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 انليل يف سجالت ماري امللكية –مدونة شوبات 

  محد زودان احلدوديأ. د.م

 17/8/2009: تاروخ القبول 21/7/2009: تاروخ التقدوم

املقدمــــة 

انميل من خالل -  تسميط الضوء عمى مدينة شوباتإلىييدف البحث 
 القديم اآلشوري لعبت ىذه المدينة دورًا ىامًا في العصر إذسجالت ماري الممكية 

دد األول أ- شمشياآلشوريعندما اتخذىا الممك  (م. ق1521-2000بحدود)
 العسكرية الدائمة ومركزًا النطالق القوات إلقامتومكانًا  (م.ق1814-1782)

 لما تتمتع بو من ، سيطرتو التامة عمى الجبية الغربية لبالدهوإلحكام, اآلشورية
 أثرت وبشكل واضح عمى سير  ميمةمؤىالت استراتيجيو وسياسية واقتصادية
 فقد شيدت المنطقة تحوالت كبرى تمثمت ،األحداث في األلف  الثاني قبل الميالد

 القديمة التي فرضت سيطرتيا عمى مناطق متعددة اآلشوريةبظيور قوة المممكة 
 ، باتجاه الغربآشورمن بالد الرافدين وبالد الشام فامتد مركزىا القوي من بالد 

وصارت تشرف عمى شؤون المناطق الغربية من خالل مركزييا الرئيسين مدينة 
ومممكة ماري تل الحريري قرب البوكمال عمى الحدود السورية أواًل، انميل -شوبات

ثانيًا، كما كانت تمارس الرقابة عمى المناطق البعيدة غرب نير الفرات حيث 
.  وساحل البحر المتوسطاألناضول تجارة العراق القديم مع مناطق آنذاكنشطت 

 البحث إلى معنى اسم المدينة وتحديد موقعيا وذكر أبرز نتائج أشار
 دورىا الحضاري والسياسي أثبتتالتنقيبات التي استخرجتيا معاول المنقبين والتي 

حكام القديمة اآلشوريةبين المدن   سيطرة ممكيا عمى معظم المدن الغربية وا 
 ومن ،ومناطق مثمث الخابور والمناطق الواقعة عمى نير الفرات وتسمسميا التاريخي

 درسنا وأخيراً انميل - ثم تطرقنا إلى التاريخ السياسي والعسكري لمدينة شوبات

                                                 

 جامعة الموصل/ كمية اآلثار /  القديمةاألدنى قسم حضارات الشرق .
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ما عكستو لنا سجالت كالمقومات االقتصادية لممدينة كالزراعة والصناعة والتجارة 
. ةماري الممكي

: انميل- تسمية مدينة شوبات
كدية ألانميل في النصوص المسمارية بالصيغة ا– ورد اسم مدينة شوبات 

  والتي تعرف حاليًا بـ تل ليالن، واالسم كما ىو Šubat– EN.LÍLالمقطعية بـ
السكن أو االستقرار في :  ويعطي معنىŠubatواضح يتكون من مقطعين األول 

 ويتكون المقطع الثاني من اسم االلو انميل والذي ورد اسمو في (1)كديةألالمغة ا
ن إسيد اليواء وكما ىو مالحظ ف: ليعني (EN.LÍL)المغة السومرية بصيغة 

السيد وتقابمو بالمغة :  بمعنىEN يتألف من مقطعين األول اإللوتركيب اسم 
كدية  ألريح أو ىواء ويقابمو بالمغة ا:  بمعنىLÍL والثاني (2)(belu)كدية صيغة ألا

šaru
 اإللويصبح المعنى مسكن " انميل " مع " شوبات "  وعند جمع المقطعين (3)
 انميل  إذ ورد ذكره في معظم نصوص اإللو وىذه داللة واضحة عمى إكرام ،انميل

 الممكية بعد تسمميم األسماء الذي دخل ضمن تركيبة (4)اآلشوريمموك العصر 
ليو في آل ويكونون ممثمين ل،الحكم لكي يضفوا صفة الشرعية عمى حكميم أوالً 

                                                 

(
1
 ) Black, j & George, A .& Postgate ,N ,Aconcise Dictionary of Akkadin 

, 2
nd 

ed,CDA , Wiesbaden , 2000 .p.435-436. 

(2) Labat, R., Manual D Epigraphie Akkadenne ,(MDA), Paris, 1976 
.,P.83 

(3) MDA,P.143. 

 وعمى وجو الخصوص في ، القديماآلشوري انميل في كتابات مموك العصر اإللوورد ذكر ( 4)
 انميل اإللو))...  : نصوصو اآلتيأحد قال في إذدد األول أ- كتابات الممك شمشي

:  عن ذلك ينظر((...سيدي
 - Grayson, A.K , The Royal Incrions Of Mesopotamia Assyrian 
Periods\ Vol 1 Assyrian Rulers of The Third And Second Millennia BC 
(To 1115 Bc) (RIMA I)  , (Tornto,1987), , p.49, No, 18-19. 

