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 ( الفرعىوٍت) القدميت مصر مللىك السٍاسٍت التحالفاث

 اخلارجٍت األخطار مىاجهت يف
 (املٍالد قبل الرابع القرن حىت املٍالد قبل السابع القرن مه)

  اجلىاد عبد رفعج أمحد/ د               
  مــــالقدي خــالتاري درســم                   

  األزهر جامعة -العربية اللغة كلية                                                     

 :  تــــدمـمق

تعد التحالفات واالتفاقيات والمعاىدات السياسية من الوسائل الرئيسة التي تعقدىا الدول        
لمواجية األخطار والتيديدات الخارجية المحتممة، وتنظم االتفاقيات العالقات في مختمف 

 . في حالة الحرب والسمم عمى السواءق أغراض سياسية وتجارية واقتصادية العصور، أو لتحقي
عقد مموك مصر القديمة االتفاقيات مع غيرىم من مموك الحضارات األجنبية المعاصرة،       

لعل أشيرىا ما عرف بمعاىدة السالم بين الممك رمسيس الثاني من عامو الخامس نحو 
تالًيا ألحداث معركة قادش، وأظيرت ىذه المعركة جانًبا م، وخاتوسيل ممك الحيثيين 1ق0771

من التفوق العسكري لدى الحيثيين ال سيما في تضميل عيون الممك رمسيس الثاني عن طريق 
رىاقو عن أرض المعركة .   إرسال الجواسيس لمممك المصري، من أجل إبعاده وا 

ة لمشترك بين الطرفين في حالوأشارت بعض بنود ىذه المعاىدة إلى ما عرف بالدفاع ا      
فإذا ىجم أحد األعداء بالد خيتا )أرض الحيثيين(، فعمى الممك إغارة أحد عمى ممتمكات اآلخر، 

المصري رمسيس الثاني إرسال جنوده ومركباتو، ويقضي عمى ىذا العدو انتقاًما لبالد خيتا، وكذا 
 (.0ق مياجمة حدودىا )إذا حاول أي عدو من األعداء النيل من استقرار مصر عن طري

شيد القرن السابع قبل الميالد صعود نجم دولة آشور في شمالي العراق التي       
نجحت في السيطرة عمى مناطق واسعة من مراكز حضارات الشرق األدنى القديمة، 
وقامت بالسيطرة عمى ممتمكات مصر في آسيا التي فقدتيا مع نياية األسرة العشرين، 

ليا، ولجأ مموك العصر الصاوي/ األسرة السادسة والعشرين إلى عقد فضاًل عن احتال
المعاىدات واالتفاقيات السياسية لتأمين مصر من عودة ىجمات اآلشوريين إبان عيد 
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الممك بسمتك األول في بداية األسرة السادسة والعشرين، حيث قاد بسمتك  األول حرب 

 التحرير ضد اآلشوريين وطردىم من مصر . 
لقد كان اليدف من عقد المعاىدات بعد االحتالل األخميني /البارثياني، ىو مواجية      

خطره، فقد نجح قورش الثاني في االستيالء عمى الحكم في بالد إيران من سادتو 
ق.م، ووسع حدود مممكتو  547ق. م، وأخضع ليديا سنة  551الميديين، وذلك في عام 

د أن اطمأن إلى ىذه الناحية من تخومو اتجو الشرقية، فوصمت إلى حدود اليند، وبع
ق.م،  539ناحية الغرب )بالد العراق القديم(، فيزم الجيش البابمي في عيد نابونائيد عام 

فوصمت حدود مممكتو إلى اليند شرًقا، والبحر المتوسط غرًبا، ونجح في احتالل بعض 
مصر، ولكن المنية وافتو  بإعداد جيش قوي لغزو –قبل وفاتو  –جزر بالد اليونان، وأمر 

 ق. م،  ليكمل ابنو َقمبيز طموحات والده. 579في عام 
وكانت مصر في ذلك الوقت يحكميا أواخر مموك األسرة السادسة والعشرين، وشيد عصر  

ىذه األسرة تطورًا عظيًما ونيضة كبيرة، ولكن ىذه النيضة لم تعمر طوياًل، فقد اصطدمت بأطماع 
ناطق واسعة من العالم الخارجي، التوسعية، وفرض نفوذىم وسيطرتيم عمى م الفرس )األخمينيين(

