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 الملخص: 

دت مركًزا التي تعد أحد أهم مدن مثلث نهر الخابور؛ حيث ع  إلقاء الضوء على مدينة كخت إلى هذا البحث  فيهد
ا ألشور انليل، ونظًرا ألهميتها التجارية وكونها تمثل عمًقا استراتيجيً  -إلى شوبات Qaţţunanتجارًيا مهًما على الطريق من 

 فقد كانت مطمًعا من قبل األشوريين؛ حيث تم توجيه العديد من الحمالت العسكرية إليها.
هتم اللرعي وخاصة خالل شهور الصيف، ومن ثم فقد  طق الرعي أي أنها توفر منطقة آمنةكانت تمثل أحد أهم مناكما 

ليم عليها باسم السنة التي  -رفت السنة التي استولى فيها الملك زيمرىملوك ماري باالستيالء عليها؛ وقد دل على أهميتها أن ع  
ث ليالن؛ حي –األحداث المهمة في بداية حكمه. كما تم ذكرها في سجالت تل  استولى فيها على كخت، رغم وجود العديد من

ختنو ملك كخت، هدفتا إلى تقديم الدعم العسكري لمدينة كخت متى  -أبنو ملك أبوم ويمصى-فيما بين تل ينبرام معاهدتتم إ
 -احتاجت إليه. وتم تذييل البحث بعدد من النتائج لعل أهمها: 

انليثل،  -إلثى شثوبات Qaţţunanحظيت مدينة كخت بأهمية كبيرة؛ حيثث ع ثدت مركثًزا تجارًيثا مهًمثا علثى الطريثق مثن 
 ولذا وجهت إليها العديد من الحمالت العسكرية. كبيرة جعلتها مطمًعا لملوك أشور؛ فضاًل عن تمتعها بأهمية سياسية

ضثمن مخططثه لتوسثيد حثدود إمبراطوريتثه تجثا  نثة كخثت أدد األول فثي االسثتيالء علثى مدي -جاء حثر  الملثك شمشثى
 ن االستيالء عليها كان خطوة فى طريق االستيالء والسيطرة على إقليم زلماقوم.الشمال الغربي؛ حيث إ

اصثثة فثثي فصثثل الصثثيف زاد اهتمثثام ملثثوك مثثاري بمدينثثة كخثثت واالسثثتيالء عليهثثا كونهثثا مرعثثى مهثثم لقطعثثانهم، وبصثثفة خ
 بالنسبة لهم. الوصول إليها من شأنه تشكيل قلق  ة المراعي وصعوبة ن قل)الجفاف(؛ حيث إ
 ليم؛ -الملك ياخدون ليم؛ –الملك زيمرى  األول؛أدد  –الملك شمشى  ماري؛ملوك  انليل؛ -كخت؛ شوبات الكلمات الدالة:
 ختنو. –أبنو؛ الملك يمصى  –أدد؛ الملك تيل –الملك ياسماخ 

Abstract: 

This research aims to shed light on the city of Kahat, which is one of the most important 
cities in the Khabur River Triangle. It was an important trade center on the road from Qaţţunan 
to Šubat-Enlil, and due to its commercial importance and being the strategic depth of Assyria, it 
was coveted by the Assyrians; where many military campaigns were directed to. 

It also represented one of the most important grazing areas, meaning that it provides a 
safe area for grazing, especially during the summer months. Hence, the Mari kings were 
interested in seizing it; its importance was indicated by the fact that the year in which King 
Zimri-Lim seized it was known as the year in which he seized Kakat, despite the presence of 
many important events at the beginning of his reign, as mentioned in the records of Tell-Leilan; 
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Where two treaties were concluded between Till-Abnu, the king of Abum and Jamşi - Hatnû, 
the king of Kahat, aiming to provide military support to the city of Kahat whenever it needed it. 
The research was appended with a number of results, perhaps the most important of which are:  

-The city of Kahat was of great importance; It was an important commercial center on the road 
from Qaţţunan to Šubat-Enlil, and it was of great political importance that made it coveted by 
the kings of Assyria, and so many military campaigns were directed at it. 

- King Shamshi-Adad I , was keen to seize the city of Kahat as a part of his plan to expand the 
borders of his empire towards the northwest; as its capture was a step in the way of seizing and 
controlling the territory of Zalmaqoum. 

- The Mari kings became more interested in the city of Kahat and taking it over, as it was an 
important pasture for their flocks, especially in the summer (drought); The lack of pasture and 
the difficulty of access to it would be a concern for them. 

Key words: 

 Kahat; Šubat-Enlil; Mari kings; Mari ; King Shamshi - Adad I; King Zimri-Lim; King Yahdun-
Lim; King Yasmah-Adad; King Till-Abnu; King Jamsi - Hatnu. 

 مقدمة: ال
تلك المدينة التى تعد أحد أهم مدن مثلث نهر الخابور؛  مدينة كخت، الحديث عنهذا البحث  يتناول 

انليل، ونظًرا ألهميتها التجارية  -إلى شوبات Qaţţunan على الطريق من حيث عدت مركًزا تجارًيا مهًما
ا ألشور فقد كانت مطمًعا من قبل األشوريين؛ حيث تم توجيه العديد من وكونها تمثل عمًقا استراتيجيً 

فى حين قام  األول من االستيالء عليها وتدميرها، -نيرارى -الحمالت العسكرية إليها، فقد تمكن الملك أدد
، كما ظلت كخت موضد اهتمام أشور خالل األلفية األولى اإلله أدد بها األول بتجديد معابدالملك شلمنصر 

 كى هناك.ننورتا الثانى بتشييد قصر مل -حيث قام الملك توكلتى ؛قبل الميالد
لى إليم  –الملك ياخدون من كخت بأهمية كبيرة من قبل ملوك مارى بدًءا  حظيتالوقت نفسه فى و  

للرعى وخاصة  طق الرعى أى أنها توفر منطقة آمنةليم، فقد كانت تمثل أحد أهم منا -حكم الملك زيمرى
رفت السنة على أهميتها أن ع  وقد دل ومن ثم فقد اهتم ملوك مارى باالستيالء عليها؛  خالل شهور الصيف،

من ليم عليها باسم السنة التى استولى فيها على كخت، رغم وجود العديد  -التى استولى فيها الملك زيمرى
حيث جاء ذكر أسماء أربعة من ملوكها وخاصة فى نصو  الملك  ،األحداث المهمة فى بداية حكمه

مارا . كما  -القة نحو االستيالء على منطقة إيداأن السيطرة عليها كانت بمثابة االنط ليم، أى -زيمرى
عقد معاهدتين  الذيأبنو،  -خاصة فى عهد الملك تيلليالن وبصفة  -جاء ذكرها فى سجالت ومراسالت تل

 لكخت.تقديم الدعم العسكرى  هدفتا إلى ختنو ملك كخت، -مد الملك يمصى
 وقد جاء تناول البحث على النحو التالى:

 مقدمة 

  :وأهميته موقع مدينة كختأواًل 

 :التاريخ السياسى والعسكرى لمدينة كخت ثانًيا 

 ضوء السياسة الخارجية لملوك مارى مدينة كخت فى  .1
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 ق.م.(1796-1810ليم ) –الملك ياخدون  عصر . أ

 ق.م.(1782-1792) أدد األشثورى -الملك ياسماخ عصر  . ب

 ق.م.(1760-1782) ليم -الملك زيمرى عصر . ج
 ملك كخت Akin-Amarأمار  -الملك أكين -         

 ملك كختKabiya  الملك كابيا -        

 Jamşi- Hatnû ختنو -عهد ملكها يمصىمدينة كخت فى  .2

 ليالن –كخت فى المراسالت الملكية لتل مدينة  أ.

 ليالن -كخت فى معاهدات تلمدينة  ب.

 وقد تم تذييل البحث بأهم نتائج الدراسة.  
 وأهميته1موقع مدينة كخت .1

2الخابور نهر ثلضمن مث دكخت أحد أهم المدن التى تق تعد مدينة 
علثى  تقثد فهثي ،(1خريطة رقم ) 

Tell Brakم شمال تل البراك ثك10 واليثحعلى بعد  Jaghjaghجغ ثوادى جغ
كثم جنثوب 30وعلى بعد نحثو  ،3

(Tell Leilan  ليالنتل ) إنليل –شوبات لى الجنوب من ا  و  ،Qamishlyمدينة القامشلى
وهى تمثل االسم  ، 4

                                                 
 ورد اسم كخت بالعديد من الصيغ فى نصو  مارى منها:  1

       (-ye-emki)   / (Ou-yi(-im)ki  )ka-ha-ta-yu-umki ki ka-ha-ta-yi /  Ka-ha-at/   
CHARPIN. D. & OTHERS.: «Archives Épistolaires de Mari 1/2»,ARM XXVI,Paris,1988, 547  للمزيد انظر:                         

                 

أ طلق تعبير مثلث نهر الخابور على تلك المنطقة الواقعة فيما بين نهري دجلة والخابور؛ حيث تشكل هذ  المنطقة مثلثًا مقلوًبا  2
تمثل مدينة الحسكة السورية ملتقى ضلعيه؛ للمزيد انظر: محمد، إسالم مصطفى، "دراسة للعالقات التجارية بين مملكة أبوم 

   (.2)، حاشية 55م، 2016،الفيوم جامعة/ مجلة كلية اآلداب ،14خالل معاهدة تل ليالن"، ع. وأشور من
فهو يقد فى منطقة السهول  ا ،يمن أقدم المواقد فى شمال شرق سور  ًداواح(،  Nagarمدينة ناجار) Tell Brak يعد تل البراك 3

وبدأت التنقيبات فى  كم،50جنوب غرب تل ليالن بحوالي الواقعة فى أعالى نهر الخابور بالقرب من وادى جغجغ ،أي إلى 
وربما بدء االستقرار فى منطقة تل البراك فى األلفية  ماثيوس، موقد تل البراك على يد ماكي مالوان ثم جون أوتس ثم روجر

 سبًبا فى قلةكدية رية األانهيار اإلمبراطو  كان فى حين ،العصر البرونزى المبكر فترةأهميته فى السادسة قبل الميالد وازدادات 
للمزيد ق.م.(؛ 1200-1600حوالي ) واستمر على هذا النحو حتى تأسيس مملكة ميتانى فى العصر البرونزى المتأخر ،أهميته
 ،بالد الشام فى العصور القديمة من عصور ما قبل التاريخ حتى اإلسكندر المكدونى "،زيدان عبد الكافي ،كفافى انظر:
 وكذلك: ؛211-208م،2011 ،الشروق

MATTHEWS. D. & EIDEM. J.: «Tell Brak and Nagar», Iraq 55,1993, 203; OATES. D. & OATES. J.: «Akkadian 

Buildings at Tell Brak», Iraq 51, 1989, 193-211; FINKEL. I.L.: «Inscriptions from Tell Brak 1984»,Iraq 47,1985, 

187-201.                                                                                                                                

 في=واحدة من أهم المراكز الحضارية فى منطقة نهر الخابور :(Tell- Leilan/تل ليالنShehnaإنليل )شخنا –تمثل شوبات  4
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 لىثالقامشثو Hassaka الذى يقد تقريًبا فثى منتصثف الطريثق بثين الحسثكة  ،Tell Barriالقديم لمنطقة تل برى 

 M.Salviniقد تم التنقيب فى هذا التل من قبل فريق بحث إيطالي بقيادة سثالفينى و  ،5رق سورياثفى شمال ش
تنفيذ أربد عمليثات تنقيثب عثن ب ذلكو  ؛بدعم من المركز الوطني للبحث P.E.Pecorellaوباولو ايميلوبيكوريال 

حيث ارتبط اختيار ذلك الموقد ببرنامج بحثثي كبيثر حثول حضثارة  م؛1984-1982من عام فى الفترة اآلثار 
الكتل البازلتيثة التثى تثم اكتشثافها فثى هثذا الموقثد والتثى تحمثل نقوًشثا أشثورية تشثير أسهمت ، هذا وقد الحوريين

 وقد جاء عليها ما يلي: ،فى مدينة كخت 6ق.م.(884-890ننورتا الثانى ) –وجود قصر للملك توكلتى  إلى
ملثثك  ملثثك العثثالم، نيثثرارى ، -ابثثن أدد ملثثك العالم،ملثثك أشثثور، ننورتثثا، –"قصثثر تثثوكلتى  

 .7لوح حجري من كخت" ملك العالم وملك أشور: دان، –ابن أشور  أشور،

-890)ننورتثثثا الثثثثانى –تثثثوكلتى  قثثثد تثثثم اكتشثثثافهما فثثثى قصثثثر اكانثثثوهثثثو الثثثن  الثثثذى ورد ذكثثثر  علثثثى لثثثوحين 
8محفوظان فى متحف حلب اآلنوهما  دينة كخت،ثالذى تم تشييد  فى م ق.م.(884

. 

 34وثثثثثه نحثث تبلثثغ مساحتثثثط الخثثابور؛ حيثثثرية فثثى محيثثد األثثثثالمواقثثم ثًدا مثن أهثثثرى واحثثثد تثثل بثثثويعثث ،ذاثثثه
 واصفثثود العثثبمع 10دثثا لمعبثوقعً ثم تثكخ مدينثة ونثولك ،9هلثط السثفوق محي ًراثتم30ر من ثاًرا، ويرتفد ألكثثهكت
 Teshubوبثثتيش

11
أهميتهثا فثى منتصثف األلفيثة  ازدادتوقثد  ،12د تمتعت بمكانة دينية مهمة لدى الميتثانيينثفق 

                                                                                                                                                             

ونظًرا لموقعها المهم  ؛إنليل( أي مسكن المعبود إنليل معبود الهواء -ميت بهذا االسم )شوباتمحافظة الحسكة السورية. وقد س  =
؛ هذا وقد ورد ذكر كما أنها كانت عاصمة مملكة أبوم فقد كانت مركًزا للعديد من المشاريد االقتصادية والسياسية والعسكرية،

،عزة على أحمد،"  للمزيد انظر: جاد اهلل …Laylan ,laylan ,Leilan, Lailan etcمنها: تل ليالن بالعديد من الصيغ
 مجلة كلية اآلداب، 5، ع.76إنليل("، مجث. -استخدامات الفضة فى ضوء المراسالت واأللواح المكتشفة فى تل ليالن )شوبات

 ؛ وكذلك:157،196م ، 2016/ جامعة القاهرة،
WEISS. H.: «Rediscovering:Tell Leilan on the Habur Plains of Syria», BA 48, 1,1985, 6; WEISS. H. & 

Others:.« 1985 Excavations at Tell Leilan Syria», AJA 94, 1990, 529; WEISS, H.:.«Tell Leilan», Syria 60, Fasc 
3/4 ,1983, 275-276.                                                                                 

5 SOLTYSIAK, A.: « Tell Barri (Syria),Season 1980-2006»,Bioarchaeology of the Near East 2, 2008, 67.  
6 GÜTERBOCK, H.G.:« A Note on the Stela of Tukulti- Ninurta II found Near Tell Ashara», JNES 16, 1957, 

123. 
7 RUSSELL, H.F.: « The Historical Geography of The Middle – and Neo-Assyrian Sources», Iraq 47,1985, 67. 
8 PECORELLA, P.E. & SALVANI, M.: «Tell Barri-Kahat», Syria 62, Fasc.1/2, 1985, 128. 
9 SOLTYSIAK, A. & SCHUTKOWSKI,H.: « Continuity and Change in Subsistenee at Tell Barri, Ne Syria», JAS 

2, 2015, 178. 
والذي أعيد بناؤ  من قبل  ،، كان فى كخت )تل برى(Teshubله الطقس( تيشوب ولعل أشهر معبد لمعبود العواصف )إ10

 للمزيد انظر:. I  Šalmaneserاألولالملك شلمنصر 
HARMANSAH, Ö.: «Beyond Aššur : New Cities and the Assyrian  Politics of Landscape», BASOR-suppl365, 
2012,59                                                                                                            

واألقدم تقديًسا فى  ؛ويعد تيشوب من أهم تلك المعبودات مجمد المعبودات الحيثية عدًدا كبيًرا من المعبودات،يضم  11
وقد اشتق االسم الحورى تيشوب من الصفة   ؛ساموحا كيزواتنا و حيث تم تقديسه فى العديد من المدن منها حلب و ؛األناضول

teššai (فى حين أن المصدر منوالتى تعنى )ا هو هسيد tašmi، )ة المعبود تيشوب فقد جاء ئوعن هي ، ويقصد به كلمة )قوى
 =وكذلك ابنتهما االنزوا باإلضافة إلى ، رفت باسم خيبات ومعهما ابنهما شاروماتصوير  على المشاهد الفنية مد زوجته والتى ع  
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Bogazkoyالمعاهثثدات التثثى تثثم العثثثور عليهثثا فثثى بوغثثازكوى الثانيثثة قبثثل المثثيالد مثثن خثثالل 
تثثى أكثثدت وال ،13

14وكمثا أظهثرت هثذ  المعاهثد ،Shattiwazaاتيوازثشثثيثين للملثك الميتثانى يوجثود دعثم ومسثاندة مثن الح
الملثثك  

د ثفقثثثثث ، 15ق.م.Šuppiluliuma (1370-1340)وما األولثلوليثثثثثثوبيثي شثالحيثثثثثث وازتابًعا للملثثثثثكثاتيثثثثثثشانى ثالميتثثثثث
 I  Adad-nerari نيثثرارى األول -انى كمملكثثة عازلثثة تقثثد بثثين حثثاتى ومملكثثة أددثة ميتثثثأظهثثرت كثثذلك مملكثث

 ذ ثثثثدة مثن هثخة واحثثم حفظ نسثب أن يتثه يجثعلى أنوتن  تلك المعاهدة  .وريةثألشا 16ق.م.(1295-1264)

  Arinnaمعبثد معبثودة الشثمس أرينثاالمعاهثدة فثى 
فثى معبثد معبثود وحفثظ نسثخة أخثرى مثن هثذ  المعاهثدة  ،17

الوجثه الخلفثي مثن اللثوح المثدون فقثد جثاء علثى  فثى كخثت، (Lord of kurinnu)العواصثف والطقثس تيشثوب 
  -ما يلى: عليه هذ  المعاهدة

 (:14-7)األسطر                       
Ka-hat كخثثتوب فثثى ثود تيشثثثتدوينثثه فثثى ميتثثانى أمثثام المعبثثم ثر تثثثخثثآ"وهثذا لثثوح 

 URU،   كثثى تثثتم
 ف المعبودات فسوف تصط ومن يقوم بكسر أو تغيير ن  هذا اللوح، ته أمام الملك الميتانى،قراء

 .18"ويكون على ذلك شهود

                                                                                                                                                             

 ، 1ط. ترجمة وتقديم وتعليق خليد كدرى، ،معجم األديان؛ للمزيد انظر: ميرسيا إلياد ويوان ب.كوليانو، حفيدتهم زانتوخى=
الديانة الحثية فى بالد الحديدي، خلف زيدان خلف، "سلطان  ؛200-199م، 2018مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث، 

 ؛ وكذلك:64-59 م،2012جامعة الموصل، كلية اآلداب/ ، رسالة دكتورا  غير منشورة، "األناضول
KOHLMERYER, K.: « The Temple of the Storm god in Aleppo during the Late Bronz and early Iron Ages», 
N E A 72, 2009, 190-202.                                                                 
12 CHARPIN, D.: «Temples a decouvrir en Syrie du Nord  dapres des documents inedits de Mari», Iraq 45 , 
1983, 56. 