 الممك أشارحيث   (م.ق612-911) الحديث اآلشوريواستمر ذكره إلى نياية العصر 
اوشكن - شار- انا سين )): إلى ذلك بقولو (م.ق612-620 )اوشكن - شار- سين

: عن ذلك ينظر( (...انميل... محبوب... الممك القوي, الممك العظيم 
- Luckenbill, D,D, Ancient Records Of Assyia and Babylonia, (ARAB) 
,Vol. II,(New York, 1927), P.411, No,1143. 
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دد األول و أعمن نفسو ممكًا لمجميع أ-  وىذا ما فعمو الممك شمشي، ثانياً آشوربالد 
كما ورد ( 1)آشور معبده وتشيده في بالد إقامة انميل ومباركتو فسعى إلى اإللوبدعم 

:  في النص اآلتي 
  (2)...((.آشور في مدينتي ،عندما بنيت معبد اإللو انميل سيدي))

( 3):انميل–موقع الجغرافي لمدينة شوبات ال

 نير الخابور عمى الجية أعاليانميل شمال سورية عمى -تقع مدينة شوبات 
 في منطقة وادي قطراني جنوب منطقة القحطانية آشورالشمالية الغربية لبالد 

كم أي بجوار مدينة 30 كم وجنوب شرقي محافظة القامشمي بحدود 9بحدود 
كم عن مدينة ماري استنادًا إلى 280 وىي تبعد ما يقارب من (4)نصيبين القديمة 

عندما انطمق  (م.ق1762-1775)ليم -  الرحالت التي قام بيا الممك زمري إحدى
 وىذا ، أيام تقريباً 7 وقد استغرقت الرحمة ،انميل–من مدينتو قاصدًا مدينة شوبات 

( 5). كم يوميًا تقريباً 40نو قد قطع مسافة أيدل عمى 

: انميل - التنقيبات في مدينة شوبات 
انميل لمتنقيب والكشف عن -  إلى مدينة شوباتاألمريكيةوصمت البعثات 

 األلف الحضارية العائدة إلى األدوار فييا إذ استظيرت واآلثارمواطن الحضارة 
 مواسم ة وقد عممت البعثة في ثالث، الثاني قبل الميالداأللفالثالث وبدايات 

وفي الموسم ,( 6)م استخرجت نصوص مسمارية متنوعة1979 ففي عام ،تنقيبية
نصوص ذات مضامين  ثارية عن بناية فيياآلم كشفت البعثة ا1982الثاني عام 

 نصًا مدونًا تقريبًا عمييا كتابات مسمارية ألسماء موظفي 60 يبمغ عددىا إدارية
                                                 

 (1) Kupper,J.R ,Northern Mesopotamia And Syria ”Cambridge Ancient 
History Vol.II, (Cambridge,1973), P.6. 

 (2) RIMA I, P.49, No,59-64.  

انميل والمواقع الجغرافية التي ورد ذكرىا في البحث -عن الموقع الجغرافي لمدينة شوبات( 3)
. البحث تنظر الخارطة في نياية

 (4) Parayre, D & Whiting, R, 1985 Excavations At Tell Leilan, Syria, 
American Journal of Archaeology, Vol. 94, No. 4 (Oct. 1990),  
P.534. 

 (5) MDA, P.108 
 (6) Charpin,D&Ziegler,Z,,Florilegium Marianum ,(FM V) ,Paris ,2003  

,P.22. 
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 (الجعة)  فضاًل عن ذكر الحبوب والدقيق والمشروبات اآلشوريالبالط الممكي 
وفي ( 1) شؤون المدينةإدارةالمستيمكة من قبل الحاشية الممكية التي كانت تتولى 

 التنقيبات والتحري في المدينة من عدة فرق اشتركت أعمالم عاودت 1985عام 
وقد ( 2) ميشغان وفضاًل عن جامعة بنسمفانيا، شيكاغو،امستردام، بيا جامعات يمي

 ومن ابرز ،عثرت عمى مركز المدينة المرتفع والمتضمن القصور الممكية والمعابد
 القديم اآلشوريالمكتشفات تخطيط لمعبد متكامل يعود تاريخو إلى العصر 

 ، رئيسة ربما تعود إلى المعبد نفسوأخرى أجزاءوالمتمثل بغرفو طويمة فضاًل عن 
- وعمى األكثر فقد وضعت فيو السجالت الممكية الخاصة بادارة مدينة شوبات

 تقريبًا تمثل بناًء عامًا 2م200انميل، كما عثرت الفرق عمى ساحة مربعة بحدود 
 والذي احتوى عمى بعض السجالت الممكية التي تعود إلى ،ربما ىو القصر الممكي

القرن الثامن عشر قبل الميالد في حين تم الكشف عن سور المدينة والواقع شمال 
 األلفوالذي تم ترميمو منذ منتصف  (أي البناء العام)شرقي الساحة المربعة 

نماذج من الفخاريات   وكذلك تم استخراج (3)الثالث قبل الميالد والعصور الالحقة
المزينة  ( 4)األسطوانية األختام الجنائزي فضاًل عن األثاثوالقبور التي تضم 

كما تم الكشف عن نصوص لقوائم  بمشاىد تعبدية ونقوش وكتابات مسمارية
 تاريخ أسموب والذي اتبع ،دد األولأ-  تعود إلى سنوات حكم الممك شمشي(5)الميمو

 وظيفة الميمو أشغالتاريخ السنين وتسميتيا بأسماء الموظفين الذين يتعاقبون عمى 
 كما األحداث بداًل من تاريخ السنوات حسب اآلشوري في البالط أخرىسنة بعد 

إذ أرخت بعُض منيا إلى عيد  كان شائعًا في الفترات السابقة في العراق القديم
 مختومة اآلخرادد األول والبعض -الحاكم اشمي الثاني أحد تابعي الممك شمشي