 ق. م.  575تمكن الفرس من القضاء عمى حكم ىذه األسرة سنة و 
ولجأ الممك أحمس الثاني في نياية األسرة السادسة والعشرين إلى عقد المعاىدات      

وجو الفرس )األخمينيين(، وقد السياسية مع الكمدانيين ومممكة ليديا، من أجل الوقوف في 
سار بعض مموك مصر عمى درب الممك أحمس  الثاني في عقد المعاىدات التي 

 تساعدىم في طرد الفرس األخمينيين )إيران القديمة( من مصر نيائيًا. 
واتخذ مموك مصر الذين واجيوا االحتالل الفارسي )األخميني( المعاىدات السياسية      

نير ىذا االحتالل الغاشم، ال سيما وأن الفرس )األخمينيين( لم سبياًل لمتخمص من 
يحترموا المصريين وعقائدىم الدينية، مما خمق العداء بينيم وبين المصريين، فقاوم أىل 
مصر ىذا االحتالل بالثورات المتتابعة، وأيًضا عقد التحالفات والتكتالت الدولية من أجل 

 .  التخمص منيم وطردىم من مصر شر طردة
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ويتناول البحث المعاىدات السياسية، ويمقي الضوء عمييا؛ لموقوف عمى العالقات       

الدولية في منطقة الشرق األدنى القديم في نياية العصر الفرعوني، وقبل غزو اإلسكندر 
ق.م، نتيجة لتأثر ىذه المنطقة بقيام الدولة الفارسية األخمينية،  337األكبر لمصر سنة 

ا في احتالل بالد العراق القديم، وسوريا، وفمسطين، ومصر، وبعض ونجاح حكامي
األجزاء من بالد األناضول، وبعض الجزر اليونانية في بحر إيجة، مما ساعد عمى 

 تكوين التحالفات الدولية في ذلك الوقت من تاريخ الشرق األدنى القديم . 
 :لٍدٌا مع املصرٌت املعاهدة

س الحقيقي لألسرة السادسة والعشرين، تولي بسمتك األول الحكم يعد الممك بسمتك المؤس      
. وكان يسيطر في بداية عيده عمي مدينة سايس (7)ق. م  664بعد وفاة والده نيكاو األول عام 

وبعض المناطق في غربي الدلتا، وبعد أن نجح في تكوين جيش قوي تمكن بواسطتو من استرداد 
 ( .5)جيجس (4)مساعدة صديقو ممك ليديا، ب(3)مصر نيائيًّا من اآلشوريين

 :  لٍدٌا ملل جٍجس مع األول بسمتل حتالف
أشار الممك اآلشوري أشور بانيبال في حولياتو إلى تحالف بين جيجس ممك ليديا،       

وبين الممك بسمتك األول بقولو: "رسولو الذي حافظ عمى إرسالو لي ليحضر التحيات لي 
لم يبال بقَسم آشور الذي أنجبني، ولكنو وثق في قوتو وقوي  )فقد( اختصم )فجأة(؛ ألنو

قمبو، فأرسل قواتو لمساعدتو توشا ممكي ممك مصر الذي خمع عبودية سيادتي، وسمعت 
 .(6)عن ىذا وصميت آلشور وعشتار 

ويتضح مما سمف التحالف الواضح بين جيجس ممك ليديا وتوشا )بسمتك األول(       
قبل استقاللو بمصر عن  حتمل إطالقو عمى بسمتك األولممك مصر، واسم توشا ي

، وأكد آشور بانيبال عمى تبعية بسمتك األول آلشور بقولو :"ممك مصر الذي (7)اآلشوريين
 خمع عبودية سيادتي "، كما ورد في النص السابق. 

ومما يمفت النظر أن المخابرات اآلشورية ربما لعبت دوًرا كبيًرا في معرفة ىذه       
المعاىدة بين بسمتك وجيجس ممك ليديا؛ ولعل ذلك يستشف من قول آشور بانيبال: 
"وسمعت عن ىذا" )التحالف(، وأقمقت ىذه المعاىدة آشور بانيبال، حيث إنو صل لإللو 

 آشور واإللية عشتار، من أجل إنقاذ دولة آشور من ىذا التحالف المقمق ليا . 
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إستراتيجيًّا في المقام األول، حيث يتبين أن  يعد التحالف بين مصر وليديا تحالًفا 

اليدف منو ىو وقوع دولة آشور القوية بين شقي الرحى؛ مممكة ليديا تيددىا من الشمال، 
ومصر تيددىا من الغرب، وتُنتيك قوة آشور بمواجياتيا لدولتين تسعيان لفرض نفوذىما 

