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Abstract 
The Ashurian king "Esarhaddon" (about 680 - 669 .B.C.) settled 
the rule matter among his sons, especially his eldest son who was called 
"Shamsh-Shum-Ukin"and his youngest one "Ashour-Banibal " whom 
The Ashurian king chose to become his successor and he only made his 
eldest son, the governor of Babylon . The Ashurian king made this 
before his death by 3 years (about 672 B.C).  Therefore The king 
controverted the royal system which gave this right to his eldest son in 
the old Iraq. He made this not only for his love for his youngest son but 
also his grandma"Naqia-Zakutu" had a great influence to support the 
youngest. Moreover, the death of "Shamsh-Shum-Ukin",s mother 
allowed the second wife to have a great influence on the king. The 
Ashurian king held a lot of treaties with many governors and prince 
whom they belonged to The Ashurian kingdom to achieve this purpose. 
The king announced that his youngest son would be his successor in an 
official meeting which the princes and the army leaders witnessed that 
and They gave the oath to be loyal to " Ashour-Banibal". After 
"Esarhaddon" death his two sons took their choosen role in the 
kingdom, The matters between them were calm, suddenly the eldest son 
realized that he had the right to be the king so he waited for the suitable 
chance to restore his lost right. " Ashour-Banibal " tried to enforce his 
authority in the south of Iraq so he let his private eyes to spy his 
brother, also he imposed tribute on the Babylon people and he declared 
he had the favour towards his eldest brother to be the governor of 
Babylon in public occasions. Therefore "Shamsh-Shum-Ukin" declared 
his revolution against his brother, also he held many secret negotiations 
with the men of  Phoenicia, Judea, Armenia, Elameen and Egypt. King 
" Ashour-Banibal " discovered their conspiracies, so he asked them to 
capitulate but they refused, therefore a great war broke out for 3 years, 
consequently  the king entrapped Babylon and this caused a great 
overheating in the healthy economic conditions. when "Shamsh-Shum-
Ukin" realized that the situation was critical because his brother was 
more powerful than him in ordnance and harness so he refused to 
capitulate . Consequently, he ordered to ignite the fire in the palace, he 
threw his wealth, his family and himself in it, so he deflagrated. " 
Ashour-Banibal "managed to restore Babylon in (648 B.C).                     
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 باللغة العربية ملخصال

م( قبــل وفا ــو بثبلثــم أعــوام 6ق 116ـــ 186اآلشــور" "أحــرحدون"لحوالي قــام الممــك
م( ب نظيم محألم واليم العيـد بـين أبنا،وسالحـيما ولديـو "شـمش ـ شـم ـ 6ق115لأ" حوالي 

أوكن "وىـو األكبـر س و "آشـور بانيبـال" وىـو االبـن األصـ ر الـذ" اخ ـاره ل ـولي العـرش مـن 
عمى ببلد آشور س وعين األول حاكمًا عمى بابـل س ضـاربًا بـذلك عـرض الحـا،ط بالنظـام بعده 

الذ" كان حا،دًا في ببلد العراق القديم س والذ" كان يقضي بواليم العيد لبلبـن األكبـر س وقـد 
دفعو لذلك حبو الشديد "آلشور بانيبال" س والدور الذ" لعب و جد ـو لوالـده "نقيـم زاكو ـو" فـي 

عمى ابنيا ل حقيق رغب يا في ذلكسباإلضـافم إلـى وفـاة أم"شـمش ـ شـم ـ أوكـن"س ممـا  ال أثير
ــــام  ــــى األول لمقي ــــأثير عم أعطــــى ال رصــــم لزوجــــم "أحرحدون"الثانيمسوأم"آشــــور بانيبال"لم 
ــر مــن المعاىــدات مــ   ــد الكثي ــك "أحــرحدون" عق ــا أراده المم ــق م ــى  حقي ــذلكلولمحرص عم ب

بعين لممممكــم اآلشــوريمسثم أعمــن ذلــك فــي اج مــاع رحــمي العديــد مــن الحكــام واألمــرا  ال ــا
حضــره األمــرا  وقــادة الجــيش والحــ را  وممثمــو األقــاليم ال ابعــم لئلمبراطوريــم س وأخــذ مــنيم 
ـــاة  ـــى وال،يـــم "آلشـــور بانيبال"سوأبرمـــت بيـــذا الشـــأن معاىـــدة معيـــم ل وبعـــد وف القحـــم عم

بينيمـا ىاد،ـم لمـدة طويمـم ح ـى الممك"أحرحدون" ولى كـل منيمـا ميامـو س وصـارت األمـور 
ظيـر مـا عكـر صـ وىماس بحـبب اع قـاد "شـمش ـ شـم ـ أوكـن" بأحقي ـو فـي واليـم العـرش س 
فان ظر ال رصم المناحبم إلعبلن عدم رضاه واح رداد حقوس حاعده عمى ذلـك محاولـم أخيـو 
الحــيطرة عمــى منــاطق ن ــوذه فــي جنــوب العــراقس ونشــر جواحيحــو وعيونــو فــي بابــل لرصــد 

ظيار ن حـو فـي المناحـبات بأنـو لـو ال ضـل  ح ركات أخيو س وفرض الجزيم عمى البابميينسوا 
في  عيينو حاكمًا عمى بابل س فأعمن "شمش ـ شـم ـ أوكـن" ثور ـو عمـى أخيـو سولكـي يضـمن 
نجاحيا حعى لعقد الم اوضات الحريم لمحصول عمـى  حال ـات لمحـاعد و دخمـت فييـا بـبلد 

ــم ييــوذا وبعــض ــا ومممك ــين ومصــر  فينيقي ــين والعيبلمي ــدانيين واآلرامي ــم والكم ــل العربي القبا،
وغيرىــا الإال أن عيــون "آشــور بانيبال"اك شــ ت مــؤامر يم وأنــذرىم بــالرجوع إلــى طاع ــوس فمــم 
يم   وا إلى ذلـك س فنشـبت حـروب طاحنـم بـين األخـوين لمـدة ثـبلث حـنواتس ان يـت بحصـار 

ال االق صــاديم والصــحيم بأىمياسوعنـــدما بابــل ال ــي عانــت كثيــرا بحــببو س و ــدىورت األحــو 
أدرك"شمش ـ شم أوكن" أن الموقف مي،وس منو بحبب   وق أخيـو عميـو فـي الع ـاد والعـدة 
والخبرة والحنكـم الق اليـم رفـض االح حـبلم س وأمـر ب شـعال النيـران فـي قصـره ببابـل س وألقـى 

بابــل فــي يــد أخيــو " بأموالـو وأىمــو ون حــو فييــا س وقضـى نحبــو مح رقــا بمييبيــا س وحـقطت 
 قلم ل 148آشور بنيبال " في عام 

 تـــادلقده



 

  

 

 
                                             وأثره عمى األوضاع في العراق القديم "آشور بانيبال"ممك آشور و"شمش ـ شم ـ أوكن"حاكم بابل الحكم بين األخوينالصراع عمى  

 

6258 

الحمــد ح حمــدًا يــوافي نعمــو س ويكــافإ مزيــده س إنــو جــل شــأنو حقيــق بالحمــد 
 والشكر والثنا  س والصبلة والحبلم عمى نبينا محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين ل 

 سسس أما بعد

فـي العـراق القـديم س الحـيما  لقد كانت الحـروب والصـراعات أحـد معـالم الحيـاة 
ـــ 666خــبلل العصــر اآلشــور" الحــديث لحــوالي عــام  قلم(الإذ شــمل غمارىــا  165ـ

الجــز  األكبــر مــن حــنوات حكــم الممــوك العــراقيين بصــ م عامــم س واآلشــوريين بصــ م 
خاصم س من أجل  ثبيت أركان حكميم س والح اظ عمى األمـن والنظـام فـي ممـالكيم س 

ا س والعمل عمى قوة ن وذىم فييا ال إال أنو في الوقت ذا و كان والمناطق الخاضعم لي
ل مك الحروب والصراعات الحياحيم أثرىا الواضح س وانعكاحـا يا عمـى واقـ  المج مـ  
اآلشور" والبابمي س من حيـث  أثيرىـا بشـكل أو بـعخر عمـى حـكان المممك ـين ودرجـم 

ذات الثقافـات والم ـات المخ م ـم  ان ما ا يم س فقد  باينت العديد مـن البمـدان والقبا،ـل
طوعـًا أو كرىـًا فـي  (1لأو بابـل (1لت لـوا  آشـورـــات  حــا  مك الصراعـسوال ي أخضع ي

                                           
كـز الشـرقاط س و قـ  كـم جنـوب مر  66كم جنـوب الموصـل س وحـوالي  666آشور:  بعد حوالي ( 6ل

ـــو  خـــبلل الحـــبللم  ـــدس نين ـــونس محم ـــد ي ـــن نيـــر دجمملصـــباح حمي ـــى م ـــى الضـــ م اليمن عم
قل م( رحـــالم ماجحـــ يرلغير منشـــورة( س كميـــم اآلداب س جامعـــم  165ـ  156الحـــرجونيمل
ل وىي في الجيم الشماليم من ببلد النيرين س و م د عمى حـوض 66مس ص 5662الموصل س

س وح ى الحدود اإليرانيم شرقًا س ومـدنيا الر،يحـم ىـي : كـالح ونينـو س  الموصل بالكامل شماالً 
وقــد شــيد القــرن الثــامن عشــر قيــل المــيبلد ال  ــرة األولــى لمحــيادة اآلشــوريم فــي عيــد الممــك 
"شــمش أدد األول"ل نخبـــم مـــن العممـــا  س الموحـــوعم األثريــم العالميـــم س  رجمـــم محمـــد عبـــد 

أبو بكر س الطبعم الثانيم س اليي،ـم المصـريم العامـم  مد المنعس زكي احكندر س مراجعم عبرالقاد
ال ىنر"  سل عبود" سمعجم الحضارات الحاميم س الطبعم الثانيم  16م س ص6661لمك اب س 

ــــروت س  ــــا  ييف س  66م س ص6666س بي ــــم آشــــور راجــــ  : كلم ــــ  مدين ــــد عــــن موق ولممزي
م 6666آدم س دار المجد س دمشقسألحازونوف س حضارة مابين النيرين العريقم س  رجمم حنا 

 ل 614ــ615س ص ص
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الممــك اآلشــور" المطمقــم  ــارةس والممــك البــابمي  ــارة أخــر  س  مالــوال  واالن مــا  لحــمط
ــذلك كانــت الصــراعات ع ــين الطاعــم والعصــيان ال ول ــم ب ــى وأوامــر حكوم يــا المركزي م

الحمطم من أخطر ما كان يخشاه المموك العراقيون ـ خاصـم اآلشـوريين ـ وال ـي كـان 
الحــبب الــر،يس فييــا إحــناد واليــم العــرش إلــى االبــن األصــ ر و خطــي االبــن األكبــرس 

 وىو ما حوف ي ناولو البحث في الص حات ال اليم ل

ل حميمــي وقــد ا بــ  الباحــث المــنيخ ال ــاريخي الــذ" اع مــد فيــو عمــى األحــموب ا
االحـــ نباطي مـــن ثنايـــا البقايـــا األثريـــم والنصـــوص ال ـــي مثمـــت األداة الر،يحـــم فـــي 
االحــ دالل عمــى األحــداث ال اريخيــم لموصــول إلــى الحقــا،ق ححــب  حمحــميا الزمنــي 

 مرورًا بأحباب ىذا الصراع وأحداثو ون ا،جوس وذلك عمى النحو ال الي : 

                                                                                                           

( بابل:  ق  مدينم بابل شمال مدينم الحمم الحاليمسعمى الض م الشرقيم لنيـر ال ـرات وعمـى بعـد 6ل
كم جنوب ب دادس وىي من أشـير مـدن العـراق القـديم س كانـت عاصـمم حـبللم بابـل  66حوالي 

الجميمــي س  ابمي الحــديث سلعــامر عبــد احاألولــى س وعاصــمم الحــبللم الكمديــم فــي العصــر البــ
أحما  المـدن والمواقـ  الج رافيـم الم شـابيم ل ظـًا والمخ م ـم موقعـًا فـي النصـوص المحـماريم  

ال  242م( س ص5666ل 24مجمـــم آداب الرافـــدين س كميـــم اآلثـــارس جامعـــم الموصـــل س العـــدد 
د إحماعيل المخبلفي ال عارف أحم626ــ  621نخبم من العمما  س المرج  الحابق س ص ص 

س العبلقــات بــين العــراق وشــبو الجزيــرة العربيــم منــذ األلــف الثالــث قبــل المــيبلد وح ــى من صــف 
 6668األلف األول قبل الميبلد س الطبعم األولى س مركز عبـاد" لمطباعـم والنشـر س صـنعا  س 

 ل   22م س ص 
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 لؼِد :حٌظٍن ادللل "أسزحدّى" دلسألت ّالٌت ا 
كان النظام الحا،د والم ب  في ببلد العراق القديم ىـو  ـولي االبـن األكبـر وراثـم 

قل  116ـ  186لآشـور ـ أخـي ـ إدن(لحـوالي (1لالعرش ال إال أن الممـك "أحـرحدون" 
م( شذ عن ىذه القاعدة ضاربًا بيذه ال قاليـد واألعـراف العراقيـم عـرض الحـا،ط ـ كمـا 

م ب عيـين ولـده األصـ ر "آشـور بانيبال"لآشـور ـ بـاني ـ فعـل معـو أبـوه مـن قبـل ـ وقـا
قلم( لواليـم العيـد عمـى بـبلد آشـور س أمـا االبـن األكبـر  151ــ 116لحوالي (2لإبل(

قلم( فقـد عينـو  148ـــ 118لشـماش ـ شـوموكين(لحوالي  (3ل"شـمش ـ شـم ـ أوكـن"
ـ إبـبل " االبـن األكبـر حين ـــ ادينـا ــ س  وذلك بعد وفاة األمير"(4لنا،بًا لمممك عمى بابل 

                                           
ن ممـوك العصـر اآلشـور" قلم( مـ 186ـــ 164"أحرحون": ىـو بـن الممك"حـنحاريب "لحـوالي  (6ل

الحديثس  وج ن حو ممكًا بعد مق ل أبيو عمى يد أحد أبنا،و بالرغم من أنو لم يكن االبن األكبـر 
والوريـــث الشـــرعي لمعـــرش سواحـــ طاع إخمـــاد العديـــد مـــن االضـــطرابات الداخميـــم فـــي الـــببلدل 
Pritchard,J.B.,The Ancient Near East ,Anthology of Texts and 

Pictures,Vol,1,Princeton,1973,Fig,12;LeoOppenhim,A.,"      
Babylonian  and Assyrian Historical Texts", ANET(1969) ,p.289.     

ـــ إبــل"س و عنــي اإللــو آشــور خــالق الكــون ل جــورج روس العــراق القــديم س  رجمــم  5ل ("آشورــــ بــاني ـ
رة الثقافــم واإلعــبلم س العــراق ححــين عمــوان ححــين س مراجعــم  فاضــل عبــد الواحــد عمــي س وزا

 ل 426م س ص 6684
ــو شــمش مثبــت االبــن ل رينيــو البــات س قــاموس 2ل ـــ أوكــن"س ويعنــي احــمو "اإلل ـــ شــم ـ ( "شــمش ـ

العبلقـــات المحـــماريم س  رجمـــم األب ألبيـــر أبونـــا س وليـــد الجـــادر س خالـــد إحـــماعيل س الطبعـــم 
 Tallgvist, K.L., Assyrian Personalال 612م س ص  5664الحادحـم س ب ـداد 

Names ,Helsinki, 1966, p.203.                                                
وىذا يعنـي ـ ححـب االع قـاد الحـا،د ـ أن اآلليـم ىـي المحـ،ولم عـن  ثبيـت األبنـا  فـي الحكـم      

عمـى  الذ" ورثوه عن آبا،يم س وي ضح ذلك من خبلل غالبيم النصوص المحماريم ال ي وردت
 لحان مموك العراق القديم ل

ل ل ديبلپورت س ببلد النيرين لالحضار ان البابميم واآلشوريم(سس  رجمم محـرم كمـال س مراجعـم ( 4ل
ال  15م س ص 6661عبد المنعم أبو بكر س الطبعم الثانيم س اليي،م المصريم العامم لمك اب س 

فــاروق إحــماعيل  الطبعــم    رجمــماآلشــوريين القــديم س  كيرشــباوم س  ــاري  -اي ــا كــا نجيــك 
ــدور" 81م س ص 5668األولــى س دار الزمــان س دمشــق س  ــرحمن أمــين ال ــد ال  س ال ريــاض عب

م  ص ص 5666آشــور بانيبــال  حــير و ومنجزا ــو س دار الشــ،ون الثقافيــم العامــم س ب ــداد س 
ــد س "شــمش  46 - 48 ــل ودوره 148 -118أوكــن ل -شــم  -ال صــباح حمي قلم( حــاكم باب
 ل 424س ص (م  5666ل 21العدد س حي " س مجمم آداب الرافدين س جامعم الموصلالحيا
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س حيــث ورد احــم ىــذا األميــر  (1لب نصــيبو وليــًا لمعيــد  ملمممــك "أحــرحدون" الــذ" قــا
مقـــدم مـــن الممـــك "أحـــرحدون" لئللـــو ( 2لالوريـــث الشـــرعي لمعـــرش عمـــى رقـــيم طينـــي

يح شيره فيو حول  عيين ابنو "حين ــ ادينا ــ إببل" وليًا لمعرش س حيث جـا   (3لشمش
لـــو العظـــيم أعطنـــي إجابـــم ثاب ـــم لمـــا أحـــألك عنـــو ىـــل حـــينجح "شـــمش اإل فيـــو : 

"أحرحدون" ممك ببلد آشـور بمـا ىـو مقـدم عميـو ىـل حـيدخل "حـين ـــ ادينـا ـــ إبـبل " 

                                           

 , Ahmed,S.S.,Southern Mesopotamia in the Tim of Ashurbanipal(6ل
Paris,1968, p.63.                                                                  

لخط المحـمار" س و عـد الـرقم الطينيـم بـالخط المحـمار" الرقم الطينيم : ىـي وحـيمم ال ـدوين بـا (5ل
بــالم  ين الحــومريم واألكديــم ب رعييــا لالبابميــم واآلشــوريم ( مــن أىــم المك شــ ات األثريــم فــي 
العراق القديم س باع بارىا وثا،ق  اريخيـم   ميـز بالدقـم واألمانـم س ومـن الصـعب الطعـن فييـا ال 

ــًا  ــد صــكا  حــو" معمومــات مع رف ــي ألنيــا  ع ــرقم مــن الطــين النق ــت  صــن  ىــذه ال بيــا س وكان
المج ــف  حــت أشــعم الشــمس س و ــ م الك ابــم عميــو عنــدما يكــون الطــين طريــًا عــن طريــق   
ــرقم فــي  ــم حــاد الحافــم مصــنوع مــن القصــب أو المعــدن أو العظــم س ثــم  وضــ  ال احــ خدام قم

س وزارة اإلعــبلم س الشــمس أو ال ــرن ل جــف أو   خــر ل فــوز" رشــيد س قواعــد الم ــم الحــومريم 
 ل   51 -54م س ص ص  6615ب داد س 

( اإللو "شمش" لشماش( : ىو إلو العدل والحق س وىو القاضي الكبير عند العـراقيين القـدما  س 2ل
وىو رمز لمشمس س كان ابنًا لئللـو "حـين" رمـز القمـر س وأطمـق عميـو الحـومريون احـم "أو ـو" 

يــو الحــاميون احــم "شــمش" أ" الشــمس س وينطقــو بمعنــى الضــو  والنــور واليــوم س وأطمــق عم
العبرانيون "شمش" س والعرب "شمس" س وكثيـرًا مـا صـور اإللـو "شـمش" فـي العـراق عمـى ىي،ـم 

كمـا صـور أيضـًا فـي  -كما ىو الحـال فـي مصـر -قرص لو أربعم خطوط  نبعث منيا األشعم 
بـد الحميـد زايـد س الشـرق العراق عمى ىي،م ممك جالس س وبيده اليمنى الصولجان والحمقـم ل ع

قل م" س  252الخالد س"مقدمم في  اري  وحضارة الشرق األدنى مـن أقـدم العصـور ح ـى عـام 
ــاىرة س  ــم س الق ــاقر وآخــرون س  641 - 641م س ص ص  6611دار النيضــم العربي ال طــو ب

د ال فاضل عبد الواحـ 62م س ص  6686س  اري  العراق القديم س الجز  الثاني س جامعم ب داد 
 ل 665م س ص  6616س عامر حميمان س عادات و قاليد الشعوب القديمم س دلن س 
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رقـيم طينـي موضـوع أمـام ألوىي ـك العظيمـم إلـى بيـت واليـم  ىالذ" احمو مك وب عم
 ل(2لولي العيد الجديد ال إال أن وفاة األمير المبكرة جعم و يمر بأزمم ل حديد(1لالعيد"

ـــ ال ر يبــات    ـــ مــن أجــل  ن يــذ ذلــك مــن بعــده ـ فقــد وضــ  الممــك "أحــرحدون" ـ
الدقيقمس كي يجنب خمي  ـو فـي الحكـم "آشـور بانيبـال" المشـاكل والمنازعـات ال ـي قـد 
 حول بـبلد آشـور إلـى حـاحم ق ـالس أو  ـؤد" إلـى العديـد مـن ال ـدخبلت الخارجيـم ال 

وفا و بثبلث حنوات حمحمم من المعاىدات م  األمرا  والحكام وليذا الحبب وق  قبل 
ال ــــابعين لمدولــــم األشــــوريم ال لضــــمان وال،يــــم لــــولي العيــــد الجديــــد س حيــــث  ــــدل 
اح  حارات الممك "أحـرحدون" مـن اآلليـم والكينـم عمـى حالـم ال ـدىور ال ـي  عيشـيا 

 ن يـز ال رصـم  الببلد س وعمى مد   زايد قمقو وشكوكو في جماعات معينـم يمكـن أن
ذه المعاىـدات ـت ىــس وقـد أعطـ (3لأحقي ـو لمعـرش يالمناحبم لكي  نازع ولي العيد فـ

" أقحـم إذا ا يمـي : ـا مــإشارات إلـى ىـذه الجماعـات س حيـث ورد فـي بعـض نصوصيـ
أعمامو أبنا  أعمامو أحر ولأو(أحد أخبلف والده لأو(أحد أخبلف األحـرة أحد إخوانو 

