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 في المصادر المسمارية نهر الخوصر

 

 د. عبدالرحمن يونس عبدالرحمن
 كمية اآلثار / قسم الحضارة                                                                                     

 مستخمص البحث:
ؿ آثػار واديػش خاخصػة لةعيػاف فػن مدينػة يعد نهر الخوصر واحدًا مف الروافد القديمة المهمة لنهػر دلةػة والػذا مػا  ػزا
ذشػػر نهػػر الخوصػػر فػػن النصػػوص ىلػػو نينػػوإ ىلػػو الولػػض الحاحػػرا ولح ػػك ابدلػػة الش اليػػة المش خػػ ة فػػ ف  وؿ ىخػػار  

ايخػراا ت شت لةيػزر   -آلػؿ –الم مارية وردض فن مدوناض مف العصر اآلخورا الو يط و حديػدًا مػف دهػد المةػؾ  ػوشة ن 
ػػر  ؽ. 1711-1111ابوؿ  ا   ػػلقها العتمػػة ūsir(ID)ـا ىذ وردض   ػػمية النهػػر فػػن نصػػوص كػػذا المةػػؾ لصػػي ة تخ   

ا فػن حػيف دونػض كػذك الشةمػة فػن نصػوص العصػر اآلخػورا الحػدي( تالم ػ خر  مػف دهػد المةػؾ (ID)الدالة دةػو النهػر 
ا و حيانػػًا  ة ػػظ لصػػي ة IDūsur و تخ   ػػر   ūsuriؽ.ـ لصػػي ة تخ   ػػرا   611-177 ريلػػا ت ػػنحاريك   – خػػن  – ػػيف 

لػو يومنػػا كػذا مػا يػػزاؿ ūsar¯خو اػر  . وا ػ مرض كػذك ال  ػػمية شمػا يلػدو  طةػؽ دةػػو النهػر دلػر لػػروف و ليػاؿ م عاللػة واا
 ػنة مػػف اآلف دةػو  ػدويف كػػذك الشةمػة فػن النصػػوص  0777النهػر ي شنػو لػػتالخوصر  دةػػو الػرمـ مػف مػػرور  شثػر مػف 

 اآلخورية.
ومػػاض ال ػػن  وحػػب   ػػلاك   ػػمية النهػػر لالخوصػػر فػػن النصػػوص الم ػػماريةا وكػػؿ  نهػػا ودةػػو الػػرمـ مػػف لةػػة المعة

 ػػر لط لعػػدد منػػالو العيػػوف ال ػػن   لهػػز النهػػر لالميػػاكا شمػػا  خػػار ىلػػو ذلػػؾ  حػػد اللػػاحثيفا ى   ف الػػر ا الػػرالب فػػن كػػذك 
رالش اللدار الخرلن لمدينة نينوإ ال  مية شما يلدو  نها ا خ قض مف خشؿ النهر و خصرك دند مولو ت ؿ لوينلؽ  لعد اخ 

 القديمة فاش  ك النهر كذك الص ة وان رد لها دف ميرك مف ابنهار  و الروافد ابخرإ لنهر دلةة.
وخػشةض ابمطػار ومنػالو العيػوف الوالعػة حػػمف حػوض نهػر الخوصػر المصػادر الراي ػػة ال ػن شانػض ومػا  ػزاؿ   ػػذا 

 اي هػا ل ةليػة اح يالػاض النهػر مػف الميػاك فػن معظػـ  خػهر ال ػنة فػ ف الحالػة النهر لالمياكا ول لك لةػة ابمطػار ودػدـ ش
شانض  ددو ىلو ىيلػاد ال ػلؿ الش يةػة ل عزيػز القػدر  الماايػة لنهػر الخوصػرا وشػاف ال ولػش فػن ذلػؾ كػو شي يػة ا فػاد  مػف 

ة نينػػػوإ. ولػػػـ ي ػػػواف المةػػػوؾ ميػػػاك العيػػػوف و و ػػػيو منالعهػػػا لزيػػػاد  ىن الي هػػػا مػػػف الميػػػاك وحػػػخها لا لػػػاك الخوصػػػر ومدينػػػ
ايخػراا شمػا   يػد فػن ذلػؾ ش الػا هـ  -آلػؿ – ريلػا ومػف للةػش المةػؾ  ػوشة ن  – خػن  –اآلخوريوف وفن مقدم هـ المةؾ  يف 

ذاض العتلة لهذا اللانك  ف  عوا ىلو ىلامة مخاريو الرا دةو ح اؼ نهر الخوصر ومنػالو العيػوف ال ػن شانػض   ذيػش 
 ػػ خدامها فػػن مخ ةػػؼ الملػػا ضا ومػػف  كػػـ  ةػػؾ المخػػاريو شانػػض ال ػػدود وح ػػر القنػػواض ومػػا يػػر لط لإلفػػاد  مػػف مياكػػش وا

لهما مف  دماؿ  شميةية شانض  صك فن  حقيؽ الهدؼ الذا مف  لةش  ليمض  ةؾ المخاريو وكو ىيصاؿ المياك ىلػو نهػر 
 الخوصر ومدينة نينوإ.

الخوصػػر  ف دوافػػو اك مػػاـ المةػػوؾ اآلخػػورييف لػػالنهر وي  خػػؼ مػػف لعػػض النصػػوص الم ػػمارية ذاض العتلػػة لنهػػر 
فحًت دف  كمية العامؿ الزرادن شانض  ر لط لم اكيـ دينية وددااية و منية و ف ل ؿ  دمالهـ فن كذا الملاؿ وميػرك مػف 
الملا ض ابخرإ شانض  صك لالدرلة اب اس فن نظركـ فن  عزيز  ػةطة المةػؾ ومشان ػش لػدإ اآللهػة وش ػك رحػاكا 

 مف ثـ ال  اخر لها  ماـ خعولهـ وابلياؿ الم عاللة مف لعدكـ.و 
 ف  مةنػا فػن كػذك الدرا ػة  ف  شػوف حػافزًا مخػلعًا لةمه مػيف والم ػموليف فػن مدينػة نينػوإ  ف يحػذوا حػذو فػن و  خؾ 

  ابزمػػاض   ػتفهـ اآلخػورييف ويعمةػوا للػد دةػو ىدػاد  ىحيػال نهػر الخوصػػر وا  ػ  اد  منػش لػيس فقػط لة خ يػؼ مػف خػد
نما  يحًا ليشوف رافدًا فعاً  ل عزيز القدر  المااية لنهر دلةػة وا  ػ  اد  منػش فػن  الحيف واآلخرالمااية ال ن  حصؿ ليف  واا

 خ و ملا ض الحيا .
ىلو ذلؾ فقد  حػمنض كػذك الدرا ػة  رلعػة محػاور  نػاوؿ ابوؿ   ػمية نهػر الخوصػر فػن المصػادر الم ػمارية وام ػداد 

ىلو الولض الحاحرا وخمؿ المحور الثانن  لدـ ذشر لةنهر فن النصوص الم ماريةا فيما  طرؽ المحور الثال(   ثيرا ها 
ىلو حوض النهر ومصادر  لهيزك لالمياكا  ما المحور الرالو فقد  حمف دوافو اك ماـ اآلخورييف لنهر الخوصػر وال ػلؿ 

 الش يةة لإلفاد  مف مياكش.
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 المقدمة
ًا مػف الروافػد القديمػة المهمػة لنهػر دلةػة الػذا مػا  ػزاؿ آثػار واديػش خاخصػًة لةعيػاف ىلػو ول نػا يعد نهر الخوصػر واحػد

الحاحػػػر فػػػن مدينػػػة نينػػػوإ. ودةػػػو الػػػرمـ مػػػف  كمي ػػػش اآلثاريػػػة وال اريخيػػػة ىذ يعػػػود  لػػػدـ ذشػػػر لةنهػػػر لح ػػػك النصػػػوص 
ؽ.ـا ولػػالنظر لعػػدـ  1711-1111بوؿ ايخػػراا ت شاػػت  لةيػػزر  ا –آلػػؿ  -الم ػػمارية ىلػػو دهػػد المةػػؾ اآلخػػورا  ػػوشة ن 

العصور العرالية القديمةا لذا ار  ينا درا ة الموحوع لالرمـ مف لةػة المعةومػاض  مفولود درا ة لحثية م خصصة لةنهر 
دػف نهػر الخوصػر فػن  ومػاضةالم وفر  دنش وندر هاا وحاولنا ا د ماد لالدرلة اب اس دةو  حةيؿ ما كو م وفر مف مع

ماريةا و حديدًا ما ورد فن ش الاض لعض المةوؾ اآلخورييف ل قديـ درا ة  شاديمية م واحعة  ةقػن الحػول النصوص الم 
دةو مشانة النهر و كمي ش لديمًا دند  شاف لتد الرافديفا وشيؼ  ف اآلخورييف دةو ولػش الخصػوص حػاولوا ا فػاد  مػف 

و مةنا فػن كػذك الدرا ػة  ف  شػوف حػافزًا مخػلعًا لةمه مػيف مياكش لخ و الطرؽ و وظي ها لخدمة داصم هـ القديمة نينوإ. 
حػػذو   ػػتفهـ اآلخػػورييف ويعمةػػوا للػػد دةػػو ىدػػاد  ىحيػػال نهػػر الخوصػػر  افػػن الولػػض الحاحػػر فػػن  ف يحػػذو والم ػػموليف 

