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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

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

 آخش انثحث

  ٌشرتط عهى انثاحث يشاعاج اجلىاَة انشكهٍح و االهرًاو تغاليح نغح

 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 ذُششأغرتجع عىاء َششخ و ذ

  ععاس أجىس انُشش يف ضىء الذعرًذ اجملهح يثذأ انرًىٌم انزاذً وحتذد

 انغائذج
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 توطئة

 علي ياسين الجبوري أ.د.
 رئيس هيأة التحرير

 
جامعة الموصل  -ثار ة اآليمكيصدر العدد الخامس من مجمة آثار الرافدين التابع ل

بحاث العممية المقدمة من اآلثاريين المتخصصين بمغات بالد لى تشجيع األالمجمة التي تيدف إ
وفق المعايير العممية. نقدم في ىذا العدد مجموعة متميزة من الرافدين وحضارتيا ونشرىا 

ثار بالد الرافدين وحضارتيا في عصورىا آساتذة يعممون في حقل أسيامات العممية كتبيا اإل
شورية وفترات الممتدة من االلف السادس قبل الميالد مرورا بالحضارات السومرية واألكدية واآل

ثارية آليو من معرفة إمية. نممل ان يجد القار  الكريم ما يصبو سالالحكم االجنبي ثم العصور اإل
ثارية التي تساعد في توعية االنسان وحضارية. ان نشر ىذه البحوث سيسيم في تعزيز الثقافة اآل

نسانية ودروس يفاد منيا االن ومستقبال، مع االخذ ثار والتراث، كما انيا ممك لإلىمية اآلمب
ثارنا من عمميات نيب واعمال حفر عشوائية وغير آالتي حمت ب بالحسبان اليجمة الشرسة

ثري اوال ومن ثم نيب محتوياتو وتيريبيا خارج العراق. الموقع األ مشروعة اسيمت في تشويو
ثار مدينتي نينوى والنمرود ومحتويات متحف الموصل كميا دليل قاطع عمى آما حل ب       ً وأخيرا  

شورية والتي امتدت لما يقرب من مى تدمير الحضارة اآلمدربة عممت عخفية ممنيجة و            وجود أيد  
 الف سنة قبل الميالد.  2000

في نشر منجزات تمك      ً دورا                                           ً ن يكون لمبحوث المقدمة والتي ستقدم مستقبال  أنممل 
القديم في مجال الكتابة والتدوين والقانون والفمك  األدنىثرىا في بمدان الشرق أالحضارات و 

 بكل مجاالتيا.  واآلدابوالتنجيم واليندسة والرياضيات والطب 
 االعداد القادمة ستنشر الكترونيا، وىذا ما يسيل التواصل بين ىيمة التحرير والباحثين 

 لييا. ن شاء اهلل. وستزود المجمة الباحثين بموقعيا الجديد وكيفية التقديم اإ
 

 ومن اهلل التوفيق
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 نعي 
                                                   ستاذ الدكتور عبد القادر عبد الجبار مصطفى الشيخمي  الراحل األ

5491  _9154 
 براهيم إأ.د. جابر خميل 

 جامعة الموصل  –كمية اآلثار 
 سبق رئيس هيأة اآلثار والتراث األ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

غادر الدكتور عبد القادر مطار بغداد الدولي  0207يمول أ 02في يوم الجمعة الموافق 
، يرافقو نجمو  تتعمق بالقمب في إحدى مشافييا فحوصات إلجراءمتوجيا الى مدينة اسطنبول بتركيا ، 

أنس . بعد إجراء الفحوصات الطبية قرر االطباء المختصين إجراء عممية جراحية كبرى في القمب . 
ونقل جثمانو إلى بغداد ووري  0207الثاني من تشرين االول  حياة فيايام معدودات فارق ال وبعد

 .  0207الثرى في مقبرة الكرخ االسالمية في السادس من تشرين االول 
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ن كان تفسيره ىو والفقد حالة مؤلمة ، والفراق ىاجس مرعب يبقى      ً                                   كامنا  في ذىن اإلنسان وا 
 انتقال من حياة زائمة إلى أخرى دائمة مستقرة . 

 (باب الشيخ )سم افي حي عريق من أحياء مدينة بغداد معروف ب 0723ولد الفقيد عام 
الذي فيو مرقده ومسجده  (الكيالني)نسبة إلى الشيخ الزاىد عبد القادر بن موسى بن عبداهلل الجيمي 

 الجامع . 
ثار عدىا بقسم اآلواإلعدادية في مدارس بغداد ثم التحق ب االبتدائيةمل المرحوم عبدالقادر دراستو كأ 

في االثار القديمة . وأىمتو شيادتو  البكالوريوسبجامعة بغداد وحصل عمى شيادة  اآلدابفي كمية 
ثار . ونسب بدرجة منقب آ (                ً ار والتراث حاليا  الييأة العامة لألث)ين في مديرية االثار العامة يلمتع

                                                                                           لمعمل في دائرة التحريات وحماية المواقع االثرية . والتحق يومئذ  بالمجان التي كانت تعد مؤلفين 
بغداد  - ثريةأطمس المواقع األ)و  (0752بغداد  - المواقع االثرية في العراق)ميمين ىما : كبيرين 
ً                                                . فضال  عن الواجبات االخرى المتعمقة بإجراء الكشوفات عمى (0754 مواطن االثار وتفقدىا من      

 جل حمايتيا من التجاوزات . حين آلخر ، من أ
رشحت مديرية االثار العامة يوميا المرحوم عبد القادر  0753ذار من سنة في بداية شير آ

ثرية التي كان يجرييا عالم االثار االمريكي روبرت ادمز االستاذ في ممثال عنيا في المسوحات األ
عة شيكاغو لممنطقة الواسعة المساحة الواقعة بين قضائي عفك في محافظة المعيد الشرقي بجام

ثاري لغاية النصف االول من شير القادسية والنعمانية في محافظة واسط واستمرت عمميات المسح اآل
االنيار  يس من العام نفسو . واليدف من ىذه المسوحات ىو استكمال الدراسات الخاصة بمجار ر ما

والتي كانت تروي المدن والقرى والحقول والبساتين في العصور القديمة ، والتي  ، ةوالجداول الدارس
 غدت في القرون المتأخرة الماضية شبو صحراوية .

في عام  روعو ىذا عمى مراحل . كانت االولىالجدير بالذكر أن االستاذ ادمز بدأ مشومن 
             ً                در قد أعد بحثا  قيما عن نتائج . وكان المرحوم عبدالقا 0753 في والثالثة 0751والثانية في  0746

. أما االستاذ ادمز فقد  47 – 40ص  (0755) 11لك المسح نشره في مجمة سومر المجمد ذ
عمال االثارية ىذه عالوة كانت األ( Heartland Cities , Chicago 1981) أصدر مؤلفو الشيير

التنقيب التي ، قد أكسبت الفقيد ميارة في التحري و رسوبي عمى أعمال المسوحات في منطقة السيل ال
ثار العراقية ، جعمتو يعقد العزم عمى إكمال تحصيمو العممي . فسافر رحمو تضطمع بيا مؤسسة اآل

طروحتو في ااهلل إلى المممكة المتحدة والتحق بجامعة كالسكو والتي منحتو شيادة الدكتوراه عن 
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الواقعين  (السيب وحداد)مرين ىما في تميين مشيورين بحوض سيل حالنصوص المسمارية المكتشفة 
 . م ق 0373 – 0222ن إلى العصر البابمي القديم في محافظة ديالى والعائدي

The Old Babylonian Tablets From ME – TURAN (Tell AL SIB and Tell 

HADAD) Univiersity of Glasgow June 1983 
ثار التي منحتو اجازة دراسية إلكمال إلى العراق والتحق بمؤسسة اآلعاد الدكتور عبدالقادر 

بن رشد اتحصيمو العممي . وبعد مدة غير طويمة وبناء عمى طمبو نقمت خدماتو إلى كمية التربية 
دائرة  بجامعة بغداد لتدريس تاريخ العراق والوطن العربي في العصور القديمة إال انو لم ينقطع عن

في  اآلدابثار بكمية كانت صالتو العممية مع قسم اآل العراقي وفي الوقت نفسوثار والمتحف اآل
                      ً       ً        ً                                               الجامعة ذاتيا ، محاضرا  ومشرفا  ومناقشا  لطمبة الدراسات العميا الماجستير والدكتوراه . 

لم يقتصر نشاطو العممي عمى كميتو بل كان يمبي دعوات الجامعات العراقية لمناقشة أطاريح 
اسات العميا وفي مقدمتيا جامعة الموصل . إذ تحمل أعباء السفر ومخاطره في أوقات طمبتيا في الدر 
نخبة  كتبتيا وسوعات الحضارية التينشير إلى جيود الفقيد في المشاركة في المكما  أمنية حرجة .

               ً                    والتي غدت مصدرا  لمطمبة والباحثين . ، من الباحثين العراقيين
ً   وفضال  ع ثاريين والمؤرخين في العراق فأصبح الفقيد العديد من اآللك فقد تخرج عمى يدي ن ذ   

 بعض تالميذه يقودون العممية التربوية في المدارس والجامعات العراقية . 
وفي جامعة بغداد يحق لنا أن  ثثار والتراومن خالل سنوات زمالتي مع الفقيد في ىيأة اآل

 دب والخمق الحسن . ثره وحسن شمائمو . فقد كان بحق حميد الشيم واألآنذكر م
 وترك عند عائمتو وزمالئو وأصدقائو ةخر اآل غادرنا المرحوم الدكتور عبدالقادر إلى عالم

ندعو اهلل تعالى أن يتغمده بواسع رحمتو ، وأن يسكنو محبيو لوعة الحزن وألم الفراق . ومعارفو و 
 أعمى فراديس الجنان . 

 
نا إليه راجعون نا هلل وا                            وا 
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بخ   في مقاطعة بلدانیةدراسة جغرافیة وتحقیقات  ُ  خ    َḫabḫu  في ضوء المصادر

  یةآلشور ا

  
  أ. د. عامر عبد اهللا الجمیلي

  جامعة الموصل -كلیة اآلثار 

Geographical Study and Urban Investigations in the 
Province of Ḫabḫu in the Light of Assyrian Sources  

Prof. Amer Abdullah Al-Jumaili 

 

Abstract 
The province of ḫabḫu is one of the vast provinces located on the 

northern border of Assyria. This province was frequently mentioned in 

many cuneiform sources from the Neo-Assyrian period. It was a strategic 

center and a linking area on the famous Assyrian Royal Road 

It was coveted by the two main powers in the ancient Near East: 

namely the Kingdoms of Urartu and Assyria، because its location on 

commercial roads، its major mineral production and horses breeding 

areas. 

The Extensions and Geographical Scope of the Province of ḫabḫu: 

From some of the Assyrian kings' annals، we conclude that this 

Assyrian province represents a border area for Assyria، extending from 

the Upper Zab River to the border with the Hittites، i.e. from the Zab 

River seemed to have been the province's eastern border، which included 

Alluba، modern Zakho. It extended westwards to the Hittite border in 

central Asia and Anatolia. This means it used to include: Ibin Omar 

Island in south-eastern Turkey، Zakho، Amadiyah، Alqush، Shikhan and 

Aqrah، with its center located in the town of Amadiyah. 

The scholar managed to discover and match many of the villages، 

towns and cities that were affiliated to this province، of those that 

remained unidentified by researchers، with local sites and archaeological 

hills at present. 

Keywords :          ة:            كلمات مفتاحی   

بخ   َ   ُ خ   ḫabḫu، مصادر سریانیة Syric sources، مسماریة  Cuneiform، 

 . Assyrian آشوري ،Mountain جبال



 ٢٠٢٠/  ٥الرافدین / المجلد مجلة آثار 

٩٨ 

          المقدمة:

بخ  مقاطعة عد ت ُ  خ    َḫabḫu  واقعة على التخوم الشمالیة لبالد الواسعة وال المقاطعاتمن

ضمن حمالت  ،وسیطي الشور العصر اآل ذ    ً                         كثیرا  في المصادر المسماریة من تذكر  إذ آشور،

        ً  شكل مركزا  ت تكان وقد آشور،یین المتتالیة على الجهات الشمالیة من بالد ور الملوك االش

  َّ  شر ي  –                        َّ   ي الشهیر والمعروف بـ (خر ان شور على الطریق الملكي اآل      ً رابطا           ً       ً  استراتیجیا  وموقعا  

ḫarrān - šarri()١(.  

                          رئیســیتین فـي المنطقــة آنــذاك               مـن قبــل قـوتین   ا         ً       ً                       كانـت مطمحــًا ومطمعـًا للســیطرة والسـیادة علیهــ ف

                الــى جانــب موقعهــا                              إنتــاج المعــادن وتربیــة الخیــول   ً             نظــرًا لشــهرتها فــي        آشــور،                     همــا: مملكــة اورارتــو و 

   . )٢ (             التجاري المهم

  šulman - ašarrid   د   ّ أشـرّ   -     شـلمان  ي     شـور         الملـك اآل                  اول األمر على لسان                حیث جاء ذكرها

     ً       تلمیحــًا (بــالد                        حمالتــه علـى تلــك المنطقـة      إحـدى ً  دًا    مخلــ   ،    ق.م)      ١٢٤٥-    ١٢٧٤      األول (   )      شلمنصـر (

               ً                    ویدرج لنا عددًا من البالد إذ یقول :  ،        ٕ                     خبخو) وٕان جاءت بصیغة اورارتو

ــه                                ورارتــو، فرفعــت یــدي متضــرعا الــى اإل                حكمــي تمــردت بــالد ا       بدایــة                 "فــي ذلــك الوقــت فــي       آشــور    ل

      بلدان    ي    ثمان                            حصونهم الجبلیة القویة وقهرت                               ّ العظام، وحركت جیوشي وذهبت ضدّ         واآللهة      سیدي، 

ـــع بـــالد                        وخمســـین مدینـــة واخـــذت ممتل      إحـــدى                 بقوتهـــا ... وفتحـــت                                 كـــاتهم غنـــائم واخضـــعت .. جمی

   )٣ (    ام"   أی                اورارتو في ثالثة 

               بـال) الثـاني فـي -    ناصـر -   آشـو(   لـي  پ أ-    ناصـر-    آشـور                              وذكـرت تلـك المـدن فـي حملـة الملـك  

ُ  َخــبُخ                                       القــرن التاســع ق.م علــى أنهــا تقــع ضــمن بــالد    َḫabḫu،    ویبــدو أنهــا تقــع فــي أقصــى المثلــث                              

    ِ                                         تیاحــِه لهــا فــي ثالثــة أیــام، حیــث كانــت مســألة األیــام  ج                      التركــي. وهــذا مــا یفســر ا-       اإلیرانــي-       العراقــي

                                                                                        الــثالث، مثــار جــدل بــین البــاحثین الــذین إعتقــدوا أن ألمنــاطق ألمــذكورة تقــع خــارج الحدودالعراقیــة، 

                                 ً  وداخل أراضي الدولة التركیة حالیًا.

