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ولكف مما ال  ،وليست ىذه الحقيقة كميا ،اجؿ الحربشور كانت مممكة تأسست في المقاـ األوؿ مف آ فّ إيقاؿ أحيانًا 

والسػػيما إنػػاف اللآلػػر ايشػػوري الحػػديث  ،الحػػرب كانػػت أحػػد ملػػالـ الحيػػاة ايشػػورية التػػي نلمػػـ  نيػػا الك يػػر ف  أريػػب فيػػو 
شػػػغؿ رمارىػػػا الجػػػزن األ ظػػػـ مػػػف سػػػنوات حكػػػـ الممػػػوؾ ايشػػػورييف فػػػي سػػػنيؿ ت نيػػػت أركػػػاف  إذ. (ٔ)ؽ.ـ( ٕٔٙ-ٜٔٔ)

النظاـ في المنطقة القائـ  مى القوة والنفوذ ايشوري. وفي الوقت ذاتو كانت لتمؾ األمف و ايشورية والحفاظ  مى  المممكة
جيػػا أولئػػؾ الممػػوؾ فػػي ينتافسياسػػة التوسػػا التػػي  ،الحػػروب إفرازاتيػػا وانلكاسػػاتيا  مػػى واقػػا المجتمػػا ايشػػوري الحػػديث

سياسي وما رافؽ ذلؾ كمو مف أ ماؿ الترحيؿ الجما ي لسكاف  وأ وغ ديني كافسحمبلتيـ اللسكرية تحت أي دافا أو م
سكانيـ كمجاميا حافظت  مى وحدتيا اللر  ية ضمف مدف المممكة قالنمداف المقيورة منذ القرف ال الث  شر قنؿ الميبلد وا 

قػد فجػة انتمػائيـ. خر  مػى سػموؾ سػكاف المممكػة وتػركينيـ ودر آ ػر نشػكؿ أو نػأقػد  (ٕ)الرئيسة م ؿ نينوى وكمخ )النمرود(
وقوميػػات ذات خمػػيط مػػف  قافػػات ولغػػات متنو ػػة تناينػػت فػػي  اً أخضػػلت تمػػؾ الحمػػبلت تحػػت لوائيػػا طو ػػًا أو كرىػػًا نمػػدان

 الوالن واالنتمان لسمطة الممؾ ايشوري المطمقة وأوامر حكومتو المركزية نيف الطا ة واللآلياف.
ؿ اإلداريػة والمتضػمنة أوامػر ممكيػة نا تقػاؿ أشػخاص وحنسػيـ أو فػي الرسػائ  نػارات نآلػية واردةفك يرًا ما اسػتوقفتنا 

لقػان القػنض  مػييـ  نػ دراؾ  دالنحػث  ػف ىػارنيف وا  أدلػة أو حقػائؽ ُتلػّد فػي رأينػا  مػى قػدر كنيػر مػف األىميػة فػي فيػػـ وا 
الة نل يػا جوانب مف سموؾ الر ايا ونظػرتيـ تجػاه المممكػة وسياسػة مموكيػا. مػف ذلػؾ  مػى سػنيؿ الم ػاؿ مػا جػان فػي رسػ

رسػػالة الممػػؾ اليػػو   مػػى)داقػػوؽ( إلػػى الممػػؾ ايشػػوري ردًا  Lubdaحػػاكـ مقاطلػػة لُنػػَد  Nabu-belu-ka''inَكػػئف -ؿنيػػ-نػػانو
 انػػف ِارُتك ػػفُ  Rametiف َرمتػػي يوتليػػ( Media)مػػديا Uriakka ريػػؾ  مدينػػة أُ  حػػاكـ Karakkuنشػأف ا تقػػاؿ وحػػنس انػػف َكػػَرؾ  

Irtukkanu  ُنداًل منو قائبًل ما يأتي:ريؾ  سيد مدينة أ 
اعتقمرت  "متري بردً  مةر َن رَ ريرك  وعريّ العائرد لمديةرة أُ  ك  سيدي الممك "اعتقل وحبس ابن َكررَ  يبخصوص ما كتب إل"

. أو كما جان في رسػالة أخػرى نلػث نيػا شػخص (ٖ)كما كتب سيدي الممك وأرسمةا َرمتي عوضًا عة " ك  وحبست ابن َكرَ 
" أخبروةري " سيدي الممك "أين هرو  ي"بخصوص ما كتب إلتي ياـ الممؾ نػمِ لْ في مقدمتيا يُ  ال يلرؼ اسمو نسنب كسر

أةرا سرتلت   ربمرا يقرول سريدي الممرك هرل عراد ورجرر مرن شربري Šubriaهرب وذهب إلى بالد ُشربري ×× ل حَ بعدما رَ 
خػر مما ػؿ جاننػا فػي آ. وفػي سػياؽ (ٗ)"يرجرر إلرى الربالد دْ عُ هرب وذهب إلى ُشبري لم يَ  نْ وتحققت فتخبروةي أة  مةذ أَ 

 ما يأتي:نرسالة يخنر آلاحنيا الممؾ ايشوري 
ša  LUGAL  be-lí  iš-pur-an-ni  ma-a  šu-pur  lí-is-bu-tú  lu-bi-lu-ni-šú:  a-sa-par  ina  KUR  bar-hal-za  

ub-ta-iu-u-šu  la-a-šú  la-a  e-mu-ru-šu  a-na  URU  mu-ti-an-ni  ina  ŠÀ  URU-šu  it-tal-ku  la-a-áš-šú  

ŠEŠ-šu  šu-u-tu  e-du-ma-nu  ina  ŠÀ-bi  kam-mu-mu-su  i-sab-tu  na-su-ni-šú  a-sa-al-šu  nu-uk  ŠEŠ-ka  

a-le-e  ma-a  la  il-li-kam-ma  ina  UGU-hi-a  an-nu-rig  ina  UGU  LUGAL  EN-a  ú-se-bi-la-šu
(٘)
. 

رسرال  إلريّ  (أمرراً )ل ِسررْ سريدي الممرك بشرتة  أَ  يإلر الرذي كترب (بخصوص فالن)"  (هرذا اممرر)أرسرمت  ،باعتقالر  وار
لكرن ثاةيرة لرم  Mutianniلكن لم يجردو.. ذهبروا إلرى مديةرة ُمتريم   ،Barhalza َبَرَخمزَ في مقاطعة  (عة )وقاموا بالبحث 
إةري متتكرد أةر   (فتجاب)  كَ و خستلت  أين أَ  ألقوا القبض عمي  وجمبو. إليّ  ،ل  يعيش هةاك فقط أٌخ واحدٌ يكن موجودًا 
فلمػى الػررـ مػف  ػدـ ملرفتنػا فػي الوقػت الحاضػر مػا ىػي األسػناب التػي  سريدي الممرك". اآلن أرسرم  إلرى ،لم يتِت إلري

لقان القنض  ميو م ػؿ ىػذا اإلجػران المتنػا مػف  فّ أَ لكف مما ىو مؤكػد لػدينا  ،كانت تقؼ وران النحث  ف ذلؾ الشخص وا 



 ٕٔٓ 

فػرض األمػف والنظػاـ والقضػان  مػى  ػف حػرص الممػؾ ايشػوري خآليًا فػي ىػذه الرسػالة وريرىػا يػنـ فػي جػوىره الممؾ ش
حسػب نظرتػو  طقػد ينخػر  ممػامػف المممكػة أ مى أي  مؿ أو سموؾ يقترفو شخص ما قد ينلكس سمنيًا  مى واقػا الػنبلد و 

 ذات الطانا المدني أو اللسكري.وواجناتيا ممكة لماالتخاذؿ واللآلياف في تنفيذ أ ماؿ  وأف مفيوـ التمرد نأشكالو ضم
 

 التمرد 
 ,nabalkattu, nabakutu, sehû, sihu ك يرًا ما ترددت في حوليات المموؾ ايشورييف وملاىداتيـ نالآليغ ايتية كممةً 

bārānu, bārtu نػػزاؿلشػػف الحمػبلت اللسػػكرية ليػػـ فػػي أك ػػر مػف موضػػا مسػػورًا رئيسػًا  وكانػت نحػػؽ  تاللقونػػا أقآلػى وا 
ممكػػة ممػػف الأانػػرز المؤشػػرات السياسػػية الخطيػػرة فػػي ز ز ػػة  إحػػدى يػػا تلػػدّ نأ فيػػي  مػػى الػػررـ مػػف ،مخططييػػا ومػػدنرييا

ضػػػػلافياوتجزئتيػػػػا  وأىػػػػدافيا تخمػػػػي أآلػػػػحانيا  ػػػػف ننػػػػود  شػػػػكالياأتم ػػػػؿ  مػػػػى اخػػػػتبلؼ إال أنيػػػػا  ،واقتآلػػػػادياً سياسػػػػيًا  وا 
مػػف وجيػػة  دّ ييف وحنػػ يـ نػاليميف الخػػاص نالتحػػالؼ الػػذي كػاف يلػػالملاىػدات واألحػػبلؼ التػػي  قػػدوىا مػا الممػػوؾ ايشػػور 

كمػا فلػؿ ذلػؾ الممػؾ  نيػا أيضػًا. واقسػمأنظر ايشورييف جريمة ليست ضد الممػؾ ايشػوري فحسػب نػؿ ضػد ايليػة التػي 
ؽ.ـ( نحؽ  دد مف مموؾ وشػلوب مػدف فػي مآلػر  ٕٚٙ/ٙ-ٛٙٙ)نانيناؿ( -)اشور Aššur-bāni-apliانٍؿ -نافٍ -آشور
عةدما كاةرت محطتري )فري قاؿ نحقيـ في أحد نآلوآلو ما يأتي " إذالقسـ الذي أقسموه نايلية اللظاـ.  انتياكيـ نسنب

سرمعوا مروظفي برذلك اممرر وألقروا القربض عمرى رسرمهم ومعهرم رسرائمهم  ،خططوا لعمل شريرمصر( حسب مشيئتهم 
 آشرورلعةرة  ،وأرجمهرم برتلالل مرن حديرد أيرديهم المموك وربطروا أولئكلقوا القبض عمى أبتم عيةهم  مؤامراتهمواروهم 
العظرام. بيةرت بتيرديهم كرل امعمرال الجيردة التري  باآللهرةهم القسرم الرذي أقسرمو. ثةرخحمت عميهم بسربب  اآللهةممك 

وبقية المدن وبقدر ما شاركوا فري المرؤامرة  Si'nu وسِئنُ  Pintitiوبِةِتِت  Saisوسكان مديةة سيس  ،عممتها ل  بعطفٍ 
 .(ٙ)"ولم يهرب رجٌل مةهم ،بالسيف كبيرهم وصغيرهم ضربتهميرة الشر 

