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سياست اىعفو عْذ ٍيوك ادلَينت اآلشوريت احلذيثت
)  696-199ق ( ً .

دراست تارخييت حتييييت
ادلذرش اىذمتور

االستار ادلساعذ اىذمتور
عاده هاشٌ عيي

عبذ اىغْي غايل فارش

مييت اآلدا

مييت اىرتبيت ىيبْاث

جاٍعت اىبصرة

ادليخص-:
البحث ٌسلط الضوء على سياسة العفو كابزس السياسات التي اهتهجها
امللوك الاشورٍين اثجاه حكام الاقاليم التابعة لهم وسكان ثلك الاقاليم إبان
عصز اململكة الاشورٍة الحذًثة (  296 -199ق.م ) .وقذ وشكل هذا العفو
ً
بحاالت متعذدة ومتىوعة ثبعا لحالة الصزاع او التمزد مع الاخذ بىض الاعتبار
العوامل الجغزافية ملىاطق املتمزدًن من الحكام  ,وقذ ظهز من خالل البحث ان
الفترة الثاهية للعصز الاشوري الحذًث ( )296- 547امتاست بتوسع اململكة
الاشورٍة من خالل امتذاد سلطانها على اقاليم جذًذة وبالتالي ظهزت لذًىا
حاالت عفو وصفح عن حكام وسكان العذًذ من الاقاليم في مىاطق متفزقة من
الشزق الادوى القذًم .
كل حاالت العفو التي اصذرها ووثقها امللوك الاشورٍين خضعت للذراسة
والتحليل بما ًتماش ى مع املىج التارٍخي الوصفي املعتمذ على ثحليل الىصوص
املسمارٍة ( املترجمة) واملعتمذة في قزاءة التارٍخ الاشوري وثارٍخ بالد الزافذًن
بصورة عامة .

261

7802

08 العدد/مجلت آداب البصرة

The policy of amnesty of the kings of the modern
Assyrian kingdom (911-612 BC).
Analytical historical study
Asst. Prof. (PhD) Adil Hashim Ali
University of Basrah / College of Arts
Lecturer.DR. Abdul Ghani G.Faris
University of Basrah / College of Education for women

Abstract
The research sheds light on the policy of amnesty as a most
prominent policies adopted by the Assyrian kings towards the
rulers of their territories and the inhabitants of those regions
during the era of the neo- Assyrian kingdom (911-612 BC).
This amnesty were created in various situations depending on
the state of conflict or rebellion . The second period of the neo
Assyrian kingdom (745-612) was characterized by the
expansion of the Assyrian kingdom through the extension of
its authority over the new provinces. Thus we have cases of
amnesty and forgiveness for the rulers and inhabitants of many
regions in different parts of the Ancient Near East..
All amnesty cases issued and documented by the Assyrian
kings were studied and analyzed in line with the descriptive
historical approach based on the analysis of the cuneiform
texts (translated) and adopted in the reading of Assyrian
history and the history of Mesopotamia in general .
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ادلقذٍت-:
جخجلى هٓغة الباخشحن الٛغبُحن للممل٨ت آلاقىعٍت الحضًشت ( .١ >9: – A99م ) ٖلى
ؤجها ممل٨ت بمبرًالُت اٖخمضث اؾخسضام ال٣ىة اإلاٟغَت و٢ؿىة الخٗامل وؾ ٪ٟالضماء
ً
في جىؾُ٘ خضوصها ًٞ ،ال ًٖ يغاوة ؤؾالُبها الٗؿ٨غٍت في الخٗامل م٘ زهىمها في
الضازل والخاعط مً خضوص اإلامل٨ت .
خض ما – مجحٟت بد ٤الخاعٍش آلاقىعي وآلاقىعٍحن بهىعة ٖامت،
هظه الىٓغة -بلى ٍ
ً
ً
وال هلخمـ هىا الخبرًغ لؿُاؾت اإلامل٨ت آلاقىعٍت ب٣ضع ما هىص بن وؿخٗغى ظاهبا مهما
ً
وبًجابُا في ؾُاؾت ملى٦ها  ،وهي ؾُاؾُت الٟٗى والدؿامذ في خغوبهم والهٟذ في
مىاؾباث ٖضة ًٖ زهىمهم بٗ٨ـ ما جهىعه اإلاهاصع وال٣غاءاث اإلادكضصة للخاعٍش .
عبما هجض في بٌٗ البدىر والضعاؾاث ألا٧اصًمُت اإلاسخهت بالخاعٍش آلاقىعي
بقاعاث بلى الٟٗى يمً الحضًض ًٖ بٖما ٫اإلالى ، ٥ول ً٨هظه الضعاؾت التي
اٖخمضث الجاهب الخدلُلي جدىاو ٫ؾُاؾت الٟٗى ٖىض ملى ٥اإلامل٨ت آلاقىعٍت الحضًشت
٦إؾلىب ومماعؾت ؾُاؾُت بالخٗامل م٘ اإلاكا٧ل الضازلُت والخدضًاث الخاعظُت
ٗٞل ؤو
وبُغٍ٣ت وؿخٗغى ٞيها الضوا ٘ٞالحُ٣ُ٣ت إلنضاع الٟٗى وما هخج ٖىه مً عصة ٍ
آزاع واضحت في اؾخ٣غاع ؤع٧ان اإلامل٨ت آهظا. ٥
ٍ
ا٢خًذ َبُٗت البدض بن ً٣ؿم بلى مدىعًٍ عئِؿُحن  ،و٢ض جىاولىا في اإلادىع
ألاو ٫الٟٗى ٖىض ملى ٥اإلامل٨ت آلاقىعٍت الحضًشت ألاولى ( .١ ?<= – A99م )  .وفي
اإلادىع الشاوي جُغ٢ىا بلى الٟٗى ٖىض ملى ٥اإلامل٨ت آلاقىعٍت الحضًشت الشاهُت ( =<? –
.١ >9:م) م٘ جبُان الحاالث الٟغصًت والجماُٖت للٟٗى يمً الخضعط الخاعٍدي لؿني
خ٨م للملى ، ٥و٢ض ظاءث هخائج البدض في جهاًخه لدؿخٗغى ؤهم الاؾخيخاظاث التي
ؤٞغػتها ٢غاءة ؤلاخضار .
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أوال :اىعفو عْذ ٍيوك ادلَينت اآلشوريت احلذيثت األوىل(  745 – 199ق) ً.

ٖكُت اٖخالء اصص – هحراعي الشاوي ( .١ @A9 – A99م ) الٗغف آلاقىعي ٧ ،اهذ
اإلامل٨ت آلاقىعٍت جمغ باؾىء ٞتراتها الخاعٍسُت ٞ .سُغ الخغاب الا٢خهاصي ٧ان مسُما
ٖليها ل٣ٟضاجها ل٩ل اإلاىاَ ٤الخابٗت لها ٚغب جهغ صظلت وهُمىت ال٣ىي ألاظىبُت ٖلى
َغ ١الخجاعة الغئِؿت اإلااعة ٖبر الجؼٍغة ومىاٞظ الجبا . ٫و٧اهذ ألا٢ىام ال٣اَىت في
ؤٖالي ظبا ٫ػا٦غوؽ جٟغى ؾُُغتها ٖلى خاٞاث واصي صظلت  ،بِىما ٧اهذ ال٣بائل
آلاعامُت جغابِ ٖلى ؤبىاب آقىع ج٣غٍبا  .ولم ج ً٨اإلاىُ٣ت الخابٗت لآلقىعٍحن آهظا٥
لتزًض ٖلى اإلاائت مُل َىال والخمؿحن مُل ٖغيا ٖلى امخضاص جهغ صظلت ومٗٓمها ٖلى
الًٟت الِؿغي لهظا النهغ(.)9
ومً زم ٞالحغوب التي زايها آلاقىعٍىن مىظ مُل٘ خ٨م اصص – هحراعي الشاوي
وج٩للذ زالٖ ٫هض اإلال ٪قلمىهغ الشالض ( .١ @:< – @=Aم ) بٟغى ؾُاصتهم ٖلى
اإلاىاَ ٤الىاٗ٢ت مً الخلُج الٗغبي ظىىبا بلى ظبا ٫ؤعمُيُت قماال ومً خضوص مُضًا
قغ٢ا بلى البدغ اإلاخىؾِ ٚغبا( ، ):بهما ٧اهذ في ألاؾاؽ (( خغوبا و٢ائُت حؿتهضٝ
خماًت اعى ؤلاله آقىع مً ؤطي ظحراجها اإلاٗاصًً ))(;)  .وهظا ما ٧ان ًٟغى ٖليهم
الخٗامل بدؼم وقضة م٘ زهىمهم .
وم٘ طل ٪وظضها بن ازىحن مً ؤقهغ ملى ٥اإلامل٨ت آلاقىعٍت الحضًشت ألاولى وهما
جى٧لتي  -هىىعجا الشاوي (.١ @@< - @A8م ) وقلمىهغ الشالض ٢ ،ض نٟذ ٧ل واخض
منهما ًٖ اخض الح٩ام الظي لم ً٣غ بالخبُٗت للؿلُت آلاقىعٍت بال بٗض بن ايُغ
لظلٞ . ٪خى٧لتي  -هىىعجا الشاوي  ،الظي وظه في بضاًت ٖهضه خملت يض ممل٨ت بِذ -
ػماوي(*)(  ) Bit - zamaniإلزًاٖها لؿلُخه وهجح ٖلى ؤزغها في اظخُاح هظه اإلامل٨ت
وبلحا ١الهؼٍمت بدا٦مها ؤمي  -بٗل (  )Ammi – baliفي بزىاء مداولخه الخهضي له ،
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هجضه وبٗض بؾغإ ألازحر ٖلى ازغ طل ٪اللخماؽ ٖٟىه والخًىٕ له ً ،هٟذ ٖىه
وَُٗض ألامً والاؾخ٣غاع لغبىٕ ممل٨خه  .وهظا ما ازبر ٖىه اإلال ٪آلاقىعي ب٣ىله:
(( آمي – بٗل إله٣اط خُاجه  ،ظشا ٖلى ٢ضمي ٟٗٞىث ٖىه  ...وظٗلذ الؿ٩ان
ٌؿ٨ىىن بؿالم في اإلاضن التي ٧ان ًدخلها  ،وظٗلخه ً٣ؿم ٢ؿم آقىع الهي ))(<) .
ؤما قلمىهغ الشالض وزال ٫خملخه ؾىت .١ @:Aم ٖلى اإلاىاَ ٤الىاٗ٢ت ظىىب
بدحرة ؤوعمُت ( عيائُت آلان)(=)  ،وما ناخبها مً ؾُُغجه ألو ٫مغة ٖلى ماؾاقغو
( ٖ ) masashuruانمت مىُ٣ت زاعوها (  ، ) Harrunaاؾخجاب اللخماؽ خا٦م
اإلاىُ٣ت جل ٪قىلىؾىهى ( )shulusunuللٟٗى ٖىه وًٖ ؤبىائه وؤٖاصه لٗغقها ٦خاب٘
له ًاصي ؤلاجاواث ؾىىٍا وؤهمها الخُى . )>(٫وهظا ما ٌكحر بلُه ههه آلاحي ٟٖ (( :ىث
ًٖ قىلىؾىهى وؤبىائه واٖضجه بلى ٖغقه وٞغيذ ٖلُه بن ً٣ضم لي هضاًا الُاٖت
والىالء ومً بُنها الخُى. )?()) ٫
وػٍاصة ٖلى طلً ، ٪م ً٨بن هيؿب بلى قلمىهغ الشالض ٖٟىه ًٖ خا٦م ٦غ٦مِل
(  ) Carchemishؾى٩اعا (  ) Sangaraؤًًا  ،الظي ٧ان ٢ض زً٘ بلى اإلال ٪آلاقىعي
(@)

آقىع هانغ با ٫الشاوي ( ;@@ – .١ @=Aم ) في ٖام =?@ .١م

 ،زم زغط ٖلى

قلمىهغ الشالض في الؿىت ألاولى لح٨مه واهًم خُنها بلى الحل ٠اإلاىاهٌ له  ،الظي
يم بلى ظىبه خا٦مي قمإ ( ٫زاوي) وزاجِىا( ؾابالىم ) و٧ان بُ٣اصة خا٦م ممل٨ت
بِذ – ؤصًني آلاعامُت(ٞ . )Aؿى٩اعا ٖىضما ؾاعٕ لالؾدؿالم بٗض ٖامحن مً هظا ٖ ،لى
ازغ اؾدُالء ال٣ىاث آلاقىعٍت آهظاٖ ٥لى مٗ٣له الغئِـ مضًىت ؾاػاب ( ، ) Sazabe
وؤعؾل بهضاًا الُاٖت والىالء بلى اإلال ٪آلاقىعي ٢ ،بل ألازحر مىه طل ٪ولم ً٣م بإًت
بٖماٖ ٫ؿ٨غٍت ؤزغي يضه( ، )98ؤي نٟذ ٖىه وجهالح مٗه .
(*)

٦ما ًم ً٨بن هيؿب بلى اإلال ٪آلاقىعي هٟؿه ٖٟىه ًٖ خا٦م مضًىت ٧لؼاهى

(  ) Gilzanuؤؾى (  ، ) Asuالظي ٧ان ٢ض ؤطًٖ لؿلُخه ؾىت .١ @=Aم(٣ٞ . )99ض
وعص في ؤخضي الىهىم آلاقىعٍت التي ٌٗىص جاعٍسها بلى ٖام >=@ .١م  ،ما ًُٟض بن
هظا الحا٦م جمغص وخاو ٫م٘ بزىجه وؤبىاءه الخهضي بلى قلمىهغ الشالض ٖىض ا٢ترابه
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مً مضًىتهم  .ول ً٨بٗض ا٢خدام ألازحر إلاضًيخه آهظا٢ ٥ضم الجؼٍت والهضاًا له( ، )9:مما
ٌٗني بن اإلال ٪آلاقىعي الح ٤الهؼٍمت به ومً زم نٟذ ٖىه وا٢غه خا٦ما ل٩لؼاهى بٗض
زًىٖه له مجضصا .
و٢ض ؤقحر في هظا الخهىم بن ؤؾى لم ٌؿدؿلم بال بٗضما ؤقغٞذ ال٣ىاث
آلاقىعٍت ٖلى سح ٤م٣اومخه بال٩امل(;. )9
وٍبضو ؤن ما ص ٘ٞجى٧لتي  -هىىعجا الشاوي للٟٗى ًٖ ؤمي – بٗل وما ص ٘ٞقلمىهغ
الشالض للخٗامل باإلاشل م٘ الح٩ام اإلاخ٣ضم ط٦غهم  ،له نلت مباقغة بُغٍ٣ت الح٨م
التي جبىاها ملى ٥اإلامل٨ت آلاقىعٍت الحضًشت ألاولى للمىاَ ٤الخابٗت  ،بط ٧اهىا في
الٛالب – و٦ما هى مٗلىم – ًب٣ىن هظه اإلاىاَ ٤جدذ بصاعة خ٩امها اإلادلُحن الخابٗحن
لهم ختى لى ؤجها جمغصث وؤٖاصوا بزًاٖها بال٣ىة  ،ؤي ًد٨مىجها بك٩ل ٚحر مباقغ .
٣ٞض ج٣ضم بن ؤمي  -بٗل وقىلىؾىهى ؤنبدا جابٗحن آلقىع ٞىع اؾدُالء ال٣ىاث
آلاقىعٍت ٖلى مىُ٣ت ٧ل واخض منهما  ،وان ؾى٩اعا وؤؾى ٖض٧ ٫ل واخض منهما نٟخه
مً مخمغصا ٖلى الؿلُت آلاقىعٍت بلى جاب٘ لها وهى مدخٟٓا بٗغقه .
وفي يىء طلٞ ٪مً ٚحر اإلاؿدبٗض بن ما ؤعاصه هظًً اإلال٨حن مً وعاء طل ٪اؾخمالت
هاالء الح٩ام و٦ؿبهم  ،ل٩ي ٌٗمل ٧ل واخض منهم ٖلى جامحن الؿُاصة آلاقىعٍت ٖلى
اإلاىُ٣ت الخابٗت له .
٦ما ًبضو بن قلمىهغ الشالض ٧ان ًسُِ مً وعاء جهالحه م٘ ؾى٩اعا  ،وهى ما
جؼامً م٘ زًىٕ باقي خلٟاء ممل٨ت بِذ – ؤصًني لؿلُخه مً اإلامال ٪الؿىعٍت
(<)9

الكمالُت ألاه ٠ط٦غها

 ،الخٟغ ٙالؾخئىا ٝؤوكُخه الٗؿ٨غٍت يض بِذ – ؤصًني

ؤًًا بُٛت الً٣اء ٖليها ٞ .بٗض ٖام واخض مً هظه الخُىعاث  -ؤي في ٖام >=@ .١م
 ؤعؾل اإلال ٪آلاقىعي خملت زاهُت ٖلى هظه اإلامل٨ت وهجح ٖلى ؤزغها في بؿِ(=)9

ؾُُغجه الخامت ٖليها  .ومً زم ٢ام بخدىٍلها إلا٣اَٗت آقىعٍت

.

وعبما ؤن مً ألاهضا ٝألازغي التي ٧ان قلمىهغ الشالض ٌؿعى لخد٣ُ٣ها مً ظغاء
حٗامله الؿال ٠ط٦غه م٘ قىلىؾىهى  ،حصجُ٘ باقي ال٣ىي في اإلاىاَ ٤الىاٗ٢ت ظىىب
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بدحرة ؤوعمُت للخًىٕ له َىٖا ؾىاء اإلاخمغصة منها  ،ؤو التي لم ج ً٨ؾاب٣ا جابٗت
آلقىع ٣ٞ .ض خضزذ هظه الخُىعاث في و٢خا ٧ان ُٞه ال٣ائض آلاقىعي الترجاهى صًان –
آقىع (  ، ) Turtan Daian-Assurالظي ٧ل ٠بةزًإ هظه اإلاىاَ٧ ٤اٞت ؾىت @:A
.١م  ،ال ػاً ٫يخٓغه مض هٟىط بالصه ٖلى ممل٨ت قىعصًغا (  ) Shurdiraوبزماص
ٖهُان الٟغؽ ؤًًا  ،بط لم ًخ٣ضم نىب قىعصًغا والٟغؽ بال بٗض بزًاٖه لهظا
الحا٦م(>. )9
وٖلى ؤي خاُٞ ٫بضو بن ٖٟى جى٧لتي – هىىعجا الشاوي ًٖ ؤمي  -بٗل  ،مما ؤصي لجٗل
ألازحر جابٗا بلى الؿلُت آلاقىعٍت ختى مهغٖه في ٖهُان صازلي ؾىت .١ @?Aم(?. )9

ول ً٨هظا في الى٢ذ هٟؿه لم ًاص لغيىر ؾ٩ان بِذ – ػماوي آلقىع وجبٗاتها
الشُ٣لت مضة َىٍلت ٞ .خمغصهم ٖلى خا٦مهم هظا و٢خلهم له آهظاٌٗ ، ٥ىص ألهه ؤعه٤
٧اهلهم في ظم٘ ألامىا ٫التي ج٣ضم ٦جؼٍت لآلقىعٍحن ٖلى ألاعجح(@. )9
ولم ً٨غع خا٦م مضًىت ٧لؼاهى ( ؤؾى ) الٗهُان ٖلى قلمىهغ الشالض  ،بط لِـ زمت
ما ٌكحر لٗ٨ـ طل ، ٪بل اؾخمغ ؾ٩ان ٧لؼاهى بالخًىٕ مً بٗضه بلى اإلال ٪آلاقىعي
هظا وختى ؤوازغ ؾني خ٨مه ٖلى ا٢ل ج٣ضًغ ٣ٞ .ض ص ٘ٞخا٦مهم الجضًض ؤوبى ( )Upu
الجؼٍت له في ٖام @.١ @:م(. )9A
وٖلى الى ٌُ٣مً طلٖ ، ٪اص ؾى٩اعا للخمغص زاهُت ٖلى قلمىهغ الشالض بٗض هدى
ؾبٗت ؤٖىام ٞدؿب مً نٟذ ألازحر ٖىه ٣ٞ .ض ط٦غ اإلال ٪آلاقىعي اهه ٢ام بالهجىم
ٖلى اإلاضن الخابٗت لؿى٩اعا واخغ٢ها  ،وطل ٪في ٖام .١ @<Aم ٦ .ما ؤقاع الؾدُالئه في
():8

الٗام الخالي ٖلى ? Aمضًىت جابٗت لهظا الحا٦م ؤًًا

.