        ) األول         تجالتبلیــــزر (  –  ا   ّ شــــرّ   أی  - ُ لُ  پ ا  -        ك تــــوكلتي                   ثانیــــة علــــى لســــان الملــــ               ثــــم یــــأتي ذكرهــــا

                                ثـم تـرد بعـد ذلـك فـي كتابـات خلیفتـه                                م) في موضعین من نصوصه الملكیة،  . ق      ١١١٥  -    ١٠٧٧ (

              الـذي یشـیر الـى                نیـراري الثـاني-                                              كاال، ویتواصل ذكرهـا بعـد ذلـك فـي كتابـات الملـك أدد-   بیل-    آشور

ً              حدود توسعه قائًال: "من الجانب  ُ               االخر من الـزاب األسـفل، بـالد اللومـو، بـالد خـبُخ، وزامـوءا حتـى                                                       

             ثــم فــي مــدونات    )٤ (                                                                  ممــرات بــالد نــامرو، بــالد قومــانو الواســعة حتــى بــالد میخــرو وســالوا واورارتــو"

ُ                           ِ  بـــال) الثـــاني، لیتكـــرر ذكُرهـــا بعـــد ذلـــك فـــي مـــدونات خلیفتـــِه -    ناصـــر-        لـــي (آشـــور پ ا-    ناصـــر-    آشـــور                       

                   د (شلمنصر) الثالث.    أشر -     شلمان
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٩٩ 

  

                                                                 خــر نقــرأ : "للمــرة الثالثــة تقــدمت نحــو بــالد نــائیري وقهــرت بلــدان نــائیري          الموضــع اآل     وفــي

ـــالد  ـــالد  tummu               الواســـعة مـــن ب ـــى ب ـــالد   . daiemu        ال ُ  َخـــبُخ          قهـــرت ب   َḫabḫu   وبـــالد     pateru  

                                           . وجاء ذكرها وذكر بعض القرى العائـدة لهـا فـي )٥(               خیول المسروجة"   ال                        واستلمت اتاوتهم، فرق من 

                                                                    بین حكام المقاطعات والقصـر اآلشـوري، وأتـت وثـائق بیوعـات العقـارات وتحدیـد                 الرسائل اآلشوریة 

   .)٦(                                حدود تلك العقارات كذلك على ذكرها

          ي الحـدیث    شـور                                            الخاصة باالسماء الشخصـیة العائـدة الـى العصـر اآل                كما ذكرت النصوص

ُ  العائد لبالد َخبُخ       الشخص      أي:   ،ḫabḫaia  ا   ای   خبخ   َ             ḫabḫu. ) ٧(   

          التسمیة: -

ُ  فیمــا مضــى كانــت تقــرأ صــیغة خــبُخ                            ḫabḫu   بصــیغة (كــور.تي              KUR.TI(  أنــه تــم      ، إال       

ــا پ                     تــرجیح قراءتهــا بصــیغة ( ــِخ  پ  ـ ِ  ـ  papḫi   ــا پ   أو ــُخ  پ  ـ ُ  ـ  papḫu( ،    وظهــرت فــي النصــوص بوغــاز كــوي                          

                                                           ویعتقــد المستشــرق واآلثــاري هیرتزفیلــد ان الكلمــة لیســت ذات مــدلول   babanḫi              بصــیغة بابــانخي 

ُ                وان كلمة بابُخ تعني الجبل في    ، س                         ویقصد بهم سكان جبال طورو    ،   یین          ّ تعني الجبلّ       أنها     ، بل     عرقي             

    .  )٨ (                                                    وهم سكان المنطقة المحصورة بین أرسانیا حتى بحیرة وان    ،                اللغة السوبارتیة

                       ناصـربال الثـاني وفـي ضـوء      آشور                                                    إال ان تحلیل الشواهد النصیة الواردة فـي حولیـات الملـك 

                                        نــه یمكـــن تحدیـــدها بالمنطقــة المعروفـــة الیـــوم       انه فإ                          الجغرافیــة التـــي ذكـــرت علــى لســـ              أســماء المواقـــع 

    .  )٩ (    راني ی  األ  -      التركي  –                                      بسهل السندي الممتد حتى المثلث العراقي 

                                                                             كمــا یســتدل مــن الرســائل اإلداریــة والمخاطبــات الرســمیة الــى ملــوك الســاللة الســرجونیة ان 

ُ  مقاطعة خبُخ           ḫabḫu   باشـر بداللـة انهـا      ي الم    شـور        لحكـم اآل                           المقاطعات الرئیسـة التابعـة ل      إحدى   من                

  .   )١٠ (                               لم ترد ضمن حمالت ملوك هذه الساللة

َ                                  وفي الحقب الساسانیة التـي سـبقت اإلسـالم أطلـَق علـى موقـع هـذه المقاطعـة تسـمیات مثـل                                          

                                                                 وكانــت لهــاتین التســمیتین صــلة بــالتراث اآلرامــي، حیــث تعنــي األولــى المعقــد    ،              داســن وبیــث طــوري

                المعقـــدة والصـــعبة                               طوبوغرافیـــة المنطقـــة وتضاریســـها     بســـبب                       وقـــد جـــاءت هـــذه التســـمیة   ؛      والصـــعب

                في تلك األزمان.        األشداء      أنها   وسك

             وال یـزال یطلـق    ،           : بـالد الجبـل     وتعنـي       آرامیـة   –   یة      آشـور      خـرى  األ                       أما تسمیة بیث طوري فهي 

             ناس الجبال.     أي:                اسم "ناشي طورا"    ،                        المسیحیین في شمال العراق       ثوریین     ا اآل  ای      على بق

                                                      التخــوم التــي التقــت علیهــا تلــك االمبراطوریــات التــي عاشــت فــي    ،                    وقــد شــكلت هــذه المنــاطق

   أو                                                            كمــا عرفــت هــذه المنــاطق فــي العصــور المتــأخرة بجنــوب بــالد األناضــول   ،                 بــالد الشــرقي القــدیم



 ٢٠٢٠/  ٥الرافدین / المجلد مجلة آثار 
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                     وخضــعت مناطقهــا لســیادة    ،                                       وهــي تمثــل حــوض منــابع الــزاب الكبیــر الشــمالي   ،               كوردســتان الوســطى

             االورارتیین.           والحثیین و                        یین ثم للمالك الحوریین     شور   اآل

       احتفظـــت       أنهـــا     ، إال                            ق.م خضـــعت ممتلكـــاتهم للمیـــدیین     ٦١٢        یین ســـنة     شـــور             وبعـــد ســـقوط اآل

                  أن تــأثیر المیــدیین    إال                                                   واســتمرت تــأثیرات بالدهــم حتــى بعــد زوال امبراطــوریتهم.   ي    شــور   اآل       باســمها 

        لــم تحــدث    ،          الدیــة األولــى ی                                                           واالورارتیــین تنامــت فــي حقــب مــا قبــل المــیالد. وفــي مطلــع القــرون الم

            ولــم تكــن تلــك    ،                                                     باســتثناء اتســاع التــأثیرات االغریقیــة ثــم المســیحیة الشــرقیة   ،                    تغییــرات سیاســیة كبیــرة

   .   خرى  األ                                          ا المعتقدات المجوسیة والزرادشتیة والوثنیة   ای     مع بق   ،                        المناطق بمنأى عن التحوالت

       ا تبدو    وهن   ،                                                                  وعرفت هذه المنطقة في الحقب والعصور اإلسالمیة بصیغة (الزوزان والهكار)

                        لـزوزان مســتمدة مـن الكلمــة                              فعلــى سـبیل المثــال كانـت تســمیة ا   ،            واضـحة فــي ذلـك         اآلرامیــة          التـأثیرات 

             واألرمنـي باسـم          واآلرامي       كوردي                   ا سرت إلى التراث ال    ومنه   ،         : المراعي     وتعني              القدیمة كوزان          اآلرامیة

                                  فدخلت مفرداتهم وأصبحت من لغتهم.    ،       الزوزان

                                     وذات صــلة بــالمفردات الزراعیــة التــي لهــا             ترك الســامي       مــن المشــ   ،   خــرى  األ               أمــا الهكــار فهــي 

                                 بمعنـــى: العمـــال الـــزراعیین والفالحـــین    ، )١١ (             ٌ      ّ   ن مصـــدرها مـــأخوٌذ مـــن أّكـــار       ، حیـــث إ             عالقــة بالزراعـــة

َ                    وقـــد ظلـــت كلمـــة األكـــَرة لصـــیقة بأهـــل الــــبالد    ،  ار ّ ّكـــ      َ اري وهَ  ّ ّكـــ                 َ ومنهـــا جـــاءت كلمـــة هَ    ،        بشـــكل عـــام                 

           فاطلقــت علــى    ،                   العــاملین فــي الزراعــة   :        لتــي تعنــي        االنبــاط ا   أو                      مثلمــا كانــت كلمــة نــبط   ،       األصــلیین

   . )١٢ (                          في الحقب اإلسالمیة المتقدمة    ،                                         ساكني البالد المسیحیین في حقب ما قبل اإلسالم

ُ  الجغرافي لمقاطعة َخبُخ                   االمتدادات والنطاق  -   َ                  ḫabḫu:  

ّ     یســــتدّل علــــى    یة    شــــور                              تحلیــــل بعــــض الحولیــــات الملكیــــة اآل         عــــن طریــــق                  أن هــــذه المقاطعــــة      

                                  تمتــــد مــــن نهــــر الــــزاب األعلــــى حتــــى حــــدود   إذ        آشــــور،   الد   لــــب                         یة تمثــــل المنطقــــة الحدودیــــة     شــــور   اآل

        (اللوبــــا           التــــي ضــــمت                              الحــــدود الشــــرقیة لتلــــك المقاطعــــة     یمثــــل              أن نهــــر الــــزاب      أي:   ،           بــــالد الحثیــــین

alluba  –   تخــوم بــالد الحثیــین فــي أواســط آســیا                       ت تمتــد إلــى الغــرب حتــى    وكانــ   ،    ً  حالیــًا)  -     زاخــو                               

    ً                                             حالیًا مناطق: آمد (دیار بكـر) وجزیـرة بـن عمـر ومنـاطق    ا             تدخل في نطاقه   :  أي              وبالد األناضول. 

 ّ                                                                                هّكاري: وهلمون وجیرامون وتیاري وصالبكان وزیـري ونیـزان ومـار سـاور ووالطـو و دز وجـولمرك 

                                                                           ثــم منــاطق جیلــو وبــاز وتخومــا وكــوار وشــمدینان وتركــوار ومركــوار والمنــاطق المتاخمــة    ،     وخوشــب

ـــه  ـــزاب الكبیـــر فـــي جهات                                                                              لألذربیجـــان فـــي جنـــوب شـــرقي تركیـــا ونیـــروه وریكـــان ومنـــاطق ضـــفتي ال

                        ٕ   إلــى راونـــدوز قــرب أربیـــل، وٕان                                                          ً  الشــمالیة وســهل زاخـــو والعمادیــة وألقـــوش والشــیخان وعقــرة امتـــدادًا 

                                                         لسندي التابع لقضاء زاخو في محافظة دهوك في شمالي العراق.        هو سهل ا       مركزها 
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                   مـا یعـرف الیـوم باسـم  ب                              ن مركـز تلـك المقاطعـة ربمـا تمثـل  أ                        الباحثـة رافـدة قـراه داغـي   ح    ّ ترجّ   و 

   ،                                                             قریـــــــــة (صـــــــــلكه خـــــــــبخ) التـــــــــي تقـــــــــع جنـــــــــوب شـــــــــرق قصـــــــــبة بیـــــــــداغ جنـــــــــوب نهـــــــــر الخـــــــــابور

   . )١٣ (       العراق                                                        إلى الجنوب الغربي من قضاء زاخو في محافظة دهوك في شمالي 

ُ                    ن مـــن یضـــع بـــالد خـــبُخ فـــي المنطقـــة الواقعـــة           ومـــن البـــاحثی                         وراء جبـــال جـــودي داغ داخـــل                  

-    ١٠٧٤         بیل كـاال (      آشور  ي     شور              حمالت الملك اآل      إحدى   في     ً ضاً   أی      وذكرت    . )١٤ (               األراضي التركیة 

      نـــراري   -     : أدد ي    شـــور   اآل                               كمـــا جـــاء ذكرهـــا فـــي كتابـــات الملـــك  .  )١٥ (                    ق.م) علـــى بـــالد اورارتـــو      ١٠٥٧

ُ  على بالد بازو ویشیر إلى وقوعها في مقاطعة خبُخ      ً              عرضًا من خالل حملته       الثاني                                            ḫabḫu) ١٦( .   

            ي من مقاطعة     شور                                            ناصربال الثاني عملیة تقدمه على رأس الجیش اآل      آشور           ویصف الملك 

ّ    ُكّروري  ُ  kirruri  –   إلـى مقاطعـة َخـبُخ   –             ً  سهل حریر حالیًا  ُ   َ            ḫabḫu   بقولـه: "تحركـت مـن مقاطعـة                        

ّ                  (ُكّروري) ودخلت الممر  ُ  ) إلى داخل مقاطعة (خبُخ)ḫulun             مدینة (خولون             المؤدي الى ُ          استولیت    ،                     

   ،mitqia       میتقیـا    ،sabidi       سـابیدي    ،ništun       نیشـتون    ،ḫataru      ختارو    ،ḫattu             على مدن: ختو 

ُ          خبُخ الموجودة     بالد    مدن    ،ḫaluna      خلونا    ،tela    تیال    ،arsania        ارسانیا                بین جبال اوسو          الواقعة    

usu،    اروا     arua،    ارادي      aradi   "١٧ (               الجبال الوعرة( .   

