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 خالل األنف انثاَي ق.و اهلروب وانُفي يف سوريا
 

 حمي انذيٍ انُادي أبو انعز .د
 القديماألدنى مصر والشرق وحضارة مدرس تاريخ 

 جامعة المنيا -كمية اآلداب
 : صــــاملهخ

لى سوريا القديمة، وذلك من خالل  :تتناول ىذه الورقة البحثية اليروب والنفي من وا 
، وأشير الحاالت التي ىربت ولجأت إلى أرض المعاىدات الدوليةو  اتالقوانين والتشريع نصوص
التي  والمدن الممالكتمك  :وأقصد بسوريا القديمة .، سواء في سوريا أو إلى أماكن أخرىالمنفى

مممكة إبال، ويمحاض، وماري، وأوجاريت،  :قامت ما بين الفرات شرقًا وفمسطين غربًا، وىي
 .ة، وغيرىاوآرام دمشق، وحما وكيش، ونيا، ونوخاشي،وم وقادش،وأمورو، وأالالخ، 

 

 يطكهة انبحث: 
ومدى ، والتيجير تحديد مفاىيم اليروب والمجوء والنفي :فيمشكمة البحث  تخمص

 الدوليمعيد القانون  رفع  ويُ ، فاليروب والمجوء معناىما الفعمي واحد، التشابو والتداخل فيما بينيا
منحيا دولة فوق أراضييا، أو فوق أي مكان تابع لسمطتيا، لفرد طمب الحماية التي ت"بأنو: جوءملا

إنقاذ حياة أو حرية أشخاص يعتبرون  :مبدأ المجوء ىو إقرارمنيا ىذه الحماية" . واليدف من 
 ي الحقيقة ىذا المفيوم لم يختمف عّما. وف (ٔ)ميددين في بمدىم .عن صواب أو خطأ .أنفسيم

 ، كما سيأتي الحديث خالل البحث.كان عميو في التاريخ القديم
 ، واالحتماءاليروب يستعممو الالجئ كطريقة لإلبقاء عمى منزلتو في وقت األزمةو 
 ((ٕ)خابيرواألكادي لالجئ ) بتعبيرِ  ُمثَبتُ  المنفى في الياربِ  مصيرَ و  .بمالذ آمن
#abiru

صطمح مُ  ت القديمة، دائمًا ما كانت ُتطمق. وبما أن نصوص المعاىدا(ٖ) 
لمتعبير عن حالة الالجئ،  فإني سأستخدمو -السيما السياسي –ليارب، عمى الالجئ ا

يروب يمكن أن يكون لسبب سياسي ، فالحيث إن مصطمح اليروب أشمل من المجوء
 أضيق من ذلك. وءجتماعي، أو ديني، بينما مفيوم المجنائي، أو اجأو 
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قسيمو إلى نفي اختياري ونفي ، فيمكن تٗ()" أبعده وغر بو" أما بالنسبة لمنفي بمعنى
)المجوء(، حيث األمر يتشابو كثيرًا مع اليروب  إجباري، أما حالة النفي االختياري، ففي واقع

يحقق نفس معايير اليروب والمجوء االختياري. كما يجمع بينيما األسباب السياسية كمبرر لمبعد 
ىذه الحالة  َنصفنستطيع أن  ، فعمى سبيل المثال؛ سنوىي الذي ىرب باختياره،٘()عن الوطن

، وفي نفس الوقت ممكن أن نقول: إنو تم نفيو ٙ()أنيا حالة ىروب كما وصفيا بعض الباحثينب
ٚ()كما وصفو بعض الباحثين اآلخرين ،اختيارياً 

 . 

المجوء( اإلجباري عن النفي اإلجباري، خصوصًا في الوسيمة، بينما يختمف اليروب )
إلى الجية  ،ي أو جنائي، يتخذ وسيمة اليرب إلى مكان يختاره ىوسواء سياس ،فاليارب المجبر

التي يستشعر أنيا ستوفر لو الحماية، بينما النفي اإلجباري، فتقوم سمطة قوية بإجبار الشخص 
 .ٛ()وتختاره تمك السمطة هتحدد ،الذي ينفى عمى االبتعاد عن وطنو لمكان ما

تأثيرات والنتائج النفسية المختمفة، عمى النفي الفردي يمكن أن يكون لو العديد من ال
الميجرين(، فالنفي الفردي اقتالع ليس فقط من جغرافيتو، ولكن من محيطو  -خالف )المبعدين

لمجموعة كبيرة من األشخاص، وىنا يتداخل مع  ويمكن أن يكون النفي اإلجباري .ٜ()االجتماعي
  .مفيوم التيجير

ن اختمفت أسباب ،ولكن في النياية  اليروب والنفي اإلجباري، إال أن اليدف واحد،  وا 
 البقاء عمى قيد الحياة. :وىو

 اهلروب وانُفي يف انقواَني وانحطريعات:
ظمت قضية اليروب )المجوء( من القضايا الُميمة في الشرق القديم، فيناك العديد من 

أشارت نصوص  األدلة عمى أىميتيا في التشريعات التي تعاممت مع ىذه القضية، فكثيرًا ما
الذي ييرب ويذىب  قضية اليروب، كيروب الالجئين، كما ورد في تشريعات إشنونا إلىالقوانين 

"  و:. فيذكر النص أن(ٓٔ)إلى المنفى بسبب الضرائب وااللتزامات العامة، يفرض عميو العقوبات 
س لو حق إذا كره رجل مدينتو، وسيده، وأخذ رجل ثان زوجتو، ثم عاد )أي الرجل األول( فمي

 ، ومن ثم يتضح أن اليارب تسقط حقوقو المدنية، وتقل مكانتو االجتماعية.(ٔٔ)"المطالبة بزوجتو
واجب تسميم العبيد الياربين، والذي يظير أيضًا في  ،عمى األرجح ،وفرضت ىذه التشريعات

ألكثر ، فقد كانت جريمة ىروب العبيد من أسيادىم ىي الجريمة ا(ٕٔ)العديد من القوانين األخرى
ال يعاقب عمييا العبد نفسو، بل يعاقب عمييا كل من ساعده عمى اليرب أو آوى عبدًا ىارباً، و  ،شيوعاً 

شيكل  ٕ٘ووفقًا لمقوانين السومرية، فإن عقوبة إيواء العبد اليارب كانت غرامة تتألف من عبد أو من 
 . (ٖٔ)بتو اإلعداممن الفضة، بينما كان قانون حمورابي أكثر تشدداً في ذلك، فكانت عقو 
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أي شخص ييرب من حاتي، سواء أن: " ا نصت القوانين الحثية أيضًا عمىكم
نبيل تورط في مؤامرة ضد القصر، أو صانع أو فالح ىرب من الضرائب والسخرة، يجب 

 .(ٗٔ)أن يسمم إذا طمب"
عددًا من النصوص التي تتعمق بقضية اليروب من  .Elgavish.Dويقدم 

(، ٕٔ:ٗٔ(، الخروج )ٖٕ:ٙٔ(، سفر التثنية )ٜ:ٙٔسفر التكوين )الكتاب المقدس، في 
 .(٘ٔ) (ٕ:ٓٗ(، مموك أول )ٖٓ:٘ٔ(،) ٕ٘:ٓٔصموئيل األول )

المحارم ) مع البنت( ىي  الزنا مع كانت عقوبة ارتكاب :وفي قوانين حمورابي
"إذا جامع رجل ابنتو ينفوا ذلك الرجل من المدينة" : ٗ٘ٔالنفي، ففي نص المادة 

(ٔٙ). 
 جدعحور محب ما يشير إلى أن عقوبة السمب والنيب كانت  تشريعاتوورد في 

األنف والنفي، فمقد ورد في المادة األولى منيا ما يمي: " إذا أغتصب أحد الموظفين أو 
أحد الجنود أو أي رجل آخر من أىل البالد سفينة المزارع التي تحمل خراجًا لتوريدىا 

 .(ٚٔ)القانون عمى الجاني بجدع أنفو ونفيو إلى بمده ثارو"لمممك، ففي ىذه الحالة يطبق 
وكذلك نصت القوانين الحثية:" إذا جامع رجل حر أختو، وأمو الحرة، فقد ارتكب 

(ٛٔ)جرمًا، غير مسموح بو، ىذا الرجل ينفى إلى بمد آخر غير الذي يقيم فيو"
. 

 المعاىدات الدولية: فيوالنفي اليروب 
ُممِزَمة بتسميم العبيد الياربين، ولكنيا  -القديم األدنى في الشرق -كانت القوانين القديمة 

ب و جنبية، ويمكن العثور عمى إشارات و لم تشر إلى الياربين المدنين الذين فروا إلى الدول األج
في المعاىدات الدولية، فقد أرادت السمطات  -غير العبيد -تسميم فئات أخرى من الياربين 

وجو السرعة، وذلك لعدة أسباب أىميا: أن ىذا اليارب يمكن أن ينقل استعادة الياربين عمى 
أحدث المعمومات عن بمده التي ىرب منيا، السيما فيما يتعمق باالستخبارات العسكرية، كما أن 

لحكم العبيد لسادتيم، ووفقًا لذلك  إلى االعتقاد بأن الياربين يخضعونواجب التسميم استند 
 .(ٜٔ)تسميم الياربين مع الدول األخرى شممت شروط المعاىدات عمى

في الشرق قضية الياربين )الالجئين( من المعاىدات التي وقعت بين الدول تتضح و  
الطبقة  من من النبالء( والالجئونالالجئين: الالجئون السياسيون ) ن منالقديم. وُتظير لنا نوعي

(الدنيا ) من الصناع والفالحون
 (ٕٓ)

. 
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قمقميا الشديد  ،لدولية، واالتفاقيات، والمراسالت الميتانية والحثيةفقد أظيرت المعاىدات ا
تجاه مشكمة اليروب، المشكمة التي كانت تتصل اتصااًل وثيقًا بمسألة اختصاص الدولة القضائي 

وشعبو، وحركة التي حرص كل ممك أن يؤكد سيادتو عمى أرضو  ؛عمى مناطق حدودىا
ي كانت بطبيعة الحال تحت مسئوليتو، ولذلك ليس من والت ،الحدودعبر  الممتمكات المنقولة

(ٕٔ)مثل ىذه األمور بين الدول دون استثناء -بشأن الياربين -المستغرب أن تنظم الوثائق
. 

 (ٕٕ)ق.م وعيالم ٜٕٕٓممك أكد  "نارام سن"ونصت المعاىدة التي عقدت بين 
الجئًا لنفسي" بمعنى  حيث تعيد فييا الممك " أنا لن أتخذ ،عمى أقدم شرط لتسميم ىاربين

 .(ٖٕ)نو لن يقبل أي شخص في قصره من الياربين من عيالمالفتراض، وقال: إا
 ٓ٘ٗٔالمعاىدة التي عقدت في عام  :ومما يؤكد حرص الحثيون عمى تسميم الياربين

" من Shunashshuraو" شوناش شورا ق.م(ٓٗٗٔ-ٓٙٗٔدخاليا الثاني)ق.م بين تو 
: " إذا ىرب ىارب من حاتي وذىب إلى كيزوواتنا نتسميم الالجئيعمى أنو يجب  .(ٕٗ)كيزوواتنا

عادتو لصاحب الجاللة، ولكن إذا كان ىناك من يخفي شوناش شورا يجب عمى  القبض عميو وا 
ذا لم يستطع أن يأتي ثنى عشر شخصًا من واكتشف في منزلو. يجب عميو دفع ا اليارب، العبيد، وا 

ذا سيده لم يقم ثنى عشرة شخصًا من العبيد، ىو نفبا سو يجب أن يقتل، ولو عبد أخفى ىارب، وا 
إنو يجب التنازل عن العبد نفسو، وتقديم نفس  –ثنى عشر عبداً لن يدفع ا –بإعادتو بالنيابة عنو 

وفي نص آخر لمعاىدة حاتي مع كيزوواتنا:" إذا أحدث شخص، لمممك . "(ٕ٘)شوناش شورا الشئ ـل 
ض كيزوواتنا، وأرسل الممك العظيم يسأل عن اليارب قائاًل: العظيم، مؤامرة، ثم ىرب، ودخل أر 

 .(ٕٙ)ىكذا ىو ثار ضدي، سوف ُأعيده. اليارب يجب أن يعود" 
قبرص، وأخذ منيا الجزية، وىناك إشارة إلى معاىدة  "تودخاليا الثاني"ا وكذلك غز 

 .(ٕٚ)بين حاتي وقبرص، تتعمق باالتفاق عمى تسميم المنفيين
 أرنوواندا"يم الياربين أيضًا في المعاىدة بين الممك الحثي كما ورد موضوع تسم 

. وكذلك معاىدة تسميم الياربين (ٕٛ) Ismerika ق.م( ورجال ٕٓٗٔ-ٓٗٗٔ) "األول
 أحد التابعين في منطقة غرب األناضول Maddawattaو "األول أرنوواندا"بين 