بما ٖٟى قلمىهغ الشالض ًٖ قىلىؾىجى وبٖاصجه لح٨م مىُ٣خه زاهُت  ،وفي الى٢ذ
الظي ًبضو بن هظا مما ص ٘ٞخا٦م مضًىت قىعصًغا اعجاؾاعي (  ) Artasariوالٟغؽ
للغيىر خُنها ؾلما بلى الؿلُت آلاقىعٍت(ٞ ، ):9ال ٌٗلم ٖلى وظه الخدضًض ُٞما بطا
٧ان قىلىؾىجى ٢ض زغط ٖلى اإلال ٪آلاقىعي زال ٫الحغب ألاهلُت التي اظخاخذ بالص
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آقىع في الؿىىاث ألاعب٘ ألازحرة مً خ٨مه

 ،ؤو ْل جابٗا له آهظا . ٥هظا ٖلى

اٞتراى اهه ٧ان ٖلى ُ٢ض الحُاة في بزىاء هظه ؤلاخضار .
ول ً٨بالىٓغ ل٨ىن ألا٢الُم الكغُ٢ت للمل٨ت آلاقىعٍت ٢ض جمغصث زال ٫جل٪
(;):

الحغب

ٞ ،مً اإلاغجح بن ماؾاقغو ٢ض خظث خظوها في طل ٪ؾىاء ٧اهذ خُنها

جدذ خ٨م قىلىؾىجى ؤو ٚحره .
ثاّيا :اىعفو عْذ ٍيوك ادلَينت اآلشوريت احلذيثت اىثاّيت(  696 – 745ق)ً.

جىؾٗذ اإلامل٨ت آلاقىعٍت الحضًشت في ٖهغها الشاوي بلى ؤبٗض مما ٧اهذ ٖلُه في
ٞترتها ألاولى  ،بط يمذ بلى ؾلُاجها مٗٓم مىاَ ٤الكغ ١ألاصوى ال٣ضًم في اٚلب
ٖهضها  .وهظا ما لم جبلٛه صولت ؤو ممل٨ت في الكغ ١ألاصوى ال٣ضًم ٢بلها .
وٖلى الغٚم مً طلٞ ، ٪مً اإلاالخٔ بن ملى ٥اإلال٨ت آلاقىعٍت الحضًشت الشاهُت
ٞا٢ىا بؾالٞهم ملى ٥اإلامل٨ت آلاقىعٍت الحضًشت ألاولى في ببضاء الدؿامذ والٟٗى م٘
الخاعظحن ٖلى ؾلُتهم  .ولظل ٪اعجإًىا ٖغى خاالث الٟٗى ٖىضهم في مىايُ٘
مخٟغ٢ت وٖلى خؿب الؿب ٤الخاعٍدي لح٨مهم ومً قملهم الٟٗى  ،و٧االحي :
 عفو جتالث بيالسر اىثاىث عِ ادلينت مشسي

ًظ٦غ اإلال ٪ججالث بُالؾغ الشالض (=<? .١ ?:? -م ) في بخضي ههىم ؾىت خ٨مه
الخاؾٗت ( >;?  .١م ) بإن بخضي مل٩اث ٖغب باصًت الكام واؾمها قمس ي
(  ، ) Shamsiؤو ؾمس ي ( ٖ ) Samsiلى خؿب ما ظاء في هظا الىو  ،هً٣ذ ٢ؿمها
باإلاٗبىص قماؽ بإن ال جخٗغى لآلقىعٍحن بؿىء وج٨ىن مىالُت لهم(<. ):
وهظا ٌٗني ؤن هظه اإلال٨ت ٧اهذ ج٣ىم ٢بل هظه الؿىت بإٖما ٫مٗاصًت لهم  ،جخمشل
(=):

بخٗغيها لل٣ىاٞل الخجاعٍت آلاقىعٍت ٖىض مغوعها بال٣غب مً صًاعها ٖلى ًبضو

،

وؤن اإلال ٪آلاقىعي ٢ض نٟذ ٖنها آهظا ٥بٗضما ؤعٚمها ٖلى ال٣ؿم بٗضم ج٨غاع طل. ٪
٦ما ًٟهم مً هظا الىو بإجها ٖاصث في جل ٪الؿىت للُ٣ام بمشل هظه ألاٖما ٫مجضصا .
وًٍُ ٠ججالث بُالؾغ الشالض في ههه هظا وهو ؤزغ مً ههىنه بإهه ٢ام ٖلى
ازغ طل ٪باله جىم ٖليها واؾخىلى ٖلى مضًيخحن مً مضجها وحٛلب ٖلى مٗؿ٨غها  ،مما
268

7802

مجلت آداب البصرة /العدد08

ايُغها للٟغاع بلى مىُ٣ت باػو(*) في وؾِ الصحغاء(( ألان٣إ البُٗضة ))  .ول٨ىه
ٖاص لُٟٗى ٖنها زاهُت ٖىضما ؤٖلىذ زًىٖها ووا٣ٞذ ٖلى ص ٘ٞالجؼٍت له ًٞ ،ال
(>):

ًٖ ب٢غاعها بىي٘ مىضوبا ٖىه في بالَها

 .وطل ٪لًمان والئها وجىظُه ؾُاؾتها

مؿخ٣بال ٖلى الىدى الظي ًغٍضه(?. ):
و٢ض نىعث اإلال٨ت ؾمس ي ( قمس ي ) ٖلى اللىح الظي وعص ُٞه زبر اهخهاع اإلال٪
آلاقىعي ٖليها  ،هاقغة قٗغها و٢ضميها خاُٞخحن وجدمل بُضها بخضي الجغاع ؤلاخضي
ٖكغة اإلا٣ضؾت  ،بٗض ؤن ؤيىاها الجىٕ والخٗب زال ٫وظىصها في باػو وجالقذ
مٗىىٍاتها(@ . ):ولظل ٪ؤعؾلذ وٞضا إلاهالحت اإلال ٪آلاقىعي واؾتريائه  ،يم ٖضصا
مً ؾاصاث ٢بُلتها وؤجباٖها  ،بىاء ٖلى ما ط٦غ في هظا اللىح(. ):A
وٍغجح بن ما ص ٘ٞججالث بُالؾغ الشالض للٟٗى ًٖ اإلال٨ت الٗغبُت جل ٪وإلاغجحن
مخخالُخحن  ،له نلت مباقغة بالخهائو الجٛغاُٞت الهٗبت لباصًت الكام  ،التي ج٘٣
يمنها اإلاىُ٣ت الخابٗت لهظه اإلال٨ت ٞ .خل ٪الباصًت جخه ٠بٗىائ ٤ظٛغاُٞت َبُُٗت
ججٗل مً الهٗب ظضا ٖلى ملى ٥آقىع ختى مجغص بزًإ ؾ٩اجها مً صون الخٗامل
م٘ ػٖمائها الغاٚبحن بالؿُاصة آلاقىعٍت ٞ .هي ٖباعة ًٖ ؤعاى صحغاوٍت قاؾٗت
ومٟ٣غة ٞ ،ال ش ئ ٞيها ؾىي (( الُٗل اإلادغٖ )) ١لى خؿب ما ونٟها اإلال٪
();8

آلاقىعي آقىعباهِبا.١ >:? - >>@ ( ٫م ) في اخض ههىنه

 ،مما ًجٗل مً

اإلاخٗظع ٖلى آلاقىعٍحن بب٣اء ٢ىاتهم في ؤما ً٦اؾدُُان الٗغب ٞيها إلعٚامهم ٖلى
الاههُإ إلعاصتهم ووي٘ خضا جهائي إلٖمالهم اإلاٗاصًت آلقىع  ،التي ؾىإحي ٖلى ط٦غها
جباٖا في بزىاء هظا البدض .
٦ما بن الخانُت الجٛغاُٞت جل ٪للباصًت ظٗلذ مً ألازحرة مالط امً للشائغًٍ مً
ػٖماءها الٗغب ٖلى الؿلُت آلاقىعٍت ٞ .هاالء الؼٖماء و٧لما جمغصوا وهاظمتهم
الجُىف آلاقىعٍت وهؼمىا منها ٧ ،ان الىاظىن منهم ًٟغون بلى ؤٖما ١الصحغاء ،
ُٞهٗب خُنها ٖلى جل ٪الجُىف مُاعصتهم(. );9
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وب٣ضع ما ًخٗل ٤ألامغ هىا باإلال٨ت قمس ي ٞ ،لم ٌكغ ججالث بُالؾغ الشالض في ههه
ألاه ٠الظ٦غ لُ٣امه بخٗ٣ب بزغها بٗض جىٚلها في ٢لب الصحغاء .
وبىاء ٖلى طل٧ ٪له ً ،م ً٨ال٣ى ٫بن ما ابخٛاه اإلال ٪آلاقىعي مً وعاء نٟده
أل٦ثر مً مغة ًٖ هظه اإلال٨ت  ،اخخىاءها م٘ الٗغب الخابٗحن لها ل٩ي ًسًٗىا للؿُاصة
آلاقىعٍت  .و٦ظل ٪للحُلىلت صون ج٨غاع اٖخضاءاتهم ٖلى مهالح آقىع الخجاعٍت  ،بط مغ
بىا ما ٢ض ًٟهم مىه ؤجهم ٧اهىا ًخٗغيىن لل٣ىاٞل الخجاعٍت آلاقىعٍت .
وهظا ٧له مما ؤؾهم في جد٣ُ٣ه ٖٟىه الشاوي ٖنها ٖلى ما ًبضو ًٟٞ .ال ًٖ بن
ؾغظىن الشاوي ؤ٦ض حؿلمه الجؼٍت منها في ٖام =.١ ?9م( ، );:مما ٌٗني ؤجها ال ػالذ
جابٗت لآلقىعٍحن ختى طل ٪الححن  ،لم ًغص ما ٌكحر لخمغصها  -ؤو بجباٖها – ٖلى
ؾلُتهم وقغوٖها بإي ٖمل مٗاص لهم الخ٣ا .
 عفو جتالث بيالسر اىثاىث عِ سناُ اىساٍرة

وًٞال ًٖ اإلال٨ت قمس ي ٣ٞ ،ض اْهغ ججالث بُالؾغ الشالض ما ًضٖ ٫لى نٟده
ًٖ ؾ٩ان ممل٨ت بؾغائُل الكمالُت ( الؿامغة ) ؤًًا ٗٞ .ىضما زغظذ هظه اإلامل٨ت
بُ٣اصة خا٦مها ٣ٞذ ( ٖ ) Pakahaلى ؾلُخه وجدالٟذ يضه م٘ ممل٨ت صمك٤
آلاعامُت وبٌٗ الضوٍالث الٟلؿُُيُت ؾىت <;? .١م(;;)  ،بٗض بن ٧اهذ ٢ض زًٗذ
له ٢بل هدى ؤعبٗت ؤٖىام مً هظا(<;) ٞ .اإلال ٪آلاقىعي وبٗض اؾدُالئه ٖلى ازغ طل٪
ٖلى ألاعاض ي الٗائضة للؿامغة في قغ ١ألاعصن وبٌٗ بهداء ٞلؿُحن ( ؤي هه٠
(=;)

ممخل٩اتها ) وجدىٍلها بلى م٣اَٗاث آقىعٍت وجهجحره لؿ٩اجها

 ،ؤو ٠٢ػخٟه ٖلى

بُ٣ت مىاَ٣ها وجغ٦ها مدآٞت ٖلى ُ٦اجها الؿُاس ي إلاجغص بن هىق٘  ،الظي جىلى ٖغف
الؿامغة بٗض ٢خله ( ٣ٞذ ) في ؤزىاء جل ٪ؤلاخضار(>;)  ،ؾاعٕ للخًىٕ وص ٘ٞالجؼٍت له(?;) .

وما ًٟؿغ هظا ٖلى خؿب اٖخ٣اصها  ،جًُٟل ججالث بُالؾغ الشالض الح٨م ٚحر
اإلاباقغ للمىاَ ٤الخابٗت ٧لما ٧ان طل ٪مم٨ىا  .ومما ًضٖ ٫لى جًُٟله لظل ٪ؤًًا ،
اهه ٖىضما خضر في ٖام .١ ?;Aم ٖهُان في ممل٨ت قمإ ٫بُ٣اصة اػعٍا ( ) Azariah
يض مل٨ها بغنىع بً بىامىا ألاو ٫الخاي٘ آلقىع  ،ؤصي ل٣خل ألازحر م٘ الٗكغاث مً
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بٞغاص ٖائلخه واإلا٣غبحن مىه واٖخالء اػعٍا الٗغف مً بٗضه ٞ .اإلال ٪آلاقىعي وبٗض
اؾخٗاصجه الؿُُغة ٖلى قمإ ٫في الٗام الخالي وجسلهه مً اػعٍا  ،ههب ٖلى ٖغقها
وعٍشه الكغعي باهىمىا الشاوي بً بغنىع (@;? .١ ?;: -م )(@;)  ،الظي ٧ان مشل والضه
زايٗا لآلقىعٍحن ٦ظل. );A(٪
ولم ً ً٨ججالث بُالؾغ الشالض وخضه الظي ًمُل لح٨م اإلاىاَ ٤الخابٗت بهىعة ٚحر
مباقغة  ،بط ؾىإحي ٖلى ط٦غ قىاهض وؤصلت جشبذ بن ؾائغ ا٢غؤهه ملى ٥اإلامل٨ت
آلاقىعٍت الحضًشت الشاهُت ٧ان ٖىضهم اإلاُى ٫هٟؿها .
ومً الجائؼ بن هاالء اإلالى ٥وفي م٣ضمتهم ججالث بُالؾغ الشالض ٧اهىا ًبخٛىن مً
وعاء هظا  ،حسخحر بم٩اهاتهم البكغٍت واإلااصًت اإلاخاخت إلزماص خغ٧اث الخمغص التي ٧اهذ
جىضل٘ يضهم بحن الححن وألازغ في بعظاء ممل٨تهم الىاؾٗت ولم ً ً٨بةم٩اجهم مٗالجتها
بال بال٣ىة  .و٦ظل ٪إلاىاظهت ؤٖضائهم اإلاتربهحن بهم ؤًًا  ،مشل الاوعاعجُحن واإلاهغٍحن
والُٗالمُحن وٚحرهم  .وعبما للحض مً اخخ٩ا٦هم بالكٗىب اإلاٛلىبت وه٣متها ٖلى
ؾلُاجهم ؤًًا ٞ ،هظا ألاؾلىب في الح٨م مً قإهه الحض مً طل ٪خخما .
وب٣ضع ما ًخٗل ٤ألامغ هىا بخجالث بُالؾغ الشالض ٞ ،مً اإلاالخٔ بن جهالحه م٘
الؿامغة وجغ٦ه بًاها جدذ بصاعة ؾلُتها اإلادلُت  ،ؤجاح له الاؾخٟغاص بدلُٟتها ال٣ىٍت (
صمك ) ٤والً٣اء ٖليها  ،بط قً يضها خغب قٗىاء ما بحن ٖامي ( ;;? .١ ?;: -م)
ختى حؿنى له بزماص جمغصها جماما وجدىٍلها بلى ؤعبٗت م٣اَٗاث آقىعٍت(. )<8
ٖلى ؤن طل ٪مً ظاهب ؤزغ لم ًدل صون مداولت ؾ٩ان الؿامغة الخسلو ؾغَٗا
مً الُ٣ىص آلاقىعٍت ٟٞ .ي ٖام .١ ?;:م  ،اهخًٟىا ٖلى خا٦مهم ( هىق٘ ) الظي
٧ان خُنها ال ًؼا ٫زايٗا آلقىع  .ولم ًسمض اهخٟايتهم جل ٪بال الخضزل الؿغَ٘
واإلاباقغ للمل ٪آلاقىعي هظا(. )<9
 عفو سرجوُ اىثاّي عِ احلناً ادلتَرديِ

وَسجل بلى اإلال ٪آلاقىعي ؾغظىن الشاوي ( .١ ?8= - ?:9م ) ٖٟىه ًٖ ازىحن مً
ؤقهغ الح٩ام اإلاخمغصًً  .وهما ٧ل مً :
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 -9اوىوسوّو ()Ullusunu

وهى مل ٪اإلااهائُحن(*) (  ) Mannaeansالظي ٧ان ؾغظىن الشاوي ٢ض ههبه ٖلى
ٖغف ماهاي (  ) Mannaiؾىت >.١ ?9م( ، )<:ول٨ىه جدال ٠في الؿىت هٟؿها م٘ مل٪
اوعاعجى عوؾاؽ ألاو.١ ?9< - ?;< ( ) Rusas 1 ( ٫م ) وجمغص بخدغٌٍ مىه ٦ .ما
خغى ظاعجُه ٧اعلال والالبغٍا(;<)  ،الىاٗ٢خحن قغ ١بدحرة ؤوعمُا(<<) ٖ ،لى ؤن جدظوان
خظوه في طل.)<=(٪
ً
جاعٍسُا  ،اظخاح اإلال ٪آلاقىعي آهظا ٥ألاعاض ي اإلااهائُت وؾُُغ ٖلى ٖانمتها
ؤػٍغجى (  ، )*() Izirtuوما ؤن ظاءه اولىؾىهى ٖلى ازغ طل ٪م٘ ممشلى قٗبه وؤُٖاجهم
لُ٣ضمىا له ٞغوى الىالء والُاٖت وٍلخمؿىا الٟٗى مىه  ،ختى نٟذ ٖنهم وؤٖاص
اولىؾىهى لٗغقه جاعة ؤزغي  .وًٖ طل٣ً ٪ى ٫ؾغظىن الشاوي ((:اظخم٘ اولىؾىهى
اإلااوي و٧ل ؤعيه ؾىٍت ٦غظل واخض وظشىا ٖىض ٢ضمي  .عؤٞذ بهم ٟٚ .غث الولىؾىهى
ٖضواهه وويٗخه ٖلى الٗغف اإلال٩ي ))(><) .
وفي الؿُا ١هٟؿه ًم ً٨ال٣ى ٫بن اإلال ٪آلاقىعي قمل بٟٗىه آهظا ٥ؾ٩ان ماهاي
ؤًًا  ،بط لم ًظ٦غ وهى ًخدضر ًٖ اظخُاخه لبالصهم وبزماصه لٗهُان خا٦مهم
هظا ،ما ٌكحر بلى ؤهه ٢ض حٗامل مٗهم بإًت ٢ؿىة بٗض هظه ؤلاخضار

(?<)

 ،بل ج٣بل

اٖخظاع وظىههم وؤُٖاجهم ونٟذ ٖنهم ٖلى خؿب الىو اإلاظ٦ىع في ؤٖاله .
ومً اإلاغجح بن ما ص ٘ٞؾغظىن الشاوي للخٗامل م٘ اولىؾىهى ٖلى هظا الىدى ،
بصعا٦ه لًغوعة الاٖخماص ٖلى ٢اصة ممل٨ت ماهاي اإلادلُحن في بصاعة قاوجها بالىُابت
ٖىه  ،بط لم ً ً٨مً الؿهل ٖلُه بلحا ١هظه اإلامل٨ت بد٨مه اإلاباقغ  .وطل٪
لخانُتها الجٛغاُٞت الهٗبت ٞ ،هي حكمل مىُ٣ت ٦بحرة مما ٌٗغ ٝآلان ب٨غصؾخان
(@<)

