
                          

٤١٣ 

-١٢٧٢من  حیثيالعرش ال ةورونتا في مشكلة وراثكاألمیر دور 
بل المیالدق١٢٢٧  

   محي الدین النادي أبو العز .د
:ملخصال    

في مشكلة ، "الثاني مواتللي"ابن الملك " كورونتا" األمیر دور ستعرض البحثی
، أي منذ وفاة الملك م.ق ١٢٢٧ -١٢٧٢الفترة ما بین  خاللوراثة العرش الحیثي، 

 ١٢٢٧م، حتى منتصف عھد الملك تودخالیا الرابع عام .ق ١٢٧٢الثاني عام  مواتللي
من أھم األسباب التي أدت إلى إنھیار المملكة  مشكلة وراثة العرش كانت إذ، م.ق
 عصر الدولة القدیمةتناول البحث لمحة عن جذور تلك المشكلة منذ لك لذ، ةحیثیال

للفوضى التي ا  ا لیضع بھ حدً مرسومً  "تلیبینو"، إلى أن أصدر الملك ةحیثیللمملكة ال
كانت سائدة في المملكة من أجل الوصول إلى العرش، واستمر بعد ذلك بمائتي عام 

ًا شرالثاني دون أن یترك ور مواتلليحتى وفاة الملك  ومن ثم تجددت المشكلة ، ایعً یث
  ."خاتوشیلي الثالث"و "أورخي تیشوب"مرة أخرى بین 

والمرجحة لكفة أحد طرفي  ةفي تلك المرحلة ظھر كورنتا كأحد األطراف المؤید
خاتوشیلي "، و"أورخي تیشوب"الملوك  ا مؤثًرا خالل عھودالنزاع، فكان لھ دورً 

مؤید لعمھ خاتوشیلي الثالث على  بینتباین دوره ف، "تودخالیا الرابع"، و"الثالث
لكن و الرابع في بدایة عھده، حساب أخیھ أورخي تیشوب، ومدعًما البن عمھ تودخالیا

؛ یحدث تحوالت كبیرة في دور كورونتا م.ق ١٢٢٧عام  لیااعھد تودخ منتصففي 
عھد  منتصفخالل  حول شخصیتھ ودوره ومناقشات متباینة واسعأدت إلى جدل 

كان لك اللقب الذي ، ذ"الملك العظیم"حملھ لقب بق ، السیما فیما یتعلخالیا الرابعدتو
ؤالت التي فرضھا ثیین بشكل حصري، ولھذا تمت مناقشة التسایحملھ ملوك الحی

 ھل حمل ھذا اللقب بعد انقالبھ على تودخالیا الرابع أم كان امتیاًزا :حملھ لھذا اللقب
ًا لظروف محددة؟ وما ھي طبیعة العالقات بین خاتي وتورخونتاشا  حصل علیھ وفق
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٤١٤ 

ضطرابات شدیدة ا -خالل عصر الدولة القدیمة السیما -ة حیثیواجھت المملكة ال
ختیار ال ةمحدد قاعدةیكن ھناك لم ف. حیثيجة الصراع المستمر على العرش النتی

بعض  ضطری األمر الذيتباین الظروف التاریخیة،  توقف على الملك، وإنما كان
لتلك  اذجوھناك العدید من النم )١(.إلى استخدام القوة نافسین على العرشالمت

ه ؤأبناثار  )م.ق ١٦٢٠- ١٦٥٠()٢( ."خاتوشیلي األول"ففي عھد الملك  ؛الصراعات
بل وصل األمر  )٣(.منقلبین على أبیھم "Ḫakkarpili خاكاربیلي" و "Ḫuzziya خوّزیا"

تمرد التي حركات ال أشرس، بتحریض ودعم من النبالء، وتعد من إلى تمرد ابنتھ
   )٤(.حركتھا خسارة وتخریبًا كبیرینحدثت أ، وحدثت في العاصمة خاتي

اثة العرش األول إلیجاد حل لمشكلة ور يوعلى الرغم من محاوالت خاتوشیل
ً  بترشیح  ا ألوامركان منصاعً  ختیاره ابن اختھ، إال أن األخیریاتھ، بافي ح ا لھوریث
   )٥(.ھ حاكًما على إحدى الوالیات الصغیرةنصیبوتقام بإبعاده عن العاصمة أمھ، ف

ن أجل الوصول إلى العرش، غتیاالت والمؤامرات على الملوك مواستمرت اال
تآمر كل من  عندما، )م.ق ١٥٩٠ - ١٦٢٠( "األول يرشیلوم"غتیال الملك فقد تم ا
، باالشتراك )Ḫantili خانتیلي(المدعو ) Ḫarapšili زوج أختھ خاراب شیلي(ساقیھ 

خانتیلي "، وبعد تسلم المدعو  Zidanta"زیدانتا"المدعو  "خانتیلي"مع زوج ابنة 
، وقتلھ، وقتل ابن "زیدانتا"العرش، تآمر علیھ  )م.ق ١٥٦٠- ١٥٩٠("األول

العرش، ولم  "األول زیدانتا"عتلى ا لتولى العرش، واالذي كان مرشحً  "خانتیلي"
والذي أصبح  Ammuna" أمّونا"غتالھ ابنھ  في الحكم حتى ایستمر المغتصب طویًال 

خوزیا  حیثيھ، واعتلى العرش الئاوبعد وفاتھ تم اغتیال اثنان من أبن، بعد ذلك املكً 
، ولكنھ )م.ق ١٥٠٠-١٥٢٥( "تلیبینو"والذي حاول اغتیال  )٦( ،Ḫuzziya ولاأل

العرش  ونفاه خارج البالد، ومع اعتالء تلیبینو ،تلیبینو من إزاحتھ عن العرش وتمكن
استھدف منھ وضع حد للفوضى التي  ھ شئون وراثة العرش،أصدر مرسوًما نظم فی

                                                             
(1) Blasweiler, J., The royal family of the early Old Kingdom of Hattusa and their 
Tawananna’s, (Arnhem, 2013), p.16. 

 Bryce, T.,“ Ḫattušili I and the:انظراألول  يخالل عھد الملك خاتوشیلعن حركات التمرد  (٢)
Problems of the Royal Succession in the Hittite Kingdom”, AS.31, (1981), pp: 9-17.   

(3) Hardy, R., “The Old Hittite Kingdom: A Political History”, AJSL 58/2 ( 1941), p.193. 
، رسالة )م.ق ١٢٠٧-١٦٨٠( ةحثیالحیاة االجتماعیة في المملكة ال: ھاني عبد الغني الحمداني (٤)

 .١٥، ص)٢٠١٢جامعة الموصل، العراق،  -كلیة اآلداب(غیر منشورة،  هدكتورا
(5) Bryce, T., The Kingdom of the Hittite, (Oxford, 2005), p.90. 

، وقد زیدانتا وأمّونا وخوزیا األول خاللھاھي الفترة التي حكم ) م.ق ١٥٢٥- ١٥٦٠(ن فترة إ (٦)
لحداثتھا وتحدیثھا من خالل  Bryceدراسة  علىاعتمد الباحث في التأریخ لسنوات حكم الملوك 

عتبر أن كورونتا حكم في منتصف عھد ا ٢٠٠٥ضیح الصورة، في دراستھ عام المؤلف نفسھ، ولتو
أخرج كورونتا من تسلسل  ٢٠١٢، وفي دراستھ عام)م.ق ١٢٢٦-١٢٢٧(تودخالیا الرابع من 

 Bryce, T., The :یتضح خالل البحث، انظركما س" الملك العظیم" الملوك إلعادة تفسیره لقب 
Kingdom of the Hittite, p.xiv; id, The World of the Neo-Hittite Kingdoms: A Political and 

Military History. (Oxford, 2012), p.310.                                                                            



                          

٤١٥ 

احترم خلفاء تلیبینو بعد وفاتھ المرسوم الذي أصدره، ألنھ في المملكة، و ةكانت سائد
حقق االستقرار في مملكة أضعفتھا الصراعات المستمرة على السلطة من أجل 

 "الثاني مواتللي"الوصول إلى العرش، واستمر بعد ذلك بمائتي عام حتى وفاة الملك 
ًا شأدون  )م.ق ١٢٧٢- ١٢٩٥(    )٧( .ایعً رن یترك وریث

  :تعریف كورونتا
من خالل عدد من الشواھد  DLAMMA-a(DKAL-a)رفت شخصیة كورونتا عُ 

 ٢٠ بعثة األلمانیة في خاتيال علیھا عثرت – األثریة؛ كان أھمھا اللوحة البرونزیة
 عبارة عن معاھدة بین تودخالیا الرابع ة،نص باللغة الحیثیوبھا م، ١٩٨٦یولیو 

خاتوشیلي "الملك عتباره ابن أخ التى تقدمھ با -)٨(مع كورونتا )م.ق ١٢٠٩- ١٢٣٧(
 ا، وابنًا ثانحیثیً ھ كان أمیًرا ، ومن ثم تؤكد اللوحة أن)م.ق ١٢٣٧- ١٢٦٧("الثالث
- ١٢٧٢( "أورخي تیشوب"لـ  -أو أخ غیر شقیق –الثاني، وھو أخ  مواتلليللملك 
التعاقب ر كان لھ األولیة على كورونتا في وعلى ما یبدو أن األخی )م.ق ١٢٦٧

 )١٠(Tuhkantiعلى أحد أختام أورخي تیشوب لقب بـ  -)٩(الملكي، ربما لصغر سنھ
ِ  في األولَ  قبل تولى العرش، وھو أو لكونھ ابًنا  )١١(-المملكةِ  في الملكِ  بعد التدرج

 )١٤(.بمعاقبتھا مواتلليقام  قام التي )١٣(ثانویةالزوجتھ  )١٢("دانوخیبا "من  مواتلليل

االسم و )١٥(."تارخونتاشا" عتالء عرشقبل ا Ulmi-Teshubبـ أیًضا وھو المعروف

                                                             
 .٢٤، ٢٠ص، ةحثیالالحیاة االجتماعیة في المملكة : ھاني عبد الغني الحمداني (٧)

(8) Bryce, T., The Kingdom of the Hittite, pp: 268-269. 
(9) Singer, I., “The Fate of Hattusa during the Period of Tarhuntassa’s Supremacy”, in 
Kuturgeschichten. Altorientalische Studien fu¨r Volkert Haas zum 65. Geburtstag, 
(Saarbru¨cken, 2001), p.403. 

