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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 الَّذي ربِّكَ  باسمِ  اقرأ: {تعالى هللا قال
) 2(علَق من اإلنسانَ  خلَقَ ) 1(خلَق

 علَّمَ  الَّذي) 3(األكرم وربُّكَ  اقرأ
 )}5(یعلم لم ما اإلنسانَ  علَّم) 4(بالقلَم

 صدق هللا العظیم
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 بین ما بالد شمال في آشور مدینة في قامت دولة أول آشور،

 شماال وامتدت. م.ق الثانیة األلف في وتوسعت النھرین،
 شمشي الملك حكم ولقد. وخورسباد نمرود نینوي، لمدن
 بابل مدینة اآلشوریون دمرو. م .ق 1813 عام آشور مدینة
 بمساعدة وھزموھم اآلشوریین حكم على البابلیون وثار
  . م.ق 612 عام میدیا

 وكان العبید، على تقوم عسكریة دولة آشور مملكة وكانت
 الثیران تماثیل والسیما التماثیل وصنع معماریة إنجازات لھا

 وزینت الملكي، القصر أمام تقام كانت التي المجنحة
 سنتي بین وما. الصید ورحالت المعارك بنقوش الجدران

 النیل من إمبراطوریة أقامت. م.ق 612و. م.ق 883
 ربالس التتج بانیبال، آشور: العظام ملوكھا ومن للقوقاز،
 اصربال،ن آشور سنحاریب، الثاني، سرجون الثالث،

 بحب مھووسا كان الذي) بانیبال آشور والد( واسرحادون
 على لھ التابعین الملوك یجبر كان حیث الملوك إذالل

 لبناء قاسیة ظروف في والعمل عاصمتھ إلى المجيء
 أوبالیط آشور المدعو آشور ملوك وآخر نینوى، في قصوره

 عدب) الفراتیة الجزیرة( حران في مؤقت قیادة مقر اقام الذي
 الكلداني بوالصر نابو بقیادة البابلیین بید نینوى سقوط

وتناول .  اآلشوري للشعب الشاملة المذبحة تأخیر محاوال
 ، اآلشوري البحث عن الملك الرائع سرجون االشوري

 العرش ھألعتالئ مبرراً  بھا االخالل سرجون اعتبر والتي
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 اریةمسمال النصوص أحد في ورد ان  واقترن ، اآلشوري
 الخامس شلمنصر ان سرجون عھد نم
 وعامل آشور مدینة ضد شریرة بأعمال قام)  م726-722( 

 علیھم وفرض الضرائب لدفع ینخاضع بیدكع سكانھا
 ھذه تعكس الفترة تلك في الحریات وقید ، االجباریة االعمال
 ھذا عملھ المواطن بھا یتمتع كان التي الحقوق الفقرات

ً  سرجون شأن رفع الذي آشور االلھ باسناد  واعطاء عالیا
  شارات وھي(  والتاج والعرش الصولجان

حیث سنتناول في الفصل االول اصل سرجون  1 ) الحكم
االشوري وطریقة اعتالئھ العرش وابرز الصراعات 
والعقبات التي واجھھا اما في الفصل الثاني فسنناقش 
الحروب التي حاضھا سرجون وابرز اعدائھ على الصعید 

وجھوده في توسیع االمبراطوریة االشوریة على  الخارجي
والتطور الكبیر في الدولة االشوریة في عصر كل الجبھات 

 سرجون. 
اما في الفصل الثالث فسنناقش الساللة السرجونیة وتبدأ من 
تولي ابن سرجون سنحاریب السلطة مرورا بالملوك احفاد 
سرجون الثاني اسرحدون واشور بانیبال الى حین سقوط 

 المملكة االشوریة. 
واتمنى ان اكون بعملي ھذا قد خدمت الباحثین في مجال 
 التاریخ في االستفادة مما كتبت حیث ان ھذا الكتاب یشكل

بحث التخرج من قسم التاریخ في الجامعة العراقیة  بغالبیتھ

 : قبل من نشر والذي ، البریطاني المتحف في   رقم النص في 
 عن لسرجون,  اعاله ذكر كما ، نصاً  نجد  في وترجم

 : انظر العرش اعتاله
    

    .    .  



الذي یحمل نفس العنوان جزء كبیر منھ وھنا  2014عام 
اذ الدكتور محمد االعظمي اود ان اشیر بالتقدیر الى االست

المشرف على بحثي الذي كان لھ الفضل االكبر بعد هللا في 
 تعلیمي اسلوب الكتابة بعلم التاریخ بصورة صحیحة. 
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˘Ë^=W=W=„Èràã=⁄ì `=
جداً ان سرجون كان القائد العسكري من المرجح  

. التي تقع على  )1(على مدینة السامرةقاد الحصار  الذي
قیادة في وستة امیال على الشمال الغربي من نابلس مسافة 

الجیش  مس او في غیابھ ، وانھ كسب احترامشلمنصر الخا
ً بعد االطاحة بشلمنصر انھ تمكن ان یعلن لدرجة  نفسھ ملكا

ً على استعدادھم في خطوتھ ھذه واعتمد  اعتماداً ثابتا
 .  )2(مؤازرتھمو

یذكر ان الملوك ووالدتھ فھو الى مكانتھ اما بالنسبة 
في معظم نسبھ فقد دون اسمھ . متغافالً ذكر  )3(كانوا آباءه

العظیمة التي كتاباتھ ، السیما في نصوص االنتصارات 
جدران وعلى نمرود الفي والمرمر على الواح الطین دونھا 

متجاھالً اسم ابیھ دون ان یذكر رسباد وخقصره الفحم في 
والعظمة نفسھ بھالة من القدسیة ، وحتى یحیط  )4(بذلك نسبھ

اداباً وا للبطل االسطوري الحكیم صف، فقد جعل نفسھ 
Adapa  في كثیر والعلم وادعى الذي یھیب الناس الحكمة

انھ ابن ادبا ، كما ادعى ابنھ سنحاریب ، انھ أدباً من كتاباتھ 

الحارس او الخفیر . الملوك   Shemerربما السامرة اخذت اسمھا من شامر  )1(
 .  24: 16   االول 

 (2)Pagozin, Z. The Story of .. Op. P.250                            
 (3)Winckler, Die Keilschriftexte Sargon. Leipzig, 1889 11:40 
ARAB 11,105.                                                                          

 –سومر  –د. االمین محمود ، تعلیقات تاریخیة على حملة سرجون الثامنة  )4(
 .  216ص – 1949المجلد الخامس  
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سرجون المتاخرین امثال وریین الشا، وان الملوك  )1(الحكیم
بھ  أدبا مثاالً للعلم وتشبھوا اتخذوا االلھ البواشور بانی

على على االرض وساروا ووكالئھ خلفاءه انفسھم  واعتبروا
انھ اخرى من كتاباتھ . وادعى سرجون في اماكن  )2(سنتھ

االخرى ، مثل انحدر من ابطال االساطیر السومریة 
 .  )3(لھمكلكامش وانكیدو وامثا

وراجت في عھد سرجون وسنحاریب االساطیر عن 
مجيء ھذه الساللة الى الحكم حیث تذكر بعضھا ان كیفیة 

 ً واغتصب منھ وانھ ثار على الملك سرجون كان بستانیا
بان سرجون مما قوى االعتقاد عند معظم المؤرخین العرش 

وعلى .  )4(من العامة اتى نماالم یأت من ساللة حاكمة و
رحدون بكونھ سلیل الملك سا الملك غم من ادعاءالر

الذي ق.م )  1806-1826االشوري بیل باني ابن اداسي ( 
ق.م لعلھا غیر  1826جدیدة سنة أسس ساللة آشوریة 

 .  )5(آشوریة

 .  317نفس المصدر ، ص )1(
لة سومر ، جم –د " ادابا/اریدو " ، ترجمة د. محمود االمین د. انكر ، ایكار )2(

 .  51-48، ص 1953الجزء االول المجلد التاسع ، 
 (3)01mstead, A.T. History of .. Op.Cit. p. 206 .                              

 .  207د. االمین ، محمود ، تعلیقات ، نفس المصدر ، ص )4(
 (5)01mstead, A.T. History of .. Op. Cit. p. 206. /Oates, D. 
Studiesin the ..Op. Cit. P.23.                                     
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 اصل وذھب العلماء والباحثین مذاھب شتى من اجل 
. اال  )1(بالساللة الملكیة االشوریةسرجون وعن مدى عالقتھ 

فقد تمكن ھذا الغموض لم یدم طویالً لدى المختصین ان 
 انكر ) ان یعثر على كتابھ آشوریة مزججة الباحث ( ایكارد

ابن الثاني ونسبھ والقابھ ، وظھر بأنھ تحمل اسم سرجون 
ذا یكون الملك ھوبسر الثالث بال تالملك اآلشوري تجال

وترجمة سرجون اخا للملك شلمنصر الخامس الذي حكم قبلھ 
 كما یلي : ه الكتابة ھذ

قصر سرجون ، الملك العظیم ، الملك الجبار ، "  
أبن توكلتي ابال اي اشرا ( ملك العالم ، ملك بالد آشور 

  .  )2(سر ) ملك بالد آشوربال تجالت
 Ilu-bidiایلوبیدي وفي نص لسرجون ینتقد فیھ  

 .  )3(ملكيحماة بأنھ ینحدر من أصل حاكم 

(1) ان الكثیر من المؤرخین في كتاباتھم اعتبروا سرجون مغتصباً للعرش 

                                            االشوري ولیس من صل ملكي انظر :
mstead, A.T. History of .. Op. Cit.p.206. 

                                      .CAH 111, pp. 44-45وكذلك :   
                 

وكانت  3282ھذه القطعة المزججة محفوظة في متحف اسطنبول تحت رقم  )2(
البعثة االلمانیة قد استخرجتھا من قصر الملك سرجون في آشور ونشرت 

 Unger, Altorientalische Konige aisصافھا في :           كتابتھا واو
Kalturinger :  

Forschung und Fortschritte 1x 1933, 5, 245ff.  
المصدر أعاله مقتبس من مقالة للدكتور محمود االمین ، تعلیقات تأریخیة ... 

 .  217على الصفحة 3نفس المصدر ، ھامش رقم 
 (3)ARAB 11, 134 .                                                                  
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سرجون یتحدر من ساللة  ان ولعل ھذا یشیر الى
معتمدة على المزید من المسألة ملكیة ، ومع ذلك تبقى 

 االثریة . الدالئل 
في أغلب اسم سرجون بالعالمات الرمزیة یكتب 

صیغتھ السامیة في  )1(وكثیراً ما جاء أسمھالنصوص 
ان الملك الثابت او  Sharru-Kenuاالصلیة شروكینو 

ادق . اما المعنى الملك الص Sharr-ukenالمكین او 
و  Kanuملك و  Sharruاللفظي المباشر للتسمیة فھي 

Kenu  وUkin  . ( اي ثابت او قویم ))2( 
وقدم العلماء تفسیرات مختلفة عن اسم سرجون فمنھم 

، من قال ان اسم شروكین او شرواوكین ، الملك الشرعي 
الملك االزلي ، الملك المتأخر ، الملك المتوج من قبل االلھ 

بكل ما ق.م )  705-721الثاني ( ولقد اھتم سرجون . )3(
بحوالي الذي سبقھ یتعلق بشریكھ في االسم سرجون االكدي 

ً فدون كتابة ضمنھا حدود  امبراطوریتھ اثني عشر قرنا
ان اسم الملك قبل ان ویعتقد .  )4(ونسبھا الى سرجون االكدي

ما كان ااسمھ سرجون كان یاریب وان االسم االصلي یتخذ 

انھ نفس اسم سرجون االول اآلشوري ، وسرجون االكدي ، ولعلھ اتخذه  )1(
عندما اصبح ملكاً ، وربما علق الملك اھمیة معنویة الى أسمھ باالضافة الى 

 مكانة الذكرى المجیدة للملكین السابقین . 
 (2)Soden, W. Das Akkadisches Handworterbuch Weisbaden 
( 1965 ) pp. 481, 1188.                               

 .  217نفس المصدر ، ص تاریخیة ،د. االمین ، محمود ، تعلیقات  )3(
د. االحمد ، سامي سعید ، المدخل الى تاریخ العالم ، القسم االول ، الجزء  )4(

 .  20، ص 1978االول ، 



-19- 

وبدل  )Aribu –Eribu )1إریبو أریبو او  Yaribuیاریبو 
 اسمھ الى سرجون بعدما اصبح ملكاً . 

_ Î‡_ n=W=„Èràã=iËàv=K=
استعرضنا على الصفحات السابقة جوانب من الحیاة  

قبل االداریة والسیاسیة في العراق والمناطق المجاورة 
انھ اعتالء سرجون العرش االشوري ، ویبدو من خاللھا 

ورث تركة ثقیلة تبدو واضحة من عدم استقرار االوضاع 
ر المحیطة بآشواالداریة ، كانت القوى الطامعة االمنیة 

، كما والتجاوز على مصالحھا بالدولة متربصة للتحرش 
الواسعة للملك السابق بسبب الفتوحات بعض المشاكل نشأت 

وتضییق الخناق على تجال تبلیسر الثالث في بالد ایران 
  .  )2(ولة العیالنیةالد

وفینیقیة ( على سوریا  االشوریین كما ان استیالء
 )3(وفلسطینوتشمل مدن بیلوس ، صور ، صیدا ، ارواد ) 

وقد انتزع من الدولة المصریة اھم مواردھا االقتصادیة 
 .  )4(واتصاالتھا البریة والبحریة

 (1)Maspero. The Passing of Empire, London, 1900. Pp221 
– 222 .   No. 1 .                              

) في نفس ھذا المصدر 1كذلك انظر المصادر التي ذكرت في المالحظة رقم(    
 . 

 (2)ARAB 1, 782, 785, 789 .                                                          
 (3)Wiseman, D. Two Historical Inscription from Nimrud. 
IRAQ x111, 1951 , pp. 21-26 .                       

