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 الملخص:
تُعد ظاىرة اللجوء السياسي إحدى ؿبركات السياسة الدولية بْب دوؿ العامل قدديًا وحديثاً، وقد حدث يف 

معها األلف الثاين ؽ.ـ العديد من حاالت اللجوء السياسي يف بعض مناطق الشرؽ األدىن القدًن، تباينت 
الدبلوماسية السياسية قددياً. وقد تباينت دبلوماسية دوؿ اؼبنطقة وفق مقتضيات سياساهتا اػبارجية، فمنها 

 اؼبعاىدات واألحبلؼ والزواج سياسي وكذلك اللجوء السياسي.
إف معرفة دبلوماسية اللجوء السياسي قدديًا ليؤكد على مدى نضج الفكر السياسي عند دوؿ 

دًن، ويتجلى عمق الفكر السياسي لدوؿ اؼبلجأ يف احتواء البلجئْب السياسيْب واالعَباؼ الشرؽ األدىن الق
بشرعيتهم ومواقفهم ومساندهتم، واستخدمتهم بعض دوؿ اؼبلجأ كورقة ضغط على دوؽبم لتحقيق مكاسب 

البحث سياسية. ووجدت العديد من األسباب الداخلية واػبارجية أدت إىل وجود اللجوء السياسي تناوؽبا 
بالدراسة والتحليل، كما استعرض البحث حاالت اللجوء السياسي يف األلف الثاين قبل اؼبيبلد والٍب اذبو 

 أغلبها إىل مصر القددية، ولعل ذلك يرجع إىل االستقرار السياسي للدولة النابع من استقرار وراثة العرش.
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Abstract: 

The phenomenon of political asylum is one of the engines of international 

politics between the countries of the world in ancient times and modern 

times. In the second millennium BC there were many cases of political 

asylum in some areas of the ancient Near East. The diplomacy of the 

countries of the region varied according to the requirements of their foreign 

policy, including wars, treaties, alliances, political marriage as well as 

political asylum. 

The depth of the political thought of the countries of asylum is reflected in 

the political asylum countries' containment, the recognition of their 

legitimacy, their positions and their support, and some countries of asylum 

have used them as a pressure on their countries for political gains. The study 

also reviewed the political asylum cases in the second millennium BC, most 

of which went to ancient Egypt, perhaps due to the political stability of the 

state stemming from the stability of the succession of the throne. 

 المقدمة:
شتق من عرفت البشرية منذ نشأهتا على األرض ظاىرة اللجوء والبحث عن اؼبلجأ، واللجوء لغة: م

كاف، ويقاؿ "عبأُت إىل فبلف" أي: استندت إليو واحتميت بو، و"عبأت من 
َ
الفعل عبأ: عَبََأ ِإىل الشيء واؼب

(، ولذا يُعد البلجئ 3998-3997، ص 5فبلف" أي: فررت منو إىل فبلف )ابن منظور، )ب ت(، مج 
عدُّ الجئاً: إما على أساس من طوائف األشخاص ذوي الوضع اؼبهدد، ومن ىنا ديكن القوؿ أف الفرد يُ 

لجأ، أو كجزء من 
َ
فردي، وذلك بفراره وحيداً أو مع أسرتو من البلد الذي يتعرض فيو لبلضطهاد إىل بلد اؼب

نزوح صباعي جراء األحواؿ السياسية أو الدينية أو االجتماعية أو غّبىا يكوف فيها عرضة لبلضطهاد )أضبد 
 (.62-53، ص 2008أبو الوفا، 

ة اللجوء السياسي أحد ؿبركات سياسة العبلقات الدولية بْب بلداف الشرؽ األدىن القدًن، تعد ظاىر 
تلك العبلقات الٍب ألقت الضوء على أساليب الدبلوماسية فيما بينها، وفبا ال شك فيو أف تلك العبلقات 

وماسية فمنها اؼبتنوعة قد سطَّرت صفحات التاريخ السياسي ؽبذه البلداف، ولذا تباينت أساليب الدبل
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اؼبعاىدات واألحبلؼ وذبميد حاالت التوتر واغبروب بالزواج السياسي وباؼبثل ظاىرة اللجوء السياسي ؿبور 
 ىذا البحث.

ويُعُد اللجوء أحد الظواىر السياسية للعبلقات الدولية حديثاً، وكاف يف السابق يرتبط بالعبلقات 
مرًا داخليًا يتصل بسياسة كل دولة على حده، ولذا كاف السياسية بْب دوؿ الشرؽ األدىن القدًن، وكاف أ

لكل دولة منهجها يف األخذ بو أو طرحو جانبًا وفقًا ؼبتطلبات سياستها اػبارجية واألحداث على الساحة 
الدولية. ومن ىنا تكمن صعوبة البحث يف تتبع ىذه الظاىرة السياسية، إذ مل جيدىا الباحث بشكل مباشر 

لعبلقات الدولية بْب دوؿ الشرؽ األدىن القدًن، وإمنا جيدىا تطل عليو بْب اغبْب واآلخر يف صفحات تاريخ ا
 وؽبا بصماهتا الواضحة على ىذه العبلقات.

وما من شك يف أف معرفة الكيانات السياسية القددية اؼبتعلقة دبسألة اللجوء السياسي لَيؤكد على 
دىن القدًن، إذ أف سياسة احتواء البلجئْب مدى نضج الفكر السياسي عند دوؿ منطقة الشرؽ األ

السياسيْب، واالعَباؼ بشرعية مواقفهم ومساندهتم، مع استخدامهم كورقة راحبة لتحقيق مكاسب سياسية، 
إمنا يشّب إىل أسلوب سياسي ناضج ويؤكد بدوره على مدى عمق الفكر السياسي وتطوره يف منطقة الشرؽ 

 األدىن القدًن.
 :أىداف البحث

 أشهر أمثلة اللجوء السياسي يف الشرؽ األدىن القدًن يف األلف الثاين ؽ.ـ. حصر -1
 عرض اغباالت بشكل فردي أو صباعي دبا يتوافق واستيفاء عناصر ونقاط موضوع البحث. -2
 تتبع األحواؿ التارخيية غباالت اللجوء السياسي وتبياف تأثرىا وتأثّبىا يف سياسة العبلقات الدولية. -3
 على دوؿ الشرؽ األدىن وموقفها من اللجوء السياسي كدولة ملجأ.تسليط الضوء  -4

وعلى أية حاؿ يُعُد ىذا البحث ؿباولة لدراسة ظاىرة سياسية قددية قدـ الفكر السياسي يف 
الشرؽ األدىن القدًن، وتكمن أمهية الدراسة يف كوهنا ؿباولة إبراز تطور الفكر السياسي القدًن، والذي ديكن 

 اصات األوىل لفكرة "القانوف الدويل" يف تاريخ الشرؽ األدىن القدًن.أف نعده اإلرى
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 فكرة اللجوء وتطورىا:
نبعت فكرة اللجوء عند اإلنساف القدًن من خلفية معتقداتو الدينية إزاء الكوف احمليط بو بكل ما 

عظمى اػبّّبة طلباً فيو من أخطار هتدد أمنو واستقراره، حيث اعتاد اإلنساف القدًن أف يلجأ إىل القوى ال
للحماية من القوى الشريرة واألمراض واألعداء؛ وتبدو تلك الفكرة واضحة سباماً عند اإلنساف اؼبصري القدًن 
الذي وجد يف الرموز الدينية اؼبلجأ واؼببلذ اآلمن الذي يهرع إليو عند شعوره باػبطر، ويتضح ذلك من رقية 

ًا لػ آست طلبًا يف اغبماية ضد كل األخطار: "يا آست، وردت يف بردية "إيربز" والٍب تضمنت تضرع
حرريِب، أنقذيِب من كل ضرر وشر ومن احملن، ومن كل عدو يعَبضِب ذكر كاف أـ أنثى" 

(Ghalioungi, P., 1987, p. 10.) 
كما تتضح الفكرة ذاهتا من واقع خطابات أحد اؼبوتى، إذ بعث رجل خبطاب إىل روح زوجتو 

إياىا أف تكف عما تسببو لو من أمل، وإال سيلجأ إىل الرموز اإلؽبية غبمايتو من روحها الٍب اؼبتوفاة، راجيًا 
 ,Gardiner, A. & Setheتؤرقو بسبب كثرة زيارهتا لو مع أنو مل يرتكب إشباً يف حق زوجتو الراحلة )

K., 1928, pp. 8-9..) 
العراؽ القدًن ففي ؿباولتو لفهم  ومل خيتلف األمر كثّبًا عن ذلك فيما يتعلق باإلنساف يف ببلد

البيئة الٍب سبيزت بالتقلب وعدـ االستقرار والتغّب الدائم إىل درجة إغباؽ الضرر واألذى باإلنساف، عبأ إىل 
البحث عن القوى اػبفية اػبّبة والشريرة الٍب تتحكم يف عاؼبو، فلجأ إىل اآلؽبة ؿباواًل اكتساب رضاىا 

 (.324، ص 2001)سليم، 
ذا اؼبنطلق الديِب تطورت فكرة اللجوء لتبلئم متطلبات اإلنساف ذباه حاجتو للحماية ومن ى

واألماف، فكاف اؼبفهـو السياسي للجوء إذ دفعت األحداث السياسية بعض األشخاص فبن يتمتعوف دبكانة 
ت: سياسية ما، إىل الفرار من أوطاهنم طلبًا للحماية والدعم من بلداف أخرى، وبذلك ظهرت مصطلحا

 ( دولة اؼبلجأ.3( البلجئ السياسي، و)2( اللجوء السياسي، و)1)
ومن وجهة نظر القانوف الدويل اغبايل فإف اللجوء السياسي يتيح لبلجئ السياسي الفرار من 
الدولة الٍب ينتمي إليها جبنسيتو إىل دولة أخرى قباًة بدينو أو جنسو أو آراءه السياسية والقومية، وقد يطلب 
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ة الٍب عبأ إليها منحو صفة البلجئ، وإنو وإف كاف شائعًا استعماؿ اصطبلح "حق اؼبلجأ، فليس من الدول
معُب ذلك أف ؼبن يطلب اللجوء إىل دولة ما حقًا يف اغبصوؿ على ما يطلبو، ولذلك فإف فقهاء القانوف 

ي دولة اللجوء، فلها الدويل يروف أف وصف "اغبق" إمنا َيْصُدؽ على سلطة الدولة اؼبطلوب إليها اللجوء أ
 (.325 – 324، ص 1985اغبق يف منحو أو منعو )الدقاؽ، 

وإذا ما كاف التوضيح السابق ؼبفهـو اللجوء السياسي ىو تفسّب ؽبذا اؼبصطلح من وجهة نظر 
القانوف الدويل اغبديث، فواقع األمر يؤكد إف اللجوء السياسي من وجهة نظر التاريخ القدًن مل خيتلف كثّباً 

، فطبقًا غباالت اللجوء السياسي يف األلف الثاين ؽ.ـ ؿبور البحث، يبلحظ أف البلجئ  عن ذلك اؼبفهـو
السياسي ىو شخص ذو مكانة سياسية يف بلده، اضطرتو التقلبات السياسية إىل الفرار من موطنو إىل بلد 

دولة اللجوء، الٍب تُعد  آخر طلبًا لعوف يف بعض األحياف ومساعدة الدولة الٍب يلجأ إليها، أو باألحرى
 بالنسبة لبلجئ السياسي منفى اختياري لو.