 فضاًل أختام ال تضم طبعات أخرى ممك أبوم ونصوص أشار- بختم يعود لـ سكن 
 إلى شخصيات ممكية حكمت في مدينة إشاراتعن نصوص مسمارية وردت فييا 

 نصًا فضاًل 50 إلى 45انميل إبان سنوات ازدىارىا ويتراوح عددىا مابين - شوبات

                                                 
 (1) FM V,P.22.  
 (2) Parayre, D & Whiting, R, Op.Cit, P.536. 
 (3) Ibid,  p.530 
 (4) Ibid,  p.556 
 (5) Ibid,  p.559 - 560 
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 نصًا مسماريًا عبارة عن 13 مختمفة وأختام نصًا تحتوي عمى طبعات 34عن 
م استأنفت 1991 وفي عام (1)سجالت لخمور الحاشية الممكية الحاكمة في المدينة
انميل فتم الكشف عن قصر - البعثة األمريكية عمميا التنقيبي في مدينة شوبات 
 نصًا 651 والعثور عمى ،في الجزء الشمالي من الجية السفمى من المدينة

 أنياتضمنت قوائم خاصة بالمواد الغذائية والمشروبات وبعد دراسة مضامينيا تبين 
ليم وىي تعود -  من حكم الممك زمري 9 إلى 5تعود بتاريخيا إلى السنوات مابين 
  (2).لفترات سبقت سقوط مممكة ماري

-  مدينة شوباتآثار التنقيبات والتحري عن أعمال أن إلى اإلشارةوال بد من 
 ولعل المستقبل القريب سيسعفنا بمعمومات ميمة وجديدة تسمط ،انميل مستمرة

.  الضوء عمى الفترات التاريخية الغامضة لممدينة
: انميل- التاريخ السياسي والعسكري لـ مدينة شوبات

إذ تخبرنا , لفين الثالث والثاني قبل الميالدألورد ذكر المدينة في نصوص ا
-نو أخضع مدينة شوباتأ (3)ليم-النصوص العائدة إلى عيد ممك ماري يخدون

والتي  انميل و ضواحييا ومن ثم عقد االتفاقات السياسية مع مموك بالد ادامراز
 وعمى ما يبدو ، ترعى قطعان ماري في منطقة كاخات بأمانأنكانت من نتائجيا 

ليم الذي احتفل – فان جميع المموك المحمين قد أعطوا والَءىم التام لـ يخدون 
 سنوات حكمو فاصطدم إحدى والذي أرخو في ،انميل- بالنصر عمى مدينة شوبات
دد األول الذي سعى إلى فرض أ-  شمشياآلشوريممك ماري بطموحات الممك 

 فقد عبرت قواتو ىذا ،سيطرتو التامة عمى المدينة ومناطق جنوب جبل سنجار
انميل مع - واستقرت تمك القوات في مدينة شوبات ،الجبل باتجاه مثمث الخابور

العمم أن صدامًا عسكريًا قد حصل مسبقًا بين الجيشين الماري بقيادة الممك 
                                                 

 (1) FM V,P.22. 
 (2) MDA, P.37. 

ليم عمى عرش مممكة ماري وال تعرف عمى وجو التحديد - خمف والده يَكدون: ليم- يخدون (3)
: دد األول عن ذلك ينظرأ– فترة وقد عاصر الممك االشوري شمشي

Frayne, D, Old Babylonian period ,(2003-
1595BC),RIME,4,Toronto,1990, P. 602 .  
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 (تل براك)دد األول في موقع نكارا أ-ليم واالشوري بقيادة الممك شمشي- يخدون
: فحسمت المعركة لصالح األول حسب ما وثق ذلك بقولو

 ليم النصر عمى قطعات- السنة التي احرز فييا يخدون))
 (1)(.(دد عند بوابة نكاراأ- شمشي

ليم لم يتمكن من الحفاظ عمى النصر حيث عاد -  الممك يخدونأنويبدو 
 ومدعومًا بتأييد معبدوه بعد ، إلى المنطقة نفسيا قاصدًا مممكة مارياآلشوريالممك 

 حسب اآلشوري الجيش أقدام وطأة قدم القرابين لو فأصبحت مممكة ماري تحت أن
:   النص اآلتي أشارما 
إلى الدخول لحكم والسيطرة عمى جميع ... سيدي... عندما اإللو))

( 2)(.(...أرض ماري وعمى ضفة الفرات

 ميمة من بالد أجزاءدد األول سيطرتو التامة عمى أ- فرض شمشيأنبعد 
 لذا فرض الوضع الجديد عمى الممك ،الشام ومن بينيا مممكة ماري وضفاف الفرات

دكان - يضع سياسة داخمية جديدة لمممكتو فعين ابنو األكبر اشميأن اآلشوري
في حين (3 )دو عمى عرش ماريأ-  يسمخاألصغرعمى عرش ايكالتم وجعل ابنو 
 من العواصم الميمة لمممكة عدتانميل التي – استقر األب في مدينة شوبات 

:   بالد الرافدين حسب ما أشار النص اآلتيأعاليدد األول في أ- شمشي
ادد الممك القوي المختار من اإللو انميل نائب اإللو - شمشي))

اشور محبوب اإللو دكان المسيطر عمى ارض ما بين دجمة 
  (4).((انميل-والفرات امير ماري ممك اكالتم حاكم شوبات

-لوكال)دد األول نفسو بـ أ- وعقب ىذه االنتصارات المتتالية فقد لقب شمشي    
أنميل - حتى مدينة شوباتآشور فامتد نفوذه من بالد (5)أي الممك العظيم (كال

