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 لىاعذ انُشش يف اجملهح
 

  انثحث ٌ ٌكىٌأٌشرتط  
ُ
 عىن  تها اجملهحضًٍ االخرصاصاخ انرً ذ

  ٌشرتط عهى انثاحث االنرضاو تادلىضىعٍح و ادلُهج انعهًً يف انثحث و

ٌ ٌهرضو تششوط انثحث انعهًً يٍ حٍث انرثىٌة و اعرعًال أو ، انرحهٍم

و يف ،ىل ادلصادس و ادلشاجع وفك طشٌمح يُهجٍح و احذج إإ شاسج اذلىايش و الإ 

 آخش انثحث

 هى انثاحث يشاعاج اجلىاَة انشكهٍح و االهرًاو تغاليح نغح ٌشرتط ع

 خطاء انهغىٌح و ادلطثعٍحلأ انثحث يٍ ا

  
 
ٌ 

 
 A4و االَكهٍضٌح تُغخرني عهى وسق أو انثحث اىل اجملهح تانغح انعشتٍح مذ

 فك انثحث اٌش 
 
نه يهخص

 
ٌ ال ٌضٌذ عذد كهًاذه أتانهغح االَكهٍضٌح عهى يف أو

 كهًح  751عهى 

 أانثحث لذ َشش او لثم نهُشش يف  ٌ ال ٌكىٌأ  ٌشرتط 
 
دوسٌح عهًٍح داخم  حٌ

 و خاسجهأانعشاق 

  صفحح  15ٌ ال ذرجاوص عذد صفحاخ حبثه عٍ أٌشرتط عهى انثاحث 

  ه عانٍح اجلىدجنفمح اشكال انفٍُح ادلشأٌ ذكىٌ ادلشاهذ و الٌشرتط يف انثحث 

 أىل اجملهح ال ذشد إصىل انثحث ادلمذيح أ 
ُ
 و مل ذُششأىاء َششخ غرتجع عو ذ
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  توطئت

 الجبوري علي يبسين أ.د.

 رئيس هيأة التحرير                    

تحذَب  8112َعّذ إ صذاس انًجهذ انخبنج/انعذدَن األول وانخبنٍ ين يجهت آحبس انشافذَن سنت      

هزا  8112-8112نهظشوف انتٍ يشث بهب يذَنت انًىصم وجبيعتهب انعشَقت ين ديبس فٍ األعىاو 

وانهغبث انقذًَت وين نبحُت أخشي فإنه دنُم عهً يذي اهتًبو انببحخُن فٍ يجبل اِحبس  ين نبحُت,

 وحقتهى بًجهت آحبس انشافذَن

تهتى انًجهت بجًُع األبحبث انتٍ تعبنج يىاضُع راث عالقت ببنًعبسف انتبسَخُت وانسُبسُت 

 وانحضبسَت نبالد انشافذَن  وانششق األدنً انقذَى ونهعصىس انقذًَت واإلساليُت كبفت

شافذَن وصذوس ,انًجهذ انخبنج/انعذد ًَخم هزا انعذد استًشاسا بعذ استئنبف يجهت آحبس ان   

وانهغىَت نهًجتًع انعشبٍ عًىيًب  االحبسَت.تهذف انًجهت إنً نشش انًعشفت 8112األول ين عبو 

وانعشاقٍ خصىصًب ورنك عن طشَق األبحبث انتٍ تقّذو بهب انسبدة انببحخُن فٍ انًجبل واجتُبصهب 

 االختصبصيشحهت انتحكُى انعهًٍ انزٌ قذيه األسبتزة روٌ 

أدعى اإلخىة انًختصُن بآحبس انعشاق وانششق األدنً انقذَى واإلساليُت وانهغبث انعشاقُت     

انقذًَت وانكتبببث انًسًبسَت وحضبسة بالد انشافذَن وانششق األدنً انقذًَت نهًسبهًت بؤبحبحهى فٍ 

 انقبديت األعذاد 

 

 

 ومن هللا التوفيق
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 ػٛر٠خ ١ٕٜٔٛ ثّد٠ٕخ حزا٢ْػاللبد اٌؼبؿّخ ا

 ( َ.ق  296-999) ػٛرٞ اٌحد٠ش٢اٌؼـز ا فٟ

 ٠ّبْ ٘بٟٔ اٌؼٍٛعإد.                                                                         

 جبِؼخ اٌّٛؿً-و١ٍخ ا٢صبر

   

The Relations of the Assyrian Capital of Nineveh with the 

City of Harran during the Neo Assyrian Period (911-612 B.C) 

 

Abstract 

  The Assyrian period (911-612 BC) is one of the most ancient times 

in the history of ancient Iraq in general and Assyria in particular. The 

Assyrians had a significant and direct impact on the ancient Near East with 

their accomplishments in the fields of military conquests, urban planning 

and economic development. The Assyrian achievements spread along the 

geographical boundaries of the Assyrian Empire and the neighboring 

countries. These Assyrian achievements had a great impact on the 

definition of the long Assyrian history which ended with the fall of the 

Assyrian capital "Nineveh" in 612 BC by the Babylonian-Medi alliance. 

There have been many studies and researches over the history of the 

Assyrian Empire from various political, cultural and economic aspects. 

They have considerably contributed to the continuous excavations and 

modern readings of the cuneiform texts and substantially enriched the 

relevant researches with a lot of details. What concerns us in this research 

is the Assyrian relations in the modern Assyrian era in North and North-

West of Mesopotamia, the area referred to by many researchers as the 

Upper Euphrates. This study is intended to investigate the relationship 

between the Assyrian capital Nineveh and the city of Harran on various 

political, religious and economic dimensions drawing on the cuneiform 
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texts from contracts, royal letters and the results of archaeological 

excavations. 

Though Harran appeared as a big city early in the third millennium 

BC, its prominent territorial and strategic significance was only evident in 

the first millennium BC, especially in the Assyrian and Babylonian modern 

era. The ambitions of the kings during that period to take control of the city 

of Harran noticeably increased due to its geographic location, scarcity, and 

welfare. Archaeological excavations proved that Harran was a great city 

and its strategic geographic location made it a target for conquest and 

occupation by the Akkadian, Babylonian, Assyrian, Medieval kings. 

Harran had an observable value in terms of religion. It was mentioned in 

the Old Testament as the city of Abraham, PBUH. In addition, the Assyrian 

kings of the first millennium BC considered the city the main center of 

worship of the god of the moon.  

   

 أٌّمدِخ : 

ثِيب الؼيشاق    ق.م( هي أصُٔ الؼقْس الزيٖ هيش   696-199ؼذ الؼقش اٙؽْسٕ الؾذٗش )ّٗ     

صيشد رييص٘شا يج٘يشا ّهجبؽيشا     أؽذ اٟقيْام الزيٖ   أؽْسْٗى ٙٗؼذ اإر ،  خثخبف ؽْسآالقذٗن ثؼبهخ ّث٠د 

سٗخ ّرؼبظن قْرِن الؼغكشٗخ ّهٌغضارِن الؼوشاً٘خ ّالؾنب زْعؼبرِنثفٖ هٌيقخ الؾشق اٟدًٔ القذٗن 

 ّ اليذّ  ّاٛقيبل٘ن الوغيبّسح لِيب    أؽْس آاٟقزقبدٗخ ّاًزؾبس هٌغضارِن موي الؾذّد الغغشاف٘خ لج٠د 

سٗخِن يصيش الكج٘يش فيٖ الزؼشٗي  ثزي     ٛؽيْسٗخ الزيٖ فلهُْيب ا   ٙ. ّيبى لزلك الوٌغيضاد ا  لجؼ٘ذح ػٌِباأّ 