 أمكننػػاواضػػحة لمفيػػـو التمػػرد  اً وأىػػداف أشػػكاالً ىنػػاؾ  أفويتضػػم مػػف اسػػتقرائنا لنآلػػوص اللآلػػر ايشػػوري الحػػديث 
تنػا مػف فضػبًل  ػف نلػض الرسػائؿ اإلداريػة التػي أت ،وملاىػداتيـما ورد في حوليات الممػوؾ ايشػورييف ن ااالستدالؿ  ميي

 -:ايتيوىي  مى النحو  ،ىذا اللآلر إناف ايشوريةمكة مالم
 

 التمرد الذي مقصد. اإلطاحة بشخص الممك أو ولي العهد أو أحد حكام . -1
فلمى الررـ  ف أ نان حياتيـ وىـ داخؿ النبلط الممكي أو خارجو.و خطر ما كاف يخشاه المموؾ ايشوريأوُيلّد ذلؾ مف 

 ، ظـ إمنراطوريػة  رفيػا اللػالـ القػديـ آنػذاؾألس جلميـ قادة أنايشوري الحديث مف قوة و  ا أتآلؼ نو مموؾ اللآلرممّ 
يمكػػف اسػػتنتاجو مػػف دراسػػة نلػػض النآلػػوص التػػي أتتنػػا مػػف نػػبلد آشػػور إنػػاف ىػػذا اللآلػػر أف ىنػػاؾ مؤشػػرات فػػ ف الػػذي 

مػف نلػض األمػران ورجػاؿ  ودسائس كانت تحاؾ رالنػًا مػف داخػؿ القآلػر الممكػي ضػد الممػؾ ايشػوريواضحة لمؤامرات 
أمور مػؤ رة النبلط ندرجة تردد ذكرىا أك ر مف مرة نظرًا لخطورتيا في نآلوص الفأؿ ايشورية التي كانت مقتآلرة  مى 

 ىذه النآلوص ما يأتي: ىحدإإذ نقرأ في  ،ايشورية  مى حد سوان المممكةالممؾ و  في
1 MUL.UDU.IDIM   ana  MUL.LUGAL  TE  DUMU  LUGAL  šá  i-na  ZAG-MU    áš-bu  HI.GAR  ana  

AD-šú  DÙ-uš-ma  GIŠ.GU.ZA  NU  DIB-bat 
(7)  

ن ابن الممك الذي يعيش في حاشيت  سوف يتمررد ضرد أبير  ولكرن سروف إ" إذا أتى ةجم بالقرب من ةجم الممك، ف
تمػؾ األ مػاؿ التمرديػة وذلػؾ  مػف الحػدإلى األمر ئ داف في نو لذلؾ فقد سلى المموؾ ايشوري .لن يستولي عمى العرش"

لػػزاميـمػػا ر ايػػا المممكػػة وننبلئيػػا  نراـ الملاىػػدات السياسػػية نػػ مػػف ذلػػؾ  مػػى سػػنيؿ الم ػػاؿ  ،نايليػػةنالقسػػـ الخػػاص  وا 
حػاكـ  Humbarešؽ.ـ( ما ُخمَنرش  ٜٙٙ-ٓٛٙ)اسرحدوف( ) Aššur-ahu-iddinِادِّف -َأخُ -نرميا آشورأالملاىدة التي 

َانػِؿ -نػافِ -وأوالده وأحفاده وكؿ ر ايا المممكة ايشورية نخآلوص تلييف اننو آشورالميدي  Nahšimartiمدينة َنخِشَمرِت 
 إذ نقرأ في إحدى ننودىا الفقرة ايتية: ،مليد  مى نبلد آشورل اً ولي
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šum-ma  me-me-ni  ina  É.GAL  bar-tu  lu  ina  kal  UD-me  lu-u  ina  kal  MI  lu-u  ina  KASKAL  lu  

ina  qab-si  KUR  a-na  
m

aš-šur-PAB-AŠ  MAN  KUR  aš-šur  e-ta-pa-áš  at-tu-nu la taš-me-a-šú 
(8)
 

-َأخُ -في داخل البالد ضد آشرور وأد مسمح سواء بالةهار أو بالميل أو في حممة ر حد في القصر بتمأ أيّ قام إذا "
 ..اةتم لم تسمعو ممك بالد آشور  ،ِاد ن

ونشكؿ كامؿ مف تمؾ األ مػاؿ التػي كػادت   مى ما يندو لمحدّ لوحدىا د الدنموماسية لـ تكف كافية رير أف تمؾ الجيو 
َانػػِؿ  نػػدما قػػاؿ فػػي إحػػدى -نػػافِ -تقضػػي  مػػى حيػػاة نلػػض الممػػوؾ ايشػػورييف نػػدليؿ مػػا جػػان  مػػى لسػػاف الممػػؾ آشػػور

العرداوة فري الربالد والةرزاع فري  ،بمةري ذلرك المررض وألرم القمرب والضريه والهرالك الرذي يك" لماذا كرل  :حولياتو الممكيػة
 ذا قضيتُ لشكمي  ر تحاك ضدي باستمرار. ضيه القمب وألم الجسد قد ليرّ شالبيت   يغادر جاةبي الشغب وكممات ال

مرن قردري  ل  المديةة وفي أيام العيد الديةي. فالموت يجعل مةي ةهاية يحرطّ إةدب وأةوح إةي متضايه في يوم أأيامي 
 .(ٜ)حةة واةدب بالةهار والميل..."فاجمس بكرب وم

تحميػؿ األنلػاد السياسػية لننػود الملاىػدات ايشػورية أف ىنػاؾ نػو يف مػف ىػذا  ف فػي الوقػت نفسػو أف نمػتمس مػفيمكو 
 ف نالشكؿ ايتي:و المموؾ ايشوري الميماالتمرد حدد مل

 التمرد السياسي اإلعالمي:  - أ
-الممػؾ آشػور حػد ننػود ملاىػدةأويتجمػى لنػا ذلػؾ فػي  ،ايشػوري الشلور اللاـ واإلسانة لشخص الممػؾ ة ار إومقآلده 

شرخص مقيرت يعمرل عمرى إثرارة الشرعور العرام أو  ميّ  ةصرغي"سوف لن ما الحمفان النانمييف إذ نقرأ ما يػأتي  َانؿِ -نافِ 
ممرك  ،َابلِ -بانِ -ممك بالد آشور أو موظف سيدةا آشور ،َابلِ -بانِ -سيدةا آشور ضدّ  الذي يتكمم بكممات شرّ  ،رمآالت

رنمػا كػاف و ، (ٓٔ)ممك بالد آشور " ،َابلِ -بانِ -ى ب  في املالل )ويرسم ( إلى سيدةا آشورمَ رْ لكن سوف يُ  ،بالد آشور
 نػػدما  ،َانػػؿٍ -نػػاف-األخ األكنػػر يشػور šamaš-šumu-ukinُاِكػػف -ُشػػـُ -ـ ىػػذه الملاىػدة التمػػرد الػػذي قػػاده شػمشانػػر إسػنب 

ن( و"جرائمةرا )الحمفراء البرابمي نػدليؿ مػا ورد فػي إحػدى فقػرات ىػذه الملاىػدة إذ نقػرأ ،ممكًا  مػى نػبلد نانػؿأآلنم األخير 
-برانِ -سريدةا آشرور لفرهراقرد  ممك بالد آشرور ،َابلِ  -بانِ  -ُاِكن ضد سيدةا آشور-ُشمُ -التي ارتكبةاها بسب شمش

َانِؿ -نافِ  -لآلديقة لنبلد آشور ضد آشورُاِكف نتحريض القنائؿ النانمية ا -ُشـُ  -قاـ شمش إذ، (ٔٔ)ممك بالد آشور" ،َابلِ 
رساليـ إلى نينوى  مى وفؽ خطة تنوى  مى الخداع نوذلؾ  َانِؿ فػي -نافِ -قوؿ آشور  مى حدّ خدا يـ نقوؿ األكاذيب وا 

ؽ سػممية ائػَانِؿ في نادئ األمر إلى التحػرؾ نسػر ة لحػؿ المشػكمة النانميػة نطر  -نافِ -. وقد سلى آشور(ٕٔ)إحدى حولياتو
نقػرأ  ،ُاِكػف-ُشػـُ -وجو رسالة إلػى سػكاف نػبلد نانػؿ يناشػدىـ ويحػذرىـ فييػا مػف مغنػة االسػتمرار فػي مسػا دة شػمش  ندما
أما تمك الكممات الجوفاء التري أسرمعكم إياهرا ذلرك امخ الخرائن فقرد بمغرت كمهرا مسرامعي وهري ليسرت إ  ريحرًا فييا " 

و  تمطخروا اسرمكم المجيرد الةاصرر أمرامي وأمرام كرل  ،اذيبر ذاهبة فال تصدقو....   تصغوا حتى و  لحظرة واحردة مك
 .(ٖٔ) ثمين بحه اآللهة المقدسة"آالعالم بالغبار و  تجعموا أةفسكم 

 
 التمرد المسمح - أ

 ما يأتي:فيو إذ نقرأ  ،فاً آنِادِّف المذكورة -َأخُ -آشورلممؾ احد ننود ملاىدة مف أىو اللمؿ المسمم نلينو كما يفيـ ذلؾ 
-)مقصد.( القتل أو ا لتيرال والرتخمص مرن آشرور bar-tuأو عصيان مسمح  si-huبتمرد  إليكحد أأي م تكمّ إذا " 
أو  ،ممك بالد آشور سيدك الذي بخصوصر  عقردت )هرذ.( المعاهردة ،ِاد ن-َأخُ -َابِل ولي العهد المعظم بن آشور-بانِ 

-عصريان المسرمح وتجمربهم أمرام آشرورحرد سروف تمقري القربض عمرى مرتكبري ذلرك الأبها من فم أي أةت إذا سمعت 
َابِل -بانِ -م آشورمِ عْ عمى إلقاء القبض عميهم وقتمهم سوف تُ  اً َابِل ولي العهد المعظم...ومر ذلك إن لم تكن قادر -بانِ 

عدام مرتكبدولي العهد المعظم المعين وتساع  .(ٗٔ)"التمرد ي. في القبض عميهم وار
إدراج ىػذا الننػد فػي الملاىػدة والتأكيػد  مػى ضػرورة نػؿ وجػوب إنػزاؿ  قونػة ِادِّف السياسػية فػي -َأخُ -وللؿ راية آشور