وقد شهدت حملة تنقيبات ألمانية  ، كم الى الشرق من أنقرة150خاتوشا القديمة( على بعد حوالى )Bogazkoy  بوغازكوىتقد 13
وقد تمكن الملك الحيثى أنيتا ؛لف الثانى قبل الميالدفى بداية األ ارئيسً  ًياوتجار  ا سياسًيا، وكانت تمثل مركزً يلةامتدت لفترة طو =

Anitta ،ولكن سرعان ما عادت الى وضعها السابق من القوة وصارت العاصمة الحثية التى  من االستيالء عليها وتدميرها
 انظر: للمزيد .تنافس من حيث العظمة بابل وأشور

COHEN, Y.: « The Ugu- mu Fragment from Hattusa/Bogazkoy KBo13.5», JNES 71, 2012, 1; TARACHA, P.: 
«The Sculptures of Alacahoyuk: Akey to Religious Symbolism in Hittite Representational Art», NEA 75, 
2012, 108.                               

 

 فى نسختين، Shattiwaza شاتيواز جاءت المعاهدة التى تم إبرامها بين الملك الحيثي شوبيلوليوما األول والملك الميتانى14
فى حين احتوت  ،لهة واللعنات والبركاتتضمنت األولى منهما على المقدمة التاريخية وكذا شروط تلك المعاهدة والقسم باآل

عون د الثقديم يثلت شوبيلوليوما األولالنسخة األخرى على المقدمة التاريخية والتى أشارت إلى األسباب التى دفعت الملك الحيثي 
الملك شوبيلوليوما األول دور  ومكانته فى ،"محمد على، هاجر :للمزيد انظر ؛Shattiwaza يواثشات الميتانىوالمساندة للملك 
 .23-22م،2018، منشورة،كلية األداب/ جامعة بغدادغير  رسالة ماجستير ق.م.("،1340-1370المملكة الحثية )

 

5 GOETZE, A .: «The Predecessors of Suppiluliumas of Hatti and the Chronogy of the Ancient Near East», 
JCunStud 22, 1968, 46-50.                     

ق.م.( فى ضوء 1245-1307نيرارى األول وابنه شلمنصر األول ) -،" الملك األشوري أددمحمد حمزة حسين، الطائى 16 
 .20،15م،2020،جامعة بغداد /كلية اآلداب ،منشورةغير  رسالة دكتورا  "،الكتابات المسمارية

 .55-44، "الديانة الحيثية فى بالد األناضولالحديدي،  17
 لالطالع على ن  هذ  المعاهدة كاماًل انظر:=  18
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علثثثى حثثثاتي بعثثثد تراجثثثد وانحسثثثار دور  األشثثثوري هثثثذ  المعاهثثثدة هثثثو الحثثثد مثثثن التهديثثثد نوربمثثا كثثثان الهثثثدف مثثث
 .19ميتانى

فقثد ع ثدت مركثًزا تجارًيثا مهًمثا علثى الطريثق مثن  وكون كخت أحد أهثم المثدن فثى مثلثث نهثر الخثابور، 
Qaţţunan

20
فقثثد تمتعثثت بأهميثثة سياسثثية كبيثثرة؛  لثثى جانثثب أهميتهثثا التجاريثثة هثثذ ،ا  و  ،نليثثلإ –شثثوبات  إلثثى 
فما من شك .21من قبل ملوك أشور العديد من الحمالت العسكرية إليهافقد وجهت  االستراتيجيونظًرا لموقعها 

خثالل الوضثد  نيمكثن تفسثير  علثى األقثل ولثو بصثورة جزئيثة مث (2)خريطثة رقثم  اهتمثام أشثور بثالغربفثى أن 
فثى فقثد تأسسثت أشثور كمركثز للتجثارة مثد عثيالم وبابثل والمنطقثة الشثمالية  المناخي لمدينة أشور. –الجغرافي 
ال إالمتميز هذا  اموقعهورغم  حيث تمتعت أشور بموقد متميز جعلها تمثل البوابة المؤدية للشمال، األناضول؛

ذا أنها كانت تفتقر للمناطق الزراعية الغنية حيث تقد فى منطقة جبلية جافة، المحلثى  الزراعثي اإلنتثاجكثان  وا 
ن أال إ ق.م.(1521-2000)القثثثديم شثثثورياألالمدينثثثة خثثثالل فتثثثرة العصثثثر  تاحتياجثثثاكافًيثثثا لتلبيثثثة  أشثثثورفثثثى 

تنفيثذ مخططاتهثا فثى أثبتت أنها غير قادرة علثى تلبيثة احتياجثات أشثور عنثدما بثدأت  األشوريةية ئالمناطق النا
وطموحاتهثثثا التوسثثثعية.ومن ثثثثم فالمنطقثثثة الواقعثثثة شثثثمال وغثثثرب أراضثثثى أشثثثور بوصثثثفها منطقثثثة زراعيثثثة جافثثثة 

ولهثثذا كانثثت مطمًعثثا جثثذب انتبثثا  األشثثوريين وخاصثثة مثثن بدايثثة فتثثرة العصثثر  غنثثى بثثالموارد المعدنيثثة،ومصثثدر 
ناحيثة الغثرب فثى  األشثوريفقثد تثم تفسثير التطلثد  ذلثك وعلى فصاعًدا. ق.م.(911-1521) الوسيط األشوري

االحتياجثثثات الخاصثثثة بثثثالمواد وبعيثثثًدا عثثثن  تسثثثتهد اللبقثثثاء علثثثى قيثثثد الحيثثثاة،سثثثتراتيجية نثثثه اأالمقثثثام األول علثثثى 
 خثثر للتواصثثل واالتصثثال بثثالغرب،ن السثثلد بمثابثثة الثثدافد الثثرئيس اآلفقثثد كانثثت التجثثارة فثثى العديثثد مثث ،الغذائيثثة

-1521) الوسثثثثثثيط وريثاألشثثثثثرة السثثثثثابقة لفتثثثثثرة العصثثثثثر ثويمكثثثثثن مالحظثثثثثة ذلثثثثثك التواصثثثثثل بالفعثثثثثل فثثثثثى الفتثثثثث
 .22ق.م.(911

ومثثن منطلثثق أن األجثثزاء الشثثمالية الغربيثثة لثثبالد العثثراق وكثثذا بثثالد الشثثام تلعثثب دوًرا مهًمثثا فثثى العمثثق  
لالتجثثثا  نحثثثو الغثثثرب  األشثثثوريونفثثثدائًما مثثثا كثثثان يميثثثل  سثثثواًء فثثثى أمنهثثثا أو اقتصثثثادها، ألشثثثور االسثثثتراتيجي

23تهم وميولهم التجارية والحضاريةمدفوعين بنزعا
.   

                                                                                                                                                             
=LUCKENBILL,  D.D.: « Hittite Treaties and Letters», AJSL 37, 1921, 162-176. 

 

19 SZUCHMAN, J.J., «Prelude to Empire: Middle Assyrian Hanigalbat and the Rise of the Aramaeans», 

Ph.D.thesis,  University of California, 2007, 73. 
فى شمال بالد العراق فى منتصف نهر الخابور وربما على الضفة الشرقية؛ وقد تكرر   Qatnuأو Qaţţunan تقد مدينة 20

 -واحدة من المراكز األربعة الرئيسة فى مملكة مارى تحت حكم الملك زيمرى Qaţţunanذكرها فى نصو  مارى؛ حيث عدت
نيرارى  -لملك األشوري أددق.م.(، وفى العصر الحديدي تم ذكرها فى النصو  األشورية؛ حيث زار ا1762-1774ليم)

 للمزيد انظر:  ق.م.896الثانى، هذ  المدينة خالل حملته فى منطقة الخابور فى عام 
 BRYCE,T.,&OTHERS, The Routledge Hand Book of the People and Places of Ancient Western Asia the Near East 

from the Early Bronze Age to the Fall of the Presian Empire ,London and New York, 1st ed. ,2009 , 581.                                                                                                           
21 MIGLIO, A.E., «Solidarity and Political Authority During the reign of Zimri-Lim (C.1775-1762B.C.» 

Ph.D.thesis, University of Chicago, 2010, 153. 
22 LEISTEN, B.P.:«Assyrian Royal Discourse between Local and Imperial Tradition at the Habur», RAAO 

105, 2011, 109-10. 
 المنشورة"،= الحمالت العسكرية األشورية: دوافعها ونتائجها فى ضوء النصو  المسمارية حسين، محمد نبيل نور الدين،" 23
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وبحلثول القثرن الثالثث  فى النصف الثانى من القرن الرابد عشثر قبثل المثيالد، ياألشور وقد بدأ التوسد 
  يشممثن كثثرك قثثد تمكنثت مثثن فثرت سثثيطرتها وسثيادتها علثثى منطقثة امتثثدت أشثورعشثر قبثثل المثيالد كانثثت 

Karkamiš/Carchemishجرابلس(Jerblus )مثد  األوسثطالواقعة علثى الضثفاف العليثا لنهثر الفثرات  حالًيا.
حكثم الملثك  ةخثالل فتثر الواقعثة علثى الضثفة الشثرقية لنهثر الفثرات    Frayفثى تثل فثراى الحيثثياسثتمرار التواجثد 
لى نهثثر اوحتثثى منثثاطق أعثث البثثالخ والخثثابور، نهثثريوعلثثى طثثول  .24ق.م.(1237-1267) خاتوشثثيلى الثالثثث

مثن هثذ  المنثاطق والمثدن تمتثد  ًءاكمثا أن جثز  دجلثة.الشثرق مثن نهثر  باإلضافة إلى المنطقة الواقعة إلى ،دجلة
 علثثثثثى طثثثثثول الطثثثثثرق الرئيسثثثثثة مثثثثثن أشثثثثثور والمؤديثثثثثة إلثثثثثى الغثثثثثرب وكثثثثثان مثثثثثن بينهثثثثثا المراكثثثثثز الخمسثثثثثة اآلتيثثثثثة:

/شثثاديكانى القديمثثة Agagaوأجاجثثا ،Tabetuتثثابيتو قثثديًما  /Tell Tabanو تثثل تابثثان  ،  Hassakaالحسثثكة
Sadikanni،  فادغثثامىوFadghami ،  تثثل الشثثيخ حمثثادو Tell she Hamad/  Dur katlimmuقثثديًما 

منطقثة ممثا يسثمو بوجثود غطثاء ومثن ثثم كثان البثد مثن السثيطرة علثى هثذ  ال الواقعة علثى طثول نهثر الخثابور،
ويمكثثن القثثول بثثأن  ، أشثثورى علثثى منطقثثة نهثثر الخثثابور التثثى كانثثت تقثثد فثثى السثثابق تحثثت السثثيطرة الميتانيثثة

-I Adadنيثثثثرارى األول  -م الملثثثثك أددثرة حكثثثثثذ فتثثثثثدأت منثثثثثطقة قثثثثد بثثثثثثثثثثذ  المنثورية علثثثثى هثثثثثثثثثثالسثثثثيطرة األش

nerari(1295-1264).1263األول)رة حكثثثثثثثثم شلمنصثثثثثثثثر ثطرة خثثثثثثثثالل فتثثثثثثثثثوتثثثثثثثثم توطيثثثثثثثثد هثثثثثثثثذ  السيثثثثثثثث ق.م-
عنثثثدما بثثثدأ الملثثثوك األشثثثوريون فثثثى  26ق.م.(1197-1233)األولننورتثثثا  –و الملثثثك تثثثوكلتى  25ق.م.(1234

قامثة أول إدارة إقليميثة  ريفية)زراعيثة(،عمليثة تحويثل السثهوب إلثى منطقثثة   Tell she فثثى تثل الشثيخ حمثادوا 

Hamad/ Dur katlimmu
27
 . 

نهثثاء فتثرة سثثيطرتهم علثثى أشثور بقيثثادة أشثثوربعثدما تمكثثن  أوبثثاليط -األشثثوريون مثن هزيمثثة الميتثثانيين وا 
وكذلك إنهاء  بذلوا جهًدا كبيًرا فى تفكيك سيطرة ميتانى، حيث ؛ق.مAssur-ubalit I (1353-1318) األول

                                                                                                                                                             

العالقات السياسية ؛ السلمانى، جمال ندا صالو، "114م، 2006، كلية اآلداب /جامعة الموصل،رسالة دكتورا  غير منشورة=
، كلية االداب/ رسالة ماجستير غير منشورة، " ق.م.(612-911االشورى الحديث ) الرافدين مد بالد عيالم فى العصر لبالد

 .78م، 2003جامعة بغداد، 
العالقات األشورية الحثية فى القرن الثالث عشر ق. م دراسة الرسائل الدبلوماسية المتبادلة ، صالح رشيد، "الصالحى24
 وكذلك: ؛34، م 2009 ،، بغداد22. ع، مجلة دراسات تاريخيةين"، تملكمبينال

ROWTON,  M.B.: «The Background of the Treaty between Ramesses II and Hattušiliš III», JCunStud 13, 

1959, 1-11; GURNEY, O.R.:«The Annals of Hattusilis III », Anat Stud 47, 1997, 127-139.                                                                                           
ق.م.( فى ضوء 1245-1307األول وابنه شلمنصر األول ) نيرارى -الملك االشورى أددمحمد حمزة حسين، "، الطائى 25

 .85 -84،" الكتابات المسمارية
 ،ق.م.( فى ضوء الكتابات المسمارية1245-1307نيرارى األول وابنه شلمنصر األول ) -االشورى أدد الملك“الطائى،  26
 ؛ وكذلك:(4 ) حاشية ،21

LAMBERT, W.G.: «Tukulti- Ninurta I and the Assyrian King List» Iraq 38, 1976, 85-94; BLOCH, Y.: «The 

Order of Eponyms in The Reigv of Tukulti- Ninurta I», Orientalia 79, 2010, 1-35.                                   
 

27 LEISTEN, B.P.:« Assyrian Royal Discourse between Local», 111; BROWN,.B.: «The Structure and Decline of 

THE Middle Assyrian State: The Role of Autonomous and Nonstate Actors», JcunStud 65,2013, 99-100. 
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 أعثثاليفثثى المنطقثثة الواقعثثة فثثى  الغربثثيوكثثذلك فثثى الشثثمال  سثثيطرتهم علثثى الغثثرب بثثين نهثثرى الخثثابور والبثثالخ،
شثثوا  Malatiaالتثثى تتشثثكل مثثن ماالتيثثا المنطقثثة  أي نهثثر دجلثثة، فثثى أعثثاليوالمنطقثثة الواقعثثة  ،نهثثر الفثثرات وا 

Išuwa  نيثرارى األول  -أدد حيث قثام الملثك ن للحيثيين؛تابعتاوهماI  Adad-nerari (1295-1264 ).ق.م
وبعثدما تمكثن مثن سثحق إحثدى الثثورات المناهضثة ضثد  ما وراء مثلث نهثر الخثابور، إلىنحو الغرب  باالتجا 

ضثم  نجثو فثى ،28ملثك ميتثانى Šattuara  شثاتوارابثن  Uasašattaوساشثاتا والتثى كثان يقودهثا أ األشثوريين،
والتثثثى قثثثام بغزوهثثثا بعثثثد فتثثثرة قصثثثيرة مثثثن إبثثثرام ، العديثثثد مثثثن المراكثثثز الحوريثثثة وكثثثان فثثثى مقثثثدمتهم مدينثثثة كخثثثت

مثن كخثت فقثد كانثت  ،Shattiwazaو شثاتيواز Šuppiluliumaالحيثي شوبيلوليوما األول الملك المعاهدة بين
 -على النحو التالي:الن  حيث جاء  ؛ بين المدن السبد التى احتلها وأعلن نفسه حاكًما على هانيجلبات

وارتكب عدًدا من  الثورة وتمرد علىٌ أنا، Uasašatta أوساشاتا أعلن ابنه " بعد وفاته،
 يةثيون الجز لحوذهب الى أرت حاتى طلبًا للمساعدة. وأخذ منه ا .ضدىاألعمال العدائية 

المعبودات: وبدعم من  سيدي؛ ولكنهم لم يقدموا له أية مساعدة. وبمساعدة أسلحة المعبود أشور،
ة من بين ثثودات القويثى المعبثثثوه رجال،ثثو ن ار،ثو عشت دد،أ و شمش،و  وسين، يا،وا   ،إنليل ،وآن
  Taidyستيالء على مدينة تائيدوفقد تمكنت من اال يد المعبودات وسادتى،ثثثثثجم

29
وهى مدينته  

 Amasaku دن أماساكوثثثثثالء على مثثثثثثيثثوكذلك قمت باالست الملكية الكبرى،
كخت   و،30

Kahat،  ورو ثثثثثثثثثثثثثثشوŠuru 31،  والثثثثثثثثثابثثثثثثثنوNabula ،  ورا ثثثثثثثثثثثثثحوHurra،  و
شور ممتلكات أ مدينتى إلىوأحضرت  ،Wassukanu33 واشوكانى و Suduhu32وثثثثثثثثثثودوهثثثثثثثثثثثثش

                                                 
28 KESSLER, K.: « Das Schicksal Von Irridu under Adad – Narari I», RAAO 74, 1980, 61-66. 

وقد جاء الذكر األول لها فى نصو  العصر البرونزي المتأخر على أنها تقد  شمال بالد العراق، Taidy مدينة تائيدوتقد  29
نيرارى األول من  -وقد تمكن أدد عاصمة مملكة هانيجلبات فى القرنين الرابد عشر والثالث عشر قبل الميالد،إلى الشرق من 

 غزو هذ  المدينة وتدميرها؛ للمزيد انظر:
 BRYCE & OTHERS,  The Routledge Hand Book of the People and Places of Ancient Western Asia, 687.                          

بالد العراق، حيث ورد ذكرها فى أواخر العصر البرونزي وبداية العصر  شمالفى Amasaku (Masaku ) أماساكوتقد  30
الحديدي فى النصو  األشورية ففي العصر البرونزي المتأخر كانت أماساكو تنتمي لمملكة هانيجلبات؛ وعندما ثار ملوك 

وفى العصر  ،نيرارى األول -أدديمنة أشور كانت أماساكو من بين المدن التى خضعت لسيطرة الملك هانيجلبات ضد ه
ويمكن القول بأنها تقد إلى جوار تائيدو العاصمة  ،Nasibinalجزًءا من مقاطعة  Amasa(k)kuاألشوري الحديث كانت 

 الملكية لمملكة هانيجلبات أي إلى الشرق من حران؛ للمزيد انظر:
 BRYCE& OTHERS, The Routledge Hand Book of the People and Places of Ancient Western Asia,35.                                

تم ذكرها فى السجل الخا  بالحملة  .ق.م885ضمن المنطقة التى كانت تتمتد بأهمية كبيرة، وفى عام  Šuru شورو تقد31
 الثانى؛ للمزيد انظر: ننورتا –توكلتى  العسكرية للملك االشورى

BRYCE& OTHERS:. The Routledge Hand Book of the People and Places of Ancient Western Asia,  674.         