  الو٘ذٕ. -الزؾبل  الجبثلٖ ق.م ػلٔ ٗذ 696اليْٗل الزٕ اًزِٔ ثغقْه ػبفوزِن ًٌْ٘ٓ عٌخ 

ؽييْسٗخ هييي ٙسٗخ اٟهجشاىْسٗييخ ايثؾييبس الزييٖ رٌبّلييذ ريي ٛالذساعييبد ّا ٌُّييبا الكض٘ييش هييي          

الزٌق٘جبد الوغزوشح ّالقشاءاد الؾذٗضيخ   قذهزَهخزل  عْاًجِب الغ٘بع٘خ ّالؾنبسٗخ ّاٟقزقبدٗخ ّهب 

فقيذ اسريٌٗيب اى ًزييشق    ٘ش هي الزهبفي٘ل ،  غٌبء الجبؽض٘ي ثبلكضإعِوذ فٖ أللٌقْؿ الوغوبسٗخ الزٖ 

ىلي   افٖ ُزا الجؾش الٔ هٌيقيخ رقيغ فيٖ الغيضء الؾيوبلٖ ّالؾيوبلٖ الغشثيٖ هيي ثي٠د الشافيذٗي الزيٖ            

أػيبلٖ الهيشاد ؽ٘يش رنين الؼذٗيذ هيي اٛقيبل٘ن الزيٖ عي٘يش ػلِ٘يب           ػلِ٘ب الجبؽضْى فيٖ هللهيبرِن ثبعين    

لي  اّٟ  قجيل الوي٠٘د    ٛاإثيبى  ؽيْس  آِويب فيٖ ثي٠د    الزٖ لؼجذ دّسا ه هذٌٗخ ؽشاى ُوِبأ ْٗىؽْسٙا

ؽيْسٗخ  ْٙل٘يبد ّالشعيب ل الولك٘يخ ا   هي الٌبؽ٘خ اٟقزقبدٗخ ّالغ٘بع٘خ ّالذٌٗ٘يخ يويب ّسد فيٖ الؾ   
(9 )

 .
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ّلين ٗكيي   ؽيْسٗخ  ٙهْؽيذح فيٖ ظيل الوولكيخ ا     ْىؽيْسٗ ٙقبل٘ن الزٖ ع٘يش ػلِ٘يب ا ّٛقذ يبًذ هؼظن ا

ؽييْسٗخ أعييوبء ؽخقيي٘خ هييي غ٘ييش  ٙفييٖ الؼذٗييذ هييي الْصييب   ا دّسد ؽ٘ييشٌُييبا رو٘٘ييض ف٘وييب ثٌِ٘ييب ، 

اٟؽْسٗ٘ي ؽغلْا هٌبفت ػل٘ب فٖ الذّلخ 
(6)

.  

ؽيْسٗخ ًٌ٘يْٓ ّهذٌٗيخ ؽيشاى     ّٙلؼل الوققْد فٖ ُزا الجؾش دساعخ الؼ٠قخ ث٘ي الؼبفوخ ا     

خ فيٖ الؼقيش   ؽْسٗٙا الوولكخاى ارغبع سقؼخ  ؽ٘شب الغ٘بع٘خ ّالذٌٗ٘خ ّاٟقزقبدٗخ، ّعِِأثوخزل  

ػكغيذ   ّقيذ قبل٘ن الوغيبّسح لِيب ،   ٛؽْسٕ الؾذٗش فشك ػلِ٘ب اقبهخ ػ٠قبد دّل٘خ هغ الجلذاى ّاٙا

قل٘ن هي قذساد ّؽبعخ يل إؽْس ّف  هب ٗزق  ثَ يل ثلذ أّ آُزٍ الؼ٠قبد ّريْسُب اعزقشاس ث٠د 

ّٛٗوكييي الزؾييذس ػييي  زؾقيي  ثهؼييل رلييك الْؽييذح الضقبف٘ييخ ّالؾنييبسٗخ ثيي٘ي الجلييذٗي ، زل ،فييشٚهٌِوييب ل

لْفيي  الغغشافييٖ لئ ا إدّى الشعييْع  هييي ؽيْسٗخ ًٌ٘ييْٓ ّهذٌٗييخ ؽيشاى  ٙثيي٘ي الؼبفييوخ االؼ٠قيبد  

   ؽذاس .ٛلوغشػ ا

 اٌّٛلغ اٌجغزافٟ : 

سٗخ الؾنبساد القذٗوخ اى الج٘ئخ اليج٘ؼ٘خ ّالوْقغ يٗغوغ هؼظن الجبؽض٘ي الوؼٌ٘٘ي ثذساعخ ر         

 أمفٖ ق٘بم الؾنبساد ّرهؼ٘ل الؼ٠قبد ث٘ي الذّ  عْاء ايبًذ هزغبّسح  الغغشافٖ لِوب اٟصش الكج٘ش

ؽْس ثيقغبهِب  ّعِْلِب الضساػ٘خ رلل  ّؽذح عغشاف٘خ هزكبهلخ هغ آغ٘ش هزغبّسح ،ّقذ يبًذ ث٠د 

ّلٔ القشٓ أعؼلِب ثلذا صساػ٘ب ؽِذ ظِْس  شفآثؼل اٟفز٠فبد  فٖ الزنبسٗظ ث٘ي قغن ّ

ّلخ هضدُشح لٔ الكض٘ش هي الوْاد الخبم لق٘بم دإًِب يبًذ رهزقش أٟ إٗن آًزاا الضساػ٘خ فٖ الؼبلن القذ

  NINAؽْسٗخ ًٌْ٘ٓ الزٖ ّسدد ثبلغْهشٗخ ٙقب وخ ػلٔ اعظ هزٌ٘خ ،ّيبًذ الؼبفوخ ا

 ninuaّثبٟيذٗخ 
(3 )

ًِش دعلخ فن٠ هي رزوزغ ثوْقغ عغشافٖ هِن فِٖ رقغ ػلٔ الغبًت الؾشقٖ  

ؽْسٗخ الض٠س )آؽْس ، يلخ ، ٙشار٘غٖ هو٘ض يًِْب رزْعو الؼْافن اػي روزؼِب ثوْقغ اعز

ث٘ل ٛ، ػٌذ هلزقٔ اليشق الزغبسٗخ الزٖ رقل ث٠د ثبثل ثج٠د الؾبم ّعْاؽل الجؾش ا فْسعجبد (

ًِش هي ؽْسٗخ رقغ ػلٔ الغبًت الؾشقٖ ٙغلت الؼْافن اأى أالقغشٓ فن٠ ػي ّاع٘ب الوزْعو 

ٜؽْسٗ٘ي هي اٟقْام القبدهخ هي الؾشق ّهي الؾوب  ؽزٔ ٟ ٗكْى ٌُبا دعلخ  لزكْى فوبم اهبى ل

ؽْاعض روٌغ ّفْ  اٟهذاداد ال٠صهخ لزغِ٘ض الؾو٠د الؼغكشٗخ هي هلى 
(4)

 .   