لببلد  نأحد الرؤحا  لأو(أحد من حكام األقاليم لأو(أحد المواطنيالمالكم الحابقم لأو(
سحيــث يشــير الــنص إلــى األشــخاص الــذين يشــ مون (4لآشــور لأو(أ" أحــد أجنبــي " 

                                           

 ,Kuhart,A., The Ancient Near East (3000-330 B.C) Vol,11(6ل
London,1998, p. 520.                                                           

                                                                 .Ahmed,Op.cit.,p.63(5ل
 ; Frankfort,H., Kingship and the Gods, London,1948, p.248    (      2ل

ـــل المـــيبلد " س  ـــف األول قب عـــامر حـــميمان س " منطقـــم الموصـــل فـــي النصـــف األول مـــن األل
 (امعم الموصل موحوعم الموصل الحضاريم س المجمد األول س الطبعم األولى س دار الك ب س ج

 ل 665م( س ص 6666
 ,Wisman,D.J., "The Vassal Treaties of Esarhaddon", Iraq XIX (1958)(4ل

p.37.                                                                                  
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مواقـ  فـي الدولـم  مكــنيم مـن إثـارة المشـاكل والم اعــب والقبلقـل واالضـطرابات لــولي 
 ل (1لالعيد في المح قبل

ات ومــؤامرات فقــد عقــد الممــك" أحــرحدون" و  اديــًا لمــا قــد يحــدث مــن اضــطراب
حضره حكام المقاطعات س وقادة الجيش س وكبار  (2لاج ماعًا كبيرًا في العاصمم نينو 

الموظ ين س فضبًل عن األمرا  والمموك ال ابعين والمـوالين لمدولـم اآلشـوريم س وأعمـن 
حناد حكم واليم  فيو  عيين ابنو"آشور بانيبال" وليًا لمعيد عمى ببلد آشور برم يا س وا 

أوكـن" س وذلـك بعـد أن أجريـت جميـ  الطقـوس  -شـم  -ببلد بابل إلـى ابنـو "شـمش 
والمراحم الخاصم بيذا ال عيين لاإلجرا ( ححب االع قاد الحا،د في المج مـ  العراقـي 

                                           

 - 666لحـــديثل( اب يـــال عـــادل إبـــراىيم س" ظـــاىرة االغ يـــال الحياحـــي فـــي العصـــر اآلشـــور" ا6ل
ــم ال ربيــم والعمــم س كميــم ال ربيــم س جامعــم الموصــل س المجمــد165           2س العــدد68قلم(" س مجم
 ل 65م( س ص5666ل 

( نينو : ىي آخر عاصمم من عواصـم اإلمبراطوريـم اآلشـوريم س  قـ  فـي القحـم الشـمالي مـن 5ل
    وحـط المـدن اآلشــوريم بـبلد النيـرين عمـى الضــ م الشـرقيم لنيـر دجمــم س وىـي بيـذا الموقــ

كـم جنـوب شـرق الموصـل س  21مثـل : آشـورس والنمـرود ال ـي  قـ  عمـى بعـد حـوالي  مالر،يح
كم من الموصل ل صباح حميد يونس محمد س المرج   68وخرحباد ال ي  ق  عمى بعد حوالي 

ال نخبــم مــن العمما سالموحــوعم األثريــم العالميــمسالمرج  الحــابقسص ص  66الحــابق س ص
ومــا بعــدىا ال ىي ــى  611ال كلمــا   ييفسألحــازونوفسالمرج  الحــابقسص ص 462 - 464

قلم(س مجمـم ال ربيـمس والعمـم س  226 - 5866حعيد عيحى س األحواق فـي العـراق القـديم س ل
 Larsen,.T., Theال       65م( س ص  5665ل      4س العــدد 66دىــوكس المجمــد 

congust Assyria, New York ,1996, p.5.                 
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س ىذا باإلضافم إلى عقد العديد مـن المعاىـدات مـ  األمـرا  ال ـابعين لمدولـم (1لالقديم 
وأخــذ مــنيم العيــود والمواثيــق س وأقحــموا باآلليــم عمــى أنيــم حــيكونون اآلشــوريم س 

أمنا  عمى  ن يذ بنود ىذه المعاىدات ال ي حددت العقوبات القاحيم الم روضم عمـى 
س حيـث (2لكل من يحنث بيمينو س أو ي كاحـل فـي  ن يـذ بنودىـا الخاصـم بواليـم العيـد

ود إلـى ف ـرة حكمـو بـأن أبــاه ورد عمـى لحـان "آشـور بانيبـال" فـي النصـوص ال ـي  عـ
"جعـل حـكان بـبلد آشـور صـ اراً وكبـاراً مـن حـاحل البحـر "أحرحدون" فعـل مـا يمـي : 

ح ــى حــاحل البحــر يم  ــون ويــؤدون القحــم أمــام اآلليــم س وعقــد ا  اقــاً عمــى حمايــم 
 ل(3ل إمار ي س ثم في المح قبل ممكي ي في ببلد آشور"

المعاىـدات ىـي  مـك ال ـي عقـدىا الممـك  إال أن المعاىدة ال ي  عد نموذجـًا لكـل
"أحــرحدون" مــ  "رما ايــا" حــاكم مدينــم "اوركازابــانو" الميديــم الــذ" كــان مــن ال ــابعين 

قلم ــــــ ممـــا يـــدل عمـــى اع ـــراف  115لمدولـــم اآلشـــوريم س والمؤرخـــم بحـــوالي عـــام 
الممك"أحــــرحدون" بالميــــديين المــــوالين آلشــــورس و عــــاظم أىميــــ يم الحياحــــيم فــــي 

س وقد  ضمنت ىذه المعاىدة  وصيم بأن ينصب "آشور بانيبـال" وليـًا (4لات ـــ المعاىد
أوكـن" حاكمـًا عمـى  -شـم  -لمعيد عمى ببلد آشورس وأن يعين أخـوه األكبـر "شـمش 

                                           

ال عــامر حــميمان س العــراق فــي ال ــاري  القــديم س  665(عــامر حــميمان س المرجــ  الحــابق س ص 6ل
ألكـاديمي االجز  األول "موجز ال اري  الحياحي" س الطبعم األولى س المؤححم المبنانيم لمك ـاب 

 ل428ال جورج رو س المرج  الحابق س ص 526مسص5664س بيروتس
العــامر حــميمان س منطقــم الموصــل فــي النصــف  526مرجــ  الحــابق س ص (عــامر حــميمان س ال5ل

 ل 665األول من األلف األول قبل الميبلد س ص 
 ل 88كيرشباومس المرج  الحابق س ص  -(اي ا كا نجيك 2ل
ز س عظمم آشورس  رجمم خالـد أحـعد عيحـى س أحمـد غحـان حـبانوس الطبعـم األولـى  ك(ىار" حا4ل

 ل 642س ص م 5668دار رحبلن س دمشقس 
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بــبلد بابــل س عمــى أن يكــون خاضــعًا ألخيــو "آشــور بانيبــال" س ومع رفــًا بحــياد و عمــى 
م ال ـي ذكـر فييـا أحـما  األطـراف المعنيـم س حيـث  ـأ ي المقدمـ(1لببلد العـراق القـديم 

"لىــذه ىــي( معاىــدة "أحــرحدون" ممــك العــالم ممــك بــبلد سوذلــك عمــى النحــو ال ــالي : 
ممك ببلد آشور م  رما ايا" حاكم مدينم  -أيضاً  -بن "حنحاريب" ممك العالم  رآشو 

رجـال الـذين "اوركازابانو""لو(أبناؤه وأح اده س وجمي  شعب "اوركازابانو" لو( م  كل ال
 حت إمر و الص ير والكبير من مشرق الشمس إلى م رب الشـمس كـل أول،ـك الـذين 
يحكم عمييم "أحرحدون" ممك ببلد آشور ممكـاً وحـيداً معكـم ومـ  أبنـا،كم وأح ـادكم س 
وم  كل أول،ـك الـذين حيعيشـون فـي المحـ قبل بعـد ىـذه المعاىـدة  أبرمـت المعاىـدة 

 ل (2ل ي العيد بن"أحرحدون" ممك ببلد آشور "معكم بخصوص "آشور بانيبال" ول

ثم  بدأ المعاىدة بعد ذلك بذكر أحما  عدد من اآلليـم اآلشـوريم ال ـي شـيدت 
عمى إبراميا س والقحم باإللو آشور وبقيم اآلليم اآلشوريم عمى االل زام بما جا  فـي 

النحــو  س ثــم ين قــل الــنص لبيــان اليــدف الــر،يس مــن إبراميــا س وذلــك عمــى(3لبنودىــا 
إدن" لأحـرحدون(  -أخـي  -" ىذه ىـي المعاىـدة ال ـي عقـدىا معكـم "آشـورال الي : 

ممك ببلد آشور أمـام اآلليـم العظيمـم لمحـما  واألرض ونيابـم عنيـا مـن أجـل  عيـين 
أخي  -إبل" لآشور بانيبال( بن حيدكم "آشور  -باني  -ولي العيد المرشح " آشور

إبــل" ولــي العيــد  -بــاني  - نصــبوا " آشــور  إدن" ممــك بــبلد آشــور س فعمــيكم أن -

                                           

 ,Wisman,Op.cit.,pp.1-3;Id. Murder in Mesopotamia" Iraq 36 (1974)(6ل
p. 249.                                                                              

 ,Reiner,E.,"Akkadiun Treaties from Syrian Assyria" , ANET(1969)(5ل
p.534.   مس 6682العراقيين س حضـارة العـراق س الجـز  الثـاني س ب ـدادس  نخبم من الباحثينال
   ل 648 - 641ص ص 

 .Pritchard,J.B.,The Ancient Near East ,Vol,11, New York, 1992, p. 53(2ل
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المرشح عمى العرش الممكي س وحيمارس عمـيكم ممكيـمس وحـيادة بـبلد آشـورس إذا لـم 
 حموه في الريف والمدينم س ولـم  قـا موا مـن أجمـو س ولـم   كممـوا معـو بصـدق س ولـم 

ل (1ل نصحوه دا،ماً بنصيحم صادقم وب خبلص  ام س ولم  ميدوا طريقو في كل ناحيـم"
إدن" وأبناؤه صـ ار فعمـيكم  -أخي  -: " إذا مات "آشور  -أيضاً  -وذكر"أحرحدون" 
إبل" ولي العيد ولي العرش المرشـح العـ بل  عـرش بـبلد  -باني -محاعدة " آشور 

أوكن" ولي العيـد المرشـح العـ بل  -شم  -آشور س عميكم أن  نصبوا أخاه " شمش 
وكاردونيــاش  (3لو أكــد  (2لعمــى بــبلد حــومرعــرش بــبلد بابــل س و عيــدوا إليــو الحكــم 

لببلد بابل( س وال  ح جزوا أيا من اليدايا ال ي أعطاىا لو والده ممـك بـبلد آشـورس بـل 
 ل(4لمكنوه من أن يأخذىا معو "

                                           

 ل26( رياض عبد الرحمن أمين الدور" س المرج  الحابق س ص 6ل
 ل لنير دجمم وال رات س ومـن أشـير حومر:  ق  ببلد حومر في جنوب العراق في الواد" األح (5ل

ـــل جوخـــم( س والرحالالحـــنكرة(س والوركـــا  س  ـــدولأبو شـــيرين(س وأومال  المـــدن الحـــومريم : أري
وأورلالمقيــر( س ولجشل ممـــو( س ومدينـــم أيحــين ل نبيمـــم محمـــد عبــد الحمـــيم س معـــالم العصـــر 

 ل   65 م س ص 6682ال اريخي في العراق القديم س دار المعارف س اإلحكندريم س 
(أكــد:  قـــ  عمـــى الجانـــب األيحـــر لنيـــر ال ـــرات بــالقرب مـــن مدينـــم كـــيش س وقـــد أطمـــق عمييـــا 2ل

الحــومريون احــم أجــادة س والحــاميون احــم أكــد أو أكــاد س وىــي المدينــم ال ــي ا خــذىا الممــك" 
ـــدىا س ربمـــا  ـــى  جدي ـــم س وعمـــل عم ـــم األكدي حـــرجون األول" لاألكـــد"( عاصـــمم جديـــدة لمدول

المراكــز الر،يحــم لعبــادة الربــم عشــ ار ال ــي اع برىــا راعي ــو منــذ الصــ ر ل عبــد باع بارىــا مــن 
مك بـم س الطبعم الرابعـم س س الجز  األول لمصر والعراق ( العزيز صالح س الشرق األدنى القديم 

 ل   65ال نخبم من العمما  س المرج  الحابق س ص  486م س ص  6662االنجمو المصريم س 
 Parpola,S and Watanabe,K.,"Neo-Assyrian Treaties and Loyalty(4ل

Oaths", SAA  11 (1988), p. 32 ;                                                 
ال نخبم من الباحثين العـراقيين س المرجـ  الحـابق س  642ز س المرج  الحابق س ص كىار" حا

 ل  648ص 
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ــى  ــد عم ــى ال أكي ــي المعاىــدة يــنص عم ــد آخــر ف ــد أدرج الممك"أحــرحدون" بن وق
ن يقوم ب مرد أو عصيان محمح ضرورة ال بل ووجوب إنزال عقوبم اإلعدام عمى كل م

أو  حــول لــو ن حــو أو ح ــى ي كــر فــي القيــام بمثــل ىــذا العمــل س وذلــك حرصــًا عمــى 
 جنب ابنو"آشور بانيبال" لمصراعات ال ي يمكن أن  حدثس حيـث يصـدر أوامـره ألحـد 

 المخمصين لو والبنو "آشور بانيبال" بقولو:

لق ـل أو االغ يـال والـ خمص " إذا  كمم أ" أحد ب مرد أو عصيان ليقصـد بـو( ا 
إدن" ممـك بـبلد  -أخـي  -إبـل" ولـي العيـد المعظـم بـن "آشـور  -باني  -من "آشور

حـيدك الـذ" بخصوصـو عقـدت لىـذه( المعاىـدة س أو إذا حـمعت أنـت مـن فــم  رآشـو 
 -أحد حوف  مقي القبض عمى مر كبي ذلك العصيان المحمح و جمبيم أمـام " آشـور

ومـ  ذلــك إن لـم  كـن قــادراً عمـى إلقـا  القــبض  ///عظـم إبـل" ولـي العيــد الم -بـاني 
إبـــل" ولـــي العيـــد المعظـــم المعـــين س  -بـــاني  - عمـــم "آشـــور فعمـــييم وقـــ ميم حـــو 

ــي ال مــرد" ــييم س وا عــدام مر كب ــي القــبض عم ل ي ضــح مــن الــنص أن (1ل و حــاعده ف
 -الممك" أحرحدون" كان ي وق  حدوث صـراعات وعصـيان مـن بعـض حكـام المممكـم 

 ال ومن أجل ذلك أصدر ىذه األوامرل -أوكن"  -شم -رأحيم "شمش وعمى 

أنو كان مي مـًا بـأمر أبنا،ـو س ربمـا لخشـي و عمـييم مـن  -أيضًا  -كما ي ضح 
أن يق  الخبلف بينيم كمـا حـدث معـو عنـدما انـدلعت الحـرب بينـو وبـين إخو ـو س أو 

إلـى خـارج بـبلد آشـور ربما خوفًا عمييم من األمرا  اآلخرين س أو إخو و الـذين فـروا 
بعد ان صاره عمييم س أو ح ى حماي يم من المؤامرات الداخميم ال ي قـد  حـاك ضـدىم 
في ببلد آشورس فحاول حماي يم من محاوالت اغ صاب العرش بعد وفا ـو س والح ـاظ 

                                           

  Melville,S.C.,"The Role of Naqia-Zakutu in Sargonid Poitics", SAA(6ل
IX (1999), p.35 .                                                                 
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عميو عن طريق المحاعدات الخارجيم ال ي يمكن أن  قدم ليم من قبـل أ بـاع الدولـم 
 دل "  اآلشوريم فيما بع

المعنات والويبلت عمى كـل مـن يخـرج عـن بنـود المعاىـدة س  -أيضاً  -كما ذكر 
" أ" شــرور ضــد ىـــذه المعاىــدة فــ ن اآلليـــم حيــث ورد فييــا عـــن ذلــك مــا يمـــي : 

العظيمم حادة المقامات العظيمم حيحكمون بمصير حـي  لكـم س ولـ كن كـل المعنـات 
س  (1لم لكــي ال  مو ــوا بحــرعم الموجــودة فــي  مــك المعاىــدة  ضــ  عمــيكم مشــقم دا،مــ

المصـيرس   عحى أن يقدر" آشور" ممك اآلليم الذ" يقرر المصا،ر عميكم الشر وحـو 
س عحــى أن يمــؤل (2لوأن ال يمــنحكم األبــوة والعمــر الطويــل لو( الشــيخوخم الصــالحم 

 ل   (4لممك اآلليم جمي  بيو كم بالمرض وال عب واألرق والقمق والحقم" (3ل "آنو"

مــا يــدل عمــى أن " آشــور بانيبــال"  -أيضــًا  -فــي نصــوص المعاىــدة  كمــا ورد
:"أنـو الوحيـد لأ" حيكون ىو األكثر ن وذًا في حكم ببلد آشـور وبابلسحيـث ورد فييـا
 ل (5ل""آشور بانيبال"( الذ" يأ ي إليو كل األ باع ويقدمون لو  قاريرىم

                                           

                    . Parpola, S., and Watanabe, K , Op.cit., pp. 77 - 79(6ل
                                                 . Prichard, Op.cit., pp. 62 - 69 (5ل
آلليم عند العراقيين القدما  ال ولذلك كـان يعـد النمـوذج األول لكـل أب س وكـان ل اً " آنو": كان أب(2ل

الممك والحاكم ال من أجل ذلك اع بروه النمـوذج األول لجميـ  الحكـام س وكـان "آنـو"  -أيضًا  -
باط الرأس( كميا مح مدة منو س ور ‘ يمثل الحمطمال ولذلك اع برت رموز الحمطم ل الصولجان س وال اج 

 ل 642س ص المرج  الحابق وأنيا نزلت من الحما  إلى األرض ل عبد الحميد زايد س 
وليــد محمـــد صـــالح فرحـــان س العبلقـــات الحياحـــيم لمدولـــم اآلشـــوريم س رحـــالم ماجحـــ يرلغير  (4ل

 ل 615مسص 6611منشورة(سكميم اآلدابسجامعم ب دادس
                                                     .Wisman., "The Vassal....p.8(2ل
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كثـر س حيـث ورد ىذا وقد أراد الممك " أحرحدون" أن يض ي عمى قراره شـرعيم أ
في نصوص ابنو "آشور بانيبال " ما يؤكد أن ما فعمو والده كـان حـببو رغبـم اآلليـم 

" "أحرحدون" ممك آشور األب الذ" أنجبني اح ـرم في ذلك س فقد جا  فييا ما يمي : 
س وفـي  (1ل كممم "آشور" حيد اآلليم وآلي و عندما أعطى أمره بأن أمـارس الحـمطم "

قـد اخ ـارا احـمو ليكـون  (3لو"آشـور" (2لأن اإلليـين "حـين"  - أيضاً -نص ثان ذكر  
س وأن اآلليم قدرت لو ىذا المصير وىو في بطـن أمـو  س  (4لممكًا منذ زمن بعيد جدًا 

ونص ثالث يحمل إجابم اإللو "شمش" عمى حـؤال الممـك "أحـرحدون" بخصـوص ىـذا 
س كل ىـذا محاولـم منـو (5ل" " ىو الذ" يجب أن يكون خمي  كالشأن س حيث قال لو : 

 إلض ا  الشرعيم عمى حكم ابنو " آشور بانيبال"ل 
نما ا جـو لموصـايم  -أيضـًا -ولم يك ف الممك "أحـرحدون" بالوصـايم الك ابيـمسوا 

ال صـــويريم ل فقـــد قـــام ب ظيـــار ولديـــو معـــو فـــي المحـــمم ال ـــي  عـــود إلـــى عصـــره س 
مــى جــانبي المحــمم حيــث يظيــر ع (6لوالمشــيورة باحــم محــمم " شــمأل" ل حــنجرلي( 

 -أميران م وجان وىما:"آشور بانيبال" أمام أبيو مر ديًا الثياب اآلشوريم س و"شـمش 
 6(6 -أوكن" من الخمف وعميو الثياب البابميمسلشكل  -شم 

                                           
 ,Luckenbill, D.D., Ancient Records Assyria and Babylonia,Vol, 2(6ل

Chicago, 1929 , No, 766.                                                       
ي ببلد النيرين س وكان يكون ثالوثًا م  ط ميو " شماش " إلـو اإللو حين:ىو احم إللو القمر ف (5ل

باحم "نانا" س وكان "حين" يقـيس  -أيضًا  -الشمش س و" عش ار" نجم الزىرة س وكان معروف 
الـزمن س وىـو الـذ" ينيـي األيـام والشـيور والحـنين لمممـوك المـذنبين بالـدموع وال أوىاتسوكـان 

ــورت س  ــبل پ ــو بــاليبلل ل لل دي ال طــو بــاقر  642 - 645المرجــ  الحــابق س ص ص يرمــز ل
  ل 64س ص المرج  الحابق وآخرون س 

بــد فــي العــراق القــديم منــذ القــرن ع  (اإللــو آشــور: كــان لــو مكانــم كبيــرة عنــد اآلشــوريين س وقــد 2ل
الخامس والعشرين قبل المـيبلد س واشـ ق احـم اآلشـوريين مـن احـمو س وكـان فـي بـادئ األمـر 

جاوز حمط و مدينم آشـور س ولكـن عنـدما عظـم شـأن اآلشـوريين ار  ـ  شـأنو إليًا محميًا لم   
فــي جميــ  أنحــا  العــراق س وكــان يصــور عمــى ىي،ــم إنحــان لــو جناحــان س وقــد وضــ  فــي يــده 

 ل 648قوحًا وحيمًا ل عبد الحميد زايد س المرج  الحابق س ص 
                                                     .Luckenbill, Op.cit.,.No,765(4ل
                                                                       .Ibid.,.No,786(2ل
حــنجر" لشــمأل(: مممكــم صــ يرة فــي شــمال حــورياس  قــ  بــالقرب مــن جبــال طــوروس س كانــت  (1ل