(ٕٜ) . 
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 ٖٖ٘ٔ-ٖ٘ٚٔ)" ولشوبيمولوما األ"وقد ورد النص المتعمق باليروب في معاىدة 
إذا ىرب ىارب من حاتي،  "بشكل غير واضح ( توشراتا الممك الميتانيابن ) "وشاتي وزا"ق.م( 

 . وعمى رغم من ذلك حرصت المعاىدة عمى تناوليم.(ٖٓ) ..."وممك ميتاني لم يقبض عميو
 ق.م(ٖٙٓٔ-ٖٖٗٔ) "مرشيمي الثاني"لمعاىدة بين الممك وفي المقدمة التاريخية 

من وطنو غرب  "Mashuiluwa"ىروب ، والتي ركزت عمى "Kupanta-Kurunta"و
شوبيمولوما "مرحبًا بو من قبل من  Mashuiluwaاألناضول، واتخذ من حاتي ممجأ، وكان 

 .(ٖٔ)، كما زوجو أحد األميرات الحثيات، كما اتبع مرشيمي الثاني نفس سياسة أبيو"األول
ق.م( إلى  ٕٓ٘ٔ-ٕ٘ٚٔ) "خاتوشيمي الثالث"وفي خطاب من الممك الحثي 

لو رجل ارتكب مخالفة ضد الممك وىرب إلى أرض :" "أنميل –دشمان ك"الممك البابمي 
. لو أنيم لم يقتموا الجاني، قتمو.. أخي يسأل ونحن نخبره. أخرى، أنو ليس من المقبول

أنو من المستحيل عمى شعبو قتل تاجر أجنبي  :"، فالممك الحثي يناقشىم يقتمون التاجر
 .(ٕٖ)يعمل ويتمتع بحماية الممك، عندما تشككوا في قتل اليارب بدون سبب

كما يجب اإلشارة إلى أن واجب التسميم يتم فقط فيما يتعمق بالياربين الجنائيين، وليس 
الفقرة المقصود عندما يمر المواطنين األحرار من بمد إلى آخر، يتم القبض عمييم، كما يتضح من 

: " عندما ىرب أناس من أرض إيسوو "شوناش شورا"و  "تودخاليا الثاني"ين التالية من المعاىدة ب
Isuwa ،رعايا الممك العظيم، أمام الممك العظيم، أنا صاحب الجاللة، ذىبت في معركة ضدىم ،

أنا تغمبت عمى أرض إيسوو، وىربوا من أمامي، ونزلوا إلى أرض الحوريين، أنا صاحب الجاللة 
قائالً(: " أعد رعاياي، ولكن حاكم حوري أرسل لجاللتي " ال، سكان ىذه أرسمت إلى حاكم حوري )

المدن سابقًا، في زمن جدي، جاءوا إلى أرض حوري واستقروا ىنا. وبالفعل ذىبوا بعد ذلك ىاربين 
إنيم قطعًا جاءوا إلى أرضي"، ومن  إلى حاتي كالجئين. اآلن، أخيرًا اختارت الماشية مستقرًا ليا.

يتضح أن الجيش الحثي دخل أرض إيسوو وسيطر عمييا، ولكن فر أىميا إلى أرض  النص السابق
حورانية ووجدوا فييا مأوى، ثم طمب الممك الحثي تسميميم، ولكن الممك الحوراني رفض، مدعيًا أن 

 . (ٖٖ)اختار طوعًا االستقرار في األراضي الحورانية ،شعب إيسوو كان شعبًا حراً 
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 :ةيانحابعت اهلروب وانُفي يف يعاهذا
أن يقدم  عميو أن كل تابع :سوريا الخاضعين عمى أمراءمعاىدات الحثيين مع  تنص 

ضد األعداء الخارجين والمتمردين الداخميين، وأن يسمم  ،الدعم العسكري لسيده األعمى
ويجب اإلشارة إلى أن السيد األعمى لم يكن لديو أي واجب لتسميم الالجئين لمتابع  .(ٖٗ)الياربين

 .(ٖ٘)، ولكن في الوقت نفسو كان التابع ممتزم بيذا الواجب تجاه سيده األعمىلو
معاىدة مع  ق.م( ٖٖ٘ٔ-ٖ٘ٚٔ) "األول شوبيموليوما"ثي عقد الممك الحوليذا 

، تسميم الفارين إلى السيد األعمى وجوب :كان من ضمن شروطيا (ٖٙ)أمورو حاكم عزيرو
 ونوخاشي .(ٖٚ)ونيا تل النبي حاليًا( -شو)أو قيد من بالد حوري وقادشومن بينيم أناس 

وأن يحدث الشئ نفسو مع األشخاص الذين يسيئون إلى الممك . )بين حمب وحماة(
. فتذكر المعاىدة : " إذا ىرب رجل من أرض حاتي، وجاء إليك، اقبض عميو، (ٖٛ)الحثي

ذا لم ترسمو فقد خالفت القسم" من أرض " إذا كان اليارب .(ٜٖ)وأرسمو إلى ممك حاتي، وا 
إذا كان " و" أمورو، ودخل أرض حاتي، أنا، ممك حاتي، سأقبض عميو، وأعيده إليك

اليارب من بمد حورية أو من بمد آخر، وىو معك أنت، عزيرو، ال تحتجزه، واسمح لو في 
 . (ٓٗ)المستقبل الذىاب إلى أرض حاتي، وفي حالة امتناعك، فقد خالفت القسم"

نو ربين إليو إلى السيد األعمى، بل إتابعين لمياولم يتوقف األمر عمى تسميم ال
-وعاشوا في بمده  ،ممزم أيضًا بتسميم الياربين الذين فروا من التابع إلى السيد األعمى

ثم فروا عائدين مرة أخرى إلى وطنيم األصمي، كما يظير في معاىدة  -األخير
تي، سواء أحد النبالء شوبيمولوما األول مع عزيرو:" مواطني أمورو الذين يعيشون في حا

أو عبدًا من أرض عزيرو، إذا ممك حاتي أعطاىم لك تأخذىم، ولكن إذا ممك حاتي لم 
يعيدىم لك، وىربوا وجاءوا إليك، إذا أنت عزيرو قبمتيم، إذا أنت سوف تتعدى عمى 
القسم"، وىذا الموضوع ورد أيضًا في معاىدة شوبيمولوما مع نوخاشي، كذلك يمتزم التابع 

 .(ٔٗ)يم األسرى والمجرمين الياربين إلى بمدهبتسم
) المبعدين(  NAMRAكما يوجد فقرة من معاىدة عزيرو تتعمق بتنظيم قضية الـ 

حسب ىذا النص، فإن أناسًا من  -حفيد عزيرو -أمورو حاكم لصالح دوبي تيشوب
 .(ٕٗ)البمدان السورية األخرى، اتخذوا ليم ممجأ في أمورو، ربما في مناطق الغابات
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 التي عقدىا مع الممك الحثي مورشيمي الثاني ؛في المعاىدة التبعية بين دوبي تيشوبو 
تسميم الفارين  :كان من ضمن شروطيا و(حوالي السنة التاسعة من حكم) ،ق.م( ٖٙٓٔ-ٖٖٗٔ)

مما ويتضح لنا  .نصح الفاّرون بالذىاب إلى الجبالوأعداء الممك الحثي أو اإلخبار عنيم، وأال ي
جراءات معينة حدثت خالل عيد عزيرو و أن  :سبق أري خميفتو شروط المعاىدة تتعمق بأحداث وا 

، أبي حمميم، فإذا ىرب شي أو من أرض كنزافيذكر النص " أي ىارب من أرض نوخا. (ٖٗ)تيشوب
" إذ لم تفعل سوف تتعدى القسم"،  .(ٗٗ)أحدىم وجاء إليك، اقبض عمييم وسمميم إلى ممك حاتي"

ركات التمرد في المنطقة، ويخشي مرشيمي أن تتحول أمورو إلى دولة عازلة، وىذا الشرط يفسر ح
نيم سيصمون من أمورو إلى إتصبح ممجأ لمعارضة سمطتو في سوريا. إذا تغاضى عن الياربين، ف

 . (٘ٗ)مصر في نياية األمر
في اتي خو  ،"مسيس الثانيعر " ياممكفي عيد  ،مصر معاىدة السالم واألخوة بينوتنص 

وىناك  والعفو عنيم فيما بعد. ،تسميم الفارينو  ،تتعمق بالعالقات المستقبميةوالتي ق.م.  ٜٕ٘ٔ عام
في حال ىروب " كبير"  :تشير إلى سورية بشكل مباشر، إذ تنص عمى أنو فقرة واحدة من المعاىدة

أن  أمورو حاكم "بينيتشينا"  أو " قرية" من مصر، وحصوليا عمى ممجأ في أمورو، يجب عمى
 .(ٙٗ)أن يسمميم إلى رعمسيس عميو ميم إلى خاتوشيمي، الذي بدورهيسم

وىنا يمارس الممك المصري حقو في طمب تسميم الياربين من أمورو، ويظير 
. وفي خطاب يكشف عن إجراءات تسميم (ٚٗ)بواجبو نحو تسميميم حاكم أمورو ممتثال

 الممك، سّيدك سل إليكانظر! لقد أر الياربين بين مصر وأمورو، من الفرعون إلى عزيرو" 
فسّمميم إلى الممك، سّيدك، وال  ،رسول الممك (ٛٗ)ليد َخنِّي أسماء أعداء الممك في الخطاب

" قيود النحاس توضع عمى كواحميم و)لتكن( تترك واحدًا منيم.
(ٜٗ)

 . 
تيتي. وقد تمقى معاىدة خضوع من  يدعىظير في الوثائق الحثية ممك ـل نوخاشي يو 
أمورو معاىدة مع الممك الحثي،  حاكم، ربما في الوقت ذاتو الذي وقع فيو عزيرو لاألو  شوبيموليوما

نفسو مع  يءبعد دخوليم مممكتو، وأن يفعل الش ،ين إلى الممك العظيم مباشرةبار يورد فييا أن يسمم ال
عمق ة، ويبدو أن الفقرات التالية تتضمن مرسومًا يتيأولئك الذين يفترون عمى الجاللة الممكية الحث

 .(ٓ٘)اتيحين إلى بمدان أخرى غير بار يبإرسال ال
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، وأبرمت معاىدة بين ممك أوجاريت التحالف عمى نيقمادواألول عرض شوبيموليوما كما 
ن. كما نصت المعاىدة عمى كيفية معاممة ياتي، ووعدت باستالم كل األسرى والياربحأوجاريت و 

صت عمى: " إذا ىرب ىارب من حاتي، وجاء فن .(ٔ٘)الالجئين الذين لم يسمموا إلى الممك الحثي
عادتو إلى حاتي . " الياربون من (ٕ٘)"إلى أرض أوجاريت يجب عمى نيقمادو القبض عميو، وا 

أو من أراضي أخرى.. لن يأخذوا من أيدي ،  )عند مصب نير العاصي( نوخاشي، أو موكيش
 .(ٖ٘)نيقمادو، ممك أوجاريت، أو من أيدي أبناءه أو أحفاده"

توضح التزام التابع بـ "  ،ىد خاتوشيمي الثالث مع نيقميبا ممك أوجاريتوفي معا
إذا ىرب ىارب من حاتي وجاء إلى أرض أوجاريت، سيقبض عميو نيقميبا، ويعيده إلى 

ذا لم يُ  ذا ىرب ىارب من أوجاريت وجاء إلى حاتي،  حده؛حاتي، وا  أنت انتيكت القسم، وا 
ذا ىرب وجاء  ممك حاتي، لن يقبض عميو أو يعيده، ولن يسمح ممك حاتي لو بالعودة، وا 

خانجيلباتإلى أوجاريت من 
أو من مكان أخر. نيقمبيا لن يقبض عميو، ولكن سيسمح  (ٗ٘)

ذا أنت قبضت عميو فقد خالفت القسم "لو بالذىاب إلى حاتي، وا 
(٘٘). 

