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  ملخص:
ظاهرة لدراسة الحالية بالشرح والتحليل تتناول ا

من الشواهد  من خالل عدد كبير ،الخطف واالحتجاز
تل ليالن خالل القرن الثامن عشر قبل الُمتفرقة من أرشيف 

وفًقا لسياقها التاريخي وترتيبها الزمني  ، وتم عرضهاالميالد
ل يت”و “موتّيا” :وهما “أبوم”خالل عهد اثنين من ملوك 

، وقدمت الدراسة تحلياًل ألسباب تكرار حوادث “أبنو
وما حولها  الخابور وادي ةالخطف واالحتجاز في منطق

روب بين تناولت حالة الصراع والحُ ، حيث وجبل سنجار
رق والخارجين عن اع الطُ ط  ممالك المنطقة، وانتشار قُ 
دن إلى مناطق غير آمنة، ال القانون، وتحول بعض المُ 

دن القريبة من الجبال، باإلضافة إلى االحتجاز سيما المُ 
. الجنائيةجرائم الرتكبي حترازي ضد مُ اجراء اقوبة و كعُ 

اخل حتجزين دضع القانوني لهؤالء المُ عالوة على تحليل للو 
ستعادة تبعة الا جراءات المُ تاحة واالا رص المُ جتمع، والفُ المُ 

  مكانتهم السابقة.
 :الكلمات الدالة

تيل أبنو،  الخطف، االحتجاز، الفدية، تل ليالن، موّتيا، 
 القرن الثامن عشر ق.م.

 
 
 

Abstract:  
The present study investigates 

kidnapping and detention using several 

pieces of evidence from the royal archives 

of Tell Leilan during the eighteenth century 

BCE. The study cases were attempted 

chronologically with two of the kings of 

Apum: Mūtiya and Till-abnȗ. This study 

considers the causes of frequent 

kidnappings and detention that occur in the 

Ḫabur Plains, adjacent areas and the Jebel 

Sinjar. Various reasons produced these 

phenomena, such as the conflict and wars 

between the kingdoms of the region, the 

spread of bandits and outlaws, and the 

transformation of some cities into unsafe 

areas, especially cities near the mountains, 

in addition to detention as a punishment 

and precaution procedure against societal 

crimes. Furthermore, the study examined 

the legal status of those detained within the 

community, the available opportunities, 

and the procedures followed to restore their 

former status. 
Keywords:   
Kidnapping, Detention, Ransom, Archives 

of Tell Leilan, Mūtiya, Till-abnȗ, Eighteenth 

Century BCE. 
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 :مقدمة
همة ث تاريخية مُ اعن أحد 1(حالًيا السورية مدينة قامشليرب ق  ) “تل ليالن”كتشف في يكشف األرشيف المُ 

على  تل الحريري) قوط ماريبالد النهرين، ال سيما بعد سُ غرب جاورة في شمال والممالك المُ  2“أبوم”عن مملكة 
 1762 عام ق.م( 1750-1792) حمورابيالملك البابلي على يد  (دوديةرب بلدة البوكمال الح  نهر الفرات، ق  

 خالل القرن الثامن عشر ف أرشيفها عن التأريخ للمنطقة، وتوقُ ق.م 1759، وتدميرها بشكل نهائي عام ق.م
بعد  ت للمنطقةأرخ  األرشيفات التي  أهم رشيف تل ليالن أحدالنصوص األكدية أل دعتُ  ممن ث  و  3،قبل الميالد

 أبوم مملكة ملوك صوصهأغلب نُ  عاصرتُ و  ،تقريًبا ثالثة عقود ونصفال ال سيما خالل فترة 4،أرشيف ماري
 موتّيا”لكة وهم: مكم ثالثة ملوك فعليين للمفيد النصوص بحُ ق.م(، فتُ  1728-1762) الفترة من خالل

Mūtiya  بن خالن بي مو“Ḫalun-pī-mȗ (1763-1750 ،)بنو تيل أ  ”ق.مTill-abnȗ  بن داري إبوخ
“Dāri-Epuḫ(1749-1735 و ،)يكون أشر ” ق.م“Yakūn-Ašar(1734-1728 .)5ق.م  

أرشيف ( 1مها إلى أربع مجموعات: يمكن تقسيُ  ،لوح 1500وقد كشفت التنقيبات عن حوالي 
أرشيف ( 2 6.م.ق 1776-1855 “أدد األول يشمش” الملك األشوري قطعة من عهد 58و ،لوح 80:النبيذ

                                                           
1

م 1978كم من مدينة قامشلي، وقد بدأت التنقيبات األثرية بها منذ عام 30يقع تل ليالن في منطقة الجزيرة السورية، على بعد  
م، كشفت تلك 2008موسم حتى  14دة األمريكية واستمر لمُ  Yale من جامعة ييل Harvey Weiss سة العالم األمريكيئابر 

كتشاف الوثائق المسمارية؛ عن مراحل كتشفات األثرية، كان من أهمها االعديد من المُ  عنة ختلفالتنقيبات خالل مواسمها المُ 
وفريق العمل معه، وبعض الدراسات  HARVEY WEISSقبل  منالتي تم نشرها الكشف األثري لهذه الوثائق، وقائمة بالمنشورات 

   :ُيمكن الرجوع إلى ،األخرى لعدد من العلماء
 https://leilan.yale.edu/publications/all (Last accessed on 09 Aug 2022: 05:24 PM). 

، Šubat-Enlil لماء حول تلك األسماء ما بين ُشبت إنليللموقع تل ليالن، وقد جادل عدد من العُ  ةالقديم اءسماأل تلقد تعدد2 

في العديد من النصوص القديمة، وفيما  ةستخدمت هذه األسماء الثالثعني بالد نبات القصب(، حيث اُ تُ  وشخنا، وأبوم )التي
يبدو أن هذه األسماء تدل عن نفس الموقع، ولكن خالل المراحل التاريخية للموقع منذ األلف الثالث قبل الميالد، فقد كانت 

مملكة أبوم وعاصمتها شخنا، راجع:  أدد األول، ثم صارت ت إنليل عاصمة شمشيشخنا االسم القديم الذي أصبح ُشب  
 -107، 2019، ، دار الزمان، دمشقق.م 18حاضرة الجزيرة السورية في القرن  “تل ليالنˮُشب ت إنليل  ،إسماعيل، فاروق

 ؛110
 Tall al-Ḥamidiya. 2, 167-218; CHARPIN, D.: «Šubat-Enlil et le pays d’Apum», Mari 5, 1987, 129; WEISS, H.: 

«Tell Leilan and Šubat-Enlil», Mari 5, 1987, 269-292. 
 ؛12، ُشب ت إنليلإسماعيل،  3

 VAN DE MIEROOP, M.: King Hammurabi of Babylon: A biography, Oxford, 2008, 76.  
 4

)تل  Ašnakkum ومد مثل: أرشيف أشنكّ كتشفة التي تؤرخ للقرن الثامن عشر قبل الميالخرى المُ هناك عدد من األرشيفات األُ  
 ارا )تل الرماح(، وُششرا )تل شمشارا(، أنظر:جاغر بازار(، وقط  

OBTR; EIDEM, J.: The Shemshara Archives 2, The Administrative Texts. Royal Danish Academy of Sciences 

and Letters, 1992; EIDEM, J., & LÆSSØE, J.: The Shemshāra Archives 1: The Letters, 2001; MCMAHON, A., 

ÖNHAN, T., ABDUL-MASSIH, B. «New Excavations at Chagar Bazar, 1999–2000», Iraq 63, 2001, 201-222.  
 .26، 2021، الزمان : داردمشق،“تل ليالنˮالوثائق األكدية المكتشفة في ُشب ت إنليل  ،إسماعيل، فاروق5 

6 WHITING, R.M.J.: «The Tell Leilan Tablets: A Preliminary Report in 1985 Excavations at Tell Leilan, 

Syria», AJA 94, 1990, 568-579. 

https://leilan.yale.edu/publications/all
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 سنجارجبل تل خوشي، جنوب ) Andarig ملك أندريج “قرني ليم”عرف بأرشيف وهو ما يُ  ،لوح 651: البيرة
رشيف أ( 4 8.(لوح 92) “يكون أشر”من عهد  :أرشيف النبيذ( 3 7.(1، شكل يقع بين وادي دجلة والخابور الذي

صوص إدارية ونُ  ،عاهداتومُ  ،لاحتوى هذا األرشيف على رسائ ،قطعة( 140لوح و 679) :العالقات الدولية
، “اموتيّ ” عهد الملك لىإترجع ( LL 1-22الرسائل )موزعة كالتالي:  ةملوك أبوم الثالث من عهود
ورسائل  ،“يكون أشر” عهد إلىتعود  ((LL 125، والرسالة “بنوتيل أ  ” عهد إلىترجع   (LL23-124)والرسائل

وهي مراسالت (، LL 126-221ام التابعين ألبوم )ك  ذكر أسماؤهم(، أو رسائل بين الحُ تُ تفرقة لملوك أبوم )لم مُ 
راسالت ن لهم ضمن نطاق مملكتهم، ومُ ام التابعيك  رة والبعيدة، ومع الحُ جاو ملوك أبوم مع ملوك الممالك المُ 

-227( ووثائق إدارية )LT 222-226هدات )اعمُ  صوص خمسهذا باإلضافة لنُ ا بينهم، دن فيمام المُ ك  حُ 
حدى و القصر الملكي ألبوم،  إلىسجل حركة الوارد والصادر تُ ( 615-594صوص أكدية قديمة )، ونُ (593 ا 

 9.ين ق.مر لى القرن الثالث والعشإلتي تعود ا (616)الوثيقة رقم  قائمة الملوك السومريةسخ لنُ 
رشيف، شترك بين الممالك المذكورة باأللمُ سجل هذه الوثائق عدد من الموضوعات ذات االهتمام اوتُ 

 تسجيلهاتكرر  ةعلى ظاهر  الضوء سلط هذا البحثأو دينية، ويُ  ،أو اجتماعية ،أو اقتصادية ،سياسية :سواء
، من الشواهد تنوعةة مُ مجموعحتجاز، وسيتم تناول تلك الظاهرة من خالل الخطف واال :في تلك الوثائق وهي

مفهوم الخطف واالحتجاز في  وقبل ذلك يجب تناول معرفة أسبابها ودوافعها.لا لسياقها التاريخي، وتحليلها وفقً 
 .اللغة

  :لغوًيا لخطف واالحتجازامفهوم  -1

ْمًدا،  غة العربية يعني:في اللُ  “ف  ط  خ  ”فعل  ذ  ع  ْنهُ أو ُأخا ل ى الر ْغما ما استلبها و ذها بسرعة، وأخ ،ق ْسًرا ع 
10.بسرعة وانتزعها

، “يأخذ بالقوة”، و“يخطف”الذي يعني  ”ḫabātu“دية من الفعل األكّ  غةاللُ  الخطف فيو  
ز  أي اعتقله، حتجاز أما اال 11.“خاطف/ سارق“كاسم يعني  ”ḫābitānum/ḫabbātu“أما  ج  من المصدر ح 

                                                           
7 VAN DE MIEROOP, M.: «Tell Leilan Tablets 1991: A Preliminary Report», Or 27, 1995, 305-344; PULHAN, 

G.: On the Eve of the Dark Age: Qami-Lim's Palace at Tell Leilan, 2 vol., PhD. Thesis, Yale University, 

2000, 10 ff 
8 ISMAIL, F., Altbabylonische Wirtschaftsurkunden aus Tall Leilān (Syrien), PhD. Thesis, Eberhard Karls 

University of Tübingen, 1991, 22 ff. 
 .بعدها وما 27؛ األكدية الوثائق فاروق: إسماعيل،9 

 RATL; VINCENTE, C.: The 1987 Tell Leilan Tablets dated by the Limmu of Habil-kinu. (2 Vol.), PhD. 

Thesis, Yale University, 1991, 5 ff; id: «The Tall Leilan Recension of the Sumerian king list», ZA 85, 1995, 

234-270. 
  .665، 448، 2008،  الكتب عالم :، القاهرة1، معجم اللغة العربية المعاصرة ،عبد الحميد، أحمد مختار 10

11 RATL, 304; CAD 6 (Ḫ), 9; AHW (1) 304; WILCKE, C.: «Diebe, Räuber, Mörder», In Soziale Randgruppen im 

Alten Orient, Xenia 32, edited by HAAS, V., Konstanz, 1992, 63. 



 ) 45 -1 (|العز أبو النادي الدين محي                                    امليالد قبل( 1728-1762) ليالن تل أرشيف خالل من واالحتجاز الخطف

4 
 

الذي  lapātumمن المصدر  lequm، i-la-ap-pa-tuمن األفعال دية األك   غةاللُ  وتأتي في 12ومنعه لنفسه،
 14.يسجنو ، يستوليو ، تعني يعتقل ḫalālumو  abālumṢو  kalȗmفعال واأل 13،حتجاز أو القبضعني االيُ 

حتجز فهو حتجاز، وليس بالضرورة أن كل شخص مُ ؤدى إلى االفي كثير من األحيان يُ  والخطف
أو االحتجاز  ḫabātum،15وesērum  وقوع في األسرحتجاز بسبب ال: االعلى سبيل المثالف، مخطوف

ن الشخص كان أفي الرسائل  افهم من سياق ورودهمكن أن يُ فعال التي يُ وهناك عدد من األألسباب جنائية. 
 (فالن) خلي سبيلأو  ،uššurum(w) طالق سراح )فالن(إ :مثل اإلشارة إلى ،احتجزً ا أو مُ مخطوفً 

waṣȗm
أو  تم اعتقالأو ، ipṭerumوالتي جاء منها الفدية  ،قابل مالمُ  paṣtārum  (فالن) ىأو افتد ،16

 ḫubtu.17تحرير )فالن( من األسر ، أو lapātum )فالن( على القبض

 أسباب الخطف واالحتجاز: -2
 حالة الصراع والحروب خالل القرن الثامن عشرة ق.م - أ

بين العديد من األطراف،  شهدت منطقة ُمثلث الخابور مع بداية القرن الثامن عشر صراعات وُحروب
ال سيما بعد تصاعد دور القبائل األمورية، وظهور الملك األشوري شمشي أدد األول كأحد أبرز ملوك هذا 

واستطاع  18العصر، والذي كان أمورًيا من قبيلة بني يمين، ودخل في صراع مع خصومه من بني شمأل،
 Šubat-Enlil سيطر على ُشب ت إنليلق.م  1792توسيع نطاق حكمه على حساب ُخصومه، ففي عام 

ق.م إلى حين استطاع  1776واستمرت تلك السيطرة حتى عام  19وجعلها عاصمته، كما سيطر على ماري،

                                                           
 .448، 1، اللغة العربية المعاصرة معجمعبد الحميد،  12

13 CAD 6 (Ḫ), 215; AHW (1) 554. 
14 CDA, 143; SASSON, J.: «Treatment of Criminals at Mari: A Survey», JESHO 20/1, 1977, 103. 

15 RATL, 304; CAD 6 (Ḫ), 215. 
16 EIDEM, J.: «The Tell Leilan Archives 1987», RA 85/2, 1991, 133. 
17 RATL, 305; CAD 6 (Ḫ), 215; AHw (1), 535, 385 (2) 849. 

شمال  سكنوافي مناطق جنوب وادي الفرات، وبني شمأل الذين  استقرواعن الصراع بين بني يمين )أي أبناء الجنوب( الذين 18 
 ،اس، رجاء عادلغرب وادي الفرات )الجزيرة( الذي كان زمري ليم ينتمي لهم، وأصلهم ومناطق انتشارهم راجع بالتفصيل: عب

رسالة  "ظاهرة البداوة واالستقرار من خالل نصوص ماري الملكية في النصف األول من القرن الثامن عشر قبل الميالد"،
 وما بعدها. 60-36، 2010جامعة دمشق،  /ماجستير

19 VEENHOF, K. R., & EIDEM, J.: Mesopotamia: The Old Assyrian Period (vol. 5), Saint-Paul, 2008, 267; VILLARD, 

P.: «Les administrateurs de l'époque de Yasmah-Addu», In Amurru 2: Mari, Ébla et les Hourrites, dix ans de 

travaux, edited by J.-M. DURAND & D. CHARPIN, 2001, 14. 
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ق.م، مما ُيعني عودة ُحكم بني  1762-1775وعلى ُشب ت إنليل من  20زمري ليم استعادة الُحكم في ماري
 21شمأل للمنطقة.

ول سعت العديد من الُمدن لنيل استقاللها، لتبدأ المنطقة في مرحلة وبعد انهيار مملكة شمشي أدد األ
ج تلك ث ل فيها التنوع اإلثني )األموري والحوري( والخالفات القبيلة دوًرا ُمهًما في تأجُ جديدة من الصراعات، م  

ضمن › وُكورداكحلفي )أبوم  22الصراعات، وتشكيل التحالفات، والتحالفات الُمضادة في منطقة ُمثلث الخابور،
ز اما‹جبل سنجار ممالك )شكل  23(،‹تل عبطه، جنوب شرقي سنجار› Razmā ( وممالك جبل سنجار )أندريج ور 
 24( وألقت ُنصوص ماري من عهد زمري ليم المزيد من الضوء على الحمالت العسكرية على تلك المنطقة.1

ق.م،  1766/1765حتى   Ḫaia abum“يا أبوماخ”ق.م تولى ُحكم مملكة أبوم  1771وخالل عام 
ق.م الُمسجلة ضمن أرشيف تل  1770ملك أندريج عام  “قرني ليم”والذي استطاع عقد ُمعاهدة سالم مع 
ومن ث م  25وتسليم الهاربين، والُمحتجزين، ،والتعاون العسكري ،والصداقة ،ليالن، اتفقا فيها على إحالل السالم

تعرضت المنطقة  “يا أبوماخ”خالل العامين األخيرين من ُحكم  شهدت المنطقة استقراًرا خالل عهده. إال أنه
، ورصدت ُنصوص ماري أخبار هذه الحملة التي بدأت في أواخر  Kunnam“امكون  ”لحملة عيالمية بقيادة 

وفي ظل أحداث وصراعات ُمحتدمة  26لم ُيحرك ساكن، “زمري ليم”ق.م، والالفت في األمر أن  1767
ملك أندريج الجديد من طرد القوات  “أتمرورم”، وتمكن “خايا أبوم”األطراف ُقتل  وُمتداخلة بين عديد من

 27ق.م. 1763-1764العيالمية من ُشب ت إنليل والسيطرة عليها من عام 

                                                           
20 FM V, 44, 138-139, 144. 

مجلة ، “انليل في سجالت ماري الملكية-مدينة شوبات”ديدي، أحمد زيدان: الحت إنليل راجع: ب  كم األشوري لشُ للمزيد عن الحُ 
  وما بعدها. 426، 2010، الموصل ، جامعة58، ع. 39، مجـ آداب الرافدين

21 FLEMING, D.: «The sim'alite Gayum and the yaminite Li'mum in the Mari Archives, Amurru 3, Paris, 

2004, 199; CHARPIN- J. M. DURAND, «((Fils de sim'AL)): Les origines tribales des rois de Mari», RA 80, 1986, 

150-151. 
 .117، ت إنليلُشب   ،إسماعيل 22
العالقات السياسية " ،جوع إلى: ضاحي، هبهت إنليل، ُيمكن الرُ كوردا وأندريج خالل فترة حكم ماري لُشب  بين حول الصراع 23 

حولية االثاريين ، "دارج من خالل سجالت ماري )قبل قيام إمبراطورية حمورابي فيما بين النهرين( -بين مملكتي جوردا وأن
 .362–346، 2016، 19 ع.، دراسات فى آثار الوطن العربى، العرب

24 ARM 16/1, 177; 27, 132-4; HEIMPEL, W., Letters to the King of Mari, A New Translation, with Historical 

Introduction, Notes, and Commentary, Mesopotamian Civilizations 12, Indiana, 2003, 57-69. 
25 LT.1، 346-365. راجع ,RATL 

26 CHARPIN, D.: «Les Élamites à Šubat-Enlil», In Fragmenta Historiae Elamicae. Mélanges offerts à M.-J. Steve, 

edited by DE MEYER, L., GASCHE, H. and VALLAT, F., Paris, 1986, 129-137; HEIMPEL, Letters to the King of 

Mari, 70-78. 
27

Andariq et « Rouault, O.: 115;-, 114Letters to the King of Mari, EIMPELH ؛126-125، ت إنليلُشب  إسماعيل،  

Atamrum», RA 64, 1970, 107-118.  
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ق.م هجوم الملك حمورابي البابلي على حليفه زمري ليم، وقام باحتالل وتدمير  1762وشهد عام 
ها م  خر المعلومات التي قد  وآ 28في منطقة الخابور بصراعاتها الُمتشابكة، ماري تماًما، لتنتهي حقبة زمري ليم

مديا”حكمت من  1761عام لألبد، أن ُشب ت إنليل  ماري قبل صمتهأرشيف  كملك  أتمرورم، الذي خلف “خا
 من بعده بدأت أسرة أمورية جديدة في ُشب ت إنليل لتأسس مملكة أبوم، كان أهمهم ثالثة ملوك: 29.نداريجأ

وقد تجدد في عهد موتّيا الصراع بين حلفي ُمثلث الخابور: أندريج  30بنو، ويكون أشر(.)موتّيا، وتيل أ  
القول مما سبق بأن األوضاع  مكنويُ . LL 8-12; 20; 155-157)وحلفاؤها، وأبوم وحلفاؤها من ناحية أخرى)

دن الُمتصارعة أو حتى بين السياسية الُمضطربة أسهمت بشكل بارز في انتشار عمليات الخطف بين المُ 
 . (LL 6: 5-15)ي بعض األحيان بشكل خاطئالحلفاء ف

تبادلة بين األحالف الغارات المُ  تعدد في سياق حاالت للخطف بين الحلفاء حدوث وُيمكن تفسير
أو ( تل الرماح) Qaṭṭarā“قّطارا”ملك إحدى المدينتين: )  Šepallu“شبالو” قام فقد. بشكل عشوائي تصارعةالمُ 
جنوب شرق سنجار، شكل ) “بوماس”رب من مدينة بغارة ناجحة بالقُ  (1)شكل 31(“.(قرب تل عفر) Karanāرانااك”
 ، كما يتضح من رسالته إلى الملك موتّيا:32رجل كأسير 50واحتجازه  ،(1

“a-na Mu-ti-ia qỉ-bỉ-ma, um-ma Še-pa-al-lu aḫu-ka-ma, iš-tu ud4-3-kam lu-kur, o-na uru 

Za-an-na-nimki wa-ši-ib, am-ša-li sa-al-ḫa-am, a-na li-ib-bi ma-tim ú-wa-aš-še-er-ma, i-na 

anše-kur-ra-ka-ab-ma, i-na 60 lú-maš, a-di uru Sa-bi-imki, ana pa-an sa-al-ḫi-šu, al-lik 60 

pa-ag-ra-am, ad-d- 50 a-si-ra-am e-si-ir.” 