 Blasweiler, J., “The TARTĒNU, the GAL.MESEDI and the :انظرا اللقب بالتفصیل عن ھذ (١٠)
Tuhkanti in the Hittite Kingdom”,( Arnhem (nl), 2012), pp: 1-61.                              

(11) Blasweiler, J., “The downfall of Danuhepa, the Tawananna-widow”, (Arnhem (nl)– 3, 
2016), p.18. 

زوجة للملك مورشیلي  عتبارھاإلى ا ذھب فریقاختلف العلماء حول تحدید ھویة دانوخیبا، فقد  (١٢)
وأنجبت منھ كورونتا، للمزید من  ،الثاني مواتلليالثاني، وفریق آخر یذكر أنھا كانت زوجة ل

  Blasweiler, J., The downfall of Danuhepa, p.2ff :التفاصیل حول دانوخیبا راجع
(13) Singer, I., “Danuḫepa and Kurunta, the Calm before the Storm”, selected writings of 
Itamar Singer on the late Bronze Age in Anatolia and the Levant, (Atlanta, 2011), p. 641. 

 تل والطرد، بسبب اإلختالف حول ترجمة الفعل الحیثيقُ مصیر دانوخیبا محل خالف بین ال  (١٤)
ḫar-ga-aš  ًا یُترجم بمعنى ، )القتلالتحطیم، اإلبادة، (والذي یترجم بمعنى والذي ، )السقوط(وأحیان

لعثور على اسمھا على بعض أختام مورشیلي الثالث، أي أنھا كانت ال تزال على قید یتفق مع ا
فإن ذلك تم مع ) اإلبادة(إن كانت تعني  ḫar-ga-aš الحیاة، ویذھب أصحاب ھذا الرأي إلى أن كلمة

  .Blasweiler ,J., “The downfall of Danuhepa”, p.3 :حاشیتھا التي تم إبادتھم وقتلھم، راجع
(15) Liverani, M., The Ancient Near East: history, society and ecnomy, (New York, 2014), 
p.308. 



                          

٤١٦ 

األخیر ھو موضوع جدل ونقاش واسع بین العدید من العلماء، بین مؤید 
  .كما سیتبین فیما یلي )١٦(.ومعارض
 ،خاتي في كورونتال ھیروغلیفیةال األختام طباعات من عدد على العثور تمكما 

 العظیم، والملك ياألمیر الملكو "ḪANTAWATاألمیر " :بالقیحمل بھا على األ
URA+ḪANTAWT.)١٧(  

َ  مواتلليولما كان الملك  قرر أن لتولى العرش من بعده، فد أورخي تیشوب عَّ قد أ
ش حاكبی"تربیة ابنھ كورونتا والعنایة بھ، فأرسلھ إلى  الثالث أخیھ خاتوشیليیعھد إلى 

Hakpiš"، )تودخالیا " على لسان  قرأ ذلك في اللوحة البرونزیةیُ مكن أن ویُ  )١٨
عِھد كورونتا إلى أبي خاتوشیلي لتربیتھ،  )قد( ،مواتلليبالفعل كان الملك " :"الرابع

 والدي رأى عندما" :وفي موضع آخر ذكر )١٩(."وكان أبي قد قام على تنشأتھ
وھناك عدة أسباب  )٢٠( ."معنا أحضره نھأ قال ،ومعي كورونتا بین والمودة االحترام
ربما حدث ذلك قبل معركة  -نشغالھ في حروبھ في سوریا ا :لذلك منھا مواتلليدفعت 
دوًرا كبیًرا في  ا، والتي كان لھ"دانوخیبا"أو لیكون بعیدًا عن مكائد الملكة  -قادش

 Singerوإن كان ھذا السبب یتعارض مع رأي  - فیما بعد – )٢١(سقوط أورخي تیشوب
  )٢٢(.دانوخیبا ـعتبار كورونتا ابن لبا

كان لھ بُعد نظر فیما یجري من مكائد داخل  مواتللين الملك إویمكن القول 
 فقام ،بھذه المھمة على أكمل وجھ الثالث قام خاتوشیلي، والقصر الملكي فقام بإبعاده

كورونتا كأحد أبنائھ، وكان لھذه التربیة أثر كبیر على عالقتھ بعائلة خاتوشیلي  بتربیة
ة بین أدى إلى تطور الصداق شالثالث، فوجوده بالقرب من أبناء خاتوشیلي في حاكبی

 Bryceقترح الفارق العمري بینھما كما یالسیما أن  )٢٣( .كورونتا وابن عمھ تودخالیا
أعلى  –مواتللي – خالل عھد أبیھنال كورونتا و )٢٤(.كان حوالي عشرة أعوام

  )٢٥(.ًكالم یكن مقدًرا لھ أن یكون مل ، السیما أنھالمناصب واأللقاب
  :دور كورونتا في النزاع بین أورخي تیشوب وخاتوشیلي الثالث

                                                             
(16) Gurney, O. R., “The Treaty with Ulmi-Tešub”, AS.43, (1993), p.20. 
(17) Mora, C., “Kurnnta, Prince”, in Studi e Testi I (Florence, 1998), pp: 86-88. 

 ،ینحیثیلل الشمالي الجزء عاصمة الثاني مواتللي ھاجعل ،األناضولوسط  شمال في ةحیثی مدینة (١٨)
 تشوب،- أورخيو خاتوشیلي بین التوترات وانفجرت للمنطقة، كحاكم خاتوشیلي الثالث بتولیة وقام

     .Bryce, T., Handbook of The Peoples and Places, p.275 :راجع .عندما خلعھ من حكمھا
(19) Bryce, T., The Kingdom of the Hittite, p.269. 
(20) Luraghi, S., Hittite, (Miinchen, 1997), p.37. 
(21) Bryce, T., The Kingdom of the Hittite, pp: 244-245, 269. 
(22) Singer, I., “Danuḫepa and Kurunta.”  in Anatolia antica. Studi in memoria di Fiorella 
Imparati, de Martino S., Pecchioli F., (eds.) (Eothen 11). (Firenze: Logisma, 2002), p. 739. 
(23) Bryce, T., The Kingdom of the Hittite, p. 269. 
(24) Bryce, T., “The Secession of Tarhuntassa,” in Tabularia Hethaeorum: Hethitologische 
Beitruage Silvin Košak zum 65. Geburtstag, Groddek, D., (ed.), (Wiesbaden, 2007), p.126. 
(25) Bryce, T., The Kingdom of the Hittite, p. 269.  



                          

٤١٧ 

 حرس قائد یشغل منصب الثاني، مواتللي الملك شقیق الثالث خاتوشیلي كان
 أو ألخ الوظیفة ھذه تعطى ما وعادة )٢٦(GAL.MESEDI .المالكة  والعائلة المملكة

ً  GAL.MESEDI الملك، ویعتبر عم السیما إن لم یكن  لمملكةفي ا الثاني الرجل عادة
، الثاني مواتلليخالل عھد  الملك أبناء، ولقد كان لخاتوشیلي مكانة قویة جدًا لدى

بشكل  نشطةالتي كانت  )٢٧("كاسكا" قبائل منھا صد خطر ،المھاموكلف بالعدید من 
 )٢٨(.اتيخ أرض من الشمالي للجزء مدمرة ھجماتھم وكانت ،مواتللي عھد كبیر خالل

 ھذه إلدارة حیثيال والجیش الحرس قائد الثالث، خاتوشیلي شقیقھ مواتللي لذا أمر
وقد كافئھ  )٢٩(."نیریك" مثل الشمال في المقدسة غزا المدنكما  بناجح، وأتمھا ،المھمة

 یھدأ قد القوي شقیقھ طموح أن المفترض من ، وكانشاكبیحبتنصیبھ ملًكا على 
سیما ال ؛خواتھ في حلب وكركمیشأ، مثلھ مثل شحاكبی على ملًكا جعلھ السیما بعد أن

 مصر، على الحرب مثل ،كبیرة أعمال تنفیذ من تمكنت للمملكة مواتللي أن إدارة
خالل عصیان للم یكن ھناك مكانًا لف )٣٠(-سیأتي الحدیث عنھا -إنشاء عاصمة جدیدةو

 أبنائھاو "دانوخیبا" بمعاقبة فلما أمر ،سیما من العائلة الملكیةال مواتلليعھد الملك 
 لملكھ والئھ یثبت أن علیھ كان الثالث، یليشخاتو حتى ،لم یعصھ أحد ،رجالھا وجمیع
 الثاني العم ابن -"Arma-Tarhunta تارخونتا أرما"قام  عندماف الثاني، مواتللي

 خالل عھد GAL.MESEDIیعمل الذي كان  ،"Zida زیدا"وابن لخاتوشیلي الثالث 
 الثاني مواتللي قرر ،الملك بعصیان - )م.ق ١٢٩٥- ١٣٢١( "الثاني مرشیلي"

 من خاتوشیليیتذمر  لمو )٣١( لم یعارضھ أحد ،"العجلة اإللھیة" لمحنة  إخضاعھ

                                                             
الملك  ضیوف، باإلضافة إلى ھومحظیات ،ھلملكة، وزوجاتاوالملك  لضمان سالمة ت وظیفةكان (٢٦)

یلي الثاني، شمر( GAL.MESEDI عمل كـ نمومن المالحظ أن العدید م ،)األجانب( والملكة
ت لھا صالحیات كبیرة كقائد وكان، أصبح الملك رةفي ھذه الفت) الیا الرابعخیلي الثالث، تودشاتوخ

 Blasweiler, J., “Tarhuntassa city of king Muwattalli II and the :، راجعحیثيالالجیش 
Stormgod of Piḫaššašši,” (Arnhem (nl)– 6, 2014),  pp:36-37.           

غزت  عسكریة شكلت تحالفاتقبلیة  مجموعات تسكنھا وكانت ،األناضول شمال في ةحیثی مدینة (٢٧)
إال  كاسكا، من انتقام حمالت ینحیثیال الملوك نفذ بینما ،وقد تكررت غزواتھم ،ینحیثیال أرض بھا

 Bryce, T., Handbook of The :راجع .تلك الشعوب على سلطتھم فرض في وانجحی لم أنھم
Peoples and Places, p.374.     

(28) Singer, I., “The failed reforms of Akhenaten and Muwatalli, the Calm before the Storm, 
” selected writings of Itamar Singer on the late Bronze Age in Anatolia and the Levant, 
(Atlanta , 2011), p.37.    

