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  :مقدمة

لقد جنح املرصي القدمي يف ان يس تغل ما دليه من موارد وطاقات برشية أ و  

مادية مؤسسا اقتصادا اثبتا عىل مر اترخيه اذلي يقص علينا كيف اكن املرصي القدمي 

بني دخهل ووارده، كيف زرع وصنع وكيف نظم  اقتصاداي مبعىن اللكمة وكيف وازن 

تذى هبا عىل مر العصور.  معامالته التجارية، وكيف كون منظومة اقتصادية ُيح

ومن احلقائق املسمل هبا ان الاقتصاد املرصي اكن يقوم عىل الزراعة، واكن من امه  

اس تغالل    العوامل املؤثرة يف ذكل يه جغرافية مرص وفيضاهنا الس نوي، مما أ ثر يف كيفية

ال رض وظهر تأ ثريه عىل لك مس توايت احلياة الاجامتعية، يف طبيعة ال جور وطبيعة 

 (1)وتقنيات الصناعة وغريها. 

لقد اكن نشاط ادلوةل السائد يف زمن ادلوةل القدمية يدور حول حيازة ال رض  

املزتايدون  حبيث تضمن احلكومة الاكتفاء اذلايت من انتاج الغذاء لإطعام الساكن 

وأ يضا ملاكفئة املوظفني اجلديرين ابلتقدير ولإجياد معل ملن ل ميلكون أ رضًا، ويبدو أ ن  

من اكن عىل عاتقه املس ئولية الرئيس ية يف ذكل من هؤلء املوظفون اكن حاماًل لقب  

(r wpt-imy ( ولقب )tA-sSm .مضن أ لقابه )(2) 

أ شد ما تكون دقة مثل  كذكل أ ظهرت مرص همارة فائقة يف صناعات مذهةل 

الورش امللكية وصناعات ادلوةل وورش املعابد والورش اخلاصة واملنشأ ت اخملصصة  

لصناعة ال سلحة واملركبات واملعدات العسكرية الازمة لغزوات امللوك، وكذكل ورش  

 لإصالح املعدات فهيا. 

واكن حلرص مرص عىل التصال ابدلول اجملاورة يف اجلنوب والرشق والغرب 

لحصول عىل بعض منتجات هذه البالد مثل البخور والتوابل وسن الفيل وجلود ل

احليواانت وال جحار الكرمية واخلشب والعطور يف مقابل تصدير املنتجات املرصية لهذه  

  البالد، كذكل اكنت بساتني الواحات واحملاجر واملنامج لكها ملاكً خاضعًا ملراقبة املكل.

الرسخ" يف مواقع الصحراء خالل العرص القدمي قد أ شار اىل رغبة أ نتشار عالمة "ف(  3)
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التاج يف مض الصحاري واملساكل املوجودة هبا، واذلي ميثل يف حد ذاته الس يطرة  

فأ كتشف اذلهب والفضة وغريها وأ ستمثرها مع النحاس يف صنع   (4) امللكية املبارشة،

 قنعة واحليل.الكثري من أ دواته وأ اثثه اجلنائزي اكلتوابيت وال  

 هدف الدراسة:

ىل عقد مقارنة يف املهام اليت قام بتنفيذها حاميل لقب  هتدف هذه ادلراسة اإ

(imy-r wpwt( ولقب )wpwty-nswt  يف قيادة البعثات التعدينية والتجارية كـ )

ىل أ ن حامل لقب ) ( قد أ دى نفس  wpwty- nswt)مبعوث مليك( وهو ما يشري اإ

( بعد اختفاؤه بهناية ادلوةل القدمية ويظهر املعىن  imy-r wpwtهمام اللقب القدمي )

 ( من خالل املهام اليت قاما هبا حاميل اللقبني.  imy-r wpwtاحلقيقي للقب )

 مهمة اإلشراف على اإلدارة احمللية: 

ن الإرشاف عىل الإدارة احمللية قد مت بواسطة موظفون ذو سلطة عامة مت  اإ

 (5)تعييهنم من قبل املكل ومعلوا يف اتصال وثيق مع احلكومات الإدارية للتاج.  

مقترصًا فقط عىل )مديري املرشوعات( داخل ال قالمي    (imy-r wpt)فمل يكن اللقب  

منا مديري اي نوع من املهامت مع ال خذ يف  الاعتبار ان اللقب وجد بصور متعددة  واإ

ويبدو جليًا أ ن طريقة تولهيم ذكل املنصب ختتلف من ظروف ل خرى وهو ما يشري  

ىل أ هنم قد تولوا مس ئوليات خمتلفة حتت مسمى واحد ميثلون السلطة الإدارية داخل   اإ

 (6) ال قالمي.

اكنوا مس ئولني كرؤساء  (imyw-r wpt)كام أ ن الإداريون من حاميل لقب 

قلمي   لتقس مي وتسجيل )ال رض وال شخاص( ومه بذكل يديرون املصاحل الاقتصادية لالإ

 (7) ويف نفس الوقت اكنت جسالهتم يه نفسها واثئق الرضائب. 

مل ُيمهل فقط )مديري املرشوعات( داخل ال قالمي   (imy-r wpt)فنجد أ ن اللقب 

منا مديري اي نوع من املهامت مع   ال خذ يف الاعتبار ان اللقب وجد بصور متعددة  واإ
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وغري منتظمة، ولكن يبدو جليًا أ ن طريقة تولهيم ذكل املنصب ختتلف من ظروف  

ىل أ هنم قد تولوا مس ئوليات خمتلفة حتت مسمى واحد ميثلون  ل خرى وهو ما يشري اإ

 الإقلمي  السلطة الإدارية داخل ال قالمي قبل تويل وظيفة حامك الإقلمي، ومل يكن حامك

 (8)  التايل أ قل يف ال لقاب عن سابقه عىل ال قل.

ىل  وختربان النصوص أ نه خالل ادلوةل احلديثة اكنت الش ئون الإدارية مقسمة اإ

أ ربع وحدات رئيس ية وذكل بغرض توطيد الس يادة امللكية، واكن وجود كبار املوظفني  

ال كفاء عىل رأ س تكل الإدارات اكن أ حد عوامل فرض الس يطرة والرقابة عىل تكل  

دارة  -املالية- الواثئق امللكية-الإدارات ويه )ال شغال  القرص املليك( واكنت أ مهها يه اإ

 القرص املليك واليت تدخل مضن اختصاصات الوزير وختضع لإرشافه.  