وربما يعود تاريخ النص إلى عيد  –كما يتعمق مرسوم خاتوشيمي الثالث بالفارين 
يبا ممك أوجاريت . إذا حاول " مواطنون أحرار"، " خدم الممك" أو " خدم خادم الممك" نيقم

فرقة عسكرية مؤلفة من عناصر  ن"خابيرو الشمس"، الذين قد يكونو االنضمام إلى 
اجتماعية عديمة األصول، تعمل اآلن في خدمة الممك الحثي، فإن ىؤالء سوف يؤخذون 

فيذكر المرسوم:" من خاتوشيمي، الممك العظيم،  .(ٙ٘)أسرى ويسممون إلى ممك أوجاريت
إذا خادم ممك أوجاريت، أو مواطني من أوجاريت، أي أحد يذىب ويدخل إلى أرض 

ذا أحد من الخابيرو، جاللتي، الممك العظيم، لن يأخذه، ولممك أوجاريت، سأعيده، وا  
أنا الممك العظيم كعبد( في بمد أخر، وىرب ودخل بين الخابيرو، مواطني أوجاريت، بيع )

 .(ٚ٘)لن أخذه، ولممك أوجاريت، سأعيدىم"
ن من األحرار يق.م( بتسميم الحرفي ٕ٘ٚٔ-ٕٕٛٔكما تعيد الممك مرشيمي الثالث )

 .(ٛ٘)والتي كانت تابعة ألرض الحثيين ،الذين ذىبوا إلى أرض خابيرو ،الياربين من أوجاريت
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وآشور، أو إبال  ين إبالمعاىدة ب دالذي يع TM.75 B2420النص  ويشير
 .(ٜ٘)تتحدث عن تسميم الفارينو ، ىو مكان أو منطقة مختمفة عن آشور، و وأبارسال

 :سوريةاناهلروب وانُفي يف يعاهذات املذٌ 
مموك أصحاب المكانة المتساوية يخضعوا اللتزام يفرضو القانون لعودة الالجئين الكان 

بينيم بند تسميم الياربين، ويقصد بيم  والياربين عند الطمب، ويوجد في المعاىدات التي عقدت
عدد من المعاىدات الدولية بين طرفين متكافئين  ُوجدأساسًا العبيد عمى وجو الخصوص، فقد 

ن تسميم العبيد الياربين ألسيادىم، طشانة حاليًا(، التزم فييا الطرفافي نصوص األالخ ) تل الع
 .(ٓٙ)والبحث عن عبيدىم في البالد التي ىربوا إلييا

منطقة  -  Pilliyaبيميا التي عقدىا إدريمي معق.م  ٓٛٗٔاألولى في المعاىدة 
Pilliya  ىذه في جوار موكيش. وىكذا يبدو التطابق بينيا وبينPilliya  التابعة لكيزوواتنا
ويذكر نص بتسميم الياربين: "  .(ٔٙ)وكان موضوعيا الرئيسي تسميم الفارين -ممكنًا 

، والذي قبض عميو إدريمي يجب أن يعيده  Pilliyaاليارب من الياربين يجب أن يعودوا..
يجب أن يعيده إلى صاحبو،    Pilliya، واليارب من إدريمي والذي قبض عميو Pilliyaلـ 

ذا كانت امرأة، وقال  ٓٓ٘إذا كان رجل، سيعطيو مالكو  شيكل من النحاس مكافئة لو، وا 
 .(ٕٙ)شيكل من النحاس كمكافئة لو" ٓٓٓٔأنو سيعطي 

ممك تونيب ونقيمبيا ممك  "إر تيشوب"ق.م بين  ٓٙٗٔالمعاىدة الثانية: حوالي 
موكيش واألالخ، ابن إدريمي ووريثو، تتعامل بشكل أساسي مع تسميم الياربين : " إذا 
كان العبد اليارب، سواء كان ذكر أو أنثى، ىرب من بمدي إليك، يجب القبض عميو، 

عادتو لي، لو أي شخص آخر قبض ع ميو وأعطاه إليك، يجب أن تحتفظ بو في وا 
سجنك، وعند وصول صاحبو، يجب عميك تسميمو، إذا لم يتواجد العبد، أنت يجب مرافقتو 
في المدينة حيث يمكن لصاحبو القبض عمى اليارب. وفي المدينة التي ال يقيم اليارب 

بدي أقام عندك، فييا، رئيس البمدية، وخمسة من شيوده يجب إعالن اليمين اآلتية: "إذا ع
ذا  ذا لم يوافقوا عمى القسم، يجب عميك إعادة عبده لو، وا  يجب عميك إبالغي ) مالكو("، وا 
أقسموا وفيما بعد ساعدوا العبد، وجعموا منيم لصوص، يجب أن تقطع أيدييم من خالف. 

(ٖٙ)"وتدفع ستة اآلالف شيكل من النحاس إلى القصر من أجل العبد
 . 
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ىناك العديد من الوثائق والمراسالت التي تتعمق بقضية  باإلضافة إلى ما سبق،
إلى نيقمبيا ممك  Ibiranuالياربين في سوريا القديمة. ومنيا رسالة من ممك أوجاريت 

 .(ٗٙ)األالخ، وموضوع ىذه الرسالة، تسميم الياربون الذين ينتمون إلى أسرة نيقمبيا
فييا عن المجرم الذي كتب  ؛كما توجد رسالة من ممك بيروت إلى ممك أوجاريت

ىرب إلى أوجاريت، وىناك من ىرب إلى قبرص، وبناء عمى ذلك طالب الكاتب المرسل 
 .(٘ٙ)إليو القبض عمى الرجل وتسميمو لحامل ىذه الرسالة

عن ىروب أربعة ) ثالثة نساء ورجل(، وعن إيصال At 101 ويتحدث النص 
ب، وىذا النص نص قضائي يتعمق استالم العبيد الياربين، وىؤالء العبيد ىربوا من حم

، فتسميم الياربين من بمدين (ٙٙ)بكيفية التعامل في الشئون الدولية الخاصة بيذه المسألة
موظف كبير في حمب(،  Arnuwarاألالخ ) نقيميبا ممك األالخ( وحمب )  :مختمفين

وقعت وتوقيع الشيود عمى ىذا األمر القضائي، وىو تطبيق التفاق تسميم الياربين التي 
وىو  – Urumeلمدينة  يذكر نفس النص السابق عودة ىاربٍ ، كما (ٚٙ)بين األالخ وحمب

(ٛٙ)وذلك من قبل مسئول من حمب -مكان يجب أن يكون خاضعًا لنقيميبا
. 

وفي حالة الحاكم الذي ينكر وجود اليارب في حدوده، يمكن مناقشتو في ىذه المسألة، 
الذي لعب دورًا نشطًا  -صر ياريم ليم ممك يمخاضممثل ماري في ق Darish-Liburمثل حالة 

فقد طالب مضيفو تسميم زعماء القبائل الذين ىربوا في  -في إجبار ياريم ليم في تسميم الياربين 
وفروا إلى يمخاض، ولكن كان رد ياريم ليم" ىؤالء المموك ليسوا في أراضي إذا  ،حرب ضد ماري

ميسمح أدد سيد حمب، أن يحقق مع ياريم ليم، إذا كان كانوا ىنا، وأنا حجبتيم من زمري ليم، ف
واحد واثنين، أو عشرة جاءوا إلى أرضي أنا ممزم بإعادتيم لزمري ليم، ىؤالء الرجال ليسوا ضمن 

، ) مسكنة حاليًا(عرف أن ىؤالء الرجال كانوا في إيمار Darish-Liburمنطقة نفوذي"، ولكن 
لك أجابو " إن سمطانك الكامل عمى إيمار، أليست ، لذ(ٜٙ)وىي منطقة تحت سيطرة ياريم ليم

 عمى ىكذا الكممات أجبرت ياريم ليم" أرضك؟ فمن سيدي الذي يحتجز ىؤالء الرجال ىنا؟
  .(ٓٚ)االعتراف بالحقيقة، فأعطى أوامر إلى شيوخ إيمار لطرد ىؤالء الرجال
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 التمن خالل المعاىدات والمراس ،ومما سبق تتضح تمك القضية بشكل كبير
ن من الالجئين، الجئ سياسي من الطبقة العميا ) النبالء(، الدولية، والتي تظير لنا نوعي

 .(ٔٚ) والجئو الطبقة الدنيا ) من الصناع أو الفالحين(
 ن منفنجد أن األمراء في كثير من األحيان يصعب تسميميم، بينما يمكن الجئو 

 .(ٕٚ)مالطبقة الدنيا مثل الصناع والفالحين يسمموا إلى بالدى
، ويرجع ذلك إلى قمق موكان الالجئون العائدون إلى وطنيم ال يساء معاممتي
، وليذا تضمنت المتأخرالمموك عمى نقص القوة البشرية العاممة خالل العصر البرونزي 

ن كانت حاتي  المعاىدات بند تسميم الياربين، مثمما حدث في المعاىدة المصرية الحثية، وا 
 . (ٖٚ)بين إلى تابعييملم تمتزم بإعادة اليار 

اختمفت أوضاع الياربين إلى أرض الممجأ عمى حسب سياسة الدولة التي وقد 
، فمنحة المجوء، في كل األحوال لم تتضمن أمانة اليارب الشخصي ئىرب إلييا الالج

دائمًا، فعندما سقطت ميتاني عمى يد اآلشوريين. عمى سيبل المثال. ىرب قائد العربة 
عربة بأطقميم، وتذكر مقدمة المعاىدة بين شوبيمولوما  ٕٓٓد بابل ومعو الميتاني إلى بال

، أن الممك أخذىم إلى جيشو، وقام بإذالليم ثم قام باغتيالو، وكذلك شاتي وزا  وشاتي وزا
 .(ٗٚ)الذي كان قد لجأ إلى القصر البابمي وىرب فورًا إلى حاتي

انتيى بيم و  ،الحكام المحميين دعمى يوأيضًا ىناك العديد من الالجئين الذين طردوا 
 الذين كانوا أحيانًا يستخدمونالحال إلى االنضمام إلى فرق وقاطعي الطرق، مثل الخابيرو، 

كقوات غير نظامية، فاألمير إدريمي ُأجبر عمى اليروب من حمب، وقضى سبع سنوات مع 
 نو.. كما سيأتي الحديث ع(٘ٚ)محاربي الخابيرو، واستعان بيم الستعادة العرش

ويبدو أن الالجئين من األمراء كان ليم أىمية كبيرة عند المموك الذين لجئوا 
أنيم كانوا يستخدموا كمستشارين في األمور ، Snellكما يفترض  ،إلييم، فمن المحتمل

 .االجتماعية لدى المموك ةالتي تخص موطنيم األصمي، أو أوراق لممساومة، أو لموجاى
ند الحديث عن الجئي الطبقة الدنيا. والذين كانوا في أغمب بينما يختمف الوضع تمامًا ع

 . (ٙٚ)األحيان موضوع تسميميم ضمن مواد ىذه المعاىدات
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 حاالت اهلروب وانُفي:
 :أواًل: اليروب

المشاكل أىميا : المجوء( والنفي االختياري لو العديد من الدوافع، إن اليروب )
. سواء في (ٚٚ)أو من األعداء السياسيين ،اليروب من العدالةو المجاعة، و االقتصادية، 

 ما يمي:ويمكن عرض ىذه الدوافع في ،الداخل أو الخارج
 ألسباب سياسية: اهلروب  -1

  و إلى حمب:ئولجو من ماري ىروب زمري ليم 
أنو أجرم في  ق.م( ٕٓٛٔ)في حوالي  نعرف عن مؤسس مممكة ماري ياجيدو ليم

ودخل في صراع معو انتيى  .(ٛٚ)أن كان حميفًا لوحق إيالكابكاوبو والد شمش أدد األول، بعد 
 .(ٜٚ)بأن تمكن ياجيدليم من طرده من منطقة ترقا)تل عشارة حاليًا( وضم مممكتو إليو
بأنيا السنة التي  ،ونتعرف من تسمية السنة السابعة لـياخدون ليم ابن ياجيدو ليم

يمقي الضوء  ق.م(، بما ٕٛٚٔ-٘ٔٛٔأحرق فييا ياخدون ليم غمة أراضي شمش أدد )
وقد ورد في أحد  .(ٓٛ)بين شمش أدد األشوري ومممكة ماري ،عمى مظير عدائي

ياخدون ليم أنو قام بحممة عسكرية نحو الغرب وأخرى  - (ٔٛ)نص التأسيس -نصوص
 .(ٕٛ)ضد أمراء ممالك أواسط الفرات

ولم يرد أي ذكر لمحرب التي نشبت بين ممك ماري وممك أشور، والبد أن يكون توسيع 
قد شكل السبب المباشر الندالع  ،وتدعيمو لسمطتو في مناطق أواسط الفرات ،ياخدون ليم لنفوذه

 ،التي فقد ممك ماري في نيايتيا عرشو ا، وال نعرف عن تفاصيل ىذه الحرب؛الحرب بينيم
ونصب الممك األشوري ابنو يسمخ أدد نائبًا لو عمى عرش ماري. وأما ابن يخدون ليم، المدعو 

شمش أدد  وبيذا استطاع .(ٖٛ)عاصمة مممكة يمخاض ،م فقد ىرب الجئًا إلى حمبزمري لي
 في أواسط الفرات ،فرض ىيبتو عمى أىم المدن التجارية األول

(ٛٗ). 
صعود زمري ليم إلى : "تسميات سنى حكم زمري ليم إلى ىذا الحدث ىحدوتشير إ

والتي تعني ذىاب  ،بماري إلى صعود زمري ليم إلى حم شير أحد خطابات"، كما ييمحاض
قامة ممكو في ماري ،زمري ليم الجئًا إلى يمحاض (٘ٛ)بعد مجئ االحتالل األشوري وا 

 . 
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ىناك نص من عيد زمري ليم، يذكر ياريم ليم " ممكًا عمى حمب"، وقد عاش زمري و 
 .(ٙٛ)ليم لفترة من الزمن في بالط ياريم ليم، أي في حمب، قبل أن يصبح ممكًا عمى ماري