ٖ ،أهب هذٌٗخ ؽيشاى           –لئ الؾيوب  الغشثيٖ هيي ثي٠د الشافيذٗي ثغيْاس الؾيذّد الغيْسٗخ          إرقيغ   الزي

ّ  ٖين عٌْة ؽشق 41ؽذ سّافذ الهشاد ػلٔ ثؼذ أ الزشي٘خ قشة هٌبثغ ًِش الجل٘خ  21أّسفَ الزشي٘يخ 

ييين هييي هقييت الجليي٘خ فييٖ الخييبثْس  
(5)

ثيي٘ل ٛػليئ ىييْ  ىشٗيي  الزغييبسح ثيي٘ي الجؾييش ا   فِييٖ رقييغ  ، 

ًِيش دعليخ ّرقيغ هجبؽيشح ػلئ اليشٗي  هيي الغِيخ الؾيشق٘خ          هيي  الوزْعو ّهٌيقيخ الغيِْ  الْعيئ    

ؽيبساد الئ هذٌٗيخ ؽيشاى فيٖ      ٝالئ ثبثيل . ّقيذ ركيشسد ا    ًٟيبي٘خ ؽزٔ ًق٘ج٘ي ّ ًٌ٘يْٓ  ّفيْٟ   

 ؽيْسٗخ ٙالوذى ا ؽذٓإ ْفهِبث ؽْسآهغوْػخ يج٘شح ّهزٌْػخ هي الْصب   الزبسٗخ٘خ الوزؼلقخ  ثج٠د 
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اُو٘خ هذٌٗيخ   ْٗىؽْسٙؽ٘ش ػشف الولْا الٔ ًٌْ٘ٓ إثبليشٗ  الغشٗغ هي دهؾ   الزٖ روّش الوِوخ

يضش هي هشح أُب فٖ ػ٠قبرِن الغ٘بع٘خ ّؽو٠رِن الؼغكشٗخ ؽشاى اٟعزشار٘غ٘خ  لزلك ّسد ريش
(6)

  . 

ؾغت هب ّسد فٖ الزْساح فيٖ  ثلغ٠م ًِب هْىي الٌجٖ اثشاُ٘ن ػلَ٘ ايّقذ اؽزِشد هذٌٗخ ؽشاى ث      

لئ ثي٠د الؾيبم ثؼيذ     إالٌجٖ اثشاُ٘ن ػل٘يَ الغي٠م ّػب لزيَ اصٌيبء سؽليزِن       بًضػ الِ٘ ؽ٘ش ،عهش الزكْٗي

ّس الزٖ رقغ عٌْة ث٠د الشافذٗي أذٌٗخ فشّعِن هي ه
(2)

سٗخِيب اليْٗيل   ييوب اؽزِشد ؽشاى ػجيش ر  

فني٠ ػيي   ،ٗي هؼبثذُب ايضش هي هلك هي الولْا اٟؽيْسٗ٘ي  لَ القوش ّّصإلَ ع٘ي ًِٝب هقش ػجبدح ايث

ًِييب ياًِيب الوشييض اليش ٘ظ للزغيبسح فيٖ الؼيبلن ، ؽزئ اى ٗيبقْد الؾويْٕ ّفيهِب فيٖ هؼغين الجليذاى ث             

 ٔٙب لـجخ د٠بر ِضز"أد٠ٕخ ػظ١ّخ ِؼٙٛرح ػٍٝ طز٠ك اٌّٛؿً ٚاٌؼبَ ٚاٌزَٚ ٚ"ِ
(2)

  . 

سٗخ الوذٌٗخ الٔ القيشى  يلوذٌٗخ ؽشاى اُو٘خ يج٘شح فٖ الؼقْس القذٗوخ ، ؽ٘ش ٗشعغ ر ذّقذ يبً      

ػٌذهب يبًذ هذٌٗخ هغيزقلخ رؾكوِيب عي٠لخ هؾل٘يخ هلك٘يخ       رقشٗجًب الشاثغ ّالؼؾشٗي قجل الو٠٘د
(1) 

ّرليك  

ؾغت هب عبء فٖ اسؽ٘هبد أٗج٠ث
 (91)

صيبس  ٙصشٗخ الزٖ قبم ثِب ػلويبء ا ّٛقذ يؾهذ ًزب ظ الزٌق٘جبد ا،   

ًييْاع هييي فخييبس ٗؼييْد اليئ ػييي ّعييْد أفييٖ ؽييشاى   9151-9142رييشاا فييٖ الغييٌْاد ٛاًٟكل٘ييض ّا

د ثي٘ي  (، هويب ٗؾي٘ش الئ ثذاٗيخ القي٠      ق. م 6511-3111ػقيش فغيش الغي٠ٟد الضيبًٖ ّالضبليش  )     

ؽشاى ّث٠د الشافذٗي ّقذ ًؾش ػذد هي الجؾْس ّالوقيبٟد ثِيزا الخقيْؿ   
(99)    .

ى أّهيغ رليك ًغيذ    

قشة فزشح صهٌ٘خ لٌؾْ ِب، ّلكٌَ ثذا ّاميؾب ّٛ   أهش ػي ٛالوؼلْهبد ؽؾ٘ؾخ للغبٗخ ػٌذهب ٗزؼل  ا

ثي٘ي   ًيذ ُّيٖ سعيب ل يب  ػلئ الهيشاد اّٟعيو ،     رقشٗجيبً  ق.م( 6111هشح فٖ سعيب ل هولكيخ هيبسٕ)   

ى ؽييشاى يبًييذ فييٖ رلييك  ًأادد -ق.م ّّلييذٍ ٗغييوخ 9212-9296د اّٟ  اد-الولييك اٟؽييْسٕ ؽوؾييٖ

هوش رغبسٕ هِن لوْقؼِب الوضبلٖ  ْفهِبؽْسٗخ ثٙالؾ٘ي هذٌٗخ ربثؼخ للولكخ ا
(96 )

 .
  

 

هييي ّظ٘هييخ الوذٌٗييخ ّهْقؼِييب الغغشافييٖ ،فقييذ ّسدد  يٍدّاٟفييل اللغييْٕ ٟعيين هذٌٗييخ ؽييشاى هزيي     

 Harranu ّثبٟيذٗيخ  ثقي٘غخ     KASKAL.KIاّ    URU.KASKALغخ الغيْهشٗخ  ثبلقي٘ 

عيبء فيٖ الٌقيْؿ الوغيوبسٗخ      ّ ػول رغبسٕ ،يويب أعْلخ ػول  ّأّ سؽلخ رغبسٗخ أّرؼٌٖ اليشٗ  

ثبًِب هكبى اٟػوب  ّالزجبد  اٟقزقبدٕ 
(93)

قيْام اٙساه٘يخ فيٖ اّافيش اٟلي  الضيبًٖ       ٛا،ّاعيزْىٌزِب  

ؽقل فشاع ث٘ي اٟؽْسٗ٘ي ّاٟقْام الغضسٗخ اٙساه٘خ الزٖ ثذأد ثبًٟزؾبس فيٖ  قجل الو٠٘د ،ؽ٘ش 

ّؽبّلييذ ريعيي٘ظ دّٗيي٠د ّسد ريشُييب فييٖ   رقشٗجييٍب قجييل الويي٠٘د9611هٌيقييخ اػييبلٖ الهييشاد ؽييْالٖ 

فجبس الولْا اٟؽْسٗ٘ي الزٗي م٘قْا الخٌبق ػلِ٘ب ّؽبلْا دّى ق٘بم هوبلك يجيشٓ فيٖ رليك الوٌيقيخ     أ

فذاى آسام( ،هٌِب ؽشاى )
(94 )

 .
 