إلى الجنوب الشرقي من واشوكانى العاصمة الميتانية؛ للمزيد  Suduhuوشودوهو، Nabulaونابوال Hurraتقد كل من حورا 32
، "ق.م.( فى ضوء الكتابات المسمارية1245-1307نيرارى األول وابنه شلمنصر األول ) -الملك االشورى أددالطائى،"  انظر:
 (.4)ة ، حاشي39
، والتى Washshukkanni،Washshuganni، Washshukanniبالعديد من الصيغ منها:  Wassukanu وردت واشوكانى33

فى شمال شرق األناضول فى بداية= Kizuwadnaذكرها ضمن ممملكة ميتانى، وتكانت فى العصر البرونزي المتأخر عاصمة 
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عن  Uasašatta اها أوساشوالثروة المتراكمة التى ورثتلك المدن التى قمت باالستيالء عليها 
 هاتقوأحر  Irridu وغزوت مدينة أريدو .الملكيوالكنوز الموجودة فى قصر   وأجداد أبائه 
 .34وقمت بنثر نباتات مالحة عليها ، هاودمرت

المدن المهمة التى استولى عليها ودمرها الملثك ن مدينة كخت كانت من بين لهذا الن  فإ وطبًقا
نيثثثرارى األول وبعثثثد هثثثذا التثثثدمير قثثثام الملثثثك شلمنصثثثر األول بإعثثثادة بنثثثاء معبثثثد لمعبثثثود  –أدد  األشثثثوري

كانثثت كخثثت مثثن بثثين المثثدن التثثى ثثثارت ضثثد  كمثثاأدد فثثى كخثثت،  دالعواصثثف هنثثاك، وكثثذلك تجديثثد معابثث
  الي:التالملك شلمنصر األول دل على ذلك الن  

، فثثى فتثثرة حكثثم والثثد  شلمنصثثر  Assur-danin-apli إيلمثثى –دانثثين  –" قثثام أشثثور 
األول بارتكاب تصرفات شريرة ، وتسبب فى إحداث فتنة وتمثرد ومثؤامرات شثريرة، ممثا تسثبب فثى 
ثورة عارمة فى تلك األرت ، وأعد للحرب وأحضر شعب أشور شثماالً وجنوبثاً  إلثى جانبثه وألقثى 

مما تسبب فى ثورة هذ  المدن وتوجه لبدء مرحلثة الصثراع والحثرب ، ، الجريئةالعديد من الخطب 
وحصثثثونها ضثثثد  هثثثي( سثثثبد و عشثثثرين مدينثثثة أعلنثثثت تمردهثثثا وثورتهثثثا 27) حثثثواليوكانثثثت هنثثثاك 

ابثثال  –دانثثين  –إلثثى جانثثب أشثثور كثثان قثثد وقثثف  والثثذيشلمنصثثر، ملثثك جهثثات األرت األربثثد، 
Assur-danin-apli ، ديثثثا وأ ،وهثثثذ  المثثثدن هثثثى : نينثثثوىAdia  وشثثثيبانيبا ،Sibaniba   ،

 ،)؟( Bit-Ir-Piti إريبتثثى –، وبيثثت   IshshibriKواششثثيبار  Imugr-Bệlبيثثل  –وامجيثثور 
، kibshuna ، وكيبشثثثينا Udnuna، أودينونثثا   Shibhinish، وسثثيبهينيش   Shimu وشثثيمو

 ، Assurوأشور/أسثثثثثثثثثثور ،كخثثثثثثثثثثت و ،Nabuluونثثثثثثثثثثابوال ،Tidu، وتيثثثثثثثثثثدو  Kurbanوكوربثثثثثثثثثثان 
 ،Dur-balatiبثثثثثاالتى –، ودور Huzirinaوهثثثثثوزيرين ،Amatوأمثثثثثات  ،  Urakkaوأوراكثثثثثا
-وأربثا ، Arrapha(Arbaha)وأرافا)أرباهثا( ،Lubduلويثدو ،Zabanوزايثان ،Darigaوداريجثا
 .Hindanu 35"وخندانو ،بنوأ -وتيل ،Amediواميدى  ايلو،

الملثثك األلفيثثة األولثثى قبثثل الميالد،عنثثدما قثثام  خثثاللموضثثد اهتمثثام أشثثور ظلثثت كخثثت  فثثإن وفثثى الواقثثد
دل علثثى احثثتالل ملثثوك  قثثدو  قصثثر ملكثثي هنثثاك، تشثثييدب ق.م.(884-890ننورتثثا الثثثانى) -شثثوري تثثوكلتىاأل

معماريثثثة فثثثى  ةعشثثثر مرحلثثثمثثثن خثثثالل أربعثثثة  كخثثثتلمنطقثثثة  ق.م.(911-1521)شثثثوري الوسثثثيطالعصثثثر األ
حيث توجثد العناصثر المعماريثة التثى توضثو مثدى التشثابه بثين فوق المسثتويات الميتانيثة مباشثرة، المنطقة )ج(

 مد مواقد أخرى فى وادي الخابور ومنطقة البالخ اً ظهر تشابهوهى ت   المحلية بصورة رئيسة، األشكال
36 . 

                                                                                                                                                             

ق.م.( على العرش الحيثي، أي 1390-1380) Arnuwanda I األولأرنوواندا =القرن الرابد عشر قبل الميالد عندما سيطر 
 نظر:للمزيد ا أنها كانت فى القرنين الخامس عشر والرابد عشر قبل الميالد عاصمة مملكة ميتانى

BRYCE& OTHERS, The Routledge Hand Book of the People and Places of Ancient Western Asia, 763.                           
34 SZUCHMAN.: «Prelude to Empire: Middle Assyrian Hanigalbat and the Rise of the Aramaeans», 73; 

LEISTEN. B.P.: «Assyrian Royal Discourse between Local» 112; Luckenbill. D.D.: Ancient Records of 

Assyria and Babylonia, Vol.1, No.73, Chicago, 1926, 27; HARMANSAH:.«Beyond Aššur : New Cities and the 

Assyrian  Politics of Landscape», 58. 
35  LUKENBAL, D.D, Ancient Records of Assyria and   Babylonia,   Vol.1, 715, 254. 
36 SZUCHMAN, «Prelude to Empire: Middle Assyrian Hanigalbat and the Rise of the Aramaeans» , 74. 
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تحمثثل  كخثثتفثثى  ق.م.(911-1521) شثثورى الوسثثيطوعموًمثثا فالمنثثاطق األشثثورية خثثالل العصثثر األ 
وتتكثثثون هثثثذ  المنطقثثثة مثثثن مسثثثاكن خاصثثثة تثثثتم فيهثثثا األنشثثثطة  دلثثياًل علثثثى وجثثثود اسثثثتيطان سثثثكنى بدرجثثثة مثثثا،

وقد كشفت عمليات التنقيب البحثي عن وجود سثبد فتثرات اسثتيطان بالمنطقثة جثاء  الزراعية والحرفية األخرى.
 تسلسلها كالتالي:

 .فترة جمدة نصر وأوروك -

 رات الحاكمة األولى والثانية فى بالد العراق القديم.األسالفترة المقابلة لفترة  -

 منتصف األلفية الثانية )الفترة الميتانية(. -

 (.ق.م.612-911 الحديث األشوريبداية األلفية األولى )العصر  -

        الرومانفترة الحكم  -

 .37سالمىالعصر اإل  -      الفترة الساسانية    -

 كختالتاريخ السياسى والعسكرى لمدينة  .2

 38مارى ضوء السياسة الخارجية لملوكدينة كخت فى م .1.2

-1820ورد ذكر مدينة كخت فى نصو  مارى)تغطى سجالت مارى فترة زمنية تمتد من  
 ابليثد الملك البثلى يثليم إلى سقوط مملكة مارى ع -ق.م.أي تغطى الفترة الممتدة من عهد الملك ياجيد1760

39(ق.م."1750-1795"ورابىثثحم
-Yahdunمثثلي -دونثاخثثيالملك ن ثثل مثالت كثثث سجثثحي ؛(1ق رقمــ)ملح 

Lim  (1810-1796).ق.م
الملك و  ، 41ق.م.Yasmah-Addu(1792-1782) أدد –لك ياسماخثثالمو  ،40

                                                 
37 PECORELLA. & SALVANI:. «Tell Barri-Kahat», 128. 

كم،إلى الشمال الغربى من 11)تل الحريري حالًيا(على الضفة اليمنى لنهر الفرات على بعد حوالى  Mariتقد مارى  38
أندريه بارو حتى  A.Parrotم، وبدأ التنقيب فيها من قبل بعثة فرنسية برأسة 1933البوكمال؛ حيث تم الكشف عنها فى عام 

 Pascalم، ثم تابد اإلشراف على التنقيب 1975عام مارجرون البحث والتنقيب حتى  Margeuron، ثم استكمل 1974عام 
باسكال، وقد تم الكشف عن العديد من الرقم الطينية التى كان لها عظيم األثر فى إماطة اللثام عن الكثير من تاريخ سوريا 

المحفوظات الملكية فى باسم  أى ما يزيد عن ثالثين مجلًدا، وذلك فيما يعرفالقديم، وقد تم نشر العديد من هذ  الرقم الطينية، 
رسائل تم تبادلها ما بين ملوك مارى والحكام المعاصرين لهم فى العراق وسوريا، وكذلك الوثائق  ، والتى تنوعت ما بينمارى

 ليم مد نسائه والتى عرفت باسم رسائل النساء؛ للمزيد انظر: -االقتصادية واإلدارية، وكذا الرسائل التى تبادلها الملك زيمرى
رسالة ود، بسمة وليد،" األلفاظ اآلمورية فى نصو  مارى االكدية" دراسة معجمية مقارنة فى ضوء اللغات السامية"، المحم

 ؛ وكذلك:18-17م،2017، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية/ جامعة حلب،غير منشورة ماجستير
PARDEE. D. & GLASS. J.T.: «Literary Souces for the History of Palestine and Syria: The Mari Archives» ,The 

Bibl Arch 47,1984, 88-99.                                                     
سجالت مارى وما تلقيه من أضواء على التاريخ السياسى لمملكة مارى )من حوالي على، محمدعبد اللطيف محمد،  39

 . 13،م1985 ،ةاإلسكندريق.م.(، 1820-1760
واحًدا من الشخصيات البارزة فى مملكة مارى، فقد امتثدت=  Yaggid-Limليم –بن ياجيد Yahdun-Limليم -ياخدون يعد 40
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ذكر أسماء أربعة من حكام  جاء فى نصوصه الذى 42ق.م.Zimri- Lim (1775-1762)ليم  -زيمرى
 كخت هم:

   Asdi-Limليم –، وأسدىAttayaوأتايا  ،Kapiya كابيا ،Akin-Amarأمار -أكين
 التالي: فى سجالت مارى على النحو وفق ورودها كخت وسوف يتم الحديث عن 

 ق.م.(1796-1810) ليم –ياخدون الملك  عصر.1.1.2

ليم بكونها أحد أهم مناطق  –ارتبط ظهور مدينة كخت فى السجالت التى ترجد لعهد الملك ياخدون 
الذين اهتموا بالبحث عن مراعى لقطعانهم  فقد حظيت كخت بأهمية كبيرة بالنسبة لملوك مارى، ؛الرعي

من  الرعين قلة المراعى وصعوبة الوصول لمناطق حيث إ ؛بصفة خاصة فى فصل الصيف )الجفاف(و 
 .43لملوك مارى شأنه تشكيل قلق

االهتمثثام تسثثتهدف ملثثوك مثثارى اإلسثثتراتيجية علثثى منطقثثة كخثثت مثثن قبثثل  ومثثن ثثثم فقثثد كانثثت السثثيطرة 
وفى اثنين من النصو  التى عثر عليهما فى دمشق وتؤرخ  بتوفير منطقة آمنه للرعي خالل شهور الصيف،

رعثثاة  إليثثهلثثيم يتضثثو أن كخثثت كانثثت هثثي مكثثان الرعثثي أي المرعثثى الثثذى يسثثعى  –ياخثثدونالملثثك بفتثثرة حكثثم 
مدينة كخت بمكانثة كبيثرة وموقثد اسثتيراتيجى بثين عثدد مثن ونظًرا لتمتد  مارى بقطعانهم من األغنام والماشية،

 -لثيم مثد الملثك شمشثى -فقد تواجه الملك ياخدون المواقد المزدحمة بالسكان فى منطقة حوت نهر الخابور،
44أدد األول

 -:التاليالن   ،دل على ذلك، وقد  وتمكن خاللها من تحقيق النصر عليه ،Nagarفى ناجار 
                                                                                                                                                             

وكذلك تشييد معبد للمعبود  ومارى،Tarqa  ق.م.(، و تمكن من إقامة سثور حثول ترقا1794-1810=فتثرة حكمه لها من )
،" سجالت مارى وما تلقيه من (؛ للمزيد انظر: على Hanaو خانا Tuttulوتوتول  وقد حمل لقب )ملك مارى شمش فى مارى،

 ؛ وكذلك:25،ق.م.(1760-1820)من حوالي  أضواء على التاريخ السياسى لمملكة مارى

MALAMAT, A.: « The Kings Table and Provisioning of Messengers: The Recent Old BabylonianTexts from 

Tuttul and the Bible», I Exploration Journal 53, 2003, 172.                                                   
  .23.(" ، ق.م1760-1820سجالت مارى وما تلقيه من أضواء على التاريخ السياسى لمملكة مارى)من حوالي  على،" 41
ادد، فقد كان  –ق.م.( بعدما تم طرد ياسماخ1760-1782)عرش مارى فى الفترة من Zimri-Lim ليم  –اعتلى زيمرى 42

ليم عظيم األثر فى تمكنه من السيطرة على عرش مارى، كما أنه حظي بدعم من  -ليم حاكم يمخاد لزيمرى -ياريم ةلمؤازر 
 على شمال بابل( قوة كبيرة فى التصدي للهجمات العيالمية -حلب-الملك حمورابى البابلي، وقد شكل هذا الثالثي أي)مارى

"دراسة معجمية مقارنة فى ضوء اللغات  كديةأللفاظ اآلمورية فى نصو  مارى اآل" االمحمود،العراق؛ للمزيد انظر:
 .47،السامية"

 -و زمرى أدو،–ودجلة من خالل أشهر ملوكها: شمشى " الممالك اآلمورية )العمورية(على الفراتجاموس، غيداء محمد، 43
جامعة /ة،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةرسالة ماجستير غير منشور ،".ق.م1750-1900حمورابى بين ليم، 
 .  82م،2011دمشق،

والذي تمكن بعد فرار  من ترقا من االستيالء على أشور واعتالء  ،Ilu-kabkabiأدد األول بن ايالكابكابو –هو شمشى  44
إنليل(  -حيث تمكن من تأسيس عاصمة ثانية له عرفت باسم شخنا)شوبات وكذلك االمتداد والسيطرة غرًبا على سوريا ؛ عرشها،

أدد نائًبا له على  -داجان،فى حين عين ابنه ياسمخ -تل ليالن، وقد أسند شمشى أدد األول حكم اكالتوم إلى ابنه ايشمى
 في=،" األلفاظ اآلمورية لمحمودا إنليل؛هذا، وقد انهارت مملكته بعد وفاته؛ للمزيد انظر: –مارى، بينما أقام هو فى شوبات 
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 .45 أدد عند أبواب ناجار" -ىثثثثيم الفوز على شمشثل –دون ثثثثياخ " العام الذى سجل فيه
ليم بعد ذلك على تعزيز وتقوية أطماعه فى مثلث الخابور من خثالل إرسثال  -ياخدونالملك ثم عمل 

وهثثذا مثثا أكثثدت عليثثه  ولعثثل البحثثث عثثن المراعثثى كثثان يثثتم بشثثكل متكثثرر ومنثثتظم، حملثثة عسثثكرية إلثثى كخثثت،
ل عثن إدارة المراعثى فثى األراضثي العليثا عرفثت باسثم رسثالة و المسثئو  إلثىرسلت إلثى ملثك مثارى ترجثد رسالة أ  
 وقد جاء بها:  والتى تؤكد وبشكل واضو على أهمية هذ  التحركات الرعوية، ، Bannumباننيوم 

 رقم السطر                      ن  الرسالة  
 قواتك المجهزة تجهيزًا جيًدا!مد   Musilan  46إبق)ظل( فى أرت موسيالن 20

  Aduna-Adduأدد -لى أدوناوا   ،Ida-maras 47 مارا -وأرسل إلى حكام "أباء"إدا 21

 إليك ايأتو  لكي 22

 تحدث معهم بصراحة. 23

 هؤالء الناس فى يدك )استحوذ عليهم( خذ 24

 وقطعانك من األغنام فى مراعيهم الصيفية تظل فى مقاطعتهم )أراضيهم( 25

  Aduna-Adduأدد -أدونا إلىسلك يستمرون فى الذهاب دع ر   26

 ليم إلى هذ  البالد. -عندما ذهب ياخدون فى وقت سابق، 27

 Ida-marasمارا  -ملوك )حكام( إدا إلىقام بتقديم الهدايا  28

 ولم يكن هناك خسة وحاجة وطمد. .وكانت قطعان أغنامه فى مراعيهم الصيفية تتمتد باألمن 29

 .48مثلما فعل "والدك"يجب أن تفعل  واآلن، 30

                                                                                                                                                             

 ؛ وكذلك:15-14،نصو  مارى االكدية" دراسة معجمية مقارنة فى ضوء اللغات السامية"=

BLOCH, Y.: «The Conquest Eponyms of ŠamŠi-Adad I and the Kanes Eponyms List», JNES 73, 2014, 192.                                                  

45
 . 427أحمد زيدان خلف صالح،" مدينة شوبات إنليل فى سجالت مارى الملكية "، الحديدي، 
جاموس، غيداء محمد،  ميشالن بتل الرمادي، وتقد بين مارى وترقا؛ للمزيد انظر: Mišlanأو  Musilanع رفت موسيالن  46
-1900ليم ،حمورابى بين  -وزمرى أدد، –ودجلة من خالل أشهر ملوكها: شمشى الممالك اآلمورية )العمورية( على الفرات“

 .  83، ق."1750
 ,Ašnakkum, Qirdahatمنطقة واسعة فى منطقة الخابور األعلى؛ حيث تضمنت كل من Ida-maras مارا -إداتمثل  47

Nahur, Kahatودجلة من خالل أشهر ملوكها: شمشى على الفرات الممالك اآلمورية )العمورية( ،"؛ للمزيد انظر: جاموس– 
 ؛ وكذلك:81، ق.م."1750-1900ليم، حمورابى بين  -وزمرى أدو،

GUICHARD, M .: «Lecture des Archives Royales du Mari, Tome XXVIII: Lettres royales du temps de Zimri- 
Lim», Syria 80, 2003, 202.                                            
48 CHARPIN, D.:«A Contribution to The Geography and History of The Kingdom of Kahat», In Tall- al –

Hamidiya 2: Recent Excavations in The Upper Kabur Region, edited by S.Eichier, M.WAFLER, & 

D.WARBURTON, Gottingen, 1990, 69-70. 
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مثثارا ، والتثى ألمثثو  –لثيم فثى إدا  –ممثا ال شثك فيثثه أن هثذ  الرسثثالة إنمثا تؤكثد علثثى إقامثة ياخثثدون 
أدد  – ىسثيطرة شمشث تمثثل فثى الثذيمثن الثتخل  مثن التهديثد  كمثا أنثه بعثدما تمكثن رسثالته،وم فثى نيإليها بان
كسب ود الحكام المحليين من أجل السماح لقطعانه العسكرية على تلك المنطقة، فقد سعى إلى محاباة و األول 

وأغنامه من الوصول إلى المراعى الصيفية اآلمنة فى تلك المنطقة ذات المراعى الوفيرة الغنية. ومن ثم يمكن 
شثثكل أكثثثر توسثثعًا وعموميثثة بمثثدى كانثثت الهيمنثثة السياسثية لملثثوك مثثارى علثثى منطقثثة كخثت ) و  أيإدراك إلثى 

وحيويثثة أال وهثثى : تمكثثين الرعثثاة فثثى  اقتصثثاديةمثثارا  بأكملهثثا( تلبيثثة واسثثتجابة لمصثثلحة  –علثثى منطقثثة إدا 
 المنطقة أعاليإلى المراعى الصيفية فى  واالنتقالمنطقة الفرات األوسط من التحرك 

49
.  