بائو، ومن ثم ساعدتو في طرد األشوريون عن عرش آياريم ليم األول مواستطاع 
وىذه العالقة الطيبة  .(ٚٛ)في عصر زمري ليم ،نشأت عالقة طيبة بين يمحاض وماري

ن كانت تمك العالقة تمتد  ؛بين ماري وحمب ىي التي جعمت زمري ليم يمجأ إلى حمب، وا 
ن نص التأسيس أنو الممك الوحيد ابوخ ممك يمحاض، فنعمم م -جذورىا إلى عيد سومو

 .(ٛٛ)في حممتو عمى أواسط الفرات ؛الذي وقف بجانب يخدون ليم
بعد طرد  ،ليم استعادة عرش ماري استطاع زمري ؛وبفضل مؤازرة ياريم ليم لو

وُيقر زمري ليم في خطاب إلى ياريم ليم:" حقًا إن أبي )أي ياريم ليم،  خ أدد األشوري.يسم
وامتنانًا بعودة عرش  ،واعترافًا منو بالفضل .(ٜٛ)ني أستعيد عرشي"صيره( ىو الذي جعم

 ،أىدى تمثالو إلى حمب، لينصب أمام إلو الطقس المحبوب والمبجل في حمب ،أبيو إليو
 .(ٜٓ)ليعبر عن جزيل امتنانو وعمق ارتباطو بصالة أزلية
 إلى ؛لماري -ق.م ٛٔخالل القرن -كما تشير النصوص وقت االحتالل األشوري

ىروب الحرفيين وأطباء ونجارين ومغنين وحالقين وُكت اب، ويبدو أنيم توجيوا إلى أرض 
حمب، حيث أسرة سامو أبوخ، التي كانت عمى عداء مع األشوريين، والتي يمكن أن توفر 

يم، والذي سيوفر ليم . ومن ثم فإنيم اختاروا، بإرادتيم، مكان منفاىم ولجوئ(ٜٔ)ليم ممجأ
 نفس سبب لجوء زمري ليم إلييا.حياة كريمة، وىو 

 : األالخإدريمي ممك ىروب 
نتيجة  ،شمال سورية يكانت حمب قد فقدت دورىا الميم ف ؛ق.م ٙٔفي بداية القرن 

األول  ي. ولكن بعد موت مورشيمق.م( ٜٓ٘ٔ-ٕٓٙٔ)األول ياالحتالل الحثي بقيادة موشيم
يجة الصراعات الداخمية التي حمت نت ،مرحمة من الضعف والفوضىبالحثية  اإلمبراطوريةمرت 

ودورىا الميم في  ،بيا. ثم استطاعت حمب خالل ىذه المرحمة استعادة استقالليا وقوتيا
 .(ٕٜ)دريميإليما والد إ-ليما  ل و إ-ل وأباإ-المنطقة، وقام عمى حكميا المموك شارا
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. إلى (ٖٜ) وقد أدى الصراع الداخمي في مممكة موكيش )عند مصب نير العاصي(
وفيما يبدو أدى ىذا الصراع  .(ٜٗ)ب إدريمي إلى المنفى لفترة استمرت حوالي سبع سنواتىرو 

إلى مقتل والد إدريمي، واالستيالء عمى المدينة، ومثل ىذه الصراعات الداخمية صورت في 
 . (ٜٙ)، نتيجة المصالح الداخمية بدعم من قوى أجنبية(ٜ٘) مراسالت تل العمارنة
الذي حدث في حمب كان بتأييد من مممكة  ،التمرد أو ،الصراع فيو أن كمما ال ش

إلى  ،نتيجة التمرد الذي حدث فييا ،دريميإأدى سقوط حمب وىرب أسرة ، و (ٜٚ)ميتاني -حوري
 ميتاني نفوذه حتى سواحل البحر المتوسط -أن يمد باراتارنا ممك حوري

(ٜٛ).  
الذي صيغ عمى  - ون عمى تمثالو، في نقشو المديعطي إدريمي بن إليم إليم او 

تقريرًا عن األحداث التي يجب أن تكون، قد جرت، خالل النصف  :" سيرة ذاتية"شكل
 األول من القرن الخامس عشر ق.م

(ٜٜ). 
ويناقش سماتو األدبية، وىو عمى  ،نقش إدريمي كنص أدبي Snellويصنف 

 :00)وقصة يفتاح في سفر القضاة . (ٓٓٔ)غرار قصة سنوىي، وكذلك قصة الممك داود

0،6)
 (ٔٓٔ)

مثل قصة ىروب سنوىي الغامض، حيث  ،حيث تبدأ القصة بشكل غامض، 
يجبر إدريمي إلى اليروب إلى المنفى، وكذلك العودة  ،شرير في موطنو حمب يحدث عمل

  .(ٕٓٔ)بنفس المكانة العالية ،إلى بمده بالنسبة لسنوىي أو إدريمي
يذكر أن تمردًا حدث في حمب ويذكر اسم والده، و  ،ففي بداية النص يقدم إدريمي نفسو

فيذكر  .(ٖٓٔ)، حيث يقيم أقرباء أموب إلى مدينة إيماروأرغمو ىو وأخواتو عمى الير  ،مقر حكم أبيو
أليما، خادم تيشوب، خيبات وشاوشكا سيدة أالالخ، سيدتي. في حمب  -" أنا إدريمي بن اليم النقش:

 .(ٗٓٔ)أمي، وسكنا في إيمار"بيت أبي. حدثت اضطرابات وىربنا )إلى( سادة إيمار أخوة 
النص و تفاصيل ما حدث في حمب.  السابق رد في النصي الوالجدير بالذكر أنو 

فيمكن القول أنو  ،مع الياربين إلى إيمار إدريميليما والد إ -لينإال يذكر شيئًا عن ىرب 
 كانتو قتل خالل التمرد الذي حدث، أو أن موتو الطبيعي كان دافعًا لمقيام بالتمرد . 

في القرنين الثامن عشر والسابع عشر  وكانتليما، إ -ليمإيمار واقعة خارج منطقة نفوذ إ
قبل الميالد تحت سيطرة مموك يمحاض، وكانت تقوم بينيا وبين األالخ عالقات 

(ٚٓٔ)، وأبشالوم(ٙٓٔ)كما أن فكرة اليروب إلى األخوال تشبو ىروب يعقوب .(٘ٓٔ)قوية
. 
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في جنوب  ،متوجيًا إلى أرض كنعان إدريمي غادرىا فترة إقامة في إيماربعد و 
إلى التوجو إلى  إدريميوذلك عبر بادية الشام. أما األسباب التي دعت  ،غرب سورية

ومن مناطق  ،فكانت عمى ما يبدو قرب ىذه المنطقة من البحر ،أرض كنعان دون سواىا
نيم إذا وطمب العون م ،النفوذ المصري في سورية، مما يسيل االتصال مع المصريين

أرض كنعان كانت ممجأ من أجل العودة مممكة أبيو. يضاف إلى ذلك أن  ،دعت الضرورة
(ٛٓٔ)إليما-سكان مممكة أليملمعديد من 

كما كان ىروب إدريمي إلى أرض كنعان يدل  ،
(ٜٓٔ)ومنفصمة عن أرض ممكة أالالخ ،عمى أنيا كانت منطقة متميزة

 . فيقول: 
لى أرض كنعان"       )تقع( مدينة أمي ا سكن أناس  . في أرض كنعانوصمت، رحمت وا 

أناس من أرض نيخي وأناس من أرض أمائي. ىم ، و أناس من أرض موكيشو من حمب، 
تجمعوا. وىكذا عممت  نيم حوليإابن سيدىم ف سكنوا )ىناك( عندما رأوني )وتأكدوا( أنني

 .(ٓٔٔ)"كبيرًا وحكمت. ولدى جماعات الخابيرو. أقمت سبع سنوات
 ،ميتاني -إلى اتفاق مع باراتارنا ممك حوري ،كما يبدو ،إدريميتوصل  فيما بعد

 .(ٔٔٔ)ميتاني -كممك تابع لمممكة حوري ،وعاد إلى األالخ ليحكم فييا
سبع سنين باراتارنا الممك القوي ممك الحوريين عاداني. في السنة السابعة إلى باراتارنا "

ن آبائي كانوا قد خمدوا إلى أود آبائي بالممك ممك الحوريين أرسمت أنواندا وتحدثت.عن جي
أقسموا ، وأنيم فيما بينيم قسمًا عظيماً  ،اليدوء وأجدادنا )كانوا( طيبين مع مموك الحوريين

وخاف من عالمة القسم ، أجدادنا وعن القسم فيما بينيم . الممك القوي سمع عن جيود
شير( كينونو التالي قدمت وفي )، ألجل محتوى القسم وألجل جيودنا قبل ىديتي الترحيبية

ت م، بشكل ودي أقسإخالص، في إنسانيتيأضاحي كثيرة وأعدت إليو البيت اليارب في 
وقد اتفق مع بارتارانا أن الياربين سوف يتم  .(ٕٔٔ) "لو. لذلك أصبحت ممكًا عمى األالخ
 تبادليم فقط بعد موافقة الممك الحوري

(ٖٔٔ)
 .  

وفــــرض ىيمنتــــو عمــــى مــــوكيش ونوخاشــــي  ،خممكــــًا عمــــى أالالإدريمــــي أصــــبح وبالتــــالي 
يشـير إلـى عـداوة طويمـة )سـبع والـذي بعـد أن أقسـم يمـين الـوالء لممـك ميتـاني،  مـن جديـد،، (003)ونيا

سنوات( لباراتارنا، والتي تتطابق مع " السنين السبع" من النفي التي عاشيا، كما يشير إلى العالقات 
 .(004)والساللة الحاكمة في حمب الطيبة، التي كانت قائمة سابقًا بين ميتاني
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 ًا توسع السيادة الميتانية لم يكن متطابقأن  :إلىىذا القسم  يمكن أن يشيركما 
، عن طريق تأدية يمين اني، بل كان في إخضاع مناطق أخرىمع زيادة مساحة دولة ميت

م ن، كانت تقو يالخضوع من قبل السمطات المحمية . ويبدو أن المناطق التابعة لمميتاني
، الذي يربط المناطق األخرى مع السيد األعمى، أكثر من دمج الشخصيعمى الخضوع 

 .(ٙٔٔ)ىذه المناطق في تركيبة دولة ميتاني
ميتاني،  -حوريقد جرت اتصاالت مسبقة مع  نومن المفترض، أن تكو  

عرض جديد ب ،لسابعة لنفيوفإدريمي نفسو يذكر أنو أرسل رسواًل، إلى باراتارنا في السنة ا
وعقد معو معاىدة لم يصمنا  ،. وأخيرًا أقسم يمين الوالء لباراتارنالمخضوع وىدية مناسبة

ويشار إلى القسم  ،السيرة الذاتية ظيرت عمى األقل في شكل جزئي فينصيا، وربما 
(ٚٔٔ)أيضاً 

حممة  :سيمت عودة إدريمي إلى شمال سوريةالتي ب المحتممة ومن األسبا . 
 .(ٛٔٔ)رياتحتمس األول عمى شمالي سو 

 ألسباب اجحًاعية: هروب -2
 :قضية ىروب ابنة السيدة العظيمة

سوف يتناوليا الباحث  -أوجاريتخوة عميشتمرو الثاني ممك بعد حادثة نفي إ
كان مركزه السياسي ميزوزًا، وكان البد من تقويتو بالمصاىرة مع مممكة أمورو،  -الحقاً 

 فتزوج من بنت بينتشينا ممك أمورو.
تسمى " قضية ابنة السيدة العظيمة، التي وصمتنا في صيغة تحكيمات التي قضية وال

ني تيشوبدلتو  مووا ممك أمورو، وفي العديد من  ل ـل شاوشجائ، وفي رسا(ٜٔٔ)خاليا الرابع وا 
ىربت " ابنة السيدة  :االتفاقات بين ىذا الممك وعميشتمرو الثاني. تقول النصوص المتعمقة بذلك

بذلك،  أموروما أفراد من عشيرتيا أو قبيمتيا(. فأخبر شاوشجا مووا ممك تيا ) رباخو أالعظيمة" إلى 
 الثاني شتمرويلم يسمميا إلى أوجاريت، وأرسل رسالة ودية إلى عمو ، إلى المنفىالياربة  فأرسل

شتمرو الثاني الستعادة " ابنة السيدة العظيمة " بالقوة. وتدخل يممك أوجاريت. وفشمت محاولة عم
أن يرسل الياربة إلى أوجاريت، وأن تحل  اوشجا مووابمرسوم، وترتب عمى ش بعالراخاليا دتو 

 .(ٕٓٔ)المشكمة باتفاق جديد مع أمورو
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ويمكن تعريف ، امحدد اً لم تذكر ليا اسم القضيةفي النصوص التي تناولت ىذه 
ىذه السيدة بأنيا كانت ابنة بينيتشينا ممك أمورو، وزوجة عميشتمرو الثاني ممك 

(ٕٔٔ)أوجاريت
 ،ومن المحتمل أنو أطمق عمييا لقب " ابنة السيدة العظيمة بنت ربعتي" .
Gashuliyawiyaابنة بينتيشينا من زوجتو الممكية الحثية المدعوة  ألنيا كانت

(ٕٕٔ) ،
ممك  ؛وىي في نفس الوقت أخت لـ شاوشجا موواوبالتالي ىي بنت أخت تودخاليا الرابع. 