نمػػا  يحػػاً   وا  ػػ  اد  منػػش لػػيس فقػػط لة خ يػػؼ مػػف خػػد  ابزمػػاض الماايػػة ال ػػن  حصػػؿ لػػيف الحػػيف واآلخػػر فػػن المدينػػةا واا
 ا ض الحيا .ملليشوف رافدًا فعاً  فن  عزيز القدر  المااية لنهر دلةة وا    اد  منش فن خ و 

 
 لمحور األولا

 التسمية
الخوصر لح ك المصادر الم مارية   ػمية لديمػة  م ػد للػذوركا ال اريخيػة ىلػو مػا للػؿ المػيتد لػ شثر مػف  لػؼ  ػنة 

 صػػؿ الشةمػػة و وؿ ا ػػ خداـ لهػػا فػػن العصػػور العراليػػة القديمػػة لعػػدـ  ػػوفر   قريلػػًاا ودةػػو الػػرمـ مػػف دػػدـ ىمشانيػػة  حديػػد
 ف  لدـ ىخار  ش الية واححة لنهر الخوصر فن النصوص الم ػمارية المش خػ ة وردض  ى ا  المعةوماض الدليقة لخ ف ذلؾا

ؽ.ـ ا  615-111ؽ.ـ  واآلخػػورا الحػػدي( تالم ػػ خر  ت 111-1151فػػن نصػػوص مػػف العصػػريف اآلخػػورا الو ػػيط ت
ػػر   نػػة لصػػي ة  خ      ػػلقها العتمػػة الدالػػة دةػػو النهػػر  ū-si-irف ػػن نصػػوص العصػػر اآلخػػورا الو ػػيط وردض الشةمػػة مدوا

ID
(ūsir)

IDف  خ   ػػرا  يا فػػن حػػيف وردض شةمػػة الخوصػػر فػػن نصػػوص العصػػر اآلخػػورا الحػػدي( لالصػػي   1ت
ū-su-ri

ا  5ت
ū-su-ur (ūsur)و خ   ر  

ūsar  ا و حيانًا  قر   خو ار 0ت
. ولد   يلدو ولش ا خػ تؼ شليػرًا فػن ل ػظ الشةمػة وصػيام ها  7ت

فن نصوص شت العصريف. ودةو الرمـ مف لةة المعةوماض ال ن  وحب   ػةوك ل ػظ الشةمػة ومعناكػا فػن ميػر ذلػؾ مػف 
 –و –لصػػي ة  خػػاالة ػػاض العرليػػة القديمػػةا ى ا  ف شةمػػة الخوصػػر ولح ػػك ىخػػار   حػػد اللػػاحثيف وردض فػػن الة ػػة اآلراميػػة 

 . ولعػؿ كػذك ال  ػمية  ماثػؿ مػف 1تا ر ا و عنن   حد دخر ا ىخار  ىلو ددد منالو العيوف ال ن  صك فن نهر الخوصػر
الة ػػظ مػػػو مػػا ورد فػػػن النصػػػوص اآلخػػورية آن ػػػة الػػذشرا و  ي  ػػػ لعد  ف  شػػػوف م ػػ ثر  لهػػػا ول  ػػةوك ل ظهػػػا  ػػػيما و ف ىذ 

 الة ػػػاض  لا ػػػـالمعروفػػػة ن  ػػػها واآلخػػػورية ا واآلراميػػػة  ن ميػػػاف ىلػػػو العااةػػػة الة ويػػػة الة  ػػػيف ابشديػػػة تلةهل يهػػػا اللالةيػػػة 
ْو ار  ل  ب الخال و  شيف الواو دند اللةدانييف العرك ل ػدؿ فػن معناكػا دةػوا  واد . وشذلؾ وردض شةمة الػ 6تالعارلة   ا   خا

اآلف ىلػػو روفػة مقالػػؿ الموصػػؿ  حػض لنػػاطر فيػػش القريػػة المع  1تخػرلن الموصػػؿ ي ػػرغ مػامك لدلةػػة شػػاف ملػراك مػػف لاللػػار 
واحػب مػف الوصػؼ  دػتك فػ ف المقصػود لػش كػو نهػر الخوصػر الػذا و .  1تودةو  ةؾ القناطر لامعها والمنار  ىلو اآلف 

ما  زاؿ  يحًا   مي ش م  خدمة ىلو ول نػا الحاحػر لػذاض الة ػظ والمعنػو  قريلػًا وكػن لتخػؾ ام ػداد لةمػورو( الححػارا 
  ش  شاف لتد الرافديف ودةو ولش الخصوص منهـ اآلخورييف.الذا خةا 

تخ   ر  ومعناكا فن المصػادر اآلخػوريةا  ودةو الرمـ مف ددـ  وافر المعةوماض ال ن  وحب   لاك   مية النهر لػالػ
لهة الخػرؽ  ى ا  نش مف المح مؿ  ف  شوف  ةؾ ال  مية لد لالض مف  خصر النهر لعد اخ رالش مدينة نينوإ القديمة مف
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ذلؾ اللػدار ال رلػن لةمدينػة لػالقرك مػف لوالػة الم ػنا  وا ػ شماؿ م ػارك لا لػاك لعد ثـ اخ رالش   1تدند مولو ت ؿ لوينلؽ 
  .1خشؿ النهر دلةة ت

ْصػر  القريلػة الة ػظ مػف شةمػة الخوصػر  عنػن  ولد يعزز كذا الر ا ما ورد فػن معػالـ الة ػة العرليػة مػف  ف شةمػة تالخا
ا ورلما  17تانيها و ط ا ن افا  ا المشاف الذا ي خصر فيش ل ـ ا ن افا ومنها اخ قض شةمة تالخاصر  فن ىحدإ مع

ل ػػلك كػػذك الصػػ ة ال ػػن ين ػػرد لهػػا نهػػر الخوصػػر دػػف ميػػرك مػػف الروافػػد ابخػػرإ لنهػػر دلةػػة وال وااػػش دنػػد  ػػؿ لوينلػػؽا 
لو يومنا كذاا ىذ ما يػزاؿ النهػر  اخ هر النهر لهذك ال  مية وا  مرض خهر ش مق رنة لهذا ا  ـ طيةة العصور الم عاللة واا

 يعرؼ لدإ  شاف المدينة لػ تنهر الخوصر .
 

 المحور الثاني
 أقدم ذكر لمخوصر في النصوص المسمارية

 لقض ا خار  ىلو  ف  لدـ ذشر لنهػر الخوصػر فػن النصػوص الم ػمارية المش خػ ة ورد حػمف نصػوص مػف العصػر 
 لا ػػػػـالمعػػػػروؼ  Tukul-A-ešra-raايخػػػػرا  –آلػػػػؿ  –مػػػػف دصػػػػر المةػػػػؾ اآلخػػػػورا  ػػػػوشة ن  اآلخػػػػورا الو ػػػػيطا و حديػػػػداً 

ا ىذ يليف كذا المةؾ فن ىحدإ نصوصش  نش لاـ لح ر لنا  مااية مف نهر الخوصر لت   اد  منها  11ت شت لةيرز تابوؿ 
لػػال فػػن الػػنص لهػػذا الصػػددا  فػػن ىروال و ػػقن حػػدااؽ القصػػر المةشػػن وميركػػا مػػف ابراحػػن والل ػػا يف المزرودػػةا وممػػا
ر  ػ للانك الخرفة تخرفة القصر  زردض حديقػة بلػد راح ػن فيهػا وح ػرض لنػا   م ػد مػف نهػ تو  ]ملاخػر    ūsirر الػػتخ   

 . 15ت ىلو كذك الحديقة ودف طريقها لةلض المياك مف ذلؾ النهر ىلو المدينة ل رض ال قن وا روال.... 
نيػػة ا فػػاد  مػػف ميػاك نهػػر دلةػػة  روال المنػػاطؽ الزراديػة والل ػػا يف القريلػػة مػػف ويلػدو مػػف فحػػوإ الػػنص  ف دػدـ ىمشا

ا دفػو المةػؾ  10تالنهرا وفن مقدم ها حدااؽ القصر المةشنا  نخ اض من وك النهر دف م ػ وإ ابراحػن المحاذيػة لػش
راديػة القريلػة ال ػن لػـ  شػف اآلخورا  وليش لهودك لإلفاد  مف نهر الخوصر ىلو حػدااؽ القصػر والعديػد مػف المنػاطؽ الز 

  صةها المياك مف نهر دلةة.
ايخرا تابوؿ  لػاـ ل دمػاؿ  –آلؿ  –شذلؾ ي هـ مف لعض النصوص الم مارية المش خ ة فن نينوإ  ف المةؾ  وشة ن 

 ػمش و لقالػش دةػو دػدد مػف لطػو اآللػر فػن اوداوف   17تصيانة ولنال دةو والهة تلدار رصيؼ المينال  لنهػر الخوصػر
اللنػػال ليلقػػو ذشػػرك خالػػدًا دةػػو مػػر العصػػور وابليػػاؿا وممػػا لػػال فػػن ىحػػدإ  ةػػؾ النصػػوصا  تمم ةشػػاض  لصػػر  ذلػػؾ

ايخن تالذا شاف   يحًا مةشػًا  –ريشا  –ايخرا تابوؿ  المةؾ القوا مةؾ الشوف ]مةؾ آخور  الف آخور  –آلؿ  – وشة ن 
ػػر لويػػًا مةػػؾ الشػػوف تو  مةػػؾ آخػػور ]ت...   تاآللػػر  يعػػود ىلػػو  ]...   ūsirوالهػػة تلػػدار رصػػيؼ المينػػال  لنهػػر الػػػ خ   