إنليثثل والمنطقثثة المحيطثثة بهثثا، وكثثذلك  -طرة علثثى شثثوباتلثثيم مثثن السثثي -خثثدونابعثثدما تمكثثن الملثثك ي
نتائج ذلك  وذلك من خالل إبرام االتفاقيات السياسية معهم كان من مارا ، -ادا كل ملوك منطقة التقرب إلى

 شمشثثى أددبطموحثثات وتطلعثثات الملثثك  لثثيم اصثثطدم -خثثدوناإال أن ي السثثماح لثثه بثثالرعي فثثى منطقثثة كخثثت،
  -التالي: ذلك الن   عبرعن تمكن من االستيالء على مارى وأجزاء كثيرة من بالد الشام، الذي، األول

أدد القثثوى المختثثار مثثن قبثثل المعبثثود إنليثثل نائثثب المعبثثود أشثثور  -الملثثك العظثثيم شمشثثى
سثثيد  الثثذى سثيطر علثى المنطقثثة الممتثدة مثا بثين نهثثرى الفثرات ودجلثة ، والمحبثب للمعبثود داجثان،

سثثثيًدا و أ اوحاكمًثثث 50 )والتثثثى تعنثثثى القصثثثور( Ekallātum مثثثارى وأميرهثثثا، وكثثثذلك ملثثثك اكالتثثثوم
 .51إنليل -لمدينة شوبات

 ق.م.(1782-1792ورى)ـــــشأدد األ -اخــياسمالملك  عصر.2.1.2

 -1814)ولأدد األ –ليم برغبة الملك شمشى -اصطدمت طموحات وتطلعات الملك ياخدون
 أدد –ىحر  الملك شمش فى السيطرة على المنطقة الغربية والشمالية الغربية، فقد ق.م.(1782
، األمر الذى جعل سياسته تجا  الممالك 52هإمبراطوريتعلى تنمية وتوسيد )ق.م.1782-1814)األول

والحفاظ على  االحترامهذا وقد اعتمدت سياسته على  ،أخرى ا والعدائية أحياناً المجاورة له تتسم بالسلمية حينً 
 ة وقعت تحت سيادته وسيطرتهثة لكل منطقثالتقاليد الديني

53.  
، الخثابور طثويالً  أعثاليلثيم وسثطرته علثي  –ياخثدون الملثك ة كخت، فلم تدم هيمنمدينة وفيما يتعلق ب 

 أدد -خاسثثماأدد األول مثثن االسثثتيالء علثثى مثثارى جعلهثثا مثثن نصثثيب ابنثثه ي -بعثثدما تمكثثن الملثثك شمشثثىف
54 

                                                 
49 CHARPIN, «A Contribution to The Geography », 70. 

العكيلى، فوزية ذاكر عبد الرحيم،"الدالالت الحضارية للصيغ التاريخية لممالك ايسن والرسا وبابل فى العصر البابلى القديم  50
 .88م،2014االداب / جامعة بغداد، ة، كليغير منشورةق.م."، رسالة دكتورا  2004-1595

 . 427م، 2010العراق، ،58.، ع39مثجث.  ،الرافدين "، مجلة آدابالحديدي،" مدينة شوبات إنليل فى سجالت مارى الملكية  51
ق.م.( على توسيد حدود إمبراطوريته؛ حيث امتدت كما أشارت نصو  1782-1814أدد األول) -عمل الملك شمشى 52

 للمزيد انظر: ؛Arraphar , (Tell Shemshāra) Šušarra , Qabrā شرق دجلة مثل في مارى إلى مناطق
EIDEM. J.: «News from The Eastern front: The Evidence from Tell Shemshara»,Iraq 47, 1985, 83. 

 

مجلة كلية الغزى، عدنان محمد مجلي،" العالقات السياسية بين اآلشوريين والممالك اآلمورية فى بالد الرافدين وبالد الشام"،  53
 . 97م ،2019/ جامعة ذي قار، اآلداب 

لعل االتساع الكبير الذي اتسمت به إمبراطورية الملك شمشى أدد باإلضافة إلى تقدمه فى العمر كانا من أهم الدوافد التي=  54
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كثل من حيث العمل على ضثم أدد نفس سياسة والد   -خاسماوقد انتهج ي ،55إنليل -بينما أقام هو فى شوبات
ولثذلك فقثد أقثام  ؛هثاالمناطق المحيطة بأشور وفى الوقت نفسه العمل على القضاء علثى الطثامعين فثى ممتلكات

وطثوال هثذ  الفتثرة كانثت كخثت  ل فيمثا بينهمثا،ئوعملوا علثى تبثادل الرسثا داجان فى كخت، -ايشمى و هو وأخ
كثثم فقثثط عثثن واحثثدة مثثن المثثدن  30، فهثثي تبعثثد حثثوالي امتراميثثة األطثثراف ومركثثز لهثث ةبمثابثثة قلثثب إلمبراطوريثث

 .56إنليل ) تل ليالن( –الكبرى الرئيسة فى تلك اإلمبراطورية، أال وهى مدينة شوبات 

نثثاكتى ممثثا يعكثثس عثثدم  -نتيجثثة تحثثريت مثثن قبثثل ملثثك أبثثوم تثثوروم اويبثثدو أن الثثبالد قثثد شثثهدت تمثثردً 
 كرية حثول عثدد مثن المثدن وعلثى رأسثهالحاميثات العسثولثذلك تثم تعزيثز ا ؛أدد -ياسماخالرضا عن حكم الملك 

 إلثثىومنثثد الشثثعب مثثن الوصثثول  أدد األول، -مثثن زوجثثات الملثثك شمشثثى مدينثثة كخثثت التثثى تواجثثد فيهثثا عثثدد
 .57القالع التى يقمن فيها

أدد األول االثثثى ابنثثثه  -والتثثثى وجهثثثت مثثثن الملثثثك شمشثثثى التاليثثثة،ذلثثثك نثثث  الرسثثثالة وقثثثد عبثثثر عثثثن  
 :يليأدد؛ حيث جاء بها ما  -ياسماخ

 (A.315+M.8103 )الن  رقم                         
 رقم السطر                        نص الرسالة    

 أدد –إلى ياسماخ                               1

 أقول                              2

 أدد –يقول والدك شمش                               3

 ،PN [58 [قم بقراءة ذلك اللوح أمام                          4

 ]...[وأمام ماشوم                               5
 ]... [ Šamašىشمش - ] Hadni...خادنى                                     [6

 بين هؤالء الرجال ]...[                         7

                                                                                                                                                             

سين   –سين و واراد  –=جعلته يشرك ولديه فى الحكم. ولم تكن هذ  هي التجربة األولى فى تلك الفترة، فقد اقتسم كل من ريم 
أموت  Amut-bi-ilأدد ابنه  –إشخى Išhi-Adduشابير، كما عين ملك قطنه  –بمدينة ماشكان فيما بينهما المنطقة المحيطة 

إنليل، تلك المدينة  –األول فى مدينة شوبات أدد –نزاال ؛ حيث استقر الملك شمشى Nazalaإيل حاكًما على مدينة  –بى  –
داجان ابنه البكر على المناطق الشرقية، الممتدة من  –التى جعلها مركزًا لمراقبة شؤون مملكته ومتابعتها.حيث جعل إيشمى

أدد فقد جعله حاكًما على مارى؛ للمزيد  –وادي دجلة حتى جبال زاجروس شرًقا وغرًبا حتى جبل سنجار ، أما ابنه ياسماخ 
 ليم، -ىأدو، و زمر  –شمشى " الممالك اآلمورية )العمورية( على الفرات ودجلة من خالل أشهر ملوكها:انظر: جاموس،
 .45 – 44، ق.م."1750-1900حمورابى بين 

55 BEAULIEU P.A.:«A History of Babylon 2200 BC-AD 75», Blackwell history of the ancient world,2018,105. 
56 CHARPIN:.«A Contribution to The Geography», 71. 

 . 430الحديدي،" مدينة شوبات إنليل فى سجالت مارى الملكية "، 57
58 ]  PN [ . تعنى أن المفقود هنا اسم شخ : 
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 :تيباآل أخبرنيقال                          8

 الرجال من أرت كخت                              9

 أرسلوا لى توبيخات بشأن الهجمات بهذ  الطريقة                             10

 أنت متلهف جًدا للسالم؟"لماذا                              11

 "ال تقم بإقرار السالم!                               12

 هذا ما قالو  لى                         13

 من كان سيفعل مثل                               14

 أرت كخت؟ ىهذا الشئ ف                              15

 المدن الواقعة فى أرت كخت                             16

 Nilibšinnu نيلنبشينو؟ مو كيف يمكنها أن تقا على الحدود،                               17

 Kabittum  وكابيتيوم، Kallahubra كاالخوبرا                               18

 كيف يمكنها أن تقاوم؟ الواقعة على الحدود،                              19

 كل هذ  المدن فى حالة سيئة جًدا. إلى جانب ذلك،                               20

 اآلن،                               21

 ،  Isme- Daganداجان  -لقد كتبت للتو إلى اشمى                                22

          100 إضافة،مد  Masum إلى رجل300وسوف يرسل لك  [                              23

 رجل إلى الحاميات العسكرية فى كل مدينة من هذ  المدن الثالثة،                                   
 .إليها يدخلهمأن  ويجب عليه 24

 يغادرون القلعة،ويجب عليه أن يجعل )قاطني( المدينة  25
 فى أسفل المدينة ويجب عليه أن يظل 26

 ويجب أن تسيطر قوات الحامية العسكرية 27

 على القلعة بالقوة. 28

 احذروا وال تسمحوا حتى ولو لقاطن واحد من سكان 29

 المدينة، 30

 بدخول القلعة. 31

 معاملة تتعلق برخاء وازدهار تلك األرت. وهيوالنبوءات  "والبشائر 32

 يد العدوبشأن السلب والنهب على  33

 "تعلق بعدم قيام تلك األرت بالتمرد والعصيان "وصفقة 34



 مجلة االتحاد العام لآلثاريين العرب   (م2022) 1العدد23املجلد

 

 86  ) 126 -71( |نصوص مارى وتل ليالنمدينـة كخـت فى ضـوء ما تعكسه                                 
 

 سواء بالتظاهر أو االحتجاج 35

 صفقة تتعلق برخاء وازدهار مدينة كخت 36

 بواسطة العرافة الموهوبة الفلكية 37

 وتلك البشائر والنبوءات )رسولك( 38

 X] [يجب أن تأخذهم وتخضرهم لي. 39

 ،)مايو( ماميتيوم Mammitumفى شهر  40

 .59أن يؤخذ هذا اللوحسوف أسمو ب 41

فقثثد كانثثت مهثثددة بتعرضثثها للغثثزو بمسثثاندة  أرت كخثثت؛بثث الرسثثالة الخطثثر المحثثدق هثثذ  توضثثحوقثثد أ
 .األول أدد -دفعهثم للثثورة والتمثرد ضثد شمشثى الذياألمر  لبالدهم،ودعم السكان المحليين لهذا العدو الغازي 

نثثة مثثن المثثدن كثثل مدي إلثثى رجثثل300رسثثل داجثثان أن ي –شثثمى يكثثان يجثثب علثثى ا ولمواجهثثة هثثذ  األخطثثار،
 لثث رجثل100و ،Kallahubraرا ثكاالخوبث   لثث رجثل100و ،Nilibšinnuبشينو ثنيلنث لثث رجل100الثالث موزعة 

ويبثدو أن هثذا الغثزو قثد وقثد  تحمثى حثدود أرت كخثت، ىوهى المدن المحصثنة التث ، Kabittum يوم ثوكابيت
داجثان  –شثمى يحثاربهم ا د.الثذين قثTurukkia  60نيالتثوركيمثن قبثل  األول أدد -فثى نهايثة فتثرة حكثم شمشثى

 . 61من قبل
 فى االسثتيالء علثى كخثت كانثت مثن ضثمن مخططثه ورغبته أدد األول -أن حر  الملك شمشى أي 

ومثثن ثثثم االسثثتيالء والسثثيطرة علثثى إقلثثيم زلمثثاقوم)إلى شثثمال  لتوسثثيد حثثدود إمبراطوريتثثه تجثثا  الشثثمال الغربثثي،
 شثثمش الواقعثثة إلثثى الشثثرق مثثن نهثثر الفثثرات،-شثثوبات  Šubat- Šamašحيثثث بثثدأ مثثن مدينثثة  ؛غثثرب أشثثور(

 Nihriya  لة وصثل إلثى نهريثاثوخثالل هثذ  الحمث
62
وكثذا  ،Lilimmar وتمكثن مثن االسثتيالء علثى ليليمثار،  

                                                 
59 CHARPIN.: «A Contribution to The Geography », 74-5. 

للمناطق بأنهم سكان جبال زاجروس الذين كانوا دائمي اإلغارة والسلب والنهب، وبصفة خاصة  Turukkiaالتوركيونعرف  60
الممالك ،" جاموس الشرقية ألشور؛ حيث تمكنوا من اجتياح العديد من المناطق مثل نينوى وكرانا ورزاما وغيرها؛ للمزيد انظر:

 ،ق.م."1750-1900، حمورابى بين ليم -وزمرىأدو،  –شمشى )العمورية(على الفرات ودجلة من خالل أشهر ملوكها:اآلمورية
40-41. 

61  
 CHARPIN.: «A Contribution to The Geography», 75. 

أونهارينا وهو االسم المصري الذى  Nhrnعرفت نائيرى باسم نهرن  Na’iri=نائيرى  Nihriya= نيخريا  Nihriyaنهاريا 62
وتقد حالًيا فيما بين البالخ والخابور فى منطقة سوريا ، فى حين ورد اسم  nhrنهر  ةعرفت به مملكة ميتانى ، وعرفت باألكادي

؛ وقد أطلق اسم نائيرى Nahiriaناخيرياو Nahiria وناخريا  Nihariaنيخريا بالعديد من األشكال والصيغ ما بين نيخريا 
لقول بأن نهاريا تقد ضمن روافد بالطريق فى مصادر العصر األشوري الحديث لتشمل أراضى شمال بالد أشور،ومن ثم يمكن ا

نهر الفرات العليا وهما البالخ والخابور، هذا وتعد معركة نهاريا التى انهزم فيها الحيثيون مؤشرًا على سقوط الدولة الحيثية ، وقد 
الصالحى، صثالح  حدثت هذ  المعركة ما بين شلمنصر األول وربما تثوكلتى ننثورتا األول والملك تثودخليا الرابد ؛ للمزيد انظر:

دار الشؤون  -، وزارة الثقافة 4،3،ع.44مجث. المورد،رشيد،" العالقات األشورية الحثية: معركة نهاريا ونهاية المملكة الحثية"،
 .119-118م، 2017الثقافية العامة/العراق،
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ى الوقثثثت نفسثثثه تمكثثثن مثثثن فثثثو  زلمثثثاقوم، مثإقليثثثيالء علثثثى ثتمكثثثن مثثثن االستثثثه أنثثث أي ،Hamšaمهاجمثثثة خثثثامش 
 .63تحصين كخت

لجثثأ حريمثثه لكخثثت طثثالبين اللجثثوء  ،األول أدد -وبعثثد عثثدة سثثنوات، وفثثى نهايثثة فتثثرة حكثثم الملثثك شمشثثى
وفثى  داجثان. -قثام بحمايثة المدينثة لصثالو ايشثمى الثذيوهثو الحثاكم  ،Yarim-Limلثيم  -تحثت حراسثة يثارليم

عثالى مثلثث نهثر أمنهثا للسثيطرة علثى فقد أصبحت كخت فى هذ  الفترة أحد المراكز التى تم االنطالق  الواقد،
   .64الخابور

 ق.م.(1760-1782) ليم -زيمرى الملكعصر .3.1.2

لثثيم  -األثثر فثى ظهثور خطثر الملثك يثارليمكثان للضثعف الثذى انتثاب األشثوريين فثى تلثك الفتثرة عظثيم 
نهثثاء السثثيطرة  -ملثثك يمخاد)حلثثب( الثثذى سثثاند زيمثثرى األشثثورية وبمجثثرد لثثيم فثثى اسثثتعادة عرشثثه فثثى مثثارى، وا 

 لثيم مثن بدايثة توليثه عثرش مثارى -خطثط الملثك زيمثرىفقثد  دة الحكثم،وصثوله إلثى س ث
للسثيطرة علثى منطقثة  65

 -بثن الملثك شمشثى داجان -وخاصة أن ايشمى تلك المنطقة التى تضم عدًدا من المدن المهمة. مارا ،-إدا
 دفثثد ملثثك يمخثثاد الثثذياألمثثر  ،المنطقثثة كانثثت ال تثثزال لثثه عالقثثات قويثثة مثثد بعثثت حكثثام مثثدن هثثذ األول أدد 
يحثثه فيهثا علثى التقثرب لحكثام هثذ  المنطقثة وأنثه لثيس لثه أعثداء ليم  -زيمرى إلىيرسل برسالة  أن ليم -يارليم

 :كالتاليوكان ن  الرسالة  داجان، –غير ايشمى 
 ليم والدك: -هكذا يقول يارليم ليم : –"تحدث إلى زيمرى 

ن أحثدهما افهنثاك تابعث ،لثيفيما يتعلق بالملوك الذين هم على حثدود مملكتثه بحسثب مثا أوضثحت 
 ويجب أن تنتبه لتقاريرهمثا جيثًدا، اال، -خر تابد لي وهو إصبىواآل رابى، -سومخو تابد لك وهو

وكثن ودوًدا  وقثدم لهمثا الهثدايا، ومثن ثثم فكثن قريبًثا منهمثا. داجثان، -فليس لك أعداء غيثر ايشثمى
   .66معهما"

 ؛األول هدفثهوالتثى كانثت تمثثل  ليم من االستيالء على مدينة كخت،  –وفى الواقد تمكن الملك زيمرى 
 Tillaقد حثدث ذلثك وهثو فثى طريقثه لالسثتيالء علثى مثدن و  المراعى الالزمة لقطعانهم وأغنامهم، لتوفيروذلك 
 وتثم تخليثد ذكثرى انتصثار  هثذا؛ من فتثرة حكمثه، األولى كان ذلك فى الشهور كيرداهات،   Qirdahatو تيال،

 بإسم:حيث عرفت هذ  السنة 

                                                 
حمورابى بين  ليم، -أدو، وزمرى–ودجلة من خالل أشهر ملوكها: شمشى ،" الممالك اآلمورية )العمورية(على الفراتجاموس 63

 . 38 ،”ق.م.1900-1750
64  

 MIGLIO: «Solidarity and Political Authority During the reign», 153. 
65 PULHAN, G.:«On the Eve of the Dark Age:Qarni-Lims Palace at Tell Leilan», Ph.D thesis, Yale University, 

2000, 178. 
 . 81"،ودجلة من خالل أشهر ملوكها اآلمورية )العمورية(على الفرات " الممالك جاموس، 66
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 .67 "على كختفيها ليم التى استولى  –"سنة زيمرى    

 وهثم كالتثالي:علثى التثوالى ليم تولى أربعثة ملثوك عثرش مدينثة كخثت  -وقد شهد عصر الملك زيمرى     
   Asdi-Limليم –، وأسدى Attayaوأتايا  ،Kapiya كابيا ، Akin-Amarأمار -أكين

 ملك كخت Akin-Amarأمار  -الملك أكين.1.3.1.2

فثثى  كثثان هثثو أول مثثن تثثولى الحكثثم Akin-Amarأمثثار -أكثثين أن إلثثى"  D.Charpin شثثاربن" أشثثار 
وقثد تثم معرفثة ذلثك مثثن  لثثيم، -وذلثك منثذ السثنة الثانيثة وحتثثى السادسثة مثن عهثد الملثك زيمثرى كخثت،

 : ليم والتى جاء بها -ملك زيمرىلل إرسالهاخالل إحدى الرسائل التى تم 
 نص الرسالة                           رقم السطر                           

 وهناك مسألة أخرى، 34
 -لماذا ال يكتب سيدي وموالي إلثى كخثت فيمثا يتعلثق بثأكين 35