Piddu بعض تعريف زوجة عميشتمرو باسمال ، واقترحبينتشيناأمورو الذي خمف 
(ٕٖٔ)

. 
 أسباب اهلروب 

 فضيحةأمورو، تمك  وأميرة ،أوجاريت ممك الثّاني، وعميشتمر  طالقَ  النصوُص  تَْكشفُ 
 تّيمتْ ا التي الثّاني، عميشتمرو األميرةُ  َتركتْ و . ق.م ٕ٘ٗٔ يحول السوريةُ  القصور َىّزتْ التي 

(ٕٗٔ)الممكِ  ضدّ " المخالفة" بإرِتكاب
" بنت بينتشينا، ممك  :فتصف أحد النصوص الحالة  بأنيا .

. وفي نص آخر " (ٕ٘ٔ)أمورو، زوجة عميشتمرو، تسببت في مرض رأسو، وىو تركيا لألبد"
  .(ٕٙٔ)اآلن بنت السيدة العظيمة، زوجتك ارتكبت جريمة عظيمة ضدك"

مرض  والتي تسببت في ،أو الجريمة العظيمة الذي ارتكبتيا ،ويرجح البعض أن الذنب
(ٕٚٔ)رأس عميشتمرو كانت الزنا، والتي كانت سببًا في الطالق

ويستند أصحاب ىذا الرأي إلى ، 
مرات  الخطيئة الكبرى، والتي ظيرت أربعأو  ،النصوص التي ظيرت فييا كممة الجريمة العظيمة

 ،. وظيرت حوالي خمس مرات في الكتاب المقدس(ٕٛٔ)في النصوص المصرية والتي تعني الزنا
بيا الخيانة الزوجية ) الزنا(، وتستخدم أيضًا في عبادة األصنام، وىو أيضًا زنا روحي، ويقصد 

 .(ٜٕٔ)وذلك باالنخراط في عبادة األصنام ،حيث الشعور بارتكاب الزنا
وقوفيا إلى جانب المعارضة المؤيدة لمصر  :أن سبب طالقيا ىو Nougayrolيقترح 

الحثي إزالتيا ىي وأبنائيا، وىذا التخمين فقط  في أوجاريت ضد الحثيين، وىذا ما شجع الممك
. ويبدو أن تحميل (ٖٓٔ)قبل معركة قادش ،بسبب نقل بينتيشينا والءه من حاتي إلى مصر

Nougayrol أوسع مما يحتمل. ؛يضع أسباب الطالق ضمن نطاق سياسي 
لممك األم والدة ا -وىناك من يرى أنيا ارتكبت عماًل يستحق العقاب كتآمرىا عمى الممكة

(ٖٔٔ)وتحول بينيا وبين دورىا كممكة وكأم لولي العيد ،التي كانت تشارك ابنيا الحكم
 . 
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ويرجح الباحث أن سبب الطالق كان الخيانة الزوجية، استنادًا عمى مقتميا عمى 
يد زوجيا، وىذا العقاب )الموت( ىو عقاب الخيانة الزوجية في أغمب قوانين الشرق 

يوم يقبض عمييا في حضن آخر! يجب أن تموت ال تستمر عمى قيد " القديم، ففي قانون إشنونا 
من قانون حمورابي، وكذلك في القوانين األشورية من  ٜٕٔ"، وكذلك في المادة الحياة

" إذا تركت زوجة رجل بيتيا وذىبت إلى  :ق.م ٜٓٔ-ٖ٘ٙٔالعيد اآلشوري الوسيط 
جل يقتمون الرجل رجل آخر حيث يسكن، فإذا ضاجعيا وىو يعرف أنيا زوجة ر 

 ٜٛٔ، ٜٚٔ، وكذلك في المادة (ٖٖٔ)، وكذلك في القوانين المصرية القديمة(ٕٖٔ)والمرأة"
من القوانين الحثية، وال شك ىناك تشابو في النظرة لممرأة الخائنة في عموم الشرق األدنى 
ة القديم، وذلك لممؤثرات االجتماعية وانتقاليا نتيجة وجود صالت اقتصادية، منيا التجار 

 .(ٖٗٔ)التي ربطت بالد الرافدين وبالد الشام، باإلضافة لمحمالت العسكرية
ىربت بنت السيدة العظيمة من أوجاريت،  تذكر النصوص أحداث ما بعد الطالق:و 

وعندما وصمت إلى أمورو قام أخوىا شاوشجا مووا، ممك أمورو بنفييا بعيدًا عنو، ويبدو أنو فعل 
 من مراسالتو مع عميشتمرو الثاني:ذلك ألسباب سياسية، كما سيتضح 

طارد عميشتمرو ممك أوجاريت بنت السيدة العظيمة، زوجتو، بنت بنيتشينا، ممك "
، ممك أمورو، أرسل شاوشجا موواأمورو، بعيدًا عن بيتو وبمده، حتى وصمت إلى أمورو، 

 .(ٖ٘ٔ)عن قصره في أمورو، واسكنيا، في مدينة أخرى" بعيداأختو بنت السيدة العظيمة، 
  :جذخم املهك احلثي ويهك كركًيص

كانت النزاعات التي تتعمق بيذا الطالق معاصرة لثالثة مموك من أوجاريت 
رقيم، وىذه النصوص تشمل  ٘ٔوأمورو وكركميش. ووردت ىذه القضية في حوالي 

أصدرت من قبل الممك تودخاليا الرابع، وأني تيشوب،  ؛سمسمة من القرارات اإلمبراطورية
، والتي وضعت شروط طالقيا، ثم المنفي شاوشجا مووابين عميشتمرو الثاني و ورسائل 

 .(ٖٙٔ)ثم التسميم، ثم اإلعدام عمى يد عميشتمرو الثاني
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والتي أدت إلى التدخل الحثي، ألنيا " بنت السيدة العظيمة"،  ،وترجع أىمية ىذه القضية
 ،صمت عمييا من خالل خاتوشيمي الثالثوأخواتيا أبناء السيدة العظيمة، ولمكانتيا المرتفعة التي ح

في أمورو. إن مستوى التدخل اإلمبراطوري يوضح منزلة Gashuliyawiya كأحفاد لو من ابنتو 
 .(ٖٚٔ)المرأة، وكزوجة لعميشتمرو، لذا كانت محل قمق اإلمبراطوري

كما أن التدخل الحثي يعكس االىتمام بتعاقب المموك في أوجاريت، ويعتبر تنفيذًا 
 .الممعاىدة التي عقدت بين خاتوشيمي الثالث وبينتشين فعمياً 

 يرسوو جودخانيا انرابع:
يشيد المرسوم الحثي بزواج بنت بينتشينا من عميشتمرو ويصدق عمى طالقيا ومنفاىا، 

وعالقتيا بابنيا عندما تترك أوجاريت بعد أن أخذت كل  - ويممي نتائج الطالق من ناحية ممكييا
 . (ٖٛٔ)فقدىا كل ادعاء بعالقاتيا بأطفاليا الممكين -ت بيا من أمورولمتعمقات التي جاءا

-ٗ( بألقاب الممك الحثي تودخاليا، الممك العظيم، ممك حاتي. )ٖ-ٔفتبدأ األسطر )
( يجب أن تترك بيت عميشتمرو ٕٔ-ٕٔ( األحداث الرئيسية التي أدت إلى ىذه الحالة. )ٔٔ

يتعمق موقع ابنيا كولي عيد وعالقتيا بو، إذا ( ٕٗ-ٕٕوتأخذ فقط ما جاءت بو من أمورو. )
ذا بقي في أوجاريت وحاول  ؛قرر أن يتبع أمو إلى أمورو سيفقد ميراثو ومكانتو في أوجاريت، وا 

( ٓ٘-ٖٗوتنصيبيا كممكة في أوجاريت بعد وفاة أبيو، سيفقد موقعو وميراثو. ) ،إعادة أمو
 .(ٜٖٔ)من البنات تمنعيا من االتصال في المستقبل بأبنائيا اآلخرين

 يرسوو كركًيص:
واشترط أن كل  ،ييتم فقط بأمالكيا التي حصمت عمييا أثناء إقامتيا في أوجاريت

 .(ٓٗٔ)ممكية حصمت عمييا في أوجاريت تعود إلى عميشتمرو
فيذكر النص: " في حضور أني تيشوب، ممك كركميش، شاوشجا موا، ممك كركميش، 

كل شئ يعود إلى بنت بينتشينا، ممك أمورو، من  حفيد شاري كوشوخ، ممك كركميش الشجاع،
يا، أو عبد أو جارية أو كساء االفضة، ذىب، أو نحاس أو متعمقات برونزية أو منح رسمية أو ىد

أو كتان، والتي جاءت بيا بنت بينتشينا ممك أمورو، كميا تعود إلى عميشتمرو، ممك أوجاريت"، " 
             .(ٔٗٔ)..."".." أنا سوف اتبع أميفي أوجاريت، إذا قال : UtriSarrumaاآلن 
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تشير إلى غنى ومكانة ممكة  ؛قائمة األشياء التي يجب أن تعود إلى ممك أوجاريت
أوجاريت، وما كانت تحصل عميو من ىدايا، كما أن كتابة مرسوم من كركميش يشير إلى أن 

 .الموضوع ليس مسألة داخمية. ولكنيا قضية تستحق تدخل السمطة الحثية
صدار القرار بشأنيم. وقد نص ىذا القرار  ولم يغفل التحكيم التعرض لمصير األوالد وا 

أو االلتحاق بأميم وفقدان  ،حرية البقاء في أوجاريت :بأن تترك لألوالد، أي لولي العيد وأخويو
 حقوقيم، ويبدو أن ولي العيد تخمى عن حقو في الممك

(ٕٔٗ)
 . 

صدار مرسوم، أدى في النياية إلى وفيما يبدو أن تدخل أني تيشوب ممك  كركميش، وا 
، ابن بينتشينا، شاوشجا موواتسميم المرأة إلى عميشتمرو الثاني، فيذكر النص: " في ىذه األيام، 

(ٖٗٔ)ممك أمورو، أخذ بنت السيدة العظيمة، وأعطاىا لعميشتمرو، ابن نيقمبيا، ممك أوجاريت"
 . 

مك كركميش المراسيم الخاصة بيذه ومن المرجح أنو عندما أصدر الممك الحثي وم
القضية، وأثبتت الخطأ الكبير في حق عميشتمرو، كل ذلك جعل شاوشجا مووا يوقن بأنو يجب 

لتزم بقرار سياسية مع أوجاريت، فا، حتى ال يدخل في مشاكل وعميو تسميم أختو إلى عميشتمر 
نب، وربما ىي محاولة مرسوم أنى تيشوب، بل وحاول إقناع عميشتمرو بأنو معو في نفس الجا

في ىذه األيام، " . فأرسل إليو قائاًل: (ٗٗٔ)منو لتمطيف المشاعر القاسية التي أدت إلى الطالق
، ممك ىكذا قال لعميشتمرو ابن نيقمبيا، ممك أوجاريت، اآلن بنت ا، بنت بينتشينشاوشجا مووا

ى، وأحرس التي السيدة العظيمة، زوجتك ارتكبت جريمة عظيمة ضدك، وأنا، حتى متى سأبق
ذا أردت إقتميا،  Rabitiأجرمتك في حق، اآلن بنت السيدة العظيمة  التي أجرمت، خذىا أنت، وا 

ذا أردت إرميا في منتصف البحر، ميما تمنيت، افعمو مع بنت السيدة العظيمة.... عميشتمرو،  وا 
، ممك اتشينشيكل من الذىب لشاوشجا مووا، ابن بين ٓٓٗٔابن نيقمبيا، ممك أوجاريت، يعطي 
، ممك أمورو، يذىب، يقول لعميشتمرو، ابن نيقمبيا، ممك اأمورو، لو شاوشجا مووا، ابن بينتشين

 .(٘ٗٔ)"أوجاريت، ىذا الذىب غير كافي، وأعطني ذىب أخر، ىذا الموح شاىد ضده
وقد بعث الممك عميشتمرو ألف شيكل من الذىب كدفعة أولية لشاوشجا مووا، وفيما يبدو 

دفعيا عوضًا عن دم بنت السيدة العظيمة، حيث قام الممك عميشتمرو بقتميا، فيذكر أنيا أموال 
النص: " في ىذه األيام عميشتمرو، ابن نيقمبيا، ممك أوجاريت، عمم أن بنت السيدة العظيمة ماتت، 

 .(ٙٗٔ) ، ابن بينتشينا، ممك أمورو..."شاوشجا موواىو أعطى، ألف شيكل من الذىب المصفى إلى 
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م مرسوم تودخاليا وأنى تيشوب بأحداث ما بعد قتميا، حيث أكد عمى عدم كما اىت
أو أي فرد من أفراد عائمتيا: " في المستقبل  ،مقاضاة عميشتمرو من قبل شاوشجا مووا

، ابن بينتشينا، ممك أمورو، وأبناء السيدة العظيمة، لن يقيموا أي نوع من شاوشجا مووا
ممك أوجاريت، أو أبائو لألبد، لو أنيم سعوا إلقامة  الدعوي ضد عميشتمرو، ابن نيقمبيا،
 .  (ٚٗٔ)أي دعوى، ىذا الموح شاىد عمييم"

، ابن بينتشينا، ممك شاوشجا موواوىناك نص آخر يذكر أيضًا: " في المستقبل 
أمورو، وأبناء السيدة العظيمة، لن يقاضوا عميشتمرو، ابن نيقمبيا، ممك أوجاريت، ولو 

(ٛٗٔ)لدم أختنا، ىذا الموح شاىد عمييم" اً لنا تفويض وقالوا " أعطِ  نيم أقاموا أي دعوةأ
.                        