)أحد ُمدن جبل سنجار،  زن انوم  Zannānumقيم فيالعدو منذ ثالثة أيام ي   :كا: هكذا )يقول( شبالو، أخو وتي  مقل ل”
رجل إلى سابوم حيث مربض  60ا، وذهبت برفقة متطيت حصانً اطعان المواشي في المراعي، فنشر ق  و . 33(1شكل 

 34“(LL 11:3-16)..اأسيرً  50سرت أرجل و  60قطيعه. وقتلت 
، ومن ثم كانت األوضاع العديد من المفقودين والُمحتجزينومن الراجح أن يكون نتج عن هذه الغارات 

 .لوقوع العديد من حاالت الخطف واالحتجاز شكل سبًبا رئيسًيااسية تُ يالس
 
 
 

                                                           
28 DURAND, J.M.: «Espionnage et guerre froide: la fin de Mari», dans Florilegium marianum, Mémoires de 

NABU 1, Paris, 1992, 39-52. 
29 CHARPIN, D., EDZARD, D. O., & STOL, M.: Mesopotamien: die Altbabylonische Zeit (Vol. 160). Academic 

Press/Vandenhoeck & Ruprecht, 2004, 349. 
30 VEENHOF & EIDEM, Mesopotamia: The Old Assyrian Period, 267 ff. 

ملك بابل، بعد تدميره للعاصمة شخنا  ق.م( 1712-1749)من عهد الملك سامسو إيلونا  32سقطت هذه األسرة في العام 
 ومقتل يكون أشر، أنظر:

 RIME 4, 757; HORSNELL M.J.A., The Year-Names of the First Dynasty of Babylon, Toronto, 1999, 211-212.  
31

 RATL, 36, 87.
 

32 RATL, 80. 

33 EIDEM, The Tell Leilan Archives 1987, 109-135; id, «Some Upper Mesopotamian Toponyms», NABU 

1996/6; Tall al-Hamīdīya 3, 183. 
34 RATL, 80. 
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 انتشار العناصر الخارجة عن القانون: - ب
لها انعكاستها على انتشار الخارجين عن القانون أيًضا كانت األوضاع السياسية الُمضطربة 

sarrārumرسائل بأعمال السلب، والنهب، والخطف، سواء بشكل فردي أو ُمنظم، ال سيما أن  ، وقيامهم
 فأشارت 35خارج أسوار المدينة. عاشواعظم الناس شيرة إلى أن مُ الريف حول أبوم، مُ  أحوال تصفو ليالن 

حذره من عناصر إلى تموتّيا لالتابع  (بومحاكم مدينة خاضعة أل)  Mašum“مماشو ”رسالة من 
 Ḫabbātum“طوماالخب  ”

 –زارعين على حد سواءعاة والمُ الرُ -ان الريف ك  عطي أوامر بجمع سُ لب أن يُ اوط 36
 37.(LL 18:34-36)الخب اطوم  حصنة عندما يكون الريف تحت التهديددن المُ ومواشيهم في المُ 

 بعض األحالف على استقطاب بعض العناصر الُمنظمة للعمل لصالحهم أجبرت الفوضى السياسية إن
ز اما ضد موتّيا وحلفه،  كُجند ُمرتزقة، كما حدث مع الخب اطوم عندما عملوا كقوات ُمساعدة مع حلف أندريج ور 
وعلى الر غم من تأثيرهم الكبير على تغير موازين القوى السياسية، إال أن أثرهم على زيادة تلك الفوضى كان 

 (38)ار، والُرعاة الُرح ل، والُمسافرين بهدف الفدية.أوضح، فقد استمروا في استخدام ُأسلوب الخطف ضد الُتج  
 “الخارجين عن القانون”أي  sarrārumكما أشارت رسائل تل ليالن إلى قيام عدد من األشخاص 

 39.أي لصوص، أو ُقط اع ُطرق بالخطف بصفتهم )خابيرو(
لت عدد من رسائل    تحذيراته من  -أحد موظفي قصر أبوموهو  - Inganum 40“إنجانوم”كذلك س ج 

 :LL 133:17-20; 134)( أحد م دن أبوم) Nuḫru“ُنخرو ”ازدياد عدد الخارجين عن القانون الذين احتلوا مدينة 

 ومع زيادة عددهم قاموا بعمليات خطف، كما وثقت رسالته التالية: (5-14
“a-na be-li-ia, qi-bi-ma, um-ma In-ga-nu-um, ỉr-ka-a-ma, i-na e-bu-ri-im aš-šum ḫal-ṣỉ-im, 

a-na A-za-am-ḫu-ulki ka-ma-si-im [b]e-lỉ iq-bé-e-em-ma, [a-n]a a-wa-at be-lỉ-ia [m]a-di-iš 

a-qú-ul, ú ša qa-bé-e be-lỉ-ia, [e-pu]-uš i- na-an-na, […]-ma ka-am-sú-ma, [… m]a aṣ-ṣa-

                                                           
35 RISTVET, L. M., Settlement, Economy, and Society in the Tell Leilan Region, Syria, 3000-1000 BC. PhD 

Thesis, University of Cambridge, 2005, 128. 
خارجة عن القانون قامت بأعمال ق.م(، كعناصر  1595-2003ثلت تهديًدا كبيًرا خالل العصر البابلي القديم )عناصر م   36

على ترجيح كفة إحدى  ينقادر  وا، وكانأندريجو  أبومين رتزقة أثناء الصراع بوالخطف، وتم استخدامهم كُجند مُ  ،النهبو  ،السطو
في العصر  Ḫabbātum الخب اطوم" ،الحلفين، للمزيد حول الخّباطوم ودورهم في المنطقة أنظر: أبو العز، محي الدين النادي

 . 304-267، 2022، 1 ع.، 23 مجـ، مجلة اإلتحاد العام لآلثاريين العرب، "البابلي القديم
37 RATL, 89. 

 ؛278-277أبو العز، الخب اطوم، 38 

 DERCKSEN, J. G. & DONBAZ V.: «Merchants in Distress: An Old Assyrian Text Mentioning habba-tu», 

JEOL 35-36, 2001, 108–109. 
39 FLEMING, D. E.: « People without Town: The ‘apiru in the Amarna Evidence», In Language and Nature: 

Papers Presented to John Huehnergard on the Occasion of his 60th Birthday, edited by HASSELBACH, R. and Pat-

el, N., Chicago, 2012, 39. 
رب من تل محمد دياب(، وكان يقوم بالتنقل حاكم مدينة أزمخول )بالقُ  LL 167 ستلمومُ ، LL 133-35; 169 رسل الرسائلهو مُ  40

دودية جنوب، مدينة حُ كانت  أنها LL 18 الرسالة ويتضح منالمعلومات وكتابة التقارير لملوك أبوم في شرق البالد، لجمع 
 RATL, 40-41; FM 5, 272-276 وجنوب شرق أبوم؛ أنظر:
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ra-tum, [iš-ša-ak]-na ú a-na-ku wa-aš-ba-ku, aš-šum lú-meš Ni-ih-ra-ju[ki], ỉs-ki-lu lú-meš 

Ša-at-ḫu-ra-j[iki], ú-wa-aš-še-er as-sú-ur-ri, ṣa-ba-am i-la-ap-pa-tu-nim-ma, ˹uru˺ Ša-at- 

hu-riki i-ṣa-ab-ba-tu-/ma, i-˹ma˺-ar-r[a]-˹ṣú˺-né-ši, an-ni-tam be-lỉ ˹lu˺-ú i-di”. 
كان المنطقة في وأعطى سيدي تعليمات بجمع س  قل لسيدي هكذا يقول إنجانوم خادمك: خالل وقت الحصاد ”

نا موجود أن...تم جمعهم، ووضعت الحراسة، و ا لتعليمات سيدي. اآلصغيت جيدً أنا أو  ،)تل محمد دياب( أزمخول
 جندون قواتخشى أن ي  أولكن أنا  41طلقت سراح رجال من شتخورا،أنا أقاموا بالخطف،  وخر رجال من ن   نهناك. أل 

 42“(LL 135: 1-21)..سببون مصاعب لنا، فليعلم سيدي هذاي  ويحتلون شتخورا، و 
ويتضح مما سبق أن االضطرابات السياسية منحت المجال النتشار الخارجين عن القانون، والجماعات 

 43من أجل الفدية. -في الغالب-)الخّباطوم/ الخابيرو(، الرتكاب أعمال الخطف واالحتجاز  :الُرح ل مثل
 ووجود الُسكان خارج أسوار الُمدن الُمحصنة. ،أوقات الحصاد(، ال سيما في 1)جدول

 غير اآلمنة النائيةالم دن   -جـ
إن المرحلة التي شهدتها المنطقة من صراعات أدت إلى انهيار الممالك الكبيرة في المنطقة مثل: الرسا 

يسين، وماري، مما أدى إلى وجود فجوة كبيرة بين الممالك الُكبري، تلك الفجوة  شغلها عدد كبير من الُمدن وا 
النائية في المناطق الُحدودية والريفية، وقد حاولت الممالك الكبيرة المجاورة لها إخضاعها لُسلطتها، كما سعت 

وبالتالي  44تلك الُمدن الصغيرة إلى االنتقال إلى التبعية الطوعية لتلك الممالك الكبيرة بغرض ضمان حمايتها.
لت بعض الوثائق عدد من الهجمات  -في أغلب األوقات–دودية كانت المناطق الريفية والحُ  غير آمنة، وس ج 

 45على القوافل أثناء التنقل، والغارات على الماشية، والسرقة باإلكراه، والخطف، واالسترقاق.
أي ُخروقات للقانون ُيمكن أن تقع في أي مدينة  منع وكانت الممالك الكبيرة هي المسئولة عن 
قت عدد من رسائل أرشيف تل ليالن شكوى بعض الملوك من ارتكاب أعمال خطف ضد ووث 46تتبعها.

ناك عدًدا من الُمدن قد تكرر الشكوى ضدها، فعلى سبيل المثال: قد تكرر مواطنيهم، والالفت للنظر أن هُ 

                                                           
41 Šatḫura  ُذكر في نصوص أخرى غير أرشيف ليالن، أنظر: مدينة في أبوم لم تRATL, 211 

42 RATL, 185. 

الفدية في "راسالت أو الوثائق اإلدارية، أنظر: إسماعيل،حالة دفع فدية سواء في المُ  28شيف تل ليالن حوالي أر  وث ق 43
 . 32-28، 2021، جامعة الموصل، 6/1مجـ ،مجلة آثار الرافدين، "النصوص األكدية

44 RICHARDSON, S.: «Early Mesopotamia: The Presumptive State», P&P 215, 2012, 17–18. 

إلى ذلك أشار و العديد من األعمال اإلجرامية لإلغارة على الماشية، وخطف المدنيين،  إلى وتل ليالننصوص ماري  أشارت 45
 عقد بيع فتاة تم خطفها من عربة من منطقة نوزي )أرابخا(، للمزيد عن ذلك:أيًضا 

 ARM 26/2, 414, 422, 425, 430, 506, 514; ARM 27, 69-70; RICHARDSON, S.: «Insurgency and Terror in 

Mesopotamia», In Brill's Companion to Insurgency and Terrorism in the Ancient Mediterranean, edited by 

HOWE, T. & BRICE, L.L., Leiden, 2016, 41; FRANS VAN KOPPEN: «The Geography of the Slave Trade and 

Northern Mesopotamia in the Late Old Babylonian Period», In Mesopotamian Dark Age Revisited, edited by 

HUNGER, H., PRUZSINSZKY, R., Vienna, 2004, 11. 
46 BADAMCHI, H.: «Old Babylonian International Law and Protection of Merchants against Robbery. 

Responsibility of Local Ruler for Robbery», ZAR 19, 2013, 28ff; WESTBROOK, R.: «Old Babylonian Period», 

In A History of Ancient Near Eastern Law. 2 Vols. Handbuch der Orientalistik 72/1- 2, edited by 

WESTBROOK, R., Leiden, 2003, 421. 
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ارجين عن باعتبارها مدينة تأوي الخ ((LL 64, 66-67, 221في عدد من الرسائل  Zurra،47“ ار  زُ ” ذكر مدينة 
، شكل شرق أبوم) Alamā“ الماأ”وفي نفس السياق كانت مدينة  48القانون وُمرتكبي الخطف من أجل الفدية،

-LL 60: 5-15;62: 5)الرتكاب أعمال الخطف  منها نطلقواعناصر الخب اطوم، واع اجتمال اأيًضا مركزً  (1

12) . 
خفائهم، كما ات ضح من في خطف ا 49كذلك شاركت مدينة كيران )منطقة ريفية نائية( لمواطنين وا 

 LL)التي كانت مقًرا الحتجاز بعض حاالت الخطف  50“كسباتوم”(. عالوة على مدينة LL 75-76الرسائل )

؛ وتشترك أغلب الُمدن السابقة في سمة جغرافية ُمشتركة، حيث أنهم ُمدن جبلية، فقد ارتبطوا (11-15 :42
 مكان ُمناسب كمأوى لُقط اع الُطرق.(، وهو 1جميًعا بمنطقة جبل سنجار )شكل

 أسباب اجتماعية: - د
حول  األشخاص بعضوقوع خالف بين  منتوعة مثل: أسباب عدة ترجع بعض حاالت االحتجاز إلى

ستخدمت ضد من يتهرب من سداد كما ُيمكن أن يكون االحتجاز كُعقوبة اُ  .(LL 13: 4-20) ُمعامالت تجارية
 Zigē“زيكي”رهن؛ كما أشارت إحدى الرسائل إلى تيل أبنو من لللة كوسي أو 51.(LL 16: 5-20)  دين

52 
 ، قائاًل: Šadu-šetim“شدو شتيم”حول خالف بينه وبين وشخص ُيدعى 

“Ša-du-še-t[im?],it-ti i[š?-m]e an lú ti-[…], ú ki-am iq-[b]i-˹a-am˺ u[m-ma-mi], a-nu-um-

ma mỉ a-ḫ[a-t]I a-˹na˺ k[a ṭu]p-pa-ti-/ka, lu-ud-di-na-ka-kum i-na-an-an, ˹šu-ú˺ mỉ a-ḫa-sú 

ú-ul id-di-na-am, [ú] ˹x] gỉn kú-babbar- ˹šu˺ ú-ul i-pu-ul, ˹x˺ gỉn ˹kú-babbar˺ li-i[d]-di-

nam-ma, ú ˹mỉ?a-ḫa˺-ti-šu, lu-wa-aš-še-ra-am, ki-la-li-šu-nu ỉr-du-k[a].” 

تيـ... وقال ما يلي: أ نظر سوف أعطيك أختي، بحسب رجل مدينة  Išme(?)-Elشدو شتيم مع إشمي إيل ”
... شيقل من الفضة،  ليدفع لي   53شيقل من الفضة. مضمون وثائقك. ولكنه اآلن ال ي عطيني أخته، كما لم يدفع...

 54.(LL 107:rev.4-12 ) “وسأ طلق سراح أ خته
                                                           

رب من جبل صوص ماري، وُيمكن أنها تقع بالقُ ك في نُ وكذل،  (LL 64, 67, 221)مدينة تكرر ذكرها في رسائل تل ليالن 47
 1988NABU ,»La ville de Hab(b)anum« .:F ,OANNESJ ,19 ,. سنجار وبالتحديد جبل إشكفتا أنظر:

48 RATL, 111. 

 
 Altbabylonische ,SMAILIHamīdīya 3; 117; -Tall al;115 , مدينة تقع بين ك خ ت وأبوم، أنظر:: Kirān كيران 49

50
 Kaspātum : ُصوص تل الرماح أنظر:وردت في نُ قد افة الجنوبية لوادي الخابور، و رب من جبل سنجار على الحتقع بالق 

 OBTR 284, 7; CHARPIN, D.: «Chroniques bibliographiques 15, Le royaume d'Uruk et le pays d'Apum, 

deux voisins de Babylone vaincus par Samsu-Iluna», RA 108(1), 2014, 148.  
51 RATL, 86. 

  :أنظر ماري، صوصنُ  في ذكرها تكرر أيدمراص، منطقة في عابدين لطور تاخمةمُ  مدينة وهي ،أمازا مدينة حاكم هو 52

VOLLEMAERE, B.: «Histoire politique des royaumes du Sud-Sindjar à l'époque amorrite XIXe-XVIIe siècle 

avant notre ère», PhD. Thesis, Université Charles de Gaulle-Lille III, 2016, 660; HEIMPEL, Letters to the 

King of Mari, 606.  

كان للفضة دور ُمهم في الُمعامالت االقتصادية في مملكة أبوم، فقد وث ق أرشيفها العديد من الُنصوص التي تعكس أهمية   53
دة في أبوم، فقد ُاستخدمت الفضة كُمقابل عيني في العمليات التجارية )كشراء السلع الفضة كأحد أهم القيم الشرائية الموجو 

والُمنتجات( أو اإلجتماعية ) كدفع الُمهور في الزيجات(، كما يتم استخدام الفضة كفدية لتحرير األشخاص الذين تم احتجازهم 
دمت أيًضا كهدايا ُقدمت للمعبودات واألشخاص، عن من الُلصوص والخارجين عن القانون، أو التحرر من الُعبودية، وُاستخ
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تكب جرائم في حق الُمجتمع حتى وكان االحتجاز ُيستخدم كُعقوبة احترازية ُمؤقتة من الُسلطة ضد من ير 
 بنو لمثل هذه الحالة: ملك شونا إلى تيل أ   “أيا أبو”ُيصدر في حق الُمتهم ُحكم، فوثقت رسالة من 

“˹a˺-nu-um-ma lú ˹Ia-si˺-e-ra-ah lú nu-um-ḫa-˹ji˺ki, a-na di-˹nim˺ a-na ˹ṣe-ri-ia˺ il-li-kam 

ki-ma, di-ni-šu da-nim ˹a-na nu-pa-ri-im  la˺ úš-te-ri-ib, [š]a e-li-ka ṭả-bu, e.lú ša-a-ti di-in 

–šu šu-š-er.” 

الرجل الن ومخي معهما، كان جاء إلي  للم حاكمة، وألن قضيته صعبة، ضعه في   Jassi-Eraḫها هو َيس ي إراخ”
ل كم هذا الرج   55.(LL 97:29-30).“السجن. كما يطيب لك؛ حدد ح 

بنو، ألقى فيها اللوم على ( إلى تيل أ  اسم م رسل رسالة غير واضح) “أدو... ”وكذلك أيًضا في رسالة من 
قم بالُحكم عليه عندما تجاوز األخير بالُحكم على رجل ُمذنب بوضعه على الخازوق، ولم ي   “أيا أبو”

 باالحتجاز داخل السجن، فقال:
“˹an˺-na-˹nu˺-[um] ˹é?˺-tam ú-ši-im-ma, a-˹na˺ [….l]ú ˹ša˺-a-˹tu?˺ IA-ia-a-bu-um, ˹pa-ni˺-šu 

iṣ-[lim] ba-ša-˹a-šu˺ a-˹šar˺ li-ib-ba-šu, is-sú-uh-ma ˹ú˺ i-na gišgi-ši-ši-ši-im iš-ku-un-šu, ú ba-

ši-is-sú it-ba-al šum-ma lú šu-ú, ma-dam-˹ma?˺ [a]r?-nam ˹i-pu-úš ne-pa-ar-šu˺, a-na m[i-

n]im l[a]-˹a˺ ú-ki-il-šu ú a-ka-ši-im, a-na˹mi-nim˺ la-a ˹iš˺-pu-ra-am-ma, a-di ˹x x x-ni˺šu.” 

السيد ... خادمك أوجد لنفسه مقًرا ه نا في شونا، وتخاصم أيا أبو مع هذا الرج ل، ألنه ينهب م متلكاته حيثما رغب ”
يحتجزه في قلبه، فوضعه على الخازوق، ونقل م متلكاته. إن كان هذا الرج ل قد ارتكب جرائم كثيرة حًقا، فلماذا ال 

 56.(LL 117:5-12) “السجن؟ ولماذا لم يكتب إلي  عنه؟
على الوالية القضائية، فُتحال إليه في عاصمته  -وفًقا للمصادر البابلية القديمة–وقد حافظ الملك 

وهذا ما تؤكده الرسالة السابقة، ففي حالة وقوع جريمة في أحد الُمدن التابعة  57القضايا السياسية والجنائية،
بوم يتم إرسال الُمجرم إلى العاصمة لالحتجاز إلى حين ُمحاكمته واتخاذ القرار الُمناسب ضده، أو على أل

، وفي (LL 117:9-12)األقل إبالغ مندوب ملك أبوم في هذه الُمدن؛ إلتخاذ قراره في ذلك وفًقا لصالحياته 
ما أثبته نص رسالة ُأخرى من . وهذا (LL 117:29-30)كل الحاالت يجب إبالغ الملك في أبوم بكل ذلك 

 ( إلى تيل أبنو:حاكم مدينة شرق أبوم) Aḫῑ-maraṣ“أخي مرص ”
“a-ḫi-ka iš-pu-ra-[am], ša-ni-tamdi-in […], b[e-l]ỉnan-na-nu-um i-d[i-in], i-˹na˺-an-na 

˹lú-nagar? Ḫa-lu-a-bi(?)˺, aš-ra-nu-um [i]ṣ-ba-at belỉ d[i-nam], i-ša-ra-am, li-[di-in-ma lú 

šu-ú], ˹la-a˺ ˹iḫ-ḫa-ab˺-b[a-al].” 

كًما عاداًل، فال ي ظلم ” ار خالو أبي هنا، ليت سيدى ي صدر ح  كم ... أصدره سيدي هنا. اآلن؛ احتجز الَنج  أمر ثان؛ ح 
ل  58.“ (LL 126:20-25)هذا الرج 

                                                                                                                                                                                           

استخدامات الفضة في ضوء "الفضة واستخداماتها في أرشيف تل ليالن بالتفصيل ُيمكن الرجوع إلى: جاد اهلل، عزة علي أحمد: 
 . 206-157، 2016، 5، 76، مجـ.مجلة كلية اآلداب، "إنليل( -المراسالت واأللواح المكتشفة في تل ليالن )شوبات

54 RATL, 181. 

55 RATL, 171. 

56 RATL, 193 

57 SASSON, Treatment of Criminals at Mari, 99. 

58 RATL, 200. 
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 كما ذاته حد في قوبةعُ  باعتباره السجنلم تعرف في هذا العصر ربما المنطقة أن والجدير بالذكر هنا، 
 الحتجاز مكان أو ،ةخر قرر عليهم أعمال السُ المُ  األفراد لمبيت مكانك  ُعرف ولكنه ،العلماء بعض جادل

وهذا ُيفسر تكرار  59.عنهم الغرامة دفعأو  بالُعقوبةسواء  ،ناسب في حقهممُ  قرار اتخاذ حين إلى األشخاص
كم”القول:  ل ضعه في السجن. كما يطيب لك؛ حدد ح   كما يتضح أيًضا من خالل، (LL 97:29-30) “هذا الرج 

 60،ل(شغ  مكان للعمل )كورشة أو م  كان إنه   nu-pa-ri-imصوصعلى السجن الواردة في النُ  الدالةالكلمة 
وربما كان مكان ُملحق بالقصر ُيستخدم لألعمال اإلجبارية لحين الفصل في القضايا، أو إرغامهم على سداد 

 61الديون.