مف تسوؿ لػو نفسػو حتػى التفكيػر فػي القيػاـ نم ػؿ ىػذا اللمػؿ  نؿ نحؽ كؿّ اإل داـ موتًا ليس نحؽ مرتكني التمرد فحسب 



 ٕٕٔ 

-ٗٓٚ)سػنحاريب( ) sîn-ahhe-ribaريػَب -اخػي-مف المآلير الذي سنؽ أف القػاه والػده الممػؾ سػيف حرآلًا منو لمتجنب
  Arad-muliššiُمِمػػػػػػػػػشِّ -َاَردَ  أننائػػػػػػػػػوريػػػػػػػػػَب  مػػػػػػػػػى يػػػػػػػػػد -اخػػػػػػػػػي-فقػػػػػػػػػد قتػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػيف. وؽ.ـ( وأسػػػػػػػػػبلفو مػػػػػػػػػف قنمػػػػػػػػػ ٔٛٙ
ِادِّف الػذي -َأخُ -آشور وقضى  مى ىذا التمرداستمر لمدة  بل ة أشير  هفي تمرد أ مناه ضد Aššur-muninُمِنف -وآشور

. (٘ٔ)نينوى وا تمػى اللػرش نلػد أف ىػرب القتمػى إلػى شػمالي نػبلد آشػوررادر نانؿ حاؿ سما و ننأ مقتؿ أنيو واتجو إلى 
 :ما يأتينىذا الحدث  فلاآلري ايشوري والنانمي  تخنرنا أحد نآلوص التاريخ اليو 

iti tebetu UD ×× kám  
d
sîn-ahhē-eriba  šár  KUR  aš-šur  mār—šú  ina  si-hi  iddūk-šú  [×]  MU.MEŠ  

d
sîn-ahhē-eriba  šarru-ut  KUR  aš-šur  ipuš  ultu  UD  ××  kám  šá  iti  tebēti  a-di  UD  II  šá  iti  addari  

si-hi  ina  KUR  aš-šur  sa-dir  iti  addaru  UD  [×(?)]  XVIII-kám  aššur-aha-iddina  mār-šú  ina  KUR  aš-

šur  ina  kússê  ittašab
( (61

. 

مرن قبرل ابةر  بتمررد بعرد أن ممك برالد آشرور ريَب -اخي-ت )العاشر( قتل سينيبط " في اليوم العشرين من شهر
إلرى اليروم الثراةي  تهر طيبرشررين مرن شوعشرين عامًا واستمر التمرد في بالد آشور من اليوم الع أربعةحكم آشور 

إلى بالد آشور واعتمرى وجهًا تِاد ن بابل م-َأخُ -من شهر َاّداُر وفي اليوم الثامن والعشرين من شهر َاّداُر لادر آشور
حآلػؿ فػي كمػُخ   ػر تمػردإ مػى ؽ.ـ( الذي قتػؿ  ٙٗٚ-ٖ٘ٚنيراري الخامس )-". كما سنقو في ذلؾ الممؾ آشورعرشها
ؽ.ـ(  مػػى أ ػػر  ٕٛٓٔ-ٕٗٗٔننورتػػا األوؿ )-. وقنػػؿ ذلػػؾ كمػػو المآلػػير الػػذي القػػاه الممػػؾ تػػوكمتي(ٚٔ)ؽ.ـ ٙٗٚ ػػاـ 

ننورتا )تموؿ اللقر حاليػًا -توكمتي-َانِؿ في مدينتو الممكية كار-ناآلر-مد و آشورالتمرد حآلؿ ضده قاـ نو أحد أننائو 
 ، ػػف اللػػرش وحنسػػو فػػي إحػػدى رػػرؼ المدينػػة المػػذكورة وقتمػػو نالسػػيؼ أقآلػػاه إذ ،( مػػى نيػػر دجمػػة مقانػػؿ مدينػػة آشػػور

 ايتية: حد نآلوص التاريخ التلاآلري إذ نقرأ اللنارةأما جان في نيستدؿ  مى ذلؾ و 
m

Tukul-ti-
d
Ninurta  šá  ana  Bābìli  

ki
 ana  lemuttu  (hul) 

tú
  qātē  II  ú-bil-lu  

m
aššur-na-sir-apli  mār-šú  

u  LÚ rabûti-MEŠ  šá  KUR  aš-šur-KI  ibbalkitū-šu-ma  ina  kussê-šú  id-ku-šu-ma  ina  URU  kar-tukul-

ti-
d
ninurta  ina  biti  i-si-ru-šu-ma  ina  GIŠ  kakki  idūkū-šú 

(18)
. 

ن وَابرِل وةربالء عائرد-ةاصرر-ضد. ابة  آشور تمرد ،في بابل إجرامية)امول( الذي ةفذ مخططات ةةورتا -"توكمتي
 ةةورتا وقتمو. بالسيف"-توكمتي-في لرفة في مديةة كار وأسرو.عن العرش  أبعدو. ،لبالد آشور

ضػػًا نلػػض المسػػؤوليف أو الحكػػاـ فػػي يشػػممت أ نػػؿفحسػػب الممػػوؾ   مػػىإلػػى جانػػب ذلػػؾ لػػـ تقتآلػػر أ مػػاؿ التمػػرد 
-)َنسػوِرف( المػد و آشػور  šabirešuمػا جػان فػي رسػالة نلػث نيػا حػاكـ مقاطلػة َشػِنرُش نػدليؿ  ،آنفػاً كما ذكرنا  ،المممكة

 تي:في مستيميا نايإلى الممؾ ايشوري يخنره  Aššur-dūr-paniyaَنِني -دور
LÚ.GAL-50-ia  šú-u  ša  LÚ.gur-ra-a-a   URU.mu-dur-na-a-a  a-na  LÚ.ha-za-ni  ša  URU.mu-dur-na  

i-du-ka  TA*  mar  KASKAL  il-li-kan-a-ni  la  il-li-ka  dul6-lu  TA* ŠEŠ.MEŠ-šúla  e-pu-uš  TA*  pa-an  

ip-ta-làh 15  LÚ.gur-ra-a-a  ina  qa-a-ti-šú  i-sab-bat  a-na  KUR.URI-a i-la-ka 
(19)

. 

 .قتل محرافظ مديةرة متُررنَ  Meturnaمن مديةة مُترَن  Gurreanوالعائد )لفره( الر َكُرّين  إليّ "قائد الخمسين العائد 
من الر  ٘ٔلمقيام بالعمل لكن خاف من صةيعت  اخذ مع  )حكم في يدي (  إخوت الحممة لم يذهب مر  قدوممن لحظة 

ّرين وذهب إلى بالد اورارت"  .َكُُ
 
 
 السيطرة والةفوذ اآلشوري عمىالتمرد  -ٕ

 األشخاصقوـ نيا مجمو ة مف تيذا النوع مف التمرد وفؽ المنظور الممكي ايشوري األ ماؿ المسمحة التي نويقآلد 
وضميا تحت سيطرتيا كما يفيػـ ذلػؾ مػف خػبلؿ مػا  امنطقة م مى  ةذلؾ تقويض السيطرة ايشوري مفرايتيا السياسية 



 ٕٖٔ 

ؽ.ـ(  ٜ٘ٛ-ٖٛٛال ػػػاني )آشػػػور ناآلػػػر نػػػاؿ( ) Aššur-nasir-apliَانػػػِؿ -ناآلػػػر-رورد فػػػي إحػػػدى حوليػػػات الممػػػؾ آشػػػو 
  ندما قاؿ في أحد نآلوآلو الممكية ما يأتي:

عائدين لبالد  ن رجا ً إتقرير يقول  وردةيَابِل الثاةي( عةدما كةت في ةيةوى -ةاصر-في ةفس الممو )لمو آشور" 
امميرر الرذي سربقةي ممةصر( ممك برالد آشرور شَاشريد )-ممانالذي أسكةهم ش Hulāiyaوحاكم مديةتهم ُخالي آشور 

مررديةتي الممكيررة. بررتمر  Damdammusaوا واسررتولوا عمررى مديةررة َدمررَدم َس تررتمررردوا وا – Halziluhuفرري مديةررة َخمررزُلَ  
 kinabuوادد اآللهرة التري سراعدتةي أمررت عربراتي وفرقري... وتقردمت ةحرو مديةرة ِكَةرُب شرمش  واآللهرةآشرور  اإلل 

المديةة المحصرةة العائردة لرر ُخرالي مرر حشرد قروتي ورهبرة معركتري طوقرت واسرتوليت عمرى المديةرة وذبحرت بالسريف 
 .(ٕٓ) من قوات  المحاربة..." ٓٓٛ
 

 التخاذل والعصيان
ع نػػيف شػػريحة شػػا ،مفيػػـو التيػػرب والتػػذمر ورنمػػا الخػػوؼ مػػف األوامػػر والتلميمػػات  مػػىىػػو نػػوع مػػف السػػموؾ ينطػػوي 

ألسناب سنتطرؽ إلييا فيما نلد. ويتضم مػف خػبلؿ اسػتقرائنا لملديػد مػف رنما الحدي ة  ة ايا المممكة ايشوريواسلة مف ر 
التلػػرؼ الرسػػائؿ اإلداريػػة المرسػػمة إلػػى الممػػوؾ ايشػػورييف أف ىنػػاؾ مبلمػػم واضػػحة لمفيػػوـ التخػػاذؿ واللآلػػياف أمكننػػا 

 متم مة نالمحاور ايتية. ، مييا والوقوؼ  ند النلض منيا
 
 التهرب من تةفيذ أعمال المممكة ذات الطابر المدةي: -ٔ

فػػي الرسػػائؿ اإلداريػػة  ػػف مبلمػػم االسػػتيان الواضػػم لػػدى الجيػػات الرسػػمية فػػي المممكػػة مػػف سػػموؾ  إشػػارات وردت لنػػا
قػػب لِ -مػػا جػػان فػػي رسػػالة نل يػػا نيػػؿنويتجمػػى لنػػا ذلػػؾ  ،نلػػض الر ايػػا وتيػػرنيـ مػػف تنفيػػذ األوامػػر الممكيػػة وأدان الخػػدمات

Bēl-liqbi  َُنت حاكـ مقاطلة آلSupat ممؾ ايشوري يخنره في إحدى مضامينيا ما يأتي:لآلونا( إلى ا ،)حمص 
-سريدي الممرك كترب برتةهم يجرب أن يعرودوا إلرى دور ،"ةجاريةي الرذين عممروا فري مديةرة ُصرَبت هربروا مرن عةردي

ن مرررة واآلخررر هرررب مرررض ومررات بيةمررا ةي ألقيررت القرربض عمرريهم وجمبررتهم ولكررن أحرردهم أصرراب  الإشررروكين لررذلك فرر
إلػى الممػؾ ايشػوري  Gabbu-ana-Aššurآشػور -َافَ -أو كمػا ورد فػي رسػالة يشػتكي فييػا منػادي القآلػر َكػب   .(ٕٔ)"أخرى

 أوامره نشأف اللمؿ ملو قائبًل ما يأتي:سكاف النبلد نلدـ تنفيذ  آلياف 
NA4.I.DIB.MEŠ NA4.

d
ALAD.

d
LAMA ina  UGU-hi-ia  ka-ár-ri  UN.MEŠ  KUR  mi-mi-e-ni  la  im-

ma-gúr  a-na  dul6-li-ia  la  ú-su-u-ni  ma-a  ERIM.MEŠ-ka  a-ni-ni-e  la  i-šam-u-ni  a-na-ku-u [××]  an-

nu-te  mi-i-nu  ša  i-ba-šu-u-ni  ša  la-šu-u-ni  ki-ì  a-he-iš  la-šú  la  i-šam-u-ni 
(22)

. 