ؤلاًغاهُت

 ،التي جخه ٠ب٨ىجها طاث جًاعَـ مٗ٣ضة  ،بط حٛلب ٖليها اإلاغجٟٗاث

الجبلُت التي ًجاوع بًٗها بًٗا(. )<A
هظا م٘ ألازظ بىٓغ الاٖخباع  ،بن اولىؾىهى هى ألا٢ضع مً بحن الؼٖماء اإلااهائُحن ٖلى
خ٨م ماهاي ويبِ ألاويإ ٞيها لهالح آقىع  ،بل وألا٦ثر ٢بىال ٖىض اٚلب ؾ٩اجها
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ؤًًا ًٟٞ .ال ًٖ اهه ٧ان خا٦ما لها وبخٟىٌٍ مً ؾغظىن الشاوي ٖ ،لى خؿب ما
ج٣ضم ط٦غه ٞ ،هى ًيخمي ألؾغة اعاهؼو طاث الجظوع الٗمُ٣ت في خ٨م هظه اإلامل٨ت
و٧اهذ ٖلى نالث ؾُاؾُت وَُضة باآلقىعٍحن مىظ مُل٘ ٖهض ججالث بُالؾغ الشالض .
ٞاولىؾىهى هى هجل اعاهؼو(  ، ) Iranzuالظي ٧ان مل٩ا للماهائُحن ٖكُت اٖخالء
ججالث بُالؾغ الشالض للٗغف آلاقىعي و٢ض زً٘ لؤلزحر آهظا ٥بهىعة َىُٖت(. )=8
و٢ض خا ٔٞاعاهؼو ٖلى جبُٗخه للؿلُت آلاقىعٍت ختى وٞاجه في بضاًت ؾني خ٨م
ؾغظىن الشاوي  .و٦ظل ٪الحا ٫باليؿبت البىه ووعٍض ٖغقه اػا ( ، )Azaالظي ٢ضم
خُاجه زمىا لهظه الخبُٗت ؾىت >.١ ?9م  ،بط ٢خل آهظا ٥بخمغص صازلي(. )=9
وػٍاصة ٖلى ما ج٣ضم ٣ٞ ،ض مغ بىا بن اولىؾىهى ظاء بلى اإلال ٪آلاقىعي لُٗلً الىضم
ٖلى ٖهُاهه والخًىٕ له زاهُت ٞىع اؾدُالء ال٣ىاث آلاقىعٍت ٖلى ٖانمخه  ،ؤي لم
ًخإزغ ٦شحرا لخصحُذ مىٟ٢ه .
ومما ٢ض ٌٗض صلُل ٖلى ؤن ؾغظىن الشاوي ٢ض ٖٟا ًٖ هظا الحا٦م وؤٖاصه لٗغف
ممل٨خه زاهُت لالٖخباعاث اإلااع ط٦غها  ،ما ٦كٟه اإلال ٪آلاقىعي هظا في ؤخض ههىنه
الظي ٌٗىص بلى ٖام < . ١ ?9م  ،بط ؤقاع ُٞه اهه الػا ٫ختى طل ٪الٗام ًد٣ض ٖلى
اولىؾىهى وًٍمغ الكغ له( ، )=:ؤي لم ٌٟٛغ في ٢غاعة هٟؿه لؤلزحر جمغصه ٖلُه بٗض مغوع
ؤ٦ثر مً ٖامحن ٖلى هظا ٞ .لى بهه لى لم ً ً٨بداظت لىظىص هظا الغظل ٖلى ؾضة
الح٨م في ماهاي ولهظه الاٖخباعاث ٖلى ألاعجح  ،إلاا حٗامل بهظه الُغٍ٣ت البىاءة وهى
ًدمل له ٧ل مكاٖغ ال٨غاهُت جل. ٪
بما نٟذ ؾغظىن الشاوي ًٖ ٖامت ؾ٩ان ماهاي  ،الظي ًغجح ؤجهم صٖمىا
اولىؾىهى في جمغصه هظا  ،بط ٢اجلىا جدذ لىاءه في بزىاء بزماص ال٣ىاث آلاقىعٍت
(;=)

لٗهُاهه و٢خل ٖضص ٦بحر منهم ٖلى ازغ طل٪

ٞ ،غبما ؾببه الغئِـ بهه ؤل٣ى

بمؿاولُت طل٧ ٪له ٖلى خا٦مهم هظا و٦باع ؤٖىاهه  .وما صام هاالء ٢ض قملهم ٖٟىه،
ٞمً الُبُعي بن ٌكمل طلٖ ٪امت بجباٖهم ؤًًا .
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ؤن حؿامذ اإلال ٪آلاقىعي م٘ اولىؾىهى وقٗبه ٧ ،ان مما خٟؼ هظا الحا٦م ل٪ٟ
اعجباَه م٘ اوعاعجى وحٗؼٍؼ ٖال٢خه بإؾُاصه آلاقىعٍحن ٖلى ألاعجح  ،بط لم ًمٌ ؾىي
ٖام واخض ٖلى هظا  ،ختى بضؤ عوؾاؽ ألاو ٫بالًٖ ِٛؿ٨غٍا ٖلى اولىؾىهى وبخا٦ت
الضؾائـ واإلااامغاث يضه ٟٞ .ي ٖام =.١ ?9م  ،هجح اإلال ٪الاوعاعحي هظا في ص٘ٞ
الؼُٖم اإلااهائي صًا٦ى (  ) Daiaukkuللخمغص ٖلى اولىؾىهى ،واؾخىلى ٖلى ازىحن
وٖكغًٍ خهىا مً الحهىن اإلااهائُت(<=)  ،وطل ٪بمؿاٖضة مً صًا٦ى ٖلى ألاعجح(==).
وهظا ما اؾخضعى جضزال ٞىعٍا مً ؾغظىن الشاوي  ،ؤصي إللحا٢ه الهؼٍمت باالوعاعجُحن
واهتزاٖه هظه الحهىن ٧اٞت مً ٢بًتهم(>=) ًٞ ،ال ًٖ ؤؾغه لضًا٦ى وهُٟه م٘ ؤٞغاص
ؤؾغجه بلى خماة(?=) .
وػٍاصة ٖلى ما ج٣ضم ٟٞ ،ي ؤزىاء جىظه ؾغظىن الشاوي وظىىصه بلى اخض الحهىن
اإلااهائُت ( ؾحرصا٦ى ) لالؾتراخت ُٞه لبٌٗ الى٢ذ في مؿتهل خملخه ٖلى اوعاعجى ؾىت
<.١ ?9م(@=)  ،ؾاعٕ اولىؾىهى م٘ ٦باع ؤٖىاهه وخكض ٦بحر مً عُٖخه الؾخ٣باله هىا٥
وهى ًدمل له ظؼٍخه ٦ .ما ؤهه ظم٘ لهظه اإلاىاؾبت في هظا الحهً خ٩ام ألا٢الُم
اإلاجاوعة الخابٗت آلقىع  ،وػوص ال٣ىاث آلاقىعٍت باإلاان وألاٚظًت َُلت مضة ب٣ائها ُٞه
ؤًًا( ، )=Aبل لم ًغص ما ٌكحر لخغوظه ٖلى الؿلُت آلاقىعٍت الخ٣ا .
ٖلى بن طل ٪الدؿامذ لم ٌؿهم مً ظاهب ؤزغ في اؾخ٣غاع الؿُاصة آلاقىعٍت ٖلى
(*)

ممل٨ت ماهاي إلاضة َىٍلت ٣ٞ .ض ؤقحر بلى ؤن اإلااهائُحن جدالٟىا م٘ الُ٨محرًحن

(  ، ) Gimirianوطل ٪بٗض و٢ذ ٢هحر مً وٞاة ؾغظىن الشاوي  ،ؤي في بضاًت ؾني
خ٨م اإلال ٪آلاقىعي ؾىداعٍب ( <.١ >@9 - ?8م )( ، )>8مما ٌٗني ؤجهم جدغعوا مً
الؿُىة آلاقىعٍت آهظاٞ . ٥الُ٨محرًحن ٧اهىا مىظ ؤوازغ خ٨م ؾغظىن الشاوي مً ؤلض
ؤٖضاء آلاقىعٍحن(.)>9
ولِـ هظا ٞدؿب  ،بل ؤجهم بغػوا ٦إٖضاء آلقىع زالٖ ٫هض اإلال ٪آلاقىعي
ؤؾغخضون (.١ >>A - >@8م ) ؤًًا ٣ٞ .ض جدالٟىا ما بحن ٖامي ( >?> – .١ >?:م )
م٘ ٧اقخاعٍخى (  ) Kashtaritoخا٦م مضًىت ٧اع ٧ -اش ي (  ) Kar-kashiؤلاًغاهُت
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والُ٨محرًحن واإلاُضًحن وازظوا بمهاظمت الحهىن آلاقىعٍت الحضوصًت( . )>:و٢ض اؾخىلى
اإلاُىىٍىن آهظاٖ ٥لى ازيخحن منها ( صوع -اًلُل  ،قاعو -ؤ٦بي )(;>) .
ولم ٌٗض اإلااهائُىن بجباٖا آلقىع مجضصا بال بٗض الحملت التي وظهها اإلال ٪آلاقىعي
آقىعباهِبا ٫يضهم في ٖام .١ >=Aم(<>) .
ٍ -:ردوخ  -أبال  -أديْا اىثاّي ( ) Murdak - Abla – Adina 11

الٟٗى ألازغ الظي ؤنضعه اإلال ٪ؾغظىن الشاوي ٧ ،ان لهالح الؼُٖم ال٩لضي الكهحر
مغصور  -ؤبال  -ؤصًىا الشاوي  ،الظي ٧ان ٢ض عضخ بهىعة ؾلمُت بلى ججالث بُالؾغ
الشالض ؾىت .١ ?;:م(=>) .ول٨ىه وٖكُت اٖخالء ؾغظىن الشاوي ٖغف بالصه  ،ؤقهغ
الٗهُان يضه وهجح في ٞهل بابل واعى البدغ ًٖ ؾلُخه مضة ازىا ٖكغ ٖاما (
.١ ?8A - ?:9م )

(>>)

 ،بل وقغٕ في بزىاء طل ٪بدملت جىُ٨ل واؾٗت للغٖاًا

آلاقىعٍحن في بابل(?>) ٞ .اإلال ٪آلاقىعي ٖىضما هجح بحن ٖامي (.١ ?8A - ?98م ) في
اهتزإ ٦ال هظًً البلضًً مً ٢بًخه واظبره ٖلى الٟغاع بلى بالص ُٖالم(@>) ٖ ،اص لُٟٗى
ٖىه بٗض بن ظاءه زايٗا وههبه مجضصا خا٦ما ٖلى ٢بُلخه ( بِذ ً -ا٦حن )( ، )>Aالتي
حٗض ؤقهغ واهم ٢بائل اعى البدغ ال٩لضًت و٧اهذ حؿخىًَ مىُ٣ت الاهىاع في الجؼء
الٛغبي مً ال٣ؿم الؿٟلي لىاصي صظلت والٟغاث ًٞ ،ال ًٖ الؿىاخل الٛغبُت
للخلُج الٗغبي ختى صإلاىن ( البدغًٍ )(. )?8
وٍبضو بن ما ص ٘ٞاإلال ٪آلاقىعي لظل ، ٪الخانُت الجٛغاُٞت الهٗبت لبالص البدغ .
ٞخل ٪البالص حكمل الاهىاع والبدحراث ٖلى َى ٫اإلاجغي الؿٟلي لنهغي صظلت والٟغاث
بحن ؾىاخل الخلُج الٗغبي واإلاضن الىاٗ٢ت في ؤ٢ص ى ظىىبي بالص بابل(ًٞ ، )?9ال ًٖ
()?:

مٗٓم مىُ٣ت الخلُج الٗغبي والؾُما ؾىاخلها الٛغبُت

 ،ؤي حٛلب ٖليها اإلاىاو٘

اإلاائُت التي ججٗل بؿِ آلاقىعٍحن ؾُاصتهم الخامت ٖليها بك٩ل صائم ؤمغا نٗبا للٛاًت
مً صون الخٟاهم م٘ ٦باع ػٖمائها .
هظا م٘ مالخٓت ؤن خضوص ٢بُلت بِذ – ًا٦حن جداطي الحضوص الُٗالمُت  ،مما ٌٗني
بن اإلاخمغصًً مً ؤبىاء هظه ال٣بُلت بةم٩اجهم اللجىء صائما بلى ؤعاض ي ُٖالم ٖلى
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الجاهب ألازغ مً الاهىاع ال٨بري

 ،وطل ٪بطا هاظمهم الجِل آلاقىعي وهؼمىا

مىه ،ؤو لم ً ً٨بم٣ضوعهم مىاظهخه  ،مما ًجٗلهم مهضع ٢ل ٤صائم للؿلُاث
آلاقىعٍت في ظىىب بالص الغاٞضًً بإؾغه ٞ .مً يمً ما ٧ان ً٣ضمه الُٗالمُىن ألي
مخمغص ٧لضي ٖلى الح٨م آلاقىعي  ،اإلالجإ واإلاإوي

(<?)

 .و٢ض ج٣ضم بن مغصور  -ؤبال  -ؤصًىا

الشاوي ٞغ بلى ُٖالم بٗض هؼٍمت اإلال ٪آلاقىعي له واهتزاٖه ظىىب بالص الغاٞضًً مً ٢بًخه.

وٚحر هظا وطاٞ ٥هظا اإلاخمغص حٗضي جإزحره الؿُاس ي الٟاٖل خضوص ٢بُلخه لِكمل
ؾائغ ٢بائل اعى البدغ ال٩لضًت ألازغي ٞ .هى ٧ان مىظ ٖهض ججالث بُالؾغ الشالض
(=?)

ػُٖما ل٣بُلت بِذ – ًا٦حن

 ،التي طإ نُتها وقهغتها ٖلى ؾائغ هظه ال٣بائل بلى

الحض الظي ٧ان خا٦مها ًل٣ب في الىهىم آلاقىعٍت بمل ٪ؤعى البدغ جاعة ومل٪
ال٩لضًحن جاعة ؤزغي(>?) .وؤقحر بلى اهه ههب هٟؿه عئِؿا لكُىر ال٣بائل ال٩لضًت جل٪
(??)

مىظ ؤوازغ ٖهض قلمىهغ الخامـ

 ،بل مغ بىا اهه حؿلِ ٖلى بالص البدغ وبابل

ؤًًا مضة ازىا ٖكغ ٖاما .
وبىاء ٖلى هظا ٧له ٞ ،مً اإلاغجح ؤن ما ؤعاص ؾغظىن الشاوي جد٣ُ٣ه مً وعاء
نٟده ًٖ مغصور  -ؤبال  -ؤصًىا الشاوي وبٖاصجه لح٨م ٢بُلخه  ،الحض مً ه٣مت ال٣بائل
ال٩لضًت ٖلى آلاقىعٍحن وتهضئت زائغتها  ،والؾُما بِذ – ًا٦حن  ،ل٩ي ال جخمغص ٖلى
ؾلُتهم الخ٣ا .
و٦ظل ٪ل ٪ٟاعجباٍ هظا الؼُٖم واعجباٍ ٧لضي اعى البدغ م٘ ُٖالم ؤًًا ،
للحُلىلت صون ُ٢ام ألازحرة باؾخٛاللهم في ػٖؼٖت الؿُاصة آلاقىعٍت ٖلى ألاظؼاء
الجىىبُت لبالص الغاٞضًً ٞ .اهتزإ مغصور  -ؤبال  -ؤصًىا الشاوي الؿُاصة مً آلاقىعٍحن
ٖلى ألاظؼاء الجىىبُت إلامل٨تهم ؾىت .١ ?:9م  ،بهما ٧ان بدصجُ٘ وصٖم مً
الُٗالمُحن  ،بل و٧ان للضٖم الُٗالمي اإلاباقغ له في مٗغ٦ت صًغ ؾىت .١ ?:8م يض
(@?)

ال٣ىاث آلاقىعٍت

 ،ابل ٜألازغ في مى٘ ؾغظىن الشاوي مً اؾخٗاصة الؿُُغة ٖلى جل٪

ألاظؼاء آهظا ، ٥ومً زم ب٣اءهما جدذ خ٨م زهمه ال٩لضي هظا ختى ٖام .١ ?8Aم(. )?A
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ول ً٨مغصور  -ؤبال  -ؤصًىا الشاوي ٖاص في الؿىت الشالشت مً خ٨م ؾىداعٍب ( ;.١ ?8م )

لُتزٖم ٢بائل اعى البدغ ال٩لضًت في الخمغص ٖلى آلاقىعٍحن ٦ .ما اهتزٕ بابل بال٣ىة
وههب هٟؿه مل٩ا ٖليها آهظا ، ٥وطل ٪بٗض بن يمً جإًُض ؾ٩اجها ال٩لضًحن
()@8

وآلاعامُحن وصٖم ُٖالم ؤًًا

 ،بل بن الُٗالمُحن هم مً جدمل الٗبإ ألاز٣ل في

مداولت مى٘ ؾىداعٍب مً اؾخٗاصة الؿُُغة ٖلى بابل آهظا. )@9(٥
 عفو أسرحذوُ عِ سناُ بابو

اْهغ اإلال ٪آلاقىعي ؤؾغخضون ٢ضعا مً الدؿامذ م٘ ؾ٩ان بابل لم ً ً٨هى ٢ض
ؤْهغه وال ؤي مل ٪آقىعي ؤزغ بػاء ؾ٩ان ؤًا مً اإلاىاَ ٤اإلاخمغصة ألازغي ٣ٞ .ض
اؾتهل ٖهضه بالٟٗى ًٖ البابلُحن  ،الظًً ٧ان ؾىداعٍب ٢ض ؤظحرهم ٖلى جغ٥
مضًىتهم وصمغها بال٩امل( ، )@:وطل ٪بٗض بزماصه ؾىت .١ >@Aم ألزغ خغ٧اث جمغصهم
يضه التي ٢اصها الؼُٖم ال٩لضي مىقحزًب – مغصور (  ) Mushizib - murdakمىظ
(;@)

ٖام .١ >A:م

ٗٞ .لى الغٚم مما ؤقُ٘ خُنها في ألاوؾاٍ الغؾمُت آلاقىعٍت بن

اإلاٗبىصاث وٖلى عؤؾها مغصور ( ٢ ) Murdakغعث ب٣اء بابل جدذ الخغاب والضماع
مضة ؾبٗحن ؾىت  ،بال بن ؤؾغخضون وللخٛلب ٖلى جل ٪الٗ٣بت ؤٖلً بن مغصور وبٗض
بن هضؤ ًٚبه عؤ ٝببابل و٢غع ٢لب ٦خاب ال٣ضع عؤؾا ٖلى ٖ٣ب  ،مما ٌٗني اهه ٢لو
ٖ٣ىبت اإلاضًىت بلى اخض ٖكغ ٖاما ٞ .الغ٢م ( ) ?8في الخِ اإلاؿماعي ًهبذ (  )99في
خالت ٢لبه(<@) .
وبهظه الحالت ؤٖلً ؤؾغخضون بٖاصة بىاء بابل عؾمُا في ٖام @?> .١م  ،م٘ اهه
(=@)

قغٕ في بىائها ٢بل ٖامحن مً هظا

 .و٢ض قاع ٥بىٟؿه في وي٘ حجغ ألاؾاؽ

إلٖما ٫البىاء(>@) .
٦ما ؤعظ٘ اإلال ٪آلاقىعي ؾ٩ان بابل بلى مضًىتهم آهظا ٥وؤٖاص بليهم ولؿ٩ان
بىعؾِبا ( بغؽ همغوص آلان ) ؤًًا ؤعاييهم التي اؾخىلذ ٖليها ٢بُلت بِذ – صا٦ىعي
ال٩لضًت بٗض جسغٍب ؾىداعٍب لبابل(?@) .
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واؾخ٨ماال لٟٗىه ًٖ البابلُحن  ،ؤٖاص لهم ؤؾغخضون خ٣ى٢هم وامخُاػاتهم الؿاب٣ت
التي ٧ان ٢ض زههم بها مً ٢بله ظضه ؾغظىن الشاوي(@@) ٣ٞ .ض وعص في اخض ههىنه
()@A

اهه مىذ الحغٍت لؿ٩ان ٖضص مً اإلاضن البابلُت الغئِؿت وفي م٣ضمتها بابل

 ،بي

ؤُٖاهم اؾخ٣اللهم الظاحي وبٖٟاءهم مً ص ٘ٞالًغائب والغؾىم اإلاهمت  ،وخغعهم
مً بٖما ٫السخغة ومى٘ الخجاوػ ٖلى ٢ىىاتهم وؤعاييهم ؤًًا(. )A8
وٍبضو بن ما ص ٘ٞاإلال ٪آلاقىعي لظل٧ ٪له هى خغنه ٖلى بن ٌُٗي اهُباٖا خؿً
ٖىض البابلُحن اججاه الح٩ام آلاقىعٍحن جمهُضا لخُخه الغامُت الن ً٨ىن في بابل مل٪
ًىهبه آلاقىعٍىن ًمؿ ٪بإًضي اإلاٗبىص مغصور  ،بط عؤي بن اإلاهلحت ج٣ط ي بخىخُض
()A9