  

وذٌٗيخ  ثؽيْسٗخ ًٌ٘يْٓ   ٙالؼبفيوخ ا  ٌُّبا ػذح عْاًت عْف ًزيشق الِ٘يب رْميؼ هيذٓ اسرجيبه         

 ؽْسٕ الؾذٗش .ٙفٖ الؼقش ا ٟع٘وبّ، ؽشاى 

 



 ٗوبى ُبًٖ الؼلْػإد.                    فٖ الؼقش اٙؽْسٕ الؾذٗش ػ٠قبد الؼبفوخ اٙؽْسٗخ ًٌْ٘ٓ ثوذٌٗخ ؽشاى

 (م.ق  199-696)                                 
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 االلزـبدٞ:  اٌجبٔت

ُٖ ًِب ثلُذيسٗخِب اليْٗل ثي٘ضد هذٌٗخ ًٌْ٘ٓ ّػجش ررّو       ساميِ٘ب  أثبلذسعيخ اٟعيبط ،ّرؼيذ     صساػ

هي هٌبى  اًزبط الؾجْة الوِوخ ّالكبف٘خ ل٠عز٠ِا الوؾلٖ ، اٟ اى رلك لن ٗكيي يبف٘يب لؼول٘يخ الجٌيبء     

ّل٘ييخ ٛؽييْسٕ الؾييذٗش ّاًوييب اؽزييبعْا اليئ رييْافش الوييْاد ا     ٙؽييْسٗ٘ي فييٖ الؼقييش ا  ٚالؾنييبسٕ ل

ح فييٌبفِب لجٌييبء دّلييخ هزؾنييشح ّهضدُييشح ،فوزيلجييبد الؾ٘ييبح اعييزذػذ ثبلنييشّسأّالخبهييبد ثغو٘ييغ 

ؽييْسٗ٘ي اٗغييبد ثييذا ل  فييٖ ٙعو٘ؼييب فكييبى ػليئ ا رْعييذُبى أرييْافش هييْاد ٟ ٗوكييي لج٘ئييخ ػليئ اًهييشاد  

ؽيْسٗخ  قيذ عيِل الؾقيْ      ٙارغيبع اٟهجشاىْسٗيخ  ا   ّقذ عيِل  يوبقبل٘ن الخبسع٘خ الوغبّسح لِب ،ٛا

بس الغ٘يذح  يبٛفؾبة ّالوؼبدى ّاٟؽغاىْسٗخ اسعبء اٟهجشهخزل  ػلٔ الكض٘ش هي الوْاد الخبم هي 

 يبلؾذٗيذ ّالوٌغيْعبد   الويْاد الخيبم الوخزلهيخ    فني٠ً ػيي   
(95)

ّ  قجيل  ٛلي  ا ّٛيبًيذ ؽيشاى فيٖ ا     

لزؼييبه٠د أ ٗزو٘ييض ثييبلغٌٔ ّّفييشح الجنييب غ يوييب ُييْ هجيي٘ي فييٖ عييغل  ًاهضدُييش ًبرغبسٗيي ًاالويي٠٘د هشيييض

 ػضش ػلَ٘ فٖ رل قٌْٗغ  فٖ ًٌْ٘ٓ:   ألزٕ ًٌْ٘ٓ ّؽشاى زغبسٗخ  ث٘ي أل

1GÚ.UN  6 MA.NA  DÀG.GAZ  NA4 {XXX} la ba-si-li  ina ŠÀ 1 

MA.NA  10 GÍN [KUG.UD ina  ŠU.2 
m

 ba-la-si  DUMU.KÁ.  

DINGER.RA.KI  ina  qa-ap-si  URU.KASKAL  la-qi
 (16)

.
 
 

اثٓ ِد٠ٕخ  ص  ثال فٟ ٠د ِٓ اٌفضخ  دػ١مال 91ٔب ٚبِ 9ثظؼزٔب وزً حجز  بِ 2، ٚسٔخ ٚاحدح"    

 .  "فٟ ٚطظ ِد٠ٕخ حزاْ اطزٍُثبثً ،

 خز : ٚفٟ ٔؾ ا  

2 TÚG.GADA .MEŠ  ina ŠÀ  1 MA.NA  23 GIN.MEŠ  ina ŠÚ.2 LÚ .ar-

ma-a-a  šu-u ina URU.KASKAL  la-qi
(17)  
 

رجلً رراِلٟ ، كٌله  فٟ ٠دٞ)ػٙدح( ِٓ اٌفضخ ػ١مالا  62ٔب ٚبا ِ ثضِّٓالثض ِٓ اٌىزبْ   6 "    

 ."ٌضّٓ()افٟ ِد٠ٕخ حزاْ اطزٍُ   (اٌزجً)

ؽييْسٗخ ًٌ٘ييْٓ ّٙػل٘يَ فقييذ روزييغ الوْقييغ الغغشافييٖ الوؾقييْس ثيي٘ي هقبىؼييخ ؽييشاى ّالؼبفييوخ ا      

ثيُو٘خ  ع٘بع٘خ  ّاقزقبدٗخ  يج٘شح ار افجؾذ الوٌيقخ رزؾكن ثوويشاد ىيشق الٌقيل الزغبسٗيخ الويبسح      

و هيي عِيخ   هب ث٘ي عٌْة ث٠د الشافذٗي ّػ٠٘م هي عِخ ّؽوب  عيْسٗب ّاًٟبميْ  ّالجؾيش الوزْعي    

فشٓأ
(92)

هيي الييشق ييبى     ًا، ؽ٘ش علكذ القْافل الزغبسٗخ الزيٖ فشعيذ هيي الؼبفيوخ ًٌ٘يْٓ ػيذد       

اؽييِشُب اليشٗيي  الييزٕ ٗجييذأ هييي ًٌ٘ييْٓ صيين ٗوييش  ثغضٗييشح ثييي ػوييش
(91)

ّفييْٟ اليئ ػييذد هييي الوييذى  

ٖ ّٗغزوش ؽزٔ ؽشاى ، فقذ يبى ىشٗي  ؽيشاى هيي الييشق الوِويخ الزيٖ عيبػذد         اًزؼيبػ الؾشييخ    في
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إلئ   الوليْا اٟؽيْسٗ٘ي   بؽيْسٗخ هويب دػي   ٙؽْسٗخ ًٌ٘يْٓ ّثق٘يخ الؼْافين ا   ٙبسٗخ فٖ الؼبفوخ االزغ

ػبلٖ الهشادأقل٘ن ؽشاى ّالوذى الْاقؼخ فٖ إثؼذح ؽو٠د ػغكشٗخ للغ٘يشح ػلٔ  ألق٘بم
(61)

 .
 

 

فشٓ راد الؼ٠قخ ثبًٛؾيخ اٟقزقبدٗخ ّالزٖ رْمؼ ػو  ٛالٌق٘خ الِبهخ ا اٛدلخّهي         

ّ أؽْسٗخ ٙؽْسٗخ ًٌْ٘ٓ ّهذٌٗخ ؽشاى هب ٗيل  ػلَ٘ ثٌقْؿ ؽشاى اٙلؼ٠قخ ث٘ي الؼبفوخ اا

فٖ رل قٌْٗغ  الزٕ ٗقغ دافل الؼبفوخ  بػضش ػلِ٘ ألزٖؽْسٕ لوذٌٗخ ؽشاى، ًّٙقْؿ الزؼذاد ا

-215ي٘ي -ؽْسٕ )ؽشّّٙ الزؼذاد ثٌبًء ػلٔ ىلت الولك اأ ؽْسٗخ ًٌْ٘ٓ ّقذ رن ُزا اٟؽقبءٙا

هي ًب جَ فٖ ؽشاى ّيبًذ الغبٗخ هي ُزا الزؼذاد مشا ج٘خ ثبلذسعخ  الضبًٖ ( عشعْىق.م 266

: سعب  ، ًغبء ، ثٌبد ، ثٌ٘ي ،ػج٘ذ، إهبء، الٔ عبًت هب ٗولكَ هي   أٙر٘خالج٘بًبد  ّقذ مناّٟلٔ 

اٟهبء الؼبهل٘ي فٖ رلك ّؽْ٘اًبد  ّهغبؽخ يل قيؼخ فن٠ً ػي الؼج٘ذ ّ ّأسامٖثغبر٘ي 

بر٘يالجغ
(69)

  : 

m 
se-e-nu-ri  LÚ . ENGAR  15 ANŠE  A.ŠÀ  7  ar-šú  ina  ŠÀ   PAB  

URU.  DU6 –li-i-ni   qa-ni  URU .KASKAL 
(22)
  

١ٌٕلٟ  –ِد٠ٕخ رً  (فٟ)اٌّجّٛع،  . ػخٚشرِ ب7ِٕٙ)ٚ(٘ىزبراا ِٓ االرف  91  ط١ٕٛرٞ اٌفالح"

 .  "ثبٌمزة ِٓ حزاْ

 ّهضب  آفش:    

1 GIŠ.SAR  za-ma-ri  Ú.SAR   ina  URU .KASKAL    3-me  kan-ni za-

am-ri  ina ŠÀ   1-me-50  GIŠ-ṣar-bu-tú  GIŠ.hi-lu-pu   PAB 4-me-50  

PAB  šá
  m

PAB.BÀD  
m

šá - 
d
PA-Šu-u.

