تكوف أنت أيضا بخير ، إنا بخير  
  (84)مع عائمتؾ وابنتي تاتوحيبا زوجتؾ  

ا ( مف خادماتيا وىذا العدد كاف لمواساتي347ومما يذكر إف ابنة الممؾ حيف غادرت ارض ميتاني غادرت معيا )
ويالحظ انو في حاؿ موت الممؾ تنتقؿ زوجاتو أو لنقؿ بعض زوجاتو الى ابنو وىذا ما ظير مف خالؿ  (85)في غربتيا 

  نص الرسالة أدناه إذ انتقمت تاتوحيبا إلى الممؾ اخناتوف وكأنيا جزء مف الورث الذي جاء مف والده.
 إلى ميموريا ممؾ مصر أخي ونسيبي الذي أحبو   
 ذا يقوؿ توشراتا الممؾ العظيـ ممؾ ميتاني ىك، ويحبني  
 صيرؾ الذي يحبؾ يا أخي إنا بخير وأرجو إف تكوف بخير   
 مع تي أمؾ وعائمتؾ وأرجو إف تكوف بخير   
 ( 86)تاتوحيبا ابنتي وزوجتؾ وزوجاتؾ األخريات وأبناءؾ   

 ( 87)الرابع  وورد نفس التأكيد في رسالة أخرى وجييا الممؾ توشراتا إلى الممؾ امنوفس
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 الهدايا : ثالثا 
مظير اجتماعي واستمراره داللة عمى التواصؿ والود وىذا األمر كاف عالمة بارزة بيف الممؾ توشراتا ومموؾ  

واليدايا أخذت الجانب المادي في كثير مف األحياف فنقرأ في الرسالة األولى عف ىدايا مقدمة مف الممؾ توشراتا إلى ، مصر
ولـ تقتصر اليدايا إلى الممؾ فحسب بؿ أرسؿ إلى الممكة المصرية كميوخيبا وىي شقيقة توشراتا  .(88)الثالث الممؾ امنوفس 
 .وكما مبيف أدناه 

 واحدة )محذوؼ( زينة مف الذىب لمصدر   
 واحدة )محذوؼ( أقراط مف الذىب مع ما شحو مف الذىب   
 ( 89)وقنينة حجرية واحدة مممؤة بالزيت الجيد   

ويؤكد في الوقت نفسو انو ، ما يمفت النظر إف الممؾ الميتاني يطمب مف الممؾ المصري امنوفس الثالث إرساؿ ىدايا لولكف 
 : استمـ مف المصرييف ىدايا ويعتبرىا مثيرة لبيجتو وىذا ما يظيره نص الرسالة اآلتي 

 واآلف بعد إف أرسؿ أخي الذىب قمت   
 ميال سواء كاف قميال أوال انو لـ يكف ق  
 فأنو كثير أو كثير جدا حيث ال يمكف إحصاءه   
 ولكف أيضا لو أمكف عده   
 ومع ذلؾ فأني سأبتيج لذلؾ كثيرا   

  (91)وفوؽ كؿ شيء سأبتيج الف أخي قد أرسمو 
قد يكوف الضعؼ ، نذىب إلى مذىبيف األوؿ، والتي يظير بيا موقؼ ميتاني ضعيؼ، ومف نص الرسالة

وقد يكوف بسبب عالقة القرابة بيف ، اني إلى الذىب ىو ما دفع بيا إلى التوصيؼ الذي ذكرناه أعالهاالقتصادي وحاجة ميت
 : عموما الممؾ الميتاني رد عمى اليدية بيدية وكما يظير بالنص اآلتي  –البمديف ىو ما دفعو إف يظير بيذا الشكؿ 

