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This study focuses on the historical development of urban settlements in the third

Prof. Zeyad Owaid Swaidan

millennium BCE, using archaeological evidence and sources of the Cuneiform Torah,
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and considers the importance of these centers to modern-day Fallujah. The history
of Fallujah cannot be separated from the history of Mesopotamia. The area in which
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Fallujah is situated has seen a number of important settlements at different points in
history, since man first came to the region, owing to its prime position at the juncture
of internal and external transport routes in Mesopotamia and its involvement in the
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distribution of water through irrigation channels. The role of these early settlements
was been inherited by later cities, many of which have had a substantial political
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and economic impact on the history of Mesopotamia. This study was based on two

distributed under the terms of

hypotheses. The first concerns the emergence of the location of the settlements along
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transport routes, and the second concerns their establishment on the basis of irrigation
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اﻟﻤﻠﺨﺺ
تقتصر هذه الدراسة على مراحل التطور التاريخي لظهور المستوطںات الحضرية في ا لف الثالث قبل المي د
 ان تاريخ مديںة.وفق الد ئل ا ثارية والمصادر الكتابية المسمارية وتوارث هذه المراكز لموقع الفلوجة اليوم
ً ً
الفلوجة يمكن فصله عن تاريخ ب د الںهرين ںها كاںت تشكل جزءا هاما من تلك المںطقة في العصور التاريخية
 أذ تمكن ا نسان من تأسيس المستوطںات ا ولى في المںطقة وكاںت هذه المستوطںات حلقة الوصل, المختلفة
بين طرق الںقل الداخلية والخارجية في ب د الںهرين ومركز السيطرة على توزيع كميات المياه عبر القںوات
ً
ً
ً
 وقد توارث دور هذه المستوطںات مدن اخرى عبر التاريخ كان لها شاںا سياسيا واقتصاديا.ا روائية الزراعية
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ً
كبيرا في تاريخ ب د الںهرين .جاءت هذه الدراسة على اساس فرضيتين .ا ولى ــ نشأة موقع المستوطںات على
طرق الںقل  ,والثاںية -نشأتها على اساس القںوات ا روائية وتقںية الري.
Keywords: Archaeological, Fallujah, Joha, Cuneiform, Settlements

اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :اثارية  -جوخة  -فلوجة  -مسمارية ــ مستوطںة.

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
تقتصر هذه الدراسة على مراحل التطور التاريخي لظهور المستوطںات الحضرية في ا لف الثالث قبل المي د
وفق الد ئل ا ثارية والمصادر الكتابية المسمارية وتوارث هذه المراكز لموقع الفلوجة اليوم .وجاءت هذه الدراسة
على اساس فرضيتين .ا ولى ــ نشأة موقع المستوطںات على طرق الںقل  ,والثاںية -نشأتها على اساس القںوات
ا روائية وتقںية الري.
أعطى الموقع الجغرافي لب د الرافدين أهمية سياسية واقتصادية كبيرة  ,اذ مكںه من التحكم بممرات الطرق
التجارية المارة في المںطقة بين عي م وا ںاضول من جهة وسواحل البحر المتوسط والجزيرة العربية من جهة
أخرى .واستغل سكان ب د الرافدين هذه ا همية بمختلف العصور ،واںعكس ذلك على القوة ا قتصادية لخدمة
قوتهم العسكرية وتوسعت بذلك رقعة الدولة وبالتالي برزت عدة كياںات سياسية على المسرح السياسي لب د
الرافدين أبان المراحل التاريخية المختلفة .لذا شهدت مںاطق غرب العراق أهمية خاصة ںها كاںت مفتوحة
أمام هجرة ا قوام المختلفة مںذ العصور المبكرة لذلك خضعت هذه المںطقة لتأثيرات حضارية كاںت وراء ںمو
وتطور المستوطںات والمدن عبر المراحل التاريخية ،وظهور شبكة مںها )تل جوخه و رابيقوم ،وتل اسود)هيت(،
وتل شيشين  ,والسواري وعںه( ] [١واختلفت في أهميتها من مرحلة تاريخية إلى أخرى وفق التطورات السياسية.
كما ساهم ںهر الفرات بتوزيع المستوطںات وفق ںمط خطي ا مر الذي اںعكس على اتجاهات طرق الںقل وجعل
المںطقة حلقة وصل بين جںوب ب د الرافدين وسورية.
تضم هذه المںطقة إقليمين متبايںين هما إقليم البادية )الهضبة الغربية( وإقليم الجزيرة ] ،[٢أما ا ول يمثل
ںصف مساحة العراق إذ يمتد من مجرى ںهر الفرات من الغرب إلى قلب الجزيرة العربية وبادية الشام ] .[٣لذا
شكلت هذه المںطقة مصدر خطر يهدد سكان السهل الرسوبي )مزارعهم ،ومدںهم( ولكن في الوقت ںفسه كاںت
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مصدر لهجرة ا قوام الجزرية إلى ب د الرافدين مںذ العصور المبكرة  .لذلك اكسبها موقعها في مبدأ ا ںقطاع
والتواصل في الحركة والتںقل بين ا قاليم اهمية تجارية وسياسية .والثاںية مںطقة الجزيرة ــ فتمتد إلى الشمال
من الخط المار ما بين "ا ںبار" الفلوجة أو هيت على الفرات إلى سامراء -تكريت" على دجلة ] .[٤ففي هذه
المںاطق اںتشرت عدة مستوطںات كاںت حدودها الجںوبية سبار )أبو حبه( ومن الشمال أشور )قلعة الشرقاط(
ومن الغرب مںطقة حںذاںو )تل الجابرية على الضفة الغربية لںهر الفرات( ومن الجںوب مںاطق الوديان السفلى
والعليا والهضبة الغربية .لذا استقر ا نسان وللمرة ا ولى ضمن هذا ا طار الجغرافي و سيما بالقرب من الرطبة
في العصر الحجري القديم والوسيط ] [٥ولكن عںدما بدأت التغيرات المںاخية تعكس ظ لها على المںطقة
في ںهاية العصر الجليدي الرابع وا خير وصل الجفاف الى المںطقة واخذ ا نسان يتجه ںحو ا ںهار والواحات
والبحيرات.
اثںاء المسح ا ثاري لمںاطق غرب العراق و سيما بين عام )١٩٥٠-١٩٢٥م( من قبل الباحث )هںري فلںدر( ][٦
عثر في مںاطق مختلفة من الصحراء الغربية  ,مںها بالقرب من الرطبة )ںقطة ضخ الںفط ج (٣-ووادي حوران
وجبل عںزه على ادوات من الصوان الكلسي من بيںها فؤوس يدوية وسكاكين تعود الى العصر الحجري القديم
ومصںفة من الںوع المستيري والمسمى )ليںالوانس( ويحدد تاريخها بحدود ) ٥٠الف( خمسين الف سںة او اكثر
وهذه ا دوات مشابه ل دوات المكتشفة في كهف شاںيدار )الطبقة  .[٧] (Dكما عثر على مجموعة اخرى من
ا دوات في ںفس المواقع ولكںها تصںف الى ںوع ا ورغںيشي والتي تقدر بحدود ) ٢٥-٣٠الف سںة( وهي تتشابه
مع ا دوات المكتشفة في كهف شاںيدار )طبقة  .[٨] (Cكما عثر مديرية ا ثار العراقية وقوات الطيران البريطاںي
بالقرب من الحباںية والرطبة والفحيمي على مجموعة من ا دوات الصواںية التي تعود الى العصر الحجري القديم
ا دںى والوسيط وتم عرض قسم مںها في المتحف العراقي والقسم ا خر في المتحف الطبيعي في شكاغو)الو يات
المتحدة ا مريكية( ] .[٩كما عثرت البعثة البولوںية في حوض سد القادسية و سيما في مںطقة الفحيمي وجزيرة
بيجان على مخلفات العصر الحجري القديم والوسيط ومتمثلة بحجارة قطع من الںوع الغرم وفؤوس حجرية
كمثرية الشكل وشظايا ومكاشيط وسكاكين تعود الى العصري ا شولي والموستيري بحدود ) ٣٠الف سںه( ].[١٠
لم تذكر مںاطق غرب العراق في العصور المتتابعة حتى ںهاية ا لف الخامس وبداية ا لف الرابع قبل المي د ,اذا
جاءت عدد من المستوطںات التي تعود الى هذا العصر مںها )تل اسود وتل جوخة( وكاںت المستوطںة ا خيرة
ربما اساس لموقع الفلوجة اليوم.
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اﻟﻤﻮاد وﻃﺮق اﻟﻌﻤﻞ:
اعتمدت الطريقة التحليلية للمخلفات ا ثارية والںصوص الكتابية المسمارية التي تم العثور عليها في موقع
المستوطںات القديمة وفق ںظريتي الحقول الد لية والتحليل التكويںي.

اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
اوﻻ ً -اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ.
سكںت المںطقة اقوام مختلفة عبر العصور المبكرة مںهم من ترك ا دوات التي استخدمها في حياته اليومية
كشاهد على استقراره في المںطقة ومںهم من تمكںوا من تأسيس مستوطںات تجارية او حصون عسكرية دفاعية
على طول خطوط طرق الںقل الممتدة في المںطقة و سيما على ضفتي الںهر والتي اصبحت مركز للسيطرة على
قںوات ا روائية واصبح اساس لتوارث مواقع المدن الحديثة وهذا ما كشفته التںقيبات ا ثارية  ,أذ كاںت في
طليعتهم هذه ا قوام السومري الذين اسسوا مستوطںات في مںاطق غرب العراق مںها )جوخة وتل اسود والسواري
وماري )تل الحريري(( ] .[١١أذ ںجد ان مواقع هذه المستوطںات او المدن يقع على ضفتي ںهر الفرات والذي
يعتبر المسلك او الطريق الرئيسي لحركة الںقل الںهري والبري  ,وقد خضعت هذه المراكز الحضارية للسلطة
السياسية السومرية في جںوب ب

د الرافدين  ,وهذا ما نستشفه من ںص الملك السومري )لوجال-اںيمودو LGAL-

 (ANIMU.DUملك مديںة ادب ويؤرخ هذا الںصوص الى سںة ) ٢٦٠٠ق.م( اذ يذكر اںه فرض سيطرته على المںطقة
وبما فيها مںطقة )مارتو  [١٢] (MART-Uأي مںاطق غرب ب د الرافدين .وبسبب الصراعات العسكرية بين دوي ت
المدن السومرية نشاهد التقلبات السياسية على المسرح السياسي اذ تقع المںطقة تحت حكم الممالك السومرية
في جںوب ب د الرافدين مره وتحت حكم مملكة ماري في اعالي الفرات مره اخرى وان التںافس في السيطرة
على المںطقة جاء بسبب موقع المراكز الحضارية كمحطات تجارية من جهة وكحصون دفاعية ومراكز السيطرة
على القںوات ا روائية من جهة اخرى  ,ثم تعرضت المںطقة الى موجه من هجرت ا قوام الجزيرية )ا كديون
ً
وا موريون( وسكن جاںبا الى جںب السومريين  ,اذ بعد هجرتهم المستمرة من الجزيرة العربية وصلوا الى مںاطق
اعالي الفرات ومںها الى مںاطق الفرات ا وسط واستقروا فيها بعد ا حتكاك بالمراكز الحضارية السومرية المںتشرة
على طول الںهر  ,اذ سكںوا طريق الںهر لضمان ال ء والماء لهم ولحيواںاتهم .وكان ا كديون اولهم ثم اعقبهم
ا موريون وا شوريون وا راميون والكلديون وتمكںوا هؤ ء من تأسيس عدد كبير من المراكز الحضارية في غرب
ب د الرافدين مںها )رابيقوم واتو )هيت( وششين )تل شيشين( والسواري وعںة وخںداںو)تل الكرابلة( وماري( ][١٣
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وجميع هذه المراكز كاںت محطات تجارية وحصون عسكرية دفاعية ومراكز لتںظيم القںوات ا روائية والتي
اںضوت تحت السلطة السياسية في ب د الرافدين بل ساهم سكاںها في قيام س ت حاكمة في ب د بابل.
اشارت المصادر الكتابية المسمارية الى القبائل ا مورية وا رامية التي استقرت بالمںطقة وع قاتها بالسلطة
السياسية وقد كاںت التسمية في كثير من ا حيان ترتبط بواقع المںطقة السياسي او الحضاري و سيما ںمط العيش
الذي مارسه سكان المںطقة  ,اذا اشارت المصادر الكتابية العائد لس ت اور الثالثة الى تسمية ) ب دسوخو/
سوخي  [١٤] (mat SUHU / SUHIوالتي تعںي مںطقة التمرد او ا ضطرابات او عدم ا ستقرار والسبب التمرد
̆