وما من ريب يف أنو قد حيدث عند البعض تداخل بْب مفهـو مصطلحْب مها: "اللجوء 
، إذ جيمع بينهما األسباب السياسية كمربر للبعد عن الوطن، ولكن يف السياسي"، و "النفي السياسي"
جئ يفر بنفسو، كما خيتار ملجأه بنفسو إىل اعبهة الٍب يشعر أهنا ستوفر لو حالة اللجوء السياسي فإف البل

األمن واغبماية، أما يف حالة "النفي السياسي" فتقـو سلطة قوية بإجبار الشخص الذي يُنفي على االبتعاد 
( عن الوطن ؼبكاف ما ربدده وزبتاره تلك السلطة، كما ىو حاؿ اؼبلك مورشيليش الثالث )أورخي تيشوب

والذي سّبد ذكره الحقاً، إذ أقصاه عمو اؼبلك "خاتوشيلش الثالث" عن العرش ونفاه إىل ببلد "نوىاششي" 
بسوريا وجعلها منفى إجباري لو، ولكنو سبكن من الفرار وعبأ إىل بلد آخر اختاره كمنفى لو، فأصبح بذلك 

 (..Bryce, T., 2005, p. 186الجئاً سياسياً )
السياسي حديثًا كاف كما يف التاريخ القدًن، من حيث حق دولة اؼبلجأ  وثبت أف تعريف اللجوء

يف منح أو منع حق اللجوء، وفقًا ؼبصاغبها السياسية، وخّب مثاؿ حالة األمّب اؼبتياين "مٍب وازا" الذي فر 
                                                 

  بنيًيٍ انكبرة، وعمىثخ كعمىثخ ضذ ثعض انجشائى أيضبً كبٌ ثم  ،في يصش انمذيًخ نى يكٍ انُفي عمىثخ سيبسيخ فمط

، 2001، عجذ انهطيف ،سهيى ) في انجُىة كىش وشًبل ششق انجالد، أ انُفي إنً ثبسووكبٌ نجشيًخ انسهت وانُهت، 

 .(173-168 ص ص
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ق اللجوء عقب اغتياؿ والده اؼبلك "توشراتا" طالباً اللجوء السياسي من دولة بابل، إال أف بابل مل سبنحو ح
(Helck, W., 1986, col. 811. ألسباب تتعلق بسياستها اػبارجية مع آشور من جهة وخيتا )

: وجدت روابط مصاىرة أسرية بْب بابل وآشور األولىمن جهة أخرى أثناء تلك الفَبة، ففي 
(Luckenbill, D., 1926, p. 21. عبلوة على وجود مصاحل مشَبكة أدت إىل التقارب بينهما )

إىل حْب، باإلضافة إىل علم بابل اعبيد بأف آشور تساند اغبزب اؼبناوئ الذي سبب االنقساـ وأودى  ولو
(، ولذا .Gadd, C.J., 2007, p. 9; Saggs, W.H., 1966, p. 81حبياة "توشراتا" )

 آثرت بابل اغبياد ذباه قضيو اللجوء السياسي لؤلمّب اؼبتياين "مٍب وازا".
ابل بدولة خيتا يف ذلك الوقت، فقد قويت العبلقات بينهما باؼبصاىرات : عبلقة بالثانيةوأما 

 ;Goteze, A., 1975, p. 13السياسية، إذ تزوج اؼبلك اغبيثي "شوبيلوليوما" بأمّبة بابلية )
Bryce, T., 2005, p. 173. ومن جهة أخرى فقد كانت بابل تعي جيدًا موقف خيتا من ،)

دولة إذ أنو على الرغم من اجتياح اؼبلك اػبيٍب "شوبيلوليوما" ألراضي متياين ومدى مصاغبها يف تلك ال
 ;Goteze, A., 1969, p. 318; Macqueen, J.C., 1986, p. 46تابعة لدولة متياين )

Lemche, N.P., 1995, p. 1206.)  إال أنو كاف يعمل على بقاء تلك الدولة كقوة حاجزة يف
 ,Muhammed, M.A.Q., 1960, pp. 112وجو تطلعات آشور كبو فبتلكات خيتا )

117; Wooley, L., 1961, p. 29; Saggs, W.H. 1966, p. 82; Helck, 
W., 1986, cols. 110-111. وصدؽ حدس البابليوف يف ذلك، إذ عبأ "مٍب وازا" أمّب متياين )

-( Feigin, S.I., 1934, pp. 230إىل خيتا وُمِنَح حق اللجوء من ملكها "شوبيلوليوما"
232..) 

وىكذا يتضح أف حق منح اللجوء السياسي كاف أمرًا تقرره كل دولة وفق مصاحل سياستها 
 اػبارجية ووفق معايّب الدبلوماسية بالدولة الٍب فر منها البلجئ السياسي.

                                                 
  يجذو أٌ انًهك انحيثي شىثيهىنيىيب كبٌ يشحت ثبسزمجبل انالجئيٍ انسيبسييٍ، حيث يُح حك انهجىء كزنك نحبكى ييشا

 (.Garstang, W. & Gurney, O.R., 1955, p. 95) ثآسيب انصغشي
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 أسباب اللجوء السياسي:
تنحصر أسباب اللجوء السياسي يف عاملْب: األوؿ داخلي، والثاين خارجي، ولقد تنوعت 
وتباينت أسباب ودوافع اللجوء السياسي يف كليهما، وما من شك يف أف العديد من األسباب صبيعها قد 
تضافرت لتشكل وحدة ضغط تدفع اؼبرء للفرار وطلب اؼبأمن باللجوء السياسي، ونستشهد يف ذلك ببعض 

 اغباالت كالتايل:
 األسباب الداخلية:

من أىم العوامل الٍب تدفع إىل  -داخلية أو خارجية  إما ألسباب -يُعُد عدـ استقرار أمن الدولة 
القياـ بانقبلب إلقصاء صاحب اغبق الشرعي عن عرش اغبكم، ومن مث يعد الفرار من أرض الوطن وطلب 
اللجوء إىل قوى أخرى مطلبًا واقعّا ال مفر منو. ولعل أبرز األسباب الداخلية اؼبؤدية لذلك ما ينجم من 

لعدـ وجود ُأسس لتنظيم الوراثة فيو، وبرز ىذا األمر واضحاً يف خيتا، والٍب عانت صراع حوؿ والية العرش 
منذ بداية استقرارىا كدولة ؽبا دور يف أحداث الشرؽ األدىن القدًن أثناء األلف الثاين قبل اؼبيبلد، من 

 ,.Hardy, R.S., 1941, p. 205 f; Guterbock, H.Gصراعات سياسية حوؿ اغبكم )
1970, p. 73. ؛ ويُعد اؼبلك "تيلبينوش" واحدًا فبن حاولوا وضع ُأسس لتجنيب البيت اغباكم صراع)

تكرار حوادث االغتياالت السياسية ؼبن ىم مرشحوف لتويل اغبكم، فلجأ إىل تشريع قانوف غدا قاعدة ثابتة 
وجد أمّب من لتويل العرش ورد فيو: "لنفَبض أف أمّبًا ولد من الصف األوؿ وصل إىل العرش. إذا مل ي

لك ولد من الصف الثاين، وإذا مل يوجد أمّب، )وال( وارث، فليبحثوا عن 
ُ
الصف األوؿ، فليأت بعده يف اؼب

وكذلك اغبمداين،  471-471، ص ص 1966زوج البنة من الصف األوؿ ليصبح ملكاً" ) زايد، 
 ,Bryce, T., 2005, p. 107-109; Alp, Sedatوكذلك 24-20، ص ص 2012

2005, p. 60;  وعلى الرغم من ذلك، إال أنو مل يتم التقيد بكامل قواعد توريث اغبكم كما ورد يف .)
ُشرَّْع، فتم خرؽ القانوف بعد وفاة اؼبلك "مواتاليش" 

ؽ.ـ ومل يكن لو وريث من الصف  1294القانوف اؼب
ؼ بشرعيتو فنفاه األوؿ بل من إحدى احملظيات، وسرعاف ما نشب اػببلؼ بْب الوريث وعمو الذي مل يعَب 
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 ,.Lloyd, S., 1989, p. 47; Sandars, N.Kعن الببلد، ولكن الوريث فر كبلجئ سياسي )
1978, p. 33.) 

ويقدـ تاريخ دولة متياين، مثاؿ فباثل ببلوغ "توشراتا" ُسدة اغبكم بطريقة غّب شرعية بعد قتلو 
اآلخر، فنتج عن ذلك عدة حاالت من  الوريث الشرعي، فانقسم البيت اغباكم إىل حزبْب ينازع كل منهما

 ;Kitchen, K.A., 1962, p. 25االغتياالت السياسية "توشراتا" نفسو أحد ضحاياىا )
Saggs, W.H., 1966, p. 81; Gadd, C.J., 2007, p. 9. ووقع العناء على ابنو ،)

 ,Helckا اػبارجية)األمّب "مٍب وازا" فهرب الجئًا إىل خيتا، الٍب أجابتو لتحقيق مكاسب يف سياسته
W., 1986, col. 811..) 

وفيما خيتص دبصر القددية، فلم تطالعنا حاالت عبوء سياسي خرجت منها إىل دوؿ الشرؽ األدىن 
طلبًا يف عوف القوى اػبارجية على نطاؽ اغبكاـ واألمراء، ولعل ذلك يرجع الستقرار األحواؿ السياسية 

، ص 1983العرش، الٍب حجبت أطماع اؼبتطلعْب للعرش )مهراف، الداخلية، وأمهها وضوح نظرية وراثة 
(، ومل تذكر اؼبصادر حاالت صراع حوؿ العرش إال يف بعض األوقات القليلة، مالبثت إال وعادت 11-12

أحواؿ االستقرار مرة ثانية ؼبا كانت عليو، ومل ُيسمح بأي حاؿ من األحواؿ قياـ حروب أىلية أو انقسامات 
( ؿباولة 2( ؿباولة اغتياؿ اؼبلك "أمنمحات األوؿ"؛ )1ىذه اغباالت ديكن اصباؽبا يف: ) سياسية. وأىم

"عنخ اس با آموف" أرملة "توت عنخ آموف"، والٍب عبأت إىل دولة خيتا للزواج بأحد أبناء ملك خيتا ألهنا 
 ,.Sayce, H.A., 1928, p. 26 f; Goetze, Mتنأى بنفسها عن الزواج بأحد رعاياىا )

1969, p. 319; Lesko, B., 1978, p. 9; Schulman, R.A., 1979, P. 187; 
Aldered, C., 2006, p. 69 وسرعاف ما قاـ رجاؿ القصر برفض األمر وحسمو، ومت زؼ أمّب ،)

 ;Goetze, M., 1975, p. 395خيتا إىل القرب وقتلو بداًل من أف يُزؼ إىل اؼبلكة األرملة )
Idem, 2006, p. 17ىذا األمر يرتبط بسياسة الدوؿ وتنظيمها، والذي يأنف أي تدخل  (، ولعل

 ( ؿباولة اغتياؿ اؼبلك "رعمسيس الثالث".3أجنيب يف الشئوف الداخلية للدولة اؼبصرية؛ )
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 األسباب الخارجية:
ديكن أف يكوف اللجوء السياسي بفعل تأثّب عوامل سياسية خارجية تؤدي بدورىا إىل عدـ 

ة بالبيت اغباكم، وىناؾ أمثلة عديدة يف ىذا الشأف، ومنها العبلقات الٍب سادت بْب االستقرار واإلطاح
ؽ.ـ( سدة اغبكم يف دولة 1782 -1814الدولة اآلشورية وفبلكة ماري، فبعد بلوغ اؼبلك "مشس أداد" )

ددياً، آشور بدأ يف العمل على توسيع نفوذه كبو الغرب، كما ىو اغباؿ مع كل الدوؿ الٍب حكمت العراؽ ق
واصطدـ اؼبلك "مشش أداد" دبمالك اؼبدف الكربى يف مشاؿ سورية مثل قرقميش وحلب وقطنة وماري 

