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ايام الدولة الوسطى ايام فتح جديد بالنسبة لبالد وادي النيل بعد تعد 

القديمة من جراء سيطرة الظروف التي احاطت في نهاية الدولة 

 النبالء و االمراء حكام االقاليم التابعة للدولة .

لقد كانت السلطة االمراء مستمدة من سلطة الفرعون اال ان النبالء 

اخذو يفكرون في االنفصال في نهاية عصر االهرام نتيجة ضعف 

سلطة الفراعنة فانتقلت الدولة من حكومة مركزية بيد الفرعون الى 

ال مركزية استقلت فيها اكثر المقاطعات و انسلخت عن حكومة 

العاصمة فعادت البالد الى دويالت مستقلة متنافسة فيما بينها ومما 

ازاد في االوضاع السياسية سواء هو ما اصاب موارد  الدولة من 

االرهاق و الفوضى التي حلت في البالد و استمرت اكثر من مائة عام 

 ى االسم.و اصبح الفرعون ليس له سو

لم يتمكن الفراعنة من السالالت السابعة و الثامنة و التاسعة و العاشرة 

من السيطرة على االمور نتيجة االضطرابات و الفوضى و الحروب 

بين امراء المقاطعات فاخذت مدينة طيبة على عاتقها ان تخضع في 

اخر االمر اكثر المدن وتبسط سلطانها على سائر بالد وادي النيل 

مها في مملكة واحدة مبتدئة بعهد جديد وقيام دولة نهضت فيها وتض

بالد وادي النيل من عثرتها وكبوتها واخذت مكانها االول الذي عرفته 

 في ايام الدولة القديمة .

من لقد كانت هذه النهضة عظيمة بعد الذي حدث لبالد وادي النيل 

 ادى الى المحن الجبارة العاتية واالنحالل السياسي الخطيرالذي 



 

االنقسام في حكومة الفرعون وجرها الى نضاام اقطااعي فاساد تقسامت 

الاابالد فيااه الااى مقاطعااات الااى جاناات الحااروب المتتابعااة نتيجااة اطماااع  

النابالء و رجاال االقطاااع طيلاة نمااانين عاماا تادير رحاهااا شاهوة الحكاام 

 والسلطان بين دولتين احداهما مملكة طيبة و الثانية مملكة اهناس 

قد اصبحت سلطة الحكام المحلية واسعة بحيث نارى ان اكثار اراضاي ل

مصر لم تعد ملكا للتاج الفرعوني وادرة االقاليم لم تعد بياد اللكاا النفار 

المصاادر المختلفاة علااى تقادير حكاام مان رجاال الفرعااون. لقاد اجمعاات 

)ق.م (  1778 -2000سنة من عام  213االسرة الثانية عشر بحوالي 

تعاصاار ساااللة باباال االولااى اي عهااد حمااورابي واالكثاار  وهااذه الساااللة

سانة  وقاد  213من ذلا ضبطا ان بردية تورينو حاددت مادة الحكام ب 

اتفق القوائم التاريخة واالنار المعاصرة جميعها على اساماء ملاوه هاذه 

االسارة ماع مالحظاة ان ملاوه هاذه االسارة اتبعاوا خطاة االشاتراه فاي 

 الحكم مع ابنائهم. 
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