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 (مةملةكةتي كؤن)كان  هرامة خاسيةتةكاني سةردةمى ئة

  .سالَى خاياندووة( ٠٥٥)دةطريَتةوة ئةم سةردةمة نزيكةى ( ٦-٣)لة بنةمالَةي 

  .مةليكةكان توانيويانة هةرةمي طةورة بنياد بنيَنن و ناونانى ئةم سةردةمة بة هةرةمةكان -

ميَذووي ميسردا كة زؤربةي شويَنةكاني ئةوم والَتةي سةرهةلَداني يةكةم شؤرشي كؤمةالَيةتي لة  -
 .طرتةوة ئةمة بووة دةستثيَكيَك بؤ سةردةمي الوازي

 

كم لة قاهريوة  076لةكاتي حوكمراني بنةمالَةي دةيةم لة ئةهناسا لة باكوري شاري تيبة كة 
ات لةاليةن دوو دوورةبنةمالةيةكي تر دامةزرا ئةويش بنةمالَةي يازدة بوو واتة ميسر لة هةمان ك

بنةمالَةوة حوكم دةكرا ، ئةمانةش هةريةكةيةكيان لة هةولَي فراوانكردني دةسةالَت و قؤرغكاري بوون 
بؤية ضةند شةريَكي طةورة دذي بنةمالَةي يازدة بةرثا بوو تا ئةوةي يةكيَك لة مةليكةكاني بنةمالَةي 

ميسر دةستةبةر بكات، كاروباري والَت ، تواني يةكطرتين (منتوحوتب)يان ( احموتب) يازدة بةناوي 
بةباشي بةريَوة ببات، دواي ئةو احموتيب دووةم ديَتة سةر دةسةالَت لة سةردةمي ئةم مةليكة طرنطيةكي 

 .زؤري بة بنياد ناني ثةرستطا داوة بايةخي زؤري بة بيناسازي داوة

دةسةالَت بة يارمةتي وةزيرةكةي بة ديَتة سةر ( احموتييب سيَيةم)دواي ئةوة كؤتا مةليكي ئةم بنةمالَةية 
 .كة دواتر دةبيَبة دامةزريَنةري بنةمالَةي دوازدة( ئةمنمةحات ياخود ئةمنمحيَيت)ناوي 

 

 بنةمالَةي دوازدة 
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لة ديارترين ثاشاكاني ئةم .ئةوة سةرةتاي سةردةمي زيَرين هةذمار دةكريَت، هةروةها طةراندنةوةي جيَطريي دةسةآلَت 
  :بنةمالَةية

 :ئةمنمةحات ياخود ئةمنمحيَيت يةكةم

لة ماوةي حوكمراني كردني ركابةري زؤري هةبووة بةالَم ئةو تواني بة شيَوةيةكي ئاشتيانة بيَتة سةر 
 :دةسةالَت، كة تواني بة سياسةتة زيرةكيةكةي بةسةر كيَشةكاندا زوالَ بيَت

 :لة طرنطرتين كارةكاني

  :نيان بة مةرجي ئةوةي مانةوي حاكمي هةريَمةكان لة ثؤستةكا -١

  .ديارى كردنى سنورى هةريَمةكان -سوثاي ئامادة كراويان هةبيَت ج -باج و سةرانة بدةنة دةولَةت  ب-أ

  .ندى  سةرةكي شارى  تيبة خواوة  خواوةند ئامون كرا  بة-٢

ابض علي القمةبةست (  ئيثت تاوي) طواستنةوةي ثايتةخت لة تيبة بؤ فةيوم ثايتةختةكةي بةناوي  -٣
 . االرض

  .دةورى شارةكة بؤ مةبةسيت بةرطري كردن  دروستكردنى شورا لة -٤

 . دانانى ضاوديَر بؤ هةريَمةكان  -٠

 ( وىل عهد)رذيَمي حوكمي ثشتاوثشت، برِياردرا كوري طةورةي هةر مةليكيَك لةطةلَ باوكي ببيَتة  -٦

  .زالَ بيَتتوانى بةسةر هيَرشةكاني ليبيةكان و ئةسوبيةكاندا -٧ 

يةكيََك لة سيما تايبةتيةكاني ئةم بنةمالَةية ئةوة بوو بةشداري كردني جيَنشيين فريعةون لةطةلَ  -8
 .فريعةون لة حوكمراني كردني والَت

 :سنوسرتي يةكةم
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 21بوو كة ماوةيةك لةطةلَ باوكيدا حوكمراني ميسري كردووة، كة نزيكي  21دووةةم ثاشاي بنةمالَةي 
 .لةماوةي حوكمراني باوكي ئةويش فةرمانرةوا بووةسالَ 

 :لة طرنطرتين كارةكاني

 .طرنطي زؤر بة كانزا دراوة بةتايبةت بةردي بةنرخ و زيَر-2

 .لة نزيك فةيوم(  ايتا تاوي)دروستكردني ثةرستطا لة -1

يةكةم جار بووة هةستا بة بة فراوانكردني سنوري دةسةالَتي بةرةو ناوضةكاني دةوروبةر بةجؤريَك -1
 .سنوري والَت بةو جؤرة فراوان بيَت

لةكؤتايي سةردةمي ئةودا قات و قري و برسيةتي بالَوبويةوة و خةلَك هيَرشيان كردة سةر -4
 .ثةرستطاكان

 

 : 24و  21سةردةمي بنةمالَةي 

 06زيكةي سالَ حوكمرانيان كردووة، و ن 256بةثيَي تؤماري مانيتؤ دةركةوتووة كة بنةمالَةي سيَزدة 
بوو كؤمةلَة ثاشايةك ( اوسكاف)مةليك حوكمران بوون، يةكةم مةليكي ئةم بنةمالَةية بةناوي 

، لة سةردةمي مةليكةكاني دواتر (سبيك حوتيب يةكةم)حوكمرانيان كردووة لة بةناوبانطرتينيان 
ارةسةر بكةن بارودؤخي ميسر روةو خراثي ضوو هةرضةندة ثاشاكان لة هةولَي ئةوة دابوون رةوشةكة ض

بةالَم بةهؤي خراثي رةوشي سياسي و دةركةوتين سةركردةكاني سوثا و حاكمةكاني هةريَمةكانيش 
 .بةردةوام بوون لة كيَشة نانةوة بؤية ثاشاكان ئةم بارةيان بؤ ضارةسةر نةكرا

ان سالَ حوكمراني 284حوكمرانيان دةكرد كة نزكةي  24لةهةمان كاتدا لة ميسري خواروو بنةمالَةي 
ثاشا حوكمدار بوون، بارودؤخي والَت لةوسةردةمانة بةشيَوةيةكي طشيت خراث بووة 70كردووة و نزيكةي 
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بةتايبةت اليةني ئابووري بةهؤي شةرو ئاذاوةكان بووة هؤي لةنيَوضووني بةشيَكي زؤري  بةروبوومة 
هةنديَ لة مةليكةكان كشتوكالَيةكان و ئاوديَري و بايةخيان نةداوة بة اليةني بازرطاني هةرضةندة 

هةستاون بة دروستكردني هةرةم لة شاري تيبة بةالَم هةرةمةكان بضووك بوون ئةمةش بةهؤي نةبووني 
ئةمة واي كرد هؤزةكاني تر هيَرش بكةنة سةر ميسر و دةسةالَت وةربطرن، ئةمة و ضةند . ثارة و سامان 

ي سةردةميَكي تر ئةويش سةردةمي هؤكاري تريش بوونة ريَطة خؤشكةر بؤ مةبةسيت دةست ثيَكردن
 .هيكسؤسةكانة

ميَذوونوسان بة ئاشوبي دووةم ناوي ببةن، كة  24هةر ئةمةش وايكرد لةماوةي حوكمراني بنةمالَةي 
ميسر دوضاري هيَرشي طةورةي دةرةكي دةبيَتةوة ئةوانيش  24لةماوةي فةرمانرةوايي بنةمالَةي 

سر دةستثيَدةكات بة سةردةمي باالَدةسيت هيكسؤسةكان هيكسؤسةكانن بةمةش سةردةميَكي نويَ لة مي
 . بوون 27تاوةكو بنةمالَةي  24ناسراوة كة هاوضةرخي بنةمالَةي 

 :خراثي اليةني سياسي و ئابوري بةر لة هاتين هيكسؤسةكان

 .لة باشوري ميسر فةرمانرةوا بوون 24لة باكوري ميسر و بنةمالَةي  21بنةمالَةي 

ئةوروثي لة قةوقاز حوري و ميتاني كة دةطةريَنةوة بؤ ئةنادؤل و سوريا كؤضيان كرد بؤ طةالني هيندؤ 
 .باشوري ميسر

تاوةكو  21بةمشيَوةية هيكسؤسةكان باشوري دةلتاي نيليان داطري كرد، و ئةم ماوةية لة كؤتايي سةردةمي 
لة بري  21ةمالَةي بة خراثرتين رةوشي ميسر هةذمار دةكريَت، كة لة بن 28سةردةمي بنةمالَةي 