̆

الذي كان يسود المںطقة ضد السلطات السياسية وتعرض القوافل التجارية المارة بالمںطقة الى الںهب والسلب
ثم جاءت تسمية الخاںو ) [١٥] (Hanuالتي اختلفت آراء الباحثين حول هذا مصطلح .ربما جاء المصطلح
ليطلق على مںطقة جغرافية معيںة في أعالي الفرات أو ربما اشتقاق لغوي يعںي )بدوي( ,ن سكان هذه المںطقة
ً
مارسوا أسلوب الحياة الرعوية والتںقل بين المںاطق طلبا لل والماء لهم ولقطعاںهم .يذكر )كوبر  (Kupperفي
كتابة البدو في ماري ) [١٦] (Nomadism In Maryإن مصطلح )خاںو او خاںا  (Hanaيشير إلى وحدة أقوام
عشائرية تمارس ںمط العيش الرعوي ثم تطور هذا المصطلح ليشير إلى )بدو او بدوي( أي إن المصطلح تطور من
مصطلح عام إلى مصطلح خاص ليعںي البدو.
لقد أشارت قوائم الملوك ا شوريين إلى مصطلح خاںو ) (Ha-nu-uوالذي كان يعںي إن ملوك ا شوريين
َ
ا وائل كاںوا يسكںون الخيام في حين أشارت قوائم الملوك البابلية المتأخرة إلى مصطلح ِخاںا  ((Hi-a-naوالذي
يعںي إن ملوك البابليين ا وائل كاںوا قد مارسوا حياة البداوة ] .[١٧رغم اخت ف المعںى للمصطلح خاںا ),(H-ana
ولكن في حقيقة ا مر يشير إلى مجموعة من ا قوام ا مورية مارست ںمط العيش الرعوي  ,إذ أطلقت عليها
الںصوص الكتابية من ماري اسم البدو وقد استقر بعضهم في ا راضي الزراعية واخذوا يجمعون ما بين ںمط
الحياة الرعوية وا ستقرار وقد أطلقت عليهم مصطلح أشباه البدو ] .[١٨وقد مارسوا هؤ ء حياة البداوة في التںقل
والترحال مع قطعاںهم في مںطقة أعالي الفرات .كما مارسوا حياة الںهب والسلب للمراكز الحضارية المںتشرة في
المںطقة وليس لهم أي رغبة في ا ستقرار على عكس أشباه البدو الذين تحولوا من ممارسة ںمط الرعوي إلى
ا ستقرار حول ا راضي الزراعية وفي المقابل كان هںاك مجاميع من ا قوام المستقرة قد هاجرت من المراكز
الحضارية ,تحت ظروف اقتصادية ,إلى مںاطق الزراعية وتحول هؤ ء ا قوام إلى أشباه البدو .ففي العادة ما يقوم
به الملوك أو القادة السياسيون إلى تصير هؤ ء ا قوام إلى فرق مرتزقة و ستفادة مںهم في فرق الجيش لتمتعهم
بمهارة قتالية عالية ومعرفتهم بالمںطقة ] .[١٩وقد تمكن إعداد مںهم من تطوير إمكاںياتهم الوظيفية وا رتقاء إلى
مںاصب الحكام والملوك .وفق ںصوص ماري العائدة إلى بداية ا لف الثاںي قبل المي د التي أطلقت على هؤ ء
ا موريين اسم الخاںيين والذين يںقسمون على قسمين هم خاںيون )بںو يمين( وخاںيون )بںو سمأل( وهذا ما يؤكده
الںص ا تي" :هںاك الخاںيون الشماليون موجودون إمام سيدي وهںاك الخاںيون اليمينيون مجتمعون" ][٢٠
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وقد اںتظموا هؤ ء البدو تحت قيادة شخص ٌيدعى )سوجاجم  [٢١] (Sugagumأي )الشيخ(  ,والذي كان
المسؤول عن قيادة جماعة وتںظيمهم أي القائد في الحرب والقاضي في السلم  ,تحت لواء العشيرة او القبيلة التي
َ
عرفة في اللغة ا كدية بالمصطلح )ك ُيم  , [٢٢] (gâyûmوالتي تعںي الجماعة وا قرب الى اللغة العربية في كلمة
قوم .ويطابق المعںى على المصطلح الذي ذكر بالمصادر الكتابية ا شوري  ,والذي اطلق على ا راميين في اول
ظهور لهم في المںطقة بالقرن الرابع عشرة قبل المي د باسم ) ,السوتو  su-tuوا خ مو  , (ah-la-muوالتي تعںي
ُ َ
البدو .كما ورد في اللغة ا كدية مصطلح )كشترو  [٢٣] (kuštâruوالذي يشير الى الخيام او الى الجماعات
⋅

التي تعيش فيها ,أو بمعںى المضارب التي سكںتها الجماعات البدوية .كما جاءت في المصادر الكتابية تسمية
)امںاںم  [٢٤] (Amnanumوالتي تعںي البدو.
اعتادت السلطة المركزية في ماري إلى أقامت تعداد للخاںيين من )بںي يمين( ,إذ كان التعداد يجري حسب
مںاطق سكںاهم  ,ولكن في بعض ا حيان كان الخاںيون يرفضوا أقامت تعداد لهم  ,إذ يذكر )ياقيم -عدو(
حاكم مديںة ساجراتيم أںه كتب إلى رؤساء الخاںيين من )أمںاںوم وساخرو( خمس مرات من اجل أقامت
التعداد لكںهم لم يحضروا ] .[٢٥إذ كاںت السلطة المركزية ,وبمساعدة حكام المدن ,بتقديم عروض غراء هؤ ء
الخاںيون بتخصيص حصص سںوية من المواد الغذائية لهم ولمواشيهم او مںحهم أراضي زراعية لغرض التجمع
وأقامت التعداد ولكن في حالة عدم اهتمام هؤ ء الخاںيين با رض الممںوحة يتم أخذها وإعطائها إلى مجموعة
ً
أخرى لذلك كان الخاںيون يںصبون خيامهم مؤقتا قرب حقولهم عںد موسم زراعتها وموسم حصادها فقط .أما في
حالة عدم حاجة الخاںيين إلى الحصص الممںوحة من السلطة المركزية فكان من الصعب إقںاعهم في التجمع
لغرض التعداد  ,إذ تشير احد الںصوص العائدة إلى حاكم مديںة ساجراتيم )ياقيم ــ عدو( إلى طبيعة التعداد
والسياسة المتبعة من قبل الحكام
ً
")كتب لي سيدي عن إجراء تعداد لـ)بںو يمين( ,قائ أںهم لن يوافقوا على التعداد .عليك أن تجري التعداد
بحزم و فان إخواںهم الرابئيين على الجاںب ا خر من الںهر في يمخد سيسمعون  ,فكن أكثر صرامة(" ].[٢٦
كما يشير ںص كتابي يعود إلى بخدي  -ليم )موظف القصر( إلى التعداد وطبيعة التعامل مع الخاںيين )بںو
يمين( بعد إن رفضوا التجمع وأقامت التعداد في عهد الملك زيمري ــ ليم:
ً
")أذا وافق مو ي ںقتل مجرما من السجن وںقطع رأسه وںعرضه على المديںة بين خوںوم وابان  ,إرهابا للرجال
لكي يسرعوا بالتجمع(" ].[٢٧
وتشير الںصوص الكتابية العائدة إلى الملك يسمح ــ ادد اںه تمكن من إجراء تعداد سكاںي لمديںة ںاكار )تل
براك( أثںاء حكمه في ماري  ,إذ أمر احد موظفيه المدعو )اشار -ليم( قامت هذا التعداد .وهذا ما يبيںه التقرير
الذي قدمه اشار -ليم إلى الملك يسمح ــ ادد.
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")كتبت أںت إلى الملك .الخاںيين الساكںيين في مںطقة ايداماراز العليا .واںي قد كتبت اللوح عن هؤ ء
الرجال واسمائهم  ,اعںي الخاںيين الذين يسكںون في مقاطعات ںاهور وتل خايوم وقيداهات واشتاكوم .المںطقة
التي أجريت فيها التعداد ــ وأرسله إلى مو ي(" ].[٢٨
يوضح الںص الخاص بالتعداد السكاںي اںتشار الخاںيين في مںاطق الخابور العليا والمدن المںتشرة هںاك.
يبدو إن الهدف من أقامت التعداد السكاںي لمںطقة أعالي الفرات و سيما للخاںيين هو السيطرة عليهم ومعرفة
حركات تںقلهم و ستفادة مںهم لتجںيدهم في الجيش لما يتمتعون به من قوة ومعرفتهم بالمںطقة وإخضاعهم للسلطة
المركزية من اجل الحفاظ على ا من وا ستقرار في المںطقة .وهذا ما يؤكده الںص الكتابي الذي بعث به الملك
شمشي -ادد إلى ابںة يسمح  -ادد حاكم ماري والذي يںاقش معه مسألة تموين الخاںيين:
" خذ من بين الخاںيين )البدو( الذين ستجري التعداد لهم  ٤٠٠رجل ليخدموا عںد باب قصري وليكن ٢٠٠
رجل مںهم مجموعه واحدة  ,من أبںاء الرجال الممتازين  ٢٠٠ ,رجل آخرين مجموعه أخرى  ,وسامون الرجال
الكبار بسخاء القصر  ,وسوف يكون ا ںفاق على أبںاء الرجال الممتازين من اسر إبائهم .اجر تعداد للخاںيين
ً
ّ
كاف لهم في كاشم او سوبم لكي يتجمعوا هںاك .ولتتجمع
فورا  ,واعرف من
)يارم-عدو( فيما إذ كان يوجد ماء ٍ
القطعان من ضفاف الفرات في ساجراتيم " ].[٢٩
يںقسم )بںو يمين( إلى عدة قبائل مںهم )اوبرابي و أمںاںي ورابو)رابابو( وياريخي وياخرورا( وقد اںتشرت هذه
القبائل على ضفاف ںهر الفرات .إذ اںتشر أوبرابي وا مںاںي ما بين ماري وترقا وفي الخابور ا على وا راضي
العليا من إقليم زلماقوم )حران( بل امتدت مراعيهم في المںاطق الصحراوية في غرب الفرات والمجاورة لمديںة
ترقا )تل العشارة( وإقليم توتول )تل البيعة( ] . [٣٠إما رابو )رابابو( اںتشروا على الضفة اليمںى لںهر الفرات في
إقليم حلب غرب الفرات وهذا ما نستشفه من ںص)وثيقة التأسيس( ] [٣١الخاصة بالملك )ياخدون -ليم( ملك
ماري  ,عںدما ذكر فيها أن ملك يمخد المدعو)سومو -يبوخ( قدم المساعدة العسكرية لهم ضده .كما يوضح ںص
كتابي ,يعود إلى عهد الملك ا شوري شمشي  -ادد ا ول ,حركة هؤ ء البدو ما بين مںاطق سكںاهم ,
" )قل لـ))يسمح -ادد ما يأتي :هكذا يقول شمشي ــ ادد أبوك.
لقد كتب لي الربائيون المقيمون في ب د يمخد ما يلي:
إںںا نستعد للعبور  ,لكن القوارب غير متوفره للعبور .هذا ما كتبوه إلي.
إن الںاس قد غادروا ,واستعدوا لعبورهم إلى هںا  ,كما طلبوا بدل المرة مرتين  ,لكن قوارب عبورهم لم تتوفر.
أكتب أ ن إلى يشوب -أيل  Esup-eilليعد القوارب في ايكا تم  , Yakaltumاو إي مكان أخر من ضفاف
الفرات وكما عبروا في الماضي حين جاؤوا إلي  ,سيعبرون أ ن  ,ولن يحجزوا(" ].[٣٢
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يبين الںص حركة الربائيين ما بين مںاطق سكںاهم في غرب الفرات أي على الجهة اليمںى ضمن إقليم مقاطعة
ً
)يمخد( وما بين ضفة اليسرى إي الجهة الشرقية من الںهر ربما طلبا لل والماء المتوافر لقطعاںهم  ,وان التزام
ابںه حاكم
الملك شمشي -ادد بهم يؤكد على إن هذه القبائل كاںت تدين الو ء للسلطة السياسية مما طلب من ِ
مديںة ماري توفير القوارب لهم من اجل تسهيل عبورهم من جهة مديںة اكا تيم )تل مںباقا( والتي كاںت من
المںاطق الم ئمة لعبور الںهر وربما إن إعدادهم الكبيرة كاںت وراء استيعاب القوارب إليهم .كما اںتشروا في
مديںة )أباتوم  (Abattumأعلى توتول )تل البيعة( سالكين الطريق عبر ضفاف الفرات .وقد مارسوا ںمط الرعي
والزراعة ولكںهم لم يستقروا إلى جاںب مزروعاتهم إ في أوقات البذر والحصاد أي اعتمدوا بالدرجة ا ولى
في حياتهم على تربية )قطعان الخراف( التي كاںوا يتجولون فيها ما بين مںاطق سكںاهم ] .[٣٣كما جاء في
احدى الںصوص  ,العائد إلى حاكم مديںة ساجراتيم )ياقيم ــ عدو( الخاصة بالتعداد السكاںي  ,إلى مںاطق اںتشار
الخاںيين و سيما الربئيين:
ً
" كتب لي سيدي عن إجراء تعداد لـ)بںو يمين( ,قائ أںهم لن يوافقوا على التعداد .عليك أن تجري التعداد
بحزم وأ فان إخواںهم الرابئيين على الجاںب ا خر من الںهر في يمخد سيسمعون  ,فكن أكثر صرامة " ].[٣٤
كما ذكرت الںصوص الكتابية  ,و سيما الںصوص ا قتصادية من مديںة ماري والتي تعود إلى عهد الملك زيمري
ــ ليم ,إن قبائل الياريخ  yarihuقد استقرت في مںطقة ںكار )تل براك(  Nagarومںاطق )قا  (Qaواسقا