 عمى الساحة الدولية وقتئذ . 
مع محرر مصر من اآلشوريين بأن األول ممك عمى مصر، وميما يكن من أمر، فقد اجت 

وبتمرد الثاني عمى التبعية اآلشورية، وقد أتاحت الظروف عقد ىذه المعاىدة، حيث انشغمت 
آشور بحربيا ضد عيالم في الشرق، وبابل في الجنوب، واشتبكت عسكريًّا مع ليديا، ولم تشر 

صر كما حدث من قبل، ولم تغضب العتالء الرواية اآلشورية ألية استعدادات عسكرية ضد م
بسمتك العرش، وربما كان الحاكم اآلشوري واقعيًّا ومتفيًما لضرورة الحفاظ عمى بعض الصمة 

ن لم ُيْخٍف غضبو عمى ىذا التابع من قبل   .(8)مع مصر، وا 
 :  اآلشوريين مع األول بسمتك تحالف

وىدف من ذلك إلى صرف اتجو بسمتك األول إلى عقد معاىدات مع اآلشوريين،  
نظر مموك آشور من العودة الحتالل مصر مرة أخرى، ال سيما وأن بسمتك  األول كان 
 معاصًرا لمممك اآلشوري آشور بانيبال آخر مموك اآلشوريين العظام من األسرة السرجونية

، وآخر مموك آشور األقوياء، فقد جمع بين شخصية الممك القائد الشجاع، والمحارب (9)
عنيد، والسياسي المحنك، بين شخصية الممك المثقف المحب لمعمم والمعرفة، والشغوف ال

  .(01)بالثقافات القديمة وتراثيا األدبي والعممي
ومن أجل االستقرار السياسي لمدولتين )المصرية واآلشورية( عقد الممكان معاىدة  

دويالت سوريا  ضمن من خالليا آشور بانيبال اعتراف مصر بزعامة اآلشوريين عمي
وفمسطين، واعتمد الممك اآلشوري لفظة "األخ" في مخاطباتو الرسمية لفراعنة مصر، 
واعترف باعتالء بسمتك األول ممًكا عمى مصر؛ بدليل أن الرواية اآلشورية لم تشر أيًضا 

، عن حكم مصر، والقضاء (00)ألي استعداد من جانب آشور إلزاحة ىذا الممك الجديد 
 تداد نفوذىم خارج مصر.عميو قبل ام
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، (07)وضمنت آشور مساندة مصر، وىذا ما كانت تنشده السياسة اآلشورية تجاه وادي النيل   

 خاصة أواخر عيد آشور بانيبال الذي واجو أخطارًا خارجية جمَّة، ىددت اإلمبراطورية اآلشورية. 
من آشور بانيبال من ويبدو أن ىذه المعاىدة السياسية كانت في مصمحة اآلشوريين، فقد أ 

عدم تدخل المصريين وعدم مياجمتيم لدويالت سوريا وفمسطين التى وقعت وقعوا تحت السيطرة 
اآلشورية، ولعل الذي دفع بسمتك األول لعقد ىذه المعاىدة ىو موت حميفو وصديقو جيجس 

احدة حاكم ليديا، ومما ساعد أيًضا عمى جموس المصريين واآلشوريين عمى مائدة مفاوضات و 
 .(03)العالقة الودية القديمة التي تربط  بسمتك األول باآلشوريين 

ويبدو أن اليدف من ىذه المعاىدة بين الطرفين )المصريين واآلشوريين( ىو تبادل المنافع  
السياسية؛ فقد استفاد الممك المصري بسمتك األول من عقد ىذه المعاىدة، حيث أمن حدود مصر 

الحروب، باإلضافة إلى ضعف المموك منذ أواخر مموك األسرة العشرين،  الداخمية التي أنيكتيا
فضاًل عن احتالل األجانب وحكميم لمصر بداية من الميبيين المتمصرين، ومروًرا بالنبتاويين 
واآلشوريين، لذا عجل الممك بسمتك األول بعقد معاىدة مع اآلشوريين؛ لُيكمل مشروعو الذي بدأه 

 اًل ثم خارجيًّا، إن أتاحت لو الظروف الخارجية ذلك. لنيضة مصر داخميا أو 
ويالحظ عمي ىذه المعاىدة أن آشور طمبت من مصر مد يد العون والمساعدة ليا؛ وذلك  