لمملكة ا في العاصفة إلھ عبادة مراكز أھم من، وھي الشمالیة الحدودمن  قریب مكان في تقع (٢٩)
 السیطرة استعادة تتم الثاني، ولم خانتیلي الملك عھد في كاسكا قبائل قبل من غزوھا وتم ة،حیثیال

     .Bryce, T., Handbook of The Peoples and Places, p.506الثالثفي عھد خاتوشیلي إال علیھا 
(30) Blasweiler, J., “Tarhuntassa”, p.43.    

 ,.Blasweiler, J :نظراءات قانونیة لمحاكمة المذنبین، امعناھا غامض، وربما كانت أجر  (٣١)
“Tarhuntassa” p.39.   



                          

٤١٨ 

ب المسافة بینھم، الرغم من قربال یقابلھ   غم أنھ شكى أكثر من مرة بأنھر شقیقھ،
، الھیبةعلى وضع مسافة بینھ وبین األخرین، إلحاطة نفسھ بھالة من  مواتللي لحرص

  )٣٢( .الملك تجاه بمھامھ اإلخالل على خاتوشیلي یجرء وعلى الرغم من ذلك لم
عمھ في  بقوةعلى علم تام  العرش كان "أورخي تیشوب"عندما اعتلى الملك و

 أطاع ،ولعلم خاتوشیلي بأن إرادة الملك بمثابة قانون ،تقلیص نفوذهلذا حاول  ،مملكتھ
وفًقا لما قالھ خاتوشیلي لمدة سبع سنوات  سلطتھ، قام بسحب عندما كل أوامره

 وبینھ تفاصیل النزاع بین تناولالذي  )٣٤("عتذاراال" عرف بنصفیما یُ  )٣٣(.نفسھ
ط ابن سقاإقدم فیھ مبررات  خاتوشیلي ، وھو مرسوم ملكي أصدرهأورخي تیشوب

جزء من خطة خاتوشیلي أنھا كانت  ادعىمبررات خیھ، واغتصابھ العرش، وھي أ
أن بعلم كان على  ما یبدو أن خاتوشیلياإللھ قد اختار لھ ھذا الطریق، وفی أنإلھیة، و

القانونیة لذا سعى لتعزیزھا من خالل التوثیق شرعیتھ غیر مستقرة من الناحیة 
 –ورخي حزب موالي أل اء بعض سكان خاتي، لوجودألنھ یتوقع استی )٣٥(.اإللھي

   )٣٦(.فیھا یشوبت
عندما "[: العرش فیقول اعتالءأخیھ في  بنافیذكر خاتوشیلي الثالث أنھ ساعد 

، لذلك، بما )الشر( ألخي لم أفعل أي شيء] احتراما... [، )]توفي(إلھ [أصبح ] أخي
في  تيافي حكم خاتي، ووضعت كل خ) ثبتھ( تأن أخي لم یكن لھ ابن شرعي، أخذ

 صالتھ ویؤكد خاتوشیلي في )٣٧(." ]اتيخ[على أراضي ] الملك العظیم[یده، ثم كان 
 حصل حیث ،"أصحابي) و( أصدقائي عني، تخلوا) ھم(و " :شعوره بالعزلة فیقول

أورخي تیشوب  كان : "، ویضیف خاتوشیليمنھمكبیر  دعم على تیشوب أورخي
أخرى لھ،  مرة التي أملكھا المدن كافة ونقل الشر لي، یصنع أن وحاول یغار مني،
  )٣٨( ."سنوات أتحمل وسبع شر، أي أفعل لم ا ألخي أنااحترامً  ،أذاللي عمل على

                                                             
(32)Blasweiler, J., “Tarhuntassa”, p.39.    
(33)Blasweiler, J., “Tarhuntassa”, pp: 31, 39.    

(٣٤)  Apology كان خطاب وربما في معبد خاتي،  وقد عثر على نص االعتذار، ةھي كلمة یونانی
الشخصي  معبوده موجھ إلىأنھ مرسوم أو ترنیمة  وفي الغالب ،التھم علىا للرد رسمي أو شرحً 

  .Blasweiler, J., “Tarhuntassa”, pp:27-28  :راجع ؛Šamuha احاموشمن   Ištarعشتار
(35) Giorgieri, M., Mora, C., “Kingship in Ḫatti during the 13th Century:Forms of Rule and 
Struggles for Power before the Fall of the Empire”, in Pax Hethitica Studies on the Hittites 
and their Neighbours in Honour of Itamar Singer, Cohen, Y., Gilan, A., Miller, J., (eds.) 
(Wiesbaden, 2010), p.137. 
(36) Beckman, G., “Hattušili III between Gods and Men”, in Studies in Honour of Ahmet 
Ünal, Sedat, E., Özlem S., (eds.),   (2016), p.69. 
(37) Beckman, G., “Hattušili III between Gods and Men”, p.70. 
(38) Archi, F., “The Propaganda of Hattusiliš III”,  SMEA 14, (1971), p.201.      



                          

٤١٩ 

الذي بدأ الحرب بأن الملك أورخي تیشوب ھو حرص خاتوشیلي على التأكید 
ضده بإرسال قوات جیشھ إلیھ، ولما كان خاتوشیلي على یقین من صحة موقفھ، فإنھ 

لتقرر في الدعوة من الُمحق أو  "نیریك"في  العاصفةعرض األمر على معبود 
 ال وھذا ،لھتھآ تضلیل حاول خاتوشیلي أن ضافترل سبب أي وال یوجد ؟ئالمخط
یمكن  ولكن ،حقیقیة تنكا اذكرھ بالصراع التي المتعلقة الوقائع جمیع أن أیًضا یعني

 الملك مع السلطة نضالھ على ألحداث) الملون( تصویره كانت روایتھ أنالقول ب
 أنھ كان ذكر الرابع تودخالیا وریثھل نص ففي مغتصبًا، خاتوشیلي كان بالطبع .الجدید
 ویمكن ،أحیاًنا معقولة روایات یقولوا أن للمغتصبین مكنیُ  ذلك مؤامرة، ومع ھناك

 أدلى قد الرابع تودخالیا أن الممكن منو ،أیًضا مضللة وثائق كتابة الشرعیین للحكام
 )٣٩(."تارخونتاشا"و اتيخ آلھة نظر في مذنًبا یصبح أن یخشى كان ألنھ الشھادة، بھذا

ّھاماِت الموجھ من خاتوش صحة مْعِرفة نَستطیعُ  ال:" Archiویقول  َكنَّ  لي،یإت األمر  ل
َّھُ  المؤكد ِن ُھ وإئتمنَھ منافسیھ ِمنْ  َحماه الذي ،مواتللينحو  باخالص تَصّرفَ  بإ ف ّ  وكل
  )٤٠( ."كبیرةَ  بمھامّ 

، ما لي وأورخي تیشوبیفي ظل الصراع بین خاتوش: وفي السیاق یأتي السؤال
  نضم إلیھ؟ھو موقف كورونتا وألي حزب ا

 أن صحیًحا كان وإذا الثاني، مواتللي بعد السلطة حول صراع ھناك كان بالتأكید
الطبیعي  منف ،الطرفین علنیًا اصراعً  ھناك یكون أن قبل سنوات سبع استغرق األمر

 ھناك یكون عندما السیما ،الصراع من المرحلة ھذه المؤامرات فياألحزاب وظھور 
 الذي الشخص اختاروا ومعظمھم الصفقات تومن ثم عقد السلطة، حول صراع

  )٤١( .للوصول إلى العرش أفضل فرصة لدیھ أن یعتقدون
ضطراب الذي صحب استیالء خاتوشیلي الثالث على العرش، وفي ظل ھذا اال

ًا موالیً كورونتا  إتخذ أرض " كملك على، لذا كافأه بتعینھ على حساب أخیھ لعمھ اموقف
 الحرب خاتوشیلي أبي، أقام ،عندما: " فیرد في اللوحة البرونزیة" )٤٢( تورخونتاشا

 الخیانة تثبت لم ولكن ، وخلعھ أبي من الملكیة،مواتللي ابن تیشوب،- أورخي على
أخذ  خیانة، أعمال أي في األحوال من حال بأي كورونتا یشارك لم .كورونتا ضد

: تودخالیا الرابع یضیفو )٤٣(،"تورخونتاشاوالدي كورونتا وجعلھ ملًكا على أرض 
، وعزلھ، مواتلليعندما اندلعت الحرب بین أبي خاتوشیلي وأورخي تیشوب ابن " 

                                                             
(39) Blasweiler, J., “Tarhuntassa”, p.32.    
(40) Archi, F., “The Propaganda of Hattusiliš III”, p.201.      
(41) Blasweiler, J., “Tarhuntassa”, pp.32-33.    

 ,.Blasweiler, J :، انظرKUR URU D U-ta-as-sa مدینة في اللوحة البرونزیة كـالكتبت  (٤٢)
“Tarhuntassa, city of  the stormgod at the Karadaǧ volcano ? ”, (Arnhem (nl)– 4 2015), p.6.   
(43) Lorenzo d’Alfonso, “The Kingdom of Tarhuntassa: A Reassessment of its Timeline and 
Political Significance”, in Proceedings of the 8th International Congerss of Hittitology 
Warsaw 2011, Taracha, P., Kapeluś, M., (eds.), (Warsaw, 2014), p.226.  