Isqa

بعد الحملة العسكرية ا شںوںية على المںطقة.ثم أنسحب هؤ ء البدو إلى مںطقة قطوںان وخضعوا إلى سلطة بںي
سمأل بقيادة أشماد  Asmadوهذا ما يوضحه الںص التالي:
ً
ً
ً
" في  ٣٠من شهر ) Xii-bis (١٢تواجد  ٢٠٠٠بدوي  ,تجمعوا مسبقا في قطوںان  ,كان هذا التجمع مںتظما ومستمرا
ً
وفض عن ذلك  ,فقد وصلںي بأںه يجب على مجموعة مؤلفة من  ٥٠٠من الںومخيين  Numheensوالياموتبعليين
ً
 yamutbaleenالتوجه معا إلى سيدي  ,فعلية إن يبعث رسول إلى )اشماد( لكي يبقي على حوالي مئة من
ً
البدو في قطوںان كي يحرسوا المديںة إلى إن أںتهي من جمع حصاد قطوںان  ,أريد جمع الںاس القادمين رجا
ونساء حتى المتزوجين مںهن  ,فقد واجهت راخاتوم  Rahaatumمن قبل الكثير من الصعوبات المتعلقة بالحقول
المأجورة وا راضي المسورة التابعة للقصر  ,فالسكان الذين يمكن تطويعهم ) (Lu-mes-pi-ih-rumمشغولون
في ديارهم بجمع حصادهم  ,فقمت في قطوںان بجمع مزارعي الملك والںاس الصغار )الذين

يملكون أراضيا

ليزرعوها " ].[٣٥
يبدو من ثںايا الںص إن موظف الملك استخدم هؤ ء البدو في إعمال الحصاد ل راضي التابعة للقصر في حين
أبقى على إعداد مںهم لغرض حماية المديںة.
إما بںو سمأل فقد ذكرت الںصوص الكتابية من ماري أسماء قبائلهم و سيما القبائل الموجودة في ماري وصبروم
وهي )ياباسو  , Yabasuياكاليت  , Yakallitأمورو  , Amurruقاصو  , K\Qasuںاخان  , Nahanںيخاد , Nihad
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يوما-خلو  , Yumma-hammuابيال-أخو  , Ibal-Ahuيارو  , Yaruأبي ںاكار  , Abi-Nakarمان-ںابسو Man-

 , Napsuكيبخيبور-ب  .[٣٦] (Kihibru-ilaيبدو إن هذه القبائل كاںت مقسمه على مجموعتين .وهذا ما يؤكده
ٌ
أقريت شولوم  Sulumعلى رأس بدو يباسا وبخيروم  Behirumعلى رأس بدو أشاروجايوم.
الںص ا تي ":لقد
في خدمة شولوم وبخيروم  ,إليك ما قل :باخدي-أدد  Bahdi-Addaسيذهب في العربة ا ولى أںة القائد أما
هذان الرج ن فهما مساعدي القائد شابير صابيم .[٣٧] " Sapir Sabim
يوضح هذا الںص توزيع قبائل بںو سمأل ضمن مجموعة عسكرية واحدة قد أرسلت من مںطقة أعالي الفرات.
وقد ذكرت الںصوص الكتابية بںو سمأل بشكل واضح في عهد الملك زيمري ــليم وهم يقطںون إقليم أيدامارز
 Ida-marsوهذا ما يؤكده الںص التالي:
" ںحن لن ںذهب الى ضفاف الفرات وإںما نسكن في أيدامارز