، وكل “شخنا”كان هناك مقر في العاصمة ُمخصص الحتجاز الخارجين عن القانون في  تالي؛وبال
سجن القصر في ”الُمدن التابعة ألبوم لحين الُحكم عليهم، كما أشارت إحدى الرسائل إلى ما ُيطلق عليه 

، كذلك في إحدى الوثائق (LL 142:9-10) “سجن القصر الملكي”أو  62(LL 137:10-16).“شخنا
 64كذلك كانت بوابات الُمدن مكان لالحتجاز، 63دارية إطالق سراح ُمحتجز من السجن بعد دفع فديته.اإل

لت ل والُمرس ل إليه مفقود -ةجزأرسالة مُ  فس ج   حالة من التخريب واالضطرابات: -اسم الُمرسا
“[i-na-a]n-na aš-šum 14[…], [ḫu-u]l-lu-qỉ-im[….], ˹i˺-na-an-na qỉ-bỉ-ma lú-lam, [a-n]a 

ba-bi-im li-wa-aš-še-ru, [ú di]-in –šu li-id-di-nu.” 

، وسلموه ةطلق سراحه عند البوابل ي  ن هذا الرج  أوامر أعطي أن اآل..قل من الفضة.يش 14فيما يتعلق بتبديد ”
 65.“ (LL 186: 23-29).حكمه

عنه يعكس ارتكاب هذه شيقل في بداية النص، ثم إعطاء أوامر باإلفراج  14ربما اإلشارة إلى تبديد 
الشخص مخالفة ودفعه الغرامة، ومن ثم طالب ُمرسل الرسالة بإطالق سراحه، وبالتالي كان االحتجاز هنا 

 إجراء احترازي إلرغامه على دفع الغرامة.

                                                           
59 WESTBROOK, Old Babylonian Period, 75. 

سجون بالد ما بين النهرين "جون في الشرق األدنى القديم بين العلماء؛ راجع: نزار حسن: هناك خالف حول قضية وجود السُ 
 .630-629، 2015، جامعة الكويت، 39/1 مجـ، مجلة الحقوق،  "ة القديمةوسوري

60 AHw (2), 804. 

خرى، فإن ؛ من ناحية أُ “السجن”إلى  -تقريًبا–صطلح المُ شير في صيغة المفرد، يُ  -في أغلب األحيان- niparum عندما تكون
 .SASSON, Treatment of Criminals at Mari, 105: راجع “ورش العمل”صيغة الجمع يبدو أنه يتم تطبيقه على 

 .664سجون بالد ما بين النهرين وسورية القديمة،  ،حسن 61
ل لألعمال اإلجبارية يعمل فيه شغ  أو كم   ،لحق بالقصر الملكي لإلحتجازصوص ماري وجود السجن كمكان مُ أيًضا نُ  توثق 62

 .663-662ما بين النهرين وسورية القديمة،  سجون بالد ،ن تحت الحراسة، أنظر: حسنجرمو روب أو المُ أسرى الحُ 
 .316 ،األكدية الوثائق إسماعيل،63 
 حاكم“دجان كبري” وضع فقد لالاحتجاز، كمكان الُمدن ببوابات لحقةالمُ  الُحجرات بعض استخدم أنه ماري صوصنُ  من يتضح64 

 بوابات داخل محصور” يذكر أخر نص وفي ،“ةالمدين أبواب داخل” السجن من الهاربين أحد (ماري غرب شمال العشارة تل) ترقا

 .SASSON, Treatment of Criminals at Mari, 103 :أنظر ،“المدينة

65 RATL, 259. 
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لت عدد من الوثائق اإلدارية التي تعود إلى عهد موتّيا حاالت احتجاز ُيرجح أنها كانت ُعقوبة  وس ج 
ق.م وفًقا لنظام التاريخ  Ḫabil-kēnu 1750/1749“خابيل كينو ˮبسنة الليمو  ُأرخ تائية، لجرائم جن
وتحتوي هذه الوثائق على بعض الُبنود الُمتكررة مثل: مبلغ الفدية، والفادي، والُمفتدى، وبلده،  66األشوري.

 :وُيمكن عرضها في الجدول التالي 67وتاريخ االستالم،
 

المخطوف/
 ة

مدينة 
 فالمخطو 

مدينة  الفادي
 68الفادي

مستلم قيمة  69قيمة الفدية بالفضة
 الفدية

رقم  70وقت الفداء
 الوثيقة

ُأوركينا  تشانو  ُأشخي
 )أوركيش(

ّميتوم/ مايو 25  سو15  253 م 

 259 مانا/ يونيو 7 أويل أمورو سو11 كوردا  شخنا زوزوتوم
 سو15 كوردا  شخنا تشنا
 مانا/ يونيو 7 وروأويل أم سو10 كوردا  شخنا سمال

 
259 

 265 رجل تبيسو سو 7 و مانا ⅓    ملكي أدو 
رُجل أكاب 

 تشخي
 257 مانا/ يونيو 27  مانا ⅓ خيزخيزي بونيا شخنا

سيدة ورد 
 آشور

 261 مانا/ يونيو 27 لتو... مانا ⅓   شخنا

  أيار/ يوليو 1 أيبيرا سو 18   أدوم (71)تاكي
خزي بن 

 أمورو
 266 وليوأيار/ ي 4  -   

أّداروم/  11  سو15   شخنا ..-أخر
 أغسطس

260 

أّداروم/  15 - مانا ⅓ كيدوخوم - شخنا بوزكي
 أغسطس

255 

منوم بلطي  مانا ⅓    كيما أخي
 إيل

أّداروم/  20
 أغسطس

267 

أّداروم/  21  سو12  تاريا  صارتيا
 أغسطس

262 

.. -كامو خازينوم خاميا
 إليصا

 منوم بلطي سو10 موتخوتو
 إيل

أّداروم/  24
 أغسطس

252 

أّداروم/  25 أيا خمو سو 5و مانا ⅓    دمتو
 أغسطس

263 
 بواداني    غالم تاكي

                                                           
عرف بالليمو وهو الحاكم الفخري الذي ُيختار من أحد اعتمد تأريخ الوثائق اإلدارية في تل ليالن على النظام األشوري، فيما يُ  66

كان التأريخ حسب الطريقة البابلية يعتمد على حدث بارز يحدث خالل السنة، حول قائمة الليمو في  دة سنة، بينماالوجهاء لمُ 
  RATL, 10-12؛ 298، الوثائق األكديةليالن راجع: إسماعيل، فاروق: 

 .31، الفديةإسماعيل، فاروق:  67
نها ُمدن تابعة لمملكة أبوم راجع: إسماعيل، خرى، وُيرجح أأغلبها ُمدن لم ترد في مصادر أُ  (1في )جدول  الُمدن المذكورة68 

 .323-313، الوثائق األكديةفاروق: 
جرام،  8،3شيقل، وشيقل =  10سيال، و سيال=  10جرام، بان=  500جرام، مانا=  ,913حول األوزان المستخدمة: سو= 69 

 14abletsTThe 1987 Tell Leilan  ,INCENTEV ,-15.؛ 297، الوثائق األكديةراجع: إسماعيل، فاروق: 
70 

 abletsTThe 1987 Tell Leilan  ,INCENTEV, .20عن الشهور راجع: 
 .33إسماعيل، فاروق: الفدية،  71
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    خا...
خازب 
 كوزوخ

   موتو أدو 

نور كيما 
 إيلي

 نوارانو   

 نقميا إيل مانا ⅓  أخي -...  زينو
رجال  4

وغالم 
 وامرأة

 رجل يبطور مانا ⅓و 2   

أشتب  خبشي كوّكي
 توبكي

م قرانوم/  10 شادوزي سو15 شورنات
 سبتمبر

254 

-أخو
 ...شي

م قرانوم/  11  سو11 أندريج ابـ..خيمي 
 سبتمبر

256 

خازب  خورازا -
 تشوب

م قرانوم/  16  مانا⅓ خورازا
 سبتمبر

258 

  سو11 نوخما خوروتشان زاتمري صدو
بال قردخات كيزيا ّموا    سو10 قردحات خ 

بان من زيت  2    شاؤم أوري
 سيال ⅓الزيتون 

 خنزيرال دهن من

م قرانوم/  20 
 سبتمبر

381 

زوخانو و 
أتاي شري 

 و كرزام

منوم بلطي     
 إيل

268 

رُجل 
عجوز 

و)كاويا(، 
 وصابوم 

 264  مانا 1   شخنا

 72اإلدارية. تل ليالن ( حاالت الفداء خالل عهد موت يا وفًقا لوثائق1جدول )
 ي مكن م الحظته من الجدول السابق: ما

سو. ووفًقا لهذه القيمة الُمنخفضة،  5سو، وأقل قيمة  18أن أعلى قيمة ُدفعت إلطالق سراح الُمحتجز  -
ُيمكن الترجيح بأنها كانت غرامات ُتدفع لصالح الدولة إلطالق سراح ُمحتجزين ارتكبوا ُمخالفات )جرائم 

 جنائية(. 
رتكبي الُمخالفات الُمحتجزين كانوا من الطبقات الدنيا والُمتوسطة، مثل: العبيد تعكس الوثائق أن أغلب مُ  -

(، أو مسجون 263،268(، أو رجال عسكريين ُأطلق عليهم رجال السرية )الوثيقة 257،263)الوثيقة 
(، أو بستاني )الوثيقة 268، 259(، أو ساقي )الوثيقة 258وكان يعمل في م شغ ل السجن )الوثيقة 

(، وراعي ثيران 264(، أو ن س اج )الوثيقة 264، أو حارس الُجرن )بيدر( في وسط المدينة )الوثيقة (263
 (.265)الوثيقة 

عالوة على ذلك، ُيمكن أن يرتكب أحد األفراد ُمخالفة تكون ُعقوبتها االحتجاز داخل أحد المعسكرات، ففي 
ل والُمرس ل إليه-رسالة   أحد موظفي القصر الملكي: Mašija“ ماشيا”إلى  أشارت -لألسف ُفقد اسم الُمرسا

                                                           
 .323-313، الوثائق األكديةإسماعيل،  72
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“[at]-tamdi-te ki-ma, ʼ[Ma]-ši-ia, [u]š- ta-ab-la-an-ni, ú u4-mi mu-2-kam, i-na šả-ba ne-pa-

ri, be-lỉ ik-la-an-ni, [an]-n[a-ka]m a-na lú diri-ga [x x x] –ma [….]-˹ni-iq˺.” 

كون يطلقت سراحه لأنا أن آل. االم عسكرنذ عامين سيدي احتجزني في نه من م  أو ن ماشيا أحضرني هنا، أنت تعلم أ”
 73“ (LL 188:4-10)..حتياطيإندى ج  

 حاالت الخطف واالحتجاز: -3
 ا لما يلي:وفقً  أرشيف تل ليالن الواردة في رسائل مكن تصنيف حاالت الخطف واالحتجازيُ 

 :األسرى - أ
 74،أحد التابعين للملك موتّيا Takē“ تاكي”م عندما قاا، من عهد الملك موتيّ  الحالة األولى جاءت

نهم من قبيلة أ اعتقدً مُ  ،كأسرى)الموالية ألبوم(  Numḫâ،“75 مخاو نُ ”قبيلة رجال من  -أبالخط–ز احتجاب
 Kurdā“ كوردا”ملك  Aštamar-Adad“ أدد -أشتمر”رسالة  ويتضح ذلك من، )الُمعادية( 76“بعليموت ”

 : فيها قال ،اإلى موتيّ 
“aḫ-ḫi lú-meš ša wa-bi-il ṭup-pỉ-ia/ an-ni-im, ITa-ke-e i-na la i-du-ú, a-na Ia-mu-ut-b[a-

lim]˹ki˺, iṣ-ba-as-s [ ú-nu-ti], i-na-an-na ˹a˺-[nu-u]m-ma, aḫ-ḫi-šu-nu a-n[a ṣe-ri-ka], aṭ-

ṭar-da-˹as˺-s [ú-nu-ti], ki-ma lú-meš šu-n[u], dumu-meš Nu-um-ḫi-im[ki]…. ” 

. اآلن أنا قد أرسلت لك بعلعتقاده أنهم من يموت خوة( حامل هذه الرسالة الحتجز )أ  اتاكي عدم معرفة بسبب ”
 77.“(LL 6: 5-15)...خوتهم يجتمعوا بهمإمخا، دع و ن هؤالء الرجال كانوا من ن  إخوتهم، إ

 المملكةدريج أنرتبط بالسياق التاريخي ألحداث الصراع بين )ا “مخاو نُ ”و “عليموت ب”ختالف بين إن اال
 :، وهمااعهد موتيّ  ر على أحداثث  أ   حلفين بينبدأ صراع قد ف 78(،المملكة الحليفة)ردا و المعادية( وك

تأخرة من م هذا الحلف من حلب خالل فترة مُ ع  ودُ قبائل يموت بعل، من ، “اماز  ر  ”و “أندريج”حلف  -
 79الصراع.

   (.1شكل) 80“.“رانااك”أو  “قّطارا”و “،امخو نُ ”ل قبائمن ، “ رداو كُ ”أبوم( و)  “ت إنليلبَ ش  ”حلف  -
                                                           

73 RATL, 261. 

ل تاخصيتين ل أرشيف تل ليالن شج  س   74 م  اكم حمل لقب حمن حلب، و  LL8, 24 رد في الرسائلو نفس االسم، األول  ح 
šāpiṭumأما الشخص الثاني: وهو المقصود في هذه الرسالة ، LL6  فهو يتبع موّتيا، وكان مسئول عن رصد تحركات عناصر

 RATL, 42 راجع: إقامته خارج شخنا عاصمة أبومأوقات الخب اطوم، وكانت أغلب 

 أنظر: سنجار، جبل من رببالقُ  نوبيةالج المناطق وفي كوردا، مدينة في قيمتُ  كانت أمورية قبيلة هي مخومنُ  نومخا/ 75
 ANBAR, M., Les tribus amurrites de Mari (OBO 108). Saint-Paul, 1991, 97, 112-113, 117. 

 
:Yamūt-balum76

وكانت أندريج  ،في منطقة جنوب جبل سنجارليا وكان موطنها الرئيسي كانت تنقسم لقبيلتين أحداهما العُ  
 :راجع (مملكة الرسا مدينة شمال) “ماشكان شيبر”حول فلى موطنها بينما السُ  تي سكنوها،دن الاما من أهم المُ ز  ور  

 STOL, M.: Studies in Old Babylonian History, Leiden, 1976, 63-71; Al-KHATAWI, M.: «Yamut-Bal Kingdom, A 

Historical Study in the Political and Cultural Perspective (1834–1763) BC.», Sci.Int 30/4, 2018, 519–530; 

MIGLIO, A. E.:« Solidarity and Political Authority during the Reign of Zimri-Lim (c. 1775-1762 B.C.)», PhD. 

Thesis, Chicago, 2010, 81f. 
77 RATL, 74. 

78 RATL, 46-49. 

 .129-128، إنليل تُشب   إسماعيل، 79
 RATL, 46-49، 131-128 ،إنليل تُشب   إسماعيل، 80 
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 خالل عهد ملكها حمورابي ،ا تحقق تعاون بين أبوم وحلبإلى أنه في بداية عهد موتيّ  الرسائل أشارتو 
ضاد دعمت حلب الحلف المُ  ومن ثمولكن حدث خالف بين المملكتين،  81،ق.م( 1750-1764) الحلبي
لت 82ألبوم، حمورابي  وساطةا بعد عهد موتيّ  السياسية أن الصراع توقف في أواخرعاهدات نصوص المُ  وس ج 

اما حوالي ز  ملك ر   “azip-TeššupḪ وبخازب تيشّ ”الملك ا و موتيّ الملك عاهدة بين مُ  تقدوعُ  83،ملك حلب
سياسية، الصراعات الالعديد من  موتّيا فترات حكمأغلب  خالل تزامن ؛وبالتالي 84ق.م. 1751/1750
 .تبادلحتجاز المُ االو الخطف حاالت  عو وقأسباب كن تفسير ميُ وبالتالي 

نليل إت ب  ملك شُ  “خايا أبوم” ملك أندريج و “قرني ليم”بين  السالم عاهدةمُ غم من أن الر   وعلى
، بعلأبناء قبيلة يموت من أحد حتجاز ات على عدم ، والتي نص  (أبوم فيما بعد) ق.م( 1771-1765)
 التالي:ك

“[ú l]a a-ka-lu-ú iš-tu ˹é˺ w[e-du-ti-ia lu-ú….], [ša]˹a˺-bu-šu dumu Ia-mu-ut-ba-limki 

dumu-mỉ I[a-mu-ut-ba-limki], [š] a i-na é-˹kal-li˺-ia é we-du-ti-ia ˹ú˺ [ma-ti-ia], [i-ba-a š- 

šu-ú] ˹a˺-na kú-babbar la a-na-ad-di-[nu], ˹ú˺ a-na zi-˹ga˺ la ú- še-˹ṣú˺- šu ú i š-tu ma- a-

tim a-ḫi-tim, [š] a in-na-bi-tam-ma, [i-n]a ma-a-ti-ia in-na-am-ma-ru la ú-pa-za-ru- šu [x 

], [a]-na kú-babbar la a-na-ad-di-nu- šu i-na u4-mi-šu-ma, [i-n] a šu-ul-mi-im [l]u-ú a-ṭa-

ar-ra-as-sú, [ỉ]r-sag ˹gemé˺ ša ma-a-at Qar-ni-˹li˺-im ú Ḫa-a-ia-a-ibi-im, [ša in]-na-bi-tam  

i-na é-kal-li-i[a é we-d]u-ti-ia, [lu-ú iṣ-ṣ] a-bi-it-ma a-na kú-babbar l[a a-na-a] d-di-nu-šu, 

˹a-na zi-ga˺ la ú- še-ṣú-š [u-nu a-n]a be-lỉ- šu-nu, [l]a ú-ka-˹ta˺-mu-šu ”.  

في و قيم في قصري، ثي ممن ي  نأ ا أو؛ ذكرً بعل من كان ينتمي إلى قبيلة يموت ،عتقل بل من مجلسي سوف...أولن ”
خرى( ومن يكن من بالد األ  أتصرف بأي منهم كصادرات القصر ) قابل الفضة، ولنلن أبيعه م   ،و بالديأمجلسي، 

له إلى بالده سقابل فضة، بل في اليوم ذاته سوف أر لن أبيعه م  و لن أخفيه، ف يفي بالد ىر ينا، وي  لهرب إ أجنبية
ن  القبض  ىلق، سي  لى هنا، فبأمر من قصري، ومن مجلسية من بالد قرني ليم وخايا أبوم هرب إمَ أَ عبد أو بأمان. وا 

 85.“، وعن صاحبهم لن أخفيهماألخرى(هم كصادرات القصر )، ولن أتصرف بأي منقابل الفضةلن أبيعه م  عليه، و 
  وقبيلتهادد الصراع بين أندريج تج بعد -سبق اإلشارة اكم–يا ا خالل عهد موتّ إال أن األمر اختلف تمامً 

 . السابقة وقعت تلك الحادثة مومن ث  ، من جانب أخر مخاو نُ  وقبيلتهاوأبوم  ،من جانب بعل يموت
الرغم من حالة  بنو أيًضا، علىكما شغلت ُمشكلة احتجاز األسرى حيًزا من الُمراسالت إلى تيل أ  

ك ام منطقة في جنوب سنجار -Ila-Ḫatnȗ“ ونخت إيال”قت رسالة من المنطقة، فوث   السالم بين ممالك إلى  -أحد ح 
خالف حول طبيعة تصنيف بعض المواطنيين الُمحتجزين من مملكة أبوم: هل كانوا مخطوفين أم بنو أ   ليت

أثناء  ملك أندريج ا لبورياكان حليفً الذي يبدو أنه – “إيال ختنو”هم أسرى حرب؟ وتفصيل ذلك، عندما كتب 
                                                           

81 RATL, 70. 

، 46-45 ع.، مجلة دراسات تاريخية، "أخبار جديدة عن نفوذ مملكة يمخد )حلب( في منطقة الخابور"،إسماعيل، فاروق 82
 .122 -121، 1993جامعة دمشق، 

83 SASSON, J.: «The Vow of Mutiya, King of Shekhna», In Crossing Boundaries and Linking Horizons, Studies 

in Honor of M. Astour, edited by G. YOUNG – M. CHAVALAS – R. AVERBECK, Bethesda, 1997, 485-486. 

 .51-49، 2022 جامعة الموصل، ،7/2 ـ.، مجمجلة آثار الرافدين ،" ق.م 18بالد يّسان إبان القرن "،إسماعيل، فاروق 84
 .236 ،األكدية الوثائق إسماعيل، 85
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بعد توقيع بوم أخطف رجال من ب بنواتهامه من تيل أ  عن نفسه حول للدفاع  86-مع أبوم يالصراع الماض
 السابقة: العداء خالل فترة ُأسروا موضًحا أن رجال أبوم، ُمعاهدة السالم بين أبوم وأندريج

“aš-šum lú-meš A-pa-a-ji˹ki˺ i-na  pa-ni-tim-ma, a-ḫi a-na ṣe-ri-ia iš-pu-ra-am, lú-meš le-

qé-šu-nu ú-sa-an-ni-iq-ma, ˹ki˺- [a-a]m [i]q-bu-ú um-[m] a-a-mi, ˹i-na˺ [nu-ku-ú] r[tim] 

ni-il-qé-šu-nu-ti, ú-la-ma-an ú-ša-re-šu-nu-ti, lú aga-ús ki-ma lú aga-˹ús˺-ti-šu, il-qé-ma 

aš-ra-n[u-u] m-ma uš-te-ṣú-šu-nu-ti, iš-tu a-na ˹u4 ?-mi˺-šu a-ḫ[i] ú-ul i-tu-ra-am-ma, [ú] 

˹a-na˺ [ṣ]e-r[i-ia] ú-ul i[š-p]u-ra-am, [ú i-na-an-na] aḫi aš-šum di-n[i]- šu, [a-na ṣe-ri]-ia 

iš-pu-ra-am-ma, [….] ú aš-šum ša-a-˹ti˺, [….]˹x x x˺ [x x], [….] ˹a˺-ḫi ša-ḫa-ra-am iṣ-ṣa-

b[a-a]t, ˹ú˺ a-[na mi-n] im ma-ti-ma la eš15-[me-m]a, [a]-ḫi i-˹te-pé˺- eš ni-it i-˹x˺[x x-n] i-

ma-a, a-ḫi ša-ḫa-ra-am iṣ-ṣa-ba-[at], i-nu-ma ṣa-bu-um i-na ka-ra-ši- [im uš-b]u, ṣa-bi it-ti 

ṣa-bi-im ša a-ḫ[i-ia Bu-ri-i]a ‹‹-x››, ú-ši-ib ú it-ti ṣ[a-b]i-im ša B[u]-ri-ia-ma, lú-meš šu-

nu-ti il-[q]ú-ú i-na-an-n[a], šum-ma a-ḫi Bu-ri-ia iq-b[é-ek-kum], um-ma-a-mi lú-me[š šu-

nu i-na] nu-ku-úr-tim, ú-ul le-qú-ú i-na sa-li-ma-tim-ma, leqú-ú a-na a-nu-um- ˹mi˺-tim, 

a-ḫi li-id-bu-ub, ni-nu i-na ṭú-˹bi˺-ni-i.” 