(Kupper, J.R., 2006, pp. 7-8. وربقيقًا ألطماعو قاـ بغزو فبلكة ماري ،)
(Oppenheim, L., 1952, p. 130. واستوىل عليها واغتياؿ حاكمها "خيدوف ليم"، وقاـ )

الشرعي "زمري ليم" ابن اؼبلك السابق، عبلوة على ذلك قاـ "مشس أداد" بتنصيب ابنو بإقصاء الوريث 
 .Lewy, J., 1957, pؽ.ـ )1782 -ؽ.ـ1792"ياظباخ أداد" حاكمًا على ماري يف الفَبة 

( ومل  يعد أماـ األمّب "زمري ليم" ابن اؼبلك السابق إال الفرار إىل حلب طالبًا اللجوء السياسي من .34
(، ولذا كانت األحداث .Dossin, G., 1956, p. 65ها "يارليم ليم"، الذي منحو إياه )حاكم

 السياسية اػبارجية دافعاً للجوء السياسي.
 حاالت اللجوء السياسي في األلف الثاني قبل الميالد:

نسوؽ يف ىذا اؼبقاـ حالة اللجوء السياسي الوحيد من مصر القددية إىل اإلقليم السوري، الٍب 
تبطت بشخص موظف مصري يدعى "سا ػ هنت" )سنوىي( يؤرخ بعهد اؼبلكْب أمنمحات األوؿ ار 

 وسنوسرت األوؿ من األسرة الثانية عشر.
 سنوىي كالجئ سياسي: -1

يسمى بطل القصة "سا ػ هنت" أي ابن اعبميزة، وكاف أمّبًا من أمراء األسرة الثانية عشرة يعمل 
وتدؿ ألقابو على أنو كاف من اؼبقربْب للملك واؼبلكة وبقية أفراد يف الببلط اؼبلكي زمن أمنمحات األوؿ، 

 ,Blackman, A.M., 1932, pp. 1-41; Lefebvre, G., 1949العائلة اغباكمة )
p.7 ff; Lichtheim, M., 1973, pp. 222-235; Wilson, J., 1969, pp. 18-
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ؼ السياسية على اؽبرب من مصر حبثاً (، وتعد قصتو منوذجاً غبالة الجئ سياسي مصري، أجربتو الظرو 22
عن ملجأ آمن، يأمن فيو على نفسو خوفًا من عواقب أحداث سياسية وقعت بالقصر اؼبلكي أثناء عصر 
األسرة الثانية عشر، إذ ترتبط ىذه القصة بفَبة حكم كل من اؼبلك "أمنمحات األوؿ" وولده "سنوسرت 

ات األوؿ" شهدت نوعاً من الصراع السياسي داخل أروقة األوؿ" ويبدو أف فَبة أواخر حكم اؼبلك "أمنمح
القصر اؼبلكي استهدفت حياة اؼبلك دبؤامرة فاشلة نعلم أخبارىا فبا بلغنا من تعاليم اؼبلك "أمنمحات 

-Breasted, J.H., 1906, §§ 474-483, pp. 228األوؿ" البنو "سنوسرت األوؿ" )
232; Anthes, R., 1957, p. 185 ff.) 

إذ استغلوا فرصة خروج ابن اؼبلك وويل عهده األمّب ‘ أف بعض اؼبتآمرين أعادوا الكرة ثانيةويبدو 
"سنوسرت" حبملة إىل حدود مصر الغربية، ومن مث قاموا دبحاولة أخرى الغتياؿ اؼبلك، وبينما كاف األمّب 

فاة اؼبلك "أمنمحات "سنوسرت" يف طريق العودة من ضبلتو، إذ برسل من القصر اؼبلكي ينقلوف إليو نبأ و 
 (..Gardiner, A.H., 1916, p. 169األوؿ" )

وعلى الرغم من اعبانب األديب الرائع للقصة، إال أهنا تلقي ظبلاًل سياسية ؼبواطن مصري أجربتو 
حالة اػبوؼ اؼبرتقب ألحواؿ السياسة الداخلية للدولة إىل اؽبرب من تلقاء نفسو، وىنا تبدأ رحلة سنوىي 

 سياسي واؽبرب خارج حدود مصر، فلماذا قرر سنوىي اؽبرب؟مع اللجوء ال
إف واقع األمر ليؤكد أف كل اؼببلبسات الٍب تتعلق هبرب سنوىي من مصر مبلبسات سياسية، 

 ,.Redford, D.Bفهو رجل ذو مكانة يف القصر اؼبلكي ولو حظوة ومنزلة عند اؼبلك واؼبلكة )
1992, p. 83.انة حيث لُقَِّب بػ "سليل اغبسب والصدر األعظم ( وتعكس ألقاب سنوىي ىذه اؼبك

ومدير أقاليم العاىل يف األراضي اآلسيوية وقريب اؼبلك حقًا وؿببوبو، إين التابع الذي يتبع سيده، وخادـ 
 ,Gardiner,A.H. 1916اغبرًن اؼبلكي و)خادـ( سليلة اغبسب عظيمة اؼبديح زوجة اؼبلك" )
pp.165, 170; Parkison, R.B., 2001, p. 292;  ،185، ص ص 2008اعبزار-

189.) 
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ىذا من ناحية مكانة سنوىي وعبلقتو بالعائلة اؼبلكية، ومن ناحية أخرى فإف أحد الباحثْب يرى 
يف قرار سنوىي بالفرار عقب ظباعو خرب وفاة اؼبلك "أمنمحات األوؿ" وما أصابو من خوؼ وىلع حينما 

 ,.Nibbi, Aة طبيعية، وأف سنوىي كاف متآمرًا يف ذلك )علم بذلك ليؤكد أف وفاة اؼبلك مل تكن وفا
1981, p. 175. وخشي عواقب افتضاح أمره يف تلك اؼبؤامرة، ومن مث فقد آثر الفرار بعيدًا عن )

الوطن، ولكن حقيقة األمر غّب ذلك إذ توضحها نصوص بردية ساهنت، والٍب ذكرت أنو بعد أف صعدت 
ماء أرسل اؼبوظفوف من ظبار اؼبلك بالقصر من يبلغ ويل العهد روح اؼبلك أمنمحات األوؿ إىل الس

 كاف مفوضًا لقمع سكاف اؽبضاب وقرع الذين يف ربنو سرًا بذلك النبأ ويستدعيوسنوسرت األوؿ والذي  
على عجل. ويتحدث سنوىي قائبًل: "ولقد كنت عن قرب بقارعة الطريق حْب أقبل الرسوؿ فسمعت صوتو 
وىو حيدثهم، فإذا قليب خيفق،.. وذراعاي ترزبياف والفزع يدب يف صبيع أوصايل ... وكاف أف وليت وجهي 

العيش دبرىا.. " )  شطر اعبنوب فقد قررت أال أعود إىل القصر، وتوقعت حدوث فتنة داخلية ومل أستطع
 (.211-190، ص ص 2008اعبزار، 

ىنا توفرت الظروؼ السياسية الٍب دفعت سنوىي للهرب كبلجئ سياسي، كما أنو قد اختار 
 ,.Davies, Vمنفاه بنفسو فوفقًا لنص الربدية مل يدفعو أحد لذلك ولكنو أرجعها إىل مشيئة اإللو )

1975, p. 47.رؽ ىاربًا ؼبعرفتو اعبيدة بببلد األسيويْب، وتتبعت (، ووىلَّ سنوىي وجهو شطر الش
 ,Green 223-212، ص ص 2008نصوص الربدية مناطق ىروبو شرقًا بوصف دقيق ) اعبزار، 

M., 1983, p. 50; وقد عرب سنوىي أسوار اغباكم وبدأ يف مغادرة حدود الببلد باحثاً عن مأوى . )
 ديكث فيها خشية أف يكوف ىناؾ من يبلحقو آمن، وكاف يهدؼ الوصوؿ إىل "بيبلوس" ولكنو مل

(Goedicke, H., 1992, pp. 28-40.مث اذبو إىل ِقدـ ،)  إذ ذكر النص: "لقد اكبرفت كبو
بيبلوس ولكنِب توجهت إىل َقدـ"، ولعل ذلك يوحي أف َقدـ تقع بالقرب من بيبلوس ردبا يف شرقها، ومكث 

                                                 
  ( "رجبيُذ آساسء انجبحثيٍ حىل يعًُ ويىلع لذو، فيشي ويهسىٌ أَهب يصطهح سبيي رعُي "انششقWilson, J., 

1969, p. 19.( ٌثيًُب يشي جشيٍ أٌ لذو هي يُطمخ رمع ششق سهسهخ ججبل نجُب ،)Green, M., 1983, p. 58. ،)

جيذيكه أٌ لذو رمع ثًىضع نيس ثجعيذ عٍ حذود يصش انششليخ ولشيجبً يٍ سبحم فهسطيٍ وسثًب كبَذ عهً حيٍ يشي 

 (..Goedicke, H., 1986, p. 46يُطمخ صاهي )
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 "عامو بن ننشي" أحد اغبكاـ يف ببلد رتنو العليا سنوىي يف َقدـ عاـ ونصف، مث لىب دعوة الشيخ
(Goedicke, H., 1986, p. 46. وقد وفر لو ىذا الشيخ اؼبلجأ اآلمن وأقطعو أرضاً من أجود ،)

(، بل وجعلو قائدًا على قواده وكاف .Heaton, E. W., 1974, p. 132أراضيو وزوجو بابنتو )
خ فبا يدؿ على أف الشيخ قد وفر لسنوىي كل ما حيتاج إليو  سنوىي دبثابة مستشارًا سياسيًا ؽبذا الشي

كبلجئ سياسي من دعم مادي ومعنوي، ولكن سنوىي كاف يتوؽ شوقًا للعودة إىل وطنو وأخّبًا وبعدما 
استقر األمر للملك سنوسرت األوؿ بعد قضاءه على كل الفًب الداخلية ظبح لسنوىي بالعودة ؼبصر، بل 

 ,.Redford, D.B., 1992, p. 84; Parkison, R.Bالمراء )وجعلو مربيًا ألبنائو ا
2001, p. 292. تلك ىي حالة اللجوء السياسي الوحيدة الٍب خرجت من مصر وارتبطت دبوظف .)

 مصري يف الببلط اؼبلكي من األسرة الثانية عشر.
 "متي وازا" و"زمري ليم" وبروتوكول اللجوء السياسي: -2

وء السياسي مل تكن قددياً ػ وحديثاً أيضاً ػ تتم دوف تنظيم ومعايّب ما من ريب يف أف إشكالية اللج
وقوانْب ؿبلية وإقليمية ودولية ربكمها، قوانْب تُفرض على كبل الطرفْب: )أواًل( البلجئ السياسي، )ثانياً( 

جئ دولة اللجوء، نظرًا ؼبا يَبتب على ذلك من دخوؿ دولة اللجوء يف عداء، أو عداء أشد مع دولة البل
السياسي، ويرى الباحثْب يف ضوء ما قاما برصده من حاالت اللجوء السياسي يف منطقة الشرؽ األدىن 

مكتوبة يف ىذا  القدًن طلية تارخيها، أنو مل تفصح الدالئل األثرية والنصية صراحة عن وجود معاىدة
الشأف، ولكن ما مت رصده من حاالت من واقع النصوص اؼبكتوبة ديكن للباحثْب أف يطلقا عليها اسم 
"بروتوكوؿ اللجوء"، إذ ذكرت اؼبوسوعة الربيطانية أف الربوتوكوؿ وثيقة ربتوي على ؿبضر ؿبادثات جيريها 

اتفقوا على مسائل مهمة، فالربوتوكوؿ وثيقة الوثيقة أف الدبلوماسيْب قد  فبثلوف دبلوماسيوف، كما توضح

                                                 
 ( ٍرمع سرُى انعهيب شًبل فهسطيWilson, J., 1969, p. 19..) 