 .مةليكةكان وةزيرةكان حوكمراني والَتيان دةكرد

و لة سةردةمي . لة ناوضة ئواريس دامبةزريَنن 20و  25و لة ماوةيةدا هيكسؤسةكان توانيان بنةمالَةي 
طةورة مةليكةكاي هيكسؤس حوكمران بوونو سةردةمي ( ابوفيس –خسيان )هيكسؤس  25بنةمالَةي 
 .سؤسة بضوكةكان ناسراو بوون بة هؤي الوازي دةسةالَتيانبة هيك 20بنةمالَةي
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بؤية ميَذوونوسان ئةم ماوةيان بة خراثرتين ماوةي سياسي و ئابووري داناوة ضونكة هةنديَ ك جار بيَ 
مةليك حوكمرانيان كردووة و تةنانةت لة اليةني ئابووريش زؤر خراث  1مةليك بوون ياخود زياتر لة 

 .ادةيةك باج و سةرانةيان لة خةلك وةرنةدةطرتبووة، تا طةيشتبووة ر

 

 :هيكسؤسةكان و هاتنيان بؤ ميسر 
 ز.ث( 20 -25)هيكسؤس و بنةمالَة 

 :نةذاد و زيَدي هيكسؤسةكان

ديارة بريو راي جياواز هةية دةربارةي رةضةلَةك و نةذادي هيكسؤسةكان ضونكة ئةوان يةكيَكن لة 
 :رةطةزانةي بنةضةيان دياريكراو نية

هةنديَك لة ميَذوونوسان نةذادي هيكسؤسةكان بؤ هؤزة عةرةبيةكاني سوريا و فةلةستني و دورطة -2
 .عةرةبي دةطيَرنةوة

 .بةشيَكي ديكة لة ميَذوونوسان بة بةشيَك لة دانيشتواني ئاسايي ميسريان دادةنيَن-1

 .هةنديَكي ديكة بؤ دانيشتواني ئاسياي بضووك و دةرياي خةزةريان دةطيَرنةوة-1

 .بةالَم بةشي زؤريامن بؤ ئةوةيان طةراندؤتةوة كة سامي نةذادن و لة فةلةستني بوونة*

 :ناوي هيكسؤسةكان

 ( هيكا سون -هيكاسؤس –حن خا سوتا : )ناوي هيكسؤسةكان بةشيَوازي جياواز ئاماذةي ثيَكراوة لةوانة 

ةلَكي ميسري كؤن بؤ فةرمانرةوا ئةم ناوة ناوي تايبةت بة نةتةوةيةك نةبووة، بةلَكو نازناويَك بووة خ
 .كة بةماناي فةرمانرةوايي ناوضة بيَطانةكان ديَت( زعماء بلدان االجنبية)بيَطانةكان بةكاريان هيَناوة، 
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ثاشايةتي )هاتووة، بة واتاي ( رحت خاسدت -رحت حاسود)وشةي هيكسؤس لة زماني ميسري كؤن بة 
 .والَتي بيَطانة بؤ ئةم ناوضانةي دةرةوةي ميسر

بة  21لة زماني يؤنانيش وشةي هيك بة ماناي سةرؤك يان مري ديَت، و وشةي سوس لةسةردةمي ينةمالَةي 
 .سةرؤكي بياباني و شوانكارةكاني وتووة، ئةم وشةية بة ماناي ثاشاي شوان ديَت ملوك رعاد

نيازي كار  باس لةوة كراوة نزيكةي سةدةيةكي خاياندووة، تاوةكو كؤض بكةن بؤ ميسر لةسةرةتادا بة
 .كردن و بازرطاني و لةوةرطا هاتونةتة ئةو والَتة 

 :هؤكارةكاني هاتين هيكسؤسةكان

 خراثي فةرمانرةوايي هيندؤ ئةوروثيةكان-2

 .خراثي بارودؤخي سياسي ميسر-2

 .وشكةسالَي و كةمباراني لة ناوضةكان-1

ان طةورة بوون، دواتر بوونة لةرووي ئازاديةوة هيكسؤسةكان بة توانا بوون لةبةر ئةوةي لة بياب-1
 2586-2785خاوةن قةوارةيةكي سياسي و هةستيان كرد قةوارةي سياسي لة ميسر الوازة، توانيان لة 

 .ز دةسةالَتي خؤيان دروست بكةن.ث

بةكارهيَناني ضةكي ثيَشكةوتوو لةاليةن هيكسؤسةكان لةوانة ئةسث و طاليسكة و و مششيَر و -4
 .يةكان ثيَشكةوتوو تر بوونتريوكةوان كة لة ضاو ميسر

دواي هاتنيان بؤ ميسر توانيان حكومةتيَك دروست بكةن لة رؤذهةالَتي دةلتا ميسري ناوةراست تا 
سالَ حوكمراني بكةن و لة ئةظاريس لة رؤذئاواي بياباني ئيسماعيلية بؤ  166و بؤ ماوةي . ئةسيوت

 .ميسر سةربةخؤ بوون لةو سةروبةندةشدا باكوري. خؤيان ثايتةختيَك بنياد بنيَن
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ثاشايان حوكمرانيان كردووة و نازناوي ثاشا و سولتانيان لةخؤيان ناوة  82هيكسؤسةكان نزيكةي 
 (.سيسي و هتد –ئةبوفيس  –ئاباخناس : لةوانة

 :هؤكارةكاني سةركةوتين هيكسؤسةكان

هةريَمانة حكومةتيَكي بةهؤي بووني ركابةري لةنيَوان دةسةالَتداراني ميسر كة كة هةريةكيَك لةو -2
 .سةربةخؤي ثيَك هيَنا بوو، والَت لة هةموو رويَكةوة بةرةو خراثي دةرؤيي

 .بةكارهيَناني ئةسث و طاليسكة و مششيَر و قةلغان و تريوكةواني كانزايي و برؤنز -1

 .بووني سةربازطةي طورة و ثتةو واي كردبوو كة مسريةكان نةتوانن بةرةو روويان ببنةوة -1

 اثي بارودؤخي كارطيَري والَتخر-4

بةكارهيَناني ئةسث لة مةيداني جةنطدا كة بؤ يةكةجمار بوو ميسريةكان بيبينن بؤية ئةستةم بوو -5
 .بتوانن خؤيان بةرامبةر بة هيكسؤسةكان رابطرن بةمةش هيكسؤسةكان سةركةوتنيان بةدةست هيَنا

 

 :بيةكان لةم بارةيةوةضؤنيةتي دروست بووني بنةمالَةي هيكسؤسةكان و رؤلي نةو

هيكسؤسةكان ئةجنامي خراثي بارودؤخي والَت و ثةرتةوازةيي و دوبةرةكي و ملمالنيَي ميسريةكانيان 
 .بةهةلزاني و ئةمةش واي كرد كة باالَدةسيت هيكسؤسةكان بسةثيَنريَت

 :ميسر لةو سةردةمة دابةش بوو بووة سةر سيَ بةش

 .ا بةشيَكي ناوةراستلة بةشي رؤذئاوا دةلتا ت 11بنةمالَةي  -1

 .شويَين دةسةالَتي هيكسؤس لة بةشي رؤذهةالَتي دةلتا و ميسري ناوةراست تاوةكو ئةسيوت -2

ميسري سةروو تا باشوري ئةسيوت سةربةخؤ بوون و بةمةرجيَك دةبوو باج بة ثاشاي هيكسؤسةكان  -3
 .بدةن
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ةستووة بؤ دذايةتي كردن و وا ديارة نوبيةكان ثةيوةندي و هاوثةميانيان لةطةل ثاشاكاني هيكسؤس ب
 .ليَداني خةلَكي تيبة لة ميسر

 :51و  51هكسؤس و بنةمالَةي 

(  شارك)ةليك سالتيي ياخود شيشي ناوي هاتووة لة سودان و تةنانةت هةمان مةليك بووة بةناوي م
 ماوةيةك لة شاري منف مايةوة و دةسيت كرد بة وةرطرتين باج و سةرانة لةو شويَنانةي كة سةربةخؤ

 .بوون

داناني بارةطاي سةربازي لةو شارانةي كة بايةخي خؤيان هةبووة ئاماجني ئةوة بوو هةريَمةكاني 
 .رؤذهةالَتي دةولَةتي هيكسؤس بة هيَمين مبيَننةوة  و دووربن لة هيَرشي ئاموريةكان

دروست دروستكردني شاري ئاظاريس لة نزيك بياباني امساعلية ضةند شورايةكي لة دةوري ئةم شارةدا 
كةس خةمليَنراوة، لةناو شاركةدا دانا بؤ ئةوةي لة  1466كرد، طروثيَكي سةرباز و ثاسةوان كة نزيك بة 

 .سالَ فةرمانرةوا بووة 27دوذمنان بيثاريَزيَت نزيكةي 

حوكميان بةناوي ئةم دةولَةتةي هيكسؤس دةكرد، ناوي مةليكي هيكسؤسةكانيان بة شيَوةي  20بنةمالَة 
ذة ثيَكراوة، بةالَم لة مانيتؤ باس لةوة كراوة لة ماوةي فةرمانرةوايةتي كردني ثضر ثضر ئاما
 .مةليكي هيكسؤس فرمانروا بونة 82نزيكة  27-25بنةمالَةكاني 

