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هٍئت انخحشٌش
أ.د .عهً ٌبعني اجلبىسي

سئٍظ انخحشٌش
أ.د .صفىاٌ عبيً ععٍذ انشفبعً

أ.و.د .فٍبٌ يىفك سشٍذ انُعًًٍ

َبئب سئٍظ انخحشٌش

عكشحري انخحشٌش
األعضبء

أ.د .عبيش عبذاهلل جنى اجلًٍهً
ُ
أ.و.د .صهري ضٍبء ععٍذ انشفبعً

أ.و.د .عبذ انعضٌض انٍبط عهطبٌ اخلبحىًَ

اذلٍئت االعخشبسٌت
أ.د .هبشى حيٍى ادلالح

أعخبر

جبيعت ادلىصم

أ.د .غبصي سجب زلًذ

أعخبر

جبيعت بغذاد

أ.د .عبذ انىاحذ رَىٌ

أعخبر

جبيعت ادلىصم

أ.د .جضٌم عبذاجلببس اجلىيشد

أعخبر

جبيعت ادلىصم

أ.د .رَىٌ ٌىَظ انطبئً

أعخبر

جبيعت ادلىصم

أ.د .عببط احلغًٍُ

أعخبر

جبيعت انمبدعٍت

أ.د .يُزس عهً عبذادلبنك

أعخبر

جبيعت بغذاد

لىاعذ انُشش يف اجملهت
ٌ شرتط اٌ ٌكىٌ انبحث ضًٍ االخخصبصبث انخً حعىن بهب اجملهت
ٌ شرتط عهى انببحث االنخضاو ببدلىضىعٍت و ادلُهج انعهًً يف انبحث و
انخحهٍم و اٌ ٌهخضو بششوط انبحث انعهًً يٍ حٍث انخبىٌب و اعخعًبل
اذلىايش و االشبسة اىل ادلصبدس و ادلشاجع وفك طشٌمت يُهجٍت و احذة و يف
آخش انبحث
ٌ شرتط عهى انببحث يشاعبة اجلىاَب انشكهٍت و االهخًبو بغاليت نغت
انبحث يٍ االخطبء انهغىٌت و ادلطبعٍت

ً
ٌ مذو انبحث اىل اجملهت ببنغت انعشبٍت او االَكهٍضٌت بُغخخني عهى وسق A4
ً
ٌ شفك يف بذاٌت انبحث يهخصب ببنهغت االَكهٍضٌت عهى اٌ ال ٌضٌذ عذد كهًبحه
عهى  751كهًت
ٌ شرتط اٌ ال ٌكىٌ انبحث لذ َشش او لبم نهُشش يف اي دوسٌت عهًٍت داخم
انعشاق او خبسجه
ٌ شرتط عهى انببحث اٌ ال حخجبوص عذد صفحبث حبثه عٍ  15صفحت
ٌ شرتط يف انبحث اٌ حكىٌ ادلشبهذ و االشكبل انفٍُت ادلشفمت فٍه عبنٍت اجلىدة
 اصىل انبحث ادلمذيت اىل اجملهت ال حشد او حغرتجع عىاء َششث او مل حُشش
 حعخًذ اجملهت يبذأ انخًىٌم انزاحً وحتذد اجىس انُشش يف ضىء االععبس
انغبئذة

ثبج احملخىٌبث
الصفحة

اسم الباحث

العنوان

أ-ج

أ.د .خبثر خًٍٍ إثراهٍُ

ٔعً اٌشهٍذ اٌذوتىر عبدي عبرف فتحً اٌّعبضٍذي
6142 – 4791

4

أ.د عًٍ ٌبسٍٓ اٌدجىري
رئٍس هٍئخ اٌتحرٌر

تىطئخ

47-6

أ.د عًٍ ٌبسٍٓ اٌدجىري

ِىتجخ آشىرثبٍٔجبي  :اٌّبضً واٌحبضر
bīt țuppi ša Aššur-bān-apli

17-61

أ.د .صفىاْ سبًِ سعٍذ

إِخفبلبد ٍِىن ثالد آشىر اٌعسىرٌخ

91-01

أ  . َ .د  .سبٌُ ٌحٍى اٌدجىري

اٌهّسح فً اٌٍغخ االوذٌخ  -دراسخ صىتٍخ

76-94

ا.َ.د احّذ زٌذاْ اٌحذٌذي

اٌدٍش االشىري واٌعىائك اٌّبئٍخ ( 246 -744ق)َ.

441-79

أ .َ.د فٍبْ ِىفك رشٍذ إٌعًٍّ

اسبٌٍت اٌتسمٍف وتطىرهب فً ِجبًٔ ِذٌٕخ اٌّىصً خالي
اٌعصىر االسالٍِخ

499-440

أ َ.عثّبْ غبُٔ ِحّذ

أسٍىة اٌخطبة فً رسبئً ِٓ اٌعصر اَشىري اٌحذٌث
( )246-744قَ.

404-491

أ .َ.حسٍٕٓ حٍذر عجذ اٌىاحذ

اٌتىوٍذ فً اٌٍغخ األوذٌخ

492-406

أ .َ.خبٌذ عًٍ خطبة اٌدجىري

ِذٌـٕخ وـــبر -تىوٍتًٕٔ -ـىرتب فـً ضــىء ٔتبئح اٌتٕمٍجبد
واٌّصبدر اٌّسّـبرٌـخ

619-499

د .خٍف زٌذاْ اٌحذٌذي

ِراسٍُ اٌذفٓ اٌٍّىً اٌحثً خالي األٌف اٌثبًٔ قَ.

642-611

دٌ .بسر خبثر خًٍٍ

عمىد إٌدبر غٍر ِٕشىرح ِٓ عهذ اٌٍّه اٌجبثًٍ سّسى-إٌٍىٔب
ِٓ ِذٌٕخ ثٍىبسً

د .هبٌخ عجذ اٌىرٌُ سٍٍّبْ اٌراوي

اٌجعذ اٌىالعً فً تدسٍذ هٍئخ اٌٍّه اٌجبثًٍ حّىراثً عٍى
ِٕحىتبته

629-691

د .رؤك خٕذي صجري

ظبهرح اإلثذاي فً اٌٍغتٍٓ األوذٌخ واٌعرثٍخ -دراسخ ِمبرٔخ

629-621

َ ِ .حّىد حبِذ احّذ اٌّعّبري

ٔص أوذي لذٌُ غٍر ِٕشىر ٌحبوُ خذٌذ ِٓ ِذٌٕخ أوِب

699-647

949-621

َ .احّذ ٍِسر فبضً

991-941

َ .غسبْ ِرداْ حدً إٌدبرّي

911-994

عجذ هللا أٍِٓ أغب

دالٌخ األفعبي فً ِضبٍِٓ اٌصٍغ اٌتبرٌخٍخ ِٓ اٌعصر اٌجبثًٍ
اٌمذٌُ
األصبٌخ واٌتأثٍر فً فٓ اٌسخرفخ إٌجبتٍخ ثٍٓ اٌعراق وِصر
اٌمذٌّخ دراسخ ٌّٕبرج ِٕتخجخ
لصخ (ِعدسح) إٌجً ٌىٔس ( )دراسخ تحٍٍٍٍخ ورؤٌخ
عصرٌخ فً أِبوٓ وزِٓ وِسبر أحذاثهب؟!

