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 :الممخص
تناوؿ البحث معرفة اىمية مدينة عنو القديـ ومركزىا السياسي واالداري 

عدد كبير مف السكاف حيث استوطنيا والتجاري الذي منحيا اىمية كبيرة 
فقد ضمت ىذه المدينة الكثير مف الشواىد الحضارية والمعالـ االثرية ، 

لمحكاـ السومرييف واالكدييف والبابمييف واقاـ وخضعت خبلؿ تاريخيا 
االشورييف معسكراتيـ فييا ، وعمى ارضيا تناحرت العديد مف الجيوش 
ألىميتيا وموقعيا الجغرافي وحصانتيا وجماليا ، وعدت مدينة عنو مف اىـ 
المدف العائدة لببلد سوخي إذ انيا كانت تحتؿ المركز االوؿ مف بيف المدف 

 .بلد سوخي وفييا مقر الحاكـ المسؤوؿ عف الببلدوىي العاصمة لب
 

DOI 

10.37653/juah.2022.176860 

 3/1/2022 تـ االستبلـ:
 23/3/2022 قبؿ لمنشر:
 1/12/2022   تم النشر:

 الكممات المفتاحية
 عنو 
 حضارة

 العيد االشوري
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(9763) 
 

Aanah, Its Political and Civilized History until The End  

Of The Assyrian Era 
Assistant Lecturer: Ahmed Abdullah Fadhel 

General Directorate of Education in anbar 

Submitted: 03/01/2022 

Accepted: 23/03/2022 

Published: 01/12/2022 

Abstract: 

The research dealt with the importance of the ancient 

town of Aanah including its political, administrative and 

commercial center. Such things gave this town a 

significance that is why it was inhabited by a large 

number of residents. This city has many cultural 

evidence and archaeological monuments and it was 

under the Sumerian, Akkadian and Babylonian rulers.  

Historically, the Assyrians set up their camps on it. Due 

to its importance, geographical location, immunity and 

beauty many armies fought to cease it. The town of 

Aanah is considered one of the most important cities 

belonging to the country of Sukhi, as it was the capital of 

the mentioned country and the Governor's Residence was 

there too.  
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 المقدمة
مدينة امتدت جذورىا الى اعماؽ الزمف اغرقيا الماء تكالبت عمييا ممالؾ عنو 

وحضارات وبادت وبقت عنة شامخة تطاوؿ المحف والخطوب ، لقد كاف لمدينة عنو مركز 
وموقع ميـ ادى الى اختيارىا عاصمة مزدىرة لببلد سوخي حيث نشأت ىذه المدينة  ياستراتيج

عمى طرؽ المواصبلت التي تجتاز الصحراء الواقعة خمفيا كما توسطتيا منطقة زراعية خصبة 
وافرة المياه وقد ربطيا نير الفرات بمدف العراؽ الداخمية وكاف لقربيا مف سورية واتصاليا بيا 

اشتيرت منطقة عنو بأنيا كانت مركزا ميما لبلمورييف  يرتباطيا بالعالـ الخارجاثر كبير في ا
الذيف ابتكروا وسيمة رفع الماء بعد انخفاض مستوى ماء النير وال زالت حتى االف  1الجزرييف

تشتير بيذه النواعير المائية ومف ىنا جاءت اىمية موضوع ىذا البحث الذي تناوؿ مدينة عنو 
سي ، وكاف اختيار الباحث لمدينة عنو التاريخية كونيا مف بيف اقدـ المدف وتاريخيا السيا

العراقية التي يمكف اف ينطبؽ عمييا السمات الحضارية لممدينة القديمة والتي قدمت الى 
االنسانية الشيء الكثير عمى الرغـ مف انيا استميمت وتمثمت فييا العديد مف العناصر 

ليا والبعيدة عنيا وذلؾ عف طريؽ استثمار ظاىرة االنتشار الحضارية لمحضارات المجاورة 
الحضاري الذي يتـ عبر االتصاؿ والتواصؿ الذي نتج عف طريؽ التجارة التي ازدىرت في 

 العراؽ القديـ .
لذلؾ تضمنت ىذه الدراسة الموقع الجغرافي لممدينة وكيؼ اثر ىذا الموقع عمى 

مر العصور واىميتيا واالدوار التاريخية التي مرت    تاريخيا السياسي  ، وتسمية المدينة عمى
 بيا المدينة .

 عنو تاريخيا السياسي حتى العيد االشوري
 الموقع:-
تقع مدينة عنة عمى الفرات األعمى القريب مف سورية وتعد مف المدف العراقية  
( 38،345( شرقًا و )58،415، تقوـ عمى الضفة اليمنى مف نير الفرات عمى بعد )2القديمة
 148و  4كـ مف جنوب شرقي دير الزور245كـ عف بغداد و 308، وىي عمى نحو3شمااًل 

، وارض عنة محصورة بيف نير الفرات وبيف 6كـ شماؿ الرمادي 212و 5كـ شماؿ غربي ىيت
مجموعة التموؿ المخيمة عمى الضفة الغربية لنير الفرات ، وتزدحـ في ىذه المنطقة اشجار 
النخيؿ والفاكية وتتبع عنة منطقة قديمة تعرؼ باسـ جزيرة لباد ، وارض المنطقة تموؿ تتخمميا 
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والشرقية وتؤلؼ منطقة منيعة بحكـ  بعض الودياف الضيقة التي تحيط بيا مف الجية الغربية
موقعيا وطبيعة ارضيا فيي قريبة مف بادية الجزيرة المحصورة بيف نيري دجمة والفرات وقريبة 
مف سورية مف الجية الغربية ، ويعتبر موضعيا مف المناطؽ االستراتيجية او الحيوية الميمة 

 .  7جميع الجيات اىتماـ المموؾ االشورييف، حيث يؤدي موقعيا الى نالتلذلؾ 
  التسمية:

المدوف عمى الطيف  8عنة مف المدف العراقية القديمة ورد ذكرىا في الكتابات المسمارية
والتي تعني اإللية أنانا )عشتار  A-na-tiواناتي Ana-ãt وأنات  an-ãt-بييئة )آنات(  

التي تعود الى  في الفترة،  10كما ورد اسـ عنو برسائؿ مدينة ماري،  9الية الحب والجماؿ( 
ويمكف أف يكوف ،  Ha-na-at 11 ؽ. ـ( باسـ )ىانات(1759-1782عيد الممؾ زمري )

أسميا وارد مف أسـ اآللو )أنانا( السومرية، كما وردة في الكتابات البابمية واالشورية بصيغة 
-Ha-na-at,An-at,A-na-at,A-na-ti,Haىانو( -اناتو  –اناتا  –انات  –)ىانات 

na) رؼ عنو بعد ذلؾ في المصادر االشورية في العصر االشوري الوسيط ومف فترة ( وقد ع
حيث يذكر  ،12زمف حكـ الممؾ االشوري )تجبلتبميزر االوؿ( بأنيا مدينة تابعة الى ببلد سوخي

، 13 (a-at sa KUR su-hi{URU a-n})(،  مدينة آنات العائدة الى بالد سوخيالنص)
سـ )اناثا( ، وفي الكتابات التدمرية باسـ )عنو( ، وسميا كما عرؼ في المراجع االغريقية با

 .14االراميوف عانات وعرفت بالسريانية عانات
، واف اسميا في الكتابات السومرية )أنو(  15اف عانات الية مف االلية الكنعانيةكما 

 .16وتعني إلو السماء
وص وتجدر اإلشارة الى أف ىناؾ فرؽ بيف )ببلد خانات( التي وردة في النص

، مسبوقة بالعبلمة الدالة عمى االلوىية وتتبعيا العبلمة (Ha-na-at)المسمارية  بصيغة 
، وبيف مدينة آنات أو عانات أو عنو التي وردة في النصوص  (ki)الدالة عمى االرض 

المسمارية بانيا مركز ببلد سوخي ،إذ اف االولى ىي ببلد خانات التي كاف مركزىا مدينة ترقو 
ى الفرات والتي اخذت اسميا مف مدينة عنو اما الثانية فيي مدينة عنو داخؿ أو سرقو عم

 .17االراضي العراقية 
والخانيوف ىـ قبائؿ امورية انتشرت عمى ضفتي الفرات وفي االراضي العموية  

والسيوب الوافرة العشب بيف نير البميخ واعالي الخابور مارسوا أسموب الحياة الرعوية والتنقؿ 
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بيف المناطؽ طمبًا لمكؤل والماء ليـ ولقطعانيـ واف ىؤالء الخانييف لـ يكونوا قوة معادية لممؾ 
بؿ عمى العكس مف ذلؾ إذ اف ممؾ ماري اعتمد  ؽ.ـ(1760-1785) ليـ(–ي ماري)زمر 

 .18 عمييـ كقوة مقاتمة تخوض الحروب وتحقؽ االمف وتحفظ النظاـ في المنطقة
وقد اشتيرت ىذه القبيمة بشدة مراسيا في الحروب ودخمت جماعات منيا جنود في 

لـ( انفسيما بممؾ ماري –)زمري لـ( وخميفتو –جيش مممكة ماري ولقب ممكي ماري )يخدوف 
لـ( حارب سبع شيوخ مف خانة لغرض اخماد –وتوتوؿ وأنات وببلد خانة ، واف )يخدوف 

  .19 الثورات التي حصمت في ببلدىـ وارجاعيـ الى طاعة ممؾ ماري
 عانات تنتقم لموت بعل:

جاء في المدونات واالساطير البابمية والكنعانية  القديمة أف )عانات( ابنة اإللو  
وأخت بعؿ ( الو العواصؼ واالعاصير واف لػ)عانات( صفات مشتركة مع  ELالعظيـ )إيؿ 

اآللية البابمية )عشتار( وليا صفات المرأة العاطفية المتكاممة اال انيا في نفس الوقت مقاتمة 
راز األوؿ ، ومع اف عبلقة )عانات( بأبييا )إيؿ( إلو السماء عند الكنعانييف لـ شجاعة مف الط

تكف عمى ما يراـ ، غير انيا كانت عمى عبلقة حميمة جدًا بأخييا بعؿ تقؼ بجانبو وتحارب 
. ذىبت )عانات( تبحث عف قاتؿ أخييا )موت( ولما عثرت 20معو ، فعندما قتمو اإللو )موت( 

في وجيو : )أعد إلّي أخي(  ، وبدا )موت( مندىشًا متظاىرًا عميو أوقفتو وصرخت 
باالستغراب فأجاب بغباء )ماذا تسأليني( ىؿ انا حار اخيؾ وىكذا حاوؿ )موت( اف يبرئ 
نفسو ليمقي بالتيمة عمى غيره واف يجعؿ السامع يعتقد انو ال ناقة لو وال جمؿ في ىذا االمر ، 

لوقت ليس وقت كبلـ أف )موت( ىو المجـر ويجب ولكف )عانات( تعرؼ مف ىو غريميا فا
أف يناؿ العقاب دوف تأخير ، وجاء في النصوص الشعرية المكتشفة في أوغاريت )رأس 

)قبضت )عانات( عمى )موت( األبن عف )عانات( وىي تصؼ قتميا لػ )موت( قائمة:  21شمرة(
وكسرتو بالطاحونة االليي...بحربة سكين تقطعو ،  فنسفتو بمنسف... وشوتو بالنار... 