. وفن نص آخر ي عةؽ  يحًا ل دماؿ الصيانة وال رميـ دةو والهة لدار رصيؼ المينال مف له ش العةياا نقر  لهذا  11ت 
ال  لنهر ايخرا تابوؿ ا ]...  تاآللر  يعود ىلو والهة تلدار رصيؼ المين –آلؿ  –الصددا  تمم ةشاض  لصر  وشة ن 

ر  . ويلدو مما ورد فن النص  دتك  ف العمؿ شاف مرشزًا فن الق ـ العةػوا مػف والهػة  16تمف ابدةو ]...    ūsirالػ خ   
اللػػدار و ف  حديػػد المشػػاف وفقػػًا لهػػذا الػػنص يعطػػن  صػػورًا لػػ ف  دمػػاؿ الصػػيانة وال ػػرميـ شانػػض  لػػرا وفػػؽ خطػػة دمػػؿ 

 وحيثما  طةك ابمر ذلؾ.منظمة ل خراؼ و وليش مف المةؾ خخصيًا 
ودةو الرمـ مف  ف النصػوص آن ػة الػذشر وميركػا مػف النصػوص ذاض العتلػة    وحػب لخػشؿ دليػؽ   ػلاك اك مػاـ 
المةػػؾ للػػدار رصػػيؼ المينػػال لنهػػر الخوصػػر وكػػؿ  ف العمػػؿ فيػػش شػػاف بمػػراض  لاريػػة   عةػػؽ ل  ػػهيؿ دمةيػػة ال لػػادؿ 

اب لاكا ى ا  نش مف المح مؿ  ف خطور  النهر فن حالة فيحانش وما شػاف ال لاراا  و بمراض  منية  و مير ذلؾ مف 
ي ػػللش مػػف شػػوار( ودمػػار فػػن المم ةشػػاض وابراحػػن الزراديػػةا شػػاف واحػػدًا مػػف اب ػػلاك ال ػػن دفعػػض المةػػؾ ىلػػو ا ك مػػاـ 

الشارثػة ال ػن ي ػللهاا  خطػر ال يحػاف وال قةيػؿ مػف حلػـ لللدار رصيؼ المينال و عيش   خاذ ا لرالاض ا ح رازية لػدر 
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ايخػرا  –آلػؿ  –ولد يددـ كذا الر ا  ف معظـ النصوص ال ن دثر دةيهػا المنقلػوف فػن نينػوإ مػف دصػر المةػؾ  ػوشة ن 
ف ىحدإ  ةؾ النصوص  خير حمنًا ىلو حماية حدااؽ القصر المةشن ومم ةشا ش رلما   لد  لالعلار  تمم ةشاض القصر ا واا

ايخػرا تابوؿ  مةػؾ الشػوف تو  مةػؾ  –آلػؿ  –ل فن النصا  تمم ةشاض  لصر  ػوشة ن مف خطر فيحاف النهرا ومما لا
ر  والحدااؽ فن ]نينوإ    . 11ت آخور تاآللر  يعود ىلو والهة ترصيؼ المينال  لنهر الػتخ   

 ف الخطػور  ال ػػن شػاف ومػا يػزاؿ يخػػشةها نهػر الخوصػر فػػن حالػة فيحػانش   طةػك مػػف اللميػو ا خػاذ شافػػة فػن و خػؾ 
فن من صؼ ال لعيناض  -دةو  ليؿ المثاؿ   الحصر  -ا لرالاض الش يةة لدرل مخاطركا فقد  لك فيحاف كذا النهر 

مف القػرف الماحػن دنػد ل ػر ال ػويس الحػالن دمػارًا شليػرًا فػن المم ةشػاض العامػة والخاصػةا و مػرؽ م ػاحاض شليػر  مػف 
ا فقػد وصػ ش  حػد اللػاحثيف ل نػش مػف حػمف ابنهػار  حػيف مػر ابراحن الزرادية ول لك خطور  فيحانش الذا ي  ن دةػو 

 . 11تالملنونة فن العالـ
ايخػػرا ىلػو ا ك مػػاـ لنهػر الخوصػػرا فػ ف ا خػػار   –آلػؿ  –ومهمػا  شػف اب ػػلاك ال ػن دفعػػض المةػؾ اآلخػػورا  ػوشة ن 

ا ومػف المح مػؿ  ف  شخػؼ ىليش حمف مدونا ش المةشية  عد  لدـ ذشر لةنهر فػن النصػوص الم ػمارية المش خػ ة لحػد اآلف
 ال نقيلاض م  قلًت دف نصوص ذاض دتلة لنهر الخوصر  عود لمد ها الزمنية ىلو  اريخ  لدـ مما  خير ىليش آن ًا.

شذلؾ وردض معةومػاض مهمػة دػف نهػر الخوصػر حػمف نصػوص العصػر اآلخػورا الحػدي( و حديػدًا مػف دهػد المةػؾ 
الػػذا لػػـ يػػ ؿ  لهػػدًا فػػن  وثيػػؽ معظػػـ مراحػػؿ العمػػؿ ال ػػن لػػاـ لهػػا ؽ.ـ   611-177 ريلػػا ت –آخػػن  –اآلخػػورا  ػػيف 

  ػػ ثمار ميػػاك نهػػر الخوصػػر و و ػػيو منػػالو العيػػوف ال ػػن شانػػض   ذيػػش لالمياكاػػػ ولةحيةولػػة دوف  شػػرار المعةومػػاض لهػػذا 
( والرالػو مػف  ريلػا  حقػًا حػمف المحػوريف الثالػ –آخػن  –الخ ف ف نش  ي ـ  ناوؿ نهر الخوصر فن ش الاض المةؾ  ػيف 

 . 11تكذك الدرا ة
 

 المحور الثالث
 حوض نير الخوصر ومصادر تجييزه بالمياه

 الموقع الجغرافي لمحوض:
للػػؿ  نػػاوؿ المصػػادر الراي ػػة ل لهيػػز نهػػر الخوصػػر لالميػػاك  لػػد مػػف ىدطػػال نلػػذ   عري يػػة مػػولز  دػػف مولػػو حػػوض 

اكا و هطػػػؿ حػػػمف محيطػػػش ابمطػػػار ال ػػػن  عػػػد مػػػف  كػػػـ النهػػػر الػػػذا   رشػػػز فيػػػش منػػػالو العيػػػوف ال ػػػن   ػػػذا النهػػػر لالميػػػ
المصػػادر المػػمثر  فػػن ار  ػػاع من ػػوك ميػػاك الحػػوض  و انخ احػػشا ولح ػػك ىحػػدإ الدرا ػػاض ال ػػن  ناولػػض حػػوض نهػػر 

-57.11º  فػػػػ ف حػػػػوض النهػػػػر ينحصػػػػر لػػػػيف خطػػػػن طػػػػوؿ ت (GIS)الخوصػػػػر لا ػػػػ خداـ نظػػػػـ المعةومػػػػاض الل رافيػػػػة 
70.77º76.76  وتº-70.51º ً77.17ا ولػػػػيف داار ػػػػن دػػػػرض ت  خػػػػرلاº-06.07º16.11  وتº-06.71º خػػػػماً ا  

شػػػـ ا فيمػػػا يلةػػػس طػػػوؿ الحػػػوض نحػػػو  571.11  ومحيطػػػش نحػػػو ت5شػػػـ 101.71و لةػػػس م ػػػاحة الحػػػوض الشةيػػػة نحػػػو ت
ا ومػػف الخػػماؿ الخػػرلن مر  عػػاض  51ت. ويحػػد الحػػوض مػػف لهػػة الخػػرؽ ناحيػػة لعخػػيقة وللػػؿ مقةػػوك 57تشػػـ   15.151ت

ا و ػػػؿ  50تا ومػػػف لهػػػة ال ػػػرك منػػػاطؽ  ةشيػػػؼ 55تفا فػػػن حػػػيف يحػػػدك مػػػف الخػػػماؿ ال رلػػػن ناحيػػػة القػػػوشلحػػػال الخػػػيخا
 . وممػػا يميػػز حػػوض نهػػر الخوصػػر  نػػش 5خػػشؿ الت  51تا ولػػزل مػػف نهػػر دلةػػةا ومػػف اللنػػوك مدينػػة الموصػػؿ 57ت  ػػقؼ

وكػن   ػير مػو انحػدار  ا اايػةيح وا دةو خلشة مف اللػداوؿ والم ػيتض الماايػة ال ػن   لػايف  طػواؿ  ودي هػا و ػع ها الم
 ػػطب ابرض مشونػػة حػػوض نهػػر الخوصػػر الػػذا يصػػك دنػػد نهاي ػػش فػػن نهػػر دلةػػةا و شمػػف  كميػػة مولػػو حػػوض نهػػر 

الوديػاف مػف لهػة  خػرإا وكػذا و الخوصر ل رافيًا فن  نش يقو فن منطقػة فاصػةة مػا لػيف الللػاؿ مػف لهػة ولػيف ال ػهوؿ 
لةميػاك لصػور  طليعػة لةشثيػر مػف المنػاطؽ ال ػن  مػر لهػا ال ػهوؿ والوديػاف المولو لطليعة الحاؿ   هـ فن  ػوفير مصػدر 

 . 56تال ن   ذيها مياك ابمطار والعيوف
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 مصادر تجييز نير الخوصر بالمياه
 مياه األمطار