نحن  ’:تياأل  ا، وهم قالو احتجزوهمالرجال الذين ا كتب لي: لقد استجوبت فيما يتعلق بالرجال من أبوم، أخي سابقً ”
حتجز ن( كل من ا  يؤدوا القسم، الرجال العبيد )اآل دعهم...’خي ما يلي: أوأنا قلت لرسول  ‘ب،أثناء الحر  احتجزناهم

 . عندماحق المجندينن أحد الجنود احتجزهم كما هو إخي...أهذا ما قلته لرسول  ‘حتجزوا في وقت السالم،لم ي  
ن لو كان نهم احتجزوا هؤالء الرجال. اآلإخي بوريا، ومع قوات بوريا أقواتي ظلت مع قوات  القوات في حملة، كانت

 أن خيأخذوا في وقت السالم فمن حق أ  بل  حتجزوا في الحربهؤالء الرجال لم ي  ’خي بوريا قال لك: أ
LL 58: 5-41).).‘“يشتكي

87 
الُجنود في أسر أعدائهم حتى من المواطنين المدنيين، (: حق 1وتعكس هذه الرسالة عدة أمور:       

بنو الستعادة مواطنيه، (: ُيمكن تفسير ُمحاولة تيل أ  2واعتبارهم غنيمة ي حق لُهم التصرف بها كما يشاءون. 
ل  بين البلدين، ومع ذلك فلم ينعكس هذا السالم بأثر إيجابي على الوقائع  باعتبار ذلك انعكاًسا للسالم الذي ح 
السابقة التي حدثت خالل فترة الحرب، وهذا ُيفسر أسباب سهولة اشتعال الصراع مرة أخرى في نهاية عهد 

(: االستشهاد بطرف 3 88بنو رغم احتواء الُمعاهدات على الكثير من ُنصوص اللعنات على من يخرقها.تيل أ  
 عن نفسه. “إيال ختنو”ثالث )بوريا( لتأكيد صدق دفاع 

األسرى ناقشة تبادل فهم منها مُ ن يُ أمكن ولكن يُ  ؛سيئة الحفظة وثقتها رسالة لألسف وهناك حالة ُمماثل
 : فذكرت:ندريجأثناء الحرب مع أ ألبوم عاديةمُ  89“خادل  أ”، عندما كانت مدينة الُمحتجزين

“[x x˺˹lú-meš šu˺-nu, ˹i-na˺ ki-it-tim ˹il-qú˺-ú, ˹i˺-nu-ma uru Al-la-ḫa-daki, na-ak-ru ú 

dumu-m[eš x]˹x˺, [š] a it-ti-ka ik-ki-r[u], ˹it˺-ta-ak-˹lu˺-ú, ˹ú˺ aš-šu[m š] u-nu-ti.” 

                                                           
86 RATL, 31. 

87 RATL, 127-128. 
88 RATL, 344-345.  

Allaḫada 89  ُأندريج( في جنوب سنجار، حيث يرتبط تاريخها  كم من تل خوشي15تل هزيل على بعد أن تكون   رجحي(
 :بأندريج، عنها بالتفصيل أنظر

 VOLLEMAERE, Histoire politique, 82-84 
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عادونك. تم الذين كانوا ي   بناء من....أخاد معادية، و ل  أخذوا بشكل عادل، عندما كانت مدينة أهؤالء الرجال ”
 90“(LL 91: rev. 2-10).احتجازهم.

 :لس  الر   - ب
مما يعكس حركة الُرُسل خالل عصره، ؛ “موتّيا”من عهد سالة ر  22على تضمن أرشيف تل ليالن 

 : قائاًل  احتجاز رسوله عنا إلى موتيّ  91“نقمي أدد”من رسلة مُ رسالة  تشفك  و 
“[i]m-ḫu-˹ur-ma˺ n[a-pỉ-iš7-tam], ˹e-li˺-ia id-di um-ma [šu-ú-ma], lú-˹tur˺ ˹ša˺ it-ti lú-tur-ri-

k[a il-li-ku], [a]m-n[i]-nim iḫ-˹ta˺-li-iq, ˹ú˺ lú-˹tur˺-ka ˹šu-ú˺ wa-˹ar˺-k[a-nu-um], [n] a-pỉ-

iš7- [ta]m e-li-ia id-du-˹ú˺, [aš-š] um lš-tur [….]˹x˺ ra nu ˹x˺ [….], šum-ma a-b[i x x x m] a-

˹ru˺-ti-ia ḫa-š[ e-eḫ], a-bi li-i[š7-pu-ur-ma ….] ˹x x˺-tim, ˹li˺-ša-l[i-mu-š-ma a-na ṣe-ri]-ia.” 

. إلي   همه ت  لك بعد ذلك وج  سو ر و  ‘قد؟ ...الرسول الذي ذهب مع رسولك، لماذا ف  ’: هم لي قائالً ه الت  وقد استلم، ووج  ”
يجب أن رسل كلمات بأن )...( بنه، يجب على أبي أن ي  إأن أبقى ببي يرغب أأن فيما يتعلق بالرسول )...( لو 

 92“(LL 19: rev 1-10)..طلقوا سراحه نحويؤمنوا سالمته وي  ي  
ن كان من، و “نقمي أدد”شير الرسالة السابقة إلى اختفاء رسول أبوم الذي كان ُمصاحًبا لرسول تُ     ا 

ورسوله،  “نقمي أدد”وجهت إلى االتهام ولكن يبدو أصابع  هذا الرسول، اختفاء ُمالبساتالصعب الكشف عن 
لتبرئة نفسه،  “نقمي أدد”ت هذه الرسالة من وبالتالي ُأرسل، “نقمي أدد”موتّيا باحتجز رسول قام ومن ث م 
 .إطالق سراح رسولهوالُمطالبة ب

ت حركة الُرسل خالل عهد تيل أ بنو، وانعكس ذلك على الرسائل الُمؤرخة ن ش ط  عالوة على ذلك، فقد 
رسالة، ومن ث م تم العثور على عدد أكبر من حاالت الخطف  98من عهده في أرشيف تل ليالن، فقد استلم 

واالحتجاز خالل عهده. والجدير بالذكر أن السالم بين ممالك سنجار ومنطقة الجزيرة استمر في مطلع 
تل بري في وادي جغجغ، ) “ك خ ت”ام الُمدن الُمجاورة، كما زار مدينة ك  عهده، وانعكس في تلقيه الهدايا من حُ 

س نوكذلك  93ق.م، 1745( وعقد مع ملكها ُمعاهدة عام 1شكل  عالقات مع حلب، وتم تبادل الهدايا ت الت ح 
ز اما الُمعاهدة  “خازب تيشوب”. إال أن في نهاية عهد تيل أبنو نقض (LL23-24)والسفراء بينهما ملك ر 

 94.(LL 41: 10-24، ومن ثم تجدد الصراع مرة ُأخرى ) LT 2)السابقة التي وقعها مع موتّيا )
يمصي ”بنو مع أ  تيل الُمعاهدة التي ُعقدت بين  أما ما يتعلق بالخطف واالحتجاز، فهناك إشارة في

 : تخ  ملك ك   Jamṣi-Ḫatnȗ“ ختنو
“li-it-ta-al-l[a-ku-ma], lú-tur ỉr ˹géme?˺ a-t[a-….], ta-ri-˹x˺ i-na l[i-ib-bi ma-a-at Ḫa-na 

ka-lišu [….], [a-na(?) T]i-la-ab-[nu-ú…].” 

                                                           
90 RATL, 163. 

وربما كان شقيق أصغر للملك تيل أبنو، ويبدو أنه كان حاكًما لمدينة في وسط  ((LL 19, 83-86, 220 رسل الرسائلمُ  91
 .RATL, 36الخابور

92 RATL, 91. 

مدينة ك خ ت في ضوء ما " ،جاور بالتفصيل، راجع: جاد اهلل، عزة علىحول مدينة ك خ ت وعالقاتها السياسية مع الُمدن المُ  93
 .126-71، 2022، 2ع.، 23 مجـ.، حاد العام لآلثاريين العربمجلة االت، "صوص ماري وتل ليالنتعكسه نُ 

94 RATL, 100.  
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(LT 4: col. 1: 5)..“...بنوأَ .إلى تيل ..عتقله..إبالد خانا في داخل ..ة...مَ أَ  ،خادم ،ليظلوا يذهبون رسول”
95 

ات األخرى أن هذا النص ُيشير إلى ضرورة عاهدالمُ لألسف النص مجزأ، ولكن ُيمكن أن ُيفهم من سياق 
 .LT 1: col.5:5-20; 2 col. 4:45-50 col)االلتزام بتسليم المخطوفين، واحتجاز الهاربين  ،حرية حركة الُرُسل

5: 5-23).. 
بنو، وما نصت عليه ُبنود الُمعاهدات من تجريم الخطف وعلى الر غم من حالة السالم خالل عهد تيل أ  

ضد  بنو وثقت عدد من حاالت الخطف واالحتجازوضرورة تسليم الُمحتجزين، إال أن ُمراسالت عهد تيل أ  
 :قائالً  تجزينحله المُ سُ راح رُ سطالق إو ببنأ  ل يفيها ت طالبحلب حمورابي ملك رسالة من  تلج  س  الُرُسل. فقد 

“[ša-ni-tam aš-šum l]ú-meš ỉr-di-ia, [š]a ˹i˺-n[a (uru) A-mu] –ur-sá-ak-kiki, [ṣa]-ab-tu 

˹šu˺- pu-ur-ma, [ỉ]r-di-ia li-wa[-aš-š]] e-ru, [w] a-ar-ka-as-˹sú˺-nu, pu-ru-ús.” 

، ر س ليرسل كلمتك ليطلقوا سراح أ 96وم،احتجازهم في أمورسك  لي الذين تم س  أمر ثان حول الرجال الذين هم ر  ”
(LL 23: 16-20)..“فحص قضيتهمإ

97 
تابعة لمملكة أبوم، ووفًقا لألعراف الدبلوماسية التي كانت  “ومأمورسكّ ”ويتضح من هذه الرسالة أن مدينة 

ناطق نفوذهم، ال سيما إذا أو م ،شكلة تحدث في نطاق مملكتهمأي مُ منع قع على عاتقهم و سائدة؛ أن الملوك 
 عاهدات سالفة الذكر.نود المُ وكذلك تطبيًقا لبُ  98ما تعلق األمر بالمبعوثين الدبلوماسيين أو القوافل التجارية.

 ن:ون مدنيمواطنو -جـ
تعرض لها  حاالت خطف واحتجازليالن رسائل والوثائق اإلدارية في أرشيف تل العدد من  تلج  س  

 مكن عرضهم كما يلي:يُ ، المواطنين المدنيين
 :حرارن أمواطنو -

رسالة من في سياق ولى الحاالت أُ  وثقتف حاالت الخطف واالحتجاز للمواطنين األحرار، تتكرر 
 وجبل سنجار 99“رميالن”و “الردّ ”بين وديان  الواقعةأن مدينته  فيها دأك   موتّيالالتابع   Mašum“مماشو ”

، جارا عن الوضع في منطقة جبال سنخبر موتيّ وأ -ا وحلفاءهلموتيّ  همةستراتيجية مُ إوهي منطقة  -(1)شكل
مخايين و النُ من  ان المدينةلسك   واحتجازهمواختطافهم  (أي نهر دجلة) عبر النهر  Ḫabbātum“اطومالخب  ”وعودة 

 : Šepallu“لوشبا” و رداو ملك ك “ددأر شتمأ” ا وساعدة من موتيّ مُ ال مماشو  وطلب ،خرينآو 
“i-na ma-at egir kur-I dumu-meš uru-˹ḫá˺-meš, lu-ú Nu-ma-ḫu-um lu-ú ma-am-ma-an, ša wa-

aš-bu ka-la-ma ir-ṭú-pu ṣú-ub-bu-tam.”  

                                                           
 .279 ،األكدية الوثائق إسماعيل، 95

Amursakkum 96
، وُيمكن من خالل شواهد تل ليالن ي منذ عهد الملك شمشي أدد األولصوص مار مدينة ذكرت مراًرا في نُ : 

 .FM 5, 115, n.3 :لمناقشة، راجعأنها تقع في شمال غرب ليالن، للمزيد من ابالترجيح 

97 RATL, 95. 

98 BADAMCHI, Old Babylonian International Law, 28ff. 
 : روافد نهر الخابور، راجع من واديان  99

DECKERS, K., & RIEHL, S.: «Resource Exploitation of the Upper Khabur Basin (Ne Syria) During the 3rd 

Millennium BC», Paléorient 34(2), 2008, 173. 
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ي أيين أو اخمو ن  الكانوا من أدن، سواء أبناء الم   حتجازا يف (اطومأي الخب  ) افي بالد الواقعة خلف الجبال، بدأو ”
 100“(LL18: 6-8).قيم هناكشخص ي  

رتزقة عملوا لصالح حلف أندريج، وقد ند مُ اطوم كجُ ستخدام عناصر الخب  ا رسائل تل ليالن إلى ارتأش
ناشدات من مُ وثقت عدد من الرسائل  هناكم تكررت غاراتهم على المناطق التابعة ألبوم وحلفائها، ومن ث  

 حتجاز من أجل الفديةاو  مال خطفاطوم لما يرتكبونه من أعتصدي لهؤالء الخب  لل ادن للملك موتيّ ام المُ ك  حُ 
 .(بنوأفي عدد من حاالت ترجع إلى عهد تيل  سيتم تناولها)

 إيالنصور”وكان حاكًما لـ  ،الملك تيل أبنو هيأخبعد  كم أبومالذي سيتولى ح  ) “يكون أشر” من رسالة لتج  وس  
“Ilān-ṣurā  رة يرجع األمر في هذه المحالة جديدة لالحتجاز، و  إلى موتّيا (1جنوب غرب تل ليالن، شكل

 مالذين ت 101“اؤميك”ثنين من رجال طالق سراح اا إ “يكون أشر” طلبحيث ، واجتماعية ألسباب اقتصادية
 :عندما كانوا في رحلة عمل إلى أبوم Šurnat 102“شورنات”احتجازهم في 

“2 dumu-meš Ka-ú-miki, aš-ra-nu-˹um˺ ˹a˺[-na] ˹ṣi-bu˺- [ti] –šu-nu, il-li-ku, 1 lú e-li Ke-el-

lu-ga-a-il, lú Šu-ur-na-atki, 3 gỉn kú-babbar i-šu, ˹ú˺ ša-nu-um lú,  kú-babbar ter-ḫa-at mỉ 

aš-ša-˹ti-šu˺, a-na Iz-zu-un-ni, lú na-gi-ra-nimki, a-na na-da-nim na-š, lú-meš i-na Šu-ur-

na-˹at˺
ki
, ik-šu-du-ma ik-ta-lu-šu-nu-ti, i-na-an-na wa-ar-ka-at, lú-meš šu-nu-ti pu-ru-ús-ma, 

wu-úš-še-er-šu-nu-ti, la-a ta-ka-al-la-/am, [d]umu-meš Ka-ú-˹mi
ki
˺, la-a iḫ-ḫa-ab-ba-lu”.  

من الفضة على كلوجايا من  شيقل 3 هل األول كان لالرج   .أعمال خاصة من أجلذهب اثنان من رجال كاؤمي ”
الرجالن تم القبض عليهما  103زوني من ناجيرانوم.أـ ضة من أجل مهر عروسته لل الثاني كان يحمل فشورنات. الرج  

طالق سراحهما. ال تحتجزهم، ال تسمح ا  في شورنات، واحتجزوا هناك. يجب عليك فحص حالة هذين الرجلين، و 
(LL 13: 4-21)..“بإساءة معاملة رجلي كاؤمي

104 
ل األول حالة الرجُ  ن الترجيح بأنمكولكن يُ  ،احتجازهمار إلى أسباب شيُ  غم من أن النص لمعلى الر  

 بأمورتعلقة على أمور مُ  لخالفهمال الثاني ، والرجُ بينهم جاريةعامالت تُ مُ  ءأثنا ُمشكلة دوثحُ رجع إلى ت
طالق سراح راسلة سيدهم في أبوم والتوسط إلمُ سمح لهم دن كان يُ ام المُ ك  الحظته أن حُ مكن مُ . وما يُ سريةأُ 
طالبة باحتجاز من يرتكب بل والمُ  ،مواطنيهمعاملة مُ وعدم السماح بإساءة  ،قوقهمطالبة برد حُ مُ وال ،حتجزيهممُ 

ا إلى موتيّ  Kanisānu 105“كانيسانو”من رسالة ورد في ويتضح ذلك بشكل جلي مما . همخالفة ضدأي مُ 

                                                           
100

 RATL, 89.
 

 Ka’umi 101  ُكم جنوب غرب ليالن،20رب من مدينة إيالنصور على بعد بالقُ   هاأن رجحيُ صوص أخرى، ذكر في نُ مدينة لم ت 

.84-26, 83 ,RATL 

 
 
 ا، أنظر:كم أخيه موتيّ كم تيل أبنو خالل فترة حُ كم شرقي تل ليالن، وكانت تخضع لحُ 35قلعة تل الهادي على بعد 102

 EIDEM, J.: «Tell Qal'at al Hādi Again», NABU, 1988, 9.
 

103
 Nagirānum  ُ83.صوص أخرى، وُيمكن تحديد موقعها بأنها تقع بين شورنات وكاؤمي ذكر في نُ مدينة لم ت ,RATL 

104 RATL, 83. 

 
وظف كبير صوص ماري مُ وُتوثق نُ ، LL15-16, 51, 82, 178 رسل الرسائلوهو مُ  في أرشيف ليالن، ذكرحاكم مدينة لم تُ 105

  ARM 28: 111 ,RATL ;34.:ثلث الخابور، ربما أصبح ملكها، أنظرفي منطقة مُ ، Ašlakkâ اا لمدينة أشالك  بنفس االسم حاكمً 



 ) 45 -1 (|العز أبو النادي الدين محي                                    امليالد قبل( 1728-1762) ليالن تل أرشيف خالل من واالحتجاز الخطف
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دفع الفدية في كانيسانو ل مدينةروب من لهُ على اجبر أُ الذي  “أخو -أيا” شخص ُيدعى طالبه بفحص حالة
ال يتم احتجازهŠeḫnā شخنا  :كعقوبة ضده ، وا 

“lú-lum IḪa-zi-ip-ši-mi-˹gi˺, ỉr é an-ni-i-im, i-nu-ma IZa-za-ri iṣ-ba-˹tu˺, lú šu-ú ip-la-aḫ-

ma, a-na uru Šu-ut-ta-an-nimki it-ta-la-ak, IA-ia-a-ḫu i-na uru še-eḫ-na-aki, i-mu-ur-šu-ma 

kú-babbar ip-[ṭ] e4-ri-šu, ú-ša-aš-qỉ-ú, [li-di-in ú]- la-šu-ma, [lú ša-a-ti a] - ṣa-ab-ba-at”.  
ل هذا الرج   Zazari هو خادم هذا البيت؛ عند رفع دعوى ضد زازاري Ḫazip-Šimigi خازب شيميجي لالرج  ”

ه من الفضة. أنا ودفع زازاري فديت زازاري( في شخنا،أيا أخو رأه ) Šuttannum .106ومان  ت  خاف وهرب إلى ش  
أخو للمثول أمام العرش هنا، ولكن هو ورسالته موجودان هناك. يجب عليك فحص قضيته، ويجب  -دعوت أيا

 107.“(LL 16: 5-20)لإذا لم يحدث فسوف احتجز هذا الرج  إعادة فضة الفدية التي أخذها، 
ملك أندريج   Burija“ابوري”( من الملك LL42-45ثقت عدد من الرسائل )و وخالل عهد الملك تيل أبنو 

ل  بعد حالة السالم الذي إلى تيل أبنو  التابعة  “يموت بعل”خطف رجال من قبيلة حاالت المملكتين، بين  ح 
 ُمقيمكان و  بعل،يموت  الُمنتمي إلى قبيلة Aja-abum“م أيا أبو ” شخص ُيدعى بوريا كيف أن ىرو ألندريج، ف
وعددهم  ،“بعليموت ” بني قبيلتهبخطف واحتجاز رجال ، قام “ار  زُ ”مدينة في  108(Ḫābirumكهارب )

 وطالب 109،“مرصادإي” في “كسباتوم”حتجزيه إلى ولكنه أخذ مُ  “ار  زُ ”إلى ثمانية، وبعد خطفهم لم يأخذهم 
يمصي ” تخ  ك   أنه كتب بخصوص نفس القضية إلى ملك ا إلىأيضً  بوريا وأشاراعتراضه، بنو من تيل أ  بوريا 
 قائاًل: 110“،شبالو”لى ا  و  “ختنو

“A-ia-a-bu dumu Ia-mu-ut-ba-limki, i-na u[ru Z]u-úr-raki lú ḫa-bi-ru-tam ú-ši-ib, iš-tu s[a-

l]i-mu i-na bi-ri-˹it˺ ma-tim it-ta-aš-k[a-nu], pa-ni lú-me[š sá] –ar-r[a] -˹ri˺ iṣ-ba-at-ma, ˹ú 

lú˺-meš [dumu-meš I] a- ˹mu-ut-ba-limki˺ ˹il˺-qé, [i] ḫ-bu-ut ˹ú˺ a-na uru Zu-úr-ra ˹ki˺, ˹a-

na e˺-re-bi-im ú-ul id-di-nu-šu-ma, [a-n] a uru Ka-ás-pa-tim ša ma-at I-da-ma-ra-aṣ, [ú-

še-t] i-qú-šu-nu-ti iš-tu ˹uru˺ Ka-ás-pa-timki, 2 lú-meš i-na li-ib-bi-šu-nu in-na-bi-tu-nim, 

lú-meš šu-nu-ti ú-lu-ú a-na ma-at I-da-ma-ra-aṣ, ú-lu-ú a-na ma-at uru Šu-bat-den-lilki, 

ú-lu-ma a-na uru Ka-ḫa-atki ú-še-ti-qú-šu-nu-ti, a-na ṣe-er IŠe-pa-al-lu, ……, ú a-na uru 

Ka-ḫa-atki, áš-ta-pa-ar, dumu-meš Ia-mu-ut-ba-lim ỉr-meš-ka, i-na ma-ti-ka a-na kú-babbar 

la ú-pa-ṭá‹‹x››-ru-šu-nu-ti, a-nu-um-ma mu-de lú-meš šu-nu-ti, aṭ-ṭar-da-ak-kum šum-ma 

lú-meš šu-nu, aš-ra-nu-um it-ta-an-ma-ru ṣa-ba-as-sú-˹nu-ti˺, ku-sa-aš-šu-nu-ti-ma a-na 

qa-at wa-bi-il ṭup-pi-ia an-ni-im, a-na ṣe-ri-ia šu-re-eš-šu-nu-ti, i-na ma-tim ka-li-ša lú-

                                                           

106 Šuttannum 135 ,.،مملكة أبوم، وتقع غرب ليالن دنمُ  أحدAltbabylonische ,SMAILIHamīdīya 3; 117; -Tall al  

107 RATL, 86. 

108 CAD 6 (Ḫ), 9; AHW (1), 304.  
109

 Ida-Maraṣ : ُدن مثلشملت عدد من المُ و  ،ثلث الخابور بين وادي جغجغ والخابورهي منطقة غرب مُ و الوعرة عني البالد ت: 
 راجع:تلخيوم، وأشنكوم، وأشالكا، و  إيالنصور، أوركيش )تل موزان(

 GUICHARD, M.: «Political Space–Local Political Structures in Northern Syria: The Case of the Country of 

Ida-Maras», In The Eighteenth Century BC. Constituent, Confederate, and Conquered Space: The Emergence of 

the Mittani State, edited by CANCIK-KIRSCHBAUM, E., BRISCH, N., EIDEM, J., Berlin, 2014, 147. 
لملك اسمه غير  (LL175-176) إلى أشتمر أدد (LL 166)،إلى تيل أبنو(LL87-88) و إلى موّتيا (LL10-11) رسل الرسائلمُ  110

 RATL, 36 ارة أو كارانا، أنظر:محفوظ، وتقع مملكته في جنوب وادي الخابور، وُيرجح آيدم أنه كان ملك لقطّ 
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meš sá-ar-ra-ru, ša i-le-eq-qú-ú a-bi ma-an-ni-im ub-ba-al, e-la-a nu-ku-úr-tam-ma i-na bi-

ri-it ma-tim i-ša-ak-˹ka˺/-n, lú-meš šu-nu-ti uz-zi-iz-ma a-na qa-tim, la it-ta-aṣ-ṣú […..] ˹x 

x˺, ša-nu-tum i-ša-[…..]”.  
بالبالد، هو تولى قيادة خارجين  ل  ، بعد السالم الذي حَ ار  في ز   (بيرواخ)ل هارب كرج   بعلأيا أبو من يموت يعيش ”

ا، ولكن أخذهم نحو كسباتوم في ر  لى ز  إ، ولم يسمح بإدخالهم بعلعن القانون، وبدأ في خطف رجال من بالد يموت 
ت بَ الد ش  بالد إيدامرص. اثنان من هؤالء الرجال هربوا من كسباتوم. هذان الرجلين هربوا إما لبالد إيدامرص أو إلى ب

لى مدينة كَ و أنا كتبت إلى شبالو،  بعلأبناء يموت عن ت. خَ إنليل، أو إلى مدينة كَ  هم خدمك،  بعلت. أبناء يموت خَ ا 
يفتدوا بالفضة في مدينتك. لذا أنا أرسلت لك من يعرف هؤالء الرجال، فإذا ما شاهدوا هؤالء الرجال  نال يجب أ
حامل هذه الرسالة. في جميع أنحاء البالد، من يدعم الخارجين عن رسلهم مع أقبض عليهم، وقيدهم، و إهناك، 

ال أشعل العداوة في البالد؟ ضع هؤالء الرجال تحت المراقبة، ويجب غير الذي يريد أن ي   ،القانون الذين يخطفون
 111.(LL 42:3-33).“يهربوا

وأرسل حولها إلى كل  “بوريا”(: أن هذه القضية شغلت الملك 1ُتشير هذه الرسالة إلى خمسة أمور: 
(: قد تم ذلك خالل فترة السالم؛ وبالتالي سمحت له 2(. رانااك جاوريين له )أبوم وك خ ت، وقّطارة/الملوك المُ 

(: اإلشارة إلى منع بيع 3 112ُبنود ُمعاهدة السالم الُملزمة بمنع الخطف، وتسليم الخارجين عن القانون.
عن الخارجين عن القانون في المناطق النائية بين الُمدن الرئيسة قد (: عدم السيطرة 4األحرار ُمقابل الفدية. 