  انرغبة يف احلرية:
ن كان لدييم رغبة في اليروب : أن الطباخين الممكييتعرض رسالة من شمش أدد إلى ابنو

من قبل )؟(  ىربت، ىذه الخادمة قُدم ليا المساعدة (?) ReSat-Ayaألخذ حريتيم: " الخادمة 
... إذا لم تعثر عمييا عند الطباخ، الذي جمب لي السمك، أرسل طباخك الذي جمب السمك لي 

 .(ٜٗٔ)لي"، وىذا ليس من المستحيل فإن التطمع لمحرية جعل ىذا الطباخ يقدم ليا المساعدة
من  Yarmihadduوىناك رسالة من ممكة أوجاريت تكتب إلى شخص يدعى 

( فيما يتعمق، أخي، أقول )Yarmihadduسالة من الممكة إلى أجل استرداد عبد : " ر 
(" لديك عبد من الذين أخذتيم ... وأنا، من ناحيتي، ُأعطي زوجتو بالرقيم )الذي قمت فيو

ن ىذا العبد بذل جيدًا في مزرعتي، ولكن ىذا العبد عاد لزوجتو في منزلك، وأنت  لك، وا 
 .(ٓ٘ٔ) لعبد، وتسميمو لي ..."سيد ... ، لذا يجب أن يتم القبض عمى ىذا ا

 ألسباب جُائية: اهلروب  -3
 ىروب مجموعة من المجرمين من مصر إلى أمورو: - أ

يطالبو فييا بتسميم مجموعة  ،أمورو حاكم إلى عزيرو ،في رسالة من الممك أمنحتب الرابع
انظر!  : "مكبمين باألغالل َخنِّيوتسميميم إلى مندوبو  ،من المصريين الذين أجرموا في حق الممك

ليد َخنِّي رسول الممك فسمّميم إلى  أسماء أعداء الممك في الخطاب الممك، سّيدك لقد أرسل إليك
انظر! )ىا ىم( قيود النحاس توضع عمى كواحميم،  و)لتكن( الممك، سّيدك، وال تترك واحدًا منيم.
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 (ٕ٘ٔ)لِياتويا، نائو، مع جميع أب (ٔ٘ٔ)َشّرو إلى الممك، سّيدك: )يجب عميك أن( تسّمميم الرجال الذين
أبنائو )و( مع زوجاتو،  مع (ٗ٘ٔ)مع جميع أبنائو، االبن الشرعي ِلماْنيا (ٖ٘ٔ)ِبْشياري مع جميع أبنائو،

)و(  (٘٘ٔ)داَشْرتي، )ىو( نفسو )الشخص( الغريب الذي سخر منيالتدنيس  الضابط الذي اعتاد
ويبدو أن  .(ٚ٘ٔ) ".أموّرو نفسيابالد  )الموجود( في قاطع الطريق الّمص (ٙ٘ٔ)ِنم ِخي َبْعموما )و(

، ومنيا (ٛ٘ٔ)في مناطق الغابات ىؤالء المجرمين من المصريين اتخذوا طريق اليرب إلى أمورو
 االنضمام إلى جماعات الخابيرو.

ألىمية  عدة مرات ليتسمميم من أمورو، َخنِّيأرسل  الرابع وفيما يبدو أن الممك أمنحتب
كما ورد في رسالتو  ،َخنِّيمن لقاء كان يتيرب  ،مراوغةكعادتو ال ،ولكن عزيرو ىذا الموضوع،

لقد اختبأت " لي : ي" واآلن، يقول سّيدمدافعًا عن نفسو قائاًل :  ،التي أرسميا إلى أمنحتب الرابع
. (ٜ٘ٔ) والشمس يعرفون حقًا إذا ما )كنُت( مقيمًا في مدينة تونيب." ليتكَ من وجو خاني". )إّن( إ
يمي: "ليت  ماإلى الممك  واآلن، لقد سمع الممك، سّيدك أّنــك كتبت : " وليذا أرسل أمنحتب قائالً 
إلى عيدتو". اآلن،  َخنِّي رسول الممك ثانيًة، وليتني أسّمم أعداء الممك الممك، سّيدي يرسل إليّ 
 .(ٓٙٔ)" فسّمميم وال تترك وحدًا، منيم. كما تقول سيأتي إليك،

 ن:ـــــــــــــــــــالَدي   - ب
كان يدفع الضامن كفالة كما  ؛ىروب شخص مدين من بمد إلى آخرفي حاالت 
والتي تذكر أن أحد الضامنين دفع كفالة من أجل ، RS.15.128.161تشير أحد الوثائق 

Matenu   والذي ىرب إلى بمد آخر، وتذكر الوثيقةRS19.66.116  أنو في حالة
ألف  Apsunaتدفع كفالة لـ  Tarrakanuو  Taldunaو kliو  Plgnىروب كٌل من 

شيكل من الفضة، وفي حالة عدم دفعيا يتم بيعيم إلى مصر، وتشير الوثيقة 
RS16.287.37  ْسواء إلى حمب أو إيمار ،نوغيرىا إلى حاالت اليروب من الدي(ٔٙٔ). 
يقول نيقميبا، فمتسمح لبعل أن تحمي  :ىكذا Ibira: " يتحدث  RS4.449وفي الوثيقة 
ض عمييم، ولكن ىم القب اآلن إلقِ  Aladxa. ىربوا من عائمتي، ويقيموا في حياتك، اآلن ..
 .(ٕٙٔ) "نو مدين بمينًا من الفضة... وقد تسببوا في فقدان ثالثة خيول وىربوا ..أخذوه بعيدًا، إ
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السماك،  Baaalayaو  Ilimi- Limma: " في حضور الممك  At.48ومن األالخ 
من  Tuttuابن  Ilimi- Limmaألوزان أالالخ، من شيكل من الفضة ) وفقًا(  ٕٗاستمم 
، أو مات، فإن زوجتو  Baaalayaابنو ... إذا ىرب  Akiya)زوجتو( و  Zamaturaأجل 

 At.49ونفس الموضوع تناولتو وثيقة  .وأوالده، أو حد أفراد عائمتو، سوف يدفع الدين"
(ٖٔٙ). 

 :فـــــــــــــــــالتزيي -جـ
، اً عظيم اً أفراد ارتكبوا ذنب ةمدينة ثالثاليوجد في أنو  :وثائق أوجاريت ىحدذكرت إ

حيث زيفوا الختم الممكي وأصدروا وثائق مزيفة. ولم يعاقبيم الممك باإلعدام، ولكن أبعدىم 
 .(ٗٙٔ) من القصر ومن " أرض المدينة"

 :ثاَيًا: انُفي 
 اتي:حنفي أّدو نيراري ممك نوخاشي وعائمتو إلى 

األول نجح في عقد  شوبيموليوما لفة أو خاضعة لمميتانيين، إال أنكانت بالد نوخاشي متحا 
أثناء إعداده لحممتو عمى سوريا، فرد الممك الميتاني توشراتا عمى ذلك  ،تحالف مع ممكيا شاروبشي

شاروبشي، فوجو شاروبشي نداء إلى شوبيموليوما طالبًا العون، ولسوء حظ شاروبشي تم  مممكةبغزو 
مكة إلى تحالفيا السابق مع قبل وصول المساعدة، وأعادوا المم ،راد أسرتومن أحد أف اغتيالو
، وظل شوبيموليوما منشغاًل بغزو أرض الميتانين، أّدو نيراري، تحت حكم ممك جديد وىو نالميتانيي

واشوجاني  نالميتانييبمشكمة نوخاشي، حتى تمكن من اجتياح عاصمة  لالىتمامولم يكن لديو وقت 
 .(٘ٙٔ)غزا بالد نوخاشيمييا، وعند عودتو إلى غرب الفرات ع واالستيالء

وذلـك . (ٙٙٔ)اتيحـإلـى  أّدو نيـرارينفي الممك الحثي أسرة شاروبشي ممك نوخاشـي وممكيـا و 
لـــوالءه  .(ٚٙٔ)والتـــي يطمـــق عمييـــا حممـــة العـــام الواحـــد ،بعـــد حممتـــو الناجحـــة عمـــى شـــمال ســـوريا

ك بــالد حــاّتي كتــب إلــّي بخصــوص عقــد " وممــ كمــا تــذكر أحــد رســائل العمارنــة ،الشــديد لمصــر
 .(ٛٙٔ)تحالف. سيدي ! لقد رفضُت  الرُُّقم والمواثيق، ومازلُت خادم  ممك بالد مصر"

وىي مركز إقميمي يقع  -حاكم أراختي أكيااألمير و  ،حاكم نيا نفي أكي تيشوبكما تم 
 ،الحثيين ، بسبب ثورتيم ضداتيحوفرقيم من الماريانو إلى  -في مكان ما بين نيا وقطنة
 ومياجمتيم أرض أوجاريت

والوارد  ،من نيا NAM.RA الذين ُأطمق عمييم المبعدون ىمو  ،(ٜٙٔ)
 .(ٓٚٔ)ة التي أخذىا الحثيون خالل ىذه الحممةممن الغني جزءكفي معاىدة عزيرو،  ذكرىم
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 : يهك قادش َفي ضوجاجارا
شوتاتارا  خالل حممة الممك الحيثي شوبيموليوما عمى شمال سورية، قام ممك قادش

وازا، أنو لم يكن  ،يؤكد شوبيموليوما، في مقدمة المعاىدة مع شاتيو بمياجمة الجيش الحثي، 
لديو نية بمحاربة حاكم قادش، ويبدو ىذا معقواًل، نظرًا لحقيقة أن ممك قادش كان تابعًا لمصر. 

كانت ولم يرغب الحثيون في المغامرة بالدخول في حرب مفتوحة مع مصر، في الوقت الذي 
فيو مممكة ميتاني، ما تزال قوية، وتقع عند مؤخرة الفرق الحثية. ونتج عن أعمال قادش 

تذكر رسائل العمارنة أيتاكاما فقط، و  .(ٔٚٔ)اتيحالممك شوتاتارا وأيتاكاما إلى  العدوانية، نفى
إلى حكم أيتاكاما في قادش، بعد أن غادر الجيش الحثي سورية لممرة  (ٕٚٔ)ىمااوتشير إحد

اما، كان قادرًا عمى العودة إلى مدينتو وحكميا كنية وقبل حصار كركميش. ىذا يعني أن أيتاالثا
 .لذلك اعتبر ىذا األخير خائنًا في نظر الممك المصري ، ذلك باالتفاق مع الحثيين.بمفرده

 . (ٖٚٔ)نيمن قبل أحد أوالده، عندما فشمت الثورة ضد الحثي اغتيلوالجدير بالذكر أنو 
، فإن مصر ردت عمى التيديدات الحيثية بإرسال "مآثر" شوبيموليوماووفقًا لنص 

 . (ٗٚٔ)خالل عيد الممك حورمحب ،حممة إلى منطقة قادش
 َفي جيحي يهك َوخاضي:

وعقد حاكم نوخاشي الذي حكم بعد نفي أدو نيراري،  تيتي ىو أنمن الراجح 
(٘ٚٔ)في الوثائق الحيثية تظير  تيمعاىدة خضوع مع شوبيموليوما. ال

 . 
قامت ثورات في المدن السورية ضد الحثيين، وفي نوخاشي المدعو تيتي، فقد ألغى لقد 

ظنًا منو أن الجيش المصري سيساعده، وأن الوجود اآلشوري، بالقرب  ،(ٙٚٔ)معاىدتو مع شوبيمولوما
. ويبدو (ٚٚٔ)من منطقة الفرات األوسط، سوف يقيد القوات الحيثية ىناك، لكن اليجوم المصري فشل

بقيادة حورمحب. في  ،الذي كانت فيو مصر، تجدد نشاطاتيا في سورية تىذا قد حدث في الوقأن 
ويبدو أن حور محب شجع التمرد السوري ضد  .(ٛٚٔ) ق.م( ٕٖٔٔالسنة التاسعة )نحو 