سالَ فةرمانرةوا بووة ضةند كةل و ثةليَك  56بةناوبنطرتينيانة كة نزيكةي ( خيان)لةوانة مةليك 
 .وي هاتووةدؤزراةتةوة لة ميسر و والَتاني تر نا

ضةند ثةيكةريَكي بةردي طرانيت ناوي ئةم مةليكةي لةسةر ( خيان -ابن رع -طيبااللة )لةوانة بةشيَوةي 
بووة لةوانة لة بغداد، لة مؤريَكي ئةسينا ناوي هاتووة، هةرضةندة ئةمة بةماناي ئةوة نايةت كة حوكمي 
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ثةليَكي بضووك بوونة ئةمةش ماناي  هيكسؤس طةيشتؤتة هةموو شويَنةكان بةلَكو ئةمانة ضةند كةل و
 .ئةوة دةبةخشيَت كة بازرطاني طةورة لة سةردةمي هيكسؤسةكان هةبووة

تيَكدةضيَت بة  حاكمةكاني شاري تيبةلةدواي هاتين ضةند مةليكيَكي تر ثةيوةندي نيَوان هيكسؤس و 
ة لةاليةن حاكمةكاني تايبةتي هاتين مةليك ئةبوفيس كة ئةم سةردةمة بة سةرةتاي شؤرش دادةنريَت ك

 .تيبة سةريهةلَداوة

هةرضةندة لة سةردةمي ئةبو فيس دةسةالَتي هيكسؤسةكان زؤر بةهيَز بووةو سوثاكةشيان بة توانا تر 
بووة، و دةسةالَتيشيان لة ميسر بةرفراوانرت بووة، تا طةيشتؤتة شاري ئةفروس لةو ديووي باشووري ميسر 

خؤوة بينيووة، تةنانةت لةطةلَ والَتاني سوريا و دورطةي طريت و و لةاليةني ئابووريش بوذانةوةي بة
 .والَتي نةوبةش بازرطاني كردووة 

 :ميسر بة ةكانهيكسؤس كاريطةر بووني

 :اليةني ئاييين

كة بة ثريؤزيان دادةنا و ( سيس )زؤربةي خواوةندةكاني ميسريةكانيان ثةرستووة، لة نيَوياندا خوداوةند 
ثةرستطاي سةرةكي ئةم ( ستخ)نزيك بوو لة خواوةندة سةرةكيةكان بةناوي دةيان ثةرست، و زؤر 

يشيان ثةرستووة، و السايي ميسريةكانيان كردؤتةوة (رةع)خواوةندة لة ئاظاريس بوو، هةروةها خواوةند 
 .و خؤيان بة كوري خواوةند رةع داناوة

 :اليةني كارطيَري

ند كةسيَكيان لة ميسريةكان بؤ بةريَوةبردني هيكسؤسةكان بةهؤي ئةوةي ذمارةيان زؤر نةبووة ضة
 .كاروباري والَت داناوة، ضونكة خؤيان تةنها خزمةتي مةليكيان كردووة

 :اليةني شارستاني و بيناسازي
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طرنطي زؤريان بةو بوارة داناوة كة ضةند ثةرستطايةك و دينطةيةكيان بنياد ناوة، لةاليةكي تر لة بنةما 
 .دةق بوولة دةوروبةري شارةكةيان و شورايان دروست كردووة لة كةرثوضطرنطةكانيان هةلَكةندي خةن

 

 :كؤتايي هيكسؤسةكان لة مسر

لةسةرةتاي هاتين هيكسؤسةكان ميسر نيازي سةربةخؤيي هةبووة هةرضةندة ماوةيةك حاكمةكاني شاري 
كة (تاعاي دووةم  –سفن رع )تيبة لة ذيَر حوكمي هيكسؤسةكان حوكمراينان كردووة لةسةردةمي مةليك 

بوون بةالَم لة ئةجنامي شةريَكي زؤر لة نيَوان هكسؤس و  27لة بةناوبانطرتين مةليكةكاني بنةمالَةي 
بةالَم لة دواي مردني كورةكانيشي بةردةوام بوون لة هيَرش  بردن بؤ سةر . ميسريةكان مةليك تاعاي كوذرا

و كوري  27كة كؤتا مةليكي بنةمالَةي ( كامس : )ةهيكسؤس  بؤ ئةوةي لة والَت بة دةريان بنيَنن لةوان
مةليك تاعاي دووةمة ئاماذة بةوة كراوة كة لة سةردةمي كامس رووداو ثيَكداداني طرنط لةطةلَ هيكسؤس 
بةمةبةسيت دةست بةسةراطرتين ئةو شار و ناوضانةي كة لة ذيَر دةسةالَتي بيَطانةكان بوون، هةرضةندة 

 .دةستهيَناني زؤربةي ناوضةكان بةالَم لة نزيك ثايتةخيت هيكسؤس كوذرا كامس سةركةوتوو بوو لة بة

 :هؤكاري سةركةوتين كامس بةسةر هيكسؤس

 .زيرةكي و ليَهاتويي مةليك و هيَزي سةربازي-2

 .راهيَنراوي سةربازةكان و ه يَزي تيبة-1

 .يةكطرتوويي هةريًمةكان و بةشداريكردنيان لة دةركردني دوذمنان-1

 

 ز.ث( 5181-5811)ئيمرباتؤر  –مةملةكةتي نويَ  سةردةمي
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 (: 01 – 58)سةردةمي بنةمالَةكاني 

لةم سةردةمةدا ميسريةكان دةسةالَتيان فراوان دةبيَت لة رؤذئاواي شام و ئاسيا و بياباني ليبيا و 
 .رؤذئاواي ميسر و بالدي نةوبة

ضونكة . بةهؤي بةهيَزي دةسةالَت ئةم سةردةمة ناسراوة بة سةردةمي ئيمرباتؤر يان سةردةمي نويَ
طؤرانكاري بةسةر بارودؤخي ميسر هاتووة، بةدواي دةركردني هيكسؤسةكان، سةردةميَكي نويَ دةست 

دةسةالَتدار   ثيَدةكات، دةسةالَت سةر لة نويَ بؤ ميسريةكان دةطةريَتةوة ئةويش بةهاتين فريعةونيَكي
سالَ حوكمران دةبيَت، بة دامةزريَنةري  15نزيكةي ( ز.ث2545-2576( )ئومحسي يةكةم)بةناوي 

و براي مةليك كامس بووة و لة تةمةني نؤزدة سالَي ( تاعا–سفن رع )ئةو كوري . دادةنريَت 28بنةمالَةي 
سالَ  1ة، دواي ئةوةي بؤ ماوةي ي ليَنراو(سيد القوة رع)دةسةالَتي وةرطرتووة، لةو كاتةوة نازناوي 

ئابلوقةي خسستة سةر هيكسؤسةكان بؤية تواني دةسةالَتيان لة دةلتا نةهيَليَت و سةركردةكاني تيبة 
 .دووبارة كاروباري والَت بطرنة دةست و كؤتايي بة دةسةالَتي هيكسؤسةكان بهيَنن

 :طرنطرتين كارةكاني ثاشا ئومحسي يةكةم

 :لة اليةني ناوخؤ-2

 .بنياد ناني دةوسةالَتيَكي يةكطرتوو

 .ثةرستين خواوةند ئامون

 .اليةني سةربازي و ريَكخستين و بةكارهيَناني ضةكي ثيَشكةوتوو

 :اليةني دةرةوة-1

 .طرنطي بةريَطةي بازرطاني و خالَة سنووريةكان داوة
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 :رؤلَي مةليك ئومحس لة دةركردني هيكسؤس لة ميسر

ليك ئومحسي يةكةم دةسةالَتي وةرطرت، ئةويش هاوشيَوةي ئةواني ثيَش دواي كوذراني مةليك كامس مة
خؤي بةردةوام بوو لة دذايةتي كردن و ئابلوقة خستنة سةر هيكسؤسةكان ئةوة بوو دواجار تواني 

 .بةسةرياندا زالَ بيَت و كؤتاييان ثيَ بهيَنيَت

 

 :طرنطرتين سيماكاني ئةم سةردةمة

بةتةواوي دةسةالَتيَكي يةكطرتوولة ميسر جيَطري بيَت بةتايبةت لة تيبةي لةم ماوةية هةولَ دراوة -2
 .ثايتةخت

هةولَدراوة بايةخ بة ئامادةكردن و ريَكخستين سوثا و بة شيَوازي ثيَشكةوتوانة  و ثةرةثيَداني اليةني -1
طاليسكة : نةهونةري سةربازي بؤ ئةم مةبةستةش بة دروستكردن و بةكارهيَناني ضةكي سةربازي نويَ لةوا

 .كة لة هيكسؤسةكان فيَربوون

لة كانزاي ( قةلغان -درع)هةر لة سةردةمي ئومحس ثاشادا مةشق لةسةر ئةم ضةكانة كراوة تةنانةت -1
 .ئاسن دروست كراوة 