مي قائمين "هرل ةحرن مولكن سكان البالد رفضوا كميًا الذهاب إلى ع ،المجةحة فرضت عميّ  أحجار العتبات والثيران"
ورد فػي رسػالة و ". جماعيرًا وبطريقرة حازمرة لرم يطيعروةي بتيرة طريقرة ممكةرة ،هرؤ ء )الةراس( لم يصرغوا إلريّ  رجالك "

-Sammuhaُاآُلػر -نيػؿَ -َسػمُنخَ لمػد و تػؿ  جاجػة( ا ،)تؿ  رنػاف šadikanniأخرى مغايرة أرسميا حاكـ مقاطلة َشِدَكفِّ 

belu-usur :إلى الممؾ ايشوري يخنره نما يأتي 
dul-lu  LUGAL  ina  UGU-hi-a  KALAG-an  LÚ.ERIM.MEŠ-a  ku-si  har-pi [×××]  ša  i-pa-tar-u-ni  

TA  IGI  dul-li MAN  ina  ŠÀ  É.KALAG.MEŠ-ma  e-tar-bu  LUGAL  be-lí  LÚ*.qur-bu-ti  lip-qi-du  lu-

še-sa-šú-nu  dul-lu  ša  LUGAL  le-pu-šu 
(23(

. 

دخمروا الحصرون مرن حررروا ولكن هرؤ ء الرذين  ،. حررت رجالي في الشتاء الباكرعميّ  "أعمال الممك أصبحت عبتً 
خارجررًا  مالحررارس الشخصرري يررتتي كمتموريررة لجمرربه وعسررى سرريدي الممررك أن يرردع ،جررل التهرررب مررن أعمررال الممرركأ

 .أعمال الممك" نسوهم يمار وجعم
 



 ٕٔٗ 

 هرب من أعمال المممكة ذات الطابر العسكري:تال -ٕ
المممكػػػة ايشػػورية إنػػػاف اللآلػػػر ايشػػػوري  امػػػف أنمػػاط اللآلػػػياف التػػػي  انػػت منيػػػويم ػػؿ ىػػػذا السػػػموؾ الػػنمط ال ػػػاني 

اللسػػكري كانػػت مػػف  الحػػديث. فػػالتيرب مػػف الخدمػػة اللسػػكرية والتخػػاذؿ و ػػدـ االنضػػناط فػػي تنفيػػذ األوامػػر ذات الطػػانا
نػػرز المشػػاكؿ الحقيقيػػة التػػي واجيػػت الجيػػات الرسػػمية فػػي المممكػػة ومسػػؤوليتيا المناشػػرة فػػي ذلػػؾ أمػػاـ الممػػؾ. مػػف ذلػػؾ أ

إلػى الممػؾ ايشػوري ردًا  مػى  Šamaš-taklakَتكػبلؾ -يػا شػخص يػد ى شػمش  مى سنيؿ الم ػاؿ مػا جػان فػي رسػالة نل
الخيػػوؿ اللائػػدة لميػػارنيف مػػف الخدمػػة   ػػدداللسػػكرية مػػف ضػػمنيا تػػدويف  األمػػوررسػػالة الممػػؾ إليػػو نخآلػػوص  ػػدد مػػف 

 :فييا اللسكرية نقرأ
ša  LUGAL  EN  iš-pur-an-ni  ma-a  ni-bu  ša  ANŠE.KUR.RA.MEŠ-ka  ša  [×××]  ša  ma-aq-tu-ti  šu-

tar  še-bi-la  ANŠE.KUR.RA  ma-aq-tu-te ša MU.IM.MA  a-na  LUGAL  EN-ia  ur-ta-am-mi  ša  

MU.AN.NA an-ni-ti 
(24)

. 

". والعائدة لمهاربين من الخدمة العسكرية وأرسمها إليّ ×× خيولك  عددسيدي الممك "دون  بخصوص ما كتب إليّ "
ذكر اليػػارنيف مػػف لػػ كػػافو  خيررول الهرراربين مررن الخدمررة العسرركرية فرري السررةة الماضررية".سررابقًا أعطيررت سرريدي الممررك 
إلػػى الممػػؾ  Salamanu وَسػػَمَمفُ  Nabu-ra'im-nišešuِنشػػُش -َرئِػػـ-ف ىمػػا نػػانواسػػالة نل يػػا شخآلػػالخدمػػة اللسػػكرية فػػي ر 
 تي:ايشوري يخنرانو ناي

 يّ إلروالرذين بخصوصرهم كترب  Derحراكم مديةرة ديرر  يّ إلأرسمهم  الذين"بخصوص الهاربين من الخدمة العسكرية 
العبررد  ،kudurruُكررُدر   ،العائررد  بررن الممررك الرجررل الثالررث ،Bur-silaسررال -سرريدي الممررك "اسررتجوبهم" اسررتجوبةاهم. ُدر

رجرل مرن  Rama-ilِال -المجمروع عيالميران َرمَ  ،كرذلك الرجرل الثالرث العائرد  برن الممرك ،Mannaipiteالعائد لررَ َمّةيِيرت 
الررر َكَمُبمررين  Iairuِايررُر  ن إلررىووالعبيررد العائررد Addiqritušuَاد  قررِرُتُش  ،ا سررائه العربررة العسرركرية العائرردة لمحرراكمبخرراار 

Gambulean" (ٕ٘). ي:أتيخاطب آلاحنيا الممؾ ايشوري قائبًل ما يفي رسالة  ننار جاايغوفي سياؽ م 
KUR  pi-lis-ta-a-a   ša  LUGAL  be-lí  ki-is-ru  ik-sur-u-ni  i-di-na-an-ni  la  i-ma-gúr  ina  IGI-ia  la  i-

za-zu 
(26)

.
 

نجػػد فػػي الوقػػت ذاتػػو و  أخرررطهم سرريدي الممررك فرري كتيبررة وأعطرراةي إيرراهم رفضرروا البقرراء معرري" الفمسررطيةيون الررذي"
إلػػى الممػػػؾ  Nabu-riba-ahheَاّخػػي -ِربَ -يػػا شػػخص يػػد ى نػػانو الشػػكوى مػػف سػػموؾ الآلػػيدييف وقػػادتيـ فػػي رسػػػالة نل

 ايشوري يخاطنو نالقوؿ.
URU.si-du-na-a-a  LÚ*.SAG.DU.MEŠ-te  la-a  TA*  DUNU  LUGAL  EN-ia  ina  URU.kàl-ha  il-li-

ku  la-a  ina  ma-sar-te  ša  URU.ni-nu-a  i-za-zu  qab-si  URU  i-du-lu  ia-mu-tu  ina  É  ub-re-e-šú 
(27)

. 

، الحاميرة العسركرية التابعرة لةيةروىفري ولرم يخردموا  ،الصيديون وقادتهم لم يذهبوا إلى كمُ  مر سيدي ابن الممك"
 .في مكان إقامت " المديةة كلّ  مركز يتسكعون في

 
 :التهرب من دفر الضرائب -ٖ

تنا يػػافػػة م مػػت الضػػرائب التػػي كػػاف يقػػدميا ر ايػػا الدولػػة و الملر  التاريخيػػة مػػددال أقػػدـمنػػذ  أىميػػة اقتآلػػادية كنيػػرة  وا 
 ،ميػػة إنػػاف ىػػذا اللآلػػرلػػّد إحػػدى المآلػػادر الميمػػة التػػي تػػؤمف مسػػتمزمات المممكػػة المتناإذ تُ  ،لممممكػػة ايشػػورية الحدي ػػة

طة مالطا ػػة والػػوالن لسػػ تلنػػر  ػػف مفيػػوـ إنيػػاانػػت تم ػػؿ وجيػػة نظػػر دافلييػػا إذ السياسػػية نوآلػػفيا ك أىميتيػػافضػػبًل  ػػف 
لػػػّد مػػػف وجيػػػة نظػػػر الممػػػوؾ حكومتػػػو المركزيػػػة لػػػذلؾ فػػػاف الت اقػػػؿ واالمتنػػػاع  ػػػف دفليػػػا كػػػاف يُ  وأوامػػػرالممػػػؾ ايشػػػوري 

و مبًل يخػُؿ ننظػاـ األمػف االقتآلػادي فػي المممكػة. وللػؿ ىػذا مػا يفسػر لنػا اإلجػران الػذي ايشورييف آنذاؾ سموكًا  دائيًا 
الموظػػؼ ايشػػوري المسػػؤوؿ  ػػف المػػوانة المننانيػػة فػػي كػػؿ مػػف آلػػور  Quardi-Aššur-lamur ألمػػور-آشػػور-اتخػػذه قُػػِرد

Itu'u قػػوات الػػػ اتػػو ن رسػػاؿوآلػيدا  نػػدما قػػاـ 
(ٕٛ)

خػػافتيـ  مػػى ا ػػر قيالآلػػيدإلػػى   يػػاميـ ناختطػػاؼ موظػػؼ الضػػرائب يف وا 



 ٕٔ٘ 

كمػا نآلػت  مػى  ،إلػى موضػلو وا  ادتػوإطػبلؽ سػراحو  إلػىالمسؤوؿ الذي  ينو في آليدا مما اضطرىـ  مػى ا ػر ذلػؾ 
 ٕٚٚ-٘ٗٚ)تَكػػبل تنميػػزر ال الػػث( ) Tukulti-apil-Ešarraاَشػػّرّ  -َانػػؿ-ذلػػؾ رسػػالتو التػػي نلػػث نيػػا إلػػى الممػػؾ تػػوكمتي