       مســـمیات    ة                        كـــانوا دقیقـــین فمیـــزوا أربعـــ   ،                                       والالفـــت فـــي األمـــر أن كتبـــة النصـــوص المســـماریة

   :    منها   ،                      وتقسیمات لهذه المقاطعة

ُ   َخبُخ ( - ١   َḫabḫuالعراق.   ي                 بمحافظة دهوك شمال                                         ): مركزها الیوم سهل السندي في قضاء زاخو         

ِ   َخبُخ َش بیتاِن ( - ٢      َ   ُ   َḫabḫu šá- bitāni 1 :(   بالد خبُخ ال    ُ                               مركزها الیـوم اقلـیم بـرواري بـاال        داخلیة       

   .    دهوك        بمحافظة 

ِ   َخــبُخ َش بیتــاِن ( - ٣      َ   ُ   َḫabḫu šá- bitāni 2 أربیــل                                     ): مركزهــا الیــوم قضــاء راونــدوز بمحافظــة       

         العراق.   ي    شمال

ُ   َ َخـبُخ َش  - ٤ ُ                                َخـبُخ المواجهـة لـبالد الحثیـین: مركزهـا      أي:   ): ḫabḫu šá- pan ḫatti (  ّ  تّـي     ــان خ پَ     َ

  . )١٨ (                                   ظر خارطة جامعة هلسنكي في ختام البحث    ، تن                   اري جنوب شرقي تركیا ّ كّ        َ اقلیم هَ 

ُ  في مقاطعة خبُخ                   الموارد الطبیعیة -             ḫabḫu) ١٩( :   

ُ  مقاطعــة خــبُخ   ُ    ُعرفــت          ḫabḫu   بغناهــا فــي العدیــد مــن المــوارد الطبیعیــة واالقتصــادیة، جــاء                                                     

                                                      یة التي اشارت الى اسهامات تلك المقاطعـة فـي میـدان إنتـاج     شور                           ذلك في العدید من النصوص اآل

ـــام والمعـــادن والحجـــارة وغیرهـــا      العســـل  ُ   مقاطعـــة خـــبُخ ب        أشـــتهرت    فقـــد    ،                                        واألخشـــاب واألغن     مـــن      أنهـــا         

               یقـول: "انـا شـمش                                 هو حاكم مقاطعـة سـاللة سـوخو ومـاري     فها   ،                              المصادر الرئیسة في إنتاج العسل

                                 جلبت النحل التي تجمع العسل والتي    ،                  [على اواسط الفرات]                حاكم سوخو وماري    ،   أصر  –    ریش   –
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  ḫubḫa                                      إلــى بــالد ســوخو. لقــد جلبتهــا مــن جبــال خبخــا     هــا    یجلب   أو               الملــوك آبــائي    مــن   ً اً   أیــ        لــم یرهــا 

                                 خرائــب سـور جرعـة) علـى الضـفة الیســرى  (  gabbaru-ibni     ابنـي   -   ّ   ــاّبارو گ                 ووضـعتها فـي مدینـة 

                               وا الشمع والعسل. وأنا أعرف كیـف        لقد جمع   ) )٢٠ (                    ـلیعة جنوب شرقي عانة گ                       لنهر الفرات قبالة موقع 

            شـــخص یـــأتي فـــي    :     اي أي                                    شـــمع وكـــذلك یعـــرف البســـتانیون ولیســـأل ســـو                     قـــوم بفـــرز العســـل عـــن ال أ

                  أوصر حاكم سـوخو قـد   –    ریش   –                                            ً         المستقبل الرجال المسنین في البالد ان كان صحیحًا أن شمش 

   . )٢١ (                 جلب النحل أم ال؟" 

    جـاء      حیـث   ،                                        ُ مـن الثـروات الحیوانیـة التـي اشـتهرت بهـا خـبخُ      خرى  األ   هي         األغنام         كما كانت 

               یة الخاصــــة بــــذكر     شـــور                     فــــي النصـــوص اإلداریــــة اآل  ḫubḫa     خبخـــا                          ذكـــر األغنــــام المعروفـــة باســــم 

                       موطنهــــا األصــــلي فــــي الجبــــال                                                     أصــــناف األغنــــام ومناطقهــــا، إذ یــــرجح ان هــــذا االســــم نســــبة الــــى 

                                                                           وقــد أربــك ذلــك بعــض البــاحثین فــي دراســتهم الجغرافیــة القدیمــة عنــدما افترضــوا ان كــل    ،        الشــمالیة

َ            ه أغنام َخبَخ البد من أنه          كان ذكر فی م   َ َ  كان في منطقة َخبَخ              َ              ) ٢٢( .   

                     التـي ذكـرت قـرى وبلـدات            التاریخیـة                           المسماریة واألدلـة االثاریـة و                      وباالعتماد على النصوص 

ً        ســـواًء مـــا تـــم    ،                                              فإننـــا ســـنتطرق بشـــيء مـــن التفضـــیل عـــن كـــل تلـــك المواضـــع   ،                  تتبـــع لهـــذه المقاطعـــة    

   أو      تــالل   أو                    مواقــع محلیــة حدیثــة              تهــا الیــوم مــع        مــن مطابق           ذین تمكنــوا                  ن قبــل البــاحثین الــ مــ        تحدیــدها 

                  والتــي تمكــن الباحــث    ،                          ة والتــي بقیــت مجهولــة الموقــع     معلومــ                  تلــك المواضــع غیــر ال     ، أو            خرائــب أثریــة

                          ومصادر لم ینتبه الكثیـر مـن    ،   ً                              نادًا لمعطیات تمكن من الوصول الیها                        من تحدید مواقع بعضها است

                                 فأغفلوهــا وكــان مــن بینهــا العدیــد مــن    ،           ً لهــا اهتمامــاً        العالقــة                   یعــر البــاحثون ذوو     ولــم   ،            الدارســین لهــا

          ا البحث. ی ا                                                 والجغرافیة السریانیة والعربیة وهو ما سیتبین في ثن           التاریخیة        المصادر 

                           ومن بین هذه القرى والمدن:

  :parisu      اریسو ـ  پ   - ١

                 فـي معـرض حدیثـة عـن    ،                        الملك (تكالتبلیزر) الثالـث           في حولیات           ورد ذكرها            مدینة محصنة 

     التــي   ulluba        ّ     منطقــة اوّلوبــا                     رارتیــین قبــل اكتســاحه    الو  ل            كانــت تابعــة               حمالتــه علــى حصــون       إحــدى

                 تقــع خلــف جبــال نــال       أنهــا                         ویصــف الــنص هــذه الحصــون علــى    ،   ً      ً             ُ جــزءًا عائــدًا لمقاطعــة خــبخُ      كانــت 

nal) ٢٣( .   

                                                                               جاء ذكر هـذه البلـدة فـي المصـدرین السـریانیین المعـروفین بــ (تـأریخ الرهـاوي المجهـول)     إذ

      عـائش)    أو                                     ً أتي: "بعد وفاة البطریرك یوحنا (حیاً  ی  ا                         إذ نقرأ في المصدر األول م   ،               و(ذخیرة األذهان)

                          وكــان اثناســیوس اســقف شمیشــاط    ،                                             اجتمــع االســاقفة فــي دیــر بــاریس فــي منطقــة حصــن منصــور



ُ  دراسة جغرافیة وتحقیقات بلدانیة في مقاطعة خ بخ     َ                                          ḫabḫu      أ. د. عامر عبد اهللا الجمیلي  

                            في ضوء المصادر اآلشوریة                             
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                                                    وقد رتب األمـر مـع االسـاقفة واختطـف البطریركیـة بصـورة غیـر    ،                بارز بین االساقفة           وصمحا هو ال

   . )٢٤ (  م"    ١٠٦٣                                       السیما أنه رسم مرتین... وكانت وفاته سنة    ،            علیه بالالئمة   ا      وأنحو    ،     شرعیة

                                        نصــــري فــــي "ذخیــــرة األذهــــان" أن اثناســــیوس اســــقف                              فــــي حــــین نقــــرأ فــــي كتابــــات الباحــــث 

                    كــان اثناســیوس هــذا قــد   و    ،                                      تبــوأ الكرســي البطریركــي بعــد یوحنــا التاســع   ، ش  ای                 شمیشــاط المعــروف بعــ

                                                     فاجتمع االساقفة في آمد (دیار بكر) واختاروه بطریركا في    ،                    قام في دیر مار هارون            ترك كرسیه وأ

   ،                          بــه اســاقفة الســریان الشــرقیون           َ ، ولــم یــرَض  م    ١٠٥٨                                  دیــر فــاریس الواقــع فــي حصــن منصــور ســنة 

   م.     ١٠٥٩                                         شـوع الكاتـب ألسـرار یوحنـا برشوشـن ورسـموه سـنة   أی   رو                             فاجتمع عدد منهم فـي آمـد واختـا

     . )٢٥ (                                            وعلى ذلك اعیدت رسامة اثناسیوس للمرة الثانیة 

                            یـدفع الباحـث إلـى مطابقتهـا مـع                                                    كل ذلك الوصـف التـأریخي والواقـع الجغرافـي لـذلك السـرد، 

      لوجــود                                                                           بلــدة فــاریس الواقعــة فــي منطقــة حصــن منصــور قــرب آمــد (دیــار بكــر) جنــوب شــرقي تركیــا

                          تقارب لفظي بین االسمین.

  :kapar-diqarat       دیقارت -  ـر َ َپ   َ و َكـ   dur-pariki       ـاریكي  پ  -   دور   - ٢

             ي الحـــدیث عثـــر     شـــور                  فـــي نـــص مـــن العصـــر اآل      ذكـــرت  dur-pariki       ــــاریكي  پ-         مدینـــة دور

ـــًا بأســـماء مـــدن واشـــخاص و         ، یتضـــمن  )٢٦ (             علیـــه فـــي نمـــرود    أو           المســـتلمة                 كمیـــات مـــن الحبـــوب   ً                      ثبت

            كانـت موجـودة      خرى  األ              ـاریكي والمدن  پ-     ن دور                          أو مرسلة الیها، ومن هنا فإ                    مجلوبة اما من نینوى   ال

       ، كلكــــل eššu   شــــو   إی                                                  ح فــــي منطقــــة واحــــدة، وهــــذه المــــدن المــــذكورة فــــي الــــنص هــــي:         علــــى األرجــــ

gulgulدیقــــــارت -  ـــــــر َ َپ  َ  ، َكــــــ       kapar-diqaratنخــــــل -     ، مخـــــو    muḫḫu-naḫli، ) فضــــــال عــــــن    )٢٧       

   أو                           مصــادر ذات العالقــة لــم تشــخص       ع ان ال    ، ومــ )٢٨ (                   ) تــل بــیال قــرب بعشــیقةšibaniba          (شــیبانیبا 

ــا تمكنــا مــن تمییــز    إال                     ، الــواردة فــي الــنص،   خــرى  األ                        موقــع هــذه المدینــة والمــدن       تفتــرض        إحــدى                    انن

-  ـــر پ   (كـــ     مثــل      منهــا      أخــرى                   فــي تشــخیص مواقــع مــدن                                          المــدن الــواردة فــي الــنص والتــي كانــت مفتاحــا

                                       المصـــادر الســـریانیة وهـــو كتـــاب (تـــاریخ یوســـف       إحـــدى        وردت فـــي     إذ   )، kapar-diqart       دیقـــارت 

          مــن الصــیغة                             ً المــیالدي بصــیغة مقاربــة نســیباً                                           ا) لمؤلفــه یوحنــا بــن كلــدون مــن القــرن العاشــر ی ا    بوســن

          داة الصــلة  أ                    قریــة القبــور بعــد حــذف         وتعنــي:  ،    )٢٩ (                         قــورا) ضــمن رســتاق عــین ببــل-       یة (كفــر    شــور   اآل

  ،        اآلرامیـــة                  ي الحـــدیث مـــن القـــرى     شـــور  آل                كانـــت منـــذ العصـــر ا      أنهـــا          حیـــث یبـــدو    )،di    (دي          اآلرامیـــة

      تحقیـق                   وهـو مادفعنـا نحـو ال  .                                 مال شـرقي العمادیـة فـي محافظـة دهـوك                          وتعرف حالیا (قاروا) وتقع شـ

       )، لـذا dur                              )، بداللة السابقة اللفظیة (دور dur-pariki       ـاریكي  پ  -    (دور     قلعة    أو             موضع مدینة   في 

                                 ن هــذه المــرة بالمصــادر العربیــة الــى             ولــى، مســتعینی                                       كــان علینــا البحــث عنهــا فــي محــیط المدینــة األ

            مدینــة شــبیهة               فــي مؤلفاتهمــا،                                  یــورد لنــا یــاقوت الحمــوي وابــن االثیــر                             جانــب المصــادر الســریانیة، إذ

         معــروف أن         إذ مــن ال   ، )٣٠ (                                          ي وبصــیغ متعــددة فتــارة تــأتي بصــیغة (قلعــة فــرح)    شــور     ً           نســبیًا بــاللفظ اآل
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                                                                                       حرف الفاء العربي في علم الصوتیات وفقـه اللغـة یقابلـه فـي أغلـب اللغـات السـامیة ومنهـا األكدیـة 

                                              ّ   وكـــذا األمـــر ذاتـــه یصـــدق علـــى حرفـــي الكـــاف والخـــاء المـــرّكخ    ، )  p   پ                    حـــرف البـــاء المهمـــوس ( 

              كمـا تـرد بصـیغة    ، )٣١ ( )                                                            حكیم/حاخام، حكمة/حخمـة، ملـك / ملـخ، هلـك/هلخ، أكل/أوخیـل، وغیرهـا (

            (خرابـة بــرخ)                  مطابقتهـا مــع موقـع           فباألمكـان   ،                 مــا تقـدم مـن معطیــات      ً   اسـتنادًا ل    ، و  )٣٢ (      رخـو) ب   أو       (بـرخ

                            یقع نصفها في العراق، والنصف    )٣٣ (         قضاء زاخو                في ناحیة السندي/                    قریة (برخ) الحالیة          األثریة في 

   .    ١٩٢٤                                               اآلخر في تركیا بعد ترسیم الحدود بین البلدین عام 

  :subnat       سوبناط  - ٣

     ً         البــــًا مــــا یشــــار  وغ    یة    شــــور                             مــــن موضــــع فــــي كتابــــات الملكیــــة اآل             ذكــــره فــــي أكثــــر         نهــــر ورد 

              بحـدود جبـل طـور        ویـرجح                   مـن الجبهـة الشـمالیة    ي    شـور          النفـوذ اآل         امتـدادات           یمثـل حـدود       وصفه      الیه ب

                                 علــى ســبیل المثــال، ال الحصــر فــي نصــوص         حیــث جــاء    )٣٤ (                                  عابــدین علــى الحــدود العراقیــة التركیــة

                                  اذ یذكر الملك االول: "زحفت الى بالد    ،            ر بال الثاني        آشور ناص                ینورتا الثاني و  ن  -          ین: توكلتي    لملك ا

ُ            ، عبـــرُت جبــال كاشـــیا  subnat       ســـوبناط             ... عنـــد نهـــر    )٣٥ (      نــائیري                          ري (جبـــال طـــور عابـــدین) الـــى      

                بیـت زمــاني (دیــار             صـاحب مدینــة  ammi-bala    بــاال -         ّ  ، مدینـة اّمــي  patiškun        اتیشــكون  پ      مدینـة 

ُ                       بعد إتمام عملیاته على بالد خبُخ حیث یصف نفسـه بمجموعـة        لثاني                 فیما یذكر الملك ا  و    )٣٦ (      بكر)                             

                              ِ                                             ً  أوصــاف ، ثــم یشــیر الــى حــدود مملكتــِه ألتــي شــملت مســاحة شاســعة بضــمنها أراضــي تقــع حالیــًا 

              و (وفـي نـص اخـر                                                      : "الذي غزا البالد من منبع نهر سوبناط حتـى قلـب بـالد نیربـ   )٣٧ (           شمال العراق

                    حتى بالد اورارتو). 