لةطةلَ ئةوةش دا طرنطي بة خالَة سنووريةكان دراوة، ئةويش بة داناني ثاسةوان بؤ سنوورةكان -4
 .ن و بؤ ئةوةي بيَطانة نةتوانن بة ئاساني بيَنة ناو خاكي ميسربةمةبةسيت بةرطري كرد

 .ئةمن و ئاسايشي ناوضةكة ثاريَزراوة-5

 .طرنطي دان بة ريَطة بازرطانيةكان و كةنالَة ئاويةكان-0
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 .ريَكخستين وةرطرتين باج و سةرانة-7

يش دا طرنطي بة سالَ حوكمران بووة، لةسةردةمي ئةو 16كة ( حتومتسي يةكةم)لة دواي مردني -8
 .دراوة، ضةندةها ثةرستطاي لة ناوضة جياجياكان بؤ بنياد ناوة ( ئامون رةع) ثةرستين خواوةند 

 .لة دواي ئةويش ثاشا حتومتسي دووةم ديَتة سةر حوكم و دةسةالَت

 : سةردةمي حتومتسي يةكةم

ان ريَضكةي باوكي بةردةوام كوري مةليك ئومحس بووة و طرنطي زؤري بة كاروباري والَت داوة و لةسةر هةم
 .بووة لةو سةردةمةدا سنووري ميسري فراوان كردووة و ثةيوةندي لةطةلَ دةولَةتاني دةرةوة ثةرةثيَدا

دةبيت بة فةرمانرةوا ئةويش هيَرش دةكاتة سةر بالد نوبة و ( امنحوتيب )دواي ئةو كورةكةي بةناوي 

ون، و ثاريَزطاري كردن لة ئةمن و ئاسايشي والَت و ثاراستين ئةو شويَنانةي لة ذيَر دةسيت ميسردا بو
 .ثيَشكةوتين والَت لةرووي كشتوكالَ و بازرطاني

ديَتة سةر دةسةالَت ئةويش لة دةست دةكات بة هيَرش كردنة سةر  حتومتسي دووةملة دواي ئةو 

ئيمرباتؤريةتيَكي هيكسؤسةكان لة ناوضةكاني ئاسيا بةمةبةسيت لةناوبردنيان ضونكة مةبةسيت بوو 
 .طةورة دروست بكات

لةماوةي حوكمراني دا دةسةالَتي زؤر فراوان بووة و رووةو ناوضةكاني رؤذهةالَتي ئاسيا هاتووة و هؤكاري 
ئةمةش دةطةريَتةوة بؤ بةهيَزي سوثاكةي و دةركةوتين جولةي ميتانيةكان لة باكوري رؤذهةالَتي شام 

 .ئةوة طةيشتة باكوري عرياق و سوريا تا لة دةسةالَتي دلنيا بيتنزيك رووباري خابوور و فورات دواي 
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لة ئةجنامدا تواني . و حتومتسي سيَيةم( حتشبسوت ) لةدواي ئةوةوة والَتي ميسر بوو بة دوو بةش 
 .لة خؤي ناوة (سيدة كل االراضي –االمري االعظم )حتشبسوت هةلبذيَردرا و نازناوي 

سالَ فةرمانرةوا دةبيت لةو ماوةية  21لة دواي نةماني ثاشا ئومحسي يةكةم، حتومتسي يةكةم ماوةي 
و لةدايكيكي تريش كوريكي ( حةضةثةسوت -حتشبسوت )كضيكي دةبيت لة خيَزانيَكي خانةدان بةناوي 

 . دةبيت بةناوي حتومتسي دووةم

الَ حوكمراني كردووة، لةماوةي حوكمراني س 5دواي مردني حتمومتسي دووةمي براي حتشبسوت نزيكةي 
 .دوو هيَرشي بردووة بؤ والَتي نةوبة و ناوضةكاني رؤذهةالَتي ميسر

ئةو لةطةلَ زر خوشكةكةي هاوسةرطريي كردووة و هيض مندالَيَكي لي نةبووة تةنها لة ذنة الوةكيةكةي 
حتشبسوتي زر دايك و ثلك دةبيَتة  بةالَم لةبةر بضوكي تةمةني. كوريَكي هةبووة بةناوي حتومتسي سيَيةم

 .فةرمانرةوا لة والَتي ميسر 

 :حتشــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــسوت

كضي مةليك حتومتسي . امراة احلديدية ئافرةتي ئاسنني بووة –غنمت ئاموت  –ماعن كارع )نازناوي 
وة، لةسةرةتاي هاتنة سةر دةسةالَتي يةكةم و ذني حتومتسي دووةم و دايكي حتومتسي سيَيةم بو

رووبةرووي دذايةتي زؤري ميسريةكان بؤتةوة ضونكة لةالي ئةوان نةدةبوو ئافرةت ببيَت بة جيَطري 
و طةورة ( حابوسنب) خواوةند بةالَم بة هؤي ثالثشيت كاهينةكاني ثةرستطاي ئامون و طةورة كاهني 

ي هةبووةو راويَذكار حنسي رؤلَيان هةبوو لة ثشتطريي كة ثلةي وةزير( سنموت)ثياواني دةولَةت لةوانة 
كردني حتشبسوت لة وةرطرتين دةسةالَت ئةويش وا خؤي دةردةخست كة فريعةونيَكي ذنة و طةورةيي و 

 (.ئاغاي دوو زةوي كوري خوا)شكؤي ئامؤني لةخؤيدا كؤ كردؤتةوة ناوي لة خؤي ناوة 

كيةكاني لة بةرةي ئةفريقيا بووةو شانديشي ناردؤتتة سالَ حوكمراني كردووة و زؤربةي ضاال 16ماوةي 
 .والَتي ثؤنت
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 :لة طرنطرتين كارةكاني

اليةني ئابووري لة ريَطةي مانةوةي ئةو دةقانةي ناو ثةرستطاكانةوة دةركةوتووة كة لةسةردةمي ئةودا    
اليةني بازرطاني طةشانةوةي بةخؤوة بينيووة و تةنانةت ضةند كةشتيةكي ضارؤكةداري ناردؤتة والَتي 

ةطةلَ خؤشيدا ضةند بابةتيَك لة ثؤنت لةريَطةي دةرياي سوور، كة بةشيَوازيَكي طةرم ثيَشوازي ليَكراوة و ل
 .خبور و بةردي بةنرخ و ثيَستة و رؤن و ضةند داريَكي تايبةتيان هيَناوة

جيَطريكردني هيَمن و ئاسايش لةو والَتة ئةم سةردةمة بةثيَي بريوباروةري ميَذوونووسان : اليةني سياسي 
كةمرت لةضاو سةردةمي فريةونةكاني  هةرضةندة هةلَمةتي سةربازي ئةجنام داوة بؤ والَتي نةوبة، بةالَم
 .تر بؤية بة سةردةمي ئاشتيخواز لةسةردةمي ميسري كؤندا ناسراوة

طرنطي زؤري ثيَداوة بة ضاككردنةوةي ئةو شويَنانةي كة لة سةردةمي : اليةني ئاوةدانكردنةوة
ةردي طرانيت هيكسؤسةكان خراث كرابوو، لةطةلَ ئةمةشدا دروست كردني ثةيكةر بؤ خواوةند ئامون لةب

كة ( االقصر)لة رؤذئاواي شاري ئةقسةر ( دير حبري)سور لة هةمووشي طرنطرت دروستكردني ثةرستطاي  
لةاليةن ئةندازيار سنموت دروست كراوة و تةنانةت ئاماذة دراوة كة نةفةقيَكيَي ليَداوة لة طؤري خؤي بؤ 

ةنةوة كة ثةيوةندي خؤشةويسيت طؤري شاذن بؤية هةنديَك لة ميَذوونوسان جةخت لةسةر ئةوة دةك
 .هةبووة لة نيَوانيان

 .ناردني نيَردراوان بةمةبةسيت شارةزابوون لة شارستانيةتي ناوضةكاني تر-

 .ثةيوةنديةكي زؤر باشي بازرطاني هةبووة لة طةلَ ناوضةكاني دةوروبةر-

 .هيَناني ئةملاسيَكي ناوازة لة زةرياي ئةتلةسي-

 .مةن و سؤمالَ وةكو كةتانناردني دياري بؤ باشوري ية-

 .بةكارهيَناني كةنالَة ئاويةكان لة ناوضةكاني دةلتاي لة دةرياي سور و نيل دا هةبووة-
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 .هيَناني بةرهةم لة ناوضةكاني تر بةتايبةت وةكو بؤن-

كضي مةليك يان خوشكي مةليك و خيَزاني خواوةند و : حتشبسوت بة كؤمةلَيَك نازناو ناوي هاتووة لةوانة
 .اني مةليكي طةورةخيَز

يةكيَكي ديكة لة دةقةكاني سةر ثةرستطاي دير حبري ئاماذة بةوة كراوة لة كاتي طةشتةكةي بؤ ثؤنت 
 . خؤري ئافرةت ناوي بردووة( مشس االنثي)مةليكي ثؤنت بة 