بابل وآقىع جدذ الٗغف آلاقىعي

 ،والؾُما بن ؾ٩ان بابل ًغجبُىن م٘

آلاقىعٍحن بغوابِ صًيُت وخًاعٍت وز٣اُٞت مكتر٦ت(. )A:
وبطا صحذ هظه الٟغيُت ٞ ،ظلٌٗ ٪ني بن ؤؾغخضون ابخغى مً وعاء طل ٪اؾخمالت
البابلُحن و٦ؿب وصهم لُجزٕ مً هٟىؾهم ؤًت خؿاؾُت بػاء الح٨م آلاقىعي لبالصهم
وظٗلهم ً٣بلىا به ًٖ عيا وَُب زاَغ.
وهظا ما خضر ٗٞل َُلت ؾني خ٨مه ٣ٞ .ض لُ٣ذ ؤظغاءجه جل٢ ٪بى ٫ؾ٩ان بابل
وزىاءهم  ،بدُض ؤجهم اؾخ٣بلىا بمىخهى الحماؽ والترخاب خا٦مهم اباعو () ubaru
الظي ههبه ٖليهم ؤؾغخضون بٗض اٞخخاح بابل مباقغة في ٖام @?> .١م(; ، )Aبل بجهم
وٟ٢ىا بلى ظىب الحامُت آلاقىعٍت الهٛحرة في الخهضي لل٣ىاث الُٗالمُت التي ٚؼث
قما ٫بابل ؾىت =?> .١م واظبروها ٖلى الاوسحاب(<. )A
٦ما حؿنى ألؾغخضون مً ظغاء طل ٪ظٗل بابل ٢اٖضة ٖؿ٨غٍت لل٣ىاث آلاقىعٍت في
مىاظهت ؤلازُاع اإلاخىٗ٢ت صائما مً الجهاث الكغُ٢ت(= ، )Aولالهُال ١منها في خملت بلى
الصحغاء اإلالحُت في الهًبت ؤلاًغاهُت  ،بط اظبر ٖضص مً خ٩امها ٖلى ص ٘ٞالجؼٍت(>. )A
وٍبضو بن هظه الىخائج الباهغة هي ما شجٗذ ؤؾغخضون مً زم ألن ٌٗحن ولضه ألا٦بر
( قماف  -قىم  -ؤو٦حن ) مل٩ا ٖلى بابل مً بٗضه ٖ ،لى بن ً٨ىن جابٗا إلال ٪آقىع
ال٣اصم ( آقىعباهِبا. )A?() ٫
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وًٞال ًٖ ؾ٩ان بابل ٣ٞ ،ض نٟذ ؤؾغخضون ًٖ ٖضص مً الح٩ام الخاعظحن ٖلى
ؾلُخه وهم الىدى ألاحي :
ّ -9ائيذ ٍ -ردوخ ( ) Naid - marduk

وهى ق ٤ُ٣هابى  -ػٍغ ُ٦ -ختي  -لِكحر ( ، )Nabu- zer – kitti – lishirالظي خ٨م
بالص البدغ ما بحن ٖامي ( .١ >@8 – >A8م )(@ . )Aوٍغجح ؤهه ( ؤي هائُض – مغصور )
قاع ٥ألازحر في الخمغص ٖلى الؿلُت آلاقىعٍت ؾىت .١ >@8م  ،بط لجا مٗه بلى بالص
ُٖالم آهظاٞ ٥ىع ٞكل جمغصه هظا( .)AAول٨ىه ٖىضما ظاء في الؿىت هٟؿها بلى
ؤؾغخضون لُٗلً عيىزه الخام له وٍلخمـ ٖٟىه ٖلى ازغ ٚضع الُٗالمُىن بك٣ُ٣ه
الؿال ٠ط٦غه وجهُٟخه ٞ ،اإلال ٪آلاقىعي لم ً٨خ ٠باالؾخجابت اللخماؾه هظا
ٞدؿب  ،بل ػاص ٖلى طل ٪بان ُٖىه خا٦ما ٖلى بالص البدغ ؤًًا  ،ؤي ع ٘ٞمً قإهه
الؿُاس ي ؤًًا  .وهظا ما ؤقاع له ؤؾغخضون ب٣ىله (( :وظاء بلى آقىع – ؤي هائُض-
مغصور  -لُهبذ زاصمي والخمـ (الٟٗى) في مل٩ي  .اعى – البدغ بإ٦ملها م٣اَٗت
ؤزُه  ،ويٗتها جدذ ؾُُغجه ))(. )988
()989

ومً الجائؼ بن ما ص ٘ٞاإلال ٪آلاقىعي لظل ٪ؤهمُت بالص البدغ و٢ىتها

،

ولخانُتها الجٛغاُٞت الهٗبت ؤًًا  -التي هىهىا ٖنها ؾلٟا – وما ًترجب ٖلى جل٪
الخانُت مً يغوعة جغ ٥البالص جدذ بصاعة ػٖمائها الخايٗحن آلقىع .
هظا م٘ ألازظ بىٓغ الاٖخباع اإلا٩اهت الؿُاؾُت ال٨بحرة لىائُض – مغصور ٖىض ؾ٩ان
بالص البدغ ٞ .مً اإلاغجح اهه ٧ان مٗاوها ألزُه ( هابى – ػٍغ – ُ٦ختي – لِكحر ) في بصاعة
قاوجهم في بزىاء جىلي ألازحر لح٨مهم ( .١ >@8 – >A8م )  .وبال إلاا اهًم له في جمغصه
هظا ٖلى اؾغخضون  ،وإلاا واله ألازحر خ٨م هظه البالص ٖ ،لى خؿب ما هىهىا ًٖ هظا
وطاُٞ ٥ما ج٣ضم .
وٍبضو بن اإلال ٪آلاقىعي ٧ان ٌؿعى مً وعاء طل ، ٪اؾترياء ؾ٩ان اعى البدغ ل٩ي
ال ًخمغصوا ٖلى الؿلُت آلاقىعٍت الخ٣ا  ،و٦ظل ٪ل ُ٘٣الُغٍٖ ٤لى الُٗالمُحن
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إلاٗاوصة الخضزل في قاوجهم و٢لبهم ٖلى آقىع مجضصا ٞ .دغ٦ت الخمغص ألازحرة التي
خضزذ في بالصهم يض آلاقىعٍحن وج٣ضم ط٦غها – وٖلى ٚغاع خغ٧اث الخمغص اإلامازلت
الؿاب٣ت والالخ٣ت ٧ -اهذ بخدغٌٍ مً الُٗالمُحن(.)98:
وهظا ما جدٖ ٤٣لى اعى الىا ، ٘٢بط لم ًخمغص هائُض – مغصور واؾخمغ بض ٘ٞالجؼٍت
الؿىىٍت لآلقىعٍحن مىظ بن ٖٟا اؾغخضون ٖىه وُٖىه خا٦ما لبالص البدغ ؾىت >@8
.١م وبلى ؤن جىفي في هدى ٖام .١ >=9م  ،مما ؤصي لب٣اء ؾ٩ان البالص جابٗحن آلقىع
(;)98

َُلت هظه اإلاضة

 .هظا ٖلى الغٚم ؤن الُٗالمُحن ازظوا في ؤوائل ؾىت .١ >=9م

بخدغًٍهم والتهضًض بةهؼا ٫الخغاب في صًاعهم بطا لم ًخسلىا ًٖ هائُض – مغصور
وٍ٣بلىا بدلُٟهم ال٩لضي هابى  -ؤوقلُم (  ) Nabu-uoshlimخا٦ما ٖليهم(<. )98
 -6حسائيو( ) Hazael
(=)98

وهى قُش ٢بُلت ُ٢ضاع( ٖغب خىعان ) و٧ان جابٗا ؾىداعٍب

 ،وجمغص ٖلُه في

بزىاء ؤزغ خغ٧اث الخمغص البابلُت يضه ( .١ >@A – >A:م ) ٖلى ما ًبضو ومً زم ٞغ
(*)

بلى ٢لب الصحغاء ٖلى ازغ خملت اإلال ٪آلاقىعي ٖلى صومت الجىض٫

ؾىت >@A

.١م(> ، )98التي ٧ان خؼائُل وبجباٖه ٢ض لجئىا بليها للخدهً ٞيها بٗض مهاظمت ال٣ىاث
آلاقىعٍت لضًاعهم آهظا. )98?(٥
ٞدؼائُل ٖىضما مشل ؤمام ؤؾغخضون في مُل٘ ٖهضه لُٗلً ٖىصجه مجضصا بلى
(@)98

الؿُاصة آلاقىعٍت

ٞ ،اإلال ٪آلاقىعي ؾامده وؤٖاصه لح٨م ٢بُلخه وبصحبخه

جمازُل اإلاٗبىصاث الٗغبُت – التي ؾُإحي ط٦غها في الىو ؤصهاه  -التي ٧ان ؾىداعٍب
٢ض ؾلبها بٗض ؾُُغجه ٖلى الضومت  ،ول٨ىه ٞغى ٖلُه بالى٢ذ هٟؿه مؼٍضا مً
ألاٖباء اإلااصًت وُ٢ىص الخبُٗت الؿُاؾُت ٣ٞ .ض ػاص الجؼٍت ٖلُه وصون ٖلى جمازُل
مٗبىصاجه جل ٪ؤل٣ابه الخانت وٖباعاث ؤزغي جٓهغ ٖٓمت اإلاٗبىص آقىع(٦ ، )98Aخٗبحر
ًٖ الىٟىط آلاقىعي وؾلُت آقىع ٖلى ال٣بائل الٗغبُت(. )998
وهظا ٧له ط٦غه ؤؾغخضون في ههه ألاحي(( :مً اصومى(  ) adumuخهً الٗغب
الظي ؾب ٤لؿىداعٍب مل ٪آقىع ( والضي ) بن اؾخىلى ٖلُه و٧ان ٢ض خهل ٖلى
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ً
ٚىائم ممخل٩اتهم وجمازُل بلهتهم ومل٨ت الٗغب اؾ٩االجى (  ) Iskallatuوؤزظهم ظمُٗا
ً
بلى بالص آقىع  ،خؼائُل (  ) Hazaelمل ٪الٗغب ظاء بلى هِىىي ٖانمتي مدمال
بالهضاًا الشمُىت و٢بل ٢ضمي وجىؾل بلي بن ؤُٖض جمازُل ؤلهخه ُٟٗٞذ ٖلُه
وؤنلحذ جمازُل ٖترؾماًً (  ، ) atarsamainصاي (  ، ) Daiهىزاي ( ، ) Nuhai
عولضاًى (  ، ) ruldaiuؤبحرًلى (  ) ebirilluوٖتر٢ -غمي (  ) atar-qurumaiبلهت الٗغب
وؤعظٗتها له بٗض بن ه٣كذ ٖليها ٦خاباث حكهض باإلاجزلت الٗالُت لؿُضي ؤلاله آقىع
واؾمي  ...وٖالوة ٖلى الجؼٍت التي ؤصاها ( خؼائُل ) بلى والضي ٞغيذ ٖلُه بن ًض٘ٞ
ً
ػٍاصة م٣ضاعها زمؿت وؾخىن ظمال وٖكغة مهىع . )999( ))..
وما ص ٘ٞؤؾغخضون للهٟذ ًٖ خؼائُل والؿماح له بالٗىصة لح٨م ٢بُلخه م٘
جمازُل مٗبىصاث الٗغب جل ، ٪ال ًسخل ٠بك٩ل ٖام ٖما خضا بؿلٟه ججالث بُالؾغ
الشالض للٟٗى ًٖ اإلال٨ت قمس ي أل٦ثر مً مغة  ،ؤي للخانُت الجٛغاُٞت الهٗبت
لباصًت الكام ألاهٟت الظ٦غ  ،وما ًترجب ٖنها مً نٗىبت جغوٌٍ ؾ٩ان الباصًت الٗغب
– ومً بُنهم بىى ُ٢ضاع  -وصعء بزُاعهم بال باالٖخماص ٖلى ٦باع ػٖماءهم الخايٗحن آلقىع .

هظا ًٞال ٖما جىٞغه الخانُت جل ٪للباصًت مً خماًت لؿاصاث الٗغب وقُىزهم
بطا ما جمغصوا واٞلخىا مً ٢بًت ال٣ىاث آلاقىعٍت  ،و٧ان خؼائُل اخضهم ٣ٞ .ض ؤقحر
بلى بن ألازحر ٖىضما هجح مً زغ ١خهاع ؾىداعٍب ٖلى صومت الجىض ٫واٖخهم م٘ بجباٖه
في ٢لب الباصًت  ،لم ً٣م اإلال ٪آلاقىعي بمُاعصتهم  ،بط لم ً ً٨بم٣ضوعه ٗٞل طل. )99:(٪

وهظا ٌٗني بن ؤؾغخضون ٧ان ًغٍض مً وعاء حٗامله م٘ خؼائُل ٖلى الىدى اإلااع ط٦غه،
اؾخمالخه ل٩ي ٌٗمل ٖلى بزًإ ؤبىاء ٢بُلخه للؿلُت آلاقىعٍت  .و٦ظل ٪لىي٘ خض
الٖخضاءاتهم ٖلى الحضوص الٛغبُت للممل٨ت آلاقىعٍت وصون مكاع٦تهم الخ٣ا في
الخدالٟاث اإلاىاهًت لآلقىعٍحن ؤًًا ٞ .ةطا ما ٖلمىا بن اإلال٨ت الٗغبُت جلخىهى
(  ، ) Telhunالتي ٧ان ؾلُاجها ًمخض مً صومت الجىض ٫بلى خضوص بابل ٢ ،ض ؤؾهمذ
في الضٞإ ًٖ بابل زال ٫الحهاع الظي ٞغيه ؾىداعٍب ٖلى ألازحرة ما بحن ٖامي
( .١ >@A – >A8م ) الهتزاٖها مً ٢بًت خلُٟها الؼُٖم ال٩لضي( مىقحزًب – مغصور)
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وؤٚاعث خُنها ٖلى اإلا٣اَٗاث آلاقىعٍت اإلاداطًت للباصًت ؤًًا(;ٞ ، )99مً اإلاغجح بن
خلُٟها خؼائُل وؤجباٖه ٢ض قاع٦ىها في هظا وطا ٥ؤًًا .
ومما ًاٍض هظه الٟغيُت بن ؾىداعٍب وخا ٫اؾخٗاصجه الؿُُغة ٖلى بابل ؾىت
.١ >@Aم ٢ ،ام بدملت ٖلى الباصًت يض الٗغب الخابٗحن لخلخىهى وخلٟائها الُ٣ضاعٍىن
وٖلى عؤؾهم خؼائُل  ،ومً زم َاعصهم بلى صومت الجىض ، ٫التي لجئىا بليها للخدهً
ٞيها واؾخىلى ٖليها(<. )99
٦ما ؤعاص ؤؾغخضون مً وعاء طل ٪ؤًًا ٦ ،ؿب وص ٖغب الباصًت  -والؾُما
الُ٣ضاعٍىن منهم – لُدؿنى له جىُٟظ مسُُه الغامي لٛؼو مهغ وٞخدها  ،الظي ٧ان
ٌٗض الٗضة له مىظ جىلُه الح٨م ٖلى ما ًبضو  ،بط لم ً ً٨بم٣ضوعه حؿُحر خملت ٦بحرة
بلى مهغ ٖبر بالصهم صون يمان حٗاوجهم مٗه(=. )99
وٍبضو بن ٚاًاث ؤؾغخضون جل٢ ٪ض جد٣٣ذ بلى خض ما ٞ .إبىاء ُ٢ضاع وٖلى عؤؾهم
خؼائُل خآٞىا ٖلى ٖهض الخبُٗت له َُلت الؿىحن الخمؿت اإلاخبُ٣ت مً ٖمغ خؼائُل،
ؤي ختى ٖام =?> .١م(> . )99و٢ض قاعٖ ٥غب الباصًت – ومً بُنهم الُ٣ضاعٍىن ٖلى
ألاعجح – في ٞخده إلاهغ ؾىت .١ >?9م  ،وطل ٪مً زال ٫ج٣ضًمهم الجما ٫وؤلاصالء
للجِل آلاقىعي(?. )99
 -3بيو اميشا ( ) Bel-ikisha

وهى ػُٖم ٢بُلت ال٨مبىلى (  ) Cambuliآلاعامُت  ،التي ٧اهذ حؿٖ ً٨لى الًٟت
(@)99

الِؿغي لىاصي صظلت الجىىبي

()99A

ٖ ،لى خضوص بابل م٘ بالص ُٖالم

 .و٢ض زغط

ٖلى ؤؾغخضون في ٖام @?> .١م  ،ول٨ىه وخا ٫ؾماٖه بخىظه ال٣ىاث آلاقىعٍت هدىه
آهظا ، ٥جىظه ٖلى الٟىع بلى اإلال ٪آلاقىعي وهى ًدمل الجؼٍت والهضاًا ٞ ،هٟذ ٖىه
وظضص الش٣ت به وٞغى ٖلُه بن ً٣بل بىظىص خامُت آقىعٍت في ٖانمخه قابي – بُل
( . )9:8() Sha-pi-Bel
وهظا ما ازبر ٖىه ؤؾغخضون ب٣ىله ((:بُل – اِ٦كا ابً بىهاوي ( ) Bnunani
ال٨مبىلي الظي ٌؿ .. ً٨في اإلااء ومؿدىٗ٣اث ال٣هب مشل الؿم٨ت – بإمغ آقىع
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ؾُضي قٗغ بالخى ٝوبمباصعة زانت مىه ظلب الًغٍبت وهضاًا زحران ؾمُىه ..
و٢بل ٢ضمي  .ؤق٣ٟذ ٖلُه وؤٖلىذ ز٣تي به ( ظٗلذ ٢لبه مٟٗم بالش٣ت ) وٖؼػث
الخدهِىاث الضٞاُٖت في قابي – بُل مٗ٣له الغئِـ وؾمدذ للغماة باإل٢امت هىا٥
وؤٚل٣ذ اإلاضزل (البىابت) هدى ُٖالم)) (. )9:9
ومً اإلاغجح بن الخانُت الجٛغاُٞت الهٗبت إلاىُ٣ت ٢بُلت ال٨مبىلى  ،بط ٌٛلب ٖلى
ؾُدها اإلاُاه ومؿدىٗ٣اث ال٣هب ٖلى خؿب ما وعص في هظا الىو  ،هي ما جٟؿغ
مً زم نٟذ اإلال ٪آلاقىعي ًٖ بُل اِ٦كا وب٢غاعه خا٦ما ٖلى ٢بُلخه ٖىضما زً٘
له مجضصا ُٞ .بىٚغاُٞت اإلاىُ٣ت جل ٪جدخم ٖلى آلاقىعٍحن جغ ٥ال٨مبىلُحن جدذ
بصاعة ػٖماءها اإلادلُحن الخايٗحن لهم  ،بط ال حؿاٖض هظه الُبىٚغاُٞت ٖلى يم
مىُ٣تهم للح٨م آلاقىعي اإلاباقغ .
وبىاء ٖلى هظا وبطا ٖلمىا بن مىاًَ ال٨مبىلى جٖ ٘٣لى الحضوص البابلُت الُٗالمُت
ٖلى خؿب ما ج٣ضم  ،وان جمغص ال٨مبىلُحن ٖلى ؾىداعٍب واقترا٦هم في مٗغ٦ت
زالىلي بلى ظىب زهمه ال٩لضي ( مىقحزًب – مغصور ) ٧ان بخدغٌٍ مً اإلال٪
()9::

الُٗالمي اومان – مُىاهى( ) Umman-menanu

ٞ ،دُنها ًبضو لىا بن ما ٧ان

ًسُِ له ؤؾغخضون مً وعاء نٟده ًٖ بُل اِ٦كا هى لِـ الؾخمالخه وؤبىاء
٢بُلخه ل٩ي ال ٌٗىصوا للخمغص ٖلى للؿلُت آلاقىعٍت ٞدؿب  ،بل ولخٟىٍذ الٟغنت
ٖلى الُٗالمُحن للخضزل في قاوجهم ومداولت بزاعتهم ٖلى آلاقىعٍحن مجضصا ؤًًا .
و٦ظل ٪لُجٗل مىُ٣تهم بمشابت ٢اٖضة ٖؿ٨غٍت مدهىت إلاىاظهت الهجماث
الُٗالمُت اإلادخملت ٖلى بابل .وهظا ما ًم ً٨اؾخيخاظه مما ط٦غه ؤؾغخضون في الىو
اإلااع ط٦غه مً اهه ٖؼػ الخدهِىاث الضٞاُٖت في الٗانمت ال٨مبىلُت ووي٘ ٞيها
الغماة وؤٚل ٤مضزلها نىب بالص ُٖالم .
ول ً٨ؤًا مً ؤهضا ٝاإلال ٪آلاقىعي جل ٪لم ً٨خب لها بن جخد ٤٣بال في اإلاضة اإلاخبُ٣ت
مً خ٨مه(;ٟٞ . )9:ي الؿىحن ألاولى مً ٖهض اقىعباهِبا ٫وجدضًضا في ٖام <>> .١م ،
ٖاص بُل اِ٦كا لُ٣ىص ؤبىاء ٢بُلخه للخمغص زاهُت وبخدغٌٍ مً الُٗالمُحن هظه اإلاغة .
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ول٨ىه و٢بُل ونى ٫ال٣ىاث آلاقىعٍت لضًاعه في الٗام الخالي  ،ل٣ي مهغٖه ٖلى ًض
(<)9:

زجزًغ مخىخل

ٞ ،ؿاعٕ هجله صوهاهى (  ، ) Dunanuالظي جىلى خ٨م ال٨مبىلى

ٖلى ازغ طل ، ٪إلٖالن الاؾدؿالم ٞ ،ا٢غه اإلال ٪آلاقىعي في مىهبه هظا(= . )9:وهظا ما
ًضٖ ٫لى اهه لِـ مً الؿهل ٖلى آلاقىعٍحن بلحا ١مىُ٣ت ال٨مبىلى بد٨مهم اإلاباقغ.
 -4بعيو األوه ( ) Balu 1

وهى خا٦م نىع و٢ض جمغص ٖلى ؤؾغخضون بخدغٌٍ مً الٟغٖىن اإلاهغي َغها٢ا
(>)9:

 .١ >>; - >@A ( Tirhakahم ) ولم ًه ٜلخدظًغاجه له مً ٖىا٢ب الخمغص

،

وطل ٪ؾىت .١ >?:م ٖلى ألاعجح(?ٗٞ . )9:كُت اؾدؿالم هظا الحا٦م وعيىزه هدُجت
الحهاع اإلاكضص الظي ٞغيخه ال٣ىاث آلاقىعٍت ٖلى نىع بٗض ٖام مً هظا ج٣غٍبا ،
ٞاإلال ٪آلاقىعي ٢بل مىه طل ٪وٖٟا ٖىه  ،ول٨ىه ظغصه في الى٢ذ هٟؿه مً اإلاىاَ٤
الخابٗت له في البر وظٗلها جدذ الح٨م آلاقىعي اإلاباقغ(@ ، )9:ؤي ونل زمً نٟده
ٖىه بلى خض ج٣لُو مىُ٣ت هٟىطه .
وًٖ هظه الخُىعاث ً٣ى ٫ؤؾغخضون (( :بٗلى مل ٪نىع الظي ٌؿ ً٨وؾِ البدغ
 ..وجسلى ًٖ ٖبىصًتي ٢ ..ىة آقىع مل ٪ؤلالهت  ،وٖٓمت ظاللتي حٛلبذ ٖلُه ...
واهدنى لؤلؾٟل  ،وجىؾل ظاللتي  ...ظؼٍخه الشُ٣لت  ،بىاجه م٘ مهىعهً الشمُىت … هى
… ٧ل طل ٪الظي ؤوٟ٢ه … و٢بل ٢ضمي … مضهه التي ٧اهذ ٖلى ألاعى الُابؿت ؤزظتها
مىه و … ؤ٢متها  ،وظٗلتها يمً خضوص آقىع )) (. )9:A
والجضًغ ط٦غه ؤن اإلاىاَ ٤اإلاجزوٖت جل٧ ٪اهذ مىظ ؤًام اإلال ٪آلاقىعي قلمىهغ
الخامـ ( ?.١ ?:: – ?:م ) حؿعى لالؾخ٣ال ًٖ ٫ظؼٍغة نىع للخدغع مً التزاماتها
اإلاالُت  ،ولظلٞ ٪إجها ؾاعٖذ خُىظا ٥لالهًىاء جدذ لىائه ٖىض جىظه لُٟيُُ٣ت
إلزًإ نىع في بضاًت خ٨مه(. )9;8
وٍبضو بن ما ًٟؿغ ٖٟى اإلال ٪آلاقىعي ًٖ بٗلى ألاو ٫وب٢غاعه خا٦ما ٖلى ظؼٍغة
نىع  ،جًُٟله الح٨م ٚحر اإلاباقغ للمىاَ ٤الخابٗت ٧لما ٧ان طل ٪مم٨ىا ؤؾىة بؿائغ
ملى ٥اإلامل٨ت آلاقىعٍت الحضًشت الشاهُت ولؤلهضا ٝاإلاكاع بليها ؾلٟا .
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ومما ٢ض ٌٗض صلُل ٖلى هظا  ،ما ط٦غه ؤؾغخضون في م٣ضمت هو خملخه الٗاقغة .
٣ٞض ط٦غ ٞيها ما ًُٟض بإهه و٢بل جىظهه في مؿتهل هظه الحملت بلى نىع وٞغيه
الحهاع ٖليها ٧ ،ان ٢ض خاو ٫مغاعا زني هظا الحا٦م ًٖ جمغصه ٖبر التهضًض والىُٖض .
ول٨ىه عص ٖلى جدظًغاجه بى٢اخت ٖلى خؿب ما ظاء في هظا الىو(. )9;9
وٖلى ؤي خا ٫لم ًمٌ ؾىي بًٗت ؾىىاث ٖلى هظا  ،ختى ٖاص بٗلى ألاو٫
(.)9;:

للٗهُان مجضصا ٞ .خمغصه ٖلى آلاقىعٍحن زاهُت ٧ان في ٖام =>> .١م ٖلى ألاعجح
عفو آشورباّيباه عِ احلناً ادلتَرديِ

ٌٗض آقىعباهِبا ٫ألا٦ثر ٖٟىا مً بحن ملى ٥آقىع ًٖ الح٩ام الخاعظحن ٖلى ؾلُخه ،
بط نٟذ ًٖ زمؿت منهم  ،وهم ٧األحي :
 -9حناً اىساحو اىفيْيقي

ؤؾتهل اإلال ٪آقىع باهِباٖ ٫هضه بدؿً الخٗامل م٘ خا٦م نىع بٗلى ألاو ، ٫الظي
جمغص ٖلُه في الؿىت ال شالشت مً خ٨مه  ،وبك٩ل ًبٗض ٖلى الضهكت ٖلى خض حٗبحر
(;;)9

ألاؾخاط ظىعط عو

ٗٞ .ىضما ايُغ هظا اإلاخمغص لالؾدؿالم جدذ وَإة الحهاع

الخاه ٤الظي ٞغيخه ال٣ىاث آلاقىعٍت ٖلى نىع آهظا٣ٞ ، ٥ض ٖٟا اإلال ٪آلاقىعي
ٖىه وجهالح مٗه  ،بل وؤٖاص له ابىه ًحي – مُل٩ي (  ) Iahi - milkiالظي ٧ان ألازحر
٢ض ؤعؾله بلى هِىىي ٦غهُىت  ،لًمان ٖضم جمغصه ٖلى الح٨م آلاقىعي مجضصا(<.)9:
وهظا ما ؤوظؼه آقىعباهِبا ٫بال٣ى (( : ٫و٢ض عخمخه واٖضث له ابىه الظي ؤهجبه مً
ْهغه ))(=;. )9
٦ما ًم ً٨الجؼم بان آقىعباهِباٟٖ ٫ا ًٖ مخمغص ؤزغ مً مخمغصي خ٩ام الؿاخل
ؤًًا  ،وهى خا٦م ؤعواص اًاُ٦ىلى ( ٞ . ) Iakinluمما ظاء في اخض ههىنه ً ،الخٔ
بن اًاُ٦ىلى ٧ان اخض الظًً ؤؾهمىا في صٖم خملخه ألاولى ٖلى مهغ ؾىت ??> .١م
مً ؤمغاء الؿاخل الؿىعي الخابٗحن له(>; . )9ول ً٨اإلال ٪آلاقىعي ً٣ى ٫في هو الخ٤
مً ههىنه بن ازً٘ هظا الحا٦م  ،وان ألازحر (( اخًغ ابيخه ومٗها بائىت ٦بحرة بلى
هِىىي للخضمت ٦مدُٓت و٢بل ٢ضمي )) (?;. )9
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ٞمً زال ٫هظا الىو ًبضو واضحا بن اًاُ٦ىلى ٢ض ؤٖلً الٗهُان يض
آقىعباهِبا ٫بٗض ٖام ??> .١م  ،ومً زم ايُغ لالؾدؿالم والخًىٕ ٞ ،هٟذ
اإلال ٪آلاقىعي ٖىه .
وٍغجح ؤن هظه ؤلاخضار وٗ٢ذ ؾىت =>> .١م ؤًًا وما اظبر هظا اإلاخمغص ٖلى
الغيىر مجضصا  ،الحهاع اإلاكضص الظي ٞغيخه ال٣ىاث آلاقىعٍت ٖلى ؤعواص
آهظا. )9;@(٥
ومً اإلادخمل بن جًُٟل آقىعباهِبا ٫الح٨م ٚحر اإلاباقغ للمىاَ ٤الخابٗت  ،هى ما
صٗٞه للٟٗى ًٖ خا٦مي نىع وؤعاوص وبب٣اء ٧ل منهما ًضًغ قاون ممل٨خه .
ٖلى بن طل ٪ال وؿخُُ٘ بن هبني ٖلى ؤؾاؾه ؤًت هدُجت مباقغة ٞ .ب٣اء هاجحن
اإلاضًيخحن زايٗخحن لآلقىعٍحن ختى ؤوازغ ٖمغ اإلامل٨ت آلاقىعٍت الحضًشت  -بط ال
ًىظض ما ٌكحر لخمغصهما ٖلى الؿلُت آلاقىعٍت َُلت هظه الٟترة – ًم ً٨بن وٗؼوه
لخكُت ؾ٩اجها وؾلُاتها الحا٦مت مً ٢ىة آلاقىعٍحن وعصة ٗٞلهم الؿغَٗت بػاء ؤًت
خغ٦ت ٖهُان جشاع يضهم .
ٞؿ٩ان نىع طا٢ىا مغاعة جمغصهم ٖلى آقىعباهِبا ، ٫بان خلذ ٞيهم اإلاجاٖت هدُجت
الحهاع اإلاكضص الظي ٞغيخه ال٣ىاث آلاقىعٍت ٖليهم  ،بط ؤنبدذ (( ماجهم
شحُدت))( )9;Aوايُغ بٗلى ألاوٖ ٫لى ازغ طل ٪الن ً٣ضم ابيخه وبىاث ؤزُه بلى اإلال٪
آلاقىعي  (( ،لُ٣مً بسضماث خ٣حرة  ...ومٗهً مهىعهً)) (. )9<8
ومً ٢بل صٗٞىا زمً جدضحهم ألؾغخضون  ،بان ٖ ُ٘٢نهم (( الُٗام واإلااء الٗظب
اللظًً ًبُ٣ان ٖلى الحُاة ))  .وؤعؾل خا٦مهم هظا بلى اإلال ٪آلاقىعي (( بىاجه م٘
مهىعهً الشمُىت ))( . )9<9هظا ًٞال ًٖ زؿاعتهم آهظا ٥إلاضجهم ٖلى البر  ،بط ج٣ضمذ
ؤلاقاعة بن ؤؾغخضون الح ٤هظه اإلاضن بد٨مه اإلاباقغ.
ولم ً ً٨ؤهل ؤعواص بإًٞل خا ٫منهم ٞ .الحهاع اإلاكضص الظي ٞغيه آقىعباهِبا٫
()9<:

ٖليهم ٧اهذ له هخائج ممازلت ٖلى ألاعجح

 .و٢ض مغ بىا ؤن خا٦مهم (اًاُ٦ىلى )

ايُغ ظغاء طل ٪الن ً٣ضم ابيخه ٦جاعٍت بلى اإلال ٪آلاقىعي .
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هاهُ ًٖ ٪بن ؤعواص لم ًٓهغ ٞيها خا٦م بٗض اًاُ٦ىلى ًدٟؼ ؾ٩اجها للخمغص
والٗهُان مجضصا ٞ .بٗض وٞاجه  ،طهب ؤبىاءه الٗكغة بلى آقىعباهِبا ٫مٗلىحن الىالء
والخًىٕ له و٧ل منهم ًغٍض مىه بن ًىهبه مدل والضه ٞ .ى ٘٢ازخُاعه ٖلى اػي  -بٗل
(  ، )9<;( ) Azi-baalل٨ىهه عؤي ؤهه ؤًٞلهم و٧ان ؤ٦برهم ؾىا ٖلى ألاعجح(<<. )9
وٚحر هظا وطاٞ ، ٥مً اإلاٗلىم بن ؾ٩ان مضن الؿاخل ال٨ىٗاوي – ومً بُنها نىع
وؤعواص ٧ -اهذ بك٩ل ٖام جدني عؤؾها ل٩ل ٞاجذ للحٟاّ ٖلى ُ٦اجها الؿُاس ي
ومهالحها الخجاعٍت(=<. )9
 -6زعَاء اىباديت اىعر

والى ظاهب خا٦مي نىع وؤعواص اإلااع ط٦غهما  ،نٟذ آقىعباهِبا ًٖ ٫الحا٦م
ألاٖلى للٗغب في باصًت الكام اوٍتئ (  ) Uaiteبً خؼائُل ؤًًا  ،الظي ٧ان ٢ض جمغص
ٖلى ؤؾغخضون في ؤوازغ ٖهضه ٖلى ما ًبضو  ،زم ٞغ بلى ٖم ٤الصحغاء ٞىع مهاظمت
(><)9

ال٣ىاث آلاقىعٍت لضًاعه آهظا ٥وبلحا٢ها الهؼٍمت به

ٞ .اوٍتئ ٖىضما ظاء بلى

آقىعباهِبا ٫في مُل٘ ٖهضه واهدنى ؤمامه ٣ٞ ،ض ؤٖاصه اإلال ٪آلاقىعي إلاغ٦ؼه الؿاب٤
ومٗه جمازُل مٗبىصاجه  ،التي ٧ان ؤؾغخضون ٢ض ؤزظها بلى هِىىي بٗض بزماصه
لٗهُاهه هظا(?<. )9
٦ما ٖٟا آقىعباهِبا ًٖ ٫ػُٖم ؤزغ مً ػٖماء ٖغب الباصًت وهى ؤبي ًاح٘
(  )Abiateبً جحري (  ، ) Teriبل وػاص ٖلى طل ٪بخىلُخه اًاه إلاىهب عٞ . ُ٘ٞهظا
الغظل ٧ان ٢ض ؤؾهم بٟٗالُت في صٖم الشىعة البابلُت يضه ( .١ ><@ - >=:م ) في
ؤزىاء جىلُه – م٘ ؤزُه اًامى – ُ٢اصة ال٣ىة التي ؤعؾلها اوٍتئ بً خؼائُل لخ٣ضًم
الٗىن لها(@< . )9ول٨ىه ٖىضما طهب بٗض ٞكل جل ٪الشىعة مباقغة بلى هِىىي واْهغ
الخًىٕ بلى اإلال ٪آلاقىعي ٣ٞ ،ض نٟذ ٖىه وههبه مل٩ا ٖلى ٖغب الباصًت
ؤًًا( .)9<Aوهظا ما ؤوظؼه آقىعباهِبا ٫بال٣ى (( :٫هغب بمٟغصه ( ؤي ؤبي ًاح٘ ) ،
وامؿ ٪ب٣ضمي لُىجي خُاجه ٞ .غخمخه وظٗلخه ٌٗ٣ض مُشا٢ا بدُاة ؤلالهت الٗٓام ،
وههبخه بضال مً اوٍتئ  ،ابً خؼائُل مل٩ا ٖلى الٗغب ))(. )9=8
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وٍجب ٞهم ألاؾباب التي خضث باإلال ٪آلاقىعي البضاءه هظا ال٣ضع ال٨بحر مً
الدؿامذ م٘ هظًً الؼُٖمحن الٗغبُحن  ،في يىء ا٢خىاٖه و٦ؿائغ ملى ٥آقىع بن ال
خل ًٟط ي إلزًإ ؾ٩ان الباصًت الٗغب للؿلُت آلاقىعٍت وو ٠٢ؤٖمالهم اإلاىاهًت
لآلقىعٍحن  ،بال باالٖخماص ٖلى ػٖمائهم الظًً ًٓهغون الغاٚبت بالؿُاصة آلاقىعٍت
وصٖمهم  .وطل ٪الخهائو الجٛغاُٞت الهٗبت للباصًت اإلااع ط٦غها .
بما ٚاًاجه مً وعاء طلٞ ، ٪خخمشل باخخىاء ؾ٩ان الباصًت الٗغب وبزًاٖهم
للؿلُت آلاقىعٍت  .و٦ظل ٪للحُلىلت صون ج٨غاع ؤٖمالهم اإلاىاهًت لآلقىعٍحن ٞ .اوٍتئ
بً خؼائُل  ،وٖكُت زغوظه ٖلى اؾغخضون  ،هاظم م٘ بجباٖه اإلا٣اَٗاث آلاقىعٍت
اإلاداطًت للباصًت(. )9=9
و٢ض مغ بىا بن ؤبي ًخ٘ ٢اص الٗغب الظًً ؤعؾلهم اوٍتئ بً خؼائُل لضٖم زىعة خلُٟه
( قمل – قىم – او٦حن ) يض آقىعباهِبا . ٫و٢ض ظاء حُٗحن اإلال ٪آلاقىعي له مل٩ا
ٖلى الٗغب في و٢ذ ٧ان ُٞه اخض ػٖماء الباصًت وَؿمى اوٍتئ ( ) Uaiteبً بحرصصا
( ٢ ) Bir- Daddaض ؤُٖى الح ٤لىٟؿه لكٛل هظا اإلاىهب بٗض هؼٍمت ؾلٟه ( اوٍتئ
بً خؼائُل ) مً آلاقىعٍحن آهظا ٥وٞغاعه ٖلى ازغ طل ٪لبالص ألاهباٍ( ، )9=:و٦ظل ٪في
و٢ذ لم ج ً٨زائغة الٗغب وهجماتهم ٖلى اإلا٣اَٗاث الؿال ٠ط٦غها ٢ض هضؤث بٗض
جماما(;=. )9
ٖلى بن ٖٟى آقىعباهِبا ًٖ ٫اوٍتئ بً خؼائُل وبٖاصجه إلاغ٦ؼه الؿاب ، ٤لم ًجض
هٟٗا في جد ٤ُ٣ألاهضا ٝاإلاغظىة مً طل ٪ألمض َىٍل ٟٞ .ي ٖام .١ >=:م جمغص اوٍتئ
وؤعؾل ظؼءا مً ٢ىاجه لضٖم زىعة خلُٟه مل ٪بابل ( قمل  -قىم – او٦حن ) يض
اإلال ٪آلاقىعي  ،بل خغى بجباٖه الٗغب ٧اٞت إلاؿاهضتها  .ومً زم ٢ام هى مً ظاهبه
بُ٣اصة بجباٖه ومهاظمت اإلا٣اَٗاث آلاقىعٍت ٚغب بالص الكام  ،التي جمخض مً ؤصوم في
الجىىب بلى ظىىب خماة في الكما . ٫ول ً٨ال٣ىاث آلاقىعٍت هجحذ في نضه
(<=)9

ومُاعصجه ختى ؤظبرجه ٖلى اللجىء إلال ٪ألاهباٍ ( هدىى)
اإلاُا ٝبلى آقىعباهِباٖ ٫لى ما ًبضو(==. )9
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وؤ٦ثر مً طلٞ ، ٪هٟده ًٖ ؤبي ًاح٘ وجىهِبه بًاه خا٦ما لٗغب الباصًت  ،لم ًجض
هٟٗا في جد ٤ُ٣جل ٪ألاهضا ٝؤًًا ولى لى٢ذ مدضوص ٞ .ما ؤن ٖاص ؤبى ًاح٘ بلى الباصًت
(>=)9

بٗض خىالي ٖام مً هظا

 ،ختى جمغص وقغٕ م٘ بجباٖه بمهاظمت اإلا٣اَٗاث

آلاقىعٍت اإلاخهلت بالباصًت  ،وطل ٪بالخٗاون م٘ خلُٟه الؼُٖم الىبُي هدىى ( ،)9=?( ) Natno
مؿخٛال اوكٛا ٫اإلال ٪آلاقىعي في خغبه م٘ الُٗالمُحن ما بحن ٖامي ( ?<> .١ ><> -م )