ين النيـرين س  رجمـم  خاضعم لئلمبراطوريم اآلشوريم في  مك الحقبم ل ليو اوبنيايم س ببلد مـاب
  ل  262م س ص  6686حعد" ال يضي عبد الرازق س ب داد س 
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قلم يظير فييا الممك "أحرحدون" يمحـك بحبـل  116( : محمم من شمأل من حوالي عام 6شكل ل

بـو أحـيرين س وأمـام رأحـو رمـوز لـبعض اآلليـم س وعمـى الجـانبين ابنيـو: "آشـور بانيبـال" مـن األمـام  مربوط
 أوكن " من الخمف بالمبلبس البابميم ل-شم  -بالمبلبس اآلشوريم و"شمش 
                           .( 4شكل ل 86كير شباومسالمرج  الحابقسص  -نقبًل عن:اي ا كانجيك 
عا،دًا إلى  ن يذ ما أراده الممك "أحرحدون " من داللم المبلبـس ويرجح أن ذلك 
أوكن" والمبلبس اآلشوريم لـ " آشور بانيبال" عمى  ثبيت  -شم -البابميم لـ " شمش 

 -الحكم عمى ببلد آشور ضمن حمطم " آشور بانيبال " يقابمو حمطم أخيو " شـمش 
المحاواة بـين األخـوين س  - أيضاً  -شم أوكن" عمى ببلد بابل س وربما قصد من ذلك 

ظيار اى مامو بيما ل  وعدم ال مييز بينيما س ولكي يكون مح رمًا من قبميما وا 
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زاكو ــــــو"  -والجــــــدير بالــــــذكر أن المصــــــادر المحــــــماريم ذكــــــرت أن "نقيــــــم 
األصل كان ليا دور كبير في ال ـأثير عمـى ولـدىا "أحـرحدون " فيمـا ي عمـق (1لماآلرامي

عيــدس و حقيــق رغب يــا فــي  عيــين " آشــور بانيبــال " عمــى بــبلد ب نظــيم أمــور واليــم ال
ــل -شــم  -آشــورس و"شــمش  ــى باب ــاألمور  (2لأوكــن" عم ــرًا ب س حيــث كانــت  يــ م كثي

ــاط ــا الحــمطم المباشــرة فــي إدارة و صــريف شــ،ون المن الجنوبيــم  قالحياحــيم س ولي
بلليــا ل حيــث عاشــت مــدة طويمــم حظيــت خ (3لوالشــرقيم مــن اإلمبراطوريــم اآلشــوريم

                                           

الجزيرة العربيم س ثم قـاموا ب ـزو أطـراف  اآلراميون : شعب من الشعوب ال ي ىاجرت من شبو (6ل
ق لم س و قــدموا  6266الحــيول الزراعيــم فــي بابــل وبــبلد الشــام س حيــث انطمقــوا حــوالي عــام 

وا المنطقم الواقعم بين منحنى نير" دجمم وال رات س ثم  حـربت بطـون صوب الشمال ح ى دخم
أرض بابــل س و حــربت بطــون أخــر  صــوب الشــرق فــي بــبلد الشــام  ثمــنيم إلــى الجنــوب حيــ

لحــوريا حاليــًا ( س وقــد حــميت ىــذه اليجــرات بــاليجرات الحــاميم ل إبــراىيم رزقانــم وآخــرون س 
 ,Ungerال  218مصر س القـاىرة س دلت س ص حضارة مصر والشرق األدنى القديم س مك بم 

M.F., Israel and the Aramens of Damascus , London, 1957, p. 38 
: ألبير أبونا س اآلراميون في ال اري  س الطبعـم األولـى س دار ولممزيد عن اآلراميين راج ل     .

 ل 65 - 66م س ص ص  5666المشرق الثقافيم س دىوك س 
                Luckenbill, Op.cit.,No,762 ,1129 ; Wiseman, Op.cit., pp. 5 - 6(5ل

 ل 428جورج رو س المرج  الحابق س ص  ال
 Sasson, J.M., Civilizations of The Ancient Near East, Vol ,I-II, New(2ل

Jerssy , 1969, p. 957 ;                                                          
د حبيــب حـنيد ال ــ بلو" س" مشـكمم واليــم العيــد قـي عيــد الممكـين حــنحاريب و أحــرحدون أحمـ
س  2قل م (" س مجمم مركز بابل لمدراحـات اإلنحـانيم س جامعـم بابـل س المجمـد  116 - 164ل

ال حعدون عبد الياد" األمير س األزمـات الحياحـيم الداخميـم  526م( س ص  5662ل 6العدد 
ق لم ( رحالم ماجح ير لغير منشورة( س كميم ال ربيم س  226 - 2666في العراق القديم س ل

   ل  566م س ص  5662جامعم واحط س 
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بمكانــم عاليــم فــي عيــد زوجيــا " حــنحاريب" وابنيــا "أحــرحدون " وح يــدىا " آشــور 
س فقـد كانـت صــاحبم الحظـوة فـي عيـد زوجيــا س حيـث حممـت فـي عيــده  (1لبانيبـال" 

س  (2للقــب الممكــم الوالــدة س وظمــت وفيــم وعطوفــم لح يــدىا األصــ ر "آشــور بانيبــال " 
 ل (3لش الذ" ظل ي مقى نصا،حيا بعد  وليو العر 

وقــد كــان ىنــاك العديــد مــن األحــباب ال ــي شــجعت الممــك " أحــرحدون" إلحــناد 
شـم أوكـن"س  -واليم العيد البنو " آشـور بانيبـال " عمـى ححـاب ابنـو األكبـر "شـمش 

 وال ي يمكن إجماليا فيما يمي :

 األسباب الخً دفؼج "أسزحدّى" الخخٍار "آشْر باًٍبال " ّلًٍا للؼزش: ●

يكنو الممك"أحرحدون"من الحب واإلعجاب بشجاعم ودىا  "آشور  ما كان: أّالً 
" إن س حيث ورد في أحـد النصـوص المؤرخـم مـن عيـد األخيـر مـا يمـي: (4لبانيبال " 

والد" الذ" أنجبني شاىد بن حو شجاع ي ال ي قرر يا لي اآلليـم العظيمـم س وبـذلك 
ل وممـا (5ل م الممكي "فقد أحبني أكثر من إخو ي س وجعمني أ درب عمى ممارحم الحك

د  نصـيبو وليـًا ـيؤكد ذلك ما  م ـ  بـو " آشـور بانيبـال" مـن ذكـا  وشـجاعم فا،قـم بعـ

                                           

  . Lewy, H .," Nitokris - Naqia" , JNES  XI (1924), pp. 264 - 286          (  6ل
 Harper, R.F., Assyrian and Babylonian Letters belongin to the(5ل

Kouyunjik Collections of the British, Chicago, 1902, No, 303 .      
                                                                    . Ibid., No, 324   (2ل
 , Joan ,O and Oates , D., Nimrud : An Assyrian Imperial City(4ل

London , 2001 , p. 99 ; Luckenbill, Op. cit.,No , 986 .                  
                                                                                .Loc . cit(2ل
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قدام  س مما شج  والده (1للمعرش س فقد كان يم طي العربم س ويرمي الحيام في قوة وا 
عمى إحناد إدارة الببلد إليو بعد  دىور حال ـو الصـحيم بعـد إصـاب و بمرضـو العضـال 

 طم،ن الخ ياره س ويثق بو س وي ضمو عمى باقي إخو و ل س وي (2ل

: جم  "آشور بانيبـال" بـين شخصـيم القا،ـد الشـجاع س والمقا ـل العنيـد س ثاًٍاً 
س كما أنو نال شيرة كبيرة  (3لوالحياحي المحنك س والممك المثقف المول  بطمب العمم 

س وحبــو لم نــون س بــين قومــو ال لرجاحــم عقمــو س و عمقــو فــي شــ،ون المعرفــم واألدب 
و شــجيعو ألصــحابيا س دل عمــى ذلــك أن عصــر ىــذا الرجــل يعــد مــن أزىــى عصــور 
الحضارة اآلشوريم وأنضجيا في مخ مف مظاىرىا س حيث عثر المنقبون عمى مك بـم 
قصره الزاخرة بعشرات اآلالف من الموحـات الطينيـم ال ـي  حـو" جميـ  اآلثـار األدبيـم 

كـان يحـود فـي بـبلد العـراق  امن خبلليا الكثيـر ممـ انوالعمميم اآلشوريم س وال ي عرف
س كــل ىــذا جعــل الكثيــر يوافقــون عمــى مبايع ــو بالممــك (4لالقــديم مــن حضــارة ومعرفــم 

 بالرغم من كونو االبن األص رل

                                           

 ل 665س صم 6666( او س جون س بابل  اري  مصور س  رجمم حمير عبد الرحيم س ب داد س6ل
                                                       . Sasson, Op. cit., p. 957(5ل
 ل 665(عامر حميمان س المرج  الحابق س ص 2ل
عبد المنعم أبو بكر س العراق القديم س "  اريخو وحضـارا و " س موحـوعم حضـارة مصـر والشـرق (4ل

ال عارف أحمد إحـماعيل المخبلفـي س دراحـات  222األدنى القديم س مك بم مصر س دلت س ص 
 ــاري  الشــرق القــديم س الجــز  الثــاني " العــراق وبــبلد الشــام" س الطبعــم األولــى س المن ــد  فــي 

كيـر شـباوم س  -ال اي ـا كـا نجيـك  622م س ص  5665الجامعي لمنشر وال وزيـ  س صـنعا  س 
 ل 65المرج  الحابق س ص 
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أوكــن" س وال ــي كــان  -شــم  -خامــات" والــدة " شــمش  -: وفــاة "إيشــار ثالثــاً 
ـــ  (1لالممــك  " أحــرحدون " يحبيــا بدرجــم كبيــرة  س ممــا حــاعد عمــى إفحــاح المجــال لـ

ــم  ــدون  -"نقي ــًا لمعيــد ب ــال" ولي ــدىا الم ضــل " آشــور بانيب ــين ح ي ــى  عي ــو" عم زاكو 
س باإلضـافم إلـى احـ  بلل زوجـم  (2لأوكـن"  -شم  -معارضم من قبل أخيو " شمش 

ـــــــال( وفاة"إيشـــــــار ـــــــك " أحـــــــرحدون " األخـــــــر  لأم آشـــــــور بانيب ـــــــات"  -المم خام
 ل(3لإحناد واليم العرش البنيافشجعت"أحرحدون"عمى 

زاكو ــو" فــي ال ــأثير عمــى ابنيــا "  -: الــدور الكبيــر الــذ" لعب ــو " نقيــو رابؼــاً 
أحرحدون" في  عيين ح يدىا " آشـور بانيبـال" وليـًا لمعيـد س محـ  مم فـي ذلـك الحـب 
وال قــدير الكبيــرين الــذين كــان يكنيمــا ليــا ابنيــا " أحــرحون" ال ولــذلك لــم يــرفض ليــا 

زاكو ـو" لــ "آشـور بانيبـال " إلـى  -س وقـد أد  ىـذا االنحيـاز مـن جانـب " نقيـمطمبيا 
أوكن" عمييا س ح ى أنيـا كانـت كثيـرة الخـوف  -شم  -إثارة ونقمم وغضب " شمش 

شـم  -والدعا  بعد نشوب الحرب بين األخوين س ربما خشيم من أن يق ميا " شـمش 
 ل  (4لأوكن " أو أن يأخذىا أحيرة -

قاد الممـك" أحـرحدون" بـأن قيامـو بيـذا اإلجـرا  يمكنـو مـن  بلفـي : اع خاهساً 
المشاكل ال ي قد  حدث بين ولديـو فيمـا بعـد س مـن خـبلل معاىـدة يمكـن مـن خبلليـا 

                                           

 . Grayson, A. k., "Assyrian Sennacherib Esarhaddon (704 - 669 B(6ل
C)", CAH  III , part 2 (1991), p. 7.                                             

(انطون مور كات س  اري  الشرق األدنى القديم س  رجمم   وفيـق حـميمان س عمـي أبـو عحـاف س 5ل
 ل 264م س ص  6611قاحم طوير س دمشق س 

                                                           . Wiseman, Op.cit., p. 7(2ل
م س ص  5662( حامي حعيد األحمد س  اري  العراق في القـرن الحـاب  قبـل المـيبلد س ب ـداد س 4ل

 ل 626
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س وكأنو أراد من خـبلل  مـك المعاىـدة أن يعمـم  (1ل نظيم أمور الواليم عمى ىذا النحو 
ى يمنـ  وقـوع أ" خـبلف بينيمـا كبًل من ولديو واجبا و ومحـ،وليا و  جـاه اآلخـرس ح ـ

 مح قببًل ل  

ال ـي ا خـذىا الممـك " أحـرحدون"  توبالرغم من كـل ىـذه اإلجـرا ات واالح ياطـا
فيما ي عمـق ب نظـيم أمـور الحكـم س و قحـيم الميـام بـين أبنا،ـو مـن بعـده س ححـب مـا 
ــق و ن يــذ  ــا يعكــر  طبي ــان ىنــاك م ــذكر ال إال أنــو ك نصــت عميــو المعاىــدة حــال م ال

أوكن" س ومن  -شم  - ا يا س حيث ظير االع راض وال ذمر بين أ باع " شمش إجرا
اوصر( الذ" كان يمثل  -شوم  -اوصور"ل ادد  -شم  -ىؤال  شخص يدعى " ادد 

" أحد مح شار" الممك "أحرحدون" ال إذ بعث برحالم لو ين قد فييا عممو ىـذا قـا،بًل : 
ــ ــك فعمــم ال يمكــن أن   حقــق ف ــ ن الممــك حــيد" لقــد فعــل حــيد" المم ي الحــما  س ف

يؤدييا عمى األرض وي رضـيا عمينـا س وقـد جعمنـا شـيوداً عمييـا س ولقـد خمعـت عمـى 
أحد أبنا،ك الكحوة الممكيم س وجعمت منو ممكاً عمى ببلد آشور س وجعمت ابنك األكبـر 

س إن الممك حيد" وض  خطم غير جيدة وفي ىذه القضـيم  (2ل ///وريثاً لعرش بابل 
ل ف ي ىذا النص داللـم واضـحم عمـى أن الممـك " أحـرحدون "  (3لوا ضعي اً " إنك  بد

كان عمى معرفم  امم منذ البدايم أن إقدامو عمى  عيين " آشور بانيبال " وليًا لمعيـد 
لــن يحظــى بمباركــم و أييــد العديــد مــن موظ يــو ال ــابعين لــو الــذين حــوف يحــاندوا " 

                                           

                                                           . Melville, Op.cit., p.35(6ل
 ,Wiseman, Op.cit.,pp.7-8; Leick, G.,the Babylonians, London(5ل

2003 , p. 59 .                                                                      
 Parpola,S .,"Letters From Assyrian and Babylonian Scholars" , SAA(2ل

 X  (1993) , No, 185 .                                                           
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الضــمانات فــي نصــوص المعاىــدة س أوكــن" س ممــا جعمــو يأخــذ كــل  -شــم  -شــمش 
 بالقحم  ارة وبال رغيب وال رىيب  ارة أخر  ل  

 -شــم  -قلم  مــرد أ بــاع "شــمش  116وبــالرغم مــن ذلــك ف ــي حــوالي عــام 
أوكن"  الذين لم يرق ليم  نصيب " آشور بانيبال " وليًا لمعرش عمى ححـاب حـيدىم 

ــو حــنًا  -شــم  -" شــمش  ــر من ــام الم (1لأوكــن" األكب مك"أحــرحدون" بقمــ  ىــذا س فق
بادة الكثير من موظ يو بحد الحيف  س حيث ورد فـي أحـد النصـوص عـن  (2لال مرد وا 

" الحــنم الحاديــم عشــرة الممــك ق ــل العديــد مــن موظ يــو بالحــيف فــي ذلــك مــا يمــي: 
ل وم  ذلك أصر الممك "أحرحدون" عمى  ن يذ ىذا األمر ال بـل واألىـم مـن  (3لآشور" 

"آشـور بانيبـال" بـأن يحكـم الـببلد فعميـًا س فمـم يكـن يـدار شـي   ذلك كمو أنـو حـمح لــ
بدون موافق ـو س و حـت إشـرافو فـي محاولـم لضـمان حقـو فـي العـرش اآلشـور" ال إذ 

كنــت أمثــل بحضــرة الممــك أبــي س وأصــدر مــا يمــي: " نصوصــو  يــذكر األخيــر فــي أحــد
ــم يكــن يعــين حــاكم بــدون مــوافق ي وال واٍل بــدون  األوامــر إلــى النــببل  واألمــرا  س ول

 ل (4لحضور"" 

ىذا وقد  م  ن يذ بنود ىذه المعاىدة مباشرة بعد وفاة الممـك "أحـرحدون " وىـو 
 116في طريقو إلى مصر س واع مى " آشور بانيبال" عـرش آشـور فـي حـوالي عـام 

                                           

 ل 264 كارت س المرج  الحابق س ص ( انطون مور 6ل
( عبد الرضا الطعان س ال كر الحياحي في العراق القديم س الجز  األول س الطبعم الثانيـم س ب ـداد 5ل

 ل 565م س ص  6681س 
 , Grayson,A.K., Assyrian and Babylonian Chronicles , New York(2ل

1975 , p. 86 .                                                                       
ــداد س 4ل ــاري  الحضــارات القديمــم س الجــز  األول س ب  ــي   ــاقر س مقدمــم ف م س ص  6612( طــو ب

 ل 256
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ق  118س في حين  أخر  نصيب أخيو حاكمًا عمى بابـل ح ـى حـوالي عـام (1لق ل م 
 -أوكـن" الحـمطم الكاممـم داخـل حـدود دول ـو  -شـم  -" شـمش  س وأصبح لــ (2لل م 

س بينمـا ىـيمن األول عمـى القطـر اآلشـور" وعمـى المقاطعـات البعيـدة  -ل  رة مؤق ـم 
والحكام ال ابعين س وكان ىو المح،ول األول عـن شـ،ون الحـرب والحياحـم الخارجيـم 

 ل (3للئلمبراطوريم ككيان واحد " 

ن فــي بــادئ األمــر طيبــم وىاد،ــم س وحــارت األمــور كانــت العبلقــات بــين األخــوي
س وقد احـ مر ىـذا الوضـ  حـوالي حـبعم عشـر عامـًا ل أ"  (4لالداخميم بينيما بحبلم 

أوكــن " مــ  أ باعــو  -شــم  -س مــارس " شــمش  (5لق ل م(  125ح ــى حــوالي عــام 
ظـام وموظ يو خبلليا دوره في إدارة شـ،ون بابـل س وأ ـم محـ،وليا و أمـام القـانون والن

ل  كمــا ـبشــكل نمــوذجي س مثــل  جديــد بنــا  األحــوار الخارجيــم والداخميــم لمدينــم بابــ
ز الدينيـم ـشيدت الحنين األولى من حكمو فعاليات عمرانيم واحعم في مخ مف المراك
 ل (6لمثل المعابد ال ي أعاد بنا  العديد منيا س وغير ذلك من األعمال األخر  

                                           
معاذ حبش خضر العباد" س الحوليات الممكيم فـي العصـر اآلشـور" الحـديث لدراحـم  حميميـم(   (6ل

ال عامر  1م س ص  5661عم الموصل س رحالم ماجح ير لغير منشورة( س كميم اآلداب س جام
 ل  665حميمان س المرج  الحابق س ص 

                                                             ;Wiseman, Op.cit., p8  (5ل
 ل 546عامر حميمان س العراق في ال اري  القديم س ص 

 ل 426( جورج رو س المرج  الحابق س ص2ل
 ل 546المرج  الحابق س ص  ( عامر حميمان س4ل
 Wiseman, Op.cit., p. 8  ال  442س 426( جورج رو س المرج  الحابقسص ص 2ل
 - 6682س  44( حامي حعيد األحمد س ببلد بابل  حت الحكم اآلشور" س مجمم حومر س العدد 1ل

 ال   21م س ص  6681
Moor,E.W.,Neo-Babylonian Business and Administrative Documents , 
University of Michigan Press,1935,pp.16-18 ; Steinmetzer, F.,"Die 
Bestallungsurkunde Koenig Shamashunukin von Babylon",Ar.Or 

VII (1935),pp.31ff.                                                                 
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ب الخً أدث إىل حأسم ّحدُْر الؼالقت إال أًَ ٌُاك الؼدٌد هي األسبا
 بٌٍِوا ، ّػجلج بالصدام ادلسلح ّادلْاجِاث احلزبٍت ادلباشزة ًُّ :

 األسباب الزئٍست للصزاع بني األخٌْي: ●
: كان لمقرار الـذ" ا خـذه الممـك اآلشـور"" أحـرحدون" ب عيـين ابنـو "آشـور أّالً 

شـم  -ه الكبير فـي ن ـس "شـمش بانيبال" وليًا لمعيد عمى ببلد آشور بشكل فعمي أثر 
أوكن" األخ األكبر الذ" كان من الم وق  أن يكـون عـرش آشـور مـن نصـيبو س ال  -

إبـبل" س فأخـذ ين ظـر ال رصـم المناحـبم  -ايـدينا  -حيما بعـد مـوت أخيـو األكبر"حـين
ل فقـد  (1لإلعبلن  مرده وعدم رضاه عمـى  عيـين "آشـور بانيبـال" عمـى عـرش آشـور 

ل ي كانـت  رحـل مـن بابـل آنـذاك إلـى الـببلط الممكـي فـي نينـو  أن " أكدت الرحا،ل ا
أوكن" كان رافضًا ـــ وبشكل كمي ـــ االع راف بحمطم أخيـو عمـى بـبلد  -شم  -شمش 

آشور س دل عمى ذلك اف  اح ىـذه الرحـا،ل بمباركـم اآلليـم البابميـم دون ذكـر اآلليـم 
كما كان يعد ن حو بمثابم حاكم  اآلشوريم س خاصم آشور اإللو القومي لآلشوريين س

مطمق ب جنبو اح خدام كممم "خادمك" ال ي عادة ما كانـت  حـبق احـم كا ـب الرحـالم 
س فبـالرغم مـن أنـو كـان يخاطـب والـده فـي مراحـبل و (2لالموجيم إلى الممك اآلشـور" 

بالممــك والــد" مشــيرًا إلــى ن حــو بخادمــك س إال أنــو أخــذ يخاطــب أخيــو بــأخي ولــيس 
نو نظر إليو كأخ محاٍو لو بالكميم س رغـم إدراكـو بـأن "آشـور بانيبـال " قـد حيد" س أل 