، لة رووي جلوبةرطيشةوة هةميشة جلي ثياواني (نفرورع و مرييت رع)ئةو دوو كضي هةبووة بةناوةكاني 
يووة، بؤ ئةوةي وةك نويَنةر خواوةند حورس لةسةر زةوي حوكم بكات هةر لةبةر ئةمةش نازاناوي ثؤش

 .حورسي ئافرةتي ليَنراوة و ئةو شارةزايي هةبووة لة بواري فةلسةفة و ذميَرياري

لة الةيةكي ديكةوة بة هؤي سرينةوةي ئةو زانياريانةي كةلةسةر ثةرستطا نوسرا بوون لةاليةن حتومتسي 
 .يةم بؤية زانياري نية لةسةر شيَوازي مردنيسيَ

بةهؤي طرنطي نةداني فريعةونة ذنةكة بةناوضةكاني ذيَر دةسةالَتي بؤية بةشيَك لةو ناوضانةي لة ذيَر 
دةسةالَتي ميسر بوون هةولَي سةربةخؤييان داوة و لةاليةكي ديكةشةوة تةمةني حتومتسي سيَيةم نزيك 

ت بؤية ئاماذة بةوة دراوة حتومتس مةرجي بؤ داناوة كة ئةطةر نةتواني ئةو دةبووةوة لة وةرطرتين دةسةالَ
ناوضانة خباتةوة ذيَر دةسةالَتي دةبيَت واز لة فةرمانرةوايي بهيَنيَت، لةو سةروبةندةشدا حتشبسوت 

 .بةهؤي نةخؤشيةكةوة طيان لةدةست دةدات و لة وادي ملوك دةنيَذريَت
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 :حتومتسي سيَيةم

لة ثاشا بةهيَزةكاني ميسر كوري حتومتسي دووةمة، ئةو نازناوي ئيمرباتؤر بووة و بطرة  يةكيَك بووة
يةكةم ئيمرباتؤري ميَذوو بووة، هةنديَك بة ناثليؤني رؤذهةالَت ويَناي دةكةن، لةكاتيَكدا كة ناوي بة 

مةترسي داية لةبةر  باوكي ئيمرباتؤريةتةكان هاتووة، ئةو كاتيَك ديَتة سةر دةسةالَت بارودؤخي  والَت لة
ئةوةي بةشي باشوور و رؤذهةالَتي ميسر هةرةشة بوون بؤ سةر دةسةالَتي ميسر بةتايبةت ناوضةكاني 

باكوري شام لة هةولَي ثيَكدادان بوون لةطةلَ دةسةالَتي ميسر ، ئةمةش بةهؤي طرنطي نةداني فريعةوني 
 .ذن بوو بةو ناوضانة

ي هيَرش بردن بووة تةنانةت هيَرشي بردؤتة سةر فينيقيا و قادش لةبةر ئةوة سةردةمي ئةو زياتر خةريك
 .و جمد و غزة تةنانةت تواني دةسةالَتي بطةيةنيتة رؤذهةالَتي رووباري فورات

 :جياوازي نيَوان سةردةمي حتشبسوت و حتومتسي سيَيةم

ووة كة لة اليةني حتشبسوت طرنطي زؤري بة اليةني بازرطاني داوة و شانازي بة دةسكةوتةكانيةوة كرد-2
بازرطاني و بيناسازي  بةدةسيت هيَناوة، بةالَم سةردةمي حتومتس ثر بووة لة هةلَمةتي سةربازي كة لة 

ئةجنامي ئةم جةنطانة بة طةورةترين جةنطاوةر دادةنريَت، شانازي بة سةركةوتنةكاني لة جةنطةكاندا 
 .كردووة

والَتاني دةوروبةر برييت بووة لة سود وةرطرتن،  ثةيوةندي والَتي ميسر لةسةردةمي حتشبسوت لةطةلَ-1
 .بةالَم سةردةمي حتمتمس ثةيوةندي تةنها جةنط بووة

 

لةدواي سةردةمي حتومتسي سيَيةم كورةكةي بةناوي امنحوتييب دووةم ديَتة سةر حوكم، كة لةسةردةمي 
ووة لة هيَرشي بيَطانة بؤ ئةويشدا بابةتي سةرةكي فراوانكردني سنووري دةسةالَت بووة، هةروةك ريَطر ب
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سنووري والَتةكةي و لةم ماوةيةش شاالَوي طرنطئةجنام دراوة، بؤ والَتي سوريا و سودان و تواني 
ناوضةكاني نزيك خةرتوم تا باشوري سودان دةست بةسةردا بطريَت، تةنانةت ضةند ثةرستطايةكي لةو 

 .ناوضانة دروست كردووة

لةماوةي ئةم مةليكةش ناوضةكاني سودان هةولَيان داوة شؤرش دواي مردني حتومتسي ضوارةم ديَت، 
ئةمنجام بدةن، بةالَم سةركةوتنيان بةدةست نةهيَناوة، ولةسةردةمي خؤيَدا شاالَوي نةبردووة تةنها 

 .ضاوديَري و ثاريَزطاري لة ناوضةكاني ذيَر دةسةالَتي كردووة

 

 

 :(الوجه اجلميل رع( )اخناتون) امنحوتييب ضوارةم

كوري ئامن حوتييب سيًَيةمة و لةطةلَ باوكي بةشداري حوكمراني و بةريَوةبردني كاروباري والَتي كردووة، 
لةسةردةمي ئةودا طؤرانكاري طةورة لة بريوباوةري ئاييين ميسر روويداوة، بةهؤي بةرثا بووني شؤرشي 

كةوتةوة بؤية ئةخناتون ديارة بةهؤي ئةوة بابةتي ئايين ناكؤكي ليَ. ئاييين لةسةردةمي ئةخناتون
 .برياري دا بة يةكتا ثةرسيت و ريَكخستين ثةرستطاكان بؤ يةك خواوةند

 :طرنطرتين تايبةمتةندي ئةو سةردةمة

داواي ثةرستين خواوةند ئاتون و يةكتاثةرسيت، بةمةش لةاليةن ثياواني ئاييين خواوةند ئامون 
 .دوضاري هةرةشة و ناكؤكي زؤر بونةتةوة

ومحسي يةكةمةوة دةبوو لة ناوخيَزاني خؤياندا هاوسةرطريي بكةن لةسةردةمي ئةخناتون لةسةردةمي ئ 
 .ئةم بابةتة رةت كرايةوة
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كة . تل عمارنة، كة ثايتةختيَكي نويَ بوو بنيادي نا( اخت اتون) طواستنةوةي ثايتةخت لة شاري تيبة بؤ 
رنة لة ناوةراست ميسر كة دةكةويَتة خؤي و خيَزاني و ثشتيوانةكاني ضوونة ثايتةخيت نويَ لة تل عما

كةناري رؤذهةالَتي نيل لة نيَوان سينا و ئةسيوتبووة، هاوكات بؤ نفر تييت خيَزانيشي كؤشكيَكي بنياد نا 
 .لةو شارة

لةاليةكي ديكةوة شوراي لة دةوري شارةكة بنياد ناو طؤري بؤ خؤي و طةورة فةرمانبةراني دةولَةتيش 
يَك و ثياواني دةوري ئةخناتون لة خيَزانة باالدةستةكان نةبوون بطرة لة ضيين هةلَكةندووة، هيض خيَزان

 .طشيت بوون

 هؤكاري هةلبذاردني ئةم شارة؟

شاري تيبة ئاسايي نةبوو لةبةر ئةوةي لة ثيَشوودا ثايتةخت بوو و مةركةزيَكي زؤري ئاموني تيَدا بوو و 
لةاليةكي ديكةوة كاتيَك ثاشا سةيري بة شي  خةلَكانيَكي زؤريش هةر مةبةستان ثةرستين ئامون بوو

رؤذهةالَتي شاري دةكر طؤرستين ئةوانة بوون كة بةردةوام هةولَيان دا بوو ثاريزطاري لة ئامون بكةن بؤية 
ئةويش دذايةتيةكي زؤري بؤ ئامون هةبوو، بؤية برياري دا بة طواستنةوةي ثايتةخت بؤ تل عمارنة و 

 . شاري نويَ

 . ي ئاتون بوو بة مةلبةنديَك بؤ ثةرستين نويَهةروةها ثةرستطا

بةمةبةسيت ثاراستين دةسالَتي لةو ناكؤكية ئايينة بؤية برياري دا بة بنياد ناني دوو ثةرستطاي طةورة 
 .بؤ خواوةند ئاتون هةر لةو كاتةشةوة ناوي خؤي طؤري بؤ اخناتون

سةري هةلدا ضونكة كاهينةكاني ئامون  بارودؤخي ناوخؤيي و ثةيدا بووني تةنطذة و طريوطرفيت ناوخؤيي
دةستان كرد بوو بة دذايةتي كردني مةليك لة ناوةوةي والَت و لة دةرةوةش هةولَدراوة ئةو ناوضانةي ذيَر 