فقد جاء عن همام الوزير كرئيس للواثئق امللكية النص التايل من مقربة  

 الوزير)رمخريع( من ادلوةل احلديثة:

نه هو )الوزير( اذلي يرسل لك مبعويث القرص )كتابيًا(  مد وحاكم ال قالمي،  )اإ ىل العح اإ

 وأ نه هو اذلي يرسل لك الرسائل امللكية(. 

مد  ىل العح ويقدم لنا هذا النص خشصية )املبعوث املليك( اذلي يرسهل الوزير اإ

ىل أ ن الوزير اكن يتلقى املهام امللكية والرسائل من املكل مث   وحاكم ال قالمي، مما يشري اإ

ق )املراسلني( وتنفيذ املهام امللكية عن طريق  يقوم بتوصيل الرسائل امللكية عن طري

 (9) (. wpwty)املبعوثني امللكيني( )

( )رسول أ و (wpwty n pr-nswويظهر ذكل من النص اذلي يقدم اللقب  

( طبقا  pr-nswمفوض أ و مبعوث القرص املليك(، مفن حتليل طبيعة اللكمة )

دارة مبارشة  للواجبات والقواعد املتعلقة ابلوزير مع هذا اللقب، ف أ ن هممته اكنت يه اإ

( أ ي القرص مكقر للحكومة امللكية، وذلا فأ نه لن يكون غريبًا أ ن جند أ ن  pr-nswللـ )

( نيابة عن املكل ويتسمل  pr-nswالوزير هو من يقوم بأ رسال لك رسل القرص املليك )

 الرسول من الوزير التعلاميت ال ساس ية وكذكل ترتيب خطوات املهمة.
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ىل متيزيه عن زميهل واذلي  ميكن القول بأ ن هذا النوع من الرسل ُيتاج منَا اإ

ىل احلاكم احملليون من طرف الوزير، هذا    hAb m wpwt) يرسل أ يضا يف هممة )  اإ

( )أ ي مرسل الوزير( و ابلتايل هو وكيهل الشخيص، أ ما  wpwty.fاملفوض )

wpwty n pr-nsw) كنه يعمل حتت مس ئوليات ( فهو وكيال عن احلكومة امللكية و ل

(  (wpwty n pr-nswالوزير أ ي أ نه ميثل املكل ومن املمكن جدا مساواة الـ

(، حيث أ ن اللغة الوصفية  Valloggia( اليت ذكرها )wpwty nswبواجبات الـ )

 يف النص اذلي دلينا هنا تؤيد تكل الفرضية.  

ني املكل  ( وبpr nswومما يؤكد ذكل أ يضا أ ن النص نفسه ميزي بني الـ )

  (10) (.nbنفسه)

( يعين املبعوث املليك wpwty nsw r xAswt nbواللقب ادلبلومايس )

( أ ي املبعوث املليك  wpwty nsw r tA nbعىل لك البالد ال جنبية أ و اللقب )

عىل لك ال رض هو أ حد أ مه ال لقاب الإدارية يف ادلوةل احلديثة حيث يشري هذا  

ىل بعثات   دبلوماس ية بأ مر املكل.اللقب اإ

فاملبعوث املليك اكن موظف هام منذ أ ن اكن مبعوث خشيص للمكل مفوضًا 

ىل لك اخلاضعني لسلطان املكل ومهنم ملوك  حبمل الرسائل املكتوب مهنا والشفهيي اإ

ول ن منصب الوزير اكن يعد السلطة العليا اليت  (11)البالد اجملاورة ايضا  للمملكة، 

البالد فقد اكن هو من يرشف عىل جباية الرضائب وموعدها  تتحمك يف لك ش ئون 

ويقوم بتحديد مكيهتا بناء عىل ارتفاع منسوب النيل وابلتايل مساحة ال رايض املزنرعة،  

و كذكل اكن يتدبر ش ئون بيت املال مع املرشف عىل بيت املال وكيفية توزيع اوجه 

افه عىل اخلزانة نتج عنه ادلخل عىل اوجه الرصف املطلوبة من احلكومة، كذكل ارش 

الإرشاف عىل خروج موظفي اخلزانة مضن قوافل التعدين، وما اكن ملوظفهيا من دور  

يف صناعة ٌحيل الفرعون وتزيني القصور امللكية، كذكل املس ئولية عن حل وترحال  
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املكل واحلاش ية وتوفري اخملصصات الغذائية الالزمة هلم، فلك تكل الوظائف اكنت  

 حتت ارشاف 

ويه نفسها وظائف وهمامت حامل اللقب حمل ادلراسة خالل فرتة  ( 12) الوزير نفسه

 ادلوةل احلديثة.

 مجع الضرائب يف الدولة احلديثة:

بعد طرد )الهكسوس( من ادللتا اضطرت مرص اىل مالحقهتم يف سوراي و  

فلسطني ودفعها اىل ذكل رضورة احلفاظ عىل الس يطرة ال منية ادلامئة عىل اكمل  

نطقة، فقد قام لك من )أ محس ال ول( و )أ منحتب ال ول( و )و حتمتس ال ول( و  امل 

)حتمتس الثاين( ابلعديد من امحلالت العسكرية لإحاكم الس يطرة عىل املناطق حىت  

هنر الفرات، ففي أ حد النقوش اليت تؤرخ بعرص )حتمتس الثاين( أ كد أ ن الرضائب  

( يف مجيع أ حناء أ رايض )فينيقيا(، مما يشري  تأ يت ابنتظام ومل ترفع أ ي يد يف وجه )رسهل 

رسال الرسل من مرص مجلع هذه الرضائب من احملافظني املرصيني   ىل أ نه اكن يمت اإ اإ

ىل املكل.   (13)املعينني حلمك هذه ال رايض وتقدمي التقارير اإ

 األشراف على بعثات التعدين:

( أ و  wpt)سيناء( املصطلح )تظهر النقوش املوجودة يف )وادي املغارة( يف 

(wpt-nswt  وكذكل ظهر يف )( واذلي اكن أ قدم ظهور هل منذ عرص )مناكوحور

وادي امحلامات من أ واخر عهد )بييب ال ول(، ول ن اللكمة تنهتيي مبخصص لفة كتاب  

ىل أ نه جيب ترمجهتا كنوع من املستندات وحمتوايهتا، فقد ترمجها )  .wbواذلي يشري اإ

I 313, 10  مر املكل( وأ كد ذكل ( )بأ   (Urk. 1, 296, 4, 8, 12 ولكن جند )