نعي
الشهيد الدكتور عادل عارف فتحي المعاضيدي
6142 – 4791

فغؼذ االسشح اٌزؼٍ١ّ١خ ف ٟوٍ١خ االصبس ثغبِؼخ اٌّٛصً  ،ثبسزشٙبد اٌذوزٛس ػبدي
ػبسف اصٕبء ػٍّ١بد رحش٠ش ِذٕ٠خ اٌّٛصً ِٓ داػش ٚ .لصخ اسزشٙبدٖ رض١ش ػٕذ اٌّشء االسٝ
ٚاٌحضْ ٚاالٌُ ٍِٚ ،خصٙب اْ صبسٚخب سمظ ػٍ ٝث١ذ لش٠ت ِٓ ِسىٕ ُٙثح ٟاٌحذثبء ثأ٠سش
اٌّٛصً  ،ف ٟاٌسبػخ اٌخبِسخ ِٓ فغش اٌضبٌش ٚاٌؼشش ِٓ ٓ٠شٙش رشش ٓ٠اٌضبٔ 6106 ٟفأٔسً
ػبدي ِٓ فشاشٗ  ،د ْٚاْ ٠ؼشف ثٗ احذ ِٓ ػبئٍزٗ اٌّىٔٛخ ِٓ صٚعخ ٌٚٚذٚ ، ٓ٠لجً اْ ٠صً
ِىبْ سمٛط اٌصبسٚخ  ،سمظ اٌضبٔ ٟثٕفس اٌّىبْ ٚ ،شجذ إٌبس ف ٟرٌه اٌج١ذ  ،صُ سمظ اٌضبٌش،
فأصبثذ شظ١خ ِٕٗ ف ٟسبلٗ ٚلغؼذ ٚس٠ذٖ ٚ ،فمذ ٚػ ٗ١ف ٟاٌحبي  ،فحبٌٚذ صٚعزٗ اٌغج١جخ
اسؼبفٗ ِٚب٘ ٟاال دلبئك ٚفبسق اٌح١بح ٚ .دفٓ ػصش رٌه اٌ َٛ١فِ ٟمجشح ػبئٍزٗ ف ٟاٌّٛصً .
لصخ اسزشٙبد ػبدي فٙ١ب ِشٙذ ِأسبِ ٞٚحضْ رس ً١ػٍ ٗ١اٌؼٚ ، ْٛ١رزصبػذ أفبط
اٌشغ٠ٚ ، ْٛصبة وً ِٓ شب٘ذ اٌحذس أ ٚسّؼٗ ِٓ اٌز٠ ٓ٠ؼشف ، ٗٔٛثأٌُ اٌّص١جخ اٌز ٟرفغشد
ٌٙب اٌمٍٛة .
ٚاٌذوزٛس ػبدي ػبسف ِٓ ِٛاٌ١ذ ِذٕ٠خ اٌّٛصً ف 4 ٟوبٔ ْٛاٌضبٔٚ ، 0974 ٟاٌزٔ ٟشأ
فٙ١ب ٚ ،رؼٍُ فِ ٟذاسسٙب ٚ ،عبِؼزٙب ٚ ،حص ٌٗٛػٍ ٝشٙبدح اٌجىبٌٛسٛ٠ط ف ٟلسُ االصبس ثىٍ١خ
ا٢داة ٌٚ .غّٛحٗ اٌؼٍّ ٟشذ سحبٌٗ اٌِ ٝذٕ٠خ ثغذاد ٌ١ذسط االصبس االسالِ١خ ثغبِؼزٙب ٚ .ثؼذ
سٕز ، ٓ١اوًّ ػبدي دساسزٗ ٚحصً ػٍ ٝشٙبدح اٌّبعسز١ش ػبَ  6116ػٓ سسبٌزٗ اٌّٛسِٛخ
(( اٌٛاعٙبد اٌفٕ١خ ٚاٌؼّبس٠خ ٌٍذٚس اٌزشاص١خ ف ٟاٌّٛصً )) .
أ

ػبد ػبدي اٌ ٝاٌّٛصً ٚ ،أٌزحك ثغبِؼزٙب ٌزذس٠س ِبدح األصبس اإلسالِ١خ ف ٟلسُ األصبس .
اال أْ عّٛحٗ ٌُ ٠زٛلف ِٚ .ب أْ فزحذ دساسخ اٌذوزٛساٖ ف ٟاٌغبِؼخ رارٙب  ,رمذَ ػبدي ٚلجً
ف ٟاٌؼبَ  َٛ٠ , 6119أصجحذ ٌألصبس وٍ١خ  ٟ٘ٚ ,أٚي وٍ١خ ف ٟاٌغبِؼبد اٌؼشال١خ .
وٕذ ِٙٛ٠ب أدسط ِبدح (ػّبسح ششق اٌؼبٌُ اإلسالِ )ٟاٌز ٟوبْ ِٕٙغٙب ِىشسب ٌذساسخ
اٌج١ئخ اٌغغشاف١خ ٌٍجٍذاْ اٌٛالؼخ ف ٟرٍه األصمبع  ,ثؼذ أْ شٍّزٙب اٌفزٛحبد اإلسالِ١خ ِٚ ,ب رجمٝ
فٙ١ب ِٓ ػّبساد ِضً اٌّسبعذ ٚاٌّشب٘ذ ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّجبٔ. ٟ
وبْ ػبدي ٠ذسط اٌؼّبسح اإلسالِ١خ ف ٟإٌٙذ ثشغف وج١ش ٌّٚ ,سذ أْ ٌذ ٗ٠سغجخ ػبٌ١خ
اْ ٠خزص ف ٟس٠بصرٙب  ,السّ١ب ٚأْ ٘زا اٌّٛضٛع ٠ ٌُ ,ىٓ فِ ٗ١خزصب ف ٟألسبَ األصبس
ثغبِؼبد اٌؼشاق .
ٚثؼذ أْ أعزبص ػبدي اٌسٕخ اٌزحض١ش٠خ ثزفٛق ٔ ,سجزٗ وٍ١خ األصبس ألوِ ْٛششفب ػٍٝ
أعشٚحزٗ اٌّٛسِٛخ (( خصبئص ػّبسح اٌّسبعذ ف ٟإٌٙذ خالي اٌؼصش اٌّغ ٌٟٛحزٙٔ ٝب٠خ
ػصش شبٖ عٙ١بْ ٘ 0169-936غش٠خ\. )) َ 0658-0566
رحٛي رسغ ً١ػبدي اٌ ٝاألسزبر اٌذوزٛس أحّذ لبسُ اٌغّؼخ ١ٌ ,ز ٌٝٛاألششف ػٍٝ
أعشٚحزٗ  ,حّٕ١ب أصجح ظشفٗ ِٕبسجب ,اال أْ ػبدي ثمِ ٟزٛاصال ِؼ. ٟ
الزضذ اٌّصٍحخ اٌؼٍّ١خ أْ ٠سبفش ػبدي اٌ ٝإٌٙذ ٚػٍٔ ٝفمزٗ اٌخبصخ ١ٌ ,جحش فٟ
اٌّسبعذ ٚربس٠خٙب ٚػّبسرٙب ِٛٚاد اٌجٕبء ٚ .أِضٕ٘ ٝبن أشٙشا حز ٝأٔغض اٌّٙبَ اٌّغٍٛثخ
ِٕٗٚ .ػبد ػبدي اٌ ٝاٌّٛصً ِٚ ,ؼٗ إٌزبئظ اٌز ٟرٛصً اٌٙ١ب ٚ .عٍت ػٕ١بد ِٓ اٌّٛاد اٌزٟ
وبٔذ ِسزخذِخ ف ٟأثٕ١خ اٌّسبعذ اٌز ٟوبْ ػبدي ٠جحش ػٕٙب  ,وّب عٍت ِؼٗ اٌّصبدس ٚاٌىزت
ٚاٌجحٛس غ١ش اٌّزٛفشح فِ ٟىزجبرٕب .
أٔغض ػبدي أعشٚحزٗ ٚ ,لذِٙب اٌ ٝاٌىٍ١خ ٚ ,شىٍذ ٌغٕخ ػٍّ١خ ٌّٕبلشزٙب ٚ ,وٕذ سئ١سب
ٌٙبِّٚ .ب ٠غت روشٖ  ,أْ اٌٍغٕخ أشبدد ثبٌغٛٙد اٌؼٍّ١خ اٌّضٕ١خ اٌز ٟثزٌٙب اٌجبحش ٚ ,اٌزفشد
ف٘ ٟزا اٌزخصصٚ .أٚصذ ِٕحٗ شٙبدح اٌذوزٛساٖ ثذسعخ اِز١بص  ,وّب اٚصذ أ٠ضب عجغ
األعشٚحخ ػٍٔ ٝفمخ اٌغبِؼخ ألصبٌخ ِؼٍِٛبرٙب .
٘ىزا وبْ اٌّشح َٛػبدي ِإ٘ال ٌزٍه اٌذسعخ اٌشف١ؼخ  ِٓٚ .اٌغبٔت األخش ػشفزٗ ػٓ
لشة ,ف ٛٙوض١ش اٌزّسه ثبٌمٚ , ُ١ثبألِبٔخ ٚ ,إٌضا٘خ ٚاالسزمبِخ ٚاإل٠ضبس ٚ ,أٔٗ ال ٠حت اْ ٠زوش
أِبِٗ أحذ ثسٛء ٚ ,أٔٗ ر ٞسىٚ , ْٛلٍ ً١اٌىالَ ٚ ,اثزسبِزٗ ال رفبسلٗ  ,حٍّ١ب  ,سٍ ُ١اٌمٍت ,
فس١ح اٌصذس  ,وض١ش اٌزٛوً ػٍ ٝاهلل ف ٟوً شإ. ٗٔٚ
سعً عّغ ٘زٖ اٌخصبي اٌىشّ٠خ ٚ ,ثغبٔجٙب ِىبٔزٗ اٌؼٍّ١خ ٚ ,فٛلٙب سمظ ش١ٙذا ٚثٕ١زٗ
ئغبصخ ع١شأٗ  ,فأِزضط ِذاد لٍّٗ ثذِٗ إٌم , ٟفغضاؤٖ ػٕذ سثٗ اٌىش ُ٠اٌشح , ُ١أْ ٠ىِٓ ْٛ
أً٘ اٌفشدٚط األػٍ ٝثأرٔٗ رؼبٌ. ٝ

ب

سزجم ٝروش ٜاٌش١ٙذ اٌذوزٛس ػبدي ػبسف ٚس١شرٗ خبٌذح فٚ ٟعذاْ وً ِٓ ػشفٗ
ٚصاٍِٗ ٚ .أْ فمذٖ ثٙزٖ اٌغش٠مخ اٌّأسب٠ٚخ خسبسح فبدحخ ألسشرٗ ٚعبِؼزٗ ِٚذٕ٠زٗ ٚػشالٗ ٚ ,اْ
ِأصشٖ األخالل١خ  ,سزجمِ ٝؼٕ١ب ٌألع١بي اٌمبدِخ .
سحُ اهلل ػبدي أثب ٛ٠سف ٚػجذ اٌشحّٓ ٚأسىٕٗ فس١ح عٕبرٗ ٚ ,اٌ ُٙػبئٍزٗ ٚرٚ ٗ٠ٚصِالءٖ
اٌصجش ٚاٌسٍٛاْ .