                          

٤٢٠ 

 "تورخونتاشا"ولم یكن تنصیب كورونتا على مملكة  )٤٤(."لم یقف كورونتا بجانبھ
ً عل لي أال یتمرد علیھ، السیما أنھ أثناء یى والءه لھ على قدر حرص خاتوشردا

استیالء خاتوشیلي على العرش من أورخي تیشوب كان ھناك عدد كبیر من الموالین 
لألخیر، على األقل في العاصمة خاتي، األمر الذي ربما یؤدي إلى حرب أھلیة 

، فقد یرى البعض من مواتلليلك للمخر آكورونتا ابن وانقسام خاتي نفسھا، ولما كان 
الء عرش خاتي، أن یدعموا كورونتا في عتا في مواتللينصار ومؤیدي حق أبناء أ

، أو على األقل وجوده في العاصمة خاتي سیشكل حرًجا بھاملك خاتي، إن ظل 
مستمًرا للملك الجدید، وكان مفھوًما أو ربما حتمیًا على خاتوشیلي أن یقوم بإبعاد كل 

الء خاتوشیلي العرش كان القرار األول بعد إعت أبناء الملك السابق من العاصمة، لذا
وفي أحد النصوص یتحدث  )٤٥(."تورخونتاشا"ھو تنصیب ابن أخیھ على مملكة 

ًا فيیخاتوش: " كورونتا عن تلك الحادثة قلبھ،  لي، الملك العظیم، سیدي، أنا كنت حق
أعادوني  ،لي، الملك العظیم، سیدي، وبودخیبا، الملكةیثم خاتوش... وكنت أمیًرا 

، ونصبني سیدي على أرض تورخونتاشا، ونصبتني اماتھممرة أخرى إلى اھتم
ل بِ والسؤال لماذا قَ  )٤٦( ."الملكة على أرض تورخونتاشا، ووضع لوحة معاھدة معي

  بھذه المملكة وما ھي أھمیتھا؟
  :Tarḫuntaš مملكة تورخونتاشا

لقبول  یسئتورخونتاشا إلى عدة أسباب كانت الدافع الر ترجع أھمیة مملكة
  :كورونتا بھا، وانحیازه لعمھ ضد أخیھ، ویمكن عرض تلك األسباب كالتالي

 النقوش تشیرو )٤٧(.لألناضول الجنوبي الساحل امتداد على تقع :الموقع الجغرافي)أ(
 أراضيإلى أن  - )قونیة( مرام في - الحدیثة "حتیب" في اكتشفت التي الھیروغلیفیة
التي عقدھا  المعاھدة وتشیر ،وكابادوكیا لیكاونیا إلى شماًال  امتدت تورخونتاشا

 التي واألنھار، القرى من الكثیر ھا علىئاحتوا إلىكورونتا مع  خاتوشیلي الثالث
  ).٣شكل ( )٤٨( .كورونتا حكمھا
 غرب وشمال جنوب التجارة طرق بین ااستراتیجیً  تورخونتاشاوكان موقع  

 إلىالتي تصل  التجارة طرق یعیق أن تورخونتاشا لملك الممكن منو ،األناضول
  )٤٩(.وویلوسا أورا موانئ في التجارة منع طریق عن اتيخ العاصمة

                                                             
(44) Luraghi, S., Hittite, p.39. 
(45)Bryce, T.,The Kingdom of the Hittite, p. 270; Singer, I.,“The Fate of Hattusa”, pp: 401-2. 
(46) Beckman, G., “Rev. of Otten (1988b)”, WO 20/21, (1989-90), p.291. 
(47) Bryce, T., Handbook of The Peoples and Places, p.690.    

ا للمعاھدات التي عقدھا كورونتا مع خاتوشیلي الثالث أو للمزید عن حدود مملكة تورخنتاشا وفقً  (٤٨)
 Melchert, H., “The Borders of Tarhuntassa Revisited”, in Belkis Dinçol :انظر تودخالیا الرابع

ve Ali Dinçol'a Armağan VITA. Festschrift in Honor of Belkis Dinçol and Dinçol, A., 
Alparslan, M., Doğan-Alparslan M., Peker, H., (eds.) (Istanbul, 2007), pp: 507-513.       

(49) Blasweiler, J., “Tarhuntassa”, p.8.    



                          

٤٢١ 

من ضمن األسباب التي جعلت كورونتا یقبل  :أحد عواصم المملكة الحیثیة)ب(
، الثاني مواتلليالملك عھد  بتورخونتاشا أنھا كانت عاصمة المملكة الحیثیة خالل

لألسباب دینیة تتعلق بإخالصھ بنقل العاصمة من خاتي إلى تورخونتاشا، الذي قام 
   )٥١( .باإلضافة إلى أسباب سیاسیة واستراتیجیة )٥٠(،إللھ العاصفة

 تورخونتاشا إلى خاتي من الثاني مواتللي قبل على كل حال فإن نقل العاصمة من
واالنشقاق  االنقسام بدایة إلى فھي إشارة ،)دینیة أو األسباب سیاسیة كانت سواء(

  .كما سیتبین أدناه )٥٢(.تورخونتاشا و خاتي بین المستقبل في األسري
  :دور كورونتا خالل عھد الملك خاتوشیلي الثالث

ًا -مما سبق یتضح أن كورونتا كان لھ دوًرا داعًما لعمھ، واكتفى بمملكة  -مؤقت
وخالل عھد الملك خاتوشیلي  ،حیثيمھًما في الشأن ال كان لھ دوًراتورخونتاشا والتي 

  . وارتبط معھ بمعاھدة )٥٣( ."الملك القوي" الثالث وصف كورونتا بأنھ 
  :تیشوب –معاھدة ألمي 

ألمي  المدعو مع تحدید شخصھھي  الجدلأثارت بكورونتا و المتعلقةاألمور من 
 مجھول حیثي وملك ،تورخونتاشا ملك لمي تشوب،أ بین معاھدة فوجود ،تیشوب

 قبل تكون ثم ومن خاتوشیلي الثالث، إما أن یكون ،العلماء بعض ختلف حولھالھویة، ا
 المعاھدة وضع ثم ومن ،نفسھ تودخالیا ھو ھأن أو كورونتا، مع الرابع تودخالیا معاھدة

   )٥٤(.البرونزیة الوقت الذي نقش فیھ اللوح تلي فترة في ألمي تیشوب مع
ن كورونتا الذي نصب من قبل إأنھ تودخالیا حیث  Van den Hout یرى

ومن ثم عقد  ،خاتوشیلي الثالث كان ال یزال على قید الحیاة حتى عھد الملك تودخالیا
لمي تیشوب ھو وریث أیكون  وبھذا ،اللوح البرونزي قشت علىمعھ معاھدة التي نُ 

                                                             
ًا ،Tarhunt(a)ھي مدینة إلھ العاصفة كانت مدینة تورخونتاشا  (٥٠) أن  االعتذارنص ل ووفق

ھ لھذا صلوات إللھ العاصفة، وتم العثور على لإلبتھال نتقل إلیھا،ھو الذي ترك خاتي وا مواتللي
 أجل خطوة من أن نقل العاصمة كان Singerیعتقد وإخالصھ الشدید لھ،  تظھر والتي ،اإللھ

، مثلما قام أخناتون بنقل العاصمة إلى تل العمارنة من أجل عبوده إلھ العاصفةاالصالح الدیني لم
 Das Bild der , Die Apologie Hattusilis III, , H.Otten:، انظراصالحھ الدیني لعبادة آتون

epa ḫDanu“I.,  Singer,; p.11 ,)Wiesbaden 1981(. Otto Harrassowitz Verlag, Überlieferung
and Kurunta,” pp: 599-600; Singer, I., Hittite prayers, (Atlanta, 2002), p.80 ff; id, “The 

failed reforms of Akhenaten and Muwatalli,” p.37.                        
 كانتو، األدنى الشرق أنحاء جمیع في العواصم تأسیس من مسبوقة غیر موجة كان ھناك (٥١)

كانت ف ،المملكة بشتى أنحاء اتصاًال  وبالتالي كانت أكثر المملكة، منتصف في العاصمة الجدیدة تقع
 Bilgin, R., Bureaucracy and  :راجع؛ حائط الصد األول للھجمات المبكرة لشعوب البحر

Bureaucratic Change in Hittite Administration, (PhD, University of Michigan, 2015), p.64.   
(52) Symington D., “Hittites at Kilise Tepe”, in La Cilicie: espaces et pouvoirs locaux (IIe 
millénaire av. J.-C. – IVe siècle ap. J.-C.). Actes de la Table Ronde d’Istanbul, 2-5 
novembre 1999. Eric J., Dinçol, A., Durugönül, S. (éds.), (Istanbul, 2001), p. 174.    
(53) Bryce, T., The Kingdom of the Hittite, pp: 268, 270. 
(54) Mora, C., “Kurnnta, Prince”, in Studi e Testi I (Florence, 1998), p. 85. 



                          

٤٢٢ 

بینما یقترح  ،نھ ھو الذي عقد المعاھدة مع الملك تودخالیا الرابعأو ،كورونتا
Guterbocks  أن ھناك العدید من االسماء المزدوجة لالمراء السیما خالل المرحلة

ًا ،ةحیثیال المتأخر من العصر االمبراطوري للمملكة  نظریة" بـ یسمى لما ووفق
ألمي تیشوب،  شخص نفس كان كورونتا فإن )٥٥(الحیثیین للملوك" المزدوجة األسماء

 ملك على نصب أن وبعد األمیًرا، عندما كانألمي یتشوب  حیث إنھ دعى
منذ أن  كورونتا یعرف خاتوشیلي كان ولما )٥٦( .كورونتا اسم اعتمد تورخونتاشا،

 عند حتى المألوف لدیھ، السمل ھاستخدام أن یستمر في الطبیعي من فكان كان طفل،
 السمین العادي غیر التداخل تفسیر یمكن الطریقة ، وبھذهتورخونتاشا ملك تنصیبھ

  )٥٧(.واحدة وثیقة في الرجل لنفس
وقد عقد خاتوشیلي الثالث تلك المعاھدة لضمان والء كورونتا وضمان عدم تدخلھ 
في نزاع مع أبناءه على العرش، وحتى ال یكون ھناك أي مبرر لتمرده للمطالبة في 

أنھ جعل ملك نتا، منھا وزات لكورتقدیم العدید من االمتیاب قاملك بعد أبیھ؛ حقھ في المُ 
قدم لھ العدید من التنازالت عند تقدیم بعض الواجبات لك تورخونتاشا في أبناءه، كذ

ًا الضرائب مثل دفع الرسوم أو  والتي غالبًا ما تكون ذات طابع دیني، والتي مثلت عبئ
كل ھذه األمور تمت  )٥٨(.على كاھلھ، وألغى بعض مھام الحامیة، وأعاد نشر قواتھا

نا، جاللتي، منح ألمي أھكذا : " وجاء بھا .تیشوب -عرفت بمعاھدة ألمي معاھدةعبر 
، الحدود التي قمت بتعینھا أعطیتھا لھ، وقد نقشت تورخونتاشاتیشوب، ملك أرض 

  )٥٩(."ذلك على لوحة حدیدیة
المناطق حول  ا في بعضا مھمً وخالل عھد خاتوشیلي الثالث كان لكورونتا دورً 

المرسلة  Tawagalawaفي غرب المملكة الحیثیة، فظھور اسمھ في رسالة  "لوكیا"
یشیر إلى اشتراك  -)٦٠(ربما أخو الملك – Aḫḫiyawaمن خاتوشیلي إلى ملك 