(: هناك 5عاهدات سالم، وذلك لحدوث سوء فهم وأخطاء متبادلة. ُيؤدي إلى الصراع بين البالد التي بينهم مُ 
 .ار  مدينة زُ بعض الُمدن النائية التي تقوم بإيواء عدد من الخارجين عن القانون مثل 

ذكر قضية خطف الثمانية رجال من يموت بعل،  (LL 43)الرسالة سبق ذكره؛ فتواصل عطًفا على ما 
احتجزوهم في منطقة في الجبال التابعة لملك أبوم، لذلك تعهد تيل “ مأيا أبو ”حيث يتضح أن الخاطفين بقيادة 

قبض على باليأس من ال هُشعور إلى تيل أبنو بأسلوب عكس  “بوريا”بنو بالقبض عليهم، ومع ذلك كتب أ  
 الخاطفين، قائاًل:

“aš-šum dumu-meš Ia-mu-ut-balimki ša i-na kur-i, iḫ-bu-tu-šu-nu-ti aš-pu-ra-ak-kum-ma, a-

na pa-an lú-tur-ia te-zi-iz, dEn-zu be-el Ia-mu-ut-ba-lim ú dNé-iri11-gal, lugal Ḫu-ub-ša-

limki, gi-mi-il-li l ú-meš šu-nu-ti ú-ta-ar, iš-tu-ma lú-meš šu-nu-ti ú lú-meš ḫa-bi-ta-ni, la 

ta-aṣ-ba-tu ḫa-na-ap lú-meš šu-nu-ti, e-li ḫa-bi-ta-ni-šu-nu li-il-ik, k[i-m] a ḫa-al-qú-ma iḫ-

ta-al-qú, ˹mi-nam˺ ni-pu-us-sú-nu-ti”. 
)معبود سين بحق ’قسمت(: في الجبال، وأنت وقفت أمام خادمي )وأ اطفو الذين خ   بعل أنا كتبت لك عن رجال يموت”

مت لم تقبض على أولئك ما د  ‘ رجع هؤالء الرجال!أنا سوف أ   113خبشالوم، معبودرجال ي، ونبعليموت  معبود القمر(

                                                           
111 RATL, 111. 

112 LT 1: col. 5:5-20; 2 col. 4:45-50 col. 5: 5-23; see RATL 362; 381-382. 
113

 Ḫubšalum :مدينة معروفة من نصوص ماري (ARMT 26/2, 414, 508; 27, 177)  والتي توضح أنها كانت عبارة عن
رتبط بالوديان الُممتدة جنوب واحة جنوب أندريج، وكانت تُضم معبد للمعبود نيرجال )معبود العالم السفلي في بالد الرافدين، ومُ 

 (..FM 5, 238; VOLLEMAERE, Histoire politique, 107-108 جار(، راجع:سن
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مكننا أن نهم اختفوا منذ فترة طويلة، ماذا ي  ا أل الرجال وخاطفيهم، دع جريمة خطف هؤالء الرجال على خاطفيهم، ونظرً 
(LL 43: rev.6-15). “نفعل لهم؟

114 
، “يموت بعل”أن هناك معلومات جديدة حول قضية المخطوفين من أبناء  (LL 44) الرسالةويتضح من 

م   بصيغة حملت أسهم  “بنوأل يت” مرة أخرى “بوريا”تتعلق ببيعهم ُمقابل الفضة من قبل خاطفيهم، لذا ال 
 :ن قائالً حد المخطوفيألخ أ ووه “إيلي إشوخ”المدعو  إليهرسل أرد فعل، ف ألنه لم يتخذ أي االتهام،

“aš-šum lú-meš mu-ḫa-ab-bi-ti sá-na-qi-im, 1-šu 2-šu aš-pu-ra-ak-kum-ma, ˹lú-meš˺ šu-nu-

ti ú-ul ta-ṣa-ab-ba-a[t], [an-n]a-a ša dumu-meš Ia-mu-ut-ba-lim, ú-ḫa-ab-ba-tu-ma, aš-ra-

nu-um a-na kú-babbar it-ta-na-ad-di-nu, i-na-an-na I˹i-li-e-šu-uh˺ wa-˹bi-il ṭup-pỉ˺-ia an-ni-

i-im, qa-du-um lú-m[eš aḫ-ḫi-šu], ˹iḫ-bu-tu-šu˺-m[a], a-na lú ˹dam-gár a˺-n[a kú-babbar, it-

ta-ad-n[u-…….], a-nu-um-ma aD ˹x˺ […..], lú dam-gár l[i?-….], lú ˹dam-gár˺, […..], lú 

ḫa-bi-ta-˹an-šu˺ [….], a-na ṣe-ri-˹ia˺ šu-r [e-eš-šu-nu-ti], ú a-ḫu-šu ša it-ti-š [u iḫ-bu-tu], i-

na é Ta-ke-e i-ba-aš-ši, a-ḫa-šu wu-uš-še-ra-am, ú-la-šu-ma lú-meš sá-ar-ra-ru šu-[n]u, i-na 

qa-bi-ka-ma it-ta-na-al-la-ku, šu-up-ra-am-ma lu i-di”. 
ن ال يزال هؤالء الرجال اطفين، ولكن أنت لم تقبض عليهم. اآلمرة، ومرتين للبحث عن الرجال الخ كأنا كتبت ل”

ا إلى جنب مع أخوته قابل الفضة، اآلن إيلي إشوخ حامل رسالتي هذه. جنبً هناك م   بعلعوا أبناء يموت يالخاطفين يب
وأخوه الذي  ،أنت)؟(يجب...المشترى...المشترى..خاطفيه دعهم يحضرون إلي   وبالتالي قابل الفضة...خطفوه ثم بيع م  

لطة أم يتجولون طف معه موجود في بيت تاكي أطلق سراح أخيه! من ناحية أخرى أهؤالء الرجال خارجون على الس  خ  
 115.(LL 44: 4-25) “كي أعرف! ي  تب إلكا لتعليماتك الخاصة. أوفقً 

يتم إرسال  (: إذا تم بيع بعض األحرار في بلد ما؛ كان1أمرين:  األخيرة ُيمكن أن تعكس هذه الرسالة
أحد أخوتهم أو من يعرفونهم إلى ملك البلد التي تمت فيها عملية البيع وُمطالبته باستعادتهم، فبيع األحرار 

فتدوا بالفضة في ي   نهم خدمك، ال يجب أ بعلأبناء يموت ”كان أمًرا مجرًما، كما يتضح من قول بوريا: 
تهام  (: يبدو أن هذه القضية كانت2.(LL 42: 20-21) “مدينتك  “بوريا”بالتقاعس، بل اتهمه  “تيل أ بنو”سبًبا الا

 .“تيل أ بنو”يعملوا لصالح كانوا بشكل مباشر أن الخارجين عن القانون 
كان في أبوم،  “مأيا أبو ”أن   علم بنو بأنهأإلى تيل  ة أخرىفي رسال “بوريا”يؤكد ذلك االتهام ما ذكره  

 ولكن يبدو أن ذلك لم يحدث: 116حضارهل رساله إلرسأعتقاله، و بابنو أ  تيل  يقوم توقع أنو 
“aš-šum A-ia-a-bi-im ša i-na pa-ni-tim, 8 lú-meš i-na kur-I iḫ-bu-tu, IKa-bai-la-ri-im ú Ú-

qa-dam, aš-šum lú ša-a-tu a-na ṣe-er a-[ḫi-i]a, aṭ-ru-dam i-na-na-an-na ki-m[a] lú šu-ú, aš-

ra!-nu-um wa-aš-bu a-wa-as-sú, ˹ik˺-šu-dam sá-ar-rum ša i-ḫa-aba-tu, ˹a-na˺ ma-an-nim 

ub-ba-al ki-[…..], [x x]˹x˺ ID ˹X X˺ […..], [an]-˹na-nu-um a˺- […..], a-nu-um-ma lú-tur-

meš-i[a], aṭ-ṭar-dam lú šu-ú, i-na qa-tim la uṣ-ṣỉ, a-ḫi-li-iṣ-ba-as‹‹sú››-sú, ˹li-ik˺-sa-a [s-sú]-

ma, a-na qa-at lú-tur- [m]eš-ia, a-ḫi [l] i-ša-re-eš-šu”. 

                                                           
114 RATL, 114. 

115 RATL, 116. 

116 RATL, 116. 
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ل، خي حول هذا الرج  رسلت كابي لريم وأقادم ألأرجال في الجبال، أنا  يةالذي خطف في السابق ثمان مأيا أبو  ـفيما يتعلق ب”
رسل أانا  ل خارج عن القانون يختطف.. هنا...ها. أنه رج  (أي في أبوم) ل بأنه يقيم هناكهذا الرج   راآلن وصل لي خب

(LL 45: 4-8; rev: 1-5)..“ليس  ال يهرب، فليقبض عليه أخي، ويقيده، وليسلمه أخي لر  ألي؛ هذا الرجل يجب س  ر  
(117) 

حرص   تعكس إنها  إال، “مأيا أبو ”وعلى الر غم من أن الوثائق لم ُتشر إلى حسم القضية بالقبض على 
م، ال سيما أن خطف األحرار كان ُيمثل جريمة لم ملك أندريج الشديد في حماية مواطنيه، وتتبع قضاياه

 118يقبلها الُمجتمع في منطقة بالد النهرين.
 الضوء على شكواه من احتجاز مواطنيه، فكتب له “بنوتيل أ  ”إلى  “يمصي ختنو”وألقت عدد من رسائل 

 :قائاًل  وطالبه بفحص قضيته ،أبوم مدينة الة فيسحامل الر أخو عن احتجاز 
“a-˹na˺ Ti-la-ab-nu-ú, qỉ-bỉ-ma, ˹um-ma˺ Ia-am-ṣỉ-iḫa-at-nu-ú, a-ḫu-ka-a-˹ma˺, a-ḫu-˹šu˺ 

ša wa-bi-il, ṭup-pỉ-ia an-ni-im, a-na mi-nim aš-ra-nu-um, a-bu-ul-lam ka-l[e], be-el a-wa-

ti-šu, an-na-nu-um waši-ib, ṭú-ur-da-aš-šu-ma, di-in-šu-lu-di-in”  

حتجز في المدينة هناك؟ صاحب ول يمص ختنو أخوك: لماذا أخو حامل رسالتي هذه م  هكذا يق ؛بنوأَ  إلى تيل”
 119“(LL 72: 1-12 ).وسأصدر حكمه ،قيم هنا! أرسله إليالدعوة م  

 :120(المسئول في أبوم)  Šupramشبرام منزلعن احتجاز سيدتين من  بينما كتب له في رسالة أخرى
“1 munus a˺-ḫa-at lú wa-bi-il, [ṭup]-˹pỉ-ia˺ an-ni-im, [ú 1 munus š]a i-n[a] é I˹Šu˺-up-ra-

am, [a-n]a ˹pu-ḫa˺-tim ˹ka?-sá?˺-e-et, [wa-aš-še]- ˹ra?-am?˺ it-ti [a]-ḫit-ti-ša, ˹a-na na-an-

mu-ri-im˺, [x] ˹x˺-li-ik-ma, [x x x]-šu-ši, [iš-t]u é IŠu-up-ra-am, ˹at-ta˺ a-n[a] é-kál-[lim], 

tu-še-ri-ib-ši-˹na-ti, munus-meš ši-na-ti wa-aš-še-ra-am, la ta-ka-al-la, ú ta-zi-im-˹tum˺, e-

li-ia la ˹ib-ba-aš-ši, an-na-a, ˹lú x-en?˺-ni, ˹ša i-na x˺”. 
برام، لقد ذهبت فقط ش   منزلحتجزت من أجل المبادلة في خت حامل هذه الرسالة، والمرأة التي ا  أطلق سراح أ”
طلق سراح هؤالء النساء، ال تحتجزهم أبرام إلى القصر. ش   منزلمن  مادخلتهأاحتجزوا هنا. و  انهمكل، و أهلهاقابلة م  ل

 121“ (LL 73: 5-21 )..حتى ال تكون هناك شكوى علي  
أن ُشبرام كان مسئواًل عن تتبع تحركات الخب اطوم، ومن الراجح أنه  (LL 147:5-9)يتضح من الرسالة 

 ك خ ت للُمبادلة مع ُأخرى من أبوم، وذلك خالل فترة الصراع بين البلدين. قام باحتجاز هذه السيدة من
في رسالتين إلى  Eluḫut122“إُلُخت ”ملك  Šukrim-Teššup“شكرم تشوب ”فضاًل عن ذلك؛ أشار 

 :فيها تيل أبنو، إلى قيامه بخطف واحتجاز بعض مواطني أبوم، ففي الرسالة األولى قال

                                                           
117 RATL, 117.  

سليم، أحمد  ر، أو طفل؛قوبة اإلعدام على من يقوم بخطف رجل حُ من قانون حمورابي عُ  24-22، 14 وادأوجبت الم 118
، القانون في العراق القديم ،؛ سليمان، عامر282، 2011رفة الجامعية، اإلسكندرية، دار المع، حضارة العراق القديم ،أمين

 ؛231، 1987بغداد، 
 WESTBROOK, R.: «Slave and Master in Ancient Near Eastern Law», 70 Chi.-Kent L. Rev. 1631, 1995, 1642. 
119 RATL, 142. 

 RATL, 300أنظر:  LL 169-170 لستلم الرسائومُ ، LL 147-148 رسل الرسائلهو مُ  120
121

 RATL, 143.
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“[ú aš-šum l[ú-meš ša ta-aš-[p] u-[r] a/-[a]m, [ú-ul ú-w] a-še-ra-aš-šu-nu-ti-[ma], ˹ú˺ i[q-

b] u um-ma-mi I˹Til˺-ab!-˹nu-ú˺, a-na E-lu-ḫu-utki [l]u-le-em-ma, a-di te-le-em-ma a-na-ku 

ú at-ta, ni-in-na-ma-ru ni-iš dingir-meš, i-na bi-ri-ni ni-za-ka-ru-ma, da-mu-ut-tum i-na 

[b] i-ri-ni iš-ša-ka-na, lú-meš ú-ul ú-˹wa-ša˺-ar”. 

ن أنا يجب أ’بنو: أَ ولكن هم يقولون: يقول تيل  طلق سراحهم بعدأ  نا لم أ ،عنهم لي  إفيما يتعلق بالرجال الذين كتبت ”
طلق سراح أ  لن ففيما بيننا، وتوثق رابطة الدم بيننا،  مس، وحتى تأتي، ونتقابل ونؤدي الق‘تخ  ل  إ ىلإ أذهب

 123“ (LL 89: 27-35)..رجالال
شكرم ”وربما استخدم  124في الخروج لزيارة أي بلد مجاور، -كعادة الملوك -بنو دائم الترددكان تيل أ   

 قضية هؤالء الُمحتجزين كورقة ضغط إلتمام هذا اللقاء، وعقد ُمعاهدة سالم بينهما. “تشوب
 تبادل “شكرم تشوب”ك وثقت رسالة ُأخرى من وعلى ما يبدو أنه ساد السالم بينهما، وتبادال الُرُسل، لذل

شتمر أ ”أن ُيرسل إلىبنو تيل أ   ، كما اقترح علىبنوأ  تيل  إلىطالق سراحهم إب همالتز امخطوفين، و الرجال ال
 : قائاًل  لُيخبره بهذه التطورات ملك كوردا، “ددأ

“ṭup-pa-ka ša tu-š [a-bi-lam] eš-me, aš-šum lú-tur ša tu-wa-aš-še-ra-am!, ma-di-iš aḫ-du, 

i-na-an-na a-nu-u[m-ma],….aš-šum lú-meš an-nu-ut-ti-in ša-pa-ra-am ú-˹ul e˺-le-I, i-na-

an-na lú še-ti, ú-ta-aš-še-er, a-ḫi dumu ši-ip-ri-šu, a-na ṣe-er Aš-ta‹-mar›-dim, [li-iṭ-ru-ud-

ma], ˹ú˺ a-wa-ti-šu, ˹a˺-ḫi-li-iš-me”. 

طلقت سراح هؤالء أن .اآل..الي فرحت كثيرً  أرسلته، فيا يخص رسولك الذي لي  إرسلتها أ ك التيمعت لرسالتتاس”
 125“ (LL 90: 4-6, 12-22 )..خي لكلماتهأشتمر ادد، وليسمع ألي إخي رسوله أالرجال. ليرسل 

لت رسالة ُمجزأة  ل والُمرس ل إليه –كما س ج  من مواطني حالة احتجاز عدد  -لألسف مفقود أسماء الُمرسا
 بنو، وأشارت أيًضا إلى العالقات بين أبوم وحلب خالل فترة العداء السابقة:إلى عهد تيل أ   تعودأبوم، 

                                                                                                                                                                                           
قدم هذا شكرم تيشوب ملك مدينة ُأُلخت والتي تقع شمال وادي الخابور، وكان لها نفوذ كبير في منطقة طور عابدين، ويُ  122

 12م كر هذا الملك في نصوص ماري من العاسرات بين أرشيف ماري وتل ليالن، حيث ذُ تفرد الستمرارية األُ الملك نموذج مُ 
دوره العدائي ضد أبوم، عن تلك المملكة  LL 89-91 هم في المنطقة، ويتضح من رسائلهكم زمري ليم، وكان له دور مُ من حُ 

 بالتفصيل راجع:

 JACQUET, A.: «Eluhut, un royaume du Haut Pays. Une exploitation des données textuelles paléo-

babyloniennes de la base higeomes», in: Entre les Fleuves – II. D'Aššur à Mari et au-delà, edited by N. 

ZIEGLER & E. CANCIK-KIRSCHBAUM, BBVO 24, Gladbeck, 2014, 109-144. 
123 RATL, 161. 

دعى أتباعه يُ ت بعد أن كان ُمتردد، فقد كان حذًرا من الخروج خارج أبوم، ال سيما بعد أن حذره أحد خ  بنو مدينة ك  زار تيل أ   124
أثناء  ، وربما كان خائًفا من تمرد أو هجوم على مملكته(LL 128: 17-18)ت خ  من الذهاب إلى ك   Baḫdi lim“ خدي ليمبّ ”

يذهب ما كان فدائًما  ؛تعددةستويات مُ ، لعبت على مُ “لعبة قوة”، أو كعادة الملوك في ذلك العصر بإستخدام الزيارة كـ غيابه
، حول ة الحدوثنادر  تساويين في المكانةالملوك المُ  لقاءات تلتأكيد الوالء. لذلك كان في المكانة على منهالتابع إلى الملك األ

 :ُيمكن الرجوعذلك 
 SASSON, J.: «It Is for this Reason that I Have Not Come down to My Lord...” Visit Obligations and Vassal 

Pretexts in the Mari Archives», RA 107/1, 2013, 126. 
125 RATL, 162. 
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“[aš]-šum ni-˹ši Mu˺-t[i-ia….], wa-š-šu-ri-i[m t] a-aš-p[u-ra-am, mi-im-ma ni-šu ši-na i-

n[ a ma-ti-ia], ˹ú˺-ul i-ba-aš-še-[e], [i-n] u-ma IMu-ti-ia [….], IBi-in4-dam-mu k[a-li-ši-na], 

an-na-ma-a-tim i[t-ra-am-ma] ”. 