 يقينًا وكيدية ألخي أرسؿ وعاءًا واحدًا كبيرًا مف الذىب   
 حاشيتو مطعمة بالياقوت الجميؿ   
 واف بدء الوعاء ىي حمقة ثقيمة عمى شكؿ أكميؿ مف عشريف  
 قطعة جميمة مف الياقوت وتسعة عشر قطعة مف الذىب   
 ومركزة مف الياقوت الجميؿ المكسو بالذىب   
 وعشرة أزواج مف الخيوؿ وعشرة عربات خشبية   
 مع كؿ عوائدىا   
  (94) ىذا أرسمتو ىدية كؿ 11وثالثوف امرأة   

إال أنيا لـ تكف ىدية ، في الرسالة التي تمت الرسالة أعاله نجد إف الممؾ المصري يرسؿ ىدية إلى الممؾ توشراتا
حاشيتو التي  ثأرمما خيب أماؿ الممؾ وأ، إذ لـ يوجد في اليدية كمية مف الذىب، قيمة حسب ما ذىب إليو الممؾ الميتاني

  .بكت لذلؾ
  وقاؿ، وبكو كثيرًا جداً  (محذوؼ)انت مرصعة باؿ ولكنيا ك

 أف ىذا ليس ذىبا بتاتاً ، حقيقة  
 وقالوا أيضا في مصر إف الذىب أكثر غزارة مف التراب   
 يحبؾ كثيرًا جدًا  (ممؾ مصر)وأيضا إف أخي   
 ىؿ إف مف يحب رجؿ عادي بحيث ال يعطيو ىذا ؟   
 ( 92)مصر  إف ذلؾ ما أريده ىو أغزر مف التراب في  
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وحتى ال يفقد حميفا سياسيا ، وحرصا منو عمى استمرار العالقة الودية، ومع ىذا الموقؼ يبدو إف الممؾ الميتاني
 : وعمى النحو اآلتي : وقوة اقتصادية نراه يرسؿ ىدية ويضمنيا شكوى إلى الممؾ أخناتوف مف عدـ إرسالو اليدايا 

 كيدية ألخي ووعاء واحد مغمؽ  
 مكسو مف الذىب  (محذوؼ)وقاعدتو مف حجر  (محذوؼ)  
 يمسكو بيده  (محذوؼ)  
  (93)المكسو بالذىب (محذوؼ)جواىر مف حجر  (محذوؼ)  

 .(94)الو لميدايا ومع رسولو ناحراماشيممؾ ميتاني مف إرس وفي نص رسالة أخرى يكرر
ىدايا إلى الممؾ توشراتا إال إف وفاتو  استمرار تدفؽ اليدايا لـ يتوقؼ ويبدو أف الممؾ امنوفس الثالث قرر إرساؿ

وكما خاطب توشراتا زوجةالممؾ طمب منيا إرساؿ ىذه  11ولـ تقـ األرممة تي بإرساليا رغـ عمميا بذلؾ  حالت دوف ذلؾ
مف  اليدايا أف تكرار مطالبة الممؾ توشراتا باليدايا مثير لمغرابة وقد يكوف السبب في مطالبتو باليدايا لألمر الذي ذكرناه

 قبؿ.
وىذا األمر ال يمت إلى ، ويبدو مف خالؿ الرسائؿ اف الممؾ توشراتا لـ يحصؿ عمى كميات كبيرة مف الذىب 

إذ مف خالؿ الرسائؿ نجد إف الممؾ المصري كاف يرسؿ كميات مف الذىب أال أف توشراتا كاف في كؿ مرة ، الواقع بصمة
 : الممؾ توشراتا إلى األرممة تػي وعمى النحو اآلتي  يطمع بالمزيد وىذا ما يرد في الرسالة التي بعثيا

 ولكف االف ابنؾ ميموريا لديو تماثيؿ مف الخشب مكسوة بالذىب   
 ورغـ أف ارض ابنؾ فييا مف الذىب مثؿ التراب   
 لماذا يصنع التماثيؿ في ارض ابنؾ ولـ يعطني إياىا   
 ىؿ ىذه صداقة  .اطمب منو إف يأخذىا ويرسميا لي  
 وأقوؿ عشرة مرات أكثر مف أبيو يجب إف يرسؿ ميموريا   
 ( 95)ولكف اآلف ىو لـ يعط قدر ما اعطاه أبوه، ابنؾ إلي  