 أمار؟

 أمار عدوى؟ –هل السيد أكين  36

 أليس هو عدو سيدي وموالي  37

فلمثثثاذا يسثثثتمر فثثثى أن يكثثثون محبوبًثثثا ومفضثثثاًل عنثثثد سثثثثيدي  38
 وموالي؟

 أقام )مكث( هذا الرجل فى قصر موالي  ذات مرة، 39

 وسيدي ،وقام برفعه 68حيث شرب ما فى الكأس 40

َ ا من  41  قام بإلباسه()وألبسه  رجاله،اعتبر  واحًد

 فى وعد ( دارتد )رج هالرأس. ولكنغطاء  42

 كان يشرب منه، الذيوقام بالتغوط فى الكأس  43

 

                                                 
67 CHARPIN.: «A Contribution to The Geography », 81. 

 عند قيام أحد الملوك التابعيين بزيارة سيد  الملك األعلى، فإن الملك األعلى ي عطى للملك التابد كأًسا ويدعو  للشراب منه، 68

المشروب لم يتم ذكر  بشكل واضو، إال أن بعت النصو  اإلدارية ت ظهر أن هذا المشروب وبشكل وعلى الرغم من أن نوع 
وذلك ألن ملك مارى عندما يستضيف الملوك التابعين له أو سفراء الممالك األخرى كان من المعتاد  مؤكد هو النبيذ )الخمرة( ؛

لها أهمية دينية كبيرة فإنها كانت رمًزا من رموز السيادة والتبعية ، أن يقدم لهم النبيذ؛ ومن ثم يمكن القول بأن الخمر كما كان 
 أمار .للمزيد انظر: -وذلك وفًقا لما تقدمه وثائق مارى )الدبلوماسية واإلدارية ( كما يتضو من ن  أكين

CHAMBON, G.: «Archaeology of Oenology: Drinking Wine at the Royal Table in Mar», Welt Or 48, 2018, 

240.                                       
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 .69وأصبو معاديًا لسيدي وموالي 44

حثثثاكم كخثثثت مثثثن أكثثثثر الفتثثثرات تعقيثثثًدا طثثثول فتثثثرة حكثثثم الملثثثك  رأمثثثا – الملثثثك أكثثثينكانثثثت فتثثثرة حكثثثم 
فلثم يقتصثر هثذا  الخثابور؛ أعثاليشثهدت هثذ  الفتثرة نوًعثا مثن التفكثك السياسثى فثى منطقثة حيثث  لثيم. -زيمثرى

 وكخثثثت وشثثثخنا/تل لثثثيالن، )بالقرب مثثثن مدينثثثة كخثثثت(وراصثثثايالن Ilansurāالتفكثثثك علثثثى المثثثدن الكبثثثرى مثثثثل 
تثثثادوم)على  Tadumوخازيكثثثانوم  Hazikkannumى المثثثدن الصثثثغرى والتثثثى منهثثثا:امتثثثدت إلثثثأيضثثثا  ولكنهثثثا

أمثثار ملثثك  -ن أكثثينحيثثث سثثاءت العالقثثات بثثي ؛خازيكثثانوم(  Hazikkannumالطريثثق الواصثثل بثثين كخثثت و
  لثثيم، -الثثذى كثثان مخلًصثثا للملثثك زيمثثرى Huzirum of Hazikkannumكخثثت وخوزيريثثوم فثثى خازيكثثانوم 

 وقثد جثاء أمثار، -والتثى يشثير فيهثا إلثى أكثين لثيم، -اتضو ذلثك مثن خثالل الرسثالة التثى أرسثلها لزيمثرى حيث
 الرسالة على النحو التالي: ن 

ن هثثثذا الرجثثثل إ :بوابثثثة مدينثثثة كخثثثت حتثثثى قثثثالوا إلثثثى" لثثثم يكثثثد خثثثدمك وعبيثثثدك يصثثثلون 
-Asqurكمثا فعلثت مثد  وتسثليمه، بإدانتثهكثان يجثب عليثك أن تقثوم  .بتسثليمهأمار لم تقم  -أكين

Addu و ،أدد -اسثكورIniš-ulme علثى ذلثك ، وبنثاءً  -واآلن – سثين -ونثارام ،أولثيم -انثيش 

 .70ذلك" ةمسؤوليفعليك أن تتحمل  ن لم تقم بتسليم هذا الرجل،إ فإنك

وكان هذا بثدور   بداًل منه، Kabidumخوزيريوم وتعيين كابيدوم  أمار فى اإلطاحة بث -فقد نجو أكين 
ل بثثثدور  حثثثاو وهثثثو  وفثثثى أثنثثثاء زيارتثثثه لكخثثثت أبلثثثغ الجواسثثثيس خوزيريثثثوم،أمثثثار  -مخلًصثثثا لحثثثاكم كخثثثت أكثثثين

عشثتار  –بونثو  Bunu-Estarأمثار مثن -حيثث طلثب أكثين تثادوم؛ إلثىودتثه التخطيط الغتيال كابيثدوم عنثد ع
الجنود الحتالل مدينة خازيكثانوم فثى البدايثة كثان الوضثد مواتًيثا  بإرسالأن يقوم بمساعدته   Kurdaكورداملك 

ليم سقط  -الموالى لزيمرى وراصايالن Ilansuraك مل Haya-sumuسومو  –جًدا للمتمردين: حيث نجد خايا 
عشثثتار  –بونثثو  Bunu-Estar ومثثد ذلثثك فقثثد قامثثت قثثوات عشثثتار. –بونثثو  Bunu-Estarتبعثثدما هاجمتثثه قثثوا
لمثثثارى مثثثد  أدد -اشثثثى Ishi-Adduووصثثثل القائثثثد العسثثثكرى  ماريثثثاتوم Mariyatumمدينثثثة  فيمثثثا بعثثثد بحصثثثار

 -وقثثد جثثاءت تعزيثثزات أخثثرى لهثثذا الحصثثار عنثثدما قثثدم شمشثثى كتعزيثثزات لهثثذا الحصثثار. رجثثل900حثثوالي 

فثى أن يجعثل  الثذى نجثو األمثروهثو  جندى من كخثت،700تيال ومعه حوالي  Tillaملك   Šamši-Erahاراخ
 أدراجهثا إلثىوعثادت ماريثاتوم  Mariyatumمدينثة  عشثتار تقثوم باالنسثحاب مثن –بونثو  Bunu-Estarقثوات 

جندى من جنود مثارى 200قام  لى بالدهم ،وبينما كان جنود كخت عائدين إ ، Hazikkannumخازيكانوم  
مثن  جنثدى(700وتقثابلوا مثد الجنثود السثبعمائة) أدد، -اشثى Ishi-Adduبالسير فثى طريثق مختصثر متتبعثين 

تمكثن جنثود مثارى مثن تحقيثق  و وكخثت؛ ماريثاتوم Mariyatumمدينثة  باردو الواقعة بين Parduكخت عند 

                                                 
69 CHARPIN: «A Contribution to The Geography », 81. 
70 SASSON, J.M.: «Scruples: Extradition in the Mari Archives », WZKM 97, 2007, 464. 
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ويبثثدو أنثثه تثثوفى حيثثث اعتلثثى عثثرش كخثثت خلفًثثا لثثه الملثثك  أمثثار، -كثثن لثثم يثثتم معرفثثة مصثثير أكثثينلو  ،نصثثرال
 .72       [A.2586+A.4622+M.9022]357 ذلك ن  هذ  الرسالة:وقد دل على  ،71كابيا

 (20-1)األسطر من 
 : Yanuh-Samar ]سامار -يانو  خادمك[أتحدث أنا  الملك،" إلى سيدي 

 والثذي ، Hazikkannumوحاكم مدينثة خازيكثانوم   ،]أمار -أكين [خادم ،Kabidum كابيدوم
أمثار.أو يرسثل رسثول  -منثزل سثيد  أكثين إلثىليثذهب  ، Hazikkannumذهب إلى خازيكثانوم  

 : Hazikkannumبالكتابثة إلثى خازيكثانوم   Huzirum ويقثوم ، Huzirumويثذهب  سثرى،

كثثثان  ]...[، Tadumتثثثادوملثثثى إ وحثثثين وصثثثل كخثثثت ، إلثثثىوكثثثان علثثثى كابيثثثدوم أن يعثثثود 
Ziyanam  زيانثام خثادمAskur-Addu وا مثثن كنثرين قثد تمآخث حنثديًا15ومعثه  أدد، -اشثكور

.وعندما تمكنثوا مثن إعثادة سثيدييثا  إليثك األخبثارأنثا أقثوم بنقثل هثذ   ،واآلن إعثادة كابيثدوم سثالمًا،
 عشتار الرسالة التالية: –بونو  Bunu-Estarإلى   أمار! -كتب أكين كابيدوم،

فين مثثثن فكثثثرة أن يكثثثون كابيثثثدوم قثثثد ئخثثثا Hazikkannumأخشثثثى أن يكثثثون سثثثكان خازيكثثثانوم  
فرقة عسكرية مكونة  إلىفأنا أطلب منك أن ترسل  قتل،أو تم التحفظ عليه وقاموا بتسليم المدينة .

 Bunu-Estarفقثد أرسثل  لوبالفعث ، Hazikkannumتالل خازيكثانوم  حثرجثل ال ]100[مثن 
رجثثل وقثثال لثثه :انطلثثق وقثثم بثثاحتالل مدينثثة خازيكثثانوم   ]100[عشثثتار فرقثثة مكونثثة مثثن  –بونثثو 

Hazikkannum
73. 

 (36-21األسطر من )                         
وذهثب هثذا الحشثد العسثكرى مثن أجثل الحصثول علثى  .  ]... [وكانوا يداهمون باسثتمرار أرت 

 وعادوا بدون الحصول على شئ.ولكنهم لم يأخذوا شيئًا  والغنائم،األسالب 
أدد علثثى الفثثأل -اشثثى Ishi-Adduوبعثثد أن حصثثل  ]...[... وتعهثثدوا بشثثن غثثارات متواصثثلة 

 :ةالتاليمن مساعديه المقاتلين وأصدر التعليمات  ]...[ذهب هو و الحسن ،
مكثث أربعثة أيثام فثى خازيكثانوم    -، فسثوف تحقثق النصثر عليثه اشثىHazikkannumإذهب وا 

 .هى المدة التى ستقضيها هناك ،Hazikkannumأربعة أيام فى خازيكانوم   ]... [ ]... [أدد
ضثد قثوات  األكمنثةوتنصثب أحثد  ، Hazikkannumمدينثة خازيكثانوم   التالي، تغثادروفى اليوم 

 ]... [ ]... [ف الليثثل ثعنثثد منتصثث]... [ ]... [أدد -ىثو اشثث .Haya-sumu سثثومو –خايثثا 
 Hazikkannumمن خازيكانوم   ]... [ ]... [عبر المدية األولى

74. 

 ]... [                        R(                32-2) األسثطر مثن                           
 Hazikkannumأدد مثثد قواتثثه بمحاصثثرة شثثعب مدينثثة خازيكثثانوم   -اشثثى Ishi-Adduوقثثام 

                                                 
71   CHARPIN: «A Contribution to The Geography» , 82. 
72  

 CHARPIN & OTHERS: « Archives épistolaires de Mari», 133 
 

73 CHARPIN & OTHERS.: « Archives épistolaires de Mari»,  1-20, 133 
 
 

74 CHARPIN & OTHERS: « Archives épistolaires de Mari», 21-36. 
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مدينثثثثة  وأرسثثثثلتهم إلثثثثىخثثثثرين آ رجثثثثل (500) ،أدد -( رجثثثثل مثثثثد اشثثثثى400وقمثثثثت بتجهيثثثثز )
Mariyatum . وصثلت تعزيثزات عسثكرية مثثن  الشثخ ،بينمثا كثانوا يحاصثرون هثثذا  ماريثاتوم

باإلضثافة  مثد قواتثه، تثيال Tilla ملثك  Šamši-Erahاراخ -حيثث وصثل قثدم شمشثى كخثت ؛
وصثثلوا كتعزيثثزات عسثثكرية )للقثثوات المحاصثثرة( ووقفثثت  ( رجثثل مقاتثثل مثثن كخثثت ،700لحثثوالي )

عشثثثثثتار مثثثثثثن –بونثثثثثثو  Bunu-Estar وخرجثثثثثت قثثثثثوات فثثثثثثى مواجهثثثثثة قثثثثثواتى ، هثثثثثذ  القثثثثثوات
Mariyatum ن هثثثذ  القثثثوات غثثثادرت وأل . ماريثثثاتومMariyatum ، فقثثثد تمثثثت  ماريثثثاتوم

 أخثرىلثى الطريثق مثرة إ ونزل شعب تيال وشعب كخثت ، Hazikkannumاستعادت خازيكانوم  
كانثت هنثاك  وأثناء عودة قوات كخت باتجثا  مثدينتهم كخثت، ،مدينتهم إلىوتراجعت قوات كخت  ،

( رجثثل محثثارب 150ونحثثو ) أدد، -ىث( رجثثل محثارب تابعثثة الشثث100فرقثة عسثثكرية مكونثثة مثثن )
 . أدد -( مقاتاًل تحت قيادة اشى250أي أن مجموعهم كان ) ] Huziriهوزيرا  [تابعين

 خثذوا أمثاكنهم أوو  ،ضثد قثوات كخثت Parduإذهبوا وانصبوا كمينًا فثى بثاردو  وصاح فيهم قائاًل:
قثوات سثيدى واسثتطاعت  ،ها واشتبكو معهم فثى القتثالهاجموا قوات مدينة كخت العائدة إلى مدينت
 خذوا باقي قوات كخت أسرى أحياء ،وأ األرت،على  همالملك من هزيمة قوات كخت وتركوا جثث

ولثم يثتم  ولثيس أكثثر مثن ذلثك ، (200سثالمه وعثددهم) أدد –وعثادت قثوات ماريثاتوم بقيثادة اشثى 
الثثذى  !وكثثان انتصثثار قثثوات سثثيدي الملثثك االنتصثثار البثثاهر أدد -قثثوات أشثثىفقثثدان أى فثثرد مثثن 

 Azamahulأزاماحول و مدينة شخنا بوم فى أحسن حال.أ -خايا .أدد -نتيجة عمل اشى تحقق

 الملك على خير ما يرام سيديوكل خدم   
75. 

 ملك كختKabiya  كابياالملك .2.3.1.2

يحمل كابيا اسثًما أموريثًا، ويعثد هثو الملثك الوحيثد مثن ملثوك كخثت المعثروف مثن عثدد مثن النصثو  
  Šarrumnur-mātišuإنقثاذ  لثثوران لثث االقتصادية التى تناولثت الحثديث عثن عثدد مثن الموضثوعات مثا بثين 

Idin-kubiمن األغنام لث  اأنقذ واحدً حيث  فى مارى، و
شهد النصف األول من العام التاسثد مثن ، هذا وقد 76

اموا ثثثثثثثثثثثثالميون قثثثثثثثثثثثثفالعي مثثثثارا ، -ديد مثثثثن المشثثثثاكل فثثثثى منطقثثثثة اداثثثثثثثثثثلثثثثيم الع -م الملثثثثك زيمثثثثرىثثثثثثثثثثثثثثثرة حكثثثثثثثثثثثفت
 اثثثثثثثثثرة رازامثثثثثثثثثثثثبمحاص Atamrumامرى ثثثثثثثثثثثثام أتثثثثثثثثثثن قثثثثثثثثثثفثثثى حي ل ،ثثثثثثثثثثثإنلي –وبات ثثثثثثثثثثهم فثثثى شثثثثثثثثثثيب أنفسثثثثثثثبتنص

Razama
هثثثو الثثثداعم ورا صثثثايالن Ilansurملثثثك  Haya-sumuسثثثومو  –خايثثثا  وحتثثثى ذلثثثك الوقثثثت كثثثان ،77

باالنضثمام  يكتثففلثم . ه لملثك مثارى أصثبو ضثعيًفائثولكثن وال ،لثيم فثى المنطقثة -ىلزيمثر والمساند األكثر ثقة 
لثثيم بتنصثثيبهم  -بالعديثثد مثثن الملثثوك الثثذين قثثام زيمثثرى باإلطاحثثةبثثل إنثثه بثثدأ  ، Kunnamلملثثك عثثيالم كونثثام 

 ولكثثن محاولتثثه بثثاءت بالفشثثل، ،Tadumملثثك تثثادوم  Ibni- Adduأدد  –وحثثاول اغتيثثال ابنثثى  وتتثثويجهم.
                                                 

75 CHARPIN & OTHERS: « Archives épistolaires de Mari», 2-32. 
 

76 KERESTES. T.M .: « Indices to Economic Texts from The Palace of Zimri- Lim (Ca.1782-1759 B.C.)»,Ph.D.thesis, 

University of Michigan,1982, 78. 
، إحداهما إلى الشمال من جبل سنجار فى Razama رازاماشهد العصر البابلى القديم وجود مدينتين يحمالن نفس االسم  77

 ن؛ والمقصود هنا هي رازاما الموجود إلى الشمال مJamutbalumواألخرى جنوب جبل سنجار فى ايموتبال  ، Jassanجاسان
 جبل سنجار فى جاسان؛ للمزيد انظر: 

EIDEM. J.: « The Tell Leilan Archives 1987», RAAO 85e, 1991, 120.    
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قائد حامية مارى   Yamsumدل على ذلك الرسالة التى أرسلها يامسوم وكانت أفعاله ضد كخت أكثر نجاًحا.
فقثد توجهثت  ، مثرة أخثرى Abum-El ايل -أبوم ليإنه فى اليوم الذى انضم أ إلىوالتى تشير  ورا،صنايال فى

واألكثثر مثن ذلثك  استولوا علثى مدينثة كخثت، هناكوبعد وصولهم  كخت، إلىالقوات العسكرية فى نفس الليلة 
 -، الثذى كثان يعثيش مثد خايثاAttāتثولى العثرش فثى كخثت أتثا  وفثى الصثباح البثاكر، أنهم قبضوا على كابيثا،

 Haya-sùmùسومو 
78 . 

 [A.3038+A.3659]315 ن  هذ  الرسالة وقد عبر عن هذ  األحداث التى وقعت خالل هذ  الفترة
 -Ibniأدد  –لثيم والتثى تتعلثق بإرسثال ابنثى  -إلثى زيمثرى Yamsum تم إرسالها من يامسوم يتلك الرسالة الت

Addu  ملثك تثادومTadum  سثومو –ال أن خايثا إ لثيم، -زيمثرىإلثى الملثك Haya-sumu ،وقتثل  هثدد بقتلثه
 ،أدد -ابنثثيمصثثير  وبسثثبب القلثثق البثثالغ علثثى وكثثان يخطثثط لتثبيثثت ابنثثه حاكًمثثا لكثثردا، أدد، –أشثثكور كثثذلك 

 لثيم إلثى احتجثاز -فقثد اضثطر زيمثرى  Simatumو  Aqba-abumو   Suriya بخصثومه اوالذي كثان محاًطث
Suriya  أدد  –ابنى عند  إلى أن يتم إطالق سراحIbni- Addu. 