  يكزىثخ، ولذ ركىٌ شفبهخ ثًىافمخ يًثهي انذول ارفبليخ سسًيخ ثيٍ دونزيٍ يسزمهزيٍ أو أكثش، وهي عبدح وثيمخانًعبهذح ( 

 (.و2004، انشىيخبد
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 Encyclopediaأهنا ال ترقى إىل مستوى اؼبعاىدة حٌب تُقّرىا اغبكومات اؼبعنية. ) حكومية إال
Britannica, Chicago 2012.) 

أخرى وفًقا  فهو اؼبأوى واغبماية الٍب سبنحها دولٌة ما لشخص ىارب من دولة حق اللُّجوءأما 
وحق اللجوء ربكمو قوانْب وطنية واتفاقيات دولية. ووفًقا ؼبا ورد ذكره يف ميثاؽ األمم  للقانوف الدويل.

االضطهاد ألسباب عرقية أو دينية أو  اؼبتحدة، فإف البلجئْب ديكن أف يطلبوا حق اللجوء، إذا كانوا خيشوف
يف طلب اللجوء، شخص ال يواجو ىذه اؼبخاطر حق  وطنية أو ؼبعتقدات سياسية أو اجتماعية. وليس ألي

رئيسياف من أنواع  أف سبنح الدوؿ حق اللجوء. وىناؾ نوعاف فاالضطهاد السياسي ىو السبب الرئيسي يف
فاللجوء داخل الوطن سبنحو الدولة داخل . الوطن اللجوء داخل الوطن، واللجوء خارجاللجوء ومها: 

 ػ سبنحو البعثات الدبلوماسية ػ مثل السياسياللجوء  ويطلق عليو عموًما حدودىا. واللجوء خارج الوطن ػ
أف سبنح حق اللجوء  السفارات ػ أو على ظهور السفن. ووفًقا للقانوف الدويل، فإنو ال حيق ألية دولة أبًدا

على الرغم من أف مثل ىذه اؼبمارسة  السياسي، ما مل تكن ىناؾ اتفاقية مع الدولة اؼبضيفة تسمح بذلك،
 (.261ـ، ص 2004ات، نادرة اغبدوث ) الشوخي

 ولعل خير مثالين على ذلك:
الربوتوكوؿ الذي مت بْب اؼبلك اغبيثي "شوبيلوليوما" واألمّب اؼبيتاين "مٍب وازا" كبلجئ سياسي وقد ورد  ـأوالا 

ىرب "مٍب وازا" وعبأ إىل الشمس "شوبيلوليوما"، وربدث اؼبلك العظيم: إف تيشوب حدد لو كل … فيو: 
إذ مد لو يد العوف، وعلىَّ القياـ دبساعدة ماتيوزا ابن توشراتا بأف أضعو على العرش حٌب ال ما يتعلق حبقوقو 

 (.Winckler, H., 1907, p. 36تزوؿ دولة ميتاين، الببلد العظيمة")
وقد أثُب وامتدح األمّب "مٍب وازا" اؼبيتاين قبوؿ اؼبلك شوبيلوليوما لو كبلجئ سياسي وتعهده دبساندتو       
قائبًل: "اؼبلك العظيم شد على يدي قائبًل سأقتحم أرض متياين، ولن أزبلى عنك، وسأجعلك ابِب،  فذكر

 ,.Weinfeld, Mوسأيف بوعدي وأتوجك على عرش أبيك. إف الكلمة اػبارجة من فمو ال ترد" )
1970, p. 191.) 
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اػبارجية، إذ كانت لو يبدو أف اؼبلك شوبيلوليوما كانت لو نظرة مستقبلية يف سياسة دولة خيتا 
رغبة يف إنشاء دولة حاجزة يف اعبنوب الشرقي من ببلده، لذا رغب يف توطيد العبلقة مع دولة ميتاين بعدما 
قطع العهد على نفسو بإعادة األمّب ماتيوزا إىل ببلده وتتوجيو كملك عليها، وقد تطلب األمر زيادة تقوية 

لك شوبيلوليوما ابنتو على أمّب اؼبتياين "مٍب وازا" البلجئ العبلقات دبصاىرة سياسية، ولذا فقد زؼ اؼب
ومددت "…. (، وقد ذكر نص الربوتوكوؿ: Winckler, H., 1907, p. 36السياسي لديو )

 ;Feigin, S.I., 1934, pp. 230-231يدي لػ مٍب وزا بن توشراتا وجعلت ابنٍب زوجة لو" )
Muhammed, M.A.Q., 1960, p. 112.) 

لربوتوكوؿ الذي مت بْب "يارليم ليم" ملك فبلكة ديخد اآلمورية ومقرىا حلب، و"زمري ليم" حاكم ػ اثانياا 
فبلكة ماري، والذي فر الجئاً إىل فبلكة ديخد اآلمورية عقب اغتياؿ والده "خيدوف ليم" ومنحو "يارليم ليم" 

ليس ىذا (، Munn-Rankin, J. M., 1956, p. 69حق اللجوء يف فبلكة ديخد اآلمورية )
 ,.Kupper, J.Rفحسب بل سانده من أجل استعادة عرش آبائو ووقع معو بروتوكوالً هبذا اػبصوص )

2006, pp. 7-8.( ودعََّم "يارليم ليم" ىذا األمر دبصاىرة "زمري ليم" إذ زوجو من ابنتو ،)Dossin, 
G., 1956, p. 63 ًن ليم" من أجل (. وما من شك يف أف الدعم الذي تلقاه "زمري ليم" من "يار

استعادة عرش ماري كاف لو أثر كبّب على الوضع العاـ ؼبملكة ماري، ولذلك ذكرت النصوص أف "زمري 
ليم" قد حفظ ىذا اعبميل وىو ما جعلو ينعت "يارًن ليم" بصفة األب، ليس ىذا فحسب بل جعلو رسوؿ 

 ,.Malamat, Aواإللو حدد ) اإللو حدد أىم آؽبة حلب، وكاف "زمري ليم" الوسيط بْب "يارليم ليم"
1980, p. 75 كما حفظت ألواح مدينة ماري األثرية العديد من النصوص الٍب توضح خضوع "زمري ،)

-Crouch, C.L., Et al, 2012, pp. 85ليم" لسلطة "يارًن ليم" يف سنوات عهده األوىل )
88 ; Heimpel W., 2003, p. 44خد اآلمورية لو (. وقد أشاد "زمري ليم" دبساندة ملك دي

فقاؿ فبتدحًا إياه: "والدي حبق فقد جعلِب استعيد عرشي، إنو الوحيد الذي ساعدين والذي سيعمل على 
 (.Munn-Rankin, J. M., 1956, p. 78تقويو أركاف عرشي" )
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 وىكذا يتضح مما سبق أن الالجئ السياسي لو حقوق وعليو واجبات، وتتمثل الحقوق في:
 واؼبساعدة، إذ ىو شخص دفعتو األحواؿ اؼبضطربة إىل الفرار من وطنو.اغبماية  -1
طلب األماف والعوف، إذ أنو شخص صاحب حق يف كثّب من حاالت اعبوء وحيتاج ؼبن يسانده يف  -2

 استعاده حقوقو.
 أما أىم الواجبات المفروضة عليو فهي:

 اكم.الطاعة والوالء للبيت اغب -ب احَباـ قوانْب دولة اؼبلجأ. -أ
 التعاوف اؼبستقبلي مع دولة اؼبلجأ كحليف رداً عبميلها ودعمها اؼبادي واؼبعنوي. -ج 
 لجوء الملك المخلوع مورشيليش الثالث )أورخي تيشوب( إلى مصر: -3

كانت مصر موطن أمن وأماف ؼبن جاورىا من الدوؿ، فهى اؼبلجأ واؼببلذ لكل باحث عن 
بعدد من حاالت اللجوء السياسي من دوؿ اعبوار لعل أمهها من خيتا األماف، ويطالعنا التاريخ القدًن 

وسوريا وفلسطْب، وتعد حالة أورخي تيشوب أكرب حالة عبوء سياسي يف األلف الثاين ؽ.ـ، وتبدأ اؼبشكلة 
 بعدما تويف اؼبلك مواتاليش قائد موقعة قادش ومل يَبؾ وريثاً للعرش، فلم يكن لو ولد من زوجتو األوىل وإمنا

أورخي  (والثاين األصغر سنًا يدعى (Kurunta كورونتا ولداف من إحدى جواريو، األوؿ يدعى
مورشيليش  وىو الذي تسلم العرش بعد أبيو، وأطلق على نفسو لقب  (Urhi-Teshub )تيشوب
، لكن عمو الذي كاف قائداً للجيوش زمن أبيو مواتاليش استطاع أف يستويل على  Mursili IIIالثالث 

 .Hattusili III (Singer, I., 2001, pكم وأطلق على نفسو لقب خاتوشيليش الثالث اغب
403; Bryce, T., 2005, pp. 268-269) 

كاف خاتوشيليش الثالث شقيق اؼبلك مواتلليش الثاين، يشغل يف عهد أخيو منصب قائد حرس 
بلمة اؼبلك واؼبلكة، وىى وظيفة لضماف س GAL.MESEDIاؼبملكة والعائلة اؼبالكة "جاؿ ميشيدي" 

وزوجاتو، وؿبظياتو، باإلضافة إىل ضيوؼ اؼبلك واؼبلكة )األجانب(، وفبا ال شك فيو أف أغلب من تولوا 
-Blasweiler, J., 2013, pp. 36ىذا اؼبنصب أصبحوا ملوكًا يف عصر فبلكة خيتا اغبديثة )

طورتو يف الدولة، إذ يعد صاحب ىذا (. وعادة ما كاف يتوىل ىذا اؼبنصب أخو اؼبلك أو عمو، نظراً ػب37
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اؼبنصب ىو الرجل األوؿ بعد اؼبلك إذا ظبح لو اؼبلك بذلك على الرغم من وجود أبناء ذكور لو، ويعد 
خاتوشيليش الثالث أقوى من توىل ىذا اؼبنصب يف الدولة اػبيتية اغبديثة أثناء عهد أخيو مواتاليش الثاين، 

 ,Bryce, T., 2009الصعبة منها صد خطر قبائل "كاسكا" ) وقد كلفو اؼبلك بالعديد من اؼبهاـ
p.374; Singer, I., 2011, p.37 والقضاء عليها، وحقق خاتوشيليش قباحًا باىراً، ليس ىذا )

 ,Bryceفحسب بل قاـ بغزو اؼبدف الشمالية اؼبقدسة منها مثل "نّبيك" موطن تيشوب إلو العاصفة )
T., 2009, p.506اليش الثاين بتنصيبو ملًكا على حاكبيش (، وقد كافأه مواتHakpiš  يف مشاؿ

 ;Bryce, T., 2009, p.506وسط األناضوؿ، وكانت عاصمة اعبزء الشمايل للملكة اػبيتية )
Blasweiler, J., 2013, p. 43.) 