فصػػةن فػػن   ػػيما و يعػػد نهػػر الخوصػػر مػػف ابنهػػار المو ػػمية اللريػػاف و خػػشؿ ابمطػػار ىحػػدإ  كػػـ مصػػادرك الماايػػة 
ليو ىذ لزياد  شمياض ابمطار ومزار ها ير  و من وك حوض النهر و زداد  ردة  صػريؼ النهػر لةميػاك ل صػؿ الخ ال والر 

/ثػػا ا وشةمػػا لةػػض ابمطػػار وخػػب كطولهػػا  نػػالص من ػػولش ىلػػو درلػػة يصػػؿ فػػن لعػػض 0ـ1777 حيانػػًا ىلػػو مػػا يقػػارك ت
و النهػػر فػن الولػػض الحاحػرا ودةػػو يتحػظ ذلػػؾ دةػو ا وشمػػا  51تفصػػؿ الصػيؼ فػنابحيػاف ىلػو حػػد الحػمور والل ػػاؼ 

الػػرمـ مػػف دػػدـ ولػػود ىحصػػااياض  مخػػر معػػدؿ كطػػوؿ ابمطػػار فػػن لػػتد الرافػػديف لػػديمًاا ى ا  نػػش مػػف الممشػػد  ف معػػدؿ 
فصػػؿ الخػػ ال شػػاف  شثػػر لشثيػػر دػػف ميػػرك مػػف ال صػػوؿ ابخػػرإا ومػػف  لػػؿ فػػن كطولهػػا فػػن الق ػػـ الخػػمالن مػػف الػػلتد 

 خػهر   ثنػالمف مصادر   ذية نهػر الخوصػر لالميػاك ومعػد ض كطولهػا  اً مهم اً ر مصدر ال عرؼ دةو مدإ  كمية ابمطا
-1117ال ػػػنة يمشػػػف ا  ػػػ عانة لاللػػػدوؿ اآل ػػػن لمعرفػػػة معػػػد ض كطػػػوؿ ابمطػػػار دةػػػو حػػػوض الخوصػػػر لةمػػػد  مػػػف ت

 ـ .5771
 

 معدؿ   الط ابمطار تمةـ  الخهر معدؿ   الط ابمطار تمةـ  الخهر

 71.05 ني اف 10.17  خريف ابوؿ

 11.6  يار 71.75  خريف الثانن

 1.66 حزيراف 67.51 شانوف ابوؿ

 7.51  موز 11.70 شانوف الثانن

 77 آك 67.17 خلاط

 51ت7.11  يةوؿ 10.10 آذار
 

 
 فػػػنواحػػب مػػػف اللػػػدوؿ  دػػتك فػػػ ف  دةػػػو معػػدؿ لهطػػػوؿ ابمطػػػار يشػػوف فػػػن خػػػهر آذار و شػػوف الشميػػػاض الهاطةػػػة و 

زيػػاد  ن ػػلة ىذ   خػػريف الثػػانن وني ػػاف كػػن ابدةػػو لالن ػػلة ل يركػػا وذاض  ػػ ثير فعاػػاؿ دةػػو الحػػوض مػػفابخػػهر مػػا لػػيف 
ىذ يصػػؿ معػػدؿ   ػػالط  االلريػاف ال ػػطحن لةمػػال فػػن الحػػوضا دةػػو العشػػس  مامػػًا ممػا كػػو دةيػػش فػػن خػػهرا  مػػوز وآك

المنػػػاطؽ ال ػػػن ي ػػػذيها ودةػػػو نهػػػر  ابمطػػػار فيهمػػػا ىلػػػو الصػػػ را وكػػػذا لال  شيػػػد يػػػمثر  ػػػةلًا دةػػػو فعاليػػػة الحػػػوض ودةػػػو
 الخوصر لخشؿ خاص.

شذلؾ   لايف شمياض كطوؿ ابمطار دةو حوض نهر الخوصر لح ك  ماشف كطولهاا ف ػن المنػاطؽ الوالعػة  دػالن 
مةػـ  لينمػا  1771  لمػا يقػرك مػف ت1111-1105الحوض يقدر معدؿ ال  الط المطرا فيها دةو  ليؿ المثاؿ لةمد  ت

مةػػـ  لةمػػد  ذا هػػاا وكػػذا ال لػػايف ي ػػهـ لخػػشؿ  017  ػػالط ال ػػنوا فػػن محطػػة الموصػػؿ لػػرك مصػػلش لػػػت  يزيػػد معػػدؿ ال
 . 51تملاخر فن   اير خصااص الحوض الم مثةة فن  لايف خلشة الصرؼ الماان فن  حواض روافد النهر الثانوية

ذا  ةامنا  ف ممخراض مناخ العراؽ لـ يطر  دةيش   يير شلير منذ  شثر مف   ة  آ ؼ  نة مف اآلف ا  نادًا ىلو ر ا واا
ا ىذ ظؿ المناخ مح  ظًا لطالعش العاـ دوف   يير لذرا فن خواصش ال ن ي ميز لها وكػو لػارد ممطػر  07تلعض اللاحثيف

فػػػن الخػػػ ال وحػػػار لػػػاؼ فػػػن الصػػػيؼا فػػػ ف ابمطػػػار لتخػػػؾ شانػػػض  خػػػشؿ ىحػػػدإ  كػػػـ المصػػػادر الراي ػػػة ل  ذيػػػة نهػػػر 
 الخوصر لالمياك.
ـ مف ابكمية الشلير  ال ن شانض وما  زاؿ  خشةها ابمطار لنهر الخوصرا ى ا  ف   ثيركا يلقػو محػدودًا ىف ودةو الرم

لـ يشف معدمًا فن فصةن الصيؼ والخريؼا ومركونًا  يحًا لشمياض ابمطار ال ن  هطؿ دةو النهر وحوحشا لذلؾ شاف 
ليلقو النهر معظـ  خهر ال نة م  مرًا فػن لريانػشا و شثػر  ةػؾ   لد مف  عزيز القدر  المااية لمصادر مياك النهر ابخرإ
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المصادر فعالية شانض مياك العيوف ال ن ان خرض منالعها دةو مخارؼ حوض النهرا وشاف اآلخوريوف شما يلدو كـ  وؿ 
وإ شمػا  ي حػب مف فشروا ل و يو منالو  ةؾ العيوف لزياد  ىن الي ها مف المياك وحخها لا لاك نهر الخوصر ومدينة نينػ

 ذلؾ  حقًا.
 

 مياه العيون
ىلػػو لانػػك ابمطػػار  عػػد ميػػاك العيػػوف المن خػػر  منالعهػػا فػػن منػػاطؽ م  رلػػة مػػف حػػوض نهػػر الخوصػػر مصػػدرًا راي ػػًا 
ومهمػػًا  يحػػًا فػػن   ذيػػة النهػػر لالميػػاكا ودةػػو الػػرمـ مػػف لةػػة المعةومػػاض الم ػػوفر  فػػن النصػػوص الم ػػمارية دػػف شي يػػة 

وف وو ػػااؿ  وظي هػػا فػػن  عزيػػز القػػدر  الماايػػة لنهػػر الخوصػػرا ى ا  ف مػػا  خػػارض ىليػػش لعػػض ش الػػاض ا ػػ  تؿ ميػػاك العيػػ
 ريلػا لهػذا الخػ ف يمشػف  ف يعطػن  صػورًا ل كميػة كػذا المصػدر المػاان ولاللهػد الشليػر الػذا لذلػش  –آخن  –المةؾ  يف 

ياد  حخ مياكها لا لاك نهر الخوصر وا  ػ  اد  المةؾ اآلخورا    شخاؼ منالو العيوف ال ن   ذا النهر و و يعها لز 
 خػير و منها فن مخ ةؼ ملا ض الحيػا  وفػن مقػدم ها  ةليػة حالػة ابراحػن الزراديػة والل ػا يف مػف الميػاك صػي ًا وخػ اًل 

 لخػػػمض دنػػػال ال ػػػ ر   01تىلػػػو ذلػػػؾ ىحػػػدإ ش الا ػػػشا ىذ ذشػػػر لهػػػذا الخصػػػوصا   و   شخػػػاؼ الميػػػاك مػػػف للػػػاؿ م صػػػرا
ا وخػػػػيلا نيلػػػػا DurIshtarلػػػػاؿ ح ػػػػو وصػػػػةض ىلػػػػو مدينػػػػة تالمونػػػػاشينن  فولػػػػدض دنػػػػد المػػػػدف دور دخػػػػ ار و  ػػػػةقض الل
Shibaniba ا و ػولوSulu ا ديونػًا فو ػعض يناليعهػا فصػارض  نهػارًا... و حػ ض مياكهػا ىلػو ميػاك الخوصػر و رويػض لهػذك

. ومػف درا ػة اللػاحثيف لموالػو كػذك  05ت  دينةالمياك فن الخ ال وال صوؿ ابخرإ حقوً  مم د  مف الخماؿ واللنوك مف الم
المػػدف المخػػار ىليهػػا فػػن الػػنص  دػػتك ومػػا يقالةهػػا فػػن الولػػض الحاحػػرا فػػ ف مولػػو دور دخػػ ار دةػػو ابرلػػب  قػػـو دةػػو 

شـ  11ا و ف ت ؿ ليت  الوالو دةو لعد  07تشـ خماؿ مرلن لعخيقة 5.1ال ن  لعد نحو   00ت طتلش اليوـ لرية تلاحزانن 
خػماؿ الخػػرلن مػف نينػػوإ كػو المولػو الػػذا شانػض دةيػػش المدينػة القديمػػة خػيلانيلاا وكػو  يحػػًا لريػك مػػف مولػو لريػػة ىلػو ال
ا ولالقرك منهما مولو مدينة  ولو ال ػن مػف المػرلب  نهػا  مثػؿ مولػو تموصػؿ  لػش  وكػو  ػؿ  ثػرا لػديـ لػااـ  01تلاحزانن

