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 :الممخص
تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مموؾ الساللة الحاكمة التي قامت في 
مممكة يمخاد في سورية، والظروؼ والتطورات السياسية التي أدت إلى قياـ 

السيما واف مممكة يمخاد كانت تمؾ الساللة إباف األلؼ الثاني قبؿ الميالد، 
تمثؿ واحدة مف أىـ وأقوى الممالؾ التي ظيرت في شمالي بالد سورية إباف 
النصؼ األوؿ مف األلؼ الثاني قبؿ الميالد، تمؾ الفترة الميمة والزاخرة 
بأحداثيا السياسية وبأىميتيا الحضارية، وكاف ليذه المممكة دورا فاعال 

يقتصر تأثيرىا في داخؿ حدود بالد سورية  ومؤثرا في تمؾ األحداث، ولـ
بؿ تجاوزتو إلى خارجيا، فكانت ليا فاعميتيا السياسية في تاريخ الشرؽ 

 .األدنى القديـ بوجو عاـ
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Abstract: 

This study aims to identify the kings of the ruling 

dynasty that was established in the kingdom of Yamkhad 

in Syria, and the political conditions and developments 

that led to the establishment of that dynasty during the 

second millennium BC, especially since the kingdom of 

Yamkhad was one of the most important and powerful 

kingdoms that appeared in northern Syria during the 

period The first half of the second millennium BC, that 

important period full of its political events and its 

civilizational importance, and this kingdom had an active 

and influential role in those events, and its influence was 

not limited to within the borders of the country of Syria, 

but went beyond it to outside it, and it had its political 

effectiveness in the history of the ancient Near East.. 
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 :المقدمة
األلف الثاني قبل يمخاد إبان  الساللة الممكية في )يعد موضوع البحث الموسوـ 

، مف المواضيع الميمة التي تكشؼ عف جانب مف تاريخ بالد سورية القديمة، فيذه (الميالد
كاف ليا دورا فاعال ومؤثرا في األحداث  ، يقع في مدينة حمب يامقر حكم الساللة التي كاف

داخؿ حدود ، ولـ يقتصر تأثيرىا في األلؼ الثاني قبؿ الميالد إباف التي شيدتيا بالد سورية
السياسية في تاريخ الشرؽ األدنى القديـ  اسورية بؿ تجاوزتو إلى خارجيا، فكانت ليا فاعميتي

ؽ.ـ( تقريبا،  0411-0311بيف ) ا، وىذا الدور والتأثير جاء إباف المدة الواقعة مبوجو عاـ
التي حكمت فييا الساللة المشار إلييا، تمؾ الساللة الممكية الوحيدة التي حكمت  مدةوىي ال

سومو  يتقدميـ يمخاد وحممت اسميا، والتي بمغ عدد مموكيا المعروفيف تسعة مموؾ
 .مؤسس الساللةؽ.ـSumu-Ipoḫ  (0312-0830  )إيبوخ

ف البشري بسبب تواصؿ واستمرار العمرا ،حمب العاصمةوكاف لعدـ اكتشاؼ موقع 
فييا منذ القدـ وحتى اليوـ عامؿ حاؿ دوف العثور عمى األرشيؼ الممكي لػيمخاد، وبالتالي ُحـر 

بشكؿ مباشر، وىذا ما دفعيـ لمبحث عف  وحمب الباحثوف مف االطالع عمى تاريخ يمخاد
تاريخ ىذه المممكة في نصوص الممالؾ المعاصرة، السيما المحفوظات الممكية لكؿ مف ماري، 

 آالالخ، تمؾ المحفوظات التي أدت إلى معرفتنا بأسماء مموؾ الساللة اليمخادية/ الحمبيةو 
 .ومنجزاتيـ

والحقيقة أف ألىمية ىذه الساللة في تاريخ مممكة يمخاد بشكؿ خاص، وتاريخ بالد 
سورية بشكؿ عاـ، وقمت األضواء المسمطة عنيا كاف دافعا لنا في  اختيار ىذا الجانب مف 

 خاد/حمبتاريخ يم
والذي سنسمط الضوء فيو التعريؼ بمموؾ ساللة يمخاد، يسبقيا نبذة تاريخية عف 

 الظروؼ والتطورات التي أدت إلى قياـ مممكة يمخاد .  
 (  ( Ya-am-ḫa-ad قياـ مممكة يمخػادالظروؼ والتطورات التي أدت إلى  :أوال

وىذا  تقع شماؿ غرب سورية، (0)مممكة يمخادفي البداية البد مف أف نعرؼ باف 
كونيا تقع عمى أحد الطرؽ الميمة التي للمغاية،  ةميم ةإستراتيجي الموقع جعؿ منيا منطقة

تصؿ إلى سواحؿ البحر المتوسط مف جية، وبالد األناضوؿ مف جية أخرى، وقد أعطاىا ىذا 
اطؽ، وتقيـ في الموقع ميزة أصبحت مف خاللو تتحكـ بالطريؽ التجاري الرابط بيف تمؾ المن
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مع بالد الرافديف وممالؾ سورية الشمالية، وتشكؿ كذلؾ وسياسية الوقت نفسو عالقات تجارية 
ف موقعيا المتوسط ،مصر في الجنوببالنسبة لأىمية ستراتيجية   الممالؾبيف أقدـ وأقوى  ىذا وا 

أنيا حتى منطقة تنافس وصراع بيف تمؾ الدوؿ العظمى،  يمخادفي ذلؾ العصر، جعؿ مف 
 .(9)تستفيد مف التوازف الدولي وتستغمو لصالحيا قدر المستطاعأف في بعض األحياف  تمكنت

تشير األدلة اآلثارية إلى أف قياـ مممكة يمخاد كاف في الثمث األوؿ مف األلؼ الثاني 
ف ىناؾ تحوالت سكانية، وظروؼ سياسية عدة أقبؿ الميالد، وفي ضوء تمؾ األدلة يظير 

  (8) ـ ىذه المممكة التي صار ليا شأف كبير في منطقة الشرؽ األدنى القديـساىمت في قيا
التي بدأت تتدفؽ ، و (6)تتعمؽ باليجرات اآلمورية فيي تمؾ التيفيما يخص التحوالت السكانية و 

مطمع ومع بشكؿ كبير إلى بالد سورية منذ النصؼ الثاني مف األلؼ الثالث قبؿ الميالد، 
معظـ مناطؽ سورية آمورية في سكانيا وحضارتيا، وىذا  تيالد أصبحاأللؼ الثاني قبؿ الم

السيما تمؾ التي تتمتع بظروؼ  أدى إلى قياـ الكثير مف المدف الجديدة، والممالؾ الكبيرة،
 .(5)مممكة يمخاد، وماريو  مدينة حمب، ومنيا بيئية جيدة،

التي تعد بالد سورية ف منطقة الشرؽ األدنى القديـ إلعوامؿ السياسية، فوأما عف ا
 .(4)ف أوضاعيا السياسية قد ىيأت ظروفا مناسبة لقياـ مممكة يمخادإمنيا، ف جزءاً 

ثر اإلى الشرؽ مف بالد سورية كانت بالد الرافديف تمر بأوضاع سياسية صعبة عمى ف
ؽ.ـ، وتفكؾ الوحدة السياسية التي لـ ترجع  9116في نحو عاـ  (8) انييار ساللة أور الثالثة

إلى  ىذا الضعؼ وقد أدى ،(3) ؽ.ـ( 0851-0829إلى سابؽ عيدىا إال في عيد حمورابي )
مف ىذه  تراجع نفوذ بالد الرافديف في بالد سورية بشكؿ تاـ، وبالوقت نفسو غابت المصادر

 .(2)التي تتحدث عف مناطؽ غرب الفرات البالد
انت بالد آشور في طور أما اآلشوريوف فمـ يختمؼ وضعيـ كثيرا عف البابمييف، فقد ك

-)شمشيالقوي قبؿ أف يتولى العرش فييا الممؾ اآلشوري  ، وبالتحديدتزاؿ ضعيفة وماالنشوء 
، ومف البدييي أنيا لـ تكف قادرة عمى التدخؿ في شؤوف (01)ؽ.ـ( 0830-0308أدد( األوؿ )

 .(00)أصبحت فيما بعد خاضعة لييمنة بابؿ زمف ممكيا حمورابي ذاتياالممالؾ األخرى، وىي 
ة أي في الثمث األوؿ مف األلؼ الثاني قبؿ مدوأما فيما يخص مصر فإنيا في ىذه ال

 ،الميالد، لـ تشكؿ تيديدا لجيرانيا بعد، كونيا كانت منشغمة بتقوية وحدة البالد السياسية
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واالىتماـ بالنواحي االقتصادية والعمرانية وما إلى ذلؾ، لذا لـ تفكر بالتدخؿ في شؤوف بالد 
 .(09) سورية

قوة سياسية مف مسرح بوصفيا  (08)البإي وفي داخؿ بالد سورية كاف اختفاء مممكة
 .(06)األحداث، قد أفسح المجاؿ لتنامي قوة مممكة يمخاد

ميما مف التركيبة السكانية في  أصبحوا يمثموف جزءاً  فقد (05)(Ḫurrian) فو الخوريأما 
تيديدا عمى الممالؾ  يشكموا، بيد أنيـ لـ (04)شمالي سورية في بدايات األلؼ الثاني قبؿ الميالد

التي قامت في شمالي سورية، حتى أف مممكتيـ التي أسسوىا في عصر ساللة أور الثالثة 
تزاؿ دولة مدينة صغيرة ال قدرة ليا  ما، كانت (08)(Urkiš) وركيشارفت باسـ مممكة والتي عُ 

عمى التأثير في شؤوف غيرىا، فضال عف عدـ ذكر المصادر التاريخية المتاحة ألي صراع 
 .(03) ةمددار في المنطقة بيف الخورييف وسكاف سورية الشمالية في تمؾ ال

لىو  في بالد األناضوؿ الذيف أصبحوا  atti)Ḫ) (02)ف الختّييف إالشماؿ مف سورية ف ا 
، فإنيـ لـ يكونوا قد إباف األلؼ الثاني قبؿ الميالد قوة عظمى في منطقة الشرؽ األدنى القديـ

انضووا حتى اآلف تحت كياف سياسي موحد يشمؿ جميع الدويالت الصغيرة المتناحرة في بالد 
 .(91)األناضوؿ لكي يكوف بمقدورىـ الزحؼ جنوبا نحو بالد سورية 

كؿ ىذه العوامؿ المشار إلييا قد أفسحت المجاؿ أماـ اآلمورييف ليؤسسوا عددا مف 
المدف والممالؾ مع بدايات األلؼ الثاني قبؿ الميالد، ولعؿ مف أبرز تمؾ الممالؾ ىي ماري 

ف األخيرة كانت جذورىا السياسية تمتد إلى أبعد مف ىذا التاريخ، وتتمثؿ تمؾ أويمخاد، عمى 
حمب تعود  إذ أفلمممكة يمخاد الواسعة،  عاصمةالتي أصبحت  (90)دينة حمبالجذور بم

نيا كانت أبجذورىا التاريخية األولى إلى النصؼ الثاني مف األلؼ الثالث قبؿ الميالد، غير 
 ،(99)(Yarmuti ، ويارموتيArmanum / ارمانوـ أرماف) باسـ وباتفاؽ معظـ الباحثيف تعرؼ

وقد ورد ذكر ىذه الصيغ في سجؿ الحمالت العسكرية لكؿ مف الممؾ االكدي سرجوف 
، ومف ذلؾ ما ذكره (98) ؽ.ـ( 9955-9920)وحفيده الممؾ نراـ سيف  ؽ.ـ( 9880-9804)

"... في كل األزمنة... منذ وجود البشر... لم يقم أحد من المموك بغزو  لنا نراـ سيف قائال
يبال...  بالد أرمانوم الطرق أمام نرام سين الشجاع... ووضع  (96)واآلن فتح اإللو نرجالوا 

يبال... وسمم اليو غابة األرز في األمانوس... والبحر األعمى..." في يديو أرمانوم   .(95) وا 
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ف أب )النصؼ الثاني مف األلؼ الثالث قبؿ الميالد( الفترةمف نصوص تمؾ  فناوعر 
السياسية، وكاف مف بيف تمؾ النصوص ىو ذلؾ حمب كانت مدينة ميمة وقوية مف الناحية 

، والمدوف بالمغة الختّية Ḫatušša(94))خاّتوّشا) ثر عميو في العاصمة الخاتّيةالنص الذي عُ 
تحالؼ مكوف مف سبعة عشر ممكا  تحتويشير إلى أف )أرماف( كانت قد انضوت  ،المسمارية
 المدعو المموؾ ىؤالء وكاف بيف ،(98)األناضوؿ وبالد سورية ي بالدمف شمال

 )أرماف(، وميمة ىذا الحمؼ ىو صد الزحؼ األكديمدينة ( ممؾ  (Madakinaمدكينا
سيف مف القضاء عمى ذلؾ  سورية، ومع ىذا تمكف نراـ يالكاسح بقيادة نراـ سيف عمى شمال