 -1272وحينما أصبح مورشيليش الثالث )أورخي تيشوب( على مقعد عرش خيتا )
قوة عمو خاتوشيليش يف اؼبملكة بسبب منصبو قائد حرس اؼبملكة ؽ.ـ( كاف على يقْب تاـ ب1267

والعائلة اؼبالكة، عبلوة على كونو ملك حاكبيش يف مشاؿ خيتا، لذا سعى إىل تقليص نفوذه، ونتيجة لذكاء 
خاتوشيليش وعلمو بأف إرادة اؼبلك ىى قانوف واجب الطاعة، فقد أطاع كل أوامر ابن أخيو مورشيليش 

تيشوب( عندما قيد سلطتو، لسبع سنوات وفًقا ؼبا ذكره خاتوشيليش نفسو يف  الثالث )أورخي
نص"االعتذار" الذي وصف تفاصيل صراعو مع مورشيليش الثالث )أورخي تيشوب(، وىو مرسـو ملكي 
أعلنو خاتوشيليش كتربير لعزلو مورشيليش الثالث )أورخي تيشوب(، واغتصابو العرش، وأوضح فيو 

دث وفق مشيئة وقدر إؽبي، ولعل يف ىذا تفسّب واضح بأف خاتوشيليش كاف على خاتوشيليش أف ما ح
 ,Giorgieri, M., Moraيقْب بعدـ شرعيتو يف اغبكم، ولذا سعى لتقويتها وتثبيتها بقوة إؽبية )

C., 2010, p.137 إذ كاف يتوقع حدوث انقبلب ضده يف خيتا لوجود حزب مواٍؿ لػػ مورشيليش ،)
(، وذكر خاتوشيليش الثالث أنو ساعد Beckman, G., 2016, p. 69تيشوب( )الثالث )أورخي 

ابن أخيو يف اعتبلء العرش إذ قاؿ: "]عندما أخي[ أصبح ]إلو )تويف([، ... ]احَباماً[ ألخي مل أفعل أي 
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شيء )الشر(، لذلك، دبا أف أخي مل يكن لو ابن شرعي، أخذت ثبتو* يف حكم خايت، ووضعت كل خايت 
 (.Beckman, G., 2016, p. 70، مث كاف ]اؼبلك العظيم[ على أراضي ]خايت[" )يف  يده

كما يؤكد خاتوشيليش يف صبلتو شعوره بالعزلة فيقوؿ: "... و)ىم( زبلوا عِب، أصدقائي        
)و(أصحايب"، حيث حصل أورخي تيشوب على دعم كبّب منهم، ويضيف خاتوشيليش: " كاف أورخي 

أف يصنع الشر يل، ونقل كافة اؼبدف الٍب أملكها مرة أخرى لو، وعمل على  تيشوب يغار مِب، وحاوؿ
 ;Archi, F., 1971, p.201إذاليل، واحَباماً ألخي أنا مل أفعل أي شر، وربملت سبع سنوات" )

Macqueen, J.G., 1986, p. 91; Bryce, T. 2005, pp. 252-253.) 
الثالث )أورخي تيشوب( ىو الذي بدأ  حرص خاتوشيليش على التأكيد بأف اؼبلك مورشيليش

بالشر ضده وذلك بإرساؿ قوات جيشو إليو، وؼبا كاف خاتوشيليش على يقْب من صحة موقفو، فإنو عرض 
حق من اؼبخطئ؟، وما من شك يف أف خاتوشيليش  

ُ
األمر على رب العاصفة تيشوب ليحظى بنبوءة تقرر اؼب

ودخاليش الرابع مغبة أف يصبح مذنبًا أماـ آؽبة خيتا كاف مغتصبًا للعرش بنص اعَباؼ البنو ووريثو ت
(Blasweiler, J., 2013, p. 32 (، وما إف بلغ الصراع أشده بْب مورشيليش الثالث )أورخي

تيشوب( وعمو خاتوشيليش الثالث، الذي شعر بسوء العاقبة من أعماؿ ابن أخيو، حٌب جاىر بالعداء لو 
"خاتوشيلش" من تطويق اؼبلك وأسره ونّصب نفسو ملكًا على خيتا ورفع األمر بينهما لآلؽبة، مث سبكن 

(Kitchen, K.A., 1982, p. 73; Goetze, A., 1975, p. 256) 
ـْ خاتوشيلش الثالث على التخلص من ابن أخيو مورشيليش الثالث )أورخي تيشوب( ردبا  مل يُػْقِد

جاء يف نصوصو فقد نفاه إىل بلدة  تقديرًا لذكرى شقيقو اؼبلك مواتلليش الثاين، ولكن طبقًا ؼبا
بشماؿ سوريا: "لقد وىبتو يف ببلد نوىاششي مدنًا ثابتة وإذ كاف قد عـز  Nuhashshi"نوىاششي"* 

                                                 

ابن مواتاليش من أحد سراريو، وكاف قد عهد لو Urhi-Teshub * أي: ُحجَّتو وىي تورية يف اعبملة ويُقصد هبا أورخي تيشوب 
 مواتاليش بعرش خيتا من بعده.

بْب ضباة وحلب، وقد ورد اظبها يف أرشيف ماري وأالالخ، ويبدو أهنا مل * نوىاششي منطقة سبتد من غرب الفرات إىل هنر العاصي، 
تكن منطقة متماسكة قبل ضببلت شوبيلوليوما يف سوريا، وكانت زبضع اظبياً ؼبيتاين، وتشّب النصوص أهنا كانت مكونة من عدة إمارات 

 (.Bryce, T. 2005, pp. 166-167لكل منها حاكم خاص )
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على أي ىجـو آخر، فكاف ديكن أف يسافر إىل بابل وىنا قبضت عليو وأرسلتو إىل مكاف عرب البحر" 
(Helck, W., 1963, p. 87; Idem, 1985, cols. 872-873; Kitchen, 

K.A., 1982, p. 73; Bryce, T. 2005, p. 264 ويتضح من النص السابق أف ،)
خاتوشيلش الثالث حينما علم بنوايا اؼبلك اؼبخلوع يف اؽبرب إىل بابل، قاـ بنقلو من بلد منفاه نوىاششي 

 ;Alasiya( **Wouters, W., 1989, p. 226إىل مكاف آخر، ردبا كانت ببلد اآلشيا 
Kitchen, K.A., 1982, p. 73; Bryce, T. 2005, p. 265.) 

وىكذا زبلو الساحة سبامًا أماـ اؼبلك اعبديد خاتوشيلش الثالث، كاف لزامًا عليو أف يقي نفسو 
من صبيع أفراد عائلة مواتلليش الثاين، أو على األقل فبن ؽبم اغبق يف اؼبطالبة بالعرش، فبعدما مت إقصاء 

خي تيشوب( عن العرش ونفيو، مل يبق أماـ خاتوشيلش غّب أخيو ػ شقيق أو غّب مورشيليش الثالث )أور 
شقيق ػ األمّب كورونتا، والذي كاف مسئواًل عن تربيتو بتكليف من اؼبلك مواتلليش الثاين بصفتو " قائد 

لنسبة لو حرس اؼبملكة والعائلة اؼبالكة" بَببيتو، فنشأ األمّب كورونتا بْب أبناء عمو وأصبح خاتوشيلش با
علم والقائد والقدوة )

ُ
إلى (، وؽبذا ديكن لنا أف نتساءؿ: Bryce, T., 2005, pp. 268-269اؼب

؟، يف ىذا الصراع، إىل جبهة أخيو مورشيليش الثالث )أورخي أي قطب قد ينجذب ويميل األمير كورونتا
يلش الثالث مغتصب تيشوب( صاحب اغبق الشرعي يف العرش، أـ إىل جبهة عمو وُمعلمو وقائده خاتوش

العرش، أخطار كثّبة على اؼبلك اؼبغتصب مواجهتها، توقعات بظهور أخطار داخلية، ويقْب بوجود أخرى 
 خارجية، قد تدفع دبملكة خيتا إىل نفق مظلم.

سبثل اػبطر الداخلي يف اعبماعات اؼبناوئة غبكمو، والٍب قد تلجأ إىل اؼبؤامرات يف صراعها من 
 شك فيو أف ىذه األحزاب اؼبناوئة قد فكرت يف األمّب كورونتا من أجل الوصوؿ إىل أجل السلطة، وفبا ال

(، ولكن خاتوشيلش الثالث قبح يف حسم ىذا Blasweiler, J., 2013, pp. 32-33العرش )
األمر، إذ يظهر قباحو جبعل ابن أخيو األمّب كورونتا يتخذ موقفاً موالياً لعمو على حساب أخيو، ولذا كافأه 

                                                 

 قربص اغبالية. **
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(، إذ ورد على لساف Blasweiler, J., 2015, p.6تعينو ملكًا على" أرض تورخونتاشا" )ب
تودخاليش الرابع ػ ابن خاتوشيلش الثالث وخليفتو على العرش ػ يف نص نُقش باغبيثية على لوح برونزي 

ش ـ: "حينما أعلن أيب خاتوشيلي20/07/1986العاصمة خاتوسا يف  يف األؼبانية البعثة عليو عثرت
لك، ومل تثبت خيانة كورونتا، ومل يقم بأي 

ُ
اغبرب ضد أورخي تيشوب ابن مواتلليش بعدما عزلو أيب من اؼب

َ والدي كورونتا ملكًا على أرض تورخونتاشا" )  .Bryce T., 2005, ppعمل خائن، )لذا( َعْبَّ
268-270; Lorenzo d’Alfonso, 2014, p. 226 على (. ومل يكن تنصيب كورونتا ملكًا

"تورخونتاشا" رداً للوالء، وإمنا حيلة من خاتوشيلش الثالث إلبعاده عن أنصاره ومؤيدي حق أبناء مواتلليش 
 ,.Singer, I., 2001, pp. 401-402; Bryce Tيف اعتبلء عرش خيتا يف العاصمة خاتوسا )

2005, p. 270والية ابنو  (، وىكذا قبح خاتوشيلش الثالث يف السيطرة على اػبطر الداخلي وضمن
 من بعده.

 أما الخطر الخارجي فقد تمثل في ميتاني، وبابل، وآشور، ومصر:
فقد بدأت دولة ذات سيادة وبلغ امتدادىا قرب منتصف األلف الثاين ؽ.ـ حٌب  ميتانيأما 

 ,.Roaf, Mالساحل الشرقي للبحر اؼبتوسط ومنطقة مشاؿ الرافدين حٌب الضفة الشرقية لنهر دجلة )
1990, p.132 وقبحت يف بدايتها من تقويض توسع خيتا يف اإلقليم السوري، وبدأت أيضاً بالعداء ،)

مع الدولة اؼبصرية، مث ربوؿ إىل تقارب ومصاىرة، وما أف انتقلت خيتا إىل عصر الدولة اغبديثة عند 
رحب حٌب منتصف األلف الثاين ؽ.ـ إال وقبحت يف اػبروج من اإلطار األناضويل إىل اإلقليم السوري األ

(، وبدأت مرحلة جديدة منذ عهد اؼبلك شوبيلوليوما األوؿ Roaf, M., 1990, p. 132حلب )
ؽ.ـ( إذ مالت الدولة إىل االستعدادات اغبربية وحرصت على استعادة مافقدتو يف  1350-1322)

ر عليها السابق، فحصَّنت العاصمة خاتوسا باألسوار اؼبنيعة، واذبو إىل حرب ميتاين من جديد فانتص
واستوىل على عاصمتها، ونصَّب ولديو األوؿ ملكًا على حلب، والثاين يف قرقميش، كما وضع ملكًا اظبياً 

(، ونظرًا لتنامي قوى آشور فقد حرصت خيتا 213-208، ص ص 2010على عرش ميتاين ) أمهز، 
يلوليوما" من عبوء على بقاء دولة ميتاين كدولة حاجزة، ولعل ىذا يتضح من موقف اؼبلك اغبيثي "شوب



  Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University-Libya, Vol. 1, No. 13, Jun. 2019 

Published online in June  

 م 1029 يونيو ،الثالث عشرـــ العدد  األولالمجمد  ،ليبيا ،جامعة مصراتة ،المجمة العممية لكمية التربية 
  

56 

 

 .Helck, W., 1986, col. 811; Gelb, I.J., 1973, ppاألمّب اؼبيتاين "مٍب وازا" )
70-83; Davidson, A.J.R., 2014/2015, pp. 43-44.) 