 أن إ الررذين يةزلررون إلررى امرصررفة فرري صرريدا  أولئررك"عيةررت جررابي الضرررائب عمررى يػػة إذ جػػان فييػػا اللنػػارة ايتؽ.ـ( 
وجمبوا )ارجعوا( جابي  إليّ بعد ذلك أرسموا  ،الر اتو إلى جبل لبةان وجعموهم يرتعبون أرسمتالصيديين اختطفو. وعمي  

نػرىـ  مػى الػدواـ نخآلػوص اليػارنيف اإلدارية إلى الممػوؾ ايشػورييف تخ. لذلؾ كانت المراسبلت (ٜٕ)"الضرائب إلى صيدا
المتخذة أو الواجنة اتخاذىا ضدىـ. مف ذلؾ  مى سنيؿ الم اؿ ما جان في مف دفا الضرائب المترتنة  مييـ واإلجرانات 

رسالة   مىايشوري ردًا )نآلينيف( إلى الممؾ  Nasibinaحاكـ مقاطلة ِنآلِنَف  Taklak-ana-Bēlنيؿ -َافَ -رسالة تكبلؾ
 ما يأتي: نقرأ فييا Ilu-piya-usurُاآُلر -ني-ِاؿُ رئيس جما ة الر اة المد و الممؾ نشأف 

وزةات من الفضة  ُٖاُصر: في السةة الماضية اةتزعت -بي-سيدي الممك " قال الراعي ِالُ  ي"بخصوص ما كتب إل
يرام بمثرل هرذا العمرل(  خبرر. )بوجروب القأبيل بجمب وزةترين آخرريين". لمراذا -َانً -اخبرةي تكالك اآلن ،ودفعتها كامالً 

لكة  لم يعط أيًا مةها )وبدً   ،رزمة من التبن والقصب لمطابوه ٖٓٓ( فرضت عمي  )جباية ،ة  رئيس جماعة الرعاةإ
سروف  يأَ  خبرار.ار و  يّ من ذلك( سره املةام التي بذمتر  وهررب وذهرب والتجرت فري المعبرد. أرسرمت )الرجرال( لجمبر  إلر

وأحيانًا ما كػاف أآلػحاب تمػؾ الرسػائؿ يناشػدوف الممػؾ نضػرورة ملاقنػة  .(ٖٓ))عممك("أتجاوز عن ألةامك )حمما( تؤدي 
-َنػِدفنيػا شػخص يػد ى  ثالذيف ُيقآلروف في تقديـ الضرائب المستحقة  مييـ. وللػؿ ىػذا مػا تفآلػحو رسػالة نلػ أولئؾ
مررن فواكرر  بررالد. و     أحررد جمررب المةررت  امول اآلنتي "حتررى برراآلإلػػى الممػػؾ ايشػػوري يخنػػره  Nadin-Aššurآشػػور 

 ُِ . أةررا بعررت عبيرردك فرري بيررت الترراجر وحممررت ضررريبة الخمررس وقمررت Barhalzi ضررريبة الخمررس مررن مقاطعررة َبرَخمررِز
الخمرس لللر  آشرور ... إذا  ةَبَرَخمِز اآلتي لمراذا لرم يعرط ضرريب كتبتباةجازها )القرابين(. يجب عمى الممك أن يستل 

لرن يكتسرب الرهبرة. إذا لرم يجمرب الحراكم ضرريبة الخمرس ويعطيهرا إلرى فسروف خرر الممك لم يعاقب أحد الكتبة أو اآل
 .(ٖٔ)" معابدهم دمًا لمضرب ضدّ ون حذو. ويمضون قُ ذن بقية الحكام سوف يحإمعبد. ف
ف السػؤاؿ الميػـ الػذي يطػرح نفسػو فػي  أشػكاؿ اللمػؿ التمػردي واللآلػياني فػمف أدلة نآلية  ف مبلمم و ا  رض ونم

از لنػا أف نضػيؼ ج؟ ف ذا األسناب الحقيقية التي تدفا نلض الر ايا لمقياـ نتمؾ األ ماؿ ضد المممكةىو ما  ،ىذا المقاـ
فرازاتيا  مى واقا المجتما ايشوري الحديث. ف أخػرى جوىريػة  اً ف ىنػاؾ أمػور إنػو يمكػف القػوؿ  نتائج الحروب ايشورية وا 

 تي:السموؾ وتناميو لدى نلض الر ايا متم مة نايفلمتيا في خمؽ ذلؾ فلمت في رأينا 
 
 كراهية بعض الشعوب لمحكم اآلشوري المباشر: -ٔ

ا أنداه نلض المموؾ ايشورييف مف  طؼ نرز األسناب الرئيسة في خمؽ ذلؾ السموؾ. فلمى الررـ ممّ أوتم ؿ إحدى 
متم مػة ن  فػائيـ مػف الضػرائب  ،م ػؿ نػبلد نانػؿوتسامم واحتراـ في سياساتيـ تجاه سػكاف الػنبلد الواقلػة تحػت سػيطرتيـ 

نلػض الرسػػائؿ  ريػر أف مػا يمكػف التماسػو مػف  ،القػومي مػػردوؾ يػـيإلليـ موتلظػي (ٖٖ)واألسػر (ٕٖ)وتحريػرىـ مػف الػديوف
جػػان فػػي رسػػالة نل يػػا نمػػا تجمػػى لنػػا ذلػػؾ ظيػػر شػػلورًا ملاديػػًا لػػنبلد آشػػور تُ أنيػػا اإلداريػػة المرسػػمة إلػػى الممػػوؾ ايشػػورييف 

 ا يأتي:مّ   مضمونياشخص مف نينور إلى الممؾ ايشوري يخنره في 
LUGAL i-di  KUR.KUR  gab-bi  a-na  UGU  KUR aš-šúr.KI  i-zi-ir-ú-na-ši  GÌR.2-a-ni  ina  

KUR.KUR  gab-bi  ul  et-re-et  a-šar  ni-il-lak  ni-id-da-ka  um-ma  mi-nam-ma  GÌR.2  KUR  aš-šur.KI  

ta-as-bat-a  a-du-ú  KÁ.GAL.MEŠ-ia  nu-up-tah-hi  a-na  pít-hi  ul  nu-us-su 
(34)

. 

مرن البمردان أيةمرا  ن كل البمدان تكرهةا بسبب برالد آشرور. وةحرن   ةسرتطير المررور بتمران فري أيّ ت"يعمم الممك ب
إلرى  برات مرديةتي لرم ةرذهب خارجراً ةحرن ألمقةرا بوا اآلنقدام برالد آشرور " إا بالكممات" لماذا تتعمه بةسةذهب سيقتموة
خػػر أيضػػًا أسػػناب ىػػروب نلػػض األقػػواـ مػػف السػػيطرة ايشػػورية آ". وللػػؿ ىػػذا مػػا يفسػػر لنػػا مػػف جانػػب الرربالد المفتوحررة

يسػتدؿ و  مييـ  انية وتػوطينيـ مػرة أخػرى ضػمف منػاطؽ النفػوذ ايشػوري. ومحاولة الحكاـ ايشورييف في إ ادة السيطرة 



 ٕٔٙ 

إلػى الممػؾ ايشػوري  Aššur-belu-da''inَدئِػف  -نيؿُ  -نيا أحد الحكاـ ايشورييف المد و آشوررسالة نلث   مى ذلؾ مف
مررن  اً بخصرروص البحرث عررن سركان الرربالد الهراربين جمررب جةرودالقررائم عمرى زريبررة البغرال الررذي جمبتر   "قػائبًل مػا يػأتي

ةتشررروا فرري كررل اهربرروا بتعررداد كبيرررة و ( Halzi-atābar)سرركان بررالد  Halziatbareansالررر  . كررلإيرراهموأعطرراةي جيراةرري 
شخصًا وأعردادًا  ٖٓٛ ن بخصوص الكمديين جمب إليّ القائم عمى زريبة البغال الذي عيّ  Nabû'aةابوا  اآلن... البمدان

دعهررم يرسررموا إليرر  رسررالة )تخبررر.( كيررف تمكررن مررن جمررب  Bit-zamaniَزمرراةي -وبيررت Yasumuمكثرروا فرري بررالد يُسررُم 
مف تمؾ  اً ك ير  فّ  فذلؾ  فضبًل  ف (ٖ٘)؟"إليوكيف تمكن من جمر سكان البالد الهاربين وجمبهم  بشكل كامل الكمديين 

 ،النمداف الخاضلة كانت تتحيف الفرص المؤاتية لبلنسبلخ مف السيطرة ايشورية كمما وجدت ضلفًا فػي قػدرتيا اللسػكرية
تلزيزات  سكرية إلى حآلف  ن رساؿيناشدونو مجمو ة أشخاص إلى الممؾ ايشوري  نل يارسالة  يستدؿ  مى ذلؾ مفو 

 الممؾ  مى حد قوليـسيطرة لكي يتمكنوا مف استلادة كؿ النبلد إلى نأسرع وقت ممكف  šam'unuمدينة َشَمَئُف 
ha-an-tiš  e-mu-qu  lik-šú-dan-ši-ma  KUR  gab-bi  lu-tir-ram-ma  a-na  LUGAL  EN-ia  lud-din 

(36)
. 

 كي يمكةةا من استرجاع كل البالد إلى سيدي الممك" ةةا بسرع"عسى الجيش أن يصم
 
 :أعباء أعمال المممكة عمى واقر المجتمر اآلشوريّ  -ٕ

رمػػػى نظبللػػػو  مػػػى فئػػػات المجتمػػػا  قػػػيبًل  نػػػأً ة وأوامػػػر الممػػػؾ البلمتناىيػػػة  رالنػػػًا مػػػا خمقػػػت أ مػػػاؿ المممكػػػة المتناميػػػ
 فػػػػي مػػػى لسػػػػاف حكػػػاـ المػػػدف والمقاطلػػػات أنفسػػػيـ  ُذكػػػرتيقػػػة دوف تميػػػز. حقمػػػػف و ناآلػػػره المختمفػػػة كافػػػة ايشػػػوري 

مػا جػان فػي رسػالة نلػث نيػا حكػاـ مػدف يقومػوف  مػى سػنيؿ الم ػاؿ مخاطناتيـ اإلدارية ما المموؾ ايشورييف، مػف ذلػؾ 
 رسالتو قائميف ما يأتي:  مىإلى الممؾ ايشوري ردًا  Milqiaنأدان أ ماؿ الممؾ في مدينة ِممقي 

ša  LUGAL  EN-ni  iš-pu-ra-na-ši-ni  ma-a  a-di  har-da-ni  ma-a  ep-ša  ga-me-ra  ša  LUGAL  EN-ni  iš-

pu-ra-na-ši-ni  né-pa-áš  a-na  LUGAL  EN-ni  ni-da-na  dul-lu  ina  UGU-ni  da-a-na  a-dan-niš 
(37)

. 