 :التالىالرسالة  عبر عن ذلك ن وقد      
 رقم السطر                             نص الرسالة                  

 سيدي إلىأتحدث  1
  Yamsum من خادمك يامسوم سيديإليك  2

 أخبرك بأن المدينة كلها وقوات سيدي على خير ما يرام  3

 أبوم –أرسل سيدي لوًحا مكتوبًا لخايا  4

 وكتب لي سيدي: 5

 استمد إليه  أمامك،عندما يتم فتو اللوح  6

 .إليهولكنى لم استمد  وتم فتو وقراءة اللوح، 7

 دخلت إليه وتحدثت معه كاألتي: وفى اليوم التالي، 8

 أدد -عن ابني سيديلقد كتب لي  9

 أدد إلى سيدي – ابنياًل احضر ئقا 10

 عدوى،أدد هو -إن ابني 11

 الىٌ، أدد -ابنيفيجب أن تقوم بتسليم  12

 أدد، –كما يجب تسليم أشكور 13

 لىٌ،كذلك إ 14

 .وسوف أقوم بقطد رأسه فى الحال 15

                                                 
78 CHARPIN: «A Contribution to The Geography » , 79 ; GUICHARD. M.: «Lecture des Archives Royales du 

Mari, Tome XXVIII:Lettres royales du  temps de Zimri- Lim»,204.                                          
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 فى تسليم اثنين من أعدائي، لهةوسوف تساعدني األ 16

 .79وسوف أقوم بكل تأكيد بقطد رأسيهما 17

 التاليثثثثة عنثثثثه. الرسثثثثالة نثثثث  فقثثثثد عبثثثثر مدينتثثثثه،وعثثثثن مصثثثثير كابيثثثثا حثثثثاكم كخثثثثت واالسثثثثتيالء السثثثثريد علثثثثى 
317[A.2112]  يامسوم من Yamsum   وتتعلق برواية االستيالء السريد على مدينة كخت ليم -زيمرى إلى، 

وقثد جثثاء  سثثومو، –وهثو شثثخ  مقثرب لخايثا  مكانثه،خثثر يثدعى أتثثا اسثتبدال ملكهثا كابيثثا وتنصثيب شثخ  آو 
 ن  هذ  الرسالة كالتالي:

 نص الرسالة          رقم السطر                           
 قل لسيدي 1
 هذا ما قاله 2

 خادمك)عبدك( يامسوم 3

 المدينة وجميد قوات جيش سيدي 4

 حال.وفى أحسن  على خير ما يرام، 5

 ايل، -انضم فيه أبوم الذيفى اليوم  6

 وفى نفس الليلة، 7

 ذهبت القوات الى كخت. 8

 وبمجرد وصولهم، 9

 االستيالء على مدينة كخت.تمكنوا من  10

 وقبضوا على كابيا. 11

 وفى الصباح الباكر، 12

    Attaتم تنصيب أتا 13

 سومو –الذى كان يقيم مد خايا  14

 على عرش كخت، 15

 سيدي من رجال ]خادمًا [رجاًل  20يوجد حوالي  وحاليًا، 16

 .  ]جانبه [يقفون إلى  17

 أبوم: -يقول خايا 18

 حتى يتم حسم هذا األمر. 19

 الفرقة العسكرية بجانبه،فيجب أن تظل هذ   20

 ولقد قمنا بتجنيد هذ  الفرقة العسكرية. 21

                                                 
79 CHARPIN: « Archives épistolaires de Mari»,1-17. 
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Abum-Elايل  -فى حضور أبوم 22
80. 

جثاءت حيثث  ؛بثداًل منثه Attiyaيثا ا عثن قتثل كابيثا حثاكم كخثت وتعيثين أتارسثالة أخثرى أيًضث وقد عبثر نث  
 :على النحو التالىالرسالة  هذ 
 نص الرسالة                  رقم السطر                       

 ]إلى سيدي وموالي [ 1
 ]أتحدث [ 2

   Im-Elإيل-إيم ]يقول...[هكذا  3

 ]خادمك [ 4

  aya- sùmù(H)سومو  -يا ]خا [ 5

 أعطى الجنود 6

  Attiyaاتاياإلى  7

 واستولوا على كخت 8

 وقتلوا كابيا: 9

 سيدى يجب أن يعرف ذلك 10

 Khanaeansبين  وهناك موضوع أخر : 11

 مارا  -داوا   12

 ]...[وهناك حالة من السالم  13

 zaraتسود حتى )جبل( زارا 14
81. 

 -تم اغتياله بتحثريت مثن خايثا حيث ليه الملك كابيا،آل إ الذيهذ  الرسالة المصير ن  من  ويتضو
-Lawila ادد -مصثرعه علثى يثد الويثال لقي والذي أبوم ملك أبوم، -تم اغتيال خايا وفى الوقت نفسه سومو،

Addu  وبالنسثثثبة للملثثثك أشثثثناكوم لجثثثيش أتثثثامروم.القائثثثد العسثثثكرىAšnakkum وسثثثاميتار Sammétar  فقثثثد
يسثثتفيد مثثن ذلثثك ويعتلثثى عثثرش كخثثت إال ويختفثثي ليعتلثثى  يثثاولثثم يكثثد أتا اختفيثثا حيثثث واجهثثا نهايثثة مأسثثاوية ،

خثر ملثك ورد ذكثر  فثى نصثو  مثارى كملثك وهثو آ ،Asdi-Limليم -عرش كخت خلًفا له شخ  يدعى أسد
 .82على كخت

        :يليليم لمارى فيما  –ومن ثم يمكن إجمال أهم األحداث التى وقعت فى كخت أثناء تولى الملك زيمرى   

                                                 
80 CHARPIN: «Archives épistolaires de Mari»,  317:1-22. 
 81 CHARPIN: «A Contribution to The Geography » , 81. 
82 CHARPIN: «A Contribution to The Geography » , 79. 
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 األحداث فى كخت                      ليم -سنوات حكم زيمرى            

 ليم على كخت –استيالء زيمرى                          2             

 أمار -فترة حكم أكين                   )؟( 6 -)؟(2        

             فترة حكم كابيا 7-8

     الحكم لفترة ياواعتالء أتا اغتيال كابيا،                          9

 وجيزة. 

 ليم -أسدى Sadi- Limفترة حكم     11
83. 

  Jamşi- Hatnû ختـنو-يمصىعهد ملكها  مدينة كخت فى. 3
 ليالن -تلل المراسالت الملكيةفى مدينة كخت  .1.3

ورد ذكر كخت فى المراسالت الملكية والمعاهددات الىدى ىدل الكعده  ضمدا ألدمي اارعديه الكىدا    

لجامعثة  األمريكيثةاألثريثة البعثثة  وذلثك بواسثطة م؛1987( فى عام إضليل -الألخل فى ىل ليالي )عخضا/عو ات
مثن قبثل متحثف المتروبوليتثان، وقثد حثدد هثذا التنقيثب بثدعم  "  Harvey Weissوايثس  -برئاسثة " هثارفى لييث

تثثاريخ االسثثتيطان فثثى تثثل لثثيالن منثثذ منتصثثف األلثثف السثثادس قبثثل المثثيالد إلثثى نهايثثة القثثرن الثثثامن عشثثر قبثثل 
84 الميالد

 .85عرف باسم قصر المدينة الشرق األدنىفيما ي   ،

نحثثو خمثثس عشثثرة رسثثالة فثثى  Tell Leilan  لثثيالن –جثثاء ذكثثر كخثثت فثثى مراسثثالت تثثل  هثثذا، وقثثد
كمثا ورد اسثمه فثى المعاهثدة  Asdi-nehim  نهثيم -ابن أسثدى Jamşi- Hatnûنو ثخت-مرتبطة بملكها يمصى

86أبنثثو -المبرمثثة بينثثه وبثثين ملثثك أبثثوم تيثثل
وكثثذا  المراسثثالت صثثورة عثثن الحيثثاة االجتماعيثثة،هثثذ  وقثثد عكسثثت  ،

                                                 
83 CHARPIN: «A Contribution to The Geography », 83. 

ق.م.( فى سورية"، 1600-2000"دراسة تصاوير وتماثيل اإللهة عشتار فى عصر البرونز الوسيط ) نيرمين سلطون، 84
 .  40م،2018، ، كلية االداب والعلوم االنسانية /جامعة دمشقغيرمنشورة رسالة ماجستير

 . 159إنليل("،  –، " استخدامات الفضة فى ضوء المراسالت واأللواح المكتشفة فى تل ليالن )شوبات جاد اهلل85
ويكتب اسمه  Mutiyaق.م.( أولهم: موتيا   1728-1755ليالن ثالث ملوك حكموا خالل الفترة ) –تعاقب على عرش تل  86

هذا هو جبل حمرين، وقد  Ebix،وايبو Man of Ebihوتعنى  Mutu- Abihوهى تصغير لث  Mutiyaموتيا  وmutija موتيجا  
الذى اعتلى عرش أبوم  ايبوح، -بن دارى Till- Abnuأبنو -المصغرة السمه فى الرسائل، وثانيهم تيل ةتم استخدام الصيغ

فى الرسائل المرسلة من الملك حمورابى فى  Tillajaخلًفا لموتيا؛ حيث ورد ذكر اسمه فى عدد من الرسائل ،فقد جاء بالصيغة 
-أبنو و يمصى -ابنو وأشور ومعاهدة تيل -ات منها معاهدة  تيلحلب وقد ورد بعبارة ملك أرت أبوم فى العديد من المعاهد

وقد وجدت هذ  الصيغة فى العديد  (ja-ku-ja)أي  Jakuja))وقد كتب بالصيغة ، Jakun-Ašarأشر  -ختنو، وثالثهما جاكون
،"استخدامات الفضة فى ضوء المراسالت واأللواح المكتشفة فى تل ليالن )شوبات من األختام والمراسالت.للمزيد انظر: جاد اهلل

  ؛ وكذلك:199إنليل(" ، –
VEENHOF, K.R. , Mesopotamia The Old Assyrian Period ,Academic Press Fribourg,2008,277.  
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المعلومثثات عثثن عثثدد مثثن بشثثكل كبيثثر فثثى معرفثثة العديثثد مثثن  أسثثهمت أنهثثاكمثثا  السياسثثية فثثى منطقثثة الخثثابور،
طثثثالق سثثثراح  المثثثدن فثثثى منطقثثثة الخابور.وقثثثد تناولثثثت هثثثذ  المراسثثثالت الحثثثديث عثثثن تسثثثليم العبيثثثد الهثثثاربين وا 

 (ahum)ومثثن المالحثظ أن الصثفة المسثتخدمة فثثى هثذ  المراسثالت كانثت كلمثثة  المأسثورين مثن رعثاة األغنثام.
 .88الموازية بين الملكينكانة ثغة التى تعثكس المثلصيتلك ا 87والتى تعنى )أخ(

 بنثو ملثك أبثوم.أ -ختنثو ملثك كخثت إلثى تيثل -ىصثالتثى أرسثلها يم توفيما يلي ذكر لعدد مثن المراسثال      
            وما بين إطالق سراح رعاة األغنام المأسورين. والتى تتراوح ما بين تسليم العبيد الفارين،

 [L.87-226]رقم اللوح                 
 قام  اوولدً  امرأةن يقيم دعوة قضائية )يشكو( ارجاًل ك Jamsi- Hatnuختنو  -أرسل يمصى  
habbatumفتدائهما من الث با

 ولكنهما هربا منه اآلن. ، 89
 :كالتاليحيث جاء ن  الرسالة 

 حامل هذ  الرسالة لك  أخوك: ختنو،-هكذا )يقول( يمصى بنو:أ -تيل لثيقول 

  90شيقالً  17مقابل  habbatumثثراء امرأة وولد من العبيد من الثمنى قام بش

                                                 
حيث تضمنت رسائل تل ليالن العديد  من المالحظ أن الصفة المستخدمة فى هذ  المراسالت إنما تدل على مكانة المرسل؛ 87

أما  والتى تعنى )أب( أي مكانة متفوقة، فى حين تكون المكانة حيادية فى حالة عدم وجود تحديد، (abum)من الصيغ منها 
والتى تعنى  (marum)بينما تعكس صيغة  ا تشير إلى وجود مكانة موازية،والتى تعنى )أخ( إنم ،(ahum)استخدام صيغة 

استخدامات الفضة فى  ، عزة على أحمد،"اهلل دللمزيد انظر: جا .والتى تعنى )خادم( (wardum)وكذا كلمة  )ابن( مكانة أدنى،
 .199إنليل(" ، –تل ليالن )شوبات ضوء المراسالت واأللواح المكتشفة فى 

 

88 EIDEM, J.: «The Royal Archives Form Tell Leilan Old Babylonian Letters and reaties From The Lower= 

=Town Palace East», Leiden, 2011, 146.                                                                
 

ن كان  فىhabbatum ورد مصطلو الث 89 العديد من المراسالت التى تم اكتشافها فى تل ليالن، وهي تعطى معنى )الل ( وا 
 habbatumالمعنى الداللي لهذ  الكلمة يساوى بينها وبين كلمة عمال الحصاد، على أساس أنهم يعملون كمرتزقة أي أن كلمة 

لملوك، وكذلك تم تعريفهم على أنهم مجموعة تعنى مجموعة من المرتزقة الذين يؤدون العمل أو يعرضون خدماتهم على ا
 دالفئة تشكل عاماًل جديًدا فى المشهد السياسى واالجتماعي فى بالد العراق القديم؛ للمزي  عسكرية تعمل تحت لواء الدولة. وهذ

  انظر:

EIDEM, J.: «The Tell Leilan Archives 1987», 127-28 ; DERCKSEN, J.G., & DONBAZ V.:.« Merchants in Distress 
 and Old Assyrian Text Mentioning habbātum»,  JEOL 35/36, 1997-2000, 103-10.                             
 

من المانا، في حين 1/60جرامًا،  8.33يعادل تقريبًا يحل الشيقل فى المرتبة الثالثة كوحدة للوزن بعد بلت ومنو، و  90
( حبة من الشعير، وقد تم استخدام نوعين  من هذ  الوحدة فى العصر 180تقريًبا ونحو ) كجم 1/2المانا  Minaيساوى

جرامًا ، وقد بدأ 16.666األشورى الحديث، أولهما خفيف وثانيهما الشيقل الثقيل وقيمته ضعف الشيقل الخفيف أى نحو
صفوان سامى سعيد ،"التجارة فى بالد آشور خالل األلف  استخدامه كوحدة وزن منذ العصر السومري؛ للمزيد انظر: جاسم،

؛= 81-80م،2006كلية االداب/جامعة الموصل، ،منشورة رسالة دكتورا  غيراألول قبل الميالد فى ضوء المصادر المسمارية"،
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 Alamaوهثثم يقيمثثون اآلن فثثى مدينثثة  مثثد الولثثد، هاألمثثفقثثد هربثثت منثثه تلثثك  واآلن، مثثن الفضثثة.
 .91تحتجزهما وفيجب عليك أن تصدر أوامرك بأن يطلق سراحهما وتسليمهما إليه.وال تعتقلهما أ

 [L.87-390]رقم اللوح

ومثثن أجثثل تجنثثب  ، Jasitna-Abuأبثثو -بنثثو شخًصثثا يثثدعى جاسثثتناأ -وتيثثل Burijaاشثثتكى كثثل مثثن 
وقثثد جثثاء نثث   ،نفسثثهلأنثثه مثثن األفضثثل االحتفثثاظ بالرجثثل Jamsi- Hatnu ختنثثو  -المشثكالت اعتقثثد يمصثثى

 الرسالة كالتالي:
 ،أخوك:Jamsi- Hatnu ختنو  -هكذا )يقول( يمصى بنو:أ–قل لث تيل 
تثثثابد لثثثي ويجثثثب عليثثثك أن " "umsarhu:" هثثثذا الرجثثثل هثثثو أبثثثو -االتثثثى عثثثن جاسثثثتنا لثثثيلقثثثد كتبثثثت 

كتبثت  Burijaولكنك كنثت قثد أعطيثت لثي نفثس هثذا الرجثل المثدعو  هذا ما كتبته لى، تحضر  لي .
ذا قمثت بثإطالق سثراحه مثن  اآلن فقد قمت باستعادته منه. إلى قائاًل: " هذا الرجل هو أحد العبيد". وا 

ذا قمثت بتحريثر  وتسثليمه لثث ، Burijaفسوف يغضب  أجلك، ومثن  فسثوف تغضثب أنثت. ،Burija وا 
"فمن األفضل أن يبقى هذا الرجل معي أنا أجل أال يشعر أى منكما بالغضب ،

92
. 

 [L.87-394]رقم اللوح

ت بإعثثثادة فثثى كخثثت قثثد وعثثد إقامتثثهابنثثو أثنثثاء  -بتثثذكير تيثثل Jamsi- Hatnu ختنثثو  -يمصثثىقثثام 
)بالقرب من  Zurraالذين تم االستيالء عليهم بواسطة بعت الرجال من Nilisinnum  المنتمين لث األشخا 

وقثد تمثت  تقثيم دعثوى ضثدهم ، لكثي Aretainer وأحثد الكفثالء مليكيجثا، Milkija اآلنوترسل  ،جبل سنجار(
  هذه القضية فى نص هذه الرسالة: إلى اإلشارة

 ،أخوك:Jamsi- Hatnu ختنو  -هكذا )يقول( يمصى بنو:أ –قل لث تيل 
 ، Nilisinnum شيئًا يتعلق بالرجال المنتمين لث ليقلت  عندما كنت تقيم فى كخت،

تالفثثة جثثًدا لدرجثثة ال يمكثثن 15-10مثثن  األسثثطر) Zurraبواسثثطة رجثثال مثثن  أسثثرهموالثثذين تثثم 
"هثثثذا مثثثا قلتثثثه إليكوسثثثوف يقثثثودنهم  ]...[ إلثثثى( سثثثوف أقثثثوم بتسثثثليمهم 16ثثثثم السثثثطر ) قراءتهثثثا(

فيجب  بث مد ميلكيجا.الدفاع الخا   بإرسالفقد قمت  ،ليوبموجب وعدك  واآلن به.أخبرتني /لي
عليك أن تقوم بتسليم الرجال الذين قمت باعتقالهم وترسثل معهثم أيًضثا مثن قثاموا بأسثرهم والقثبت 

                                                                                                                                                             

 =وكذلك:
POWELL.M. A.: «dentification and Interpretation of long Term Price Fluctuations in Babylonian: More on 

the History of Money in Mesopotamia»,Altor Forsch 17, 1990, 76-99. 
91 EIDEM, J.: «The Royal Archives Form Tell Leilan Old Babylonian Letters and  Reaties From The Lower 

Town Palace East», 132; VEENHOF, Mesopotamia The Old Assyrian Period, 335.  
 