احد يريد الذهاب إلى ضفاف الفرات "

].[٣٨
أما طبيعة الع قات لـ)بںو سمأل( مع المراكز الحضارية المںتشرة في إقليم أيدامارز فقد كاںت ع قات ودية
وهذا ما يبيںه الںص ا تي:
ً
ً
ً
ً
" لقد كان أهل أيدامارز والبدو يش ن يدا واحدة ,لم يكوںوا إ قلبا واحدا ,و ن لماذا تقوم بفصل ما كان يدا
واحدة " ].[٣٩
لقد أكدت الںصوص الكتابية المكتشفة في موقع )تل بديري  (Tell Bderiإلى اںتشار بںي سمأل في هذه
ً
المںطقة التي كاںت تمثل حلقة ا تصال ما بين شمال سںجار وجںوبه ومن هںاك اںتشروا في مںاطق الخابور شرقا
حتى مملكة اںدريق  Andarigوكوردا  Kurdaوںومخا  [٤٠] Numhaربما كاںت هںاك ع قة قرابة ما بين بںي
⋅

سمأل وملك أںدريق المدعو )قارںيــ ليم( وهذا ما يعكسه الںص التالي ":أن أںدريق وبںي سمأل بعد الخروج ,
أصبحوا أخوه وخرجت مںهم فروع البدو" ].[٤١
ً
وقد اںتشر بںي سمأل في مملكة كوردا وشكلوا حلفا مع ماري في عهد ملكها شمشي-أدد عںدما ضم كوردا إلى
سلطته السياسية حيث التجأ أهالي كوردا الى ماري كما ربطتهم ع قات وثيقة مع ماري في عهد ملكها زيمري-
ليم وهذا ما يوضحه الںص ا تي " :ان ںومخا  Numhaںفسه قام بالرد :ان ع قتي جيده مع البابليين .على الرغم
ً
من ع قتي ا خوية مع بںي ىسمال  ,لكن مع بںي سمأل  ,إںںا ںتقاسم وسوف ںتقاسم دوما العيش معهم " ].[٤٢
جاء هذا الںص عںدما حاول حمورابي ملك كوردا أقامت ع قات جيده مع البابليين في عهد الملك حمورابي
ولكن أهالي كوردا ردوا عليه محتجين ويذكروںه بالع قة الودية مع بںي سمأل الذين كاںوا أعداء للملك البابلي
حمورابي .كما اںتشر بںي سمال في مںاطق الخابور ضمن مملكة كاراںا  Karanaومںاطق سںجار ضمن مملكة
رزاما ومملكة مخاںوم  Mahanumفي جںوب سںجار وهذا ما يبيںه الںص التالي " :بعد أن غادر ا شںوںيون ,
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وجهت دعوة إلى اجتماع للبدو في مخاںوم في الخامس عشرة من ذلك الشهر  ,لقد قمت بتوحيد الںاس و جتماع
ً
معهم  ,لكن البدو متحمسون جدا لفكرة القتال وقالوا) :سںغادر ںخاںوم  ,ںحن ذاهبون إلى القتال( " ].[٤٣
جاء هذا الںص بعد محاولة مملكة اشںوںا السيطرة على مںاطق الخابور في عهد الملك زيمري -ليم ولكںه
اضطر إلى ا نسحاب بعد إن تمكںت قوات ماري وحلفائها من إلحاق الهزيمة بهم .كما واںتشروا في قطوںان
 Qattunaضطروا الى ا نسحاب من المںطقة في عهد الملك زيمري ــليم
على الخابور ثم اںتشروا على ضفاف الفرا ت اليسرى في عهد الملك زيمري ــ ليم وتمكںوا من الحفاظ على
الع قات الودية مع السلطة في ماري بل أعتمد عليهم الملك زيمري -ليم في حروبه بالمںطقة إذ شكلوا فرقة
الحرس الملكي الخاصة التي كاںت تحت إمرتي القائدين خالي -خادون  Hali-Hadunوكا لوم  Kaalaluوربما
فيما بعد اخذوا بںي سمأل يشكلون أغلبية السكان في ترقا وساجرتيم ومن هںاك أخذوا يںتشرون في إقليم سوخو
جںوب ماري .أذ يؤكد الںص رسالة  ,طلب بها الملك زيمري -ليم من موظفيه كل من أصقودم  Asgudumواشماد
 Asmadمهمة تغير ديموغرافية إقليم سوخو  " ,إذا استبدلت السكان هںاك  ,وأںت تعرف أںهم حوالي ١٠,٠٠٠
ً
رج وأمراه كما يوجد حوالي  ٣أ ف آخرين في يابليا  Yabliaوحربي  Harbeوايابو  Ayabuهذا ما قاله ميبتوم
ً
 Meptumفقلںا له :أذا قمںا باستبدال  ١٠,٠٠٠ألف مواطن فسوف يشكلون عبئا على القصر من الںاحية ا قتصادية
" ].[٤٤
أشار الںص إلى اعدد كبير ربما ںجد المبالغة فيها إذا ما قارںا بأعداد السكان في المںطقة ولكںه يعكس
طبيعة التجمعات السكاںية في مدن إقليم سوخو وبالفعل تم ںقل جزء من سكان ا قليم إلى مںاطق أخرى في
أعالي الفرات وهذا ما يبيںه ںص الرسالة التي بعثها أصقودوم إلى الملك زيمري ــ ليم  ,يذكر فيها ںقل سكان
مديںة رابيقوم  Rapiqumإلى وسط المملكة في حين يوضح ںص آخر طبيعة الع قات ا جتماعية ما بين قبائل
بںي سمأل في إقليم سوخو ٥ " ,أشخاص من قبيلة بيخ ںو  , Bihilanuو ٣٢شخص من قبيلة يوم -ماخاممو
 Yum-ma-hammuتںازعوا مع ث ثة أشخاص من قبيلة يابسوم  .[٤٥] " Yabusumكما ظهرت أقوام أمورية
بدوية أطلقت عليها الںصوص الكتابية من ماري اسم البدو السوتو وقد اںتشروا في إقليم سوخو  Suhuأي جںوب
مديںة ماري والتي تمثل المںطقة الواقعة ما بين مدينتي رابيقوم وماري ومںاطق السهوب والحافات الصحراوية
في غرب الفرات .وقد اعتمدوا على أسلوب السلب والںهب لكسب العيش مسببين ا ضطرابات السياسية في
المںطقة التي ألقت في ظ لها على ا وضاع ا قتصادية في المںطقة .وهذا ما نستشفه من ںص الرسالة التي بعث
بها احد الموظفين التابعين للحاكم يسمح -ادد المدعو )تاريم -شاكيم  , (Tarim-Sakimأذ يصف تحركاتهم:
" الى سيدي يسمح -ادد :هكذا يقول خادمك تاريم -شاكيم:
لقد تجمع كل من جزي ــ زاںوم  , Gazi-Zanumوابي-ساري  , Abi-Sareوخمي-تالو  Hammi-Taluمع
ً
ألفين من السوتيين  ,الذين سيغيرون على قطعان مراعي قطںة  Qatnaوقد سبق أن قام ستون سوتيا بتشكيل
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عصابة لغزو تدمر  Tadmurونشا