 . 22... وذرت لحمو في الحقل، والطيور تأكمو(
أف عانات تنفذ نوعا مف القتؿ الشعائري بمعاممتيا لػ)موت( كحزمة مف الحبوب ، 
وبصورة عامة فإف ىذا الموت متخصص باآللية وأرواح النباتات ، ويمكف التساؤؿ فيما أذا 

 .23)موت( سيعود بعدئذ لمحياة كاف ىذا بالفعؿ ىذا القتؿ مف نوع زراعي ، إف 
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 أىمية مدينة عنو:
اكتسبت ىذه المدينة اىمية  كبيرة منذ القدـ ألنيا تقع عمى الطريؽ التجاري الذي 

عمى ىذا الطريؽ التجاري الرئيسي  ياواف وقوع 24يربط اواسط ببلد الرافديف بشماؿ سورية 
مؾ االزمنة مف الناحيتيف أكسبيا مكانة ميمة لجميع الحضارات التي كانت سائدة في ت

واصبحت ذات اىمية بالغة كونيا العاصمة لببلد سوخي وفييا مقر  25االقتصادية والسياسية 
، وىذا يدؿ عمى اىمية مدينة عنو بالنسبة لبلشورييف الذيف 26الحاكـ المسؤوؿ عف ىذه الببلد

 حاولوا السيطرة عمييا وضميا الى دولتيـ .
فيي حمقة االتصاؿ الرئيسي بيف جنوب ببلد الرافديف والخميج العربي وبيف مراكز 

 27شرؽ البحر المتوسط 
 البابمييفمدينة بأىميتيا ومكانتيا خبلؿ العصر البابمي الحديث واىتـ بيا الاحتفظت  

النبيذ واقاموا فييا العديد مف االبنية والمعابد فضبل عف كونيا مركزًا صناعيا يتـ فيو انتاج 
لآللية والقسـ االخر منو كاف يصدر ومف ىنا جاءت تجارة المدينة الذي يقدـ جزء منو الجيد 

ووارداتيا وظمت عنو عمى ىذه المكانة مف االىمية طيمة العصور حتى بعد سقوط الدولة 
 .28ؽ.ـ539البابمية الحديثة عمى يد الفرس االخمينيف عاـ 

ؿ ما فرض عمييا مف جزية اثناء سيطرة ويظير دور واىمية ىذه المدينة مف خبل
والتي تتمثؿ بالذىب والفضة واالخشاب والمنسوجات والماشية  االشورييفالبابمييف و المموؾ 

 وغيرىا مف االمور االخرى .
 الجذور التاريخية لمدينة عنو: 

في الوقت الذي كانت تقـو اليجرات الى فمسطيف وسورية ولبناف وحتى وادي النيؿ 
ؾ ىجرة مف اىـ اليجرات اتجيت الى الغرب مف ببلد النيريف في منطقة الخابور كانت ىنا

عرفت بيجرة االكدييف والتي تعتبر أقدـ ىجرة مف ىجرات السامييف  29والبميخ واعالي الفرات
العرب الذيف نزحوا مف الجزيرة العربية فاستقروا في بداية االمر عمى ضفة نير الفرات اليمنى 

تدة مف آنات)عنة( الى توتوؿ )ىيت(  وقد امتازت ىذه المنطقة  بخصوبة في المنطقة المم
ارضيا ، وقد مارس ىؤالء النازحوف في ىذه البقعة الزراعة التي تعتمد عمى الري وذلؾ بشؽ 
القنوات مف نير الفرات مف مسافات بعيدة مف مقدمة النير وجر المياه الييا سيحا الى 

االمطار التي تسقط في ىذه المنطقة شتاًء ال تكفي النضاج  مستعمراتيـ الجديدة ، الف كمية
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زروعيـ الشتوية ، وانقطاعيا صيفًا يحوؿ دوف زراعة المحاصيؿ الصيفية بدوف أرواء 
اصطناعي، وىكذا دفعت الحاجة ىؤالء المياجريف الى اف يتقنوا اساليب الري وانشاء جداوؿ 

تى يصموا بيا سيحًا الى االراضي الزراعية ، تأخذ مف نير الفرات وتمتد الى مسافات بعيدة ح
كما حممتـ عمى أف يتعمموا كيؼ يخزنوف مياه الفيضاف ضمف سدود ويوزعونيا في قنوات 
إلرواء أراضييـ، وقد مارسوا الزراعة بخبره ومياره ، وكانت أىـ زراعتيـ الحنطة والشعير 

نازي، اال أف ىبطوا مستوى النير وكاف لدييـ الكثير مف البقر والضأف والمعزى والحمير والخ
في تمؾ المنطقة وفي وقت الحؽ حرميـ مف المياه السيحية التي كانت تروي بساتينيـ 

في رفع المياه الى حقوليـ الزراعية  30بالنواعير االستعانةومزارعيـ فاضطر قسـ منيـ 
في تدوير ىذه مستخدميف القوى المائية المولدة مف الشبلالت التي احدثيا ىبوط قعر النير 

النواعير الضخمة ، وىذه ال تزاؿ تستعمؿ حتى يومنا ىذا في منطقة عنو كما كانت عميو في 
 .31تمؾ االزماف السحيقة

أما القسـ االخر فقد اضطر الى مغادرة مدينة آنات )عنة( والتوجو الى جنوب ببلد 
ثـ سبللة بابؿ  33واحتموا عسكريا بعض المدف السومرية واسسوا سبللة )إيسف( 32الرافديف

االولى ثـ الدولة البابمية القديمة فقد صار مف الطبيعي اف يطمؽ عمييـ اسـ )البابميوف( نسبة 
 .34الى المدينة العظيمة التي سكنوىا والتي اصبحت عاصمة دولتيـ الكبيرة 

 ثـ السومريوف واالكديوف والبابميوف واالشوريوف ظمت عنة في عصور ما قبؿ التاريخ
عمى ىذا  ياذي يربط ما بيف ببلد الرافديف وسورية والغرب برًا وبحرًا وأف وقوعالطريؽ ال

الطريؽ الميـ والتجاري اعطاىا مكانة كبير عمى مر الحضارات القديمة التي  كانت سائدة 
آنذاؾ سواء في وادي الرافديف او سورية وحتى حضارة حوض البحر المتوسط ومصر، إذ اف 
مدينة عنة كانت في تمؾ العصور القديمة ذات موقعا ميما وحيويا مف الناحيتيف االقتصادية 

 .35اسية بدءًا مف العصر السومريوالسي
 -Luqalزاكيزي -وقد زودتنا النصوص  الكتابية التي تعود إلى فترة حكـ الممؾ لوكاؿ

Zaqesi (2396- 2371 ) بأنو توسع في دولتو وحوليا الى امبراطورية تعدت حدود ؽ. ـ
مف  خضوع كؿ مناطؽ أعالي الفرات ابتداء إذ يؤكد النص وادي الرافديف وشممت سورية 

 ، إذ جاء في احد تمؾ النصوص:  36توتوؿ أنات ماري وغيرىا مف المدف لمسمطة السومرية 
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)..عندما وىبو " انميل" ممك كل البمدان ذات السيادة الممكية عمى الوطن 
)سومر(،ووجو انظار االمة اليو ، وجعل  كل البمدان تنتظره ، وجعل كل فرد من حيثما 

لشمس ، يستسمم لو ، بعد ىذا ، ضم اليو اقدام كل تشرق الشمس الى حيثما تغرب ا
شخص من البحر االدنى )الخميج العربي (وعمى امتداد دجمة والفرات ، حتى البحر االعمى ) 
البحر االبيض المتوسط ( ، لم يبق لو انميل اي منافس من حيث تشرق الشمس الى حيثما 

 37"تغرب ...(
زاكيزي  بعدما منحو االلو انميؿ السيادة  -يتبيف لنا مف ىذا النص  أف الممؾ لوكاؿ

عمى ببلد سومر، وامتد نفوذه السياسي الى جميع الببلد الممتدة مف البحر األسفؿ )الخميج 
العربي( الى مناطؽ اعالي الفرات ومف بينيا  توتوؿ آنات ماري وغيرىا مف المدف االخرى 

 حتى البحر األعمى )البحر المتوسط(.
زاكيزي لـ تدـ طويبًل حيث انيارت بعد أف تـ إلقاء القبض عميو غير أف سمطة لوكاؿ 

مف قبؿ  الممؾ االكدي سرجوف ليحمؿ اسيرًا مكببًل بالقيود الى مدينة نفر ليبلقي حتفو ىناؾ 
 . 38ويتوج سرجوف األكدى ممكًا لمببلد 

ؽ. ـ( وبشكؿ خاص  2230 -2371وتذكر النصوص الكتابية مف العصر األكدي )
ؽ. ـ( بأنو قاد حممة عسكرية 2371- 2316) Sharru- Kinمممؾ سرجوف األكدي العائدة ل

في السنة األولى مف حكمو عمى مناطؽ أعالي الفرات وصؿ فييا أواًل إلى مدينة توتوؿ 
)ىيت( وأنات )عنو( في الطريؽ المؤدي إلى الببلد العميا ومنيا وصؿ إلى مدينة ماري، يذكر 

ذلل أمام )اإللو( "داجان" وتضرع إليو فأعطاه )الى دجان( شروكين الممك تنص الحممة ) 
 .39(البالد المرتفعة )وىي( " ماري" أيارموتي إبال ، غابة االرز جبل الفضة 

مف خبلؿ النص يتبف لنا أف الممؾ سرجوف األكدي قاـ بحممة إلخضاع مناطؽ أعالي 
وصمى لآللة وتضرع لُو الفرات فوصؿ إلى توتوؿ )ىيت( المركز الديني لآللية ) داجاف( 

لمنحو السيطرة عمى مناطؽ أعالي الفرات، ومف ثـ توجو الى مدينة )أنات(  حتى مدينة ماري 
 وتمكف مف اخضاع المناطؽ المتاخمة لنير دجمة والفرات الواحدة تمو االخرى .