ومع التوقؼ الذي شاىدناه في تقديـ اليدايا مف الجانب المصري أال إف اليدايا تظؿ مستمرة إلى مصر وىذه ىدايا 
 .(96)مؾ امنوفس الثالثترسؿ إلى أرممة الم

أف الممؾ توشراتا تسمـ ىدايا ، وما جاء بيا بصدد اليدايا، جاء في نص الرسالة المرسمة إلى الممؾ اخناتوفأما ما  
 .مف اخناتوف وىذا أشار إليو توشراتا في رسالتو إلى اخناتوف وكما مبيف

 عندما جاء ميػف رسوؿ أخي وعندما تمقيت تحيات اخي   
 ( 97)أرسميا أخيرًا ابتيجت كثيرًا عندما رأيت اليدايا التي   

ومع البيجة ىذه إال أف رسالتو تضمنت عتاب لمممؾ امنوفس الرابع سببو كاف ىـ الممؾ توشراتا بالحصوؿ عمى 
التماثيؿ الذىبية والتي حسب ادعاءه صنعت مف اجمو في عيد الممؾ امنوفس الثالث إال أف امنوفس الرابع أحجـ عف 

 .(98)تيا المادية لذا نجده يجد في طمبيا لقيم، أرساليا
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 : هوامش البحث 
اال انو ومف خالؿ ، وجو الدقة ومعنى االسـ غير معروؼ عمى، )*( مف االقواـ اليندو اوربية رغـ االختالؼ في اصوليـ

مقاربة االسـ مع بعض الكممات والمصطمحات التي ترد في الكتابات االشورية الحديثة واالوغاريتية واالوراروتية 
منشورات اتحاد  –بغداد )المدخؿ في تاريخ المغات الجزرية ، سامي سعيد، ينظر األحمد، عسكري او حاسبفتعني 

 (4984، المؤرخيف العرب
دار المدى ، دمشؽ) 4فاروؽ إسماعيؿ ط، ترجمة، مدخؿ الى حضارات الشرؽ االدنى القديـ، فولغراـ فوف، زودف (4)

  .63ص، (2113، والنشر لمثقافة
 .344ص  (4984، دار الحرية لمطباعة والنشر، بغداد)حسيف عمواف حسيف  –ترجمة ، العراؽ القديـ، ججور ، رو (2)

أسس بيا الحوريوف مركزا أو دويمة ليـ في شماؿ العراؽ بعد أف كانت قد ، تعرؼ باسـ كاسور او غاصور –نوزي  )*(
مج الحورييف باالكدييف في ىذه المنطقة اند، وفي منتصؼ اإللؼ الثاني قبؿ الميالد، ازدىرت في العصر األكدي

ينظر ، شرؽ كركوؾ أمياؿ جنوب 8 وىي عمى مبعدة (يوزعاف تبو)وأخذت تعرؼ بنوزي وتعرؼ أطالليا اليـو باسـ 
 .(4984، الموصؿ)، 36مجمة مابيف النيريف العدد ، ارابخا ونوزي في التاريخ، روفائيؿ ميناس

(3) Wilhelm ،Gernot ،Gyundzuge der Geschichte und der Hurriter (Darmstadt ،1982) ،p44.  
(4)  Ibid ،p 47.  
(5)  Ibid ،p 223  
(6)  Ibid ،p 47  

(7)  Goetze ،A., Mitannians and Hitties – Tushratta And  chuppiliumash ،the campridge 
Ancient History ،vol, 11, part 2 (1972) ،p ،3.  