ئٔب هلل ٚئٔب اٌ ٗ١ساعؼْٛ

أ.د .عبثش خٍ ً١ئثشاُ٘١
األسزبر اٌّزّشط
ف ٟوٍ١خ األصبس -عبِؼخ اٌّٛصً

ج

توطئة
أ.د .علي يبسين الجبوري
رئيس هيئة التحرير
رطو ٍجيخ آصبر اىزافذ ِٝثؼذدٕب اىضبىش ثؼذ اّقطبع داً صالس طْ٘اد ػجبف شيذ اىحٞبح اىؼيَٞخ ٗاىضقبفٞخ
ٗاالجزَبػٞخ ٗاالقزصبدٝخ إضبفخ اى ٚاىذٍبر اىذ ٛحو ثَذْٝخ ٗجبٍؼخ اىَ٘صو قجو ٗاصْبء رحزٝزٕب.
فقذ دٍزد مبفخ اىَ٘اقغ االصزٝخ اىشبخصخ اىقذَٝخ ٍْٖب ٍضو ميخَّ٘ /زٗد ٗط٘ر ّٗ ْٙ٘ٞث٘اثبرٖب
ٗمذىل ٍحز٘ٝبد اىَزحف اىحضبرٗ ٛخبصخ رَبصٞو ٍي٘ك ٗطذّخ ٗمزجخ ٍَينخ اىحضز .اٍب االصبر غٞز
اىشبخصخ فززَضو ثزو اىْجّ٘ٝ ٜض ٗحجٌ اىذٍبر اىذ ٛحو ثبىجبٍغ أٗال ٗاالّفبق اىز ٜحفزد ف ٔٞثشنو ٍْظٌ
ٍٗذرٗص قجو اىشزٗع ثزذٍٞزٓ ٍِ اجو طزقخ قصز اىَيل االش٘ر ٛاطزحذُٗ اىذ ٛىٌ رَزذ اىٍ ٔٞؼبٗه
اىجؼضبد االجْجخ فٍْ ٜزصف اىقزُ اىزبطغ ػشز ،فضال ػِ ٍؼبىٌ اىَذْٝخ اإلطالٍٞخ ٍِ ج٘اٍغ ٗمْبئض
ٗادٝزح ٍٗشاراد دْٞٝخ ٝقف ػي ٚرأطٖب اىجبٍغ اىْ٘ر ٛثَْبررٔ اىحذثبء.
ٗػي ٚاىزغٌ ٍِ اىصؼبة فقذ اررأد ٕٞئخ رحزٝز اىَجيخ اطزئْبف صذٗرٕب ٗدػ٘ح مو اىَؤطظبد
االمبدَٞٝخ ٗاىؼيَٞخ اىز ٜرؼْ ٚثزبرٝخ ٗاصبر ٗحضبرح ثالد اىزافذ ِٝىيَظبَٕخ أٍال ف ٜاثزاس دٗر ٗرٝبدح
االق٘اً اىز ٜطبَٕذ ف ٜثْبء ٕذٓ اىحضبرحٗ .رٖذف اىَجيخ ىْشز مو ٍب ٕ٘ جذٝذ ٍِ امزشبف آصبر ٛط٘آءا
مبُ ٍبدٝب مبىفخبر ٗاىَْح٘ربد ٗاالخزبً اىخ ...اٗ اىْص٘ص اىَظَبرٝخ اىخبصخ ثبىحٞبح اىظٞبطٞخ ٗاالقزصبدٝخ
ٗاىذْٞٝخ ٗاىضقبفٞخ ٗاالجزَبػٞخ ىظنبُ ثالد اىزافذ ِٝاىقذاٍ ٚإضبفخ اى ٚاىذراطبد اىيغ٘ٝخ ٍغ ٍزاػبد اىؼص٘ر
اإلطالٍٞخ أٝضب .مَب رشجغ اىَجيخ اىجبحض ِٞاىؼزاقٗ ِٞٞاىؼزة ٗاىجبّت ٍِ اىَٖزَ ِٞثبىززاس اإلّظبّٜ
ىيَظبَٕخ ف ٜرفذ اىَجيخ ثَب ىذ ٍِ ٌٖٝأثحبس ػَيٞخ.
طزظزَز ٕٞئخ اىزحزٝز ثئصذارٕب طْ٘ٝب ٗرأٍو اُ رأخذ ٍجيخ آصبر اىزافذ ِٝدٗرٕب ٍٗنبّزٖب فٜ
اىَنزجبد االمبدَٞٝخ اى ٚجبّت اىَجالد اىؼيَٞخ اىَحيٞخ ٗاىؼزثٞخ ٗاىؼبىَٞخ.

ومن هللا التوفيق
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د احمد زيدان الحديدي.م.ا

)م. ق296 -199( الجيش االشوري والعوائق المائية

)م. ق296 -199( الجيش االشوري والعوائق المائية
د احمد زيدان الحديدي.م. أ
 جامعة الموصل-كمية االثار

:الممخص

يبرز البحث قدرة القوات االشورية عمى تجاوز العوائق المائية في معاركو المختمفة اذ قاتل
بشجاعة فائقة وحقق االنتصارات عمى الجيوش المعاصرة لو بفضل ما يمتمكو من أسمحة ومعدات متطورة
آنذاك ساعدتو عمى عبور المسطحات المائية كالنيريين الرئيسين دجمة والفرات وروافدىما فضالً عن مياه
االىوار والمستنقعات في جنوب العراق فدارت المعارك ثم تحققت االنتصارات لصالح الجيش االشوري
.)م. ق296 -599( كما ىو مدون في اخبار المموك االشوريين

The Assyrian Army and Water Obstacle (911- 612 B C)
By : Assist.Prof.Dr. Ahmad Zeidan AL-Hadeedy
Department of Civilization,College of Archaeology, Mosul University

-AbstractResearch highlights the ability of troops Assyrian to overcome the water

Obstacle in his different fights, as it fought bravely and achieved victories over
the armies of his contemporary, thanks to its highly sophisticated devices at the
time, helped him to cross the water bodies like the two rivers presidents of the
Tigris and Euphrates and their tributaries as well as the waters of the marshes
and swamps in southern Iraq, the battles occurred, then the victories have been
achieved for the benefit of the Assyrian army as it is written in the news
Assyrian kings(911-612 BC.).
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المقدمة:
كثير ر اًر م ررا تف رراخر مم رروك ب ررالد اش ررور ف رري حولي رراتيم الممكي ررة باإلمكاني ررات العس رركرية لجيوشر ريم وق رردرة
قطعاتيم العسكرية وتسميحيا باألسمحة والمعدات التي ساعدتيم عمى اجتياز انيار رئيسرة ك ر دجمرة والفررات
وروافدىما فضالً عن العوائق المائيرة االخرر ك ر االىروار والمسرتنقعات عمرى صرعيد الجبيرة الجنوبيرة حيرث
بالد سومر واكد وبابل التي شيدت خروض المعرارك النيريرة وكيفيرة عبرور الجريش المسرمح عنردما تصراد
سررير الحممررة مجرراري مائيررة فاخضررعوا المرردن والممالررك القديمررة تحررت سررمطانيم المباشررر واسررتمموا االترراوات
فوسعوا بذلك حدود خارطتيم السياسية ابان سنوات عصرىم الحديث( 296 -599ق.م).
اعتمد البحث في دراستو عمى نصوص الحوليات الممكية االشورية التي نشرىا الباحث
 Grayson,A.Kفي دراستو الموسومة برر(The Royal Inscriptions of Mesopotamia: :
) Assyrian Periodsوالمعروفة بين الباحثين بالمختصر(,)RIMAوكتاب
البرفسور Luckenbill,D,D,:المعنون ب ر
 (Ancient Records of Assyria and Babylonia,):المعررو

بمختصرر (،)ARAB

فض رالً عررن نصرروص ممكيررة نشرررت فرري د ارسررات اخررر ليررا صررمة بموضرروع البحررث ،وكررذلك اعتمرردنا عمررى
مشراىد المنحوتررات البررارزة والمنشرورة فرري الكتررب التري درسررت فنررون العرراق القررديم عمومراً ومنيرا عمررى سرربيل
المثررال الد ارسررة الموسررومة بر ر The Art of Mesopotamiaلر ر  Strommenger, Eوالفنررون
االشررورية خصوص راً كالمنحوتررات الترري نشرررت فرري الكترراب المعنررون بر ر ( ,)Assyrian Sculptureلر ر
 ،Reade, Jفضالً عن عدد من المنحوتات االشورية التي نشرت في الكتب ذوات العالقة.
اسررتوجبت طبيعررة الد ارسررة اعطرراه تمييررد مرروجز عررن بدايررة االحتكرراك االشرروري مر المرردن والممالررك
التي تفصميم عنيا العوائق المائيرة كمجراري االنيرار الرئيسرة ،وكرذلك اعطينرا فكررة عرن االسرمحة والمعردات
النيرية المستخدمة في عبور مياه االنيار.
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تمييد:
برزت بالد اشور كقوة عسكرية من منتص