ٖلى ما ًبضو(@= ، )9مما اظبر آقىعباهِباٖ ٫لى جىظُه خملخحن مخخالُخحن ٖلى بالص الٗغب
ؾىت =<> .١م  ،ؤؾٟغجا ًٖ ؤؾغه ل٨باع ػٖمائها ومً بُنهم ؤبي ًاح٘ ًٞ ،ال ًٖ ٢خله
للمئاث مً الٗغب وؾبُه وؿائهم وؤزظه إلاىاقيهم(. )9=A
 -3األٍري خناو ( ) Necoh

اهٟغص آقىعباهِبا ٫بالٟٗى ًٖ اخض الظًً وٗ٢ىا في ؤؾغه مً الح٩ام اإلاخمغصًً .
ووٗني هىا هساو خا٦م مضًىت ؾاٌـ (  ) Saisاإلاهغٍت ( نان الحجغ آلان )  ،الظي
٧ان ٖلى عؤؽ ألامغاء اإلاهغٍحن الظًً اجهلىا ؾغا بٟغٖىجهم الؿابَ ( ٤غها٢ا )
واج٣ٟىا مٗه ٖلى َغص آلاقىعٍحن مً بالصهم وٖىصجه للٗانمت مى ٠م٣ابل ا٢دؿامه
الؿلُت مٗهم  ،وطل ٪في ٖام >>> .١م(. )9>8
ٗٞىضما اٞخطحذ هظه اإلااامغة مً ٢بل بٌٗ اإلاؿاولحن آلاقىعٍحن في مهغ وجم
بعؾا٦ ٫باع مضبغحها بلى هِىىي بٗض و٢ىٖهم في ٢بًت الحامُاث آلاقىعٍت اإلاغابُت
ً
هىا ، ٥باصع آقىعباهِبا ٫للهٟذ ًٖ هساو وؤٖاصه خا٦ما إلاضًىت ؾاٌـ مدمال
بالهضاًا الشمُىت والهباث السخُت ٦ .ما ؤُٖى جىظيهاجه لئلصاعٍحن آلاقىعٍحن لخ٣ضًم
()9>9

 ،بل وههب بؿماجُ ) Bismatik ( ٪بً

الضٖم له ومؿاٖضجه في بصاعة مضًيخه
ً
هساو خا٦ما ٖلى مضًىت ؤجغٍب ( بنها آلان ) واؾماه هابى  -قحزاباوي ( – Nabu
 ) shezibanniؤي ( هبى ؤه٣ظوي )(. )9>:

وًٖ طل٣ً ٪ى ٫اإلال ٪آلاقىعي ((:ؤما ؤولئ ٪اإلالى ٥الظًً زُُىا الكغ يض
ظُىف آقىع ٣ٞ ،ض ؤخًغوهم بلي بخُاء بلى هِىىي  .ومً بُنهم ظمُٗا عخمذ هساو
 ، ِ٣ٞوؤبُ٣ذ ٖلى خُاجه  ،وٖ٣ضث مٗه مٗاهضة مضٖمت بمىازُٞ ٤ا٢ذ ٦شحرا
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مىازُ ٤اإلادالٟت الؿاب٣ت  .ؤلبؿخه خلت مؼع٦كت  ،وويٗذ ٖلى ٖى٣ه ؾلؿلت مً
الظهب عمؼا إلال٨ه  ،وويٗذ زىاجم الظهب ٖلى ؤنابٗه  ،و٦خبذ اؾمي ٖلى زىجغ
خضًض (ظغابه مً الظهب) وؤُُٖخه اًاه .و٢ضمذ له الٗغباث الحغبُت والخُى٫
والبٛا ٫لحر٦ب ٖليها ٧اإلالى . ٥ؤعؾلذ مٗه مؿاولحن مً ٖىضي بُلب مىه لُسضمىه
٦خالمُظ .واٖضث له ( ؾاٌـ ) لخ٨ىن م٣غا إلال٨ه وهى اإلا٩ان الظي ٧ان والضي ٢ض
ههبه ُٞه مل٩ا  ،وُٖيذ ابىه هابى – قحزاباوي ٖلى هازاعٍبا  ( Hatharibaؤجغٍب ) .
ؤبضًذ له بخؿان ؤٖٓم ختى مً والضي)) (;>. )9
وٍبضو ؤن ما ص ٘ٞآقىعباهِبا ٫لظل ، ٪بصعا٦ه الٗمُ ٤ؤن بلحا ١بالص بمؿاخت وحجم
مهغ بالح٨م آلاقىعي اإلاباقغ ؤمغا مخٗظعا للٛاًت ٞ ،ةم٩اهُاجه اإلاخاخت مً ظىىصا
(<>)9

ومىْٟحن ال جدُذ له طل٪

 ،و٦ظل ٪ألن هساو ٧ان ٌٗض وعٍض ألاؾغة اإلاهغٍت

الغابٗت والٗكغون ( .١ ?9= - ?;8م ) وؾلُل ا٦بر بِذ في مهغ مىاٞـ
لُغها٢ا(=> ،)9ؤي اهه الىعٍض الكغعي للٗغف اإلاهغي و٧ان ٌٗض اقض اإلاىاٞؿحن ٖلى
الٗغف لٟغاٖىت مهغ الؿاب٣حن ( ال٨ىقُحن ) ؤًًا  ،ؤٖضاء آقىع الحُ٣ُ٣حن .
وهظا بضوعه ًجٗلىا وٗخ٣ض بن ما ابخغى اإلال ٪آلاقىعي جد٣ُ٣ه مً وعاء هظا
الخٗامل الاًجابي م٘ هساو  ،هى اإلاؿاٖضة في جىَُض ؾُاصجه ٖلى مهغ  ،الؾُما في
الضلخا ٣ٞ .ض ٧ان هظا ألامحر ًد٨م بخضي مضجها الغئِؿت ( ؾاٌـ ) التي اهدضع منها
ملى ٥الؿاللت الغابٗت والٗكغون اإلاهغٍت و٧اهذ ٖانمت لهم(>>. )9
و٦ظل ٪ل٨ؿب جاب٘ مهم في مىاظهت ؤٖضاءه ال٨ىقُحن ٞ .الؿاللت ال٨ىقُت التي
خ٨مذ مهغ بك٩ل مخخاب٘ ما بحن ٖامي ( =.١ >?9 - ?9م )  ،اؾخمغ عمىػها  -وٖلى
عؤؾهم َغها٢ا  -بد٨م بالص الىىبت اإلاجاوعة إلاهغ ختى بٗض َغصهم مً ألازحرة ٖلى ًض
(?>)9

ؤؾغخىن وآقىعباهِبا ٫ما بحن ٖامي (.١ >>? - >?9م )

 ،بل و٧اهىا ٌؿٗىن

لح٨م مهغ مجضصا(@>. )9
ومً الىاضح بن آقىعباهِبا٢ ٫ض خ ٤٣ؤهضاٞه جل ٪بلى خض ما ٣ٞ .ض خا ٔٞهساو
ٖلى اعجباَه الؿُاس ي بأقىع َُلت الؿىىاث الشالزت الالخ٣ت اإلاخبُ٣ت مً خُاجه(، )9>A
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و ُ٘٢نالجه بال٨ىقُحن جماما في بزىاء طلٞ . ٪الىو آلاقىعي الظي جدضر ًٖ
اظخُاح مل ٪الىىبت ال٨ىش ي ( جاهىث آمىن ) ؾىت ;>> .١م بلى الضلخا ومدانغجه
الحامُت آلاقىعٍت اإلاىظىصة في خايغتها ( مى ، ) ٠لم ٌكغ بلى جمغص هساو وحٗاوهه م٘
هظا اإلال ٪بخاجا( ، )9?8بل ؤقحر بلى بن هساو ل٣ي خخٟه وهى ًداو ٫الخهضي له(. )9?9
 عفو آشورباّيباه عِ سناُ ادلذُ اىبابييت

وًٞال ًٖ الٟٗى ًٖ الح٩ام اإلاخمغصًً الؿال ٠ط٦غهم ٣ٞ ،ض نٟذ آقىعباهِبا٫
ًٖ ٖامت ؾ٩ان ٖضص مً اإلاضن البابلُت الغئِؿت ( بابل ٦ ،ىسى  ،ؾِباع ) ؤًًا  ،التي
قاع٦ذ في اهخٟايت قمل  -قىم – او٦حن (  ) Shamash-shum- ukinيضه مىظ
()9?:

بضاًتها

 ،وطل ٪بٗض بزماصه لخل ٪الاهخٟايت ؾىت @<> .١م ٣ٞ .ض ظاء في اخض

ههىنه (( :ولبُ٣ت مىاَني بابل و٦ىسى وؾِباع  ،الظًً هجىا مً الىباء واإلاظابذ
والجىٕ  ،ؤبضًذ الغخمت وؤمغث باإلب٣اء ٖلى خُاتهم وبؾ٩اجهم في بابل ))(;?. )9
وٍبضو بن الؿبب الغئِـ الظي ص ٘ٞآقىعباهِبا ٫لظل ، ٪عٚبخه الحُ٣ُ٣ت في
الخهالح م٘ البابلُحن وبػالت الهضٕ ال٨بحر في ٖال٢ت آقىع م٘ بابل  ،الظي ؤخضزخه
(<?)9

هظه الشىعة  ،ؤمال مىه بن ًد٨ٞ ٤٣غة الشىائُت آلاقىعٍت البابلُت

 ،جل ٪الغٚبت

التي ٖبر ٖنها اإلال ٪آلاقىعي في مىاؾباث ٖضة  .ومً ؤبغػها اهه وؿب اهخهاعاجه ٖلى
الشائغًٍ للمٗبىص البابلي مغصور وػوظخه اإلاٗبىصة (حؿاعباهِذ) وألظلهما ؤٖلً ؤهه ٖٟا
ًٖ البابلُحن  .و٦ظل ٪ؤلاؾغإ بةػالت الجشض مً قىاعٕ بابل وال٨ىث وبىعؾِبا وؾباع
وصٞنها و٣ٞا لُ٣ىؽ اإلاٗابض  .هظا ًٞال ًٖ ؤب٣ائه بالص بابل بإؾغها مدآٞت ٖلى
ُ٦اجها الؿُاس ي وبقغا٦ه في خ٨مها بلى ظىب الُب٣ت آلاقىعٍت الحا٦مت ٖضص ٚحر
٢لُل مً اإلاىْٟحن البابلُحن(=?. )9
هاهُ ًٖ ٪بنالخه اإلاٗابض البابلُت التي زغبذ  ،مشل مٗبضي هغ٧ا ٫والاػٍضا في
بىعؾِبا ومٗبض ٦ىال في بابل(>? ، )9وؤٖاصجه بليها ول٩اٞت اإلاٗابض البابلُت ألازغي ٖاصة
ج٣ضًم ال٣غابحن وٖلى الىدى الظي ٧ان ٖلُه الحا ٫في الؿاب. )9??(٤
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ٖلى بن بابل زغظذ ٖلى الؿلُت آلاقىعٍت خا ٫وٞاة آقىعباهِبا ٫ؾىت ?.١ >:م
واٖترٞذ بالؼُٖم ال٩لضي اإلاخمغص هبى بالنغ مل٩ا ٖليها بٗض ٖام مً هظا  .وجبٗتها في
طل ٪ؾِباع  ،بط اٖترٞذ هي ألازغي بيبى بالنغ مل٩ا ٖلى بابل آهظا . )9?@(٥ومً اإلاغجح
بن ٦ىسى خظث خظوهما في طل ٪ؤًًا .
 عفو آشورباّيباه عِ ٍيل عيالً

لم ج٣خهغ ؾُاؾت الٟٗى ٖىض آقىعباهِباٖ ٫لى الح٩ام والؿ٩ان اإلاخمغصًً  ،بل
قملذ اخض الح٩ام اإلاٗاصًً له ؤًًا  ،ووٗني به ملُٖ ٪الم الؿاب ٤جاماعٍخى
( . ) Tammaritu
ٞهظا الغظل و٢بل جىلُه ٖغف بالصه ٧ ،ان اخض الظًً اؾخ٣بلهم آقىعباهِبا٫
٦الظئحن ٖىضه مً ؤبىاء اإلال ٪الُٗالمي اوعجا٧ي .١ >;; - >?< ( Urtakiم )  ،وطل٪
ٖكُت اٖخالء جُىمان (  ) Teummanالٗغف الُٗالمي ( ;>> .١ >=; -م ) ومداولخه
()9?A

٢خلهم آهظا ٥لخضُٖم مغ٦ؼه في الح٨م

 .و٢ض ههبه اإلال ٪آلاقىعي خا٦ما ٖلى

م٣اَٗت زُضالى الُٗالمُت بٗض اظخُاخه بالص ُٖالم ؾىت ;=> .١م وجسلهه مً
جُىمان(. )9@8
()9@9

ول٨ىه ( ؤي جاماعٍخى ) ٖىضما ؤنبذ الحا٦م ألاوخض لُٗالم ؾىت .١ >=8م

،

اْهغ هىاًاه الٗضائُت الىاضحت ججاه آلاقىعٍحن ٣ٞ .ض ازظ ًشحر ؾ٩ان ُٖالم يضهم ،
ب٣ىله (( :بن آلاقىعٍحن هم الظًً طبدىا ملُٖ ٪الم في بالصه وؤمام ظىضه  ...وان
اإلال ٪ؤوماهُ٩اف ٧ان ً٣بل ٢ضمي آقىعباهِبا ٫مل ٪بالص آقىع)) (. )9@:
٦ما اهه خظا خظو ؾلٟه ؤوماهُ٩اف .١ >=8 – >=; ( Ummanigashم ) في جىٞحر
اإلاإوي واإلالجإ لحا٦م اعى البدغ الؿاب ٤هابى  -بُل – قىماحي ( Nabu-bel-
 ، ) shumateالظي ٧ان آلاقىعٍىن ٢ض اظبروه ٖلى الٟغاع لُٗالم بٗض جمغصه في ؤوازغ
جل ٪الؿىت(;@ ، )9بل وبخ٣ضم الضٖم الٗؿ٨غي للشىعة البابلُت ؤًًا(<@. )9
وم٘ طلٗٞ ٪ىضما زؿغ جاماعٍخى ٖغقه في الٗام هٟؿه بخمغص صازلي لهالح ٖبضه
اهضابُٛاف .١ ><A - >=8 ( Indabigashم ) (=@ ، )9وٞغ مً بالصه ٖلى ازغ طل ٪بلى
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هِىىي واْهغ الخًىٕ والظ ٫بلى آقىعباهِبا٣ٞ ، ٫ض نٟذ ألازحر ٖىه واؾ٨ىه وبٞغاص
ٖائلخه  -الظًً ٧اهىا بغ٣ٞخه  -في اخض ٢هىعه  .وًٖ طل٣ً ٪ى ٫اإلال ٪آلاقىعي (( :ؤها
آقىعباهِبا ٫الىاؾ٘ ال٣لب الظي ال ًظ٦غ الكغ وٍهٟذ ًٖ الظهىب ؤبضًذ الغخمت
لخاماعٍخى وؤهؼلخه بظاجه م٘ ٖائلت بِذ ؤبُه في ٢هغي ))(>@. )9
ومً اإلاغجح ؤن ما ص ٘ٞاإلال ٪آلاقىعي لظل٧ ٪له  ،جىٗ٢ه بن ً٣خٟي خ٩ام ُٖالم
الجضص ازغ بؾالٞهم في الخضزل في قاون ألاظؼاء الجىىبُت للممل٨ت آلاقىعٍت وتهضًض
ؤمنها واؾخ٣غاعها  ،والؾُما صٖم الشىعة البابلُت التي ٧اهذ ال جؼا ٫مؿخٗغة يضه
آهظا . ٥ومً زم بًها ٫جاماعٍخى لٗغف ُٖالم في خا ٫نض٢ذ جىٗ٢اجه جل ، ٪لٗل
ألازحر ًد ٟٔله هظا الجمُل ُٞ ،ضًً له بالىالء والُاٖت .
وهظا ما بغهىذ صحخه ؤلاخضار الالخ٣ت ٗٞ .ىضما ٢ضم اإلال ٪الُٗالمي
( اهضابُٛاف) الٗىن لشىعة اإلال ٪البابلي ( قماف – قىم – او٦حن ) (?@ ، )9وؾاٖض
الحا٦م الؿاب ٤لبالص البدغ ( هابى  -بُل  -قىماحي ) الالجئ ٖىضه في ؤوكُخه اإلاٗاصًت
للىظىص آلاقىعي في بالصه  ،وخظا زلٟه زىمبان  -زالخاف الشالض – Humban
.١ >;@ - ><A ( Haltash 111م ) خظوه في صٖم ألازحر واؾخ٣بل وٞضا مً اإلال٪
البابلي(@@ٞ ، )9أقىعباهِبا ٫وبٗض بزماصه لخل ٪الشىعة  ،ؤٖاص جاماعٍخى لؿضة الح٨م في
بالص ُٖالم وؾاٖضه في بٖاصة الهضوء والؿالم لغبىٖها  ،وطل ٪في خملخه الؿابٗت التي
وٗ٢ذ ؤخضاثها في ٖام ?<> .١م(.)9@A
ول ً٨و٦ما في اإلاغة الؿاب٣ت  ،ؾغٖان ما ٖاص جاماعٍخى إلْهاع الٗضاوة بىظهه ٣ٞ .ض
ؤقاع اإلال ٪آلاقىعي بن جاماعٍخى وبٗض هظه ؤلاخضار مباقغة  ،جى٨غ إلاٗغوٞه هظا
()9A8

وخىض ب٣ؿم الىالء له

 .وٖىضما ٢ام آقىعباهِباٖ ٫لى ازغ طل ٪بدملت ظضًضة ٖلى

بالص ُٖالم( ، )9A9ازظ جاماعٍخى ًدغى الُٗالمُحن للخهضي له  ،بط ٢ا (( :٫بان قٗب ُٖالم
مهما ازخلٟذ ؤعاءوهم ًجب بن ًىاظهىا آلاقىعٍحن مدخلي ومسغبي ُٖالم ))(. )9A:
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٦ما اهٟغص آقىعباهِبا ٫بالٟٗى ًٖ ؾ٩ان ال٨شحر مً اإلاضن الُٗالمُت  ،الظًً وٗتهم
في اخض ههىنه باإلاخمغصًً(;ٗٞ . )9Aكُت اظخُاخه بالص ُٖالم في خملخه ألازحرة يضها
(<)9A

ؾىت ><> .١م

ٞ ،غ ٢ؿم ٦بحر مً ؾ٩ان مضجها الغئِؿت بلى ظبل ؾاالجغي

(  ) Salatriومً زم الخمؿىا نٟده ٖنهم ٣ٞ ،بل الخماؾهم هظا وؤلح٣هم بجِكه .
وهظا ما ازبر ٖىه اإلال ٪آلاقىعي بىهه ألاحي (( :اإلاخمغصًً قٗب بِذ – امبي
و٦ىؾىعجحن وصوع قاعي وماؾىجىوٍىبي وبِذ – اهؼاًا وبِذ – ؤعابي وؤبغاث وصمخى –
قاجا بابا وا٦باعٍىا و٦ىعو٦حرا وصوهى – قمل وزاماهى و٧اهُى واعهؼٍاش ي وهاُ٦ضاوي
وصمخىعقا – ؾُجابي وبِذ – ٧اجاحي وقاِ٦ؿاًا وؾىباخي ووي – زىمبا  ،الظًً ٞغو
هاعبحن بلى ظبل ؾاالجغي ٗٞ ،ىض ؾماٖهم باهخهاعاحي ظاءوا مؿغٖحن بلي لحرٗ٦ىا
جدذ ب٢ضامي اإلالُ٨ت ٟٗٞ ،ىث ٖنهم وظٗلتهم عماة هبا ٫يمً ظِص ي اإلال٩ي )) (=. )9A
وٍغي ألاؾخاط هاعي ؾا٦ؼ بن هاالء الؿ٩ان هم مً الىخضاث الٗؿ٨غٍت اإلاخسههت
(>)9A

بالجِل الُٗالمي

 .ومما ًاٍض طل ٪بلحا ١آقىعباهِبا ٫بليهم بالجِل آلاقىعي

٦غماة للىباٖ ، ٫لى خؿب ما ظاء في الىو ؤٖاله .
وما ًٟؿغ ٖٟى آقىعباهِبا ًٖ ٫هاالء اإلا٣اجلحن ٖضم ببضاءهم ؤًت م٣اومت في وظهه .
و٦ظل ٪لحاظخه اإلااؾت لهم لضمجهم بدغؾه اإلال٩ي  ،ؤي لغٞض ظِكه بٗىانغ مضعبت
وجمخل ٪زبرة ٖؿ٨غٍت ًم٨نها ؤلاؾهام في بخ٩ام ؾُُغجه ٖلى ممل٨خه اإلاترامُت
ؤلاَغا ،ٝولخٗىٌٍ الى٣و الحانل في ظِكه الظي زلٟخه خغوبه ٖلى الجبهاث ٧اٞت .