  .467ص  (4994، دمشؽ) 2دوؿ وحضارات في الشرؽ العربي القديـ ط ، وعيد مرعي محمد حرب، فرزات (8)
 .467ص، ـ. ف (9)
 . 96ص  (ـ4979، الموصؿ)ترجمة عامر سميماف ، عظمو بابؿ، ىاري، ساكز (41)
مي مراجعة محمد شفيؽ غرباؿ وعبد الحميد ألدواخ، ترجمة عباس بيومي، مصر، وجاؾ فاندييو، آتييف، دربوتوف (44)

  .462ص  (بال. ت، مطبعة نيضة مصر، مصر)
(12) Wilhelm ،Grundzuge ،P 49. 
(13) Goetzo ،Mitannians ،p 4  

وجو توشراتا سبع رسائؿ لمممؾ ، 291ص (ـ 2144 –بغداد )دراسات في التاريخ القديـ ، احمد مالؾ، الفتياف ( 44)
بالمغة االكدية ماعدا واحدة كتبت بالمغة  ف وىذه جميعيا كتبتورسالة لمممكة األرممة وثالث إلى اخناتو  امنوفس الثالث

  .63ص ، مدخؿ إلى حضارات الشرؽ األدنى القديـ، زودف، الحورية
  .291ص، دراسات في التاريخ القديـ، الفتياف (44)

(15) Mercer ،S. A. B., The Tell El- Amarna Tablets ،Toronto ،1939 ،vol ،1 ،p ،64. 
  .467ص ، دوؿ وحضارات، وآخروف، فرزات (46)
 . 41ص  (ـ2116 –مصر )ترجمة رفعت السيد عمي ، رسائؿ عظماء المموؾ في الشرؽ االدنى القديـ، ثريفور (47)
  .462ص ، مصر، دريوتوف (48)
دار المتنبي  –دمشؽ )سيؼ الديف دياب : ترجمة ، ؽ.ـ 311 -3111تاريخ سوريا السياسي ، ىورست، كمينغؿ (49)

 .423ـ( ص4998، طباعة والنشرلم
 . 242ص ، (ـ2117-بغداد )، المممكة الحثية، رشيد صالح، الصالحي (21)
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  .سناني عمى ترجمتو في الجانب الديني )*(
(21) Mercer ،The Tell El- Amarna ،p65.   
(22) lbid.  

  .462ص، مصر، دريوتوف، 431ص  4ج ـ( 4948، مطبعة دار الكتب المصرية، القاىرة)، مصر القديمة، حسف، سميـ (23)
(24) Mercer ،The Tell El- Amarna ،p65.   
(25) lbid ،p. 67.  

 : تقع شماؿ سوريا وعمى الضفة الغربية مف نير الفرات ينظر ، كركميش )*(
 J. D. Hawking., karkamis ،Reallexikon Der Assyrioloyie ،Berlin ،p.426  

  .433، 431ص ص ، 4ج ،مصر القديمة، سميـ  (26)
  .657ص  4ج ، ف، ـ  (27)

 ثأرميػف كبير مبعوثي الممؾ أمنوفس االلث وأفضميـ وكاف ىذا قد حجز في ارض ميتاني لمدة طويمة وىذا األمر ا )*(
قمؽ الفرعوف فكتب في رسالو الى الممؾ توشراتا يسألو عف سبب تأخر مبعوثو وقد أجاب الممؾ توشراتا مف خالؿ 

  .445ص ، رسائؿ، تريفور، اف سبب التأخر كاف تجييز العروس الذي احتاج إلى وقت طويؿ ينظررسالة ب
(28) Mercer ،The Tell ،El- Amarna ،p ،69. 

قاـ الحثيوف في عيد ممكيـ شوبيوليوما باليجـو عمى الميتانييف إال انو رغـ انتصاره وتقدمو باتجاه ميتاني إال إف عمميتو  ( 29)
 . 54( ص4963، بيروت)ترجمة محمد عبد القادر ، الحثيوف، ر .4، جرني، ينظر، ألمر لـ تكف بالحاسمةفي نياية ا

(30) Mercer ،The Tell ،Al- Amarna ،p69.   
(31) lbid ،p.73.  