    بق  طـــا      بینمـــا    )٣٨ (                      نـــه (صـــبنا) فـــي العمادیـــة  پ                 ن إحســـان مـــع نهـــر ســـو ا ڤ                 ویطابقـــه الباحـــث كـــو

             الموقـع االثـري    مـع                    هـذا النهـر والموقـع                                الباحث افرام عیسى یوسـف السـناطي                   بعض الباحثین أمثال 

         ، وأیدتــه                         زاخـو علـى الحــدود مـع تركیـا                            العائــدة لناحیـة السـندي/ قضــاء       سـناط     قریـة                (قلعـة سـناط) فــي 

   )٣٩ (                                في ذلك الباحثة رافدة قره داغي 

   :ḫarku     خركو  - ٤

     ق.م)       ١٠٥٧-    ١٠٧٤     كــاال (-   بیــل-    آشــور  ي     شــور              حمــالت الملــك اآل      إحــدى  ي  فــ      وردت    بــالد 

       ً                   واسـتنادًا لصـدى االسـم القـدیم    ، )٤٠ (     القـرى        الى هـذه                  بالطریق المؤدیة       ّ نه مرّ  أ      ذاكرا                 على بالد اورارتو 

                                                الباحثة رافدة قره داغي مطابقتهـا مـع قصـبة (هـوركي)    ح                               ّ غة المحلیة والواقع الجغرافي ترجّ        في الصی

             ً                           واسـتطردت قائلـًة بـأن تسـمیة عشـیرة (الهركـي)    ،    دهـوك          فـي محافظـة    ،    ً                     حالیًا فـي ناحیـة بـرواري بـاال

   . )٤١ (                                                            استمرار وتقلید مستمد من تسمیة تلك المنطقة الجغرافیة القدیمة    إال                       في تلك المناطق ما هي
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  :qurdê      قوردي    - ٥

   ، )٤٢ (                             ُ تشـیر إلـى وقوعهـا فـي مقاطعـة خـبخُ      التـي                    مسماري من النمرود       في نص           مدینة وردت 

                                     علـى الضـفة الشـرقیة لنهـر دجلـة فـي جزیـرة         بـاقردي     قریـة                      للباحث بمطابقتها مع           االسم توحي      هیأة  و 

            لوجــود تقــارب    )٤٣ (                    (آزخ حالیــا أو إیــدل)                                                  بــن عمــر جنــوب شــرق تركیــا وقبالتهــا قریــة تســمى بازبــدي

                  لفظي بین األسمین.

   :adaru      أدارو  - ٦

  )  ١                                                         فــي عقــد بیــع مجموعــة عقــارات حیــث نقــرأ مــا یــأتي: "عقــار مســاحته (                مدینــة ورد ذكرهــا 

ّ     هكتــار بجــوار طریــق وادي اّســیتي                         issiti وبجــوار الطریــق المؤدیــة الــى مدینــة أداري ،                                        adari" ) ٤٤(   

    آمد   amedi                  تقع في الطریق إلى       أنها                        ویشیر النص المسماري إلى    ،        ي الحدیث    شور            من العصر اآل

         یــة (كــورا    قر    أو                أدري) قــرب زاخــو   -                        ولعلهــا قریــة (بیــداري/ بیــت                 ُ العائــدة الــى خــبخُ    و   ،          (دیــار بكــر)

              شمال العراق.                       دیري) قرب العمادیة في

  :ḫarmasaَ       َخرماسا  - ٧

       فــي ســنة           ) الثالــث      شلمنصــر (       اشــرید-     شــلمان   ي    شــور                 فــي حملــة للملــك اآل           جــاء ذكرهــا      مدینــة 

   )٤٥ (                                                  علــى المنــاطق الجبلیــة فــي ســهل حریــر وعقــرة وشــرقي دجلــة   ،   ق.م     ٨٥٨               حكمــه األولــى عــام 

   ،                                                                                  وســاقها ضــمن سلســلة مــن المــدن والقــرى التــي تقــع الیــوم بــین راونــدوز وعقــرة وبعشــیقة والشــیخان

   ـــو  گ    و(خــر   )٤٦ (                                     ) التــي طوبقــت مــع راونــدوز شــمالي أربیــلaridu                             ومنهــا علــى ســبیل المثــال (اریــدو 

ḫarguكمـا جـاء    ، )٤٧ (                          مع قریـة (خرجـاوه) جنـوب عقـرة      حراق                    من قبل الباحث امیر              ) التي طوبقت        

                                                                                  ذكرهــا فــي المصــادر الســریانیة ومنهــا كتــاب الرؤســاء لتومــا المرجــي بصــیغة (نهــرمش) عنــد ذكــره 

                                     ومنهـا اتیـان امـرأة الیـه مریضـة وموسوســة    ،                                              لواقعـة عجائـب وكرامـات القـدیس والطوبـاوي قفریــانوس

  . )٤٨ (        الشیطان                                               فقرأ علیها تراتیل فتحررت بقوة الرب من وسوسات

                 لوجـود تطـابق نسـبي    ،                                                           وطابقها الباحث جولیان رید مع قریة (هیرماشـي/ هرماسـي) الحالیـة

                                                                                     فــي التســمیة القدیمــة والمحلیــة الحدیثــة وهــذه القریــة تقــع فــي منطقــة بــرواري جیــر والمــزوري ضــمن 

   . )٤٩ (                        غیر بعیدة عن بلدة أتروش   ،             مناطق الشیخان

   :amadani        أماداني  - ٨

      ً                        وتحدیدًا فـي نصـوص الملـك (تـوكلتي    ،        ي الوسیط    شور         العصر اآل                ة وردت في نصوص ن   مدی

                                                   ق.م) وساقها ضمن المدن التي ثارت علیه ضمن تحـالف مـدن       ١٢٠٨-    ١٢٤٤              ننورتا) األول (  –

   ،                          صیغة من صیغ (آمد) و(أمیـدا)      أنها  Wilhelm، G              ویعتقد الباحث    ،        ارتو ضده پ             إمارات بالد سو
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              ها في فترة ما                                  جنوب شرقي تركیا حیث كانت تطلق علی                                        لذلك طابقها مع مدینة (دیار بكر) الحالیة 

  ن                              فــي تحدیــدات البلــدانیین المســلمی        و(آمــد)   ،                         فــي العصــور الوســیطة االســالمیة                 قبــل االســالم وبعــده

   . )٥٠ (                                       كانت تمثل قاعدة بالد (دیار بكر) ومركزها 

   :arardi       اراردي  - ٩

             وهـــو یـــتكلم عـــن    ،                ناصـــر بـــال) الثـــاني      آشـــور   ي (    شـــور                               اســـم جبـــل ورد فـــي كتابـــات الملـــك اآل

ُ                        التــي حــدد إطارهــا الجغرافــي بقولــه: "بــالد خــبُخ الواقعــة بــین جبــال اوســو    ،                 ُ صــعوده إلــى بــالد خــبخُ                                         

usu،    أروا     arua،    وأراردي        arardi   إن صـــیغة اســـم هـــذا الجبـــل یـــرجح   ، )٥١ (                  تلـــك الجبـــال الـــوعرة                            

              سـفینة نـوح بعـد                                                                            احتمالیة مطابقته مع جبـال أراراط الـوارد فـي العهـد القـدیم للتعبیـر عـن مكـان رسـو 

                 الواقـع فـي محافظـة    ،          جبـل الجـودي     أي:                     ً                   وهو ما یطلق علیه حالیـًا بجبـل (جـودي داغـي)    ،       الطوفان

                               شرناق/ شرناخ جنوب شرقي تركیا.

   :arbakki  َ ّ   أرَبّكي  -  ١٠

   ،              ناصـــربال الثـــاني      آشـــور   ي    شـــور              حمـــالت الملـــك اآل      إحـــدى                         بـــالد ومنـــاطق جبلیـــة وردت فـــي 

  ) ḫabḫu – šá – bitānī     تـاني  ی ب- َ َش -  ُ بخُ                                         وتشـیر تلـك النصـوص إلـى وقوعهـا فـي مقاطعـة (خـ

ُ          والمقصود بها بالد خبُخ الداخلیـة ُ  إلـى الشـرق مـن مقاطعـة خـبُخ             یة كانـت تقـع      آشـور            وهـي مقاطعـة    ،                                          

                                                                     ٕ          وهو ما یدفع الباحث إلى مطابقتها مع قریة (ربتكي) في منطقة برواري جیر وٕالى الغرب    ، ة      الرئیس

   . )٥٢ (                     یة نهال في محافظة دهوك      من ناح

     :  mardamānَ  َ     َمرَدمان    -  ١١

  mardaman            أن ماردمـــان        ئــة عـــام                     العالقــة یعتقـــدون طـــوال م   و                       بعــد أن كـــان البـــاحثون ذو 

               مـاردین الواقعـة           سـم مدینـة ا            صـیغة مـن صـیغ    إال           یة ما هـي    شور                    النصوص المسماریة اآل           الواردة في 

        المعـروف                                                                                 جنوب شرقي تركیا الیوم، لكن أعمال تنقیب البعثة اآلثاریة األلمانیة في الموقع المحلـي 

                                 گلى زاخو في محافظة دهوك/ نوهدرا،   -                                              تل باسطكي الذي یقع على الطریق المبلط بین سمیل   ـ  ب

              لهذه القریة.                  سم القدیم واألصلي      أنه اال                     شمالي العراق، أظهرت

                        تكشـف معلومـات عـن المدینـة                                       الواح طینیة في موقـع (باسـطكي) فـي دهـوك           حیث اكتشفت 

   .                      یة المفقودة "ماردامان"    شور   اآل

           فیهـا ویعـود    ا                                                      من قبل علماء اآلثار من جامعـة تـوبنغن االلمانیـة التـي نقبـو       لواح  األ   ة    ترجم     بعد  و 

      وكانــت      ق.م      ١٢٥٠             مــا یقــارب مــن           یة الوســطى،     شــور                                        تــاریخ األلــواح الطینیــة إلــى اإلمبراطوریــة اآل

ً                                                  لواح تسلط الضوء قلیًال على تاریخ المدینة والمنطقة في وقت اإلمبراطوریة اآل  األ             یة الوسطى.    شور                    
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      ً  فـي یومـًا      یین    شور   لآل                                                                 وكانت المدینة التي تعود للعصر البرونزي مملكة مهمة وعاصمة اقلیمیة 

   .   ق.م      ١٢٠٠-      ٢٢٠٠               ى ما یقارب من ل إ      ریخها  أ                 ي:ام والتي یعود ت     من األ

  ،       ً تقریبــاً             قبــل المــیالد      ١٨٠٠    مــن                                                       ســمیت المدینــة باســم مردامــان فــي المصــادر البابلیــة القدیمــة

                                      المصادر، كانت مركز المملكـة تـم السـیطرة       بحسب           یة مرداما.     شور                            والتي من المحتمل أن تكون اآل

      ١٧٨٦                  أداد األول، في عام   -                      یین في ذلك الوقت، شمشي    شور                                علیها من قبل أحد أعظم الحكام اآل

                                               فــي بــالد مــا بــین النهــرین العلیــا. ومــع ذلــك، بعــد بضــع              إمبراطورتیــه                       قبــل المــیالد، وانــدمجت فــي 

                                                م الحــوریین. تبعــت فتــرة مــن االزدهــار، ولكــن بعــد فتــرة                                ســنوات أصــبحت مملكــة مســتقلة تحــت حكــ

                                            تون من جبال زاكروس من الشرق بالقرب من بحیرة             ، القبائل اآل         التوركیین                      وجیزة دمرت المدینة من 

         ارومیا.

     كانــت   و                                                                     كانــت المدینــة موجــودة باســتمرار وحققــت أهمیــة كمــا تظهــر النصــوص المســماریة، 

ـــل المـــیالد".      ١٢٠٠ و      ١٢٥٠    بـــین          ي األوســـط.     شـــور                      المقـــر اإلداري للحكـــم اآل             هـــذا یكشـــف عـــن               قب

                                                                                     مقاطعة جدیدة لم تكن معروفة من قبل في اإلمبراطوریة، والتـي تمتـد علـى أجـزاء كبیـرة مـن شـمال 

   ي،     شــور                                                                            بــالد مــا بــین النهــرین وســوریا فــي القــرن الثالــث عشــر قبــل المــیالد. حتــى اســم الحــاكم اآل

          الطینیة.    اح     األلو                            ، ومهامه وأنشطته موصوفة في    بال-    ناصر-    آشور

                                                                                  یمكن تتبع تاریخ ماردامان إلى أبعد من ذلك، إلى الفترات المبكرة من حضارة بالد ما بین 

                 قبــل المــیالد، كانــت       ٢٠٠٠-    ٢١٠٠             مــا یقــارب مــن                                       النهــرین. مــن مصــادر مــن ســاللة أور الثالثــة، 

                                                                 تصورها كمدینة مهمة على األطراف الشمالیة إلمبراطوریة بالد النهرین. 