فلم يكن ؽبا يف ىذه اؼبرحلة أطماع سياسية، وكانت على عبلقة ودية مع خيتا، رغبة   بابلأما 
 -لتجارية يف اإلقليم السوري، وتشّب الرسائل اؼبتبادلة بْب ملوؾ الدولتْب منها يف تأمْب طرؽ القوافل ا

إىل تدخل خيتا يف شؤوف السياسة الداخلية لبابل، كما يتضح منها أف  -السيما رسالة خاتوشيلش الثالث 
 الكاشيوف كانوا يوجهوف كتبهم يف ىذه اؼبرحلة إىل ملك خيتا بعد أف فقدت مصر سيادهتا على اؼبنطقة

(، عبلوة على دعم 209-208، ص ص 2010السورية الشمالية وحلت ؿبلها سيادة خيتا ) أمهز، 
 بابل السياسي والعسكري ػبيتا ضد مصر يف قضية عبوء "أورخي تيشوب" كما سّبد تفصيلو الحقاً.

، فقد كانت العبلقات اآلشورية اػبيتية طيبة يف بدايتها حيث مت يف عهد شوبيلوليوما آشورأما 
( ربالف بْب الطرفْب ضد اؼبملكة 253،  ص 1990ؽ.ـ( ) األضبد، اؽبامشي،  1322-1350ألوؿ )ا

اؼبيتانية يف عهد ملكها توشراتا سعيًا منها لئلضعافها فنجح ملك خيتا بالقياـ حبمبلت عسكرية ناجحة 
حلب وأراضي على األراضي اؼبتاطبة غبدود فبلكتو، وسبكن من ضم أراضيها فضبًل عن سيطرتو على مدف 
أوبلط األوؿ  -غرب الفرات مكنو ذلك من السيطرة على طريق رأس الفرات التجاري، وقباح اؼبلك آشور

 (. 305-304، ص 1998يف التخلص من السيطرة اؼبيتانية وإعبلنو استقبلؿ آشور ) السعدي، 
بلؿ موقفو من بيد أنو بعد وفاة اؼبلك توشراتا تغّبت سياسة ملك خيتا شوبيلوليوما األوؿ من خ

االنقساـ الذي حصل يف البيت اؼبيتاىن اغباكم ووقوفو إىل جانب الوريث الشرعي للعرش اؼبيتاىن "مٍب وازا" 
الذي فر إىل خيتا الجئاً، ومل يدعمو ملك خيتا فحسب، بل زوجو من ابنتو وقربو إليو وذلك ؼبخاوفو من 

حدود ببلد آشور وإخضاعهم العديد من اؼبناطق تنامي قوة اآلشوريْب يف اؼبنطقة وتوسعاهتم إىل خارج 
وقباحهم يف السيطرة على أراضي من ببلد الشاـ وتنامي قدراهتم العسكرية فسعى إلجياد دولة صديقة لو 
تكوف حاجزًا بينو وبْب اآلشوريْب وذلك عن طريق مساعدة "مٍب وازا" إلستعادة عرش الدولة اؼبيتانية ) 

(، حيث أنفذ اؼبلك شوبيلوليوما األوؿ ضبلة 36، ص 1990 ؛ إظباعيل،98، ص 2011سلغز، 
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عسكرية إىل حاكم قرقميش ىدفها التحالف والقياـ حبملة ضد ببلد آشور إلرجاع "مٍب وازا" إىل عرش 
 (.258،  ص 1990الدولة اؼبيتانية ولكن اغبملة فشلت ) األضبد، اؽبامشي، 

-1322 اغبكم بعده ابنو أرنواندا الثاين )وبعد وفاة اؼبلك شوبيلوليوما األوؿ بالطاعوف توىل
ؽ.ـ(  1295-1321ؽ.ـ( ولكنو مل حيكم طويبل فتوىل بعده اغبكم أخوه "مورشيليش الثاين" ) 1321

ويف عهده سعى إىل تأمْب حكمو وحدود فبلكتو والقضاء على الفًب واؼبؤامرات داخل ببلده خصوصًا مع 
؛ 259، ص 1990وضاعها الداخلية ) األضبد، اؽبامشي، تنامي قوة اآلشوريْب وؿباولة مصر ترتيب أ

(. كما اتسمت سياسة ملوؾ خيتا بالتحريض اؼبباشر للملوؾ الكاشيْب ضد 306، ص 1998السعدي، 
اؼبملكة األشورية، رغبة منهم يف جعل اؼبملكة الكاشية أداة يقاتلوف هبا األشوريْب، بعد سقوط اؼبملكة 

اػبيتية على سباس مباشر، وردبا أراد اؼبلك اػبيٍب بذلك فتح  -دود األشورية اؼبيتانية، األمر الذي جعل اغب
جبهة مع األشوريْب، ُتشغلهم عن طموحاهتم اؼبتمثلة بالتوسع يف منطقة مشاؿ ببلد الرافدين الٍب أصبحت 

 (.Bryce, T. 2001, pp. 99-103ربت سيطرة خيتا بعد سقوط دولة اؼبيتانْب )
أوبلط األوؿ حٌب سقوط اؼبملكة  -اػبيتية بعد وفاة اؼبلك آشور  –ورية وبقيت العبلقات االش

ؽ.ـ متوترة سعى خبلؽبا كبل الطرفْب إىل تأمْب قوهتما العسكرية والسياسية  1180اػبيتية حوايل عاـ 
 وربْب الفرص للتوسع على حساب األخر بالتزامن مع التغّبات السياسية يف ميزاف القوى الدولية آنذاؾ.

ما يرتبط دبصر فما من شك يف أف األلف الثاين قبل اؼبيبلد شهد ربركات عناصر جديدة  أما
أوروبية؛ وىم اغبيثيوف مشااًل دبنطقة األناضوؿ، واػبوريوف  -عرفت اصطبلحا باسم الشعوب اآلرية أو اؽبندو

طها إرىاصاً لوجود مشاؿ شرؽ سوريا، والكاشيوف شرقًا دبنطقة الرافدين واآلخيوف باليوناف حيث مثلت بضغ
 ,Van Seters, J., 1966, pp. XIX-220; Roafأحد عناصرىم يف مصر وىم اؽبكسوس )

M., 1990, p. 108; Wilson, J. A., 1951, p.155; Millard, A.R., 1973, 
pp. 29-52; Roux, G., 1992, pp. 208 – 223.) 

سياستها الشرقية عرب سيناء تقـو وبعدما زبلصت مصر من " اؽبكسوس" بدأت مرحلة جديدة يف 
على مبدأ "اؼبد التوسعي" دوف "اؼبد الوقائي" الذي ساد مرحلة ما قبل اؽبكسوس، وذلك من خبلؿ مفهـو 
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 .Hoffmeier, J"اإلمرباطورية" الذي بدأ منذ بداية األسرة الثامنة عشرة على عهد أضبس )
K., 1989, pp. 181-193; Idem, 1990, pp. 83-9; Idem, 1991, pp, 

117-124..) 
ولقد ساعد على تبِب السياسة اؼبصرية اػبارجية لتوجو "اؼبد التوسعي" اتفاقو مع ظهور القوى 
الكربى الٍب سادت الشرؽ األدىن القدًن أثناء تلك الفَبة. فمملكة خيتا بدأت مرحلة اؼبد التوسعي يف 

لشرقي للبحر اؼبتوسط ومنطقة مشاؿ الرافدين سوريا، فيما سيطرت ميتاين )فبلكة اػبوريْب( على الساحل ا
حٌب الضفة الشرقية لنهر دجلة، يف حْب سيطر الكاشيوف على جنوب ببلد الرافدين، والعيبلميوف شرقها 

( ومن مث مل يكن متوقع Roaf, M., 1990, p. 132ليحكموا سيطرهتم على جنويب غرب إيراف )
اكبة التيار الدويل التوسعي بل الستعادة وجودىا أف تقف مصر دبعزؿ عن ىذه القوى، ليس فقط ؼبو 

 ,.Redford, D.B., 1992, pp. 130-136; Helck, Wالتارخيي باإلقليم السوري )
1975, col. 130; Simons, J.J., 1937, nos. XII - XIV..) 

ت وقد ذكرت اؼبصادر اؼبتعددة ذلك منها على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر: اغبوليات اؼبلكية والسجبل
اليومية واؼبراسبلت الرظبية واؼبعاىدات ومناظر القتاؿ ومراحل ولوحات النصر وقوائم اؼبدف وقصائد اؼبديح، 

السّب الذاتية لؤلفراد اؼبعاصرين واؼبشاركْب لؤلحداث وكذا اؼبصادر اؼبعاصرة للدوؿ األخرى  وكذلك
(Sethe, K., 1906, pp. 155-175; Breasted, J.H. 1901, pp. 39-54; 

Kemp, B.J., 1989, pp. 197-200; Redford, D.B., 1992. pp. 140-
146..) 

 -بأخذ اػبطوة اإلجيابية كبو الَببص اغبيثي 18بدأت الدولة اؼبصرية يف النصف األوؿ من األسرة 
اؼبيتاين يف الفرات األعلى، وأخذت اػبطوة اإلجيابية كبو التوغل اػبيٍب يف اؼبدف السورية ذات العمق 

 ;Steindorff, G. & Seele, K.C., 1957, pp. 35-36َباتيجي للدولة اؼبصرية )االس
Redford, D.B., 1979-1980, pp. 68-69; Macqueen, J.C., 1986, pp. 

36-37..) 
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وقبح ربوسبس الثالث يف فرض السيادة اؼبصرية وضمن والء بابل وخيتا وترؾ آشور يف سعيها 
اين السياسة نفسها والٍب ربوؿ معها موقف ميتاين إىل الوالء التاـ ؼبصر إلضعاؼ ميتاين، وواصل أمنحتب الث

وىو األمر الذي ضمن ؼبصر عدـ إطالة خطوطها القتالية ألبعد من قادش وإجياد حليف يضمن كسر شوكة 
 ,Goedickeدولة خيتا ومطامعها البادية يف األفق وتعزز ذلك بالزواج السياسي يف عهد ربوسبس الرابع )

H., 1979-1980, pp. 201-213; Olmstead, A.T.E., 1922, pp. 223-
232; Idem, 1924, pp. 174-175; Pirenne, J., 1962, p. 199 ff; 
Muhammed, M.A.Q., 1959, pp. 106-119; Schulman, A.R., 1979, 

pp. 177-193.ولية ( ودخلت الدبلوماسية اؼبصرية آنذاؾ حالة االسَبخاء وبرزت على الساحة الد
سياسة النفاؽ الدويل فبا نتج عنو تراجع اؼبد التوسعي واكبصار الوجود اؼبصري أماـ سبدد الكياف اػبيٍب 

(Bigler, R.R. und Geiger, B., 1994, pp. 11-17; Meltzer, E.S., 
1974, p. 32; Björkman, Gun, Neby, 1974, pp. 43-51;.) 