ؽ.ـ( عمى يد العيبلمييف زمف اخر 2004لكف سقوط سبللة أور الثالثة في حدود )
ؽ.ـ( بسبب سوء االوضاع السياسية واالقتصادية مثمت 2004-2028سيف( )–ي مموكيـ )اب

لى االبد ، لكف الشواىد الحضارية التي تركيا السومريوف في  نياية النظاـ السياسي السومري وا 
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مناطؽ أعالي الفرات ابتداء مف توتوؿ ، آنات ، ماري ، تؿ براؾ وتؿ الخويرة التي تمثؿ آخر 
 .40المنطقة بعد سقوط سبللة أور الثالثةالحضور السومري في 

الرسا( قد كثرة  -بعصر ايسف )عرفت والتيواف الفترة التي تمت )سبللة اور الثالثة( 
كاف مركزىا )أنات( مف خبلؿ المعمومات التي زودتنا  التيفييا المعمومات عف ببلد سوخي 

ؽ.ـ( أطمؽ عمى 1927-1959)، إذ اف ممؾ ايسف المدعو اشبي ايرا 41بيا ارشيفات ماري
( سنة ركز 32نفسو الصفات اإلليية العظمى واتخذ لقب)ممؾ سومر واكد( وبقي في الحكـ )

فييا عمى تحصيف العاصمة ايسف وتنمية عبلقتيا اإلقتصادية والتجارية مع مدف الفرات 
ساعد  االوسط ، وال شؾ اف مدينة )آنات( كانت جزء مف مممكة ايسف في بدايت تأسيسيا وقد

 . 42ذلؾ عمى تنشيط العبلقات مع مدف اعالي الفرات
الممؾ البابمي  ـض( ؽ.ـ1595-2017العصر البابمي القديـ )وفي 

حينما قاـ  ؽ.ـ( مدينة آنات )عنو( مع جميع مدف الفرات االوسط1750-1792حمورابي)
عاـ واستطاع اف يقضي عمى مممكة ماري في ال، 43(35بحممة عسكرية في سنو حكمو الػ )

وىناؾ رسالة كانت معنونة الى الممؾ او الى موظؼ كبير في بابؿ تذكر فييا  44ؽ.ـ(1759)
مدينة )انات ( الرسالة كانت تتعمؽ بالحوادث التي وقعت حينما كاف )سف اقيشاـ( الذي يشغؿ 

وتسجؿ ىذه الرسالة مؤامرة حدثت ضد الدولة  (Sa pi-ir su-hi)منصب حاكـ سوخي 
-zi)ىانات(، –ست رجاؿ مف مدينة )انات( واف ىذا الرجؿ اسمو )زمري  البابمية بمشاركة

im-ri- ha-na ta)  وىذ يبيف اف  45بأف يحيؿ القضية الى )سف اقيشاـ( حاكـ سوخي ،
عنو كانت تابعة لحاكـ سوخي، كما ويبدو مف ذلؾ ايضا بأف مدينة أنات كانت تحت الحكـ 

 .46البابمي 
ؽ.ـ( وخميفتو الممؾ ابي أيشوخ 1712-1749سمسوايمونا )وعندما اقاـ الممؾ البابمي 

ؽ.ـ( ، اجراءات دفاعية كاف اليدؼ منيا عرقمة تقدـ الكيشييف الذيف ارغموا 1711-1684)
الى التراجع نحو الشماؿ الغربي واستقروا في منطقة الفرات شماؿ سوخي في منطقة عنة ، 

د سوخي في نصوص اقتصادية ؽ.ـ( وردة ببل1626-1646وفي عيد الممؾ ابي صدوقا)
مف مدينة بابؿ ضمت اوامر لـ تتخذ فييا اجراءات قضائية تتعمؽ بقروض حبوب الشعير 
والتي تنازؿ الممؾ عنيا لببلد سوخي، وفي عيد الممؾ البابمي سمسو ديتانا انو شف حممة 
عسكرية ضد ببلد سوخي وسيطر عمى العاصمة عنة ، وظمت مناطؽ الفرات االوسط  بما 
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ييا منطقة الدراسة خاضعة لمسيطرة البابمية حتى نياية ىذه السبللة عمى  يد الحثييف الذيف ف
احتموا بابؿ لكنيـ سرعاف ما انسحبوا منيا الى  ببلدىـ بعد سماع حدوث ثورة في العاصمة 
حاتوشا )بوغازي( فاستغؿ ىذا الوضع الكيشيوف فانقضوا عمى  بابؿ واحتموىا واصبح الممؾ 

ؽ.ـ( حاكما عمييا ويروي ىذا الممؾ بعض التفاصيؿ حوؿ 1585-1602ريمة )اكوـ كاك
ف مف بيف الغنائـ التي اخذىا الحثيوف تمثاؿ االلو مردوخ وزوجتو صربانيتـ   سقوط بابؿ  وا 
وقد وضعوىا في مدينة عنو وعادا لمقضاء عمى الثورة لكف الممؾ الكشي اكوـ كاكريمة استغؿ 

وقاـ باسترجاع تمثاؿ االلو وزوجتو مف مدينة عنو ، واسسوا في سوء االوضاع عند الحثييف 
عنو كياف سياسي ألىمية ىذه المنطقة سياسيا وعسكريا داـ حكـ الكشييف في ببلد الر افديف 

 47ؽ.ـ(1162-1595زىاء اربعة قروف اطمؽ عمى ىذا السبللة سبللة بابؿ الثالثة )
ني يحمؿ اسـ ممؾ المدينة وفي انات)عنة( عثر عمى ختـ مختوـ عمى رقيـ طي

الذي يحمؿ في احدى  48)إيشارلـ( يعود الى الفترة البابمية القديمة يعمف خضوعو لبللو )دجف(
. وىذا دليؿ عمى اف انات كانت تابعة لمدولة البابمية .ينظر 49يديو العصا المقوسة النياية 

 (.1الشكؿ )
 (1الشكؿ )
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ايشارليـ مف عيد الفترة البابمية القديمة لبللو ختـ رقيـ مف عنو يحمؿ اسـ ممؾ المدينة 
 .52دجف والد الو العاصفة بعؿ حدد، عف الماجد ، المعتقدات االمورية ، ص 

)ىيت( جنوبًا الى عنو حتى مدينة  Tu-tu-aLتمتد مناطؽ أعالي الفرات مف توتوؿ 
خية تمتد ما بيف )تؿ العشارة( شمااًل أي أف المنطقة خبلؿ ىذه المرحمة التاري Terqaترقا 

مدينة ىيت جنوبًا حتى مدينة ترقا شمااًل في حيف أف ىذه الحدود قد تغيرت بعد التطورات 
 ( ينقسـ إلى قسميف :Suhiالتي شيدتيا المنطقة إذ نجد أف إقميـ سوخي )

(  Hindinu( عنو وخندانو )An-atسوخي العميا والذي يمتد ما بيف آنات ) -األوؿ 
 نة(.ومركزىا العاصمة )ع

 ( .yabiali( ىيت ويابميا )Tu-tu-Alسوخي السفمى يمتد ما بيف توتوؿ ) -والثاني
 -Samsiادد األوؿ  -إذ يعكس النص الكتابي مف عيد الممؾ االشوري )شمش

adad 1814- 1782 أدد  -ؽ. ـ( مف رسالة أرسميا إلى ابنو )يسمح(ysmh-adad 
بالد سوخي السفمى مثل الحاميات التي في ضع الجنود في حاكـ مممكة ماري يذكر فيو: )

توتول ويابميا ويجب ان ال تقول ان الجنود قد رجعوا من قاتنوم قد تعبوا )اذن( كيف ليم ان 
 (.يبقوا كحامية

وىذا دليؿ عمى اف المنطقة مقسمة الى قسميف مف خبلؿ النص نستشؼ اف الممؾ  
اري يبمغو بأف يضع الجود في ببلد االشوري شمش ادد االوؿ  يرسؿ رسالة الى ابنو ممؾ م

 سوخي السفمى أي في مدينة توتوؿ )ىيت( . 
وقد ذكرت مدينة )انات( مف ضمف المدف التي انتصر عمييا الممؾ االشوري توكمتي 

ؽ.ـ( الذي ادعى انتصاره عمى ماري وعنو ورابيقة ، وكذلمؾ 1208-1244ننورتا االوؿ)–
ة عنة عائدة الى ببلد سوخي إذ تـ العثور عمى نص اثبتت لنا المصادر االشورية بأف مدين

 -TigLaTh-PiLeser I (1114مسماري مف زمف الممؾ االشوري تجبل تبميزر األوؿ 
مرة وتتبع اثرىـ ووردة مدينة عنو في النص 28ؽ. ـ( الذي ىاجـ االرامييف اكثر مف  1077

 ي .بصيغة مدينة )آنات( العائدة الى اراضي سوخي إذ يبف النص االت
(URU a-n a-at sa KUR su-u-hi) 

(a-na-at sa KUR su-u-hi)    
(is – tu URU a-n a-at sa KUR su -hi)50 
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وبما اف مدينة )انات( عائدة الى ببلد سوخي فقد ذكر الممؾ االشوري تجبل تبميزر 
األوؿ ببلد سوخي مرة اخرى وىذا يعني اف مدينة عنو تابعة الى ببلد سوخي وىي المركز 

 .51رئيسي او العاصمة لببلد سوخيال
تميز تجبل تبميزر االوؿ  بيف مموؾ اواخر العصر االشوري الوسيط ال سيما بفضؿ  

نشاطو السياسي الخارجي والتي دونت في تقارير مفصمة عف اعمالو تدؿ أخبار انتصاراتو 
لفرات ضد كما في النص االتي عمى مواجيات عنيفة في اواسط ببلد الرافديف ومناطؽ اعالي ا

 52االرامييف اذ يذكر النص "
)إنني بحماية اإللو آشور أخذت عرباتي وجنودي، البواسل وتوجيت شطر الصحراء 

اآلراميين، أعداء سيدي اإللو آشور. وقد سرت ودمرت من بالد  -وسرت ضد األخالمو
سوخي إلى، مدينة كركميش الواقعة في بالد الحيثيين في يوم واحد ، فقتمتيم وأخذت 
غنائميم، وأمواليم وخيراتيم الطائمة، أما بقية عساكرىم الذين قابموا أسمحة اإللو آشور 
الميولة، فقد ىربوا واجتازوا نير الفرات. ولحقتيما وعبرت الفرات في "األكالك" من جمد، 
فأحتميت ستًا من مدنيم الكائنة في سفوح جبال بشرى وأضرمت النار فييا ودمرتيا وأبدتيا 

 .53ائميم وأمواليم وخيراتيم الطائمة إلى مدينتي آشور...(وأخذت غن
نستشؼ مف النص مناطؽ إنتشار اآلرامييف في ببلد سوخي واتخاذىـ مف أنات )عنو( 
مركزا ليـ ، وقد أخذ ىؤالء يثيروف التمرد واالضطرابات في المنطقة مما أثر عمى إستقرارىا 

األوؿ إلى تجريد حممة عسكرية ضدىـ مف اجؿ وبالتالي إضطر الممؾ اآلشوري تجبل تبميزر 
اف يضع عمى االقؿ حدًا النتشار القبائؿ ويفرض عمييا الضرائب ويقمص مف حجـ قدراتيا 

 الذاتية .
اآلراميين ثمان  -) "حاربت" أقوام األخالموثـ عبر النير عمى)األكبلؾ( إذ يذكر

حرتيم من بالميرا )تدمر( إلى وعشرون مرة، عبرت نير الفرات مرتين في السنة الواحدة ود
)آنات( في إقميم سوخو حتى رابيقو التي تقع في بالد كاردنياش )بالد بابل( وجمب 

 .54(ممتمكاتيم إلى بالد آشور
يوضح النص اف الممؾ االشوري تجبل تبميزر األوؿ حارب االقواـ التي تقطف ببلد 

مرتيف واستطاع مف دحرىـ كما  مرة وعبر نير الفرات28سوخي واعالي الفرات مف االرامييف 
ويوضح أسماء حدود بعض األقاليـ منيا إقميـ سوخي إذ تمثؿ مدينة آنات )عنو( حدوده في 
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الشماؿ ورابيقوـ في الجنوب مف أعالي الفرات كما يبيف إف فموؿ اآلراميوف تجمعوا في )ستة( 
ستمر في م طاردتيـ مخترقًا مدف عند جباؿ )بشرى( ولكنو تمكف مف إلحاؽ اليزيمة بيـ وا 

 الصحراء مف جية بالميرا  حتى سواحؿ البحر المتوسط.
ولكف بسبب تطور  كما إستمر الممؾ في تعقب فموؿ األراميف وصواًل إلى ببلد أمورو

األحداث السياسية في أعالي الفرات ، نتيجة لتحرؾ القبائؿ اآلرامية نحو المراكز األشورية، 
ببلد "امورو" لمواجية خطرىـ إذ تذكر المدونات الممكية إضطر الممؾ اآلشوري إلى مغادرة 
رغم الحرارة العالية واختالف الطقس، تمكن من ضرب اآلشورية أف حممتو ىذه المرة، )

تحركاتيم في الجيات المختمفة. إذ استغل الطريق الشمالي المؤدي إلى البحر المتوسط، 
مؤدي إلى البحر المتوسط ثم توجب الذي يبدْا من آشور وصواًل إلى حران وسد الطريق ال

عميو عبور النير )الفرات( بجيشو والتوجو من بالد امورو إلى بالميرا ومنيا إلى )آنات( في 
بالد سوخي نزواًل إلى توتول )ىيت( حتى رابيقو نقطة الحدود مع بالد كاردنياش )بالد 

 . 55(بابل(
يـ مف جية الشماؿ المؤدي استمر الممؾ االشوري مبلحقة فموؿ االرامييف متوجو الي

الى البحر المتوسط وصوال الى حراف إذ تحتـ عميو االمر عبور نير الفرات بجيشو الى ببلد 
 امورو ومنيا الى )آنات( ومف ثـ الى توتوؿ )ىيت( حتى نقطة الحدود مع ببلد بابؿ .