   (4)Saggs, H.W. The Relation with the West op, cit. P.127-
128                                             
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من القوة سر الثالث بال ولم یكن خلیفة تجالت 
رة االمور في ارجاء االمبراطوریة االشوریة والحنكة إلدا

، والتي اصبحت تمتد من سربال تجال تالتي اقامھا الواسعة 
كما شملت والى حدود مصر في الغرب الخلیج العربي شرقاً 

ولھذه .  )1(اجزاء واسعة من ایران واالناضول وكیلیكیا
االسباب مجتمعة فان فترة حكم سرجون تمثل سلسلة من 

حربیة في اقالیم االمبراطوریة االشوریة الستعادة الحمالت ال
 ر . ھا كما كانت علیھ ایام تجالت بالسمكانتھا ونفوذ

ان المعارك والحمالت العسكریة الناجحة الى قادھا 
في سرجون االشوري جعلتھ احد القادة العسكریین العظام 

جانباً  تاریخ الشرق القدیم ، وان حمالتھ العسكریة تمثل
ي نشاطات ھذا الملك ، لذلك یتوجب علینا متابعة بارزاً ف

صورة واضحة عن ابرز ھذه الحمالت لنقدم من خاللھا 
التي كانت تحیط بالشرق االدنى القدیم االوضاع السیاسیة 

العسكریة الجوانب والتنظیمات كما سنتعرف على بعض 
 واالداریة التي برزت خالل فترة ھذا العاھل . 

W_ oÿ_ n_åÿ̂=Ñó=ÔŸ›• ^=W=Óà‹=
ً متمیزاً في بتحتل منطقة   د الشام ، الفلسطین موقعا

فباالضافة الى ثرواتھا الطبیعیة وزراعتھا المتقدمة ، فھي 
تمثل حلقة الوصل بین مناطق شرقي البحر المتوسط وبین 
مصر عبر سیناء ، كما انھا من المنافذ الرئیسیة لطرق 

فلسطین قة فقد كانت منطالتجارة العربیة الجنوبیة ، لذلك 
ذات اھمیة كبیرة في سیاسة االشوریین وبخاصة اثناء حكم 

منافذ تجاریة اخرى في افریقیا باالضافة الى ھذا المنفذ التجاري فقد كان لمصر 
 . 

 (1)ARAB 1, 788-789.                                                                                                                                          
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العبرانیة التي ناصبت االشوریین العداء وكانت  االسر
الداخلیة وقوة الحاكم وحزمھ او اوضاع الدولة اآلشوریة 

ً لحالة االقالیم في استقرارھا او  تھاونھ وضعفھ مقیاسا
 انشغالھا بالفتن واالضطرابات . 

مدینة السامرة من مدن العبرانیین الرئیسیة  لقد كانت 
في ھذه المنطقة تابعة للبالط اآلشوري اثناء حكم تجال 
تبلیسر ولكنھا ایتغلت االوضاع المضطربة خالل حكم 
شلمنصر الخامس واعلنت تمردھا على الحاكم اآلشوري في 

ق.م ورفضت دفع الجزیة ، ولكن تصرف  727عام 
ة مثل بالتحرك صوب السامرشلمنصر الخامس السریع المت

 )1(اخضاع ھوشع ملكھا وارغامھ على دفع الجزیةو سرعة 
 ستراتیجیتھا لآلشوریین . ااھمیة المنطقة ویعكس 

اخذوا ینسقون الموقف مع مصر ، ولكن السامریین  
اآلشوریین  مبعد ان شعروا بعجزھم عن الوقوف لوحدھم اما

ویبدو ان یین المصرینال دعم واسناد السامرة وكان موقف 
ً من السامرة استعدادات  ھذه المرة كانت أفضل عسكریا

ھا لملكھا الذي من خسارتفانھا على الرغم السابقة المرة 
، لكن  )2(قبض علیھ اآلشوریین وحكموه بالسجن مدى الحیاة

وقد ،  )3(ش اآلشوريبقیت محاصرة من قبل الجیالسامرة 

(1) الملوك الثاني : 17 : 1-3 ان شلمنصر الخامس ھنا لم یعزل ھوشیا ولكنھ 

نجاز قد ابقاه في منصبھ بعد ان اخضعھ وجعلھ یستأنف دفع جزیتھ وان ھذا اال
امھم ظل برھن بدون اي شك انھ بالرغم من تغییر الحكام االشوریین فان انتق

 Grayson , A.k. Assyrian andحاداً وحاسماً كما كان من قبل . انظر : 
Babylonian chronicles. New Yourk, 1975. 1,1-28.                                  

  4:  17الملوك الثاني :  )2(
  5:  17الملوك الثاني :  )3(
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 جون دوراً لعب احكام الحصار على المدینة في عھد سر
فتفشت ق.م  721في اخضاعھا واستسالمھا سنة كبیراً 

والمعونة ولم تصلھم االمتدادات المجاعة بین سكان المدینة 
 .  )1(بھا المصریونالتي وعدھم 

اعداداً من السكان اسرى الى آشور شوریین آلونقل ا 
 .  )3(ومدن مادى )2(وكوزانواسكنوھم في كالح ( نمرود ) 

شخصاً ونصب  27.290ن بأنھ اسر ویخبرنا سرجو 
وفرض الجزیة آشوریا ألدارة مدینة السامرة مسؤالً 

ً والضریبة بالقدر الذي كان یؤخذ  ان بقایا سكان  )4(منھا سابقا

وفقط من ھذا المصدر علمنا این نفى سرجون ھؤالء  6:  17الملوك الثاني :  )1(
العبرانیین حیث ان كتاباتھ ( اى سرجون ) لم تشر الى ذلك ، وكذلك یتضح 

ق.م بینما الحملة  727د السامرة حدثت سنة مما ذكر بأن الحملة االولى ض
ق.م . ان اغلبیة  721الى بدایة سنة ق.م  725الثانیة استمرت من سنة 

المؤرخین في الوقت الحاضر اقتنعوا بروایة سرجون التاریخیة وان السامرة 
 ق.م ، انظر :  721سقطت في سنة حكمھ االولى وان زمن الحادثة سنة 

Tamor, H. The Campaigns of Sargon 11 of Assur., " 
Achronological – Histroial Study " in : 
J.C.S.Vol.12,1958.P.33   .    

كوزان : منطقة في وداي الرافدین تسقى بواسطة نھر الخابور وتقع على  )2(
ضفة ھذا النھر ، وتابعة آلشور ، وتعرف باسم تل حلف . انظر : بارو اندریة 

 .  337ر ، صبالد آشور .. نفس المصد
مادى : ھي منطقة میدیا التي تقع الى الجنوب الشرقي من یحیرة اورسیا (  )3(

 وان ) ، انظر : 
Ghirshman, Riran. Pelicen Book, 1954. P .88.                              
(4)ANET P. 284, 285 .                                                 

شخصاً .  27.280عدبن من السامرة فقد ذكر انھم كانوا بحدود وعن عدد الب  
 انظر : 
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سرجون في بالد آشور الذین اسكنھم مدینة السامرة 
كقریة صندور ینتشرون في بعض القرى في شمال العراق 

اما   .. )1(كوزانا مقاطعة وعقرة وفيقرب دھوك وفي زاخو 
السامرة  االقوام الذین اسكنھم سرجون ملك آشور في مدینة 

وكانوا في بدایة ،  )2(وحماة وسفروایممن بابل وكوثا فكانوا 
وكما یخبرنا كتاب العھد ، )3(لم یخشوا االلھ یھواسكنھم 
وعندھا اخبروا بعضھم االسود فقتلت علیھم  لانھ ارسالقدیم 

واسكنوا مدن السامرة ال ن االقوام الذین ابعدوا ملك آشور با
اھمیة ھذا الطلب الھ البلد ، لقد ادرك سرجون یعرفون تعالیم 

لیعلمھم تعالیم الیھم بأحد الكھنة الذین ابعدھم فأمر بأن یبعث 
ابعدوا من العبرانیین من الذین بأحد الكھنة ، فأتوا الھ البلد 
ا نت كل امة تعبد إلھفكاتقوى الھ البلد فعلمھم السامرة 

الذي ( سكوث بنوث ) من بابل جلبوا عبادة االلھ فالقادمون 
ً حول أصلھ ال یزال الجدل  ( تل  من كوثا، والقادمون قائما

جلبوا عباد االلھ نرجال والذین من حماة جلبوا ابراھیم ) 
أشیما ، والقادمون من ( السورى )  تعالیم االلھ االموري

وبنھاز وھي الھة عیالمیة بادة تارتاك جلبوا ع Avvite اووا
بالنار الى والقادمون من سفروایم كانوا یحرقون اطفالھم 

HCS. X11, 1958 P. 33.                       
 .  218د. االمین ، محمود " تعلیقات تاریخیة .. نفس المصدر ، ص )1(
سفروایم ھي سبار ( أبو ھبة حالیاً ) في الیوسفیة جنوب بغداد ، نفس المصدر  )2(

 .  224، ص
یھوا ، ھو جاھوفة الذي ال یزال اصلھ غامضاً ولعلھ یعني هللا في دیانة  )3(

العبریین االوائل . المصدر : د. االحمد ، سامي سعید ، تاریخ فلسطین القدیم 
. وذكره العھد القدیم بأنھ رب االباء الوحید الذي  5... نفس المصدر ، ص

 ) .  1 : 12  دعى ابراھیم الى ترك حران ( سفر الخلیفة
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وال یعرف ( لعلھما من سبار )  )1(االلھین ادراملخ وانا ملخ
 .  )2(ھذا الخبر الذي تورده التوراةعن مدى صحة 

ولكن بعد ذلك صار القادمون الجدد یمتزجون بحریة 
یھوا لاللھ  فتأثروا بعباداتھم وخاصةطقة مع العبریین في المن

واطلق علیھم بعد نھائیاً ق.م انفصلوا عنھم  432، وفي عام 
ان حملة  )3(ھذا االنفصال اسم السامریین الى السامرة

والى قضت سرجون على السامرة قد حققت اھدافھا ، اذ 
من تأسیس اي د على كیان الیھود السیاسي ولم یتمكنوا االب

 لى مر العصور . سلطة لھم ع

 (1)01mstead, A.T. Histrory of .. op. Cit. P. 210.                              
 .  226د. االحمد ، سامي سعید ، تاریخ فلسطین .. نفس المصدر ، ص )2(
 .  224نفس المصدر ، ص )3(
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^˘ËW=W=⁄f_f=Ñó=ià• ^=
بعد ان ارتقى سرجون عرش بالده في كانون االول  

ملكاً على بابل نفسھ دوخ بالدان نصب مرق.م  من عام 
من نفس راس السنة الجدیدة دوخ في عید واخذ بید االلھ مر

نع فع الجزیة آلشور وان عملھ ھذا اقد ، ورفض )1(العام
دوخ بالدان ولغرض سرجون بضرورة تأدیبھ اال ان مر

تقویة مركزة السیاسي والعسكري طلب المساعدة من 
  )2(ق.م  سنة ھمانیكاش ملك عیالم الذي ارتقى العرش 

اآلشوریة ، من نمو القوة والذي اصبح بالتدرج في خوف 
ً ف ( عبر  ي منطقة میدیالیس فقط في بابل ولكن ایضا

   .  )3(زاكروس )
نیكاش ملك عیالم فان ھما  )4(ق.م 721وفي سنة 
ما بین النھرین ووضع الحصار على مدینة تقدم ودخل بالد 

مجيء حلفاءه ( وانھ كان ینتظر ایلو ( الدیر )  –دور 
التي لم یصل بمساعداتھ بالدان دوخ مرالبابلیین ) اال ان 

 (1)Chronivle 1, 32.                                                                      
دوخ بالدان ان حركة بابلیة استقاللیة قویة تذبذبت في روقد بدأت مع حكم م  

نجاحھا الى ان تمكن نبوبالسر الكلد من القضاء على الدولة اآلشوریة في سنة 
ق.م بالتعاون مع المیدیین ، انظر : فرحان ، ولید : العالقات  614-610

  . 111 – 94السیاسیة .. نفس المصدر ، ص
(2)Gadd, C.J. Inscribed Prisms of Sargon 11 from Nimrud in 
:  IRAQ, No.1, xvi, 1954, P. 186 .         

 (3)Ha11., H. The Ancient.. op. Cit. P. 473 .                                  
 وھي السنة الخامسة من حكم نابو ناصر الملك البابلي :  )4(

Chronicle 1,9-10 .
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لقد تقدم  .  )1(ان انتھت الحربال بعد العیالمیون اوعد بھا 
بمقاومة محاوالً الھجوم على بابل لكنھ اصطدم سرجون 

دامیاً الن كل ، لقد كان الصدام قرب الدیر العیالمیة القوات 
انتھت بدون ان تحسم الجیشین كانا اقویاء ، وان المعركة 

 )2(تنسب النصر الى آشورالي طرف وان مصادر مختلفة 
 .  )4(او حتى بابل )3(او عیالم

خارج المدینة ان عیالم كسبت المعركة الحقیقیة 
وابعدت الجیش اآلشوري عن ساحة القتال ولكن آشور 
امتلكت سیطرتھا على الدیر رغم ان نشاطاتھا في المنطقة قد 

بصورة كبیرة ، وان اآلشوریین لم یكسبوا المعركة تعرقلت 
كبیرة في الحرب ولو انھا لم تساھم مساھمة بدلیل ان بابل 

،  )5(سنة 12لمدة مع اآلشوریین ولكنھا حصلت على ھدنة 
العسكریة ورجعوا الى علقوا عملیاتھم وان اآلشوریین 

كانوا ینوون ، ومن المحتمل انھم نینوى إلصالح خسائرھم 
في السنة التالیة. اال ان الستعادة بابل بكاملھا بمجھود اكبر 

ً مھمة حصلت في مناطق اخر من ارجاء ى احداثا
، سیمیریا ، سوریا ودولھا التابعة في حماة االمبراطوریة 

(1)Chronicle 1,33-34 .
  (2)Chronicle 1,36 - 37 .    
 (3)Gadd, C. Inscribed Prisms of Sagron 11.. op. Cit. Pp. 
186-187.     

(4)Chronicle 1,33-35 .                                                              
 (5)Gadd, C. J. Inscribed Barrel Cylinder of Marduk – Apala 
– Iddina.    