كانت مدينة ذات شأف  ( ضمف ىذا الحمؼ يعني انياحمب) . والميـ اف ذكر أرماف(93)الحمؼ
ال لما دخمت كبير بالفع ف ظيور مممكة يمخاد القوية والتي كانت كما إذلؾ التحالؼ، في ؿ، وا 

مع  مف أىـ الممالؾ في شمالي سورية في النصؼ األوؿ مف األلؼ الثاني قبؿ الميالد، وربما
ف جذورىا السياسية تمتد إلى أبعد مف ذلؾ، أي عمى أبدايات األلؼ الثاني قبؿ الميالد، يدؿ 

 ور قوة حمب.إلى بدايات ظي
النصوص ىي تمؾ يؤكد قوة مممكة يمخاد وأىميتيا فضال عف قدـ ظيورىا،  ولعؿ ما
ثر عمييا في ماري، وفييا أوؿ ذكر لمممكة يمخاد، ومنيا النقش الذي يعود المسمارية التي عُ 
وثيقة )ويعرؼ بػ  (92) ؽ.ـYaḫdun-Lim (0301-0824 ) ليـ-خدوفإلى ممؾ ماري ي  

 (81)في ىذه السنة ألوم ممك سامانوم" وجاء فييا الخاصة بتأسيس معبد ش مش (التأسيس
، (88)، ايالوم ممك اباتوم(89)كوليم ممك توتول وأرض امنانوم -، ياخمو(80)وأرض اوبرابوم
[، لمساعدتيم، جاءت فرق ملي -، ىؤالء مموك ىاجموه ]ىاجموا يخدون(86)وأرض رابوم

مدينة سامانوم، تجمعت ]ىذه[ الجماعات، كميا ضده، ابيوخ[ حكم بالد يمخاد، في -]سومو
]ولكن بسالحـ ]ىـ[ القوي[، أسر ىؤالء المموك الثالثة ]مموك ىذه[ الجماعات، قتل فرقيم 
وفرقيم المساعدة، والحق بيم اليزيمة، ]و[ عمل كومة من جثثيم، وقوض أسوارىم وحوليا 

 .(85)إلى تالل، وأراض جرداء..."
ف يمخاد كانت مممكة قوية إلى الحد الذي : أأمريف، األوؿ نستنتج مف ىذا النص

ف ىذا النص يعد أوؿ ذكر أوىو األىـ  :ثانيا ،جعؿ المتحالفيف ضد يخدوف ليـ يستنجدوف بيا
مممكة ذات شأف سياسي في كونيا ف ذكرىا جاء مع عصر يخدوف ليـ ألمممكة يمخاد، وطالما 
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ف ظيور أيمكننا القوؿ بو ي يعود إلى أبعد مف ذلؾ، ف تكويف المممكة السياسأكبير، فيذا يعني 
 عود إلى بدايات األلؼ الثاني عمى األقؿ.ي مممكة يمخاد

 التي رسالةي الفيو داللة واضحة عمى قوة ومكانة مممكة يمخاد، وى وىناؾ نص آخر
ممؾ  (84) ؽ.ـZimri-Lim(0839-0841) ليـ-أسد إلى سيده زمري-وجييا المدعو إيتور

"الموعد جميعا أمام التقدمة لإللية عشتار، فجمعت المموك مخاطبا إياه بالقوؿ  ماري
ال يوجد أي ممك قوي لوحده، عشرة مموك أو خمسة ، وتكممت معيم عن القضية، وقمت ليم

، ومثميم يتبع (88)يتبعون حمورابي ممك بابل، ومثميم يتبع ريم سين ممك الرساعشر ممكا 
 -Amutايل -بي-موتآ، ومثميم يتبع (83)شنوناإممك  Ibal- pi- elإيل -بي -ِايبال

pi- el (61)"ليم ممك يمخاد-، وعشرون ممكا يتبعون ياريم(82)ممك قطنة. 
مع أف النص قد تكوف فيو مبالغة مف ناحية عدد أتباع ممؾ يمخاد ومدى قوتيـ 

بدايتيا تعود ومساحة مممكتيـ، إال انو في كؿ األحواؿ ىي إشارة إلى قوة مممكة يمخاد، واف 
 عمى األقؿ إلى بدايات األلؼ الثاني قبؿ الميالد.

ف قياـ مممكة يمخاد بما عرؼ عنيا مف القوة واألىمية لـ يكف قد أمف ىنا يتضح 
مف ىنا نفترض إف بدايات التكويف السياسي لمدينة و حدث بشكؿ مفاجئ ودوف ظروؼ معينة، 

ال لما شاىدنا  حمب القديمة تعود بجذورىا إلى النصؼ الثاني مف األلؼ الثالث قبؿ الميالد، وا 
ىي التي و  ،مممكة يمخاد في مطمع األلؼ الثاني قبؿ الميالدوميمة مثؿ قياـ مممكة قوية 

ييف عند احتكاكيـ ، حتى أف الختّ عدة امتداد طبيعي وسياسي لمدينة حمب التي سبقتيا بقروف
، (60)يا كاف يحمؿ لقب الممؾ العظيـبمممكة يمخاد كانوا يصفونيا، بالمممكة العظمى، وممك

ف المصادر التاريخية الرافدية ُتظير لنا حمب مممكة قوية بيف ممالؾ الشرؽ األدنى القديـ أكما 
 .(69)منذ بداية األلؼ الثاني قبؿ الميالد

 مموك الساللة الممكية في يمخادثانيا: 
نحو قرنيف مف  قد استمرت مموؾ الساللة الممكية في يمخادـ حك مدة مع اف

ىذه  عف بداية ونياية حكـ ، اال اف الباحثيف لـ يتمكنوا مف وضع تواريخ دقيقة(68)الزماف
التي عرفت لدى الباحثيف بالساللة الحمبية أو اليمخادية ، وىذا مرده وكما نوىنا سابقا و  الساللة

 ،ء المموؾىوالعدـ العثور عمى األرشيؼ الحمبي، لذلؾ وُضعت سنوات تقريبية لحكـ  إلى
عمى معاصرييـ مف حكاـ ممالؾ الشرؽ األدنى القديـ، كذلؾ أوضحنا مسبقا  باالعتماد وذلؾ



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )4العدد )

 2222 كانون األول

 

)8458 ) 
 

ف المعمومات التي تخص التاريخ السياسي لمممكة يمخاد جاءت ىي األخرى مف الممالؾ أب
كاف لمممكة يمخاد عالقات متنوعة مع جيرانيا مف الممالؾ  اذ المعاصرة ليا بشكؿ عاـ، 

 0841-0391فمف خالؿ أرشيؼ ماري الذي يعود إلى نحو ) ،السيما السورية ة،المعاصر 
المتاف تعوداف إلى  ، الطبقة السابعة والطبقة السادسة(65)أرشيؼ مدينة آالالخو ، (66) ؽ.ـ(

النصؼ الثاني مف األلؼ الثاني قبؿ الميالد، أمكف التعرؼ عمى الكثير مف المعمومات عف 
ف سمسمة مموكيا اكتممت أ، والواقع مموؾ الساللة اليمخادية وفي مقدمتيا أسمائيـ وتسمسميـ

والذي يعد ، (64))إيبوخ-ليـ األوؿ الوارد في نصوص ماري إلى أبيو سومو-بتأكيد نسب ياريـ
لكؿ واحد  تعريفيعرض . وفي أدناه (68)حتى اآلف ىو مؤسس الساللة اليمخادية وأوؿ مموكيا

 .مف ىؤالء المموؾ التسعة
 Sumu-Ipoḫإيبوخ  -سومو. 0

كاف طويال نوعا  ىذا الممؾف حكـ وفؽ األدلة التاريخية مف خارج العاصمة حمب فأ
-0308) أدد األوؿ-شمشي  حكـقبؿ  بدأ ببضع سنوات حكمو اف يرجح بشكؿ قوي ما، إذ
إيبوخ -وبيذا يكوف سومو ،(62)ؽ.ـ 0830وانتيى في حدود سنة  (63)ؽ.ـ( ممؾ آشور0830

 ، فضال عف(51)ؽ.ـ( ممؾ بابؿ 0851-0829أدد، وحمورابي )-معاصرا لكؿ مف شمشي
-شمشي يالبنأيضا ؽ.ـ( ممؾ ماري، وكاف معاصرا  0824 -0301ليـ )-يخدوف معاصرة

 0860-0831داجاف األوؿ )-وأشمي، ماري حاكـ ؽ.ـ( 0831-0822أدد )-يسمح ،أدد
-Išḫiأدد )-وعاصر كذلؾ ممؾ قطنا إشخي ،(50)(Ekaallatum)  إكاالتوـ ؽ.ـ( حاكـ

Adad)(59) ، ،انو ينتمي لمقبائؿ اآلمورية  غيرولـ تذكر المصادر التاريخية والد ىذا الممؾ
، (58)الشمالية الشرقية مف سورية ومناطؽ أعالي بالد الرافديف التي كانت تستوطف الجيات
 .Sumu-Nabi(56)))نابي  -وكانت زوجتو تدعى سومو

أدد األوؿ في -شمشيػ إيبوخ كاف حميفا ل-ف سوموأ مف االدلة التاريخية ويظير
-أدد إلى ابنو يسمح-رسالة موجية مف شمشي فيناؾ، (55)صراعو ضد يخدوف ليـ ممؾ ماري

ؤيد باف سومو ايبوخ كاف معاصرا لشمشي ادد وابنو وت إيبوخ،-سوموخبره فييا بوفاة أدد يُ 
إيبوخ( -أدد أباك. )سومو-أدد ىكذا يقول شمشي-قل ليسمح وىذا نصيا " ،(54)يسمح ادد

 إلى، وأنك ىناك في الجوار، فاسمع مني ىذا الموح (58)قد مات طالما انك تسكن في توتول
وانقل لو ىذا الكالم: ليس أنت من يعاني من المجاعة، فمقد  [أحد قادة السوتو] زمرانوم
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رفيتك ]يجب بالمقابل[ أن يذىب البمد كمو إلى اكاالتوم ويجتمع في المدينة... يعودون إلى 
إيبوخ( عمى محفة واآلن لم يعد يعيش، واآلن بعد أن -اكاالتوم، في حمب وضعنا )سومو

كل خدمو باتجاه بمده، أما أنتم فحيث أنتم  إيبوخ(، فإن سيدي سيأتي ليعيد-مات )سومو
 .(53)"فانكم لستم آمنين

-شمشيػ ل معاصراإيبوخ كاف -ف سوموأيتضح مف خالؿ ىذه الرسالة أمراف، أوليما 
أف ىذا الممؾ كاف قويا، وانو ىذه القوة البد واف احتاجت إلى وقت مف اجؿ ، وثانييما ( أدد

ايبوخ قد سبؽ شمشي ادد بالحكـ، -يرجح أف سومو إيصاليا إلى ىذه المرحمة، ومف اجؿ ذلؾ
ولعؿ ما يؤيد ذلؾ ىو ما ذكره يخدوف ليـ ممؾ ماري سالؼ الذكر عف قوة ممؾ يمخاد وتشكميو 

  .(52)حمفا ضد ماري 
إيبوخ كاف ممكا ذا شأف كبير ربما -سومو أف مف ماري إلى وتشير النصوص الكتابية

فيما يخص وفاتو فانو عمى األرجح و  .(41)واألىميةأدد األوؿ في المكانة -يضاىي شمشي
ؽ.ـ وذلؾ النو لـ يعد لو ذكر مف بعد ىذه السنة، حيث حؿ بدال عنو 0830كانت في سنة 

 .(40)وفؽ النصوص المعاصرة  ؽ.ـ 0830 سنةفي حدود  ليـ-ياريـابنو 
 IYarim-Limليم األول  -ياريم .2

انو ابف   ؽ.ـ 0831 سنة الذي تولى عرش يمخاد في حدود ليـ األوؿ-ياريـيؤكد 
، وقد ارتقى ىذا الممؾ (49)، وذلؾ مف خالؿ النقش المطبوع عمى أحد األختاـإيبوخ-سومو

مموؾ بالد الرافديف وبالد سورية، ففي بابؿ كاف ىناؾ بعض كبار فيو  زمف عاصرالعرش في 
داجاف -آشور تولى العرش أشميوفي ؽ.ـ(، وفي  0851-0829حمورابي )الممؾ العظيـ 

أما في  ليـ( عرش يمخاد،-التي تولى فييا )ياريـ المدة نفسياؽ.ـ( في  0831-0860)
 قطناوممؾ ؽ.ـ(،  0841-0839ليـ )-ممؾ ماري الشيير زمريأبرز معاصريو، سورية فكاف 

وصار ليذا  ،(48)(Aplaḫandaوحاكـ كركميش أبالخاندا ) ،(Amut-Bi-El) بيؿ-آموت
بالتحديد مف الشيرة والمنزلة ما يتفوؽ بيا عمى جميع مموؾ الساللة  ليـ( -الممؾ ) ياريـ

 مف ذلؾ النص الذي ليـ(-)ياريـ، وربما ليس ىناؾ ما ىو أدؿ عمى عظـ مكانة  اليمخادية
والتي ضمف  ، ليـ-أسد إلى سيده زمري-وجييا المدعو إيتور التي رسالةي الوى أوردناه مسبقا،

ال يوجد ممك قوي لوحده، عشرة أو خمسة عشر ممكا يتبعون حمورابي ممك  "  افييجاء ما 
شنونا، إل ممك إي-بي-يبالإسين ممك الرسا، ومثميم يتبع -بابل، ومثميم يتبعون ريم
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ليم ممك  -يل ممك قطنة، وعشرون ممكا يتبعون ياريمإموت بي آومثميم يتبع 
 .(46)"يمخاد...