-Ashur-bel-kala(1074كاال  -بؿ–وفي عيد الممؾ االشوري اشور 
بل تبميزر االوؿ تمكف مف السيطرة عمى مدينة أنات )عنو( في ببلد ؽ.ـ( ابف تج1057

سوخي الى رابيقو حدود كاردنياش وبغض النظر مف الذي حقؽ ىذا االنتصار سواء كاف 
االب اـ االبف فإف مدينة عنو وببلد سوخي اصبحت تحت الحكـ االشوري واف ىذه المنطؽ 

المتمثمة باالرامييف الذيف سيطروا عمى اصبحت مسرحا لميجرات القادمة مف بمد الشاـ و 
 .56( سنة 150المنطقة لمدة)

 -Adad- Nirari II( )911نيراري الثاني)-يتفؽ المؤرخوف عمى اعتبار عيد ادد 
ؽ.ـ( فاتحة عصر جديد لمدولة االشورية ، إذ تعاظمت فييا قوتيا السياسية واتسعت 891

ى المنطقة، إذ انو انزؿ ىزيمة ساحقة حدود دولتيـ ، كما تنامت حضارتيـ وتأثيراتيا عم
االرامييف واف ببلد سوخي ومركزىا )انات(  تواصؿ المنداتو )الجزية( الى ببلد  –باالخبلمو 
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اشور وىكذا بدت سيطرة واضحة لممموؾ االشورييف عمى منطقة الفرات االوسط وخصوصًا 
 . 57عنو والمدف العائدة ليا

اني  لـ يكف ليعد عبلمة مف عبلمات بداية ويمكف القوؿ أف عيد ادد نيراري الث 
نيراري الثاني خير -ازدىار اشور حيث تييأ لعيده كؿ عوامؿ اإلنطبلؽ التي استغميا اداد 

استغبلؿ فقد قضى عمى شعب القوماف في الشماؿ الغربي، وعقد معاىدة مع بابؿ في الجنوب 
ف ، مما مكنو مف  ضـ المدف عمى عيد )شمشي ميدابؽ( عززتيا زيجة بيف االسرتيف الحاكمتي

 . 58اآلرامية الواحدة تمو االخرى
 Tukulti- Ninurta II وبعد وفاتو ادد نيراري الثاني صعد ابنو توكمتي ننورتا الثاني

ؽ. ـ( عمى عرش الدولة االشورية حتى زاد مف تأميف طرؽ مواصبلتو التجارية  884 -890)
والعسكرية مع أطراؼ مممكتو فقاـ بحممة عسكرية في اعالي الفرات وعسكر في العديد مف 
المدف اثناء ىذه الحممة وىذه المدف عائدة الى ببلد سوخي ومف المدف التي عسكر بيا مدينة 

 .59يذكر النص آنات )عنو(اذ 
عبر قناة )باتي بيل( حيث قضى ليمة ىناك وبعدىا وصل إلى سبورو وشاشمش ))

من ىناك ذىب إلى الفرات وخيم في "سالتو" مقابل "دور بالطي" عمى الجية األخرى لنير 
الفرات وكذلك خيم في )رحيمو( مقابل )رابيقو( عمى الجية األخرى لمنير، وفي حقول 

ت، ثم خيم في "داياشتي" وخيم أيضًا بجانب عين القير مقابل مدينة )كبسينو( بجانب الفرا
أد، التي كانت عمى الجية األخرى لنير الفرات، وفي )أد( توجد حجارة "اوشميتا" وىناك تكمم 

 60كبار )اآللية(
إذ تعد المعسكر السابع والعشريف مف معسكرات االشورييف في اعالي الفرات وكانت  

عدىا عمى السيطرة عمى المدف المحيطة بيا ، وليذا السبب كاف تحتؿ مركزا ميمًا سا
 .61االشوريوف يجعموف مف سادة عنو حكامًا عمى ببلد سوخي

وعمى الرغـ مف فترة حكمو القصير اال انو كاف فاتحًا عظيمًا ، إذ كاف يقوـ بحممة 
و خرج مف كؿ عاـ ويكتب يومياتو اثناء حمبلتو ويظير مف يوميات حممة العاـ االخير أن

اشور ونزؿ في مجرى الثرثار الى الصحراء المجدية ثـ وصؿ الى دجمة مارًا بدور كاريكالزو 
وسبار ثـ صعد الى الفرات حتى الخابور متابعا السير عف طريؽ نصيبف متجيا نحو ببلد 
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في آسيا الصغرى، إذ كانت اشور في عيده تشمؿ كؿ شماؿ العراؽ مف  Mushkiموشكو 
 . 62اكروس ومف نصيبيف حتى )عنو( وسامراءالخابور حتى ز 

وقد ذكرت مدينة عنو ضمف النصوص الممكية العائدة لمممؾ االشوري توكمتي ننورتا 
خبلؿ حممتو عمى مدف الفرات االوسط لكي يتسمـ بنفسو الجزية منيا ويقوي نفوذه عمييا الثاني 

سوخي وقد اقاـ فييا ، ويذكر الممؾ في حممتو ىذه انو اقترب مف مدينة )أنات( في ارض 
ابني( الذي يقيـ في آنات وقد كانت اليداية تتكوف –وتسمـ ىدايا سخية مف حاكـ سوخي )ايمو 

... ثالث تالنتات من الفضة وعشرين منا من الذىب ، وكرسي مطعم بالعاج ، )    63مف
شب وثالثة بدنوات من العاج ، وثماني قطعة من الرصاص ، وثالث وأربعين صندوقًا من خ

المشكاني ، وأريكة من خشب المشكاني وست مناضد من خشب المشكاني ، وابريقًا من 
 .64البرنز ، وثياب متنوعة ومطرزات ومنسوجات مرقشة وماشية واغنام وخبزا وشرابا ...(

نستدؿ مف ىذا النص اف عنو كانت غنية بالمصادر الطبيعية ، باإلضافة الى الطريؽ 
ما انيا غنية بحيواناتيا وخاصة الماشية لقربيا مف البادية اضؼ التجاري المار في فييا ، ك

الى ذلؾ خصوبة االرض وكثرة وسائط الري في عنة )كالنواعير(، جعؿ الحكاـ االشورييف 
 ييتموف بيا ويحاولوف ضميا الييـ .

وقد ادعى ىذا   ؽ.ـ(859-883ناصر باؿ الثاني) –خمؼ توكمتي ننورتا ابنو آشور 
ابني( عمى رأس وفد  -)ايمو يؽ.ـ( قياـ حاكـ سوخ882الممؾ في بداية حكمو اي في عاـ )

بالذىاب الى نينوى يحمموف اليدايا واالمواؿ مف فضة وذىب الى ببلد اشور وكاف اشور 
)لم يأتي حكام سوخي في زمن المموك ابائي الى اشور يحممون ويقوؿ  يتساءؿناصر باؿ 

ومع ذلؾ فأف اشور ناصر باؿ الثاني اخذ الجزية مف حاكـ سوخي وعاصمتيا .65اليدايا(
 .66(انو تسمم خمسة افيال حية جاءت معي في حممتيأنات إذ يذكر في النص )

ونتيجة لتعاظـ قوة الدولة اآلشورية وسيطرتيا عمى منطقة الفرات األوسط األمر الذي 
الثامنة ( ، لذا عممت تمؾ األخيرة عمى تحريض  يؤدي إلى تيديد تجارة ببلد بابؿ ) سبللة بابؿ

الدويبلت اآلرامية المنتشرة في تمؾ المنطقة ضد الدولة اآلشورية ، وقدمت اإلمدادات العسكرية 
ليا ، فأعمف حاكـ مقاطعة )سوخي( ومركزىا )أنات( التمرد ضد الدولة اآلشورية ،  لذا انطمؽ 

 67( بحممة عسكرية مف مدينة كالح ) نمرود (ؽ . ـ  878ناصر باؿ الثاني سنة )  –آشور 
( ، ثـ أخذ بالنزوؿ عمى طوؿ نير  Harmishوعبر نير دجمة متجيًا نحو خارميش ) 
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الخابور ومف ثـ الفرات ، وتسمـ ىدايا الطاعة والوالء مف المدف الواقعة عمى طوؿ ىذا النير، 
ثـ توجو نحو سورو حيث  ومف تمؾ المدف ىي )بيت حالوبي( و)خندانو( وعانات ) عنة ( ،

( مع قوات بابمية أخرى  Kudurruاحتشدت ىناؾ قوات )سوخي( بقيادة حاكميا كودورو ) 
( )  Nabu – apla – iddinaأدنا )  –أببل  –مساندة ليا ىي قوات الممؾ البابمي نابو 

كاف ؽ . ـ ( ممؾ سبللة بابؿ الثامنة ، والتي كانت بقيادة أخيو سيدانو الذي  855 – 878
مقاتؿ ( تدعميـ العربات، وقد اشتبؾ الطرفاف في معركة  3000عمى رأس قوة بمغت حوالي ) 

، ويرد ذكر ىذه 68ضارية ، كاف النصر فييا حميؼ الممؾ اآلشوري الذي غنـ غنائـ كثيرة 
 الحممة في أحد نصوصو : 

وىي مدينة  Sūru" حاصرت مدينة سورو Anat))بعد مغادرتي مدينة عنو " 
"كودورو" حاكم بالد سوخو المحصنة الذي اعتمد عمى القوات البابمية ليشن الحرب "ويبدأ" 

وبعد قتال دام يومين ، جعمت المعركة داخل المدينة ، وىرب حاكميا كودورو مع  69القتال،
حياتيم ، وفرت حشود ممك بابل .... ومن  من رجالو والقوا بأنفسيم في النير إلنقاذ 70
، والعربات. قطعان 70و .... وغنمت أمالكيم وعرباتيم وخيوليا ، وأخذت ممتمكات قصره مع

الخيول ومعدات الجنود ومعدات الخيول ونساء قصره وغنائم ثمينة، وسويُت المدينة مع 
 71األرض ودمرتيا.(
وبعد تمؾ المعركة ، فر كؿ مف حاكـ ببلد سوخي)كودورو(  ومركزىا )عنة(         

الى قمعة )سورو( مع الجيش البابمي ولـ تكف القمعة قادرة عمى المقاومة فدمرت وتـ اسر 
الجيش البابمي وممؾ ببلد بابؿ ولـ ينج مف ىذه المعركة اال كودورو حاكـ سوخي وقسـ مف 

، ومف خبلؿ ىذه المعركة تبيف 72ـ الى بعض الجز في نير الفرات اتباعو وذلؾ اللتجائي
 لمبابمييف مدى قوة الدولة االشورية التي تمكنت مف مبلحقتيـ وانزاؿ بيـ ىزيمة كبيرة .