لتنفيذ مواد المعاىدة، فأرسمت آشور إلى بسمتك رسالة تتضمن إرسال جنود إلى آشور، لمواجية 
مى غزو آشور، وكاد أن ينجح في دخول خطر ممك بابل الكمداني نبوبوالصر الذي تجرأ ع

العاصمة، ىنا أراد ممك آشور معونة الجيش المصري، ولكن القوات المصرية وصمت إلى آشور 
متأخرة؛ نظًرا لطول المسافة، وصعوبة الطريق، ومما يؤسف لو أن نبوبوالصر  تحالف مع الممك 

 .(04)ق. م  607الميدي، مما أدى إلى سقوط آشور واحتالل عاصمتيا  نِيَنَوى 
 :وليديا الكلدانيين مع المعاهدة

اعتمى الممك أحمس الثاني العرش، واقتدى بالممك بسمتك األول، فشيد حكمو عممية استكمال  
التوحيد التي بدأىا بسمتك األول، وكرس جيده في التفكير لمقضاء عمى األخطار الخارجية التي تيدد 

، وقام  أحمس الثاني بنشاط عظيم يدل عمى ذكاء ووعي مصر منذ وصولو إلى سدة الحكم والقيادة
 .(05)بالساحة السياسية والدولية، وعن قدرة  بالغة الحصافة في تقييم الواقع السياسي واإلستراتيجي 
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وقد ساعد ذلك عمى ظيور الخطر الفارسي األخميني، وباستقراء األحوال في المنطقة يتبين  

 (06)ق.م، وصارت أكباتانا551الميديين في شمالي إيران سنة  أن الفرس سيطروا عمى دولة سادتيم
 .(08)، وميديا اإلقميم الثاني في اإلمبراطورية (07)عاصمة سياسية لمفرس بعد )بزر جادة(

ق.م( بخطورة  539-676آخر مموك العصر البابمي الحديث ) (09)وقد شعر نابونائيد 
، وذلك من (71)ع الممك المصري أحمس الثانيالفرس، وكذا كورس ممك ليديا، فعقدوا معاىدة م

أجل الوقوف في وجو التوسع الفارسي، ويبدو أن عممية عقد ىذه المعاىدة بين ثالث من قوى 
أحمس الثاني( جاء كمحاولة إلعادة التوازن بين أقطار  –كورس  -الشرق األدنى القديم )نابونائيد

تغيرات في ميزان القوى، فبروز الدولة األخمينية الشرق األدنى، ال سيما وقد كان ىناك كثير من ال
كقوة كبيرة عمى الساحة الدولية آنذاك ومحاولتيا المحمومة في توسيع حدودىا، جعل منيا خطرًا 

 (. 70)ييدد القوى الموجودة عمى ساحة الشرق األدنى القديم 
الذي ال شك أن تصدي ثالث دول في وجو الخطر الفارسي يدل عمى قوة ىذا العدو  

عظم شأنو وخطره عمي المنطقة بأسرىا، فيذه الدول الثالث ورثوا عبء مواجية ىذا المد 
الفارسي األخميني في نياية القرن السادس قبل الميالد، ومما يؤسف لو أن الفشل الذريع 
كان السمة البارزة عمي ىذا التحالف، فقد عقد قورش عزمو عمى القضاء عمى كل 

 .(77)ق.م(، ووقع كورس أسيًرا في يد قورش547في ريف سنة ) منافسيو، فاحتل ليديا
ق.م، 539أما بابل فقد اتخذ قورش قراره بالقضاء عمي الممكة البابمية في عام  

فزحف إلى بالد بابل بجيوشو، وعندما دخل قورش العاصمة ىمل لو الناس، وفي مقدمتيم 
كميا، أما ابنو قمبيز فحمل لقب ، واتخذ قورش لقب "ممك البالد" (73)كينة اإللو مردوك 

"ممك بابل"، وكانت الدولة البابمية الحديثة آخر دول بالد ما بين النيرين الوطنية في 
 ، وكانت ىذه النياية عمى يد الفرس األخمينيين . (74)تاريخ الشرق القديم 

ق.م( لمفرس كما خضع غيرىا من أمم الشرق  575وقد خضعت مصر سنة )  
قمبيز في مصر ثالث سنوات صحبيا في بدايتيا ما يتأتي عادة من الغزاة القديم، ومكث 