والنص اآلخر الذي يدؿ أيضا عمى قوة ىذا الممؾ، ىو ذلؾ الخطاب الذي وجيو إلى 
والذي كاف قد بعث بنسخة منيا إلى صيره  ،(45)(Dir) دير مممكةممؾ  (ياخاد-ياشوب)

ياخاد أقول -إلى ياشوبوقد تضمف تيديدا كبيرا باالنتقاـ " ،(44)ليـ( يعممو باألمر-)زمري
ليم( أخوك... أنني بالنسبة لك بمثابة أب وأخ، ]وأما[ أنت، -ىكذا ]يتكمم[ )ياريم "اآلتي :

-فأنت بالنسبة لي بمثابة شرير وعدو... أو ليس بفضل أسمحة ]اإللو[ أدد، وأسمحة )ياريم
ليم(، -ليم( أنقذت مدينة بابل وأعطيت الحياة ألرضك ولك أنت نفسك! بدون أدد و)ياريم

سة عشرة سنة كنت تستطيع أن تضرم فييا ]النار[ كما تضرميا في ن مدينة در منذ خمإف
 .(48)" التبن، وأنا لن أجعميا ]أرضا[ ُتنظر، ولن تستطيع أنت أن تعاممني بنفس األسموب...

لقد تميز عيد ىذا الممؾ بانجازات كثيرة وعمى مختمؼ األصعدة، منيا السياسية ومنيا 
 .(43)االقتصادية، وىذا ما توضحو نصوص ماري

، وىذا ما وثقتو محفوظات (Gašira) ليـ( تدعى الممكة جاشيرا-وكانت زوجة )ياريـ
 .(42)ماري

ؽ.ـ وىي تقابؿ تقريبا السنة الثامنة والعشريف مف  0845في حدود  ليـ(-)ياريـتوفي 
 ، فمـ يعد ىناؾ ذكر ليذا الممؾ بعد ىذا التاريخ . (81)حكـ حمورابي ممؾ بابؿ

 Hammurapi Iحمورابي األول .3
مباشرة في حدود سنة  األوؿ ليـ-بعد وفاة أبيو ياريـ يمخاد عرشاألوؿ  تولى حمورابي

في الحكـ أثناء حياتو، إذ أناط بو بعض المسؤوليات السياسية أبوه ،وقد أشركو (80)ؽ.ـ 0845
 .(89)واالقتصادية حيف كاف وليا لمعيد

، ومف (حمورابي الحمبي) حياةنصوص ماري المصدر األساس لممعمومات عف  وُتعد
لعدة  كاف معاصرا وانو السنة التقريبية لتولي ىذا الممؾ لمحكـ، رؼعخالؿ تمؾ النصوص 

حاكـ  Etar-Emi)أمي )-ليـ ممؾ ماري، وايتار-وزمري ،حمورابي البابمي يـ،من مموؾ
 .(88)حاكـ مدينة حاصور Abni-Adu)أدو )-بنيأكركميش،  و 

تميزا عف  (حمورابي اليمخادي أو حمورابي الحمبي)وقد أطمؽ عميو الباحثوف لقب 
ف حمورابي إ، ىذا مع العمـ (86) والذي كاف معاصرا لو  حمورابي ممؾ بابؿ ذائع الصيت
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 طبعة أحد األختاـل وفقا  ليـ، فقد كاف األخير-الحمبي تربطو صمة قرابة مع ممؾ ماري زمري
والد حمورابي، اذ نقش عمى  ليـ-ريـ( ابنة يا(Šibtoقد تزوج مف األميرة شيبتو في ماري 

ىو أخو  حمورابيف إوبالتالي ف "،ليم-ليم زوجة زمري-ياريم  شيبتو ابنة " الختـ مانصو
 .(85)شيبتو

ليـ  قد -بوه ياريـأف كاف أبعد ، السيما ويعد حمورابي األوؿ أحد مموؾ يمخاد األقوياء
جنى ثمارىا الحقا فشيد عيده ازدىارا رسخ دعائـ المممكة وجعميا قوية بما فيو الكفاية، لذا 

 وابرزىا، (88)، وأقاـ عالقات سياسية جيدة مع معظـ الممالؾ األخرى(84) اقتصاديا ورخاء كبيرا
لمساعدة  (83) (اليامينييف)فرقا عسكرية مف ( حمورابي اليمخادي)مممكة بابؿ التي أرسؿ ليا 

 .(82)حمورابي في القضاء عمى بعض التمردات التي وقعت في بالده 
مف حكـ ذاتيا ، وىي السنة األخيرة (31)ؽ.ـ 0851توفي حمورابي األوؿ في حدود 

 .حمورابي ممؾ بابؿ
 Abba-elإيل -أبا .4

ابنًا لمممؾ حمورابي اليمخادي استنادا لمنقش الموجود عمى الختـ  (يؿإ-أبا)يعد 
، وقد ذكر عميو (30)الذي عثر عميو في مدينة آالالخ ALT.444 b,442 b)االسطواني )

 .(39) "إيل( بن حمورابي ممك يمخاد محبوب اإللو أدد-)أباالتالي "
نو الباحث وايزمف، أ يرىلذا إيؿ كثيرا في محفوظات آالالخ، -نظرا لتكرار اسـ أباو 

نو بأبينما يعتقد معظـ الباحثيف ، (38)كاف حاكما عمى مدينة آالالخ وليس ممكا لمممكة يمخاد
مع  ونحف نذىب، (36)كاف ممكا ليمخاد، معتمديف في ذلؾ عمى أدلة نصية تؤكد ما ذىبوا إليو

النصوص التي الرأي الذي يقوؿ انو كاف ممكا عمى مممكة يمخاد، وذلؾ باالستناد إلى أحد 
إيؿ كاف ممكا ليمخاد، واف آالالخ كانت تابعة ليمخاد ويحكميا شخص -ف أباأذكرت صراحة ب

إيؿ -ليـ أخو أبا-، وىذا الشخص ىو ياريـ(35) "رجل ]حاكم[ آالالخ..."وصفو النص بكممة 
تعويضا لو  (34)إيؿ حكـ مدينة آالالخ-ممؾ يمخاد والحاكـ مف قبمو عمى آالالخ، وقد منحو أبا

ثر ثورة قامت ضده فييا، أالواقعة شرؽ الفرات والتي خسرىا عمى  (Irrite) يتيإرّ ة عف مدين
إيؿ أف يبقى مخمصا لو ىو وأبناؤه، وتكوف آالالخ خاضعة -ليـ ألخيو أبا-وقد تعيد ياريـ
لنص ليـ قد ورد في سياؽ ا -ف اسـ ياريـأ، ولعؿ ما يؤكد ما ذىبنا إليو ىو (38)لسمطة يمخاد

إيؿ، فالنص قد أطمؽ عمى -نو كاف تابعا لممؾ يمخاد أباأالمشار إليو بالشكؿ الذي يظير 
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إيل( بن -")أبابأنو ممؾ يمخاد إيؿ-أباصراحة النص  وصؼ، بينما ""رجل آالالخليـ -ياريـ
 .(33)"...حمورابي ممك يمخاد
 ؽ.ـSmso Ilona (0862-0809 )إيمونا -إيؿ( معاصرا لمممؾ سمسو-وكاف )أبا

والتي جاء إيؿ( -)أبا إلى (إيمونا-سمسو)ابف حمورابي ممؾ بابؿ بداللة الرسالة التي أرسميا 
حمب، من  إلىيمونا : اآلن سياتوم... مع ]كيس[ إو سمسإيل(، ىكذا يتكمم -إلى )أبا" فييا

 .(32)"أجل الشراء، أرسل معو ليتمكن من الشراء، وعمى ذلك أرسمو لك
-أخو )أبا ليـ(-)ياريـترد أوؿ إشارة لحاكـ آالالخ وىو  ىذا الممؾ تحديداوفي عيد 

نو يظير مف خالؿ ذلؾ أف آالالخ لـ تكف مممكة مستقمة بؿ إف قمناإيؿ( ممؾ يمخاد، وكما 
 ، اذ دعيتابعة لمممكة يمخاد، إذ ورد اسـ ىذا الحاكـ عندما ذكر في السياؽ مع ممؾ يمخاد 

عندما بعد طمؽ عمى حكاـ آالالخ فيما فقط، أما لقب ممؾ فقد أُ  آالالخ""رجل ]حاكم[  ليـ-ياريـ
ليـ يتابع مف مقره -، وكاف ياريـ(21) بدأ مموؾ يمخاد يطمقوف عمى أنفسيـ لقب "المموؾ العظاـ"

سورية، مف البحر المتوسط وحتى نير بالد شمالي لرجاالت أسرتو الحاكمة  في آالالخ
 .(20) رث أبيو حمورابي األوؿإصتو مف الفرات، وكاف ىذا المقر ىو ح

لتشمؿ  ،إيؿ أحد مموؾ يمخاد األقوياء بدليؿ اتساع نفوذ مممكتو-عد أباوىكذا يُ 
، ويظير ذلؾ مف (29) تقريبا إيبوخ(-الذي كاف عمى عيد جده )سومو نفسو االمتداد الجغرافي

والتي تشير إلى خالؿ بعض النصوص التي تعود إلى الطبقة السابعة مف ألواح آالالخ 
إيؿ ممؾ يمخاد في حدود -كانت وفاة أباقد و  ،(28) سيطرتو عمى مناطؽ تقع في شرؽ الفرات

 .(26) ؽ.ـ 0891سنة 
 Yarim-Lim IIليم( الثاني -)ياريم. 5

عمى  بوصفو ممكاإيؿ مباشرة -ليـ( الثاني قد تولى الحكـ بعد أبيو أبا-ف )ياريـأيبدو 
الشكؿ عثر عميو في آالالخ تحت  طبعة ختـ أسطواني ، ويظير ذلؾ مف خالؿ(25) يمخاد
، (24) ؽ.ـNiqmepa (0811- 0445 )ويعود الختـ لخميفتو )نيقميبا(  AT+7e)الرقـ )

إيؿ، وانو -ليـ( ىو ابف لممؾ يمخاد السابؽ أبا-إف )ياريـ  ضمونياكتابة م الختـ حمؿوي
إيل(، ممك يمخاد، محبوب اإللو -)أباليم( بن -)ياريملو حمب القومي "إ (28)محبوب اإللو أدد

 .(23) "أدد
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عمما اف ،  (22)إيؿ حاكـ آالالخ-ليـ أخو أبا-ليس ىو ياريـ ،ليـ الثاني ىذا-ياريـو 
 .(011)ليـ كاف شائعا في ألواح آالالخ-ياريـ اسـ العمـ
إلى أي حدث سياسي ميـ في الفترة التي حكـ فييا ىذا  النصوصال تشير و 

فيصؿ )ليـ الثاني، إال أف الباحث -، وليست ىناؾ معمومات أخرى عف عيد ياريـ(010)الممؾ
ثر عميو في الطبقة اعتقاد األخير بأف قصر آالالخ الذي عُ  (وولي)ينقؿ عف  (عبد اهلل

مف االزدىار  مدةالسابعة، قد تـ تشييده في زمف ىذا الممؾ، واف آالالخ نفسيا قد عاشت 
 .(019)كموواالستقرار السياسي إباف ح

نو ال يمكف تحديد ذلؾ بدقة، ولكف إالثاني، ف ليـ-ياريـوأما كـ استغرقت سنوات حكـ 
ؽ.ـ، ووفاتو ىو شخصيا  0891إيؿ التي كانت في حدود -باالستناد إلى سنة وفاة سمفو أبا

نو مف المحتمؿ قد استمر حكمو نحو عشريف إ، ف ؽ.ـ 0811 سنة والتي كانت في حدود
ليـ الثاني معاصرا لكؿ -تولى الحكـ بعد وفاة أبيو مباشرة، وبيذا يكوف ياريـنو أسنة، السيما 

-Abi-Išuoḫ (0800إيشوخ -ؽ.ـ(، وأبي 0809-0862إيمونا )-مف ممكي بابؿ سمسو
 .(018) ؽ.ـ( 0436

 Niqmepaنيقميبا . 6
ليـ الثاني انتقؿ حكـ يمخاد إلى ابنو نيقميبا، وقد يكوف ذلؾ في سنة -بعد وفاة ياريـ

ليـ الثاني مف -ف نيقميبا ىو ابف ياريـثبت أ، وقد (016) ؽ.ـ 0811 سنةأي نحو  نفسيا وفاتو
نو أالتي كانت تابعة لمممكة يمخاد في عيد ىذا الممؾ، ويظير  التي خالؿ نصوص آالالخ