كورونتا في إخضاع بعض المناطق في غرب المملكة على غرار الدور الذي قام بھ 
نالھا كورونتا حتى أصبح ملوك كركمیش في سوریا، مما یشیر بقوة إلى المكانة التي 

  )٦١( .مساوي لنفس مكانة ملوك كركمیش
  :نتقال العرش إلى تودخالیا الرابعدور كورونتا في ا

 الملك أنھي  ةحیثیال المملكة القاعدة األساسیة في نظام وراثة العرش في كانت
 فال ،األكبر ابنھ شیرث العر یكن شرًطا أن لمو ،خلیفتھ سیصبح من الذي یقرر وحده

                                                             
تیشوب،  -شاري: موتلي :مثل الذین حملوا أسماء مزدوجة ینحیثیلملوك الھناك العدید من  (٥٥)

كاشوخ ملك  يشار: شاروما، واألمیر ماسیلي شاري: أورخي تیشوب، تودخالیا :الثالثمرشیلي 
  .Gurney, O. R., “The Treaty with Ulmi-Tešub”, p.20 :؛ انظركركمیش

(56) Mora, C., "Kurnnta, Prince, p. 86. 
(57) Gurney, O. R., “The Treaty with Ulmi-Tešub”, pp.13-14, 21. 
(58) Bryce, T., The Kingdom of the Hittite, p. 271. 
(59) Gurney, O. R., “The Treaty with Ulmi-Tešub”, p.14. 
(60) Hoffner, H.A., Letter from the Hittite Kingdom, (Atlanta, 2009), p.296 ff. 
(61) Bilgin, R.T., Bureaucracy and Bureaucratic Change in Hittite, pp:64-65.    



                          

٤٢٣ 

 خالل قراره یریغ أن الممكن منو ،التقلید ھذا مثل إلى شیریُ  قانون أو نص یوجد
"  األكبر ابنھ یولي أن قرر الثالث خاتوشیلي في بدایة عھدف ،أراد إذا حیاتھ،

ُ و ،لھ وریثك  Nerikkaili"نیریكایلي   الحق وقت وفي ،"Tuhkantiتوكانتي "بـ قبل
 أن ومن الجدیر بالذكر ،كوریث لھ الرابع تودخالیا ابنھ یولي أن خاتوشیلي قرر

  )٦٢( .القرار ھذا بعد توكانتي لقب ظل یحمل نیریكایلي
ن خاتوشیلي الثالث كان یدرك تماًما المشاكل إ وللوقوف حول أسباب ھذا التغیر،

التي تواجھ، السیما أنھ عندما استولى على العرش من أورخي تیشوب كان في 
سنة أي أنھ توفي في السبعینیات من عمره،  ٢٥واستمر لمدة  ،الخمسنیات من عمره

، أقل بطبیعة الحالفي السنوات األخیرة كانت  ئولیةمسالقدرتھ على تحمل فلذا 
ھ على وراثة العرش األمر الذي أثار تخوفوالمشاكل مستمرة في الداخل والخارج، 

ًا، وأحفاد  تھ، إال أن یترقبوا مو مواتلليمن بعده، فأورخي تیشوب مازال حًرا طلیق
حدث ھو وجود كورونتا الذي كان یثیر مخاوفھ باستمرار، فإذا لھ أكثر إزعاًجا األمر 

 ابن أخیھلتدخل سیؤدى بطبیعة الحال إلى فوضى، ربما تسمح  نزاعات داخل أسرتھ
خاتوشیلي،  یدور في خلدكل ذلك كان  )٦٣( .خرج الُملك من عائلتھ، ومن ثم سیالقوي

  .رأي كورونتا في وریث العرش على معرفةلذا حرص 
دور كورونتا كعامل مھم ومؤثر في قرار خاتوشیلي، وتشیر األدلة بقوة إلى 

فیشیر اللوح البرونزي إلى العالقة الشخصیة التي جمعت بین كورونتا وتودخالیا، 
قبل أن " :دروحیث  )٦٤(،والتي جعلت كورونتا یعلن صرًحة الوالء والدعم لتودخالیا

على  اوأقسم ،أصدقاء وكورونتا تودخالیا اآللھة جعلت الملك، تودخالیا یصبح
كولي  نیریكایلي البعض، ولكن في عھد أبي عندما وضع أخي األكبر امبعضھ حمایة
تحت نظر الملك، ولكن كورونتا بالفعل أظھر لي  لم أكن ، كنت حتى ذلك الوقتعھده

لم یضعك والدك على العرش، ففي  إذا: " وأعطاني ھذا القسم الشخصي الوالء، 
كون الخادم سأأي موضع سوف یضعك أبیك، سوف أكون موالي لك فقط، و

ك العالقة الوثیقة بین ابنھ لولما كان خاتوشیلي على إدراك تام لت )٦٥( ،"الموالي
وكورونتا، وجد أنھا ستوفر على المدى البعید أقوى ضمانھ الستمرار الملكیة في 

  )٦٦( .عائلتھ
حجم التحدیات التي ستواجھ، بعلم تولى تودخالیا الرابع العرش كان على وعندما 

یُلقي فعلى سبیل المثال كان یمین الوالء الذي فرضھ تودخالیا الرابع على األمراء، 

                                                             
(62) Blasweiler, J., “Tarhuntassa”, p.30, id, “The TARTĒNU, the GAL.MESEDI and the 
Tuhkanti”, p.7.    
(63) Bryce, T., The Kingdom of the Hittite, p. 293. 
(64) Bryce, T., The Kingdom of the Hittite, p. 272. 
(65) Beckman, G., Hittite Diplomatic Texts, (Atlanta.1996), p.118 (no. 18C). 
(66) Beal, R.H., “Kurunta of Tarḫuntašša and the Imperial Hittite Mausoleum: A New 
Interpretation of the Bronze Tablet”, AS.43, (1993), p.32. 



                          

٤٢٤ 

من الذي ساد القصر بسبب الصراعات اآلغیر ناخ المُ  على بشكل كبیر الضوء
من شأنھا ضمان بقاءه على الملك داخل لذا اتخذ عدة خطوات كان  )٦٧( .الداخلیة

كولي عھده، وأصدر مرسوًما یضمن فیھ حق  نیریكایلي ھعائلتھ، حیث أعاد أخی
نائبھ في كركمیش في ممتكاتھ، وسعى للتفاوض مع أبناء  "شركوشوخ"بناء أأحفاد 

سرتھ لدعمھ أو على أأورخي تیشوب، وبالتالي قدم تودخالیا الرابع حسن نوایاه تجاه 
  )٦٨( .األقل القبول بھ

  معاھدة تودخالیا الرابع مع كورونتا
 كل الخطوات السابقة كانت إلظھار حسن النیة، ولكن مصدر الدعم األساسي

كان قائًما على كورونتا، والذي حرص على تقدیم  واعتماد تودخالیا الرابع الرئیس
  )٦٩( .نزيود معھ معاھدة سجلت على اللوح البركل االمتیازات لھ، فعق

 فرضت التي ،تورخونتاشاضریبة  تفقدأ كنت جاللتى، ،عندما" :المعاھدة فتذكر
 الحامیة واجبات أن یعلنثم  )٧٠(،"ھایتحمل ال ،ةمفرط تكان ،تورخونتاشا ملك على
في  ھالیا لنھر العسكریة والوحدات العربات إن" : خاتوشیلي قبل من ألغت قد كانت

 تم خاتوشیلي وأبي لك، بالنسبة خاتي في اإلدارة اوضعتھ يالت األرض السفلى
  )٧١(."الحامیة واجبات تقدم أن القوات من یطلب لن ،جاللتي ،كل ھاتحویل

 عن تنازلال االمتیازات منھا وفي ھذه المعاھدة منحھ تودخالیا العدید من
ختیار خلیفتھ في تورخونتاشا، واألھم من ذلك أنھ اعترف بھ الضرائب، ومنح حریة ا

نائب الملك في سوریا، والملك الثاني بعد الملك العظیم في  لبوصفھ ملك یعادا رسمیً 
بن عمھ لدوره الداعم لھ، لذا فلن لمنح كانت تقدیًرا من تودخالیا الكل ھذه ا )٧٢(.خاتي

إلى الملك رعمسیس الثاني لطلب  تودخالیا نعجب عندما مرض كورونتا أرسل
أرسلت الكاتب ، لقد أتعلم" : في رسالة من رعمسیس الثانيفاألطباء من أجلھ، 
، ھو تارخونتاشاإلعداد األدویة من أجل كورونتا، ملك أرض  والطبیب باریاماحو

كورونتا، ضع إلیك،  یصلن أ، وبمجرد عد جمیع األدویة كما طلبت في رسالتكسیُ 
، الذین بیبین، وأرسل الطحتى إعداد األدویة لھ في عھدتھملك أرض تورخونتاشا، 

                                                             
(67) Giorgieri, M., Mora, C., “Kingship in Ḫatti”, p.139. 
(68)  Bryce, T., The Kingdom of the Hittite, p. 302. 
(69) Otten, H., Die Bronzetafel aus Bogazkoy: Ein Staatsvertrag Tuthalijas IV. (Studien zu 
den Bogazkoy-Texten, Beiheft 1), (Wiesbaden: O. Harrassowitz, 1988). 

إلى  تيجالل عندما وصل: "فس الحدثیذكر ن KBo IVھناك نص مقابل لھذه الفقرة في  (٧٠)
وب ش، أعطت أللمي تتيجالل ا،، ال تتحملھةمفرطالضرائب ت ، رأیت المعاھدة، وكانتورخونتاشا
ربما ھذا اللوح  ،"لقد أدرجت على قرص الحدید ... التي وضعتھا لھ، الحدود تورخونتاشاملك أرض 

 Theo P. J., van den Hout, “A Chronology :، انظرھو مسودة للمعاھدة لذا كتبت على لوحة حدیدة
of the Tarhuntassa-Treaties”, JCS  41/1 (1989), p.107.     

(71) Gurney, O. R., “The Treaty with Ulmi-Tešub”, p.15. 
(72) Collins, B., The Hittites and their world, (Atlanta, 2007), p.66.   