من تخريب ونيب ومصادرات وغرامات، ولم تسمم دور العبادة من كل ىذا الخراب فدمرت 
 .(75)أغمبيا، وأنقصت مخصصاتيا إلى النصف، وعسكر فييا جنود االحتالل 
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وذلك إلضفاء الشرعية عمي  وحمل قمبيز لقب "ممك الوجو القبمي والوجو البحري"، 

حكمو الذي اغتصبو، ووجد ىذا المقب في "نصوص وجا حور رسنت" الذي اختمفت 
اآلراء حول نص ىذا الموظف ورئيس األسطول المصري في فترة الغزو الفارسي 

، ويعود ذلك إلى ما ذكره من أن الممك  قمبيز أحسن رعاية المعابد (76)والمعاصر لو 
وربما كان  وجا وحور سنت خائًنا لمصر؛ لتعاونو مع الممك الفارسي، المصرية وآليتيا، 

 .(77)أو أنو قد حافظ ومنع  اإلساءة الفارسية لممعابد المصرية بتقربو لمغازي الفارسي 
 (: األوىل املعاهدة)  أثٍىا مع املعاهدة

اعتمي أرتاكسركسيس األول عرش اإلمبراطورية الفارسية ، وكانت أكبر مشكمة  
، والتي (78)ق.م(454-464جيتو في األعوام األولى من حكمو ىى الثورة المصرية )وا

ق.م شغب شديد،  465استمرت عشرة أعوام، فقد أعقب موت أكسركسيس األول سنة 
، فقد ثار إيناروس بن بسمتك، وجعل من حصن مريوط (79)وثورة عارمة في غربي الدلتا 

، وجيز إيناروس نفسو لمواجية الفرس، (31)دلتامركًزا ومقرًّا لثورتو عمى الفرس في ال
 .(30)والتقي بيم وىزميم في الدلتا، وسيطر عمييا

تمكن إيناروس وأنصاره من ىزيمة الفرس بزعامة الوالي أخميس شقيق الممك  
الفارسي إكسركسيس، واستطاع إيناروس بذلك أن يضع يده عمى الدلتا كميا، وكان 

، وسعي  إيناروس إلى (37)الحكم الفارسي يراود النفوس الخالص الذي ال مناص منو من 
مخاطبة ود أىل برقة في بادئ األمر، وذلك خوًفا من رد فعل الفرس المحتمل، وفعل 
إيناروس ذلك بحكم عالقات ووشائج القرابة والود التي تربطو وأجداده بتخوم مصر 

 .(33)وسالغربية، لذلك كانت برقة أحد األماكن التي لجأ إلييا إينار 
لم ترسل برقة اإلمداد الالزم لمثائر إيناروس، فاتجو إلى ناحية جديدة لم تعقد مصر  

معيا معاىدة سياسية أو اتفاقية من ذي قبل، فولى إيناروس وجو شطر بالد اليونان الذين 
استوطنوا في مصر بشكل ممحوظ منذ عصر الممك بسمتك األول، وعاشوا في 

، فخطب ود أثينا عن طريق عقد معاىدة معيا، وكان (35)تافي غربي الدل (34)نقراطيس
، ووافقت أثينا عمى (36)األثينيون وقت ذاك قد تفوقوا في حروبيم ضد الفرس في قبرص
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عقد معاىدة مع مصر تتضمن إمداد إيناروس بالجنود والسفن الحربية نظير الحصول 

 .(37)عمي الغالل من مصر
يى سفينة حربية، تحمل عمى متنيا نحو خمسين قامت أثينا بإرسال نحو من مائت  

ق.م، وكانت قبرص مركز  461ألف مقاتل، وذلك لمدة خمس سنوات بداية من عام 
 .(38)اإلمداد والتموين لمثائر إيناروس 

واجتمعت القوتان المصرية واألثينية ، ونجحا في االستيالء عمى ثمثي مدينة منف،  
، وظل الموقف ىكذا حتى مجي القائد ميجا بيزوس وظل الثمث الباقي تحت سيطرة الفرس

، ولم يتحقق النصر الكامل لمقائد ميجا (39)الذي تمكن من فك الحصار عن مدينة منف
ق.م، وذلك عندما تمكن الفرس من اإلمساك بزعيم الثوار، وقائد 454بيزوس إال في سنة 

لما فعمو ضدىم من  الثورة المصرية إيناروس، وعمى الفور تم صمبو في منف انتقاًما
 .(41)انتصارات وقتمو لموالي الفارسي أخمينس شقيق الممك الفارسي