92 EIDEM.: The Royal Archives Form Tell Leilan Old Babylonian Letters, 134. 
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 ومثن لوفثى المقابث عودة بهثم إلثى أنثا،علثيهم وتقثوم بتسثليمهم إلثى ميلكيجثا ووكيلثي واسثمو لهثم بثال

 .93جل إخوتي فسوف أقوم بإطالق سراحهم وتحريرهمأ

 :بعض الرسائل الخاصة بإطالق سراح رعاة األغنام المأسورين

 [L.87-504]رقم اللوح         

الذى كان يريد إطالق سراح أختثه وتحريرهثا  Milkija  مليكيجا ،Jamsi- Hatnu  ختنو -يمصىأرسل 
ومثن أجثل  ويريد أيضا إطالق سثراح بعثت الرعثاة )رعثاة األغنثام( المأسثورين. الخدمة فى القصر الملكي،من 

 ذلك كانت هذ  الرسالة:
 أخوك: ،Jamsi- Hatnu ختنو  -هكذا )يقول( يمصى بنو:أ –قل لث تيل 
تجعلثثه راضثثيًا بقثثدر  فثثأرجو أن . إليثثكمليكيجثثا  Milkija(  خثثادمي) بإرسثثالقمثثت  أننثثيبموجثثب 
وأخوهثا قمثتم بإحضثار إمثداداتها مثن الخثزين  ]...[أنثت وسابقًا أخته!سراح  بإطالقوقم  .اإلمكان

ولكنثثك اآلن أخثثذتها للخدمثثة داخثثل  )خزينهثثا مثثن المثثواد الغذائيثثة( مثثثل الشثثعير والزيثثت والصثثوف،
ذا قلثثت ذلك،فانثثه بنثثاء علثثى ذلثثك، القصثثر، وتحررهثثا مقابثثل مبلثثغ مثثن  يجثثب عليثثك أن تفتثثديها، وا 

وال تقثوم  فقم بإطالق سثراح وتحريثر بثديل لهثا، دعه يفتديها بمبلغ من الفضة إذا لم تفعل، ضة،الف
    .94باحتجازها مرة أخرى

          [L.87-1352]وكذلك اللوح رقم 

وسوف يقوم  ،ولكن خصمه كان موجوًدا فى أرت كخت تم احتجاز شقيق حامل هذ  الرسالة فى أبوم،
 وكان ن  الرسالة كالتالي: القضية بنفسه،ختنو بتسوية هذ   -يمصى

 أخوك: ،Jamsi- Hatnu ختنو  -هكذا )يقول( يمصى بنو:أ –قل لث تيل 
ويقثثيم خصثثمه هنا،أرسثثله إلثثى أنثثا  لمثثاذا تثثم احتجثثاز شثثقيق حامثثل هثثذ  الرسثثالة فثثى مدينثثة هنثثاك؟،

 .95ارتب الحكم المناسبأ وسوف

 [L.87-611]وكذلك اللوح رقم

بنثثثثثو بثثثثثأن رجالثثثثثه فثثثثثى السثثثثثابق قثثثثثاموا بأسثثثثثر الرعثثثثثاة المنتمثثثثثين أ -ختنثثثثثو بتثثثثثذكير تيثثثثثل -يمصثثثثثىيقثثثثثوم 
 ،Zimri- Ištarعشثتار -هناك أحد الرعاة يطلق عليثه زيمثرى واآلن، .zurraوقاموا ببيعهم فى  ،Nilibsinnumلث

  كالتالي:وقد جاء ن  الرسالة  سراحه،ويجب أن يتم إطالق  تم اعتقاله واحتجاز  هناك، الذي

 أخوك: ،Jamsi- Hatnu ختنو  -هكذا )يقول( يمصى بنو:أ–قل لث تيل  

                                                 
93 EIDEM, The Royal Archives Form Tell Leilan Old Babylonian Letters,134.  
 

94 EIDEM, The Royal Archives Form Tell Leilan Old Babylonian Letters,137. 
 

95 EIDEM, The Royal Archives Form Tell Leilan Old Babylonian Letters , 142.                                                  
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فى السابق قام خثدمك بثالقبت  وطني فى األسر. مد كل التبريرات التى قدمتها لوضد أبناء     
مقابل الفضة أو قاموا بإطالق سثراحهم  ،Zurraوقاموا ببيعهم فى  ، Nilibsinnumعلى رعاة 

-Zimriعشثثتار -وهثثو زيمثثرى حثثد الرعثثاة،ألمثثاذا يقثثوم خثثدمك باحتجثثاز  و اآلن، مقابثثل الفضثثة.

Istar فهثثثم ال يجثثثب علثثيهم اعتقالثثثه وحجثثثز   سثثراحه، قطالإاصثثثدر إلثثيهم األوامثثثر بثثث ،فثثى المدينثثثة
 .96هناك

بثثثثبعت النثثثثواحي  أي أن ذكثثثثر مدينثثثثة كخثثثثت فثثثثى المراسثثثثالت المكتشثثثثفة فثثثثى تثثثثل لثثثثيالن كانثثثثت مرتبطثثثثة
طالقو االجتماعية ما بين تحرير عبيد  ما يشير  ( وهوأخ)وكذا تم استخدام الصيغة  ،سراح الرعاة المأسورين ا 

 المكانة المتوازية بينهما. إلى
 :ليالن –تل  معاهداتكخت فى  مدينة.2.3

حيثثث تثثأتى فثثى  ؛ختنثثو -يمصثثى بنثثو وملثثك كخثثتأ -ملثثك أبثثوم تيثثلن ن تثثم إبرامهمثثا بثثيهنثثاك معاهثثدتا
نهثثا كانثثت بثثين جميثثد معاهثثدات لثثيالن مثثن حيثثث إ مثثن األفضثثل هثثي دتعثث ىوالتثث L.T.3مقثثدمتهما المعاهثثدة رقثثم 
وقد تم العثور  حجرية مختلفة. شظية (11والشظايا )الكسرات الحجرية( الموجودة تمثل ) محفوظة بشكل جيد.

-L.87)جثًدا والمرقمثة كالتثالي ( ماعثدا الشثظايا الصثغيرة 22على كل هذ  الشظايا الحجرية فثى الحجثرة رقثم )

والحجثرة  (22وبسثبب المسثافة الموجثودة بثين الحجثرة رقثم) (،2عليها فى الحجثرة رقثم ) تم العثور والتى ،(180
( ربمثا يكثون راجًعثا لثبعت 2فإن وجود هذ  الشظايا الصغيرة جًدا مثن حيثث الحجثم فثى الحجثرة رقثم) (،2رقم )

 .97االضطرابات والقالقل التى حدثت بعد عملية الترسيب

يصثثل طثثول السثثطر الواحثثد إلثثى حيثثث  سثثم؛28-25يصثثل طولثثه مثثا بثثين وقثثد كثثان لثثوح المعاهثثدة كلثثه 
حثوالي بوبذلك فمن الممكن أن نقدر عدد السطور الموجودة فى كثل عمثود كتثابي  سم فى المتوسط،1/2حوالي

 سثثطًرا عنثثد الحافثثة العلويثثة، 13سثثطًرا عنثثد الحافثثة السثثفلية و12أضثثف إلثثى ذلثثك حثثوالي  مكتوًبثثا،( اسثثطرً 60)
الباقيثة )اآلثثار( ن البقايثا وأل .اً فثى الثن  بأكملهث سثطًرا(385حثوالي )لن تصل السطور الموجودة يمكن أوبهذا 
وهثى تمثثل ربثد السثطور  سثطور مفقثودة، دعثت  ( سثطرا 100يمكن أن نقدر أن حوالي )فإننا  سطًرا،280تغطى 

 .98الن  بأكملهفى اإلجمالية الموجودة 

بنثو ملثك أرت أ -مثن الملثك تيثل والمسثاندة العسثكريةلثدعم وهذ  المعاهدة تشير فى مجملها إلثى تقثديم ا
بثثل علثثى  وعثثدم الثثرد عليثثه بأعثثذار واهيثثة، ،إليثثه يحتثثاجختنثثو ملثثك كخثثت فثثى أي وقثثت  -أبثثوم للملثثك يمصثثى

وعثدم  أبوم العسكرية مد قوات كخثت متثى احتثاج إليهثا.العكس تقديم الدعم والمساندة لكخت وأن تتواجد قوات 
وكثذا مثا يتمتثد بثه  ،كخثت لثيالن و -ربما بحكم الموقد المتجاور بين تل عدائية ضد كخت.القيام بأية أعمال 

                                                 
96 EIDEM, The RoyalArchives Form Tell Leilan Old Babylonian Letters, 139; Veenhof, MesopotamiaThe Old 
Assyrian Period ,298.                                                              
97 EIDEM, The Royal Archives Form Tell Leilan Old Babylonian Letters,387.                                                     
 

98 EIDEM, The Royal Archives Form Tell Leilan Old Babylonian Letters, 387.                                                     
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ثثالتجاريثثة  األهميثثةكثثل منهمثثا مثثن  مثثن المثثدن والمحطثثات التجاريثثة المهمثثة التثثى انليثثل  -دت شثثوبات؛ حيثثث ع 
ثثآتصثثل مثثا بثثين أشثثور مثثن جهثثة وبثثالد الشثثام و   دت موضثثد ومحطثثةسثثيا الصثثغرى مثثن جهثثة أخثثرى، كمثثا أنهثثا ع 

ارات غثوكثذلك اإل ،شثوريينلآلا مطمًعثا مثجعله الثذي األمثر .99لالسثتراحة علثى طثرق القوافثل المثارة مثن خاللهثا
وتمثثل  وربما كان ذلك سبًبا فى عقد مثل هثذ  المعاهثدات، إخضاعهما،المتكررة من قبل ملوك مارى ومحاولة 

 نوًعا من الدفاع المشترك والتعاون العسكري. 

 -أجزاء: هذ  المعاهدة إلى عدة  متس  ق  وقد 

، وذلثثك ليشثثكلوا ضثثماًنا 100لهثثةالجثثزء األول منهثثا باالسثثتهالل باآلجثثزاء يبثثدأ ألثثى عثثدة وتنقسثثم المعاهثثدة إ
 لتنفيذ بنود هذ  المعاهدة، وقد جاء ذلك على النحو التالى:

 :القسم باآللهة

 (1رقمشكل ) Col .i   [L.87-1362]العمود األول                      
  Anumأقسم بث أنوم 1
 Enlilأقسم بث انليل  2

 أقسم بث سين إله السماء! 3

 أقسم بث شمش إله السماء! 4

 أقسم بث أدد إله السماء! 5

 ! Arraphumأقسم بث أدد إله أرافوم 6

 أقسم بث أدد سيد حلب! 7

 !Nawaliأقسم بث أدد إله  8

 سيد كخت! أقسم بث أدد، 9

 أقسم بث نيرجال! 10

 ! Belet-Naناجار -أقسم بث بليت 11

 !Eaأقسم بث إيا  12

                                                 
 . 436الحديدي،" مدينة شوبات إنليل فى سجالت مارى الملكية "، 99
يعد القسم باآللهه عند عقد االتفاقيات السياسية أو إبرام المعاهدات هو قسم جليل ومهيب، وهناك عدد من الطقوس التى  100

وطقس أخذ الرهان، وطقس لمس الرداء، وطقس ذبو الحمار.  يتم اتباعها عند عقد هذ  المعاهدات منها: طقس لمس الخنجر،
ين محمد، "المعاهدات الدولية دراسة فى تاريخ العراق القديم فى األلفين الثالث= للمزيد انظر: حسان، أحمد عبد الرحمن عابد

م، 2006، المعهد العالى لحضارات الشرق األدنى القديم /جامعة الزقازيق، غير منشورة رسالة دكتورا =والثانى قبل الميالد"، 
190-93 . 
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 ! Istarأقسم بث عشتار  13

 ! Belet- Apimأبيم  -أقسم بث بيليت 14

 العركة! ]سيد [أقسم بث  15

 ذو المقام العالي المقدس! zaraأقسم بث  16

 السماء! ]آلهة[أقسم بث  17

 األرت والبحار! ]بآلهة[أقسم  18

 كل الذين ذكرتهم! اآللهة،أقسم بهذ   19

 بنو،أ -ولهذ  اآللهه كلها فإن تيل 20

 ملك أرت أبوم، ، Dari-Epuhابن  21

 زعمائه( وأبنائه،وخدمة وشيوخه) 22

 Hana خانا وكل من هو موجود فى أرت 23
101

، 

 أقسموا. 24

 بنو،أ -عندما كتب تيل 25

 ، ملك أرت أبوم، Dari- Epuhبوحأ -ابن دارى 26

 وخدمة وشيوخه)زعمائه( وأبنائه، 27

 وكل من هو موجود فى أرت خانا، 28

 ختنو،-يمصى إلى 29

 ملك كخت  Asdi-nehimنيهيم -ابن أسدى 30

 ،هكخت، الملوك، أخواتإلى  31

 الزعماء والشيوخ، Ea- malikماليك( -)ايا 32

 ،وبالد وشعبه  العسكرية،)خدمه( وقواته  33

 وكل مدنه 34

 ومملكته 35

 

                                                 
المنطقة الصحراوية المتاخمة لمارى، وهؤالء الخانيون كان عليهم اسمها من الخانيين، وهى تمثل تلك  Hanaاستمدت خانا 101

أداء الخدمة العسكرية فى جيش مارى مقابل ما يقيمون عليه من األرت، ولقد أصبو الخانيون أسياد منطقة الفرات األوسط بعد 
مارى وما تلقيه من أضواء على  سجالت" على، للمزيد انظر: انتهاء حكم الملك حمواربى البابلى متخذين من ترقا عاصمة لهم؛

 13، ق.م.("1760-1820)من حوالي  التاريخ السياسى لمملكة مارى
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Nawar to Nawar 102من ناوار إلى ناوار  36
 

BREAK               )ثم توجد مساحة خالية من الكتابة(                  
103 

  [+ L.87-24la]الشظية رقم                   
 مفتتة جًدا لدرجة يستحيل معها أن تتم ترجمتها. -

  [+L.87-1362]الشظية رقم                   
 Col. ii العمود الثانى                        

 نحن لن نقوم بالتحريت  1
 ختنو ، –ضد يمصى  2

 كختملك   Asdi-nehimنيهيم -أسدى ابن 3

  فإن الملوك إخوته، ،وبالنسبة لمدينة كخت 4

  ( وأبنائه،زعماءو) Ea- malik ماليك( -ياإ) 5

 ومدنه، وبالد ، العسكرية،وقواته  وخدمه، 6

 ومملكته 7

 ناوار، إلىمن ناوار  8

 لن نتمرد ضدها )ضد كخت( ولن نشجد التمرد ضدها! 9

 ختنو، -وعندما يقوم يمصى 10

 ملك كخت  Asdi-nehimنيهيم -أسدى ابن 11

 منا، بطلب قوات عسكرية 12

 فلن نمتند عن إمداد  بأفضل القوات العسكرية لدينا، 13

 عليه بأعذار واهية وتبريرات ال معنى لها، ولن نرد 14

 قواتنا العسكرية، نالحربي، ستكو وفى معسكر   15

 موجودة ومتاحة وجاهزة، 16

 وسوف ننضم للجيش  17

                                                 
. والثانية إلى الشمال وتتطابق مد Nagar ، األولى إلى الجنوب وتتطابق مد ناجارNawarهناك منطقتان ت عرفان باسم  102

Nawali/Nabula وهذا االسم ربما كان ي طلق على جبل ،Gimavaz ، كم إلى الشمال من قامشلى 5والذي يقد على بعد نحو
 حالًيا؛ للمزيد انظر:

VEENHOF, Mesopotamia The Old Assyrian Period ,298. 
103EIDEM, The Royal Archives Form Tell Leilan Old Babylonian Letters, 387-98.                                                        
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 !تهوهزيم عدو  وسوف نستطيد تدمير سويا، 18

 مدينة فى البالدوعند دخولنا ألية  19

 ملك كخت ختنو،-التابعة لث يمصى 20

 أو عندما ندخل كخت نفسها 21

 بتوجيهات بعدم التورط فى األعمال، 22

 الباطلة والشريرة ودون التورط فى الكذب. 23

 فى هذ  المدينة! 24

 شخ  كان األعداء، أليةالملوك  ألحدوبالنسبة  25

 يخطط خططًا شريرة ضد كخت الذي 26

 ومملكته، وملكه، 27

 ناوار إلىمن ناوار  28

 فلن أكتب مثل هذ  التوجيهات 29

 سواء كان خادمًا أو مواطنًا، –واألجنبي  ،لخدميبالنسبة  30

 هويته،ما كان مهما كانت  أيأو  31

 تى:كاآل فلن أصدر له أوامر مماثلة، 32

 اآللهة.لقد أقسمت يمين القسم أمام  اذهب! 33

 ومملكته، وبالد ، لمدنه، -أن أفعله لها يمكننيشئ  أيكما لو لم يكن بيدى  34

 لى ناوارمن ناوار إ 35

 نهيم -ابن أسدى ختنو ، -التابعة ليمصى 36

]...[ملك كخت 37
104. 

                                               BREAK    مساحة خالية من الكتابة         

 :[+ L.87-24la]الشظية رقم
 مفتتة ومتضررة جًدا بدرجة ال نستطيد معها أن نقوم بترجمتها.

         (2شكل رقم )   [+L.87-1362]رقم              Col. iiiلثالثا العمود

 يأتي الحديث فى العمود الثالث معبًرا عن االستمرار فى الدعم العسكرى 

                                                 
104 EIDEM:« The Royal Archives Form Tell Leilan Old Babylonian Letters», 398-99; Veenhof: Mesopotamia 

The Old Assyrian Period ,304.                                                             
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 أو مسئول محلى  مدينة،عندما يقوم ملك مساوي لي أو  1
 وتشجد قلبه ي 2

 مد يمصى ختنو 3

 وكخت يصبو معاديًا لهما 4

 وقواته ويقول:بسلطاته ويزعم استقالله  5

 ختنو -مد يمصى 6

 الهدنةوسوف أقوم بكسر حالة  كخت، و 7

 بنوأ -تيل إلىوسوف أذهب )أسير(   8

9 ]...[ 

 ]...[و 10

 قوات عسكرية... 11

 ...فى...بالقرب من[و 12

 وأرضه وبعيًدا، 13

 وعن  وكد  وتعبه، وخاصته الملكية، فإن ثمار ، 14

 ازدهار  )رخاؤ ( لن أدير عيوني 15

 و الحاكم السابق، بث(ولن أقوم بإزاحة )اإلطاحة  16

 لي.لن أقوم بتعيين حاكم جديد تابد  17

 كمساعدة عسكرية منه. وباستثناء الحرس )الحراسة( 18

 لن أطلب منه أية مساعدات عسكرية أخرى فإنني 19

 ولن أعطى الثيران )العصا()الصولجان(! 20

 ضريبة والفضة و فيجب عليه أن يعطيني الحبوب، 21

 لن أطلب منه 22

 الحصاد(مزارعين أو )عمال  23

 طلب جزء من الغنيمة أ لن أننيكما  .أسلحةولن أطلب  24

 فإنني وبجانب المساعدات العسكرية، 25

 لن أطلب شئ أبعد من ذلك 26

 مواطن من كخت  27

 مد مواطن من )بلدي/بالدي...( 28

 )بالدي...( وأمام مواطن 29
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 سيكون الحكم جيًدا 30

 حكم مستحق من شمش المقدس 31

 سوف يتم تقديمه فى هذ  القضية 32

 خادم)...( 33

34 )...(105. 

 BREAK                         مساحة خالية من الكتابة 
 (3شكل رقم )   :[+ L.87-24la]الشظية رقم
13 ]...[ 

 لن نحمل                         14

 ختنو -مد يمصى                         15

 لن نقوم بكسر فترة الهدنة. من كخت،                         16

اإلشارة إلى أن نقت هذ   العسكرية، مدثم يستمر فى العمود الرابد الحديث عن الدعم والمساندة 
 المعاهدة يعرضهما للعقاب من قبل اآللهة.