س وربمـا كـان  (3لحصل عمى نصيب األحد س وم  ذلك لـم يع ـرف بـو كحـيده ور،يحـو 
 يقصد من ذلك محاوا و ألخيو"آشور بانيبال"في المركز الحياحي ل 

 آشور فقط س  خروج آشور بانيبال" عن  ن يذ وصيم أبيو بحكم ببلد ثاًًٍا :
س  (4لفقام بالحيطرة القويم عمـى أربعـم مـدن جنـوب العـراق القـديم وىـي : "ن ـر"

س وال ــــي اع رفــــت بحــــمط و عمييــــا س  (3لس و "القطــــر البحــــر"" (2لس"أوروك" (1ل"أور" 
                                           

ال عــارف أحمــد إحــماعيل  668ابق س ص( ريــاض عبــد الــرحمن أمــين الــدور" س المرجــ  الحــ6ل
 ل 621المخبلفي س المرج  الحابق س ص 

 ل 666( رياض عبد الرحمن أمين الدور" س المرج  الحابق س ص5ل
 ل 16( حامي حعيد األحمد س المرج  الحابق س ص 2ل
كم إلـى الشـمال الشـرقي لمدينـم الديوانيـم س وعمـى بعـد  52( ن رلنيبور( :  ق  عمى بعد حوالي 6ل

( ال عبـــد 2ل428كـــم مـــن مدينــم ع ـــك ل صـــباح حميــد س المرجـــ  الحـــابق س ص  66حــوالي 
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أوكـن" ال عميـم والحقيقيـم س حيـث أن وصـيم  -شـم  -م جاىمم حمطم أخيو " شـمش 
س وبـذلك لـم يح ـرم  (4لاألخير جنوب العـراق كـامبًل والدىما كانت  نص عمى أن يحكم 

 "آشور بانيبال" وصيم أبيو ل 
: أن االح  اظ بمنصب الممكيم بشكل رمز" في بابل كان بالدرجم األولى  ثالثاً 

 -شـم  - عبيرًا عن القبول باألمر الواق  فقط لد  حكان جنوبي العراق س و" شـمش 

                                                                                                           
كــم جنــوب  616ل وعمــى بعــد حــوالي  561 - 562الحميــد زايــد س المــرج الحــابق س ص ص 

شرق ب داد س وقد كانت مركزًا دينيًا كبيرًا في العـراق القـديم س حيـث كانـت مقـرًا لئللـو الحـومر" 
 ل 464 - 462  س المرج  الحابق س ص ص "انميل" ل نخبم من العمما

 62كم إلى الجنوب الشرقي من ب داد س وعمى محافم حـوالي  212( أور:  ق  عمى بعد حوالي 5ل
كم إلى الجنوب ال ربي من مدينم الناصريم س وىي من أشير المدن األثريم في جنـوب العـراق 

بكونيـا مركـزًا  -أيضـًا  - س وكانت عاصمم لثبلث حبلالت حـومريم حكمـت العـراق س واشـ يرت
لمحـــومريين أقـــدم األقـــوام المعروفـــم فـــي بـــبلد النيـــرين ال إال أنيـــا وصـــمت إلـــى أوج عظم يـــا 

نمـو" ل شـاه محمــد  -ونضـجيا ال ـاريخي والحياحـي فـي عيـد الممــك الحـومر" الشـيير " أور 
س ب ـداد س  عمي الصيواني س أور بين الماضي والحاضر س وزارة اإلعـبلم سمديريـم اآلثـار العامـم

س العبلقــات بــين العــراق  المخبلفــي  ال عــارف أحمــد إحــماعيل 62 - 65م س ص ص  6611
 ل48 - 41وشبو الجزيرة العربيم س ص ص 

( أوروكلالوركا (: من أكبر وأقدم الحواضر الحـومريم فـي جنـوب العـراق س والوركـا  ىـو االحـم 2ل
اف نيــر ال ــرات شــمال غــرب أور الحــديث الحــم المدينــم القــديم أوروك س ال ــي  قــ  عمــى ضــ 

األحـرات فـي مصـر والشـرق  لكم ل أحمد أمين حـميم س العصـور الحجريـم ومـا قبـ 12بحوالي 
ل وعمـــى بعـــد  686م س ص  5666األدنـــى القـــديم س دار المعرفـــم الجامعيـــم س اإلحـــكندريم س 

مــيبًل  516كــم شــرق قصــبم الخضــر فــي محافظــم المثنــى س وعمــى محــافم حــوالي  68حــوالي 
نوبي ب داد ل محمد الشحات شاىين س مبلمح  اري  وحضارة اليبلل الخصيب لببلد النيـرين ج

 ل 11م س ص  5661والشام( س الطبعم األولى س 
( القطر البحر" لبيت ياكين( : ىي  رجمم لم حديد األكد" بالنحبم لمنطقم األىوار الواقعـم عنـد 4ل

ليــو اوبنيــايم س المرجــ  الحــابق س ص ص بدايــم الخمــيخ العربــي واألنيــار ال ــي  صــب فيــو ل 
ل وكـــان أىميـــا خميطـــًا مـــن أصـــول حـــومريم وآموريـــم ميـــاجرة س عممـــوا عمـــى  262س  441

اح صبلح أراضي المح نقعات القريبم من مصاب النيـرين س ليكونـوا ليـم وطـن جديـد س وبـذلك 
واحل الخمـيخ العربـي كونوا دولم ناش،م عرفيا ال اري  باحم " دولم البحر" س نظرًا لقربيا مـن حـ

ل رمضان عبده عمي س  اري  الشرق األدنـى القـديم وحضـارا و إلـى مجـي  االحـكندر األكبـر س 
 ل 566الجز  األول "إيران والعراق" س الطبعم األولى س مك بم زىرا  الشرق س دلتل ص 

س ال حـامي حـعيد األحمـد  62 - 64كيـر شـباوم س المرجـ  الحـابق س ص ص  -( اي ا كانجيك 6ل
 ل 28المرج  الحابق س ص 



 

  

 

 
                                             وأثره عمى األوضاع في العراق القديم "آشور بانيبال"ممك آشور و"شمش ـ شم ـ أوكن"حاكم بابل الحكم بين األخوينالصراع عمى  

 

6226 

لـك  حـويم أوجـدىا الممـوك اآلشـوريين بـداًل أوكن" س وكذلك في بـبلد آشـور س فكـان ذ
من اإلخضاع ال ام لببلد بابل ال ـي كانـت أعـرق مـن آشـور س ولـم  كـن فـي أ" زمـن 
خصمًا حيبًل ال نظرًا لوجود المدن الدينيم القديمم الكبر  س ومعابد كبـار آليـم العـراق 

ومبلحميـا فييا س وفييا حكم مموك حومر وأكد س ونشأت معظم أحاطير ببلد النيرين 
ال وليــذا اع قــد  (1لوحكايا يــا البطوليــم س ووجــدت مراكــز الثقافــم خــبلل قــرون عديــدة 

 (2لأوكن" أن بابل  ح حق أن  ييمن عمى العالم شأنيا شـأن آشـور -شم  -"شمش 
ــابميون ىــذا األمــر عــاجبًل أو آجــبًل س وكــانوا  ــ  أال يقبــل ىــو والب ــان مــن الم وق س فك

 زاحم ىذه الحيطرة اآلشوريم عنيم ل ي حينون ال رصم المناحبم إل 

عمــى الــرغم مــن أن الممك"أحــرحدون" ىــو الــذ" عيــد بمنــاطق الحكــم رابؼــًا : 
لولديو ال إال أن "آشور بانيبال" قد أدلى بأنـو ىـو الـذ" عـين أخـاه ممكـًا عمـى بابـل س 

شـم  -" شماش شوموكين" لشمش حيث ورد في بعض نصوصو عن ذلك ما يمي : 
"  أنا س وفي نص ثان يقول : (3لحاو" لي عين و أنا لممكيم بابل" أوكن ( أخي الم -

س ونص ثالث جا   (4لعاممت "شماش شوموكين" بالححنى ونصب و ممكاً عمى بابل " 
لممـا كـان لـو أثـره  (5ل"شماش شوموكين" أخي الشريك أنا عين و لممكيم بابـل"  فيو :

 أوكن " ل  -شم  -الحيإ في ن س "شمش 

                                           

 ل64كير شباوم س المرج  الحابق س ص   -( اي ا كانجيك 5ل
 ل444( جورج رو س المرج  الحابق س ص 2ل
 ل 16( حامي حعيد األحمد س المرج  الحابق س ص 4ل
                                                   . Luckenbill, Op. cit., p. 789 (6ل
 Ibid., p. 954 ; Streck,M., Babyloniaca . Études De Philologie (5ل

Assyro - Babylonienne, Vol , II , Paris, 1908,p. 228 .                 
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مام "آشور بانيبال" الكبير بببلد بابل س ورغب و فـي أن يكـون ىـو اى خاهسًا : 
س وبـذلك لـم (1لالممك الذ" ال منافس لو فييا س والر،يس األوحد لكل الدولم اآلشوريم 

أوكــن" ممارحــم حــمط و ال عميــم الكاممــم عمــى بــبلد بابــل س  -شــم  -يحــ ط  "شــمش 
الحكام ال ابعين آلشور س وأغمـب  فبالرغم من كونو يمثل الحاكم الحقيقي ليا ال إال أن

المـوظ ين كــانوا يرفضــون االع ــراف بحــمط و المباشــرة مــن خــبلل المراحــبلت الممكيــم 
فقـد   (2لال ي أكـدت عمـى رفضـيم لؤلوامـر ال إال مـا كـان منيـا صـادرًا مـن ممـك آشـور

وردت أمثمم كثيرة   عمق بيذه المحألم منيا :  قرير جـا  فيـو أن شخصـًا معينـًا فـي 
ل للم يذكر احمو( كان قد ألقى القبض عمى عدد من الياربين س ورفض  حميميم باب

إلــى حكومــم بــبلد بابــل بــدون حضــور أو موافقــم ممثــل الممــك الشخصــي س أو رحــالم 
 حمل الخ م الممكي س كما وصل الحال إلـى أبعـد مـن ذلـك إلـى درجـم رفـض الموظـف 

كـن" س ممـا اضـطر األخيـر أو  -شـم  -اآلشور" طاعم األوامر ال ي يصـدرىا "شـمش 
ل كمـا  عمـد الموظ ـون  (3لو ـإلى إبطال أوامر أخيو الخاصـم فـي رحـالم بعـث بيـا إليـ

في بابل أخذ الموافقم من "آشور بانيبال " عمى  ن يـذ مـا كـان يطمبـو مـنيم " شـمش 

                                           

 ل 15( حامي حعيد األحمدس المرج  الحابق س ص 2ل
ق ل م(س  165 - 828( فارس عجيل جاحم الخالد" س ال طورات الداخميم فـي بـبلد بابـل مـن ل4ل

ال  662م س ص  5662الم ماجحــ ير لغيــر منشــورة( س كميــم اآلداب س جامعــم البصــرة س رحــ
قل 165ـــ666حالم أحمد يونس أبميو الجحـيش س واليـم العيـد فـي العصـر اآلشـور" الحـديثل

 - 62مسص ص  5666م(س رحـالم ماجحــ ير لغيـر منشــورة(سكميم اآلدابس جامعـم الموصــلس
 ل  62

ال ريـاض عبـد 616م س ص 6616جمم عامر حميمانس الموصـلس ىار" حاكزسعظمم بابلس  ر  (6ل
 ل 666الرحمن أمين الدور" س المرج  الحابق س ص 
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س ليس ىذا فححب بل أخذ بعض الحكام ال ابعين لبابل (1لأوكن" من أعمال  -شم  -
ر بانيبـال "بممـك البمـدان س كمـا حـدث مـن " كـودوررو" حـاكم مدينـم " يخاطبون "آشـو 

أوكـن" س ممـا يـدل عمـى  -شم  -أوروك " الذ"  ق  مقاطع و ضمن منطقم " شمش 
س (2لأنـو اع بـر "آشـور بانيبــال "ىـو رأس الدولـم الحقيقـي س ولــم يع ـرف بحـمطم أخيــو

م عمـد  ـم  قـديم شـكو  كما أنو عندما  عرض أحد الموظ ين من حكان بابل لمق ـل ال
 -أصـحاب القضـيم ذا يـا  -ضد القا ل س ورفعيا إلى الممكين س حيث ذّكر البابميون 

س (3لالممكــين فــي الــببلد بحقــوق المــواطنين س وطمبــوا ب حقــاق الحــق فــي ىــذه القضــيم
وربما يدل رف  الشكو  إلـى "آشـور بانيبـال" ممـك آشـور عمـى أىميـم القـرار الصـادر 

أوكن " الحاكم ال عمي لمدينـم  -شم  -رار الصادر من أخيو " شمش منو مقارنم بالق
أوكـن"  -شـم  -بابل ل مما أد  إلى  أزم العبلقات وال صادم بينيماس وا جـاه "شـمش 

 ل(4لإلى العمل لمخروج من االر باط م  ببلد آشور والحصول عمى حم ا  لو 

األخـوين ا خـذوا  : عندما عرف الكينـم البـابميون بحقيقـم الصـراع بـين سادساً 
 ل(5لأوكن" س ويحرضو ضد أخيو -شم  -موق ًا يدعم "شمش 

: شيدت بابـل اضـطرابات ومشـاكل داخميـم عديـدة أدت إلـى  ـأزم وعـدم  سابؼاً 
اح قرار الوض  العام فييا س منيـا عمـى حـبيل المثـال وقـوع  حـرقم كبيـرة فـي بابـل س 

" بحرقم المظمم الذىبيم من معبد حيث قام أحد الكينم البابميين س وكان يدعى "خوالال
                                           

                                                            ; Harper ,Op. cit., p.119(5ل
 ل 26حامي حعيد األحمد س المرج  الحابق س ص 

 ل 16( المرج  الحابق س ص 2ل
 ل 414 - 412ال صباح حميد س المرج  الحابقس ص ص  21لمرج  الحابقس ص ( ا4ل
 ل 15( حامي حعيد األحمدس المرج  الحابق س ص 2ل
 ل 666( رياض عبد الرحمن أمين الدور" س المرج  الحابق س ص 6ل
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س ثم قام ىذا الحارق بق ل كل من رآه ير كب فعم و  (1لاإللو البابمي "مردوك" لمردوخ(
 ل (2لالشنيعم ىذه 

حادثم حرقم في "أوروك" حببت اضـطرابًا فييـا س ووصـل  -أيضًا  -كما وقعت 
 خبـار الحـمطم بمـا حوليا  قرير لــ " آشو بانيبال" س حيث عندما ىدد أىـالي أوروك ب

حــدث شــ م الحــارقون الممــك س ومــن حــي م إخبــارىم س ممــا يــدل عمــى أن الممــك صــار 
األمـور  رىدفًا لمش ا،م س وعمى الجـو الـذ" كـان يحـود المدينـم آنـذاك س وعـدم احـ قرا

 ل (3لفييا 

: أراد "آشور بانيبال" أن يوح  ن وذه وحمط و إلى أبعد من مقر حكمـو  ثاهٌاً 
 جو إلى ال  كير في معرفم كل ما يجر" داخل آشور وبابل بشكل عام في آشور س فا

س فبادر بوض  مخبـرين لجواحـيس وعيـون( لـو فـي بابـل كـي يحيطـوه عممـًا بكـل مـا 
                                           

( اإللــو مــردوخ لمــردوك( : ىــو اإللــو الــر،يس لمدينــم بابــل وابــن اإللــو انكيلإيــا( س عــرف معبــده 5ل
 ,.Black,J and Green ,Aحم "حاك إيبل" س وقد عبـد فيـو ىـو وزوج ـو " صـربا نـيم"ل با

Gods Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia, London, 
1922, pp.198 – 199.                                                              

لقـديم س رحـالم ماجحـ ير لغيـر منشـورة (  ىي ا  الحـاج محمـد س ألقـاب حكـام وممـوك العـراق ا 
وكان معبـده فـي بابـل س وحينمـا  ـولى   .61م س ص  5661كميم اآلداب س جامعم الموصل س 

"حمورابي" الممك رف  من شأنو س وان شرت عباد و فـي جميـ  أنحـا  العـراق س وقـد  ـم  صـويره 
لـذ" يقمـ  بـو س و حـت يـده بأذنين كبير ين كنايم عن ال يم الكثيـر س وبيـده حـبلحو المقـوس ا

ال لل  626س646 642الوحش الذ" أخضعو لعبد الحميـد زايـد س المرجـ  الحـابق س ص ص 
 ل 644-642ديبل پورتسالمرج  الحابقسص ص 

 Pfeiffer , R . H ., State Letters of Assyria ,New Haven,1935, p.247 (2ل
; Harper ,Op. cit., p.468 .                                                         

 ل 21( حامي حعيد األحمد س المرج  الحابق س ص 6ل
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أوكـن" س فقـد  -شـم  -يحدث فييا س بمـا فـي ذلـك مراقبـم كـل  حركـات أخيـو "شـمش 
ب لحاح يقـول : كمـا  " وبالنحبم لما يطمب منا الممك ورد في بعض الرحا،ل ما يمي :

" س وىـي رحـالم ألحـد المخبـرين فـي مدينـم أوروك إحـد   رون و حمعون ابعثوه لـي
 ل  (1لمدن الجنوب 

ومــن ىــؤال  المخبــرين شــخص يــدعى " زاكيــر " كــان كثيــر ال ــردد عمــى بــبلط " 
أوكــن" س وكــان يك ــب لــــ "آشــور بانيبــال" كــل مــا يحــدث فــي بابــل س  -شــم  -شــمش 

ور ـآشـ أخيو س بالرغم من أن األخير كان مكم ًا بأن يحـيط أخيـو "ورصد كل  حركات 
: و ما يمي ـبانيبال" باألحداث ال ي  ق  في جنوب العراق س حيث ورد في إحد  رحا،م

 ل(2ل "///" إن الممك يعرف بأننا جميعاً وكل ما يصمنا من أخبار أبعثيا أنا 

يقودىا آشوريون لمراقبم  : قيام "آشور بانيبال" بنشر حاميات عحكريم حاسؼاً 
الوض  في عدٍد من المدن الجنوبيم س وكـان قاد يـا فـي ال الـب ي مقـون أوامـرىم منـو 

شم  -وأوروك وغيرىما من المدن الواقعم  حت حمطم "شمش  (3لمثل مدينم"بورحيبا"

                                           

  Pfeiffer, Op.cit., pp.64 ,66; Harper ,Op. cit., p.472 ال                   (5ل
ال حالم أحمد يونس أبميو الجحيش س المرج   26حامي حعيد األحمد س المرج  الحابق س ص 

   ل 62الحابق س ص 
ال فـارس عجيـل جاحـم الخالـد" س المرجـ  الحـابق   414( صباح حميد س المرج  الحابق س ص 2ل

 ل 664ص 
ــم س ويــرجح أن احــم  62( بورحــيبالبرس نمرود(: قــ  عمــى بعــد حــوالي 6ل كــم جنــوب مــدينو الحم

بورحــيبا حــومر" األصــل معنــاه "قــرن البحــر أوحــيف البحــر" س وقــد ورد ذكرىــا فــي النصــوص 
ي يرجــ   اريخيــا إلــى األلــف الثالــث قبــل المــيبلد س وقــد ازدىــرت وا حــعت خــبلل المحـماريم ال ــ

ق لم ( ل عـامر عبـد  215 - 164عصر الممك " نبوخذ نصر الثـاني" بشـكل خـاص حـوالي ل
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أوكن" س حيث بعث أحد المراقبين في بورحيبا بخبر عصيان في المدينـم س ويقحـم  -
" نحن نقـوم بالمراقبـم بكـل وزمبل ه لم يش ركوا فيو س فيو يذكر ما يمي : اليمين بأنو

 ل (1لقوة س حيث عيننا حيدنا الممك" 

اك شاف "آشور بانيبال" لمؤامرات أخيو م  أعدا،و س وخير مثال عمـى  ػاشزًا:ً
ذلك ا صـالو ب حـد  القبا،ـل الجبميـم المعاديـم لـببلد آشـورس حيـث ىنـاك رحـالم عمـى 

ق ل م بعث بيا "  116ة( من ال خار بالم م اآلراميم مؤرخم بحوالي عام شق م لكحر 
يرعمــوررو( الــذ" كــان  يحــكن بــبلد العــرب إلــى أخيــو "بعــل ايطيــر" فــي پيــر أوور" لپ

ير أوور" مؤخرًا من زيارة ألخيو س وذكـر پمدينم أوروك العراقيم س وذلك بعد أن رج  "
أوكــن" إلــى قبيمــم "العموكــاني" ال ــي  -شــم  -بــأن مبعوثــًا أرحــمو ممــك بابــل "شــمش 

س ويـــدل  ـــاري  ىـــذه  (2ل ربطيـــا بـــو عبلقـــات حميمـــم س وكانـــت معاديـــم لآلشـــوريين 
ــد  ــل بع ــيس بطوي ــزمن ل ــين األخــوين قــد ظيــرت طبل،عــو ب ــى أن العــدا  ب الرحــالم عم

ق ل  116صعودىما عمى عرشييما بحيث صارت المنافحم واضحم وجميم في حـنم 
 م ل

 (3لآشور بانيبال" ب رض جزيم غير معمومم عمى ببلد بابلقيام " حادي ػشز:
 س وىو  صرف لم يمق قبواًل عند ممك بابل  والبابميين ل

                                                                                                           

ــي س المرجــ  الحــابق س ص  ــر"  سل عبــود" س المرجــ  الحــابق س ص  244اح الجميم ال ىن
 ( ل6ل412ال صباح حميد س المرج  الحابق س ص  542

                      .Harper,Op.cit., pp.349, 1366;Pfeiffer,Op.cit.,p.64 (5ل
      

 Lidzbarski , M.," Ein Armamaischer Brief aus der zeit (6ل
Assurbanipals" ,ZA 31 (1917) , pp. 193ff .                               