ولػػش  نظػػار المةػػؾ اآلخػػورا ولهػػودك نحػػو كػػذك الموالػػو . ومػػف الممشػػد  ف   06تدةػػو ملػػرإ صػػ ير خػػماؿ مرلػػن لػػاحزانن
المن خر  فن  هؿ نينوإ لـ يشف د ويًا دوف ا  طتع م لؽ لها ومعرفة لولود منالو العيوف فيها   رشز دند لادد  للؿ 

م صرا تللؿ لعخيقة حاليًا  و نها  قوـ دةو ح اؼ ملرإ يلةك المياك مف الللػؿ دةػو مػدار ال ػنة
ؾ . ولػـ  شػف  ةػ 01ت

 ريلػا مػا يخػير ىلػو  –آخن  –المنالو كن وحدكا ال ن شانض   ذا نهر الخوصر لالمياكا ىذ ورد فن ش الاض المةؾ  يف 
ا  شخػػػاؼ  مػػػاشف  خػػػر شانػػػض  ن خػػػر فيهػػػا منػػػالو العيػػػوف وشػػػاف لا مشػػػاف ا ػػػ ثمار مياكهػػػا ل عزيػػػز القػػػدر  الماايػػػة لنهػػػر 

كا و شثػر المنػاطؽ ال ػن  ولهػض ىليهػا ابنظػار لهػذا ال ػرض شانػض   يما لعػد ازديػاد طةػك الحالػة دةػو الميػاو الخوصر 
 ةؾ الوالعة ىلو الخػرؽ والخػماؿ الخػرلن مػف نينػوإا وممػا لػال فػن ىحػدإ  ةػؾ الش الػاض ال ػن نقخػض فػن المولػو القريػك 

كةهػػا مػػال ا نقػػر  مػػا يػػ  نا   وفػػن ذلػػؾ الحػػيف و ػػعض مدينػػة نينػػوإ   و ػػيعًا دظيمػػًا... ولػػـ يشػػف ب 01تمػػف مدينػػة تخػػنس 
ا Šapparišuا وخػلار يخػو Banbakabanولانلاشالنػا  Masitiيرووف لش زرودهـ.. ى ا  ننػن  روي هػا مػف ميػاك القػرإ م ػي ن 

ا و ػػولوا Reš-Eniاينػػن  –ا وريػػش Dalayinا ودا يػػف atā¯ا وخ ػػا Rimusaوشػػار خػػمش ناصػػرا وشػػارنوراا وريمو ػػة 
ـ  Tilluو ػػػػػؿ   Nampagāteا ونمللػػػػػا ن Gingilinišا ولنلةيػػػػػنش Isparirraودور دخػػػػػ ارا وخػػػػػيلانيلاا وا ػػػػػلريرا   –ا وآلػػػػػ

ا وح ػرض لهػا ثمانيػة دخػر  لنػا   لريػض الميػاك فيهػا adabiti¯ا ومف المياك فن  دالن مدينػة خػدلي ن Alum-¹usiصو ن 
ف اليمػػيف ... و حػػ ض ىليهػػا ميػػاك الللػػاؿ مػػ 01تىلػػو نهػػر الخوصػػر... و  يػػض لمعظػػـ  ةػػؾ الميػػاك مػػف  وا ػػط للػػاؿ  ػػاس

 –آخػػن  –القػػريل يف منهػػا وخػػيدض القنػػا  لالحلػػار  و ػػمي ها لنػػا   ػػيف  Biturrāا ولي  ػػراا Kūkunūوالي ػػار وميػػاك شوشنػػوا 
 ريلػػاا ولػػد لمعػػض  ةػػؾ الميػػاك لعحػػها ىلػػو لعػػض و ػػير ها نحػػو العاصػػمة العظيمػػة مقػػر مةشػػن ال ػػن لػػـ  عػػف  ت حػػدًا مػػف  

 . 77تو لميةها مف للؿ...  لدادا المةوؾ تلاموا  ل و يو  رلااها 
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 ريلا ومف حػمنها  –آخن  –موالو  مةك العيوف ال ن وصؿ ىليها المةؾ  يف الو ويمخر كذا النص شما كو واحب 
مػػا  ػػلقض ا خػػار  ىليػػش فػػن  ػػهؿ نينػػوإ و لػػرإ مياكهػػا لميعػػًا نحػػو نهػػر الخوصػػر ومدينػػة نينػػوإ. ومػػف خػػتؿ درا ػػة 

عديػد مػف  ةػؾ المػدف والقػرإ القديمػة فػن الولػض الحاحػر ومعظمهػا  خػرض ىلػو الفقد  ةمدف والقرإ المذشور  آن اً اللاحثيف ل
ي  ـ لولود ديوف مال فيها  لرا دةو مدار ال نةا وما  زاؿ لعض  ةؾ الموالو  حمؿ   مال مقارلة لمػا وردض ا خػار  

 –فػػن الػػنص الم ػػمارا ريػػش  ىليهػػا فػػن النصػػوص الم ػػمارية ومنهػػا دةػػو  ػػليؿ المثػػاؿ لريػػة تر س العػػيف  ال ػػن يقالةهػػا
لالقرك مف مصلش فن نهر الخوصرا وشذلؾ مولو ت لة لنلن  الذا ي قػارك   75توكن  قو دةو نهر خولاصن  71تاينن
وشيف  –القػديـ لنلةيػنشا وكػو دلػار  دػف  ػؿ  ثػرا ي حػدد مولعػش لنػولن مدينػة دور  لت ػـ مش مػو المقطػو ابوؿ ا خػرا

. ومػف الموالػو ابثريػة ال ػن  70ت ير يرفد نهر الخوصر لالمياك دةو مدار ال نةتخر لاد الحالية  دةو ح اؼ لدوؿ ص
 ريلاا لرية شانن شوشاا ولرية ليدوؿا ويقالةها فن الػنص  –آخن  – مها  يحًا مو ما ورد فن نص المةؾ  يف اي قارك 

ا ولي  ػػرااا و  ي ػػ لعد لعػػض اللػػاحثيف  ف القنػػا  ال ػػن لةلػػض الميػػاك  مػػف  ةػػؾ المػػدف لػػديمًا كػػن ذا هػػا اليػػوـ اآلخػػورا شوش نػػوا
 . 77ت  مثؿ ل حد الروافد الراي ة لنهر   روش

 
 المحور الرابع

 دوافع اىتمام اآلشوريين بنير الخوصر وسبل اإلفادة من مياىو
 دوافع االىتمام بنير الخوصر

 الدافع الزراعي
 ف  ػػشاف ىذ  النهػػر لرمػػراض الزراديػػةا يػػ  ن فػػن مقدمػػة دوافػػو اك مػػاـ اآلخػػورييف لنهػػر الخوصػػرا ا فػػاد  مػػف ميػػاك

 خػار ىلػػو و مدينػة نينػوإ شػػانوا يع مػدوف فػػن زرادػ هـ لالدرلػػة اب ػاس دةػو ابمطػػار دوف ميركػا مػػف المصػادر ابخػػرإ 
 ريلا فن ىحدإ ش الا ش ال ن ذشر فيهاا  ... شانض حقوؿ المدينة تنينػوإ  مهمةػة لاحةػة... لػـ  –آخن  –ذلؾ المةؾ  يف 

 ف ىلػو . ويمخػر كػذا الػنص  71تمػال يػرووف لػش زرودهػـ فشػانوا يرفعػوف  نظػاركـ ىلػو ال ػمال م ػ مطريها...  يشف بكةها
 ريلػػا شانػػض  ع مػػد لخػػشؿ  –آخػػن  –رواايػػة الخاصػػة لالمةػػؾ  ػػيف ابراحػػن الزراديػػة فػػن نينػػوإ للػػؿ ىلامػػة المخػػاريو ا 

نها لـ  شف  ممف الحالة ال عةية مف المياك  روال شافة   ا ن دةو ابمطارا ودةو الرمـ مف  كمي ها لهذا اللانك ى ا  
الم ػػػاحاض الزراديػػػة لمخ ةػػػؼ مناطقهػػػاا رلمػػػا ل ػػػلك  لػػػايف كطػػػوؿ ابمطػػػار و ذلػػػذلها لػػػيف منطقػػػة و خػػػرإا وبف معظػػػـ 
المحاصػيؿ الزراديػػة الصػػي ية كػن  صػػًت    ع مػػد دةػو ابمطػػارا ف نػػش شػػاف  لػد مػػف  ولػػش ابنظػار نحػػو ا ػػ ثمار ميػػاك 
ابنهػػار لرمػػراض الزراديػػة و يصػػالها حيثمػػا  شػػوف الحالػػة ىليهػػا ما ػػة وحػػرورية. ولػػـ يشػػف نهػػر الخوصػػر شمػػا يلػػدو 

يخػػير ىلػػو ذلػػؾ و مػػمكًت لػػإلروال للػػؿ ىلامػػة المخػػاريو ا رواايػػة دةػػو حػػ افش وشػػاف  خػػلش مػػا يشػػوف لػػواد  منػػش ىلػػو لػػدوؿ 
نهػر الخوصػر شػاف و  يػزاؿ  خػلش لػواد  منػش ىلػو لػػدوؿ را  اللاحػ(  حمػد  و ػةا ويػذشر لهػذا الخػ فا   مػف الواحػب  ف