                              اإلمبراطوریة األولى في التاریخ.    ّ دّ        التي تع   ،                          لها إلى اإلمبراطوریة األكدیة                یعود أقدم مصدر

     الـذي    ،naram-sin       مـن قبـل         ً تقریبـاً             قبل المـیالد      ٢٢٥٠    سنة                                  یذكر أن المدینة دمرت للمرة األولى 

                   أقوى حاكم أكدي.     ّ یعدّ 

                                                                         مــــن المؤكــــد أن الحفریــــات المســــتقبلیة لجامعــــة تــــوبنغن فــــي باســــطكي ســــتنتج الكثیــــر مــــن   و 

                   الكتشافات المثیرة. ا

       مــن قبــل       ٢٠١٣                      العصــر البرونــزي فــي عــام      إلــى                 باســطكي التــي تعــود                 تــم اكتشــاف موقــع  و   

   .  )٥٣ (                 في جامعة توبنغن             علماء اآلثار

   :arua      اروءا    -  ١٢

                  الثــاني) الــذي اشــار -   بــال-    ناصــر-                       حمــالت الملــك اآلشــوري (آشــور      إحــدى                 جبــل ورد ذكــره فــي

ُ  فــي منطقــة خــبُخ           الــى وقوعــه                                                         ویــذهب الباحــث إلــى االعتقــاد بأنــه ربمــا یتطــابق مــع جبــل اورا/    ، )٥٤ (           

   . )٥٥ (                            على الحدود العراقیة التركیة                           (عینا د نوني/عین السمكة)                           الواقع في منطقة كاني ماسي   ،   روه  أی
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ُ  اشناُخ    -  ١٣     ašnaḫu:   

                                                  النصــــوص المســــماریة المتعلقــــة بــــالرحالت، ویشــــیر الــــنص إلــــى       إحــــدى              مدینــــة وردت فــــي 

ُ  وقوعهــا فــي مقاطعــة خــبُخ                   صــیغة مــن صــیغ قریــة      ُ أنــهُ            وحي للباحــث              لفــظ المدینــة یــ      هیــأة     ، ان  )٥٦ (                   

   . )٥٧ (                                           أسناخ قرب زاخو على الحدود العراقیة التركیة 

    :ašša    أشا    -  ١٤

                  الثاني) الـذي اشـار -   بال-    ناصر-                       حمالت الملك اآلشوري (آشور      إحدى                 بالد ورد ذكرها في 

ُ                       إلـى وقوعهـا فــي مقاطعـة خــبُخ وعلـى تخــوم بـالد الحثیـین                               إن صــیغة اسـمها تــدفع الباحـث إلــى    ، )٥٨ (                       

                     مـع قریـة إشـي قـرب قریـة    أو                     ــنا فـي محافظـة دهـوك پ                                       مطابقتها مع قریة أشـواوا مـن قـرى منطقـة صــ

           وعلى مسیرة    ،                                                                      هالل في منطقة هكاري جنوب شرق تركیا مقابل قریتي (سناط واومرا) على الحدود

   . )٥٩ (                            ساعة من زاخو في شمال العراق     ١٢

    : bāzu     بازو  -  ١٥

                                 نـراري الثـاني ویشــیر إلـى وقوعهـا فــي   -     : أدد      اآلشــوري       الملـك      حملـة              ردت فـي كتابــات   و     بـالد 

                                                 نیــراري الثــاني: "فــي الیــوم الرابــع مــن شــهر ماخرســیوان -                         ، اذ نقــرأ فــي نــص الملــك ادد          ُ مقاطعــة خــبخُ 

maḫir-siwan   :زحفـــت نحـــو بـــالد خـــبُخ وفتحـــُت منـــاطق         ُ       ُ   ، sarbaliu           ، ســـاربالیو   bāzu     بـــازو                

  ، meḫru                     الواقعة في بالد میخرو   ruru                              مع المدن الواقعة على نهر رورو      ً معاً   didualu        دیدرالو 

                                                                 ، ان صـیغة اسـمها دفعـت الباحثـة رافـدة قـره داغـي إلـى مطابقتهـا مـع قریـة  )٦٠ (                  ثم فتح بالد كـالزي" 

   . )٦١ (                            وهي من قرى منطقة برواري باال    ،                   كم تحت سفح جبل متین   ٢              باز التي تبعد 

   :kummu  ّ   كوّمو   -  ١٨

ُ                   نیـــراري االولـــى علـــى بـــالد خـــبُخ لنجـــدة واســـتعادة هـــذ-              حملـــة الملـــك أدد              مدینـــة وردت فـــي      ه                        

ُ                                           المدینة من بالد خبُخ والتي هي من مراكز عبادة اإلله تیشوب الحـوري                      الحیثـي، الـذي هـو صـورة -                 

ــابلي               وصــیغة مــن صــیغ اإل                    ً       ً           اآلشــوري)، وكانــت ذریعــًة ومســوغًا لضــرب بــالد -                         لــه أدد الرافــدیني (الب

ُ          خــبُخ بأجمعهــا حیــُث نقــرأ: "ه             ُ ُ              رعــُت لنجــدة مدینــة    ُ            وقــدمُت القــرابین ا  ، kummu  ّ   كوّمــو             لــه أدد       مــام اإل    

adad   كوّمــو            فــي مدینـــة   ّ  kummu ،  واحرقـــُت مـــ   ُ ُ     َ  ن خــبُخ، اعـــداء مدینـــة كوّمــو، واحرقـــُت حصـــاَد  د               ّ                 ُ     

ُ            ً       أرضهم وفرضُت علیهم إتاوًة ثقیلة           ) ٦٢( .   

ُ            ّ               َ     ویبــدو ان خــبُخ اســتعادة كوّمــو مــن جدیــد فعــاوَد أدد   ُ          نیــراري حملتــه علــى خــبُخ وفــي هــذه -                               

ُ                      ابویـا، زحفـُت للمـرة الثانیـة لنجـدة -                                 ذي قبل: "في شهر نیسان في سنة شمشي                   المرة أشد واقسى من            

ُ               فتحُت، دمرُت، احرقُت مدن ساتكوروا -    كومو        ُ       ُ    satkuruیاسودو ،          yasudu كونو ،       kunu تابسـیا ،         

tabsia  ) مدن خبُخ، وفي مدینة كومو استلمُت االتاوة، مجامیع من الخیول  ،  )٦٣                          ُ                        ُ       ) ٦٤( .   
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                            في ضوء المصادر اآلشوریة                             
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             ) كـــم مـــن قضـــاء  ٥                                                              ان صـــیغة االســـم تـــدفع الباحـــث الـــى مطابقتهـــا مـــع قریـــة كومـــاني علـــى بعـــد (

     . )٦٥ (                                             العمادیة المطلة على وادي صبنا ضمن محافظة دهوك

َ  اراِدَن    -  ١٦  ِ   aradina) ٦٦( :  

                 كمــا جــاء ذكرهــا فــي    ، )٦٧ (       النمــرود                                      ورد ذكرهــا فــي نــص مســماري مكتشــف فــي مدینــة       مدینــة 

              وبوسـع الباحـث   ،���� ܕ ܐܪ�� ܐܪܕܢ                   أرادن أرعا د عذن                                 عدد من المصادر السریانیة بصیغة

     قضـاء                      كـم شـرقي بـامرني وتتبـع    ٧                       على سفح جبـل متـین وتبعـد      تقع     التي    ،                      مطابقتها مع قریة ارادن

           وهي تقع فـي                                        نظرا للتشابه اللفظي الكبیر بین األسمین             محافظة دهوك      كم عن     ٣٥      وتبعد          العمادیة 

                                    والمحصـور مـا بــین جبلـي متــین مـن الشــمال     ـــنا  پ  صــ        هــو وادي    إال                             أكبـر وادي مشـهور فــي المنطقـة

ــا گ و           وذلــك داللــة    ،                         جنــة عــدن كمــا تقــال بالعربیــة   :   عــذن        ارعــا د                معنــى اســم ارادن  و    ،            رة مــن الجنــوب  ـ

   . )٦٨ (                  ائها وخصوبة تربتها                 ارها ومیاهها وهو   ر   خض إ                   على جمالها وزهوها ب

  :šadi-šamalla      شاماال   –     شادي    -  ١٧

   ،                 ضــمن محافظــة تلموســو      أنهــا    علــى    ،        ي الحــدیث    شــور                               مدینــة مــذكورة فــي نــص مــن العصــر اآل

     ّ یعـدّ      الـذي      أي:               فیمـا لـو صـح الـر    ،                                                         ینبغي أن یكون موقع هذه المدینة على مقربة من خربة الجراحیة

ْ     الباحث إلـى احتمالیـة مطابقتهـا مـع موقـع (ُسـْمیل)         ما یدفع    ، )٦٩ (               ً                هذه الخربة موقعًا لمدینة تلموسو   ُ                                       

    جبـل    أو                                                                              كما أن االسمین القدیم والحدیث فیهما صدى من داللة وأصل معناهما الذي قد یكون تل

                كــم مــن مفــرق دهــوك    ٦             زاخــو علــى بعــد   –                                وهــذا الموقــع یقــع علــى طریــق الموصــل    ،          (اســم اإللــه)

ً                                    ً     شماًال وهـي ناحیـة تابعـة لمحافظـة دهـوك اداریـًا وكا    ،        (نوهـدرا)         ً                      نـت قـدیمًا ضـمن مقاطعـة بـانو هـدرا   

                                                                          حیــــث ذكرتهــــا المصــــادر الســــریانیة باالســــم المحلــــي الحــــدیث فــــي مخطوطــــات طقســــیة ســــریانیة 

                                                 م ال تــزال أربعــة منهــا محفوظــة فــي المكتبــة البطریركیــة     ١٧١١-    ١٧٠٨                     استنســخت فیهــا بــین عــام 

   . )٧٠ (         الكلدانیة

  : )٧١ (  qurani       قوراني  -  ١٨

     ّ             ایشــاّرا) حیــث نقــرأ: -  صــل-           المــدعو (طــاب      آشــور              مــن حــاكم مدینــة        رســالة              مدینــة وردت فــي 

                                                                                 "إلــى ســیدي الملــك عســى ان یبــارك االلــه آشــور وااللهــة مولســي (ننلیــل) ســیدي الملــك. أنــه عقــار 

                                                                 ) هكتــار مــن أرض زراعیــة فــي قریــة تــدعى (قــوراني) فــي مقاطعــة خالخــو والتــي     ٤٠٠٠        بمســاحة (

                        ، وبهـذا العمـل سـیدي اعطـى         شـروكین-          ابو فـي دور                                        اخذها سیدي الملك وأعطاها الى معبد االله ن

ِ                                      آشور قائًال: اعِط حاكم المقاطعة قریـة مقابـل تلـك القریـة"-   كصر             هذا األمر إلى       ً      الـنص     شـیر  ی   ، )٧٢ (        

        فـــي قریـــة             تـــل العباســـیة                         التـــي طابقهـــا البـــاحثون مـــع   و   ḫalaḫḫu                      ّ    الـــى وقوعهـــا فـــي مقاطعـــة خّلخـــو 

                        وقد طابقها بعـض البـاحثین    ،         في العراق                    كم شمال شرقي الموصل   ١٠               على نهر الخوصر          العباسیة 
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       كمــا أن    ،- ي        كــاني ماســ–       نــونتي)      ا د                       كــم جنــوب شــرقي ناحیــة (عینــ  ١٠                        مــع قریــة) أقــري التــي تبعــد 

                           أن المطابقـة االولـى هـي األقـرب             والذي یبدو   ، )٧٣ (                                           الباحث نائل حنون قد طابقها مع (تل الرهبان) 

      أنهــا    كمــا    ،                     صــیغته المحلیــة الحالیــة                                                     للصــواب والواقــع الجغرافــي لوجــود تقــارب نســبي فــي اللفــظ فــي 

                وتقــــع شــــمالي شــــرقي    ،      القبــــور   ة   قریــــ        وتعنــــي:                                          وردت فــــي المصــــادر الســــریانیة بصــــیغة كفــــر قــــورا: 

   ،                         ولعلهـا قریـة قـاروا الحالیـة   ،                 ضمن رسـتاق عـین ببـل   ،                              ذكرها یوحنا بن كلدون في تأریخه   ،        العمادیة

                                قرقـور) فـي قریـة (قرقـور) فـي ناحیـة                               كما یحتمل مطابقتها مع تل (كر   )٧٤ (                     الواقعة في تلك الجهات

   . )٧٥ (                                                                السلیفاني/ قضاء زاخو، لوجود ملتقطات اثریة من الدور االشوري الحدیث

   :ḫalua      خالوا  -  ١٩

         الثــاني)، -   بــال-    ناصــر-            اآلشــوري (آشــور           حمــالت الملــك       إحــدى   فــي                      جــاء ذكــر هــذه المدینــة

ّ      "تحركـــت مـــن مقاطعـــة (ُكـــّروري)             ، إذ یقـــول: )٧٦ (                   ُ تقـــع فـــي مقاطعـــة خـــبخُ       أنهـــا    إلـــى       الـــنص     شـــیر  وی  ُ                  

ُ  ) إلــى داخــل مقاطعــة (خــبُخ)ḫulun             مدینــة (خولــون             المــؤدي الــى            ودخلــت الممــر              اســتولیت علــى    ،                     

   ،mitqia       میتقیـــــا    ،sabidi       ســـــابیدي    ،ništun       نیشـــــتون    ،ḫataru      ختـــــارو    ،ḫattu         مـــــدن: ختـــــو 

ُ          خبُخ الموجودة     بالد    مدن    ،ḫaluna      خلونا    ،tela    تیال    ،arsania        ارسانیا               ین جبال اوسو  ب         الواقعة    

usu،    اروا     arua،    ارادي      aradi   "٧٧ (               الجبال الوعرة( .   

                       بـاال الواقعـة شـرقي ناحیـة         بـرواري     قـرى                                              وهو ما یدفع الباحـث لمطابقتهـا مـع قریـة هلـوا مـن  

   ؛                          بـدال بـین حرفـي الخـاء والهـاء       لوجـود إ   ، )٧٨ (                                     ماسي في قضاء العمادیة في محافظة دهوك   -    كاني

                        السـومریة فاستعاضـوا عنهـا                 الهـاء فـي اللغـة                                             لعدم وجود عالمة مسماریة تعبر عن الصوت الحلقـي

         بالخاء.

                                           ومن بین هذه المدن في هذه الحملة ترد مدن :

   :ḫulun      خولون  -  ٢٠

ُ                                  وطبقا للنص أعاله فأن خولون تقـع مـابین بـالد خـبُخ وبـالد كیـروري، ویضـعها الباحـث نائـل                                            

                                                            تــرجح الباحثــة رافــدة قــره داغــي ان تكــون قریــة حلــوان الواقعــة شــمال                            حنــون قــرب الــزاب األعلــى، فیمــا 

   . )٧٩ (                                ً     نهر بستورة جنوب الزاب األعلى موقعًا لها

   :mitqia      متقیا  -  ٢١

                                                                                 وتــرجح الباحثــة رافــدة قــره داغــي ان تكــون قریــة مبتــك بقایــا مدینــة متقیــا المشــار إلیهــا فــي 

   )٨٠ (                                                  النص أعاله، وتقع مبتك غرب قریة ختارا في ناحیة القوش
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 ništun       نیشتون  -  ٢٢

                                                                                     وتــرجح الباحثــة رافــدة قــره داغــي مطابقــة هــذه المدینــة مــع منطقــة بــارزان الحالیــة، اســتنادا الــى 

  ،  )٨١ (barzaništun            بارزانیشـتون                 بال الثاني بصیغة   -    ناصر  -                           ورودها في نص اخر للملك آشور

        هـي اقـرب  ،barzaništun              بارزانیشـتون                                                في حین یذهب الباحـث عـامر الجمیلـي الـى االعتقـاد ان

   . )٨٢ (                              كم غربي بامرني في محافظة دهوك     ١٠                                 لفظا الى قریة (برزنكي) التي تبعد 

   :nal    نال  -  ٢٣

    إلــى       الــنص                           ي تجالتبلیــزر الثالــث، ویشــیر    شــور              حمــالت الملــك اآل      إحــدى                جبــل ورد ذكــره فــي 

ُ  وقوعه في مقاطعة خبُخ                    ) ٨٣( .   