 ل 412صباح حميد المرج الحابق سص ال 64الحابقسصكيروشباوم س المرج   -اي ا كانجيك (5ل



 

  

 

 
                                             وأثره عمى األوضاع في العراق القديم "آشور بانيبال"ممك آشور و"شمش ـ شم ـ أوكن"حاكم بابل الحكم بين األخوينالصراع عمى  

 

6221 

أوكـن" بمـا أثـاره فـي بـبلد بابـل مـن  -شـم  -: لـم يك ـف "شـمش ثاًً ػشز 
 حريض ضد أخيـو ال بـل فكـر وقـرر زيـادة المـوالين لـو ضـده س ولكـن ىـذه المـرة مـ  

طريق إقامم ال حال ات معيا س فضبًل عن رغبـم بعـض البمـدان  القو  الخارجيم س عن
س وذلك بيدف (1لق ل م  125في  أجيخ نار ال  نم بين آشور وبابل في حوالي عام 

االن صال عن ببلد آشور س و حقيق اح قبلل بابل س وإلضعاف قـوة الدولـم اآلشـوريم 
اح عداد ل قـديم العـون  ىال ي كان مموكيا عم - (2لس وفي مقدمم ىذه البمدان عيبلم 

وبعض  -لكل بابمي يشير الحبلح في وجو اآلشوريين س ويرحبون بقاد يا الياربين 
س فضبًل عن (4لواآلراميم والعربيم  (3لالقبا،ل ال ي ا  قت معيا سومنيا : القبا،ل الكمديم

" س وقـد رحـب األميـر المصـر"  (2لومصر (1لوال محطينيين ومممكم ييوذا (5لنال ينيقيي
                                           

 - De Mieroop , P.V., A History of the Ancient Near East ca 3000 (2ل
323 BC , British Library , 2004 , p. 238.                                   

منطقــم الواقعــم غربــي ( عــيبلم : يعنــي ل ــظ عــيبلم "المنطقــم الجبميــم" س وقــد حــكن العيبلميــون ال4ل
مممكم فارس س وشرقي مدينم بابـل س وجنـوبي مممكـم آشـور وميـديا س وكانـت عاصـمم دولـ يم 
 حمى حوس لحوحـم وشـوش( س أمـا عـن أصـل جنحـيم فربمـا مـن أصـل زاجروحـي عيبلمـي  
ولم ينحدروا من أصل حامي أو ىندوأوروبي س وقد ازدىرت مممك يم وام دت إلى الشرق ح ـى 

لــى ال ــرب ح ــى مممكــم بابــل س ومــن الشــمال مر  عــات زاجــروس ل عبــد الحميــد أصــ يان س و  ا 
 ل15-16ال رمضان عبده عمي س المرج  الحابق س ص ص 248زايدسالمرج  الحابقسص

( الكمدانيون لقبا،ل كالدو( : ىم فرعـًا مـن اآلراميـين س ويمثمـوا آخـر الموجـات ال ـي ىـاجرت مـن 6ل
منطقم ال رات األوحط س وكـانوا يطمعـون فـي ضـ اف بـبلد  شبو الجزيرة العربيم س واح قرت في

مــا بــين فيالنيــرين منــذ القــرن الرابــ  عشــر قبــل المــيبلد س وقــد قــاموا ب أحــيس الدولــم الكمديــم 
 615القرن الحاب  والحادس قبل الميبلد ل رمضـان عبـده عمـي س المرجـ  الحـابق س ص ص 

 ل 526س 
                                                              .Pfeiffer,Op.cit.,p.20 (5ل
( ال ينيقيونلالكنعــانيون(: بعــد زوال حــبللم أور الثالثــم ال ــي كانــت آخــر دولــم لمحــومريين فــي 2ل

ــث قلم  العــراق س حيــث ان ــرد الحــاميون بالزعامــم الحياحــيم فيــو س وفــي منصــف األلــف الثال
وريا الشـماليم س وبالكنعـانيين إلـى الحـيل خرجت منيـا ىجـرة أخـر  جـا ت بـاآلموريين إلـى حـ

الحــاحمي فييــا س وقــد أطمــق اليونــانيون عمــى ىــؤال  احــم ال ينيقيــينل محمــد أبــو المحاحــن 
عص ورس معالم  اري  الشرق األدنى القديم من أقدم العصـور إلـى مجـي  االحـكندر س الطبعـم 

ال محمــد  585-518س 546م س ص ص  6686الثانيــم س دار النيضــم العربيــم س بيــروت س 
-12م س ص ص  5668بيومي ميران س ببلد الشام س دار المعرفم الجامعيم س اإلحكندريم س 

ل ولمعرفـــم المزيـــد عـــن ال ينيقيـــين لالكنعـــانيين( راجـــ  : جـــان مازيـــل س  ـــاري  الحضـــارة  86
مد م ال أح 6668البلذقيم س  -ال ينيقيم لالكنعانيم( س  رجمم ربا الخش س دار الحوارس حوريم 
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بحما يك" أمير مدينم حايس بالـدل ا بيـذا ال حـالف ال ألنـو جـا  فـي الوقـت المناحـب 
 ل  (3لالذ" يخدم  حركا و الحربيم ضد اآلشوريين في مصر لطردىم منيا 

أوكن" شعوب القطر البحر" س وكل حكان جنـوب  -شم  -كما ناصرت "شمش 
ر بانيبـال " ذلـك فـي أحـد العـراق س الـذين كـانوا  ـابعين لـببلد آشـور س وقـد ذكـر "آشـو 

ــى  -أيضــًا  -نصوصــو مشــيرًا فيــو  ــم أخيــو وانزعاجــو ل طــور األحــداث عم إلــى خيان
شـم  -" نصبت أخـي الخـا،ن " شـمش الحاحم الحياحيم بيذه الصورة س حيث قال : 

أوكن" الذ"  ربطني بو عبلقم طيبم ممكاً عمى ببلد بابل س وقدمت لو كل ما اح اج  -
لجنـود والعربـات والخيـول والمـدن والحقـول والبحـا ين مـ  حـكانيا إليو في المممكم :ا

جميعاً وضع يا  حت  صرفو س منح و أكثر مما أمر بو أبي س لكنو نحي ىذا العطـف 
س رأي و وقد خطط لمشر س وكان في الظاىر ي كمم كممات طيبـم س وفـي البـاطن يضـمر 

والـذين كـانوا  ـابعين لـي س في قمبو س أمّـا البـابميون المخمصـون لـببلد آشـور س  رالش
فقــد خــدعيم بقــول األكاذيــب س وأرحــميم إلــى نينــو  عمــى وفــق خطــم  نطــو" عمــى 
الخداع س لقد أثار الشكوك عندما أخذ يحألني لالحبلم وال حيم( أثـار "آشـور بانيبـال" 
                                                                                                           

ــي  ــاري ــديم " مصــر والعــراق   فخــر" س دراحــات ف إيــران "  -الــيمن  -حــوريا   -الشــرق الق
 6612رة س و المصريــم  القـاىمـم الثانيـم سمك بـم االنجمخ ارات من الوثا،ق ال اريخيم س الطبعـ

 , Hitti, PH.K., History of Syria , Londonال   655 - 661مس ص ص 
1951 , pp. 79 - 81 .                                                         

( مممكــم ييــوذا : ىــي مممكــم نشــأت بعــد االن صــال الــذ" حــدث فــي مممكــم العبــرانيين إثــر وفــاة 4ل
قل م س و أل ت ىذه المممكم من حـبطي ييـوذا  622النبي "حميمان" عميو الحبلم حوالي عام 

را،يل س وقوضـت ىـذه المممكـم فـي حـوالي عـام وبنيامين س بينما شكمت بقيم األحباط مممكم إح
 ل 651 -651قل م ل ىنر"  سل عبود" س المرج  الحابق س ص ص  281

ال عامر حميمان  666 - 666( رياض عبد الرحمن أمين الدور" س المرج  الحابق س ص ص 2ل
 ل 616م س ص  6682وآخرون س العراق في ال اري  س ب داد س 

ــر شــعبلن كامــل إحــماعيل س ا (6ل ــي العصــور القديمــم س رحــالم ماجحــ ير لغي ــم ف ــات الدولي لعبلق
ال عــارف أحمــد إحــماعيل  246م س ص  6666منشــورة( س كميــم اآلثــار س جامعــم الموصــل س 

 ل 621المخبلفي س المرج  الحابق س ص 
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ممــك بــبلد آشــور س اآلليــم العظيمــم حــاد ي اخ ــارت لــي ىــذا المصــير س ىــد ني إلــى 
دع ني إلى وليمم فاخرة م  ىؤال  البابميين س خمعت عمييم خبلليـا  الحقيقم والعدل س

س وفــي ذكــره لحم ــا  أخيــو "///حمـل الك ــان الزاىيــم س ووضــعت الحمقــات فــي إصــبعيم 
شــم أوكــن" أخــي الخــا،ن نقــض اليمــين  -: " إن "شــمش شــم أوكــن" قــال  -"شــمش 

س بـبلد البحـر مـن  الذ" قطعو لي خطأ س يحرض عميّ حكان أكـد س كمـديا س اآلراميـين
ال ابعين الخاضعين لي س "مانيكاش" ممك عيبلم البلجـإ الـذ" (2لإلى حالمي ي(1لعقبم 

ــوك كــو ي  ــى عــرش عــيبلم س فضــبًل عــن مم ــم س وأجمحــ و عم ــدامي الممكي  محــك بأق
الذين بأمر اإللو آشور أجمحـ يم عمـى عروشـيم س  (5لو مموخا (4لو آمرو (3للجو ي(

                                           

عقبم : ىي مدينم العقبم اآلن ل بشير يوحف فرنحيس س موحوعم المدن والمواقـ  العراقيـم س ( 6ل
 ل 824م س ص  5661الثاني س الطبعم األولى س لندن س الجز  

( باب حالمي ي : يقـ  بـالقرب مـن مدينـم البصـرة الحاليـم ل المرجـ  الحـابق س ن ـس الصـ حم ل 5ل
 ,.Erich , Eوىو عبارة عن مينا  عمى رأس الخميخ العربي عند مم قى نير دجمم وال رات ل 

and Brun, M., Rellexikon der Assyriology , Vol , I , Berlin, 
1932,p.330.                                                                        

عيبلمي س وقد أقام في الجز  األوحط  -( جو يلكو ي( : الجو يون شعب جبمي من أصل زاجرو2ل
ل م س وقضـوا من مر  عات زاجـروس س وانـدفعوا إلـى بـبلد النيـرين فـي نيايـم األلـف الثالـث ق 

 ل  216عمى األحرة األكديم ل عبد الحميد زايد س المرج  الحابق س ص 
آمرولآمورو( : يمثل اآلموريون الموجم الحاميم األولى ال ي قدمت إلـى بـبلد الشـام لحـوريم  (4ل

بمعناىـا الواحــ ( مــن شــبو الجزيــرة العربيــم س وال ـي انطمقــت منيــا ىجــرات ضــخمم  ــدفقت فــي 
شقت طريقيا إلـى األراضـي الخصـبم س وكـان ي صـل بـين الموجـم وال ـي  مييـا موجات م  ابعم 

 ,Winkler,H., History of Babylonia Assyriaف ـرة  قـدر بحـوالي ألـف عـام ل 
New york,1907,p.p.18 - 22 ; Montgomery, J., Arabia and Bible, 

Philadelphia, 1934, p. 21 .                                                     
 ـــــو" بمعنـــــى ال ـــــرب  -شـــــرق احـــــم"مارلمـــــق عمـــــييم جيـــــرانيم الحـــــومريون فـــــي اوقـــــد أط

Kramer,S.N.,The Sumerian,Chicago, 1970 , pp.284-287 .            
( مموخا:كـان الـبعض يع قــد فـي البدايــم أنيـا  قـ  فــي واد" الحـند س و شــمل بموخحـ ان وشــرقي 2ل

ات الحديثم حدد يا بأنيـا ىـي المنطقـم ال ـي  قـ  مـا بـين عمـان ومقابـل مكران ال إال أن الدراح
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وبابـل  (1لضد" س وربطوا قوا يم بو س كما أغمـق أبـواب حـبار كل ىؤال  أعمنوا العدا 
س وىكذا كحـر رابطـم األخـوة س وصـعد مقـا موه عمـى أحـوار المـدن س ووضـعيم أمـامي 

" ذلـك األخ غيـر المخمـص لـي " شـمش ل ونص آخر جـا  فيـو :  (2ل في حالم حرب"
مكـم دمشـق شم أوكن" الذ" لم يح ظ معاىـد ي وجعـل حـكان بابـل وكمـديا وآراملمم -

ل والجـدير بالـذكر أنـو لـو  (3ل ني"ـاآلراميم(س وحاحل البحر خدمي وأ باعي ير دون عـ
قدر لكل  مـك الشـعوب أن  بـادر بـاليجوم فـي وقـت واحـد ل حطمـت الدولـم اآلشـوريم 

 شر  حطيم ل 

كما ورد في نص آخر يخاطـب فيـو "آشـور بانيبـال " أحـد الحكـام الـذين حـاول 
إننــي محــرور جــداً  ///" إلــى حــاكم ير عمــييم مــا يمــي : شــم أوكــن" ال ــأث -"شــمش 

أخـي وىــو لــيس  ///والــذ" يبـدو لــي  ///إلرحـالك خطابــاً للـي( و مــك كممـا ي القويــم 
أوكـن ( س لقـد  حـدث إليـك س وكـل مـا قالـو قـد حـمع و  -شم  -" شمش" ل ///بأخي 
الــذ"  كبلمــو ىــرا  فــبل  صــدقو س وأنــا أقحــم بعشــور ومــردوك إنــو يــدرك الشــي  ///

                                                                                                           

ــاري   ــي س   ــده عم ــم ل رمضــان عب ــرة العربي ــى الحــاحل الشــرقي لشــبو الجزي ــم البحــرين عم دول
الشــرق األدنــى القــديم منــذ فجــر ال ــاري  ح ــى مجــي  االحــكندر األكبــرس الجــز  الثالــث " دول 

الــيمن " س الطبعــم األولــى س دار نيضــم الشــرق س  - شــبو الجزيــرة العربيــم -الخمــيخ العربــي 
 ل 12م س ص  5666القاىرة س 

كـم جنـوب غـرب  42( حبارلأبو حبم(:  ـل أثـر" يقـ  قـي ناحيـم اليوحـ يم عمـى محـافم حـوالي 6ل
ب داد س وكانت حبار إحد  المدن ال ي أنش،ت قبـل الطوفـان س ممـا يـدل عمـى أنيـا ذات  ـاري  

انـت ذات شـأن كبيـر خـبلل العيـدين الحـومر" والبـابمي ل بشـير يوحـف قديم جدًا س كمـا أنيـا ك
 ل 21 - 12فرنحيس س المرج  الحابق سالجز  األول س ص ص 

                                           . Lucenbill, Op.cit., pp. 300 - 302 (5ل
                        . Parpola,S and Watanabe,K, Op.cit., XXXI-XXXII (2ل
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نمـا ىـو مخـادع س حـي طي  ي حدث عنو ليظير من كبلمـو( أنـو يوصـي لبـالخير( س وا 
 ةاحم البابميين بالعار س وبالنحـبم لـي أنـا ال أحـم  إلـى ذلـك بحـبب إححاحـي بـاألخو 

أكثـر  ///س وال ي اح عد يا س وقد أكدت  مك لـك /// جاىك س وعبلق ك م  اآلشوريين 
ى أكاذيبــو س وا ال حــوف  شــوه حــمع ك المجيــدة قــي منــو س وعميــك أال  حــ م  أبــداً إلــ

نظــر" س ونظــر الــببلد المجــاورة س وحــوف ل كــون( آثمــاً بحــق اآلليــم س وىنــاك شــي  
آخر أعرفو وىـو أنـك يجـب أن   يـم جيـداً س وأن  قـول لن حـك لالحـظ جيـداً( إننـا قـد 

أصبح  ///فبل  أخذ مكانك بجوار عدونا  ///ثرنا ضده س وفرضنا عميو ضريبم باىظم 
نقد المعاىدة ال ي وقعيا باحم اآلليم س الحظ جيداً أنـا أك ـب  ///جامعاً لمضرا،ب منك

إليك ال  ورط ن حك معو س دعني أعمق حـريعاً عمـى خطـابي ضـد ىـذا ال ـاب  الخـا،ن 
 ل  (1ل" ///أوكن" الذ" لعن و اآلليم  -شم  -الم،يم "شمش 

ابل أن يجروا لو طقس أوكن" من كينم ب -شم  -: طمب " شمش ثالث ػشز
س أ" بيان الحمام الذ"  جر" فيـو إقامـم الصـموات  (2ل"بيت أمكي"لالمحبح المقدس( 

المخ م ــم إلــى اآلليــم فــي حمــام ممكــي لحمايــم الممــك مــن الشــرور ال ــي  يــدده فــي 
ال أصبح كبش فـدا  س  مناحبات معينم س وكان عمى الممك أن يؤد" دور الطمحم س وا 

 م  س وعميو أن يصوم من وقت آلخر س وأن يحمق لحي و س وقـد ولحقت بو آثام المج
ــوك فقــط  ــى المم ــًا صــريحًا ب مــرده (3لكــان ىــذا الطقــس قاصــرًا عم ــك إعبلن س وكــان ذل

                                           

           . Robert , H., State of Assyria ,New Haven,1935,pp. 70-71 (6ل
 ل 26 - 28( حامي حعيد األحمد س المرج  الحابق س ص ص 5ل
( أحمــد عبــد الــرحمن عابــد بــن محمــد ححــان س ال ــأل " دراحــم فــي المضــمون الــديني وأثــره فــي 2ل

د النيــرين س رحــالم ماجحــ يرلغير منشــورة( س المعيــد الحيــاة الحياحــيم واالج ماعيــم فــي بــبل
ال ولممزيـد  686م س ص  5666العالي لحضارات الشـرق األدنـى القـديم س جامعـم الزقـازيق س 
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وان صــالو س فكــان ىــذا اإلجــرا  مــن أىــم األحــباب ال ــي دفعــت "آشــور بانيبــال" إلــى 
 ر ل ال خمص من أخيو س حيث كان بمثابم القشم ال ي قحمت ظير البعي

 

 الصدام ادلسلح بني األخٌْي ّسقْط بابل : ●
أوكـن" س إال أنـو لـم  كـن لـد  "آشـور  -شـم  -بالرغم من كل ما فعمو "شمش 

بانيبــال " أيــم نيــم لمواجي ــو فــي حــرب يمكــن أن  جــر الــببلد إلــى كــوارث و ــدمير ال 
لـك س  عرف ليا نيايمس فقرر حل المشكمم بينيما بالطرق الحمميم س لعمو ي مـح فـي ذ

فأرحل رحالم موجيم منو إلى الشعب البـابمي يحـذرىم فييـا وينصـحيم بعـدم االنقيـاد 
 ورا  أخيو أو أ باعو فيما يريدون  حقيقو س حيث ورد فييا : 

" أمــا  مــك الكممــات الجوفــا  ال ــي أحــمعكم إياىــا ذلــك األخ العــاق س فقــد بم ــت 
ال  صــ وا ح ــى ولــو ///هكميــا محــامعي س وىــي ليحــت إال ريحــاً ذاىبــم س فــبل  صــدقو 

لحظــم واحــدة ألكاذيبــو س وال  مطخــوا احــمكم المجيــد الناصــ  أمــامي وأمــام كــل العــالم 
 ل  (1لبال بار س وال  جعموا أن حكم آثمين بحق المعبودات المقدحم"

لـى  -شـم  -كما قام ب وجيو رحالم أخر  لــ "شـمش  أوكـن"  بشـكل خـاص س وا 
حـاق اليزيمـم بيـم إن فكـروا ب ثـارة ال مـرد ضـده س البابميين بشكل عام ييـدد فييـا ب ل

مما يدل عمى أن بوادر ال مرد البابميـم بـدأت  ظيـر بشـكل مباشـر س وذلـك مـن خـبلل 
                                                                                                           

راجــ  : عــامر حــميمان س "اك شــاف مدينــم  ربيصــو اآلشــوريم" س مجمــم آداب الرافــدين س كميــم 
 ل 25 - 62م(س ص ص  6616ل 5اآلداب س جامعم الموصل س العدد 

   , Waterman, L ., Royal Correspondence of the Assyrian Empire (6ل
Michigan , 1929 , p. 209 ;                                                         

 ل 662رياض عبد الرحمن أمين الدور" س المرج  الحابق س ص   
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إبـل " حـي طي احـم البـابميين بالعـار"  -بـاني  -" إن "آشور قول "آشور بانيبال " : 
 ل  (1ل

أخيو عمـى ال نحـي فربما  شير ىذه الرحا،ل إلى محاولم "آشور بانيبال" إجبار 
عــن فكــرة مواجي ــو عحــكريًا س وحــل المشــكمم بصــورة حــمميم س حيــث وصــف كممــات 

ــل س ونصــحيم بعــدم حــماعي ــو بكونيــا أكاذيــب وأقاوي س وأال ينحــاقوا ورا  ىــذه  اأخي
ن فعمــوا ذلــك فحــوف يمحقيــم الخــز" والعــار س وحــينالوا المعنــم والعقــاب  الخيانــم س وا 

 واإلثم من قبل اآلليم ل 

أن الجواحيس الـذين زرعيـم "آشـور بانيبـال" فـي القصـر  -أيضًا -ي ضح  كما
أوكـن" س كمـا  -شـم  -الممكي البـابمي كـانوا عمـى درايـم  امـم بكـل  حركـات " شـمش 

حاول من خبلل ىـذه الرحـا،ل حـث البـابميين عمـى ال خمـي عـن أخيـو و ركـو وحيـدًا س 
الحمول الحـمميم عنـدما يـر  ليحيل القضا  عميو س أو ربما كأداة ض ط عميو لقبول 

 خمــييم عنــو س ولكــن يبــدوا أن البــابميين رفضــوا دعو ــو س وقــرروا الوقــوف فــي صــف 
أوكـن " س فوجـو ليـم "آشـور بانيبـال" الرحـالم الحـابقم ال ـي  حمـل  -شـم  -"شمش 

" إن آشـور بانيبـال " حـي طي احـم البـابميين   حذيرًا شـديد الميجـم وال ـي قـال فييـا :
   ل (2لبالعار"

وعمــى الــرغم  مــن كــل مــا فعمــو " آشــور بانيبــال" مــن أجــل  بلفــي الوقــوع س أو 
مواجيم أخيو في حرب أىميم س إال أن ذلك لم يجِد ن عًا  جاه أخيو الـذ" قـرر إعـبلن 
ثور و والجير بيا س ورفضـو لحكـم أخيـو س وبعـد أن  أكد"آشـور بانيبـال " أن الصـدام 

                                           