ليـ عمى -الذي خمؼ والده ياريـ Ami-Takum(015)))تاكوـ -كاف معاصرا لحاكـ آالالخ أمي
وجاء في أحد تمؾ النصوص وىو نقش مدوف بالخط المسماري عمى أحد ، (014)حكـ آالالخ
ليم( -نيقميبا بن )ياريمليـ( الثاني "-ف نيقميبا ىو ابف )ياريـأ(، يرد فيو ALT.7.11األختاـ )

، فضال عف وجود رسـ عمى ذات الختـ إللييف وقد وقؼ (018)"ممك يمخاد، محبوب اإللو أدد
 .(013)كية عمى رأسونيقميبا أماميما ليضع تاج الممو 

نيا سجمت لو أأثناء حكـ نيقميبا، سوى في وال تذكر النصوص التاريخية أحداثا كثيرة 
والتي استخدمت كتواريخ رسمية مف قبؿ حكاـ آالالخ،  ،أربع سنوات مؤرخة بسنوات حكمو

 .(012)ف آالالخ كانت خاضعة لمموؾ يمخادأوىي تثبت ما ذكرناه سابقا مف 
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 تاكـو-ليـ، وأمي-ياريـا لػ ف نيقميبا كاف معاصر أالسنوات األربع ظير تواريخ ىذه وتُ 
(Ammi-Takum) ( حاكما آالالخ بالتتابع مف خالؿ الموح المرقـ(ALT.7.9ف إ، وبيذا ف

 .(001)نو وقع في عيد نيقميباأ، يفترض تاكوـ-أميليـ إلى -انتقاؿ الحكـ في آالالخ مف ياريـ
ؽ.ـ( وخمفو  0436-0800إيشوخ )-مف ممكي بابؿ أبي كال (نيقميبا)وقد عاصر 

 .(000)ؽ.ـAmi-Detana (0438-0468  )ديتانا -أمي
ؽ.ـ، وترؾ العديد مف األبناء  0485 سنة في حدود كاف وفاة نيقميبا ويبدو اف تاريخ

 .(009)الذيف اعتمى اثناف منيـ عرش مممكة يمخاد 
 Irkabtum)إركابتوم .7

، وقد أمكف (008)ؽ.ـ  0485 سنةتولى إركابتوـ بف نيقميبا عرش يمخاد في حدود 
ضمف ألواح  في الذي عثر عميو (006)(ALT. 443a)الختـ نقش التعرؼ عمى ذلؾ مف خالؿ 

، والنقش المذكور ىو عبارة (005)آالالخ التي تبقى المصدر الرئيس لمعموماتنا عف ىذا الممؾ
 .(004)")إركابتوم( بن نيقميبا، ممك يمخاد، محبوب اإللو أدد"عف كسرة لوح صغيرة مضمونيا 

يرد النص التالي الذي لو أىمية خاصة جعمتو مف االالخ ( ALT.33وفي الموح )
)  [Miŝari]في الشير ميشاري  "، والنص ىو (008)حدثا يؤرخ بو إحدى سنوات حكـ )إركابتـو

 .(002) "[Naŝtarbi] (003)من سنة حكم )إركابتوم(، عاد الممك من نشتربي
( مف االلخ ايضا دوف بتاريخ سنة حكـ إركابتوـ، ALT. 54وىناؾ نص آخر ) 

ويتحدث عف أمي تاكوـ حاكـ آالالخ، الذي اشترى مف المدعو إركابتوـ بف الكاىف قرية 
 .(091)"السنة التي أصبح فييا )إركابتوم( ممكا"( Ageاسميا )

، كذلؾ عاصر كال مف ؽ.ـ( 0468-0438)ديتانا -ممؾ بابؿ أمي إركابتوـعاصر و 
( وبداللة النص المرقـ )-ليـ(، و)أمي-تابّعيِو حاكمي آالالخ عمى التوالي )ياريـ  .ALTتاكـو

(توفي  (، وقد38  .(090)ؽ.ـ  0451 سنةفي حدود  )إركابتـو
 Yarim-Lim IIIليم( الثالث -)ياريم .8

 0451عاـ إركابتوـ في حدودليـ الثالث عرش مممكة يمخاد بعد -تولى ياريـ
، لذلؾ (098)ليـ الثالث بشكؿ صريح-لنسب ياريـ خ، وبسبب عدـ ذكر وثائؽ آالال(099)ؽ.ـ

كوف ىذا االسـ كاف شائعا في نصوص آالالخ كما لتوجد إشكالية في تحديد نسب ىذا الممؾ، 
، ليذا فميس مف المؤكد (096)أسمفنا، لذا بات مف الصعب إرجاع بعض النصوص إلى حكمو
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نو ابف نيقميبا، وبالتالي فيو شقيؽ إ، ومع ىذا يرى كمينغؿ (095)ىؿ ىو ابف إركابتوـ أـ شقيقو 
 .(094)إركابتوـ

ليـ الثالث العرش مع مرحمة سياسية اتسمت بالتفكؾ الداخمي، -لقد رافؽ اعتالء ياريـ
، (098)بالد األناضوؿ فضال عف التيديد الخارجي الذي تمثؿ بتنامي قوة الختّييف في

ومحاوالتيـ التمدد جنوبا نحو سورية، وطالما اف مممكة يمخاد كانت واحدة مف أقوى الممالؾ 
محيطة والتي كانت تسيطر منذ نحو قرنيف مف الزماف عمى عدة مقاطعات  ،سورية يفي شمال

ع الخّتي نحو أماـ التوس عائقا كبيرا، ليذا كانت مممكة يمخاد تمثؿ (093)  سورية يفي شمالبيا 
 .ةختّيدولة البالد سورية، لذلؾ غدت حمب اليدؼ األوؿ لم

ؽ.ـ( أبرز  0451-0491) Ḫattušili Iكاف الممؾ الخاّتي خاّتوشيمي األوؿ
ليـ( الثالث، والذي قاـ بحمالت عسكرية عمى سورية وبضمنيا حمب في -المعاصريف ؿ)ياريـ
-Amiصادوقا  -ممؾ بابؿ أميالثالث معاصرا ل ليـ-ياريـوكاف ، (092)عيد ممكيا المذكور

Ṣadoqa (0464-0494 )توال يعرؼ عمى وجو الدقة تاريخ وفا، و  (081) ؽ.ـ. 
 Hammurapi IIحمورابي الثاني  .9

ىناؾ إشكالية في إرجاع بعض النصوص التاريخية التي عثر عمييا في آالالخ إلى 
تاكوـ حاكـ -اسـ حمورابي بف أميحمورابي الثاني ممؾ يمخاد، نظرا لتشابو اسمو مع 

 .(080)آالالخ
ليـ الثالث، كذلؾ لسنا نعرؼ -ومثمما لـ تزودنا المصادر بالتاريخ الذي توفي فيو ياريـ

مف خالؿ أحد نصوص المممكة  متى تولى بالضبط حمورابي الثاني عرش مممكة يمخاد، إالّ 
رية لخاّتوشيمي األوؿ عمى التي تناولت الحمالت العسك (KUB. XXXI. 5)الختّية المرقمة 
ليـ الثالث ووريثو عمى عرش -ف حمورابي الثاني ىو ابف ياريـإذ ُعرؼ أشمالي سورية، 

اسـ حمورابي الثاني  أتىفراغ قصير، ثـ تاله ، ثـ لثليـ الثا-ظير اسـ ياريـفقد ، (089)يمخاد
 .(088)ابنو

والمذيف يعوداف لحاكـ آالالخ  ALT.21,22)وباالعتماد عمى الموحيف المرقميف )
، -أمي ضمف أرشيؼ آالالخ وىما مؤرخاف بسنوات حكـ حمورابي في ثر عمييما عُ وقد تاكـو

 .(086)ليمخاد ممكا كاف حمورابي يرد في ىذيف الموحيف افالثاني، 
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في أرشيؼ  اعمى يمخاد مف خالؿ كسرة لوح عثر عميي اويرد اسـ حمورابي أيضا ممك
ليـ -ف حمورابي الثاني خمؼ أباه ياريـأومف ىنا يظير  ،(085) غة األكديةخاّتوشا وكتب بالم

ؽ.ـ  0451 واقعة بيف سنةالمدة ال فيالتوسع الخاّتي في شمالي سورية، أي  مدةالثالث في 
لىو  ،وىو التاريخ االفتراضي لتولي ياريـ الثالث عرش يمخاد ؽ.ـ وىي السنة  0525نحو  ا 

 الخاتّييف بقيادة معاصره الممؾ الخّتي مورشيمي األوؿ التي سقطت فييا مممكتو عمى يد
Murššili I (0491-0521 )حيث دخمت سورية مرحمة سياسية جديدة تمثمت (084)ؽ.ـ ،

بالسيطرة الخاتّية عمى أجزاء واسع منيا، وىي المرة األولى التي تكوف لشعوب تنتمي 
سورية وبالد الرافديف، وتدخؿ أوروبية سمطة سياسية في كؿ مف بالد  -لمجموعات لغوية ىندو

 .(088)فيما بعد في صراعات وحروب مع قوى سياسية مف أجؿ النفوذ 
 ثانيا : الحدود السياسية

بسبب  نو مف المتعذر تحديدىا بدقة،إوفيما يخص الحدود السياسية لمممكة يمخاد، ف
، لكنيا بالطبع سيطرت عمى منطقة واسعة تتجاوز ما عدـ العثور عمى األرشيؼ اليمخادي

وىذا ما يظير واضحا في نصوص ممالؾ سورية المعاصرة يعرؼ اليوـ بمحافظة حمب، 
وقد أمكف مف خالؿ تمؾ النصوص معرفة الكثير عف حدود يمخاد في خالؿ عيود ، لػيمخاد
عد حتى اآلف ؽ.ـ( الذي يُ  0312- 0830)  Sumu-Ipuḫإيبوخ-سومو في عيدف، مموكيا

، وغربا وصمت (083)، وصمت حدود يمخاد شرقا حتى مدينة توتوؿأوؿ مموؾ الساللة اليمخادية
ومف الشماؿ ، (061) ، وجنوبا حتى قطنا(082)حتى نير العاصي فشممت آالالخحدودىا 

، (060)إيبوخ-سومووكركميش تحت نفوذ ـ، أصبحت في بعض األحياف كؿ مف مممكتي أورشو 
ثاني مموؾ الساللة  I (Yarim-Lim) ليـ األوؿ-مموكيا وىو ياريـأما في عيد أقوى و 

أصبحت حدود مممكة و ، ؽ.ـ( 0845 -0831اليمخادية، الذي تولى العرش في حدود )
، إذ امتدت (069)أقصى مدى مف االتساع والنفوذ بمغتحيث أكثر وضوحا،  في عيده يمخاد

 واقعة( Emarر )تكوف مدينة إيمامف جباؿ طوروس شماال وحتى مدينة قطنا جنوبا، وبيذا 
، ومف نير الفرات شرقا حتى سواحؿ البحر المتوسط (068)ضمف نفوذ مممكة يمخادفي 
 .(065)وآالالخ كانتا تتبعاف مممكة يمخاد، ف كؿ مف أوغاريتإحيث  (066)غربا

ليـ األوؿ ثاني -ىذا وقد أصبحت حمب عاصمة لمموؾ ساللة يمخاد منذ عيد ياريـ
يمخاد في مممكة عاصمة لبوصفيا ذكر حمب صراحة مخادية/ الحمبية، إذ لـ تُ مموؾ الساللة الي
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ف حمب كانت أفي حيف ىناؾ مف الباحثيف مف يرجح  ،(064)إيبوخ-سومويا األوؿ عيد ممك
 عمى الرغـ مف ذكر قمعة تحمؿ اسـ دور ،إيبوخ-عاصمة لمممكة يمخاد منذ عيد سومو

كانت باألساس تابعة لمممؾ اآلشوري والتي ، (068) (Dur-Sumu-Ipoḫ) إيبوخ-سومو
-ولكف استطاع سومو ،(Dur-Šamši-Adad) أدد-دور شمشي أدد األوؿ وتدعى-شمشي

طالؽ اسمو  .(063)عمييا إيبوخ االستيالء عمى القمعة وا 
 االستنتاجات:

بالد  غرب تعد مممكة يمخاد واحدة مف أقوى وأبرز الممالؾ التي قامت في شماؿ .0
ف ىذه الدراسة تغطي الفترة ما بيف  سورية مع بدايات األلؼ الثاني قبؿ الميالد، وا 

ؽ.ـ( تقريبا، وىي الفترة التي حكمت فييا الساللة اليمخادية، تمؾ  0311-0411)
 الساللة الممكية الوحيدة التي حكمت يمخاد وحممت اسميا.

أصبح يشكؿ مع بداية األلؼ الذي  تنتسب الساللة اليمخادية إلى الشعب اآلموري .9
 الثاني التركيبة الرئيسة في بالد سورية .