 بني قصره الممكي كما جاء بالرسالة الموجيو إلى أبنو أنالتي استقر فييا بعد 
 :ادو والتي تنص عمى اآلتي-يسمخ

                                                 
(1) FM V,P . 38  
(2) RIMA I ,P.56 ,No,4-14. 
(3) FM V, P.80.  
(4) RIMA I, P.59 ,No. 1-11.  
(5 ) FM V, P.80 
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بذات ... القصر لم يشيد... (غير موجود)البناء ال يوجد ))
الطريقة السابقة، ىو سوف يقوم بمراقبة بنائيك العائدين لك، 

    (1)(.(انميل- ارسمو إلى مدينة شوبات 
 ابنو بأن يرسل أمر اآلشوري الممك أننستخمص من مضمون الرسالة 

شخصًا لم يذكر اسمو كان مقيمًا في مممكة ماري ليشرف عمى البنائين المكمفين 
 البناء استقر الممك إكمالانميل وبعد - ببناء القصر الممكي في مدينة شوبات

 مممكتِو الواسعة أرجاء األوامر والتعميمات إلى بإرسال وبدأ ، بمركز حكمواآلشوري
 إلقاءادو تنص عمى - دد األول إلى  يسمخأ-اذ ترد رسالة صادرة من شمشي

:   كما عبر باالتيإليو ىربوا  ليرسميم أفرادالقبض عمى 
ايقشام المغني وكارورو الحالق ورجل اشنوني وصيميا - سين ))

االن قد ... خاوم- ىؤالء الرجال الثالثة قد اقاموا في شال 
ىم قد ىربوا، ... (قوميم)بعد ذلك برفقة ناسيم   (لمسفر)استعدوا 

عند استماع لوحي ىذا،ىؤالء قيدىم واجعل حراستيم شديدة، بعد 
  (2)(.(انميل- ذلك قدىم إلي إلى مدينة شوبات 

 عن طريق إليو عمى دقة المعمومات التي وصمت اآلشوري الممك أكد
مخبريو بدليل معرفة أسماء ومين األشخاص الذين ىربوا من مدينتِو ليتم القبض 

 الممك أن ليتسنى لو اتخاذ العقوبات الالزمة بحقيم مع العمم إليوعمييم واقتيادىم 
 التي كانت تدور في األحداثدد األول كان ينتابو الخوف والحذر من أ- شمشي

وذلك لكثرة األعداء الطامعين بو والذين كانوا يثيرون المشاكل في , المنطقة عموماً 
 انو كان يتعامل بدبموماسية وحكمو مع سكان إال اآلشوريالمناطق التابعة لمتاج 

ادو -  رسائمو التي وجييا إلى يسمخإحدىالمناطق الخاضعين لحكمو كما أشارت 
:   يقول اآلتي إذحول أسموب التعامل مع سكان منطقة زالماقم 

عمى  (الحصول)مواطنو زالماقم الذين اعتقمناىم من اجل ))
أعِط ىدية لذلك الذي ...أثناء غارة ما(االخبار)المعمومات أو 

دعو وشأنو،عندما بالد زلماقم كميا ....أعتقل بأسرع وقت ممكن
                                                 

 (1) Jean ,CH.F ,Lettres Diverses ,ARM II , paris ,1950 ,P.22, No,2. 
 (2) ARM II,P.24 ,No.4 . 
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موالنا يعد :"، فيم سوف يقولون اآلتي(ه)ماىو قدر (سوف ترى)
تمك ىي سوف تكون " عرضيًا ىو لن ينيبنا (شيئاً )خطأنا 

ىذا البمد كمو بأسره سوف ينظم إلى معسكرك كرجل ...قناعاتيم
  (1)(.(واحد تصرف عمى ىذا النحو

 ابنو بان يعطي أمر إذ اآلشوريبينت الرسالة اإلمكانية اإلدارية لمممك 
 ليعطي اآلشورية، الغارة أثناءاليدايا لؤلشخاص المعتقمين الذين تم القبض عمييم 

دد األول أ- انميل وممكيا شمشي-انطباعات عن السياسة السممية لمدينة شوبات 
تجاه كل البمدان والمناطق المحيطة من خالل االنطباع الذي سوف يؤخذ من قبل 

 سراح المعتقمين الذين سوف ينقمون الفكرة الحسنة عن إطالقأىالي زالماقم بعد 
-  وبذلك سوف يعزز دور مدينة شوباتاآلشوريين،المعاممة الطيبة التي تمقوىا من 

انميل القربية من ىذه البالد ويحقق سياستو اليادفة إلى التيدئة والتسكين مع 
مواطني تمك المناطق الذين ربما كانوا يتمقون الدعم من جيات معادية لمقوات 

دد األول البنو أ-  وقد نجد أحيانا استدعاًء مباشرًا من الممك شمشياآلشورية،
 القديمة اآلشوريةادو يأمره بالحضور إلى مدينتِو بوصفيا المركز لممممكة - يسمخ

:   جاء في رسالةإذ
انميل ذاتيا، أنا أقيم، سوف تأتي - بما اني في شوبات ... ))

خمسة عشر يومًا  (خالل)نحوي انت سوف تقطن قربي 
  (2)(.(...تقريباً 

نيبو لؤلخير حول التأخير الحاصل في عدم أ عن تاألشوريوضح الممك 
نذره بالمثول بين يديو خالل فترة أقصاىا أانميل لذا فقد - مجيئو إلى مدينة شوبات