 ; Lucenbill, Op.cit., pp. 300 - 303 ; Pfeiffer, Op.cit., p.81 (5ل
Harper,Op.cit., p.301.                                                          

                                             .Lucenbill, Op.cit., pp. 300 - 303 (6ل
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قبـل  (1لبالذىاب إلى أحد العرافين ليأخذ لو ال ـأل ال عمي م  أخيو ال فرار منو س بادر 
لمـا ليـا  -القيام بأ" عمل حربي ضده س وىي عادة حار عمييا مموك العـراق القـديم 

وقد ورد في نص يعـود لعصـره بخصـوص ىـذا األمـر مـا  -من أىميم خاصم عندىم 
إلـى ذلـك  "يمي : أن أحد العرافين رأ  في المنام ك ابم عمى حطح القمر جا  فييا : 

الذ" دبر الشر ضد " آشور بانيبال" س وأثار العدا  عميو س حينزل عميـو المـوت مـن 
خــبلل الخنجــر الحديــد القــاط  س والنــار المم يبــم س والجــوع و  شــي وبــا  الطــاعون س 
حأجعل حيا و  شرف عمى النيايم س وىـذه األمـور أخبرنـي بيـا العـراف س وأنـو مصـ  

 ل  (2ل د""إلى كممملاإللو( " حين " حي

س  (3لق لم بـدأت الحـرب بـين الطـرفين بصـورة مباشـرة  125وفي حـوالي عـام 
أوكن" في صراعو ضد أخيو في البدايـم احـ مرار البـابميين -شم  -وقد حاعد "شمش

فـي رفضــيم لمخضــوع لآلشــوريين س والعــدا  بــين الــدول ين القــوي ين عــيبلم وآشــور س 
فــي المراحــل  روالبــابميين لمقيــام بــدور كبيــ واحــ خدام العيبلميــين لكــل مــن الكمــدانيين

األولى لمحرب س ووقوف المصريين فـي وجـو ال وحـ  اآلشـور" فـي الشـام  و أييـدىم 
ــاطق  ــذمر حــكان ىــذه المن ــى   ــاطق الحــوريم وال محــطينيم ضــده س باإلضــافم إل لممن

                                           
اه الـــ كين ( نصـــوص ال ـــأل :  عـــود نصـــوص ال ـــأل إلـــى العصـــر البـــابمي القـــديم س وال ـــأل معنـــ5ل

لال نبــؤ(س وينقحــم الــ كين فــي نصــوص ال ــأل عنــد العــراقيين القــدما  إلــى قحــمين: قحــم ي بــ  
الممك وكبار رجال الدولم والموظ ين س وقحم ي ب  عامم الشعب س وقـد كـان لم نبـؤ فا،ـدة كبيـرة 

حـم في المع قد العراقي القديمس  مثل في دف  الخطر الم وقـ  أو ال حـذير منـو عـن طريـق ممار 
 416طقوس دينيم معينم ل أحمد عبد الرحمن عابدين محمد ححـان س المرجـ  الحـابق س ص 

 ل
                                                        ; Lucenbill, Op.cit., p. 302 (6ل
 ل  665رياض عبد الرحمن أمين الدور" س المرج  الحابق س ص   
 ,"Dubberstein,W.,"Assyrian- Babylonian chronology 669 - 612 BC (5ل

JNES 3 (1944), p. 39 .                                                          
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 مقا،يًا من طاب  العنـف وال عـالي عنـد اآلشـوريين س ورغبـم مممكـم آشـور فـي إجبـار 
راب الصحار" والبواد" القريبم منيـا عمـى الطاعـم س و مـرد ىـؤال  األخـار  عمييـا أع

بـــالرغم مـــن قمـــم إمكانـــا يم س ىـــذا باإلضـــافم إلـــى اضـــطراب األوضـــاع فـــي األطـــراف 
الشماليم آلشـورس وفـي آحـيا الصـ ر  س ن يجـم لمنزعـات االحـ قبلليم فييـاس وخشـونم 

 ل    (1لديدة عمييا طباع حكان جباليا س ونزول ىجرات ىندوآريم ج

س وىـي العـدو (2لوقد كانت عيبلم ورا  معظم ما كـان يحـدث مـن فـ ن ومشـاكل 
الحقيقي واألول لببلد آشور عمى مر العصـور ال اريخيـم فـي العـراق القـديم س خاصـم 

أ"  -س فمنذ أواخر القرن العاشر قبـل المـيبلد  (3لخبلل العصور اآلشوريم الم واليم 
وح ــى نيايــم المممكــم اآلشــوريم فــي أواخــر  -شــور" الحــديث منــذ بدايــم العصــر اآل

القرن الحاب  قبل الميبلد   يـرت األوضـاع فـي العـراق القـديم س ووصـمت بـبلد آشـور 
إلــى قــوة مجــدىا الحياحــي والحربــي س وازدىــرت حضــار يا س وام ــد ن وذىــا س وغــدت 

قـديم مـن مصـر اإلمبراطوريم اآلشـوريم الحديثـم  ضـم معظـم بمـدان الشـرق األدنـى ال
غربــًا وح ــى بــبلد عــيبلم شــرقًا س ومــن حــواحل البحــر الم وحــط شــمااًل وح ــى حــواحل 
الخميخ العربي جنوبًا س ولم يكـن ب مكـان حـكان المـدن العيبلميـم مواجيـم قـوة الدولـم 
اآلشــوريم الم عاظمــم س فكــانوا ي بعــون األحــموب ن حــو الــذ" ا بعــوه مــن قبــل س وىــو 

بل الداخميم س و حريض المدن البابميم ضد الحكـم اآلشـور" ال دخل في ش،ون ببلد با
س واح مالم بعض المدن والقبا،ل وحثيا عمى ال مرد ونبـذ الحـيطرة اآلشـوريم س حيـث 
اح  اد حكام عيبلم من حقيقم ا صاليم الوثيـق مـ  بـبلد بابـل س وعـدم وجـود حـواجز 

طبيع يـا س وطبيعـم أو موان   قـف أمـام  ـدخميم فـي شـ،ونيا س فمـن خـبلل معـرف يم ل
                                           

 ل 165( عبد العزيز صالح س المرج  الحابق س ص 6ل
 ل 664( عامر حميمان س" منطقم الموصل في النصف األول من األلف األول قبل الميبلدس ص 5ل
 ل 616اكز س عظمم بابل س ص ( ىار" ح2ل
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حكانيا نجحوا في اح مالم بعـض القبا،ـل والمـدن البابميـم س الحـيما  مـك الواقعـم فـي 
المناطق الحدوديم س فقدموا ليا المحاعدات الماديـم والعحـكريم س ووفـروا ليـا الممجـأ 

س حيث قام "خوبان نوكاش"لممانيكاش( ممك عيبلم باح قبال وفد  (1لفي حالم ال شل 
أوكــن" الــذ" وصــل طالبــًا محــاعد و س جالبــًا معــو اليــدايا س وال ــي  -شــم  -"شــمش 

نع يا "آشور بانيبال" بالرشوة س وقد اح جاب الممـك العيبلمـي لمطمـب س وأرحـل قوا ـو 
 حت قيادة "أونداشي بن  يومان " س ومعيا فصا،ل من بعض القبا،ل األخـر  والخـدم 

إلضافم إلى " إ  امي و" قا،د رماة القـوس ارو" س باـم " زازاز" و " بـادة رؤحا،يـ حت قي
س حيث أن محاعدة "خوبان نوكـاش" لـــ "شـمش  (2لو "ناشو" قا،د الجيوش العيبلميم 

أوكــن " كانــت أول إشــارة لمعــدا  ضــد اآلشــوريين منــذ أن حــاعده " آشــور  -شــم  -
ال ولـذلك جيـز الممـك اآلشـور" " آشـور  (3لبانيبال " في الحصول عمى عـرش عـيبلم 

ق ل م س و مت الحيطرة  122يبال " حممم حربيم قويم ضد عيبلم في حوالي عام بان
س و ـم وضـعيما  حـت حكـم أحـد  (4لعمى العاصم ين ال وأمين " مـداك و" و " حوحـم" 

ال وبـذلك لـم  ـ مكن عـيبلم مـن  قـديم المحـاعدة لـببلد  (5لاألمرا  المـوالين لآلشـوريين
 بابلل 

                                           

( عامر حميمان س "ببلد عيبلم وعبلق يـا بـالعراق القـديم" س مجمـم آداب الرافـدين س كميـم اآلداب س 6ل
 ل612م( س ص  6686ل64جامعم الموصلس العدد

                       .Luckenbill, Op.cit., p. 867 ; Harper.,Op.cit., p. 130 (5ل
ال حامي حعيد األحمد س ببلد بابل  حت  622 - 625مم آشور س ص ص ز س عظك( ىار" حا2ل

 ل 14الحكم اآلشور" س ص 
 مثل مداك و العاصمم الشماليم لببلد عيبلمس و مثل حوحم العاصمم  :لحوس(( مداك و وحوحم4ل

 ل 656الجنوبيم لمببلد ن حيا ل رياض عبد الرحمن أمين الدور" س المرج  الحابق س ص 
ال  221س عبــد المــنعم أبــو بكــر س المرجــ  الحــابق س  615ز س عظمــم بابــل س ص ( ىــار" حــاك2ل

 ل 8م س ص  6816جميل أفند" نخمم المدور س  اري  بابل وآشور س بيروت س 
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قــام بــو ضــد أخيــو ىــو قيامــو ب مــق  أوكــن" فــأول عمــل -شــم  -أمــا "شــمش 
بدايات المدن الدينيم وىي : حبار س بابل س وبورحيبا س لكي يمن  أخاه من الوصـول 
إلييا س و قديم أضاحيو في مزارا يا س كما وض  حراحم مشددة عمييا لصد أ" ىجوم 

 ل(1لآشور" مح مل 

ل أوكــن" فــي البدايــم فــي الحــيطرة عمــى مــدن شــما -شــم  -وقــد نجــح "شــمش 
جنـوب  (2لبابـل ل  ـرة مؤق ـم س فقـد أرحـل فـي بدايـم الحـرب قوا ـًا إلـى منـاطق األىـوار

العراق ال لمحيطرة عمييا س ومن  أ"   م ل ممكن لمقوات اآلشوريم إلـى  مـك المنـاطق 
س حيث بعث قا،دًا يدعى " نابو شوم " برحالم إلـى الممـك " آشـور بانيبـال" ذكـر فييـا 

ن " إلـى منطق ـي  بر ـو واألىـوار س وىجومـو عمـى أوك-شم  -وصول جنود " شمش 
أوكن" س وق مو أربعم منيم س وأحره  حعم حـوف يرحـميم إلـى  -شم  -قوات "شمش 

س وقد قامت القوات البابميم ب خريب بر ـو ـــــ ال ـي ربمـا  (3لالممك اآلشور" في نينو  
 -شـم  -ش كانت قمعم آشوريم ليحت ببعيـدة عـن منطقـم األىـوار ــــ س ثـم قـاد "شـم

                                           

                        ;Luckenbill, Op.cit., p.789 ; Streck, Op.cit.,II,p.30(6ل
 ل 62ابق س ص س المرج  الح مكير شباو  -اي ا كانجيك       

ــرد" والقصــب س وأىــم حيوانا يــا الجــاموس 5ل ــم بأحراشــيا مــن الب ــز ىــذه المنطق ( األىــوار :   مي
س وأىــم  5كــم 6266والخنزيــر البــر" واألحــماك والطيــور البرما،يــم س و بمــ  محــاح يا حــوالي 

ب أقحاميا : األىوار الشرقيم في منطقم دجممس والوحطى في ال ـرات األوحـطس والجنوبيـم و صـ
 ل 21فييا مياه نير ال رات ل محمد الشحات شاىين س المرج  الحابق س 

                             .Pfeiffer, Op.cit., p.22 ; Harper,Op.cit., p.259 (2ل
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س بعـد أن دحـر القـوات المشـ ركم  (1ل " اـأوكن" جيوشو بن حـو س وحاصـر مدينـم "كوثـ
س ثم اصـطدمت القـوات البابميـم واآلشـوريم (2لمن اآلشوريين ومؤيدييم من أىل كوثا 

مرة أخر  م  قوات العديد من المدن الواقعم في شمال ببلد بابل مثل مدينم كارنركال 
 ل  (3لن "أببل" حاكم مدينم أرايخم س وبيت حامم س وم  اب

كما شيدت مدينم حبار وضواحييا معارك عني م بين الطـرفين س حيـث ورد مـا 
يشــير إلــى اح  حــار " آشــور بانيبــال" مــن اإللــو " شــمش "لشــماش( فيمــا إذا كــان " 

أوكن" حيح حمم في النيايـم س و حـ طي  الجيـوش اآلشـوريم عبـور  -شم  -شمش 
ابـــل س ممـــا يـــدل عمـــى أن الجيشـــين البـــابمي واآلشـــور" كانـــا نيـــر ال ـــرات ودخـــول ب

ي طاحنان في منطقم حبار س وفي النيايم اح طاع اآلشوريون االح يبل  عمى مدينم 
حبار س وانقطعت بذلك المواصبلت بين عيبلم وبابل س ثـم  قـدمت الجيـوش اآلشـوريم 

 ل(4لل مق الطريق بين بابل و بورحيبا 

بـل فـي بدايـم الحـرب ىجمـات محـ مرة مـن القبا،ـل كما شيدت منطقم جنوب با
مثـل  -المخمصـم آلشـور  -القاطنم حول المدن البابميم س فصارت العديد من المـدن 

أور وغيرىــا ىــدفًا ليجمــات ىــذه القبا،ــل س فأرحــموا إلــى "آشــور بانيبــال " يطمبــوا منــو 
المحـاعدة  المحاعدات وال عزيزات س فيناك رحالم من مدينم أور يطمـب فييـا المرحـل

                                           

 -( كوثا ل  ل إبراىيم(:مدينم حومريم قديمـم فـي جنـوب العـراق س  قـ  حاليـًا فـي محافظـم بابـل 6ل
عمــى الجانــب الشــرقي لنيــر ال ــرات شــمال  -ميــل مــن شــماليا الشــرقي  52والي عمــى بعــد حــ

 ل 616مدينم نيبور ل بشير يوحف فرنحيس س المرج  الحابق س ص 
 ل 14( حامي حعيد األحمد س المرج  الحابق س ص 5ل
                                                           .Pfeiffer, Op.cit., p.21 (2ل
                            .Harper, Op. cit., p.326; Pfeiffer, Op.cit., p.21 (4ل
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من الممك اآلشور" لحمايم معابد المدينم مخافم من وقـوع كنوزىـا فـي يـد األعـدا  س 
" أمــا بالنحــبم لقبيمــم الكوراحــيممو" فقــد كــان مــوق يم معنــا س لقــد حيــث ورد فييــا : 

 ///دو ـ حرك العدو ضدنا س ولم يـأت أ" أحـد لمحـاعد يم س فخطبـوا اآلن صـداقم العـ
س ممـا يـدل (1ل كل شي  اآلن مخـرب " ///آلن( صارت عدوة  و لاـ  الكوراحيممـفجمي

عمــى كثــرة الــدمار الــذ" حــل بــالببلد ل إال أن "آشــور بانيبــال " أرحــل إلــييم الجيــوش 
وال عزيزات سوأصدر أوامره إلى حكام المدن المجاورة المواليم لو بمحاعد يم لمواجيم 

 ل (2لىذا الخطر

مـن قبـل مؤيديـو فـي بابـل س حيـث ورد وقد أصيب "آشور بانيبال " بخيبم أمـل 
في بعـض النصـوص مـا يـدل عمـى لومـو ليـم عمـى  قصـيرىم فـي حربـو ضـد أخيـو س 
طالبًا مـنيم المحافظـم عمـى أمـبلك المدينـم س وا خـاذ خطـوة فعالـم ضـد أخيـو س حيـث 

" وعنـدما نـر  ىـذا ليحـدث( لمـاذا لـم  ق مـوا الـذين كـان الواجـب قـ ميم س يقول ليم : 
: "  س ثم يخبـرىم بأنـومى أول،ك الذين كان من الواجب القبض عمييم " لو( القبض ع

أوكــن" محاصــراً فــي المدينــم س وعمــييم ىــم واجــب  -شــم  -ال بــد وأن يكــون "شــمش 
ــل( ــم لباب ــد المدين ــى معاب ــك " آشــور  (3ل " المحافظــم عم ــى لحــان المم ــا ورد عم س كم

كـرب ال ـي ىـو فييـا بحـبب بانيبال" في إحد  حوليا و ما يشير إلى حالـم الضـيق وال
" لمـاذا كــل ذلـك المـرض وألـم القمـب والضـيق واليــبلك ىـذه األحـداث س حيـث يقـول : 

ــذ" يكبمنــي ع العــداوة فــي الــببلد س والنــزاع فــي البيــت ال ي ــادر جــانبي س الشــ ب  ال
وكممات الشر  حاك ضد" باح مرار س ضيق القمب وألم الجحـد قـد غيـر شـكمي ال لـذا 

                                           

                          .Harper, Op. cit., p.1241; Pfeiffer, Op.cit., p.18 (6ل
                                                    .Pfeiffer, Op.cit.,pp.67 - 68 (5ل
                                                                           .Ibid., p. 25 (2ل
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أنوح إني حزين لغير حعيد( في يوم إلو المدينم وفي أيام العيد قضيت أيامي أندب و 
الــديني س فــالموت يجعــل منــي نيايــم  حــط مــن قــدر" س فــأجمس بكــرب ومحنــم وانــدب 

 ل (1ل" ///بالنيار والميل 

وبيذا يمكن القـول بـأن "آشـور بانيبـال " لـم يكـن ينـو"  ـدمير بابـل س بـل كـان 
 مرد أخيـو وثور ـو قبـل دخوليـا عنـوة ل كمـا  ي كر في العثور عمى أ" وحيمم إلنيا 

 يدل عمى حالم عدم الرضا من قبمو بالوض  الراىن ل  

ولما لم   مـح ىـذه المحـاوالت س فقـد احـ مرت اليجمـات اآلشـوريم عمـى مدينـم 
ق ل م س أ"  126ال فينـاك وثيقـم  عـود لحـوالي عـام  (2لبابل لمدة حن ين م  الي ين 
أوكن"  شير إلى أن حصار بابل  -شم  -حكم " شمش من الحنم الثامنم عشرة من 

كان في بداي و س ووثيقم أخر  من الحنم العشرين مـن حكمـو  شـير إلـى أن بابـل ال 
أوكن" في أحد نصوصو مـا حـل بـو  -شم  - زال  حت الحصارس وقد وصف "شمش 

ــول :  ــأس س كن يجــم لخحــار و الحــرب س حيــث يق " أنــوح مثــل خــبلل الحصــار مــن ي
ليبًل ونياراً س أنوح عمى ن حي وأبكي بكل مـرارة س الـدموع  نطمـق مجبـرة مـن  الحمامم
أوكـن"  -شـم  -ل مما يدل عمى حالم اليأس ال ي وصـل إلييـا " شـمش  (3لعيوني " 

و س و م ـف ـخبلل المرحمم األخيرة من الحرب س فقد ىجر ـو جيوشـو س وحوصـرت قمع ـ
 ييا الضيق والكرب ل الجيوش اآلشوريم حول مدينم بابل ال ي خيم عم

                                           

                                                        .Luckenbill, Op.cit., p.984 (6ل
لمـنعم أبـو بكـر س المرجـ  الحـابق س ا دال عبـ 18( حامي حعيد األحمد س المرجـ  الحـابق س ص 5ل

 ل 221ص 
 ل 18( حامي حعيد األحمد س المرج  الحابق س ص 2ل
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 -شــم  -وعنــدما أحكــم "آشــور بانيبــال" الحصــار عمــى بابــل س وشــعر "شــمش 
أوكن" بأن خحار و الحرب وشيكم بحث لو عن مخرج ينقذه مما وق  فيو ال فمجأ إلى 

س حيـث  (1لطمب المحاعدة من القبا،ل العربيم عن طريق  حريضيم ضـد اآلشـوريين 
ارات عمـــى الحاميـــات اآلشـــوريم فـــي حـــوريا احـــ  ل انشـــ ال ىـــذه القبا،ـــل بشـــن غـــ

وفمحطين س لعميا   مكن من محاعد و فـي فـك ىـذا الحصـار المضـروب عمـى مدينـم 
بابل ال إال أن محاوالت ممك العرب " او ب  " بـا ت بال شـل س عمـى الـرغم مـن إرحـالو 
قــوات مقا مــو بقيــادة عــدد مــن قاد ــو الــذين كــان عمــى رأحــيم القا،ــدان: "عــامو" و " 

" س حيث ورد في أحد النصـوص عـن ذلـك مـا يمـي :  (2لا ي " أبنا  القا،د " ير""  ابي
الذ" أعطى قوا و الحربيم إلى "ابيا ي" لو( "عامو" ابني " ير"" س وأمرىم برحـول  ///

ــن" -شــم  -خــاص أن يحــاعدوا أخــي الشــرير "شــمش ــدحر يم الجيــوش  (3لأ وك س ف
بل س ثم غادروىا لنقص المؤن وال ـذا  اآلشوريم س وىرب من نجا منيم إلى مدينم با

فييا س مما يدل عمى أن بابل قاحت نقصـًا فـي الطعـام منـذ بدايـم الحـرب س ثـم  مكـن 
ور بانيبــال " طالبــًا منــو ـولجــأ بعــد ذلــك إلــى " آشــ  (4لالقا،ــد " أبيــا ي " مــن اليــرب س

وامـر و بعـاً أل  ///: " الع و والحماح س فقد ورد في أحـد النصـوص عـن ذلـك مـا يمـي 
                                           

 ل 662( رياض عبد الرحمن أمين الدور" س المرج  الحابق س ص 6ل
( نبيل نور الـدين ححـين محمـد الطـا،ي س الحمـبلت العحـكريم اآلشـوريم "دوافعيـا ون ا،جيـا فـي 5ل

رة " س رحـــالم دك ـــوراه لغيـــر منشـــورة( س كميـــم اآلداب س ضـــو  النصـــوص المحـــماريم المنشـــو 
 ل 25م س ص  5661جامعم الموصل س 

                                                ; Leo Oppenhim,Op.cit., p. 298 (2ل
عبد المعطي بن محمد عبد المعطي حمحم س العبلقات بين شـمال شـبو الجزيـرة العربيـم وبـبلد   