سومو إيبوخ( الذي يعد حتى اآلف مؤسس )عمى األرجح ىناؾ مموكا آخريف سبقوا    .8
الساللة اليمخادية، غير أف غياب األرشيؼ الممكي الخاص بمممكة يمخاد كاف سببا 

 حاؿ دوف معرفتنا بأولئؾ المموؾ.
خاد ظيرت مع بدايات األلؼ الثاني قبؿ الميالد، إال أف الدالئؿ مع أف مممكة يم .6

لعمو يعود إلى و اآلثارية تشير إلى أف بدايات تكوينيا السياسي يمتد إلى أبعد مف ذلؾ، 
 أواخر األلؼ الثالث قبؿ الميالد.

ارتبط التاريخ السياسي لمممكة يمخاد مف البداية وحتى سقوطيا، بالعاصمة حمب،  .5
مف اسـ مدينة حمب ويمخاد اقترنا مع بعض بشكؿ مترادؼ، وذلؾ مف كؿ  أفحتى 

خالؿ المصادر التي أشارت إلييما، سواء مصادر بالد سورية، أو مصادر ممالؾ 
 الشرؽ األدنى القديـ بشكؿ عاـ.

 بعض المتغيرات مع بدايات األلؼ الثاني قبؿ الميالد ساىمت في قياـ مممكة يمخاد .4
وأبرزىا انييار األرض في منطقة الشرؽ األدنى القديـ،  التي حدثت عمىالسياسية 

ساللة أور الثالثة التي كاف نفوذىا قد امتد إلى بالد سورية، كذلؾ انشغاؿ ممالؾ 
 الشرؽ األدنى القديـ بأوضاعيا الداخمية.
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كاف الستمرار العمراف البشري المتواصؿ في حمب منذ القدـ وحتى اآلف ودوف 
عدـ اكتشاؼ موقع مدينة حمب العاصمة الوحيدة والرئيسة لمممكة  إلىانقطاع، عامؿ أدى 

يمخاد، وبالتالي عدـ العثور عمى أرشيؼ يمخاد الممكي، مما اقتضى البحث عف تاريخ ىذه 
   المحفوظات الممكية لكؿ مف ماري، وآالالخ.السيما المممكة في أراشيؼ الممالؾ المعاصرة، 

  االحاالت
 

                                                 
 المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمارية الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي يكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب بالمقطعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ مممكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يمخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادمعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  (0) 

((Ya-am-ḫa-ad  ُيعتقػػد أنػػو مشػػتؽ مػػف اسػػـ الجماعػػات والقبائػػؿ التػػي أسسػػت ىػػذه المممكػػة، وىػػو يعنػػي
ينظػػػر:  .(ىػػو كثيػػر)أو ربمػػػا جػػاء االسػػـ عمػػػى ىيئػػة صػػيغة فعميػػة تعنػػػي ، (الرجػػاؿ األشػػداء أو األقويػػاء)

؛ 26النيضػػة، د.ت(، ص، خيػػر الػديف، )حمػػب( مقػاالت لغويػػة، المقالػة الخامسػػة )حمػب: مطبعػػة أألسػدي
ؽ.ـ( )دمشػػػؽ: منشػػػورات الييئػػػة  888-8111مرعػػػي، عيػػػد، تػػػاريخ سػػػورية القػػػديـ تػػػاريخ سػػػورية القػػػديـ )

تػػاريخ حمػػب فػػي بدايػػة األلػػؼ الثػػاني  دوراف، جػػاف مػػاري، "؛ 010(، ص9101العامػػة السػػورية لمكتػػاب، 
 .28، ص.(0228، )دمشؽ 64-65ؽ.ـ مف خالؿ نصوص ماري"، مجمة دراسات تاريخية، العدداف 

(، 0238)دمشؽ،  94-95شعث، شوقي، "مممكة يمحاض )حمب("، مجمة دراسات تاريخية، العدداف  (9)
، (9116)دمشؽ: منشورات جامعة دمشؽ،  ؛ عبد اهلل، تاريخ الوطف العربي القديـ )بالد الشاـ( 008ص
 ..008ص

(، 9114)دمشؽ: منشورات جامعة دمشؽ، قابمو، جباغ، تاريخ الحضارة القديمة في الوطف العربي  (8)
؛ الحمو، سوريا القديمة مف أقدـ األزمنة المعروفة حتى أوائؿ العصر البيزنطي )دمشؽ: ألؼ  062ص

 .814، ص0(، ج9116باء األديب ، 
االمورييف: ىـ أوؿ األقواـ الجزيرية التي نزحت إلى بالد سورية في النصؼ الثاني مف األلؼ الثالث قبؿ  (6)

يالد، وقد تمركزوا في البداية عند األقساـ الشمالية مف سورية وبعد مدة بدأوا ينتشروف في أقساـ بالد الم
سورية األخرى، وال يعرؼ االسـ الذي أطمقو ىوالء عمى أنفسيـ، واف كممة االمورييف جاءت في نصوص 

ف الى امورو وكال بالد الرافديف، حيث أطمؽ السومرييف عمى ىوالء اسـ مارتو ثـ حورىا االكديي
التسميتيف تعنى بالد الغرب في إشارة إلى موقعيـ الغربي بالنسبة لبالد الرافديف. لممزيد، ينظر: باقر، 

، ص 9( ، ج0234) بغداد: دار الشؤوف الثقافية العامة،  9طو، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، ط
 .988-989ص

 .814، ص0، ج...الحمو، سوريا القديمة (5)
األحمد، سامي سعيد، العراؽ القديـ مف العصر األكدي حتى نياية ساللة بابؿ األولى )بغداد: مطبعة  (4)

 .098، ص9(، ج0238الجامعة، 
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كاف ىناؾ عدد مف األسباب التي أدت إلى سقوط ساللة أور الثالثة وقد الحت بوادرىا منذ السنوات األولى  (8)

أور الثالثة، ومنيا حركات التمرد والعصياف التي  ؽ.ـ( آخر مموؾ 9116-9193لحكـ أبي سيف )
لمممكة أور الثالثة، بؿ وتطور ىذا الخطر ليتحوؿ  ظيرت في األقاليـ الشرقية مف بالد عيالـ والتابعة

الحقا إلى غزو عيالمي لبالد الرافديف، مضافا إلى ذلؾ استغالؿ القبائؿ اآلمورية لألوضاع السيئة لمبالد 
دة عمى بالد الرافديف مف الجيات الشمالية الغربية عمى طوؿ نير الفرات، فضال عف فبدأوا يندفعوف بش

التفكؾ واالنييار الذي أصاب الجبية الداخمية قبؿ ذلؾ، حيف فقد الممؾ سمطتو عمى األجزاء المختمفة مف 
ص  ،0مممكتو بسبب الجوع والقحط الذي عـ البالد. لمزيد مف التفاصيؿ ينظر: باقر، مقدمة...، ج

 .825-826ص
،  09(، 0234) بغداد: دار الشؤوف الثقافية العامة،  9باقر، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة،ط (3)

 .680ص
ؽ.ـ ، ترجمة، سيؼ الديف دياب )دمشؽ: دار المتنبي  811 -8111كمينغؿ، تاريخ سورية السياسي ( 2)

 .65(، ص0223لمطباعة والنشر، 
(01)

رسالف لمطباعة  ترجمة، خالد أسعد عيسى وأحمد غساف سبانو )دمشؽ: دار ساكز، ىاري، عظمة آشور، 
؛ رو، العراؽ القديـ، ترجمة، حسيف عمواف حسيف )بغداد: دار  59-84(، ص ص9113والنشر، 

 .948-953(، ص ص0236الشؤوف الثقافية العامة، 
 .930-948رو، العراؽ القديـ، ص ص (00)
 .68(، ص9118)دمشؽ: د.مط،  4نة، طالخطيب، محمد، مصر أياـ الفراع (09)
ازدىرت في نحو  ، وقدشماؿ غرب سوريةالتي قامت في : إحدى الممالؾ الميمة في Ebla)إيبال ) (08)

منتصؼ األلؼ الثالث قبؿ الميالد حتى بات ليا شأف كبير في منطقة الشرؽ األدنى القديـ، وُعثر فييا 
عمى أرشيؼ ممكي يحوي رقما مسمارية تزيد عمى ستة عشرة ألؼ لوح كتابي متنوع، وتقع أطالليا األثرية 

مرعي، تاريخ سورية القديـ...،  كـ جنوب غرب حمب. ينظر: 55حاليا في تؿ مرديخ عمى بعد نحو 
 وما بعدىا. 8ص (، ص0236شؽ: د.مط ، دم ؛ بينسي، عفيؼ، وثائؽ إيبال )85ص

 .898الحمو، سوريا القديمة...، ص( 06)
مف األقواـ غير معروفة األصؿ بشكؿ واضح، بدأوا يياجروف بشكؿ سممي إلى مناطؽ شماؿ  الخوريوف:( 05)

الدولة األكدية، وبدأت ىجراتيـ تتزايد في عصر ساللة أور الثالثة شرؽ بالد الرافديف في أواخر عصر 
نحو مناطؽ شمالي بالد الرافديف وشمالي سورية، ومع نياية عصر أور الثالثة وبداية األلؼ الثاني قبؿ 
الميالد، وبدأت القبائؿ الخورية تتدفؽ بشكؿ كبير، وباألخص نحو بالد سورية، حتى أصبحوا يشكموف 

لتركيبة السكانية لمناطؽ شمالي سورية، وفيما يخص مناطقيـ األصمية التي ىاجروا منيا، جزءًا مف ا
شرؽ تركيا،  (واف)مية المحصورة ما بيف بحيرة باألدلة اآلثارية إلى أنيـ ىاجروا مف المناطؽ الجفتشير 

ماني، جماؿ ندا وبحيرة أورمية شماؿ إيراف. لمزيد مف التفاصيؿ عف أصؿ الخورييف وىجراتيـ ينظر: السم
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أطروحة دكتوراه غير منشورة )جامعة  ،صالح، الدولة الميتانية دراسة في التاريخ السياسي والحضاري
 .59-02(، ص ص9101كمية اآلداب، قسػـ التاريخ، ،  :بغداد

(16)
 Miroop, Marc Van De, A History of the Ancient Near East 3000-323 B.C. 

(USA, 2004), p. 116. 
أوركيش: تقع ىذه المممكة بيف المنطقة الواقعة في ضمف مثمث نير الخابور في األجزاء الشمالية الشرقية  (08)

 في محافظة الحسكة. ينظر: Tall Mozan)العميا مف سورية وتدعى حاليا تؿ موزاف )
J. Bottero, "Syria and Palestine 2160-1780 B.C", In CAH, Vol. I, Part. 2 

(Cambridge, 1971), p. 565. 
تاريخ سورية ولبناف وفمسطيف، ترجمة، جورج حداد وعبد الكريـ رافؽ )بيروت: دار الثقافة، فيميب، حتي،  (03)

 .81، ص0ـ(، ج0253
ىي إحدى الممالؾ الرئيسة والقوية في منطقة الشرؽ األدنى القديـ، ظيرت في الختيوف او مممكة خاتي  (02)

قبؿ الميالد، تقع وسط بالد األناضوؿ، وتمتد جنوبا حتى تحاذي شماؿ الثمث األوؿ مف األلؼ الثاني 
سورية، وكانت تحاوؿ باستمرار السيطرة عمى الشماؿ السوري، السيما مدينة حمب ذات الموقع 
الستراتيجي الميـ، وقد تـ ليا ذلؾ بشكؿ مستمر في القرف الرابع عشر قبؿ الميالد. لممزيد ينظر: جرني، 

 ..68-85(، ص ص0248ترجمة، محمد عبد القادر محمد )بغداد: مطبوعات البالغ،  أ. ر، الحثيوف،
أوؿ كياني سياسي معروؼ أسسو الخّتيوف في بالد األناضوؿ وُيصطمح عميو لدى الباحثيف بػ )المممكة  (91)

مزيد مف القديمة(، يعود إلى نحو الثمث األوؿ مف القرف السابع عشر قبؿ الميالد بزعامة الممؾ البارنا. ل
 .60التفاصيؿ ينظر: جرني، الحثيوف، ص

، كانت تقوـ الميمةتمؾ العاصمة القديمة  أف مدينة حمبفدلة اآلثارية التي توصؿ إلييا الباحثوف األ وفؽ (90)
أبو عساؼ، عمي، ينظر:  .تحت البقعة التي تقـو عمييا حمب الحديثة في سورية الشمالية عمى نير قويؽ

ؽ.ـ )دمشؽ: منشورات وزارة الثقافة،  585ؽ.ـ إلى  3511القديمة في سورية  آثار الممالؾ السورية
 .61ـ(، ص0233

 (22)
Halidar, A., Who Were the Ammorites (Leiden, 1971), p.11; 

؛ الحمو، عبد اهلل، 01(، ص0230شعث، شوقي، حمب تاريخيا ومعالميا التاريخية )حمب: جامعة حمب، 
 .902، ص...سوريا القديمة 

 
 (23)
Halidar, A., Who Were …, p.11; 

 .01شعث، شوقي، حمب تاريخيا ومعالميا التاريخية ص
 
(: إلو الموت والعالـ األسفؿ في معتقدات سكاف بالد الرافديف، ويعني اسمو "سيد Nergalنيرجاؿ ) (96) 

، وُعد )كوثا(موات المدينة العظيمة" التي تعني ضمنا العالـ األسفؿ، وكاف معبده الرئيس في مدينة األ
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نيرجاؿ ابنا لإللييف )إنميؿ وزوجتو نينميؿ(، وحاكما لمعالـ األسفؿ مع زوجتو اإللية )إيرش كيجاؿ(. 
 ينظر:

Lenzi, A., Reading Akkadian Prayer Hymns (Washingtion: 2011), P. 339; Douglas, 

Van Buren, The God Ningizzida,  in Iraq, vol. I (London, 1934), p.63. 