                          

٤٢٥ 

وعلى الرغم من العالقات الودیة، وكل التحذیرات الواردة  )٧٣( ."...تاكانوا مع كورون
مما  )٧٤(في المعاھدة الموقعة بینھما، لم یمنع ذلك أن یحمل كورونتا لقب الملك العظیم

  .كورونتاشخصیة أدى إلى مزید من الجدل حول 
  !؟متیازانقالب أم ا": الملك العظیم"لقب 
، ویظھر علیھا صورة )٧٥(HATİPطلق علیھا لوحة عثر مؤخًرا على لوحة یٌ     

: )٧٦(حمل قوس ورمح، وعلیھا نقش ھیروغلیفيیغطاء مخروطي و یرتديشخصیة 
) ١شكل( )٧٧(،"، الملك العظیم، البطلمواتلليكورونتا، الملك العظیم، البطل، ابن " 

 ختاماأل طبعات من وعشرات مختلفة وصف بالملك العظیم، أختام ثالثة إلى باإلضافة
كما حمل لقب البارنا أو ) ٢شكل( )٧٨(.خاتي في الملكیة المحفوظات في عثر علیھا

  )٨٠( .مثل ملوك حاتي )٧٩(Labarnas.تابارنا 
   :حول تفسیر ھذا النقش، وانقسموا إلى فریقین نحثوإختلف الباوقد 
خالل  منكورونتا أن یذھب ھذا الفریق إلى  :تودخالیاانقالب على : األولالفریق 

 ھذا وعلى الثاني، مواتللي الملك ابن كان ألنھ أصبح ملك خاتي، قراءة ھذا النقش
 ابن یعتبر الذي الرابع، تودخالیا عمھ ابن من العرش في الحق یرى أن لھ النحو

 من أورخي تشوب الثالث، والذي خلع أخیھ األكبر مغتصب العرش، خاتوشلي

                                                             
، ١ید على، طل عظماء الملوك في الشرق األدنى القدیم، ترجمة رفعت السئرسا: تریفور برایس (٧٣)

 Theo P. J. van den Hout, “Kurunta und die Datierung einiger؛ ٢٠٦، ص٢٠٠٦القاھرة، 
hethitischen Texte”, RA.78/1, 1984, p.90.  

(74) Bahar, H., Çay, T., İscan, F., “The land and city of Tarhuntašša geodetic researches 
around it”, XXI International CIPA Symposium, 01-06 October 2007, (Athens, 2007), p.2. 

قونیة، واستمر التنقیب في ھذا  كم جنوب١٧ مرام في حتیب قریة في م١٩٩٤ عامعثر علیھ في  (٧٥)
ھ ن یشیروا إلى أنیمما جعل بعض االثری ،م، وتم اكتشاف قلعة في ھذا الموقع٢٠٠٧عام  حتىالمكان 

 Bahar, H., Çay, T., İscan, F., “The land and city of :، راجعتورخونتاشاموقع لمدینة 
Tarhuntašša”, p.1-2.  

(76)Dinçol, A.,“The Rock Monument of the Great King Kurunta and Its Hieroglyphic 
Inscription.” in Acts of the IIIrd International Congress of Hittitology. Çorum, September 
16–22, 1996, Alp S., Süel A., (eds.), (Ankara, 1998), p. 159ff. 
(77) Neve, P.J., “Die Ausgrabungen in Bog˘azko¨y-Hattusa 1986”, AA.3, (1987), p.403. 
(78) Yakar, J., “The Archaeology and political geography of the lower land in the last 
century of the Hittite empire, Some Observations on Anatolian Cultures”, in Compiled in 
Honor of Armağan Erkanal, ed , Çınardalı-Karaaslan, N., Ayşegül A., (2014), p.502; 
Ensert, H., Is the small god figure in the seal impression of Tudkhaliya IV, RS 17.159, 
Murshili II?, Anadolu / Anatolia 30, (2006), p.101.   

   :ة القدیمة؛ انظرالدول ھو لقب حملھ العدید من الملوك الحیثین منذ عصر (٧٩)
Blasweiler, J., Tabarna/Labarna of Hattusa a personal name? The throne-goddess of the Sea 
called him: king (the) Tabarna. the interpretation of Tabarna/Labarna in the Hittite 
Kingdom, (Arnhem (nl) 2013 – 1), pp: 1-12. 
(80)Fred, C.W., “Kuruntas: A Recollection of the Relevant Data, Historische 
Sprachforschung Historical Linguistics”, Bd. 128 (2015), p. 304. 



                          

٤٢٦ 

 من عمھ ابن لخلع یخطط كان أن كورونتا البعض یشیر لذلك، ونتیجة. العرش
 قطعتو كورونتا، تودخالیا مع معاھدة بعداالنقالب تم و )٨١(."انقالب" بـ العرش

 الھیروغلیفي النقش یفسر وجود وھذا ي،اتخ في النظام مع صالتھا تورخونتاشا
 العظیم الملك ابن العظیم، الملك"لقب ب اكورونت لقب فیھ والذي قونیة، من بالقرب
 عالمة بمثابة النقش كان ھذا التي تحمل الصخرة أن وجود Bryceویرجح  ،"مواتللي
 وفاة بعد حدث ھذا اإلنقالبا أن كما یرجح أیضً  )٨٢(.المنفصلة للمملكة حدودیة
  )٨٣(.قضیتھ بعد وفاتھ تولى قد كورونتا أنو تشوب، -أورخي

 قاد ھذا الرأي إلى أنھیذھب أصحاب وكان علیھ أخذ العرش بالقوة، ولكن متى؟ 
انقالبھ بعد حملة تودخالیا الرابع الفاشلة على أشور، ووجدھا كورونتا الفرصة 

ا لرأي  ً ُ  Neveالمناسبة لذلك، ووفق شیر إلى تدمیر أجزاء من أن الشواھد األثریة ت
سیما الجدران وحواجز المعابد خالل عھد تودخالیا الرابع، وإذا كان تفسیر خاتي، ال

الشواھد صحیح فربما حدث ذلك خالل نزاع مسلح بین قوات كورونتا والموالین تلك 
لتودخالیا، إال أن تودخالیا استطاع بعد فترة قصیرة من استعادة عرشھ وإعادة بناء 
المدینة، لذا فإن الشواھد األثریة والسجالت المكتوبة عن ھذا الحدث نادرة، أو ربما 

قام وھا اسم لكورونتا، سجالت التي یوجد ببعد سقوط كورونتا تم شطب جمیع ال
ید في خاتي، حتى تم اكتشافھا عام تحت رصیف شُ بإخفاء اللوحة البرونزیة تودخالیا 

   )٨٤(.لألبد غرضھ أن یخفي كل أثر یربطھما ، وكانم١٩٨٦
تودخالیا، والذي ویقترح أخرون أن استیالء كورونتا على العرش بعد موت 

    )٨٥( .د موت كورونتابع )م.ق ١٢٠٧-١٢٠٩( الثالثأوروندا استعاد العرش ھو 
ربما أعطى تودخالیا  Bryceفیما بعد، فیذكر  تورخونتاشابأما عن عالقة خاتي 

بدال من  تورخونتاشاتیشوب، كحاكم على  لميأالثاني  مواتلليالرابع لالبن الثالث ل
كورونتا ھو اسم لمي تیشوب، ولكن إذا ما كان أ عرفت بـ كورونتا، وعقد معاھدة

أعلنت االنفصال  تورخونتاشالمي تیشوب، فاألمر یصبح معقد، ومن المحتمل أن أل
ا وفقً  -)؟- ١٢٠٧(شوبیولوما الثانيفي عھد ف )٨٦(.اتيخعن الحیثین وأعلنت العداء ل

لمعاقبتھا للتخلي عن خاتي خالل  تورخونتاشاد حملة ضد قا - SÜDBURGلنقش 
أن بعد ھذه الحملة إنتقلت  Bryceلـ ا لدراسة أخرى ووفقً  )٨٧( .عھد تودخالیا الرابع

                                                             
(81) Fred, C.W., “Kuruntas: A Recollection of the Relevant Data”, p. 299. 
(82)Bryce, T.,“The Eternal Treaty from the Hittite perspective”, BMSAES 6, (2006), pp:9-10. 
(83) Bryce, T., The World of the Neo-Hittite Kingdoms, p.28. 
(84) Neve, P.J., “Die Ausgrabungen in Bog˘azko¨y-Hattusa 1986”, AA.3, 1987, p.403; Bahar, 
H., Çay, T., İscan, F., “The land and city of Tarhuntašša”, p.3. 
(85) Bryce, T., The Kingdom of the Hittite, p. 320. 
(86) Bryce, T., The Kingdom of the Hittite, p. 321. 
(87) Giorgieri, M., Mora, C., Kingship in Ḫatti, p.145. 



                          

٤٢٧ 

بناء الملك مورشیلي أحد أفھو حد تلك النقوش ا ألوفقً  - "خارتابو" إلى  تورخونتاشا
  )٨٨( .الذي یعرف من ثالث نقوش ھیروغلیفیة -)خي تیشوبأرو(الثالث 

ن ھذا أ من یرىھناك : الرابع امتیاز من تودخالیایرى أن ھذا اللقب : الفریق الثاني
ال یوجد أي سبب "  :أنC., Mora و ,M.,Giorgieri یذكر ف، نقالب لم یحدثاال

 الو )٨٩( ."ةحیثیال انقالب كورونتا أو أنھ حكم كملك للمملكة فكرة عقالني یكفي لدعم
 وتربوا العمر نفس في كانا تودخالیا وكورونتا بأن االنطباع یتجنب أن یمكن للمرء

 الثالث عشر القرن سبعینیات أواخر في كورونتا فربما ولد ،أصدقاء أصبحواو ا،معً 
  )٩٠( .تودخالیا مثل اتمامً  المیالد، قبل

الذي استخدمھ كورونتا  "الملك العظیم"أن لقب  Singerوفي نفس اإلتجاه یقترح 
ة واغتصاب حیثیات صلة باحتالل عنیف للعاصمة اللیس من الضروري أن یكون ذ

على قدم المساوة وبحذر شدید، حتى أن  وتورخونتاشااتي خالملك، وقد تعامل ملوك 
النصوص المعاصرة لنفس الفترة في نصوص أوجاریت لم تذكر أي توتر بین خاتي 

تشیر نصوص أوجاریت إلى مرور تجار خاتي عبر إقلیم ف ،تورخونتاشاو
 ابن من ما حد إلى اخائفً  كان تودخالیا أن ویبدو ،إلى میناء أورامتجھة  تورخونتاشا

، اجدً  الكبیرة واالمتیازات األلقاب من بالعدید استرضائھ حاول أنھو كورونتا عمھ
 عظیم ملك مجرد یكن لم كورونتا بأن ؛مختلف استنتاج إلى تقودنا قد األدلة ھذه كلو