ةحن سوف ةعمل ما كتب  سيدةا الممرك  -"عميهاةهوا أعمالكم أثةاء اإلشراف االممك قائاًل " إليةاما كتب "بخصوص 
ُاآُلػػر -نيػػؿُ -أو كمػػا ورد فػػي رسػػالة َسػػمُنمَ  ." عميةررا عظرريمٌ  ءلكررن العمررل عررب ،وسرروف ةسررمم  إلررى سرريدةا الممررك إليةررا

Samnuha-belu-usur  َشِدَكفِّ حاكـ مقاطلة šadikanni  أعمال الممك فًا  ندما خاطب الممؾ ايشوري نالقوؿ آنالمذكورة"
جرل التهررب مرن أدخمروا الحصرون مرن  حرررواباكر ولكرن هرؤ ء الرذين . حررت رجالي في الشتاء العميّ  تً حت عبأصب

 نلجمرربهم خارجررًا وجعمهررم يمارسررو ةكمتموريرر يالحررارس الشخصرري يررتت وأعمررال الممررك. عسررى سرريدي الممررك أن يرردع
 أعمال الممك"

مػػاؿ المممكػػة كانػػت واضػػحة لػػدى ن والتػػذمر مػػف أ أف مبلمػػم االسػػتيا فنجػػد ،أمػػا  مػػى الآلػػليد أو المسػػتوى الشػػلني
-وَاِقػػر Nabû-šuma-liširِلشػِر  -ُشػػـَ  -ىمػا نػانوشخآلػػاف  يػانػدليؿ مػػا جػان فػػي رسػالة نل  ،شػريحة واسػلة مػػف المجتمػا

بخصوص العمل عمى ةهر " :ما يأتي فِ فقراتيا قائميْ  ىحدإفي  طنانوإلى الممؾ ايشوري يخا Aqar-Bel-lumur ُلُمر-نيؿ
ن السرةة الماضرية والسرةة التري سربقتها تيعمرم سريدةا الممرك بر -الذي أمرةا سيدةا الممك بسد. Bir-Derayaَدَرَي -بيت

لرم يعممروا فير  فري و ×× ولكرن اآلن سركان الربالد قمرة  ،أتروا وعممروا فير  مثرل مرزارع واحرد ،أن سكان البالد كاةوا عدة
لرن "سوف يؤدون العمرل  و  (. سيقول سيدةا الممكإرادتهم)وبهم مقوقت مبكر...كل السكان عابسون و  يعممون وفه 

  نػدأيضًا التذمر نجد و . (ٖٛ)  " لكةهم لم يطيعوةا ولذلك لم يقوموا بالعمل. عسى الممك أن يعمل ما يرا. مةاسباً"ايدعو 
عائررردة امعمرررال الإذ نقػػػرأ فػػػي أحػػػد النآلػػػوص اللنػػػارة ايتيػػػة"  ،نلػػػض الحػػػداديف نخآلػػػوص األ مػػػاؿ المتلمقػػػة نالقآلػػػور

يستفسر ويتحقه )بخصروص هرذ. المسرتلة( بشركل كامرل. ةحرن اةسرحبةا  أنعسى الممك عميةا. لمقصور أصبحت عبتً 
القصررور بسرربب أعمررال بسررببها )أعمررال القصررور(. ليسررتل الممررك قائررد الكتيبررة "أيررن الجةررود"  الجةررود ذهبرروا ودخمرروا 

 إررػػاـ نػػؿ ،السػػنب الػػرئيس لخمػػؽ ذلػػؾ االسػػتيان فحسػػب. ورنمػػا لػػـ تكػػف أ نػػان تمػػؾ األ مػػاؿ وآلػػلونتيا ىػػي (ٜٖ)"السررخرة
د ذلػػؾ لػػدى شػػريحة واسػػلة مػػف السػػكاف. ل ػػنتمػػؾ األ مػػاؿ وانتلػػادىـ  ػػف مشػػارؿ حيػػاتيـ اليوميػػة قػػد وَ   مػػى القيػػاـالر ايػػا 



 ٕٔٚ 

اًل مػف الممػؾ أو  خوفػاً األ مػاؿ المضػنية  فػي تمػؾفك يرًا ما  مدت نلض الشخآليات الرسمية في المممكة إلى زج الر ايا 
 ٓٓٚرزمرة مرن التربن و  ٓٓٚ"الممػؾ إلػى حػاكـ كمػُخ يخاطنػو نػالقوؿ  -وىي  نارة  ف أمر-ندليؿ ما جان في رسالة 

شرروكين فري اليروم امول مرن شرهر -رزمة من القصب كل رزمة أكبرر ممرا قرد يحممر  حمرار يجرب أن تسرمم فري دور
مػف أجػؿ تكػويف آلػورة الئقػة لتمػؾ الشخآلػيات . أو (ٓٗ)" يومًا واحدًا فسوف تمروت ت)التاسر( إذا تتخر  Kislevيف مِكس

 Mazamuaمنػدوب حػاكـ مقاطلػة َمَزمػوا  Nabu-hamatuَمػُت خَ -نػانو انيًا كما تفآلم  ف ذلػؾ رسػالة نل يػا  أماـ الممؾ
الممك )ذلك( يجب أن   يقول سريدي الممرك" أةر  عبرد مهمرل  يسيد َأن يعمم "يجب إلى الممؾ ايشوري يخاطنو نالقوؿ

. (ٔٗ)" ويفخرون بالةار الطابوه طوال اليرومون مويصق ،ةهارًا وليالً  ،بيد سيدي الممكعقدت  أةا    يؤدي عمم " ؛ وأة
كما جان ذلػؾ  ،LÚ.URU.MEŠ-šú-nuقراىـ  مسؤوليأسناب قياـ نلض القرى نقتؿ  مف خرآ اً جاننىذا ورنما يفسر لنا 

ؿ رسػػالة نل يػػا إلػػى الممػػؾ مػػف خػػبل Mannu-ki-Ninuaنػػوى ني-ؾِ -َمػػف   شػػروكيف المػػد و- مػػى لسػػاف حػػاكـ مدينػػة كػػار
َتق ررَةن  -قررراهم وبعررد ذلررك أصرربحوا خررائفين وصررعدوا الجبررل. أرسررمت ةررابو ليو مسررؤ قتمرروا "××× تي برراآلايشػػوري يخنػػره 

Nabu-taqqinanni  . بخصوصهم )وبذلك( ةزلوا وأبرمت معاهدة مع  ودخل فيها أي شرخص يعريش )اآلن( فري مديةتر
: "سروف  خبرواأمدراء القرى لم يةزلوا. إخوتهم  من ضواحيهم الثائرون الذين قتمواقريتان  ةرزلهم وةتخرذهم ةةابو َتق ةرت 

 .(ٕٗ)"إلى سيدي الممك أرسمهمحالما يةزلون سوف ××... المحاكم  أمام
 

 امحكام العرفية وسياسة بعض الحكام والةبالء العدواةية: إصدار -ٖ
 إنمػا ،اللآلػياف فػي المممكػةالتمرد و ىي األسناب الحقيقية الملمنة في خمؽ ظاىرة  آنفاً ذكورة رنما لـ تكف الحاالت الم

ظيػارهفػي تنػامي ذلػؾ السػموؾ  نػارزٌ  ىناؾ في رأينا أمور أخػرى كػاف ليػا دورٌ  ، ومػف ف لػـ تفآلػم  نػو نشػكؿ مناشػرا  و  وا 
 األم مة  مى ذلؾ:

 
 قسوة بعض اموامر الممكية: -أ

فػي مقدمتػو نسػنب كسػر  ىـنَ أسػمالػرؼ تىػو  نػارة  ػف أمػر ممكػي إلػى خمسػة أشػخاص ال ندليؿ ما جان في نػص و 
أحررد يتررتخر سرروف يوضررر عمررى    أيّ احصررموا سرروية مررر حرراكمكم زائرردًا خيررول فرسرراةكم وتجمعرروا فرري الحررالنقػػرأ فيػػو "

وف ُيذبح سضر عمى الخازوه في وسط بيت  و و ف يالعائد لممديةة سو ××× الخازوه في وسط بيت . وأي أحد يغير 
 .(ٖٗ)". وبةات  بتمر.ؤ أبةا

 
 سموك بعض الحكام والةبالء العدواةية -ب

يستدؿ  مى ذلؾ مف رسالة مف آشور وىي  نارة  ف شػكوى مرفو ػة مػف المحػافظيف وكاتػب المدينػة ونػنبلن وسػكاف 
 Issar-na'diِد نائػػ-نخآلػػوص شخآلػػية محػػافظ آشػػور  شػػتار ومدينػػة آشػػور آلػػغارًا وكنػػارًا إلػػى الممػػؾ ايشػػوري يناشػػدون

ةر  مجرم...أخبرةرا إالمحافظيرة   عمرىدمرر آشرور....)لماذا( عيةتر   ،المحرافظ ،ةائدِ  –"عشتار  :اللدوانية قائميف ايتي
 ن عبيرردك سرروف يموتررون أرسررمةا رسررالتين إلررى سرريدةا الممررك لكررن لررم ةرررَ إالمحافظيررة فرر عمررىإذا عيةترر   ،سرريدةا الممررك

أو كمػػا ورد فػي أحػػد نآلػوص الفػػأؿ ايشػورية إذ نقػػرأ  .(ٗٗ)".أن   يةسررى عبيرداستسررممةا لممرروت. عسرى الممررك  إجابرة.
تمرك العالمرات  نإفرلرذلك  ،دمرروا بابرل وحممروا ممتمكرات بابرل ،الممرك عيرةهم والردك نالذي أكد"ةبالء بالد  اللنارة ايتيػة
ن بدً  مةهم إذا لم يفعرل ي شرًا. دع جةود الممك يتتون ويقبضون عميهم في قصورهم ودع  يضر آخريحالتي أتت تو 

 .(٘ٗ)الممك )ذلك( بسرعة فسوف يتتي العدو ويستبدلهم"
ىػو مػا موقػؼ المممكػة و  ،وينقى لنا أف نشير إلى أمر ميـ يجدر التطػرؽ إليػو ضػمف المحػور األخيػر مػف ىػذا النحػث

لرسمية الستيلاب ذلؾ السموؾ ناألحرى ما ىي األساليب أو الطرائؽ التي أنتجتيا أجيزة المممكة ا وأمف تمؾ األ ماؿ ؟ 
 أو الحد منو؟



 ٕٔٛ 

نسػانية ن ستدؿ مف دراسة مضاميف نلض الرسائؿ اإلدارية أف المموؾ ايشورييف تلػامموا فػي نلػض األحيػاف نحكمػة وا 
حقيقػة  ،التجاوز  ف الذنوب والجرائـ التي يقترفيا نلػض األشػخاص ضػدىـنإزان تمؾ األ ماؿ )التمرد واللآلياف( وذلؾ 

 ر في مقدمتيا اللنارة ايتية:سرسالة يذكر آلاحنيا الذي ال نلمـ اسمو نسنب كنتدؿ  مييا يمكف أف نس
hi-tu  dan-nu  ina  É  EN.MEŠ-ia  ah-ti-ti  ša  du-a-ki  a-na-ku  la-a  šá  bal-lu-ti  a-na-ku  LUGAL  be-lí  

re-e-mu  a-na  kal-bi-šú  is-sa-kan  i-ku-me  a-na-ku  mi-i-nu  a-na  LUGAL  EN-ia  ú-šal-lim  ŠÀ-bi  

Á.2.MEŠ-ia  GIR.2.MEŠ-ia  ina  KI.TA  GIŠ.mu-gir  ša  LUGAL  EN-ia  šá-kín 
)46)

. 