. 
 ؛ 982، ص0الحمو، سوريا القديمة...، ج (95) 

Pracherd., Ancient Near Eastern Texts Relating to the old testament 3
rd

 (New 

Jersey, 1969), P. 268. 
. 

 يعرؼ موقع خاّتوّشا اليـو باسـ )بوغازكوي( ويقع في وسط األناضوؿ في منطقة حوض نير الياليس (94) 
. ينظر: الصالحي، صالح رشيد، المممكة الحثية دراسة في التاريخ ميؿ شرقي انقرة 21عمى بعد 

 .065(، ص9100)بغداد: د.مط ،  9السياسي لبالد األناضوؿ، ط

. 
)27(

 F. Weidxer, and beyond,Der ZugSargonsvon Akkad nachKleinasien, 
Boghazkoi- Studien (Paris, 1923), p.6. 

صبحي، أقدـ ما عرؼ عف تاريخ حمب مف األلؼ الثالثة حتى العيد السموقي )حمب :  صبحي، صواؼ، (93)
 .08ص، (0259مطبعة الضاد، 

(، ص 0238)دمشؽ،  93-98"، مجمة دراسات تاريخية، العدداف  ليـ ممؾ ماري -يخدوف  مرعي، "" (92)
 .015 -016ص 

أعالي الفرات إلى الشماؿ مف ماري في محيط إقميـ ترقا : تقع ىذه المدينة في (Samanum) سامانـو (81)
الذي استقرت فيو قبائؿ البنياميف منذ عيد يخدوف ليـ ممؾ ماري، ويعرؼ موقعيا حاليا باسـ )تؿ 

 .012ليـ ممؾ ماري..."، ص-العشارة(. ينظر: مرعي، "يخدوف 
، وقد اشتؽ اسميا مف(Ubrabum) أوبرابـو (80) . )أوبرابي(اسـ القبيمة البدوية  : تقع في نواحي سامانـو

ينظر:عمي، محمد عبد المطيؼ عمي، سجالت ماري وما تمقيو مف أضواء عمى التاريخ السياسي لمممكة 
 .  94(، ص0235ؽ.ـ.( )اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية،  0841 -0391ماري )مف حوالي 

ة توتوؿ )تؿ البيعة( شماؿ ماري والتي : تقع في أعالي الفرات في محيط مدين (Amnanum)أمنانـو (89)
 .012ليـ ممؾ ماري..."، ص -انتشر فييا البدو )االمنانيوف(. ينظر: مرعي، "يخدوف 

(: يرجح أف مدينة أباتـو تقع في الضفة الغربية لمفرات األعمى، وقد ارتبط اسميا (Abatumأباتـو  (88)
. (رابي)كة يمخاد، وتدعى ىذه القبيمة بإحدى القبائؿ البدوية التي كانت تتجوؿ في أراضي ممم

 .98ينظر:عمي، سجالت ماري وما تمقيو مف أضواء...، ص
: اسـ إلحدى القبائؿ البدوية التي انتشرت في مناطؽ يمخاد قرب الفرات في شماؿ Rabbum)رابـو ) (86)

 .012ليـ ممؾ ماري..."، ص -سورية. ينظر: مرعي، "يخدوف 
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 .015 -016ليـ ممؾ ماري..."، ص ص  -مرعي، "يخدوف  (85)
 . 24، ص .عمي، محمد عبد المطيؼ محمد، سجالت ماري ..( 84)
الرسا: إحدى مدف بالد الرافديف التي تأسست في العصر البابمي القديـ، تعرؼ أطالليا األثرية اليـو باسـ  (88)

 .605، ص 0ميال شماؿ غربي الديوانية. ينظر: باقر، طو، مقدمة...، ج 81) السنكرة( عمى بعد نحو 
يا األثرية اليـو باسـ )تؿ اسمر( اشنونا: إحدى مدف بالد الرافديف التي أسسيا السومرييف،  تعرؼ إطالل (83)

ميال شماؿ شرقي بغداد. ينظر: باقر، طو، مقدمة،   51الذي يقع ضمف محافظة ديالى، وعمى بعد نحو 
 .946، ص 0ج

كـ شماؿ شرؽ  91عمى بعد  الذي يقع قطنة : إحدى مدف سورية القديمة، تعرؼ حاليا باسـ تؿ المشرفة (82)
أضواء جديدة عمى تاريخ وآثار بالد الشاـ -مدينة حمص. لممزيد ينظر: طوير، قاسـ، حضارات الخابور

 .؛ 61(، ص0232)دمشؽ: 
  

(40)
 Dossin, G., "Les archives épistolaires du palais de Mari in Syria", Vol. XIX 

(Paris,1938), pp. 117-118 ;  Kupper, J. R., "Norther Mesopotamia and Srria", 

CAH, Vol. II (1960), ch. 1, p.12.   
 .008، ص...عبد اهلل، تاريخ الوطف العربي القديـ  (60)
 .20دوراف، "تاريخ حمب في بداية األلؼ الثاني ؽ.ـ..."، ص (69)
 .53كمينغؿ، تاريخ سورية السياسي...، ص (68)
 وما بعدىا 98سجالت ماري ...، ص ص عمي، محمد عبد المطيؼ محمد، ( 66)
 (تؿ عطشانة)حاليا باسـ  موقعيا حاليا آالالخ: إحدى المدف الميمة في شماؿ غرب سورية، يعرؼ (65)

عمى مجموعة مف األلواح المسمارية  فيو والواقع في لواء االسكندروف التابع حاليا لمدولة التركية، ُعثر
 عف آالالخ يزيد عددىا عمى خمسمائة لوح كتابي دوف بالمغة األكدية ويتناوؿ مواضيع مختمفة. لممزيد

فيمي الداالتي )دمشؽ: منشورات وزارة الثقافة،  :ينظر: وولي، ليونارد، آالالخ مممكة منسية، ترجمة
 .080-092، ص ص...اريخ الوطف العربي القديـ وما بعدىا ؛ عبد اهلل، فيصؿ، ت 8(، ص0229

 .22، ص...عبد اهلل، تاريخ الوطف العربي القديـ ( 64)
)47(

 Frayne, Douglas, "Old Babylonian period (2003-1595 B.C.) early periods", Vol. 

IV (Toronto, 1990), p.780 ;                 
ؽ.ـ(. ينظر: كمينغؿ، تاريخ سورية  0312أدد األوؿ بدأ في سنة )-يرى ىورست كميغؿ أف حكـ شمشي (63)

 .58السياسي...، ص
 .58كميغؿ ، تاريخ سورية السياسي...، ص (62)
 .58ص المصدر نفسو، (51)
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 (51)
Durand, J. M, "Documents pour l'histoire du royaume de Haute-Mésopotamie 

Villes fantômes de Syria et autres lieux", Vol. V (Paris, 1985), p.189. 
عد حتى اآلف أوؿ المموؾ المعروفيف لمممكة قطنا، وقد ارتبط ىذا الممؾ بعالقات سياسية أدد(: يُ -)إشخي (59)

إيبوخ( ممؾ يمخاد. ينظر: -أدد، في المقابؿ كاف في عداء مع )سومو-أدد وابنو يسمح-متينة مع شمشي
 . 51؛ ساكز، عظمة آشور، ص 89كمينغؿ، تاريخ سورية السياسي...، ص

 .53كمينغؿ، تاريخ سورية السياسي...، ص (58)
 .25دوراف، "تاريخ حمب في بداية األلؼ الثاني ؽ.ـ..."، ص (56)

 (55)
Durand, "Documents pour l'histoire du royaume …", , p. 189. 

(56)
 Margueror. J, "Cuneiform Archives and libraies", Vol. I (Leiden, 1986), p. 91. 

تعود بدايات نشوئيا إلى األلؼ الثالث قبؿ الميالد، تقع  التي (: إحدى مدف سورية القديمةTotolتوتوؿ ) (58)
عمى نير الفرات عند مصب نير البميخ، تعرؼ أطالليا اليـو باسـ تؿ البيعة الواقع بالقرب مف مدينة 
الرقة مف الجية الشمالية لنير الفرات، وكانت معاصرة إليبال وماري، وتعد ىذه المدينة أحد المراكز 

 50ص ،لو داجاف . ينظر: أبو عساؼ، عمي، آثار الممالؾ السورية القديمة في سوريةالميمة لعبادة اإل
؛ دالي، ستيفاني، ماري وكارانا )مدينتاف بابميتاف تاريخيتاف(، ترجمة، كاظمة سعد الديف )بغداد: بيت 

 .084(، ص9113الحكمة، 
 (58)
Durand, "Documents pour l'histoire du royaume …",   p. 180.  

Heimpeel, Wolfgang,  Letters to the King of Mari (USA, 2003), p.65. (52) . 
شعث، شوقي "العالقة بيف مممكتي ماري ويمحاض )حمب( في مطمع األلؼ الثاني قبؿ الميالد"، مجمة  (41)

  .006(، ص0238)دمشؽ،  86الحوليات األثرية العربية السورية، مجمد
.41ص، (9118آالالخ دراسة سياسية اقتصادية اجتماعية )دمشؽ: د.مط، عبد الرحمف، عمار، مممكة  (40)

  
(62)
 Smith, S., "Yarim-Lim of  Yamhad", in RSO. Vol. 32 (London,1957), pp. 155-

184. 
 .41كمينغؿ، تاريخ سورية السياسي...، ص (48)

 (64)
Dossin, G., "Les Archives …", pp. 117-118 ;  Kupper, J.  R., "Norther…, p.12.    

ديػر: واحدة مف الممالؾ التي قامت في العصر البابمي القديـ وسط بالد الرافديف، وتقع شرؽ نير دجمة (  45)
. ينظر: باقر، مقدمة...، (تؿ العقر)كـ، ويعرؼ موقعيا اليـو باسـ  041في شماؿ شرؽ بابؿ بنحو 

 .649-640، ص ص0ج
 .25لؼ الثاني ؽ.ـ..."، صدوراف، "تاريخ حمب في بداية األ (44)

(67 )
 Dossin, G., "Une lettre de Yarim-Lim roi d'Alep à Iashub-Iakhad, roi de Dir", 

In Syria, Vol. 33 (Paris, 1956), pp. 66-67. 
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 .015، ص...عبد اهلل، تاريخ الوطف العربي القديـ  (43)
 .25-26ص صدوراف، "تاريخ حمب في بداية األلؼ الثاني ؽ.ـ..."، ( 42)
 . 41كمينغؿ، تاريخ سورية السياسي...، ص (81)
  .   45كمينغؿ، تاريخ سورية السياسي...، ص (80)
 .Klengel, Syria…, p. 58؛45كمينغؿ، تاريخ سورية السياسي...، ص( 89)

حاصور: واحدة مف المدف الكنعانية التي ازدىرت في مطمع األلؼ الثاني قبؿ الميالد، وتقع في الجية  (88)
. ينظر: حتي، تاريخ سورية (تؿ القدح)الغربية مف نير األردف، وتعرؼ موقع ىذه المدينة اليـو باسـ 

 .026، ص0ولبناف وفمسطيف، ج
 (74 )
Klengel, H., Geschichte Syriens in 2. Jahrtausend V.C Teig Nord Syrien 

(Berlin, 1965), p. 123. 
عبد اهلل، فيصؿ، "المرأة في مممكة حمب )يمحاض( في القرف الثامف عشر ؽ.ـ."، مجمة دراسات  (85)

 .009(، ص0238)دمشؽ،  93-98تاريخية، العدداف، 
 .018ص ...،عبد اهلل، تاريخ الوطف العربي القديـ  (84)

(77 )
 Klengel, Syria..., p. 58.  