. op. Cit. P. 124.                     
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عن تنفیذ یتخلون لفترة مما جعلھم , )1(غرب الفراتالتي تقع 
( حتى الطموح لمدة أكثر من عشرة سنوات ھذا المشروع 

 خودمرالتي حكم فیھا وفي ھذه الفترة ق.م )  710سنة 
اضراراً  عانى منیرة الكببالدان فأن اقتصاد المدن البابلیة 

ومارست ابتزاز القبلیة بالتجارة وتدخلت االقوام بالغة 
یین الكلدوكانت سیطرة ن بمختلف االشكال االموال من المد

التي ظلت تستنجد الكبیرة البابلیة غیر شعبیة في المدن 
االتي ضد اعمال التخریب بالملك اآلشوري لتقدیم المساعدة 

نما كان مودوخ بالدان یعتمد علیھم ، بی )2(الكلدیونیقوم بھا 
للحفاظ على منصبھ ، وان اعمالھم الشریرة كي یساعده 

دوخ بالدان مر في كوثا وسباروبورسیبا ونقل مرزادت التذ
تماثیل االلھة من ھذه المدن وسجن اكثر المواطنیین وصادر 

  )3(ممتلكاتھم ووزعھا على تابعیھ من الكلدیین .
قد استمر بعد ممات البابلي  –ان التحالف العیالمي 

 ھیانیكاش سنة
 699 – 717ق.م وان ابن اخیھ شوتور ناھوندو (  717

ق.م ) قد اعقبھ على عرش عیالم وقد تحمل اعباء االنتقام 
 )4(االخیر . اآلشوري 

 (1)ANET. P. 285.                                                                                    
 .  144ساكز : " عظمة بابل " ... نفس المصدر ، صھاري  )2(

 (3)The Annals of Sargon ( 235 – 238 ). ARAB 11, 31.                        
(4)Brinkman, J. Elamite Militery Aid to Merodach Baladan in 
:  JNES., Vol. xxIV, No. 3, 1965.P.161 ff. 
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ق.م وقسم  710لقد تقدم سرجون نحو بابل سنة 
جیشھ الى كتیبتین قاد احداھا بنفسھ وكانت موجھة ضد 

ولى یین على الضفة الیسرى من نھر دجلة وكانت االاالرام
 )1(دوخ بالدان .التي بدأت حركة التقدم ضد مر

ق. م ) بتقدم  710 – 721دوخ بالدان ( لقد علم مر
الجیش اآلشوري صوب بابل وقام بتحصین قالعھ وتجمع 

قالعھم وھي احدى  )3(اثارا -حول دور  )2(شعب كامبولو
على ، وشدد المراقبة بابل وعیالم التي تقع على الطریق بین 
اثارا تعزیزات  –امام قلعة دور جیش سرجون ووضع 

وجعل المشاة من جند  4000فارس و  600من تتألف 
ً حول المدینة  ھ وملئاسوارھا اعلى من ذي قبل وحفر خندقا

 )4(بالماء .

 (1)Gaad, C. Inscribed Prrisms of Sargon 11.. op. Cit. P. 
186 ff.        

( الكرخة ) وسمیت نسبة الى قبیلة كامبولو : مدینة تقع على نھر اوكنو  )2(
) . انظر كذلك :  2آرامیة بھذا االسم ( انظر موقعھا على الخارطة شكل 

Brinkman, J. Apolitical History.. op. Cit.P. 273. No. 1755. 
Cameron, G. History of .. op. Cit. P. 186. 

وتقع جنوب بابل اثارا : قلعة تشرف على الطریق بین بابل وعیالم  –دور  )3(
كیلومتر عن سوسة واستولى علیھا سرجون في حربھ مع 60وتبعد حوالي 

 بابل وجعلھا عاصمة القلیم 
 جدید : 

Camron, G. Histroy of Early Iran. Chicage, 1969. P. 161. 
O1mstead, A. History of .. op. Cit. P. 252.        

 (4)The Annals ( 11   288 – 316 ) ARAB 11. 31.                           
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اثارا ( التي ذكر موقعھا -لقد حوصرت مدینة دور
 16490وأسر  )1(الشمسقلیل ) واخذت قبل غروب قبل 

 ً سویة مع امتعتھم واخذت الغنائم وان ثمانیة من شخصا
رؤساء المناطق المجاورة الذین كانوا یحكمون في المناطق 

واوكنو ( الكرخة التي تقع بین نھري سورابي ( الكارون ) 
سرجون على مدینة كامبوال عندما سمعوا باستیالء  )2()

زیتھم وعین سرجون جمن ھناك وارسلوا وھنت عزیمتھم 
ً علیھم الجزیة السنویة مسؤوالً  ( وحول اسم مدینة آشوریا

مع نیبو ، أما من بقى منھم  –اثارا ) الى دور  –دور 
واسروا ودمروا بالدان فقد اكتسحت مستوطناتھم  خودمر

لنھر اوكنو ( وان سكان المدن االخرى المجاورة بساتینھم 
حاكم كامبولو المدینة مقاطعاتھم وعین فقد دمرت الكرخة ) 

ولقد .  )3(مسؤالً عنھمالتي تقع على نھر اوكنو ( الكرخة ) 
العاھل اآلشوري من اھدافھا ، وتمكن ھذه المحطة انجزت 

بقیت ( بابل ) ولكن الحرب  عن كاردونیاشعزل عیالم 
 699 – 717( ظل شوتورنا ھوندو طالما غیر محسومة 

والتي یمكن للسھل البابلي المحاذیة ماسكاً بزمام المدن ق.م ) 
فقد تقدم ، لذلك على آشور نقاط ارتكاز للھجوم ان تشكل 

سامونا وباب ي واكتسح العیالمسرجون ثانیة ضد الملك 

 (1)O1mstead, A. History of .. op. Cit. P. 252 .                                
یقع نھر سورابي الى الجنوب الشرقي من بابل ولعلھ كان یربط اوكنو (  )2(

 الكرخھ ) بنھر دجلة 
Brinnkman, J, Apolitical History .. op. Cit. P. 242 . No. 
1550.            

 (3)The Annals ( 11  228 – 316 ) , ARAB 11, 32 .                          
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سویة في ھذه المنطقة على قادة القالع اآلشوریین  )1(دورى
واعاد سرجون ممتلكات الوالكثیر من عیالمي  7500مع 

عیالم الجنوبیة ) على حدود  بناء مدینة سامونا ( التي تقع
واستولى على  )2(اكشا –بل وبدل اسم ھذه المدینة وسمیت 

العیالمي ولكي فاجتاح الرعب قلب الملك ومدن اخرى قالع 
، وفي ھذه االثناء  )3(حیاتھ فقد ھرب والتجأ الى الجبالینقذ 

وسار مباشرة نحو مدینة عبر سرجون نھر الفرات مع قواتھ 
داكوري والتي تحتل منطقة  –منطقة بت  الدینو في –دور 

الدینو  –دور على الفرات حتى ( بورسیا ) والحظ ان قلعة 
 كانت مدمرة فاعاد بنائھا . 

دوخ بالدان ملك كاردونیاش ( بابل وعندما سمع مر
سرجون خاف على حیاتھ وخرج لیالً ھو بانتصارات ) 

وارسل  )4(یةنحو ایاتبور العیالممن بابل وتوجھوا وحلفاؤه 
اریكة من الملك العیالمي الھدایا الرائعة : الحلیة الملكیة الى 

سلسلة ، كاس القوانین الملكي ، كرسیھ المتنقل الجید النوع 
الیھ كرشوة لیساعده ضد سرجون ھذه الھدایا للصدر قدمت 

ان ھاتین القلعتین كما یخبرنا سرجون بان شوتور ناھوند وقد بناھما مقابل  )1(
منطقة ایاتبورو على حدود عیالم وقد تمكن سرجون من االستیالء على ھذه 

مما یشیر الى انھا تقع رق بالد بابل من جھة الجنوب  المواقع في اثناء حربھ
ARAB 11,33 .                                          

(2)The Annals ( 11   228-316 ) , ARAB 11, 33,35.  
 (3)The Annals ( 11   228-316 ) , ARAB 11, 34.                             

وتمكن سرجون من االستیالء على ھذا الموقع في  قلعة تقع على حدود عیالم )4(
 ARABاثناء حربھ الى انھا تقع شرق بالد بابل من جھة الجنوب انظر : 

11,33,35.                             
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في ملكھ من فتقبلھا الملك العیالمي ولما كان ھو ایضاً مھدداً 
كثیر من المشاكل الداخلیة فقد قبل االشوریین وتحیطھ ال

بالدان أیة مساعدة  خودمراعلن انھ لیس قادراً على منح 
ھذه االخبار رمى بنفسھ على بالدان  خودمروعندما تلقى 

االرض ومزق ثیابھ واخذ یصرخ باكیاً بلوعة وادرك انھ ال 
یستطیع ان یواجھ سرجون بمفرده وانھ مع حلفائھ وجنوده 

من منطقة ایاتبورو العیالمیة ودخلوا ل تسللوا بسرعة في اللی
فاقبل شعب بابل  )1(مدینة اقبي بل قرب الحدود العیالمیة

سعید بل ونابو وبورسیا على سرجون وجلبوا لھ بقایا 
بالدان وان نقلھا من ھذه  مرودخوتشمیتو ( حیث سبق ل

على االآلت الموسیقیة المعابد ) واندفعوا یغنون ویرقصون 
تقع في منطقة الدینو ( التي  –بفي دور للترحیب بسرجون 

داكوري ) ودخل سرجون المدینة برفقتھم : تلك ھي  –بیت 
بابل مدینة االلھة قد دخلتھا في قمة السعادة والى االلھة 

بالدان توج على العرش  مرودخقدمت القرابین وفي قصر 
 )2(بدالً منھ . 

اموكاني  –من مناطق بیت  ةوقدمت لسرجون الجزی
ومناطق اخرى لكنھ داكوري التي تقع في بابل  – ، بیت

ان تستعمل وفضل رفض ان یستعملھا لغرضھ الشخصي 
لتنظیف قناة بورسیا التي حفرھا الملوك الذین حكموا قبلھ 

،  )3(جدیدة كطریق للوصول الى معبد االلھ نابووحفر قناة 

 (1)Brinkman, J. Elamite Military Aid. Op. Cit. P. 164 .                       
 (2)Chronicale  11, 1-3 .                                                          
(3)ARAB  11, 36 .      
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وكان یقصد من وراء عملھ ھذا نیل رضى البابلیین وابعادھم 
ادراكا سلیما من  من تشكیل بالدان ، كما تمكن خودمرعن 

ابل والتي ربما قبل الملك بأھمیة مشاریع الري في بالد ب
والثورات ، وھكذا خالل الحروب تضرر قسم كبیر منھا 

 عكس سلوكاً اداریاً واعیاً تمیز بھ سرجون الثاني . ی
قبیلة حمرانو ( من القبائل االرامیة ) الذین اما رجال 

السلب والذین قاموا باعمال بالدان في بابل مرودخ  ساعدوا
ودخلوا مدینة سبار ، فقد والذین ھربوا من أمامھ والنھب 

من جنوده للتوجھ نحو سبار والقضاء سرجون جماعة أمر 
 .  )1(ولم یھرب واحد منھمعلیھم فقضوا علیھم 

وھو الشھر الذي یذھب فیھ الملك وفي شھر نیسان 
تأكیداً  )2(سرجون بیدیلاآللھة ، اخذ عند تتویجھ الى سید 

وان اعمالھ كانت الممنوحة من االلھة منھ على السلطات 
 محاطة برعایتھ . 

مع النظفرة لم تحسم الموقف لكن ھذه االعمال 
بشكل ل ھذه الفترة فعمل لالعداد بالدان الذي استغخ ودمر

باكین  –( دور  القادمة فعمل على تحصین مدینتھجید للجولة 
بشكل افضل قویھ بعد ان نقل سكان اور واوروك وكیش ) 

الذي یحیطھا وحفر قناة تتصل بنھر الیھا ، كما وسع الخندق 
ً الفرات واعتمد حاجزاً  وقطع لحمایة المدینة اضافیا

 . لعرقلة مرور القوات اآلشوریة  )3(الجسور

 اما بخصوص الرسائل التي ارسلت الى سرجون في حربھ مع بابل انظر :      
Pfeiffer, R. State Letters .. op. Cit. Letters 1-2 .                             
 (1)ARAB  11, 37 .                                                                  
 (2)Chronicle 11, 1-3.                                                              
 (3)ARARB  11, 39.                                                                  



-36- 

خ بالدان ان یحدد ودمرالبابلي استطاع الملك وبھذا 
عنھا ي احكمت اجراءات الحمایة والدفاع مكان المعركة الت

ولكن اجراءات سرجون وقوة جیشھ كانت اقوى بكثیر من 
 709آیار من سنة بالدان ، فتقدم في شھر خ ودمرمحاوالت 
وأمر سرجون بقطع اشجار النخیل مرودخ بالدان ق.م نحو 

الى  سر یوصل المھاجمینجوردم الخندق المحیط بھا لعمل 
خ ودخنادق وتحصینات مراز اآلشوریین فاجتأسوار المدینة 

قاربت مدینتھ على بالدان الذي جرح في المعركة . ولما 
منطقة االھوار في  ىلفي الھرب ولجأ االسقوط أسرع 

ولكن ، ونجح في االفالت من قبضة اآلشوریین الجنوب 
سرجون وجیشھ دخلوا واستولوا على خیمة الملك 

غنائم كثیرة استلمھا الذھبي ووصولجانھ تھ الذھبیة ومقصور
فقد اضرمت اما مدینة دور یاكین  .  )1(في معسكرهالملك 

واصبحت ودفاعاتھا بروجھا واسوارھا النیران وھدمت فیھا 
سراح عدد وعمد سرجون إلطالق  )2(كومھ من االنقاض
ونفر وبورسیبا من الذین سبق  ،من سبار كبیر من االسرى 

ترفوه ، واعیدت وان سجنھم دون ذنب اق خ بالدانودلمر
في فترة االضطرابات الیھم اراضیھم التي اخذت منھم 

ً واعیدت التي اھملت وانتعشت القوانین  )3(السابقة سابقا
.. فازیلت المظالم الحریة الى اور واوروك واریدو والرسا 

ً جدیدة وتحققت العدالة  كما أعید بناء المبان المختلفة نصبا

 (1)ARAB  11, 39 .                                                                  
(2)Ragozin, Z. The Story.. op. Cit. PP. 215 – 216 .  
 (3)Gadd, C. Inscribed Priisms.. op. Cit. P. 187 .                             
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قدیم القوانین الى مدنھم واعیدت طقوس تلھتھا آلتخلیداً 
 )1(كالسابق . 