(32) lbid ،p.73، الوضع  ،طالب منعـ، ينظر الشمري، بشأف الصراع حوؿ بالد الشاـ وميزاف القوى وميالف كفتو
أطروحة دكتوراه غير منشورة ، سي في الشرؽ األدنى القديـ بيف القرنيف السادس عشر والحادي عشر قبؿ الميالدالسيا

  .(ـ 4996، كمية اآلداب، جامعة بغداد)
(33) Mercer ،The Tell ،Al- Amarna ،p75. 

 .657وأيضا ص  455 – 424ص ص  4ج ، مصر القديمة، سميـ (34)
 .مف البحث 46ي صفحة سترد ترجمتو ف، آمػوف )*(
  .455ص  (ـ 2119، دار النيضة العربية، بيروت)دراسات في تاريخ الشرؽ األدنى القديـ ، احمد أميف، سميـ (35)
(36) Mercer ،The Tell ،El- Amarna ،p75. ،ص ، الشمري الوضع السياسي، ينظر بشأف الدولة الحثية وتحركيا

235- 254.  
التنافس الحثي المصري ، عبد الغني غالي فارس، ينظر السعدوف، ري عمى بالد الشاـوبشأف التنافس الحثي المص 

كمية ، جامعة بغداد، ؽ.ـ أطروحة دكتوراه غير منشورة (4181 -4571)عمى بالد الشاـ إباف العيد اإلمبراطوري 
  .ـ(2115، اآلداب

(37) Mercer ،The Tell ،Al- Amarna ،p73. 
 .مف البحث 45صفحة  عشتار سترد ترجمتيافي )*(

(38) Mercer ،The Tell ،Al- Amarna ،p79. 
(39) lbid. p ،79.  
 (40) Mercer ،The Tell ،Al- Amarna ،p199. 
(41) lbid. 
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(42) lbid. 
الييئة ، مراجعة عبد المنعـ أبو بكر)مصر، ترجمة نجيب ميخائيؿ إبراىيـ، مصر الفراعنة، سير، الف جاردنر (43)

  .259 – 256( ص ص 4973، مة لمكتابالمصرية العا
(44) Mercer ،The Tell ،Al- Amarna ،p155. 

  .259 -256ص ص ، مصر الفراعنة، الف جاردنر (45)
 .456الترجمة ص  (46)
  .(مطابع دار العمـ، القاىرة)أخناتوف ، عبد المنعـ، أبو بكر، بشأف إصالحات اخناتوف ينظر، 465ص  مصدر (47)

(48) Mercer ،The Tell ،El- Amarna ،p ،162.  
  .445ص ، رسائؿ، تريفور، ينظر ( 49)

(50) Mercer ،The Tell ،Al- Amarna ،p65. 
(51) G, Leick A Dictionary of Ancient Near Eastern Mythology (London ،1991) p ،157.  

 . 47ص 2ج  (ـ 4981، بغداد)تاريخ العراؽ القديـ ، وآخروف، طو، باقر (52)
(53) Mercer ،The Tell ،Al- Amarna ،p69. 

 . 77-76 ص ص (ـ4999، دار الشروؽ لمنشر، عماف)، الديف المصري، خزعؿ، ألماجدي (54) 
 : ينظر ، عشتار مف أىـ االليات في بالد الرافديف " اينانا عند السومريف وعشتار عند االكدييف )*(

 Joan Good nick. Goddesses of the Ancient Near East 3000-1000 B. C, (U. S. A: 
university or Wisconsin press ،1998) p.65.  

(55) lbid, P65.   
(56) Mercer ،The Tell ،Al- Amarna ،p69. 
(57)) lbid, P.  
(58)) lbid, P72. 
(59)) lbid, P73. 

 .51ينظر ىامش رقـ   (61)
(61) Mercer ،The Tell ،Al- Amarna ،p76. 
(62) lbid, P76. 
(63) lbid, P79. 
(64)Gaile ،Nibur, The Ancient East, The Tell Al- Amarna, London ،1903, pp 35-36.  
(65) Mercer ،The Tell ،Al- Amarna ،p95.  