Nasala

لكںهم عادوا خائبين  ,وقد تمكن التدمريين من قتل رجل من

السوتيين  ,هذا الںبأ المتعلق بالسوتيين قد وصل هںا ,واںأ أرسله إلى مو ي " ].[٤٦
يوضح الںص إن السوتيين قد اںتشروا في المںطقة وغزو كل المدن الواقعة في المںاطق الصحراوية ابتدأ من
ً
تدمر ثم نشا )القرتيين حاليا( شمال غرب تدمر حتى مراعي قطںة وقد شكلت هذه المدن مراكز او محطات
تجارية تربط ما بين شمال سورية ومںاطق أعالي الفرات وب د الرافدين.
لم يكن الخاںيين هم فقط من يشكلون التركيبة السكاںية في مدن ماري وب د سوخو فقد كان ا كديون أيضا
وهذا ما يبيںه ںص كتابي يعود إلى بخدي -ليم )مدير قصر ماري( في عهد زيمري ــ ليم  ,إذ يذكر " اںت ملك
ً
الخاںيين ,وأںت ثاںيا ملك ا كديين " ].[٤٧
كما سعى الملك ا شوري )شمشي -ادد ا ول( إلى كسب و ء القبائل الخاںية المںتشرة في ا راضي العليا من
الخابور ومںاطق جںوب ماري )اقليم سوخو( بعد إن بعث ابںة )يسمح ــ ادد( إلى توزيع الهبات والهداية المرسلة
إليهم بالمقابل ا عتراف بسلطة الملك شمشي ــ ادد ا ول في المںطقة وهذا ما يوضحه ںص الرسالة التي بعث
بها الملك شمشي ــ ادد إلى ابںه يسمح -ادد يذكر فيها:
" إلى بںي سمأل والى )بںي( يمين من اجل إن يعطوك تأييدهم .وعن موضوع مؤںهم ومؤن القوات التي ستوجد
)كاف( .وحتى تظهر ا قاليم الرضي )؟( عںد
لديك )والمرسلة من ملك أشور( ,فأن ما لديك من الثياب والطعام ِ
ً
وصولي )أليها( ,يعطى ںصف الطعام وںصف الثياب للںاس شهريا " ].[٤٨
نستشف من ںص الرسالة سياسة الملك شمشي ــ ادد تجاه القبائل الخاںية )بںو يمين وبںو سمأل( الذي سعى
إلى كسب تأييدهم عن طريق مںحهم الهداية وتزويدهم بالطعام والمؤن بدل خوض الحروب ومںازعات معهم على
عكس سياسة الملك يخدون ــ ليم .إذ يتبين إن الملك شمشي ــ ادد كان حريص على عدم خوض الحروب
ضدهم ,ںهم كاںوا يںتشرون في مساحات واسعة من مںطقة أعالي الفرات ,لذلك يصعب علية إحراز الںصر
الحاسم ضدهم .كما وسعى إلى تجںيد هؤ ء الخاںيين في جيشه .ولكن رغم ذلك لم تتردد بعض القبائل الخاںية
على إع ن التمرد والخروج عن السلطة المركزية وهذا ما يبيںه الںص الخطابي الذي أرسل به الملك شمشي -ادد
ا ول إلى ابںة يسمح ــ ادد .يذكر فيه:
ً
" لقد كتب لي عن إن اليمينيين قتلوا ث ثمائة شخص ...وعن إرسال قوات فورا)..وتساءلت( لماذا لم أوفد
القوات حتى أ ن .والحال كذالك  ,فأن الشروح الكاملة )و( ا خبار عن وصولي  ,سيںقلها لك)أوصر -بي -شاريم
 ((Usur - Pi-Sharrimفهيئ ا ںتباه لشروحه " ].[٤٩
أما السوتو فقد تباين موقفهم من السلطة في ماري في عهد الملك شمشي ــ ادد ا ول .إذ حاول هؤ ء ںهب
وسلب المراكز الحضارية  ,التابعة لسلطة ماري  ,على طول ںهر الفرات جںوب ماري وهذا ما يؤكده الںص التالي:
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" لقد كتب لي عن .ا لف سوتي يستعدون للهجوم على يابيليا  Yabiliyaالجںود الذين تحت إمرة خماںم
 .[.… ] Hammanumأما بخصوص مبعوثي .اششخي ــ ادد الذين جاؤوا اليك .استفسر مںهم ستماع ألي
مالديهم من معلومات " ].[٥٠
ً
إن هجوم السوتو على مديںة يابيليا كان متوافقا مع زواج يسمح ــ ادد من ابںة ملك قطںة المدعو أشخي ــ ادد
لذلك يسأل الملك شمشي ــادد على مبعوثين ملك قطںة .وفي رسالة أخرى موجه إلى الملك يسمح ــ ادد من
احد موظفيه المدعو تريم ــ شاكيم  .Tarim - Sakimحيث يذكر فيها:
" الى سيدي يسمح ــ ادد :هكذا يقول خادمك تريم ــ شاكيم .لقد تجمع كل من جازي زاںوم Gazi-Zanum

 ,وابي ساري  , Abi - Saraوخامي -تالو  Hammi - Tatuمع ألفيين من السوتيين ,الذين سيغيرون على قطعان
ً
مراعي قطںة  Qatnaوقد سبق إن قام ستون سوتيا بشكل عصابة لغزو تدمر  Tadmerونشا  Nasalaلكںهم
عادوا خائبين  ,وقد تمكن التدمريون من قتل رجل من السوتيين  ,هذا الںبأ المتعلق بالسوتيين وصل هںا  ,واںأ
أرسله إلى مو ي " ].[٥١
يوضح الںص إن ث ثة من زعماء السوتو بدؤوا بجمع السوتو من اجل ا غارة على المراكز الحضارية في كل
ً
ً
من تدمر ونشا وقطںة .إذ تمثل هذه المںاطق مركزا للطريق التجاري المار ما بين ماري وتدمر ونشا وصو إلى
قطںة لذلك حاول السوتيون قطع الطريق التجاري المار عبر هذه المںاطق وںهب وسلب المراعي التابعة لها .إما
عن موقفهم ا خر وهو استخدامهم هؤ ء السوتو بالهجوم على مبعوثي الدول ا خرى وهذا ما حصل لمبعوثي بابل
الذين كاںوا متوجهين إلى يمخد وكركميش.إذ يؤكد الںص الرسالة التي بعث بها الملك شمشي ــادد إلى يسمح ــ
ادد:
"]...قل[ ليسمح -ادد :هكذا يقول شمشي -ادد ]والدك[.
كاتب وث ث مستخدمين ] ,مبعوثين[ من ملك بابل )] ,ينتمون( إلى بعثه ]]ذاهبة[ إلى ]يمخد[ والى
[كركميش[ ,قد هربوا إلي .هؤ ء المبعوثين يقدمون التقرير الكامل )للخ ص(.
حسب هؤ ء المبعوثين  ,جيداںوم  Gaidanوإلي-ابوخ  , Ili- epuhهما من كاںا قد أخذا الرأس وقدما لهم
العبور.
ً
حاليا ,من اجل الربيع  ,هؤ ء المبعوثون سيتجهون ويعبرون [باتجاه ] بابل.
قم بسماع رسالتي الحالية من خ ل ؤوم  La,umمن اجل .إن ]يكون هذا[ من ومسؤولية ؤوم .أںت,
يمكںك الذهاب إلى توتول او إلى إي مكان أخر .من اجل إم ء )رسالة( على السوتيين ومن اجل تںظيم البعثة
 ,الخطأ )سيقع على عاتق( ؤوم .أرسل خامي -تولو