من االضطھاد لمدة أكثر من ان بابل التي عانت 
خ بالدان تنفست الصعداء ودنوات طیلة حكم مرسعشر 

واعتبرت سرجون منقذھا واصبحت تابعة آلشور وعند 
بعد انتصاره على دور یاكین استقبل عودة سرجون الى بابل 

باغداقھ الھدایا الى  بحماس كبیر وقد ابھج قلوب الكھنة
اعید خ بالدان فقد ودبالنسبة الى مرالعظیمة , اما المعابد 

ً لقبیلة بیت  یاكین بعد ان قدم الخضوع  –تنصیبھ رئیسا
اخرى لسرجون في تصریفھ لسرجون وھي التفاتة بارعة 

لالمور فربما ادرك مقاصد مرودخ بالدان في الزعامة 
ً منھا مقابل تخلیھ  وخضوعھ الحرب  عنفأواله جانبا

 لآلشوریین . 
W_ Î‡_ n=œ ^Ñ‰̂=W=ÏŸf_ g ÿ̂Ë=Ì áÈè ˝̂=«^ä·ÿ̂=tÛ_ k‡Ë=

عن بقیة البابلي  –النزاع اآلشوري تمیز لقد  
ألنتماء الفریقین نظراً على الجبھات االخرى النزاعات 

وجود وقومیة واحدة رغم الى اصول حضاریة المتحاربین 
التي احتك  والشعوبالفروق في التفاصیل في المزاج بعض 

بھا كل منھما وكان اآلشوریون یقرون تفوق البابلیین علیھم 
 ً وان معظم المنجزات الحضاریة التي لدیھم انما حضاریا

اآلشوریین كان منبعھا بالد بابل ، وقد حاول بعض الملوك 
القضاء على ذلك وتضییق الھوة بین الجانبین كما حدث في 

ق.م ) التي  783 – 810نیراري الثالث (  –عھد أدد 

 (1)Ibid . P. 187.                                                                      
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ازدادت في عھده عبادة االلھ البابلي ( نابو ) الھ الحكمة 
عطیة احتضان الحضارة البابلیة في والمعرفة واستمرت 

عھد سرجون وبلغت ذروتھا في زمن آشور بانیبال الذي 
ً أیاھا من  جمع االثار الفكریة للحضارة البابلیة مستنسخا

الشھیرة في اصولھا البابلیة وھي التي كونت مكتبتھ 
 .  .  )1(نینوى
W_ oÿ_ n• ^=W=ÔÍáÈè ˝̂=ÔÿËÑÿ_f=E=‚Íàwg ÿ̂=F=„ÈªÉ=”_=

في بابل فان اوبیرى حاكم وبینما كان سرجون  
دلمون ( البحرین ) التي تقع الى الجنوب من بالد بابل ، قد 

 )2(سمع بانتصارات سرجون وخاف على نفسھ وقدم ھدایاه
ك الممرات وان خضوعھ الطوعي ضمن لسرجون امتال

عبر بحیرة كالدیا التي كانت صعبة في السابق المائیة 
 والخلیج العربي . 
(  Iaایا فأن سبعة من ملوك ق.م  708وفي سنة 

رحلة سبعة أیام ایادنانا ) جزیرة قربص التي تقع على مسافة 
ویخبرنا (البحر المتوسط )  )3(في بحر غروب الشمس

من السالفھ مجھولة كانت الملوك بأن اسماء ھؤالء سرجون 
نفوذ ملوك آشور كارونیاش مما یشیر بوضوح الى ان 

امتد اكثر من ذى قبل ، وان ملوك االمبراطوریة اآلشوریة 
في بانتصارات سرجون عندما سمعوا قبرص جزیرة 

وجلبوا الھدایا الى وھنت قلوبھم ( خاتي ) ارمینیا وكركمش 
-123انظر : فرحان ولید محمد ، العالقات السیاسیة .. نفس المصدر ، ص )1(

124  . 
 (2)Gadd, C. Inscribed Prisms.. op. Cit. P. 192.                              
  (3)Gadd, C. Inscribed Prisms.. op. P. 192 .  
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عطى الرسل في الھدایا التي جلبوھا فأنھ اومقابل  )1(سرجون
علیھا صورتھ وكتابات ق.م سلة من المرمر  708سنة 

 )2(برصمآثره المجیدة ونصبت في أحدى مدن ق فیھایروى 
وانھا شاھد في حالة جیدة حیث وجدت ھناك ( في كیثیون ) 

 .  ومدى اتساع حدودھا آشور حضارة على عظمة
W_≈f̂áiËà• ^=fl_êÿ̂=É˙f=Ω=ÔÍáÈãFJ=
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وفي نفس الوقت فان حنون  .  )1(طردت الحامیات اآلشوریة
حاكم غزة الذي اعید للحكم في مدینتھ یساعده المصریین بدأ 

باقناعھا للتدخل ضد اآلشوریین ، وان الفرعون مع مصر 
بعد ممات مصر  الذي اغتصب السلطة فيالمصري 

لتضرعات حنون ق.م باھتمام  722الفرعون بسماتیك سنة 
غزة تحت امرة قائده التورتان ، ووعد بارسال جیش الى 

.)2( 
ان ھذا التحالف كان السبب الرئیسي لترك سرجون 

وھذا ق.م  720حاسم في سنة المشكلة البابلیة دون حل 
یوضح مدى خطورة الحلف على مستقبل التجارة 

الذي شكلتھ حماة لم ، ولكن یبدو ان التحالف  )3(ریةاآلشو
یملك القوة الكافیة للتماسك لقد جمع ( ایلوبیدى ) حاكم حماة 

( التي تقع  لحلفائھ في مدینة قرقر واتھ والقوات االخرى ق
على نھر العاصي قرب مدینة حماة ) لمحاربة القوات 

ه حیا واخذ اسیراً جلدھزم ھزیمة كاملة اآلشوریة ، لكنھ 
فقد احرقت حتى  )5(اما مدینة قرقر .  )4(بأمر من سرجون

االرض وھدمت تحصینات حماة وقد اجبرت المدینة ألن 
فارس (  600سائق عربة و  200قوة تتألف من تجھز 

 (1)ANET. P. 285.                                                                      
 (2)ANET. P. 285 .                                                                   

 .  95فرحان ، ولید محمد ، العالقات السیاسیة .. نفس المصدر ، ص )3(
 (4)O1mstead, A.T. History of .. op. Cit. P. 208.  Botta, P. 
Monument fe .. Vol, 11. Op. Cit. P1. 120.                        

 قرقر : مدینة تقع على نھر العاصي قرب حماة .  )5(
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واضیفوا الى لعلھم جندوا من عوائل من الطبقات العلیا ) 
  .  )1(مجموعة سرجون الملكیة

السامرة ودمشق فقد اما مدینة اربادوسیمیریا و
ً بدون جدیة وان المواطنین الذین شاركوا  استسلمت جمیعا

ً لذلك اما بالنسبة الى .  )2(في التمرد فقد دفعوا حیاتھم ثمنا
ً كبیراً لآلشوریین  غزة فأنھا لم تستسلم وسببت اضطرابا

حیث كانت تستند في موقفھا الى قوة وجبروت الفرعون 
الحھ ضد غزة ومصر ، المصري لذلك فأن سرجون حول س

عند اسوار غزة وان حنون القى في لقد ظھر اآلشوریون 
) وان القائد تباك اولى تراجع الى رافیا (رفحنكسة في اش

المصري لم یصل في الوقت المناسب فوقعت المعركة 
ً وكان ، وكان االشتباك الحاسمة اما ھذه المدینة  حامیا

فضل قیادة بتمام االستعداد لھا واآلشوریون مستعدین 
المصري سرجون البارعة ربحوا المعركة وھرب ( سیبو) 

لقد أسر حنون واوثق  ،  )3(مثل الراعي الذي سرقت غنمھ
بالسالسل وسقطت رافیا ( رفح ) بایدى الفاتح واحرقت 

وحاول اقامة اقر الفرعون بالوضع الجدید وبذلك  )4(بالنار
ر سرجون عالقات سلیمة وتجاریة مع اآلشوریین ، وقد اشا

 الى ذلك في كتابة لھ بقولھ : 
سدود وجمعت ( خلطت ) ممیناء مصر ال" لقد فتح 
سویة وجعلتھم یتاجرون فیما والمصریین اآلشوریین 

 (1)ARAB  11, 55 .                                                                  
 (2)The Annals of Sargon ( 11   23 – 25 ) Winckler.. op. Cit. 
Vol. 1, pp. 6-7, ARAB  11,5.                            

 (3)O1mstead, A.T. History of .. op. Cit. Pp. 207-208.                      
 (4)Annals of Sargon ( 11  27-31 ). ARAB  11, 5.                           
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الحوافز بشكل جید توضح ان ھذه الفترة .  )1(بینھم"
الى االقتصادیة الكامنة وراء الحمالت العسكریة اآلشوریة 

 الحدود المصریة . 

 (1)Tadmor. H, The Campaigns of Sargon 11 of Assur. In 
J.C.S. x11., 1958. P. 34.                                            
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_å‹_ ~WËàv^áË^=Ñó=„Èràã=iáÈj==W=
لھا الدولة التي تعرضت من االخطار الجدیة  

دولة اورارتو (  یددفي عھد سرجون ، ضغط وتھاآلشوریة 
الشرقیة والشمالیة الشمالیة من الجبھتین ارمینیة ) 

واعتداءآتھا على منطقة (مناى ) التي تقع جنوب بحیرة 
تحالفات ضد ، وتشكیل الاورمیا التي كانت تابعة لآلشوریین 

لتأمین طرق المواصالت في مختلف الجبھات طموحھا 
التجارة واالستفادة من ثروات البلدین التي تقع تحت لضمان 

باھتمام الملوك سیطرتھا فقد استأثرت طرق المواصالت 
اآلشوریین باعتبار انھا تمثل الشرایین التي تمد البالد 

 باسباب الحیاة والمتعة والقوة . 
( اورسا ) (  )1(ق.م شكل روساس 719في سنة  

ق.م ) حاكم اورارتو تحالفا ضد بالد آشور  714 – 733
اورمیا )  یتألف من زكرتو ( التي تقع جنوب شرق بحیرة

وان مدینتین في بلد وتابال ، ومن بلد خاتي ( كركمیش ) 
وان سرجون تقدم سنة  )2(بلد زكرتوا الى تمادى قد انضم

  )3(لمدینتین وابعد شعبیھما. ق.م وتمكن من تدمیر ا 718
الجبھة الشرقیة بحروب لقد كان سرجون یشاغل 

في صغیرة بھدف القضاء على التمردات التي حدثت 
من ھدفھا التخلص والتي كان المنطقة الشمالیة الغربیة 

روساس ، ھو حاكم اورارتو ، وھو ابن ساردوریس الذي دحره تجالتبلیسر  )1(
 الثالث . 

 (2)The Annals of Sargin ( 11  32-42 ), ARAB11,6 .                         
 (3)The Annals of Sargon ( 11   23-31 ), ARAB   11,6.                      
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( السیطرة اآلشوریة ومن ثم یأتي دور اورارتو وحلفائھا 
مالیة الغربیة ) ألن تلك الممالك التي تقع في المنطقة الش

الحربیة ألستخدامھا كانت تساعد اورارتو بالقوات والمعدات 
 ضد اآلشوریین. 
في رئیسیة ق.م رفض حاكم مدینة  718ففي سنة 

تابال اسمھ كیاكي دفع الجزیة بتحریض من ملك اورارتو اال 
مع علیھ وقبض على الملك ان سرجون تمكن من االنتصار 

وفي  )1(ق.م 717لك في سنة محاربیھ وجلبھم الى آشور وذ
تآمر ملك كركمیش ( خاتي ) مع میتا ق.م  717نفس السنة 

( وھي دولة قویة تقع جنوب آسیا  (میداس ) حاكم مشكي
قمعت في ھذه المنطقة وجلب االضطرابات الصغرى ) لكن 

ملك كركمیش الى آشور مع عائلتھ مكبالً باالغالل واسكن 
 )2(سرجون اآلشوریین في كركمیش .

كان ھدف سرجون من تصفیة الحساب مع الحیثیین 
والمناطق االخرى التي تقع في اواسط وجنوبي آسیا 
الصغرى ھو منعھا من مساعدة االورارتیین بالقوات 

 )3(والمعدات ضد اآلشوریین .
في المنطقة الشمالیة الغربیة توجھ وبعد انتصاره 

یث سرجون الى الجبھة الشرقیة الى بلد ماناى المضطرب ح
 716سنة  )4(من قتل ملكھم ( ازا )تمكن حكام بلد ماناى 

 (1)The Annals of Sargon ( 11   42-45 ), ARAB   11,7.                   
 (2)ANET. P. 285.                                                                 

 .  220- 219د. االمین ، محمود " تعلیقات تأریخیة " .. نفس المصدر ، ص )3(
 ھو ملك بالد ماناى وكان من الموالین آلشور .  )4(
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ویسمى ایضاً یواوش الذي )1(( ساھند ) ق.م على جبل اواش
ووضعوا اورمیاوتركوا جثتھ غیر مدفونة یقع شرق بحیرة 

وعندھا اسرع شخص اسمھ ( باكداتي ) انفسھم تحت قیادة 
 باكداتي وسلخسرجون الى جبل اواش على الحاكم الجدید 

على وعرض جلده المسلوخ المذكور حیا على الجبل 
ووضع دین رمالذي ینتظره المتلیظھر المصیر  )2(المانیین
ماناى ملكي وجعل منطقة الاولوسونو على العرش اخیھ 

تحالف مع و حاكم ماناى الجدید اولوسونتابعة لھ  غیر ان 
 لي حاكم بلدكارلال( ومع شعب اندیا وآشور روسا االرمني 

 .  )3(حاكم بلد الالبریا ) وایتي
، ولكن ما كادت ووقفوا جمیعاً ضد الدولة اآلشوریة 

ال تنتھي حتى عاد سرجون ودحرھم ، اما بالنسبة السنة 
بالحسنى سرجون فعاملھم ولوسونو وشعبھ فقد استسلموا 

واعاد فقد عفى وغفر لھ خطیئتھ نو سواولووبدالً من ان یقتل 
.  )4(بصورة منتظمةالجزیة الیھ عرشھ على شرط ان یدفع 

استمر في تدبیر المكائد اما روساس حاكم اورارتو فقد 
 ماناى الموالي الشوراولوسونو حاكم ضد واالعمال العدائیة 

یوش او اواش التي تظھر في تراكیب مختلفة ترجع  Uashان كلمة اواش  )1(
   ند الذي یقع شرق بحیرة اورمیا . الى مجموعة جبل ساھ

ان عمل سرجون ھذا ھو لیس حباً باالنتقام بقدر ما ھو تحذیر لمن یحاول ان  )2(
 ریة . یتمرد ضد السلطة اآلشو

 ) . 3ان ھذه المناطق تقع شرق بحیرة اورمیا . انظر الخارطة شكل ( )3(
 (4)01mstead, A.T. History of .. op. Cit. P. 227-228 .                         