يدل اختيار إيناروس لعقد معاىدة مع أثينا عمي عبقريتو السياسية ودرايتو بمجرى          
األحداث في منطقة بحر إيجة، فقد شيد القرن الخامس قبل الميالد قيام اإلمبراطورية األثينية، 

، وقد وفق  إيناروس بعقد ىذه االتفاقية، حيث (40)ول إمبراطورية تقوم في بالد اإلغريقوىي أ
احتاج المصريون لمعاونة أثينا العسكرية ىذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كانت أثينا في احتياج 
المساعدة من مصر، وذلك بإمدادىا بالمؤن والغالل؛ لسد النقص لدييا من المنتجات الزراعية، 

يًضا لطبيعة بالد اليونان التي تفتقر إلى المنتجات الزراعية، وعدم االكتفاء بالمنتج المحمي من وأ
 الحبوب، وغير ذلك من الضروريات األساسية ألىل أثينا . 

وعمى الرغم من اختيار إيناروس أثينا لعقد معاىدة معيا، لم يتمكن الحمفاء من طرد المحتل  
من مصر نيائيًّا، وأيًضا ازداد طمع اإلغريق في خيرات مصر من الحبوب، حتى إن البعض 
ن  منيم كان يطمب من فرعون مصر بعقد المعاىدات معو؛ لمحصول عمى المزيد من خيراتيا، وا 

ا يدل عمى الضعف الذي حل بمصر، وعدم مقدرتيا العسكرية عمى مواجية الخصم دل ىذا فإنم
ميما كانت قوتو وكفاءتو القتالية، وميما يكن من أمر إيناروس، فإن ما قام بو يدل عمى نيضة 

 .(47)قومية لمصر، ولكن ىذه النيضة لم تستمر طوياًل 
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 ( :الثاوٍت املعاهدة) آثٍىا مع املعاهدة

يناروس وكان أميًرا لصان يعد آمون ح   ر أحد القادة العسكريين المعاصرين لمقائد وا 
، وتزعم آمون حر الثاني المقاومة (43)الحجر، وربما يكون من ساللة األسرة السادسة والعشرين

ق.م، واتبع سياسة إيناروس في عقد 451بعد صمب إيناروس، وبدأ دوره يظير منذ عام 
، وأرسمت إليو نحو من ستين سفينة حربية؛ وذلك مقابل (44)نا المعاىدات العسكرية، فحالف أثي

، حيث (45)الحصول عمى القمح من مصر، ومما يؤسف لو أن ىذه المعاىدة كتب ليا الفشل
ق.م، عرفت  448عزم الفرس عمى إنياء ىذا التحالف، فسارعوا إلى عقد معاىدة مع أثينا عام 

معاىدة، عدم تدخل أثينا في شئون مصر الداخمية، باسم معاىدة كالياس، وكان من بنود ىذه ال
فضاًل عن عدم إرساليا السفن الحربية، أو إمداد مصر بالسالح خشية من طرد الفرس من 

، ويتبين (47)، ووفًقا ليذه المعاىدة انتيى أمر تدخل أثينا في الشئون المصرية(46)مصر نيائيًّا
س، ولم تشترك فييا، ولكنيا تأثرت بنتائجيا؛ مما سمف أن مصر لم تكن طرًفا في معاىدة كاليا

 فقد كانت بعض بنود المعاىدة لم تكن في صالح مصر نيائيًّا.
ويبدو أن الفرس أرادوا القضاء عمى قوة المصريين من خالل الذىاب إلى حميفيم في  

ذلك الوقت )أثينا( والدخول معيا في معاىدة سالم؛ وذلك لضرب تحالفات المصريين، 
ن قوتيم وقدرتيم العسكرية والقتالية، وىكذا ُكتب عمى محاولة آمون حر الثاني والحد م

 .(48)الفشل، مما عجل بيزيمتو أمام الفرس 
 :  اإلسربطً املصري التحالف
حر في الجياد في حرب التحرير ضد  –رود من زمالء آمون  -عاو –كان نايف         

، وربما يكون من ساللة (49)ق.م( 397-398رود ستَّ سنوات ) -عاو –الفرس، وحكم نايف 
رود أو "نفرتيس" كما يسميو اإلغريق،  –عاو  –، وقد اتبع نايف (51)األسرة السادسة والعشرين 