  ل 612م س ص  5661الطبعم األولى س اي راك لمطباعم والنشرس القاىرةس  الرافدين س
                       .Luckenbill, Op.cit., p.821; Streck, Op.cit.,II,p.68 (4ل
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الوحي آلشور وعش ارلأنا دعيت ( جيشي وىزم و في معارك دمويم موقعاً بـو ىـزا،م 
وفــي ىــذه المعــارك أنــا حطمــت كــل قــاطني عريبــو  ///ال  عــد وال  حصــى ل وربحــت( 

لببلد العرب( الذين ثاروا معو س ولكن ىو ن حو قد ىرب من األحمحم الرىيبم آلشور 
س   (1ل " ///ن في الخيام ال ي يعيشون فييا وأحرقـت إلى منطقم بعيدة س وأشعموا النيرا

 -وفق وجيـم النظـر اآلشـوريم  -ولم يكن نقض المعاىدة م  الممك اآلشور" يعني 
مجــرد إنيــا  لمــوال  الحياحــي ال بــل  خميــًا عــن الواجبــات ال ــي أقحــموا عمــى  أدي يــا 

مـر عمـبًل لآلليم ال ي حضـرت المعاىـدة س وشـيدت عمـى ىـذا القحـم ال وبـذلك عـد األ
بص  و مكم ـًا مـن  -مضادًا لنظام إليي لمكون س ورأ  الممك اآلشور" أن من واجبو 

ــم ىــذا النظــام الكــوني كمــا كــان يع قــد  ــم  -اآلليــم بحماي ــب اآلليــم بمعاقب ــذ طم  ن ي
محببي الشر س وقد ن ذ ذلك بشدة   وق ال صور س حيث ربط أحد مموك العرب الذين 

وجعمــو يحــرس مــ  دب وكمــب إحــد  بوابــات الحــور   مــردوا عميــو بحبــل فــي عنقــو س
ــار الكــون " س كمــا كمــف  ــت احــم " مــدخل اخ ب ــداخمي فــي مدينــم نينــو  ال ــي حمم ال
ــل آخــرين مــنيم  ــا  القصــور الممكيــم س وق  ــي مشــاري  بن ــال الحــخرة ف آخــرين بأعم

 -أيضـاً -ل كما أمر بقرن زعـيم آخـر مـن زعمـا  عـرب الباديـم  (2لبأحاليب مأحاويم 
 ل   (3لما  عيبلم س وشدىم جميعًا كالخيول إلى عرب و في بعض مواكبو م  زع

                                           

                                                  ; Leo Oppenhim,Op.cit., p.300 (6ل
    ل 612مد عبد المعطي حمحم س المرج  الحابق س ص عبد المعطي بن مح

 ل 61كير شباوم س المرج الحابق س ص  -( اي ا كانجيك 5ل
                                     ; Leo Oppenhim,Op.cit., pp.289 , 300 (2ل

 ل  166عبد العزيز صالح س المرج  الحابق س ص 
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فقد ذكر " آشور بانيبال" في نصوصو مشاركم عيبلم والعـرب فـي الجنـوب فـي 
الصراعات الحربيم ال ي حدثت بينو وبين أخيو س ونقضيم لمعيـد الـذ" كـانوا أقحـموا 

أخيـو مـن العـرب م باىيـًا  عميو لحيدىم األعمى ممك آشور س وان صـارا و عمـى حم ـا 
ــل العربيــم  :  ــك إحــد  القبا، ــول عــن مم ــذلك س حيــث يق دعيــت قــوا ي س لو(  ///" ب

مشــيت ضــد "او بــ " ممــك عريبــو لبــبلد العــرب( ال ألنــو نقــض اال  ــاق الــذ"  حميــو 
األقحــام لــي س ولــم يــذكر أنــي عامم ــو برحمــم ال بــل نــزع نيــر حكمــي الــذ" كــان اإللــو 

وام نـ  عـن  قـديم  /// خمـص مـن الحبـال ال ـي كـان يجرىـا آشور قد أحمـو فوقـو س و 
اليدايا والجزيم الكبيرة س واح م  كما فعمت عيبلم  إلى دعايم الثورة ال ي شن يا أكـد 

 -بـاني  -لويقصد ببلد بابل ( س ولم يك رث باأليمان ال ي قد أقحميا لي أنا "آشـور 
 يـال إلـى اآلليـم س المخمـوق بيـد إبل" الكـاىن المقـدس س الخـادم والـدا،م لمصـبلة واالب

ـــؤلخ  ـــيّ س وكـــل مـــن مـــد يـــد المحـــاعدة ل ـــو آشـــور ن حـــو س واح حـــمم بقوا ـــو إل اإلل
أوكن" الذ" حرض حكان ببلد العرب عمى االنضمام لو س ثم  -شم  -الشرير"شمش 

وبقيم اآلليـم العظـامس  (1لأخذ ينيب الشعوب ال ي منحني إياىا اإللو آشور و عش ار
ل  ممــا يــدل عمــى المكانــم الحياحــيم  (2ل  ي وألكــون راعيــاً ليــا "ل صــبح  حــت قبضــ

                                           

الجنس والحب والجمال وال ضحيم فـي الحـرب عنـد البـابميين   ( اإلليم "عش ار"لانانا( : ىي إليم6ل
وىي نجمم الصـباح والمحـا  ال ـي رمـز ليـا بكوكـب الزىـرة س وقـد ان شـرت عباد يـا فـي جميـ  
أنحا  ببلد العراق القديم س وقد مثميا اآلشوريين عمى ىي،م أحد س ونع ـت بـالمبؤة  كمـا ام ـدت 

بـ "أفروديت" س ثم ان قمت إلى الرومان فعبدوىا باحـم "  عباد يا إلى ببلد اإلغريق الذين حموىا
 ل 648 - 641ڤينوس"لعبد الحميد زايد س المرج  الحابق س ص ص 

 Leo Oppenhim,Op.cit., pp.297- 298; Streck,M., "Assurbanipal und (5ل
die Letzten assyrischen Köngin bis zum Untergange" , VAB  VII 
(1916).pp.113f ;                                                                   

ــاقر وآخــرون س المرجــ  الحــابق س ص ص  كيــر شــباوم س  -ال اي ــا كانجيــك  61 - 62طــو ب
               ل  62المرج  الحابق س ص 
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والحربيم ال ي كان عمييا "او ب " ممك العرب س وال ـي احـ  ميا فـي محـاعدة " شـمش 
 ل  (1لأوكن" في صراعو ضد أخيو -شم  -

 شــير النصــوص إلــى أن ممــك العــرب احــ  ل االضــطرابات ال ــي حــدثت بحــبب 
أوكن" س فام ن  عن دف   -شم  -نيبال "وأخيو "شمش الصراع الحربي بين "آشور با

الجزيــم آلشــور س وحــاىم فــي بــث روح ال  نــم بــين األخــوين س وأعمــن العصــيان عمــى 
"آشور بانيبال" ال بل وحاىم بقـوة حربيـم ضـده س كمـا حـض القبا،ـل العربيـم المواليـم 

عبلنيـم ال مـرد عمـى "آشـور بانيبـال" س كمـا أنـو مآلشور لبلنضـما أرىـق بـبلد  لـو س وا 
س وكممــا ىــاجم يم   العـرب بعــد أن حــمبيم س وفــرض عمــييم إ ــاوات ضــخمم أرىقــ يم

الجيــوش اآلشــوريم س وأحــس أول،ــك العــرب بيــزيم يم فــروا إلــى الصــحرا  س واح مــوا 
ببادي يا ال حيحم س فيق  غضب ىذه الجيـوش عمـى حـكانيا الـذين نـالوا مـن ال نكيـل 

 وريين ل  وال دمير ألوانًا ش ى عمى يد اآلش

و عن ان صارا و عمى باقي الجماعات األخر  ما يمي : ـر ورد فيـص آخـي نـوف
 -" حكان أكدس الكمدانيونس اآلراميون س حكان القطر البحـر" الـذين أغـراىم " شـمش 

أوكن" س وحاندوه في  مرده ضـد" س وبمبـادرة منـو بـأمر اإللـو آشـور واآلليـم  -شم 
بقـدمي ح ـى الحـدود البعيـدة س حـمطم اإللـو آشـور العظيمم ال ي حاعد ني حـحق يم 

الممكيـم  مال ي نبذوىا فرض يا عمييم س الحكام ومدير" المناطق فرضت عمييم الجزيـ
 ل(2لم  الضريبم ال ي يدفعونيا حنوياً س وبدون  أخير " 

                                           

 ل612( عبد المعطي بن محمد عبد المعطي حمحم س المرج  الحابق س ص 6ل
                                                    . Luckenbill, Op.cit., p.798 (5ل
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ــوش " شــمش  ــرًا انحــحبت جي ــو س وانضــم  -شــم  -وأخي ــت عن أوكــن " س و خم
س حيــث عقــد الممــك " آشــور بانيبــال " معيــم  (1لم معظميــا إلــى الجيــوش اآلشــوري
" حوف لن نص  ألّ" شخص مقيت يعمل عمى إثارة معاىدة جا  فييا عمى لحانيم: 

إبل "  -باني  -الشعور العام س أو ال عمر الذ" ي كمم بكممات شر ضد حيدنا "آشور 
لكـن  إبـل " ممـك بـبلد آشـور س -بـاني  -ممك ببلد آشور س أو موظف حيدنا "آشور 

إبـل" ممـك بـبلد  -بـاني  -حوف يرمى بـو فـي األغـبلل لويرحـل( إلـى حـيدنا "آشـور 
 -شــم  -آشــورس جرا،منــا لأ" الحم ــا  البــابميين( ال ــي ار كبناىــا بحــبب " شــمش 

 -إبل" ممك ببلد آشور قد غ رىـا حـيدنا " آشـور  -باني  -أوكن" ضد حيدنا "آشور
نحـ دل مـن ىـذا الـنص أن الممـك "آشـور ل حيـث  (2ل إبل "  ممك ببلد آشور" -باني 

نحــانيم إزا   مــك األعمــا مــن جانــب  لبانيبــال "  عامــل فــي بعــض األحيــان بحكمــم وا 
أعدا،ــو س وذلــك مــن خــبلل ال جــاوز عــن الجــرا،م ال ــي يق رفونيــا ضــده س حــوا  كــانوا 

 أشخاص أم جماعاتل

وريم وبعــد حــقوط بابــل أصــدر "آشــور بانيبــال " أمــره لموحــدات العحــكريم اآلشــ
أوكـن "   -شـم  -بمحاصرة القصر الممكي في بابـل الـذ" اع صـم بـو أخـوه " شـمش 

نيا  ىذا الصراع بينيا ال  ووجو لو الندا  األخير طالبًا منو م ادرة القصر الممكي س وا 
ـوكن "  لم يح جب لندا  أخيـو س فبـداًل مـن أن يح حـمم لـو  -شم  -إال أن " شمش 

                                           

 ل 18( حامي حعيد األحمد س المرج  الحابق س ص 6ل
قلم(  165 - 666ص وان حامي حعيد س ال مرد والعصيان في المممكم اآلشـوريم الحديثـم ل (5ل

م ( س ص  5665(الموصـــل س مجمــم آثــار الرافـــدين س المجمــد األول س كميــم اآلثـــار س جامعــم 
 ل 656
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س حيــث يقــول  (1لو فــي نــار أضــرميا فــي قصــره فضــل االن حــار س حيــث ألقــى بن حــ
" ق مـت خصـومي س وأحـرق " "آشور بانيبال " عن مصـير أخيـو فـي أحـد نصوصـو : 

س ودخــل  (2ل "///أوكــن " عــدو" فــي لييــب النيــران محطمــم حيا ــو  -شــم  -شــمش 
ق ل م س بعـد حصـار دام لمـدة  148الممك " آشـور بانيبـال "  بابـل فـي حـوالي عـام 

أوكــن "  -شـم  -ل ــوالي س وأرحـل حاشــيم ورجـال وقــادة أخيـو "شــمش عـامين عمـى ا
م ل كـون ـالذين ألقى القبض عمييم إلى آشور س حيث ق موا جميعًا س وقطعت أجحادىـ

 ل  (3لطعامًا لمكبلب والخنازير والذ،اب والطيور الجارحم وأحماك البحر 

لكبيـــرين وقـــد عبـــر الممـــك اآلشـــور" "آشـــور بانيبـــال " عـــن ال ـــرح والحـــعادة ا
بان صاره بذكر ال نا،م ال ـي أصـبحت بحوز ـو مـن مدينـم بابـل س ومعاقب ـو لكـل الـذين 

" العربــات الحربيــم س عربــات الحمــل س اليــوادج س الجــوار"  بقــوا مــن أعدا،ــو بقولــو : 
مم مكات قصره جمبت أمامي س ىؤال  الرجال س و مك األفواه ال ي أطمقت الكبلم الحيإ 

 ل   (4ل  بالشر ضد" قطعت ألحن يم س وأ يت بيم خاضعين " ور س و عمرواـد آشـض

                                           

 King,L.W ., A History of Babylon From the Foundation of the (6ل
Monarchy to Persian Conquest, London , 1915 , p. 272 ;             

   ل 622ز س عظمم آشور س ص كال ىار" حا 444جورج رو س المرج  الحابق س ص 
                                             . Luckenbill, Op.cit., p .303 - 304 (5ل
 Streck,M., Babyloniaca , II,pp.34 - 36; Luckenbill, Op.cit., pp (2ل

.694 - 795;                                                                         
ن س  ــاري  بابــل س  رجمــم زينــم ال مارغريــت رو ــ 622ز س المرجــ  الحــابق س ص كىــار" حــا   

م   6684بــاريس س  -عــازار س ميشــال أبــي ال ضــل س الطبعــم الثانيــم س دار عويــدات س بيــروت 
  ل 46ص 

                                                  . Luckenbill, Op.cit., p . 304 (6ل
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وقد كان " آشـور بانيبـال " حريصـًا عمـى أن  جـر" مراحـم دفـن مناحـبم ألخيـو 
ــدفنيما  ل ثــم قــام ب عيــين أحــد الزعمــا   (1لوزوج ــو س بعــد أدا  الطقــوس المناحــبم ل

 ل (3للحكم ببلد بابل (2لالمحمى" كنداالنو"-الموالين لو  -الكمدانيين 

ويبـدو أن "آشـور بانيبـال" أراد أن يشـير إلـى أن مـا فعمـو أخـوه وأعوانــو أد    
ى إثارة وغضب اآلليم ال ولذلك عمل عمى  يد، يا بكل ما يح طي  س حيث يقـول : ـإل

 ل  (4ل" بعد أن أنجزت ىذه المعثر ىدأ غضب اآلليم العظيمم حاد ي "

                                           

 ل622ز س المرج  الحابق س ص ك( ىار" حا5ل
اخ م ت اآلرا  حول احمو س فمن الباحثين من ير  أنـو أخ لمممـك "آشـور بانيبـال"  ( " كنداالنو": 2ل

ومنيم من ير  أنو حاكم آشور"  اب  لمممك س وآخرون يرون أنو األخ ال وأم آلشور بانيبـال ال 
بل ىناك من ير  أنـو ىـو الممـك "آشـور بانيبـال" ن حـو ال ولـذلك لـم   وصـل الدراحـات األثريـم 

دليـــــــل يثبـــــــت صـــــــحم أ" مـــــــن ىـــــــذه اآلرا  ل ولممزيـــــــد راجـــــــ  :   ح ـــــــى اآلن إلـــــــى أ"
Kuhrt,A,Op.cit., p. 542 ;Weissbach,F.H., "Assurbanipal "RIA  1  

(1932),pp.203 -206 .                                                            
مقدمـــم فـــي  ـــاري   ال طـــو بـــاقر س 62كيـــر شـــباوم س المرجـــ  الحـــابق س ص  -( اي ـــا كانجيـــك 4ل

 ل 265الحضارات س ص 
                                                 . Luckenbill, Op.cit., p . 304 (2ل
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باًٍبـال   الؼـدة ّبذلل سـقتج هدٌٌـت بابـل ت لخ ـْو جٍـْش "آشـْر 
 ّالؼخاد ، ّاًخِى الصزاع بني األخٌْي ، ّالذي ماى هي آثارٍ ًّخائجَ ها ٌلً :

 ُذا الصزاع ّاَثار ادلرتحبت ػلٍَ جًخائ●
: ىز ىـذا الصـراع احـ قرار الدولـم اآلشـوريمس وكـان محـمارًا فـي نعشـيا س  أّالً 

 ل (1لب  حنوات حيث  حولت منطقم جنوب العراق إلى حاحم حرب لمدة حوالي أر 

: أدت االش باكات الحربيم الم كررة بين الطرفين عبر أراضي واحعم إلـى  ثاًٍاً 
ــا الزراعــي بشــكل عــام س ممــا أد  إلــى حــدوث مجاعــم كبيــرة   جإلحــاق الضــرر باإلن 

س حيث ذكر "آشور بانيبال " في نصوص كثيرة  (2لاإلضرار بالشعب البابمي   يوبال ال
نم بابـل وأىميـا بعـد وقوعيـا  حـت الحصـار ل  ـرة طويمـم س لو وصف لؤلحوال في مدي

أوكـن"  -شـم  -" في ىذا الوقت كان حظ حكان بابل حي،اً مـ  " شـمش منيا قولو: 
اآلليـم العظمـى ال ـي رافق نـي ///عندما  عمروا بالشر معو ال إذ   شت بينيم المجاعـم

الطـاعون بيـنيم  أما أول،ك الذين فقدوا حيا يم بحبب   شي وبـا  ///ق مت خصومي 
س فقــــد مــــؤلت أوصــــاليم المقطعــــم الشــــوارع والحــــارات س و ركــــت أشــــبلؤىم لمكــــبلب 

 ل (3ل " ///والخنازير

ي حـدث فيـو الممـك "آشـور  -ربمـا يحمـل بعـض المبال ـات  -وىناك نـص آخـر
" أىـل بابـل الـذين ربطـوا بانيبال " عن أحـوال البـابميين خـبلل الحصـار حيـث يقـول : 

                                           

 ل 18( حامي حعيد األحمد س المرج  الحابق س ص 6ل
                                                                  . Leick,Op.cit.,p.60 (5ل
                                         . Luckenbill, Op.cit., pp .303 -  304 (2ل
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شوموكين" س ودبروا شراً قد أطبق عمييم القحـط س بحيـث أكمـوا  نصيبيم م  " شماش
 ل (1ل لحوم أبنا،يم وبنا يم من الجوع وعمحوا ل أكموا( الجمود "

: أصبح لمدينم بابل منظـر رىيـب س بحـبب مـا لحقيـا مـن أضـرارال إال أن  ثالثاً 
عــادة مــن بقــي  مــن "آشــور بانيبــال " أمــر فــور ان صــاره ب عــادة إعمــار المدينــم س وا 

 ل(2لمن بقي  من مدينم حيبار وغيرىا  -أيضًا  -حكانيا إلييا س وأحكن فييا 

: بالرغم من أن األوضاع االق صـاديم كانـت جيـدة فـي بدايـم حكـم ىـذين  رابؼاً 
أوكن " س بحـبب األوضـاع  -شم  -الممكين ال إال أنيا حا ت في نيايم حكم "شمش 
القــديم س جــرا  الحــروب ال ــي جــرت الحياحــيم الخطيــرة ال ــي حــادت فــي بــبلد العــراق 

شم  -بينيما س فيناك معاممم بي  دار في بابل  عود لمعام العشرين من حكم "شمش 
" في ىذه األيام يحاصر العدو المدينمس وفي الببلد قحط ال أوكن "  ن يي بالقول :  -

واحـد  (4لحبـوب يحصـل عمييـا بصـورة حـريم ىـو شـاقل  (3لولذلك ف ن حعر ثبلثـم قـا
س وي ضــح مــن ذلــك األحــعار الخياليــم ال ــي وصــمت إلييــا الحــم  فــي (5ل ل ضــم "مــن ا

                                           

                                       .Ibid., p. 794 ; Streck,Op.cit., pp. 32ff (6ل
 ل 656( رياض عبد الرحمن أمين الدور" س المرج  الحابق س ص 5ل
ديحيم ر  8‚45س المكاييل فببلد النيرين س وىو يعادل حوالي ( القا : ىو الوحدة األحاحيم لقيا2ل

 ل ــــرل 6ديحــــيم ر    66س حيــــث أن كــــل 526ل ل ل ديــــبل پــــورتس المرجــــ  الحــــابق س ص 
www.startimes.com.   25 / 8 / 2018 .                                  