لكف ما حققو الممؾ االشوري مف انتصار لـ يكف نيائيا فقبؿ اف يصؿ الى وطنو جائو 
د ثاروا عميو وعبرو الفرات وكاف ذلؾ في عاـ تقرير مفاده اف اىالي خندانو وببلد سوخو ق

 ؽ.ـ877
بينما كنت في كالح جمب إلي تقرير "أن رجال بالد لقي ومدينة خندانو وسكان بالد )

 73سوخو قد تمردوا وعبروا الفرات(
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فجيز اشور ناصر باؿ حممة عسكرية وصؿ فييا الى سورو في بيت خالوبي اسفؿ 
ينة القي واسر اىميـ واستولى عمى العديد مف المدف الخابور وسار مع مجرى نير ودحر مد

وحمؿ معو غنائـ كثيرة وسار بمحاذات نير الفرات مف جية اليسار ووصؿ الى مدينة خراداـ 
وخندانو وقد التقى بجيوش ببل وسوخي واستطاع القضاء عمييا واصبحت المنطقة مف خراداـ 

 ر حممتو في النص .ويرد ذك74حتى اعالي الفرات تحت السيطرة االشورية 
))فتحركت في اليوم الثامن عشر من حزيران من مدينة كالح وعبرت دجمة وشارفت 
عمى مدينة سورو التي تعود إلى بيت خالوبي وصنعت األكالك من خشب... في عبور 

 75الفرات...(
ومف الجدير بالذكر اف مدينة )عنة( مركز اقميـ سوخي لـ تكف مع ىذا الحمؼ ولـ 

ف ضد الممؾ االشوري بدليؿ اف ىذا الممؾ قد عاد بعد سيطرتو عمى مدينة خراداـ تعمف العصيا
الى القي وىذا يعني اف شماؿ سوخي فقط ىو الذي اعمف العصياف ضد الممؾ االشوري في 

 .76حيف بقي جنوب ببلد سوخي يدفع الجزية الى الممؾ االشوري
اؿ الثاني في اإللتفاؼ إف خط الحممة العسكرية يوضح محاولة الممؾ آشور ناصر ب

حوؿ العدو في )إقميـ سوخي( الذي مركزه )عنو( ومفاجئتو مف خمؼ تحصيناتو الدفاعية 
وبالفعؿ نجح في ذلؾ. كما يظير النص مبالغة الممؾ في قتؿ وحرؽ المدف والدليؿ عمى ذلؾ 

خماد نجد إف الممؾ األشوري يعود مره أخرى إلى المنطقة مف أجؿ حفظ األمف واإلستقرار و  ا 
 التمردات التي تقـو بيا المدف اآلرامية في المنطقة  وىذا ما يبينو النص اآلتي:

)كان السوخيون والالقين والخدانيين يثقون في عدتيم من العربات والجند اليائمة 
" جندي وىاجمني بادئين الحرب والقتال فقارعتيم ودحرتيم ودمرت عرباتيم 6000فحشدوا "

فيما ابتمع الفرات البقية منيم بسبب الظمأ الذي قاسوه في وقطعت بالسيف جنودىم 
" من Kipinuالصحراء وغزوت بدءًا من مدينة خرادا في بالد سوخي وحتى مدينة "كيبينو 

المدن الخندانيين والالقيين، وذبحتيم وحممت منيم أسرى وسويت مدنيم ودمرتيا 
 .77وأحرقتيا...(

آشور ناصر باؿ الثاني(اف )السوخيوف مف خبلؿ النص يبيف الممؾ االشوري) 
والبلقيف والخدانييف( المتحالفيف بينيـ  قد انغروا واعجبتيـ كثرتيـ وعدتيـ إذ قاموا بمياجمة 
القوات االشورية ، لكف الممؾ االشوري اشور ناصر باؿ بعدما تمكف مف عبور نير الفرات 
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صرتيـ ما بيف نير الفرات عند مدينة خندانو بواسطة القوارب التي صنعيا استطاع محا
والصحراء، وبالتالي ضرب جيش ىذا التحالؼ إما قتبًل عمى يد القوات االشوري أو غرقًا في 

 نير الفرات بعد محاولة اليرب أو القى حتفو في الصحراء بسبب الجوع والعطش.
ومف الجدير بالذكر اف ببلد سوخي لـ تخضع كميًا لبلمبراطورية االشورية النيا كانت 
تدفع الجزية لمممؾ االشوري وما يؤكد ذلؾ اف وجياء ببلد سوخي كانوا مف بيف المدعويف 
لحضور الوليمة التي اقاميا اشور ناصر باؿ الثاني بمناسبة اعادة بناء مدينة )كالح( النمرود 

 وقد حضره عدد كبير مف سكاف بعض المناطؽ ويذكر ذلؾ في النص :
دعوت النساء والرجال من كل المقاطعات في  )عندما انتقمت الى القصر في كالح

( من ذوي المناصب الرفيعة من بالد سوخي  خندانو ، خاتي ، صور صيدا 5000بالدي )
 .  78( من موظفي القصر.....(1500(من سكان كالح )16000)

ىذا يدؿ عمى اىمية ببلد سوخي بالنسب لممموؾ االشورييف ومكانتيا بيف بمداف اعالي 
 ة .الفرات وسوري

ؽ.ـShalmaneserI11(858-824 ،)وفي عيد الممؾ االشوري شممنصر الثالث 
خضعت ببلد سوخي ومركزىا )عنو( ومناطؽ اعالي الفرات الى الحكـ االشوري مف خبلؿ 
الحمبلت العسكرية عمى تمؾ المناطؽ اذ قاـ الممؾ االشوري شممنصر الثالث بعد مواجيات 

المممكة االرامييف تؿ برسيب ) تؿ االحيمر( وقد امر  طويمة االمد تمكف مف احتبلؿ عاصمة 
باجبلء حاكميا واسرتو والطبقة االرامية العميا فييا وتدمير المدينة ثـ بنى قصرًا جديد وعيف 
في المدينة إدارة اشورية وقد اطمؽ عمى مدينة تؿ بريسيب اسما جديدًا ىو كار شممنصر اي) 

 .79ميناء شممنصر(
الث ما يستحقو مف جزية مف مردوخ ابمو اوصور حاكـ ببلد وقد تسمـ شممنصر الث

) فضة وذىب وعاج ومنسوجات رماح اقمشة ناعمة واثواب سوخي اذ يذكر النص اف تسمـ: 
 .80(مختمفة االلوان ومالبس كتان  

رغـ الحمبلت العسكرية المتكررة التي قادىا الممؾ شممانصر الثالث عمى منطقة 
األجزاء الجنوبية مف منطقة أعالي الفرات أي إقميـ سوخي، وال شؾ إف أعالي الفرات فمـ يذكر 

 .81اإلقميـ استمر في والئو لمسمطة اآلشورية طواؿ حكـ الممؾ شمما نصر الثالث
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لقد تميزت االوضاع السياسية في عيد الدولة االشورية خبلؿ القرنيف التاسع والثامف 
ورية في ببلد سوخي ومناطؽ اعالي الفرات بؿ قبؿ الميبلد باستمرار الحمبلت العسكرية االش

 انيا تعدت ىذه المناطؽ لتصؿ الى االجزاء الشمالية مف سورية ومدف الساحؿ الفيتيقي.
ضطرابات سياسية في البيت الحاكـ  إنتيى عيد الممؾ شممانصر الثالث بفوضى وا 

 -Shamshi-Adad V 823أدد الخامس  -عمى أثر تعيينو إبنو األصغر المدعو)شمشي
-Ashurابمي -دانيني -ؽ.ـ ( وليًا لمعيد بعد أف أبعد إبنو األكبر المدعو )آشور 811

Danine-Apli  إذ لـ يستطع شمشي أدد الخامس مف تيدئة األوضاع السياسية إال بعد )
أربع سنوات مف موت الممؾ شممانصر الثالث وتولى الحكـ مف بعدىا وعمى الرغـ مف 

أدد الخامس عمى الجيات المختمفة مف ببلد  -اـ بيا الممؾ شمشياألعماؿ العسكرية التي ق
سوخي ومناطؽ اعالي الفرات ولكف لـ تزودنا النصوص الكتابية عف األوضاع السياسية في 

نيراري  -المنطقة،وبعد أف مات الممؾ شمشي أدد الخامس إعتمى العرش إبنو المدعو أدد
صغر سف الممؾ قد احدث بمبمة وفوضى ؽ.ـ( ولكف  810- 783) Add-Nirari IIIالثالث

، أصبحت 82ؽ.ـSammura-mat (810- 805 )رامات  -داخمية ، والميـ أف أمو سمو
وصية عمى عرش إبنيا وحكمت لمدة خمس سنوات فقد شيد عيدىا  تدىور إذ  استقمت 
مناطؽ الخابور، واعمنت تمردىا ضد السمطة اآلشورية ، باإلضافة الى تدىور األوضاع 

نيراري الثالث حكـ  -سية في البيت الحاكـ اآلشوري، وبعد خمس سنوات تولى الممؾ  أددالسيا
ببلد آشور وقد قاَد عدة حمبلت عسكرية عمى مناطؽ ببلد سوخي التي مركزىا )عنو( 

 .اذ يبف النص 83ومناطؽ أعالي الفرات
 ادد–نيراري الممك الجبار ممك العالم ممك بالد اشور وريث شمشي -)أنا ادد 

نصر ممك االقاليم االربعة والعربات -الخامش ممك العالم ، ممك بالد اشور ، وريث شمما
المعبأة لمحرب والجند والمعسكرات امرت بحممة عمى بالد الخانيين في سنة واحدة جعمت 

بالد الخانيين تركع عند اقدامي وفرضت الجزية والضريبة المنتظمة –البالد الغربية كميا 
 .84قبل ...(عمييم في المست

والتي فرضيا عمى  الثالث نيراري -وكانت الجزية التي تسمميا الممؾ االشوري ادد
مناطؽ ببلد سوخي)ومركزىا عانات(  واعالي الفرات والممالؾ السورية المتاخمة لمبحر 

طالن من الفضة ، 200ـ)  المتوسط مثؿ صور وصيدا .اذ يذكر في النص انو تسمـ
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ثوب متعدد االلوان ، وثوب 3000طالن من الحديد ، 2000طالن من النحاس ، 1000
من الكتان الخالص جزية من ماري ودمشق تسمم الجزية من جوش السماري ، ومن حاكم 

 .85صور ، ومن حاكم صيدا(
يتبف لنا مف النص الثراء الذي كانت تتمتع بو ببلد سوخي ومناطؽ اعمي الفرات وىذا 

موقعيا الجغرافي وتحكميا بالطرؽ التجارية المارة مف  يعود الى كثرة خيراتيا باإلضافة الى
 اراضييا والتي منحتيا خيرات كثيرة .