ھذا ولكن منح  اتي،خفي  العظیم الملك قبل من مضض على" العظیم الملك" یدعى
  )٩١(.اللقب من تودخالیا بشكل شرعي تماًما

 مع خاتوشیلي الثالث وتودخالیا الرابع، كورونتا معاھدة كما تجدر اإلشارة إلى أن
 ،وكركمیش تورخونتاشا ملوك بین المركز في المساواة یكرس شرط على تحتوي

مقارنة  خالل من أفضل الذي حملھ كورونتا بشكل" الملك العظیم"تفسیر لقب مكن ویُ 
 خالل وذلك من ،كركمیش لھ في المعاصر الملك مكانة مع تورخونتاشاملك  مكانة
 من اكتسبوھا التي واالستقاللیة للملوك المتزایدة القوة ألقابھم التي تعبر عن فحص
  )٩٢(."ةحیثیال لمملكةا"وھي  اإقلیمیً  علیھم المھیمنة السلطة

 أن الملوك األول، شوبولیوما عھدمنذ  المتوفرة والسجالت الوثائق جمیع تشیر
 لملكل إعتبروا كنواب الذین كركمیش، ملوك مع طیبة عالقات على واحافظ ونحیثیال

                                                             
(88) Bryce, T., “The Secession of Tarhuntašša,” FsKošak, (2007), p.127. 
(89) Giorgieri, M., Mora, C., “Kingship in Ḫatti”, p.139. 
(90) Fred, C.W., “Kuruntas, p. 303. 
(91) Singer, I., “Great Kings of Tarbuntassa”, SMEA 38 (1996), pp: 64-5; id,  “A Political 
History of Ugarit”, in Handbook of Ugaritic Studies, Handbuch der Orientalistik, W. G. E. 
Watson and N. Wyatt (eds.), Abt. 1, DerNahe und Mittlere Osten: Bd 39, (Leiden, 1999), p.661. 
(92) Mora, C., “On Some Clauses in the Kurunta Treaty and the Political Scenery at the End 
of the Hittite Empire”. In Hittite Studies in Honor of Harry A. Hoffner Jr. on the Occasion 
of his 65th Birthday, eds.G. Beckman, R. Beal & G. McMahon. Winona Lake, IN: 
Eisenbrauns, 2003, pp: 290-1. 



                          

٤٢٨ 

 ولیس من المعاھدات، السوریة، وارتبط الطرفین بالعدید من ونالشئ إدارة في حیثيال
 مقارنتھمإذا ما تم  ینحیثیال الملوك لھم منحھا التي االمتیازات تفاصیل معرفة الصعب
في  ترد التي خاصة - المسألة بھذه یتعلق ما كل لكن ،تورخونتاشا ملوك بمكانة

 لملوك ینحیثیال الملوك یعطیھا التي األھمیة على یشھد - اریتأوج نصوص
 عن مختلف وبشكل ،السوریة المنطقة في كبیر بشكل سلطتھم زادت الذین كركمیش،

 من لیس األناضول ملوك منحھاالتي  االمتیازات ھذه أن یبدو ،تورخونتاشا حالة
  )٩٣( .ملوك خاتي محددة سلكھا سیاسیة استراتیجیة من كجزء ولكن الخوف
 أرشیفات من والتي تأتي KBo1.28بھذا األمر  یتعلق فیما مةمھ وثیقة أول
 لشقیقھ ،)م.ق ١٢٩٥ -١٣٢١( الثاني رشیليوم والتي یعترف ،يبوغازكاو/  خاتوشا
 الھرمي التسلسل داخل بوضعھ وورثتھ، كركمیش، ملك ،"بیاسیلي" األكبر

ثالث تلك الوثیقة تظھر  ومن ثم ،مباشرة نفسھ العظیم الملك تحت اإلمبراطوري،
 ملك) ٢( العھد، وولي العظیم الملك) ١(:مستویات في التسلسل االمبراطوري

 یُمنح كان الذي ،"بطلال" لقب كركمیش ملك أعطيو ،آخرون ملوك) ٣( كركمیش،
 الثاني شوبیولیوما حیثيال الملك بین المعاھدة وكذلك في، ینحیثیال للملوك فقط

 مركز في المساواة على للنص الجزء المتبقي یشھد ؛كركمیش ملك "تالمي تیشوب"و
، ویدعم االتفاق في المستوى نفس على الملكین من كل حیث وضع أسماء كین،المل

 كركمیش ملك والتي تذكر لقب ،كركمیش من الھیروغلیفیة نصوصذلك ما ورد في ال
  )٩٤(".العظیم الملك" باعتباره

ھدة المعا أن ، فنجدتورخونتاشاكركمیش، ولتطبیق ذلك على  ھذا بالنسبة لمكانة
ّا في الشمس إلھة ":على تنصبین تودخالیا وكورونتا   وإلھ Arinna )٩٥(أرین

 من أرض الملك یأخذ الذي من خاتي أرض ملكیة تسلب سوف خاتي في العاصفة
 تسبقھا تلك الفقرة أن لالھتمام المثیر ، ومن"... كورونتا ذریة عن بعیدًا تورخونتاشا

 اوفقً و المعاھدة، تضمن التي اآللھة إلى اإلشارة مع والبركات، اللعنات تناولت فقرة
حیث توجھ  العظام؛ ینحیثیال الملوك على اللعنات توجھ ال التابعین، معاقبة لمعاییر

 على عقابیة أحكام الموقعین على المعاھدة، فوجود لكال التكافؤ معاھدات في فقط
 اعتبر كورونتا أن إلى بوضوح یشیر" صریحة" معاھدة شكل لھ نص في خاتي ملوك

  )٩٦( .حیثيال للملك نفسھ مساوًیا

                                                             
(93) Mora, C., “On Some Clauses in the Kurunta Treaty”, p.291. 
(94) Mora, C, “On Some Clauses in the Kurunta Treaty”, pp.291-292. 

(٩٥)  URU A-ri-in4-na : ھو اسم لمدن عدیدة قامت في األناضول، وذكرت في العدید من النصوص
ثیة، وكانت مدینة الرئیسیة لعبادة إلھة الشمس زوجة إلھ العاصفة، وكانت إحدى المراكز الدینیة یالح

خالل رحالتھ الدینیة السنویة،  بقیم بھا متلك قصرً ملكة الحثیة، وكان للملك الحثي یالمھمة في الم
  Burney, Ch.,  Historical Dictionary of Hittites, (USA,2004), p.28 ff  :راجع

(96) Mora, C., “On Some Clauses in the Kurunta Treaty”, p.293. 



                          

٤٢٩ 

تورخونتاشا ل كبیرة تنازالتوردت  كورونتا، تودخالیا الرابع مع معاھدةفي 
 معھا على قدم المساواة والتكافؤ، ولذلكخاتي بالمقارنة بالفترات السابقة، وتعاملت 

 ملك مع ومساواتھ تورخونتاشا ملك بقوة االعتراف ھذا ضوء في المستغرب من لیس
 ناكوما  ،خاتيفي  العظیم الملك مع المساواة قدم على بھ امعترفً  كان الذي كركمیش

 ظروف ظل في ذلك كان إذا إال ،"العظیم الملك" لقب یستخدمأن  تورخونتاشا ملكل
  .معینة، أجبرت تودخالیا على اإلعتراف بذلك

 - اتيخ( ةحیثیال الممالك أھم بین السلطة عالقات بناء إعادة محاولة ختام وفي   
 :آخرین سؤالین حول المالحظات بعض إضافة یمكن ،)تورخونتاشا -كركمیش

 ؟تورخونتاشا ملك فعل كما" العظیم الملك" لقب كركمیش ستخدم ملوكیلم  لماذا )١(
   كورونتا؟ عھد بعد مباشرة اتيوخ تورخونتاشا بین العالقات طابع ھو ما) ٢(

 ُمنح -ملك كركمیش – إني تیشوب أن الغریب من إنھ األول، للسؤال بالنسبة أما
 الوثائق من العدید في للقب أثر وال یوجد ین،حیثیال الملك قبل من" العظیم الملك" لقب

 وال تعرف تكن لم التي السوریة بالتقالید امرتبطً  األمر ھذا یكون وقد ،إلیھ المنسوبة
 ویمكن ،أراضیھا داخل عظیمین ملكین وجودب اجدً  محدودة لفترات إال رفتتع

 في..." )اسم البلد( كذا البلد ملك" لقب استخدام عند المثال، سبیل على ذلك، مالحظة
 في خاتي ملوكل الھیروغلیفیة الوثائق فيفنجد فرق كبیر، ف. وسوریا األناضول

 كركمیش ملوك أن حین في النموذج، ھذا استخدمت بالكاد اإلمبراطوري العصر
 فیھا یظھر التي النقوش في اأیضً  األمر ینطبق ھذاو ،اتقریبً  مستمر بشكل استخدامھ

 حذف یمكن وأنھ ا،أساسیً  كان أمًرا البلد اسم إلى اإلشارة وربما ،"العظیم الملك" لقب
یفضل  بعض األمراء كان فھناك )٩٧(،سیاسیة عتباراتال ،"العظیم الملك" لقب

 شاوشجماوا، ملك أمورو،فقد استخدم  ،"الملك"بدال من اللقب " األمیر"استخدام لقب 
  )٩٨( .، على الرغم أنھ كان قد اعتلى عرش أمورو"األمیر"لقب  تحملأختام 

 على السلمي التعایش فترة أن یعني فإنھ إذا صح إفتراض السابق: والسؤال الثاني
، ثم تحولھا إلى عالقة )تورخونتاشا -اتيخ( الكبار  الملوك بین األناضولیة األراضي

 امختلفً  اتفسیرً  Singer لذا قدم ،احتمال ضعیف یصبح كورونتا موت بعد عدائیة
ًا وفسرللنص الذي یعود إلى عھد شوبیولوما الثاني  بأنھ قاد حملة ضد  سابق

 یذكر أنف ،لمعاقبتھا للتخلي عن خاتي خالل عھد تودخالیا الرابع تورخونتاشا
، الثاني شوبولیولیوما خالل عھد ،"البحر شعوب" سیطرة تحت وقعت تورخونتاشا
 .الغزاة ضد ولكن تورخونتاشا ملك ضد توجھ لم حیثيال للملك العسكریة وأن الحملة

)٩٩(  

                                                             
(97) Mora, C., “On Some Clauses in the Kurunta Treaty”, pp: 294- 295. 
(98) Gurney, O. R., “The Treaty with Ulmi-Tešub”, p.21. 
(99) Mora, C., On Some Clauses in the Kurunta Treaty”, p.296. 