   :ušu     اوشو  -  ٢٤

               الثــاني) فــي ســنة -   بــال-    ناصــر-     (آشــور                          الحملــة االولــى للملــك اآلشــوري    فــي       ُ ذكــرهُ          جبــل ورد

        الباحثـة          ، وتـرجح )٨٤ (                            ُ النص إلـى وقوعـه فـي مقاطعـة خـبخُ       ویشیر      ق.م     ٨٨٣                  خكمه االولى في عام 

                                         تمثــل الیـوم القریـة المعروفـة والحالیـة باســم   ušu                   مـا كانـت منطقـة اوشـو  ب      أنــه ر      إلـى                رافـدة قـره داغـي

   .    دهوك       محافظة                                          ـلي اوشاوه) القریبة من ناحیة المزوري في گ        اوشاوه (

  :malijatu         مالیاتو -  ٢٥

   ،   ق.م     ٦٨٦             مؤرخـــــة فـــــي عـــــام    ،        ي الحـــــدیث    شـــــور                               توجـــــد وثیقـــــة مســـــماریة مـــــن العصـــــر اآل

   ،                                فیمـا بـین مـدینتي (مالیـاتي وكـانوء)   ،  ي)    شـور                             الحقـول علـى (الطریـق الملكـي اآل      إحـدى          تحـدد موقـع 

       الحـالي                                                                  أن لفت االنتباه إلى الصـلة المحتملـة بـین االسـم القـدیم مالیـاتي واالسـم  Bohl          وسبق لبول 

   ،                              إلـى الغـرب مـن دهـوك شـمالي العـراق    ات        كیلـومتر    ة   سـبع  ُ   ُبعـد              التـي تقـع علـى   ،       / مالطا ا ی ا          لقریة معلث

                                    العربیـــة ومـــنهم یـــاقوت الحمـــوي فـــي (معجـــم            التاریخیـــة                                د ورد ذكـــر هـــذه القریـــة فـــي المصـــادر    كمـــا

      قریــة              علــى مقربــة مــن  و    ،                                                            البلـدان) التــي وصــفت موقعهــا علــى الطریــق الواصــل بــین الموصــل وزاخــو

                          تقطـات اثریـة تـؤرخ مـن العصـر  م            وتغطـي سـطحه   ،                                  یوجد تل كبیـر یحمـل اسـم القریـة نفسـها   ا ی ا    معلث

          . كمـا جـاء  )٨٥ (                      مدینـة مالیـاتي القدیمـة     في   ع  یق                             ومن المحتمل أن یكون هذا التل    ،      الحدیث        اآلشوري

             عنـد حدیثـه عـن    ،               لیوحنا بـن كلـدون         بوسنایا                    ومنها تاریخ یوسف بن    ،                          ذكرها في المصادر السریانیة

   . )٨٦ (   ا ی ا                    ً       حیث ذكر أنه كان اسقفًا لمعلث   ،                     مار عبد یشوع الجاثلیق

    :ḫataru      ختارو    -  ٢٦

                             ي ناصـــــر بـــــال الثـــــاني علـــــى القـــــوس    شـــــور                                    مـــــن المـــــدن التـــــي وردت فـــــي حملـــــة الملـــــك اآل

                                                                             الجبلـــي الـــذي یبـــدأ مـــن شـــرق أربیـــل الـــى شـــمال غربـــي نینـــوى وســـاقها ضـــمن مـــدن بـــالد مقاطعـــة
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ُ  (خـــبُخ     ḫabḫu( ) ٨٨ (                            ُ وتضـــعها الوثیقـــة فـــي مقاطعـــة خـــبخُ                                كمـــا ورد ذكرهـــا فـــي وثیقـــة آشـــوریة،    )٨٧(   

                                                           وهـو مـا یـدفع الباحــث إلـى مطابقتهـا مـع قریــة حتـاره كبیـر الحالیــة    ، )٨٩ (                       الواقعـة شـمال غربـي نینــوى

                                                  حیث ذكرتها المصادر السریانیة بصـیغة (حتـارا/ ختـارا)    ،                          جنوب القوش في محافظة نینوى        الواقعة 

                                     ، لوجود صدى وتقارب لفظي بین اإلسمین. )٩٠ (                                 وهي من قرى الطائفة الیزیدیة الیوم

ّ    دّریا    -  ٢٧  dirria:   

               الثــاني فــي مــدخل   -   بــال-    ناصــر-    آشــور  ي     شــور              حمــالت الملــك اآل      إحــدى   فــي               جبـل ورد ذكــره

                     إن صـــیغة االســـم والواقـــع    ، )٩١ (                        ُ إلـــى وقوعهـــا فـــي مقاطعـــة خـــبخُ       الـــنص                     مضـــیق جبـــل متـــین ویشـــیر

                                                                                       الجغرافي یدفع الباحث إلى مطابقتها مع قریة دیري شرق قریة بیباد التي یحتضنها جبل متـین فـي 

   . )٩٢ (                       العمادیة في محافظة دهوك

   :tašuḫa       تاشوخا    -  ٢٨

   فــي            إلــى وقوعهــا      الــنص                                    حمــالت الملــك تیجالتبتیــزر الثالــث ویشــیر       إحــدى     ت فــي           مدینــة ذكــر 

ُ                                         العائدة إلى مقاطعة خبُخ، وهو ما ینبغي البحث عنها في محیط منطقـة    )٩٣ ( )ulluba     وبا (         ّ منطقة اولّ                       

                      لوجــود صــدى وتقــارب لفظــي   ،                                ولعلهــا تتطــابق مــع قریــة (دشــت دتــخ)   ، )٩٤ (      دهــوك               زاخــو فــي محافظــة 

            بین اإلسمین.

   :ḫatuu   تو  ً خً    -  ٢٩

                      ویشیر النص إلى وقوعها         الثاني-    بال-    ناصر-          الملك آشور  ت    حمال      إحدى              مدینة وردت في 

                                                                    وهو ما یدفع الباحث إلى مطابقتها مع الموقع األثري المعروف بـ (تل خاتو    ، )٩٥ (             ُ في مقاطعة خبخُ 

                     ، أو قریــة تاشــیش التــي  )٩٦ (    دهــوك                                                     نــاوه) فــي قریــة تحمــل ذات االســم فــي قضــاء العمادیــة بمحافظــة 

          لوجـــود صـــدى   ،  )٩٧ (                                                  كـــم جنـــوب غربـــي كـــاني ماســـي (عـــین الســـمكة) شـــمال شـــرقي دهـــوك   ٨     تبعـــد 

                                                              . فیما تـرجح الباحثـة رافـدة قـره داغـي ان تكـون قریـة خـه تـي فـي جبـال       اإلسمین                وتقارب لفظي بین 

   . )٩٨ (                      ً     خاتي غرب جبل حریر موقعًا لها

    :  sugu  و  گ   سو  -  ٣٠

ُ           بــــالد عائــــدة لمقاطعــــة خــــبُخ، وردت فــــي                                حمــــالت الملــــك تجالتبلیــــزر األول علــــى       إحــــدى                    

                     ، تقــدمت نحــو بــالد ســوكو     آشــور        دي االلــه                                  حیــث یقــول: "مــع القــوة المتعالیــة لســی            ُ مقاطعــة خــبخُ 

sugu   َخبُخ              العائدة لبالد  ُ   َḫabḫu ٩٩(   . "    آشور                                   ، السكان الغیر الخاضعین لسیدي االله(    
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ــــــي qumaniُ       ُقمــــــاني/  -  ٣١ ــــــاني qumeni  ُ      / ُقمین ــــــي uqumani   ُُ      / ُأُقم    ُُ      / ُأُقمین

uqumeniــاني)   -     / مــات ــالد قم ــاني (ب ــاني   –       / ومــات mat-qumani                  قم  ُُ      ُأُقم

mat-uqumani:  

               (فـــي كتابــــات أدد          والحـــدیث            یین الوســــیط    شـــور                             ورد ذكرهـــا فـــي نصــــوص العصـــرین اآل     بـــالد

                          فـــي كتابـــات الملـــك تجالتبلیـــزر          وال ســـیما    )١٠٠(     ق.م     ٩١١                                نیـــراري الثـــاني فـــي ســـنة حكمـــه األولـــى 

 ً         ضــًا كــواني)   أی                                          وطابقهــا الباحــث فــورر مــع قریــة كومــاني (وتلفــظ    ،                 ً       األول الــذي شــن هجومــًا علیهــا

ــنا فــي  پ                                                كــم مــن الجنــوب الشــرقي لمدینــة العمادیــة ضــمن منطقــة صـــ   ٩                        الحالیــة التــي تبعــد مســافة         ـ

   . )١٠١ (             محافظة دهوك

  :kipšuna       كبشونا  -  ٣٢

َ  قـد تحـرَك    ول                   الملـك تجالتبلیـزر األ          ، حیـث كـان                                 ُ      كانت مدینة (كبشـونا) مركـزا القلـیم ُقمـاني        

          ي الحـدیث،     شـور             ُ                                                      في حملته ضد ُقماني، یرد ذكر كبشونا في ثـالث وثـائق مسـماریة مـن العصـر اآل

                                                     ، ویمكـن ان تـؤرخ الـى عهـد شلمنصـر الثالـث، امـا الوثیقتـان     آشـور                    حداها مـن موقـع مدینـة       جاءت إ

  Forrer       ّ       ق.م. حـدّد فـورر      ٦٨٠                    الذي اطلق على العام   dananu                          خرتان فمؤرختان باسم دنانو   األ

                              الشـمال الشـرقي مـن زاخـو، غیـر ان        كـم الـى  ١٤                                          موقع كبشونا في كفشة التي یجعلها علـى مسـافة 

            الممتـدة الـى    أو                                                        توقـع ان یكـون موقـع كبشـونا فـي المنطقـة المحیطـة بالعمادیـة        ل حنون ی          الباحث نائ

    یین     شـور                                                                          الشرق منها ومن الواضح من نـص تجالتبلیـزر ان كبشـونا كانـت منیعـة التحصـین وان اآل

                                                                       بعد ان اجبروا ملكها على الخضوع بعد الحصار الذي ضـربوه حـول المدینـة، وهـذا    إال             لم یدخلوها

                                                                                  رء الى التفكیر بالعمادیة نفسها ویتوقع امكانیة مطابقنتها مع كبشـونا. ان العمادیـة هـي            ما یقود الم

                                                          فــي شــمال العــراق وتقــوم علــى كتلــة صــخریة هائلــة فــي وســط ســهل محــاط            التاریخیــة      المــدن       إحــدى

                                                       ا اثریة قدیمة فضال عن سورها القدیم، وقـد مـرت خـالل تأریخهـا   ای                              بالجبال، تضم مدینة العمادیة بق

  ن                                  طقــة قبــل ان تســتقر احوالهــا فــي القــر                                          لفتــرات مــن االســتقالل عــن القــوى التــي حكمــت المن        الطویــل

   . )١٠٢ (                  التاسع عشر المیالدي

   :tela    تیال    -  ٣٣

      ویشــیر    ،      الثــاني-   بــال-    ناصــر-    آشــور  ي     شــور              حمــالت الملــك اآل      إحــدى                   مدینــة ورد ذكرهــا فــي 

                                               ان صـیغة اسـمها وواقعهــا الجغرافـي یـوحي للباحـث إلــى    )١٠٣ (                             ُ الـنص إلـى وقوعهـا فـي مقاطعــة خـبخُ 

                 حیـث احتفظـت باالسـم    ، )١٠٤ (      دهـوك          فـي محافظـة    ،                   في منطقة برواري جیر    تیال                  مطابقتها مع قریة 

                  األصلي إلى الیوم.
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  :magnisi/u          نیسي /ــو  گ  ما -  ٣٤

                      ي الحــدیث ویقربهــا الــنص     شــور                         نصــوص مســماریة مــن العصــر اآل       أربعــة               مدینــة وردت فــي

               ـیش مركز ناحیة  گ                                            وهو ما یدفع الباحث إلى مطابقتها مع قریة مانـ   ، )١٠٥ (                      جغرافیا من جبال مقلوب 

            مـة والحدیثـة                                  لوجود شبه نسبي بـین الصـیغتین القدی   ؛    دهوك                    كم شمال شرقي محافظة     ٤٠        الدوسكي 

  . )١٠٦ (           ٕ          مع اقالب وٕابدال یسیر

  :anīsu      انیسو  -  ٣٥

ُ  وتشیر إلى وقوعها في مقاطعة خـبُخ    ،  یة     آشور                         قریة ورد ذكرها في رسالة              ، حیـث نقـرأ:  )١٠٧ (                             

َ      "الى سیدي الملك، عبدَك (طاب                 یكـون سـیدي الملـك           ،  عسى ان -             مسؤول الخزینة–      آشور) -   شار-                    

                                                                         یبة العائدة لرئیس موظفي البالط، سلمني رسالة الملك المختومـة فـي مدینـة انیسـو                بسالم. قائد الكت

                 َّ                              ائــد الحصــن اتــى الــيَّ فــي مدینــة انیســو، وســألته بخصــوص                          م الســابع والعشــرین. رســول ق  و       فــي الیــ

   .                ً       بسالم وكل شخص یقوًم بعمله                ُ وكل مقاطعة خبخُ    )١٠٨ (                                   االخبار؟ وقال لي اآلتي: "مدینة بیراتي

   :arqānia        ارقانیا  -  ٣٦

         مـن مدینـة                              بـال الثـاني أشـار فیهـا لقربهـا-    ناصـر-    آشـور  ي     شـور              حملة للملك اآل           جبل ورد في 

  . )١٠٩ (                               آمد (دیار بكر) جنوب شرقي تركیا 

  :meḫri      میخري  -  ٣٧

    علـــى       ق.م)     ٨٩١-   ٩١١               نیـــراري الثـــاني (-     ي ادد    شـــور                           ورد ذكرهـــا فـــي حملـــة الملـــك اآل     بـــالد

ُ  ویشــیر إلــى وقوعهــا بقــرب مقاطعــة خــبُخ.   ،          ُ مقاطعــة خــبخُ                                     حیــث یــذكر انــه: "فــي الســنة الثالثــة مــن                                  

  še’i aššur      آشـور                     ن األول) فـي لیمـو شـیئي                                           حكمي وفي الیوم السـادس مـن شـهر كسـلیمو (كـانو 

ُ                    ق.م)، واحرقت مدن خبُخ وفرضت علیهم الجزیة     ٩٠٩                  حاكم مقاطعة كلزي (                    ) ١١٠( .   