القرن العاشر قبل الميالد حتى القرن السادس قبل

الميالد فامتدت خارطتيا السياسية والعسكرية صوب جيات العالم القديم عمى الرغم من وجود المسطحات
المائية كنيري دجمة والفرات وروافدىما فضالً عن اتساع رقعة مياه االىوار والمستنقعات في جنوب بالد
بابل التي تفصميا عن كثير من مدن العالم وممالكو انذاك فزادت الحاجة الى القوات النيرية ضمن
تشكيالت الجيش االشوري لمتوغل ضدىم من دون أية اعاقة ،لذلك اولى المموك االشوريون اىتماماً بالغاً
في تامين المناطق والمدن التي تصاد

سير الحمالت إلنجاح عمميات عبور االنيار بكامل االسمحة

والمعدات العسكرية معتمدين عمى دعم اليتيم فنجد ذلك االمر واضحاً وصريحاً في كتابات الممك ادد-
نيراري (الثاني) ) 459-599( Adad–nirari(IIق.م ) في ذكر حمالتو العسكرية ضد بالد الشام
عندما قال االتي ...(( -:زحفت بدعم سيدي االلو اشور الى الجانب االخر من الزاب االسفل،)7( ))...
وقال ايضاً في موض ٍ اخر من كتاباتو ...(( -:عبرت نير الخابور (و) زحفت نحو مدينة
كوزانو( ،)3())...Guzanu)2اما ُشممان-أشريد ( šulmān-ašaredشممنصر الثالث) فأكد عبور مياه
نير الفرات حوالي تس عشرة مرة ابان سنوات حكمو الممتدة ما بين ( 468 -454ق.م) فقال...(( -:
عبرت الفرات اثناء فيضانو) 4( ))...مستغالً ارتفاع منسوب مياىو لمعبور عمى راس جيشو المدجج
باألسمحة.
وبعد نجاح عمميات العبور نيا اًر يعسكر الجيش ليالً فقال الممك آشور-ناصر-آبلAššur-
( naṣir-ãpliآشور ناصربال الثاني)( 455 -448ق.م) االتي ... ((-:وبعد عبور دجمة .وفي
الضفة االخرى من دجمة ...اقمت معسك ارً وامضيت الميل ...وتحركت الى ضفاف نير خارميش
( )Harmisواقمت معسك ارً وامضيت الميل ...واتجيت الى ضفاف نير خابور Haburفاقمت معسك ارً
وامضيت الميل ،)5())...وقال ايضاً ...(( -:عبرت نير اورنتس( Orontes)6واقمت معسك ارً قضيت
الميل في نير اورنتس ،)1())...وىكذا كانت تنجز عمميات نقل القوات العسكرية وعبور االنيار عمى وفق
نظام يتص

بالضبط وااللتزام العسكري لراحة الجنود من التعب في معسكراتيم قبل خوض المعارك.

وتفاخر المموك االشوريون بانيم الحقوا فمول اعدائيم المنيزمة الى االنيار فبعد ان اعمن كودورو
( )Kudurruحاكم مدينة سورو  Suruفي ارض سوخو  Suhuتمرده()8انطمق الممك آشور-ناصر-آبل
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(آشور ناصربال الثاني) بحممة عسكرية قائالً ...((-:حاصرت مدينة سورو وىي المدينة المحصنة لـ
كودورو حاكم ارض سوخو ...وحاربت عمى مدى يومين وفي اليوم الثاني دخمتيا بسبب اسمحتي
اشر
القوية كودورو مع  07جندياً ىربوا والقوا بانفسيم في نير الفرات ،)9())...اما الممك توكمتي-آبلّ -ا
( tukalti-ãpil-Ešarraتجالتبميزر الثالث) فالتقى بنظيرة االو اررتي بحدود سنة  388ق .م فاخبرنا

عن النتائج بقولو (( -:في السنة الثالثة لحكمي ...ثار ضدي ساردوري  Sardurriفي اورارتو
 ... Urartuقتمت الكثير منيم ومالت السفوح والجبال بجثثيم وعرباتيم (...ساردوري) لينقذ نفسو
ىرب ...الى الفرات ،)70())...وىذا سين-أخي-ريب ( Sin-aḫḫē-ribaسنحاريب)(249-308ق.م)
فقد تعقب مردوك –ابال-ادنا (الثاني) ( Mardk-apal-iddina IIمردوخ -بالدانMerodach-
 )baladanفقال ((-:ارسمت محاربي الى كوزممانو Guzummanuفي وسط االىوار والمستنقعات
ففتشوا عنو طوال خمسة ايام اال ان مكان مخبأه لم يجدوه)) ( ،) 77اما حفيده الممك آشور-بان-
آبل ( Aššur-bāni-ãpliاشور بانيبال)( 262 -224ق.م) فيص
خم

صعوبة عبور نير اديدي Idide

القوات العيالمية بر ... ((-:شاىدت القوات سيل نير اديدي الغاضب فانتابيم الخوف من عبوره

عشتار الساكنو في اربيال اوحت في وقت المساء في حمم الى جيوشي وخاطبتيم بالقول" سوف اذىب
امام آشور-بان-آبل (اشور بانيبال) الممك الذي صنعتو يداي" جيوشي وضعوا ثقتيم في ىذا الحمم
وعبروا نير اديدي بسالم)).

()96

وبعد ان يتحقق النصر االشوري تنصب التماثيل الممكية عند مصبات االنيار فيقول آشور-

ناصر-آبل (آشور ناصربال الثاني) ...((-:وعند منبع نير سنباط  Subnatحيث تقف ىناك تماثيل
تجالتبميزر

() 77

وتوكمتي ننورتا

() 14

اجدادي مموك بالد اشور نصبت تمثالي الممكي ليكون

() 75
شممان-أشريد (شممنصر الثالث) المكتشفة في المدن
بينيم ، ))...اما تماثيل خميفتو عمى العرش ُ

السورية فيي دليل واضح عمى احكام السيطرة االشورية في المنطقة بعد عبور مياه نير الفرات( )92فقال-:

((...زحفت الى منابع نير الفرات قدمت القرابين إلليتي غسمت اسمحتي  ...وصنعت تمثالي الممكي
ونصبتو ،)71( ))...وفي نص اخر قال...(( -:اعمنت سيطرتي ...من منبع دجمة حتى منبع الفرات

 ،)78(.))...ولتأكيد نجاح الحمالت العسكرية فقد اصطاد المموك االشوريون الحيوانات البرية فقال توكمتي-

ننورتا (الثاني) ( 448 -450( )Tukltī – Ninurta IIق.م)  ....(( -:قتمت النعامات في اثناء
رحالتي لمصيد  ...وامسكت صغارىا وقتمت الغزالن  ...في رحالتي لمصيد عمى ضفاف الفرات و امسكت

صغارىا))...

()95

وقال ايضاً ((  ...قتمت ثمانية ثيران برية .))...
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ان االشارة الى ممارسة الصيد دليالً واضحاً عمى دخول كامل المنطقة ضمن الخارطة السياسية

لبالد اشور وبكل خيراتيا الطبيعية وحتى ثروتيا الحيوانية وكما ىو معرو

فان الصيد يدخل ضمن

الفعاليات االشورية التي كان يمارسيا اغمب المموك االشوريين بعد انتياه عممياتيم العسكرية ونجاحيا في

مناطق الشرق االدنى القديم.

االسمحة والمعدات النيرية في الجيش االشوري:

تمكن اآلشوريون من تأسيس جيش قوي منظم وعمى درجة عالية من التسميح والتدريب حافظ عمرى

امررن حرردود بالدىررم وسررالمتيا واكتسررح الجيرروش المعاصرررة لررو الترري حاربيررا واسررتولى عمررى مرردنيا فاكتسررب
سررمعة قتاليررة عاليررة تسرربق تحركاتررو العسرركرية حتررى صررار مررن اقررو جيرروش العررالم القررديم فوس ر خارطررة
المممكررة االشررورية صرروب جي رات العررالم القررديم بفضررل تنرروع االسررمحة الترري اسررتخدمت فرري المعررارك النيريررة
الترري دارت عمررى المسررطحات المائيررة منيررا االق رواس والسرريام والرمرراح الطويم رة فض رالً عررن السرريو