 -وقد ذكرت مدينة )عنة( وببلد سوخي في النص الكتابي العائد لمممؾ االشوري ادد
وفي نفس السنة التي غزى بيا مناطؽ اعالي الفرات اذ يذكر النص اف حاكـ الثالث نيراري 

اذ   الثالث نيراري -اريش( قاـ ببناء العديد مف المدف باسـ الممؾ ادد -اؿمدينة صابا)نيرك
)في ذلك الوقت أمرت نيركال ، حاكم صابا،والكة وسيرقو، وعانات، وسوخي، وحصن يقوؿ 

قرية ، حصن اشور ، 33قرى حصن س، مع  10قرية سوق سين، مع 12عشتار ، مع 
نيراري -، رابية ادد40ردوخ مع قرية قرية ، حصن م33قرية حصن نركال اريش مع 20مع 
نيراري مع قرية من -قرية في منطقة ازالو، حصن ادد28قرية جبل سنجار ، 126مع 

مدينة بأناس تابعين 330قرية في منطقة قطني ،المجموع 14منطقة الكة، مدينة ادد مع 
 .86اريش وبناىا باسم مواله( –اسسيا نركال 

التي تمكنت مف اخضاع العديد مف مناطؽ شورية وىذا دليؿ عمى قوة االمبراطورية اال
 ببلد سوخي ومناطؽ اعالي الفرات .
نيراري الثالث ادعى حاكـ راصابا)تقع داخؿ االراضي  -وفي عيد الممؾ االشوري ادد

ؽ.ـ استقبللو في 797ايريش( الذي حكـ في حدود  -السورية في ممتقى البميخ بالفرات( )باليؿ
 .87اسفؿ الخابور وىو ايضًا حاكـ مدينة )عنو( وببلد سوخي 

ت فيو ببلد سوخي االستقرار التاـ ايرش حاكـ قوي شيد –حكـ ببلد سوخي بعد باليؿ 
واالستقبلؿ عف االمبراطورية االشورية إذ قاـ باعماؿ جميمة منيا بنائو عاصمة جديدة وترميـ 
بعض المعابد الخاصة لبللو الرئيسية في ببلد سوخي دونت عمى المسمة التي وجدت في 

وصر(والتي ا –ريش –المتحؼ الكائف في القصر الشمالي مف مدينة بابؿ وىو )شمش 
اصبحت ببلد سوخي خبلؿ فترة حكمو تتمتع بشيء مف القوة واالستقبلؿ وكانت تفرض 

 اذ يبف النص :  88الضرائب عمى القوافؿ التجارية التي تمر بيا
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أوصر" حاكم سوخو وماري "عمى أواسط الفرات" جمبت  -ريش -)" أنا "شمشي
ني أو يجمب منيا إلى بالد سوخو. النحل التي تجمع العسل والتي لم يراىا من المموك ابا

ايني "وىي  -" "شرقي تركيا" ووضعتيا في مدينة جباريHabhaلقد جمبتيا من جبال خبخا "
مدينة كان قد شيدىا" لقد جمعت العسل والشمع، وأنا اعرف كيف أقوم بفرز العسل عن 

المسنين الشمع وكذلك يعرف البستانيون وليسأل سواي شخص يأتي في المستقبل الرجال 
أوصر، حاكم سوخو قد جمب النحل أم  -ريش -في البالد ان كان صحيحًا ان شمشي

 .89ال...(
كما وبينت المسمة التي عثر عمييا في المتحؼ الكائف في القصر الشمالي في مدينة 

أوصر العسكرية وتحصيناتو التي قاـ بيا في إقميـ سوخو  -ريش -بابؿ أعماؿ الحاكـ شمشي
نة كباريدو وسور جرعو وحفر القنوات . كما يرد في نص كتابي إف الحاكـ منيا بنائو مدي

أوصر وجو حممة عسكرية ضد أحد القبائؿ اآلرامية المنتشرة في أعالي  -ريش -شمشي
 الفرات إذ يبف النص :
( من المغيرين ابتغاء السمب والنيب من قبيمة تؤمانو، وقتل 400)أنو طرد )

 .(90)ا في االحتفال ميرجان في مدينة جديد...(( فردًا منيم حين تدخمو 350)
نستشؼ مف النص إف الحاكـ جيز حممة ضد قبيمة األرامييف نؤمانو عندما حاولت 
النيب والسمب في وقت إحتفاالتو بإفتتاح المدينة الجديدة كباريدو وتمكف مف القضاء عمى 

نيراري الثالث، كؿ  -وري أدد( فردًا وأسر الباقي. إذ تطابؽ ىذه الحادثة زمف الممؾ اآلش350)
ىذه األعماؿ السياسية واإلدارية تؤكد عمى تمنع الحاكـ باإلستقبلؿ الذاتي عف السمطة 

أوصر( وعمى االخر  -ريش -شمش -اآلشورية، كما أنشأ مدينتيف أطمؽ عمى احدىا )دور
 . 91أوصر( -ريش -شمشي -)كار

قاـ بعدة اعماؿ اضافة الى أوصر( انو  -ريش -ونعمـ مف النصوص الكتابية لػ)شمش
االعماؿ العسكرية إذ انو بعد اف انطمرت  القناة القديمة في سوخي )مركزىا عانات(امر بحفر 

قصبة وىي صالحة لممبلحة وتصب في نير الفرات 1000ذراع وطوؿ 22قناة جديدة عرضيا 
 إذ يشر النص الكتابي قائبل. ّ 92

ماري . الجدول الرئيس لبالد أوصر حاكم بالد سوخو وبالد  -ريش -)انا شمش
سوخو اصبح قديما وقوة العمل صغيرة جدا لصيانتو ......... ونظمت وسطو بطول 
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ذراعا وازلت الجسر عند مصب الجدول لكي استطيع ارسال  22قصبة وعرض 1000
 .93ذراع وذىبت انا وضباطي راكبين سفينة في الجدول ...(25سفينة الحمولة عرضيا 

ص انو امر بزراعة االشجار عمى ضفتي القناة وذلؾ لتوفير ويذكر في احد النو 
أوصر( قصر في بمدة ريبانيش  -ريش -االخشاب البلزمة لصناعة القوارب وكاف لػ)شمش

وكانت تروى ىذه البمدة مف الجدوؿ الجديد كما وانو امر بزراعة النخيؿ في ىذا القصر ، 
وامر ببناء معبد لبللة ادد وابنو شاال إذ وتمكف ىذا الحاكـ بناء مدينة جديدة سماىا  كباري 

 يذكر النص .
)زرعة اشجار النخل في باحة القصر في مدينة ريبانيش ونصبت عرشا وقاعدة في 
ريبانيش وبنيت مدينة جديدة سميتيا كباري ورفعت ادد وابالداد وشاال ومدانو الية ليا 

 .94ورتبت االمور ليم ان يعيشوا في مسكن جميل...( 
أوصر وجو حممة عسكرية ضد  -ريش -في نص كتابي إف الحاكـ شمشي كما يرد

أحد القبائؿ اآلرامية المنتشرة في أعالي الفرات عندما جاءه تقرير مفاده اف ىذه القبائؿ تريد 
منيـ واخذ القسـ 350مياجمة مدينتو الجديدة فعبر الفرات ولحؽ بيذه القبمة واستطاع قتؿ 

 االخر اسرى إذ يشير النص .
( من المغيرين ابتغاء السمب والنيب من قبيمة تؤمانو، وقتل 400أنو طرد ))

 .95( فردًا منيم حين تدخموا في االحتفال ميرجان في مدينة جديد...(350)
مف خبلؿ األوضاع السياسية التي مرت بيا المنطقة نستنتج إف حكاـ األقاليـ 

كبيرًا وقد غطت أعماليـ السياسية طيمة  والموظفيف الكبار صنعوا ألنفسيـ ىيبة ونفوذًا سياسياً 
سياستيـ عمى طبيعة أشكاؿ السيادة التقميدية ومف ثـ إضعاؼ  انعكستالقرف التاسع ؽ. ـ، إذ 

 96شأف السيادة المطمقة لمممؾ عمى المناطؽ اآلشورية المركزية والمناطؽ الخاضعة لسيادتيا
كودوري –أوصر( صعد الى الحكـ ابنو المدعو )نينورتا  -ريش -وعندما توفي)شمش

قاـ  97اوصر( الذي حكـ ببلد سوخي والذ كاف مقره في العاصمة انات لمدة سبع سنوات –
بعدة انجازات عمى الصعيديف العسكري والعمراني منيا نتعرؼ عمى ىذه االعماؿ مف خبلؿ ما 

ثار حوض سدة حديثة لموقع )سور جرعة( الكائف عمى الضفة اكتشفتو الحممة التنقيبية ال
كـ مف جنوب مدينة عنو ، فقد تـ الكشؼ عف ثبلث 45اليسرى لنير الفرات إذ يبعد مسافة 

رقـ طينية  بحالة جيدة واثنتي عشر كسرة وىي نصوص تاريخية بنائية تسرد الحوادث 
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رافؽ متعددة في المنطقة كما تضـ ىذه التاريخية الى جانب االعماؿ البنائية والتجديد في م
اوصر( ومف  –كودوري –النصوص نص ادبي وىي بمجموعيا تعود الى الحاكـ ))نينورتا 
 ىذه النصوص نص يذكر فيو ىذا الممؾ يتضرع الى االلو اذ يقوؿ :

 .98ادد وابال انظروا بمطف الى اعمالي (  –مردوخ  –)ايتيا االلية شمشي 
ادة بناءه لممعابد منيا )ادد واببلادد وااللييف الساكنيف في آنات( كما قاـ ىذا الممؾ باع

– Gis- talكذلؾ قاـ ىذا الحاكـ ببناء قصرًا في مدينة عنو عاصمة ببلد سوخي وسماه بػ) 
li ومف المكتشفات الميمة التي اكتشفتيا دائرة االثار والتراث في جزيرة عنو مسمة تعود الى ، )

اوصر وجدة في جامع جزيرة عنو وىي مكرسة لبللية أنات وكانت ىذه  –كودوري –نينورتا 
انا( مف قبؿ ىذا الحاكـ والتي تسجؿ  –شوزي  –المسمة في االصؿ منصوبة في معبدىا )اير 

 . 99االحتفاالت بمناسبة القضاء عمى التمردات ضد سوخي مف قبؿ رجاؿ عنو 
االعماؿ الحربية التي قاـ اما الجانب االخر مف مضموف ىذه النصوص فيضـ ابرز 

بيا ىذا الحاكـ في حروبو واحتبللو لعدد مف المدف واالقاليـ وما نجـ عف تمؾ الحمبلت مف 
(، اما luhuwa, saruqu, hataluتحقيؽ انتصارات عسكرية عمى االراميف وعمى قبائؿ )