 (23)
  

ػلجزح ثٍلٛط )ٚ(  911ػلجزح فبوٙلخ ف١لٗ 211فلٟ ِد٠ٕلخ حلزاْ  ٚخضلزاٚادثظلزبْ فبوٙلخ  9 "

 . "دٚرٞ اثٓ ػبٔبثؼٛ –بئد ٌـ ٔبثٛ ػ 011ػجزح ؿفـبف اٌّجّٛع 

ى اٟساميٖ الخبفيخ ثوذٌٗيخ ًٌ٘يْٓ ُيٖ      َأ رجّ٘يدلخ الٌق٘خ الخبفخ ثزؼذاد ؽشاى ، ٛػلٔ ا ّثٌبًء     

سامييٖ الوولكييخ  الزبثؼييخ   أ عو٘ييغ ٗنييبأل٘غييذ الْؽ٘ييذح الخبمييؼخ لٌظييبم النييشا ت ، ّاًوييب ؽييولذ     

قيذم  أؽيْسٗخ لويب   ٙزغيضأ هيي اٟهجشاىْسٗيخ ا   ؽْسٗخ ًٌْ٘ٓ ّلْ لن ركي ؽيشاى عيضءًا ٟ ٗ  ٙللؼبفوخ ا

 ػلٔ الق٘بم ثزؼذاد عكبًٖ فٖ الوذٌٗخ .  ْىاٟؽْسٗ

ى الؼ٠قخ ّص٘قيخ ثي٘ي ؽيشاى ًٌّ٘يْٓ ، فبلوٌيقيخ فيٖ اقلي٘ن ؽيشاى رزوزيغ          إف ّهي الٌبؽ٘خ الضساػ٘خ      

زوضليخ ثو٘يبٍ   هقيبدس الو٘يبٍ اليج٘ؼ٘يخ الو    فني٠ً ػيي   هيبس ركهٖ للضساػيخ  ٛثغقْه يو٘بد يبف٘خ هي ا

ُييزٍ الؼْاهييل ػليئ اُزوييبم  الغييكبى   ّقييذ اًؼكغييذ   ًِييش الهييشاد ّسّافييذٍ ّه٘ييبٍ الؼ٘ييْى ّالٌ٘ييبث٘غ ،   

ثبلضساػخ ّاٟسامٖ ّالجغبر٘ي 
(64)

ؽْسٗخ ؽ٘ش ّسد فٖ ٙ، ّٗوكي اى ًغزٌزظ رلك هي قْا ن ؽشاى ا

 :  أٙرٌٖـ الزؼذاد لؾشاى اػذاد يج٘شح عذًا هي الجغبر٘ي ّاٟؽغبس الوضوشح ، يوب فٖ ال
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4-lim  ina  URU.sa-ru-gi  PAB  6-lim  GIŠ.til-lit  1 GIŠ.SAR  za-

ma-ri qa-ni  URU.KASKAL PAB  IGI.LAL.
 (25)
    

ثظزبْ فبوٙلخ للزة ِد٠ٕلخ  9ِٓ اػجبر اٌىزَٚ  2111فٟ ِد٠ٕخ طبرٚجٟ  اٌّجّٛع  011"     

 " .اٌىً رُ ِؼب٠ٕزٙبحزاْ 

ٖ  -ؽيْس الؼب يذح للوليك   ادد عب   الؼشثخ -ْٓ رؼبقذ سٗوبًٖفش هي هذٌٗخ ًٌ٘أ ّفٖ ًـ       ادٌٗيب   -افي

 :  ّثغزبى فٖ هقبىؼخ ؽشاى عبء فَ٘ ؽقلق.م( لؾشاء 661-621)اعشؽذّى

[xxPAB] 8 ZI.MEŠ E [X ANŠE.A.ŠÀ] [GIŠ.SAR X l]im GIŠ  til-lit 

É ad-ru GIŠ  MURUB  ina  KUR .na-gi-i šá  URU.KASKAL  u 

piš-ma…… 
(26)  
 

 ِللٓ xxx)٠ضللُ(اٌ  ثظللزبْ حّللً حّللبرxxxػمللبر ِللٓ حمللً )ِظللبحزٗ(ػللصبؽ ، أ 8اٌّجّللٛع "

    " ....ِحزاس االرف فٟ ثالد ٔبجٟ )ٚ( اٌؼبئد ٌّد٠ٕخ حزاْ ،رؼبلد ٚػجبر اٌىزَٚ ٚث١ذ ٚث١در أ

غبس الوضويشح الوضسّػيخ فيٖ رليك الوٌيقيخ ، ّالزيٖ       ّؽي ّٛ رؼذاد ؽشاى ًشٓ يو٘خ اأؽقبء إ ّفٖ         

فيٖ اٟلي  اّٟ  قجيل الوي٠٘د، ؽ٘يش يبًيذ ثغيبر٘ي هذٌٗيخ         ّٟعي٘وب  ػذ صساػزِب ػٌيذ اٟؽيْسٗ٘ي   ؽب

ٖ -ًٌ٘يْٓ للوليك اٟؽيْسٕ عيي     هيي  ًٌْ٘ٓ هضسّػخ ثبلؼٌت يوب ّسد فٖ اعييْاًخ فخبسٗيخ    سٗجيب  -آفي

ؽغبس صٗذ أؽغبس الؼٌت ّأق.م( ٗزيش فِ٘ب اٟؽغبس الوضوشح ّالٌجبربد الؼيشٗخ ّيزلك 614-629)

ْى الضٗز
(62)

 قل٘ن ؽشاى فٖ هغب  الضساػخ . إث٘ي ًٌْ٘ٓ ّ ًبهوب ٗذ  ػلٔ اى ٌُبا رشاثي 

i-na  tè-em  DINGIR-ma  qè-reb  GIŠ.KIRI6.MEŠ  GIŠ.GIŠTIN  gi-

mir  GURUN  GIŠ.se-er-du  ú  ŠIM.HI.A. 
(28)
 

 الػجبر اٌؼطز٠لخ ، اػجبر اٌش٠زْٛ ، ٚاٚوً أٛاع اػجبر اٌفبوٙخ االػٕبةلزة  ثّؼ١ئخ االٌٗ ،"    

 . ش٘زح"اٌّ

جيش دل٘يل ػلئ صساػزِيب هيي      أيؽيْسٗخ  ٙؽغبس الؼٌت الوٌهزح ػلٔ الوٌؾْربد الغذاسٗخ اأّرؼذ            

ؽيْس ثبً٘جيب  ٗظِيش فِ٘يب     آق.م (  641-661اثليٖ  -ثيبى -ؽيْس آللولك)  رؼْد ؽْسٗ٘ي ،فهٖ هٌؾْرخٙا

ؽغبس القٌْثشأٌبق٘ذ هذٟح هغ هبهَ صّعزَ رؾذ ػشٗؼ ػٌت هؾو٠ ثؼأسٗكخ ّأعبلغًب ػلٔ 
(61)

   . 