فهػػو يحمػػؿ ميػػاك ال ػػيوؿ العارمػػة ىلػػو نهػػر دلةػػة ولػػـ يشػػف صػػالحًا   ػػ خدامش لػػدوؿ را ي ػػيطر دةػػو ال ػػهوؿ الملػػاور  
ن  روااها  يحًا مما زاد فن دمقش وفن درلة انحدارك نحػو نهػر دلةػة خػ نش فػن ذلػؾ خػ ف ابوديػة ال ػن  نحػدر مػف  دػال

ومدينػػة نينػػوإ دةػػو ولػػش  دمومػػاً . ودةػػو الػػرمـ مػػف ابكميػػة اللال ػػة لنهػػر دلةػػة لةعػػراؽ  76تالللػػاؿ و نصػػك فػػن النهػػر 
 ريلػا شانػض م ولهػة نحػو ميػاك نهػر الخوصػر ولػيس نهػر دلةػة ل ػلك  –آخػن  –الخصوصا ى ا  ف  نظػار المةػؾ  ػيف 

ف يحػػوؿ دوف ىمشانيػػة ا  ػػ  اد  مػػف مياكػػش لخػػشؿ انخ ػػاض من ػػوك ابخيػػر دػػف م ػػ وإ ابراحػػن المحاذيػػة لػػش ممػػا شػػا
 ف ولػػود ديػػػوف الشلريػػض الوالعػػة فػػػن الحػػ ة المقالةػػػة لمدينػػة نينػػوإ والقريلػػػة مػػف النهػػػر و ا  71تشليػػر لرمػػراض الزراديػػػة

دراحػػض ميػػاك النهػػر لة ةػػو( و لػػدؿ مذالػػش
ا ممػػا شػػاف ي ػػ ولك اللحػػ( دػػف مصػػدر لديػػد لإلفػػاد  مػػف مياكػػشا و لػػرك  71ت
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لنهر دلةة كو نهر الخوصر الذا   ذيػش منػالو العيػوف المن خػر  حػمف حػوض النهػر والػذا يمشػف ا فػاد  مصدر ماان 
 مف مياكش فن خ و ملا ض الحيا .

 
 الدافع الديني

لطالمػػا شػػاف ا د قػػاد ال ػػااد لػػدإ مةػػوؾ لػػتد الرافػػديف لػػديمًا لػػ نهـ من خلػػيف مػػف اآللهػػة و نهػػا وشةػػ هـ فػػن حشػػـ اللخػػر 
ـ  فحؿ الخدماض لخعولهـا ف ف معظـ ابدماؿ ال ن شانوا يقوموف لها ىنما شػانوا يل  ػوف مػف ورااهػا ش ػك وشة  هـ ل قدي

ا ولح ك كذا ال صور ف ف العامؿ الدينن  لد و ف يشوف  حد المحرشاض اب ا ية ال ن  71تدنهـ امرحا  اآللهة ورحاك
لحخـ فن نينوإ و وثيقش لالنص والصػور   مػاـ اآللهػة  ريلا دةو  ن يذ مخرودش ا رواان ا –آخن  –خلعض المةؾ  يف 

 لػػد  القنػػا  المعروفػػة ىذ  ا القريػػك مػػف مدينػػة خػػنس 17تتلافيػػاف  لا ػػـاآلخػوريةا ىذ شخػػؼ المنقلػػوف دنػػد المولػػو المعػػروؼ 
رية مػف صػور اآللهػة اآلخػو  اً ا دف مخهد فنن من ذ ل  ةوك النحض اللارز يمثؿ ددد 11ت ريلا  –آخن  –تلنا   يف  لا ـ

لو لانلهـ نقخض لعض ش الا ش ت –آخن  –و مامهـ يقؼ المةؾ اآلخورا  يف   ا ومما لػال فػن 0خشؿ ال ريلا لخخوع واا
ىحػدإ  ةػػؾ الش الػػاض لهػػذا الصػػددا  ودنػػد فوكػػة القنػػا  ال ػػن ح ر هػا  وا ػػط للػػؿ  ا ػػن نحػػض  ػػض صػػور ل لهػػة العظيمػػة 
 اد ن و لمض  مامها صور ن المةشية فن وحو خحوع وداونض كناؾ شؿ دمؿ ح ف لمض لش فن صالب نينػوإ و رشػض 

ف كذا النص يعزز ما  لقض ا خار  ىليش مف  ف العامػؿ الػدينن شػاف فن  ؾ . و خ 15تشؿ ذلؾ بلناان المةوؾ لةم  قلؿ 
 حد الدوافو المهمة فن  دماؿ المةوؾ. ولة  شيد  يحًا دةو  كمية كذا الدافو ومف لػاك  قػديـ الخػشر والعرفػاف ل لهػة فقػد 

 ػػػلة وشةاػػػؼا لعػػػض الشهنػػػة  ريلػػػا  ثنػػػال اف  ػػػاع القنػػػا  دةػػػو ىلامػػػة طقػػػس دينػػػن لهػػػذك المنا -آخػػػن  -حػػػرص المةػػػؾ  ػػػيف 
ػك   المخ صيف ل لرال ذلؾ الطقس شمػا يخػير ىلػو ذلػؾ فػن الػنص اآل ػنا  ول ػ ب كػذك القنػا   ر ػةض شاكنػًا مػف صػنؼ  خ 

 . 10ت وشاكنًا مف صنؼ شاؿ... 
 

 الدافع الدعائي
ـ  مثػاؿ المةػؾ  ػوشة ن ف و  ػيما اللػارزيف مػنهيفحًت دف الدوافو المخار ىليها آن ًا ف ف معظـ  دماؿ المةػوؾ اآلخػوري

طالمػا   17ت ريلا لدر  عةؽ ابمر لالموحػوع    خةػو مػف لانلهػا الػدداان –آخن  –ايخراا تابوؿ  والمةؾ  يف  –آلؿ  –
مد  حشمش وال لاكن لها  مػاـ اآللهػة   ثنالشاف ذلؾ يصك فن  ثليض  ةطة المةؾ ورمل ش فن ىظهار ىنلازا ش ال ن حققها 

آخػن  – شوف   رًا خالدًا و ذشارًا لنخاطا ش ختؿ العصور الم عاللةا ولعػؿ مػا  خػار ىليػش المةػؾ  ػيف  وً  و ماـ خعلشا ول
 كميػػة كػػذا الػػدافو فػػن  ىلػػو  ريلػػا فػػن ىحػػدإ مدونا ػػش ال ػػن يط ػػو دةػػو مقػػدم ها طػػالو العظمػػة والقػػو  يمشػػف  ف يمخػػر –

 ريلػػا مةػػؾ  –آخػػن  –ددا  وفػػن كػػذك ابيػػاـ  ف  ػػيف  ولها ػػش و دمالػػش ال ػػن شػػاف يقػػـو لهػػاا ونقػػر  ممػػا لػػال فيػػش لهػػذا الصػػ
آخور ورايس لميو ابمرال والذا دانض لش اللتد مف مخرؽ الخمس لم رلها لد   قيض نينوإ و رويػض مػا يلاوركػا لميػاك 
لػد القنواض ال ن  مرض ل خييدكا وزردض حدااؽ ورياحًا فيها لميو ابخلار المثمر   شانض  نلض فن الللاؿ  ـ ال هوؿ و 

لـ  صػؿ ف حييػض مػزارع  حػر لهػا المحػؿ و دػددض المػال لحقػوؿ الحلػوك المم ػد  مػف  وا ػط مدينػة ىذ   طةقض المياك ىلو
 . 16تونينوإ...   11ت رليص
 
 

 الدافع األمني
ىذا  خػػذنا لنظػػر ا د لػػار  ف  شثػػر ال هديػػداض ال ػػن شانػػض   عػػرض لهػػا مدينػػة نينػػوإ  ػػ  ن مػػف لهػػة الخػػرؽا ف ننػػا   

يحًا  ف يشوف العامؿ ابمنن  و الدفادن كو مف العوامؿ ال ن دفعض ىلو ا ك ماـ لنهر الخوصر لة يطر  دةو ن  لعد  
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مياكػػش و وظيػػؼ لػػزل منهػػا فػػن  قويػػة و عزيػػز الخنػػادؽ الدفاديػػة ال ػػن شانػػض  حػػيط لالمدينػػة مػػف لانلهػػا الخػػرلن و ػػ ميف 
 . 11تحدودكا  ثنال  عرحها لة زو المح مؿ  و الهلوـ الم الئ

 سبل اإلفادة من مياه نير الخوصر
 إقامة السدود

 ريلاا ف ف  ولو مراحؿ مخرودش ا رواان ل لهيػز  –آخن  –لح ك المعةوماض الوارد  فن لعض ش الاض المةؾ  يف 
مدينػػػة نينػػػوإ لالميػػػاك شانػػػض  صػػػك فػػػن شي يػػػة ا ػػػ ثمار ميػػػاك نهػػػر الخوصػػػر لاد لػػػارك ابلػػػرك ىلػػػو نهػػػر دلةػػػة ومرشػػػز 

 170 ريلا  ا فػن حػدود  –آخن  –رلما  لؽ كذك المرحةة ال ن لد ض لعد داـ مف  اريخ حشـ المةؾ  يف ا و  11تالمدينة
لػو مصػلش دنػد نهػر دلةػة 16ؽ.ـ ليامش  وً  ل نظيؼ و و يو ملرإ النهر المم د نحو ت ا  11تشـ  خماؿ مدينة نينػوإ واا