 الرسالة لم توضح السبب الرئيس لذلك االستدعاء، أنخمسة عشر يومًا مع العمم 
 كانت ألنيا ،ربما إلعطاء تعميمات ميمة عمى الصعيد السياسي واإلداري لممنطقة

 رسائمو عن تحرك قوى عسكرية قواميا إحدى بالتوترات السياسية اذ أشارت يئةمل
 مقاتل اتجاه مممكة اشنونا المعروفة بعالقاتيا العدائية مع المممكة آالفثالثة 

:   وجاء في نص الرسالة اآلتياآلشورية،
                                                 

 (1) ARM II, P.131 – 132,No.64. 
 (2) ARM II,P.26 ,No.6. 
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ادو كبير االموريين برفقة ثالثة االف رجل قد غادر من - الواال ))
انميل إلى اشنونا، ربما نحو اشناكم وربما نحو شورشيم - شوبات 

  (1)(.(ىو قد توجو من يعمم ذلك
يشير المرسل إلى كتمان الجية المراد اليجوم عمييا فتارة يذكر اشنونا وتارة 

 نعدىا نوعًا أنوىذه االحتماالت يمكن ,  شورشيمأو أشناكم يشير إلى مدينة أخرى
.  اآلشوري عند الجيش أالستخباراتيمن أنواع التضميل والتمويو 

لفرض ,  واجبًا عمى المموكأمراً  كانت اآلشورية الحمالت العسكرية أنويبدو 
 ولردع الطامعين في األراضي التابعة ،السيطرة الكاممة عمى المناطق المجاورة

ادو نيج والدىما - يسمخوأخوهدكان - وبيذا فقد انتيج الحاكم اشمياآلشوري،لمتاج 
 كانا يسعيان إلى إنيما تشير المصادر التاريخية إلى إذدد األول أ-الممك شمشي

 المممكة أرجاء ومنع التمردات في ، أوالً بأمالكيممواجية األعداء المتربصين 
 في فترة من الفترات بالقرب من بعضيما في األخوان لذا فقد استقر ًا، ثانياآلشورية

 فضاًل عن تبادليما العديد من الرسائل أخرىمنطقة كاخات وخوراصوم ومناطق 
دد أ-  مغادرة والدىما الممك شمشيأثناء أو اآلخر ىمعند غياب بعضيما عن بعض

 أن تذكر المصادر التاريخية إذانميل - األول عن مركز الحكم في مدينة شوبات
ناكتي ممك أبوم مما - تمرد قد حصمت داخل البالد بتحريض من توروم أحداث

دد األول وولديو لذا تم أ- يشير إلى عدم رضا الشعب عن حكم الممك شمشي
تعزيز الحاميات العسكرية حول المدن المذكورة آنفًا وتحديدًا مدينة كاخات الممكية 

دد األول وتم منع الناس من أ- والتي كانت تأوي العديد من زوجات الممك شمشي
  (2).الوصول إلى قالعيا

دد األول اضطربت األوضاع السياسية في المممكة أ–وبعد وفاة شمشي 
االشورية التي كانت تعاني من األعداء المتربصين بيا فكانت ليم الفرصة 

المناسبة لمتدخل في الشؤون الداخمية لممممكة وتدبير المؤامرات لمقضاء عمى الحكم 
انميل مما -  وأفادت المصادر حدوث تمردات في ضواحي مدينة شوباتاآلشوري،

دكان والذي نجح أخيرا من إنياء االضطرابات  في -دعى إلى تحرك اشمي
                                                 

 (1) ARM II, P.222,No: 135  
 (2).FM V ,P.186 . 
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-  نص الرسالة المرسمة من ساميا حاكم مدينة شوباتإليوالمنطقة حسب ما أشار 
: دكان إذ ورد فييا اآلتي-إلى سيده اشمي انميل

دكان وىو قد قدم -اآلن االليو قد استجابت لصموات اشمي))
نفسو عودة الناس نحو الممك بالد توركوم خمف الجبل، شاندواتم، 

ىي )انميل جميعيا - بالد رزاما ضواحي الـ اخوتم  شودا وشوبات 
. جيش سيد الكوتيين يجب ان يأتي. عمى سيدي االبتياج (مستقرة

عندما سيد الكوتيين يعمم ان سيد الكوتيين يجب ان يأتي فيو 
( 1)(.(سينطمق وييرب من داخل البمد

 في أسيم والضعف الذي انتابيا اآلشورية سوء األوضاع في المممكة أنكما 
عمى عيد ممكيا  (حمب) تمثل بمممكة يمخد اآلشوريينظيور خطر جديد ييدد 

ليم ممك ماري الذي كان الجئًا عنده فقدم لو العون - ليم الذي ساند زمري- يارم
ليم -  وفعاًل دخل زمرياآلشوريالمادي والمعنوي ليعيد عرشو وينيي الحكم 

 وسرعان ما بدأ بعقد األحالف ضد مدينة (2)مممكتو وجمس عمى عرشو في ماري
ليم ممك انداريق وسيماخ - انميل التي واجيت تحالفًا ضم كاًل من قارني- شوبات

- انميل والتقيا بـ زمري- ايالمي من كوردا والذين جاؤوا إلى بوابة مدينة شوبات- 
 وقد استنجد ساميا الحاكم والتابع (3)ليم مقدمين لو المساعدات الالزمة إلسقاطيا