  :sarbalia        سربالیا  -  ٣٨

  . )١١١ (                         ُ نیراري الثاني على بالد خبخُ -   أدد                 ا في حملة الملك        ورد ذكره     بالد

  : ruru    رورو   -  ٣٩

ُ  نیـــراري علـــى بـــالد خـــبُخ -                      ذكـــره فـــي حملـــة الملـــك ادد   د  ر       نهـــر و                          ویشـــیر الـــى وقوعـــه قـــرب بـــالد                  

    .  )١١٢ (     میخرو

ـــبالد فـــي        ١٢٧٤  –      ١٢٤٥              ي شلمنصـــر األول     شـــور              حمـــالت الملـــك اآل      إحـــدى                   وذكـــرت هـــذه ال

ُ  تقع ضمن بالد خبُخ       أنها         ق.م. على                .   
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  :ḫimmi     خیمي     -  ٤٨

                                                                                إن صــیغة تســمیتها تــدفع الباحــث إلــى احتمالیــة مطابقتهــا مــع الموقــع األثــري المعــروف بـــ تــل 

              ملتقطـات سـطحیة        لوجـود   ؛                             في قضاء الشیخان بمحافظة نینـوى                قریة (عبدالیة)        َ       خربة (حمَه) ضمن 

  . )١١٣ (   یة     شور                       وكسر فخار من العصور اآل

  :utkun       اوتكون     -  ٤٩

                    ) كــم شــرقي العمادیــة  ١٥ (   د   یبعــ     الــذي      ارا گ            علــى ســفح جبــل                                لعلهــا تتطــابق مــع قریــة (هاونتكــا) 

  .   )١١٤ (                                   صدى في االسم المحلي مع االسم القدیم      لوجود                  ضمن محافظة دهوك

  :maškun       ماشكون     -  ٥٠

                      كا) فــي قریــة موســكان فــي                         َ ربمــا تتطــابق مــع خربــة (موَســ      أنهــا                         ان صــیغة االســم تــوحي للباحــث 

                      او قریــة ماســیك فــي قضــاء                   منطقــة بــرواري بــاال   )١١٥ (   )                          غربــي كــاني ماســي (عــین الســمكة     جنــوب 

  .                           لوجود تقارب لفظي بین االسمین      دهوك           ضمن محافظة    ّ   سّمیل

  :salua      سالوا   -  ٥١

                     لوجود تقارب لفظي بـین       دهوك           ضمن محافظة                في ناحیة نهلة                            لعلها تتطابق مع قریة (شولى) 

  . )١١٦ (      االسمین

  :ḫalila      خالیال   -  ٥٢

                          فـي ناحیـة (نهلـة) شـمال شـرقي                                                     ان صـیغة االسـم تـدفع الباحـث لمطابقتهـا مـع قریـة (خلیالنـي) 

  )١١٧ (  .    دهوك           ضمن محافظة       عقرة

      فرة. ا                    لقلة المعطیات المتو           حتى اآلن؛          موقع محلي     أي                   لم یتم مطابقتها مع    :luḫa     لوخا   - ٣ ٥

  :nilipaḫri      ـاخري  پ     نیلیـ  -  ٥٤

                                                                               ان صیغة االسم تدفع الباحث لمطابقتها مع قریة (بینخري) شمال منطقة شرانش في محافظة 

       دهوك.

  :zingun    ـون  گ    زینـ    -  ٥٥

   )١١٨ (    دهــوك          فــي محافظــة                 كــم غربــي بــامرني  ١٠          التــي تبعــد                               لعلهــا تتطــابق مــع قریــة (برزنكــي) 

  . )١١٩ (                           لوجود تقارب لفظي بین االسمین

   ً اً     (مــدن   ً اً                                   لــواح الحجریــة فــي نمــرود ان هنــاك حصــون     حــد األ                               ویظهــر مــن الكتابــة المنقوشــة علــى أ

        العائــدة   ulluba           ّ     فــي منطقــة اوّلوبــا       أنهــا      ویــذكر                        الملــك تجالتبلیــزر الثالــث              اســتولى علیهــا        محصــنة) 
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ُ      لمقاطعة خبُخ وكان    في                     وقد وصفت تلك الحصون    ،      اإلقلیم       في ذلك                              یدیرها االورارطیون قبل فتحها            

   . )١٢٠ (                    موجودة خلف جبل نال      أنها      النص ب

  :mantun     نطون  َ مَ   - ٦ ٥

             وهو في طریقـه                    ـالتبلیزر) الثالث، گ     ي (تـ    شور              حمالت الملك اآل      إحدى                       اسم مدینة ورد ذكرها في 

          الســریانیة                                      تلــك القریــة التــي جــاء ذكرهــا فــي المصــادر    إال                    . ..... ومــا أراهــا )١٢١ (                 إلــى بــالد (أورارتــو)

ً                حینمــا ذكرهــا قــائًال: "قریــة اســطوان    ،                                                   عنــد (تومــا المرجــي) فــي كتابــه (الرؤســاء) بصــیغة (اســطوان)                

                                       فـي حـین اشــار الیهـا الباحــث (كـوركیس عــواد)    ،            مــن جهـة الغــرب   )١٢٢ (                          الواقعـة علـى الــزاب الكبیـر" 

         احـث (األب         ویرى الب   ، )١٢٣ (                            وذكر أنه ال یعرف موقعها الیوم   ،                                 في تحقیقاته البلدانیة شرقي الموصل

     (عمــــر    أو   -    َ     جســــر َمنــــدان–                                                        الــــدكتور جــــان فییــــه) أن معبــــر (اســــطوان) یعــــرف الیــــوم باســــم قریــــة 

         و(منـدان)    ،                                                     َ              . ...... ویالحظ التطابق النسبي بین التسمیتین القدیمـة (َمنطـون) القدیمـة )١٢٤ (      مندان)

  ،  )١٢٥ (                                           خـر یـدعى (اسـطوالن) فـي ناحیـة السـندي لقضـاء زاخـو آ    ثري               ، وهناك موقع أ               المحلیة الحدیثة

           علــى الحــدود    ،                                                                  لعلهـا منطقــة (والطــو) فـي اقلــیم هكــاري فــي محافظـة شــرناخ جنــوب شـرقي تركیــا   أو 

  ،                      والالم والنون الذلقیین   ،                                   بدال بین صوتي المیم والواو الشفویین                  ویالحظ أنه قد حصل إ   ،         مع العراق

                             اللذان ینطقان من طرف اللسان.  و 

ّ   سارداّوري    - ٧ ٥        sardaurri) ١٢٦( :  

               )كـم غربـي منطقـة  ٨             ا التـي تبعـد (                                   الباحث إلى مطابقتها مع قریـة سـردراو                   ان صیغة االسم تدفع 

   . )١٢٧ (                           لوجود تقارب لفظي بین االسمین      دهوك          في محافظة        سرسنك

  : )١٢٨ (diula ana nal        انا نال   –     دیوال   - ٨ ٥

      فرة. ا                    لقلة المعطیات المتو           حتى اآلن؛          موقع محلي     أي                   لم یتم مطابقتها مع 

   :  )١٢٩ (sikpisaِ      ِسكبسا   -  ٥٩

ّ      ویــذكر أنــه یقــع فــي منطقــة اّولوبــا    ،                                    الملــك تجالتبلیــزر الثالــث مــن بــین الحصــون         حصــن ذكــره                          

ulluba   ُعلى الحدود مـع       دهوك                                   ویفترض أن یقع في محیط زاحو بمحافظة    ،                  ُ العائد لمقاطعة خبخ              

       تركیا.

    :  )١٣٠ (aššur – daya  ا  ی ا د  –      آشور    - ٠ ٦

          لوجـود صـدى    ؛    دهـوك                                                               لعله یتطابق مع قریة (شودان) فـي منطقـة بـرواري بـاال العلیـا بمحافظـة 

                           بین االسمین القدیم والمحلي.      ّ لفظيّ 
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              لقلة المعطیـات           حتى اآلن؛          موقع محلي     أي                   لم یتم مطابقتها مع  : )١٣١ (babutta       ّ بابوتّا    - ١ ٦

      فرة. ا      المتو 

              لقلــة المعطیــات           حتــى اآلن؛          موقــع محلــي     أي                   لــم یــتم مطابقتهــا مــع  : )١٣٢ (lusia      لوســیا     - ٢ ٦

      فرة. ا      المتو 

  

                      الخاتمة واالستنتاجات:

               الجغرافیة أن:-         التاریخیة                             یتضح مما تقدم من هذه الدراسة 

ُ                                                                               . خبُخ كانـت فـي بدایـة امرهـا منطقـة عائـدة لـبالد اورارتـو، حتـى تـم ضـمها والحاقهـا لـبالد آشـور  ١     

                      مقاطعة آشوریة مهمة .                                          بعد سلسلة من حمالت الملوك اآلشوریین، فأصبحت 

ُ                                                                       . عرفت منطقة خبُخ بغناهـا بالعدیـد مـن المـوارد الطبیعیـة كاألخشـاب والثـروة الحیوانیـة كـالخیول  ٢                

                                 صادیة كالعسل والمعادن والحجارة. ت                             واالغنام وغیرها من الموارد االق

ـــیم أكـــاري  ٣ ـــى اقل ـــل ال ـــدوز بمحافظـــة اربی ـــد مـــن قضـــاء راون ـــى أربعـــة منـــاطق تمت ُ                                                                     . تقســـم خـــبُخ ال          

                               وكان مركزها ما یمثل الیوم بسهل       باال،-                             ً               حافظة شرناخ داخل تركیا)، مرورًا بمنطقة برواري  (م

ِ         السندي بقضاء زاخو بمحافظة دهوك شماِل العراق.                                     

ُ                                                                            . ضمت خبُخ مواقع جغرافیة عدیدة كالجبال واالنهـار والقـرى، وتـم مطابقـة العدیـد منهـا مـن قبـل  ٤         

                             مع مواقع محلیة وتالل اثریة في            التاریخیة   یة     غراف                                        الباحث وغیره من الباحثین ذوي العالقة بالج

               الوقت الحاضر.

                                                                               تفظت اغلب صیغ اسماء تلك المواقع الواردة في النصوص المسماریة مع مثیالتها المحلیـة  ح   . ا ٥

                                                                                 الیوم اما بشكل كامل او نسبي، وهو ما ساعد على ایجاد نوع من المطابقة فضال عن الواقـع 

           ، ناهیـــك عـــن       شـــوریین                             ســـردي الـــوارد فـــي حمـــالت الملـــوك اآل                            الجغرافـــي المتطـــابق مـــع الـــنص ال

                                      منهــا والبلدانیــة فــي العصــور الوســطى التــي            التاریخیــة                                     االســتعانة بالمصــادر الســریانیة والعربیــة 

                                                                            شــكلت مــا یشــبه الجســر التــاریخي الســتمراریة االســتیطان الحضــاري والســكاني باالضــافة الــى 

                                            والتحـري والتنقیبـات االثریـة، ودراسـة الملتقطـات                                           االستعانة بنتائج التنقیبات واعمال المسوحات 

ــــ ــــب ال ــــي تعلــــو اغل ــــل كســــر الفخــــار واآل                         الســــطحیة الت ــــواح الكتابیــــة                              تالل االثریــــة مث                     جــــر واالل

                                                            المستخرجة لتشكیل واعطاء صورة نسبیة لشخصیة الموقع التأریخي.
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ُ                     مقاطعة خبخ  بتقسیماتها المختلفة بعض مناطق تمثل خریطة            

ً    نقال  عن     

 Simo، Parpola & Michael Poter: The Helsinki Atlas of the Near East in the Neo- 

Assyrian period. 2000. P. 4
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ً                خریطة تظهر فیها بعض قرى ومواضع إقلیم خبخ  اآلشوري في جزئها الجنوبي نقال  عن : ساندراس،                              ُ المصدر                                        

   السابق
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ُ                                                  خریطة تظهر فیها بعض قرى ومواضع إقلیم خبخ  اآلشوري في اجزائها المركزیة من محافظة دهوك شمالي                                         

ً                             العراق  نقال  عن : ساندراس، المصدر السابق             
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) 5(  RIMA, Vol. ٢ , p. 52 

) 6(  ADD; ABL;ND. 

                                                                                          الحامــد ســعاد عائد،األســماء الشخصــیة فــي العصــر اآلشــوري الحــدیث، دار صــفاء للطباعــة والنشــر والتوزیــع،   ٧) (

   .  ٦٤    ، ص     ٢٠١٩      عمان، 

  ) 8( Herzfeld. E. The Persian Empire. Wesbaden 1968. P. 200.  

   .Grayson. AK. p. 103              للمزید ینظر:   )٩ (

) 10(    ADD; ABL;ND. 

                          ظبي للسـیاحة والثقافـة، دار                                                                  یحیى، الزعبي، آمنة، معجم المشترك اللغوي العربي السامي، هیئة أبو   ،      عبابنة  ) ١١ (

  .   ١١١     ، ص:     ٢٠١٣               الكتب الوطنیة، 

                       دراسة في معـالم التـاریخ   –                                                                   للمزید ینظر: ألطوني، یوسف جرجیس: الزوزان والهكار في العصور اإلسالمیة   ) ١٢ (

                            والعمران، (بحث غیر منشور).

                                                                                                القره داغي، رافدة عبداهللا،  شمال العراق في التأریخ القدیم في ضوء المصادر المسماریة من األلـف الثالـث    )١٣ (

                    . للمزیــد ینظــر: اطلــس   ٩٠    ، ص     ٢٠٠٨                          منشــورة، جامعــة الســلیمانیة،                         ق.م، اطروحــة دكتــوراه غیــر      ٦١٢    حتــى 

                  ناحیة السلیفاني.  -         قضاء زاخو  -             / محافظة دهوك  ٥٠                          المواقع األثریة، خریطة رقم 

 :Simo Parpola & Michael Porter                                                  للمزیـد ینظـر: اطلـس جامعـة هلسـنكي للعصـر اآلشـوي الحـدیث  )١٤ (

The Helsinki Atlas of the Near East in the Neo Assyrian period. 2000. P. 4.    

(15) RIMA, Vol. 2,،  p. 101: 19 - 24. 

(16) RIMA, Vol. 2, p. 144: 7 ; RIBAP, Vol. 4. 