الذي تمرد ضد سرجون تبین مقدار الشفقة  –كما ان العفو عن اولوسونو    
 یتمرد علیھ ثم یعتذر . والرحمة التي یحملھا ھذا العاھل ضد من 
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من كسب احد الرؤساء المھمین في ھذه المنطقة وتمكن 
 . )1(ویدعى دیاكو

من اولوسونو ومن قلعة  22واستولى روساس على 
، ولكن بتواطؤ مع دیاكو االنتصارات ھذه انھ حقق الراجح 

الى المنطقة ق.م اسرع سرجون  715في ربیع سنة 
ً التي تعود  22واستولى على الـ  ألولوسونو وضمھا حصنا

الى حماة وابعد فقد اخذ اسیراً مع عائلتھ اما دیاكو . )2(آلشور
واراد  واعاد الھدوء الى بلد ماناى المضطرب )3(في سوریا

كانت تھدف  بكسب ھذه المناطق سیاسیةان یمارس  روساس
في الغالب الى ایجاد دولة حاجزة بینھ وبین آشور ، ولكن 

،   )4(على ما یبدو ان ھذه السیاسة فشلت في تحقیق اھدافھا
فعلى الرغم من انتصارات سرجون ضد اعدائھ فان 

وتجاوزه على روساس ملك اورارتو استمر في تحالفاتھ 
لقد الحظ سرجون كیف سقطت  التابعة آلشور ،المناطق 

اآلشوري وقرر القیام بحملة عظیمة ضد ھیبة القانون 
 )5(روساس ألعادة ھیبة القانون اآلشوري في ھذه المناطق

ووضع حد لنشاط اورارتو الحربي المعادي فشن علیھا حملة 
یرد اسم دیاكو ھنا ألول مرة وكان احد رؤساء القبائل المیدیة وتحالف مع  )1(

روساس ولكي یبرھن على والئھ فقد ارسل ابنھ كرھینة الى عاصمة روساس 
 وعمل لصالحھ وینسب الیھ ھیرودتس تأسیس المملكة المیدیة .

 Ghirshman, R. Iran.. op. P. 95.                               
 (2)Cameron, G. History of .. op. Cit. P. 151.                                  
 (3)Ghirshman, R. Iran.. op. P. 95.                                              
 (4)Ibid. PP. 95-96.                                                                 
 (5)Wright, E The Eight Campaign of Sargon 11 of Assyria 
714 B.C., in :  JNES. No. 2, PP.173-186.   
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قادھا بنفسھ عرفت بالحملة الثامنة ( ألنھا حدثت في السنة 
، ونظراً ألھمیة ھذه الحملة  )1(الثامنة من حكم سرجون )

وسعتھا وخططھا العسكریة واسلحتھا والمعلومات الكثیرة 
 التي زودتنا بھا اخبارھا نفردلھا حدیثاً خاصاً . 

=_ãÉ _ãW=W=Ô·‹_ oÿ̂=„Èràã=ÔŸπ=
ان مثل ھذه الحملة یجب ان تحكم خططھا ألنھا  

ستوجھ الى منطقة وعرة لیس من السھولة اجتیازھا وتختلف 
لحمالت السابقة من ناحیة المؤن والمواصالت عن ا

تدمیر القواعد وكان ھدف ھذه الحملة  )2(والمعدات الحربیة
ضد بالد بمھماتھا منھا تقوم القوات المعادیة  تنطلق التي

التي تحیط جبال ساھند تقع وراء وان ھذه القواعد آشور 
مع امتدادات  )3(تمتد حتى الشمالووان من الشرق ببحیرة 

 زاكروس .  جبال
في تھیئة جیشھ ق.م  714لقد قضى سرجون سنة  

تذوب من منحدرات  وفي الربیع عندما بدأت الثلوجالعظیم 
كافة االستعدادات اكمل سرجون جبال زاكروس الوعرة 

یستھل سرجون ق.م  714سكریة ، وفي شھر تموز سنة الع
في صالة یبتھل الیھم حملتھ بتوجیھ رسالة الى االلھة 

ً أبا االلھة بالنصر  ، رحماك ، أیھا الرب العظیم : آشوریا

لقد سمیت بحملة سرجون الثامنة ألنھا حدثت في السنة الثامنة من حكمھ  )1(
 ق.م ) ووجھت ضد بالد اورارتو .  714(

ق والجنوب الشرقي في بالد ان الحمالت االولى التي وجھت نحو الشر )2(
المیدیین قد تختلف بمعدات خفیفة : د. االمین ، محمود : تعلیقات تأریخیة .. 

 .  225-224نفس المصدر ، ص
 (3)Wright, E. The EightCamaign..op. . Cit. P.175.                          
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ثالثة ایام یجتاز .. وبعد مسیرة  )1(للجمیعورحمة منك 
الذي بقیادة سرجون نھر الزاب االسفل اآلشوري الجیش 

( الثلوج وفي سھل رانیة بسبب ذوبان فیضانھ كان في ذروة 
من یستجمون وجنوده الذي كان فیھ سرجون قلعة دزة ) 

استعرض المعارك الى میادین سفر قبل التوجھ عناء ال
اصنافھا ودخل بھا في مناطق بمختلف قواتھ سرجون 

 .  )2(الجبال
الوادي الذي تقع عنده قوات سرجون وعندما دخلت 

قلعة دزة اخترقت الغابات الكثیفة ، ولكن كثرة انحناءات نھر 
سرجون یتخلى عن المنطقة جعلت وزنا الذي یجري في ھذه 

ً واسعاً خالل الكتلة الجبلیة عبور ا الھائلة لنھر ویشق طریقا
االسفل ویصف سرجون منابع الزاب التي تقع ورائھا 

عزیمة جیشھ حین یقول : وبالرغم من ان تلك الجبال كانت 
عالیة ومغطاة باالشجار الكثیفة ، وبالرغم من وجود الودیان 

 لكنني تقدمتضوء ھناك حیث ال یرى اي المرعبة بظالمھا 

 ونشرھا :   . KAH 11, No. 141رسالة قدمت باسم سرجون الى  )1(
Thurreau – Dangin. Une Relation la Hutieme Campagne de 
Sargon. Paris, 1912 / 139 – 178 .               

 كانت ھناك ثالثة طرق مرشحة لمرور الجیش اآلشوري :  )2(
: ھو الذي كان یسلكھ الملوك اآلشوریون السابقین بعد اجتیازھم     

 نوب الشرقي فیوصلھم الى بالد میدیا . سھل رانیة وزحفھم نحو الج
: ھو تعقیب الضفة الشمالیة لنھر بانھ واالتجاه نحو الشرق في    

ممر جبلي متعرج الى جبال شامخة وعرة المسالك تشكل سداً ال یمكن عبوره 
وال یصلح لمرور جیش مجھز بالعربات واالت الحصار الثقیلة ولذلك لم 

 ین . یستعملھ اآلشوری
: ھو الذي اختاره سرجون ألنھ صالح لمرور جیشھ اضافة    

الى انھ اعتقد بانھ سیالقي قوى كبیرة یستطیع بواسطتھا ادامة تموین جیشھ . 
 انظر : 

Wright, e. The Eight Campaign.. op Cit. 175 .                               
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وفتحوا امامھ العمال وفرق الھندسة سرجون  )1(وارسل
 ً ً لسیر المركبات طریقا وسار  )2(الحربیة الثقیلةصالحا

ً عربتھ الملكیة  سرجون في المقدمة ألفتتاح الطریق راكبا
تجتاز ومن ورائھ بقیة الجیش وكانت قوات الخیالة والمشاة 

لھندسة العمال والبناؤون وفرق ااعالي الممر الوعر یتبعھم 
وباجتیازھم الممر وصل سرجون  )3(وبقیة صنوف الجیش

 بجیشھ الى السلسلة الجبلیة لجبل قندیل ( سمیریا ) الشاھق : 
قمة عظیمة تنتصب مثل حد  (قندیل) ان جبل سمیریا

الرمح ترتفع فوق الجبال وفي نھایتھا تسكن بیلیت ایالني 
سفلي وان تمتد منحدرة لتصل الى مركز العالم الوان قاعدتھ 

وادیھ السحیق مخیف لدرجة ال یقدر المرء على النظر الى 
واستمر سرجون في تقدمھ حتى وصل الى كرلال  )4(عمقھ

والالبریا ( وتقعان قرب حصن سیني ھونو التابع لملك 
بدأت العملیات العسكریة . ومن ھذا المكان  )5(ماناى )

حاكم على اورسا (ورساس ) الكبرى ، وقبل الھجوم 
مع القبائل التحالف كسب  ھدفھ رارتو نجح سرجون فياو

بالنسبة والتي كانت ضروریة الساكنة في ھذه المنطقة 
من حصن سیني سرجون الحربیة . فلما اقترب لعملیات 

مع حاشیتھ اولوسونو وخرج الوفود ألستقبالھ ھونو تھافتت 

 : حول ھذه الخطة كذلك انظر  )1(
ARAB 11,142. / Oppenheim, A. The City of Assur in 714 
B.C, JCS. xix. 1960, pp. 133- 147 .                       

 (2)Wright, E. The Eight Campaign.. op. Cit. P. 175 .                       
 (3)Ibid. P. 176.                                                                      
 (4)Thureau – Dangin. Une Relation :. Op. P.7.                                
 (5)ARAB   11,144.                                                                  
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ً القوات زحف وواصلت )1(بالدهوجمیع رؤساء  حتى وصلوا  ھا
في بالد على نھر الروت لتاشب ) الواقعة  ( ةالى مدین

كسندر االسفل واخذ الوالء على طول نھر الالبریا الممتد 
مصي وبعدھا وصل الى مدینة من حكام المنطقة والجزیة 

، وفي نھر ططیفو في بحیرة اورمیا احد روافد عند مصب 
ً في ( حاكم ماناى )  عقد اولوسونو ھذا الوقت  اجتماعا

ایام تبعد خمسة او ستة مثلون عن مقاطعات سردكا محصن 
الذي اخذ على نفسھ وجرت احتفاالت ألستقبال سرجون 

مع . ان عقد التحالفات  )2(اتوعھداً بسحق قوات اورار
سرجون االندفاع رؤساء ھذه المناطق قد ضمنت لجیوش 

سرجون في ھذه كان وعندما والتغلغل في جیوب العدو 
سرجون بان میتاتي ف اخبرت االستكشاالمنطقة فان طالئع 

للقضاء على الجناح ملك زكرتو نصب كمیناً في ھذا المكان 
خطتھ ویلجأ ان یغیر مما اضطره للجیش اآلشوري االیمن 

وثمانون ( حوالي مائة الى زحف طویل وشاق لمسافة 
 )3(لغرض التماس مع قوات میتاتي حاكم زكرتوكیلومتراً ) 

( الذي نھر ططیفو  جیش سرجون نحوففقد زحف لذلك ، 
بانزش حتى وصل الى حصن اورمیا ) یقع جنوب بحیرة 

والتحالفات العسكریة وضعت الخطط والتحضیرات حیث 
مھاجمة السیاسیة التي تكللت بالنجاح واصبح باالمكان 

بانزش تقدم سرجون واحداً بعد االخر ، ومن منطقة االعداء 
قد كان واجتاز نھر استرودا حتى وصل مدینة بردا ة، ل

(1)ARAB   11,144.  
 (2)ARAB   11,144.                                                                 
 (3)CAH  111,  P. 52.                                                               
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 –من ھذا الزحف ھو احتالل منطقة سین الھدف الرئیسي 
 .  )1(قلعة التي انضمت الى زكرتو

اال انھ كان مع اآلشوریین ان میتاتي حاكم زكرتو  
سرجون ضد سرجون وانضم الى روساس لذلك رأى تمرد 

اولي مع فاندحر جیش میتاتي في اشتباك معاقبتھ وجوب 
وسقط في حوزة سرجون ،  بردااآلشوریین ونھبت عاصمتھ 

اوكانھ مع احد عشر مدینة وادى نھر یغاتي بمدینتھ الرئیسیة 
ونھب الجیش )  ة ( بضمنھا اربع وثمانین مستوطنةمحصن

واضرم فیھا النار ودك اسوارھا جمیع ھذه المدن اآلشوري 
اوكانھ الى نھر لیالن ... وفي  منوزحف الجیش اآلشوري 

االستكشافیة مع طالئع قواتھ  وردتھ المعلوماتاثناء زحفھ 
مضیق جبل ساھند اضطر الى االنسحاب صوب بان اورسا 

الطبیعیة بتحصیناتھا وتمتاز ھذه المنطقة فیھ ، واالعتصام 
 )2(والتي تُمكن جیوش اورارتو وزكرتو ان تحتمي وراءھا

قویة بھم الذوا على في انزال ضربة لكن سرجون نجح 
في ھجومھ الخاطف متجھاً  بالفرار ، واستمر سرجونأثرھا 

 .  )3(اورارتو فاخترقھ وقتل عدداً كبیراً منھمالى مقر قیادة 
وامتطى میتاتي حاكم زكرتو فقد ترك عربتھ اما 

ان فرسھ والذ بالفرار وبسرعة وكان من نتائج ھذا الھجوم 
عن بعض وشلت تفرقت قوات االعداء وعزل بعضھم 

 235-234د. االمین ، محمود : " تعلیقات تأریخیة " .. نفس المصدر ، ص )1(
 . 