ويبدو , انميل بـ ممك اشنونا ضد األحالف المعادية-  عمى مدينة شوبات لآلشوريين
ان األخير لبى النداء فأرسل األول مرشديو ليقوموا بدور الدليل لمقوات االشنونية 

 والتي ، التي يفاد منيااآلبارلمعرفتيم بالطرق المؤدية إلى المدينة فضاًل عن 
ليم  إلى إرسال رسائمو -ستكون تحت تصرف تمك القوات،مما دعا زمري

: الدبموماسية إلى حمفائو يخبرىم باآلتي
عن طريق لوح ( بو)أنا قد احطت عممًا  [بموجب ىذا االمر الذي))

-إلى بونو: سيدي، مجموعة من االلواح إلى جميع المموك 
ناكتي -كاليما وتوروم-كيما–عشتار وخاتنورابي وشاريا وشارم 

                                                 
 (1) FM V ,P.135. 
 (2) FM V , p.144 .  
 (3) Birot,M ,Florilegium Marianum, (FM II),Paris,1994, p.149.    
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تم –توروك وماريا – وخياسومو وخوزيران وكابيا وخدني 
– ادد وباركاب -تاكيم وبونوما–ادد واسدي –وحمورابي وسيبكوم

ادو، انا قد قمت بنقل مجموعة من -ايتار واسقور– ادد وابي 
( 1)(.(…االلواح 

 إحصاؤىمليم الذين تم -يشير النص إلى المناطق التابعة لحكم حمفاء زمري
 منطقة سنجار، كوردا ممكيا أوالً حسب المواقع الجغرافية التي يقطنون فييا فوجدنا 

دو –دويوسان ممكيا شاريا ورزاما –عشتار وقطارا ممكيا خاتنورابي ورزاما – بونو 
 بعد ذلك مثمث الخابور، بمدة أبوم أتىكاليما ثم - كيما–ياموتبال ممكيا شاروم -

سومو وخازيكانوم ممكيا خوزيران -صورا وممكيا خيا–ناكتي وايالن –ممكيا توروم 
وكاخات ممكيا كابيا، ثم يأتي ثالثة مموك ما زال الباحثون غير قادرين عمى تحديد 

-  ما يخص حكام بالد زالماقم، فــ شودا وحاكميا سيبأمامواقع نفوذىم الجغرافي،
ادو وخانزات - تاكيم أما نخريا فحاكميا بونوما- كونا وحران وحاكميا اسدي

ومما تقدم . نيىذا وال يعرف عمى وجو التحديد عاصمة آخر حاكم (ادو-باركاب)
ّن التعداد الجغرافي لحكام ومموك المدن المذكورة آنفًا ىو دليل قاطع عمى حمفاء إف

-  الكفة قد رجحت لتحالف زمريأن في المنطقة ويبدو ،ليم-وأصدقاء الممك زمري
: ليم لذا فيو أكد في رسالة ثانية سيطرتو عمى المدينة إذ ورد اآلتي 

أنا توجيت .من أجل ىذا العمل (الجديدة)أنا سوف اشيد حدودي ))
  (  2).((انميل-نحو شوبات

انميل قد انقطعت بعد غياب -  أخبار مدينة شوباتأنمما يؤسف لو و
 دحره حمورابي ممك بالد بابل وذلك بحدود أنليم عن الساحة السياسية بعد -زمري
. م.ق1762عام

: انميل- الحياة االقتصادية في مدينة شوبات
انميل عمى ثالث مقومات -ارتكزت الحياة االقتصادية في مدينة شوبات

 وذلك لتوفر الظروف ،شأنيا في ذلك شأن معظم مدن الشرق األدنى القديم

                                                 
 (1) FM V , P.197 . 
 (2) FM V , P.197 . 
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 نجمل المقومات االقتصادية التي اعتمد عمييا أىالي أنويمكن . المناسبة ليا
:- المدينة باالتي

: الزراعة: أوالً - 
  زراعة الفواكو بدأت في الشرق األدنىأن يعتقد بعض الباحثين في عمم اآلثار 

 قرنًا قبل الميالد إذ ذكرت النصوص التي 40 أو 30 قبل ما يقارب من القديم
 الثالث قبل الميالد والمكتشفة في مممكة ماري معمومات األلفتعود إلى بداية 

 إحدى بينت إذانميل -ميمة تخص مجال الزراعة والتشجير في مدينة شوبات
 إلى ممك ماري وىي (1)تار- الرسائل الموجية من شخصية مرموقة تدعى سامي
انميل وجمب أشجار الفاكية - جواب عمى أمر األخير بالذىاب إلى مدينة شوبات 

 األمرتار نفذ -ويبدو ان سامي  ,المثمرة كأشجار التين ليتم زراعتيا في أرضو
 وأرسل ثالثة موظفين في فصل الربيع لجمب أعداد من أشجار إليوالممكي الصادر 

 بنقميا عمى وجو السرعة إلى مممكة وأمرىمانميل - التين المثمرة من مدينة شوبات 
 وا كانأنيم، ومن ذلك نستنتج (2)ماري لكي يتم زراعتيا قبل حمول فصل الشتاء

 ومن ،عمى اطالع ودراية بأوقات زراعة مثل ىذه األشجار وتكاثرىا ىذا من جانب
انميل كانت تمتمك تربة خصبة لزراعة - جانب آخر نستدل عمى أن مدينة شوبات 