وىـ أحد فرعي الشعب اآلموري الذي ينقسـ إلى قبمييف كبيريف، ىما اليامينييف،  (بني يمينا)اليامينييف: أو  (83)
أي أبناء  (بني سمأؿ)وقد أطمؽ عمييـ ىذا االسـ نسبة إلى جية اليميف أو الجنوبييف، والفرع الثاني وىـ 

شار إلى أف العائمتيف الممكيتيف في كؿ مف يمخاد وماري ينتمياف لمفرع جية الشماؿ أو الشمالييف. وي
الشمالي أو بني سمأؿ، بينما تنتمي العائمة الممكية في بابؿ لفرع بني يمنيا. ينظر: دوراف، "تاريخ حمب 

 . 28-29في بداية األلؼ الثاني"...، ص ص
 .45كمينغؿ، تاريخ سورية السياسي...، ص (82)

(80  )
 Na᾿aman, Nadav, Canaan in the Second Millennium B.C. Vol. II (N.p,2005), 

pp. 286-289. 
 ؛ 44كمينغؿ، تاريخ سورية السياسي...، ص (30)

Collon, D., "The Seal impressions from Tell Atchana/Alalah", OAT, Vol. 27 

(Neuivchen, 1975), p. 146.   
 ؛ 44.، صكمينغؿ، تاريخ سورية السياسي.. (39)

Wiseman, D., "Abban and Alalach", JCS. 12 ( London, 1958), p. 146. 
(83 )
 Wiseman, "Abban and Alalach", p. 3. 

 (84 )
Collon, the seal impressions…, OAT 27, P. 146;  

؛  عبد اهلل، تاريخ 094؛ شعث، "مممكة يمحاض )حمب("، ص44كمينغؿ، تاريخ سورية السياسي...، ص
 .015؛ مرعي، تاريخ سورية القديـ...، ص000، ص...الوطف العربي القديـ 

 .44كمينغؿ، تاريخ سورية السياسي...، ص (35)
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 .055قابمو، تاريخ الحضارة القديمة في الوطف العربي، ص (34)
 .055، صصدر نفسوالم (38)
 .44كمينغؿ، تاريخ سورية السياسي...، ص (33)

 (89 )
Kraus, A., Briefe aus dem British Museum (Leiden, 1977), p. 65.  

 .44كمينغؿ، تاريخ سورية السياسي...، ص (21)
 .44المصدر نفسو، ص (20)
 .000ص ...،عبد اهلل، تاريخ الوطف العربي القديـ  (29)
 .48كمينغؿ، تاريخ سورية السياسي...، ص (28)

(94 )
 J. Jimmy, M. Robrerts, The Bible and the Ancient Near East (London,2002), 

p.150.  
 .48كمينغؿ، تاريخ سورية السياسي...، ص( 25)
 .009ص ...،عبد اهلل، تاريخ الوطف العربي القديـ (24)
 .85وولي، آالالخ مممكة منسية، ص (28)

(98 )
 Wiseman, D., The Alalach Tablets (London, (1953), p.113 ; Klengel, Syria…, 

p. 62.  
 .48كمينغؿ، تاريخ سورية السياسي...، ص( 22)

(100  )
 Hamblin Warfare in the Ancient…, p. 264. 

 . 43كمينغؿ، تاريخ سورية السياسي...، ص( 010)
 .009، ص...عبد اهلل، تاريخ الوطف العربي القديـ  (019)

 (103 )
J., Jimmy, Robrerts, The Bible…, p. 150. 

 (104)
Ibid., p. 150. 

بدأت تترسخ سمطة حكاـ آالالخ حتى أصبحت آالالخ مممكة مستقمة فيما بعد،  (تاكـو-أمي)عيد  في (015)
وبيذا يعد أميتاكـو آخر حكاـ آالالخ الذيف كانوا يتبعوف مممكة يمخاد وقد عاصر عددا مف مموكيا. 

                                                                                .Klengel, Syria…, p.205 ينظر:

  
(106 )
 Bennett, Daniel E. Fleming, The Ancient Near East an Anthology of Texts and 

Pictures (New Jersey,1965), Vol. I. p. 197 ; Klengel, Syria…, p. 62. 
 (107 )
Klengel, Syria…, p. 62 ;  43كمينغؿ، تاريخ سورية السياسي...، ص  

(108 ) 
 Frayne, Douglas, Old Babylonian Period (2003-1595 B.C), p. 794. 

 .43كمينغؿ، تاريخ سورية السياسي...، ص (012)
 .43المصدر نفسو، ص (001)
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(111 )
 Douglas,Old Babylonian Period..., p. 794. 

(112 )
 Ibid., p. 794. 

 .009ص ...،عبد اهلل، تاريخ الوطف العربي القديـ  (008)
 .43كمينغؿ، تاريخ سورية السياسي...، ص (006)

(115)
 E. Ebeling & Meissner, Reallexikon D Assyriologie, p. 164. 

( أيضا يمقب نفسو بػ  نالحظ ىنا (004) ، نظرا لألىمية الكبيرة والمكانة المرموقة "محبوب اإللو أدد"اف )إركابتـو
التي كاف يتمتع بيا اإللو أدد لدى اآلمورييف بوجو عاـ، وسكاف يمخاد عمى وجو الخصوص، فحمب 
كانت أحد أشير وأىـ مراكز عبادة اإللو أدد، لذلؾ أصبحت لحمب مكانة مميزة لدى سكاف بالد سورية، 

تاريخ حمب قبؿ اإلسالـ )حمب: صبحي، لو. ينظر: صواؼ، فكانت بمثابة القبمة لممؤمنيف بيذا باإل
 .013-016، ص ص0(، ج0289د.مط ، 

 (117)
Wiseman, The Alalach tablets, p. 143. 

نشتربي : موقع أثري يقع في شماؿ شرؽ مدينة حمب في بمدة الباب، يعود تاريخ االستيطاف البشري فيو  (003)
ليا بػ "أـ المرا". ينظر: الشيابي،  قتيبة، معجـ المواقع األثرية إلى األلؼ التاسع قبؿ الميالد، ويعرؼ حا
 . 96ـ(، ص9114في سورية )دمشؽ: منشورات وزارة الثقافة، 

(119)
 Wiseman, The Alalach tablets, p. 143;  

 .42كمينغؿ، تاريخ سورية السياسي...، ص
 .42-43كمينغؿ، تاريخ سورية السياسي...، ص ص (091)

(121)
 Douglas, Old Babylonian Period..., p. 794; 

. 42كمينغؿ، تاريخ سورية السياسي...، ص  

 (122)
Soldt,Wilfred van, Akkadica, Vol. CXI-CXX (Leiden, 1995), p. 105. 

(123)
 Landsberger, Assyrische Königsliste und dunkles zeitalter,IN JCS.8 (1954), p. 

52. 
 .42سورية السياسي...، صكمينغؿ، تاريخ  (096)

(125)
 Landsberger, Assyrische Königsliste…, p. 52.  

 .42كمينغؿ، تاريخ سورية السياسي...، ص( 094)
(127)
 Soldt, Wilfred van, Akkadica, p. 105.  

 .064الصالحي، المممكة الحثية...، ص (093)
 .051-064المصدر نفسو، ص ص (092)

(130)
 Soldt, Wilfred van, Akkadica, p. 105.  

 .81كمينغؿ، تاريخ سورية السياسي...، ص (080)
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(132)
 Ebeling, Reallexikon der Assyriologie…, p. 261 ; Klingei, Syria…, 64. 

 .81كمينغؿ، تاريخ سورية السياسي...، ص (088)
 (134)
Landsberger, Assyrische Königsliste…, p. 52.  

 .81، تاريخ سورية السياسي...، صكمينغؿ (085)
؛ شعث، "مممكة  65، ص)دمشؽ: منشورات وزارة الثقافة، د.ت( شعباف، تغريد، ممالؾ سوريا القديمة (084)

 .005يمحاض )حمب("، ص
 .009ص ...،عبد اهلل، تاريخ الوطف العربي القديـ  (088)
بداية األلؼ الثاني ؽ.ـ..."،  ؛ دوراف، "تاريخ حمب في 53كمينغؿ، تاريخ سورية السياسي...، ص( 083)

 .25ص

 . 58كمينغؿ، تاريخ سورية السياسي...، ص (082)
 

 .58كمينغؿ، تاريخ سورية السياسي...، ص (061)
(141)
Yohony, Wu., A political history of EshnunnaMarand Assyria during the early 

old Babylon period (China, 1994), P. 141. 
(142 )

 (.3( خارطة )2)ينظر: ملحق 
(143)
Smith, "Yarim Lim of Yamhad", ROS, p. 32 ; Durand. J. M, "Archives 

épistolaires de Mari éditions recherché sur la civilisation", Vol. XXVI (Paris, 

1988), p.246. 
 .898-899أبو عساؼ، آثار الممالؾ القديمة في سورية...، ص ص (066)
 .26دوراف، "تاريخ  حمب في بداية األلؼ الثاني ؽ.ـ..."، ص (065)
 .58كمينغؿ، تاريخ سورية السياسي...، ص (064)

(147)
Dossin, G., "Archives Royales de Mari Correspondance de Samsi-Addu" et ses, 

Vol. XXIII (Paris, 1950), p. 556.   
 .58كمينغؿ، تاريخ سورية السياسي...، ص (063)

  المصادر والمراجع

 أوال: العربية 

 .، خير الديف، )حمب( مقاالت لغوية، المقالة الخامسة )حمب: مطبعة النيضة، د.ت(أألسدي -0

ؽ.ـ( )دمشؽ: منشورات الييئة  888-8111مرعي، عيد، تاريخ سورية القديـ تاريخ سورية القديـ )  -9
 .(9101العامة السورية لمكتاب، 

حمب في بداية األلؼ الثاني ؽ.ـ مف خالؿ نصوص ماري"، مجمة دراسات تاريخ  دوراف، جاف ماري، " -8
 .(0228)دمشؽ،  64-65تاريخية، العدداف 

 .(0238)دمشؽ،  94-95شعث، شوقي، "مممكة يمحاض )حمب("، مجمة دراسات تاريخية، العدداف  -6
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 (.9116)دمشؽ: منشورات جامعة دمشؽ،  عبد اهلل، تاريخ الوطف العربي القديـ )بالد الشاـ( -5
 .(9114قابمو، جباغ، تاريخ الحضارة القديمة في الوطف العربي )دمشؽ: منشورات جامعة دمشؽ،  -4

الحمو، سوريا القديمة مف أقدـ األزمنة المعروفة حتى أوائؿ العصر البيزنطي )دمشؽ: ألؼ باء األديب ،   -8
9116). 

( ، 0234) بغداد: دار الشؤوف الثقافية العامة،  9القديمة، ط باقر، طو، مقدمة في تاريخ الحضارات -3
 .9ج

األحمد، سامي سعيد، العراؽ القديـ مف العصر األكدي حتى نياية ساللة بابؿ األولى )بغداد: مطبعة  -2
 .9+0(، ج0238الجامعة، 

نبي ؽ.ـ ، ترجمة، سيؼ الديف دياب )دمشؽ: دار المت 811 -8111كمينغؿ، تاريخ سورية السياسي  -01
 .65(، ص0223لمطباعة والنشر، 

رسالف  ساكز، ىاري، عظمة آشور، ترجمة، خالد أسعد عيسى وأحمد غساف سبانو )دمشؽ: دار -11
 . (9113لمطباعة والنشر، 

 .(0236رو، العراؽ القديـ، ترجمة، حسيف عمواف حسيف )بغداد: دار الشؤوف الثقافية العامة،   -11

 .68(، ص9118)دمشؽ: د.مط،  4الخطيب، محمد، مصر أياـ الفراعنة، ط -11

 .(0236شؽ: د.مط ، دم بينسي، عفيؼ، وثائؽ إيبال ) -11

أطروحة دكتوراه  ،السمماني، جماؿ ندا صالح، الدولة الميتانية دراسة في التاريخ السياسي والحضاري -11
 .(9101كمية اآلداب، قسػـ التاريخ، ،  :غير منشورة )جامعة بغداد

وفمسطيف، ترجمة، جورج حداد وعبد الكريـ رافؽ )بيروت: دار الثقافة،  تاريخ سورية ولبناففيميب، حتي،  -11
 .ـ(0253

 .(0248جرني، أ. ر، الحثيوف، ترجمة، محمد عبد القادر محمد )بغداد: مطبوعات البالغ،  -11

ؽ.ـ )دمشؽ:  585ؽ.ـ إلى  3511أبو عساؼ، عمي، آثار الممالؾ السورية القديمة في سورية  -11
 .ـ(0233 منشورات وزارة الثقافة،

 .(0230شعث، شوقي، حمب تاريخيا ومعالميا التاريخية )حمب: جامعة حمب،  -11

)بغداد: د.مط  9الصالحي، صالح رشيد، المممكة الحثية دراسة في التاريخ السياسي لبالد األناضوؿ، ط -12
 ،9100). 