..ال يوجد أي من هؤالء الناس في بالدي. .يا.حتجزين )سيدات( تابعين لموت  طالق سراح م  إنت كتبت لي بخصوص أ”
(LL 180:4-10)..“مو إلى بالدهايا...أعادهم كلهم بن دعندما موت  

126 
من ُمرسلها إطالق سراح ُمحتجزين من مواطني أبوم، ولكنه أك د على أنهم  أوضحت هذه الرسالة أنه ُطلب
نما احتجزهم  وأرسلهم إلى حلب.  -المندوب الرئيس لحمورابي الحلبي في المنطقة- “بن داّمو”ليسوا في بلده، وا 

أشارت الرسالة إلى وبالتالي  127دور نشط دبلوماسًيا وعسكرًيا أثناء فترة العداء السابقة. “بن داّمو”فقد كان لـ
ل  في المنطقة إال أنه كان ال يزال بعض مواطني أبوم  تلك األحداث، وعلى الر غم من السالم الذي ح 

 ُمحتجزين في حلب حتى عهد تيل أ بنو.
 األخرى عدد من حاالت الخطف هناكإن أعمال الخطف واالحتجاز بين الممالك الُمختلفة لم تتوقف، بل 

 حالة بنو تناولتإلى تيل أ   Mašum128“ ماشوم”رسالة من تابعة لمملكة أبوم، ففي حدثت بين الُمدن ال
 :لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذه الحالة سف الرسالة غير واضحةلألو  ،مخطوفين

“aš-šum a-wa-tim a-i-tim, it-ti-ia ze-nu-ta[m] ti-šu, ú lú-tur-ri [ta-aš]-pu-ra-am, [ma?]-

gal a-na ˹x x x˺ [….-ma], [….-ma], [ú-u]l id-di-nu ˹x˺ [….], [x x] ˹x˺ aš-šum ḫa-b[i-ta-…], 

[i-na…-a] B-Buki [….], [….] ˹x˺ ia-ti, [….] kú-babbar ma-ḫar d[utu…], [….]-nu-š[u-nu]-

ti, ˹ú˺ ḫa-bi-ta-nu-tam-ma ˹x˺-[….], i-na An-da-ri-igki wa-š[i-ib]”. 

عدت رسولي لي؟.. كثير...لم يأخذوا...ال الخاطف...في مدينة... الفضة أمام ي سبب جعلك تغضب مني، فأأل”
 129“(LL 78: 7-18).‘ .ندريجأقيم في شمش...وحالة الخطف... م  
اسم ( إلى سيده في أبوم )حاكم أحد الم دن التابعة ألبوم) Warad-Ištar“ورد عشتار”كما وثقت رسالة أرسلها 

، وال يوجد تفاصيل حول هذه (LL153:12-14)شيقل من الفضة  11الغة حول الفدية الب (الملك غير مذكور
 :LL 172)تناولت اإلشارة إلى فدية إلطالق سراح سيدة “ورد عشتار”رسالة ُمرسلة إلى  هناكالحالة، إال أن 

 وال يوجد أي تفاصيل حول خاطفيها. 130.(1-5
لألسف  – (LL 186-188)يالن أرشيف تل لمن وثائق ثالث ة إلى كل ما سبق؛ فقد أشارت باإلضاف

 إلثنين من الُمتراسلين لم ُيذكر اسمهما، حاالت احتجاز لبعض المواطنين. -جًدا ُمجزأة
 

                                                           
126 RATL, 254. 

127
 Bin-Dammu  ُرسل الرسائلم LL26-27 ،كما ورد ذكره في الرسائل LL23, 122, 125, 180 ، قامته في عن دوره وتحركات وا 

 RATL, 17.:مكن الرجوع إلىأبوم يُ 
 

دودية مدينة حُ ُيمكن إنها كانت  LL 18 نصعب تحديدها، ولكن يتضح ممن الحاكم مدينة ، LL 77-81 رسل الرسائلهو مُ  128
 RATL, 35 جنوب شرق أبوم، أنظر:

129 RATL, 148. 

 .31إسماعيل، الفدية،  130



 ) 45 -1 (|العز أبو النادي الدين محي                                    امليالد قبل( 1728-1762) ليالن تل أرشيف خالل من واالحتجاز الخطف

26 
 

ل  -  Ḫajjātum :وجماعات الخي اتوم  ḫallatumالبدو الر عاة الر ح 
 Ḫajjātum“الخّياتوم ”أشارت عدد من الرسائل إلى خطف واحتجاز عدد من أفراد جماعات ُأطلق عليها 

لة إلى (LL 33)من أماكن ُمختلفة من أجل الحصول على الفدية؛ فوثق كاتب الرسالة  أنه بنو تيل أ   الُمرس 
 ولألسف لم ُيذكر من قام بخطفها: 131،اتومالخيّ  منحضار سيدة لين إلرجُ أرسل 

“aš-šu munus-meš ni-ši ḫa-a-ia-tim, ša i-na pa-ni-tim IZi-im-ri-dim, aš-pu-ra-ak-kum-ma, 

a-an-nam ta-pu-lu-šu, i-na-an-na”. 
في السابق من أجلها، وأجبته  ،رسلت زمري أدد إليكالتي أَ  ،اتومفيما يتعلق بالسيدة من جماعة الخي  ”

 132“.(LL 33: 4-8).بالموافقة
بنو كانوا بنو، أن بعض هؤالء الخّياتوم التابعين لـ تيل أ  ألخيه تيل أ   “يكون أشر”ووثقت رسالة من  

 :133التي كان يحكمها يكون أشر “إيالنصور”جزون في مدينة ُمحت
“i-na pa-ni tim, aš-šum ḫa-a-ia-tim, wu-úš-š-ri-im, ta-aš-pur-am, a-na-ku ḫa-a-ia-at-ka, ša i-

na qa-ti-ia, ˹ib˺-ba-šu-ú ú-ta-aš-še-er, iš-tu ˹a-na˺-ku ú-wa-aš-še-ru, ˹na-ṭú! ki˺ -ma at-ta, kú-

babbar ip-ṭe4-ri, tu-uš-ta-re-e[m], iš-tu a-na ku-ú,ḫa-a-ia-at-ka, ú-ta-aš-še-ru, ú la wa-ta-ar, 

at-ta, kú-babbar [i]p-ṭe4-ri-im, te-er-ṭú-up na-da-nam, a-na-ku an-na-nu-um ú at-ta, a-nu-

um-ma-nu-um wu-úš-še-er”. 

الذين كانوا موجودين  ،قت سراح الخي اتوم التابعين لكسابًقا، كتبت إلي  بخصوص إطالق سراح الخي اتوم. لقد أطل”
في قبضتي. طالما أنني أطلقت سراحهم؛ فيجب أن تكون قد أرسلت لي فضة الفدية. وطالما أنني أطلقت الخي اتوم 

تابع دفع فضة الفدية. أنا هنا، وأنت هناك، يجب أن ن طلق سراح التابعين لك، فليس عليك أكثر من أن ت  
 134.“ (LL 59: 5-24)الخي اتوم

 بنو:إلى تيل أ   Aja-abu 135“أيا أبو ”وتكرر احتجاز الخّياتوم، فوثقت رسالة من 
“aš-šum lú-meš šu-nu-ti [….], [ša l]ú É-a-ma-lik ki-  [….], [a-na ṣ] e-ri-ia il-l[i-kam-ma], 

[lú-meš] šu-nu-ti [….], [….] ˹x bi˺, […], …,[x] ˹x ki-ma˺ lú ḫa-ia-ti [….], [i-na] ˹x˺ [x] ˹x 

x x˺ [….], [….]-dam ḫa-ia-ti wu-ú [š-še-er (…)]”. 

، هؤالء الرجال... رجال الخي اتوم التابعين ” ل )تابع( أيا مالك.... جاء إلي  فيما يتعلق بهؤالء الرجال.... الذين؟ الرج 
 136“ (LL 99: 19-25).لي... أطلق سراح الخي اتوم التابعين لي...

؟ ُيمكن القول بأنهم وفًقا لما ورد في الرسائل السابقة، وكذلك في اتومالخي  من هؤالء نطقي هنا السؤال الم
ات ُمرتحلة ينتقلون من تسمية دالة على جماع إنهم 137“،اماز  ر  ”الُمعاهدة الثانية بين موتّيا وخازب تشوب ملك 

                                                           
131 RATL, 86. 

132 RATL, 103. 

133 RATL, 83-84. 

134 RATL, 103.
 

 بعض في اسمه ورد وكذلك LL93-102 الرسائل رسلأ   ،جغجغ وادي من رببالقُ  أو أبوم غرب في تقع التي شونا مدينة ملك هو 135

 RATL, 27. أبوم لملوك تابع كان أنه الرسائل هذه ظهروتُ  اإلدارية، الوثائق

136 RATL, 103. 

 ,RATL: أنظر، (TL 2 col. 4:37) اتوم، ولألسف النص غير واضح لمعرفة تفاصيل حولهمعاهدة إلى الخيّ ُتشير تلك المُ  137

.381 
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، وكانوا هدًفا ّياتوم التابعين لهاالخمنطقة لكل كان  هويبدو أنمكان إلى آخر، ويتبعون لملوك المنطقة، 
بعد دفع  من الخّياتوم التابعين لهم فراداألطالق سراح ُمحتماًل للخاطفين باستمرار، وطالب الملوك االلتزام بإ

إلى تفسير غريب عنهم، حيث وصفهم  STRECKفي حين ذهب  138في حالة تعرضهم للخطف. ،الفدية
ُيخالف وصفهم بالرجال في  إنهيتفق معه الباحث، حيث  ال ما وهو 139بأنهم مجموعات من الحيوانات،

 140 (TL 2 col. 4:37; LL 99: 19-25).تل ليالنأرشيف ُنصوص 
وفًقا لنص الُمعاهدة الثانية في أرشيف -أبوم مملكة ولتفسير أكثر إيضاًحا للخّياتوم يجب اإلشارة إلى أن 

سواء في  الرسائلكما وصفت  141ة الُرّحل من البدو.كان الُمدن الُمستقرين والُرعات شك لت من سُ  -تل ليالن
المناطق إلى ا موسميً  حيث أنهم كانوا ُيهاجرون هؤالء الُرعاة بأنهم دائمي الترحال، أرشيف ماري أو تل ليالن

يحدث وأحياًنا  مع جيرانها، في اتصال دائمأبوم أدت هجرتهم الموسمية إلى جعل وقد  142.عون فيهاالتي ير  
، بل كانت السبب الرئيسي ألغلب الصراعات بين ممالك ُمثلث مع الممالك البعيدة لمراعيمشاكل حول ا

لذلك سعى ملوك أبوم لتنظيم ُحقوق الر عي بُحرية في أبوم وخارجها، سواء أكان األمر يتعلق  ،الخابور
الخّياتوم كأحد الُرعاة  وهنا يأتي 143بُقطعان الملك الشخصية، أو ما تمتلكه الدولة بقبائلها البدوية الُمختلفة،

الرسالتين  فأشارتالبدو الُمرتحلة التابعين لملوك المنطقة، وهؤالء الُرعاة كانوا دائمي البحث عن مراعي، 
بالقرب من وادي جغجغ  “شونا”في إيدامرص و “إيالنصور”إلى مدينة  (LL 59:5-22; 99:19-25)السابقتين 
، وعلى الرغم من القمحبعد حصاد  للرعيطعانهم قُ البدو ب(، وهي منطقة خصبة كان يأتي إليها 1)شكل 

حالة النزاع في بتزاز تنظيم العالقات بين البدو الُرعاة والمزارعين في هذه المنطقة، لكنهم كانوا ُمعرضين لال
 145موا بتوزيع ُقطعانهم في مراعي األعداء.اقإذا ما بل تعرضوا للقتل واالحتجاز،  144،دنام المُ ك  حُ بين 
تم استخدام هؤالء الُرعاة كورقة ضغط بين الممالك الُمتحاربة؛ فأثناء الصراع بين أبوم وأندريج،  كما 

رسالة إلى موتّيا حذره من  146(؛مسئول في شخنا)  Kuzuzzuعندما هاجم بوريا مدينة كوردا، أرسل كوزوّزو

                                                           
138 DURAND, J. M.: «Documents pour l'histoire du royaume de Haute-Mesopotamie (I). Villes fantomes de 

Syrie et autres lieux», Mari 5, 1987, 171; RATL, 103; CAD H, 1F. 

139 STRECK, M. P.: «Das amurritische Onomastikon der altbabylonischen Zeit», AOAT 271/1 , 2000, 96. 

140 RATL, 103, 381. 

ل عاة البدو الُرح  والرُ  ،ان المدينةك  سُ  :اما بوضوح إلى هذين العنصرينز  موّتيا وخزاب تيشوب ملك ر  عاهدة بين المُ  أشارت 141
  RATL, 383.: أنظر، )TL 2 col 5: 35-37( الموسمين

142 LL138:21 c.f. RATL, 214; DURAND, J.-M., Documents épistolaires du palais de Mari: Tome II (LAPO 17). 

Paris: Les Éditions du CERF, 1998, 515. 

لت 143  ارة إلى موتّيا، بأنه أرسل أربعة آالف شاة لتوزيعها على مراعي ، من شبالو ملك كارانا أو قطّ (LL 10: 6-20) الرسالة س ج 
بأن  ةً صراح وطلبشار إليها، شبالو بعدم إبعاد ماشيته عن المراعي المُ  وطالبأبوم األربعة )شونا، نوالي، أزمخول، أوربان(، 

  RATL, 79. :مملكة أبوم، أنظرلُسكان  التابعة ماشيةالرية مثل عاة التابعين له، وأن تنقل ماشيته بحُ ال يزعجوا الرُ 

144 GUICHARD, Political Space–Local, 155. 

هاجمتهم قام شبالو بمُ ، من شبالو إلى موتّيا بأن العدو نشر قطعان المواشي في مراعي أبوم، ف(LL 11: 3-16) الرسالة ذكرت 145
  RATL, 81. أخرين: 50راعي، وأسر  60رجل، فقتل منهم  60برفقة 

146 VOLLEMAERE, Histoire politique, 544-545.  
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إذا خرجوا في  ،(ḫallatumل )وصفهم بالجماعات الُرح   “الخّياتوم” هذا الهجوم والخطر الذي قد يتعرض له
 ، قائاًل:حصنة أثناء أوقات التهديددن المُ المُ  داخل مإيواؤهب رحالتهم الموسمية، وطالب

“IBu-ri-ia ma-a!-tam, a-di Kur-daki iš-ḫi-iṭ, ú ṣa-bu-um ḫa-ab-ba-t[um], a-na A-li-la-nimki 

˹i˺-[ru-bu(?)], ú u4-ma-am an-[ni-am], a-na Ra-za-˹maki˺ [i-t]i-q[ú] IAš-ta-mar-˹dim˺, a-na 

Ka-sa-pa-˹aki˺ it-ta-la-ak, ú ˹ke-em iq-bu-nim˺, IB[u-ri-i]a a-na Ra-za-˹maki˺, i-il-‹lik›-ma 

ka-bi-it‹-ta›-šu, i-zi-ib-ma a-na šá-ba ma-tim, i-ša-aḫ-ḫi-iṭ, be-lỉ ḫal-la-tam, ú mi-i[m-m]a 

la ú-wa-a[š]]/- ša-a[r].” 

، اليوم عبرت )شمال شرق سنجار(  Alilānumيا هاجم البالد حتى كوردا، وقوات الخب اطوم دخلت؟ أليالنومبور ”
، وقيل: بوريا ذهب إلى َرَزاما، وترك قواته الثقيلة، وسوف Kasapā(147)نحو َرَزاما، وأشتمر أدد ذهب إلى كسابا 

 148(.LL138:8-22)“.كان بالخروج ايً أ وأل، ح  سيدي ال يسمح لجماعات الر   ي هاجم ع مق البالد، ليت
ويتضح مما سبق أن هؤالء الخّياتوم )الُرح ل( كانوا ُمعرضين إلى جريمة الخطف الُمشار إليها في الرسائل 

 السابقة من أعداء ملوكهم، أو ربما من الخب اطوم الوارد ذكرهم في الرسالة السابقة.
حالة خطف تعر ض إليها ُرعاة تابعين لمملكة  هناكح ل، وفي سياق ُمحاوالت الملوك لحماية الُرعاة الرُ 

( من يمصي ختنو ملك ك خ ت إلى تيل LL 64(، فذكرت الرسالة )LL 64, 66-67ك خ ت، وثقتها ثالث رسائل)
 Nilibšinnum“نيليب شّنوم”بنو، قيام رجال من مدينة ُزر ا بخطف ُرعاة من مدينة أ  

أحد أهم م دن مملكة ) 
 :149(1 ، شكلَكَخت

“i-nu-ma i-na Ka-ḫa-atki tu-úš-bu, aš-šum lú-meš Ne-li-ib-ši-na-ji, ša lú Zu-úr-ra-

a‹‹eras.››-ju, i[l] –qú-šu-nu-ti ki-a-am ta-aq-bi, u[m-m]a at-ta-ma áš-˹x˺[….],….., a-na qa-

a[t….],lu-ud-di-in-šu-nu-t[i-ma], a-na ṣe-eri-ka lii-ir- [d]u- [nim], an-ni-tam ta-aq-bé-em, 

i-na-an-na a-nu-um-ma lú-tur-ri, ú Mi-il-ki-ia aṭ- ˹ṭar˺-da-kum, lú-meš ša ta-ašḫa-ru, ú 

lú-meš ḫa-bi-ta-ni, qa-du-um ni-ši-šu-nu, a-na qa-at IMi-il-ki-ia, ú lú-tur-ia i-di-in šu-nu-

ti-ma, a-na ṣe-ri-ia li-ir-du-ni-iš-šu-nu-/ti-[m] a, a-na pu-ḫa-at”. 

وم الذين تم خطفهم من رجال فيما يتعلق بالرجال نيليب شن  ” :يلي كماأنت قلت لي  150ت،خَ قيم في كَ عندما كنت ت  ”
ليك ملكيا ورسولي. سلم إرسل أنا ذا أ ن هانت قلته لي. اآلأهذا ما  “ليكإسلمهم نا سلمتهم... وسوف ي  أ ....ا،ر  ز  

 151“(LL 64:5-28 )..ملكيا ورسلي، ودعهم يعودوا لي ـمع اتباعهم، لالرجال الذين احتجزتهم والخاطفين 
لتحرير عدد من  “ملكيا”رجل ُيدعى رسل حيث أُ  ؛الحالة السابقةتفصياًل حول  ((LL 66رسالة وُتعطي ال

في كانت ضمن الُمحتجزين  “ملكيا” ختأ هؤالء الُرعاة الُمحتجزين، ودفع فديتهم، وتُبين الرسالة أيًضا أن
 :أبوم قصر

“˹a-na Ti˺-la-a[b-nu-ú qỉ-bỉ-ma], um-ma Ia-am-ṣỉ-ḫ[a-at-nu-ú a-ḫu-ka-ama], a-nu-um-ma 
IMi-il-ki-i[a ỉr-di], aṭ-ṭar-da-ak-[kum], i-ša-ri-iš a-pu-ul-šu mỉ a-[ḫa-sú], wa-aš-še-er pa-

                                                           
 أنظر: كوردا، مدينة على باشرمُ  بشكل تعتمد وكانت حيالي، تل مع طابقتهامُ  ُيمكن سنجار، جنوب في مدينة 147

 VOLLEMAERE, Histoire politique, 84, 87-88. 

148 RATL, 215. 

149 KESSLER, K.: «Nilabšinu und der altorientalische Name des Tell Brak», SMEA 24, 1984, 21-31. 

  RATL 203: راجع، (LL 128: 17-18) سالةر ت بعد أن كان ُمتردد، كما أوضحت الخ  زار تيل أبنو مدينة ك   150

151 RATL, 135. 
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na-nu-um t[u-…..], a-ḫu-ša še-ba ỉ-ba ú si[g-ba], iz-bi-il-il-ši-im i-na-an-na, a-na é-kál-lim 

tu-uš-te-r[i-ib-ši, šum-ma taqa-ab-bi u[m-ma-ami], a-na kú-babbar pu-uṭ-ṭe4-[er-ši], li-pa-

aṭe4-[er-ši], ú-la-šu-ma p[u]-ḫa-a[s-sa], wa-aš-še-er la t[a-ka-al-la], [š] a-ni-tam lú-meš mu-

u[t-….], re-ši-ka […..], lú-sipa-m[eš….], il-˹qú˺-ú-ma [a-na kú-babbar], it-ta-ad-[di-nu-šu-

nu-ti], li-wa-[aš-še-ru-nim], ú-la-šu-m[a…..], ḫa-bi-ta-a[n-šu-nu…..], mi-nu-tam […..], 

a-na qa-at IM[il-il-ki-ia], i-di-in-ma lú-t[ur-meš], aḫ-ḫi-šu li-p[a-aṭ-ṭe4-er].” 

رسلت خادمي ملكيا إليك، حقق طلبه بعدل، أطلق أنا أختنو أخوك: ها  بنو قل ما يلي، هكذا يقول يمصيأَ إلى تيل ”
ن أدخلتها إلى القصر. إذا سراح أخته! سابًقا أنت...وأخوها أحضر مؤنتها من الشعير والزيت والصوف )ولكنك( اآل

ال فأرسل تعويضها ال تتأخرإعليك أن تفتديها بالفضة، ف” تقل له ما يلي: ر ثان الرجال أم .“سمح له بفدائها، وا 
 ـال...خاطفيهم...أعط مبلغ...لا  هؤالء الرجال و  إلىسرهم...ليرسلوا أعاة من...تم الجوالون)؟( على مسئوليتك..الر  

 152 (LL 66:1-26)..“خوتهإل الذين كانوا س  ملكيا ودعه يفتدى الر  
احتجزوا قة، بل أنهم بنو بنفس الحادثة السابنظيره تيل أ    (LL 67)في حين ُيذّكر يمصى ختنو في الرسالة

 :153(ربما رج ل ذي مكانة في َكَخت) “زمري عشتار”دى راعي لشخًصا جديًدا كان يعمل 
“i-du-um mi-nu-um ša e-li, dumu-meš ma-ti-ia a-na ku-us-sỉ-šu-nu, qa-at-ku ta aš-ku-nu, 

i-na pa-ni-tim lú sipa-meš, Nili-ibši-na-ji, lú-meš ỉr-du-ka, il-qú-šu‹-nu›-ti-ma, a-na uru 

Zu-úr-raki, a-na kú-babbar it-ta-ad-di-nu-šu-nu-ti-ma, a-na kú-babbar ú-pa-aṭ-ṭá-ru-šu-

nu-ti, i-na-an-na ap-pu-na-ma, lú sipa ša IZi-im-ri-eš4-tár, i-na a-bu-ul-lim am-mi-nim ik-

lu-šu, lú sipa-šu li-wa-aš-še-ru, [l]a i-ka-al-lu-šu.” 