أ و هممة ملكية( تعترب غري دقيقة يف تضمهنا جملموعة    -( لها مبعىن )هممه  cernyترمجة )

من الناس ُيملون عىل عاتقهم هممة خارج البالد، أ و بعثة ملكية تركت نقشًا خيدل  

 ذكرى زايرهتا.  
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ىل ادلوةل الق دمية كتقارير لل نشطة اليت مت تنفيذها وتكل النقوش  وتعود تكل النقوش اإ

تعد جسالت )بأ سامء القادة وكبار املس ئولني املشاركني يف البعثة(، واكنت مقدمة  

 : النقوش

 (14) أ و    

(wpt nswt hAb Hna, wpt nswt irt n) 

أ ي )أ رسلت هذه البعثة بواسطة(، ولكن مثل تكل الرتمجة تأ خذ الفعل بصورة  

سطحية ل ن ما نعرفه من البناء الاجامتعي خيفف من تفسري هذه الرتمجة حيث ميكن 

( بصورة أ وحض مبا يامتىش مع العقيدة الاجامتعية والعادات  wpt-nswtأ و    wptتفسري)

ذا مت اعتبار)  ( كعنرص مس تقل غري مرتبط ابملقاطع  wpt-nswtأ و  wptامللكية اإ

 التالية، بل هو فقط لتحديد ماهية الوثيقة.

عىل سبيل املثال، ترتيب نقوش وادي املغارة املؤرخة ابلعام الثاين من حمك  

)بييب الثاين( يثبت هذا التفسري ففي النصف العلوي مت العثور عىل التارخي، امس  

 كل احلامك. حورس، الامس املليك السابق وامس أ م امل

ويش متل النصف السفيل عىل قوامئ ال سامء اليت تشلك النص الفعيل، ونالحظ 

منفصلتان متامًا عن النص ال صيل ول يتصالن بتسمية (wpt-nswtأ و wpt أ ن)

( للمراس مي  wD-nswtالوثيقة أ و حمتوايهتا. وهنا يكون النقش متوافقًا مع عنوان )

ىل )وثيقة(، وابلتايل   ن هذا التوافق يف املعىن يفرس املصطلح عىل أ نه يشري اإ امللكية. اإ

 يمت رفض "املعىن الاس تكشايف" للمصطلح. 

ىل اس تخدام   وبناء عىل ذكل تشري طبيعة التعليق التوضيحي، ابلإضافة اإ

ىل أ ن الكتابة عىل اجلدران من عرص )مناكوحور(  ىل )بييب الثاين(    ال لقاب امللكية، اإ اإ

ىل اخلارج بدًل من الترصُيات  -يه مقتطفات من الواثئق امللكية اليت حتث عىل رحةل اإ
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منا فقط املالمح الرئيس ية لصيغة الوثيقة  -الشخصية ولكهنا ل تعطي التفاصيل الاكمةل واإ

 وامس الشخص أ و ال شخاص اذلين صدرت هلم أ و اذلين اكنوا معنيني هبا.  

املقطع الافتتايح ظهر فيه الفعل يف صيغة )املصدر( "ليمت حيث نالحظ أ ن 

ىل دوةل الفريوز"  رساهل مع القبطان ... اإ "جيب عىل املرء أ ن  -أ و بصفة غري خشصية-اإ

ل أ هنا أ قل  Iriيرسل مع القبطان" ومع ذكل، فاإن الصيغة ) ( رمغ أ هنا أ قل وضوحا اإ

"جلنة من أ جل" أ و "جلنة يمت القيام هبا"، وكذكل   انفصال عن املعىن مفن املمكن فهمها 

 ميكننا مالحظة أ ن النص ليس أ مرا، بل يف الواقع هو طلب مليك.  

ولكن يبدو من الغريب أ ن يكون مثل هذا املسؤول الرفيع مكهندس املكل قد 

ىل وادي امحلامات للتنقيب عن بعض الكتل، كام قد يقرتح أ حد   رساهل خشصيًا اإ مت اإ

 النصوص.  

مبا يف مثل هذه احلالت من ال فضل أ ن نعترب أ ن ذكر أ مس املوظف املس ئول  ر 

حيث ميتكل هذا    -)كدلةل عىل رمسيهتا(-عن املهمة هو مبثابة خطاب اعامتد لبدء املهمة

هنا   -أ و خطاب الاعامتد-املوظف صالحيات ملكية، ومن مث  فاإن الوثيقة الرمسية 

 ا حتتوي عىل أ سامء ال شخاص امللكفني. ( اليت مت نرشها ل هنwpt nswtيه الـ )

ذلا مفن غري احملمتل، وعىل عكس مجيع التقاليد، أ ن يحسمح لشخص خاص  

ىل أ ن جودة النحت يه من غري احملمتل أ ن تكون معل أ حد   ضافة اإ بتصوير املكل. اإ

 الهواة، ولكهنا تتطلب يد فنان مدرب، ويفضل أ ن يكون هناك تصممي للتصوير. 

ىل هذ ىل أ ن هذه املشاهد اكنت وابلنظر اإ ه احلقائق، فاإهنا تشري بوضوح اإ

لهيا من مرص. رسال الفنانني اإ   أ عامًل مأ ذواًن هبا، واليت اكن جيب تقدمي تصاممي لها واإ
(15) 
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 البعثات يف الدولة القدمية:

لقد اكن التنظمي العام للبعثات يتطلب وجود )تقرير منقوش( عن البعثة وذكل 

ل ى هذا التقرير يف النقوش عىل انه ) -wptمنذ عرص )من اكو حور( واذلي أ شري اإ

nswt .) (16) 

ويبدو أ ن املرصيون القدماء قد عنوا ابس تغالل املنامج يف سيناء وغريها وابلرمغ 

ىل ب  ل أ نه  من عدم وجود نصوص تشري اإ عثات التعدين يف ال رستني ال وىل والثانية اإ

قد عحرث غىل أ ربعة أ ساور من الفريوز يف مقربة املكل )جر( من ال رسة ال وىل مما يشري  