ويمرربس

الجنود في اثناه القتال خروذ مصرنوعة مرن المعرادن كالنحراس والبرونرز والحديرد وتربطن مرن الرداخل بقمراش
لحماية الراس كما تستخدم الجمود احياناً وبأشكال متنوعة وكانت مزينة بزخار وتتدلى شرائط من القماش
ولبعضرريا واقيررات لرراذان وكانررت تحمرري راس الجنرردي فرري اثنرراه المعركررة واعتمررد االشرروريون فرري معرراركيم
النيرية عمى رماة النبال بالدرجة االساس لمطاردة اعدائيم الياربين ويقوم حممة التروس بحماية الرمراة فري
اثنر رراه المطر رراردة النيرير ررة التر رري يشر ررارك فيير ررا الممر ررك وكبر ررار قادتر ررو اذ يتقر رردم الممر ررك المعركر ررة معتمي ر راً مركبر ررو
الحربية( ،)69وقد وثق الفنران االشروري االسرمحة فري مشريد يجسرد معركرة كبيررة تجرري احرداثيا عمرى اطر ار
احررد االنيررار ويظيررر االسررماك السررابحة فيررو اذ تالحررم الجيش ران فرري معركررة حاميررة الرروطيس وكانررت الغمبررة
لمجيش االشوري المكتمل العدة والعتاد فسيطر عمرى مجريرات االحرداث فري ىرذه المعركرة وىنرا تتجسرد قردرة
الفنان الذي كان يرافق الحمالت العسكرية في تنفيذ المشيد الفني بدقة عالية وابراز تفاصيل الحدث بشركل
واقعي فمم يغفل أياً من احداث ىذا النصر االشوري اذ كران دقيقراً فري تجسريد ىيئرة جنرود العردو المنيرزمين
الررذين انتشرررت جثررثيم مر خيرروليم داخررل النيررر وخارجررو فكرران الفنرران واقعيراً جرردا فرري تمثيررل حركررة االجسرراد
لمشخوص داخل ىذا العمل الفني الرذي يعرد وكأنرو بانو ارمرا تصرويرية لمجريرات احرداث معركرة كبيررة دارات
راحاىا بين قوتين كبيرتين (كما في الشكل المرقم )9
وقررد تنقررل االسررمحة الثقيمررة المسررتخدمة فرري القتررال كالعربررات الحربيررة بواسررطة العمررال والميندسررين
العسرركريين الررذين كرران مررن واجبرراتيم تسررييل مرررور القطعررات العسرركرية و اسررمحتيا اذا كرران العررائق نير اًر او
خنرردقاً

()77

ولرردينا مشرريد فنرري يجسررد مجموعررو مررن الجنررود االشرروريين الررذين يجيررزون لعبررور احررد االنيررار

بواسررطة قررارب محمررل بالمعرردات الحربيررة الترري ستسررتخدم فرري المعركررة ويقرروم بيررذه الميمررة عرردد مررن جنررود
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اليندسررة العسرركرية الررذين جسررد بعضرريم داخررل ىررذا العمررل الفنرري عرراةً يقومررون بتجييررز قرربيم الترري تسررتخدم
مزودات ىواه ليم لتساعدىم عمى الغوص داخل النيرر فري حرين يقر

عمرى ضرفة النيرر ثالثرة مرن الجنرود

االشرروريين احرردىم ىررو الكاتررب الررذي يحمررل لوحراً مسررمارياً بيررده يحصرري بررو انرواع المعرردات الترري تُنقررل عبررر
النيرر فكران نحرات ىرذا المشرريد موفقرا جردا فري ابرراز التفاصرريل العضرمية لمجنرود االشروريين بم ارعراة النسررب

الصحيحة في نحت االجساد (كما في الشكل المرقم )6
اما بخصوص المعدات النيرية فقد بمغ التصرني العسركري عنرد االشروريين درجرة عاليرة مرن التقنيرة
لتجيز الجيش بما يحتاجو من الة الحررب لخروض المعرارك النيريرة ومرن خرالل تحميرل المصرادر التاريخيرة
يمكن ان نحددىا باالتي-:
اوالً القرب الجمدية المنفوخة باليواء:
وردت تسرميتيا فري المعراجم المغويرة القديمرة بصريغة  ،Maskeruعرر االشروريون اسرتخدام جمرود
الماعز بعد ان يتم نفخيا باليواه  ،كما ورد في نصوص الحوليات االشورية ،وكان كرل جنردي يرنفق قربترو
قبررل النررزول فرري النيررر (كمررا فرري الشرركل المررقم  )6فصررارت القرررب الجمديررة المنفوخررة برراليواه مررن المعرردات
العسرركرية ضررمن تشرركيالت الجرريش االشرروري منررذ عصرررىم الوسرريط بحرردود ( 599 -9569ق.م) عنرردما
اشـر ( tukalti-ãpil-Ešarraتجالتبميـزر االول)( 9033 -9995ق.م)
تصد الممرك تـوكمتي-آبـلّ -ا
لمخطررر اال ارمرري ال رذي داىميررم مررن الجيررة الغربيررة والمتمثررل بر ر جمرروع اخالمررو -اراميررين()77قررائالً...(( -:
انطمقت ضد اخالمو –اراميين ...عبرت نير الفرات خمفيم بواسطة الطوافات المنفوخـة والمصـنوعة مـن
الجمـــد))...

()68

فامترردت سررمطتو صرروب الجبيررة الغربيررة فوصررل الررى البحررر المتوسررط بعررد ان اخض ر كررل

الممالررك وبوفاتررو انرردفعت القرروة العسرركرية اآلراميررة وضررغطت سياسررياً وعسرركرياً عمررى بررالد اشررور فتوقفررت
عمميررات عبررور الق روات االشررورية لألنيررار م ر نيايررات القرررن الحررادي عشررر قبررل المرريالد حتررى بدايررة القرررن
العاشر قبل الميالد.

()65

وخررالل العصررر االشرروري الحررديث ( 296 -599ق.م) كانررت القرررب المنفوخررة برراليواه مررن ضررمن
معدات جيش الممك آشور-ناصر-آبل (آشـور ناصـربال الثـاني) الرذي قرال ...(( -:عبـرت الفـرات اثنـاء
()76
شممان-أشريد (شممنصر الثالـث) قرال-:
فيضانو بواسطة الطوافات من جمود الماعز ، ))...اما الممرك ُ

(( ...عبرت الفرات بواسطة طوافات من جمود الماعز المنفوخة )60())...كما اشرار الممرك تـوكمتي-آبـل-
اشر (تجالتبميزر الثالث) الى شن حمالت نيرية قاصداً الجنوب العراقي القديم ضد بعض القبائل اآلرامية
ّا
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و الكمديررة فعبررر قررائالً (( -:عبــرت نيــر ...عمــى طوافــات ...جميــع االراميــون  ...دمــرت ىــدمت احرقــت
بالنار قبيمة راساني من الكمديين،)78())...ولدينا مشيد فني يجسد عبور احد جنود الممك االشوري سين-
أخــي-ريــب (ســنحاريب) ميرراه النيررر سررباحةً حررامالً ترسررو عمررى ظيرره ومسررتعيناً بقربررة اليرواه الترري يمسرركيا
بإحد يديو والثانية تكون سابحة

()65

(كما في الشكل المرقم )8

ثانياً القوارب:
وردت تسمية القارب في النصوص السومرية بصيغة GIŠMÁالتي يقابميا في المغة األكدية الصيغة
 ،)80(eleppuفيقول الممرك آشور-ناصر-آبل (آشور ناصربال الثـاني) عنردما اعمنرت مدينرة القرو Laqu
الواقع ررة عم ررى ض ررفا

ني ررر الفر ررات

()77

تمردى ررا فعب رررت قر رواتيم مي رراه ني ررر الفر ررات وازاه ذل ررك انطم ررق المم ررك

االشوري بعد ان اكمل استعداداتو العسكرية قائالً...(( -:فبنيت قواربي في مدينة سورو  Suruواتجيت
الــى الفـرات وفتحــت مــدن ...ازي-ايمــي (  )Azi – iliالـــ القــي ،)86())...وقررد أظيرررت المنحوتررات البررارزة
شممان-أشريد (شممنصر الثالث) مشيداً يجسد نقل االتاوات المستحصمو مرن الممالرك
العائدة البنو الممك ُ
الغربيررة بواسررطة الق روارب الترري اسررتخدمت كجسررر لنقررل ىررذه االترراوات مررن قررارب الررى اخررر ومنررو الررى البررر
الثرراني اذ يظيررر ممررك مممكررة صررور السرراحمية م ر احررد النسرراه وىررو يشررر عمررى نقررل اليرردايا واالترراوات
لتحمرل عمرى مرتن قاربرران ارسريان فري الميرراه عمرى مرتن كرل منيررا اثنرين مرن الجررذافين وعمرى الضرفة االخررر
جسد النحات عدداً من الرجال وىم يحممون اليدايا واالتاوات عمى اكتافيم لنقميا اخي اًر الى الممرك االشروري
ويمكن القول بان النحات في ىذا العمل الفني سعى الى اختصار االحداث ربما لصرغر المروح المنفرذ عميرو
ىرذا المشرريد الررذي جسررد حردثين فرري وقررت واحررد بأرسرال االترراوات واليرردايا واسررتالميا فضرالً عررن اىميررة ىررذا
العمررل فرري التعررر عررن كثررب عررن الوسررائل الترري اعتمرردت آنررذاك فرري ايصررال المرواد المختمفررة عبررر الطرررق
النيرية (كما في الشكل المرقم )8