                          

٤٣٠ 

 أثار األمر الذي" ، البطلالملك العظیم"حمل لقب خالصة القول أن كورونتا و
 عبر خاتي بالقوة في السلطة تولى قد كورونتا أن افتراض على العلماء بعض خیال

 بین الودیة العالقات إال أن ،الرابع تودخالیا عھد خالل ما وقت في" نقالباال"
ھذا  تجعل -برونزيال اللوح ھاعلی یشھد كما -  الرابع تودخالیا عمھ وابن كورونتا

 )RS 34.139(سیما إذا وضعنا في اإلعتبار النص األوجاریتي ال مستبعد، األمر
حمل إشارة إلى العالقات الذي  -آخر ملوك أوجاریت - مورابي حالذي یعود إلى عھد 

إلى وجود الملك النص ر وأشا، لتورخونتاشا معروفالطیبة بین أوجاریت وملك غیر 
نصوص كركمیش وغیرھا من الممالك التابعة تواصل كذلك الحیثي في العاصمة، 

عدم  اإلشارة إلى – اإلمبراطوریة من الغربي الجزء في -  Miraللحیثین مثل میرا
ستخدام ال یثي، وبناء علیھ، ھناك خیارینوجود مشاكل تعرض لھا العرش الح

  :"الملك العظیم"كورونتا للقب 
ن أبنھ األكبر كان ال یزال إاستولى على العرش بعد وفاة الملك تودخالیا، حیث  -١

 . صغیًرا
مبراطوري كان یعطى لبعض خالل العصر األ "الملك العظیم"لقب  انتشارنتیجة  -٢

 .لة المالكةئأفراد العا
ال  "حاتب"في  یعني أن نقشھ ، بماغیر مقنع أنھاألول یبدو  :ھذین االختیارین

مالیة الغربیة من ، في الحدود الش"حاتب"في موقع النصب ف، اتيخیحدد مملكتھ في 
 إلى تشیر أدلة ھناك أخرى ناحیة من ،امحلیً كان أن ھذا اللقب  مملكتھ یعطي انطباع

 عصر من األخیرة المرحلة خالل "العظیم الملك" حمل لقب میرا ملك أن
  )١٠٠( .اإلمبراطوریة

وتودخالیا  "یشوبت أني"األوجاریتیة بین ملك كركمیش  لئالرسا ىحدوفي ا
 šajrrānī" rabūtiļ™ or LUGAL.MEŠشارة إلیھ على حد سواء كـ وكلیھما تم اإل

GAL " األولى المرحلة خالل "العظیم الملك" لقب یكون، ومن ثم "أي الملك العظیم 
 المتأخر البرونزي العصر في أسالفھم تم حملھ مثل المبكر الحدیدي العصر من

 النقوش من االناضول على عدد شرق جنوب فى مواقع في عدةفعثر  )١٠١(.أیًضا
مثل رجل یدعى " الملك العظیم" لقب  تحملات لعدد من الشخصی الھیروغلیفیة

في ھذا المكان الملك العظیم حارتابو، :" یذكر في نقشھ )١٠٢(Hartapu.حارتابو 
  )١٠٣( ...."،رشیلي الملك العظیم، البطلوم) ابن( ، العاصفةمحبوب إلھ 

قاسما جعلتھم یتومن ثم فإن العالقة األخویة بین كورونتا وتودخالیا منذ الطفولة 
في المسائل ذات االھتمام المشترك،  منطقة األناضول، وتوصال التعاون الھیمنة على

 ، وھذاتورخونتاشاالطریق الممتد إلى میناء أورا عبر  شحن الحبوب عبرمثل 
                                                             

(100) Fred, C.W., “Kuruntas”, p. 304. 
(101) Fred, C.W., “Kuruntas”, p. 305. 
(102) Bryce, T., “The ‘Eternal Treaty”, p10. 
(103) Yarak, J., “The archaeology and political geography of the Lower Land”, p.505. 



                          

٤٣١ 

 في علیھ كورونتا تم العثور أن ختم كیف یشرحأن  یكفي األقل على التجاري التحالف
   )١٠٤( .ةحیثیال العاصمة

  :وفاة كورونتا
" : رعمسیس الثاني التي تصفھ بـ  عمر كورونتا، من خالل رسالة یمكن تقدیر
، وفیما م.ق١٢٢٣- ١٢٣٧ ما بین إلى فترةوالتي تعود  "تورخونتاشاكورونتا ملك 

 إلى أن لمي تیشوبأمعاھدة ، بینما تشیر سنة ٦٥سن  عن ١٢٠٩یبدو أنھ توفي عام 
اتي حتى وقت متأخر من عھد الملك ھا لخحافظت على والئقد  تورخونتاشامملكة 

سنة، ولم یكن لھ وریث حتى  ٨٠مما یعني أن عمره امتد إلى  شوبیولوما الثاني،
  )١٠٥(.١١٩٥وقت وفاتھ عام 

  :الخاتمة
 اضطرابات شدیدة حدوث فيا رئیًسا سببً  حیثيمشكلة وراثة العرش المثلت 

ة، فلم یكن ھناك قواعد ثابتة لوراثة العرش، وإنما حیثیطوال تاریخ االمبراطوریة ال
 –ا غیر شرعي ا إلرادة الملك، فربما یختار ابنً األحیان وفقً ترجع في كثیر من 

على حساب أعضاء  -أورخي تیشوب الثاني مع ابنھ مواتلليفعلھ  ویظھر ذلك فیما
عدول البنھ األكبر كوریث للعرش ثم یقوم بلة الملكیة، أو ربما یختار ائأخرین في العا

ما قام بھ خاتوشیلي  مثالال –لعرش لا أصغر كوریث عن ھذا االختیار ویقر ابنً 
ومن ثم فتح ذلك الطریق أمام أحالم   -نیریكایلي وتودخالیا الرابعالثالث مع أبناءه 

كما فتح مجاًال أكبر لوجود أحزاب وأطراف  الكثیر من الطامعین في إعتالء العرش،
مؤثرة في ترجیح كفة أحد المتنافسین على العرش، ومن ھنا یظھر دور األمیر 

    .كورونتا أحد أفراد العائلة المالكة
كان لھ دوًرا مھًما ورئیًسا في  -الثاني مواتلليأحد أبناء الملك  -ن كورونتا إ

ل ة، خالحیثیوراثة العرش الحیثي خالل الفترة المتأخرة من تاریخ اإلمبراطوریة ال
نحیازه لعمھ خاتوشیلي الثالث على حساب أخیھ العصر البرونزي المتأخر، وكان ا

، ثم كان تأكید والئھ تورخونتاشاأورخي تیشوب، سبًبا في إعتالءه عرش مملكة 
، والمنح ،المزید من االمتیازات منحھا في لیا الرابع وانحیازه لھ سببً لتودخا

 للعدید ، اللقب الذي فتح مجاًال "الملك العظیم" واأللقاب كان أھمھا لقب واالعفاءات،
ممالك حث دراستھ من خالل مقارنتھ ببعض الاتاح للبن حول تفسیره، واثیحمن البا

  .، وأوجاریتمثل كركمیش، ومیرا حیثيالواقعة تحت النفوذ ال
خالل العصر البرونزي المتأخر، منح " الملك العظیم" وقد تبین أن ھذا اللقب 

سواء في منطقة األناضول أو سوریا، وذلك  حیثيللعدید من الملوك التابعین للملك ال
لم یكن كورونتا ھو الملك الوحید الذي حمل ین أنفسھم، وحیثیبموافقة من الملوك ال

                                                             
(104) Collins, B., The Hittites and their world, p.71.  
(105) Fred, C.W., “Kuruntas”, p. 306. 



                          

٤٣٢ 

عھد منتصف أو قیامھ بانقالب خالل  حیثيا اللقب، وھذا ینفي اعتالءه العرش الھذ
  .قبل المیالد ١٢٢٧عام  الملك تودخالیا الرابع
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  المالحق

  
ً عن لوحة حاتب منقوش علیھا لقب الملك العظیم) ١شكل (   :نقال

)(Ensert, H., “Is the small god figure”, p.108,fig.7.  

  
ً عن "الملك العظیم" ختم لكورونتا یحمل لقب) ٢شكل (   :نقال

( Blasweiler, J., “Tarhuntassa”, p.2.  
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ً عن الواردة في البحثخریطة بأسماء المواقع ) ٣شكل (   :نقال

، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، )م.ق ١٢٠٧-١٦٨٠(التأریخ اإلقتصادي للمملكة الحثیة : سعد عمر أمین
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The role of Prince Kurunta in the problem of 
succession of the Hittite throne 1272-1227 B.C.  

                                Dr. Mohy-eldin Elnady Abo-eleaz   
Abstract: 
        The article examines the role of Prince Kurunta, the son of 
King Muwattalli II, in the problem of throne's succession of 
Hittite, during the period between 1272-1227 BC, since the death 
of King Muwattalli II in 1272 BC, until the middle of the reign of 
King Tudkhaliya IV in 1227 BC, it was a problem of throne's 
succession of the most important reasons that led to the fall of the 
Kingdom of Hittites. Therefore, the article display the roots of 
this problem since the early Old Kingdom; until the king 
Telipinu issued the proclamation to put an end to the chaos in the 
Kingdom, it continued 200 years later until the death of King 
Muwattalli II without leaving a legitimate heir, the problem was 
renewed once again between " Urḫi-Teššub" and " Ḫattusili III". 
      Kurunta had an influential role in supporting his uncle 
"Ḫattusili III". He also played an important role during the reign 
of Tudkhaliya IV, which led to widespread controversy among 
scholars, especially with regard to hold the title "the great king", 
that title was held exclusively by the kings of the Hittites. 
Therefore, the questions raised by his held for this title were 
discussed: Did he carry this title after his coup against 
Tudkhaliya IV or a privilege obtained according to specific 
circumstances? What are the relations between Hatti and 
Tarhuntassa after that? 
Keywords: 
Kurunta- Ulmi-Tešub- Muwattalli II- Urḫi-Teššub- Ḫattusili III  - 
Tudkhaliya IV- Tarhuntassa- throne's succession of Hittite.                                   
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