ىل اس تغالل منامج الفريوز يف سيناء.   اإ

ىل )وادي  وتسجل النقوش أ رسال املكل )خسم خت( من ال رسة الثالثة بعثة اإ

( حيث تركت البعثة لوحة تصوره  sA nswوز بقيادة )ابنه()املغارة( لس تخراج الفري 

ممساكً قوسًا وقد دونت أ لقابه أ عىل رأ سه ومل يذكر أ مسه، ورمبا اكن الهدف من هذه  

البعثة غري اس تخراج الفريوز هو تأ ديب البدو ومنعهم من التعرض لبعثات التعدين 

   قوته. وذلكل أ رسلها املكل بقيادة )أ بنه( حرصًا منه عىل اظهار 

ىل )وادي املغارة( تركت لوحة تصور املكل   كام أ رسل املكل )زورس( بعثة اإ

( وعبارة  imy-r mSaيرضب بدواًي، كام صورت رئيس البعثة وعىل رأ سه كحتب )

(wpt-nsw  كام يسجل النص أ سامء بعض أ فراد البعثة ووظائفهم ،)بعثة ملكية( )

 (17)  ( أ ي احلجار.mDHومن بيهنم )

انتشار عالمة "الرسخ" يف مواقع الصحراء خالل العرص القدمي احتوى ن اإ 

عىل املسار املليك لضم الصحاري واملساكل املوجودة هبا ويعين احامتل وجود مس ئويل  

( ويف الهناية فأ ن هذا اللقب قد مت استبداهل  xtmwy-nTrاخلزانة اذلين اكن لقهبم ) 

( ميثل  xtmwy-nTrىل أ ن لقب )( ليحل حمهل مما يشري اإ wpwty nswtابللقب )
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ىل تسجيل التعدين وامحلالت   يف حد ذاته الس يطرة امللكية املبارشة، ابلإضافة اإ

 (18) العسكرية من ادلوةل القدمية.

وجسلت نصوص السري اذلاتية ونقوش البعثات التعدينية أ ن حامل لقب 

(imy-r wpwt( اكن قائدا للبعثة مثل )iri ( صاحب نقش )وادي )عيىس

ىل )nxbwو)  (. وادي امحلامات( اذلي قاد ثالث محالت عىل ال قل اإ

( يعين املبعوث املليك wpwty nsw r xAswt nbواللقب ادلبلومايس )

( أ ي املبعوث املليك  wpwty nsw r tA nbعىل لك البالد ال جنبية أ و اللقب )

يث يشري هذا  عىل لك ال رض هو أ حد أ مه ال لقاب الإدارية يف ادلوةل احلديثة ح 

ىل بعثات دبلوماس ية بأ مر املكل.  اللقب اإ

املبعوث املليك اكن موظف هام منذ أ ن اكن مبعوث خشيص للمكل مفوضًا  

ىل لك اخلاضعني لسلطان املكل ومهنم ملوك  حبمل الرسائل املكتوب مهنا والشفهيي اإ

لت معظم نقوش الصحراء الرشقية يف وادي  (،  19)البالد اجملاورة ايضا للمملكة بيامن جسح

- 1982امحلامات فقد مت العثور عىل مخس مجموعات غري مسجةل سابقا يف ش تاء 

يف س ياق اس تكشاف الطرق اليت تربط بني طريق القصري القدمي ووادي   1983

جدت هذه النقوش يف وادي عيىس وهو وادي بني الشامل واجلنوب يقع بني   النيل وح

ىل اجلنوب من وادي امحلامات(.  واد  ي امحلامات ووادي قاش )اإ

جد هل نقش يف )وادي عيىس( موظف يدعى ) ( يف ادلوةل iriومن أ شهر من وح

 (20). القدمية، وعىل أ ساس ال لقاب فأ نه اكن قائدًا للحمةل 

( وظهر عىل  sDAwty-nTrورمبا يكون هو املوظف اذلي محل لقب ) 

 iriللمعبد اجلنائزي للمكل )بييب الثاين( يف سقارة، أ و هو املوظف )اجلدار اجلنويب 

n Axti( أ و )iri( واذلي محل عدة أ لقاب مهنا )imy-r wpwt - Xry tp nswt 

r sSw-sAb imy - .) (21) 
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ىل وادي امحلامات يف فرتة nxbwكذكل ) ( اذلي اكن قائد لثالثة محالت عىل ال قل اإ

 السادسة. بييب ال ول خالل عرص ال رسة

ىل سيناء يف عرص الانتقال ال ول بسبب الاضطراابت  وتوقفت البعثات اإ

ادلاخلية، ولكن أ س تأ نف ملوك ال رسة احلادية عرشة بعد عرص الانتقال ال ول البعثات 

ىل )وادي الهودي(  يف الصحراء الرشقية حيث أ رسل )منتوحتب الرابع( أ ربع بعثات اإ

 ( 22) جللب )امجلشت(.

 االشراف على البعثات خالل الدولة احلديثة:

لقد اكنت هناك مخس فئات رئيس ية من املس ئولني يف العادة اكن يمت تلكيفهم ابلبعثات 

 خالل ادلوةل احلديثة: 

 (  imy-r xtmt)املرشف عىل اخلزانة( ) -1

 (  wpwtyw)الرسل( ) -2

 (wbAw nswt))الفاحتون امللكيون( )السقاة امللكيون(؟  -3

 ( Hrwy-pDt)قادة احلامية العسكرية( ) -4

 (mDAiw)رؤساء اجملاي( )  -5

 ( wpwty nswاملبعوث املليك ) -6

يبدو أ ن الرسل و)الفاحتون امللكيون( اكن يمت ارساهلم من احلكومة املركزية عادة 

كبرية يف بعض ال حيان يف بعثات تعدين بواسطة الرسل )امللكيون( واذلين تقدلوا مناصب  

 ادلوةل احلديثة املعروفة يف سيناء.

( و اذلين ورد ذكرمه يف wbAw nswtوحسب املصادر جند أ ن حاميل لقب )

نصوص من هناية عرص ال رسة الثامنة عرشة اكنوا موضوع لعدة دراسات وأ شارت تكل  

ىل العدد الكبري من بالد الشام بني صفوفهم ، ويبدوا أ هنم قد استبدلوا يف فرتة ادلراسات اإ

 (23) .(wpwtyw)الرعامسة ابلـ

ىل )متنا( اكنت بقيادة  ىل أ ن امحلةل اليت ارسلها رمسيس الثالث اإ وتشري بردية)هاريس( اإ

 ( 24) (wpwtywالـ )
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وفامي ييل جدول يوحض بعثات التعدين املتجهة اىل سيناء واليت قادها او شارك فهيا 

wpty nswt  :(25)خالل ادلوةل احلديثة 

 حكم الملك
سنة  

 االنطالق 

مكان  

 االنطالق 

مكان  

 الوصول 
 المصدر الموظفون المشاركون 

حتشبسوت  

تحتمس   –

 الثالث 

20 

Haute-

Égypte 

? 