 (4شكل رقم )          Col. ivرابعالعمود ال
 القسم أمام اآللهة طبقًا لما جاء ذكر  فى هذا اللوح 1
 سوف لن نحنث به 2

 وسوف لن ننسى  3

 هذا القسم أمام اآللهة  4

 والذي قمنا بأدائه 5

 ختنو -لث يمصى 6

 ملك كخت، 7

 ]...[ماليك -إيا 8

 ومنذ ذلك اليوم 9

 ختنو-إن هذا القسم أمام اآللهة لث يمصى 10

 /أقسمناأنا( أقسمتملك كخت و)...نحن/ 11

 وتقديم المساعدة العسكرية بيننا، باإلخوة 12

 وتبادل األحاديث الودية)...( 13

                                                 
105 EIDEM,  The Royal Archives Form Tell Leilan Old Babylonian Letters, 400.                                                        
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 تام بإخال وتبادل الحديث  14

 ختنو  -مد يمصى 15

 .106نتحدث/أتحدث ملك كخت )نحن/أنا( 16

                                                            BREAK )مساحة خالية من الكتابة(

 :[+ L.87-1362]الشظية رقم 

 .أول سبعة سطور مفتتة ومتهرئة جًدا وال يمكن ترجمتها

 عندما تم أداء هذا القسم أمام اآللهة 8
 ختنو -وهذا القسم بالوالء لث يمصى 9
 ملك كخت )قمنا بأداء هذا القسم( 10

 وقمنا بخرق هذا القسم والتعدي عليه 11

 لعل شمش فى عال  يجعل براعمنا  12

 الموجودة فى قاع األرت 13

 يتم اقتالعها من جذورها 14

 ل سين يفرت علينا عقابًا شديًد وقاسيًا.عول 15

 عقاب دائم 16

 ال يمكن تغيير  أبًدا 17

 أجسادناويؤذى  18

 (وأجساد )ذريتنا من بعدنا 19

 دعه يصمت لألبد 20

 لن يتغير مصير  21

 إلهة السالح عشتار،ولعل  22

 والمعارك، بوالحر  23

 تكسر وتدمر أسلحتنا 24

 أمام ملك )هو فى الواقد( من خصومنا وأعدائنا 25

 شخ  أخر أيأو أمام  26

                                                 
EIDEM, The Royal Archives Form Tell Leilan Old Babylonian Letters, 401.    106          
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 .107أسلحتنا )ونحن لن نحمل (  27

إذا أقدم على  بنو،أ -سوف تقوم به اآللهة تجا  تيل الذيثم يأتي العمود الخامس للحديث عن المصير السئ 
 التخلي عن هذ  المعاهدة.

 (5شكل رقم )   Col. vالعمود الخامس 
 :[+ L.87-24la]الشظية رقم

                             BREAK أول خمسة سطور عبارة عن مساحة خالية من الكتابة

  ]...[و    ]...[           6                              

 وبالد خانا ]...[           7                              

 كلها مواجهة أعدائهم            8                              

 اجعلهم غير قادرين على حمل أسلحتهم            9                              

 مثل أدد أمام عدو ،            10                              

 تمت إثارة غضبه وانفجر غاضًبا وأثر على بشكل كبير             11                             

 نوأب -دعه يواجه تيل            12                              

 Dari- Epuh ابوح -ابن دارى         13

 أصبحوا غاضبين جًدا)و( وبلد ،            14                     

 )و(اأطاحوا بى بعيدً               15                    

 مثل السعال الذى يخرج من الفم              16                    

 تيل_ ابنو أبًدا، ترجد مرة ثانية ال             17                    

 Dari- Epuhابوح-ابن دارى              18                   

 وبالد أبوم               19                   

 

 .108لن يعودوا إلى بيوتهم )أوطانهم(                20                  

                                       BREAK )مساحة خالية من الكتابة(

 :[+ L.87-1362]الشظية رقم 

 و)......( 1
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 لن)........( 2

 أمام اآللهة لهذا القسم الذى تم أداؤ  3

 ختنو–قمنا بتجاوز  وخرق بنود  ضد يمصى  4

 لقد أخطأنا  ملك كخت، 5

 فى )....( لعل إيا )بلد ( 6

 األعماق إلى تأخذها، 7

 ربما تقوم بغمرها  8

 بالدنا بكاملها 9

 وسنابل القمو فى بالد أبوم 10

 لن تنتج ثمارها  11

 ،واألقدارله المصائر إ إنليل، ولعل 12

 بنو،أ -لث تيل واإلبادةيقرر مصير التدمير  13

 ابوح، –دارى -ابن 14

 وبالد )أبوم( بأكملها كذلك 15

 وأمام اآللهة العظام، 16

 يصدر هذا القرار  17

 أدينا  أمام اآللهة الذيعندما نتجاوز ونخرق بنود القسم  18

 ختنو -وضد يمصى 19

 بنوأ -فلعل تيل أخطانا، ملك كخت، 20

 وخدمه ابوح، -دارى -ابن 21

 وبالد  تتدفق وتهدر 22

 مثل الماء المراق 23

 بنو وخدمه أ –ن يتم التقاطه فدع تيل أو  24

 وبالد  بكاملها  25

 يتجمعوا فى فرن الطين أو فرن الرخام  26

 وأثناء تجمعهم هذا 27

 لن يتم تقديم الخبز لهم  28
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 ومثل البذور المتفحمة التى ال تزدهر 29

 زدهربنو لن تنمو وتأ -فإن بذور تيل 30

 وأمام عيوني، سوف تتزوج زوجتي أنا 31

 من شخ  أخر 32

 وسيقوم شخ  ما أخر بحكم بالدي 33

 و فدع العرش وبالدي تبعد عنى، 34

 وليكن شخًصا ما أخر هو سيدها وحاكمها 35

 .109وأنا لن اشتكى 36

   Col. viالعمود الخامس 
                           BREAK سطور6مساحة خالية تقدر بحوالي 

 :[+ L.87-24la]الشظية رقم

 بنوأ -.....تيل 7

 ابوح -ابن دارى 8

 شيوخه )زعما ( ]...[ 9

 وكل أرت خانا 10

 مفتتة بصورة ال تسمو لنا بترجمتها 15 -11السطور من 

 مساحة خالية من الكتابة

 :[+ L.87-1362]الشظية رقم

 مفتتة بصورة ال تسمو لنا بترجمتها 17 -1السطور من 

17 )...( 

 ختنو-لث يمصى 18

 ملك كخت  Asdi-nehimنيهيم -ابن أسدى 19

 ماليك -إيا وللملوك المتحالفين معه، 20

 وخدمه،واألبناء والزعماء  21

 وقواته العسكرية وبالد  ومدنه، 22
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 نوخاشى 23

 ومملكته 24

 ناوار إلى من ناوار 25

 ابوح -ابن دارىبنو أ -فإن تيل        26

 وشيوخه أبنائه، وخدمه، 27

 وسائر أنحاء بالد  فى أبوم 28

 اآللهة.يقسمون هذا القسم أمام  29

Tamhirum شهر تامهيروم 30
 األولاليوم  ،110

 أمير عشتار.  (Limmu )ليمو 31

ممثثا  شثثوريين،وهثثو نظثثام تثثأريخ خثثا  باآل ويالحثثظ أن هثثذ  المعاهثثدة كثثان قثثد تثثم تأريخهثثا بعثثام الليمثثو،
 .الليموولذلك جاء تأريخها بعام  اآلشورية؛اهدة كانتا تحت السيطرة يشير إلى أن المدينتين وقت إبرام هذ  المع

 -بنثثو و يمصثثىأ -التثثى تثثم إبرامهثثا بثثين تيثثل أ، ب، ج(6)شثثكل رقثثم  أمثثا فيمثثا يتعلثثق بالمعاهثثدة الثانيثثة
والقطعثة الرئيسثة  هذ  المعاهدة هي أكثر معاهدات تل ليالن تجثزًءا وتفتتًثا. فتعد،[L.T.4]والتى تحمل رقم ختنو

 األصثغر فثاألجزاءولكن بخالف ذلك  من اللوح ، العلويوالتى تحتفظ بجزء من الجزء  [L.87-924a]منها هي 
وقثد تكونثت هثذ  المعاهثدة مثن عثدد هثذا  إلثىالتثى يمكثن أن تنسثب  هثي التى ال يمكن ربطها مباشرة، هيفقط 

 .المعاهدةفيما يلي ترجمة لهذ  و  .111 (22فى الغرفة رقم ) ثور عليهاثثتم الع عهاثثجميهناك من الشظايا 

 Col .iالعمود األول 

      ومن ثم فمن الصعب ترجمته القطد،من  كبير دعدمفتت إلى  ما هو هذ  المعاهدةمن 

 Col.iiالعمود الثانى     

 

 

                                                 
 =ويقابله فى التقويم البابلي شهر أدد األول،-م الخا  بالملك شمشىوهذا هو التقوي شهر مارس، Tamhirumيقابل شهر  110
=Nisannu  يناير أدد األول كالتالي: -رفت شهور السنة فى عهد الملك شمشى، وقد عNiqmum، فبرايرKinunum، مارس

Tamhirumبريل، إ Nabrum،  مايو Mammitum،يونيو Mana، يوليوAiarum، أغسطس Addarum، سبتمبر 

Maqranumأكتوبر ، Dumuzi، نوفمبر  Abum، ديسمبر Tirumللمزيد انظر.: 
 VINCENTE, C.A.:.«The 1987 Tell leilan Tablets by the Limmu of Habil- Kinu», Ph. D. thesis, Yale 

University, Vol. I - II) 1991, 20.                                               
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 إلى ملك أو أحد النبالء أو أي شخ 
 يوجد فى عمود البالد          1
 :التاليأنا لن أقول          2

 ،أبوا -ابن دارى بنو،أ -لث تيل         3

 وأبنا  وخدمه،ملك بالد أبوم         4

 ومملكته، (،السنوي) الموسمي ومعسكر  وقواته العسكرية       5

 لق أنت!أنط اآللهة.قمت أنا ألداء يمين قسم الوالء أما         6

 بنوأ-تيل معه،كما لو كان ليس بيدي شئ أفعله         7

  ملك بالد أبوم بوا،أ -ابن دارى       8

 وأبنا  وخدمه وقواته العسكرية       9

 .......أقتل".       10

 احتجاز الشر والموت،       11

 ولن أصدر توجيهات حول، أنا لم أصدر أوامر،        12

 أو برسالة بالقبت عليه عن،لن أرسل بكلمات        13

 لن أرسل بهذ  الرسالة بالقبت عليه       14

ذا كنت قد قمت فى الماضي        15  وا 

 ات أو قمت بإعطاء توجيه بإرسال رسالة منى،       16

 أو أرسلت رسالة       17

 ... [فقد ألغيتها،يجب أن ]...        [ 18

 بواأ -ابن دارى بنو،أ -ما تيلعند       19

 .112وقواته العسكرية،.. ملك بالد أبوم،      20

                                    BREAK مساحة خالية من الكتابة
 Col.iiiالعمود الثالث 

 ابوا -دارىابن  بنو،أ -عندما أرسل تيل 1
 ملك بالد أبوم إلى قواتي العسكرية 2
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 أرسل إلى كلمات فى ذلك اليوم نفسه 3

 :سأرسل لك قوات من النخبة مد قائدهم، قائالً  4

 سأرسلهم إليك وهم موضد ثقة،  5

 اعترات أيلن يكون لدى  6

 غير متاحة لك قواتيولن أقول أن  7

 وللجنود وقائدهم 8

 ولكنى سأقول لهم ،لن أقول لهم ذلك 9

 ....... إلىسوف تذهبون  10

 ].....[هدفه/غرضه 11

 الث..... 12

 بنوأ -وعندما تتقدم قوات تيل 13

 للقتال ضد العدو 14

 تتقدم )فى عصيان وعدم طاعة( 15

 بنوأ -وتيل فجأة،وتطوى الخيام وترحل  16

 )سوف تقتل( وقواته 17

 .113ولم أصدر بذلك فى الماضي ولن أصدر أوامر بذلك، 18

                                           BREAK مساحة خالية من الكتابة
 :Col. IVالعمود الرابع

هثثي التثثى تحثثتفظ بثثبعت الفقثثرات المتتاليثثة مثثن الثثن   [L.87-1326]لثثيس هنثثاك سثثوى الشثثظية رقثثم 
نهثا فى المعاهدة األولى مثن حيثث إا لما هو موجود مامً توبشكل مماثل  ويبدو أنها تسير الموجود بهذا العمود،

 كخت.أبوم الذين تم جلبهم عن طريق  مواطنيمن  األسرىتسليم  تتحدث عن
   Col. vi: العمود الخامس 

 [L.87-412]خر للشظيثةا من سطثور هذا العمود تم حفظه على الوجه اآلعدد قليل جدً 
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 Col. Vii: العمود السادس 

تم حفظ بقايا وآثار لعنات متعلقثة   [L.87-744] [L.87-412]على الوجه المقابل من الشظايا أرقام 
 بث بشمش، وأدد، إنليل.

مثن خثالل العثثرت السثابق يمكثن القثثول بثأن مدينثة كخثثت حظيثت بأهميثة كبيثثرة بالنسثبة لملثوك مثثارى، 
فضاًل عن اهتمامهم بالسيطرة عليها نظًرا ألهميتهثا فثى تثوفير  ومن ثم فقد تم ذكرها فى العديد من نصوصهم،

حيثثث قلثثة المراعثثى التثثى مثثن شثثأنها  ؛وبصثثفة خاصثثة فثثى فتثثرة الصثثيف )الجفثثاف( عثثانهم،لقطالمراعثثى الثثوفيرة 
 عليها.على السيطرة نجد حرصهم ومن ثم  حداث قلق لملوك مارى.إ

لثيم عثن السثاحة السياسثية بعثدما  -انقطاع الحديث عثن مدينثة كخثت بعثد غيثاب الملثك زيمثرى ولقد تم
وفثى نصثو  تثل لثيالن اقتصثر ذكرهثا فقثط  ق.م.1762عثام  حثواليتمكثن الملثك البثابلى حمثورابى مثن دحثر  

 أشر. -ولم يتم ذكرها فى عصر خليفته جاكون ختنو، -على عصر الملك يمصى

 :الخاتمة والنتائج

إلى  دة ضىائج "  نصو  مارى وتل ليالن وء ما تعكسهكخثت فى ضثأدت دراسة موألوع "مديضة 

 لعل أهمما:
ثثث يثثثة كبيثثثرة؛ حيثثثثحظيثثثت مدينثثثة كخثثثت بأهم - ثثثدت مركثثثًزا تجاري ثثثا مهم  إلثثثى  Qaţţunanا علثثثى الطريثثثق مثثثن ع 

وجهثت إليهثا العديثد  ولثذا ؛أشورلملوك  عن تمتعها بأهمية سياسية كبيرة جعلتها مطمًعاانليل، فضاًل  -شوبات
 من الحمالت العسكرية.

أدد األول فثثثى االسثثثتيالء علثثثى مدينثثثة كخثثثت ضثثثمن مخططثثثه لتوسثثثيد حثثثدود  -جثثثاء حثثثر  الملثثثك شمشثثثى -
ن االسثثتيالء عليهثثا كثثان خطثثوة فثثى طريثثق االسثثتيالء والسثثيطرة علثثى حيثثث إ الغربثثي؛تجثثا  الشثثمال  هإمبراطوريتثث

 إقليم زلماقوم.

ثث -  فثثيلقطعثثانهم، وبصثثفة خاصثثة  ازاد اهتمثثام ملثثوك مثثارى بمدينثثة كخثثت واالسثثتيالء عليهثثا كونهثثا مرعثثى مهم 
 م.بالنسبة لهيها من شأنه تشكيل قلق الوصول إل وصعوبة المراعين قلة حيث إ فصل الصيف )الجفاف(؛

حيثثثثث تمكثثثثن مثثثثن  لثثثثيم عقثثثب اعتالئثثثثه عثثثثرش مثثثثارى؛ –ول للملثثثثك زيمثثثثرى الهثثثثدف اإلكخثثثثت شثثثكلت مدينثثثثة  -
لثيم  -هذ  السنة باسم السنة التى اسثتولى فيهثا الملثك زيمثرى االستيالء عليها، دل على هذ  األهمية أن عرفت

 تلك المنطقة. على كخت، رغم كل األحداث المهمة التى وقعت فى

كثثثان الهثثثدف منهمثثثا هثثثو الثثثدفاع  بينهمثثثا،بثثثرام معاهثثثدتين لثثثيالن وكخثثثت فقثثثد تثثثم إ –نظثثثًرا لتجثثثاور مثثثدينتا تثثثل  -
 نظًرا ألهميتهما التجارية. حمالت العسكرية التى وجهت إليهما؛وذلك لكثرة ال لعسكرى المشترك بينهما؛ا
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فثثثى نثثث   العديثثثد مثثثن المثثثدن الثثثوارد ذكرهثثثاإلثثثى أشثثثارت المراسثثثالت والمعاهثثثدات المكتشثثثفة فثثثى تثثثل لثثثيالن  -
المراسالت علثى الحثديث عثن  هذ وقد اقتصرت  المعاهدتين، وأسهمت فى معرفة الكثير من المعلومات عنهم.

 سراح المأسورين من رعاة األغنام والفارين من العبيد. إطالق

حيث جاء  ة كخت؛ى ورد فيها الحديث عن مدينتليم من أكثر النصو  ال –كانت نصو  الملك زيمرى  -
  :بها الحديث عن أربعة ملوك هم

ن كثثثان أكثثثثرهم ، Asdi-Limلثثثيم –، وأسثثثدى Attaya، وأتايثثثا Kapiya، كابيثثثا Akin-Amarأمثثثار -أكثثثين - وا 
 شهرة هو الملك كابيا.
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 واللوحات الشكاال

 

 ( (1خريطة 

 موقد مدينة كخت فى مثلث نهر الخابور
EIDEM, The Royal Archives from Tell Leilan Old Babylonian Letters,.XIX. 

 

 
 (2خريطة )

 توضو أهم المواقد الجغرافية الواردة فى البحث
 .438 ،"الملكية مارى سجالت فى إنليل شوبات مدينة" ،الحديدي
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ماري                                            أشور                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 (1ملحق )
 ماريملوك أشور وما يقابلهم في حكم 

VEDELER , H.T.:.« Naditum and Daughter: an Analysis of the Letters of Erishti-Aya of    Mari (ARM X:36-

43)»,  Master thesis, University of    Minnesota, 2000, 8. 

 
 

  
 
 
 
 
 

Yaggid-Lim 

ليم -ياجيد   

Yahdun-Lim 

ليم -ياخدون    
Sumu-Yamam 

ياما -سومو  

        Yasmah-Addu (1796-1780) 
أدد -ياسماخ  

ليم -ايشار   /Isar-Lim  

 

 

 
 

        Isar-Lim 

Šamši-Addu (1813-1781) 
-1813)األول  أدد-شمشى

ق.م(1781  

Isme-Dagan (1780-1741) 
 -1780داجان)-ايشمى

ق.م(1741  

Aminu 
 أمينو

 

IIa-Kabkabo 
 ايالكبكابو

                Zimri-Lim (1779-1761) 

(   ق.م1761 -1779ليم ) –زيمرى 
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(1شكل )          

Col .i   [L.87-1362]        (L.87-1262) 

ختنو -أبنو والملك يمصى -بين الملك تيللواح الخاصة بالمعاهدة التى تم إبرامها ما األ  
EIDEM, The Royal Archives Form Tell Leilan Old Babylonian Letters, 594 -95 
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العمود الثالث( 2شكل  ) 

Col. iii             [L.87-1362+] 

EIDEM, The Royal Archives Form Tell Leilan Old Babylonian Letters, 594 -95 

 ( الشظية رقم3شكل ) 

[L.87-24la +] 

ختنو -أبنو والملك يمصى -األلواح الخاصة بالمعاهدة التى تم إبرامها ما بين الملك تيل  
EIDEM, The Royal Archives Form Tell Leilan Old Babylonian Letters , 596-97. 
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( العمود الرابد4شكل  ) 
Col. Iv 

ختنو -أبنو والملك يمصى -إبرامها ما بين الملك تيلاأللواح الخاصة بالمعاهدة التى تم   
EIDEM, The Royal Archives Form Tell Leilan Old Babylonian Letters , 598. 

 
العمود الخامس( 5شكل  ) 

Col.v 
ختنو -أبنو والملك يمصى -لواح الخاصة بالمعاهدة التى تم إبرامها ما بين الملك تيلاأل  

EIDEM, The Royal Archives Form Tell Leilan Old Babylonian Letters, 598-99. 
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(بأ، 6شكل )  
 

 

(ج 6شكل  ) 

ختنو -أبنو والملك يمصى -التى تم إبرامها ما بين الملك تيل الثانية لواح الخاصة بالمعاهدةاأل            تابد 
EIDEM, The Royal Archives Form Tell Leilan Old Babylonian Letters , 600-603. 

 