لةبةر ئةمانة بارودؤخي ئابووري لة والَت . دةسةالَتيان بيَنة دةرةوة بةتايبةتي حيسيةكاني سوريا
 .وضةكاني سوريا و فةلةستني باج و سةرانةيان نةدةدا بة ميسردوضاري خراثي بؤوة بة هؤي ئةوةي نا
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 فريعةون وةكو مرؤظيَك ويَنة و ثةيكةريان بؤ كيَشاوة، هيض سيفةتيَكي خواوةندي بؤ زياد نةكراوة، واتة 

 :هةلَويَسيت اخناتون لةطةلَ كاهينةكاني ئامون

بؤية ثةرستطايةكي بؤ خواوةند ئاتون   ئةوةي روونة ئةخناتون زؤر بة ثةرؤش بووة بؤ ئايينة نويَيةكةي
دروست كرد لة كرنك و ناوي ليَنا ئةخيتاتون شاري دةركةوتين ئاتون، و لة جيَطةي ئامون خواوةندي 
تيبةي كؤن بةالَم هيض كات كاهينةكان بةمة رازي نةبوون بؤية لة سةردةمي حتومتسي سيَيةم كة بة 

 .اوةند ئاموني طةرادةوةئيمرباتؤر ناسراو بوو ئةم ئايينة الدا و خو

 توت عنغ ئامون
سالَ لة اخت ئاتون فةرمانرةوا بووة، دواتر ضؤتةوة  1نازانريَت كور يان زاواي ئةخناتونة، بؤ ماوةي 

شاري تيبة دواتر ناوي خؤي لة توت عنغ ئاتون دةطؤريَت بؤ توت غنغ ئامون لةماوةي فةرمانرةوايي 
واتر دةبيَتة فةرمانرةوا كة د( حور ام حب) ايي يارمةتي داوة لةطةلَ سةركردة )كاهينيَكي طةورة بةناوي 

لة ميسر، كة بةهؤي تةمةن بضووكي دذايةتي كاهينةكان بؤية خواوةند ئاموني كردؤتةوة خواوةندي والَت 
 بةالَم بريوباروةري بؤ خواوةند ئاتون بووة، 

هةلَمةتيَكي سةربازي  1. هيض هةلَمةتي سةربازي نةناردؤتة سةر بالد نوبة -2لةم ماوةية ئاماذة دراوة  
 (.حور ام حب)ناردؤتة فةلةستني بةسةركردايةتي 

ديارة ئاماذة بؤ ئةوة كراوة بةهؤي قةتيس بووني بةكرتيا لةو : مردني زؤري كريَكاران لةو سةردةمانة
 .لَيَك ذةهراوي بوونة و هةواكةش بؤتة ذةهرطؤرانة بؤ ماوةي ضةند سا

هةنديَكي ديكة ئاماذة بةوة دةدةن جؤرة ذةهريَك هةبووة لة طؤر و كةل و ثةلةكانيان داوة بؤ ئةوةي هةر 
كةسيَك بيةويَ دةسيت ليَ بدات مبريَت، ديارة ئةمةش بؤ ترساندني خةلَك بووة طواية ئةوة نةفرةتي 

 .اندووةخواكانيانة و خةلكيان ثيَ ترس
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كة ( حور ام حب)دةبيتة فةرمانرةوا دواي ئةويش ( ايي)دواي مردني توت عنغ ئامون سةركردة 
  سالَ فةرمانرةواي ميسر بووة، 01كةسايةتيةكي سةربازي بةهيَزي هةبووة و نزيكةي 

 .طرنطي داوة بة ضاكسازي لة اليةني كارطيَري -2

 . داواي بةستين هاوثةميانينويَنةري ناردؤتة الي حيسيةكان و بةمةبةسيت -1

 .دروستكرني ثةرستطا لة كرنك و ثةرستطاي بتاح لة منف-1

ثةرستطاي اخناتون و و شاري اخت ئاتون هةنديَك دةليَن مةبةسيت سود بينني بووة هةلسا بة رووخاني -5
ي لة بةردة طرانبةهاكاني بؤية ئةم ثةرستطا و شارةي  روخاندووة ضونكة مةبةسيت بووة شارستان

 .اخناتون و اتون لةناو بةريَ و تةنانةت وينة و ثةيكةرةكانيشي لةناو بردووة

بةر لة مردني رةمسيسي يةكةم كة وةزير و سةركردةي سوثا بووة بة جيَنشيين خؤي داناوة، و لة وادي 
 .  21ملوك نيَذراوة بةمةش دةسةالَت طوازرايةوة بؤ بنةمالَةي 

 

 رِى سيتى يةكةمكو( رةمسيسي طةورة)رةمسيسى دووةم

 كارةكانى رةمسيسي دووةم

 طرنطى دان بة اليةنى ئاوةدانكردنةوة

تةواوكردنى كارة كانى باوكى لةاليةنى بيناسازى  ئةويش تةواوكردنى ثةرستطاى ئةثيدؤس  لة  -2 
تةنيشت ئةم ثةرستطاية يةكيَكى بؤخؤى دروستكردووة بةالم شويَنةوارةكةى   روخاوة و لة ناوضووة بيَجطة 

  ستكردووةرامسيوم درولةمة ثةرستطايةكى ترى  لة كرنك دروستكرد لةشارى تيبة  ثةرستطاى 
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لة دةلتاى نيل كة لة سةرضاوة يؤنانيةكان ناوى بة ( دار رمسيس -بي رمسيس)بنيادنانى شاريَك بة ناوى  
 هاتووة، سامانيَكى زؤرى تيايدا خةرج كرد( أوزامينديس)

  

 . دةرهيَنانى بةردى بةنرخ و كانزا لة كانطاكانى وآلتى مصر و نةوبة -1

 ئابوورى وآلت لةم سةردةمة بؤضى دةطةريَتةوة؟ هؤكارةكانى خراثبوونى اليةنى/ ث

 اليةنى سةربازى 
 ضةند هةلَمةتيَكى سةربازى ئةجنامداوة بؤسةر باكورى وآلتى شام

 : لةوانة
حكومرانيكردنى شةرى قادشي دووةم روويدا لة نيَوان مصر و حيسيةكان بةسةركردايةتى ضوارةم ساىل  -أ

اند بةالم بةبىَ يةكالكردنةوةى شةرةكة ضونكة سةركةوتن بؤ كردنى مواتاليس نزيكةى ثازدة ساىل خاي
 هيج اليةنيَكيان نةبوو

لة ساىل بيست و يةكةمينيشدا هاوثةميانيَكى ئاشتيانة لةطةل سةركردة ساتو سيليسي سيَيةمى  -ب
 هاوثةميانى ئاشتيانة دادةنريَت لة ميَذوودا حيسى بةسرتا كةبة كؤنرتين 

 سةر وآلتانى ئاسيا لةوانة لةشكركيَشى بؤسةر  ضةند هةلَمةتيَكى كردة -ج
 .ناوضةكانى سوريا و فةلةستني و بةشي باشورى رؤذهةآلتى ناوةراستى دوور و وآلتى نؤبة

 :ملكة توسرت

سالَ فةرمانرةوا بووة، كضي مةليك مربتاحة و خيَزاني دووةمي  7يةو بؤ ماوةي  21كؤتا ثاشاي بنةمالَةي 
 .سييت دووةمة

 (.شانسلري)سيت ئةو دةبيَتة فةرمانرةوا لةطةلَ كورةكةي بةناوي دواي مردني 
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 01بنةمالَةي 
ست خنت  بة دامةزريَنةري بنةمالَةي بيست دادةنريَت بةالَم باس لة حوكمراني نةكراوة، لة دواي ئةو 

سالَ فةرمانرةوا بووة، ضةند ( 16)ديَتة سةر حوكم، رةمسيسي سيَيةم  سينيتوسثرامرةمسيسي سيَيةم 
 :كاريَكي لة رووي ناوخؤ و دةرةكي ئةجنام داوة

 : لة رووي ناوةخؤ 

 :ريَكخستين اليةني كارطيَري و بةستين ثةمياننامةي ئاشتيانة و  دابةش كردني ضينةكان بةم شيَوةية

 .سةربازان و كريَكارانبةرثرسان و بةرثرساني ثاريَزطاكان و 

 لةرووي دةرةكي

باجيَكي زؤري لة والَتي نةوبة و ئةسيوثيا دانا ئةمةش بووة هؤي بوذانةوةي والَت و ئاوةدانكردنةوة لة  
 .ثةرستطا و بيناسازي دةست ثيَ بكاتةوة

ين دارو بايةخدان بةاليةنى بازرطانى ناردنى ضةند كةشييةك بؤ وآلتى بؤنت لة ريَطاى دةرياى سور ضةند
 .بةرهةمى ئةم وآلتةى هيَناوةتة مصر لةطةلَ هيَنانى مس لة دورطةى سينا

