
 الوسيطة الحثية المملكة م  وعصر . ق ٠٥٤١ – ٠٨٦١ القديمة الحثية المملكة عصر

 : م . ق ٠٨٦١ – ٠٥٤١

 

 م . ق ٠٠١١ األول حاتوشٌلً الملك كتابات العصر لهذا الحثً التارٌخ دراسة مصادر أهم

 ق.م ( ٠١١١ – ٠١٥١   Telipinuتٌلبٌنو  للملك التارٌخً والنص

 Labarnaالبارنا  هو المعروفٌن ملوكه أول إن إال بالضبط العصر هذا بدأ متى ٌعرف ال

 وقد ملكا كان بأنه ( تٌلبٌنو ) الحق لملك نص فً ذكره ورد الذي ( م . ق  ٠٠١١- ٠٠٦١)

  البحر الى حدودها وصلت التً مملكته الى وضمها المدن دوٌالت إخضاع من تمكن

 ٠٠١١ األول حاتوشٌلً الى اسمه غٌر الذي الثانً البارنا بالتبنً ابنه الحكم فً تاله - وقد

كوشارا  عاصمتهم كانت إن بعد له عاصمة حاتوشا مدٌنة الملك هذا اتخذ وقد م . ق ٠٠٥١

Kuššara  األرجح . على 

 فمن مملكته حدود توسٌع على حاتوشٌلً القدٌمة ، وعمل الحثٌة للمملكة الحقٌقً وٌعد المؤسس

 غزا الغرب وفً ،)اوشو مدٌنة وكذلك   انطاكٌا سهل فً االاللخ عاصمة ٌمخد احتل الجنوب

 الشرقٌة األجزاء فً استقروا الذٌن الحورٌٌن قهر من األول حاتوشٌلً تمكن كما  ارزاو إقلٌم

  الرافدٌن بالد وشمال األناضول من

  Muršili Iاألول  مورشٌلً بالتبنً وابنه حفٌده األول حاتوشٌلً بعد الحثً العرش اعتلى

 التً حلب اخضع حٌث جنوبا توسعه فً سابقه بدأه ما اكمل الذيو ,م . ق ٠١٥١ – ٠٠٥١

 واسقط واحتلها بابل دخل حتى الفرات نهر باتجاه وسار استسلمت كركمٌش كما ضده ثارت

 الحثً العرش على والصراع المملكة فً الداخلً الوضع اضطراب إن األولى إال بابل ساللة

 واعتالء اغتٌاله نتٌجتها كان ضده حٌكت مؤامرة وقد بالده الى والعودة بابل ترك الى دفعه

 .  الحثً العرش    م . ق٠١٥١– ٠١٠١  Hantiliخانٌتلً  

 إن كما المملكة بحدود االحتفاظ من ٌتمكنوا لم ضعفاء ملوك بعد خانتٌلً الحكم على تعاقب

 أكثر الوضع هذا استمر وقد كثٌرا المملكة قدرة من أضعفت قد العرش الداخلٌة على الصراعات

 أعماله أهم ومن األقوٌاء القدٌمة الحثٌة المملكة ملوك آخر تلٌٌنوا الملك وكان  عاما خمسٌن من

 بعده جاء  اإلمبراطورٌة عصر نهاٌة حتى به العمل استمر الذي العرش لوراثة قانون سن

 عهدهم فً واالنحسار الضعف البالد وعانت ، طوٌال حكمهم ٌستمر لم ملوك ستة او خمسة

 ١ )الوسٌطة الحثٌة المملكة عهد هو جدٌد عهد بدأ حٌث العرش الثانً تودخالٌا اعتالء وحتى 

 على السٌطرة من وتمكنت للحثٌٌن منافسة أصبحت التً المٌتانٌة الدولة بظهور العهد هذا وٌتسم

 سورٌا دخول من الثالث تحوتمس الفرعون نجح وقد مصر مع صراع فً ودخلت الشام بالد

 الفرات . نهر شرق الى المٌتانٌٌن ودحر

 هاجم الحثً م ( العرش . ق ٠٥٥١- ٠٥١١ (  Tudhaliya IIالثانً  خالٌا تود اعتالء وعند

 قبائل إن إال ارزاوا نحو الغرب الى حملة قاد كما دحرهما من وتمكن   المٌتانٌة حلب  والدولة

 صدهم من وتمكن الشمالٌة الجهة من البالد هاجمت الكاسكا

 

 

 

 



 مهم دور أخرى ناحٌة من والمٌتانٌٌن واألمورٌٌن ناحٌة من والمصرٌٌن المٌتانٌٌن لتحالف وكان

 على عملت جهاتها جمٌع من بالمملكة أحاطت التً الشعوب إن كما الحثٌة الدولة أضعاف فً

 ق.م( ٠٥١١ -٠٥٥١)    Arnuwandaاألول  ارنوواند الملك عهد فً حدود المملكة تقلٌص

 األناضول بالد مركز فً تركز العصرٌن هذٌن فً الحثً السٌاسً النشاط إن سبق مما نالحظ

 الملوك عهد ففً وضعفهم الملوك قوة على اعتمدت وانما ثابتة تكن لم المملكة حدود وان غالبا

 حاالت وفً العاصمة من والغرب الجنوب الى واسعة مناطق لتشمل المملكة تمتد األقوٌاء

 بدافع االرجح على كان المملكة توسع إن. وضواحٌها العاصمة على وتقتصر تنكمش الضعف

 الحورٌون علٌها سٌطر التً الرافدٌن بالد مع التجارٌة الطرق فقدان لتعوٌض اقتصادي

 الستراتٌجً موقعها أهمها عدٌدة ألسباب فكان للمملكة عاصمة لتكون حاتوشا مدٌنة اختٌار أما

 ثانٌة جهة من والجنوب والشمال جهة من والغرب الشرق مابٌن التجارٌة الطرق على المسٌطر

 صالحة خصبة بأراضً وأحاطتها بالمٌاه بٌئتها وغنى موقعها لحصانة وكذلك

 للزراعة   
 