ف نػش لػـ يشػف لا مشػاف ا  ػ  اد  مػف مياكػش لخػشؿ ى ا  نش ول لك انخ اض م  وإ من وك النهر ودرلة انحػدارك الخػديد 
 – خػػار ىلػػو ذلػػؾ المةػػؾ  ػػيف و ملاخػػر وال ػػيطر  دةيهػػا دوف ىلامػػة مخػػاريو الػػرا دةػػو حػػ افش وفػػن مقدمػػة ذلػػؾ ال ػػدودا 

 ريلا فن ىحدإ ش الا ش وذشرا   شانض مياك الخوصر  لرا مف لديـ الػزمف فػن من ػوك واطػئ ولػـ يقػـ  حػد مػف  –آخن 
. وكػذا الػنص يمخػر شمػا كػو واحػب  67تكا تحلزكػا  ولػد لقيػض  نحػدر ىلػو دلةػة تدوف  ف ي ػ  اد منهػا  حػد  لاان ل ػدآ

 ف  ولػػو الخطػػواض ال ػػن شػػاف ينل ػػن القيػػاـ لهػػا   ػػ ثمار ميػػاك نهػػر الخوصػػر  شمػػف فػػن ىلامػػة ال ػػدود دةػػو النهػػر ىلػػو 
 ريلػػا كػػو  وؿ مػػف لػػاـ لهػػذك الخطػػو   –آخػػن   -لحصػػر مياكػػش وحلزكػػا ومػػف ثػػـ ال ػػيطر  دةيهػػاا ويلػػدو  ف المةػػؾ  ػػيف 

 11و نخ  دددًا مف ال دود دةو نهر الخوصر   ػ ثمار مياكػش وا  ػ  اد  منهػاا ولعػؿ ال ػد الحلػرا الوالػو دةػو لعػد ت
 –آخػن  –شـ   قريلًا خماؿ مدينة نينوإ والقريك مف لرية لايلوخ يعػد مػف  كػـ ال ػدود ال ػن  لامهػا المةػؾ اآلخػورا  ػيف 

  ػيما و ا رلمػا لمولعػش الػذا ي صػدر  دػالن النهػر و كمي ػش فػن  نظػيـ حرشػة الميػاك و وزيعهػا  61تدةو نهر الخوصر  ريلا
. ومػف  لػؿ  65ت لنا  شي يرا  لا ـلا لاك القنا  ال ن ح ركا المةؾ دند مولو ال د وال ن درفض فن النصوص الم مارية 

ولود نواظـ  يطر    حشـ لالميػاك دنػد النقطػة ال ػن يػدخؿ فيهػا  ال د شاف  لد مف ول حقيؽ ال رض الذا مف  لةش   نخ
ا ويرلب لعض اللػاحثيف ممػف لػاموا ل دمػاؿ ال نقيػك فػن مولػو ال ػد المػذشور  ف ال ػؿ المولػود  60تنهر الخوصر المدينة

يـ دخػوؿ الميػاك حاليًا لالقرك مف ال د رلما شاف يمثؿ لديمًا المشػاف الػذا مػف ختلػش شػاف اآلخػوريوف يػديروف دمةيػة  نظػ
ا ومو ذلؾ ف ف القااميف دةو ىنلاز كذا المخروع لػـ ي خرلػوا مػف ح ػالا هـ الهند ػية  ف ي رشػوا ملػاً  فػن  67تىلو نينوإ

ال د ل حويؿ ميػاك ابمطػار وال ػيوؿ العارمػة مػف  ف   خػذ طريقهػا لخػشؿ طليعػن ىلػو نهػر دلةػة دػف طريػؽ ملػرإ نهػر 
 ريلػا ليامػش ل نخػال  ػد آخػر دةػو نهػر  –آخػن  -لؾ ين ػك ىلػو المةػؾ  ػيف  . شػذ 61تالخوصر ابصػةن ولػيس شي ػيرا

الخوصر دند لرية الليةة الوالعة لالقرك مف ال ور الخرلن لنينوإا وشاف الهدؼ مف ىلام ش شما يلدو كو ال ػيطر  دةػو 
 ضا ومنهػػا رمل ػػش فػػن ا وا  ػػ  اد  مػػف مياكػػش فػػن خػػ و الملػػا 66تميػػاك نهػػر الخوصػػر للػػؿ اخ رالػػش مدينػػة نينػػوإ القديمػػة

 خػار ىلػو ذلػؾ فػن ىحػدإ ش الا ػش و ا  61تىنخال م  نقو ومر و لةعديد مف الحيواناض وابخلار ال ن لةلها مف خارج لػتدك
ال ن ذشر فيهػاا  وحلػزض  ةػؾ الميػاك ل ػد يمنػو لثولهػا ف نخػ ض م ػ نقعًا  طةقػض فيػش ولػالقرك منػش طيػور ليػرا وخنػازير 

ال وض وال رو مف ن اج الحدااؽ والقصك النالض فػن الم ػ نقو وا ػ عمة ها فػن لنػال لصػرا  و يايؿ... ولد لطعض  خلار
. وما  زاؿ آثار كػذا ال ػد الحلػرا الم هػدـ ماثةػة لةعيػاف ىلػو يومنػا كػذا فػن منطقػة الليةػة ولػد  صػلب مولعػش  61تالمةشن 

  .7خشؿ الت  61تاآلف داخؿ مدينة نينوإ لعد ال و و العمرانن لةمدينة مف لانلها ابي ر
ل دود  خر خ خصض ما ليف  د الليةة والنوراف مير واححة المعالـ وكن  ح اج ىلػو  اً ىلو ذلؾ ف ف كناؾ  يحًا آثار 

 . 17تمزيد مف الدرا اض واللح( ل ثليض المعةوماض الدليقة حولها
ال يطر  دةو ميػاك النهػر  ف لميو ال دود المقامة لديمًا دةو نهر الخوصر فحًت دف  كمي ها فن  نظيـ فن و خؾ 

  ػػدشػػاف لهػػا الػػدور الشليػػر  يحػػًا فػػن درل خطػػر ال يحػػاف الػػذا شػػاف يهػػدد المدينػػة دةػػو حػػيف مػػر ا  مامػػًا شمػػا كػػو حػػاؿ 
الموصؿ دةو  ليؿ المثاؿ الذا شاف  حد  كداؼ ىنخااش كو الحد مف خطػر ال يحػاف دػف المنػاطؽ الو ػطو واللنوليػة 
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لػاحثيف  ف يشػوف  ػدمير ال ػدود المقامػة دةػو نهػر الخوصػر مػف للػؿ الميػدييف ال ػزا  . و  ي  لعد لعػض ال 11تمف العراؽ
 . 15توفيحاف النهر كو  حد اب لاك ال ن   همض فن اخ راؽ دفاداض مدينة نينوإ ومف ثـ  قوطها ليد ابددال

ر منهػا  مػاـ ال و ػو فػن ومف  لؿ  عزيز القدر  المااية لنهر الخوصر مو ازدياد طةك الحالة دةو المياك ولةة الم ػوف
 ريلا للهود  محنية ىلو ا ػ ثمار ميػاك نهػر الشاومػؿ  -آخن  –ىحيال ابراحن والل ا يف الزراديةا فقد  عو المةؾ  يف 

ومنػػالو العيػػوف ال ػػن شانػػض   ذيػػشا و ولػػو ابدمػػاؿ الحػػخمة ال ػػن لػػاـ لهػػا ل حقيػػؽ كػػذا الهػػدؼ كػػو لنااػػش  ػػدًا حػػالزًا مػػف 
ؿ دند محيؽ لافياف القريك مػف مدينػة خػنس  ػال ة الػذشرا شػاف الهػدؼ اب ػاس منػش كػو حلػز الحلر دةو نهر الشاوم

مياك النهر والعيوف ال ن   ذيش  ماـ ال د و شويف  خلش ما يشوف لخزاف شلير   لمو فيش المياكا ومنش ي ـ نقةها دف طريؽ 
 . 10تلنا  مااية ىلو نهر الخوصر

 
 حفر القنوات المائية

  17تقناة كيسيري
 ريلػا ا روااػػن فػػن نينػػوإ  حػػمنض ىلػػو  –آخػػن  – ػلقض ا خػػار  ىلػػو  ف المرحةػػة ابولػػو حػمف مخػػروع المةػػؾ  ػػيف 

لانك ىنخال ال دود دةو نهر الخوصرا القياـ لح ر لنا  مااية دند  حد ال دود الوالعة  دالن نهر الخوصر درفض فػن 
ا  مػػف  لػػرز القنػػواض ال ػػن وردض ا خػػار  ىليهػػا حػػمف  ةػػؾ ا و عػػد كػػذك القنػػ 11ت لنػػا  شي ػػيرا  لا ػػـالمصػػادر اآلخػػورية 

المرحةةا ويلدو  ف مف اب لاك الراي ة ال ن دفعض المةؾ ىلو ح ر كذك القنا  كو انخ اض من وك نهر الخوصر وددـ 
 ػركا وبلػؿ ىمشانية ا    اد  منش  روال الحقوؿ والل ا يف الزرادية القريلة مف ح افش و  يما  ةػؾ الوالعػة مػف لهػة ال