 . 236نفس المصدر ، ص )2(
 (3)Saggs, H.W. Everday Life in Babylonia and Assyria, 
London, 1967, P. 120.                                                                              
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وتقھقر ان المعركة اورسا من مید. ان ھروب  )1(فعالیاتھم
تعقب سرجون لم ینقذھما من العقاب فقد میتاتي الى الشرق 

وقدم حتى حدود بلد زكرتویا  ثم توقف ھناك قواتھم فلول 
االنتصار واعتبر سرجون ان ما االضاحي لاللھة بمناسبة 

اآلشوري ، ومن ضد اعدائھ یكفي إلعادة ھیبة القانون فعلھ 
الغنائم واالدوات معاً جا )2(ثم رجع الى منطقة اوشدش
بادارة اولوسونو .. ثم واصل الحربیة والحقت ھذه المنطقة 

اشكایا بالمؤن والذخائر زحفھ الى بارو التي تجھز منطقة 
اصطدم بقلعتي لورى والمنطقة من جیوب المقاومة  فطھر

وجرت معارك في سھل داالیا ( تبریز ) وترمكیزا الواقعتین 
 )3(كان على أثرھا . في المنطقة ھرب السدمویة 

حدثت غربي مقاطعة الحاسمة ان المعركة 
وعندما رأى السكان اقتراب الجیش اآلشوري  )4(سنكبیوتو

ھربوا الى منحدرات الجبال ، وھاجم اآلشوریین المدینة 
ر الى بالد آشور وصودرت مخازن ونقلت منھا أعمدة السو

ري الل واالطعمة واعطیت للجیش ، وتقدم الجیش اآلشوالغ

 .  237د. االمین ، محمود : " تعلیقات تأریخیة " .. نفس المصدر ، ص )1(
 ,CAH  111اوشدش : اقلیم یقع بین جبل ساھند وبحیرة اورمیا . انظر :  )2(

P. 52.         
 241-240د. االمین ، محمود : " تعلیقات تأریخیة " .. نفس المصدر ، ص )3(

  . 
لقد بدل روساس جھداً كبیراً لجعل ھذه المنطقة خصبة وجمیلة وكانت  )4(

تحرسھا قلعتان منیعاتان ھما الھا او الحا وتسمى االن (االغ ) والقلعة الثانیة 
م السقي في الحا وما یخص تدعى شردورى ھدرا ( كوتا شھر ) وحول نظا

 اعمال سرجون فیھا انظر : 
Lassoe, J. The Irrigation System at U1hu 8th century B.C. 
in : HCS. Vol. V, 1951. P. 21 ff .                      
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نحو منطقة شردودى ھودرا وان سبعة وخمسین مدینة 
دمرت وھوجمت قرى كثیرة في المنطقة وقبض على 

وزحف  )1(السكان فیھا باستثناء من تمكن من الھروب
كم نحو اعالي نھر 75الجیش اآلشوري الى مسافة حوالي 

كوتور جاى بین سلسلة جبال اوزابیا وجبال ارتیا . وبذلك 
ى سھل بحیرة وان ، ولكن مواصلة اصبح الجیش یطل عل

المسیرة العسكریة للجیش اآلشوري وفي مناطق تتمیز 
انھكت مسیرة الجیش الى  قدبوعورتھا وصعوبة مسالكھا 

بینھ  مواصلة السیر ولم یبق بعض الجیش ضففرحد كبیر 
( وان )  عاصمة اورارتو التي تقع على بحیرةوبین تشباش 

 )2(ھناك جمیع قواتھ كم حیث حشد اورسا 34اال مسافة 
 المنتصر . لمالقاة الجیش اآلشوري 

سرجون الى تغییر خطة الھجوم على فاضطر 
ولم یدخل مدینة تشباش تشباش وتقدم الى شمال بحیرة وان 

سر الثالث من بال تجالتاورارتو كما فعل والده عاصمة 
، وانعطف سرجون بجیشھ بعد ذلك جنوبا لما وراء  )3(قبل

الى تالل نایرى واستلم الجزیة من  Bitlisمنطقة بتلس 
الفترة الحكام المحلیین ، ومن نایرى التي تسمى في ھذه 

ھوبوشكیا واسمھا الحالي سارت فان سرجون اجتاز الحاجز 
المنھكة وان قواتھ الجبلي وان ارض آشور لم تكن بعیدة جداً 

 (1)ARAB  11, 161.                                                                      
 .  244. االمین ، محمود : " تعلیقات تأریخیة " .. نفس المصدر ، صد )2(

 (3)Mellaart, J. The Archaeology of Ancient Turkey. London, 
1978, P. 96  
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كانت تتوقع نھایة لھذه الحملة المجھدة ولكن ارادة سرجون 
ختلفة وذلك ألن اورزانو لم یرسل حتى رسوالً واحداً كانت م

من الملك لذلك قرر التقدم نحوه ، وان الجزء لیطلب السالم 
االعظم من الجیش وكل المعارضین قد ارسلوا بصورة 

بینما رافق ؤسرجون الفاً من الفرسان .  )1(مباشرة الى آشور
موا وتقدورجال السھام الذین كانوا یشكلون حمایتھ الخاصة 

وصلوا وسط الى ان جاى الحالیة نحو شرق وادي بوتان 
بعربتھ وعند تركھ للوادي تقدم سلسلة الجبال الحدودیة 

ورجالھ فوق جبل آرسیو والتي كانت قمتھ ال یمكن الوصول 
الیھا ونزل الى وادي الزاب االعلى واجتازه وجاء طریقاً 

وقمم  وعراً اخر یخبرنا عنھ سرجون : بین الودیان العالیة
حرسي الخاص وان الجبال الوعرة ال یوجد طریق لتقدم 

وان اصوات التیارات الھائلة من الماء تجتاز وسط الجبال 
تسمع من مسیرة ساعة مثل صوت االلھ أدد ، ان الشالالت 

تغطي ھذه المنطقة والكروم النضرة كل االشجار المثمرة 
لم من ھنا وولكن في مضائقھا یكمن الخوف ولم یمر ملك 

، ولقد  وسلكھ ھذا الطریقیمر امیر قبلي من ھنا ورأى 
الجذوع العظیمة واالشجار العالیة بالفؤوس قطعت 

من النحاس وفتحت طریقا كي یمر رجال المصنوعة 
وضعت عربتي  حمایتي ولكي تتقدم قطعاتي بینھما ولقد

الخاصة في مقدمة قواتي، ان جنودي مع الفرسان كانوا 
 .    )2(وجعلتھم یعبرونھ بصعوبةیسیرون في خط واحد 

ویكشف ھذا الموقف لسرجون عن تعامل قیادى بارع حیث تشم رائحة  )1(
ألستمرار  التعاطف بین القادة وبین جنوده حیث لم یعاقبھم بسبب معارضتھم

الحملة وانما ارسلھم الى آشور تالفیاً ألحتماالت المشاكل داخل صفوف الجیش 
 . 

 (2)01mstead, A. T. History of .. op. Cit. 237 – 238.                        
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وواصل العاھل االشوري تقدمھ نحو سماصیر(طوب 
وحتى وصولھا وقدم االضاحي الى االلھ القومي  زاوة)

ھالدیا,اما اورزانا فقد ھرب بمفرده تاركا عائلتھ وممتلكاتھ 
تحت رحمة سرجون,واستولى االشوریون على الكثیر من 

شخص ولكن الذي ابھ  6106الغنائم وان عدد االسرى بلغ 
االشوریین ھو استعادة المواد التي كان العدو قد نھبھا من 

كما استولوا على معبد االلھ ھالدیا_ الھ  . )1(المدن االشوریة
المدینة واخذت كنوز معابد ھالدیا جمیعھا ویظھر احد 

رسباد ھذا المعبد والجنود المنھمكین في نقل والنصب في خ
 )2(و یقوم بتحطیم تمثاال بالفؤوسالدروع ویظھر بعضھم وھ

وان سكان المدن الصغیرة اعتبروا كآشوریین وكانوا 
عمال السخرة ویستخدمون في ا , یدفعون الجزیة

تخبرنا تسجیال سرجون التاریخیة بان  . )3(االجباریة
روساس انتحر عندما نقلت الیھ اخبار سقوط سصاصیر 

اركیستیس وجاء بعده ابنھ  )4(ونھب كنزه واسر عائلتھ
الذي على مایبدو انھ اخذ یستفز  م).ق 685-714الثاني(

االشوریین,وھناك رسالة اشوریة تتحدث عن منع 
االوراتیون لالشوریین من اخذ اخشاب بعض الغابات 
التربیة وقوى عالقاتھ مع اقلیم كموح الذي یقع في شمال 

اكمھا الذي انتقم منھ سرجون الجزیة من ح سوریا واستلم

 (1)Ibid, P. 241 .                                                                    
 (2)Botta, P. Et Flandin, M (2) Monument fe .. op. Cit. P1. 
140.          

 (3)O1mstead, A.T. History of .. op. Cit. P. 241.                             
 (4)ARAB  11, 175 .                                                                 
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وبقیت العالقات االشوریة مع اورارتو بال  )1(م.ق 870سنة 
مناوشات خالل بقیة حكم سرجون بسبب انشغال االشوریین 

 . بالحرب مع السیمیریین 

=_≈f_ãW‰̂ÑŸ›• ^=œ ^Ô=W=Èj á̂áË^=Ñó=
طول  ةشوریة في الجبھة الشرقیآلتركزت السیاسة ا

 العصور االشوریة تقریبا على ابعاد خطر القبائل الجبلیة كما
ان ثروات المنطقة ومن بینھا الخیول التي تزود الجیش 
االشوري بھا وما لذلك من اھمیة في فعالیات سالح الفرسان 
في العملیات العسكریة دفعت بالملوك االشوریین للتوغل 

فق قوة بعیدا في ھذه الجبھة خاصة بعد ان بدأت تلوح في اال
 -859 ( منذ عھد شلمنصر الثالث دولة اورارتو (ارمینیة)

المشاكل واالضطرابات في اثارة والتي تسببت ) م .ق 824
اآلشوریة لیس فقط على حدودھا الشرقیة بوجھ الدولة 

ً في اعالي ما بین والشمالیة الشرقیة  النھرین وانما ایضا
ً وعرقلتھا اآلشوریة ،  للدولة وحتى في شمالي سوریا احیانا

سرجون الدافع االساسي ألن یخطط ان ذلك جمیعھ كان 
على مقیاس واسع ووضع حد الثاني لغزو دولة اورارتو 

في المنطقة . وعلى الرغم من ان لنشاطاتھا المعادیة 
وتمكن من كمرشوكة دولة ھذه الحملة نتیجة سرجون نجح 

 القوقازاال انھ مھد الطریق امام شعوب منطقة اورارتو 
منطقة اعالي ما بین النھرین وآسیا للتسلل الى الجبلیة 

التي كانت تقف لصغرى وذلك ألنھ اضعف دولة اورارتو ا

لھاشمي ، رضا : تاریخ الشرق االدنى القدیم ( د. االحمد ، سامي سعید ، ا )1(
 . 342ایران ، واالناضول ) بغداد ، بال تاریخ ، ص
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 )1(االصلیةحائالً وحاجزا لمنع تسلل ھذه االقوام من منطقتھا 
فاصبح اآلشوریون في مواجھة مباشرة مع العدید من ، 

 االقوام ومنھم الفریجیون . 
_·‹_ n=W=iËàv=m_≈ù_—ª̂Ë=≤Î≠ àÕÿ̂=∆‹=„Èràã

=W=ÓáË_ . ^=
الثالث كان على رأس سر بال وفاة تجالتبعد 

المحرضین ضد آشور كیاكي حاكم شینوختي الذي تمكن 
حاكم تابال ان یتخلى عن آشور خولي من اقناع ق.م  717

یدفع الجزیة لھا ، وانضم الیھ بیسیرس ملك حیث كان 
( قربھا في  )2(( میداس ) حاكم موتكي كركمیش ومیتا

شرق آسیا تقع في جنوب المصادر ) وھي دولة قویة 
والتي بدأت مصالحھا تصطدم مع مصالح آشور الصغرى 

 .  )3(منذ سنوات االولى من حكم سرجون
الى كیلیكیا ( قوئي ) وتقدم میتا ( میداس الفریجي ) 

الثاني سنة واحتل ثالثا من مدنھا ولكنھ اندحر امام سرجون 
ق.م وحمل اسیراً واصبحت كركمیش مقاطعة آشوریة  716

جون على شینوختي كما نصب وفي نفس السنة سیطر سر

 (1)Mellaart, J. The Archaeology of .. Cit. P. 96.                              
 .  125-124فرحان ، ولید ، العالقات السیاسیة .. نفص المصدر ، ص

الھاشمي ، رضا ، تاریخ الشرق االدنى القدیم .. نفس  د. االحمد ، سامي سعید )2(
 .  350المصدر ، ص

 (3)Mellaart, J. The Archaeology of .. op. Cit. PP. 97-98 .                  
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،  )1(امباریس محل والده خولي وزوجھ من أمیرة آشوریة
 یكسب اخالصھ لبالد آشور . ل ربما

حلیفھ ق.م اتھم الملك اآلشوري  712وفي سنة 
امباریس بالخیانة فحملھ مع عائلتھ اسرى الى آشور ، وجعل 
تابال مقاطعة تابعة لآلشوریین وبنى الحصون على حدود 

تابال الى مقاطعتین آشوریتین ھما خالیاككو وقسم  موشكي
 )2(طوروس .  جبال ( قوئي ) اي شمال وجنوبوكیلیكیا 

تحولت سیاسة الفریجین ق.م  708وفي حوالي سنة 
بالد آشور ربما نتیجة لضغط السیمیریین على لصالح 

 685 – 714( خاصة بعد فشل اوكیستیس الثاني مقاطعاتھم 
ن وقف اندفاعھم من الشمال عبر اورارتو مق.م ) ملك 

فارسل میتا ( میداس ) رسالة الى سرجون طالباً ،  )3(بالده
بین الجانبین وقد رحب سرجون بھذا الطلب  انھاء الخالفات

ً السیمیریین لكن اندفاع  فھاجموا ودمروا میتاً ازداد غربا
 .  )4(مدینتھجمون حاكم موشكي الذي انتحر واحرق المھا

شھدت ان مدینة كالح قد رسائل وتشیر احدى ال
تدمیراً قویاً خالل العقد االخیر من القرن الثامن قبل المیالد ، 

یعتبر دلیالً على ھجوم السیمیرین المفاجئ على وربما ذلك 
اآلشوریة الكبرى رغم عدم وجود واحدة أو اكثر من المدن 

د. االحمد ، سامي سعید ، الھاشمي ، رضا ، تاریخ الشرق االدنى القدیم ..  )1(
 .  350نفس المصدر ، ص

 .  350نفس المصدر ، ص )2(
 (3)Mellaart, J. The Archaeology of .. op, Cit. P. 96.                          