 :  اٌظ١بطٟ جبٔت اٌ

ل ّعييأؽويي٠د ػغييكشٗخ هززبل٘ييخ هييي    ْىؽييْسٗٙالولييْا ا اهييب فييٖ الوغييب  الغ٘بعييٖ  فقييذ ؽيييّ           

ّٟعيي٘وب رلييك الوييذى   ،الغيي٘يشح ػليئ ؽييجكخ اليييشق الزغبسٗييخ ّاًييذفؼْا ثؼ٘ييذا فييبسط ؽييذّد ث٠دُيين     

ّالزٖ رؾزْٕ ػلٔ هقبدس الوْاد الخبم النشّسٗخ ، ق الزغبسٗخ قبل٘ن الزٖ رقغ ػلٔ ههزشق اليشّٛا

ؽْس آّ الزٖ ٟ رزْافش فٖ الج٘ئخ اليج٘ؼ٘خ لج٠د 
(31)

 .
 

ؽشاى  ّىأدلخ رلٗذ أٌُبا ّّهٌِب هذٌٗخ ؽشاى ، 
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ؽْسٗخ فيٖ الؼقيش اٟؽيْسٕ الؾيذٗش ، ؽ٘يش اهيذرٌب ثؼيل        ّٙػلٔ اقل رقذٗش هقبىؼخ ربثؼخ للذّلخ ا

يوييب عييبء فييٖ  ؽييْسٗخ آؽييْسٗخ ثوؼلْهييبد ره٘ييذ اى ؽييشاى هقبىؼييخ ٙالولك٘ييخ االٌقييْؿ ّالؾْل٘ييبد 

َ   ّرلك (ؽلوٌقش الضبلش ق.م ) 263-252اؽشٗذ  -ؽلوبًْ يزبثبد   الؾبدٗيخ ّالض٠صي٘ي   فٖ عيٌخ ؽكوي

 هي هذى هخزلهخ هٌِب هذٌٗخ ؽشاى عبء فِ٘ب :  اٝربّحّػض لقب ذ عْ٘ؽَ اى ٗغوغ أػٌذهب 

َٓ اٌّب١١ّٔٓ طىبْ ِد٠ٕخ  ايupu  زٍُ االربٚح ِٓٚاط Gilzanuسح  ٔحٛ ثالد" ٍشا١ٔ   gaburisو 

ٚثالد حزاْ
"(29)

 

ّ    ييزلك  الئ هيٌؼ ؽيشاى اهز٘يبصاد      )عيشعْى الضيبًٖ(  ق.م  215-266 يي٘ي -ػويذ الوليك ؽيش

ٕ ٙداء الخذهيخ اٟلضاه٘يخ فيٖ الغي٘ؼ ا    أهٌِب الزؾشس هي  ؽيْس
 

ػهب ِيب هيي دفيغ الغضٗيخ     ِإ، فني٠ ػيي   

 ؽْسٗخ : ٙلخضٌٗخ الذّلخ ا

ًّ  ؿٕؼذ ػّلال ثبثً، ٚثٛرطجب :  طجبر،١ٔجٛر، ِد٠ٕخ ؿالحإٌمد رؼٙدد ث"  ٔحلب ،لَ ا ج١لد٠ٓ فلٟ ول

 رأ١٠لد،ٚحـلٍذ ػٍلٝ ٌٛولٛدا ١ّٔٚلد ٚ و١ظله ،ٚولٛالة ٚد٠ز اٌل  ّد٠ٕخاٌغ١ذ اٌصدِخ االٌشا١ِلخ  ٌــلـ

 ٌأل٠بَ اٌمبدِخ " ٌـ ِد٠ٕخ اػٛر ِٚد٠ٕخ حزاْ   اإلربٚحرُٙ ِٓ دفغ حزر ػؼجُٙ ،
(39)

  . 

ٔ ُيزا اليٌـ    ٗؾي٘ش  ؽيْسٕ فيٖ الؼقييش   ٙاى هقبىؼيخ ؽيشاى ،يبًييذ  ّاقؼيخ رؾيذ الٌهيْر ا      الي

الييزؾكن ثوقييذسارِب ّعلييت اًييبط هييي غ٘ييش    ْىٟ لوييب اعييزيبع الولييْا اٟؽييْسٗ إؽييْسٕ الؾييذٗش ّٙا

    الؾشاً٘٘ي ّاعكبًِن فٖ ؽشاى.  

           ّ اًيَ روكيي هيي افنيبع الغيبهشح      يي٘ي الئ   -الٔ عبًت رلك رظِش لٌب سعبلخ افيشٓ للوليك ؽيش

ؽيْسٕ  ٙهي هذى الؼجشاً٘٘ي الش ٘غخ ّيبًذ ربثؼخ لليج٠ه ا  ، ُّٖ هذٌٗخ رقغ فٖ فلغي٘ي ّرؼّذلٌهْرٍ

اػلٌذ روشدُب فيٖ  ّالزٖ الضبلش(  جل٘ضسر -٠كق.م  )ر 262-244اٗؾش الضبلش -اثل-صٌبء ؽكن رْيلزٖأ

ي٘ي ثبلغ٘يشح ػلِ٘ب ّقبم ثزشؽ٘ل القغين  -ق.م ّسفنذ دفغ الغضٗخ الٔ اى قبم الولك ؽشّ 262ػبم 

ليئ هٌييبى  ػذٗييذح هٌِييب هقبىؼييخ ؽييشاى ؽزيئ ٟ ٗؼييْدّا اليئ الزوييشد ّالؼقيي٘بى  إيجييش هييي عييكبًِب ٛا

ًادهغذ
(36)

   . 
 

 اٌد٠ٕٟ:  جبٔتاٌ 

ؽْسٕ الؾذٗش ػلئ  ٙؽشاى ّػلٔ هذٓ ربسٗخ الؼقش ا لَ٘ اى هولكخإٗلٗذ هب رُجٌب  لزٕا ّ          

 Sinلَ عي٘ي  ْٝا ػجبدح اًِن قذّعأؽْسٗخ ّهلْيِب ثؾكل هجبؽش ،ًٙذ رؾذ ؽكن الذّلخ ااقل رقذٗش يب

هي الوشايض الذٌٗ٘خ الوِويخ فيٖ هٌيقيخ ثي٠د اؽيْس ّييبى لِيزا اٟليَ          ػذُبالَ القوش فٖ هذٌٗخ ؽشاى ّ

ّاىلقيْا ػل٘يَ اعين ًٌيبس فيٖ ؽي٘ي        ْىاُو٘خ فبفخ فٖ ث٠د الشافيذٗي ثؾيكل ػيبم ّقيذ ػجيذٍ الغيْهشٗ      

ؽْسْٗى اٟلَ ع٘ي ٙوبٍ اٟيذْٗى ّالجبثلْ٘ى ّاع
(33)

ليَ  ّٝهوب ٗذ  ػلٔ قذعي٘خ ُيزٍ الوذٌٗيخ ُّيزا ا     
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 -هيغ هيبرغ   ق.م 245-255 ً٘يشاسٕ الخيبهظ   -ؽيْس آؽْسٗ٘ي ّػوي  الؼ٠قيخ ث٘يٌِن ،هؼبُيذح     ٙلذٓ ا