ذلؾ شاف  لد مف ح ر لنا    خذ الميػاك مػف  مػاـ ال ػد و  ػير لهػا لمحػاذا  نهػر الخوصػر مرلػًان  ىلػو مدينػة نينػوإ ومػف 
ي وحػػب ذلػػؾ مػػف ىحػػدإ و ا  16تختلهػػا شػػاف يػػ ـ ىروال معظػػـ الحقػػوؿ والل ػػا يف الوالعػػة حػػمف م ػػاركا  و القريلػػة منهػػا

يعمػروا الل ػا يف وزدػض ابراحػن القريلػة مػف المدينػة ىلػو مقاطعػاض... دةػو  ش الاض المةػؾ ال ػن  خػار فيهػاا  ... ولشػن
مػػواطنن نينػػوإ ومةشػػ هـ ىياكػػا ولشػػن  لعػػؿ  ةػػؾ الل ػػا يف دػػامر  وزاكيػػة ح ػػرض لنػػا  ل ػػموس مػػف حديػػد مم ػػد  مػػف الػػ تؿ 

شػـ   16رو   ا توالودياف مف مدينة شي يرا ىلو  هوؿ نينوإ ولعةض مال القنا  يلرا فن الخوصر م افة تنصػؼ ليػ
 . 1خشؿ الت  11تثـ ح رض  والن    رع ىلو الل ا يف مف  ةؾ القنا  

 
 أريبا -آخي  –قناة سين 

 ريلػػا دةػػو نهػػر الشاومػػؿ والمخػػار ىليػػش آن ػػًا لػػـ يشػػف ليحقػػؽ  –آخػػن  –مػػف الممشػػد  ف ال ػػد الػػذا  لامػػش المةػػؾ  ػػيف 
ك مف  ماـ ال د فن اللانػك ال رلػن لنهػر الشاومػؿ و  ػير لهػا ال رض الذا مف  لةش  ليـ دوف ولود لنا  مااية   خذ الميا

نحػػو نهػػر الخوصػػر ومنػػش ىلػػو مدينػػة نينػػوإا ولػػد وردض ا خػػار  ىلػػو كػػذك القنػػا  فػػن ىحػػدإ ش الػػاض المةػػؾ ىذ نقػػر  لهػػذا 
الخصػػوصا  ... وح ػػرض لهػػا ت ا نينػػوإ  ثمػػانن دخػػر لنػػا   لريػػػض الميػػاك فيهػػا ىلػػو نهػػر الخوصػػر... و ػػميض القنػػػا  

المةػؾ خخصػيًا لػد نالػض خػهر  وا ػعة  شثػر مػف ميركػا مػف  لا ـ مها ا ف كذك القنا  ال ن ال رف فن . و خؾ  11ت لا من
القنواض رلما ل لك   مي هاا فحًت دف شونهػا  حػخـ و طػوؿ لنػا    نلػزض حػمف المخػروع ا روااػن الخػاص لالعاصػمة 

وؿ القنػا  انطتلػًا مػف نقطػة مخػرودها دةػو نهػر الشاومػؿ القريػك ا ىذ لح ك المعةوماض الم وفر  ف ف طػ 11تالقديمة نينوإ
نها حمف م اركا شانض  مر لالعديد 6 خشؿالت  11تشـ  17وان هاًل لمدينة نينوإ ي قدر لنحو ت  17تمف لرية تلروانش   ا واا

. ودةػػو لعػػد  15تمػػف القػػرإ ومنهػػاا  ل  ػػشا ليػػرافا مامرخػػافا لالصػػركا ليػػض نػػارا محمػػودافا مقلػػؿا شندالػػةا خي خػػيريف 
لرية خي خيريف دثر المنقلوف دةو معلر لةقنا   ـ مف ختلش ا   د ؿ دةو درض القنا  فػن ذلػؾ مف شيةوم ر ونصؼ 
هػ 10ت اً م ػر  11المولو لنحػو ت ض فوكػة القنػا  لنػاظـ ولوالػة ل نظػيـ شميػاض الميػاك ز . ومػف  لػؿ ال ػيطر  دةػو ميػاك القنػا  ل 

لآلية كذا الناظـ خخص م موؿ دف ذلؾ ي ػولو مهمػة فػ ب النػاظـ ومة ػش شةمػا  طةػك  ال ن  لرا فن القنا  وشاف ي حشـ
 . 17تابمر ذلؾ وشةما ددض الحالة ىلو  نظيـ ان يالية المياك نحو القنا 
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ىلػو ذلػػؾ فػػ ف الدرا ػػاض الحديثػػة ذاض العتلػػة لنهػػر الخوصػر  فػػادض شػػذلؾ ولا د مػػاد دةػػو الصػػور ال و ومرافيػػة مػػف 
ميػاك   ػ ثمار حػمف المنػاطؽ ال ػن  ولهػض ىليهػا ابنظػار لػديمًا  مػف شانػض والمراشػز القريلػة منهػا فايػد اللو  ف منطقة 

ا ودةػػو الػػرمـ مػػف لةػػة المعةومػػاض الػػوارد  فػػن النصػػوص مدينػػة نينػػوإلنولػػًا لا لػػاك دلػػر لنػػواض هػػا و  ػػييركا فيالعيػػوف 
مياك ديوف  ةؾ المناطؽ ىلو نهر الخوصػر و نهػا لػـ  ؿىيصاالقنواض ال ن مف ختلها شاف ي ـ   مال  ةؾ الم مارية دف 

فػن  ال ػدويف وال وثيػؽىذ  مػف  ريلػا –آخػن  – نؿ ابكمية ال ن نال ها القنػواض  ػال ة الػذشر مثػؿ لنػا  شي ػيرا ولنػا   ػيف 
ا وكػذا قػديـًت لةعيػاف حػمف م ػار خطهػا الا ى ا  ف آثار لعض  ةؾ القنواض ما يزاؿ ىلو ول نا الحاحر ماثش الاض المةؾ

يصػػالها ىلػػو يلػػك  ف  صػػؿ ىذ  يمشػػد لتخػػؾ الػػدور المهػػـ الػػذا شانػػض  مديػػش  ةػػؾ القنػػواض فػػن نقػػؿ ميػػاك  ةػػؾ المنػػاطؽ واا
 . 1خشؿ الت  11تىلو نهر الخوصرشما يلدو ومنها 

ا فػػ ف نهػػر الخوصػػر يعػػد مػػف ابنهػػار وا ػػ نادًا ىلػػو مػػا  ػػلؽ درحػػش مػػف معةومػػاض فػػن حػػول النصػػوص الم ػػمارية
لامػػة المخػػاريو ا رواايػػة دةػػو حػػ افشا ولعػػؿ  القديمػػة المهمػػة ال ػػن  ولهػػض  نظػػار اآلخػػورييف ىليػػش لإلفػػاد  مػػف مياكػػش واا

ا ك مػػاـ لهػػذا النهػػر يمشػػف فػػن  كميػػة مولعػػش الل رافػػن لالن ػػلة لمدينػػة نينػػوإ ونهػػر دلةػػةا وشػػذلؾ لػػرك منػػاطؽ  لهيػػزك 
مشانيػػة الوصػػوؿ ىليهػػا شمػػا فعػػؿ ذلػػؾ المةػػؾ  لالميػػاك العذلػػة ممثةػػًة لمنػػالو العيػػوف الوالعػػة حػػمف مخػػارؼ حػػوض النهػػر واا

و وظي هػا  ريلا دندما وصؿ ىلو العديد مف  ةؾ المنالو وو ػو فيهػا لزيػاد  ىن الي هػا مػف الميػاك  –آخن  –اآلخورا  يف 
نما  يحًا  روال العديد مف الم احاض الزرادية ال ن ش انض  قو حمف ليس فقط فن  عزيز القدر  المااية لنهر الخوصر واا

 نهر الخوصر.م ار القنواض ال ن  نخاض لهذا ال رض ومنها ىلو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (9شكل )ال
 لمدينة نينوى القديمةبعد اختراقو الجدار الشرقي بين تخصر نير الخوصر مخطط ي

 .111عن: سيتون لويد، آثار بالد الرافدين، ص
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 (1شكل )ال
 نير الخوصر حوضالحدود الجغرافية ل

 .15عن: ميدي الصحاف وكاظم موسى، ىيدرومورفومترية حوض رافد الخوصر، مصدر سابق، ص
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1شكل )ال
 أريبا –آخي  –والممك سين  من اآللية اآلشورية اً مشيد بالنحت البارز يمثل عدد

 (86)عند فوىة قناتو في نير الَكومل بالقرب من قرية خنسنفذ 
 .Andre Parrot, Nineveh and Babylon, (France: 1961), P. 73عن: 
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 (1شكل )ال
 البناء الحجري المتبقي من سد الجيمة

 .81عن: طارق عبدالوىاب مظموم ، نينوى، مصدر سابق، ص
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (5) شكلال
 مسار قناة كيسيريخارطة توضح 

 Jason UR, Sennacherib's Northern, Op. Cit., P. 321: تعريب الباحث عن
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 (6شكل )ال
 أريبا ومسارىا باتجاه نير الخوصر –آخي  –توضح بداية قناة سين تخطيطية خارطة 

 .919، ص1عن: أحمد سوسة، تاريخ حضارة وادي الرافدين، ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (7شكل )ال
 وضح بعض القنوات اآلشورية غرب الخوصرخارطة ت
 .Edzard, Op. Cit., P. 406الباحث عن:  تعريب

 يوامشال
 

(1) A. Kirk Grayson, Assyrian Rulers of the Early First Millennium BC, (1114-859 BC), Vol. 2, Part. 1, (Torento: 1991), 

PP. 55, 67, 68, (R.MA). 
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