ثانياً السفن:
عر االشوريون صناعة السفن واستخداميا عمى شكل واس منذ عصر ممكيم سين-أخي-ريب
(سنحاريب) عندما قرر بناه اسطول من السفن في عاصمتو نينو مستفيداً من خبرات الصناع الماىرين
الذين سبق ان جمبيم من المدن الفينيقية مثل صور وصيدا( ،)77بعد ان حقق االنتصارات العسكرية عمييم
بحدود عام  309ق.م فخمد انتصاره عمى االولى من خالل مشيد فني يمثل المدينة الواقعة عمى ساحل
البحر المتوسط وىناك سفينة ذات طابقين يسيرىا البحارة الفينيقيون مزودة بتسعة مجاذي
11
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السفمي اما العموي فخصص لنقل ٍ
عدد من اىالي المدينة الى العاصمة االشورية ,وفُصل الطابقان بشريط
مزين باألشكال اليندسية الدائرية واعتمد النحات في ىذا العمل الفني الشفافية في رسم اشكال االسماك
السابحة داللة عمى وجود المياه واعطاه المشيد واقعية اكبر حسب مفيومو آنذاك فضال عن حيوية ىذا
العمل في حركة الرجل الذي يمسك بطفل صغير إليصالو الى الشخص الجالس في السفينة التي لم تبحر
بعد بانتظار اكتمال عدد االفراد الذين ستقميم الى العاصمة االشورية(()88كما في الشكل المرقم )5
وحال وصوليم الى العاصمة نينو قاموا بصناعة سفن تشربو سرفن بالدىرم اذ ورد...(( -:اسـكنت
في نينوى السكان الحثيين غنيمة قوسي فصنعوا ببراعة سفن قوية عمى غرار (سـفن) بالدىـم  .وامـرت
المالحين من الصوريين والصيد ونيين والقبارصة الذين اسرتيم يـداي النـزول الـى دجمـة معيـم والقـدوم
نحـو بـالد اوبـس  ،)82())...)75( Opisكمرا تظيرر سرفينو توثرق ىرذا الرنص فري مشريد لمنحوترة برارزة زينررت
جدران قصره الممكي في العاصمة نينو

وكانت ىذه السفينة االشورية مبنية من طرابقين ،خصرص االول

منيا لممالحين الفينيقيين كما اخبرنا النص السال

الذكر بمجامي الجذافين ويبدو من عدد المجراذي

ىذه المنحوتة كبر حجم السفينة التري تقرل الجنرود اذ تجراوز عردد ىرذه المجراذي

فري

ال ر  95مجرذافاً ممرا يشرير

الى مد حجميا وسرعتيا داخل المياه التي عبر عنيا النحات بتمك الخطروط المتموجرة فضرالً عرن تعبيرره
بشرفافية عاليرة عرن مرا تزخرر برو مرن احيراه مائيرة وبحريرة مختمفرة كاألسرماك الضرخمة وسررطان البحرر امررا
الطررابق الثرراني فكرران مخصص راً لمجنررود االشرروريين ويبرردو واضررحا مررن ىررذا المشرريد بانيررا كانررت عبررارة عررن
ناقالت عسكرية ضخمة لنقل الجنود االشوريين عبر نيري دجمة والفرات صوب االجرزاه الجنوبيرة وتحديرداً
منطقة االىوار ومن ثم إلى بالد عيالم (كما في الشكل المرقم )2

رابعاً الجسور:
مررن المعرردات الترري اسررتخدميا الجرريش االشرروري فرري حالررة اعت رراض عررائق مررائي ط رريقيم فتنصررب
الجسررور مررن قبررل صررن

اليندسررة العسرركرية بشررد الق روارب بعضرريا الررى بعررض ووض ر االخشرراب فوقيررا

لعبررور االسررمحة والمعرردات الحربيررة فض رالً عررن الجنررود

()38

()71

فتحرررك آشــور-ناصــر-آبــل (آشــور ناصــربال

الثــاني) فقررال ...(( -:وبــدعم ســيدي اشــور تحركــت مــن مدينــة توشــخا  Tushaواخــذت معــي عربــاتي
القوية وفرساني وقواتي وعبرت دجمة بواسطة جسر من الطوافات ...واقتربت من مدينة بتو ار المحصنة
بسورين وكانت قمعتيا عالية كقمة جبل وبقوة اشور سيدي وبقواتي الكبيـرة حـاربتيم وفـي اليـوم الثـاني
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وقبــل شــروق الشــمس ىــاجمتيم مثــل ادد الــو الــدمار  ...وفتحــت المدينــة وقتمــت  077مــن مقــاتمييم
واسرت العديد منيم واستممت االتاوات.))...

()79

شــممان-أشــريد (شممنصــر الثالــث) عمررى منحوتاتررو عبررور قواتررو العسرركرية
ومثررل الممررك االشرروري ُ

مجررر ميرراه نيررر بواسررطة جسررر عررائم عمررى طوافررات وىررو مررا يعبررر عنررو المشرريد الفنرري الررذي يجسررد عبررور
ثررالث مررن العربررات الحربيررة الترري تقودىررا الخيررول لجسررر عررائم عمررى خمررس طوافررات تبرردو فيررو الفرررس الترري
تجر العربة الوسطية خائفة من عدم انتظام حركة الجسر العائم تحتيا وتجرد صرعوبة فري العبرور فري حرين
يحرراول احررد الجنررود سررحبيا بررالقوة وىنررا تبرررز ب ارعررة نحررات ىررذا المشرريد وقدرتررو عمررى تجسرريد واقعيررة العمررل
خاصررة فرري تمررك الحركررة الجميمررة والموفقررة لمعربررة وعجمتيررا الخمفيررة الترري تبرردو مرتك رزة عمررى حافررة االرض
الحادة قبل وصوليا الى الجسر العائم الذي ينخفض عن االرض المجاورة لو في تعبير دقيق جداً ينم عرن
نظ ررة واقعيررة موفقررة لمنحررات ودقتررو فرري تصرروير ادق التفاصرريل فرري ىررذا العمررل الفنرري فض رالً عررن تجسرريده
الرشرريق لمخيررول الترري تقرروم بسررحب العربررات الحربيررة وحركررة الشررخوص المتناغمررة م ر طبيعررة ىررذا الحرردث
الررذي يشرروبو الحررذر والدقررة لترروفير عبررور امررن ليررذه العربررات الحربيررة والجنررود الم ررافقين ليررا وص روالً الررى
وجيتيم المقصودة (كما في الشكل المرقم )3

المعارك النيرية:
يعررد الممررك آشــور-ناصــر-آبــل (آشــور ناصــربال الثــاني) اول مررن خرراص المعررارك النيريررة خررالل
العصر االشوري الحديث ( 296 -599ق.م) ضد تحال

قوات االراميين من مدن سوخو  ، Suhuالقرو

 Laquوخندانو  Hindanuالذين جيشوا معسكراتيم فتحركت القوات االشورية صوب المتحالفين ودارت
معركة نيرية عمى سطح نير الفررات حسرب مرا ورد فري الرنص ...(( -:سـوخو ،القـو( ،و) خنـدانو وثقـوا
بضخامة عربـاتيم وجنـودىم وقـوتيم فحشـدوا  2777مـن قـواتيم وىـاجموني فـي شـن الحـرب والمعركـة
حاربتيم ...وذبحت بالسيف  2077من محاربييم والبقية التيميم نير الفرات.))...

()40

كما خمد الفنان االشوري احد المعارك النيرية لسيده الممك آشور-ناصـر-آبـل (آشـور ناصـربال

رق
الثاني) بمنحوتة بارزة منفذة عمى حجر من الرخرام زينرت اروقرة قصرره الشرمالي الغربري فري العاصرمة كم ُ
(النمر رررود) تبر ررين اليجررروم عمر ررى المدينرررة المحصر ررنة بأس ر روار واسر ررتخدام الجن ررود االشر رروريين لمسررريام لضر رررب
المدافعين المعتمين لألبراج لتأمين وصول الزح

االشوري عبر ميراه نيرر الفررات ألحرداث ثغررة فري اسروار

المدينررة تمكررن الق روات االشررورية مررن دخوليررا اال ان النحررات لررم يكررن موفق راً فرري تنفيررذ ىررذا العمررل الفنرري اذ
اعطى حجماً اكبر لمجنود االشوريين سواه السابحون فري ميراه النيرر ام الجالسرون عمرى ركربيم عنرد ضرفتو
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من حاممي النبال واالقواس فمم يعالج المنظور بشكل صرحيح فري ىرذا العمرل الرذي كران الجنرود االشروريين

يبدون اكبر حتى من اسوار القمعة التي يسعون لدخوليا فضالً عن ارتداه الجنود االشوريون لمالبسيم فري
اثناه السباحة وىو امر لم نعتد وجوده في االعمال االشورية السابقة التي كان فييا الجندي االشوري عارياً

(كمررا فرري الشرركل رقررم  )6مررن ثيابررو لضررمان حريررة اكبررر فرري حركتررو داخررل الميرراه بتقميررل وزنررو والسرريما ان

الجنرردي االشرروري يرترردي ثوب راً طررويالً يشرركل عائق راً فرري اثنرراه السررباحة والغرروص فرري اعمرراق الميرراه بعكررس
الجنررود الحرراممين لمنبررال عنررد ضررفة النيررر الررذين جسردوا بمالبررس قصرريرة تسرريل الحركررة ،كمررا جسررد النحررات
اثنين من الجنود الغواصين باعتمرادىم عمرى الترنفس مرن القررب الجمديرة المنفوخرة براليواه لمسراعدتيم عمرى