 اٗلْ هلك اسثبد : 

ina  qi-bit  
m

aš-šur  ERIN.GABA  MAN  KUR  aš-šur  a-na  KUR .šu 

Du-ku-ni   
m

ma-ti-i-DINGER  a-di  GAL.MEŠ-Šú  Á.KAL.MEŠ-šú  

GIŠ.GIGER.MEŠ-šú  a-na  ga-mur-ti  ŠÀ-bi-šú  la  É-ni  la  DU-ku-ni 

d
30 EN  GAL-u  a-šib  URU.KASKAL  a-na   

m
ma-ti-i,-DINGIR 

DUMU  [.MEŠ-šu]   GAL.MEŠ-šú  UN.  MEŠ  KUR-šú  SA  

HAR.ŠUB.BA-a   GIM  na-ha-lap-ti  li-hal-lip  EDIN  li-ir-pu-du  a-a  

TUK-šú-nu  re-e-mu 
(34)   

 

"
   

ا٠ٍللٛ ، ِللغ -ػللٛر ِٚؼللٗ ِللبد  ر١ٔللزارٞ ٍِلله -ػللٛر١٠ٓ ٌٍحللزة ثم١للبدح اػللٛر٢كا ك٘للت جلل١غ اإ

ٌٗ ط١ٓ، اٌظ١د اٌؼظ١ُ ، إلا  فؼظٝ دارارٗ ، لٛارٗ، ٚطبئمٟ ػزثبرٗ، ُٚ٘ ١ٌظٛا ثىبًِ ٚالئُٙ .... إ

ػلؼجٗ ثلالدٖ ٚوجلبرٖ ٚا٠ٍلٛ )ٚ(  اثٕبئلٗ –ِلبرغ  أْ ٠جؼً اٌجذاَ  ٠غطٟ اجظلبَِد٠ٕخ حزاْ ، اٌظبوٓ

  "ٌؼزا  ، ٚ ال ٠ىْٛ ٕ٘بن رحّخ لجٍُٙ..... أْ ١ٙ٠ّٛا فٟ أٚ اٌزدا  ٚػظٝ أ)ِضً( اٌؼجب ح 

ٖ -( اؽيْس اعش ؽيذّى )ؽْسٕ ٙا الولكّفٖ هؼبُذح               ق.م هيغ فوجيبسٗؼ    621-611 داى-آفي

Humbareš ؽبين اقل٘نNahšimarti   ّثخقيْؿ رؼ٘ي٘ي اثٌيَ     ّ عكبى الوولكيخ اٙؽيْسٗخ  ّٟدٍ أ

ّثؼيذ  ؽيوْيي ّل٘يًب للؼِيذ ػلئ ثبثيل،      –اؽْس ثبً٘جب    ّلً٘ب للؼِذ ػلٔ ث٠د آؽْس ّاثٌَ اٙفش ؽيوؼ  

ػلئ ؽيذح ثزغذٗيذ     قغين ييل  ألِيخ فيٖ ثي٠د الشافيذٗي     ٙالضٌبء ّروغ٘ذ اٟلَ اعشؽذّى ّثؾنْس عو٘غ ا

ؽيْسٗ٘ي ّعي٘ذ اليج٠د صين     ٚل ٝليَ اليش ٘ظ  ثبٝليَ اؽيْس ا   ءًأثيذ  الْٟء للولك اعشؽذّى ّاػي٠ء ؽيبًَ ،  

 هي هذٌٗخ ًٌْ٘ٓ :   ٝلَ ع٘ي فٖ ؽشاى يوب عبء فٖ الٌـ اٙرٖلِخ ّهٌِن اٙقغن ثبقٖ اأ

d
aš-šur AD DINGIR-MEŠ EN KUR.KUR ti-⸢tam⸢-[ma-a  

d
a-num 

d
EN.LÍL 

d
É.A MIN  

d
30 

d
šá-maš 

d
IM 

d
AMAR.UTU MIN  

d
AG 

d
PA.TÚG 

d
IB 

d
U.GUR MIN  

d
NIN.LÍL 

d
še-ru-u-a 

d
be-lit—DINGIR- 

MEŠ  MIN  
d
15 ša URU.NINA.KI 

d
15 ša URU.arba-ìl MIN DINGIR- 

MEŠ DÙ-šú-nu ša URU.ŠÀ—URU MIN    DINGIR-MEŠ DÙ-šú-nu ša 

URU.NINA.KI MIN  DINGIR-MEŠ DÙ-šú-nu ša URU.kal-ḫa MIN   

DINGIR-MEŠ DÙ-šú-nu ša URU.arba-ìl MIN  DINGIR-MEŠ DÙ-šú-

nu ša URU.kàl-zi MIN  DINGIR-MEŠ DÙ-šú-nu ša URU.KASKAL 

MIN. 
(35)
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ػّغ ،  اإلٌٗطٓ ،  اإل٠ٌٗب أٌٗ إلٌٗ ا١ًٍٔ  اإلٌٗ رٔٛ اإلٌٙخ ط١د اٌجالد ا٢ػٛر اثٛ ارٌٗ إللظُ اأ" 

ٌٗ إلٌٗ ١ًٍٕٔ ، اإلٌٗ ٔزوبي اإلٌٗ ،اٚراع ، اإلٌٗ ٔٛطىٛ ، اإل، اٌٗ ٔجٛ إلِزدٚخ ا اإلٌٗأدد ،  االٌٗ

 ٙخ ػؼزبر اٌؼبئدح ٌّد٠ٕخ ارثبئ١ًٌإلٌٙخ ػؼزبر اٌؼبئدح ٌّد٠ٕخ ١ٕٜٔٛ ، ااإلٌٗ ث١ذ ا٠ٍٟ إلػ١زٚا ، ا

ٌٙخ اٌؼبئدح ٌّد٠ٕخ ٢ٌٙخ اٌؼبئدح ٌّد٠ٕخ ١ٕٜٔٛ ج١ّغ ا٢اٌؼبئدح ٌّد٠ٕخ أبر ج١ّغ ا ا٢ٌٙخج١ّغ 

 ٌٙخ اٌؼبئدح ٌّد٠ٕخ حزاْ " ٢اٌؼبئدح ٌّد٠ٕخ وٍشٞ ج١ّغ  ا ا٢ٌٙخ١ّغ وٍصٛ ج

ّ فهقبد قبًًْ٘خ رخـ أؽْسٕ فٖ قنبٗب ٙفن٠ً ػي رلك فقذ ًظش الج٠ه الولكٖ ا 

ػول٘بد ث٘غ ّؽشاء فٖ الؼبفوخ اٟؽْسٗخ ًٌْ٘ٓ رزنوي ؽشّه عضا ٘خ هغؾهخ ثؾ  الٌبيل ،هٌِب 

 ع٘ي فٖ ؽشاى :  لٞلَ

man-nu  ša  ina-urkiš  u  ma-te-me  i-za-qu-pa-ni  GIL.MEŠ-u-ni  2 

MA.NA  KUG.UD  2MA.NA  KUG.GI  ina  bur-ki  
d
 NIN.GAL  GAR-

an 4 ANŠE.KUR.RA BABBAR.MEŠ ina KI.TA  
d
30  a-šib  URU. 

KASKAL  i-rak-kas
 (36)  

 

 6 فظلٛف ٠ىلزصز االرفلبق ٠ىظل  )اٚ(٠مل١ُ ػلىٜٛ  ِلبٞ ٚللذ أٚ فٟ أِٓ اٌذٞ فٟ اٌّظزمجً "   

احـلٕخ ث١ضلب  ػٕلد للدِٟ  االٌلٗ  خرثؼلأ)ٚ(  ٔ ىًَّ)طل١ٓ(ٔب ك٘ت فٟ حضلٓ االٌلٗ بِ 6،  ٔب فضخ بِ

  . "ط١ٓ اٌظبوٓ فٟ ِد٠ٕخ حزاْ 

ى اُو٘زِيب  أٟ إل  الضبليش قجيل الوي٠٘د ،    ٛلشغن هي ظِْس ؽشاى فٖ ّقذ ثبيش هي اػلٔ أّ

ّرليك  ‘اٟؽيْسٗخ ّالجبثل٘يخ الؾذٗضيخ     الؾقجخفٖ  ّٟع٘وبد ، ّ  قجل الو٠٘ٛل  اٛالكجشٓ ظِشد فٖ ا

 ُٟزوبم الولْا فٖ رلك الهزشح ثوذٌٗخ ؽشاى لقذع٘زِب ّلوْقؼِب الغغشافٖ.