وم، وتم عاة من نيليب شن  خطفوا ر   ةعار  الامك د  ا خ  لطة لتضع أبناء بلدي في األغالل؟ سابقً برر توليتم الس  ي م  بأ”
ا من زمري عشتار ا احتجزوا راعيً ذا هم أيضً ان، بالفعل لمقابل الفضة. اآلو تم فديتهم م  أا، ر  بيعهم بالفضة في ز  
 154“(LL 67: 5-19).. يحتجزوهالو سراح راعيه،  طلقواداخل المدينة، دعهم ي  

ل الخاضعين لهم في كل  ويتضح مما سبق الحرص الشديد من الملوك على حماية وتأمين الُرعاة الُرح 
البالد التي سيحلوا بها، والحرص على إطالق سراحهم إذا تعرضوا لالحتجاز، حتى ولو كلفهم ذلك دفع 

 فديتهم.
 :العبيد  -

الوثيقة  تكشفف(، 1إلى عهد موتّيا )جدول تعود للعبيد احتجازحاالت  عدد من الوثائق اإلدارية لتج  س  
 “أكاب تشخيˮل فدية رجُ دفع  توثقفي أبوم، حيث  wakil kārῑجاري األشوري دور الوكيل التُ عن ( 257)

 الذي تأسس فيشوري األkārum  ل عن المركز التجاريئو المس  Warad Aššur“ورد آشورˮالتابع لمنزل 
صوص بعض المعلومات النُ قدم تُ و أن هذا المركز اشترك في عمليات شراء العبيد المخطوفين، فويبد 155،أبوم

                                                           
152 RATL, 137-138. 

153 RATL, 139. 

154 RATL, 138. 

ت إنليل/ شخنا خدمت كمحطة توقف لآلشوريين في طريقهم إلى كانيش في كابادوكيا، صوص ماري أن ُشب  نُ  أوضحت155 
  أنظر:

EIDEM, J.: «An Old Assyrian Treaty from Tell Leilan», In Marchands, Diplomates et empereurs. Etudes Garelli 

edited by CHARPIN. D. and JOANNÈS, F., Paris, 1991, 192.  
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 LT 5))-156و بنتيل أ  األشورية مع عاهدة قبل وقت قصير من إبرام المُ  -هذا المركزالمحدودة حول أنشطة 
ستلمهم او  ى القصرإل “ورد آشور” منزل تم نقلهم من عبًدا 22مجموعة من ( إلى أن 394شير ) الوثيقة فتُ 
ختلف في وقت الحق، قام أقاربهم من مُ و أحد كبار اإلداريين في القصر الملكي في أبوم،  “منوم بلطي إيل”

 روفظُ ال” على هذه الحالة قائاًل: EIDEM آيدم قعل  و البلدات الصغيرة في أبوم بفدية بعض هؤالء العبيد. 
ان أبوم تم القبض عليهم في ك  رجح أن العبيد كانوا من سُ ليست واضحة، ولكن من المُ  لعملية الخطفالدقيقة 

 157“.دنبين المُ  تنقلار اآلشوريين أثناء الج  من قبل التُ  تهمغارات أجنبية، وبعد ذلك تم فدي
في نهاية ا موتيّ التى وقعها عاهدة مُ النود توثيق أحد بُ سبب فسر إن تكرار حاالت الخطف واالحتجاز تُ 

 :وتسليمهم للمحاكمة ارتكبيهعاقبة مُ ومُ  ،لمنع وتجريم مثل هذه الوقائع اماز  لك ر  م “خازب تشوب”مع  هعهد
“˹ša˺ munus-meš ˹ḫa˺-ab-lam ḫa-bil-il-tam, ša ma-a-[a]t A-pỉ-imki, ša da[m]-gár ú ṣa-bu-

um a-ḫi-tu, a-n[a] li-ib-bi ma-a-ti-ia, ú[š] e-et-te-qú ḫa-ab-ta-ku i-ša-sú-ú, lú ḫa-bi-ta-an-

šu lu-ú a-ka- [al-lu-ú], [q] a-du ḫa-bi-ta-ni-šu [a-na di-nim], a-na ma-ḫa-ar Mu-ti-[ia], 

dumu Ḫa-lu-[u]n-pi-mu l[ugal m]a-a-at [A-pỉ-imki], lu-ú ú-ša-ar-r[ u-šu-nu-ti], l[a] a-k[ 

a-a] l-lu-ú, di-in dumu-meš [ma-a-a]t ˹A˺-[pỉ-i]mki, ki-ma di-in l[ú (…) ma-ti]-ia, lu-ú ú-

še-eš-š [e-ru], i-na di-nim la ú-š[a?-…..], a-na qa-at be-e[l] ˹a˺- [wa-ti-šu], la ˹a˺-ma-ḫa-

r[u….], di-na-am ki-na-am [ša dutu lu-ú] a-di-[nu]”. 

إلى بالد  فيةخ  أحد  قابل الفضة، لن أنقلن أبيع أحد م  حركة أحد، ل قيدطلق سراحهم، لن أحتجز أحد، لن أسأ  ”
، من بالد أبوم ،ةو حاول أحدهم العبور بنساء مظلومل، خفي أحداعي المساكين، ولن أ  خرى، لن أقول أنه من أتبأ  

ختطف، أو ال ساعدة(: أني م  ا للم  نادون )طلبً ، إلى داخل بالدي وسواء أكانوا ي  و من قوات أجنبيةأا رً اج  سواء أكان ت  
ا بن خالن بي مو ة للمثول أمام موتي  ممع الخاطف إلى المحك ...قل الخاطفنادون، لن أدعه يعبر بهم، سأعتي  

 158.“(LT 2 col. 5: 5-23).ملك أبوم
األطراف  تلزمنود أيا تضمنت بُ قدت خالل عهد موتّ التي عُ  عاهدةصوص المُ ومما سبق يتضح أن نُ 

طني اخر بتحرير مو اآل لزمت الطرفأ  و  159ساعدة الخاطفين،مُ أو  ،حتجاز أي شخصابعدم  عليها وقعةالمُ 
رسالهم مع خ  و  ،الطرف األول  .لُمحاكمتهم اطفهم إلى ملك بالد األشخاص المخطوفينا 

 بالتحديد اطومقيام عناصر الخب   من أرشيف تل ليالن وثائق ثالث تذكر بنو، وخالل عهد الملك تيل أ  
إلى  “يكون أشر” رسالة من هالتسج :الوثيقة األولى. في مواطنين وبيعهم كعبيدعدد من الحتجاز بخطف وا

 امترينّ ” دعىيُ  لشخص اطومللخب   دفع فدية Ḫubizzam“ خوبيّزام”دعى ل يُ رجُ فيها بأن  قالبنو أ   تل
“Tarinnam الماأ” مدينة من “Alamā ( 1شكل)  ُشراءه من الخب اطوم، وبعد من الفضة لقيش 13 ـقدر بت 

                                                           
156 EIDEM, An Old Assyrian Treaty from Tell Leilan, 185-207; RATL, 417-427. 
157 EIDEM, J.: «Old Assyrian Trade in Northern Syria: The Evidence from Tell Leilan», In Anatolia and the 

Jazira during the Old Assyrian Period, edited by DERCKSEN, J. G., PIHANS 111, 2008, 34-35. 
 .252 ،األكدية الوثائق إسماعيل،158 
 كما والخطف، سلحالمُ  السطو ضد متلكاتهمومُ  األشخاص حماية إلى اإلشارة العصر هذا خالل عاهداتالمُ  أغلب تضمنت159 

 :أنظر عاهداتالمُ  هذه عن عوائق، دون التنقل ريةحُ  أقرت

 EIDEM, An Old Assyrian treaty from Tell Leilan, 185-207; GÜNBATTI, C.: «Two Treaty Texts Found at 

Kültepe», In Assyria and Beyond. Studies Larsen, edited by DERCKSEN, 2004, 249-268; DONBAZ, V.: «An Old 

Assyrian Treaty from Kültepe», JCS 57, 2005, 63-68. 
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أشارت إليها رسالة  :الوثيقة الثانيةا بينم 160.(LL 60: 5-20) “خوبيّزام”من  بو هر بال ، قامطالق سراحها  و 
قابل اطوم مُ ها من الخب  بنا  و  ةافتدى سيد ذكر أن حامل الرسالة، بنولى تيل أ  ت إخ  ملك ك   “يمصي ختنو”من 
 ا إلى حامل الرسالةتسليمهمب وطالب “أالما”إلى مدينة  ابعد تحررهم اهرب امولكنهُ  ،من الفضة شيقل 17

(LL 62: 5-15).161  رسل حامل أخبره بأنه أبنو، من يمصي ختنو إلى تيل أ  رسالة  :الوثيقة الثالثةلت ج  س  و
 162.(LL 65: 5-20)اطوممن الخب   ئهطالبة برجل هرب بعد فداالته للمُ رس

ومما ساعد على نمو فكرة هروب العبيد ، ئهفتدى بعد فداالمُ  العبدالحظته هنا تكرار هروب مكن مُ ما يُ 
لطة المركزية الُمهيمنة على كل المناطق، فقد وجد العبيد ملًجا لهم في الممالك لسياسية، وغياب السُ الفوضى ا

األمر الذي  163رغمهم ملوكها على العودة إلى أسيادهم.تنافسة، التي قد يجد الهارب فيها مالًذا دون أن يُ المُ 
 عاهدات والقوانينالمُ  من اكبيرً  احيزً  قضية هروب العبيدلذلك شغلت استدعى من الملوك االهتمام بالقضية، 

  164لف الثاني قبل الميالد.راسالت الدولية على مدار األوالمُ 
 كانوا ُتج ار (LL 62, 65)وكذلك حاملي الرسائل  (LL 60)المذكور في  “امخوبيزّ ” وُيمكن القول بأن

ا للرقيق بالمعنى الدقيق في هذا ارً ج  ال سيما لم يكن هناك تُ  -شراء جميع السلع بما فيهم الرقيقتجولين لمُ 
وفين من قبل الخب اطوم وغيرهم من الخارجين عن القانون، ووفًقا لما قاموا بشراء هؤالء المخط 165-العصر

 166روب بشراءهم ) أي دفع فديتهم(.هًما في فك أسرى الحُ ار دوًرا مُ ج  فقد كان للتُ  ،كان سائًدا في ذلك العصر
وقد حرص الملوك على  167متيازات في ذلك لتسهيل عمليات الفداء.العديد من اال ارج  نح هؤالء التُ وقد مُ 

خاطبة الملوك لمُ  رسائل السابقة؛التبت من أجله الذي كُ  السبب الرئيسكان ذلك هو وبالتالي  ،قوقهمحماية حُ 
ذكر ما ك، حتفاظ بعبدهفي اال حتى ال يضيع حق الذي دفع الفديةالتي وقعت على أرضهم عملية الشراء، 

 يمصي ختنو: 
“i-na-an-n[ a lú šu]- ˹ú˺, it-ta-b[ i-it at-t]a, qỉ-bỉ-ma [ú] ỉr-sú, li-te-er-ru-šum lú be-el kú-

babbar”.  
 168.(LL 65: 13-20)“ظلم صاحب الفضة، فال ي  عيدوا له عبدهل هرب. أعط األمر كي ي  ن هذا الرج  اآل”

                                                           
160 RATL, 130. 

161 RATL, 132. 

162 RATL, 136. 

العبودية في " ،روب العبيد خالل العصر البابلي القديم، ُيمكن الرجوع إلى: المشعل، أحمد حسينن شواهد هُ علمزيد ل 163
 .175-166، 2018جامعة دمشق،  /رسالة دكتوراه، "ق.م 1595 -2000العصر البابلي القديم 

 ،راسالت الدولية بالتفصيل راجع: أبو العز، محي الدين الناديوالمُ  حول قضية تسليم الهاربين، في القوانين والمعاهدات 164
 .19-10، 2016، 24 ع.، مجلة المؤرخ العربي، "الهروب والنفي في سوريا خالل األلف الثاني ق.م"

165 MENDELSOHN, S.: Slavery in the Ancient Near East, New York, 1978, 4. 

 .139 ،1986، دمشق، 24-23 ع.، مجلة دراسات تاريخية، "العصر البابلي القديمالتاجر ونشاطاته في " ،مرعي، عيد166 
167 MENDELSOHN, Slavery, 4. 
168 RATL, 136.  
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رتكابها أعمال السطو اة بجتمعي خالل هذه المرحلا للسلم المُ اطوم تهديدً لت عناصر الخب  على كل حال مث  
 169والخطف.

أحد خدم  حتجازالإلى حالة جديدة  بنوإلى تيل أ  تنو خيمصي من  رسالة أشارتعالوة على ما سبق؛ 
حاالت ؤدي إليها التي قد تُ  الخالفاتحول بين الملوك طبيعة التعامل هذه الرسالة  وتعكس، القصور
رساله  طالق سراح نفسإلبنو وبوريا أ  من تيل زدوج طلب مُ على  تنوخيمصي رد ف؛ االحتجاز الشخص وا 
 :، قائاًل لكليهما

“aš-šum IIa-sỉ-it-na-a-bu, ta-aš-pu-ra-am um-ma at-ta-ma, lú šu-ú ú-um-ša-a-tu at-ta-ma, 

ta-qỉ-šša-aš-šu, um-ma at-ta-ma, lú šu-ú lu qỉ-iš-ta-ka, ú i-na-an-na am-mi-nim, te-er-ri-

ỉs-sú, ú aš-šum lú ša-a-tu, IBu-ri-ia iš-ta-na-ap-pa-ra-/am, um-ma lú šu-ú ỉr, i-na-an-na 

ak-la-šum, ú-wa-aš-ša-ra-ak-kum-ma, IBu-ri-ia i-na-az-zi-iq, a-na Bu-˹ri˺-ia, ú-wa-aš-ša-

ar-šu-ma, at-ta ta-na-az-zi-iq, [a] š-šum ki-la-al-lu-ku-nu, la ta-na-az-zi-qá, lú šu-ú it-ti-ia 

li-ib-ba-ši”. 
هذا ما كتبته  ‘.جب أن تحضره ليل من أحرار بلدي يهذا الرج  ’ما يلي:  Jaῑtna-abuأبو أنت كتبت لي عن يستنا”

ل يظل ا هذا الرج  فلماذا تطلبه اآلن؟ أيضً  “هذا الرجل هدية لك”: ياه قائاًل إعطيتني أل أنت نفسك ولكن هذا الرج   ،لي
نت أطلقت سراحه لك بوريا سيغضب، ولو سلمته لبوريا أ، لو “هن احتجز ل عبد! اآلهذا الرج  ”: بوريا يكتب لي قائالً 

(LL 63: 5-27)..“فضل بقاءه معي!ل من األال تغضبا، هذا الرج  أجل أستغضب، ومن 
170 

 من د تم اإلشارة إليه بأنهالمحليين، فق كان من مواطني أبوم“ أبو يستنا”مكن تفسير هذه الحالة أن يُ 
umšarḫum  ُوفيما داخل القصور بخدمة الملك أو الملكةا دائمً مرتبطة فئة وهي  “الخدم”ترجم بـ والتي ت ،
 ، وكانينيدن فأصبحوا حضر الذين استقروا في المُ  رى الفقراءان القُ ك  من سُ  -في األصل-كانوا يبدو أنهم 
كان “ يستنا أبو”ويبدو أن  171،يل والدائنين مما جعلهم يفرونحتملون لضعف المحاصضحايا مُ  كثير منهم

أن هرب منها عائًدا  ثوما لب ؛رحل من أبوم إلى أندريجف ،وربما أثقل كاهله الديونفرًدا من هؤالء الضحايا، 
ا في أندريج وفًقا إلدعاء بوريا، وبعد عودته إلى أبوم دخل في إلى موطنه األصلي، ربما ألنه أصبح عبدً 

ت، وعندما علم خ  كهدية لملك ك   “يستنا أبو” منحب ليقوم تيل أبنو umšarḫumة الملك كعادة فئته من خدم
ا بإعادته بنو باألمر طالب هو أيضً أ  . وعندما علم تيل باعتباره هارب ت طالب باحتجازهخ  بوريا بوجوده في ك  

الحفاظ على العالقات تعلاًل بمُ  “أبو يستنا”باالحتفاظ بـ أهما إلى موطنه األصلي، إال أن يمصي ختنو فاج
 .الودية بين األطراف الثالثة

جارية حامل الرسالة بشكل عاملة أنه تم مُ  إلىبنو أ  لى تيل إ Ḫawilija 172“خاويليا”من رسالة  وأشارت
 :قائاًل  طالب بتحريرهالذا نليل، إت ب  في شُ هين وتم احتجازها مُ 

                                                           
 .278-277أبو العز، الخب اطوم،  169

170 RATL, 134. 

171 GUICHARD, Political Space–Local, 157. 

الوثائق ذكر اسم مدينته، راجع: إسماعيل، بنو، لم يُ تابعين لتيل أ  ام الك  أيًضا، هو أحد الحُ  LL 145, 220رسل الرسالتين هو مُ  172
 .147، األكدية
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“ú ša-ni-tam géme wa-bi-il ṭup-pỉ-ia an-ni-im, [aš-ra]-nu-um i-ba-aš- ši ‹‹be-lum›› géme, [iš-

tu Š]u-ba-at-den-lilki li-še-ṣú-ú, [ú géme š] a-a-ti a-na qa-at, lú-tur be-il-ia ú lú-tur-r [i-ia], li-

ša-re-em-ma, géme ši-I é-tam a-šar ḫa-ab-l[a-at wa-aš-ba-at], ú a-na ˹kú-babbar˺ na-ad-na-at 

l[i-wa-aš-še-ru-ši], ˹ú˺ ki-ma it-ti be-lỉ-ia i-[ša-ri-iš], [(…)] a-da-bu-bu be-li [ lu-ú i-di]”. 
رسل مع رسولي نليل وت  إت بَ طلقوا سراح الجارية من ش  فلتدعهم ي   ،جارية حامل هذه الرسالة موجودة هناكأمر ثان،  ”

طلقوا سراحها، وليعلم الفضة، فلي  قابل ملة وبيعت م  عاحيث تعرضت لسوء م   منزل،قيمة في وهذه الجارية م  ورسولك، 
 173“(LL 111 rev: 7-16)..سيدي أني أتحدث بصدق مع سيدي

وثائق التي ترجع للقرن الثامن عشر قبل الميالد، إلى أنه كان من ضمن صالحيات العدد من  تكشفو 
ا أيًضا في رف كان متبعً ن هذا العُ وفيما يبدو أ 174اءة ذمة متهم.تقديم األدلة للملك لبر  دن التابعةحكام المُ 
 ا للرسالة السابقة.أبوم وفقً 

 :ووضعهم القانوني حتجزينأحوال المخطوفين والم   -4
ومكانته  ،طفختغير من حياة المُ مريرة قد تُ  حادثة حادثة الخطف ألحد المواطنين واحتجازه تلث  م  

فيما يلي سأحاول بيان أحوال و  ،خرىاستعادتهما مرة أُ ووضعه القانوني اللذين من النادر  ،االجتماعية
تبعة الستعادة اإلجراءات المُ تاحة و رص المُ هي الفُ ، وما حتجز وفًقا لوضعه القانوني الجديدطف أو المُ ختالمُ 

 السابق؟ وضعه
ضة للتحول بشكل جذري، ففي ظل انتشار عر  مُ  األفرادجعلت حياة قد  -سابقة الذكر –كانت األسباب 
ا لوصف وفقً –توقعة من عدو دن غير آمنة، وتكرار غارات غير مُ مُ وجود و  ،قانونعناصر خارجة عن ال

 ريةالقضاء أعمال تج دننتقاله بين المُ ا مكن أن يتعرض البعض إلى الخطف أثناءغير محدد، فيُ  -صوصالنُ 
(LL 13:4-21) ،أثناء غارة أو تصادف وجوده في أحد المراعي (LL 11:3-17) ، يتم أو ليكون أحد المفقودين

لمن دفع فديته،  ستأجرأو مُ  ستعبدقابل عدد من الشيقالت من الفضة، لتبدأ مرحلة جديدة من حياته كمُ بيعه مُ 
: كيف منها عدة اعتبارات ويجب القول أنه من الصعب استعادة مكانته السابقة، حيث يتوقف ذلك على

 عبًدا؟! ًرا أمطف؟ ومن الذي خطفه واحتجزه؟ وما هو وضعه عندما خطف: حُ خُ 
، حتجز كأسير حرببين المخطوف والمُ  التفريق -في البداية –ولإلجابة عن األسئلة السابقة يجب 

مكانية إلتحديد وضعه القانوني ومدى  ،الجماعات الخارجة عن القانون ىحدإحتجز على يد والمخطوف والمُ 
 .إطالق سراحه
عاهدات وفًقا لمُ ف، لفاءحُ الأن من هاجمهم أحد  -فيما بعد –ن ي  بتم احتجاز البعض خالل غارة ت  ما فإذا 

 بة بإطالق سراحهطالد مواطنيه للخطف واالحتجاز المُ تعرض أحالذي تحالفين يحق للملك السالم بين المُ 
(LL 6:5-15). ذا تبي قابل رد الفضة التي كان يتم تحريره من مالكه الجديد مُ ف ،طف تم بيعهختن أن ذلك المُ وا 

 دختلفت مكانتهم سواء كانوا من األحرار أو العبيد عناينطبق على جميع األفراد مهما  دفعت، وهذا األمر
 . (LT 1 col. 5:5-19)تعرضهم للخطف

                                                           
173 RATL, 211. 

174 SASSON, Treatment of Criminals at Mari, 100. 
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طالق إطالبة بالمُ  عداء في األسر وتم احتجازهم كأسير؛ فال يحق لملك بالدهذا ما وقع أحد األإأما 
حتجزين وضع القانوني لهؤالء المُ فت الرسائل الوعر   السالم بين البلدين فيما بعد، نحوه حتى لو حل   سراحه

أو  .(LL 58:5-41)رية التصرف بهم باعتبارهم عبيد لهم نود بحُ أي يتمتع الجُ  ،“حق الجنود” األسرى( أنه)
 (LL 91:4-5)..نبلديالأثناء العداء بين  “شكل عادلب خذواأ   حتجزين()أي الم   هؤالء الرجال”: اإلشارة إلى أنهم

وجهتها في هذه الحالة أن مكن مُ األحول التي يُ  دة مكانتهم السابقة ألنه في أسوءمن الصعب استعا اليوبالت
من أخي مرص إلى رسالة  ه أيًضاتلج  س  وهذا ما  ،(LL 66:12-14) تعويض عنهم قبول يوافق ملكهم على

 :إنجانوم
“i-nu-ma dim be-e [l…], sa-li-ma-am a-na ma-a-t[im], i-ša-ak-ka-an, u4-ma-am ša-tu, 

di-na-am an-né-em ‹i› nu-úš-ta-aṣ-bi-[it-ma], nu-za-ak-ka i-na-an-na, a-di sa-li-mi-im  pu-

ḫa-at, ni-ši-šu 3 sag-ỉr, li-id-d[i-n]a-kum-ma, ni-ši-š[u i-na é-ká]l-im , [l]a-a ˹x˺ [….-d]u, 

aš-šum  Ki-[…..], an-ni-im [x]˹x x˺ [x-i]m-ma, wa-aš-šu-ur ni-ši-šu”. 
ا. حتى دعونا نهتم بأنفسنا ونجعل ما بيننا صافيً  ... يوطد السالم في البالد في ذلك اليوممعبودعندما أدد ”

ناسه في القصر.. فيما يتعلق... ويجب عليك ، وأل  ناسها عن أ  عطيك ثالث عبيد تعويضً عليه أن ي ،يكون السالم هنا
(LL 167:11-24)..“ناسهأ  ق سراحه طال إ

175 
 االحتفاظ بهم متي، أو (LL 73:5-8) خرينآقابل أسرى بادلتهم مُ ن يتم مُ بأصادفهم الحظ وربما يُ  
  طلق سراحهم فيما بعد.، وربما يُ (LL 89:27-35) عاهدة سالم مع ملكهموسيلة ضغط لعقد مُ كأو  ،كرهائن

انون أو جماعات عالوة على ذلك، إذا تعرض شخص للخطف واالحتجاز من قبل خارجين عن الق
 مكاتبة  :(1ستعادتهم: ال اإلجراءاتتباع بعض اا لفاء، فكان يتم دن تابعة لملك من الحُ مُ في ن خطرة تقطُ 

طالبته بإطالق ويطلب منه فحص األمر، ومُ  ،علمه بما حدثطف مواطنيه إلى الملك األخر يُ الملك الذي خُ 
في البلد  حتجزيتم التعرف على الشخص المُ إذا لم  :(2. (LL 13:15-20; 16: 20-23)سراح مواطنيه 