الخوص في االعماق مدة اطول من دون الحاجة الى صعودىم فوق سطح المياه لمتنفس وبرذلك سريكونون

في مأمن من تسديدات سيام العدو (ويمكن ان نشبييم بالضرفادع البشررية فري وقنرا الحاضرر) ،امرا الثالرث
كان يسبح من دون قربة اليواه ربما كان ليذا الجندي قدرة اكبر عمرى البقراه تحرت المراه دون الحاجرة الرى

قربة ىواه لمتنفس او ألنو قد كان يسبح عائما عمى سطح المياه في جية بعيدة عن اعين العدو واسمحتيم

الذين لم يقوموا اي حركة دفاعية عن قمعتيم واكتفوا بالنظر والمراقبة مرن اعمرى البررج دون ان يقروم بتييئرة
اسمحتو التي لم توض في حالة تأىب كما فعل الجنود االشوريون الذين كانوا يحمون زح

رفاقيم صوب

القمعررة المحصررنة بأس روارىا المنيعررة وفرري ذلررك داللررة واضررحة عمررى عنصررر المباغت رة الترري اعتمرردىا الجرريش
االشروري والسررية فرري الحركرة الترري لرم تسررمح لجنرود العردو باكتشررا

الشكل المرقم .)4

ىرذا اليجرروم عمرى قمعررتيم

()47

(كمرا فرري

اشر
واجيت المممكة االشورية الثانية ( 296 -385ق.م) عمى عيد اول مموكيا توكمتي-آبلّ -ا

(تجالتبميزر الثالث) تحديات بالد او اررتو التي زادت ضغوطيا وىددت الكيان السياسي واالقتصادي بان
سيطرت عمى الطرق التجارية

()47

فالتقى المعسكران االشوري واالو اررتي بمعركة نيرية كان النصر حمي

المعسكر االول كما عبر ممكيم قائالً ...(( -:ساردوري ممك اورارتو  ...نير سنزي( Sinzi)43صبغتو
بالمون االحمر كالصوف.))...

()44

من النص يتضح بان الممك االشوري حقق نص اًر حاسماً عمى الجيش االو اررتي فقتل اعداداً كثيرة
منيم الى درجة ان صبغت مياه النير بالمون االحمر كناية عن عدد جثث القتمى التي تطفوا عمى سطحو
وكثرة الدماه التي سالت فيو فطغت عمى لونو.
اما الممرك االشروري َشرُّو كين ( šarrukinسـرجون الثـاني)( 305 -369ق.م) فزحر
بير ررت -ير رراكين الكمدير ررة وقبيمر ررة يرررررو

ضرد قبيمرة

 Gambuluاآلرامير ررة والمتحصر ررنين فر رري مدينر ررة دور-اتر ررا ارDur-

)45(Atharaفقررد رفع روا اسرروراىا وحفررروا خنرردقاً حوليررا لحمايتيررا وجمب روا الميرراه مررن نيررر سررورابوSurappu
(الكررارون) اال ان كررل ىررذه االحتياطررات االمنيررة لررم تنقررذ المدينررة وسررقطت اخير اًر بيررد االشرروريين قبررل غررروب
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اليندسرة العسركرية فري الجريش االشروري الرذي اسرتحدث بسربب التطرور

الررذي حرردث لررد االعررداه فرري اسرراليب الرردفاع عررن انفسرريم حيررث لجررأوا الررى التحصررن بررالقالع واالس روار
واحاطتيررا بالخنررادق المائيررة فالقررى االشرروريون صررعوبات فرري اخت رراق خررط دفاعرراتيم واخضرراعيم لررذا بمررغ
االىتمررام االشرروري بيررذا الصررن

الررذي وصررل ذروتررو فرري الق ررنيين الثررامن والسرراب قبررل المرريالد حيررث كرران

الكثير منيم يرافق الجيش لتسييل عمميات عبور الخنادق المائية( ،)41اما االراميون الذين ىربوا مرن بطرش
اسمحة الممك االشوري ش ُّروكين (سرجون الثاني) وتحصنوا بمياه نير اوكنو كما ورد فري اخبرار حروبرو ب ر
 ... (( -:سمعت قبائل روا  Ruaوخيندارو وبوقودو بقير كامبولو وفرت ليالً والتجأوا الـى نيـر اوكنـو
اليائج ))...فاجبرىم عمرى االستسرالم باسرتخدام اسرموب تكنيكري يرتمخص ب ر  ...(( -:بنيـت حصـنين جنبـاً
الى جنب وجعمتيم يموتون جوعاً .اتوا من اوكنو ومسكوا قدماي))...

()48

ومما تقدم نالحظ بان الممك االشوري قد اجبر أعداهه عمى االستسالم بان حاصر معقميم مياه
نير اوكنو.
اما الممك سين-أخي-ريب (سنحاريب) فقد واجو تحالفاً عسكرياً في الجبية الجنوبية تمثل
بالقبائل الكمدية في مدن غرب بالد بابل ،اور ،الوركاه  ،نفر  ،بورسيبا  ،كوثى وكيش ( ،) 49بعد ان
توحدت اىدافيم وتوجياتيم السياسية م بالد عيالم لمواجية امتداد النفوذ االشوري الى مدن جنوب
العراق

()50

وخاض معارك نيرية وسط مياه االىوار والمستنقعات فخمد انتصاراتو التي تحققت عمى نحت

بارز زين جداران قصره في عاصمتو نينو فأبدع النحات االشوري في تجسيد ىذا الحدث الكبير
وتفاصيل المعركة التي دارت رحاىا بين الجيشين فييا كانت الغمبة لألشوري الذي انقض بقوة عمى
اعداهه فتناثرت جثثيم التي طفت عمى سطح الماه ومن ثم دخل الجنود االشوريون منازل اعدائيم المبنية
من القصب الذي يكثر في مياه االىوار فظير احد الجنود االشوريين يحمل بيده فاساً ونجح النحات
االشوري بتجسيد الحس الجغرافي فصور البيئة الطبيعية ألىوار جنوب العراق من حيث النباتات
واالسماك ومنازل القصب بشفافية عالية فمم يغفل عن ادق التفاصيل (كما في الشكل المرقم  ،)5ومن ثم
اخذ االسر عمى متن قوارب صغيرة الى بالده (كما في الشكل المرقم )90
اال ان المتمردين من قبيمة بيت -ياكين جمعوا قواىم العسكرية مرة اخر تحت زعامة شيخيم
مردوك-ابال-ادينا (مردوخ-بالدان) الذي ىرب الى مدينة ناكيتي – راكي() Nakite – Rakki ()57
واتخذوا مق اًر ليم في مدينتي ناكيتو (  ) Nikituوناكيتو-ديبينا (  )Nikitu - Dibinaالواقعتين عمى
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ساحل الخميج العربي والمحاذيتان لمنطقة االىوار

()57

فقرر سين-أخي-ريب (سنحاريب) وض ٍ
حد نيائي

لحركات التمردات في الجبية الجنوبية بضرب بالد عيالم  ،المحرض الرئيس  ،ولتحقيق ىدفو توجب
عميو عبور الموان المائية المتمثمة بمنطقة االىوار ثم االبحار في مياه الخميج العربي والنزول عمى
السواحل العيالمية بواسطة اسطول السفن الذي بناه في عاصمتو نينو مستفيداً من خبرات الصناع
الماىرين الذين سبق ان جمبيم من المدن السورية مثل صور وصيدا بعد ان حقق االنتصارات العسكرية
عمييم

()57

لذاعد من بين اكثر المموك االشوريين الذين استخدموا السفن عمى نطاق واس في حمالتيم

العسكرية فاوكل لمبحارة الفينيقيين ميمة مالحتيا في مياه الخميج العربي بعد ان جيزىا بالقوات والمعدات
الالزمة

المتمردين

لمحاربة

الذين

م

تحالفوا

العيالميين

(54

)كما

جاه

في

النص-:

(( في حممتي السادسة ضد ناكيتو وناكيتو–ديبينا ( مدن تعود لممك عيالم ) والتي تقع عمى الجانب
االخر من البحر المر( الخميج العربي ) ،حيث ىرب سكان بيت -ياكين امام اسمحة اشور القوية،
وتركوا مدنيم وعبرو البحر المر واستقروا ىناك بسالم ،اعطاني اشور مزيداً من القوة ضدىم فامرت
بالزحف تجاه ناكيتو  ...وامرت مالحين من الصوريين والصيدونيين والقبرصيين اسرى يداي بان ينزلوا
الى نير دجمة الى اوبس(...حيث) سحبوا السفن الى اليابسة وسحبوىا عمى االعمدة الى قناة اراختو
)55(Arahtuووضعوىا في القناة وانزلتيا الى قناة بيت-داكوري الكمدية  ...ووضعت حاممي اسمحتي
المرعبة الذين اليعرفون الراحة في السفن ،وجيزتيم بالمون لمرحمة وابحر مقاتمي في الفرات بينما انا
بقيت عمى اليابسة وجعمتيم يتقدمون الى باب ساليميتي( ) Bab–Salimeti ()56واقمت خيمتي في
ذلك المكان.))..