 سرابيط 

Wpty nswt, 

scribe  

 

IS 181 + 

183-184 , 

191-257 

حتشبسوت  

تحتمس   –

 الثالث 

 سرابيط  الدلتا 25

Imy-r xtmt, wpty 

nswt, imy-r HAt 

nb n wAD-wr, s n 

xnmwt n tA r dr.f 

IS 196 

تحتمس  

 الرابع
 سرابيط  تيارو  4

Wpty nswt m 

imy-r pr n ipt 

nswt, HAty a n 

TArw  

IS 58 

تحتمس  

 الرابع
7 

منف؟  

 تيكو 
 سرابيط 

Wpwty nswt, Hry 

pDt n Tkw, Hry 

Xrtiw- nTr n pr 

ptH 

IS 60 

رمسيس  

 الثالث 
 تيمنا  - 10

wbA nswt, 

wptyw 

inscr. Timna 

P. Harris I , 

78,1-78,5 
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( يف النص املؤرخ ابلعام )العرشون( من حمك nAxtويتباىه الاكتب)

 قائاًل: )حتشبسوت(و)حتمتس الثالث( يف سيناء 

)لقد أ رسلين حورس نفسه ل نفذ ما حتبه "اكهه"، ولقد رقاين وأ ان أ مام املاليني من  

الناس، وكنت من املصطفني بني مئات الآلف من الناس، ولقد دعاين ابلرسول  

 (26) املليك وكنت ممزيًا بني رجال البالط(. 

اجلنويب بصاةل )سوبدو( يف معبد النقش الثاين موجود عىل الواهجة الشاملية للعمود 

رسابيط اخلادم، ويتناول النقش صيغة القرابن املقدمة من املكل واملعبودة )حتحور(  

 س يدة الفريوز واملعبود )سوبدو( للرسول املليك )خنت(:

 

"Htp-di-nsw  Ht-Hr nbt mfkt spdw qAi Swty di-sn prt-xrw 

(m) t Hnqt kAw Apdw xt nbt wabt n kA n wpwty nsw m Hat 

mSaw sS nxt n Tnit wHm anx" 

)هبه يعطهيا املكل، هبه تعطهيا )حتحور( س يدة الفريوز، هبه يعطهيا)سوبدو( عايل  

الريش تني، ليهتم يعطون القرابني )املكونة من( خزب، جعة، ثريان، طيور، ولك يشء  

ىل )اك( الرسول املليك، اذلي يف مقدمة القوات، الاكتب  )خنت(  طيب وطاهر اإ

جدد احلياة(.  (27) الثيين، مح

ويدعى )يس  -ويف العام )اخلامس والعرشين( فقد ترك أ حد الرسل امللكيون 

  مت تذييهل ابمس املرشف عىل اخلمت )اتي( وال لقاب المتجيدية  نقشًا يف سيناء -مونتو(

للمكل، مفن املرحج أ ن هذا الرسول املليك قد قام ابمحلةل انئبًا عن املرشف عىل اخلمت  

 )اتي( متاما مثل بعثة بالد)بونت(.  
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جياد املزيد من الفريوز أ كرث مما اكن مطلواًب.  وادعى أ نه اكن مقراًب من املكل وتفاخر ابإ

ىل أ ن العمل قد مت "مبوجب واكةل الرسول املل يك املرشف عىل لك قناة  تشري الكتابة اإ

 (28). ( )يس مونتو( حتت حمك مكل مرص السفىلsmr waty) (wD wrمن )

ويف العام الرابع من حمك حتمتس الرابع مت ارسال بعثة اطلقت من "ثيارو" عىل  

 Wpty nswt imy-rرسابيط بقيادة موظف يدعى)نييب( و محل ال لقاب التالية 

pr n ipt nswt, HAty a n TArw    كذكل يف العام السابع ارسل حتمتس ،

تييكو( اىل رسابيط بقيادة موظف يدعى )أ ممنحات(   -الرابع بعثة اثنية من )منف 

 محل أ لقاب :  

Wpwty nswt, Hry pDt n Tkw, Hry Xrtiw-nTr n pr ptH 

ىل تمينا يف سيناء موظف يدعى   كام قاد امحلةل اليت أ رسلها )رمسيس الثالث( اإ

 .   wbA nswt, wptyw(29) ( واذلي محل أ لقاب)رمعسس ام برعا

  :املبعوث )الرسول( امللكي

اكن يمت ايفاد )املبعوث املليك( بني ارجاء القطر املرصي أ و ال قطار اخلارجية 

اخلاضعة لهمينة التاج املرصي، وذكل لنقل خطاابت أ و مراسالت، وكذكل القيام  

العليا، وذلكل اكنوا خيولون سلطة تأ ديبية  بدور ممثيل الإدارة العليا أ و السلطة 

وتفاوضية ليقوموا مبهاهمم عىل خري وجه لصاحل من أ رسلهم، وعىل املس توى الرفيع اكن  

ىل البالد ال جنبية كسفراء، حيث   الرسل خيدمون املكل خشصيًا واكن يمت ارساهلم اإ

ىل أ خر.   اكنت الرسل تروح وتغدو من بدل اإ

ولون سلطات غري عادية او اس تثنائية متكهنم من ومثل أ ولئك الرسل اكنوا خي

اجراء املفاوضات عىل أ عىل املس توايت ما ورد يف السرية اذلاتية )حلرخوف( من  

 حيث محل ال لقاب التالية:، (30)ادلوةل القدمية

Imy-r aw 
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Imy-r Smaw 

Imy-r xAswt  nb(t) nt   tp-Rsy,  | Imy-r xAswt  nb(t) nt   tp-

Smaw   

 ( املرشف عىل لك )الصحاري(البالد ال جنبية اجلنوبية )حامك

Imy-r Spwt Sma Hrywt-ib, mH-ib nswt m tp-rsy, Hry-sStA n 

mdt nb(t) nt tp-Sma, Hry-sStA n tp-Sma, imy-r wd(t) mdw 

nb(t) nt nswt dd nrw Hr m xAswt, Hry-sStA n mdt nb(t) dd 

nrw Hr m xAswt rsyt, xtmty-nTr wiAwy aAwy dd nrw Hr m 

xAswt. 