 :اليةني سةربازي
 .اليةنى سةربازى و ريَكخستنى سوثا بةهيَزكرندنى 

 هيَنانى مرتزقة بؤ ناو سوثاى مصر  
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 اليةنى ئاوةدانكردنةوة
 حوتيبى سيَيةم دروستكرابوودوبارة نؤذةنكردنةوةى ثةرستطاى خونسو لة كرنك كةلةسةردةمى امن -2
دروستكردنى ثةرستطا لة شارى هابو  وة رازاندنةوةى ديوارى ثةرستطاى هابوو بةسةركةوتنةكانى -1

 ستى هيَنابوو كةلةئةجنامى شةرةكان بةدة
 .ؤ لة ثةرستطاكانى ئةقسةرو كرنك وة ثةرستطاى ثرسةطيَرى  كدروستكردنى ثاش -1

 :سيَيةممانطرتنةكاني سةردةمي رةمسيسي 

مانطرتن لةو سةردةمة رويداوة ئةويش يةكيَكيان كاتيَك كريَكارةكان لة طؤرستاني مةلةكي  1ديارة 
رؤذ دوا  16كؤبوونةوة ، ئةو طرد بوونةوةية بةهؤي درةنط بووني بةشة خؤراكيان بووة كة زياتر لة 

كانيان، و كريَكارانيش كةوتووة، ضونكة بةرثرساني شاري تيبة ريَطر بوونة لة طةيشيت ثيَداويستية
بةردةوام بوون لةسةر داواكةيان و بؤية دةستيان هةلَطرت لة كارةكانيان و خؤيان طةياندة ثةرستطاي 

رةمسيسي سيَيةم لة شاري هابو و طازةندةكةيان طةياندؤتة مةليك و داواكةي خؤيانيان ثيَ راطةياندووة، 
واكةيان ديار نية ضونكة دزي طؤرةكان زؤر بووة و ئةو هةرضةندة والَمي مةليك بؤ داواكةيان و ئةجنامي دا

زانياريانة بةتةواوي لةبةر دةستدا نية، ديارة ئةو زانياريةش لة سةر بةرديَك تؤمار كراوة و ئيستا لة 
 .مؤزةخانةي ميسرة

 

ةلَ ئةو شةرة بوو لة نيَوان طةالنى دةرياي ناوةراست ئةوانةى هيَشيان دةكردة سةر مصر لةط: شةرِى زاهى –
مصريةكان بة سةركردايةتى رةمسيسي سيَيةم توانى لة شارى رفح شكستيان ثيَ بيَنيَت و لة اليةنى 

 .دةريايش سةركةوتوو بيَت لة دورخستنةوةى مةترسي ئةم هؤزانة



25 
 

بةهؤى ضاوتيَربينى ليبيةكان لة خاكى مصر  و هةولَى دةست بةسةرداطرتنى خاكى ئةم :  ةرِى دةلتاش –
ك لة نيَوان ليبيةكان و مصريةكان روويدا و بةآلم رةمسيس توانى  لة نزيك دؤلَى وآلتة بؤية شةريَ

 .شكست بة ليبيةكان بهيَنن( نطرون)

 

 :سييت دووةم

ناكؤكي ( سيت ان رع -اوسر خريو رع)سالَ فةرمانرةوايي كردووة و كوري مربتاحة بةناوي  5ماوةي 
 .لة صعيد (أمن مسة)دةسةالَتي هةبووة لةو سةردةمةدا لةطةلَ 

 :ضةند كاريَكي ئةجنام داوة

 .لة تيبة فةرمانرةوايي كردووة -1

 .دروست كردووة( مانطا)طؤري دروست كردووة، و ثةرستطاي بؤ خواوةند حتمور  (  3)  -2

 .لة سةردةمي ئةودا نازاناوي نائب ملكي لةسةر كؤشك دانراوة -3

 
 

 01 – 05بنةمالَةي 
ثياوة ئايينيةكان دةبن بة فريعةون  و دةتوانن دةست بةسةر بؤ يةكةم جارة  12لةسةردةمي بنةمالَةي 

كة يةكةم مةليكي خواوةندي ئامون بوو كة يةكيَك بوو لة ثياوة ( مرحيؤر)دةسةالَت دابطرن لةوانة كاهني 
 .دامبةزريَينَ 21ئايينيةكاني ثةرستطاي ئامون كة تواني دةسةالَت وةربطريَت و بنةمالَةي 

ايينة بارودؤخي ميسر بة طشيت خراث بووة ضونكة ئةو لةرووي كارطيَرييةوة لةسةردةمي ئةو ثياوة ئ
كةسيَكي الواز بووة، حوكمي بة شيَوةي ئاييين كردووة، واتة لة ذيَر فةرمانرةوايي خواوةند ئامون دابووة، 

 .هاوكات نةزاني و نةفامي بالَو بؤتةوة و بةوةي كة خواوةند ئامون ريَطةي داوة ئةو ببيَتة مةليك
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ئةويش هةر الواز بووة، هةرضةندة دةسةالَتيَكي كةمي بةسةر بالد نةوبة : هةرضي لة رووي دةرةكيةوةيةوة
 .داهةبووة، كةضي لة شام دةسةالَتي بيَهيَز بووة

لة دواي ئةوةي لةسةردةمي رةمسيسي دووةمةوة ليبيةكان لة سوثاي ميسر دةبنة مورتةزيقة بؤية لةو 
اد دةكات تةنانةت دةتوانن ضينيَك لة رؤذئاوا دروست بكةن و دةست لة كاروباري سةردةمةدا دةسةالَتيان زي

كة بة رةضةلةك ( شوشنق -شاشانق -شيشنق) لةسةردةسيت  11ميسر وةربدةن، تا واي ليَهات بنةمالَةي 
 .خةلَكي شاري ئةهناسياية دةبيَت ثيَك دةهيَنريَت

نيان دةكرد بةالَم ئةو كةسايةتية هةولَي داوة لةو سةروبةندة ثياوة ئايينيةكان دذايةتي ليبيةكا
كةليبيةكان تيَكةلَ بة خةلَكي ميسر بن و ريَز لة داب و نةرييت ميسريةكان بطرن و سياسةتي ناوةوةي 

ضاالك بكاتةوة، لة رووي دةرةوةش فراواخنوازي ئةجنام بدات بةوةي تواني ضةند سةركةوتنيَك بةدةست 
ر بطةريَتةوة بؤ ناوضةكاني سوريا و فةلةستني لةاليةكي تر نةبووني بهيَنن، بةلَكو دةسةالَتي ميس

 .بارودؤخيَكي باش لة فةلةستني يارمةتي دةر بوو بؤ سةركةوتين ميسر 

كةضي لة دواي ئةو ضةند مةليكيَكي تر هاتون و نةيان توانيووة ثاريَزطاري لة دةسكةوتةكاني ئةو بكةن 
 .و بارودؤخ رووةو الوازي ضووة

بارودؤخي ميسر هةر لة خراثي دابووة ئةمةش ريَطة خؤشكةر بووة بؤ  11دةمي بنةمالَةي لة سةر
دةركةوتين بنةمالَةي ديكة كة دةست لة كاروباري ميسر وةربدةن و دةسةالَتي مةركةزي لة ميسر رووةو 

مةيداني الوازي ضووة واي ليَهاتووة حةبةشيةكان هيَرش بؤ سةر ميسر بهيَنن، و خاكي سودان بوو بووة 
 .شةرةكاني ميسري و حةبةشيةكان

دامةزراوة، لةسةردةمي ئةمانيش دا بارودؤخي ( حتت -تفت)لةسةر دةسيت كةسيَك بةناوي  14بنةمالَةي 
كةوتونةتة  15ميسر زؤر خراث بووة و ثارضة ثارضةيي طةراوةتةوة نيَو ميسر، هةرضي بنةمالَةي 

ان داوة ثةيوةندي لةطةلَ ئاشوريةكاندا ببةسنت و تا و تةنانةت هةولي 14دذايةتي كردني بنةمالَةي 
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ئةم بنةمالَةية بة بنةمالَة نةوبي ياخود  15دواجار بوونة مةترسي بؤ سةر خاكي ميسر، بنةمالَةي 
ئيمرباتؤريةتي كوشي ناسراوة، ثاشاكاني ئةم بنةمالَةية خةلَكي ناوضةي كوش بوون لة باكوري سوداني 

عةونة رةشةكان و توانيان دةسةالَت بةسةر ميسردا بسةثيَنن بةسةركردايةتي ثيَيان وتراوة فري. ئيَستا
مةليكةكامين ئةم بنةمالَةية لة باكوري سودان تا باشوري توركيا حوكميان كردووة، (االرا النوبي)

تةنانةت لةطةلَ فارسةكانيش دا جةنطاون، بةدةر لةمةش لةطةلَ ئاشوريةكانيشدا جةنطاون بةمةبةسيت 
 ميسر، بةالَم نةيانتواينووة خؤيان بةرامبةر بة ئاشوريةكان بطرن بةهؤي ئةوةي كةل و ثةلي ثاراستين

جةنطي ئاشوريةكان لة برؤنز دروست كراو بووة كةضي هي ئةوان لة ئاسن دروست كراوة، هةروةك لة طةلَ 
 .رؤمانةكانيش كةوتونة جةنط و سةركةوتينيان بةسةرياندا بةدةست هيَناوة