سياسة عقد المعاىدات السياسية لمواجية خطر الفرس، فحالف إسبرطة، وقد سعت إليو 
قد معاىدة مع نفرتيس، إسبرطة لعقد ىذه المعاىدة، وذلك عندما طمب ممكيا إجيسالوس ع

واستجاب الممك المصري، وأمر نفرتيس إلسبرطة بنحو نصف مميون مكيال من الحبوب، 
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، ولكن التنافس الشديد بين أثينا (50)ومائة سفينة من ذوات الثالث صفوف من المجاديف 

سبرطة كان سبًبا في تحطيم ىذا األسطول، وكان سبًبا في عدم معاونة إسبرطة لمصر،  وا 
، ولعمو يستطيع مواجية الفرس دون االعتماد (57)تفى نفرتيس بإصالح أمور بالده الداخميةفاك

 أو المجوء إلى عقد معاىدات سياسية ربما ال يكتب ليا النجاح . 
 : القربصٍت املصرٌت املعاهدة

رأى الممك ىكر في زمن األسرة التاسعة والعشرين، أنو ال فائدة من التحالف مع  
، وَتطمَّع ىكر إلى السعي وراء عون وجده (53)ن تخمت عن مساعدة مصرإسبرطة بعد أ

في عقد معاىدة مع ممك مدينة سالميس في قبرص إيفاجوراس، ال سيما وأن إيفاجوراس 
بدأ نجمو يظير لمعيان منذ أن نصَّب نفسو سيًدا عمى الكثير من المدن في شبو جزيرة 

 398سط، ودخل في عداء مع اسبرطة عام ، وتحكم في شرقي البحر المتو (54)الَبْمقان
 .(55)ق.م  386ق.م، وتمكن من ىزيمة  الفرس في عام 

وأرسل ىكر أسطواًل إليو مكوًنا من خمسين سفينة إلى جانب إرسالو الحبوب وما  
يحتاجو من أموال، ولكن ىذا التحالف لم يدم طويال، فقد ىزم ايفاجوراس أمام الفرس في 

 .(56)معركة كيتون
اولت قبرص التحالف مع أثينا، ولكن الحروب المستمرة بين إسبرطة والفرس قد وح 

ق.م، اعترفت بموجبيا  386أجيدتيما، فعقدتا معاىدة عرفت باسم "أنتالكيداس" في عام 
إسبرطة بسيادة فارس عمى المدن اليونانية في أسيا الصغرى، واعترفت أيضا باستقالل 

، وكان من أثر ذلك أن وجد ىكر (57)بحر إيجة كل الواليات اليونانية في منطقة 
يفاجوراس نفسييما وحيدين ، كما وجد أرتاكسرزكسيس  نفسو حرًّا في التعامل مع من  وا 
يشاء، وكانت مصر أول دولة ىاجميا، وىكذا خرج الممك الفارسي منتصًرا بيذه 

 .(58)المعاىدة، فقد اطمأن لعدم تدخل أية قوي أخري في شئون مصر
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 اهدة املصرٌت مع إسربطت/أثٍىا : املع

نرع( أو تيوس ثاني مموك األسرة الثالثين كما  –ماعت  –أراد الممك جد حر )إر 
، فعقد معيما معاىدة كان من ثمارىا (59)يسميو اإلغريق، طمب معاونة إسبرطة وأثينا مًعا

الوس مجيء القائد خابرياس األثيني ومعو نحو عشرة آالف جندي، وأيًضا حضر إجيسي
، ومقابل ذلك نفذت مصر المعاىدة، (61)ممك إسبرطة العجوز ومعو ألف مقاتل من رجالو 

وأرسمت مساعدة مالية كبيرة، ولكن ىذا الحمف لم يعد عمى تيوس بالفائدة والنفع؛ فقد 
، ثم اشتعمت ثورة ضد تيوس، وانشق عميو ابن أخيو (60)ق.م353واجو الفرس في ربيع 
اليوة أيًضا إجيسيالوس ليذه الثورة بعد انحيازه لقائد الثورة بعد  في الجبية، وزاد ىذه

استشارة بالده، وكان ييدف من ذلك تحطيم معنويات تيوس، وأيًضا جمع المزيد من 
األموال من الممك الجديد نكتانب الثاني، وىكذا انقمبت ىذه المعاىدات عمى الفرعون 