مب صبحي، أقدـ ما عرؼ عف تاريخ حمب مف األلؼ الثالثة حتى العيد السموقي )ح صبحي، صواؼ، -90
 .(0259: مطبعة الضاد، 

 .(0238)دمشؽ،  93-98"، مجمة دراسات تاريخية، العدداف  ليـ ممؾ ماري -يخدوف  مرعي، "" -11

عمي، محمد عبد المطيؼ عمي، سجالت ماري وما تمقيو مف أضواء عمى التاريخ السياسي لمممكة ماري  -11
 .(0235 ؽ.ـ.( )اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية، 0841 -0391)مف حوالي 
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 .(0232أضواء جديدة عمى تاريخ وآثار بالد الشاـ )دمشؽ: -طوير، قاسـ، حضارات الخابور -11

 .(0229فيمي الداالتي )دمشؽ: منشورات وزارة الثقافة،  :وولي، ليونارد، آالالخ مممكة منسية، ترجمة -11

الديف )بغداد: بيت دالي، ستيفاني، ماري وكارانا )مدينتاف بابميتاف تاريخيتاف(، ترجمة، كاظمة سعد  -11
 (.9113الحكمة، 

شعث، شوقي "العالقة بيف مممكتي ماري ويمحاض )حمب( في مطمع األلؼ الثاني قبؿ الميالد"، مجمة  -98
  .(0238)دمشؽ،  86الحوليات األثرية العربية السورية، مجمد

 .(9118عبد الرحمف، عمار، مممكة آالالخ دراسة سياسية اقتصادية اجتماعية )دمشؽ: د.مط،  -11

عبد اهلل، فيصؿ، "المرأة في مممكة حمب )يمحاض( في القرف الثامف عشر ؽ.ـ."، مجمة دراسات  -11
 .(0238)دمشؽ،  93-98تاريخية، العدداف، 

 .0(، ج0289تاريخ حمب قبؿ اإلسالـ )حمب: د.مط ، صبحي، صواؼ،  -12

 .ـ(9114فة، الشيابي،  قتيبة، معجـ المواقع األثرية في سورية )دمشؽ: منشورات وزارة الثقا -11

 )دمشؽ: منشورات وزارة الثقافة، د.ت(. شعباف، تغريد، ممالؾ سوريا القديمة -11

 

 ثانيا: االجنبية
 

1- Miroop, Marc Van De, A History of the Ancient Near East 3000-323 B.C. 

(USA, 2004), p. 116. 

2- J. Bottero, "Syria and Palestine 2160-1780 B.C", In CAH, Vol. I, Part. 2 

(Cambridge, 1971), p. 565. 

3- Halidar, A., Who Were the Ammorites (Leiden, 1971), p.11. 

4- Lenzi, A., Reading Akkadian Prayer Hymns (Washingtion: 2011). 

5-  Douglas, Van Buren, The God Ningizzida,  in Iraq, vol. I (London, 1934). 

6- Pracherd., Ancient Near Eastern Texts Relating to the old testament 3
rd

 (New 

Jersey, 1969). 

7- F. Weidxer, and beyond,Der ZugSargonsvon Akkad nachKleinasien, Boghazkoi- 
Studien (Paris, 1923). 

8- Dossin, G., "Les archives épistolaires du palais de Mari in Syria", Vol. XIX 

(Paris,1938. 

9-   Kupper, J. R., "Norther Mesopotamia and Srria",  In CAH, Vol. II (1960), ch. 

1. 

10- Frayne, Douglas, "Old Babylonian period (2003-1595 B.C.) early periods", 

Vol. IV (Toronto, 1990). 

11- Durand, J. M, "Documents pour l'histoire du royaume de Haute-Mésopotamie 

Villes fantômes de Syria et autres lieux", Vol. V (Paris, 1985). 

12- Smith, S., "Yarim-Lim of  Yamhad", in RSO. Vol. 32 (London,1957). 

13- Margueror. J, "Cuneiform Archives and libraies", Vol. I (Leiden, 1986). 

14- Heimpeel, Wolfgang,  Letters to the King of Mari (USA, 2003). 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )4العدد )

 2222 كانون األول

 

)8485 ) 
 

                                                                                                                                        

15- Dossin, G., "Une lettre de Yarim-Lim roi d'Alep à Iashub-Iakhad, roi de Dir", 

In Syria, Vol. 33 (Paris, 1956). 

16- Klengel, H., Geschichte Syriens in 2. Jahrtausend V.C Teig Nord Syrien 

(Berlin, 1965). 

17- Na᾿aman, Nadav, Canaan in the Second Millennium B.C. Vol. II (N.p,2005). 

18- Collon, D., "The Seal impressions from Tell Atchana/Alalah", OAT, Vol. 27 

(Neuivchen, 1975). 

19- Wiseman, D., "Abban and Alalach", JCS. 12 ( London, 1958). 

20- Kraus, A., Briefe aus dem British Museum (Leiden, 1977). 

21- J. Jimmy, M. Robrerts, The Bible and the Ancient Near East (London,2002). 

22- Wiseman, D., The Alalach Tablets (London, (1953). 

23- Bennett, Daniel E. Fleming, The Ancient Near East an Anthology of Texts and 

Pictures (New Jersey,1965), Vol. I. 

24- Frayne, Douglas, Old Babylonian Period (2003-1595 B.C). 

25- Soldt,Wilfred van, Akkadica, Vol. CXI-CXX (Leiden, 1995). 

26- Landsberger, Assyrische Königsliste und dunkles zeitalter,IN JCS.8 (1954). 

 

Arabic Reference 

 1-al-Asadi, Khair al-Din, (Aleppo) linguistic articles, the fifth article (Aleppo: 

Renaissance press, Dr.C). 

 2-Meri, Eid, the ancient history of Syria the ancient history of Syria (3000-333 

BC.(Damascus: publications of the Syrian General Commission for writers, 2010). 

 3-Duran, Jean-Marie, " the history of Aleppo at the beginning of the second 

millennium BC.M through the texts of Mary", Journal of historical studies, issues 45-

46 (Damascus, 1993). 

 4-Shaath, Shawki, "the kingdom of yamhal (Aleppo)", Journal of historical studies, 

issues 25-26 (Damascus, 1987). 

 5-Abdullah, the history of the ancient Arab world (Levant) (Damascus: publications of 

Damascus University, 2004). 

 6-qabloo, jabbagh, the history of ancient civilization in the Arab world (Damascus: 

publications of the University of Damascus, 2006). 

 7-Al-Hilo, ancient Syria from the earliest known times until the early Byzantine era 

(Damascus: A. B. al-Adeeb, 2004). 

 8-Baqer, Taha, introduction to the history of ancient civilizations, Vol.2 ( Baghdad: 

General Cultural Affairs House, 1986), Vol. 2. 

 9-Al-Ahmad, Sami said, ancient Iraq from the Akkadian era to the end of the first 

Babylonian dynasty (Baghdad: University Press, 1983), P1+2. 

 10-Klingel, the political history of Syria 3000-300 BC.M., translation, Seif al-Din Diab 

(Damascus: Dar Al-mutanabi for printing and publishing, 1998), p.45. 

 11-Sachs, Harry, Azma Ashur, translation, Khaled Asaad Issa and Ahmed Ghassan 

Spano (Damascus: Ruslan printing and publishing house, 2008) . 

 12-Ru, ancient Iraq, translation, Hussein Alwan Hussein (Baghdad: House of Public 

Cultural Affairs, 1984). 

 13-Al-Khatib, Muhammad, Egypt the days of the Pharaohs, 6th century (Damascus: 

d.M. M., 2007), p.43. 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )4العدد )

 2222 كانون األول

 

)8484 ) 
 

                                                                                                                                        

 14-bahansi, Afif, documents of Ebla (Damascus: D.M. M., 1984). 

 15-Al-Salmani, Jamal Nada Saleh, the Mitanni state, a study in political and 

civilizational history, unpublished doctoral thesis (University of Baghdad: Faculty of 

Arts, Department of history, 2010). 

 16-even, Philip, the history of Syria, Lebanon and Palestine, translated by George 

Haddad and Abdul Karim Rafiq (Beirut: Dar Al-Kultura, 1958). 

 17-Gurney, A. R., the Hittites, translation, Muhammad Abdul-Qadir Muhammad 

(Baghdad: Al-Balagh publications, 1963). 

 18-Abu Assaf, Ali, monuments of the ancient Syrian kingdoms in Syria 8500 BC.A.D. 

to 535 BC.(Damascus: publications of the Ministry of culture, 1988). 

 19-Shaath, Shawki, Aleppo, its history and historical landmarks (Aleppo: University of 

Aleppo, 1981). 

 20-al-Salhi, Salah Rashid, the Hittite Kingdom a study in the political history of 

Anatolia, Vol.2 (Baghdad: D.Mm , 2011). 

 21-Sawaf, Sobhi, Sobhi, the oldest known about the history of Aleppo from the third 

millennium to the Seleucid era (Aleppo : al-dhad press, 1952). 

 22-Meri, ""yekhdun - Lem is the king of Mary", Journal of historical studies, issues 

27-28 (Damascus, 1987). 

 23-Ali, Muhammad Abdul Latif Ali, The Chronicles of Mary and the light it shed on 

the political history of the kingdom of Mary (from about 1820 - 1760 

BC.M.(Alexandria: University Knowledge House, 1985). 

 24-tuweir, Qasim, civilizations of Khabur-new lights on the history and antiquities of 

the Levant (Damascus: 1989). 

 25-Woolley, Leonard, alalakh is a Forgotten Kingdom, translated by Fahmi Al-Dalati 

(Damascus: publications of the Ministry of culture, 1992). 

 26-Dali, Stephanie, Mary and Karana (two historical Babylonian cities), translation, 

kazima Saad al-Din (Baghdad: House of wisdom, 2008). 

 27-Shaath, Shawki "the relationship between the kingdoms of Mary and yamhahal 

(Aleppo) at the beginning of the second millennium BC", Journal of the Syrian Arab 

archaeological yearbooks, Vol.34 (Damascus, 1983). 

 28-Abdul Rahman, Ammar, Kingdom of alalakh socio-economic political study 

(Damascus: D.Mm, 2007). 

 29-Abdullah, Faisal, " women in the kingdom of Aleppo (yamhal) in the eighteenth 

century BC.M.", Journal of historical studies, al-Addan, 27-28 (Damascus, 1987). 

 30-Sawaf, Sobhi, the history of Aleppo before Islam(Aleppo: D.M. M., 1972), C1. 

 31-Shihabi, Qutaiba, Dictionary of archaeological sites in Syria (Damascus: 

publications of the Ministry of culture, 2006). 

 Shaaban, Taghreed, the Ancient Kingdoms of Syria (Damascus: publications of the 

Ministry of culture, D.C). 

 

English Reference 
 Miroop, Marc Van De, A History of the Ancient Near East 3000-323 B.C. (USA, 

2004), p. 116. 

 J. Bottero, "Syria and Palestine 2160-1780 B.C", In CAH, Vol. I, Part. 2 (Cambridge, 

1971), p. 565. 

 Halidar, A., Who Were the Ammorites (Leiden, 1971), p.11. 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )4العدد )

 2222 كانون األول

 

)8488 ) 
 

                                                                                                                                        

 Lenzi, A., Reading Akkadian Prayer Hymns (Washingtion: 2011). 

 Douglas, Van Buren, The God Ningizzida,  in Iraq, vol. I (London, 1934). 

 Pracherd., Ancient Near Eastern Texts Relating to the old testament 3
rd

 (New Jersey, 

1969). 

 F. Weidxer, and beyond,Der ZugSargonsvon Akkad nachKleinasien, Boghazkoi- 

Studien (Paris, 1923). 

 Dossin, G., "Les archives épistolaires du palais de Mari in Syria", Vol. XIX 

(Paris,1938. 

 Kupper, J. R., "Norther Mesopotamia and Srria",  In CAH, Vol. II (1960), ch. 1. 

 Frayne, Douglas, "Old Babylonian period (2003-1595 B.C.) early periods", Vol. IV 

(Toronto, 1990). 

 Durand, J. M, "Documents pour l'histoire du royaume de Haute-Mésopotamie Villes 

fantômes de Syria et autres lieux", Vol. V (Paris, 1985). 

 Smith, S., "Yarim-Lim of  Yamhad", in RSO. Vol. 32 (London,1957). 

 Margueror. J, "Cuneiform Archives and libraies", Vol. I (Leiden, 1986). 

 Heimpeel, Wolfgang,  Letters to the King of Mari (USA, 2003). 

 Dossin, G., "Une lettre de Yarim-Lim roi d'Alep à Iashub-Iakhad, roi de Dir", In Syria, 

Vol. 33 (Paris, 1956). 

 Klengel, H., Geschichte Syriens in 2. Jahrtausend V.C Teig Nord Syrien (Berlin, 

1965). 

 Na᾿aman, Nadav, Canaan in the Second Millennium B.C. Vol. II (N.p,2005). 

 Collon, D., "The Seal impressions from Tell Atchana/Alalah", OAT, Vol. 27 

(Neuivchen, 1975). 

 Wiseman, D., "Abban and Alalach", JCS. 12 ( London, 1958). 

 Kraus, A., Briefe aus dem British Museum (Leiden, 1977). 

 J. Jimmy, M. Robrerts, The Bible and the Ancient Near East (London,2002). 

 Wiseman, D., The Alalach Tablets (London, (1953). 

 Bennett, Daniel E. Fleming, The Ancient Near East an Anthology of Texts and 

Pictures (New Jersey,1965), Vol. I. 

 Frayne, Douglas, Old Babylonian Period (2003-1595 B.C). 

 Soldt,Wilfred van, Akkadica, Vol. CXI-CXX (Leiden, 1995). 

 Landsberger, Assyrische Königsliste und dunkles zeitalter,IN JCS.8 (1954). 

 

 

 

 