Inn inw n xqr nswt(m xAswt nb(t)) 

 اذلي جلب)لس يد( جلاللته لك الهدااي الفاخرة )من ال رايض اجلنوبية( 

Inn xrt xAswt nb(w) n nb.f (m xAswt rsywt mHtwt n nswt) 

 (31)اذلي أ حرض منتجات البالد ال جنبية من ال رايض اجلنوبية والشاملية

لقد ربطت )حرخوف( عالقة ممزية ابملكل )بييب الثاين( فقد عربت نقوش  

مقربته يف اسوان فامي حوته من رساةل املكل هل عىل تقديره لهذا الشخص قائاًل:)ان  

 جالليت س يفعل أ ش ياء رائعة كل(.

ىل  قيادة )حرخوف( لثالث محالت يف عرص )مرنرع ال ول(  تشري النقوش اإ

ىل خطاب )بييب الثاين( يف العام الثاين من حمكه، لقد أ مت   ومحةل رابعة ابلإشارة اإ

)حرخوف( ثالث محالت لالس تكشاف اجلغرايف والس يايس مبنهتيى النجاح وذكل  
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أ وىل   ل ن فرتة حمك )مرنرع ال ول( مل تتعد الست س نوات، ورمبا رافق وادله يف

 امحلالت بيامن أ مت الثانية والثالثة مبفرده قبل هناية فرتة حمك )مرنرع ال ول(. 

 وعن محلته الاس تكشافية ال وىل ُيدثنا )حرخوف( قائاًل: 

ىل بالد   )س يدي جالةل املكل )مرنرع ال ول(، أ رسلين مع وادلي الاكهن )ايري( اإ

)ايم( لس تكشاف طريق تكل البالد لقد أ جنزت تكل املهمة يف مدة س بعة أ شهر،  

   وجلبت معي لك منتجات تكل البالد مجيلها وجعيهبا، لقد مت مديح كثريًا عىل ذكل(.

ىل أ ن املرصيون مل تطأ  أ قداهمم  بالد )ايم( من قبل  ويشري أ رسال املكل لتكل امحلةل اإ

أ و عىل ال قل ليس حبمةل ملكية، علام بأ نه قد مت تقدير مدة تكل امحلةل بدءًا من وقت 

 الرحيل من)منف(. 

 وعن امحلةل الثانية ُيدثنا )حرخوف( قائاًل:  

، توغلت يف - من )الفنتني(-)وكنت وحدي عندما أ رسلين جاللته يف املرة الثانية

ر  رثت( بعد أ ن أ هنيت رحليت يف حصاري الك من )طريق العاج( مث نزلت يف )اإ

ررثت( خالل مدة مثانية أ شهر، مث عدت محماًل بلك منتجات لك البالد   )تررس( و)اإ

ررثت(   ىل حامك )شاسو( و)اإ مما ليس هل مثيل مبرص من قبل(، وعندما ذهبت اإ

ىل )ايم( وقام  مس تكشفًا تكل البالد مل أ جد أ ن أ ي أ حد)صديق( اكن قد ذهب اإ

 ن قبل. بعميل م

 وعن امحلةل الثالثة يقول )حرخوف(: 

ىل بالد )ايم(، رحلنا من )ثينيس(  (32))وعندما أ رسلين جاللته يف املرة الثالثة اإ

، لقد اكتشفت أ ن حامك بدل )ايم( قد قام عىل رأ س  (33)سالكني طريق )الواحات(

ىل بالد ) sHtpمحةل لقتال بالد )اتحمو(، ولقد مقت بهتدئته ) اتحمو(،  (عندما ذهبت اإ



 م(2020) أبريل  - الثامنالعدد                                                                          ية املصرية         والحضار ية التاريخالدراسات مجلة 

  

37 

ومقت بأ رسال تقرير مع أ حد أ تبع حورس الياميني ليك يعمل جالةل املكل أ نين خرجت  

ىل اجلنوب   ىل ماكن يقع اإ ىل أ رض )اتحمو( دلمع حامك )ايم(، مث نزلت بنجاح اإ اإ

ررت( و)شاسو( و)واوات(   ررثت( والشامل من )شاسو(، وقابلت حامك )اإ من)اإ

ات الياميني اذلين نزلوا معي أ قوايء و عديدين اذلي أ علن انضاممه لنا حيامن رأ ي أ ن قو 

فأ ن هذا الرئيس دمعين و أ عطاين املاش ية و املاعز وأ طلعين عىل طرق تالل  

ررثت(، وعندها نزلت مع  حر، وال بنوس، وجدل المنر، وأ نياب   300)اإ حامر محمةل ابمل

 (34)العاج، ولك ال ش ياء امجليةل. 

دبلوماس ية ونفوذ وقيادة ملهمة اس تكشافية ويتطابق ما س بق من صالحيات 

( من ال رسة السادسة  qArمع ذكره أ حد حاميل اللقب حمل ادلراسة املوظف )

ليه من همامت خالل الفرتة من  G7101صاحب املقربة رمق )  ( يف)اجلزية( عام ٌولكل اإ

جنازها حيث ذكر أ نه قام مبا ييل:   حمك مرنرع وحىت بييب الثاين قام ابإ

Iw sHtp.n(i) XAST(yw) nb n Xnw r-mnx rs.i Hr.s HS.kwi Hr.s 

in nb(I) 

 "عندما مقت بهتدئة لك البالد ال جنبية مت الإشادة بذكل من س يدي". 

Ink Hry-sStA n mdt nb(t) innt m rA-aA-xAswt m xAswt rs 

(yAwt).  (35) 

ال رايض ال جنبية  "كنت سكرتريًا مجليع املسائل اليت قدمت من حامية ال جانب ومن  

 اجلنوبية".