Hammi-tulu

السوتي واثںين من مبعوثيك أه للثقة

,يهدف.إن يذهبوا إلى جيداںوم والى ابوخ ,السوتي وما يقولوںه هو) :هكذا يقول( الملك:
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]أںة الربيع ! مبعوثو ملك بابل الذين ]ذهبوا إلى يمخد[ والى كركميش ]سيعودون[ من ]يمخد[ ومن كركميش.
وفي هذا الشأن بإمكاںكم إن تقدموا إلى ]حماية[ .أعيدوها لي واري دان أعيد لكم بشكل قاطع )ںخالوم
] (Nahalumأرثكم[ )ںخ توم  .(Nihlatumإن يعدوا بخمسة أ ف خروف بي ــ ابوخ وان يعدوا ]بخمسة
ا لف خروف ] لجيداںوم] .وان يقولوا لهم هذا))[:أقبضوا على ]جميع[ مبعوثيهم وسلموںي إياهم :واسطوا على
ً
]ممتلكاتهم[ ! ]لكن[ هديتهم الملكية )تمارتوم  ,(Tamartumالتي يحملوںها من البلد العالي ,ان كاںت قردا او
ً
ً
))طيرا صياحا(( أرسلوها لي كأںها هدية من اجلي .اںتم] ,أعلموںي[ بكل ما يحملون  ,إںا سأقدم لكم خمسة أ ف
)خروف إضافية( إلى الخراف.((.
إن يقولوا لهم هذا و ....إن يفعلوا ]ما هو ضروري[ من اجل اخذ هؤ ء الںاس .اثںان من مبعوثي جيداںوم
وابي -أبوه يأتيان ]إلي[  ,من اجل ا ںاهلي عليهم ]التعليمات الكاملة.[٥٢] "[..
يشير ںص الرسالة إلى البعثة التي أرسلها ملك بابل إلى يمخد وكركميش تحت حماية قائدين من السوتو
و سباب لم يذكرها ,اذ هرب أربعة من المبعوثين إلى شمشي ــ ادد وكشفوا أهداف هذه البعثة  ,لذلك توجب
على الملك شمشي ــ ادد تسليم هؤ ء الفارين إلى ملك بابل على أساس ا تفاقية المبرمة بين الطرفين لكن الملك
ً
شمشي ــ ادد رفض تسليمهم  ,ربما يكشف هذا العمل على تواطأ هؤ ء المبعوثين مسبقا مع الملك شمشي ــ
ادد .إذ سعى الملك معرفة ما يرمي إليه الملك حمورابي ملك بابل مع عدوه ملك يمخد.
إما السوتو فقد قاموا بالںهب والسلب المراكز الحضارية  ,في عهد الملك زيمري -ليم  ,المںتشرة على طول
ںهر الفرات جںوب ماري  ,وقد ذكر ںص رسالة متبادلة ما بين موظفين تابعين للملك زيمري ــ ليم والمدعوين
وبخد -ليم :Bahdi -- lim
)مينبخوم ِ (Menihum
" قل ليخدي ــ ليم :هكذا يقول ميںخوم .ابںك.
ً
ً
هذا ما كتبة لي)) :لماذا تتخذ قرارا حاسما بشان السوتيين  ,ولما لم تكتب لي ؟((
ر ٌ
اسلت كل من زابيلوم  Zabilumوماشوم  Masumفكان جوابهما :السوتيين يستعدون للغزو لذلك أرسل
ً
ً
القطعان ںحو الحدود  ,كيف لم تتخذ قرارا }… , {.قال :لقد قتلںا خراف ث ثين سوتيا  ,سيںظمون عصبة للقيام
بغارة  ,وهم ا ن يحتشدون {… {..كتب } … {.جمعوا خرافهم وأبقارهم وساروا باتجاه مواقعهم المحصںة.
السوتيون لم يرجعوا واںأ لم اتخذ قراري الںهائي بعد " ].[٥٣
يؤكد الںص إلى استعداد السوتو بالهجوم على المراكز الحضارية التابعة لمملكة ماري وفي الوقت ںفسه تعكس
الرسالة إلى ا سلوب أ ستخباراتي الذي اتبعه الملك زيمري ــ ليم في رصد تحركات هذه القبائل البدوية في
المںطقة .وفي عهد الملكيين البابليين )ابي -إيشويخ ١٦٨٤-١٧١١ Abi- Išuhق.م( والملك )امي صادوقا
⋅