ن أشجار التين قميمة النمو في أتقدم يتبين ب أشجار الفواكو المختمفة واستنادًا إلى ما
 كانت تجمب أصال من مدينة أنياحوض وادي الفرات األوسط فمن المحتمل 

ّن مممكة ماري كانت غنية بزراعة أشجار أخرى أانميل وعمى ىذا ف- شوبات 
كأشجار الزينة والتي كانت تستخدم لتزين القصور والمرافق الميمة في المممكة 

                                                 

وىو معروف بمزاولتو وظيفة سكالو , موظف بدرجة عالية لدى البالط الممكي: تار - سامي (1)
ليم وأحيانا يزاول ىذه الوظائف عند حاكم منطقة ترقا اشتير - عند الممك زمري (وزير)

  : ينظرليم عن ذلك- بمراسالتو مع سيده زمري
Heimpel , wolfgang . Letters to the King of Mari ,LKM , USA , 2003, 
P.554. 
(2) Charpin,D &Durand,J.M, Florilegium Marianum,( FM 

III),paris,1997,P.264.  
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 (1)وما يؤكد صحة قولنا رسالة من شخصية بارزة تدعى اسقودم  القديمةاآلشورية
:  ينص مضمونيا عمى اآلتي 

لقد جمبت في الوقت الحاضر إلى سيدي أشجار وفسائل وأشجار ))
التين وأشجار الزينة ليصدر سيدي االمر ليتم زرع ىذه 

(    2)(.(األشجار

 سجالت ماري الممكية التي بين أيدينا لم تشير إلى أنواع أنومما يؤسف لو 
انميل لتدعم - أخرى من أشجار الفاكية المثمرة التي كانت تزرع في مدينة شوبات

دد األول إلى أ- نجد في رسالة كتبيا الممك شمشيأننا إال ،بحثنا في ىذا المجال
ادو يأمره بتجييز مجموعة من الرجال الذين سوف يرافقون سفراء - ابنو يسمخ

: انميل باالتي- الخارجين من شوبات  (البحرين)مدينة دلمون 
وثالثة لترات من ...  لترًا من السمسم60 لترًا من الزيت و 30))

(  3)(.(...بذور العرعر

انميل اشتيرت  بزراعة مختمف - رض مدينة شوبات أ أننستنتج من النص 
 وىذا ما يدعونا ،أنواع البذور كالسمسم والعرعر وغيرىما من المحاصيل الحقمية

إلى القول بأن زراعة القمح والشعير من أىم المحاصيل التي شاعت زراعتيا في 
 إشارات ىناك أن إالانميل –عموم مناطق الشرق األدنى القديم ومن بينيا شوبات 

- جاء بالرسالة الموجية من الحاكم اشمي  حسب ماإليياعن جمب حبوب القمح 
  :ادو ممك ماري يخبره باالتي-  يسمخأخيوداكان ممك ايكالتم إلى 

انميل - في كومولخيم فنقموه إلى شوبات  (الموجود)القمح ))
( 4)((...عمييم ان ال يتركوه ىناك وال قا

انميل كانت بحاجة إلى استيراد كميات كبيرة من -  شوبات أنمن المؤكد 
الحبوب من المناطق األخرى فضاًل عما يرد إلى مخازنيا عن طريق زراعة 

                                                 

: ليم إلى البالد األخرى عن ذلك ينظر-كاىن ورسول الممك زمري: اسقودم  (1)
 LKM, P.529.                                                                                   
 (2) FM III  , P,264. 
 (3) Fleury,M, ,,Florilegium Marianum,(FM I),Paris,1992,P.74. 
 (4) Dossin , G , Correspondance de SAMSI - ADDU , ARM IV , paris , 

1951,P.90   ,No. 64. 
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 الحاكم في اآلشوري ليسد استيالك السكان والبالط الممكي ،أراضييا الخصبة
. آنذاكالمدينة 

:  الصناعة:ثانياً -
أشارت سجالت ماري الممكية إلى تعدد أنواع الصناعات في مدينة شوبات 

- شمشي اآلشوري  نتممس ذلك من الرسالة التي وجييا الممك أنانميل ويمكن – 
ادو حول توفير التجييزات الالزمة لؤلشخاص المرافقين -دد األول إلى ابنو يسمخأ

الذين سبق ذكرىم وكانت متنوعة واشتممت عمى  (البحرين)لرسل مدينة دلمون 
فضاًل عن صناعات جمدية , المواد الغذائية المصنعة كزيت الزيتون وزيت السمسم

 ،كاألحذية والرسن المستخدم لربط لجام الحيوانات وأكياس جمدية وشمسية كبيرة
:   اآلتي نقرأ كل ىذه الصناعات في النص أنويمكننا 

وزوج من النعال ...  لترًا من السمسم60 لترًا من الزيت و 30))
... لكل واحد منيم، بالنسبة لمحرفين مع زوج نعال لكل واحد منيم

شمسية ...  كيسًا من الجمد25...  ذراع1،5طول ) رسن 10
 (.(التي يسألونك عنيا (المئونة)جيزىم بكل التجييزات ... كبيرة

(1)  
 الذي جعل منيا محط أنظار األمركما ازدىرت صناعة الحمي في المدينة 

 المعادية ضدىا كما أشارت التحالفاتوأطماع مموك العالم القديم إلى درجة عقد 
خادو - والمرسمة من شخص يدعى سمو، الرسائل المكتشفة في مممكة ماريإحدى