 مرانية منيا :ابرز االعماؿ العمرانية ليذا الحاكـ فاف النصوص تحدثنا عف ابرز االعماؿ الع
 )جدد بيت اكيتو الى االلييف ادد واببلادد الساكنيف في آنات( -1
اي معبد البركة الوافر الطاء لبللييف المذكوريف في  (E.NAM.HE)جدد معبد -2

مدنة عنو عاصمة ببلد سوخي كذلؾ قاـ ىذا الحاكـ ببناء قصرًا في مدينة عنو عاصمة ببلد 
 .( Gis- tal –liسوخي وسماه بػ) 

قاـ بتشييدات واسة في المنطقة )ببلد سوخي( بعضيا مدف واالخر مخافر لمحراسة -3
واقاـ تحصينات عسكرية عمى الطرؽ التجارية ووضع حامية مف جنوده ومف ىذه المدف عمى 

اوصر(  –كودوري  –نينورتا  –)دور  (DUR – Ninurta- kudurri – usur)سبيؿ المثاؿ 
 و

(Kar- Apla- Adad ابيؿ  –( )كار– . )ادد 
 .(Gabbari –kak)جدد المدينة التي بناىا والده وىي مدينة  -4
 انشأ حدائؽ وغرس فييا اشجار النخؿ كما فعؿ والده .-5
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بنى قصر الحاكـ في مدينة رائيمو او راخيمو ويشير النص في ىذا الخصوص بما -6
 –زيرا –خي  -نام -( )ايE.NAM.HE-Zera- ibniعندما اصبح قصر الحاكم )يمي )

ابني( حاكم اقميم سوخي متداعيا تركو ، ويقع ىذا القصر في مدينة رائيمو المقابمة لضفة 
 1225ذراع وعرضو 64نير الفرات فبنيت قصرا جديد يقع بالقرب منو طول القصر الجديد 

طول ذراع في ال20ذراع وقمت بتوسيع القصر الجديد اكثر من قصر الحاكم القديم بحدود 
ذراع وعرضو 45اذرع في العرض ثم انشأة قصر اخر يقع بالقرب منو طولو  4و
 .100(اذرع9

يذكر في النص انو جدد بناء قصر الحاكـ في مدينة رائيمو واقاـ بتوسيع بناءه 
ذراع( وقد ذكر اسـ حاكـ ببلد سوخي باسـ 12،5ذراع( طوال وعرضو )64واصبحت ابعاده )

(E.NAM.HE-Zera- ibniابني( والذي يبدو مف اسمو )انو  –زيرا –خي  -ناـ -( )اي
سمي مف معبد ادد واببل ادد في عنو وانو كاف مف اىالي مدينة عنو ومعنى اسمو )المعبد  اي 

 .101( نمخي انتج خمفاً 
ومف الجدير بالذكر اف حاكـ ببلد سوخي اقاـ ىذه االعماؿ مف تجديد في المدف 

التجارية لمحفاظ عمى مصالح ببلده واف كثرة ىذه  والمعابد وزراعة النخيؿ وحماية الطرؽ
االعماؿ تدؿ عمى رخاء ىذه المنطقة وكثرة خيراتيا لذلؾ كانت محطة انظار الممالؾ القوية 

 في ذلؾ الوقت .
وعمى الرغـ مف اف مدينة عنو لـ تذكر مباشرة زمف حكـ الممؾ االشوري سرجوف 

مى ببلد سوخي وىي مقاطعة تابعة ؽ.ـ( اال انو ذكر انو سيطر ع705-721الثاني )
لبلمبراطورية االشورية الف النصوص المسمارية خبلؿ ىذه الفترة بدت تطمؽ عمى المنطقة 

 .102ببلد سوخي بما فييا مدينة عنو التي كانت مقر الحكـ 
شيدت منطقة الفرات االوسط الصراعات النيائية بيف األشورييف والبابمييف ودخمت 

منطقة الفرات االوسط وكانت النياية اف احتؿ الممؾ البابمي جيوش كؿ مف البمديف 
ؽ.ـ ( مناطؽ سوخي والتي تضـ مدينة عنو العاصمة دوف اية مقاومة 605-626)نبوببلصر

 ؽ.ـ ىذه الموقعة قائبًل :616إذ يذكر الممؾ البابمي )نبو ببلصر( في عاـ  103تذكر
البابمي وتوجيت الى  )في السنة العاشرة من حكمي وفي شير ايار جندت الجيش

 104منطقة الفرات اىالي سوخي وخندانو لم يياجموا جيشي ولكنيم قدموا الجزية لي (.
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يتبف لنا مف خبلؿ النص الكتابي اىمية ببلد سوخي والتي عاصمتيا عنو بما تمتمكو 
مف مكانة تجارية وخيرات اخر لذا كانت محطة انظار العديد مف حكاـ ببلد الرافديف عمى مر 

صور باالضافة الى ذلؾ اف حممت الممؾ البالي عمى ببلد سوخي كانت مف اجؿ فرض الع
 السيادة عمييا واخراجيا مف السيادة االشورية وبالفعؿ تحقؽ لو ذلؾ.

لقد قاـ االشورييف بعدما خرجت ببلد سوخي مف قبضتيـ بتحريض مدف ببلد سوخي 
كف الممؾ البابمي جيز جيشًا قويا مف ضد الممؾ البابمي )نبوببلصر( وبالفعؿ تحقؽ ليا ذلؾ ل

اجؿ القضاء عمى  المدف التي اعمنت التمرد عمى البابمييف حيث وصؿ الى جزيرة راخيمو 
(Rahilu)  التي تقع اسفؿ مدينة عنو في جنوب ببلد سوخي وسيطر عمييا وكاف سير الجيش

و( وضرب مخيـ البابمي بعكس مجرى نير الفرات الى اف وصؿ بالقرب مف مدينة آنات )عن
مقابؿ المدينة وحاصرىا لكنو لـ يستطع الدخوؿ فييا واضطر الى االنسحاب والعودة الى 
مدينة بابؿ،  وذلؾ الف سكاف المدينة قاتموا بقوة مف اجؿ مدينتيـ ضد جيش قوي ومنظـ 
ومجيز بأسمحة متنوعة باالضافة الى التحصينات التي اخذىا سكاف مدينة عنو  فضبل عف 

ؽ.ـ( بقيادة الجيش ىذ مف جانب ومف 609-611اشكف ) –شار  –ممؾ االشوري سف قياـ ال
إذ يبيف  105جانب اخر االرىاؽ الذي اصاب الجيش البابمي جراء العمميات العسكرية المستمرة

 النص طبيعة المعركة .
ق.م( وفي  613من حكم الممك نبو بالصر، )اي في السنة  13)... في السنة 

( وانو استولى عمى "راخيمو Suhiمن شير آيار ثارت ضده بالد سوخي )اليوم الرابع عشر 
Rahilu" وحاصر مدينة آنات "Anat لكنو لم يستطع السيطرة عمييا وعاد إلى ..."
 106بابل...(

عمى الرغـ مف المقاومة الكبيرة التي ابداىا سكاف مدينة عنو اال اف ىذه المقاومة لـ 
الممؾ البابمي نبو ببلصر الخضاعيا بعد اف حاصرىا تستمر لفترة طويمة فسرعاف ما عاد 

لفترة طويؿ  وبالتالي تمكف مف دؾ اسوار المدينة  والسيطرة عمييا وادمجت ضمف نفوذ الدولة 
 .107البابمية الحديثة

)لقد أقام عساكره مقابل مدينة آنات وجمب اآلت الحصار إلى األسوار وىاجم 
وجيشو و... ممك أكد )بابل( وجيشو )األخير( المدينة وأسقطيا )؟( فوصل )ممك( آشور 

 .108)عاد إلى بالده(...(
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وىكذا ظمت مدينة عنو بعد ذلؾ خاضعة لمسيطرة البابمية خبلؿ حكـ الممؾ البابمي 
ؽ.ـ(الذي يذكر انو جمب النبيذ الجيد والمميز مف مدينة عنو 562-604نبوخذ نصر الثاني )

و مردوخ ، فضبًل عف اف ىذا الممؾ جمب القار مف العاصمة الرئيسة لببلد سوخي وقدميا لبلل
مدينة ىيت )توتوؿ( المدينة العائدة الى ببلد سوخي واستخدمو في بناء القصور والزقوراة 

 .109وكذلؾ شوارع مدينة بابؿ 
 النتائج

يستشؼ المرء مف دراسة التاريخ السياسي لمدينة عنو انيا كانت مركزا سياسا -1
 عمى الضفة اليمنى لنير الفرات .ودينيا ميما كونيا تقع 

تقع عمى طرؽ القوافؿ التجارية المارة مف اواسط العراؽ الى شماؿ سورية ، وىذا -2
 الموقع يعتبر عامؿ اساسي في اىميتيا عمى مر العصور  التاريخية القديمة .

كاف سكانيا في القدـ في مأمف مف الغزاة لموقعيا الحصيف وكانوا قادريف عمى  -3
اعتداء لمطامعيف، لذلؾ اعتاد االشورييف تكميؼ حكاـ عنو بإدارة منطقة سوخي  صد اي

 السياسية .
تعد مف اىـ المحطات العسكرية  الميمة عند االكدييف والبابمييف واالشورييف  -4

 لموقعيا الستراتيجي الذي يربطيا مع الحضارات االخرى..
  :االحاالت

 

                                                 

مف االقواـ الجزيرية التي سكنت في شماؿ سورية ووسطيا وشرقييا، وقد جاؤا مف  Amoritesاالموريوف  1
شبو الجزيرة العربية في ىجرة واحدة مع الكنعانييف ، في حدود منتصؼ األلؼ الثالث قبؿ الميبلد)وغير 

ا قبؿ معروؼ عمى وجو التحديد االسـ الذي كاف يتسمى بو األموريوف أو القبائؿ التي كانوا ينتموف اليي
ىجرتيـ إلى سورية ، واوؿ اشارة عف األمورييف في المصادر الكتابية المسمارية ما جاءت بو وثائؽ ببلد 

، في حيف اطمقت عمييـ النصوص الكتابية االكدية Martuالرافديف ، فقد أطمؽ السومريوف عمييـ )مارتو( 
Akkadian  )اسـ )أموروAmurruيػػبلد وكانت التسمية تشير إلى ، منذ أواسط األلؼ الثالث قػػبؿ الم

النجفي ، حسف ، معجـ  المنػػػػػػػػػاطؽ الواقعة غرب بػبلد الرافدػيف ال سيػػما مناطؽ الفػػػرات االعمػى في سػورية.
؛ محمد ، جيياف عزت ، أخبار مممكة أمور في النصوص 19المصطمحات واألعبلـ في العراؽ القديـ ، ص

؛ فخري ، دراسات في تاريخ الشرؽ 21ـ(، ص 2011ؤلثار والمتاحؼ ، دمشؽ االكدية، )المديرية العامة ل
؛ حبلؽ ، حساف ، مقدمة في تاريخ الحضارات السياسي واالقتصادي واالجتماعي والعسكري 65القديـ ، ص
 .58والديني ؛ ص
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 . 186عبد الخالؽ ، ىناء ، كنز مف مدينة عنو ، مجمة سومر العدد ، ص  2
-2000المحمدي ، زياد عويد سويداف ، التطورات السياسية واالقتصادية في أعالي الفرات ما بيف ) 3