تا رادةيةك بارودؤخ لة ميسردا طؤراوة، ئةميش توانيان  10ةية لة سةردةمي بنةمالَةي جيا لة ماو 
يارمةتي لة مرتزقة يؤنانيةكان وةربطرن، واتة ثةيوةنديةكي باش هةبووة لة نيَوان ئةم دوو اليةنة، 

كان دةبنة سالَ فةرمانرةوا بووة، لةو سةروبةندةدا ئاشورية 54دواتر لة سةردةمي بسماتيك كة بؤ ماوةي 
 .  مةترسي بؤ مسريةكان بةتايبةت لة ريَطةي هانداني هؤزةكاني فةلةستني و شام لةاليةن ئاشوريةكانةوة

سالَ لةويَدا  7هةلدةسيتَ بة ناردني شاالَويَك بؤ خوارووي ميسر و ( ئاسةرحةدون)بؤية مةليكي ئاشوري 
 .ر دةكاتفةرمانرةوايي دةكةن و ئةو سةركةوتنةش لةسةر ثةيكةريَك تؤما

هةر ئةو سةركةوتنةش بوو بةهؤي بةرثا بووني شؤرش دذ بة ئاشووريةكان بةالَم بؤ جاري دووةم 
شاالَويَكي تر دةكةنة سةر ميسر  سةركةتن بةدةست دةهيَننةوة، بةالم لةبةر ( ئاشوربانيبال)لةسةردةمي 

انةوة دةكةن و كؤتايي بة ئةوةي ئاشوريةكان لة دوا قؤناغيان بوون ميسريةكان ثةيوةندي بة بابليةك
 .دةسةالَتي ئاشوريةكان دةهيَنن لة ميسر

 17بنةمالَةي 
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لةم ماوةية بةهؤي طرذي و ئالؤزي والَت بةهؤي مةترسي فارسة ئةمخينيةكان بةتايبةت كة رؤلَيان دةبيَت 
اي لة مةيداني جةنطةكان بؤية كاتيَك كؤرشي ئةمخيين دةمريَت كورةكةي كامبيز دةبيَتة فةرمانرةو

بوو فارسةكان توانيان لة  10فارسةكان بؤية لةسةردةمي بسماتيكي سيَيةم كة دوا مةليكي بنةمالَةي 
سةردةمي  17ز دةست بةسةر ميسر دا بطرن، تةنانةت سةردةمي بنةمالَةي .ث 515شةري فارما لة سالَي 

ز لة ريَطةي .ث 511الَي دةسةالَتي فارسة ئةمخينيةكانة لة ميسر كامبيز لة ميسر دا دةميَنيَتةوة تا س
طةرانةوةي بؤ والَتي فارس دةمريَت، دواي ئةوة ميسريةكان بةردةوام دةبن لة شؤرش كردن تا لة سالَي 

 .ز لة شةري ماراسؤن توانيان سةركةوتن بةسةر فارسةكاندا بهييَنن.ث 481

  

 

  18بنةمالَةي 

ةوةية يةك مةليكي هةبووة بةناوي ئةم سةردةمة زانياريةكي ئةوتؤي لةبارةوة نية ئةوةي ديارة ئ
دواي ئةوةي تواني سةركردايةتي شؤرشيَك بكات و سةركةوتوو بيَت بةسةر ثاشاي فارسةكان ( امريتايوس)

 .هيض زانياريةكي ديكة دةربارةي ئةم ثاشايةي ميسر نية. داريوسي دووةم

  11بنةمالَةي 

( نفريتس االول)نيف عو رود االول )ةية بةناوي ئةوةي باسي ليَوة كراوة طواية دامةزريَنةري ئةم بنةمالَ
تواني سةركةوتن بةدةست بهيَنيَت و ثاشان لة شاري مةنف ( امريتايوس )ديارة لة شةريَكي كراوة لةطةلَ 

 .بيكوذيَت
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 16بنةمالَةي 

ئةم بنةمالَةية لةسةردةسيت خنت ئانبوي يةكةم دامةزراوة لةسةردةمي ئةم بنةمالَةيةش هةولَي 
طاري كردنيان داوة لة ميسر لة ترسي هيَرش و شاالَوةكاني فارسةكان، لةو سةروبةندةدا خنت ئانبو ثاريَز

كورةكةي بةناوي تيوس بةشداري ثيَ دةكات لة حوكمرانيدا تا باوكي دةمريَت ئنجا تيؤس هيَشيَك دةبات 
حوكم دا دةكات و  بؤ باكوري شام دذي فارسةكان بةالَم كورةكةي بةناوي جتا هب ئيمو انقالبيَك لة

كورةكةي خؤي بةناوي  خنب ئانوي دووةم  دةكات بة فةرمانرةوا، لة دةسالَي سةرةتاي ةرمانرةواييةكةي 
ارتاخرخيس بة جيَطري كردني دةسةالَتي تواني خؤي –بةهؤي خةريك بووني ثاشاي فارس ارتاكسزكيس 

هيَرشيَكي تر دةهيَنيَت و خنب ئانبوي دووةم بةرامبةر شاَوي فارسةكان رابطريَ بةالَم دواتر ارتاخرخيس 
 .ناضار بة هةالَتن دةكات

كةضي هةنديَكي ديكة . هةنديَك لة سةرضاوةكان ئةمة بة كؤتايي سةردةمي فريعةنةكاني ميسر دادةنيَن
دةست نيشان دةكةن لة سةردةسيت ارتاخرخيس و دواي ئويش ارسيس ديَتة سةر حوكم دواي  12بنةمالَةي 

بةشيَك بووة لة  12داريؤسي سيَيةم ، بةالَم ئةوة روونة ميسر لة سةردةمي بنةمالَةي ئةويش 
 .ئيمرباتؤريةتي فارسي

 

 :ميسر لة ذيَر دةسيت يؤنانيةكان

ز طةيشتة ميسر بؤ ليَدان دةركردني فارسةكان لة ميسر لةمةشدا .ث 111ئةسكةندةري مةكدؤني لة 
اني ئامون كرد بيكةنة فريعةوني ميسر ئةوةبوو سةركةوتوو بوو تةنانةت داواي لة كاهينةك

كاهينةكانيش نازناوي كوري ئامونيان ثيَ بةخشي بةم جؤرة ميسر لة ذيَر دةسيت بةتاليسةكان مايةوة بؤ 
 .سةدة 1ماوة 
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لةبةر ئةوةي ئةسكةندةر لة تةمةنيَكي زؤر زووي فةرمانرةوايةتيةكةيدا دةمريَت و هيض جيَنشينيَكيشي 
اوضةكاني دةسةالَتي بةسةر سةركردة سةربازيةكان دابةش دةكريَت ، و ميسر دةكةويَتة نابيَت بؤية ن

 .دةسيت سةركردةيةك بةناوي بةتليمؤس بةمةش ماوة حوكمي بةتاليسةكان لة ميسر دةسيت ثيَ كرد

 مصر في عصر البطالمة١  

 م.ق 181 -م.ق 502)بطليموس الخامس ٢ ) 

 ( م.ق 180)الملكة كليوباترا األولى ٣ 

 م مصر.ق 116 -م .ق 142م برقة ثم من .ق 142-161م في مصر ومن .ق 161حكم )بطليموس الثامن ٤ ) 

 م.ق 101 -م.ق 116)بطليموس التاسع ٥ ) 

 م.ق 101-م.ق 101)بطليموس العاشر ووالدته الملكة كليوباترا الثالثة ٦ ) 

 م.ق 88تولى عام )بطليموس الحادي عشر ٧ ) 

 م.ق 80تولى عام )بطليموس الثاني عشر ٨ ) 

 م.ق 21تولى عام )بطليموس الثالث عشر وكليوباترا السابعة ٩ ) 

 م.ق 41تولى عام )بطليموس الرابع عشر وكليوباترا السابعة ١١ ) 

 م.ق 10م حتى .ق 44تولت عام )كليوباترا السابعة ١١ ) 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9#%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9#%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3_(205_%D9%82.%D9%85-_181_%D9%82.%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9#%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89_(180_%D9%82.%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9#%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86_(%D8%AD%D9%83%D9%85_169_%D9%82.%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D9%88%D9%85%D9%86_163-145_%D9%82.%D9%85_%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%A9_%D8%AB%D9%85_%D9%85%D9%86_145_%D9%82.%D
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9#%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%B9_(116_%D9%82.%D9%85-_107_%D9%82.%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9#%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1_%D9%88%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AA%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9#%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%89_%D8%B9%D8%A7%D9%85_88_%D9%82.%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9#%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%89_%D8%B9%D8%A7%D9%85_80_%D9%82.%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9#%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%89_%D8%B9%D8%A7%D9%85_51_%D9%
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9#%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1_%D9%88%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%89_%D8%B9%D8%A7%D9%85_47_%D9%
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9#%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AA_%D8%B9%D8%A7%D9%85_44_%D9%82.%D9%85_%D8%AD%D8%AA%D9%89_30_%D9%82.%D9%85)