()51

بعد ان وصمت القوات االشورية نير الف ارت عمل ممكيم سين-أخي-ريب (سنحاريب) عمى تقسيم
جيشو الى قسمين االول ركب السفن والثاني تحرك ب اًر تحت قيادتو فسبق القوات النيرية في الوصول
الى باب -ساليميتي واستأنفت الحممة بان ابحرت السفن وعمى متنيا جمي القوات الى مياه الخميج العربي
()58

اذ دخمت نير اوالي  ( Ulaiاحد فروع الكرخة )
العيالمية ويوص

الذي يمتقي بالخميج العربي ومنو الى المناطق البرية

لنا الممك االشوري صعوبة طريقو وعبوره الموان المائية قائال ((-:ىاجمت االمواج

القوية من البحر ودخمت خيمتي وحاصرتني تماماً وانا في خيمتي وجعمت مقاتمي يخيمون في سفنيم
العظيمة كانيم في اقفاص لمدة خمسة ايام بميالييا ووصمت سفن مقاتمي الى المستنقعات عند فم
النير حيث المكان الذي يصب الفرات ماءه في البحر المخيف وقابمتيم عند ساحل البحر المر .وقدمت
الى االلو ايا ممك االعماق القرابين مع قارب من الذىب رميت في البحر سمكة ذىبية وجعمت سفني
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تصل ناكيتو بسرعة وعمى ساحل البحر المخيف حيث لم تكن مناسبة لرسو السفن وتحميل الخيول
وسير الجند وكانت (في الحقيقة) صعبة جداً.))...

()59

وعمى الرغم من االىوال التي صادفت الحممة النيرية اخي اًر وصمت الى ىدفيا الرئيس بالد عيالم
وبعد معركة خاطفة جرت عند مصب نير اوالي تمكنت القوات االشورية من احراز النصر عمى جند
االعداه حسب ما صور لنا الممك االشوري االحداث السياسية عمى النحو االتي ...((-:الكمديون في
ناكيتو وناكيتو -ديبينا وسكان خاالمو وبيالتو وخو بابانو سفن مقاتمي وتجمعوا الى بعضيم فوقف
ضدىم رماة السيام والعربات والخيل والبغال اعداد ال حصر ليا وكانت الخطة ان نبدأ المعركة عند نير
اوالي الذي كان شاطئو مالئماً .وبعد احتالل المكان الذي سينزل فيو جيشي بدأت المعركة وتمكن
جندي من احتالل جانبي النير ونزل الجند من السفن الى الساحل كالجراد وتمكنوا من دحر (االعداء)
وفتحوا ناكيتو وناكينو–ديبيا وخممو وخو بابانو،وىي مدن تعود الى ممك عيالم ،واسروا حامياتيم
(العسكرية) والكمدانيين وجميع الية بيت-ياكين مع امواليم والعيالميين (واخذوا) العربات والبغال
والحمير غنائم ووضعوىم في سفنيم وجمبوىم الى باب -ساليمتي بحضوري ودحروا تمك المدن
وخربوىا واضرموا النيران ونشروا الرعب في بالد عيالم كميا (صبوا جام غضبي عمى بالد
عيالم).))...

()60

ومما تقدم يتأكد اكتساح جمي المدن العيالمية واحراز نصر كبير سجل لممعسكر االشوري بعد
تكبيد االعداه اعداد كبيره من القتمى واالسر واالستياله عمى اسالبيم بعد ان تركوىا في ارض المعركة
فدانت المدن الكبر لمساحل العيالمي كر ناكيتو وناكيتو -ديبينا وغيرىا لمسمطة االشورية.
امررا الممررك آشــور-بــان-آبــل  ) Aššur-bāni-ãpliاشــور بانيبــال)( 262 -224ق.م) فقررد
تصد لمخطر العيالمي بعد ان حصل عمى فأل حسن بعد استشاره اليترو مرن قبرل العررافين الرذين رصردوا
ظرراىرتي خسررو

القمررر وكسررو

الشررمس فرري شررير تمرروز فكرران ىررذا فررأالً حسررناً ينبررأ بالنصررر عمررى الجرريش

العيالمرري ومرروت ممكيررم تيومرران بعررد ان تنررزل االليررة المقدسررة لعناتيررا عميررو ،فتعبررد الممررك االشرروري لاليررة
عشتار في مدينة اربيل

()67

بعد ان ضمن الممك االشوري الدعم من االلو توجو عمى راس قواتو فري شرير

ايمول من عام  258ق.م قاصداً الجبية الشرقية نحو بالد عيالم وممكيرا تيومران فسرمكت القروات االشرورية
الطريررق عبررر الرردير وعنررد سررماع تيومرران انبرراه ذلررك التحرررك شررعر بررالخو

وعرردم القرردرة عمررى المواجيررة

فانس ررحب ببط رريه ال ررى منطق ررة ت رروليز ( )Tullizالقريب ررة م ررن عاص ررمتو سوس ررا ف ررالتقى الجيش رران االش رروري
والعيالمري فري موقر

ترل -توبرا(  ) Til-Tubaوعمرى نيرر اوالي (الكرخرة) الرذي شريد معركرة دارت عمرى
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مياىررو الجاريررة وكانررت الغمبررة لاشرروريين كمررا صررور لنررا ممكيررم انتصرراراتو بررالنص …((-:وجعمــت دمــائيم
تجري كالسيل في نير اوالي الذي اصطبغت مياىو بالمون االحمر كانو الصوف المصبوغ.))...

()67

كمررا خمررد لنررا النحررات االشرروري وقررائ ىررذه المعركررة النيريررة بكررل تفاصرريميا فصررور نيررر اوالي بعرردة
جوانب وىو ممموه بجثث القتمى (كما في الشكل المرقم )99
الخاتمة:
مما تقدم يتبين لنا مد

قوة السالح النيري عند االشوريين الذي بمغ اوج عظمتو ما بين القرنين

الثامن الى السادس قبل الميالد فتحققت االنتصارات عمى جيوش االعداه الذين التقى بيم عمى سطوح
االنيار الرئيسة كدجمة والفرات ورافدىما فضالً عن مياه االىوار والمستنقعات في القسم الجنوبي من
العراق القديم بفضل تقنية االسمحة والمعدات النيرية آنذاك التي عكست مد

جودة األسمحة االشورية

فأصبحت بالد اشور من اقو ممالك العالم القديم كما ىو موثق في مصادر التاريق العسكري االشوري
مثل الكتابات المسمارية التي خمفيا مموكيم ،فضالً عن المنحوتات البارزة التي زينت قاعات القصور
الممكية في العواصم االشورية فصورت لنا األحداث العسكرية لممعارك النيرية التي جرت بدقة عالية
وجثث االعداه طافية فوق الماه ومشاىد ترحيل السكان عمى متن قوارب م استالم االتاوات فكان
النصر اشورياً ولم يغفل النحات عن ابراز البيئة الطبيعية كاألسماك والنباتات.
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ال عه:
انشكم انمرقم  1وق ً
Ascalone, E, Mesopotamia ,( London, 2007), P.191.

انشكم انمرقم  2وقالً عه:
عبذاهللٍ ،وسف خهف ،انجَش وانسالح ،مصذر سببق ،ص.398

انشكم انمرقم  3وقال عه:
انراوً ،فبروق وبصر ،انتعبئت واسبنَب انقتبل فٌ انجَش االشورً ،انجَش وانسالح ،جـ( ،3بغذاد،)1988 ،
ص.165
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انشكم انمرقم  4وقالً عه:
ببرو ،اوذرٍت ،بالد اشور وَىوى وبببم ،ترجمت وتعهق عَسي سهمبن وسهَم طت انتكرٍتٌ( ،بغذاد ،)1981 ،ص129

انشكم انمرقم  5وقالً عه:
Russell,J, M, Snnacherib,s Palaca Without Rival at Nineveh, (London, 1991), P.165.

انشكم انمرقم  6وقالً عه:
Reade, J, Assyrian Sculpture, (London, 1983), P.53.
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: وقالً عه7 انشكم انمرقم
Strommenger, E, The Art of Mesopotamia, (London, 1962), Plates 213

: وقالً عه8 انشكم انمرقم
Strommenger, E,Op.Cit,Plates 204.

9 انشكم انمرقم
Dietrich,M, The Babylonian Correspondence of Sargon and Sennacherib,State
Archives of Assyria, Vol. XVII, (Helsinki,2003), P.112.

81

د احمد زيدان الحديدي.م.ا

)م. ق296 -199( الجيش االشوري والعوائق المائية

11 شكم انمرقم
\ ان
Strommenger, E,Op.Cit,Plates 235.

: وقالً عه11 انشكم انمرقم
Curtis, J.E.& Reade, J.E ,Art and Empir Treasures from Assyria in the BritishMuseum,
(London, 1995),74.
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Parpola, S &Parter, M, The Helsinki Atlas of The Near East in NeoAssyrian Period, (Helsinki, 2001).

انخبرطت تعرٍب انببحث ووقالً عه:

خبرطت تبَه انمواقع انجغرافَت انواردة فٌ انبحث
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