جرامـًا  ‚646 "ل الص ير يحاو الشاقل لالشيقل(: من وحدات الوزن في ببلد النيرين س والشاق (4ل
ال برىـان الـدين دّلـو س حضـارة  526جرامـًا ل المرجـ  الحـابق س ص  8‚461 "س والكبير يحاو 

ال  266م س ص  5664س بيــــــروت س  يمصــــــر والعــــــراق س الطبعــــــم الثانيــــــم س دار ال ــــــاراب
Wolfgang,S., Akkadische Logogramme , Band 5, Cöttingen, 2010, 

p. 56.                                                                               
 ل 11( حامي حعيد األحمد س المرج  الحابق س ص 2ل



 

  

 

 
                                             وأثره عمى األوضاع في العراق القديم "آشور بانيبال"ممك آشور و"شمش ـ شم ـ أوكن"حاكم بابل الحكم بين األخوينالصراع عمى  

 

6216 

بابل آنذاك س حيث يمكن مقارنم ىذا الرقم مـ  الحـعر شـاقل واحـد الـذ" كـان ي شـ ر  
قا من الحبوب كما ىو مدون عمى لوحم حـدود  ـؤرخ ببدايـم حكـم  516بو قبل ذلك 

 66قد ار  عت أحعارىا بمعـدل  س وىذا معناه أن الحبوب (1لأوكن "  -شم  -"شمش 
ل وىنــاك وثيقــم مؤرخــم بنيايــم  (2لضــع ًا عــن بدايــم ف ــرة حكمــو لأ" قبــل الحصــار( 

حكمو  دل عمى قيام الكثير من الناس ببي  أوالدىم ال لمح اظ عمـى حيـا يم س و ـدبير 
" أن امرأة باعت ابن يا بثبلثين شيقل مـن ال ضـم أمور معيش يم س حيث ورد فييا : 

" فــي ذلــك اليــوم ل ووثيقــم ثانيــم مؤرخــم بالعــام العشــرين مــن حكمــو جــا  فييــا  (3ل"
ومـن الـدال،ل األخـر  عمـى  قالت: " ماقرا وم " إلى "اببل" أنقذني وحأكون عبدة لـك "ل

حو  األوضاع العامم في ببلد بابل العثور عمى وثيقم  عود إلى الحنم الثامنم عشـرة 
: ؤس ال ي خيمت عمى الببلد س حيث ورد فييـامن حكمو  شير إلى حالم الحاجم والب

س أ"  خمــت واحــ  نت عنيــا س ولــم ييميــا " أن األم لــم  عــد   ــ ح البــاب البن يــا " 
ل كل ىذا يؤكد حالم األحى والقحط س وحو  األحوال االق صـاديم واالج ماعيـم (4لأمرىا

د النـاس بيـ  وشكل الحياة العامم في الببلد س لمدرجم ال ي وصل فييا األمر إلـى  عمـ
أن حيم وأوالدىم س وال خمي عـنيم س لعـدم  ـوفر مـا يك ـي مـن المـواد ال ذا،يـم لؤلحـرة 

 الواحدة ل  

                                           

 , King,L. W.,Babylonian Boundary Stones , London , 1924 , no (6ل
XXXVII.                                                                             

 ل 11( حامي حعيد األحمد س المرج  الحابق س ص 5ل
 165 - 666( اب يــال عــادل إبــراىيم س األزمــات االق صــاديم فــي العصــر اآلشــور" الحــديث سل2ل

  2س العــــدد  1قلم ( س مجمــــم الدراحــــات ال اريخيــــم والحضــــاريم س جامعــــم  كريــــت س المجمــــد 
 ل 66م( س ص   5666ل

 ل 11لمرج  الحابق س ص ( حامي حعيد األحمد س ا4ل
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: أد  ىــذا الصــراع إلــى كــره األخــوين لبعضــيما س ممــا أد  إلــى قمــم  خاهســاً 
أوكن" ال ي وصمت إلينا س ويعز" ىذا دون شك إلـى  حطـيم  -شم  -ك ابات "شمش 

 148آثار أخيـو بعـد فشـل ثور ـو ومو ـو حرقـًا فـي حـوالي عـام  "آشور بانيبال " لكل
 ل (1لقل م 

: عاشت المممكم اآلشوريم خـبلل ىـذا الصـراع ظـروف الحـرب المريـرة  سادساً 
في حبيل  ثبيت أركانيا س والح اظ عمى كيانيا في ظـل  حـديات القـو  المحيطـم بيـا 

ا في الداخل س ممـا أد  من الخارج س وفي ظل المؤامرات والدحا،س ال ي  حاك ضدى
إلى  عيين حكام ذو" قوة ون ـوذ إلدارة المقاطعـات سوال ـزام حـكانيا عمـى  ن يـذ أوامـر 
الممــك  حــت إشــراف قــوات حربيــم  عمــل  حــت إمــر يم سممــا دفــ  بــالبعض مــنيم إلــى 
اح  بلل ىذه الصبلحيات في ال عد" عمى رعاياىم س واالح حواذ عمى مم مكات ال ير 

لرعايا إلى رف  العديد من المظالم والشكاو  فـي صـورة رحـا،ل إلـى س فاضطر بعض ا
الممك" آشور بانيبال" بخصوص ذلك س كـل ذلـك أجـخ نـار الصـراع بـين األخـوين وزاد 

ــم  نمــن حــدة ال مــرد والعصــيا س فا جــو الممــك اآلشــور" فــي بــادئ األمــر إلــى محاول
ل يديـد  ـارة ثانيـم س وبعقـد معالج يا بالطرق الحمميم والدبموماحيم بالعظـم  ـارة س وبا

المعاىدات  ـارة ثالثـم س ثـم اضـطر بعـد ذلـك إلـى احـ خدام القـوة والقصـاص واالن قـام 
 ل (2لبعد فشل الطرق الدبموماحيم الحمميم 

: اح  ل األمير المصر" " بحما يك" أمير مدينم حـايس بالـدل ا الصـراع  سابؼاً 
ن مصـر س وطاردىـا فـي فمحـطين س بين بابل وآشورس وقام بطرد الحاميم اآلشوريم م

وأخض  أمرا  الدل ا س وأعمن ن حو ممكًا عمى مصر س مؤححًا بـذلك األحـرة الحادحـم 

                                           

 ل 21( المرج  الحابق س ص 6ل
 ل  626( ص وان حامي حعيد س المرج  الحابق س ص 5ل
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والعشرين س ولـم يحـ ط  "آشـور بانيبـال" أن يحـ عيدىا ال النشـ الو بثـورة أخيـو ال ـي 
 ل(1لعمت معظم أرجا  اإلمبراطوريم

وجنوب العراق وغيرىما أوكن " في بابل  -شم  -: عاني أنصار"شمش  ثاهٌاً 
من األماكن بعد ان صار "آشور بانيبال " من المبلحقـم المنظمـم والعقـاب س باحـ ثنا  

إلـى جانبـو  -من خبلل ا  اق جديـد  -الذين غيروا موق يم خبلل الحرب س وانضموا 
 ل (2لس مثل بعض القبا،ل الكمديم في الجنوب 

ــؼاً    ــرغم مــن كــل الحــذر والحــرص مــن خــ حاس ــود :عمــى ال بلل مــا ورد فــي بن
المعاىـدات ال ـي عقـدىا الممــك "أحـرحدون " مـ  الحكــام ال ـابعين لمممكـم اآلشــوريم س 
لحمايــم عــرش آشــور س وال ــزام الحكــام أمامــو س واالح ياطــات ال ــي ا خــذىا لضــمان 
ار قا  ولديو لمعرشين اآلشور" والبابمي ال إال أن األحداث ال ـي وقعـت بعـد ذلـك دلـت 

ثـل ىـذه المعاىـدات س وأن م عوليـا بعـد غيـاب الممـك القـو" الـذ" عمى عدم جدو  م
 ل  (3لفرضيا يكاد يكون معدومًا 

: كـان مـن آثـار ىـذا الصـراع ا جـاه "آشـور بانيبـال" بعـد االن يـا  منـو   ػاشزاً 
إلى معاقبم العصـاة اآلخـرين س فـأعمن الحـرب عمـى بـبلد العـرب س حيـث بـدأت عبلقـم 

فــي شــمال شــبو الجزيــرة العربيــم   خــذ طابعــًا عــدا،يًا منــذ "آشــور بانيبــال " بالقبا،ــل 
أوكن" س وما قدموه لو من العون  -شم  -اش راكيم في ال حالف الذ" دعم  "شمش 

المح مرس فقـد دأبـوا عمـى مياجمـم الـدويبلت ال ربيـم الخاضـعم لمحمايـم اآلشـوريم س 

                                           

ال  615ال ىار" حـاكز س عظمـم بابـل س ص  221( عبد المنعم أبو بكر س المرج  الحابق س ص 6ل
 ل 626عظمم آشور س ص

 ل 61 - 62كير شباوم س المرج  الحابق س ص ص  -نجيك  ( اي ا كا5ل
 ل 646مس ص  668( نخبم من الباحثين العراقيينسالمرج  الحابقس 2ل
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وعاد بالعديـد    (1لف مكن من إلحاق اليزيمم بيم س ودمر محاكنيم سوأحرق خياميم 
ــا،م س بــالرغم مــن أنيــم كــانوا مــراوغين س ويقــا مون بشــجاعم س وعنــد ال ــرار  مــن ال ن
يخ  ون في الصحرا  الواحعم المخي م س ثم أرحـل العديـد مـن الحمـبلت الحربيـم إلـى 
بـبلد عــيبلم ال ــي كــان ليـا دور كبيــر فــي محــاعدة أخيـو ضــده س وال ــي احــ مرت فــي 

م س فظمت  حـرض و حـاند الم مـردين ضـد "آشـور بانيبـال " س عدا،يا لمدولم اآلشوري
مما دف  بــو إلى أن يضربيم ضربم حاحمم س فياجميم ودارت بينيما حروب ضاريم 

في  -ل  رة طويمم س  خمم يا مؤامرات وثورات عديدة اح طاع اآلشوريون في النيايم 
فاج ـــاحوا كـــل  أن يححـــموا المعركـــم األخيـــرة وال اصـــمم لصـــالحيم س - 126حـــوالي 

أراضي عـيبلم س ودمـروا مـدنيا س واحـ ولوا عمـى العاصـمم حوحملحـوس( مـرة أخـر  
وحمبوىا س وىرب ممك عيبلمال إال أنو لم ي مت من أيد" اآلشوريين الذين  مكنـوا مـن 
إلقــا  القــبض عميــو أثنــا  عود ــو إلــى مدينــم مــداك و العاصــمم الثانيــم س و ــم ق مــو س 

رحال جث و إلى ببلد آش ورس وعادوا بـالكثير مـن ال نـا،م ال وبـذلك ان يـت الخصـومم وا 
بــين الطــرفين س وان يــت مممكــم عــيبلم مــن عمــى المحــرح الحياحــي س ووقعــت  حــت 

 ل  (2لحيطرة القبا،ل ال ارحيم الوافدة إلى إيران  

: كــان لمنحــا  دور بــارز فــي  وجيــو حياحــم الدولــم اآلشــوريم س حــادي ػشــز
وظير ذلك جميـًا فـي  ـدخمين فـي اخ يـار ولـي العيـد س وخيـر مثـال عمـى ذلـك الـدور 
الذ" لعب و "نقيم زاكو ـو" زوجـم الممك"حـنحاريب" فـي اخ يـار ابنيـا "أحـرحدون" وليـًا 

                                           

ال عبد المعطي بـن محمـد عبـد  621( عارف أحمد إحماعيل المخبلفي س المرج  الحابق س ص 6ل
 وما بعدىا ل 616المعطي حمحم س المرج  الحابق س ص ص 

  ال664المـيبلد س ص  ( عامر حميمان س منطقم الموصل في النصف األول من األلف األول قبل5ل
ال جــورج رو س المرجــ  الحــابق س ص ص  612بــبلد عــيبلم وعبلق يــا بــالعراق القــديم س ص 

 ل   441 - 444
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مــا أشــرفت عمــى إدارة لمعيــد س واخ يــار ح يــدىا "آشــور بانيبــال" لــن س المنصــب س ك
األقاليم الجنوبيم ال ابعم لمدولم اآلشوريم س وقد كان  دخل النحا  فـي شـ،ون الدولـم 

 اآلشوريم عمى ىذا النحو من العوامل ال ي أدت إلى حقوطيا فيما بعد ل 

: أصبح لآلليم العراقيم قيمم ومكانم كبيرة في مراحـل ىـذا الصـراع  ثاًً ػشز
ال نجيم وال أل الح شار يمس ومعرفـم انطبـاعيم س ورغبـ يم  س حيث كثر االع ماد عمى

من األمـور الميمـم فـي الدولـم  كفي محألم واليم العيد س ون ا،خ الحروب س وغير ذل
 ل  

ــز ــث ػش ــم معظــم  ثال ــى كراىي : كــان ىــذا الصــراع مــن العوامــل ال ــي أدت إل
ين يــزون أ" الــذين كــانوا  -خاصــم بــبلد العــرب والعيبلميــين  -الشــعوب لــببلد آشــور

ــد مــن  ــارة العدي ــذ"  حــبب فــي إث ــم اآلشــوريم س األمــر ال ــى الدول فرصــم لمقضــا  عم
 الم اعب ليا س وكان من أحباب حقوطيا ل  
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 اخلامتت
حبق أن واليم العيد كانت من المحا،ل واألمور الميمم ال ي أوالىا  ي ضح مما

العيد أثنا  حيا يم س  المموك اآلشوريون اى مامًا واضحًا ال لمحرص عمى اخ يار ولي
منعًا لمـا قـد يقـ  مـن الصـراعات بـين أبنـا،يم س مـن أجـل الرغبـم فـي اعـ بل  العـرش 
اآلشور" بعـد وفـا يم س وعمـى الـرغم ممـا أواله الممـك "أحـرحدون" مـن أىميـم خاصـم 
ليذا األمر س ف ن ال شل كان حمي و ال ألنو وقـ  فـي خطـأ كبيـر كـان حـببًا ر،يحـًا فـي 

اعات بين األخوين س وىو  عيين األخ األص ر "آشور بانيبـال" لحكـم حدوث ىذه الصر 
المنطقــم األكثــر أىميــم وا حــاعًا س وال ــي كــان مــن الم  ــرض أن  كــون مــن نصــيب 

أوكن " الذ" لم ي  ل عن حقو في الحكم كابن أكبر س مما أد  إلى  -شم  -"شمش 
ن األخـوين س و مييـد عدم رضاه عن حياحم أبيو وجد و وأخيو س و ـو ر العبلقـات بـي

ــأ ليــا كــل مــا  ــورة العارمــم ال ــي ىي ــدالع الحــرب بينيمــا س فقــام بيــذه الث الطريــق الن
يح طي  من أحباب من أجل نجاحيا س ولكـن بـا ت محاوال ـو بال شـل الـذري  س نظـرًا 
لقمم ذكا،و وخبر و في إدارة مثل ىذه الصراعات ال ي أدت في النيايم إلى خحـار و س 

ــو  ــل ال ــي أصــابيا الحــمب وان صــار أخي ــو س وان حــاره بيــذا الشــكل س وحــقوط باب عمي
زىاق الكثير من األرواح س بالرغم مـن ال حال ـا الواحـعم الكبيـرة  توالنيب والدمار س وا 

ال ي أقاميا ضد أخيو س و حريضو لبعض الممالك والمدن الخاضعم لمدولم اآلشوريم 
العراق في  مك ال  رة العصـيبم ال ـي عمى مياجم يا س  مما كان لو األثر الكبير عمى 

كان فييا مح يدفًا باح مرار من القو  الخارجيم المعاديم س وفي مقدم يا العيبلميين 
وال رس وغيرىم س مما أد  إلـى طمـ  ىـؤال  فيـو س ومياجمـم جيرانـو لـبعض مدنـو ل 
 كمــا كــان لــو عظــيم األثــر فــي زعزعــم أمــن العديــد مــن المنــاطق العراقيــم س و جز، يــا
ضعافيا س وعدم اح قرارىا أمنيًا وحياحيًا واج ماعيًا س و ـدىور أحواليـا االق صـاديم  وا 
ربـاك الوضـ  الـداخمي فييـا س و عطيـل ال جـارة   س وان شار ال وضـى والقمـق وال مـزق وا 
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ــاليم اليوميــم  ــم المــواطنين ألعم بحــبب انقطــاع طــرق المواصــبلت س وصــعوبم مزاول
ـــادة مـــن زراعـــم وحـــرف أخـــر  س ـــاطق  المع  ـــى المن وضـــعف القبضـــم اآلشـــوريم عم

الخاضعم ليا ال فن خ عن ذلك انكماش حدود الدولم اآلشوريم إلى حد كبير في كثيـر 
من األحيان ل وبذلك يمكن القول بأن ىذا الصراع كان من أىـم المشـكبلت األحاحـيم 
ال ــي حــاىمت فــي إضــعاف الدولــم اآلشــوريم و ــدىورىا شــي،ًا فشــي،ًا ح ــى أصــبحت 

 حيمم في أيد" أعدا،يا فيما بعد ل فريحم 
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ـ  226م(س ص ص 5666ل  24كميم اآلثـارس جامعـم الموصـل س العـدد 

 ل 211
عبد الحميد زايـد س الشـرق الخالـد " مقدمـم فـي  ـاري  وحضـارة الشـرق  - 24

قل م س دار النيضـم العربيـم س  252 ى عام من أقدم العصور ح ىاألدن
 . م 6611القاىرة س 

عبد الرضا الطعان س ال كر الحياحي في العراق القـديم س الجـز  األول س  - 22
 . م 6681الطبعم الثانيم س ب داد س 

عبد العزيز صالح س الشرق األدنى القديم سالجز  األول لمصـر والعـراق(  - 36
 م ل 6662م االنجمو المصريم س س الطبعم الرابعم س مك ب

عبد المعطي بن محمد عبد المعطي حمحم س العبلقات بـين شـمال شـبو  - 37
الجزيرة العربيم وببلد الرافدين س الطبعم األولى س إي راك  لمطباعم والنشر 

 م ل 5661س القاىرة س 
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عبــد المــنعم أبــو بكــر س" العــراق القــديم   اريخــو وحضــارا و " س موحــوعم  - 38
 ضارة مصر والشرق األدنى القديم س مك بم مصر س دلت لح

فــارس عجيــل جاحــم الخالــد" س ال طــورات الداخميــم فــي بــبلد بابــل مــن  - 39
ق ل م ( س رحــــالم ماجحــــ ير لغيــــر منشــــورة( س كميــــم  165 - 828ل

 م س ل 5662اآلداب س جامعم البصرة س 

لشـعوب القديمـم س فاضل عبد الواحد س عامر حميمان س عـادات و قاليـد ا - 44
 م ل 6616دلن س 

 لم 1972فوزي رشيد، قواعد اللغة السومرية ، وزارة اإلعالم ، بغداد،  -41

محمــد أبــو المحاحــن عصــ ورس معــالم  ــاري  الشــرق األدنــى القــديم مــن  - 42
أقـــدم العصـــور إلـــى مجـــي  االحـــكندر س الطبعـــم الثانيـــم س دار النيضـــم 

 م ل 6686العربيم س بيروت س 

محمد الشحات شاىين س مبلمـح  ـاري  وحضـارة اليـبلل الخصـيب لبـبلد  - 43
 م ل    5661النيرين والشام( س الطبعم األولى س 

محمد بيومي ميران س ببلد الشام س دار المعرفـم الجامعيـم س اإلحـكندريم  - 44
 م ل 5668س 

ــي العصــر اآلشــور"  -45 ــات الممكيــم ف ــاذ حــبش خضــر العبــاد" س الحولي مع
دراحـــم  حميميـــم( س رحـــالم ماجحـــ ير لغيـــر منشـــورة( س كميـــم الحـــديث ل

 . م 5661اآلداب س جامعم الموصل س 

نبيمم محمـد عبـد الحمـيم س معـالم العصـر ال ـاريخي فـي العـراق القـديم س  - 46
 م ل  6682دار المعارف س اإلحكندريم س 
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نبيــل نــور الــدين ححــين محمــد الطــا،ي س الحمــبلت العحــكريم اآلشــوريم  -47
وافعيـا ون ا،جيـا فــي ضـو  النصـوص المحــماريم المنشـورة " س رحــالم "د

 م ل 5661دك وراه لغير منشورة( س كميم اآلداب س جامعم الموصل س 

نخبـم مـن البـاحثين العـراقيين س حضـارة العـراق س الجـز  الثـاني س ب ــداد س  -48
 م  ل 6682

ـــم الثا -46 ـــود" سمعجـــم الحضـــارات الحـــاميم س الطبع نيـــم س ىنـــر"  سل عب
 مل6666بيروت س 

ـــديم س رحـــالم  -26 ـــوك العـــراق الق ـــاب حكـــام ومم ـــد س ألق ـــا  الحـــاج محم ىي 
 مل5661ماجح ير لغير منشورة ( س كميم اآلداب س جامعم الموصل س 

 226 - 5866ىي ـى حـعيد عيحـى س " األحـواق فـي العـراق القـديم س ل -26
 5665ل  4دد س العـ 66قلم("س مجمم ال ربيم والعمـم س دىـوك س المجمـد 

 ل 662 - 616م( س ص ص 
وليد محمد صالح فرحان س العبلقات الحياحيم لمدولم اآلشوريم س رحالم  -25

 م ل 6611ماجح ير لغير منشورة( س كميم اآلداب س جامعم ب داد س 
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 ثاًًٍا: ادلزاجغ ادلرتمجت للؼزبٍت
 وفيق حميمان س  انطون مور كات س  اري  الشرق األدنى القديم س  رجمم  -6

 م ل 6611عمي أبو عحاف س قاحم طوير س دمشق س 
او س جون س بابل  اري  مصور س  رجمم  حمير عبـد الـرحيم س ب ـداد س  - 5

 م ل 6666
ـــــــ س  اري  الشرق األدنى القديم وحضارا و إلى مجـي  االحـكندر األكبـر  - 2

مك بـم زىـرا  الشـرق س س الجز  األول "إيران والعـراق" س الطبعـم األولـى س 
 دلتل  

جان مازيل س  اري  الحضارة ال ينيقيم لالكنعانيـم( س  رجمـم  ربـا الخـش س  -4
 م ل 6668البلذقيم س  -دار الحوارس حوريم 

جورج روس العراق القديم س  رجمم  ححين عموان ححين س مراجعم فاضل  - 2
 م ل6684عبد الواحد عمي س وزارة الثقافم واإلعبلم س العراقس  

رينيـو البـات س قــاموس العبلقـات المحـماريم س  رجمــم األب ألبيـر أبونــا س  - 1
 مل 5664وليد الجادر س خالد إحماعيل س الطبعم الحادحم س ب داد 

كلمــا  ييف س ألحــازونوف س حضــارة مـــابين النيــرين العريقــم س  رجمـــم   - 1
 مل6666حنا آدم س دار المجد س دمشقس

شرق األدنى القديم وحضارا و إلى مجي  االحكندر األكبر س س  اري  ال ـــــ - 8
الجــز  األول "إيــران والعــراق" س الطبعــم األولــى س مك بــم زىــرا  الشــرق س 

 دلتل  
ليو اوبنيايم س ببلد مابين النيرين س  رجمم  حعد" ال يضي عبد الـرازق  - 6

 م ل 6686س ب داد س 
زينـــم عـــازار س ميشـــال أبـــي مارغريـــت رو ـــن س  ـــاري  بابـــل س  رجمـــم   - 66

 م ل 6684باريس س -ال ضل س الطبعم الثانيم س دار عويدات س بيروت 
نخبم مـن العممـا  س الموحـوعم األثريـم العالميـم س  رجمـم  محمـد عبـد   -66

أبـو بكـر س الطبعـم الثانيـم س  مس زكي احكندر س مراجعم  عبـد المـنعرالقاد
 مل6661اليي،م المصريم العامم لمك اب س 

ىـــار" حـــاكز س عظمـــم آشـــورس  رجمـــم  خالـــد أحـــعد عيحـــى س أحمـــد   - 65
 م ل 5668غحان حبانوس الطبعم األولى س دار رحبلن س دمشقس 

 مل 6616ـ سعظمم بابلس  رجمم عامر حميمانس الموصلس ــــ - 62
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