 .48، ص 2016، دار دجمة ، عماف ،  1( ؽ.ـ ، ط612
دير الزور: تقع عمى شاطئ نير الفرات بيف بادية الشاـ والجزيرة الفراتية ، وىي ممتقى الطرؽ التجارية  4

لتجارية بيف ببلد الرافديف وسورية . المحمدي ، التطورات السياسية القديمة ومحطة لمقوافؿ ا
  .46واالقتصادية في أعالي الفرات ، ص

-Tu( وردت في النصوص المسمارية بصيغة توتوؿ 41-5(وخط طوؿ )33-48ىيت: تقع ما بيف ) 5
tu-ilودودوؿdu-du-il عني جميع وعند الكتاب الكبلسيكييف بصيفة اس واد وايوبوليس وادكارا وت

ىذه االسماء القير تقع عمى الضفة اليمنى لنير الفرات وعرفت بأىميتيا الدينية ألنيا مركز االلو 
)دجاف(، ومركز تجاري ميـ ومصدر لمقير . المحمدي ، التطورات السياسية واالقتصادية في أعالي 

 .49الفرات ، ص
 .196، ص 1983، العزي ، ساجدة، بمدة عنو ومنازليا االثرية ، مجمة سومر  6
، ص 1969، 25، مجمد  1/2مجمة سومر ج عبادة، كماؿ منصور، صيانة المواقع االثرية في عنو ، 7

133. 
الكتابات المسمارية: ىي اوؿ كتابات شعوب غرب اسيا التي انبثقت عف التصويرية البدائية . وىي  8

مى عمى لوحات مف الطيف عبارة عف رموز في شكؿ )مسمار ( او )سفيف(  نقشيا الكتابي القدا
سـ تقريبًا . ونقشت ىذه الكتابة ايضًا عمى النصب  2,5و 1المشوي، وتراوح سمؾ معظميا ما بيف 

التذكارية وعمى المعدف واالختاـ واالسطوانية و الفخار،  والتي تنوع في موضوعاتيا ومنيا نصوص 
ت شتى اقتصادية وعسكرية وعمرانية دينية او تذكارية ألبرز األعماؿ التي أنجزىا المموؾ في مجاال

وما الى ذلؾ والتي تشكؿ بمجموعيا كشفًا ميمًا لمواقع السياسي واالقتصادي واالجتماعي لممدينة. 
ؽ. ـ  1190سميماف، توفيؽ،  دراسات في حضارات غرب آسيا القديمة مف أقدـ العصور إلى عاـ 

 .24،  ص1984، دار دمشؽ،1،ط
؛  العزي ، ساجدة، بمدة عنو 48اسية واالقتصادية في أعالي الفرات ، صالمحمدي ، التطورات السي 9

 .196، ص 1983ومنازليا االثرية ، مجمة سومر ، 
ماري: حالياً تعرؼ بػ )تؿ الحريري(، مدينة قديمة مف ببلد النيريف تقع عمى الضفة الجنوبية لنير  10

اني ، ماري وكارانا  مدينتاف بابميتاف الفرات قرب البوكماؿ الحالية.  لممزيد ينظر: دالي ، ستيف
 .32، ص 2008قديمتاف، بيت الحكمة، بغداد 

11 Dr. B.K .Ismril. M.D. Roaf & J. Black., Ana In The Cuneiform Sonrces,  
Sumer1,2(39),1983,P.191. 
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شماال الى مدينة رابيقو  (Hindanu)سوخو: اسـ اطمؽ عمى المنطقة الممتدة مف مدينة خندانو 12

(Rapiqu)  جنوبا، ونعت سكانيا بالسوخييف ، اي انيا ببلد أو أقميـ يضـ عددًا مف المدف مثؿ
 (Yabilia)ويابيميا (Tuttul- Itu)وتوتوؿ أو ىيت  (Anat)وعنو  (Haradu)مدينة خندانو وخرادا 

قسميف سوخو العميا وتمتد  ومدف اخرى ىي اقؿ اىمية مف ىذه المدف .وقد قسمت ببلد سوخو الى 
بيف مدينة خندانو وتوتؿ في حيف امتدت سوخو السفمى ما بيف توتوؿ ويابيميا ، ورد اسـ سوخي 

، (Ki)في اخر العبلمات الدالة عمى االماكف كي  (Su-Hi)أو سوخي  (Su-Hu)بصيغة سوخو 
  Sa)ؽ.ـ( بصيغة 2004-2114واقدـ ذكر لببلد سوخو ورد في نصوص سبللة اور الثالثة )

Su-Hi-Tumki)  الزيدي ، كاظـ عبداهلل عطية  ، ببلد سوخو في الكتابات المسمارية ، دار رند .
 .11ـ،ص 2011دمشؽ ، 

ـ، ص 2011د دمشؽ ، الزيدي ، كاظـ عبداهلل عطية  ، ببلد سوخو في الكتابات المسمارية ، دار رن13
 .682-679، ص 2فرنسيس، بشير يوسؼ ، موسوعة المدف والمواقع في العراؽ ، ج؛ 144

 . 186عبد الخالؽ ، ىناء ، كنز مف مدينة عنو ، مجمة سومر العدد ، ص  14
سوسة ، أحمد ، العرب والييود في التاريخ حقائؽ تاريخية تظيرىا المكتشفات اآلثارية، وزارة  15

 .519،ص1972االعبلـ،
 .21، ص2011،  دار المناىج 1الراوي ، عبد المطمب حامد ، عنو ما كتبوا عنيا وما لـ يكتبوا ،ط 16
 .145-144الزيدي ، ببلد سوخو في الكتابات المسمارية، ص  17
المحمدي ، زياد عويد سويداف ، مف رسائؿ ماري البدو وأشباه البدو )االموريوف ( في بداية اإللؼ الثاني  18

؛عمي ، محمد عبد المطيؼ محمد، سجبلت 12-3ؿ الميبلد، جامعة االنبار ،كمية اآلداب ، صقب
ؽ.ـ(، 1760-1820ماري وما تمقيو مف أضواء عمى التاريخ السياسي لمممكة ماري)مف حوالي 

 . 55-54ـ، ص 1985االسكندرية
 .145الزيدي ، كاظـ عبداهلل عطية  ، ببلد سوخو في الكتابات المسمارية، ص  19
 .21، ص2011،  دار المناىج 1الراوي ، عبد المطمب حامد ، عنو ما كتبوا عنيا وما لـ يكتبوا ،ط 20
كـ( إلى الشماؿ مف مدينة الئلذقػػػػػية، عػػػػػػػمى 12تقع مممكة أوغاريت )رأس شمرة( ، عمى بعد ) اوغاريت:21

بالقرب مف مرفأ صغير  Chypre)  شػػػػػرؽ ) قػػػػػػػػػػػػبػػرصسواحػػػػػػػػؿ البػػػػػػحر المػػػػػػتوسط بػػػػػسورية  ، 
يسمى )مينة البيضا( أي )الميناء البيضاء( وفقًا ألصؿ التسمية اليونانية وقد عد ىذا الميناء مرفًأ دوليًا 
لى جوار ىذا الميناء وعمى مسافة)  اجتمعت فيو شعوب المنطقة في القرف الرابع عشر قبؿ الميبلوا 

قع التؿ الذي عرفو سكاف ساحؿ البلذقية تحت تسمية تؿ )رأس شمرا( وُيعد ىذا التؿ ـ( ي1200
التراكمي يشبو الكثير مف التبلؿ الساحمية السورية. الدليمي، احمد عبداهلل فاضؿ ، الممالؾ السورية 
في القرف الرابع عشر قبؿ الميبلد في ضوء نصوص تؿ العمارنة، رسالة ماجستير )غير منشورة( 

 . 22، ص2016معة االنبار ، كمية اآلداب جا
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 .101-100ـ، ص1989فيرولمو، شارؿ ، أساطير بابؿ وكنعاف ، ترجمة ماجد خير بؾ ، دمشؽ ،  22
، 1986، دمشؽ 1إلياد ، ميرسيا ،تاريخ المعتقدات واالفكار الدينية ، ترجمة عبد اليادي عباس ، ط 23

 .197-196ص 
 .197اتيا االثرية ، مجمة سومر ، ص العزي ، ساجدة ، بمدة عنو ومنار  24
 .24الراوي ، عنو ما كتبوا عنيا وما لـ يكتبوا ، ص 25
 .144الزيدي ، كاظـ عبداهلل عطية  ، ببلد سوخو في الكتابات المسمارية، ص 26
أوصر، حاكـ سوخي وماري، سومر،  -كودري -إسماعيؿ،  بييجة خميؿ ، نصوص ننورتا 27

 .88ص ،2ج -1ـ(، ج1986)بغداد، 42مج
 .156الزيدي ، كاظـ عبداهلل عطية  ، ببلد سوخو في الكتابات المسمارية، ص  28

Dr. B.K .Ismril. M.D. Roaf & J. Black., Ana In The Cuneiform Sonrces, 
,P.192.                                                                   

 .84، ص 2012ات القديمة ، دار الوراؽ بغداد ، باقر ، طو، مقدمة في تاريخ الحضار  29
النواعير: ىي وسيمة مبتكرة لرفع الماء مف النير الى السواقي بقوة دفع الماء ، ابتكرت ىذه الوسيمة  30

عندما انخفض منسوب مياه نير الفرات في مدينة أنات )عنو( وألوؿ مرة في التاريخ مف قبؿ 
شقت مف  االمورييف الجزرييف النخفاض منسوب المياه نير الفرات عف مستوى الجداوؿ والترع التي

اجؿ ارواء المزروعات ، كانت مدينة أنات )عنو( تتميز بصوة نواعيرىا إذ كانت المزارع في حوض 
النير والبعيدة عف النير نسبيا تسقى بواسطة النواعير التي تدار بالحيوانات )البغؿ والثور( مف ابار 

ابتكرت وسيمة اخرى لمسقي ( امتار وتكوف فتحتيا الى االعمى واسعة ، و 5-8تحفر بعمؽ يتراوح بيف )
ىي )الكرد( الذي يدار بالحيوانات ايضًا. شحيبلت ، عمي ، مختصر تاريخ العراؽ القديـ ، دار الكتب 

 .64، ص1، ج2011العممية ، بغداد ، 
-67سوسة ، أحمد ، العرب والييود في التاريخ حقائؽ تاريخية تظيرىا المكتشفات اآلثارية، ص  31

68 . 
 .64ر تاريخ العراؽ القديـ، ص شحيبلت ، مختص 32
وخط 31-51أيسف: تقع اطبلؿ مدينة ايسف في التموؿ المسماة اآلف أيشاف بحريات عمى دائرة عرض  33

كـ الى الجنوب الغربي 28كـ الى الجنوب مف مدينة عفؾ ومسافة 24شرقًا وتبعد مسافة 45-17طوؿ 
الى الشرؽ مف مجرى نير الفرات  2أيكر( 200لمدينة نفر تغطي اطبلؿ ىذه المدينة مساحة تقدر بػ)

الحالي ، لممزيد عف ايسف ينظر .الحسيني، عباس عمي ، مممكة ايسف بيف اإلرث السومري والسيادة 
 .  15، ص 2004االمورية ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشؽ، 

 .11، ص2002عماف  –، دار الشروؽ  1الماجد ،خزعؿ،  المعتقدات االمورية  ، ط 34
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