لكرن سريدي الممرك كران رحيمرًا عمرى كمبر   ،واستحه القترل وعردم العريش ،ارتكبت خطيئة عظيمة في بيت أسيادي"
 تحرت عربرة سريدي الممرك". ةذلرك  قمبري وذراعراي وقردماي موضروعفماذا لي أن أقدم إلرى سريدي الممرك عوضرًا عرن 

جػرانات احترازيػة لمحػد مػف تمػؾ األ مػاؿ تنارمػت نػيف الشػدة والمػيف تنلػًا اوفضبًل  ف ذلػؾ فقػد اتنلػت المممكػة أسػ ليب وا 
نآلنؼ طنيلػة  لطنيلتيا ومدى خطورتيا  مى واقا المممكة وأمف النبلد. ويمكننا نموجب األدلة النآلية التي نمتمكيا أف

 :تمؾ األساليب أو اإلجرانات وفؽ المفيـو أو المنظور الحديث لدينا إلى
 

   أوً : المجوء إلى السياسة الدبموماسية:
األسػاليب السياسػية التػي كانػت تمجػأ إلييػا أجيػزة المممكػة الرسػمية لمحػد مػف أ مػاؿ التمػرد  وللّمو األسموب األوؿ في 

-رسالة نل يا مندوب مقاطلة َمَزموا المد و تانونما يمكف أف يستدؿ  ميو  وىولسممية. واللآلياف وملالجتيا نالطرائؽ ا
-Bēlِاد ن -تكممت بعطف مر القرويين الترابعين  برن بيرل، نقرأ فييا ايتي "إلى الممؾ ايشوري Nabu-hamatuaَمتوا خَ 

iddina الممك( )قمت( "مارسوا أعمالكم كُل فري بيتر   و  يحترم )أوامر ،ِاد َن )ةفس ( مجرم وخائن-وشجعتهم. ابن بيل
أةتم اآلن إتبراع الممرك" هرم مسرالمون ويقومرون بتعمرالهم. جمبرتهم خارجرًا مرن سرتة حصرون. قرائاًل  ،وحقم  وبسرورٍ 

 .(ٚٗ) "اذهبوا كل واحد مةكم يجب أن يبةي بيتًا في الحقل ويبقى في ..."
تلػدتيا  ت أو االتفاقيػات الشػفوية فحسػب نػؿالمراضػا  مػىوماسػية وفي الوقت ذاتو لـ تقتآلر الجيود والمسػا ي الدنم

 رفػت وقػد  ،أل مػاؿاجيود المموؾ الدنموماسية فػي الحػد مػف تمػؾ نؽ متم مة يأو تدوينيا نموجب  يود وموا  إنرامياإلى 
 جميػاـ مػف طا ة أوامر الممػؾ أو ولػي الليػد وحمػايتي التي تتضمف a-de-e  ša  LUGALفي نبلد آشور ملاىدة الممؾ 

أف يتنػّيف مف استقران واقا األحداث فػي المممكػة ايشػورية الحدي ػة و أنواع اال تدانات والشتـ وأ ماؿ التحريض المسمم. 
نػدليؿ مػا جػان فػي رسػالة نل ػت مػف  ، لزاـ الر ايا نننودىانرض الواقا وذلؾ أ تمؾ الملاىدات كاف ليا األ ر الفا ؿ  مى

 َانِؿ نآلت  مى ما يأتي:-نافِ -مجمو ة أشخاص إلى الممؾ آشور
الممرك  إليةرا"دخمةا في معاهدة مر والردك الممرك ودخمةرا فري معاهردة مرر سريدةا الممرك. عرالوة عمرى ذلرك فقرد كترب 

)الوركراء( أولئرك الرجرال الرذين ارتكبروا  أوروكأي شيء ترا. أو تسمع . عةدما شاهدوا سكان مديةرة  يقائاًل: اكتب إل
بما قالوا. واآلن جمبةرا المجررمين والشرهود  بذلك وةحن كتبةا إلى الممك إليةاكتبوا  أوروكة جريمة ضد الممك في مدية

 .(ٛٗ)إلى حضرة الممك إذا كان ذلك مقبوً  لدى الممك فميتحقه الممك مةهم"
 

 ثاةيًا: المجوء إلى مبدأ العقوبة والقصاص وضوابط الردع العسكرية
 ،ف لملالجػة األخطػار الداخميػة المحدقػة نالمممكػةو يمجػأ إليػو الممػوؾ ايشػوري اإلجػران األخيػر الػذي رالنػًا مػا كػاف وىو

، وجػو الخآلػوصوالسػيما التمػرد  مػى  ،وذلؾ  ندما تلجز أسػاليب الػردع الدنموماسػية لػدييـ فػي الحػد مػف تمػؾ األ مػاؿ
  ماؿ ومدى خطورتيا نيف:ما كانت ىذه اإلجرانات تتخذ أشكااًل وأساليب مختمفة تنو ت تنلًا لطنيلة تمؾ األ و ادةً 
 
 :وتشملب تقييد الحريات اليأس -ٔ
  :عقوبة الحبس وا عتقال -أ 



 ٕٜٔ 

النحػػػث والمتضػػػمنة أوامػػػر ممكيػػػة نا تقػػػاؿ أشػػػخاص  أّوؿإلييػػػا فػػػي  اإلشػػػارة تالحػػػاالت التػػػي سػػػنق وأنػػػدليؿ األم مػػػة 
 ،")إذا( :مػػػؾ ايشػػػوري قػػػائبلً لمايشػػػتكي إلػػػى  Gimilluأو كمػػػا جػػػان فػػػي رسػػػالة نلػػػث نيػػػا شػػػخص يػػػد ى َكِمػػػؿ   ،وحنسػػيـ

مرن  ،( أةا   أعمم ما هري جريمتري. هرذ. سربر سرةوات قضريتها فري سرجن حقيررإذنارتكبت جرمًا ضد سيدي الممك )
وأةا أحتضر من الجوع فري سرجةي. هةراك العديرد مرن الرذين ارتكبروا إثمرًا ضرد ممكيتي  أخذوا بيتي ودمروا ،دون الممك

ن سمح لهم بالحيراة. أةرا لسرت مرذةبًا أو شرريرًا يم وأبقى عمى حياتهم حتى المرحمسيدي الممك لكن الممك تجاوز عةه
 .(ٜٗ)  تدعةي أموت جوعًا في سجةي عسى سيد المموك أن يسمح لي بالعيش"

 عقوبة الترحيل -ب
أ ماؿ التمرد  المموؾ ايشوريوف لمحد مفالتي لجأ إلييا ليب الردع ارنما كاف ُيلّد الترحيؿ أو النفي مف النبلد أحد أس

يػػا شػػخص إلػػى الممػػؾ ايشػػوري يلممػػو فػػي أحػػد فقراتيػػا  وللػػؿ ىػػذا مػػا يمكػػف أف نسػػتنتجو مػػف رسػػالة نل ،داخػػؿ المممكػػة
 :نايتي

LUGAL  be-lí-a  iq-ta-bi  um-ma  lem-mu  u  mu-šá-an-hi-su  la  KUR  šu-la-a 
(50) 

 د من البالد""قال سيدي الممك "أبعد الشخص الشرير والمحرض عمى التمر 
 
 أساليب الترهيب أو التخويف: -ٕ

مػف أ مػاؿ اللآلػياف  المجون إلييػا لمحػدّ إلى المممكة الرسمية وتم ؿ إحدى طرائؽ الردع التي أحيانًا ما تضطر أجيزة 
الُمػػػر الموظػػػؼ -آشػػػور-تخػػػذه قُػػػردِ اإلجران الػػػذي نػػػايسػػػتدؿ  مػػػى ذلػػػؾ و  ، نػػػدما تكػػػوف  مػػػى مسػػػتوى جمػػػا ي أو شػػػلني

خافتيـ ايشوري الم سؤوؿ  ف الموانة المننانية في كؿ مف آلور وآليدا  ندما قاـ ن رساؿ قوات الػ اتوا إلى الآليدييف وا 
أو اللمؿ ايخر المما ػؿ آنفًا ذلؾ  مى ا ر قياميـ ناختطاؼ موظؼ الضرائب المسؤوؿ الذي  ينو في آليدا كما ذكرنا 

 في ندما قاؿ نشأنيا  Kibatkiنخآلوص مدينو ِكَنتِؾ زموا حاكـ مقاطلة مَ  šamaš-emuranniاُمَرفِّ -الذي قاـ نو شمش
أرسرمت عبيرد سريدي الممرك  ،"اةتظرتهم )التجار( لكةهم مةذ ذلك الحين لرم يرتتوا إلري :رسالة أرسميا إلى الممؾ ايشوري

 .(ٔ٘)مديةة ِكَبتِك ووضر الةاس عمى السيف وبعد هذا العمل الترهيبي عمى ِكَبتِك أصابهم الخوف" إلخافة
 

 عقوبة الموت: -ٖ
فيػي  مػى الػررـ مػف  ،أشػكاليا مآلػير المتمػرديف داخػؿ المممكػة وخارجيػاك يرًا ما كانت  قونة الموت  مى اختبلؼ 