ٖلى بن طل٧ ٪ان له مغصوص ؾلبي ٞ .ةصزا ٫ألاظاهب في الجِل آلاقىعي – ومً
يمنهم هاالء اإلا٣اجلحن ٧ -ان ؾببا في جٟسخه و٣ٞضه وخضة الكٗىع الىَني ٞ ،لم ٌٗض
حهاظم ؤو ًضا ٘ٞبداٞؼ وَني ؤو ٢ىمي  ،بل ؤنبذ في ؤوازغ ٖهض اإلامل٨ت آلاقىعٍت
الحضًشت ٖامال مهما في اجهُاعها وؾ٣ىَها(?. )9A
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جىنل بدشىا اإلاىؾىم (( ؾُاؾت الٟٗى ٖىض ملى ٥اإلامل٨ت آلاقىعٍت الحضًشت

(

.١ >9: -A99م ) صعاؾت جاعٍسُت جدلُلُت )) بلى ظملت مً الىخائج  ،التي ًم ً٨بًجاػها
باالحي :
٧ -9ان ملى ٥اإلامل٨ت آلاقىعٍت الحضًشت الشاهُت  -والؾُما ؤؾغخضون وآقىعباهِبا - ٫ألا٦ثر
اؾخسضاما لؿُاؾت الٟٗى م٘ الخاعظحن ٖلى ؾلُتهم م٣اعهت بةؾالٞهم ملى ٥اإلامل٨ت
آلاقىعٍت الحضًشت ألاولى ٞ .مً بحن الؿبٗت ٖكغ مً الح٩ام اإلاخمغصًً الظًً قملهم الٟٗى
 ،نٟدىا هم ًٖ زالزت ٖكغ منهم  .هظا ًٞال ًٖ اهٟغاص بًٗهم بالٟٗى ًٖ الؿ٩ان
اإلاخمغصًً في الؿامغة ؤو بابل  ،واهٟغاص آقىعباهِبا ٫بالهٟذ ًٖ ٢ؿم مً م٣اجلي ممل٨ت
ُٖالم اإلاٗاصًت ؤًًا .
٧ -:ان ًهاخب الٟٗى ًٖ الح٩ام اإلاخمغصًً بٖاصتهم لح٨م مىاَ٣هم في خالت اهه جم
ؤلاَاخت بهم  ،ؤو ب٢غاعهم ٖليها بطا ٧ان الحاٖ ٫لى الى ٌُ٣مً طل . ٪وؤخُاها ٧ان ًهاخب
الٟٗى وًٞال ًٖ هظا بما صٖم م٩اهت هاالء الح٩ام بحن ؾ٩ان مىاَ٣هم وبىؾائل قتى  ،ؤو
الحض مً ؾلُتهم وػٍاصة الًغائب ٖليهم .
; -حٗضصث صوا ٘ٞالٟٗى ٖىض ملى ٥آقىع وجىىٖذ ٞ .البٌٗ منها له نلت مباقغة
بالٗىامل الجٛغاُٞت للمىاَ ٤اإلاخمغصة  ،بط جخه ٠بٌٗ جل ٪اإلاىاَ ٤بسهائو ظٛغاُٞت
ججٗل مً الهٗب ظضا ٖلى هاالء اإلالى - ٥بن لم ه٣ل مً اإلاؿخدُل – بزًإ ؾ٩اجها
للح٨م آلاقىعي مً صون الخٟاهم م٘ ػٖمائها و٦ؿبهم ٧ ،ان ج٨ىن مىاَ ٤صحغاوٍت ٖلى
ٚغاع باصًت الٗغب الكمالُت  ،ؤو ؤما ً٦ج٨ثر ٞيها اإلاىاو٘ اإلاائُت مشل ؤعى البدغ ومىُ٣ت
٢بُلت ال٨مبىلى  ،ؤو بلضان بما حٛلب ٖليها اإلاغجٟٗاث الجبلُت مشل ماهاي  ،ؤو جمخاػ ب٨بر
مؿاختها ٖلى ٚغاع مهغ .
والبٌٗ ألازغ ًغجبِ بد٣ُ٣ت بن ملى ٥آقىع ٧اهىا بما ٌٗخمضون الح٨م ٚحر اإلاباقغ
للمىاَ ٤الخابٗت  ،ؤو ًًٟلىن طل ٪متى ما ٧ان طل ٪مم٨ىا ٞ .هظا وطاٌٗ ٥ني بن الح٩ام
اإلاخمغصًً ؤو الظًً لم ً ً٨ؾاب٣ا جابٗحن آلقىع لً جُالهم ؤًت ٖ٣ىبت جظ٦غ بطا ؤطٖىىا
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للؿلُت آلاقىعٍت ٢بل و٢ىٖهم في ٢بًت آلاقىعٍحن  ،بل وختى ألا٢ىام اإلاخمغصة لً ًُالها
طل ٪ؤخُاها بطا ٖاصث للخًىٕ زاهُت ٢بل ٞخذ ال٣ىاث آلاقىعٍت إلاىاَ٣ها .
٦ما بن هىا ٥صوا ٘ٞزانت للٟٗى جدضصها ؤخُاها الغوابِ الىزُ٣ت التي جغبِ آلاقىعٍحن
م٘ ٞئت زانت مً الؿ٩ان اإلاخمغصًً ٞ .هظه الغوابِ هي ما جٟؿغ نٟذ ؤؾغخضون ًٖ
البابلُحن وبٖاصة بىاء مضًىتهم اإلاضمغة وبعظاٖهم بليها وٚحرها مً ؤلاظغاءاث التي ا٢ترهذ
بظل ٪وج٣ضم ط٦غها في بزىاء البدض  ،وما صٗٞذ آقىعباهِبا ٫للٟٗى ًٖ ؾ٩ان ٖضص مً
اإلاضن البابلُت الغئِؿت ؤًًا  ،التي قاع٦ذ في اهخٟايت قمل – قىم  -او٦حن يضه وفي
م٣ضمتها الٗانمت بابل .
وفي ؤخُان ؤزغي ٞما ًدضص جل ٪الضوا ٘ٞالخضزالث قبه اإلاؿخمغة للمال ٪اإلاجاوعة في
الكاون آلاقىعٍت ٖلى ألاعجح ٞ .خضزل ُٖالم بحن الححن وألازغ في قاون ألاظؼاء الجىىبُت
للمل٨ت آلاقىعٍت وبىؾائل قتى  ،هى ما ٢ض ٌُُٗىا جبرًغا م٣ىٗا لهٟذ آقىعباهِباًٖ ٫
اإلال ٪الُٗالمي اإلاٗؼو ( ٫جاماعٍخى ) وبًىائه له م٘ بٞغاص ؤؾغجه  ،بل وبٖاصجه لٗغف ُٖالم
زاهُت .
< -الق ٪بن ٖٟى ملى ٥آقىع ًٖ الح٩ام اإلاخمغصًً لم ًٟٖ ً٨ىا مً اظل الٟٗى هٟؿه ،
بل ٧ان إلٚغاى ؾُاؾُت بدخت باإلا٣ام ألاو ، ٫جخمشل بالٛالب بؿٗيهم الؾخمالت هاالء
الح٩ام ل٩ي ٌٗملىا ٖلى اؾخ٣غاع الؿُاصة آلاقىعٍت ٖلى اإلاىاَ ٤الخابٗت لهم ولخٟىٍذ
الٟغنت ٖلى ال٣ىي الخاعظُت للخضزل في قاوجهم وبزاعتهم ٖلى آلاقىعٍحن مجضصا .
< -بن الهٟذ ًٖ الح٩ام اإلاخمغصًً وان لم ًاص طل ٪ل٨ؿغ عوح الخمغص ٖىض البٌٗ منهم
للخسلو مً الح٨م آلاقىعي وجبٗاجه الشُ٣لت  ،مشل خا٦م ٦غ٦مِل ( ؾى٩اعا ) والؼُٖم
ال٩لضي ( مغصور – ابال – ؤصًىا الشاوي ) و٢ؿم مً ػٖماء ٖغب الباصًت الكمالُت ًٞ ،ال
ًٖ قُش ٢بُلت ال٨مبىلى ( بُل – اِ٦كا ) وملُٖ ٪الم ( جاماعٍخى )ٞ ،هى ٢ض ؤؾهم بٟاٖلُت
في بب٣اء البٌٗ ألازغ منهم جابٗحن لبالص آقىع َىا ٫خُاتهم ٦ظل ٪ومً زم جمُ٨نهم
لؿلُتها ٖلى اإلاىاَ ٤الخابٗت لهم وؾ٩اجها َُلت هظه اإلاضة ٖ ،لى ٚغاع ؤمي  -بٗل وؤؾى
واإلال٨ت قمس ي واولىؾىهى ًٞ ،ال ًٖ هائُض  -مغصور وخؼائُل وهساو  .و٢ض ازلو ؾ٩ان
بابل بلى ؤؾغخضون َُلت ؾني خ٨مه  ،بل ؤجهم وٟ٢ىا حجغ ٖثرة آهظا ٥في وظه مداوالث
ُٖالم للخضزل في قاوجهم .
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ٖلي  ،ظىاص  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤ط ، 9مم@?= – . =?A
ٖ -:Aلي  ،ظىاص  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤ط ،9م. =?A
30 -Luckenbill,D.D.,op.cit,vol.11,No. 823 ; Pritchard,J.B.,op.cit,p.
299.
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ٖ -;9لي  ،ظىاص  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤ط ، 9مم=@= . =A< ،

32 -Luckenbill, D.D.,op.cit, vol.l1,No. 18 .
;; -ؾا٦ؼ  ،هاعي ٖٓ ،مت آقىع  ،م 9:9؛ خؿً  ،ؾلُم  ،مهغ ال٣ضًمت  ،ط ، 99الهُئت
الٗامت اإلاهغٍت لل٨خاب  ، 9AA< ،م>>< .
34- Luckenbill, D.D., Op.cit.vol. l , No.772
الٗهض ال٣ضًم  ،ؤلانضاع الشاوي  ، <ٍ ،لبىان  ، 9AA= ،اإلالى ٥الشاوي ( = :8 : ) 9ـ.:9
=; -ألاخمض ،ؾامي ؾُٗض ،جاعٍش ٞلؿُحن ال٣ضًم  ،بٛضاص  ،مم::;، :99؛ ؾىمغ ،صوبىهذ ،
آلاعامُىن  ،جغظمه البحر ؤبىها  ،مجلت ؾىمغ ،بٛضاص  ،مج ،9Aم=. 9:
Hallo, W.W., and Simpson, W.K., op.cit, pp.136, 137.
>; -الٗهض ال٣ضًم  ،اإلالى ٥الشاوي ( . ;9-9= : ) :A
37- Luckenbill, D.D., Op.cit.vol. l , No.816.
;38- Olmsted ,A.T., op.cit, pp.186 – 187
ؾىمغ  ،صوبىهذ  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤مج ،9Aمم<. 9:>، 9:
 -;Aوهظا ما ًخطح مً بخضي الى٣ىف الٗائضة بلى هجل باهىمىا الشاوي ووعٍض ٖغقه
( بغع٦ىب )  ،بط ظاء ُٞه ما ًُٟض بن باهىمىا الشاوي ٧ان ٌؿحر زلٖ ٠غبت مل ٪آقىع ججالث
بُالؾغ الشالض وعا٣ٞه في ظمُ٘ خمالجه التي امخضث مً الكغ ١بلى الٛغب  .و٢ض ٢خل في
بزىاء خملخه ٖلى صمك ٤ؾىت ;;? .١م  .لالَالٕ ٖلى هو هظا الى٣ل ً ،غاظ٘ :
Olmsted ,A.T., op.cit, pp.186 – 187.
ؾىمغ  ،صوبىهذ  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤مج ،9Aمم< 9:>، 9:؛ ؾا٦ؼ  ،هاعي ٖٓ ،مت آقىع  ،م@. 99

;40- Luckenbill, D.D., Op.cit.vol. l , Nos.776- 777
ؾىمغ  ،صوبىهذ  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤مج ،9Aمم=. 9:> – 9:
 -<9ؾىمغ  ،صوبىهذ  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤مج ،9Aم>. 9:
*( وهم مً قٗىب ظبا ٫ػا٦غوؽ ٖلى ألاعجح  ،و٢ض ط٦غث ممل٨تهم ألو ٫مغة في الىهىم
الخاعٍسُت بضاًت ال٣غن الخاؾ٘ ٢بل اإلاُالص ً ،غاظ٘  :ػاًض ٖ ،بضالحمُض  ،الكغ ، ١م
;>= .
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42 -Luckenbill,D.D., op.cit ,vol.11, No.10
43- Ibid,vol.11,No.10
<<ٖ -لي ٢ ،اؾم مدمض  ،ؾغظىن آلاقىعي ( .١ ?8= – ?:9م )  ،عؾالت ماظؿخحر ٚحر
ميكىعة  ،بٛضاص  ، 9A@; ،م. @:
45- Luckenbill,D.D., op.cit ,vol.11, No.10
*) ج ٘٣ؤػٍغجى ٖلى بٗض ٦ =8م بلى الكغ ١مً مضًىت ؾا٦ؼ الحالُت ً ،ىٓغ  :ػاًض ،
ٖبضالحمُض  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م;>= .
46 -Luckenbill,D.D., op.cit ,vol.11, No.10
47 -Ibid,vol.11,No.10
@< -ػاًض ٖ ،بضالحمُض  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م@?= ؛ ؾلُم  ،ؤخمض ؤمحن  ،صعاؾاث في جإعٍش
الكغ ١ألاصوى ال٣ضًم  ،صاع النهًت الٗغبُت  ،بحروث  ، 9A@A ،م;. <A
 -<Aؤمحن  ،ؤخمض  ،صعاؾاث في جاعٍش وخًاعة الكغ ١ألاصوى ال٣ضًم  ،ط= ،صاع اإلاٗغٞت
الجامُٗت  ،ؤلاؾ٨ىضعٍت  ، :888 ،م>. ;8
50- Grayson, A.K.," Assyria: Tiglath-pileser 111 to Sargon 11(744-705 B.C.)" ,
CAH,Vol.111, part.2, (Cambridge,1991) ,p.80.
51 - Luckenbill,D.D., op.cit ,vol.11, No.10 ; Olmstead,A.T.,op.cit,p.227
52 - Luckenbill, D.D., op.cit, vol.l1 , No. 144
53- Ibid,vol.11,No.10
54- Ibid,vol.11,No.12
55- Cameron, G.G., History of Early Iran , New York , 1968 ,p.151
56- Luckenbill, D.D., op.cit, vol.l1 , No.12
57- Chirshman , R., Iran , 1954, p.95
 - 58خى ٫خملت ؾغظىن الشاوي ٖلى اوعاعجى ؾىت <.١ ?9م ً ،غاظ٘ :
Luckenbill, D.D., op.cit,vol.11,Nos.19-22; Olmstead,A.T.,op.cit,pp.229-242.
59- Luckenbill, D.D.,op.cit, vol.l1, No.144; Olmsted ,A.T, op.cit,p.231.
(*)

وهم ؤ٢ىام مً ؤنى ٫هىضو ؤوعبُت  ،و٢ض ظاءوا مً ظىىب عوؾُا بلى بالص ألاهايى٫

وألاظؼاء الكمالُت الٛغبُت مً بًغان في ؤوازغ ال٣غن الشامً ٢بل اإلاُالص  ،وحؿببىا
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بايُغاباث ٦بري في هظه اإلاىاَ ٤مىظ طل ٪الححن والى بن هجح اإلال ٪آلاقىعي آقىع
باهِبا ٫في بلحا ١هؼٍمت ٢اؾُت بهم ٖىض ُ٦لُُ٨ا في جهاًت الىه ٠ألاو ٫مً ال٣غن الؿاب٘
٢بل اإلاُالص  ،بط ؤصي طل ٪بلى حكختهم واهضماظهم بإ٢غبائهم الاؾُ٨صُحن الظًً ٧اهىا
مىظىصًً آهظا ٥في الجهاث الجىىبُت الكغُ٢ت مً بدحرة ؤوعمُت  ،للمؼٍض مً الخٟهُالث
ًغاظ٘  :با٢غ َ ،ه  ،م٣ضمت في جإعٍش الحًاعاث ال٣ضًمت  ،ط ، 9ٍ ، :بِذ الىعا ١للُباٖت
واليكغ والخىػَ٘  ،بٛضاص  ، :899 ،مم@;< <;A -؛ ؾلُم  ،ؤخمض ؤمحن  ،صعاؾاث في جإعٍش
الكغ ، ١م?. <A
 ->8عو  ،ظىعط  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م?. <:
٣ٞ ->9ض خاولىا آهظا ٥الخىؾ٘ ٖلى خؿاب ممخل٩اتهم في بالص ألاهايى .٫وٍغجح ؤن
ؾغظىن الشاوي ل٣ي خخٟه في ؤزىاء جهضًه لهم في مىُ٣ت جابا ، ٫بل وَٗخ٣ض ؤن الخغاب
اإلاٟاجئ الظي حٗغيذ له مضًىت ٧الح آلاقىعٍت ( همغوص خالُا ) في طل ٪الى٢ذ ٧ ،ان هدُجت
لٛاعة ٢ام بها الُ٨محرًىن ٖلى اإلاضًىت ً ،ىٓغ :ؾا٦ؼ  ،هاعي ٖٓ ،مت بابل  ،مم>;. 9;? – 9
62- Grayson , A.K.,"Assyria: Sennacherib and
)Esarhaddon(704-669 B.C.
,CAH,vol.111,part.2,(Cambridge,2000) p.129.
63- Olmstead,A.T. , op.cit, p.361
<> -لالَالٕ ٖلى هظه الحملت وهخائجها ً ،غاظ٘ :
Luckenbill,D.D., op.cit ,vol.11,No.786.
65- Luckenbill,D.D., op.cit ,vol. 1,No.794.
66- Ibid,vol.11,No.31.
?> -عو  ،ظىعط  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م>. <9
@> -لالَالٕ ٖلى ٞخذ ؾغظىن الشاوي لبابل وبالص البدغ ما بحن ٖامي (  . ١ ?8A - ?98م ) ،
ًغاظ٘ :

Luckenbill, D.D.,op.cit, vol.l1, Nos.31-41,66 – 70

69- Luckenbill, D.D.,op.cit, vol.l1, No. 38 ; Hallo, W.W., and
Simpson,W.K., The Ancient Near East A History, New York
,1971,p.141 .
ؾا٦ؼ ،هاعي ٖٓ ،مت بابل  ،م>;. 9
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 -?8ألاخمض  ،ؾامي ؾُٗض  ،جاعٍش الخلُج الٗغبي مً ؤ٢ضم ؤالػمىه ختى الخدغٍغ الٗغبي ،
البهغة  ، 9A@= ،م. :?A
 -?9اوبنهاًم  ،لُىا  ،بالص مابحن النهغًٍ  ،جغظمت ؾٗضي ُٞط ي ٖبضالغػا ، ١بٛضاص 9A@9 ،
 ،م. 9AA
 -?:ألاخمض  ،ؾامي ؾُٗض  ،جاعٍش الخلُج  ،م. :=9
;? -ؾا٦ؼ  ،هاعي  ،البابلُىن  ،جغظمت ؾُٗض الٛاهمي  ، 9ٍ ،صاع ال٨خاب الجضًض  ،بحروث ،
 ، :88Aم=;. :
<? -عو  ،ظىعط  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م=. <9
75- Luckenbill,D.D., op.cit ,vol. 1,No.794
76 -Luckenbill,D.D., op.cit ,vol.1,Nos.625,794; vol. 11,No.31
?? -ؾا٦ؼ  ،هاعي ٖٓ،مت بابل  ،م. 9;9
@? -ؾا٦ؼ  ،هاعي ،اإلاهضع هٟؿه  ،م 9;9؛ ؾا٦ؼ  ،هاعي ٖٓ ،مت آقىع  ،م<. 9:
Rogers,R.W., A history of Babylonia and Assyria, New
York,vol.ll,p.316 .
 -?Aبط بن ٞكل ؾغظىن الشاوي في جد ٤ُ٣اهخهاع خاؾم ٖلى الُٗالمُحن في مٗغ٦ت صًغ ،
خا ٫صون اؾخٗاصجه الؿُاصة ٖلى بابل واعى البدغ آهظا . ٥ومً زم ٞاإلال ٪آلاقىعي وظض
هٟؿه مًُغا لتر ٥مغصور  -ؤبال  -ؤصًىا الشاوي مضة ٖكغة ؤٖىام ٧املت ( ؤي بلى ٖام ?98
.١م ) الوكٛاله آهظا ٥في مٗالجت خغ٧اث الخمغص التي اهضلٗذ يضه في ألاظؼاء ألازغي
إلامل٨خه  ،والؾُما في بالص الكام ً ،غاظ٘  :ؾا٦ؼ  ،هاعي ٖٓ ،مت بابل  ،م 9;9؛ ؾا٦ؼ ،
هاعي ٖٓ ،مت آقىع  ،م