) 17(  RIMA, Vol. 2, p. 197: 58-91. 

                                                دراســـة فـــي الجغرافیـــة التاریخیـــة للعـــراق الشـــمالي خـــالل   –            ّ                                  كـــذلك ینظـــر: حّنـــون، نائـــل، مـــدن قدیمـــة ومواقـــع أثریـــة 

   .   ٢٠٥    ، ص     ٢٠٠٩                                                العصور اآلشوریة، دار الزمان، الطبعة األولى، دمشق، 

) 18(  Parpola & porter, the Helsinki Atlas, P.9.  

   .   ٢٠٥            ّ                          كذلك ینظر: حّنون، نائل، مصدر السابق، ص 

                                                                                          للمزید من المعلومـات عـن بـالد سـوخو ینظـر: الزیـدي، كـاظم عبـداهللا: بـالد سـوخو فـي الكتابـات المسـماریة،   )١٩ (

  .    ٢٠١١               دار رند، دمشق، 

   .   ٢٠٥            ّ                      كذلك ینظر: حّنون، المصدر السابق، ص 
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١٢٢ 

                                                                                                                         
                                                                                              الجمیلــي، عــامر، المواقــع الجغرافیــة لمنطقــة االنبــار فــي المصــادر المســماریة، مجلــة جامعــة االنبــار للعلــوم   ) ٢٠ (

        تأریخهـــا                         عبـــد العزیـــز، مدینـــة عانـــة      حمیـــد،               . وكـــذلك ینظـــر:   ٤٤    ، ص     ٢٠١٤       ، شـــباط  ٤               النســـانیة، العـــدد  ا

               ؛ وعــن موقــع ســور    ١٠٢  ص    ،    ٢٠٠٧                                                               واثارهــا، الهیئــة العامــة لألثــار والتــراث، مطبعــة دار الحــوار، بغــداد، 

      جرعـة،                                                                                  جرعة ینظر: علي، عبـد الـرحمن محمـد والـدوري، ریـاض عبـد الـرحمن: اعمـال التنقیبـات فـي سـور 

ـــة  ـــاذ ســـد حدیث ـــة العامـــة لآلثـــار والتـــراث   ٥٤                 م، مجلـــة ســـومر، مـــج     ١٩٨١                     مشـــروع انق     ، ص     ٢٠٠٩                              ، الهیئ

٢٠٠-   ١٦٣   .  

   .   ١٢٤                       ساكز، المصدر السابق، ص   ) ٢١ (

   .   ٢٣٧               المصدر نفسه، ص   ) ٢٢ (

) 23(  RINAP, Vol. 1,  No.39:26, p.98; No. 43.i 22 

ّ                              الثــاني، عّربــه عــن الســریانیة ووضــع حواشــیه:           م، الجــزء    ١٢٣٤                                       الرهــاوي المجهــول: تــأریخ الرهــاوي المجهــول   ) ٢٤ (          

   .   ٣٢٨                ، مطبعة شفیق، ص     ١٩٨٦                       األب البیر ابونا، بغداد 

      مطبعة               ، الجزء األول،                                                  ذخیرة االذهان في تواریخ المشارقة والمغاربة السریان                          الكلداني، القس بطرس نصري:    )٢٥ (

   .   ٤٧٣    ، ص     ١٩٠٥        الموصل                       دیر اآلباء الدومنكیین،

) 26(  ND3469=SAA:7;11. 

ّ  ) سبق للباحث ان تمكن من تحقیق ومطابقة مدینة ُمّخو٢٧ ( ِ  نخِل -                                            ُ    muḫḫu-naḫli   (نخال/ نحال/ نهلـة) مع بلدة                         

                                                                                    قـــرب عقـــرة فـــي بحثـــي الموســـوم والمنشـــور: بعـــض المواقـــع الجغرافیـــة لمنطقـــة عقـــرة ومحیطهـــا فـــي ضـــوء 

  ،   ٦٣                                                                                       المصــادر المســماریة بالعصــور اآلشــوریة، مجلــة ســومر، الهیــأة العامــة لألثــار والتــراث، بغــداد، مجلــد 

٢٠١٧    .   

  .   ١٩١                        ) حنون، المصدر السابق، ص٢٨ (

                                                                             لـــدون: تـــاریخ یوســـف بوســـنایا (مـــن القـــرن العاشـــر المـــیالدي)، تحقیـــق: حونـــان جـــوالغ، مطبعـــة             ) یوحنـــا بـــن ك٢٩ (

  .   ١١٠    ، ص     ١٩٨٤                      واوفسیت المشرق،بغداد، 

                                                   مســتدرك علـى معجـم البلــدان، مجلـة المـورد، العــدد االول ، -                                    ) ألطـوني، یوسـف جـرجیس: قــرى ریـف الموصـل٣٠ (

                                            ، ینظر كذلك: ابن االثیر، الكامل في التـاریخ ،   ٧٢   ، ص    ٢٠٠٥                                                بغداد، وزارة الثقافة واالعالم، السنة الثالثة عشر، 

  .  ١٥ /  ١١    ، ص     ١٩٦٦         ، بیروت،   ١٢                                                عز الدین الجزري، الكامل في التاریخ، دار صادر، مج

  :     ١٩٨٠                                                                                     ینظر على سبیل المثال: كمال، ربحي، االبدال في ضوء اللغات السامیة، جامعـة بیـروت العربیـة،    )٣١ (

                                                              اللغـات الســامیة، مجلـة المجمـع العلمــي العراقـي، العــدد الخـاص بهیئــة                                  وحـداد، بنیـامین: ظــاهرة االبـدال فــي

                                               ؛ الزعبــي، آمنــة صــالح: التغیــر التــاریخي لألصــوات فــي   ٣١    ، ص     ٢٠٠٤         ، بغــداد،   ٢٠                   اللغــة الســریانیة، مــج

          ؛ سـلیمان،     ٢٠٠٩  ،   ٣١                                                                            اللغة العربیة واللغات السامیة، مجلة جامعة تشرین للبحوث والدراسات العلمیة، مـج

                                                       اآلشــــوریة، دار ابــــن االثیــــر للطباعــــة والنشــــر، جامعــــة الموصــــل، ص   -        البابلیــــة  -      األكدیــــة             عــــامر: اللغــــة

           (االبدال).   ١٢٤

                                                                                               ) الحمــوي، شــهاب الــدین أبــي عبــداهللا: معجــم البلــدان، تحقیــق: فریــد عبــدالعزیز الجنــدي، دار الكتــب العلمیــة، ٣٢ (

   .   ٤٦٤                ، مادة (برخو)، ص ١   ، ج    ١٩٩٩

                          ، محافظــة نینــوى، قضــاء زاخــو     ١٩٧٠                               لمواقــع االثریــة فــي العراق،بغــداد،                                 المدیریــة العامــة لآلثــار والتــراث، ا  ) ٣٣ (

   .   ٢٧١    ، ص     ١٥٧٦                   (برخ)، رقم االضبارة 



ُ  دراسة جغرافیة وتحقیقات بلدانیة في مقاطعة خ بخ     َ                                          ḫabḫu      أ. د. عامر عبد اهللا الجمیلي  

                            في ضوء المصادر اآلشوریة                             

١٢٣ 

                                                                                                                         
) 34(  Parpola. S. , “Neo-Assyrian Toponyms” 6. Neu Kirchen-Vlyun: Kevelaer, 1970 

IRAQ 23 38 ND. 2618. 19, p. 315: 1-3 

                                          مــن بقایــا مملكــة نخارینــا التــي ظهــرت فــي منتصــف     هــي  na'iri                                        تعتقــد الباحثــة رافــدة قــره داغــي، أن نــائیري    )٣٥ (

                                                                                                   االلــف الثــاني ق.م وتــذهب الــى االعتقــاد ان قریــة (نهــري) التــي ینســب الیهــا الشــیخ عبیــد اهللا النهــري مــن بقایــا تلــك 

  ،                                                                                                      المملكة، وتقع االن في جنوب شرقي تركیا قرب الحدود العراقیة وتسمى باللغة الكردیة (نایري) ونهري (قره داغي

                                                                       )، فیمــا یضــع الباحثــان بــاربوال وبــورتر بــالد نــائیري مــا وراء جبــل كاشــیاري (طــور   ٩٣-  ٩٢                المصــدر الســابق، ص

    .   Parpola & porter, P.3                                           عابدین) جنوب غربي بالد شوبریا، للمزید ینظر: 

) 36(  Grayson, AK, P.171.   

) 37(  Grayson, AK., P. 221 – 222. 

      ٢٠١٩ /  ١٢ /  ٠٥                                     /مفتشیة أثار دهوك في لقاء معه بتاریخ         ان إحسان ڤ  كو       الباحث            في لقاء مع   )٣٨ (

    ، ص  ٣ ٩  ١٩                                                                                 السناطي، عیسى افرام: عطور الصبا في سناط، قریة سریانیة في كوردسـتان العـراق، بـاریس،    )٣٩ (

          )، محافظـــة   ٤٨                                            ؛ اطلـــس المواقـــع االثریـــة فـــي العـــراق، خریطـــة رقـــم (   ١٠٢                        . ینظـــر كـــذلك: قـــره داغـــي، ص  ١٣

    ). ١              ، رقم الموقع (                             دهوك/ قضاء زاخو/ ناحیة السندي

ــة الفكــر المســیحي، بغــداد                                                               نــوح، ظــافر: المــدن والقــرى والمواقــع المســیحیة فــي العــراق، منشــورات           ینظــر كــذلك                           مجل

   .  ٧٤  ص      نوح،     ؛     ٢٠١٣

(40  ) RIMA, Vol. 2،  p.101 : 19- 24.  

    .   ٩٧                           قره داغي، المصدر السابق، ص   ) ٤١ (

) 42(  IRAQ 23 38 ND. 2618. 17: (3-13) ; Parpola, Neo- Assyrian toponyms, p. 287.  

   .  ١٦                              یاقوت الحموي، المصدر السابق، ص  ) ٤٣ (

) 44( ADD 1196. R4, 11: 5-15= SAA,Vol.7,11.  

   .   ١٢٤-   ١٢٣  ص                   ، المصدر السابق،          القره داغي   )٤٥ (

(46)Parpola & Poter: The Helsinki Atlas, p.4.   
(47)Harrak, Amir, Akre and its Region in Akre in Cuneiform, Greek, Latin,  and 
Syriac sources, p.6.  

   .   ٢٧٠            وحاشیتها، ص      ١٢٧                     المرجي، مصدر سابق، ص   ) ٤٨ (

) 49( Reade, J, "Studies in Assyrian Geography, I-II،  "RA 72, (1978)،  p. 47-72 and 

157-180. 

                    . للمزیـــد عـــن هرماشـــي،     ١٤٤٩          ، اضـــبارة،    ٢٨٥    ، ص     ١٩٧٠         ، بغـــداد،                                      للمزیـــد ینظـــر: المواقـــع األثریـــة فـــي العـــراق

-  ٧٢                                                                                         انظر: هرماشي، للقس فوزي ابرو، المـدن والقـرى والمواقـع المسـیحیة فـي العـراق، المصـدر السـابق، ص 

٧٤  .   

                                                                منجزاته في ضوء الكتابات المسماریة المنشورة وغیر المنشورة، رسالة   -      ننورتا  -                        أحمد، كوزاد محمد: توكلتي  ) ٥٠ (

              للمزید ینظر:     ١٦٣   ، ص    ١٩٩٣                             تیر غیر منشورة، جامعة بغداد،     ماجس

Wilhelm،  Grundzuge, der Geschichte und Eultur der Hurriter, Darmstadt, 1982, p.57 

   .Meissner, Ebeling, Munn Rankin, Streck                                         وقد أیده في هذه المطابقة كل من الباحثین: 

   .   ١٦٣                               ینظر: كوزاد أحمد: المصدر نفسه ص
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١٢٤ 

                                                                                                                         
) 51(  ARI. Vol. I. P. 179. 

) 52(  Parpola, Neo- Assyrian Toponyms, P. 27. 

                                                                                                    نقال عن تقریر البعثة األلمانیة لهذه الجامعة والمنشور في شبكة المعلومات العالمیة (االنترنت) في الرابط   )٥٣ (
http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=85696.0 

) 54(  AKA, p.274. 60: 1-4. 

                                              الكلدان في تركیا الشرقیة وایران والعراق، اطلـس   –                                            األب جي. سي. جي ساندراس (المسیحیون واآلشوریون    )٥٥ (

                                                                                       خـــرائط، ترجمـــة: نـــافع توســـا، مراجعـــة وتـــدقیق وتحقیـــق: األب الـــدكتور یوســـف تومـــا، مطبعـــة مجلـــة الفكـــر 

   .  ٤٧-  ٤٦   ، ص    ٢٠٠٧               المسیحي، بغداد 

) 56(  Mitteilunger der Altorientalischen Geselleschaft (Berlin) (MAOG) 9/3, 16.30.10 

   .  ٦٥                 المصدر السابق، ص      نوح،    )٥٧ (

) 58(  (1-4) AKA 376.97; 1-13) Botta. P, Monument de Ninive, IV 69.2.9 

   .   ١٢٣                      نوح، المصدر السابق، ص   ) ٥٩ (

) 60(  RIMA, VOL, 2, P.144: 7. 

  ،   ٥٣      ، رقـــم     ١٩٧١                                          ، للمزیــد ینظـــر: اطلــس المواقــع األثریــة، بغــداد    ١٠٧                           قــره داغــي، المصــدر الســابق، ص    )٦١ (

                 قضاء الحمدانیة.  -           محافظة دهوك

) 62(  Grayson, AK., P. 152. 

                                             هـي نفسـها منطقـة طـویزاوة فـي أقصـى الشـمال الشـرقي   tabsia       تابسـیا                                  تذهب الباحثة ترجح القره داغي ان    )٦٣ (

   .   ١٠٢                                        . للمزید ینظر قرده داغي المصدر السابق، ص                               لك مینوا أبن أشبوني ملك أورارتو   الم                والتي فیها مسلة 

) 64(  Grayson, AK., P. 152. 

   .   ٣٢                                                  للمزید عن قریة كوماني ینظر: نوح، المصدر السابق، ص   )٦٥ (

) 66(  Parpola. S. , “Neo-Assyrian Toponyms” 6. Neu Kirchen-Vlyun: Kevelaer, 1970,  

p. 22; 3-13 IRAQ 23 38 ND. 2618. 19. 

) 67 (   ND, 2618. 

   .  ٣٨                      نوح، المصدر السابق، ص   ) ٦٨ (

) ٦٩(   AR 123.10: 5-14 :١٨٧                       حنون، المصدر السابق، ص                ؛ للمزید ینظر   .   
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