 . (67)عرشوالمصري، وكانت سببا من أسباب سقوطو من عمى 
 :  تــــاخلامت

تناول البحث المعاىدات السياسة لمموك مصر لمواجية األخطار الخارجية، من القرن    
السابع قبل الميالد حتى القرن الرابع قبل الميالد، وىو ما يعرف اصطالًحا باسم "العصر 

تي ىددت أمنيا المتأخر"، وكان اليدف من جل ىذه المعاىدات ىو مواجية األطماع الخارجية ال
القومي في ذلك الوقت، وتمثمت في محاوالت غزوىا من الخارج، بخالف ما حدث في مصر في 
بداية األلف األول قبل الميالد، حيث شيدت مصر حكم الميبيين المتمصرين الذين ترجع أصوليم 

طبق ىذا عمى إلى ليبيا، فيذا الحكم ليس احتالاًل بالمعنى المفيوم، ولم ييدد األمن القومي، وين
حكم النوبة العميا لمصر في عصر األسرة الخامسة والعشرين. أما منذ األسرة السادسة والعشرين، 
فقد تعرضت مصر لمتيديد والخطر الخارجي، سواء من محاولة ونجاح اآلشوريين غزو مصر، 

 وكذا خطر الكمدانيين إبان العصر البالي الحديث . 
ق.م عمى يد قمبيز أكبر تيديد  575مصر منذ سنة ويعد احتالل الفرس/األخمينين ل 

لمبالد في العصر المتأخر، حيث فشمت المقاومة المصرية في طرد المحتل من مصر، 
ولكن المموك المصريين لجأوا إلى عقد التحالفات والمعاىدات السياسية لمقضاء عمى ىذا 
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ما تمناه من سارعوا االحتالل الغاشم، ولكن ىذه المعاىدات لم تعد عمى مصر بالنفع ك

إلى عقدىا، حيث انتقم الفرس من المصريين أشد االنتقام وتأخرت البالد من جراء ذلك 
 عن ركب التقدم واالزدىار الحضاري. ويستخمص من البحث النتائج اآلتية : 

  اتبع الممك بسمتك األول سياسة الميادنة وعقد المعاىدات مع اآلشوريين، وذلك لصرف
احتالل مصر، ونجح في ذلك، فاعترفت آشور بحكم بسمتك، مقابل نظر مموكيا عن 

 اعترافو بسيطرة آشور عمى دويالت سوريا وفمسطين، )سياسة تبادل المنافع(.
  استفادت مصر من المعاىدات السياسية في بداية األسرة السادسة والعشرين، فقد اعترفت

ألمور في عيد أحمس آشور بأحقية بسمتك األول في اعتالء عرش مصر، واستمرت ا
الثاني، حيث ظير دور مصر في منطقة الشرق األدنى، وذلك باعتبارىا قوة ليا تأثيرىا 

 خاصة عمى بالد الساحل السوري يسعى الحمفاء إلى عقد المعاىدات السياسية معيا . 
  كانت ثورة  إيناروس وتمرده عمى الفرس بداية حكم ارتاكسركسيس األول ثورة مصرية

ا حقق انتصارات لم يسبق ليا نظير عمى الفرس، ولكنو وقع في خطأ خالصة، لذ
فادح عندما اعتمد عمى أثينا وعقد معيا معاىدة لم تعد عميو بالنفع سوى أنو تعرض 

 لخيانة، مما مكن الفرس من َصْمبو والقضاء عمى ثورتو . 
 سبرطة وقبرص، حيث لم ي خمص لم تستفد مصر من المعاىدات السياسية مع أثينا وا 

الحمفاء لمصر، ولم يكن ليم ىدف سوى استنزاف موارد مصر من الحاصالت 
 الزراعية؛ لسد العجز في بالدىم من الحبوب والغالل . 

  ازداد طمع دويالت بالد اليونان في خيرات مصر، حيث إن بعضيم مثل جزيرة قبرص
لحبوب، سعت إلى عقد المعاىدات السياسية مقابل كسب المزيد من خيرات مصر من ا

 ويدل ذلك عمى أن كل طرف يبحث عما يعود عميو بالنفع من معاىدتو مع الطرف اآلخر. 
  كان معظم التحالفات والمعاىدات المصرية التي عقدتيا مصر مع الدول الخارجية في

أثناء صراعيا السياسي والعسكري، تصطدم دائًما بتغيير الموازين الدولية التي دائًما 
لح مصر، فضاًل عن تغميب الدول مصالحيا أكثر من االلتزام ما كانت في غير صا
 بمعاىداتيا مع مصر . 
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