م<9:= – 9:

 .وخى ٫خغ٧اث الخمغص جلً ، ٪ىٓغ :

Luckenbill,D.D., op.cit ,vol. 1,Nos.5 – 30.
 -@8ؾا٦ؼ  ،هاعي ٖٓ ،مت آقىع  ،م<; 9؛ ألاخمض  ،ؾامي ؾُٗض  ،جاعٍش الٗغا ١في ال٣غن
الؿاب٘  ، 9ٍ ،بٛضاص  ، :88: ،م.AA
Brinkman,J.A.:,Elamite military and to merodach- Baladan,
university of chicago,. P.164.
 -@9بط ق٩لذ ال٣ىاث الُٗالمُت ال٣ىة الغئِؿت التي ويٗها مغصور – ابال ؤصًىا الشاوي في
مضًىتي ِ٦ل و٦ىسى للخهضي بلى ؾىداعٍب ً .غاظ٘  :ؾا٦ؼ  ،هاعي ٖٓ ،مت بابل  ،م. 9;A
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Brinkman,J.A.,Elamite military, p.165 ; Rogers,R.W.,
op.cit,vol.11 , pp.358-359.
 -@:خى ٫جضمحر ؾىداعٍب إلاضًىت بابل ً ،ىٓغ :
Rogers,R.W., op.cit,vol.11, p.381.
عو  ،ظىعط  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤مم <;9-<;8؛ ؾا٦ؼ ،هاعي  ،البابلُىن  ،م?;. :
83- Rogers,R.W., op.cit,vol.11, pp.381-382
ؾا٦ؼ ،هاعي ٖٓ ،مت آقىع  ،مم@;. 9;A ، 9;?،9
ولالَالٕ ٖلى ً٢اء ؾىداعٍب ٖلى ؤزغ خغ٧اث الخمغص البابلُت يضه ً ،ىٓغ :
Luckenbill,D.D., op.cit ,vol.11,No.438.
<@ -عو  ،ظىعط  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م<;< ؛ بلُاٞؿ٩ي  ،بؾغاع بابل  ،جغظمه جىٞ ٤ُٞائ، ٤
ٍ ، :صاع ٖالءالضًً  ،صمك ،:88? ، ٤مم< := ، :؛ ؾا٦ؼ  ،هاعي ٖٓ ،مت بابل  ،م=<. 9
=@ -بلُاٞؿ٩ي  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م=. :
>@ -ن  .م  ،م= :؛ ؾا٦ؼ  ،هاعي ٖٓ ،مت آقىع  ،م<<. 9
?@ -بلُاٞؿ٩ي  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م=:؛ ألاخمض  ،ؾامي ؾُٗض  ،جاعٍش الٗغا ، ١م<. 98
@@ -خى ٫الح٣ى ١والامخُاػاث التي مىدها ؾغظىن الشاوي بلى البابلُحن ً ،ىٓغ :
Luckenbill,D.D.,op.cit,vol.ll,Nos. 40,54 ,69,78,92,102
89- Luckenbill,D.D.,op.cit,vol.ll,No. 668
ٞ -A8مهُلح الحغٍت هى ما ٖىاه ججالجبلحزع الشالض في ههه ألاحي  (( :خغٍت جل ٪اإلاضًىت ٢ض
بضؤث  ،ال جازظ منها يغٍبت خبىب  ،وجبنها ال عؾىم ٖلُه  ،ومائها ( ال ؤخض ) ٌؿخ٣ي مىه
ل٣ىاة ؤزغي  ،الحضوص وحجغ الحضوص ال ًإزظه ( ؤخض ) وٖلى الىاؽ الؿا٦ىحن ٞيها ( ال ؤخض)
ًٟغى عؾىما بُ٢اُٖت ؤو ٖمال بظباعٍا  ،ال ًغؾل ؤي اخض شخها ؤزغ ٌكغٖ ٝليهم وال ؤي
ؤخض ًد٨مهم )) ً ،غاظ٘  :ألاخمض  ،ؾامي ؾُٗض  ،جاعٍش الٗغا ، ١م. :;8
ولالَالٕ ٖلى هظا الىو ً ،ىٓغ Luckenbill,D.D.,op.cit,vol.1,No.829 :
 -A9ألاخمض  ،ؾامي ؾُٗض  ،جاعٍش الٗغا ، ١مم;. 98<-98
 -A:بلُاٞؿ٩ي  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م@. 9
; -Aألاخمض  ،ؾامي ؾُٗض  ،جاعٍش الٗغا ، ١م<. 98
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94- Grayson , A.K.,"Assyria: Sennacherib", CAH, VoL111,
1976, P.131
= -Aبُىمي  ،مدمض مهغان  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م. A9
> -Aؾا٦ؼ  ،هاعي ٖٓ ،مت بابل  ،م=< . 9وخى ٫هظه الحملت وهخائجها ً ،ىٓغ :
Luckenbill,D.D.,op.cit,vol.ll,No.540.
? -Aألاخمض  ،ؾامي ؾُٗض  ،جاعٍش الٗغا ، ١م;. 9:
@ -Aؾا٦ؼ  ،هاعي  ،البابلُىن  ،مم>;. :;? ،:
99- Luckenbill,D.D.,op.cit,vol.ll,No.509; Olmsted , A.T. ,
op.cit,pp.351- 352
100- Luckenbill,D.D.,op.cit,vol.ll,No.510.
 -989ألاخمض  ،ؾامي ؾُٗض  ،جاعٍش الخلُج  ،م>@. :
102 - Luckenbill,D.D.,op.cit,vol.ll,No.534.
; -98ألاخمض  ،ؾامي ؾُٗض  ،جاعٍش الخلُج  ،م=@. :
104 -Pfeiffer,R.H.,State Letters of Assyria,New Haven,1936,
Letter.20.
= -98بط ظاء في بخضي الىهىم آلاقىعٍت ما ًُٟض بن خؼائُل ٧ان ً٣ضم الجؼٍت بلى
ؾىداعٍب ً ،ىٓغ :
Luckenbill, D.D.,op.cit, vol.l1,Nos.518.
*) وهي مضًىت الجى ٝالحالُت الىاٗ٢ت ٖلى بٗض ٧ <88لم قغقي البتراء ً ،غاظ٘  :بُىمي ،
مدمض مهغان  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م@> .
> -98خى ٫خملت ؾىداعٍب ٖلى صومت الجىضً ، ٫غاظ٘ :
Luckenbill, D.D.,op.cit, vol.l1,No.518.
?ٖ -98لي  ،ظىاص  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤ط ، 9م. =A:
@ -98ن  .م  ،ط ، 9م. =A:
109 -Luckenbill, D.D.,op.cit, vol.l1,Nos.518,536 ; Pritchard
,J.B.,op.cit,PP .291-292.
110- Pritchard ,J.B.,op.cit,P .291.
111- Luckenbill, D.D.,op.cit, vol.l1,No.518.
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. =A: م، 9 ط، ٤ اإلاهضع الؿاب،  ظىاص،  ٖلي-99:
.

=A: ، =A9م

 م، 9 ط،  م.  ن-99;

114- Luckenbill, D.D.,op.cit, vol.l1,No.358
. <:> م، ٤ اإلاهضع الؿاب،  ظىعط،  عو-99=
116- Luckenbill, D.D.,op.cit, vol.l1, No.518 ; Pritchard
,J.B.,op.cit, P.292.
117- Pritchard,J.B., op.cit,P.292.
;=?
 م، ٤ اإلاهضع الؿاب،  اخمض، سغيٞ
. <;> م، ٤ اإلاهضع الؿاب،  ظىعط،  عو-99@
119 -Grayson , A.K.,"Sennacherib" , CAH,Vol.111, part.2 ,
p.130 .
120- Wiseman, D.J., "The vassal- Treaties of Esarhaddon",
Iraq, Vol.X1X,part.1,London, 1958, P.13.
121 -Luckenbill,D.D.Op.cit,vol.11, No.539.
122- Ibid, vol.11, No.252.
. م ؤؾغخضون٨ُت مً خ٣ِكا َُلت اإلاضة اإلاخب٦ بط ال ًىظض ما ٌكحر بلى جمغص بُل – ا-9:;
124- Luckenbill D.D.,op.cit, vol.l1.Nos. 855, 944.
.9;? - 9;> مم، ١ جاعٍش الٗغا،  ؾامي ؾُٗض، ألاخمض
>8

. م، ١ جاعٍش الٗغا،  ؾامي ؾُٗض،  ألاخمض-9:=

126- Luckenbill, D.D., op. cit, vol.ll, No.556
، خبت الاهجلى اإلاهغٍت٨ م، :ٍ ، ضًم٣ ال١ صعاؾاث في جاعٍش الكغ،  ؤخمض، سغيٞ -9:?
. 999 م، 9A>; ، اهغة٣ال
128- Luckenbill, D.D., op.cit,vol.ll , No.547 ; Grayson ,
A.K.,"Sennacherib" , CAH,Vol.111 , part.2 , p.126 .
129 - Luckenbill, D.D., op.cit,vol.ll , No.547.
 جغظمه ظىعط خضاص وٖبض اإلاىٗم، لؿُحنٞ جاعٍش ؾىعٍه ولبىان و، ُلُبٞ ،  ختي-9;8
. 9=; م، 9A=@ ،  بحروث،:ٍ ،9 ط، ٤ٞعا
Olmsted ,A.T, op.cit, p.204.
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131- Luckenbill, D.D., op. cit, vol.ll, No.556.
132 - Ibid , vol.ll, No.779.
. <<9 م، ٤ اإلاهضع الؿاب،  ظىعط، عو
. <<9 م، ٤ اإلاهضع الؿاب-9;;
، 9A>? ،  بحروث، 9ٍ ، 9 ط، ضًم٣ ألاصوى ال١ مٗالم جاعٍش الكغ،  ٖبضالٗؼٍؼ،  ٖشمان-9;<
. ;=9م
135 - Luckenbill, D.D., op. cit, vol.ll, No.779.
. ==8 م، 99 ط، ٤ اإلاهضع الؿاب،  ؾلُم، ً خؿ-9;>
137- Luckenbill, D.D., op. cit, vol.ll, No.780.
. <<9 م، ٤ اإلاهضع الؿاب،  ظىعط،  عو-9;@
139 - Luckenbill, D.D., op. cit, vol.ll, No.779.
. <<9 م، ٤ اإلاهضع الؿاب،  ظىعط، عو
140- Luckenbill, D.D., op. cit, vol.ll, No.779.
141- Ibid, vol.11, Nos.547,556.
. <<9 م، ٤ اإلاهضع الؿاب،  ظىعط،  عو-9<:
143 - Luckenbill, D.D., op. cit, vol.ll, Nos.780,783; Olmsted ,A.T, op.cit, p.418 .
144- Olmsted ,A.T, op.cit, p.418
. A: م،9 ط، ٤ اإلاهضع الؿاب، ُلُبٞ ،  ختي-9<=
146- Luckenbill, D.D., op. cit, vol.ll, No.946.
147- Ibid,vol.11,No.869.
ًغب م٣ىاث آلاقىعٍت إلجباٖه بال٣م مً الًغبت اإلاىظٗت التي وظهتها الٚٗلى الغٞ -9<@
اجها مغاعة الحهاع٩ي منهم خُا لُخجغٖىا م٘ ؾ٣ صزل ؤبي ًاح٘ للمضًىت م٘ مً ب، بابل
:٘ ًغاظ، غوى ٖليهاٟاإلا
Luckenbill ,D.D.,op.cit, vol.l1, No. 821;
Pritchard,J.B.,op.cit,P.298.
149- Luckenbill ,D.D.,op.cit, vol.11,No. 821;
Pritchard,J.B.,op.cit,P298
150- Luckenbill, D.D.,op.cit, vol.11,No. 821
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151 -946 Ibid,vol.11,No.
ٖلي  ،ظىاص  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤ط ، 9م<. =A
152- Luckenbill, D.D.,op.cit, vol.11,No.819; Pritchard
,J.B.,op.cit, P.298.
ٖلي  ،ظىاص  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤ط ، 9مم. >89 ، >88
;=ٗٞ -9لى ازغ و٢ىٕ اوٍتئ بً خؼائُل باآلؾغ  ،اهخًٟذ ػوظخه ( ٖاصًا ) وقغٖذ بالخٗاون
م٘ ػُٖم ٢بُلت ُ٢ضاع ( ؤمىالحي )  ،بمهاظمت اإلا٣اَٗاث آلاقىعٍت ٚغب بالص الكام ً ،غاظ٘ :
Luckenbill,D.D.,op.cit,vol.11, No.820; Pritchard,J.B.,op.cit,p. 298

الهاقمي  ،عيا ظىاص  ،الٗغب في يىء اإلاهاصع اإلاؿماعٍت  ،مجلت ٧لُت آلاصاب  ،ظامٗت
بٛضاص  ، 9A@@ ،::ٕ ،م==> .
; 154- Luckenbill, D.D.,op.cit,vol.l1,Nos.817-818,821
Pritchard,J.B.,op.cit,p.297-298
ٖلي  ،ظىاص  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤ط ، 9مم. >89 ، >88
== -9الهاقمي  ،عيا ظىاص  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م==> .
>= -9ألاخمض  ،ؾامي ؾُٗض  ،جاعٍش الٗغا ، ١م=> .
;157 - Luckenbill,D.D.,op.cit,vol.11,No,822
Pritchard,J.B.,op.cit,p. 299.
@=ٖ -9لي  ،ظىاص  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤ط ،9م;.>8
 -9=Aخى ٫هاجحن الحملخحن وهخائجهما ً ،ىٓغ :
Luckenbill, D.D., op. cit, vol.ll, Nos.823-829
160- Luckenbill ,D.D.,op.cit, vol.l1,
No.772;Pritchard,J.B.,op.cit,pp.294-295;Grayson,A.K.,
"Assyria 668-635 B.C:The reign of
Ashurbanipal",CAH,vol.111,Part 2,p.144.
161- Olmstead,A.T., op.cit , P.416
ؾا٦ؼ  ،هاعي ٖٓ ،مت آقىع  ،م. 9<A
ٖ -9>:شمان ٖ ،بضالٗؼٍؼ  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤ط ، 9م. ;=9
163 - Luckenbill,D.D.,OP.Cit,vol.ll ,Nos.773-774.
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<> -9عو  ،ظىعط  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م. <<8

=> -9بُىمي  ،مدمض مهغان  ،جاعٍش الٗغا ١ال٣ضًم  ،ؤلاؾ٨ىضعٍت  ، 9AA8 ،م. <:9
>> -9خؿً  ،ؾلُم  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤ط ، 9:مم= . 9; ،
?> -9بغؾخض  ،ظُمـ هجري  ،جاعٍش مهغ مىظ ؤ٢ضم الٗهىع بلى الٟخذ الٟاعس ي ؾىه =;:
.١م  ،جغظمه خؿً ٦ما، ٫

ٍ ،9ال٣اهغة  ،9A:A ،م

>?;

؛ ظغٍما ، ٫هُ٣ىال ،

جاعٍش مهغ ال٣ضًمت  ،جغظمت ماهغ ظىٍجاحي  ،مغاظٗت ػُ٦ت َبىػاصه  ، :ٍ ،ال٣اهغة ،
; ، 9AAم<=< .
@>ٟٞ -9ي ٖام ;>> .١م ػخ ٠بلى الضلخا زلُٟت َغها٢ا ٖلى ٖغف الىىبت ( جاهىث آمىن ) و٧اص
بن ًبؿِ ؾلُاهه ٖليها بال٩امل وٍُغص الحامُاث آلاقىعٍت منها  ،لىال الحملت الؿغَٗت التي ٢اصها
آقىعباهِبا ٫بىٟؿه لخضاع ٥الىي٘ وهجحذ في عصه ٖلى بٖ٣ابه ً ،ىٓغ:

Luckenbill,D.D., op.cit ,vol.ll , Nos.776 - 778; Rogers,R.W.,
A.,op.cit,vol.11, pp. 434435;Grayson,AK.,"Assyria668_635B.C",CAH,vol.111,part.2,
p.144.
Olmsted ,A.T, op.cit, p. 416
 -9>Aبط ؤقحر بن هساو جىفي ؾىت ;>> .١م ً ،غاظ٘ :
ؾا٦ؼ  ،هاعي ٖٓ ،مت بابل  ،م. 9=8
170- Luckenbill,D.D.,op.cit,vol.11,No,776
171- Grayson,A.K., " Assyria 668 _ 635 B.C ", CAH, vol.111,
part.2 , p.144.
>?;

بغؾخض  ،ظُمـ هجري  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م

؛ ظغٍما ، ٫هُ٣ىال  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م<=< .

172- Luckenbill,D.D.,op.cit,vol.11,Nos.789,791
173 - Luckenbill,D.D.,op.cit,vol.11,No.776
بلُاٞؿ٩ي  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م?< .
<? -9بلُاٞؿ٩ي  ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م. <A
=? -9ن  .م  ،مم?< . <A ،
>? -9ألاخمض  ،ؾامي ؾُٗض  ،جاعٍش الٗغا ، ١م. :88
177 - Luckenbill,D.D., op.cit ,vol.11, No.797.
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=; ، =9 - =8م

 م، ٤ اإلاهضع الؿاب، ي٩ؿٞ بلُا-9?@

179- Millard,A.R,'Another Babylonian Chronicle texts',
Iraq,vol.16,part.1,1964,p.19; Rogers, R.W., op.cit, vol.11,
pp.440- 441.
180- Luckenbill D.D.,op.cit, vol.l1.Nos.787,924 ;
Cameron,G.G. ,op.cit,p.190
181- Luckenbill D.D.,op.cit, vol.l1.Nos.692,867.
182- Ibid, vol.l1.Nos.793,868.
. ;A م، ٤ اإلاهضع الؿاب، ي٩ؿٞ بلُا-9@;
184- Ibid ,vol.11,Nos,792,867.
. ;A-;@ مم، ٤ اإلاهضع الؿاب، ي٩ؿٞبلُا
185- Luckenbill,D.D.,op.cit,vol.11,Nos,792,867.
. ;A م، ٤ اإلاهضع الؿاب، ي٩ؿٞبلُا
186- Luckenbill,D.D.,op.cit,vol.11,Nos,793,868 .
187- Ibid, vol.11,Nos. 789,792.
. 9A; ،9>; مم، ١ جاعٍش الٗغا،  ؾامي ؾُٗض،  ألاخمض-9@@
189- Luckenbill, D.D.,op.cit, vol.l1,No. 802 ; Grayson A.K. , The
reign of Ashurbanibal ,CAH, vol. 111,Part.2, PP.152 – 153.

: ٘ ًغاظ، انُل هظه الحملتٟت جٞوإلاٗغ
Luckenbill, D.D.,op.cit, vol.l1,Nos.799 - 802
190- Ibid ,vol.11, No. 802
Ibid, vol.11,Nos.803 - 804 :  ًىٓغ،  هظه الحملت٫ خى-9A9
192- Ibid, vol.11,No.802.
193- Ibid, vol.11, No. 816.
:٘ ًغاظ،  ٖلى بالص ُٖالم٫ لالَالٕ ٖلى ؤزغ خمالث اقىعباهِبا-9A<
Ibid, vol.11,Nos.805-816.
195- Ibid, vol.11, No. 816.
. 9=; م،  ٖٓمت بابل-9A>
. ;>; م، 9 ط، ٤ اإلاهضع الؿاب،  ٖبضالٗؼٍؼ،  ٖشمان-9A?
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