 اآلشوريناتكي ممك أبوم يحرضو عمى نيب كنوز قصر الممك - إلى تروم
انميل وكان من بين - دد األول مستغمين فرصة غيابو عن مدينة شوباتأ- شمشي

:   اآلتيتمك الكنوز الذىب والفضة كما ىو مبين في النص 
انميل مستمرون في الكتابة -ناتكي ومواطني شوبات - ان تروم))

انميل تعالوا وامسكوا بيذه - اليكم سيدي لفتح مدينة شوبات 
  (2)....((.األخرىالمدينة وخذوا فضتيا وذىبيا وغنائميا 

                                                 
 (1) FM I,P. 74. 
 (1) FM II,P.206. 
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مما تقدم نستنتج وجود كميات كبيرة من الذىب والفضة التي اقتناىا الممك 
 نحتمل وجود ورش خاصة وحرفين أنوىذا ما يدعونا إلى , دد األولأ-شمشي 

متخصصين بالصناعات الذىبية والفضية إلى جانب اليدايا والغنائم التي كانت 
. انميل-  في مدينة شوبات إقامتو في مقر اآلشوريتأتي إلى الممك 

ادو بشان - إلى ابنو يسمخاآلشوريفي حين كانت ىناك أوامر من الممك 
يصاليا إلى مدينة شوبات, جمب كميات من الثمج من أماكن بعيدة , انميل- وا 

:  ليتسنى لمممك وحاشيتو شربو كما ىو مدون بالنص اآلتي
- يجب ان ال تنيي بصورة كمية الثمج الذي جمعناه من شوبات))

انميل ليس لدي -شمش ونخريا عندما اذىب بعد ذلك إلى شوبات 
  (1)(.(ما اشربو

دد األول ومن أ- الصناعة قد تقدمت كثيرًا في عصر شمشيأنيبدو 
المحتمل وجود مخازن لمحفاظ عمى كميات الثمج الذي يتعرض لمذوبان عند نقمو 

 وربما كانت ىناك مخازن ،من مكان إلى آخر بفعل تأثير الحرارة كما ىو معروف
حفرت تحت األرض لتحافظ عمى المخزون من درجات الحرارة العالية ليصل 

. انميل-  في مدينة شوباتاآلشوريجامدًا إلى الممك 
: التجارة: ثالثاً -

انميل من أىم المحطات التجارية التي تربط ما بين -كانت مدينة شوبات
 في آسيا الصغرى وبالد الشام من اآلشورية من جية والمراكز التجارية آشوربالد 

جية أخرى كما عدت ىذه المدينة محطة استراحة عمى طريق القوافل التجارية من 
انميل ووصواًل إلى اشناكوم وىناك طريق آخر من ضفاف -بقم إلى مدينة شوباتأ

لى مدينتي - نير الفرات وصواًل إلى حران ومن ثم يؤدي إلى مدينة شوبات انميل وا 
  ( 2). الثاني قبل الميالداأللفو الرسا في  (ابوحبة)سبار 

: الخاتمة

                                                 
 (2) FM II, P.149. 
 (1) Goetz , A , An Old Babylonian Itinenery,  Jounal of Cuniform 

Studies, Vol.7, No:2, 1953, P.55.  
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انميل حققت قمة ازدىارىا السياسي - مما تقدم نستنج بأن مدينة شوبات
دد األول إذ اتخذىا عاصمًة لحكمو أ-  شمشياآلشوريوالحضاري إبان عيد الممك 

 (م.ق1782-1814)الذي دام ما يقارب من  اثنين وثالثين عاما ارخت مابين 
 ومنيا سير التحالفاتففي ىذه المدينة استقبل المموك والسفراء والرسل وعقد 

ثر وفاتو مما ترك أبدأ وضعيا بالتدىور عمى  نو سرعان ماـالحمالت العسكرية إال 
 التحالفاتفراغًا سياسيًا كبيرًا األمر الذي دفع الممالك المجاورة ليا إلى عقد 

المعادية ضدىا بيدف سمب ونيب كنوزىا وخيراتيا فضاًل عن إثارة المشاكل 
ضعف من مكانتيا فمم تظير عمى مسرح أ فييا مما اآلشوريالداخمية ضد الحكم 

 ولم يعد ليا ذلك الدور الكبير الذي لعبتو في عيد الممك ،األحداث السياسية الحقا
ليم ممك -دد األول إال القميل من اإلشارات في عيد زمريأ-  شمشياآلشوري

. ماري
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 :FM V, P. ; 77    عن الخارطة  تعريب الباحث ونقالً 
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Šubat– Enlil City in the Records of Royal Mary 

Dr. Ahmed. Z. AL-Hadidi 
Abstract 

The
 
present study aims at shedding light on Šubat– Enlil 

city by reviewing the records of Royal Mary. This city had 
played a significant role during the old Assyrian periods 
around  (2000-1521) B.C.At that time  it was recognized as 
capital by the Assyrian king Shamsh-Adad I and lasted for 
about thirty-two years 1814-1782 B.C. In the city the king had 
been receiving kings, ambassadors, and emissaries...etc. 

Similarly , he contracted many pacts in the city and 
launched many military campaigns. Thus the city had been 
marked out as a political and economical center. Moreover , 
the Assyrian influence expanded a lot during the second 
mellinuim B.C. however , the role of this city got deterioted 
after the death of its king which led to a political void. This 
encouraged their enemies to contract a counter alliances 
against it. Its political and economical role began to fanish 
away , and it is hardly mentioned in the historical records. 
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