 املبعوث امللكي يف عصر االنتقال الثاني:

ورد ذكر املبعوث او الرسول املليك من خالل لوحة )اكمس(الثانية اليت عحرث 

، حيث ُييك اجلزء الثاين من  1954أ ثناء ترممي أ حد الامتثيل عام  علهيا يف الكرنك

بل املكل الهكسويس )أ بو   اللوحة عن القبض عىل أ حد الرسل امللكيني املبعوث من قل
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ىل حامك )كوش( يطلب منه التحرك ضد )اكمس(، ورمبا اكنت تكل الرساةل   فيس( اإ

ليت اكن ُيملها رسول مكل  مطوية ومعلقة يف رقبته كام هو احلال يف وصف الرساةل ا

)هنرينا( اذلي قحبض عليه يف عهد )أ منحتب الثاين( كام تذكر لوحتيه يف )منف(  

و)الكرنك( ويبدو أ ن طي الرساةل ولفها بقطعة من الكتان حول الرقبة اكنت أ حدي  

طرق امحلاية املأ خوذة من طريقة لف الربدايت السحرية اليت اكن يمت وضعها هبذه 

طالق رساح الرسول  الطريقة من أ ج ل أ ن لوحة اكمس تذكر أ نه مت اإ ل الاستشفاء، اإ

ىل بالط املكل الهكسويس )أ بو فيس( ليك ُييك ما رأ ه من   الهكسويس واعادته اإ

 .عظمة وقوة املكل املرصي مما يحدخل اخلوف يف قلب العدو

 املبعوث امللكي يف الدولة احلديثة:

ملليك اكن خشصية هامة فهو من خالل رسائل العامرنة يتضح أ ن الرسول ا

ليه حبمل الرسائل سواء اخلطية أ و الشفوية،   املبعوث الشخيص للمكل اذلي يٌعهد اإ

ىل أ مراء ادلويالت التابعة ملرص   كام اكن املكل املرصي يقوم بأ رسال هؤلء الرسل اإ

ىل ملوك  مثلام هو احلال مع بالد الشام ودويالت الرشق ال دىن وكذكل يرسلهم اإ

 (36)  ال جنبية ال خرى اجملاورة ملرص.ال قطار 

اعتربت نقوش )همام الوزير( الرسل امللكيون كجزء من التسلسل  كذكل 

الهريم الإداري، فالوزير يقوم بتحديد هممة لك رسول كوكيل رمسي عن املكل، كام  

توحض النصوص الإدارية املعارصة ان حامل لقب )املرشف عىل اخلمت( بصفته انئبا  

رسال البعثات، للوزير اكن مس ئوًل بشلك مبارش عن الرسل امللكيون وكذكل   عن اإ

هانته حىت يؤدي هممته،  وطاملا اكن الرسول يف هممة فأ ن خشصه اكن مقدسًا ول ميكن اإ

ىل الرسل خارج البالد أ يضا،   وبال شك فقد امتدت هذه )احلصانة ادلبلوماس ية( اإ

ىل   كذكل مت توظيف الرسل امللكيون مكفتشون عىل أ مالك التاج من أ قىص البالد اإ

 (37)أ دانها. 
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قد اكن املبعوث )الرسول( املليك يمتتع بقدرات اس تثنائية وقد يكون مس ئول  ف

عن املفاوضات عىل مس توى عال، وقد اكن عليه ان يكون اكتبًا ممتازًا، متحداًث مقنعًا،  

عىل دراية جيده بطبوغرافية البالد ال جنبية، الطرق الوعرة وال ماكن املوحشة  

ص، ول شك انه فارس ورايم سهام ممتاز، عىل دراية  اخلطرية، وال ماكن املليئة ابللصو 

لهيا  .  كبرية بلغات وعادات وتقاليد البالد املرسل اإ

لقد حاز املبعوث املليك عىل عظمي الرشف والهيبة داخل البالد وخارهجا، 

ىل )أ خناتون( يطلب منه أ ن يبعث ٌمرتمجه   فنجد )تورشاات( مكل )امليتانيني( يكتب اإ

 قد مجع هل )اجلزية( من أ حناء بالده.  وأ نه أ ي )تورشاات(

ويف ال زمات أ و يف أ وقات الضعف قد يقع أ حد الرسل من ذوي املاكنة العالية 

ذا مت طلب فدية لتحريره يدفعها   يف ال رس فيمت أ رسال من هو أ قل ماكنة بدل منه واإ

 (38) املكل عن طيب خاطر.

صاحب املقربة    ومن عرص املكل )حتمتس الثالث( هناك موظف يدعى)ديدي( 

( يف طيبه وجسلت نقوش لوحته اجلنائزية لقب الرسول املليك يف لك البالد  200رمق )

ال جنبية، وختربان النقوش أ نه حصل عىل "وسام الرشف" بسبب جشاعته يف مواقف  

ىل بالد الشام ويه نفس   عديدة، وصورته النقوش مرتداًي اجلائزة املقدمة يف امحلةل اإ

(، السايق املليك )سومنيويت( وقد  92علهيا صاحب املقربة رمق )اجلائزة اليت حصل 

حارب الرجالن مع املكل ورافقهام يف املسريات، لكن أ لقاب )ديدي( اكنت عسكرية  

 بشلك أ كرث رصاحة من أ لقاب )سومنيويت(. 

ويف س نوات معهل ال خرية، مت تعيني )ديدي( مسؤوًل عن حصاري غرب 

وغري -رمبا يف نفس منطقة معهل-كام اكن مسؤوًل عن الرشطة-املقابرمناطق -طيبة 

ىل   معروف مك من الوقت معل )ديدي( كرسول مليك، ولكن اللقب اذلي محهل يشري اإ

 (39)هممة قد متت خارج البالد مما يعين ان فرتة محهل لهذا اللقب مل تكن ابلقصرية. 
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ىل بالد )بونت( تظهر أ ما يف فرتة حمك )حتشبسوت( فأ ن نقوش امحلالت اإ 

 أ حد املوظفني وميكن التعرف عىل أ ثنني أ خرين من نقوش امحلالت يف سيناء. 

ىل بالد )بونت( يقول النص:   ففي نقش الوصول اإ

(40) 

"spr wpwty nsw r tA-nTr Hna mSaw nty m-xt.f tp-m wrw nw 

Pwnt sbi m xt nbt nfrt m stp-sA anx wDA snb n Hwt-Hr nbt 

Pwnt Hr anx wDA snb Hmt-s 

ىل أ رض "الإهل "  أ مام عظامء   "وصول الرسول املليك مع قوة اجليش اليت رافقته اإ

)بونت( موفدًا مع لك ال ش ياء الطيبة من القرص فليحيا وليسمل وليصح، من أ جل  

 (41)( من أ جل حياة ورخاء وحصة جاللهتا" )حاحتور( س يدة )بونت

ويظهر املنظر الرسول املليك عىل رأ س اجليش يتسمل منتجات بالد )بونت(،  

ويبدو جليًا أ نه اكن )قائد البعثة( اليت أ رسلها املرشف عىل اخلمت )حنيس( ولكن امس  

 هذا الرسول املليك غري معروف.