   .347-346ص ص  (ـ 4957 –القاىرة )ترجمة يعقوب بكر ، الحضارة السامية القديمة، موسكاتي  (66)
 .471ص  (ـ 4992، دار الشؤوف الثقافية العامة لمطباعة والنشر –بغداد )الفكر الديني القديـ ، قيت، الدباغ (67)
 .472ـ.ف ص  (68)
 .244ص  (ـ4967، دمشؽ)توفيؽ سميماف واخروف ، ترجمة، تاريخ الشرؽ األدنى القديـ، انطواف، مورتكات (69)
ج ، 35ـ، مجمة سومر، ؽ. ـ ي نينوى في اإللؼ الثانيمالحظات حوؿ عشتار شاوشكا الحورية ف، فولكت، ىاوس (71)

 .395ص  ـ(4976)، 4-2
(71) H. G. Guterbook ،Humarbi ; Mythen vom Churritischen kronos (Zurich and New Yourk 

1946, p1.  
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كتوراه غير منشورة اطروحة د، دراسة في التاريخ السياسي والحضاري، الدولة الميتانية، جماؿ ندا صالح، السمماني (72)
 . 488ص  (2141 –جامعة بغداد )

(73) Mercer ،The Tell Al- Amarna ،p63. 
(74)W. M. Flinders Petrie ،Syria and Egypt ،New Yourk ،1898 ،pp.13-25 

ووجو رمسيس الثاني ، خاطب األمير سوتاحابا ابف الممؾ مصر رمسيس الثاني الممؾ الحثي حوتوشمياش بأبي (75)
، رسائؿ، ينظر ثريفور، شروما بمفظة ابني وخاطب الممؾ نفسو بودحيبا بمفظ أختي –لخطاب لألمير الحثي ناشمي ا

 .437 – 436ص ص 
اوبمط الى الممؾ  –لـ تظير ىذه الكممة في مراسالت الممؾ االشوري اشور  .437 – 436ص ص ، رسائؿ، ثريفور (76)

في فترة الممؾ اشور أو بمط قائـ عمى التقارب مع الدولة المصرية حيث كاف موقؼ االشورييف ، المصري اخناتوف
، ينظر ثريفور، خصوصا واف حميؼ مصر في ىذه اإلثناء كاف قد انتيى سياسيًا ويمثمو دولة ميتاني، وكسب رضاىا

واألمر ىذا أي استخداـ لفظة أخي لـ يكف محدد وفؽ األسس أعاله إذ استخدـ مموؾ ، 437-436ص ص ، رسائؿ
لدولة الكشية في رسائميـ مع مموؾ مصر ذات المفظ ومعروؼ إف الدولة الكشية لـ تكف بالدولة المناظرة مف حي ا

 :ينظر، القوة والتكافوئ مع الدولة المصرية
 W. M. Flinders Petrie ،Syria and Egypt ،p13-25. 
(77) Mercer ،The Tell Al- Amarna ،p63. 
(78) lbid ،pp. 67, 72, 77, 93 ،155, 163, 199.  
(79) Mercer ،The Tell Al- Amarna ،p63. 
(80) lbid ،p69. 
(81) lbid ،p71. 
(82) lbid ،p73. 
(83) lbid ،p79. 
 (84) lbid ،p95. 

 .485ص ، رسائؿ، تريفور (85)
(86) Mercer ،The Tell Al- Amarna ،p155.  
(87) lbid ،p163. 

 .مف البحث 6ينظر ص   (88)
(89) Mercer ،The Tell Al- Amarna ،p65.  
(90) lbid ،p71. 
(91) lbid ،p71,73. 
(92) lbid ،p75. 
(93) lbid ،p77. 
(94) lbid ،p79. 
(95) lbid ،p151. 
(96) lbid ،p155. 
(97) lbid ،p155. 
(98) lbid ،p155. 
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 المصادر العربية والمعربة
 .(4984، منشورات اتحاد المؤرخيف العرب –بغداد )رية المدخؿ في تاريخ المغات الجز ، سامي سعيد، األحمد -1
 (.4989، )دمشؽ، تاريخ بالد الشاـ، احمد عمي، إسماعيؿ -2
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