د. االحمد ، سامي سعید ، الھاشمي ، رضا ، تاریخ الشرق االدنى .. نفس  )4(
 .  350المصدر ، ص
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ق.م زحف سرجون تابال والتقى  706ما یؤید ذلك وفي سنة 
یمیریین وقتل في المعركة في مكان ما في بحشود الس

االناضول غیر ان ھذا االستنتاج قابل للمناقشة ومھما كانت 
ق.م  705اسباب موت سرجون فمما الشك فیھ انھ مات سنة 

وتحركت في نفس الوقت حشود السیمیریین بعیداً الى داخل 
 .  )1(آسیا الصغرى

 (1) Mellaart, J. The Archaeology of .. op. Cit. P. 98.  
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Ôÿ̇åÿ̂=ÔÎ‡Èràåÿ̂W==
 سرجون االشوري العرش أعتلى) م.ق721( عام في

 من حاكمة ساللة اسس الذي) م.ق705_721( الثاني
  االشوریة الدولة سقوط حتى أستمرت الملوك

 واسرحدون سنحاریب وھم واحفاده ابناؤه فیھا حكم
 التي السرجونیة بالساللة اللةالس ھذه وتسمى. بانیبال واشور

 العسكریة قوتھا اوج فیھا االشوریة االمبراطوریة بلغت
 االشوریة العالقة ان ونالحظ. الحضاري وازدھارھا

 دان بال مردوخ استطاع اذ وابعاد تحالفات اخذت االرامیة
 الثالث بالصر تجالت عھد في بابل عرش على سیطر الذي

 . سیطرتھ عوتوسی حكمھ لتثبیت ارامیین مع
) السرجونیین( اسم احیانا سرجون احفاد على ویطلق

 الزمان من قرن فترة مستمر بتعاقب االشوریة الدولة في
 اقصى االشوریة بالدولة فبلغوا) م.ق609_704( تقریبا

 حروب ولكن أوجھا االشوریة وبالحضارة حدودھا
 لنا تصورھا التي بانیبال واشور واسرحدون سنحاریب

 أكثر بالواقع تكن لم مجیدة فتح كحروب الملكیة المخطوطات
 .  1االحوال  احسن في ناجحة مضادة ھجمات من

=W=í à≈ÿ̂=hÍá_w·ã=÷Ÿª̂=Ú ˙k ƒ̂=
ق.م) والده سرجون االشوري 681_705خلف سنحاریب (

ولم یسكن دور شاروكین بل تركھا الى نینوى جاعال منھا 

م ؛ترجمة وتعلیق ؛ حسین علوان حسین (بغداد دار جورج  رو .العراق القدی 
) الحریة للطباعة 



-63- 

رض عاصمة لمملكتھ ؛ فجدد ابنیتھا وجعلھا فردوس اال
عھد خلفاء  1بحدائقھا الغناء ومجاري المیاه التي تمر بھا

سرجون باالندفاع فقط نحو الجنوب الغربي من اجل 
 االستیالء على مصر. 

كان سنحاریب حاكما حازما؛ واستعمل القوة والشدة في 
حروبھ ضد خصومھ واعدائھ وادخل الكثیر من التطویر 

 تال والتدریب. واالختراعات في مجال الحرب واسالیب الق
في مطلع حكمھ ثارت بابل بقیادة ملكھا (مردوخ بالدان 
الثاني) یسنده العیالمیون وبعض امراء العرب في شبھ 

ق.م) حملة  702الجزیرة العربیة؛ فجھز سنحاریب عام (
قویة واستطاع التغلب على المتمردین وعین على بابل 

 . 2حاكما موالیا لالشوریین
وجھ سنحاریب الى ساحل فینیقیا ق.م) ت 700وفي عام (

لمحاربة تحالف الدویالت المؤلف من صور ویافا وعسقلون 
بمساندة مصر. فھزم (لولي) ملك صور وعقرون واورشلیم 

واستولى على یافا وعسقلون وعقرون , ودحر الجیش 
المصري في معركة بموقع جنوب عقرون . وحاصر 

ب ضخمة. اورشلیم فأجبر ملكھا حزقیا على دفع فدیة حر
ویبدو ان مرض الطاعون قد تفشى في جیش سنحاریب مما 

مصحوبا باالسرى ومحمال اضطره الى العودة الى نینوى, 
التالیة في حروبھ في بالغنائم. شغل سنحاریب في االعوام 

كیلیكیا وفتح المستعمرات الیونانیة في مناطق اسیا الصغرى 

فرج بصمة جي ؛ كنوز المتحف العراقي (بغداد وزارة االعالم السلسلة الفنیة  
) ؛ مدیریة االثار العامة  

؛  جماعة من المؤرخین السوفییت ؛ تاریخ العالم ؛ المجلد الثاني ص  
موسكو.
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االشوري,  ثم ثارت بابل من جدید على الحكم. 1الساحلیة 
فجھز سنحاریب حملة تادیبیة قویة ضد تمرد البابلیین, وفتح 
بابل من جدید وعین علیھا احد اوالده وأخذ یعد العدة للقضاء 
على دویالت اھل البحر في اقصى الجنوب النھم كانوا على 
الدوام یحرضون على الفتنة في بالد بابل فأمر سنحاریب 

اع ماھرین من بصنع السفن الحربیة وجلب لذلك صن
الفینیقیین والیونان وانحدر باسطولھ نحو الجنوب مجتازا 

(الخلیج العربي) وفتح جمیع االھوار حتى وصل الى البحر 
 دویالت الخلیج. 

وانتھز العیالمیون فرصة انشغال سنحاریب في الجنوب 
فھاجموا اواسط العراق ومنطقة بابل مما اضطره الى 

ى عجلة فحاصر بابل وفتحھا التراجع والعودة من حملتھ عل
ق.م) وكان غضبھ شدیدا علیھا فدمرھا  689عنوة عام (

واحرق قصورھا ودك اسوارھا وفتح میاه الفرات حتى 
 . 2غمرتھا

لقد اشتھر سنحاریب الى جانب حروبھ العدیدة بأعمالھ 
العمرانیة, وفي اواخر حكمھ عین ابنھ اسر حدون ولیا للعھد 

, فثار علیھ اوالده وقتلوه بمساعدة دون اخوتھ الذین یكبرونھ
 . 3ق.م) 681سنة ( عدد من رجال الدولة

خائیل ابراھیم , حضارة العراق القدیمة (القاھرة , دار المعارف, نجیب می  
 م ) ص

 _ فرج بصمة جي, مصدر سبق ذكره, ص 
 فرج بصمة جي, مصدر سبق ذكره, ص  
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=WhÍá_w·ã=fi’v=ïÄ Ÿ‹=
قضى سنحاریب جزء كبیر من حیاتھ بالحرب حیث انھ 

ق.م) العرش  681_704بعد ان اعتلى سنحاریب (
االشوري بعد ابیھ سرجون اضطربت االوضاع في بابل 

ادینا) الفرصة -ابال-مرة ثانیة فأنتھز الملك (مردوخ
الغتصاب العرش االشوري مرة اخرى, حیث قام بابعاد 

مي) المؤید لالشوریین, البابلي (مردوخ زاكر شوالملك 
واستولى على العرش لمدة تسعة اشھر یدعمھ في ذلك ملك 

 . 1عیالم والقبائل الكلدیة واالرامیة في المنطقة
وامتاز عھد الملك سنحاریب بالقضاء على العصیان 
والتمرد الذي كان یحدث بین فترة واخرى. وأوقع اغتیال 

دة نتیجة سنحاریب الدولة االشوریة في ازمة سیاسیة حا
للصراعات داخل داخل الساللة الملكیة وان كانت تلك 
االزمة لم تستمر لفترة طویلة لحسن حظ االشوریین. ولقد 

ق.م)  669_680اضطر خلیفة سرجون الملك اسر حدون (
(ویعني اسمھ االلھ اشور قد اعطي اخا) حیث استطاع ان 
یشق طریقھ نحو العرش االشوري بحد السیف في الصراع 

 . 2اخوتھ برغم كونھ الوریث الشرعي للعرشمع 
ومنذ عھد الملك سنحاریب وابنھ أسرحدون ثم اشور 
بانیبال, جرى تعیین مستشار او اكثر لكل ملك اشوري ویتم 
اختیارھم من الذین أشتھروا بالثقافة والحكمة, حیث كان 

ماجدة حسو منصور , الصالت االشوریة االرامیة (رسالة ماجستیر غیر   
 ص م,منشورة), جامعة بغداد. كلیة االداب . 

 جورج رو, مصدر سبق ذكره, ص   
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) وھو تعبیر لم یستخدم Scholarالمستشار یسمى بالباحث (
حدیث ومن أشھر المستشارین الحكیم اال في العصر ال

مستشارا للملك سنحاریب ثم مستشارا البنھ أحقیار الذي كان 
 . 1الملك اسرحدون

=Wí à≈ÿ̂=„ËÑv=àã̀=÷Ÿª̂=Ú ˙k ƒ̂=
ق.م) في  669_680خلف سنحاریب ابنھ اسر حدون (

ظروف كانت الحروب االھلیة تنھش في جسد مملكة اشور , 
ن (أسر حدون) عند مقتل والثورات تشتعل في كل مكان وكا

والده في جبال ارمینیا, وتقدم نحو نینوى وقضى على حركة 
التمرد وتسلم الحكم. واتبع (اسر حدون) مع بابل سیاسة 
المصالحة الرضاء اھلھا وتھدئة خواطرھم فجدد بناء 

منھا في زمن الده وعین ابنھ االكبر (شمش شم ماتخرب 
ب فأخمد ثورة كلدانیة اوكین) حاكما علیھا وتوجھ نحو الجنو

في مملكة یاكین ثم غزا بالد الشام واستولى على صیدا 
واضطر ملك صور ان یعلن والءه لالشوریین وتقدم حتى 
وصل العریش في سیناء وانكفأ الى الشمال فدمر االسكیثیین 
والسمریین وتم لھ اخضاعھم واعاد كیلیكیا واالناضول في 

المتجددة بتأیید من مصر,  عاد الى بالد الشام لقمع الثورات
فأیقن انھ الیستطیع االحتفاظ بسوریة الجنوبیة اال اذا اخضع 

. وجھ اسر حدون حملة قویة الى مصر ھزمت ملكھا 2مصر
(طھارقا) واحتل الجیش االشوري الدلتا ودخل العاصمة 

فؤاد یوسف قزانجي, اشور بانیبال الملك المثقف والحكیم, مجلة مابین النھرین   
 ص  _العدد 

-نعیم فرج , التاریخ القدیم وما قبلھ (دمشق ,مطبعة دار الكتاب ,   
 م)  ص 



-67- 

المصریة (منفس) وسیطروا على مصر كلھا, وفرضوا 
) 22مصر الى (علیھا الجزیة وقسم الملك اسر حدون 

مقاطعة وعین علیھا والة مصریین ووضع الى جانب كل 
 منھم حاكما اشوریا. 

وعند عودة اسر حدون من حملة مصر, اقام لھ نصبا 
في مصبھ قرب بیروت, نقشت علیھ على صخور نھر الكلب 

صورتھ تخلیدا لھذا االنتصار العظیم , وفي اثناء حكم اسر 
نحو اسیا الصغرى مرة حدون كانت موجات االقوام تزحف 

من الشرق الى الغرب ومرة من الغرب الى الشرق وقد 
. ثار المصریین ضد 1تشكلت مملكة المیدیین في شمال ایران

الحكم االشوري فأرسل الملك اسر حدون جیشھ لقمع الثورة 
ق.م) فترك  669مات في الطریق عام (ثم لحق بقواتھ لكنھ 

 بال. عبء ما بدئھ الى خلیفتھ اشور بانی
Èè ^=≥Èj=Wfi’• ^=€_ g Î‡_f=á=

بعد وفاة اسر حدون تولى الحكم اشور بانیبال 
ق.م) وكانت مھمتھ االولى اخماد التمرد  627_668(

المصري الذي بدأ في عھد ابیھ. ولقد ارسل الملك الجدید 
ملكا) من  22قائد حربھ الى سوریا اذ جمع جیوشا جھزھا (

رض الرئیسیة زحفت ساحل البحر ومن وسط البحر ومن اال
ضد مصر وسحقت جیشا ارسلھ فرعون مصر تھارقا 

. وبقي یتصدى للتمرد والعصیان الذي یحدث في اي 2لصدھا

 ص  نعیم فرج , المصدر السابق الذكر ,  
 . جورج رو , مصدر سبق ذكره , ص   



بلد او مدینة من العیالمیین وغیرھم. حتى نھایة حكم الملك 
 ق.م).  626اشور بانیبال في (

ق.م) عرش ابیھ,  626-668وقد ورث اشور بانیبال (
دة جدتھ (نقیة) االرامیة, زوجة الملك الملك المعتدل بمساع

سنحاریب, حیث وصف الملك اشور بانیبال بالرزانة 
 والثقافة, بعكس الملوك االخرین الذین وصفوا بالجبروت. 

حولیة أشور بانیبال أنھ ذھب الى بالد ارام وقد سجلت لنا 
ق.م, لیتأكد ان الممالك االرامیة  664في عام (سوریا) 

تدفع لھ الضرائب, لكنھ وجد انھ أن مصر  والفینیقیة وغیرھا
كانت تھددھم وتستحوذ على االموال من تلك الممالك بین 
الحین واالخر, فقرر أن یستمر جیشھ بالتقدم الى مصر 
لالستیالء علیھا, وكان ملك مصر انذاك (بساماتیخوس) او 
باالحرى تیراخا. وذكرت الحولیات على لسان أشور بانیبال 

 ما یأتي: 
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ر بانیبال حكاما مصریین جدد وبعد أن عین الملك أشو
لمصر, طلب من القوة االشوریة التي استقرت في ممفیس 
 مراقبة االوضاع في غیابھ. ثم تذكر الحولیات بلسان الملك

 : أشور بانیبال

ثم عاد تیراخا الى بالده. وظل تیراخا حلیفا الشور. ولعلھ 
 كان یدفع الجزیة الشور بانیبال. 

فقمع الثورة في مصر وفرض على اھلھا الجزیة. وعندما 
سار الیھ أشور االشوریین من مصر  حاول نیخو طرد

بانیبال على رأس حملة فعزلھ ونھب طیبة عاصمتھ ودمرھا 
ق.م) وولى على مصر بسماتیك. وناضل  660عام (

بسماتیك لتحریر بالده فتحالف مع امیر لیدیا وساعدتھ 
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ظروف أشور وصراعھا مع جیرانھا على تخلیص مصر 
 . 1وتحریرھا من السیطرة االشوریة

خاض أشور بانیبال حروبا عدیدة ضد د الشام وفي بال
 ملوكھا وأجبرھم على الخضوع ودفع الجزیة. 

وفي الشرق دحر العیالمیین وأجبرھم على على 
التراجع الى بالدھم بعد ان حاولوا غزو جنوب بالد الرافدین 

. وفي بابل اندلعت 2بمساعدة القبائل االرامیة في تلك المنطقة
(شمش شم اوكین) الذي  شور بانیبالشقیق ا الثورة بقیادة

كان ملكا علیھا وساعدت القبائل االرامیة والعربیة وغیرھا 
ثورة بابل فجھز أشور بانیبال حملة كبیرة ضد اخیھ 

ق.م) ودمرھا  648وفتحھا عنوة عام (وحاصره في بابل 
واحرق شقیقھ وسط لھیب قصره. ثم زحف جنوبا وانتقم من 

بابل وأخضعھا جمیعا وھاجم القبائل التي ساعدت ثورة 
العیالمیین في عقر دارھم وفتح عاصمتھم سوسا وخربھا 
كما أخضع القبائل البدویة في شمال شبھ الجزیرة العربیة 

 . 3وھكذا دان الشرق االوسط للحكم االشوري
أشور بانیبال بأھتمامھ بالعلوم واالداب أشتھر الملك 

وامر بترجمة  والفنون وانشأ المكتبة الشھیرة في نینوى,
الواح الطین المكتوبة بالسومریة والكدیة والبابلیة, التي 
احتوت اكثر علوم علوم واداب االقدمین واساطیرھم وكل ما 
یتعلق بحیاتھم, وحفظھا في مكتبتھ في نینوى, ولعل اشھر 
حولیاتھ تشیر الى حمالتھ في بالد الشام ومصر واسیا 

 الصغرى وبالد العرب. 