 ;LL 6:9-10; 10: 15-44; 66:3-5; 72:5-8) استعادتهإرسال من يعرفه للتعرف عليه و مكن ، يُ حتجز بهاالمُ 

عاهدة التي منعت بيع خالفة للمُ بالمُ  (LL 66:10-12) قابل الفديةحتى ولو كان ذلك مُ  ،(199:1-2 ;73:5-8
طالبة المُ  :(3. ربما مثل تلك الحاالت تعكس مكانتهم االجتماعية وأهميتهم لدى ذويهمو ، قابل الفديةاألحرار مُ 

 ;LT1 col.5:5-23; LL 64:5-28) الذي وقعت فيه حادثة الخطففي البلد  محاكمتهبإرسال الخاطفين أيًضا لمُ 

في حالة فشل  :(4. جيز ذلكتبعة خالل تلك الفترة كانت تُ ن األعراف والقوانين المُ فإوبالتالي  ؛(66:1-21
  .(LL 90: 7-20) طالق سراحهمكن اإلرسال إلى وسيط للتوسط إليُ  عودة أحد المخطوفين

فمن حقه  ؛جرد أن يعثر عليه أحد أقاربهبمُ  ، وكان ُيعد من المفقودين،ارً ذا تم خطف شخص حُ ا  و  
رسالة من يمصي سه مكن أن تعكجتماعي، وهذا ما يُ استرداده حتى ولو بيع ألي شخص، وتغير وضعه اال

 :فقالطفة، تخفعت في زوجة كانت مُ في سياق شكوى استعادة فضة دُ  بنوأ  ختنو إلى تيل 
“dam IA-ri-ta-wa, lú Ni-li-ib-ši-nim, iš-tu mu-3-kam ú-ul in-na-am-˹mar˺, i-na-an-na it-

ti ITaḫe-e, lú Ki-ra-an˹ki˺ [in-n] a-me-er-ma, IA-ri-ta-wa-˹ar˺, dam-sú it-ta-ru, ú Ta-ḫe-e 

ki-a-˹am˺ iq-bi, um-ma-a-mi a-na IA-wi-iš-tu-ul-/la, lú Šu-ba-at-den-lilki, 15 gỉn kú-

                                                           
175 RATL, 241. 
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babbar te-er-ḫa-tam, aš-qú-ul qỉ-bỉ-ma, kú-babbar ša A-wi-iš-tu-ul-la ˹il˺-qú-/ú, li-te-er-

ru-šum-ma, la iḫ-ḫa-ab-ba-al”. 
 Taḫē ن ظهرت مع تاخير منذ ثالث سنوات، اآلوم لم ت  ( من نيليب شن  ل )الذيالرج    Arl-tawarزوجة أتل توار”

 شيقل من الفضة ألويش تال 15. ولكن تاخي يقول: لقد دفعت واستعاد أتل توار زوجتهل الذي من كيران، الرج  
Awiš-tulla   ظلمفال ي   تال،ه الفضة التي أخذها منه أويش عيدوا لمر كي ي  األ ا لها، أعطت إنليل مهرً بَ من ش “ 

(LL 76:5-19).176 
خر في آإذا تزوجت من شخص فهم يتعلق بوضع الزوجة المخطوفة، وتعكس هذه الرسالة أيًضا أمر مُ 

ه توثقشبه ما وهذا األمر يُ  ،استعادتها هفيما بعد، فمن حق األولثر عليها زوجها إليه، وع   ُنقلتالبلد الذي 
خر خالل آزوجته إذا تزوجت من  استرجاعندى األسير في الجُ ؛ حول حق من قانون حمورابي 135المادة 

 177فترة غيابه.
صول على الفدية، فكثير من الحاالت الحُ  هو -في الغالب –وكان الهدف من الخطف واالحتجاز 

بل حياتها بالطرق غير المشروعة، وذلك ببيع هؤالء لتأمين سُ  سعت ،قامت بها عناصر خارجة عن القانون
يستطيع دفع الفضة، الغريب في األمر أن أغلب هذه الحاالت وصلت إلينا من خالل شكوى  المخطوفين لمن
وكان تركيز هذه الشكاوى على حماية حق مواطنيهم الذين  ،روب هؤالء األشخاص بعد فديتهمالملوك من هُ 

هذه  الضوء بوضوح على مثل LL 60الرسالة  ية لهؤالء المخطوفين ثم هربوا، وألقتفددفعوا الفضة ك
الفضة التي قابل طف خدمات مُ ختقدم المُ ختطف ودافع فديته على أن يُ حيث قد يتم االتفاق بين المُ  ،الحاالت

 بنو:في رسالته إلى تيل أ   “يكون أشر”ذكر ، ففيه فعتدُ 
“Ḫu-bi-iz-za-am, lú-túg Til-ša-an-nimki wa-bi-il ṭup-pỉ-ia an-ni-im, ITa-ri-in-nam, lú A-

la-ma-aki, a-na 13 gỉn kú-babbar, it-ti lú-meš ḫa-ab-ba-ti[m], ip-ṭú-ur-šu-ma, sỉg-ZU-uš-

tam ú na-aḫ-la-ap-tam, ú-la-ab-bi-is-sú-ma, ú-˹ta˺-aš-še-er-šu, ú a-wa-tam ma-ḫa-ar lú[u-

g]i-meš, ki-a-am ú-ra-ak-ki-is-sú, ma-aš-ka-ni tu-ša-al-lam-ma, 13 gỉn kú-babbar-pỉ tu-ta-

ar-ra-am-ma, tu-uṣ-ṣỉ an-ni-tam, ú-ra-ak-ki-˹sé˺-em-ma, ú-˹ta˺-aš-še-˹er˺-šu, i-˹na-an˺-na 

ud-dap-pỉ-ir, a-nu-um-ma Ḫu-ba-az-za-am, aṭ-ṭar-da-ak-‹‹x››kum, i-ša-ri-iš li-pu-lu-šu”. 
اطوم نام من أالما، من الخب  ؛ حامل رسالتي هذه، افتدى تريTil-šannim ومنساج من تيل شن   Ḫubizzam امخوبيز  ”
، وأطلق سراحه، وهو تعهد له أمام الشيوخ كما يلي: naḫlaptumومعطف  من الفضة، وألبسه ثياًبا، شيقل 13قابل م  

غادر حيثما تشاء، هذا طيع أن ت  تأنت تسحينها  شيقل من الفضة لي، 13عادة ك أن تحمي حنطتي، وعندما تقوم بإعلي
 “ شكلته بعدلام، دعهم يحكمون في م  نا أرسلت إليك خوبيز  ألكنه أختفى اآلن، ها  تعهده، وهو أطلق سراحه.

.(LL 

60:5-26)
 .(LL66: 3-5) “أجب طلبه بعدل”؛ أو (LL65:15-16) .“ظلم صاحب الفضةفال ي   ”: هملذلك تكرر قول 178

ر حاالت الهروب مكن تفسيويُ  !تحول هؤالء إلى عبيد يتم بيعهم؟ آليةولم تهتم تلك الرسائل بمناقشة 
 أحدإلى أوصاف  LL 65: 11-12))الرسالة  فأشارتن بعضهم كان في األصل من األحرار، تكرر بأالمُ 

                                                           
 .115 ،األكدية الوثائق إسماعيل،  176
 مجـ. ،والعلم التربية مجلة ،"تاريخية دراسة قديمال العراق في والقانون األسرى" ،نامق محمد ومحمود، عادل، ابتهال إبراهيم، 177

18/2، 2011، 160. 
178 RATL, 130-131. 
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غير حليق الرأس، وال يضع عالمة ” ”ú-ul gu-ul-lu-ub, ap-pa-ti[m] ú-ul ša-ki-i[n]“: بأنه ينالهارب
كعبد، ولكنه هرب قبل أن يتم وشمه  ر تم خطفه وبيعل حُ رجُ كان من الراجح أنه  ومن ثم 179؛“ةيبودالع  

عدد من رسائل العصر البابلي القديم لمثل  تعكسف وكان هذا األمر شائع في هذا العصر،بودية. بعالمة العُ 
روب من تهامه بالهُ ال-إد عى شخص تم القبض عليه عندما ئل: تلك الحوادث، ومن ضمن هذه الرسا

أمر إداري بابلي  أشاركذلك  180ه؛ بمعنى أنه ُأخذ بالقوة واستعبد.ر، وتم اختطافأنه كان مواطن حُ  -بوديةالعُ 
 181ة.ر  حتجازها بالقوة، رغم اعتراف مدينتها أنها سيدة حُ ، تم اإلى بلد أجنبي ةر  حُ  ةقديم إلى بيع طفل

جرد لكه مرة أخرى بمُ امتسليمه لبلزام إهناك كان فقد  -في األساس–أما في حالة أن الهارب كان عبًدا 
ال اعتبر ذلك انتهاكً  .LL 65: 5-15)) دنالمُ إحدى في  فة وجودهمعر   ;LT1 col. 5: 5-23) عاهداتالمُ  مس  ا للق  وا 

2col. 4:45-50, col. 5 rev: 5-20; 4 col. 1: 20-25)  لذلك عندما علم من العبيد لزمت بتسليم الهاربينأالتي ،
لذين خطفهم رجال كيران، موجودان في ا Šimaški 182“شيماشكي ” من الملك يمصي ختنو بأن العبدين

 :بنو قائاًل أ  نليل أرسل إلى تيل إت ب  شُ 
“2 lú-meš Ši-ma-aš-ki-i i-na u4-um ˹sa˺-ad-di-im, lú-meš Ki-ra-na-a-ju il-qú-nu-ti-ma, it-ti 

lú-meš Ki-ra-na-a-ji, IA-bi-sa-ma-ás ú Na-ap-si-˹ia˺, lú-meš Ši-ma-aš-ki-I a-na kú-babbar, 

i-ša-mu-šu-nu-ti in-na-bi-tu-ma, i-na Šu-bat-dEn-il wa-aš-bu lú-meš be-el sag-ỉr, aš-ta-na-

ap-pa-ra-ak-kum-ma, ú-ul ta-ap-pa-al-šu-nu-ti, ma-a an-na niš dingir-meš, [š]a i-na bi-ri-

ni-ỉz-k[u-r]u, [i-n]u-ma ni-iš dingir-meš ú-sa-˹áz-ki˺-ru, ki-a-am aq-bé-ek-kum, um-ma a-

na-[ku]-ma, i-nu-ma sag-ỉr mu-un-na-ab-t[u]˹ú˺, ša ma-ti-ia ib-ba-aš-šu-ú, i-na ma-ti-ka 

li-in-na-me-er-ma, lú be-el sag-ỉr lu-úš-pu-ra-ak-kum, ˹ sag-ỉr˺ a-na be-lišu lu-ú tu-ta-˹ar˺-

/ru, an-ni-tam i-na ni-š dingir-meš i-na bi-ri-ni, ni-iq-bi i-na-an-na sag-ỉr i-na mat-ti-ia, 

in-na-ab-bi-it-ma, a-na uru-ka i-ir-ru-ub-ma ú-ul tu-wa-/aš-šu, ma-a an-na-a ni-iš dingir-

meš-ni, ú da-ba-ab li-ib-bi ‹ga-›am-ri-im, i-na bi-ri-ni, ˹i-na˺-[an]-na a-nu-um-ma IA-bi-

sa-ma-ás, ˹ú˺ Na-ap-si-ia aṭ-ṭar-da-ak-kum,[ sa]g-ỉr-meš-šu-nu wa-aš-še-er”. 
شكيين من رجال ، وأبي سمس ونبسيا اشتريا الشيماأخذهما رجال من كيران -في يوم غارة-الن من شيماشكي رج  ”

، لكنك ال صاحبي العبدين. ظللت أرسل إليك ت إنليلبَ هربا، هما موجودان في ش   قابل الفضة، ولكنهماالكيرانيين م  
هناك إن يكون ’؟ عندما أديت القسم؛ أنا قلت لك ما يلي: ماذا عن القسم الذي أديناه فيما بينناقنًعا، تعطيهما جواًبا م  

لناه لدى . هذا ما ق  ‘العبد إلى صاحبه عيدرسل صاحب العبد إليك، فت  حتى أ   عتقل، في  عبد هارب من بالدي في بالدك

                                                           
179 RATL, 136. 

180 SIGRIST, M.: Old Babylonian Account Texts in the Horn Archaeology Museum, Michigan, 1990, no. 89, 5. 

 
يهوذا  ث  وسف علية السالم، عندما ح  ا هو موضح بقصة يُ كان المسار األكثر أماًنا هو بيع المخطوف إلى بلد أجنبي، كم181

 (. أنظر:28-25: 37مصر، )التكوين  ىار األجانب وهم في طريقهم إلج  لتُ بيعه لقافلة اوسف على عدم قتله، و أخوة يُ 
 WESTBROOK, Slave and Master, 1642. 

أور الثالثة  أسرة عصر صوصنُ تكرر ذكرها في  كانها جزء من العناصر العيالمية، وقدسُ كان و  ،تقع في غرب إيران 182
 صوص العصر البابلي القديم، أنظر:ق.م وكذلك في نُ  2112-2004

 HENRICKSON, R. C.: «Šimaški and Central Western Iran: The Archaeological Evidence», ZA 74, 1984, 98. 
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رسله! ماذا عن قسمنا والكالم الصادر من ينتك، وال ت  أداء القسم بيننا. اآلن هناك عبد هرب من بالدي، ودخل مد
 183.(LL 75:4-32) “.ظلماأعماق القلب! ها قد أرسلت إليك أبي سمس ونبسيا، فأطلق سراح عبديهما، يجب أال ي  

 الحملة نتائج من كان أبوم جتمعمُ  في العيالمين الشيماشكيين عبيدال من عدد وجود بأن القول مكنيُ 

 184.كعبيد وبيعهم أسرهم تم وقد إنليل، ُشبت على “كوّنام” بقيادة العيالمية
 عملية الفداء -5

حتجزين، وكانت تتم بشكل مؤسسي، الدولة هي المسئول األول عن عملية فداء المخطوفين والمُ  كانت
 ام الُمدن التابعين ألبوم في البحث واإلستقصاء عن الشخص المفقود، حيث كانك  فيها الملك وجميع حُ  وشارك

(، وفيما يبدو 1)جدول  المخصصين لتلك العملية في قصر شخنايتم إيداع مبلغ الفدية لدى أحد الموظفين 
ال يُ أن هناك أجل مُ  رد المبلغ المودع لدى القصر لصاحبه، ولكن بعد حدد تلتزم به الدولة إلعادة المفقود، وا 

  :من ماشوم إلى تيل أ بنو القسم؛ كما أوضحت تلك الرسالة
“ú di-na-am ki-a-am ad-di-in, um-ma-a-mi li-il-li-ik lú, kú-babbar-šu! Ma!-ḫar dutu ša ˹iš-qú-

lu˺, li-il-qi an-ni-tam aq-bi-šu-nu-š[i-im], ú lú-meš ša ip-ṭe4-ri-šu-nu, ú-ma-al-lu kú-babbar-šu-

nu, li-˹im-ḫu˺-ru, ú wa-ar-˹ka˺-nu lú-m[eš], ḫa-bi-ta-ni-šu-nu”. 
ليتسلم الرجال الذين دفعوا ’ :هذا ما قلته لهم‘ ل ويأخذ فضته التي دفعها، بعد القسم أمام شمشهب كل رج  ليذ’”

 185“(LL 78: 19-27).‘.فديتهم فضتهم، وليبحثوا بعد ذلك عن خاطفيهم
ر أخذ لصالح القصح أن عملية الفداء كانت ُتسجل في الوثائق اإلدارية لمعرفة قيمة الضريبة التي تُ رج  ويُ 

 عاهدةمُ انت تُأخذ لصالح القصر من خالل قيمة هذه الضريبة بـ شيقل واحد ك تقديرإلطالق سراحهم، وُيمكن 
 كما ورد في النص التالي: “خايا أبوم”و“قرني ليم”بين  السالم

“˹1 gỉn kú-babbar˺ šu-ti-a é-˹kal˺-lim, ˹lu-ú˺ a-ma-˹aḫ˺-ḫ[a-a]r- ma lu-ú u-wa-aš-š [a-a-r.”  

 186.“طلق سراحهواحد من الفضة لمصلحة القصر، وأ   شيقلني سأستلم عن كل منهم ولك ”
خالفتهم للقوانين حتجزين لمُ على المُ  سو( 18 –5) ستحقةبين قيمة الغرامات المُ ويجب هنا التفريق 

ا والتي تتراوح م ،رية مخطوف لدى خارجين عن القانونقابل شراء حُ دفع مُ (، وقيمة الفدية التي تُ 1)جدول 
 ، والتي كان يؤخذ منها الشيقل الواحد لصالح القصر.من الفضة شيقل 18شيقل و 11بين 
 
 
 
 

 

                                                           
 .114 ،األكدية الوثائق إسماعيل،  183
 .CHARPIN, Les Élamites à Šubat-Enlil, 129-137  أنظر: إنليل، ُشبت على عيالم حملة حول  184

185 RATL, 148. 

 .236 ،األكدية الوثائق إسماعيل، 186



 ) 45 -1 (|العز أبو النادي الدين محي                                    امليالد قبل( 1728-1762) ليالن تل أرشيف خالل من واالحتجاز الخطف

38 
 

 :النتائجو  خاتمةال
 :كما يليالنتائج  ُيمكن إجمالوأخيًرا وبناًء على ما تم عرضه 

في  الخطف واالحتجازظاهرة وهي  في أرشيف تل ليالن،على ظاهرة تكررت كثيًرا  البحث الضوء ألقى -
أسباب الخطف واالحتجاز إلى حالة الفوضي السياسية  وأرجع البحث، وجبل سنجار ثلث الخابورمنطقة مُ 

وحقوق الرعي في البراري  ،ستمرة على المراعيدن الخابور، والنزاعات المُ تبادلة بين مُ والغارات المُ  ،روبوالحُ 
رق التجارية؛ إلى جانب انتشار الخارجين دن، وكذلك الصراع على السيطرة على الطُ دود المُ بين حُ  ةشتركالمُ 

مما جعل رعايا  جرامية؛نطالق للقيام بأعمالهم اإلادودية نقاط رى والمناطق الحُ واتخاذهم من القُ  ،عن القانون
ع في األسر أو الخطف، لتبدأ رحلة و حتملين للوقتنازع عليها ضحايا مُ ن لتك المناطق المُ ير تلك البالد العاب
 ضحايا.مريرة لهؤالء ال

غم من أن بنو، وعلى الر  ا وتيل أ  أظهر البحث عدد من حاالت الخطف واالحتجاز خالل عهد الملك موتيّ  -
بنو كان أكثر، إال أن أغلبها يرجع إلى عهد موتّيا، فقد ورث توثيق حاالت الخطف واالحتجاز في عهد تيل أ  

العديد من  وجبل سنجار الخابور ممالك حلفيالصراع بين  فل  خ   بعد أنبنو كل تبعات عهد موتّيا، تيل أ  
 حاالت الخطف واالحتجاز.

، عاهداتنود المُ تسجيل ذلك في بُ بو  ،قوقهموحماية حُ  ،حتجزينلوك بقضايا المُ اهتمام المُ  عن كشف البحث -
 ،حتجزين مثل: أسماءهم )الخاطف والمخطوف(لت الرسائل العديد من التفاصيل حول قضايا المُ ج  س  كذلك و 
تابعة وحرصهم على مُ  من الملوك غيرها من تفاصيل دقيقة والتي تعكس ذلك االهتمامو  ؛حتجز بهالمكان المُ و 

صرارهم على استعادة رعاياهم مهما كل  بعض قضايا المُ  فهم، بل مثلت تلك القضية حتجزين )وفًقا لمكانتهم(، وا 
 .الممالكشتعال الصراعات بين تهديًدا لسالمة العالقات بين الملوك، مما ُيفسر أسباب سهولة ا

اطوم، والخابيرو وغيرهم(، في عمليات الخطف أوضح البحث دور العناصر الخارجة عن القانون )الخب   -
 للحصول على الفدية من ضحاياهم.

كان ل سُ ، فقد مث  الخارجين عن القانونواء يحتملة إلطورة المناطق الجبلية كأوكار مُ خُ عن كشف البحث  -
 .ا للسلم المجتمعي في منطقة الخابورا، ومناطق جنوب جبل سنجار تهديدً ُزر   منطقة جبل

حتجز كأسير حرب، ق بين الوضع القانوني للمُ حتجزين، وفرّ طفين والمُ ختل البحث الوضع القانوني للمُ حل   -
، وبين طبيعة عبدأو  رحُ كان سواء  طفختالفرق بين المُ ار(، و ج  و تُ أعاة )رُ  دنبين المُ  حتجز أثناء التنقلوالمُ 

 ،ا للقانونوفقً  لكل منهمقوق المكفولة والحُ  لطة المسئولة عنهم،من ذويهم أو السُ  كل حالة تجاهالتعامل 
  تبعة في المنطقة.واألعراف المُ  ،عاهداتوالمُ 
وذلك  اهتمام الملوك باستعادتهم،و ، همئبعد فدا تكررالمُ  المخطوفين العبيدروب ط البحث الضوء على هُ سل   -

حاولة هؤالء الملوك وما هي مكانته السابقة، ومُ  هخطف يةكيفلشترى دون النظر قوق المُ للحفاظ على حُ 
 شترى سواء: باسترجاع عبده أو أموالهم المدفوعة.باستعادة حق المُ 
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يتوقف على عدة كان حتجز لوضعه القانوني السابق كان نادًرا، و رص استعادة المُ أوضح البحث أن فُ  -
طف خترص الملك وذوي المُ حتجز، ومدى حارات أهمها عالقة مدينته مع المدينة التي انتقل إليها كمُ اعتب

 على استعادته.
خالفة تقع فقد كان الملوك هم المسؤلون عن أي مُ  ؛بين البحث الدور المؤسسي للدولة الستعادة المفقودين -

دن، واإلدارة كام المُ تبعة بداية من دور الملك وحُ دن التابعة لهم، وشرح البحث الخطوات المُ والمُ  ممالكهمفي 
حاكمة الخاطفين حتى استعادة المفقودين، ووالية دولتهم على مُ  المسئولة في القصر الملكي لتحصيل الفدية

ن البحث استفادة الدولة من هذه األموال ي  كما ب   .بعد تسليمهم من قبل ملك الدولة التي تم فيها االحتجاز
لصالح القصر. وفي حالة فشل الدولة في  من الفضة فقد كان ُيؤخذ من قيمة الفدية شيقل واحدحصلة؛ المُ 

 البحث عن المفقود على ذويهم. ويقع عبء ،النقودرد تلك المفقود تُ استعادة 
 استحقت جنائيةخالفات البحث أن بعض حاالت االحتجاز كانت ترجع إلى قيام بعض المواطنين بمُ  أوضح -

، أو من ُيكلفهم بذلك من له دن التابعةوأوضح أيًضا الوالية القضائية للملك في أبوم على جميع المُ االحتجاز، 
 جراء احترازي لحين دفع الغرامة المحكوم بها.جرد اله، وأوضح أن االحتجاز كان مُ المندوبين التابعين 

 فترة خالل طالق سراحهمإلحتجزين لدفع فدية المُ كعملة  وحصري بشكل رئيس ستخدمتاُ  الفضة تبين أن -
 .البحث
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 .( خريطة بأسماء الُمدن والمواقع الواردة في البحث )إعداد الباحث(1شكل )
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