 .(ٜٚٔ)الحثيين
وممك أرض كنزا  ،ويشير مورشيمي الثاني إلى أحداث تمرد مموك أرض نوخاشي

Kinzaثم... أصبح عدوي، وكتب تيتي ممك المصريضبًا لنظيره ال، حيث كتب مرشيمي غا " :
إلى رجل مصر قائاًل: أرسل قوات وعربات و.. سوف.. لي فصاعدًا وأنا سأنقمب )أعمن التمرد( 
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قائاًل:" منذ كان تيتي في خدمتي، لماذا لم يرسل فرقك  aAma'aوأأتي إلى مصر. أنا كتبت إلى 
 لم يسمح لو بالعودة لي " aAma'aلي،  وعرباتك بعيدًا؟ إسمح لخدمي يعود

(ٔٛٓ). 
ويبدو أن ىذه الثورة قامت في العام السابع من حكم مورشيمي، ووجد صعوبة   

، وتذكر وثيقة برجا ) ربما تقع جنوب (ٔٛٔ)لمتدعيم المصري ليذه الثورة اكبيرة في إخمادى
ة بالقرب عممو بأن حممة مصري :حمب وشرق نير العاصي( أن الذي شجعو عمى التمرد

( وكان ذلك ىو الذي دفع مورشيمي إلى اتخاذ إجراءات ٜٔ-ٛٔمن المنطقة ) األسطر 
لمتعامل مع ىذه  Kantuziliفأرسل قائده  .(ٕٛٔ)فورية، ولكن فضل عدم الذىاب بنفسو

، ومن المحتمل أن شاري (ٖٛٔ))حاكم كركميش( في إخمادىا وشاركو شاري كوشوخ ،الثورة
بينما  .(ٗٛٔ)لمساعدتو ضد تيتي ،ممك أوجاريت نيقمبيا كوشوخ طمب قوات مساعدة من

ينتظر األخبار، والتي وصمت بأن المصريين تراجعوا،  Zilunaكان مورشيمي في مدينة 
والذي أطمق سراحو، وبعد ذلك بقميل مات شاري  ،وتم أسر تيتي وُسمم إلى شاري كوشوخ

فقام بتدمير  ،Kuruntaئده التمرد من جديد، فأرسل مورشيمي قابمما سمح لتيتي  ،كوشوخ
  .(٘ٛٔ) ليخضع ىذا التمرد ،مخازن الحبوب

من المفترض  –أن أخوه  :في حولياتو لمعام السابع ،ويذكر مورشيمي الثاني ىذه األحداث
الذي عيد إليو منفي نوخاشي، والذي أتي بو، منذ فترة طويمة مع زوجتو  -أن يكون شاري كوشوخ

والذي كان من المفترض أن يصطحبو  ،فشل في تنفيذ تعميماتو وأطفالو لحاتي، ولكن شار كوشوخ
  .(ٙٛٔ)أعاده مرة أخرى، فشارك في التمرد مع آخرين من نوخاشيإلى حاتي، 

وال توجد أي إشارة في  ،سحق ىذا التمرد ،في عامو التاسع ،ويبدو أن مرشيمي الثاني
لم يسمح لو بالبقاء في عن تيتي، مما يوحي أنو ىزم و  ٕٔوبداية  ٔٔ-ٓٔحوليات األعوام 

، كما يشير النص السابق عن مطالبة مرشيمي (ٚٛٔ)عرش نوخاشي، ويبدو أنو ىرب إلى مصر
. لذلك يبدو أن ىذا (ٛٛٔ)أنو ىو حور محب Millerوالذي يرحج  aAma'aممك مصر 

 .(ٜٛٔ)الوضع اإلقميمي في سوريا دفع مرشيمي الثاني إلى عقد معاىدة مع حورمحب
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 أيورو: حاكى بيُحطيُاَفي 
حاول االستفادة من وقد  ،أمورو باشتداد النزاع المصري الحثي ممك بينتشيناتميز عيد  

. وبمغ (ٜٓٔ)رموقع أمورو بين القوى المتصارعة، كما فعل سمفو عزيرو، لكن الوضع كان قد تغي
ق.م  ٕ٘ٚٔالصراع المصري الحثي، الذي تركز عمى وسط سورية، ذروتو في معركة قادش 

ة الساحل السوري إلى بالد امو الرابعة، قاد رعمسيس الثاني جيشو، وسار بمحاذففي سنة حك
وبما أنو ال يوجد دليل  أمورو. وظير، مرة أخرى، في ىذه المنطقة، في سنة حكمو الخامسة. 

عمى مقاومة أمورو ليذه العمميات المصرية، فقد يدل عمى أن أمورو أبرمت اتفاقًا قبل ذلك مع 
حتمل، أن يكون تجديد العمميات العسكرية في سورية سببًا في إعادة تقوية . ومن الم(ٜٔٔ)مصر
وحسب  -أبو بينتشينا -مع مصر. مما يعد خرقًا لبنود معاىدة دوبي تيشوب الروابطيأمورو 

فإن سكان أمورو قرروا العودة إلى جانب رعمسيس  -ابن بينتشينا –مووا  مقدمة معاىدة شاوشجا
تبع ذلك صراع  :وواتالي الثاني ممك الحثيين. ويشير النص نفسو إلى أنوالثاني، أي الثورة ضد م

اتي ومصر من أجل أمورو ويمكن تأريخ النص السابق مباشرة لحممة رعمسيس الثاني حبين 
( عندما بينتشيناويمكن أن نشير إلى احتمالين مختمفين لرد فعل أمورو )أي  ،)معركة قادش(

 أو الخضوع المباشر ،وبالتالي اليزيمة(: المقاومة )ن، وىماوصمت معمومات عن اقتراب الحثيي
وبالتالي البقاء عمى قيد الحياة(. كان بينتشينا واثقًا بأن المصريين سيكونون المنتصرين، لذلك لم )

يخضع لمحثيين. وربما تأثر موقفو ىذا بحقيقة أن قوات مصرية، كانت، قد وصمت، وعسكرت في 
. (ٖٜٔ)خمعو عن العرشب فقام (ٕٜٔ)من موواتالي الثاني، واحتل أمورو زم. إال أنو ىُ أموروساحل 

كان عمى عداء شديد مع بينتشينا، وقد  شابيميويبدو أن  ،(ٜٗٔ)واستبدلو بشخص يدعى شابيمي
ه لمصر في معركة قادش ضد موواتالي، جئ، لذلك عندما وجو بينتشينا والءأخذه موواتالي كال

 .(ٜ٘ٔ)من العرش وأقام منافسوتحرك األخير نحو بينتشينا وأزالو 
ونفـي إلـى  ،عن العرش وأخذ أسيرًا،  كما جاء في نصوص الحقـة بينتشيناأقصي 

اتي. ىناك اعتنى خاتوشـيمي، أخـو موواتـالي وقائـد القـوات، خـالل الحممـة عمـى سـورية، ح
مك المنطقة التي تالواقعة في شمالي األناضول،  Hakpisأو  اكميشخوأخذه إلى منطقة 

ىنـاك عمـى مـا يقـيم أوده. ومـن المؤكـد  بينتشـيناحصـل و كم مـن قبـل خاتوشـيمي، كانت تح
(085)أن خاتوشمي كان ينوي االستفادة من بينتيشينا في خططو السياسة الالحقة

  . 
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ففي مقدمة المعاىدة  .(ٜٚٔ)أعاده خاتوشيمي الثالث :ضولوبعد فترة نفي قضاىا في شمال األنا
.... خمع بينتشينا، ممك أمورو، من عرش أمورو، ( "موواتمي أخي٘ٔ-ٔٔا)بين خاتوشيمي الثالث وبنيتشين

وأتى بو إلى حاتي، أنا في ىذا الوقت، أخذتو من موواتالي، أخي، وأخذتو إلى 
 .(ٜٛٔ)، وأعطيتو قصراً، ولم يحدث لو أذى من أحد، وقمت عمى حراستو" Haggamishshaخاجميششا

، سيدي، خمع بينتشينا من ممكية موواتالي كما يذكر خاتوشيمي في حولياتو ىذا النص : "
من ممكية أرض  شابيميممك في أرض أمورو، ولكن مورشيمي خمع  شابيميأمورو، ووضع 

 .(ٜٜٔ) أمورو، وأعاد بينتشينا .."
، وىناك إشارات إلى عالقات بينتشيناوعقدت معاىدة خضوع بين خاتوشيمي الثالث مع  

الطويمة نسبيًا في األناضول، وقربو المباشر من بينتشينا ة بسبب إقام، أسرية بين طرفي المعاىدة
إلى الممك العظيم والممكة  بينتشيناخاتوشيمي، وتظيرىا أيضًا بعض الرسائل الموجية من 

 Gashuliyawiyaىذين الزوجين الممكين المدعوة  ةج بينتيشينا من ابنازو والتي تؤكد بودوخيبا. 
تصبح  أن شريطة ابن خاتوشيمي. Nerikkailiـ بينتيشينا زوجة لثم صارت إحدى بنات 

Gashuliyawiya كما ورد في المعاىدة ،الممكة في أمورو(ٕٓٓ). 
 َفي يورضيهي انثانث ) أورخي جيطوب( إىل َوخاضي:

مكانة كبيرة، حيث عينو قائداً  ،في عيد أخيو موواتمي ،قد احتل خاتوشيمي الثالث كان
بن  مورشيمي الثالث ) أورخي تيشوب( عجب أن يحاولعمى إمارة حاكبيس، ولم يكن مجااًل لم

ق.م، اختصار أمالكو، ولعمو شك في أن  ٕٕٛٔموواتمي الذي خمف أباه عمى العرش حوالي 
إال بقدر ما ذكره  ؛لعمو نوايا حول العرش، ولكن ال نعمم أي شئ عن تفاصيل عيده القصير

تيشوب مدة سبع  –نات أورخي تقرير خاتوشيمي الثالث، الذي يقص فيو أنو عاني من إىا
، حيث أعطى مدنًا محصنة، مما قد (ٕٔٓ)إلى نوخاشي سنوات، ثم أعمن الحرب عميو وعزلو، ونفاه

 .(ٕٕٓ)يشير إلى أن نوخاشي، كانت تعتبر جزءاً وفيًا من اإلمبراطورية الحثية
يفر كتشفو شااستنادًا إلى خاتم ممكي  ،أن ىذا الممك قد نفي إلى أوجاريت احتمالوىناك 

والتي  ،وعميو رسوم مماثمة في شكميا وترتيبيا لمرموز المشاىدة عمى أختام بوغاز كوي ،ىناك
 .(ٖٕٓ)الذي نفاه خاتوشيمي إلى بالد بالقرب من البحر ؛فسر ت عمى أنيا لمممك مورشيمي الثالث
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أن  : منأنميل" يشكو فييا -وتوجد رسالة موجية من خاتوشيمي الثالث إلى " كادشمان
تيشوب  -وربما كان ألروخي –قد توقف عن إرسال الرسل إلى حاتي  ؛ر منذ أن تولى الحكماألخي

تيشوب عندما كان يقيم في نوخاشي  -المنفي يد في ذلك، ألن خاتوشيمي يقص عمينا بأن أورخي
رغم أنو لم كتب إلى شممنصر األول ممك آشور، وبكما أنو . (ٕٗٓ)نضبط وىو يتآمر مع البابميي

أو األشوريين، ولكنو بشكل  نالبابمييأية معمومات عن الموضوعات التي فاوض حوليا  تتوفر لدينا
 -عرشو، ويبدو أن أورخي الستعادةفي مساعيو  ،يقيني كان يبحث عن دعم من كال الممكين

خاصة بعد رسالة شممنصر و تيشوب رأي بإمكانو االعتماد مبدئيًا عمى دعم األشوريين وتأيدىم. 
نو  األشوري الموبخة لخاتوشيمي، والتي قال لو فييا إنو ليس حتى تمك المحظة من عظماء المموك، وا 

نقل من نوخاشي وأرسل عمى انفراد إلى البحر؛ وتمك عبارة ولذلك  ،(ٕ٘ٓ)مجرد بديل الممك عظيم
ويبدو أن الممك المخموع فر من  .(ٕٙٓ)غريبة قد تكون طريقة من طرق اإلشارة إلى جزيرة قبرص

 .(ٕٚٓ)بعد ذلك، وكان موضوعًا لعدة خطابات عثر عمييا في أرشيف بوغاز كويمنفاه إلى مصر 
 ٍ ُاءَفي اثُني ي  يهك أوجاريث: َيقًبيا أب

يتعمق بأبناء ممكة أوجاريت أخت ميمكي، الذي الذي  ؛نعرف من مرسوم لتوتخاليا الرابع
مك أمورو، ربما صدر في بداية عيد عميشتمرو الثاني. كانت أخت ميمكي، ابنة أر تيشوب م

يم عميشتمرو لعدد من األوالد )ثالثة عمى األقل( من بين اممك أوجاريت، وأم   نيقمبياوزوجة 
أن اثنين من أوالدىا، ىما خيشمي شاروما وأرار شاروما، نفيا إلى  :الثاني، ورد في النص