 )وهو نوع من الرسول  ويتضح من واجبات الوزير أ ن رسول البيت املليك

املليك( اكن يعمل داخل البالد يف العديد من املهامت، ولكن من املس تحيل تأ كيد ما 

ذا اكن )ديدي( قد فعل نفس اليشء أ م ل.   (42) اإ

ومحل )حوي( لقب )املرشف عىل أ رايض اذلهب اخلاصة ابلإهل أ مون( خالل  

الثالث( ويف عرص )أ خناتون( تقدل )حوي( منصبه الرمسي كاكتب   عرص )أ منحتب 

مراسالت ورسول مليك عىل لك البالد ال جنبية وكرسول مليك فأ ن )حوي( اكن  
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من احصاب املعرفة الطبوغرافية الالزمة حلاميل الرسائل اذلين محلوا الرسائل امللكية  

 (43) الهامة بني ارجاء الامرباطورية املرصية.

دت فئتان من الرسل امللكيني يف عرص ال رسة الثامنة عرشة، أ حدهام  لقد ٌوج

ىل داخل أ و خارج البالد،   ختتص بصفة خاصة بنقل ال وامر واملراسالت امللكية اإ

ىل ثراهئم، ومع   وابلرمغ من خطورة العمل اذلي يؤدونه فال توجد اية دلئل تشري اإ

رجاًل حمل ثقة وتكل يه الصفة   هذا اكنت هماهمم ادلبلوماس ية مهنا أ و غريها تتطلب

 اليت تطلقها علهيم النصوص. 

ىل جانب تكل املهام ادلبلوماس ية جند عىل سبيل املثال أ ن )مدير لك  واإ

مصبات الهنر عىل شاطئ البحر( ومعه )حامك اثرو( املسؤولني عن تأ مني حدود ادللتا  

ىل منامج سيناء بصفهتم )رسل ملكيون(، وكذكل اك  نت املهامت تتعلق  قد قاما ببعثات اإ

دارهتا وبعضها اكن يتعلق ابل رايض اخلاضعة للتاج.    أ يضا بأ نشاء مؤسسات ملكية أ و اإ

وبطبيعة احلال فأ ن التواصل بني مماكل الرشق ال دىن وبني الإدارة يف مرص يس تلزم  

ىل ميالد وظيفة )الرسول( أ و )الرسول املليك( يف   وجود خدمة توصيل مما أ دى اإ

القدمية وأ ثناء ادلوةل احلديثة كنوع من التوصيل الرسيع اكن موجودًا عىل    اواخر ادلوةل 

 ال قل يف نطاق مرص العليا.

ن لك مكل من ملوك الرشق ال دىن اكن ميتكل رسوهل اخلاص اذلي مل يقم اإ 

   فقط بتوجيه الرسائل الفعلية بل ساعد أ يضا يف تفسري النص والتحدث مع املكل.

املندوب املبارش املس ئول عن تنفيذ ال وامر امللكية ليس يف  لقد اكن رسول املكل هو  

ىل أ عىل شأ ن لها يف  طيبة فقط وامنا أ يضا يف فلسطني وكوش، فهذه الوظيفة وصلت اإ

عرص الرعامسة، كام أ نه لنظرا لتشعب عالقات ادلوةل اخلارجية يف ذكل الوقت ما  

  اكن هل أ كرب ال ثر يف وجود مثل هذه الوظيفة الهامة.

قد ازدادت أ مهية وظيفة الرسول املليك خالل عرص الرعامسة حيث اكن ول

بعض الوزراء وكذكل نواب املكل يف )كوش( حىت حمك )رمسيس الثاين( اكنوا  
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ينس بون ل نفسهم هذا اللقب مضن أ لقاهبم، وأ مه مثال عىل ذكل هو بال شك )اب رع مسو( 

ن جيمع بني املس ئوليات احلدودية اذلي س يصبح فامي بعد املكل )رمسيس ال ول(، واذلي اك

وبني خمتلف ال عباء العسكرية، وكذكل اكن يتوىل منصب الوزير قبل أ ن يعتيل العرش، 

ولقد اكن أ داء هذه املأ مورايت يتطلب يف الواقع أ ن ُيمل صاحهبا لقب )ضابط املركبات( 

فاوضات ادلبلوماس ية  وابلرمغ من الطابع العسكري املزتايد ملهامه فان املنامج واحملاجر و امل

مل متنعه من الإرشاف عىل حسن سري العمل داخل املؤسسات املرصية و امتدادها يف 

 (44) خمتلف أ حناء الإمرباطورية. 

  :واجبات املبعوث امللكي

ان يبلغ املكل عن احوال البالد الاجنبية اجملاورة واحوال شعهبا وحاكهما وتوهجاهتم  -1

 العسكرية واحلاةل املعنوية لتكل البالد. الس ياس ية وكذكل القوة 

 ان ُيمل الرسائل ادلبلوماس ية املكتوبة مهنا والشفوية. -2

 مجع الرضائب للفرعون من البالد التبعة للمملكة املرصية. -3

 اكن هو قائد البعثة امللكية واكن يمت تزويده برتجامن حمل ثقة. -4

ة واكن مؤمتنا عىل لك ذهب وفضة اكن ُيمل هدااي املكل للبالد الاجنبية التبع-5 

ولك نفيس من الهدااي بني امللوك، واكن يقوم مبرافقة من يريد مقابةل املكل من امراء  

 البالد ال جنبية. 

اكن هو امللكف بتوصيل ال مرية الاجنبية للمكل للزواج مهنا ويف بعض احلالت  -6

 يرافقه مبعوث خاص ببالدها ايضا. 

 اثراء حرمي القرص املليك جبميالت البالد ال جنبية التابعة للملكة.اكن يشارك يف -7

التحقيق يف ال مور الس ياس ية الهامة يف ال رايض ال جنبية التابعة ملرص واعتقال  -8

 الثوار من البالد ال جنبية واحلاقهم بعبيد املكل.  

 حلمك يف البالد. الاعالن الرمسي داخل املامكل ال جنبية عن تويل املكل اجلديد زمام ا-9

 (45)ُيقق يف اي خالف بني حاكم املامكل ال جنبية ويقوم ابلإصالح بيهنام.  -11
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