اؽيكي( ػيبم   -ؽبس-فش هلْيِب )عيآّاف٘شا ّثؼذ عقْه الؼبفوخ اٟؽْسٗخ  ًٌْ٘ٓ  فٖ صهي          

ذٕ ّػجيشا هؼيب الئ ميهخ دعليخ ال٘غيشٓ ؽ٘يش        الكلي –ق.م ػٌذهب اعزويغ ػل٘يَ الزؾيبل  الو٘يذٕ      696

ؽيْسٗخ ّػغيكشّا قجبليخ ًٌ٘يْٓ هيذح ص٠صييخ اؽيِش اًزِيذ ثيبلِغْم ػلِ٘يب ًِّجيذ اهْالِييب           ٙالؼبفيوخ ا 

اؽيكي( اى ٗلقيٖ ًهغيَ فيٖ الٌ٘يشاى      -ؽيبس -ّفشثذ ػوب شُب ّهي صن رن ؽشقِب هوب اميش هلكِب) عي

ٌٗغْ هي رلك الوغضسح ِّٗشة ثبرغبٍ ؽيشاى  ى أاثلو الضبًٖ هي  -ؽْسآه٘ش ّٛروكي ا، ل٘وْد ؽشقب 

ٌُّيبا فيٖ ؽيشاى     ،ؽْسٗخ ّالزٖ رذاس هي قيجلِن ثؾيكل هجبؽيش   ٙالزٖ يبًذ ّاؽذح هي هؼبقل الذّلخ ا

عوؼذ ثقبٗيب فليْ  الغي٘ؼ اليزٕ اًغيؾت هؼيَ ًّقيت ًهغيَ هلكيب فيٖ ؽيشاى ّؽيبّ  اى ٗؼ٘يذ اهغيبد               

 ّ ب َ فيٖ الوٌيقيخ ثؾيكل فيبؿ هيي هليك       فيذق أاٟهجشاىْسٗخ اٟؽْسٗخ ّىلت الوغبػذح هي ؽلهب يَ 

ًهغيِن ّاًنيوبم   أيلجَ اٟ اى الغ٘ؼ الكليذٕ لين ٗوِلِين ييٖ ٗؼ٘يذّا رٌظي٘ن       لهقش ،ّثبلهؼل اعزغبثْا 

 691قيْٓ ػلئ ؽيبىل الهيشاد ػيبم      ٛػٌي  ّا ٛؽلهب ِن الِ٘ن ثل ػبعلِن فٖ هؼشيخ فبفلخ يبًيذ ا 
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ؼشييخ الزيٖ ؽغيوذ لقيبلؼ الغي٘ؼ      هقشُن فٖ ؽشاى ثؼيذ فغيبسرِن للو   ْىق.م ّثزلك فغش اٟؽْسٗ

ث٠فش -ًجْالولك  الكلذٕ ثق٘بدح 
(32)

  .
 
 

 

 : صبرّخاٌ

ٖ ؽيْسٗخ ًٌ٘يْٓ ثوذٌٗيخ ؽيشاى     ٙدساعيخ ػ٠قيخ الؼبفيوخ ا   ثؼيذ  ٗزج٘ي لٌب هيي        ّ  قجيل  ٛا أٛلي   في

 الو٠٘د ثؼل الؾقب   هٌِب : 

رقب  هيغ الويذى   فٖ أْٛسٗ٘ي ؽٙؽْسٗخ ًٌْ٘ٓ عبػذ اٙالوْقغ الغغشافٖ الوزو٘ض للؼبفوخ ا -9    

قبل٘ن الوؾ٘يخ ثِن ّهٌِب هْمْع الجؾش هذٌٗخ ؽشاى ؽ٘ش يبى للوْقغ الغغشافيٖ لِيزٍ الوذٌٗيخ     ّٛ ا

اصشٍ الجبسص فٖ ًؾيح الزغيبسح ّريْسُيب هٌيز اقيذم ػقيْسُب الزيٖ رشعيغ الئ ػقيش فغيش الغي٠ٟد            

قذ اعزضوش عيكبى ثي٠د اؽيْس هضاٗيب     ق.م، ّ 669ّؽزٔ عقْه ًٌْ٘ٓ ػلٔ ٗذ الجبثل٘٘ي ّالو٘ذٗ٘ي ػبم 

-199ؽيْسٕ الؾيذٗش )  ٙالؼقيش ا ّفبفيخ فيٖ   ُزا الوْقغ ًّؾييْا فيٖ هغيب  الزغيبسح ّاٟقزقيبد      

ق.م(،ؽ٘ش ّسدد افجبس ؽشاى فٖ الكض٘ش هي الؾْل٘يبد الولك٘يخ ّالٌقيْؿ ّالْصيب   الْ٘ه٘يخ      669

 ّغ٘شُب. و٠ثظعش فِ٘ب ثبلغلغ الهبفشح يبلايضش هي هشح ػلٔ اًِب الوذٌٗخ الزٖ ٗزب

ؽيْسٕ ليزلك ؽيشؿ    ٙؽيذٓ الشييب ض اٟقزقيبدٗخ الِبهيخ فيٖ ثٌيبء الوغزويغ ا       إيبًذ الزغبسح  -6      

ه٘ي الوقبلؼ الزغبسٗخ ػي ىشٗ  فزؼ هوشاد ّىشق رغبسٗخ هغ اٟقيبل٘ن  يػلٔ ر ْىالولْا اٟؽْسٗ

 قل٘ن ؽشاى ،ّػولْا ػلٔ ؽوبٗخ رلك اليشق .إّهٌِب  ، الوغبّسح

سٗخِيييب ٟٙف الغيييٌ٘ي ّهْقؼِيييب يى ؽيييشاى هذٌٗيييخ ػظ٘ويييخ ٗوزيييذ ر أصشٗيييخ ٛالزٌق٘جيييبد ا اصجزيييذ -3    

ؽيييْسٗ٘ي ، ٙييييذٗ٘ي ، الجيييبثل٘٘ي ، اٛالغغشافيييٖ اٟعيييزشار٘غٖ عؼلِيييب ُيييذفًب للغيييضّ ّاٟؽيييز٠  هيييي ا 

 ّالو٘ذٗ٘ي.....الخ.  

اًِب هذٌٗخ اثيشاُ٘ن  عبء فٖ الؼِذ القذٗن ، ُو٘خ ؽشاى هي الٌبؽ٘خ الذٌٗ٘خ فؾغت هبأفن٠ ػي  - 4    

ّ  قجييل ٛليي  اٛؽييْسٗ٘ي فييٖ اٙليئ عبًييت رلييك رؾظيئ ثوكبًييخ هِوييخ لييذٓ الولييْا اإػل٘ييَ الغيي٠م ، 

 لَ القوش . إلَ ع٘ي ٝوشيض الش ٘ظ  لؼجبدح اال الو٠٘د ثْفهِب

ؽييْسٗ٘ي ّٚثوْعيت الؾْل٘يبد الولك٘يخ ّالٌقيْؿ الززيبسٗيخ افيجؾذ ؽيشاى الوؼقيل اٟف٘يش ل          -5  

 ق.م ّثؼذ ؽقبس ؽشاى  لوذح عٌز٘ي عقيذ ث٘ذ الجبثل٘٘ي ّالو٘ذٗ٘ي . 669ًٌْ٘ٓ فٖ صٌبء عقْه أ
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