عبديد يف عبلقاهتا باإلقليم السوري وىكذا أصبح على مصر قبوؿ الواقع اغبيثي ا
(Spalinger, A.J., 1979, pp. 55-89. والذي امتدت آثاره ؼبصر بذلك اؼبطلب الشهّب من )

ؽ.ـ، األمر الذي  1323أرملة اؼبلك توت عنخ آموف يف الغالب للزواج من ابن اؼبلك اغبيثي حوايل عاـ 
 (.Mumane, W., 1985, p. 194ف )استلـز تدخل الطبقة العسكرية الٍب كانت ترقب اؼبوق

، وغدت اؼبواجهة العسكرية ال مفر منها وازداد 19استعادت مصر عافيتها مع مطلع األسرة 
العداء والصراع بْب الدولتْب حوؿ العمق االسَباتيجي بْب الدولتْب يف اإلقليم السوري، وقبح سيٍب األوؿ يف 

ية على اؼبدف الفينيقية والسورية، واستكمل ولده رعمسيس التصدى ػبيتا مشاؿ سوريا وإعادة السيطرة اؼبصر 
الثاين من بعده، اسَبجاع سوريا الشمالية، إال أف ىذه احملاولة مل تنجح كلياً، إذ انتهى األمر دبعاىدة صلح 

 ,208Schulman. ص 2010ؽ.ـ، جاءت بعد سنْب طويلة من موقعة قادش )أمهز،  1278سنة 
A.R., 1964, pp. 53-56; ،)  ولعبت السياسة الدولية دورىا وغدا كل طرؼ يلعب دبا ربت يديو

 من أوراؽ سياسية كاف ؽبا دوراً كبّباً يف سّب أحداث العبلقات الدولية آنذاؾ.
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ىكذا انفرد اؼبلك خاتوشيلش الثالث باألمر يف خيتا، ولكن اؼبلك اؼبخلوع مورشيليش الثالث 
رة بلداً مل يكن ليجوؿ يف ذىن عمو اؼبلك خاتوشيلش الثالث )أورخي تيشوب( فر من منفاه واختار ىذه اؼب

أف يلجأ إليو يف يـو من األياـ، إذ فر اؼبلك إىل مصر تلك الدولة الٍب تناصبها دولة خيتا العداء، مصر بلد 
اؼبلك "رعمسيس الثاين" العدو اللدود لدولة خيتا. ومنذ ذلك اغبْب صار مورشيليش الثالث )أورخي 

وعًا لعدة خطابات ُعِثَر عليها يف أرشيف بوغاز كوي، وقد تناولت اػبطابات مسالة عبوء تيشوب( موض
مورشيليش الثالث )أورخي تيشوب( إىل مصر، وما ترتب على ذلك من تداعيات تتعلق بالعبلقة بْب مصر 

(، ففي اػبطاب اؼبرسل من ملك خيتا Goelet, O., 2001, p. 122وخيتا وحلفائها آنذاؾ )
لش الثالث إىل اؼبلك "كادمشاف أنليل" الثاين ملك بابل، كاف ملك خيتا يستعرض العبلقات الطيبة خاتوشي

 ,Bierbrier, M. L., 1975الٍب ربطت بينو وبْب اؼبلك "كادمشاف تورجو" والد ملك بابل اغبايل )
p. 109ية (، وحرص خاتوشيلش الثالث ملك خيتا على التأكيد على مساندة ملك بابل لو يف قض

 مورشيليش الثالث )أورخي تيشوب( الذي فر الجئاً إىل مصر، إذ ورد يف اػبطاب:
عدوي الذي ىرب إىل ببلد أخرى، وذىب إىل ملك مصر وعندما راسلتو بأف أرسل إيّل بعدوي، مل "…. 

 يرسلو إيّل، فتوترت العبلقات مع ملك مصر، وإذا مل يُقلع عن مساعدة عدوي فستكوف اغبرب فيما بيننا"
(Edel, E., 1958, p. 130-133.) 

ووفقًا ؼبا ورد من كلمات يف اػبطاب فقد وصف ملك خيتا اؼبغتصب للعرش صاحب اغبق 
الشرعي يف العرش اؼبلك اؼبخلوع مورشيليش الثالث )أورخي تيشوب(، كما أكد على رفض اؼبلك 

حالة توتر يف العبلقات بْب رعمسيس الثاين لطلبو بشأف تسليم "أورخي تيشوب"، األمر الذي أسفر عن 
 (.Helck, W., 1963, p. 95-96اعبانبْب )

كذلك ورد باػبطاب نفسو ما يشّب إىل دعم دولة بابل ػبيتا يف أمر مورشيليش الثالث )أورخي 
تيشوب(، ليس ىذا فحسب بل واستعدادىا للمضي قدما معها يف حالة اندالع اغبرب ضد مصر، إذا 

والدؾ بأين لست على وفاؽ مع ملك مصر، فذكرت لوالدؾ "كادمشاف تورجو" عندما راسلت "…..  ورد:
أف ملك مصر أعلن اغبرب ضدي، فأجاب والدؾ: اذىب ضد ملك مصر وسأذىب معك وسأجند اعبند 



  Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University-Libya, Vol. 1, No. 13, Jun. 2019 

Published online in June  

 م 1029 يونيو ،الثالث عشرـــ العدد  األولالمجمد  ،ليبيا ،جامعة مصراتة ،المجمة العممية لكمية التربية 
  

55 

 

 ,.Luckenbill, Dواستعد للزحف فاعبند واؼبركبات معدة للتحرؾ، أما أنا فسأستعد للزحف" )
1921, p. 202.) 

لباحثْب حوؿ تأريخ اػبطاب، فّبي إيدؿ وبّببرير أنو ُكِتَب يف وقت الحق للمعاىدة تباينت آراء ا
 .Edel, E., 1958, pاػبيتية، أي قبل العاـ اغبادي والعشرين من حكم "رعمسيس الثاين")-اؼبصرية

133; Bierbrier, M. L., 1975, pp. 109-110 وأكد ذلك ىيلك بأف مورشيليش ،)
 ,Helckعبأ إىل مصر يف العاـ الثامن عشر من حكم "رعمسيس الثاين" )الثالث )أورخي تيشوب( 
W., 1963, p. 96 إذ تضمن اػبطاب إشارات إىل عبلقات سابقة على عقد اؼبعاىدة بْب مصر ،)

وخيتا، على حْب يرى أحد الباحثْب ومنهم روتوف أف اؼبراسلة سبت بعد عقد اؼبعاىدة اعتماداً على أف وفاة 
 ,Rowtonف تورجو" كانت بعد العاـ اغبادي والعشرين من حكم "رعمسيس الثاين" )اؼبلك "كادمشا

M.B., 1960, p. 18.) 
وعلى أي حاٍؿ فإف أمهية اػبطاب تعلو على تباين اآلراء حوؿ تأرخيو، إذ يؤكد على أف أمر عبوء 

، إذ كانت قبل "أورخي تيشوب" إىل مصر قد انعكس بكل أبعاده على العبلقات اػبارجية بْب الدولتْب
اؼبعاىدة عبلقة تدمر من اعبانبْب قد سبتد إىل صداـ عسكري، ودبا أف اؼبلك اؼبصري "رعمسيس الثاين" 
رفض تسليم اؼبلك الشرعي "أورخي تيشوب" ؼبغتصب عرش خيتا خاتوشيلش الثالث، فإف ذلك وال شك 

 يزيد حالة التوتر بْب الدولتْب.
 يكن باألمر اؽبْب على اعبانبْب اػبيٍب واؼبصري، إذ ويبدو أف أمر عبوء "أورخي تيشوب" مل

بآسيا الصغرى،  Miraوجدت رسالة أخرى يف بوغاز كوي أرسلها "رعمسيس الثاين" إىل ملك مّبا 
ويتضح أهنا كانت ردًا من رعمسيس الثاين على رسالة من حاكم مّبا، سأؿ فيو عن مورشيليش الثالث 

الببلط اؼبصري، وقد ورد يف الرسالة ما يلي: "ىذا ما قالو وسر )أورخي تيشوب( البلجئ السياسي يف 
كورونتا ملك   -ماعت رع ستب أف رع اؼبلك العظيم ملك مصر، ابن رع رعمسيس مرى آموف إىل كوبانتا

مّبا، من ناحيٍب فإف األمور على خّب حاؿ وكذا زوجايت وأوالدي وقوايت وخيويل وكل بلداين خبّب حاؿ 
ك لك ملك مّبا، واآلف فقد استمع ملك مصر إىل كل ما كتبتو بشأف مسألة أورخي وآمل أف تكوف كذل
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تيشوب، فهي ليست كما تتصورىا وعليك أف تتذكر حسن العبلقات الٍب أقمتها أنا اؼبلك العظيم ملك 
مصر مع أخي ملك خيتا، فإلو الشمس وإلو العواصف يف أخوه صادقة وسبلـ طيب إىل األبد، ىاؾ مسالة 

تيشوب الٍب كتبت يل عنها، فاؼبلك العظيم ملك خيتا، مل يتوقف عن الكتابة إىّل بشأنو، فهل  أورخي
 (.Meeissner, B. 1918, pp. 43-44للملك العظيم ملك مصر أف يأسر أورخي تيشوب" )

وفبا ىو جدير بالذكر ىنا أف إجابة اؼبلك رعمسيس الثاين على سؤاؿ ملك خيتا بشأف عبوء 
 تكن واضحة سباماً، وإف كاف اػبطاب قد تضمن فقرات أخرى ديكن منها استنتاج أف أورخي تيشوب، مل

اؼبلك اؼبصري قد اعَبؼ بشرعية حكم خاتوشيلش الثالث ملك خيتا، وعليو فإف رعمسيس يؤيد شرعية 
كورونتا،   -فعل خاتوشيلش يف عزؿ ابن أخيو أورخي تيشوب من اؼبلكية، كما أوضح يف رده على كوبانتا

مّبا، الذي استجوبو بشأف ىذه اؼبسألة. على الرغم من أف اؼبقطع الذي حيتوي على ىذه اإلجابة غّب  ملك
مكتمل، فإنو ال شك يف أف الفرعوف كاف يعلن دعمو الكامل لػ خاتوشيلش على أرخي تيشوب، إذ ورد: 

لعظيم، ملك أرض "حييط علما بالتحالف اعبيد الذي قاـ بو اؼبلك العظيم، ملك أرض مصر، مع اؼبلك ا
خيتا، أخي، كبن يف األخوة اعبيدة، يف سبلـ جيد. لقد أعطى رب الشمس يل، ورب العاصفة لو ىذا إىل 

تيشوب الٍب كتبتها يل، فاؼبلك العظيم، ملك أرض خيتا، تعامل -األبد. الحظ ذلك: )بشأف( قضية أورخي
 (.Bryce, T., 2005, pp. 278-279معها كما كنت أسبُب" )

يف أف ىذا اػبطاب قد كتب بعد اؼبعاىدة فبا يدؿ على استمرار وجود أورخي تيشوب  وال شك
يف مصر، وإف كاف ىناؾ من يرى أف طلب خاتوشيلش الثالث من رعمسيس الثاين خبصوص مسالة القبض 

 ,Wouters, W., 1989على أورخي تيشوب ردبا يشّب إىل وجوده يف مكاف آخر قريب من مصر )
p. 229 أف أورخي تيشوب خشي من عواقب عقد اؼبعاىدة بْب مصر وخيتا ولذلك الذ بالفرار (، ويرجح

 (.Bryce, T., 2005, p. 281إىل مكاف غّب معلـو )
وبعدما أثّبت قضية أورخي تيشوب من خاتوشيلش الثالث بعدما علم من مصادره أف أورخي 

ة اللهجة إىل اؼبلك رعمسيس الثاين، تيشوب عاد إىل أرضو دوف علمو وبدعم من رعاياه أرسل رسالة شديد
فما كاف من رعمسيس أف أظهر غضبو ورد عليو برسالة بذات اللهجة خيربه أف الطائر قد طار من اغبظّبة، 
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فذكر لو:"أما ما كتبتموه يل خبصوص مسألة أورخي تيشوب: فليس األمر ىو أنو ذىب إىل أرض قدش! 
ألمر ىو أنو ذىب إىل أرض كيزوادنا! ىكذا كنت قد وليس األمر ىو أنو ذىب إىل أرض حلب! وليس ا

أخربتك. ىاؾ، أنا مل أفهم ىذه الكلمات الٍب كتبتها عن ىذه اؼبسألة من أمر أورخي تيشوب، على النحو 
 التايل: "أحضروه إىل أرض مصر!" أنا ال أعرؼ أين ىو مستقر. ]لقد طار مثل الطّب[".