 م عميشتمرو، الذي.  بعد أن تسمما حصتيما من الميراث، وذلك من أجل سالمة حك(ٕٛٓ)قبرص
ا ربما خططوا ضد خطأو . بعد أن أ(ٜٕٓ)االبن األصغر ألخت ميمكي :كان عمى األرجح

 .(ٕٓٔ)شتمرو وضد أميم أخت ميمكي، واألم ىي التي نفتيم إلى قبرصيعم
أميم،  ارتكبوا جريمة ضد ، أنيموعميشتمر  وأخواتفقد ذكر المرسوم الحثي أبناء أخت ممكي 

تيم حصتيم في الميراث الذي يتضمن فقد ممكيتيم لممك، أميم الممكة أخت ممكيي أعطيم اوأخي
 خيشمي شاروما وأرار شاروماارتكبا "  ىذه النقطة: دالخاصة المنقولة، ويتوقف النص الحثي عن

. " في حضور جاللتي، تودخاليا، (ٕٔٔ) جريمة ضد أخت ميمكي )أميم( وضد عميشتمرو )أخوىم("
لعظيم، حفيد مورشيمي، الممك العظيم، حفيد الممك العظيم، ممك حاتي، ابن خاتوشيمي، الممك ا

، سوياً، مع خت مميكي وعميشتمرو، ىم فعموا...... ضد أ خيشمي شاروما وأرار شاروماشوبيمولوما، 
 .(ٕٕٔ) "فضتيم، وذىبيم، وبرونزىم، وأسر تيم، ومناضدىم، وحميرىم، وخرافيم، وكل شئ يعود إلييم..
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إلى  خيشمي شاروما وأرار شاروما أن أخت ممكي نفت :نص كركميشيذكر  بينما
شتمرو يأي طمبات أخرى ضد عمبسيتقدمون  ،وال أحفادىم ،أنيم قبرص، وجعمتيم يؤدون يميناً 

(ٖٕٔ)الثاني، وجعمتيم يقسمون عمى ذلك
 . 

" في حضور أني تيشوب، ممك كركميش، ابن شاوشجا مووا، ممك : قرار يهك كركًيص
، عميشتمرو، ضد خيشمي شاروما وأرار شارومالشجاع، كركميش، حفيد شاركوشوخ، ممك كركميش، ا

مميكي، أميم، ممكة أوجاريت، أعطتيم حصتيم من الميراث من  ممك أوجاريت ارتكبا جرماً، أخت
، قبل أن يغادوروا جعمتيم الفضة والذىب، وأمالكيم من كل ما كان ليم، وأرسمتيم إلى قبرص

ىم أو أبناء أبنائيم، لن يتقدموا بأي شكوى أو أبناؤ  وماخيشمي شاروما وأرار شار في المستقبل  يقسمون:
 .(ٕٗٔ)"و ريت، أو ضد أبناءه أو أبناء أبنائتتعمق بميراثيم ضد عميشتمرو، ممك أوجا

 َحائج انبحث:
 اً وفقوفقًا لمصالحيا، و  ،بمسألة الياربين والالجئين دول الشرق القديم: اىتمت أغمب  أوالً 

  :بالشأن السوري كما يمي تي أىتمتالدول ال لمتوازنات الدولية، ويمكن عرض
وذلك من خالل في سوريا، واختبار مدى تأثير نفوذىا  ،اىتمت بتدعيم نفوذىا ودروىامصر:  -أ

ذلك من خالل  المطالبة بتسميم الياربين من المجرمين في حق القصر المصري، كما يتضح
 لياربين من أمورو إلى مصر. يخص تسميم ا اأن تتضمن معاىدتيا مع حاتي بندعمى حرصيا 

لحيا السياسية، ، وذلك لخدمة مصااً آمن اً كانت تستقبميم وترحب بيم، وتوفر ليم مالذ :ياتح -ب
الصراعات الداخمية و  ،أوضاع ميتاني بعد موت توشراتااستغمت حاتي  فعمى سبيل المثال:

وازا ابن المغدور بين أفراد الساللة الحاكمة في قمب ميتاني، التي أدت إلى ىرب شاتي 
لعسكري يستعممونيا كمبرر لعمميم ا ثيينالح األمر الذي جعل ثي،الممك الحتوشراتا، إلى 
ىنا سنحت الفرصة إلنشاء دولة حاجزة ضد الخطر األشوري النامي،  .(ٕ٘ٔ)ضد ميتاني

 ،شوبيموليوماابن فقام بياشيمي  .(ٕٙٔ)وىي فرصة لم يتوان الممك الحثي الداىية في انتيازىا
شمال بالد الرافدين بنجاح، وأصبح باجتياح  ،وشاتي وازا ،ممك كركميش لذي نصبو ممكاً ا

كان  شاتي وازا ممكًا عمى ميتاني، وصيرًا لشوبيمولوما، مقيدًا بمعاىدة اتجاه الممك العظيم.
خسارة حميف محتمل ضد السيطرة  :ذلك بالنسبة لمحكام المحميين في شمال ووسط سورية

الذين تناوليم البحث،  ،باإلضافة إلى العديد من المموك واألمراء السوريين ، ىذا(ٕٚٔ)ثيةالح
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، كمرحمة كذريعة لمتدخل في الشئون السوريةواستطاعت حاتي االستفادة منيم، واستخدمتيم 
  .مبدئية لفرض معاىدة إخضاع، ومن ثم تدخل ضمن منطقة نفوذىا

 اً والذي كان حميف ،مثل زمري ليم ،ائياخاصة من حمفو  ،رحبت حمب بالياربين إلييا حمب: -جـ
 .األول لياريم ليم اً ميم

 ثم  منو  من البحر، كونيا قريبةل ،ينكانت منطقة ميمة الستقبال العديد من اليارب: كنعان -د
إلييا العديد من األمراء الياربين من النفوذ  جأل مصر، وليذايسيل االنتقال منيا إلى 

 الميتاني، مثل إدريمي.
يا تخاصة مصر وحاتي، ومن ثم شممو  ،القوى الدولية اىتمامكانت أمورو مسار ورو: أم -ـى

ريبة أنيا كانت قو ممكيا بتسميم الياربين، خاصة  تكميفنصوص المعاىدة المصرية الحثية، ب
والذين كانوا ينضموا إلى  ،لييا العديد من الياربينالتي لجأ إ والجبال من منطقة الغابات
التي ذكرت  CTH.49، مثمما ذكرت المعاىدة الحثية مع عزيرو بيروالمصوص وفرق الخا

وليذا حرصت حاتي عمى أال تتحول أمورو إلى منطقة عازلة، ، NAM.RA مبعدين
تتابعة مع أمورو بتسميم وممجأ لممعارضة السورية ضد نفوذىم، لذلك اىتمت المعاىدات الم

، CTH.92، بينتشينا CTH.62، دوبي تيشوب CTH.49معاىدة عزيرو  الياربين:
 .CTH.105شاوشجا موا 

ياً  العالقات المباشرة أو  :أسباب اختيار مكان النفي قائم عمى أسباب مختمفة أىميا: ثَا
أبناء نيقمبيا( أو نوخاشي  -شوبمثل قبرص )حاالت النفي أورخي تي آمنة منطقة أو ،الخضوع

مى عالقات طيبة مع أوجاريت، ، وكانت عنلمحثيينفي فييا أورخي تيشوب(، فاألولى خضعت )
مثل إمارة  ،أطراف المممكة الحثية عند والثانية كانت تحتوي عمى مدن محصنة، أو منطقة تقع

  حاكبيس )نفي فييا بينيتشينا(.
 .) رأس الشمرا( في أوجاريت نالمزيفو  من ضمن العقوبات التي يعاقب بياكان النفي : ثانثاً 
أورخي تيشوب استطاع االتصال ، فل داخل البمد المنفي إليياالمنفي بحرية التنقتمتع  :رابعاً 

 بالبابميين أثناء إقامتو في نوخاشي، لذلك تم إرسالو إلى مكان آمن وسط البحر )قبرص(.
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تأمين حياتو، وتوفير سبل  :عديد من الحقوق في أرض المنفى أىمياالتمتع المنفي ب: خايساً 
لمصاىرة إقامة طيبة داخل قصر، باإلضافة  ا عمىحصل بينتشين :الراحة، فعمى سيبل المثال

 خاتوشيمي الثالث.
، سواء ألسباب سياسية أو نالمنفييكفمت مراسيم حاتي وكركميش حماية حقوق : سادساً 

، وكفمت ، عندما تم نفييم إلى قبرصراثيميممك أوجاريت م نيقمبياأخالقية، مثمما كفمت ألبناء 
 .السيدة العظيمةعندما طمق ابنة  ،لعميشتمرو حقوقو

قرار الموافقة عمى استقبال الالجئين أو تسميميم يرجع إلى سياسة الدولة، فعمى سبيل : سابعاً 
، وقام الممك رفضت بابل استقبال األمير الميتاني شاتي وازا، وقتموا قائد العربة الميتاني :المثال

. في المقابل رفضت دولة تبتسميم أختو حتى ال يدخل في أزمة سياسية مع أوجاري مووا شاوشجا
إيسوو إلى حاتي، عمى اعتبار أنيم أحرار، وكان ليم حرية  حوري ميتاني تسميم ىاربين أرض

 .االختيار
ُاً  ذا : ثاي ال يجوز لالجئ العودة إلى بمده األصمي إال بموافقة ممك البمد التي ىرب إلييا، وا 

ربًا، ويحق ليا المطالبة بتسميمو، مثمما عاد إلى بمده األصمي، اعتبر من وجية نظر ىذه الدولة ىا
 .CTH.53، وتيتي CTH.49ورد في معاىدة عزيرو 

الحصول عمى  بين من العبيد، كما أجازت إمكاناىتمت القوانين بتسميم اليار : جاسعاً 
العبد اليارب، بينما اىتمت المعاىدات  ةمنيم، كما شددت عمى عدم جواز مساعد التعويض بدالً 

ة الياربين من الطبقات العميا من األمراء والمموك، كما شددت عمى عدم جواز قتميم، ة بمسأليالدول
إذا  معاىدات التبعية فرضت عمى التابع تسميم اليارب أنالحظ ونُ  .وفرضت تسميميم عمى الفور

ذا كان اليارب من لسيد األعمىعمى ا األمرفرض ىذا ، وفي نفس الوقت لم تكان من حاتي ، وا 
 . يقوم السيد األعمى بتسميمويمكن أن  ،ير حاتيغ ،مكان آخر

مناقشة مموك المنطقة  ة رفض تسميم الياربين أو إخفائيم:كان يسمح لمسفراء في حال: عاضراً         
 ممك حمب. األول التي ىرب إلييا، مثمما حدث مع سفير زمري ليم عند ياريم ليم
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، وبعض نصوص المعاىدات )معاىدة شوبيموليوما األول مع نيقميادو ممك (CTH51-2)ميتاني

المنطقة الواقعة شمال جبال ، فبعد أن قوى شوبيموليوما مكانتو في (CTH.46)أوجاريت 
طوروس، بعد حممتو الناجحة في األناضول، أراد االستفادة من النزاعات الميتانية الداخمية، 
فتحالف مع أرتاتاما الثاني، وفي ظل ىذه الظروف غامر باإلغارة عمى شمال سورية، وتقدم حتى 

ا التدخل بناء عمى وصل إلى نوخاشي الواقعة غرب حمب، فقد احتل حمب وموكيش، وبرر ىذ
(، ولممزيد ٕٗٔ-ٖٕٔطمب أرسمو نيقمادو، راجع )ىورست كمينغل، تاريخ سوريا السياسي، ص 
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Luckenbill , D.D, AJSLL.37/3, (1921),164; Goetze , A., “Hittite Historical 
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 .ٕ٘ٔنفسو، ص  (ٗٚٔ)
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و لمعاقبتيا عمى التمرد عمى النفوذ المصري حيث ضد أمور  ايبدو أن اليجوم المصري كان موجي (ٚٚٔ)
" فيما بعد كتبت لو ) أي حورمحب( أنت تأخذ الثأر من أمورو،  يذكر موشيمي الثاني في حولياتو:
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(185) Miller. L.J., SMEA.49, (2007), pp.540-1. 
(186) Bryce.T.R., Anatolian Studies .38, (1988), p.21.  
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 م6102اكتوبر  مجلة المؤرخ العربى

 

 40 

                                                                                                                                 

 .ٙ٘أ. ر. جرني، المرجع السابق، ص  (ٕٔٓ) 
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 .ٜٖٖتريفور برايس، المرجع السابق، ص (ٕ٘ٓ) 
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Patterns of Exchange /Patterns  of  Power: A new Archaeology of the 
Hittite Empire, Unpublished PhD dissertation University of Pennsylvania, 

2010, p.169.. 
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 الل األلف الثاني ق.مسوريا خ
 .672نقالً عن:هورست كلينغل: تاريخ سوريا السياسي، ص