 إال ،نقسػـ ايليػة الخاآلػة نالملاىػدات نالحنػث دوافليا الدينية التي تيدؼ إلػى التكفيػر  ػف الػذنب أو اإل ػـ الػذي اقتػرؼ
لممػػوؾ ايشػػورييف القآلػػاص اللػػادؿ نحػػؽ أي شػػخص تسػػوؿ لػػو نفسػػو التجػػرؤ  مػػى كانػػت تم ػػؿ مػػف وجيػػة نظػػر ا أنيػػا

مػف مغنػة القيػاـ نم ػؿ ىػذا اللمػؿ. وللػؿ ىػذا مػا يفسػر لنػا اإلجػران  لآلخػريفوز ز ة أمف المممكػة وتحػذيرًا شخص الممؾ 
ما نآلوآلو الممكية  ريَب  ندما قاؿ نخآلوآليـ في أحد-خياَ -َانِؿ ضد قتمة جده سيف-نافِ -اللقاني الذي اتخذه آشور

-اخري-وبقية الةاس الذين يمثمون شخصيات اآللهة الحامية ومن بيةهم جدي سين ،وضربتهم ألسةتهم"قطعت يأتي 
 .(ٕ٘)"ريَب ُصرعوا وأةا بةفسي صرعت هؤ ء الةاس بعيةهم

مػػف المػػدف  ػػدد كانػػت تحآلػػؿ أحيانػػًا فػػي لمحػػد مػػف حركػػات التمػػرد التػػي وقػػد تقتضػػي الحالػػة القيػػاـ نحممػػة  سػػكرية 
-شػمشالذي اتخػذه الممػؾ اللسكري اإلجران مف ستدؿ  ميو مكف أف نوللؿ ىذا ما يأو التانلة لمنفوذ ايشوري ايشورية 

سػػنلة و شػػروف أ مػػاؿ التمػػرد التػػي حآلػػمت فػػي  إلخمػػادؽ.ـ( إنػػاف سػػنوات حكمػػو األولػػى  ٔٔٛ-ٖٕٛأدد الخػػامس )
 نينػػػػػػػػػػػػػوى وكمػػػػػػػػػػػػػخ وارنيػػػػػػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػػػػػػاـ نيػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػف نينيػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػدف رئيسػػػػػػػػػػػػػة م ػػػػػػػػػػػػػؿ ايشػػػػػػػػػػػػػوريةمدينػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػي المممكػػػػػػػػػػػػػة 

Aššur-da''in-apla اشػػػريد( فػػػي سػػػنة حكمػػػو الواحػػػد -ال الػػػث )شػػػمماف- مػػػى مػػػا ينػػػدو نوالػػػده الممػػػؾ شممنآلػػػر لئلطاحػػػة
فرري عهررد والررد.  Aššur-da''in-apla عةرردما قررام الخػػامس مػػا نآلػػو" أدد -حوليػػات شػػمش إحػػدىنقػػرأ فػػي  إذف. يوال بل ػػ
مما سبب بتمرد البالد وا ستعداد لمحرب  اإلجراميةيض التمرد والفتن وامعمال اشريد بعمل خياةي وذلك بتحر -شممان



 ٖٔٓ 

ممرا جعرل المردن تثرور وأعمى استمالهم إلى جاةب  وجعمهم يرتبطون بقسرم  أسفل ،أشور)في ذلك الوقت( سكان بالد 
مرر سربعة وعشررون  . سروية..Iššabriو  Imgur-Enlilو  šibhinišو  Adiaوتستعد لشن حرٍب وهذ. المدن ةيةوى و 

. Aššur-da''in-aplaاشررريد ممررك الجهررات امربعررة إلررى جاةررب -مررر حصرروةها الترري تمررردت ضررد والرردي شررممانمديةررة 
 .(ٖ٘)"قهرتهم بتمر أسيادي اآللهة العظام

لمممػػؾ ايشػػوري المسػػوغ أو الغطػػان الشػػر ي  يخػػذ شػػكبًل أو إطػػارًا دينيػػًا كػػي يلطػػأالمػػوت توأحيانػػًا مػػا كانػػت  قونػػة 
إذ نقرأ في ندليؿ ما جان في أحد النآلوص الدينية  ،زاؿ  قونة القآلاص  مى المتمرديف ضده  مى وجو الخآلوصإلن
 ِادِّف -َأخُ -فقراتو فيما يخص كبلـ ايلية  شتار إلى الممؾ آشور ىحدإ

LÚ.man-za-az  É.GAL  LU-ARAD  É.GAL  šu-nu  ša  ina  UGU-ka  i-si-hu-ni  al-ti-bi-a  ina  UGU  šin-

ni-šú-nu  a-na  GIŠ.za-qi-ba-a-ni  as-sa-kan-šú-nu 
(54)

. 

ضررعهم عمررى الخررازوه مررن أ")بخصرروص( هررؤ ء مررن الحاشررية وعبيررد القصررر الررذين تمررردوا ضرردك سرروف أحاصرررهم و 
 "اكهمحةأ

 
 الخاتمة:
ضػبًل  ػف تحميػؿ األنلػاد ؤلدلة النآلية فلمف نماذج   رضناهأف ما إلى في ختاـ ىذا النحث  اإلشارةجدر ننا توأخيرًا 

يا اللسػكري توسػلو ة لمضاميف النلض منيا تظير أف واقا الحاؿ الذي  اشػتو المممكػة ايشػورية فػي ظػؿ نموىػا يالحقيق
اإلداريػػػة وسػػػموؾ سػػػكانيا. فسياسػػػة تجييػػػز  أنظمتيػػػاإنػػػاف اللآلػػػر ايشػػػوري الحػػػديث قػػػد أحػػػدث تغيػػػرات وتطػػػورات فػػػي 

النمػداف  ف خضػاع .المممكػةنحيػاة المجتمػا  فػيتػائج أفػرزت تأ يراتيػا المناشػرة الحمبلت اللسكرية وما تمخض  نيا مػف ن
سػػكانيـيػػورة قالترحيػػؿ لشػػلوب المػػدف الم وأ مػػاؿالملاديػػة تحػػت السػػيطرة ايشػػورية المناشػػرة  كمجػػاميا ضػػمف منػػاطؽ  وا 

رراـالنفوذ ايشوري   أوامػرمؿ الدؤوب في سنيؿ تنفيذ ممف ال يركنوف أحيانًا المحنة لنبلد آشور  مى الل األقواـىؤالن  وا 
قػد خمػؽ ذلػؾ سػموكًا  ،األ مػاؿ والخػدمات ذات الطػانا المػدني أو اللسػكريالممؾ وخدمة متطمنات المممكة المتنامية مف 

السػيطرة ايشػورية والمتم مػة نأ مػاؿ التمػرد نحػو التحػرر واالسػتقبلؿ مػف  ونز ػةً  ، آليانيًا لدى شريحة واسػلة مػف نيػنيـ
 شوري.ضد النفوذ اي

التػػي  اشػػتيا المممكػػة ايشػػورية فػػي سػػنيؿ ت نيػػت أركانيػػا والحفػػاظ  مػػى كيانيػػا فػػي ظػػؿ  ريػػرةأف ظػػروؼ الحػػرب المو 
تحػػديات القػػوى المحيطػػة نيػػا آنػػذاؾ فضػػبًل  مػػا كػػاف يحػػاؾ مػػف مػػؤامرات ودسػػائس فػػي القآلػػر أو خارجػػو ضػػد نلػػض 

دارتيػػا متم مػػة فػػي إسػػموب اللسػػكري فػػي جػػون إلػػى األفرضػػت  مػػييـ إتنػػاع المركزيػػة فػػي الحكػػـ والم ،الممػػوؾ ايشػػورييف
خذيف نالحسناف أف آآلدار األحكاـ اللرفية أ نان الحروب متجسدة في طا ة أوامر الممؾ وتلميماتو و دـ الخروج  نيا إ
"ةثره  يػةوامره أو كبلمو ال يتغير م ؿ كبلـ ايلية ندليؿ ما جان في رسالة موجية إلى الممؾ ايشوري تػذكر اللنػارة ايتأ

لػػزاـ  ويوتليػػيف حكػػاـ ذ .(٘٘)الررذي   يتغيررر" اإللرر بكررالم سرريدةا الممررك الررذي يشررب  كررالم  قػػوة ونفػػوذ إلدارة المقاطلػػات وا 
سكانيا  مى تنفيذ أ ماؿ المممكة تحت إشراؼ قوات الػ اتوا التي تلمؿ تحت إمرتيـ مما دفا النلض منيـ إلى استغبلؿ 

اللديػد مػف رسػائؿ نذلػؾ  مػى واالستحواذ  مى ممتمكات الػنلض مػنيـ كمػا يسػتدؿ آلبلحياتيـ في التلدي  مى ر اياىـ 
ال مجػاؿ لػذكرىا لضػيؽ المقػاؿ. كػؿ  ، ايا إلػى الممػوؾ ايشػورييف نخآلػوص ذلػؾنلض الر التي كانت ترفا مف المظالـ 

نوطئتيػا  مػى واقػا  خمؽ مظاىر اللآلياف والتمرد الػذي نػدأ الممػوؾ ايشػوريوف يشػلروفلذلؾ كاف مف األسناب الرئيسة 
ؽ السممية والدنموماسػية والمتم مػة نالملاىػدات  ػـ نلػد ائاألمر ملالجتيا والحد منيا نالطر  ئداالمممكة نأسرىا فأخذوا في ن

مػػف تمػػؾ  ؽ الدنموماسػػية لػػـ تكػػف كافيػػة فػػي نلػػض األحيػػاف لمحػػدّ ائػػاسػػتخداـ القػػوة والقآلػػاص  نػػدما وجػػدوا أف الطر نذلػػؾ 
 ؿ التمرد.والسيما أ ما ،المظاىر
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Abstract 

 

Rebellion and disobedience in the Neo Assyrian Kingdom (911-612 B.C). 

The military expansion of the Neo Assyrian period was different impulsive and reasons , the 

mass deportation of the peoples from the conquered countries and settling them as groups in side 

Assyria and in other countries which retained their ethnic unity in Assyria , the endless orders of 

these kings , all these factors had their great effect in creating a kind of rebellious behaviors of a 

sector of population in Assyrian kingdom. These rebellious movements against the king's authority 

and his influence which affected all the aspects of life in the kingdom. This rebellion bothered most 

of the Assyrian kings who thought that it is an indication to the kingdom weakness and its 

exhaustion politically and economically, so they tried through their different policies to control that 

situation and put an end to it. The present research aims at shedding the light on the characteristics 

of that rebellion and knowing its reasons and the ways followed by the Assyrian kings to prevent it. 