بأخذ أورخي تيشوب كبلجئ عند، وكوسيلة لضماف لقد كاف رعمسيس الثاين على األرجح راٍض 
التزاـ شريكو اػبيٍب يف اؼبعاىدة بشكل صاـر بشروط االتفاؽ، خاصًة فيما يتعلق باؼبصاحل اؼبصرية يف سوريا. 
وقد كاف خاتوشيلش أكثر حذراً لتجنب ذبدد األعماؿ العدائية مع مصر، فهو على يقْب بأف ابن أخيو لن 

عادة عرشو، وسيقـو دبحاولة جادة الستعادتو إذا ربصل على دعم مصري. من يتخل عن آمالو يف است
ناحية أخرى فقد وجد رعمسيس الثاين يف اؼبلك اؼبخلوع كنزًا ال يقدر بثمن ؼبعلومات مباشرة عن 

 خاتوشيلش الثالث ملك خيتا اؼبغتصب للعرش، ونقاط قوتو وضعفو.
 بنصوص اؼبعاىدة، تبْب لرعمسيس الثاين أنو مل وفبا ال شك فيو أف األمور استقرت بْب الدولتْب

تعد ىناؾ فائدة من أورخي تيشوب وجيب إظهار ُحسن نيتو ذباه شقيقو اؼبلك، لذا فكر رعمسيس الثاين 
يف تسليم البلجئ إليو أورخي تيشوب. وما أف أحس اؼبلك البلجئ بذلك إال وغادر مصر إىل مكاف غّب 

رعمسيس الثاين. وتشّب تفاسّب اؼبراسبلت إىل أف خاتوشيلش الثالث مل  معلـو ردبا دوف إذف أو معرفة من
يكن مقتنعًا بقوؿ رعمسيس الثاين أف أورخي تيشوب ىرب من مصر، إذ كاف خاتوشيلش يرغب بعد 
الوفاؽ مع ملك مصر أف يظل أورخي تيشوب يف مصر وربت حراسات وأعْب خاتوشيلش قبل رعمسيس 

 .Bryce, T., 2005, pيصبح قويًا أو أف يشن حربًا على خيتا ) الثاين حٌب ال ُيسمح لو بأف
280-281.) 

يبدو أف خيتا كانت حٌب وقت مراسبلت زواج رعمسيس الثاين السياسي بابنة خاتوشيلش 
"بادوخيبا" يف العاـ الرابع والثبلثْب من حكم رعمسيس الثاين، على اقتناع بوجود أورخي تيشوب يف مصر،  

هبا رعمسيس الثاين على خيتا، وىذا ما تعكسو رسالة من اؼبلكة اػبيتية بادوخيبا إىل كورقة لعب يضغط 
رعمسيس الثاين، وىي دبثابة إجابة من اؼبلكة على إحدى رسائل اؼبلك رعمسيس الثاين الٍب أرسلها 
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ة الٍب يستوضح سبب تأخّب وصوؿ العروس اػبيتية، وجاء من اؼبلكة اػبيتية على الفور كاد يقضي على الثق
غدت بْب البيتْب،  فجاء:  "واآلف أنت يا أخي كتبت يل ما يلي: "أخٍب لقد كتبٍب يل: "سأرسل لك 
ابنة". ولكنك حجبتها وسألت نفسي. ؼباذا امتنعت عن إعطائها يل؟ ... ويف الوقت اغبايل ال أستطيع أف 

دمرتو النّباف؟ وما تبقي كاف  أعطيها لك. فهل أنا ال أعرؼ مثلك يا أخي، أال تعلم أف "بيت خيتا"  قد
قد وىبو أورخي تيشوب لئللو األكرب. وحيث أف أورخي تيشوب عندؾ فاسألو عما إذا كاف حيب ذلك أـ 

 ;Helck, W., 1963, pp. 87-88, 95; Kitchen, K.A., 1982, p. 84ال!" )
W. Helck, 1985, cols. 872-873; Bryce, T., 2005, p. 282-283.) 

 أف اؼبراسبلت السابقة تؤكد على مدى أمهية وخطورة أمر عبوء أورخي تيشوب ما من ريب يف
على اؼبلك خاتوشيلش الثالث وعائلتو خاصة، وعلى دولة خيتا عامة. وفبا ال شك فيو أف تداعيات ىذه 
األحداث ىي وراء توجو خيتا وحرصها على عقد معاىدة سبلـ مع مصر، إذ يتضح زواؿ دولة متياين ػ 

اغباجزة ػ جعل خيتا يف مواجهة مباشرة مع دولة آشور الفتية الناشئة وىو ما مل تكن تقبلو دولة خيتا الدولة 
 .Rowton, B.M., 1960, p. 17; Lloyd, S., 1989, pبأي حاؿ من األحواؿ )

(، وبدأ بالفعل ربدي آشور ػبيتا بعدما أحس ملك آشور يف نفسو القوة بعث برسالة إىل ملك خيتا 45
مآخاتو واؼبساواة بينهما يف اؼبنزلة، فبا أثار حفيظة وغضب ملك خيتا فأجابو بالرد التايل: "ما ىذا يطلب 

اغبديث عن األخوة وزيارة جبل أمانا، دباذا أخاطبك عن األخوة بيننا، ىل ولدنا أنا وأنت من أـ واحدة؟، 
. ولذلك وأماـ تنامي قوة مل خياطب أيب أو جدي ملك آشور عن األخوة، فلماذا زباطبِب كملك عظيم"

 ,Goetzeآشور، سعت خيتا لعقد حلف مع بابل ليمثبل جبهة ضد أطماع آشور يف الفرات األعلى )
A., 1975, p. 258.) 

كاف الذعر يسيطر على دولة خيتا داخلياً، ولعل مرد ذلك وجود صاحب اغبق الشرعي يف 
ة تقوية صبلتو اػبارجية لتأكيد ثبات عرشو يف العرش حرًا طليقاً، ولذلك سعى خاتوشيلش الثالث يف زياد

 .Bryce, T., 2005, ppالداخل، فتارة يلجأ لعقد اؼبعاىدات اػبارجية، وأخرى بالزواج السياسي )
(. ولذا يُػْرِجع أحد الباحثْب السبب الرئيسي لعقد اؼبعاىدة اؼبصرية اػبيتية إىل ـباوؼ 280-281
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لوع أورخي تيشوب مع القيادة اغباكمة ؼبصر واؼبنافسة لدولة خيتا خاتوشيلش الثالث من ربالف اؼبلك اؼبخ
(. ويف ىذا الشأف يرى شوؼباف أف حالة لوجوء أورخي Spalinger, A., 1981, p. 357يف اػبارج )

تيشوب إىل مصر قد أحدث  تغيّبًا يف ميزاف القوى الدولية يف الشرؽ األدىن القدًن يف النصف الثاين من 
 ,.Schulman, A.Rؽ.ـ، والٍب قبحت يف فرض السبلـ الدويل بْب مصر وخيتا )األلف الثاين 

1979, p. 190.) 
 وأخيراا يمكننا أن نتساءل عن الفائدة العائدة على رعمسيس الثاني من إيوائو ألورخي تيشوب؟ 

تشّب األحداث والوقائع صبيعها إىل أف رعمسيس الثاين مل يلجأ إىل استغبلؿ قضية مورشيليش 
ثالث )أورخي تيشوب( يف التأثّب على ؾبريات األحداث، فأظهرت اؼبصادر النصية أف رعمسيس الثاين مل ال

يكن متشددًا يف مفاوضات معاىدة السبلـ بْب مصر وخيتا، بل كاف إقرار السبلـ باؼبنطقة ىو أبلغ ما 
فحسب بل نصت سعى إليو، ويشهد على ذلك قبولو بشرعية حكم اؼبلك خاتوشيلش الثالث، ليس ىذا 

اؼبعاىدة على مساعدة خاتوشيلش الثالث وضماف دعمو عسكريًا من ملك مصر، يف حاؿ قياـ انقبلب 
 ;Schulman, A.R., 1977-1978, pp. 118-119ضده ماداـ باقيًا يف اغبكم. )

Bryce, T., 2005, p. 279.)  ،عبلوة على ذلك كاف خاتوشيلش الثالث يرغب يف توريث أبنو
ليو أخذ التدابّب البلزمة ماداـ أبناء مواتلليش الثاين على قيد اغبياة، ومن أجل توطيد األمن يف ولذا كاف ع

ربوع فبلكة خيتا، والوقوؼ أماـ التحديات احملتمل ظهورىا من اؼبعارضْب اؼبؤيدين لوالية أبناء مواتلليش، 
وتأثّبىا آنذاؾ على ؾبريات أحداث ونظراً ألف خاتوشيلش الثالث كاف على يقْب دبدى نفوذ الدولة اؼبصرية 

اؼبنطقة، لذلك فقد أدرج البند التايل يف معاىدتو مع رعمسيس الثاين، وعلى الرغم من أنو ليس إلزاـ على 
اعبانب اؼبصري، فإف خاتوشيلش الثالث يكوف قد ضمن على األقل حياد اعببهة اؼبصرية، إذ ورد يف نص 

ف ملك خيتا يف مكاف والده خاتوشيلش، بعد سنوات عديدة من البند: "ابن خاتوشيلش. . . جيب أف يكو 
حكم خاتوشيلش، ملك خيتا، إذا قاـ األمراء من أرض خيتا بالتمرد ضده، فإف على رعمسيس، ملك 

 .Spalinger, A., 1981, ppأرض مصر، أف يُرسل اؼبشاة والعربات من أجل االنتقاـ منهم"  )
338-339; Bryce, T., 2005, p. 279.) 
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وفبا يلـز اغبديث عنو أف قضية عبوء اؼبلك اؼبخلوع أورخي تيشوب، قد سبخض عنها أيضاً ضمن 
معاىدة السبلـ، معاىدة مستقلة، إذ ألوؿ مرة يف التاريخ القدًن يظهر ما ديكن أف نطلق عليو "معاىدة 

نفيذه كبل اعبانبْب اللجوء"، إذ شرَّعت معاىدة السبلـ مسألة اللجوء بْب البلدين، وىو التزاـ تعهد بت
 مستقببًل، ويتضمن أف يتم تسليم البلجئْب السياسيْب كٍل إىل بلده إذ ورد بنص اؼبعاىدة:

"إذا فر عظيم: من أرض مصر الجئًا إىل أرض زعيم خيتا العظيم، وكاف ينتمي إىل أي مدينة 
عيم خيتا العظيم أال ألراضي رعمسيس مرى آموف حاكم مصر العظيم وجاء إىل زعيم خيتا العظيم، فعلى ز 

يستقبلو وسيعمل زعيم خيتا العظيم على إحضارىم إىل وسر ماعت رع ستب إف رع حاكم مصر العظيم. 
وإذا ما فر عظيم: من أرض خيتا وجاء إىل وسر ماعت رع ستب إف رع حاكم مصر العظيم، وكاف من 

عت رع ستب إف رع إحدى مناطق أرض خيتا وجاء إىل رعمسيس حاكم مصر العظيم. فعلى وسر ما
 .Langdon, Sحاكم مصر أال يستقبلهم وأف يردىم إىل زعيم خيتا العظيم وال يسمح ؽبم بالبقاء" )

& Gardiner, A.H, 1920, pp. 193-194; Wilson, J.A., 1969, pp. 199-
ومع مطلع  (، وىكذا سبت معاعبة إشكالية اللجوء السياسي يف اؼبنطقة أثناء األلف الثاين قبل اؼبيبلد،201

األلف األوؿ قبل اؼبيبلد تغّبت القوانْب واؼبعامبلت السياسية يف اؼبنطقة، وظهرت موازين قوى جديدة 
جعلت مصر تعيد ترتيب أوراقها يف قضايا اللجوء السياسي، وقبحت إىل حد ما يف استخدامها آنذاؾ  

 (.Murnane, W.J., 1985, p. 89كأوراؽ راحبة يف العبلقات الدولية )
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