. جورج رو, مصدر سبق ذكره, ص   
. نعیم فرج, مصدر سبق ذكره , ص   
. فرج بصمة جي, مصدر سبق ذكره, ص   
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أعاد بناء معبد االلھ سین في حران. ومن انجازاتھ 
وعمر معبد االلھة عشتار. وفي عھده اشتھرت شخصیة 
المستشار (باالسي) الذي كان معلما لھ عندما كان اشور 

الى بانیبال ولیا للعھد وصار مستشارا لھ, وعند الذھاب 
المعركة یستشیر كبیر علماء الفلك في المعبد 

سكریا جیدا, اذ قال لھ (بیل_أو_شزیب) الذي اعطاه رایا ع
ینبغي ان تقاتل اوال بالمشاة والخیالة وتخفي العربات, حتى 
اذا ھجم االعداء فیمكنك حینئذ استخدام العربات الحربیة في 
أضعف نقطة عند عدوك وقد عمل الملك أشور بانیبال 

 . 1بمشورتھ فأنتصر على اعدائھ
 

 فؤاد یوسف قزانجي, مصدر سبق ذكره, ص   



=WÌ áÈè ^̆=àî ≈ÿ̂=‚‹=ÔƒÈ·‹=áÈì=
=

 
 بالس فیكتور االثار عالم علیھا عثر التي حھالمجن الثیران

 متحف_1850 عام خورسباد_ الثاني سرجون قصر في
 باریس _ اللوفر
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 تمثل والتي المجنحھ الثیران من زوج على العثور لحظھ
 ویظھر خورسباد عاصمتھ في الثاني سرجون قصر بوابھ

 الصوره وسط في بالس فیكتور االثار عالم الصوره في
 باریس  اللوفر متحف _ نینوى_
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 Victor" (بالس فیكتور" واستكمل: الثاني سرجون

Place (اللوحات بعض وأخذ ، سرجون قصر عن التنقیب 
 الدجلة نھر طریق عن بحراً  ونقلھا ، بارزة نقوش علیھا التي
 .بباریس اللوفر متحف إلى ومنھا ، البصرة إلى

 رقیةالش الدراسات معھد بعثة قامت الحالي القرن وفي
 Henri( فرنكفورت ھنرى إشراف تحت - شیكاغو بجامعة

Frankfort (- وبعد" . خورسباد" في االستكشافات ببعض 
 Austen" (الیارد ھنري أوستن" قام بسنتین" بوتا" أعمال

Henry Layard (- البریطانیین األثریین رواد أحد - 
 عشرین بعد على) الحدیثة نمرود وھي" (كالح" في بالتنقیب

 اكتشف وھناك ، الموصل من الشرقي الجنوب إلى یالً م
 بینھا ومن ، األشوریین الملوك من للعدید الملكیة القصور
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 األثریین ھؤالء لجھود ونتیجة.  الثاني لسرجون آخر قصر
  .وعصره سرجون تاریخ معرفة أمكن ، وغیرھم

 
 من علیھا عثر الثاني سرجون قصر مدخل من مجنحھ ثیران

 في الفرنسي القنصل" بوتا إمیل بول"و بالس فیكتور قبل
 باریس  اللوفر متحف_1852 نینوى_ خورسباد_الموصل
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 ومنحوتات الثاني سرجون قصر من الواح مع مجنحھ ثیران
 قبل من نینوى خورسباد في علیھا عثر لكلكامش تعود

 متحف_  بالس فیكتور االثار وعالم الفرنسي القنصل
 فرنسا _اللوفر

 
 ھامة، شخصیة مع.) م.ق 705-722( الثاني رجونس الملك
 متحف ،)خورسباد( شروكین-دور في قصره من بارز نقش

 فرنسا _اللوفر
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 قصر شاروكین دور من خیول للوحھ الحجر من بارز نقش

 متحف_ 706-713 خورسباد في الثاني سرجون الملك
 اللوفر

Stone relief sculptured panel of horses. From 
Dur Sharrukin the palace of Assyrian king 
Sargon II at Khorsabad, 713-706 BC. Louvre 
Museum  
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 بالس فیكتور الفرنسي المنقب قبل من علیھ عثر مجنح ثور
 للكلكامش نحت وخلفھ الثاني سرجون قصر مدخل عند

 فرنسا _اللوفر متحف_ خورسباد_

 
 فیكتور ثاراال عالم قبل من علیھ عثر الماسو مجنح ثور

 وخلفھ خورسباد في الثاني سرجون قصر مدخل في بالس
 فرنسا  اللوفر متحف_ لكلكامش نحت
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 الملك اثاث ینقلون وھم اشوررین جنود یصور بارز نحت

 فرنسا _اللوفر متحف_ خورسباد_ الثاني سرجون
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 الملك عرش اثاث یحملون وه اشوررین لجنود بارز نحت

 فرنسا _ اللوفر متحف_خورسباد علیھ عثر الثاني سرجون
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 إنشاء ذكرى في سرجون نقش یحمل الذھبي اللوح ھذا

 ھذه من أربعة مجموعة من واحد وھو دورشیروكین مدینتھ
 والفضة الذھب( ثمینة مختلفة مواد على المسجلة النصوص
 مخبأ في دفنھم). الثمینة شبھ واألحجار واألبیض والبرونز

 فرنسا _وفرالل متحف. القصر أساسات في
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 جنود یمثل الثاني سرجون الملك قصر من بارز نحت

 عبر لبنان من االرز خشب بنقل یقومون وھم اشورریین
 فرنسا _اللوفر متحف_خورسباد_ قوارب
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 سرجون قصر بناء تفاصیل یروي اسطواني حجر على نقش

 فرنسا _ اللوفر متحف_ خورسباد_ الثاني

 
 في مجنح ثور من جزء ھو الذي الثاني سرجون الملك رأس

 الى تھریبھ تم ان بعد بغداد الى مؤخرا اعید خورسباد
  . المتحده الوالیات
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 مدخل في جیرا ادوارد العالم قبل من علیھ عثر مجنح ثور

 متحف_ 1929 عام خورسباد في الثاني سرجون قصر
 شیكاغو _ الشرقي المعھد

 
 في رجونس یظھر الثاني سرجون الملك قاعھ من بارز نحت

 شیكاغو _الشرقي المعھد متحف_ حاشیتھ وخلفھ المقدمھ
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 االشوریین الجنود الحد الثاني سرجون قصر من بارز نحت
 الشرقي المعھد متحف_خورسباد_  ملكیھ احصنھ یقود وھو

 شیكاغو _

 

-85- 



 مكتمل غیر ربما الثاني سرجون االشوري للملك تمثال رأس
 البریطاني  لمتحفا_  كامل مجنح ثور من قطع او النحت

 
 یستقبل وھو الثاني سرجون االشوري للملك للبارز نحت
 البریطاني  المتحف_  دولتھ في المھمھ الشخصیات احد

  
 تقدیم تمثل الثاني سرجون الملك لقصر تعود اشوریھ الواح
 العراقي  الوطني المتحف_  لھ ھدایا
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_  الثاني سرجون قصر من اشوریین لجنود بارز نحت

 العراقي  الوطني متحفال

 من زوج 
 قصر مداخل احد في علیھا عثر الماسو المجنحھ الثیران

 المتحف_ خورسباد_ الثاني سرجون االشوري الملك
 العراقي  الوطني
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 قصر مداخل احد في علیھا عثر المجنحھ الثیران من زوج
 للفنون بوشكین متحف_  خورسباد الثاني سرجون الملك

 روسیا _  الجمیلة

 
 الثاني بال اشورناصر الملك قصر من مختلفھ اشوریھ الواح
_  الجمیلة للفنون بوشكین متحف_  كالخو في علیھا عثر

 روسیا 
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 والمستوطنات األوائل اآلشوریین الملوك بأسماء قائمة

 آشور  في اآلشوریة
    تودیا
    ادامو
    یانكي

    كیتیالیو
    رھرھ

ً  عشر سبعة ماندارو  تحت آشور  ملكا
 السومري النفوذ
 H الطبقة عشتار معبد  الخیام في عاشو امصو

    ھارصو
    دیدانو
    ھانو

    زوابو
    نوابو
 الكوتیھ یامبراطوریة  حاكم لعلھ ایتي ابازو
 G الطبقة عشتار معبد  اكدى بیلو

    ازارة
 الكوتي الغزو  اوشبیا اوشبیا

 F الطبقة عشتار معبد  ابیاشال ابیاشال
  كیكیا ھالي كیكما

 آشور مدینة جدران بناء اكیا سامانو اكیا
 الثالثة اور امبراطوریة زاریقوم جانو اشورھا بوزور
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 E الطبقة عشتار معبد اشور بوزور  
 مارتولبابل غزو   

  اخي شالم ایلومیر اھرم-شالیم
 D قةالطب عشتار معبد ابلوشوما یاكیسي ایلوشوما

 عشتار معبد بناء اعادة االول اریشو یاكمیني اریشا
  ایكونوم ایلو-یازكور ایكونو

 التجارة شاوركیب ایالكابكابي )سرجون(شاروكین
 وكانیش آشور بین

 2 الطبقة) تبة كول(   
   الثاني آشور بوزور آشور – بوزور

 تحت آشور ربما  سن-نرام سن-نرام
 اشنونا سیطرة
   يالثان ارشوم أریشو
 معبد بناء اعادة  االول أدد شمش أمینو أدد شمشي
 آشور

. نینوى في عشتار معبد بناء اعادة   
 1b) تبة كول( وكانیش آشور بین التجارة تجدید
  االول داكان اشمي سولیلي داكان-اشمي

 أدد شمشي امبراطوریة   
 ملك لحمورایس آشور خضوع اشكو-موت  

 بابل
  ... ریمو  
 في الغربیة السامیة الساللة ةنھای أسینوم  

 آشور
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  سن-بوزور  دكل أشور
  دكمل اشور  ادى-أبال-آشور
  ادى-أبال-آشور ملوك سبعة سن-ناصر

  سن-ناصر االسماء فقط ناصر-سن
  ناصر-سن  عشتار-ایفي
  عشتار ایفي  مالولو-أدد

  مالولو– ادد  اداسي
  اداسي  

 اسرحدون وصفھ باني-بل  باني – بل
  .( )آشور بالد اآلشوریة ومحرر ساللةلل كمؤسس
 لسیباجا
 االول اداد – شارما
 سن-ابیتار

 بازاجا
 لولوجا
 نانو-كیدین
 الثاني اداد-شارما

 الثالث ایریشوم
 الثاني اداد-شعشبي
 الثاني داكان-شمشي
 الثالث اداد-شمشي
 االول  نرارى-آشور
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 م.ق1498-1521 الثالث آشور-بوروز
 م.ق1485-1497 ناصر-انیلیل
 م.ق1473-1484 ایلي-نور

 م.ق واحد شھر شادوني-آشور
  االول رابي آشور
  االول آھي-نادین-آشور
 م.ق1437-1433 الثاني ناصر-انیلیل
 م.ق1420-1426 الثاني نرارى-آشور
 م.ق1411-1419 نیشیشو-بیل-آشور
 م.ق1403-1410 نیشیشو-ریم-آشور
 م.ق1366-1392 الثاني أھي-نادین-آشور
 م.ق1330-1365 االول اوبالط-آشور
 م.ق1320-1329 نرارى-انیلیل
 م.ق1308-1319 ایلي-دین-آریك
 م.ق1275-1307 االول نرارى-اداد

 م.ق1245-1274 االول شلیناصر
 م.ق1208-1244 االول نینورتا-توكولتي

 م.ق1204-1207 ایلي-نادین-آشور
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 م.ق1198-1203 الثالث نرارى-آشور
 م.ق1193-1197 اوصر– ورى كود-انیلیل

 م.ق1180-1192 ایكو-اییل-نینورتا
 م.ق1134-1179 االول دان-آشور

 م.ق1134-1179 آشور-توكولتي-نینورتا
  نوسكو-موناكیل

 م.ق1116-1133 االول ایشي-ریش-آشور
 م.ق1077-1115 االول بیالسر-تجالت
 م.ق1075-1076 ایكو-اییل-اشارید
 م.ق1057-1074 كاال-بیل-آشور
 م.ق1055-1056 الثاني اداد-اریبا

 م.ق1051-1054 الرابع اداد-شمشي
 م.ق1032-1050 االول اشورناصر

 م.ق1020-1031 الثاني سلیناصر
 م.ق1014-1019 الرابع نیرارى-آشور
 م.ق973-1012 الثاني رابي-آشور
 م.ق968-973 الثاني ایشي-ریش-آشور

 م.ق935-967 الثاني بیالسر-تجالت
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 م .ق912-934 الثاني دان-رآشو
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 م.ق891-911 الثاني نیراري – اداد

 م.ق884-890 الثاني نینورتا-توكولتي
 م.ق859-883 الثاني بال ناصر آشور

 م.ق824-858 الثالث شیلمناصر
 م.ق811-823 الخامس اداد-شمشي

 م.ق783-810 الثالث نیراى-اداد
 م.ق773-782 الرابع شیلمناصر

 م.ق755-772 الثالث دان-آشور
 م.ق745-754 الخامس نیراى-آشور

 م.ق727-744 الثالث بیالسر تجالت
 م.ق722-726 الخامس شیلمناصر

 م.ق705-721 الثاني سرجون
 م.ق681-704 سنحاریب
 م.ق669-680 اسرحدون

 م.ق627-668 بانیبال-آشور
 م.ق624-626 ایالني-لیثیل آشور
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  یشرل-شومو-سن
 م.ق612-      اشیكون-شار-سن

 م .ق609-611 الثاني اوبالط-آشور
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 االول، الجزء القدیمة، الحضارات تاریخ في مقدمة طھ، باقر، .11
 .1973 بغداد،
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 . 1980 ، الموصل واآلثار،

 القرون عن الباقیة اآلثار احمد، بن محمد الریحان أب البیروني، .13
 . 1923 الیبزك، الخالیة،
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