Ami-

 , (١٦٢٦-١٦٤٦ Saduqaطلب سكان مدن غرب ب د الرافدين )بںو يمين( مراعاتهم في دفع الضرائب وسوء معاملة
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الموظف المختص في جمع الضرائب التابع للقصر .كما يرغبون دفع ضرائب عينية من الخراف المخصص للقصر
وبسبب ا زمة ا قتصادية وا ضطرابات ا مںية في المںطقة اصدر الملك امي صدوقيا مرسوم ملكي اعفاهم من
الضرائب المخصص لتلك السںة ].[٥٤
ً
ثاںيا -مستوطںة جوخة )تل جوخة( في ضوء المخلفات ا ثارية.
تقع هذه المستوطںة في غرب مديںة الفلوجة بحدود )٩كم( وعلى الضفة اليمںى لںهر الفرات وبحدود ) ١.٥كم(
ً
عن مجر الںهر الحالي )مقبرة البو علوان حاليا( ] , [٥٥اما التسمية فقد اطلقها عليها السكان المحليون ومن
المفارقة ان كثير من المواقع القديمة في العراق حملت ںفس ا سم )جوخه( ] ,[٥٦من اهم الم حظات ان الموقع
لم يتم العثور فيه على رقم كتابية مسمارية والتي كاںت الدليل ا ول لمعرفة اسم المستوطںة القديم .كما لم ترد
اشارة في كتابات البلداںيين الى هذا الموقع لذلك ںجهل التسمية القديمة له  ,في حين جاءت التسمية )جوخة( في
اللغة العربية بمعںى )سيل الوادي  ,اںهارت  ,قلع اجزاءه( ] [٥٧وربما جاءت هذه التسمية لوقوع المںطقة ضمن
ت ل مرتفعة على ضفة الںهر وكاںت معرضه الى ا ںجراف بسبب السيول القادمة من مںاطق المرتفعة المجاورة
لها .وبعد المسح ا ثاري للمںطقة تم المباشرة في التںقيب بموقع جوخة سںة )١٩٨٠شباط  -كاںون ا ول ١٩٨١م(
] , [٥٨وعثر اثںان التںقيبات على مجموعة من ا بنية المختلفة يعتقد البعض مںها كاںت مراكز عبادة والبعض
ا خر مںاطق سكںية ومراكز تابعة للسلطة السياسية في المستوطںة والتي تقسم على ث ث طبقات .وعثر على
مجموعة من المخلفات ا ثارية الفخارية من اواںي وجرار مختلفة ا حجام واختام اسطواںية ومواد متںوعة اخرى
يعود بعضها الى عصر فجر الس ت ا ول ) ٢٩٠٠ق.م( وبعضها يعود الى عصر فجر الس ت الثالث )-٢٥٠٠
٢٣٧١ق.م( ] , [٥٩يبدو ان موقع المستوطںة كاںت مركز لحركة الںقل بين جںوب ب د الرافدين وغربها و سيما ان
المںطقة كاںت طريق رئيسي لجميع ا قوام التي هاجرة من شبة الجزيرة العربية ,بسب الظروف المںاخية  ,الى
مںاطق اعالي الفرات سالك الطريق الواقع على ضفتي الںهر وصو الى جںوب ووسط وشمال ب د الرافدين.
اثبت التںقيبات ا ثارية في مستوطںة جوخة على التواصل الحضاري ما بيںها وبين المستوطںات ا لف الثالث
قبل المي د سواء في جںوب ب د الرافدين )ںفر وكيش( أو في اعالي الفرات مںها )تل اسود وماري( .ان المرافق
ا بنية التي تحيط بالمباںي الرئيسي في مستوطںة جوخة تؤكد على ان هذه المستوطںة كاںت محطة تجارية للقوافل
القادمة من جںوب ب د الرافدين الى الغرب وبالعكس و سيما ان هذه المستوطںة تقع في مںتصف الطريق بين
سبار وتل اسود ] .[٦٠كما ويعزز موقعها وقوعها على ںهر الفرات الذي يمثل اساس الطريق الںهري والبري وبالتالي
اصبحت محطة ںهرية وبرية للقوافل .كما كشف التںقيبات ا ثارية على ضخامة المباںي في مستوطںة جوخة
الى اںه كاںت المحطة التجارية ا ولى من جهة الغرب على ںهر الفرات وقد تعرضت ابںيتها الى التدمير والحرق
و سيما في الطبقة الثالثة  ,لذا يؤكد ا ستاذ )اںدري بارو  (Andera Paruان الحريق الذي التهم معبد عشتار
في ماري يعود الى ںفس الفترة التي تعرضت لها ابنية جوخة الى الحريق وتعود هذه المرحلة الى حكم الملك
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السومري اياںاتم حاكم لكش الذي ذكر في حولياته اںه قاده حملة على غرب ب د الرافدين خضاع المںطقة
لسلطة السياسية ] .[٦١لذلك اصبح من الصعب التعرف على تفاصيل هذه المستوطںة او المركز التجاري  ,كما
ان استمرار الصراع السياسي والعسكري بين دوي ت المدن السومرية بسبب ا ستحواذ على المراكز التجارية
والمدن المسيطرة على قںوات الري جعل المںطقة في حالة عدم ا ستقرار الدائم.
الفخار المكتشف في مستوطںة جوخة اغلبه يعود الى عصر الس ت الثالثة عدا بعضها يعود الى عصر
الس ن ا ول  ,وهو يشابه الفخار المںتشر في المواقع ا خرى من ب د الرافدين ] , [٦٢وهذا ما يعزز فرضيتںا بان
المستوطںة نشأت على خط طرق المواص ت الرابط بين جںوب ب د الرافدين واعالي الفرات.
كما تطابقت ا ختام ا سطواںية المكتشفة في المستوطںة جوخة  ,وكان عددها ) (٩تسعة اختام وطبعة ختم
واحد  ,مع ا ختام المكتشفة في مںاطق جںوب وغرب ب د الرافدين ] , [٦٣اذا ان معظمها يحمل ںفس الطبعة
وهذا دليل اخر على ان المستوطںة كاںت محطة تجارية تقع على طرق المواص ت .اضافة الى المشاهد الفںية
المںحوتة على ا واںي الںذرية المكتشفة فبعظها يحمل مشاهد لمجلس ادارة المديںة وا خر يوضح اںواع الحيواںات
المستخدمة في الںقل و سيما )ا خدير( وا خر يحمل مشهد الںقل الںهري وعبر القںوات وهذه المشاهد تؤكد
على الدور التجاري الذي كان يمارسه سكان المںطقة ].[٦٤
يبدو ان مستوطںة جوخة مارست دورها التجاري بشكل مںتظم من خ ل موقعها على طرق التجارة البرية
والںهرية ولكن تعكس اثار المستوطںة تعرضها الى الدمار والحرق و سيما في الطبقة الثالثة وان هذا الدمار يعود
الى عهد الملك السومري اياںاتم ملك لكش ,لذلك لم نسمع عںها اي اخبار في المصادر الكتابة المسمارية اذا
ربما تم استحداث مديںة اخرى قريبة مںها لغرض تأدية دورها وكاںت هذه المديںة رابيقوم  ,وهكذا امر حدث
عںدما قام الملك )خا -مو ــ را ــبي  ١٧٥٠-١٧٩٢ - HA-MU-RA-BIق.م( ملك بابل بحرق مديںة ماري سںة
) ١٧٥٧ق.م( واستحدث ابںه المدعو )سمسو -ايلوںا ) (Samsu- Ilunaمديںة خرادا ) [٦٥] (Hradaلتأدي
دورها التجاري على ںهر الفرات.
ً
ثالثا -مديںة رابيقوم ) (Rapiqumفي ضوء المصادر الكتابية.
كثير من المدن القديمة التي جاء ذكرها بالمصادر الكتابية المسمارية وكان لها دور سياسي وحضاري في
تاريخ الشعوب القديمة لم يتمكن الباحثين من تحديد مواقعها و سباب كثير مںها البںاء التراكمي في ںفس الموقع
او تعرضها الى ا ںجراف ,و سيما على المدن الواقعة على ضفتي الںهر  ,او تعرضها للحرق والںهب والسبب ومن
اهم هذه المدن مديںة اكد عاصمة الدولة ا كدية ) ٢٠٠٦ -٢٣٧١ق.م( وسط ب د الرافدين اضافه الى مدن اخرى
ومںها مديںة رابيقوم التي اشتهرت في بداية ا لف الثاںي قبل المي د وساهمت من خ ل موقها ا ستراتيجي  ,بين
دائرة عرض ) ٤٣.١٨درجة( وخطوط الطول ) ٣٣.٢٦درجة(  ,في ادارة الطرق التجارية )البرية والںهرية(  ,كمحطة
تجارية من جهة غرب ب د الرافدين مع الطريق الرابط بين سورية وب د ا ںاضول وصو الى البحر المتوسط
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)بحر امورو( ] [٦٦وكمركز مديںة يسيطر على القںوات ا روائية وهذا ما نستشفه في تقرير المبعوثين الذين
بعثهم ملك مملكة ايسن المدعو)ريم ــ سين  (Rim-Sinالى مملكة اشںوںا ) (Ashnunaيدعو فيا الملك بإعطاء
حقي ا راضي الزراعية التابعة لمملكة اسن كمية من المياه الكافية رواء مزروعاتهم ويںاشده باله )اد-كال( وهو
أله مديںة رابيقوم  ,اذ يذكر الںص " ....مرتين )جهز( لديهم )المبعوثين( ذهبوا وعادوا  ,أذ )فقط( سيدںا ںاشد
بـ)مكتوب( الى ا له )أد-كال  (ID-GALفي رابيقوم  ,هم ما كاںوا ليحجبوا الماء عںا  ,لقد احتجزںا طوال الوقت
 ,ولم يمںحںا حقوقںا المائية  ,لكن سيدںا كتب لںا ان ںغادر  ,اعطوںا تعليماتكم ..اںںا قد ںغادر[٦٧] "...
اختلف الباحثون في تحديد موقع المديںة فمںهم من يطابقها مع موقع الفلوجة الحالية ومںهم من يجدها تقع
بين الفلوجة ومديںة الحباںية والبعض بين الفلوجة والرمادي متمثلة بخربة الرحاية ] [٦٨رغم اخت ف ا راء فأںںا
ںجد ان مديںة رابيقوم هي توارث لموقع مستوطںة تل جوخة الذي برز مںذ عصر فجر الس ت وتعرضه الى
التدمير والحرق على يد الملك السومري اياںاتم ملك لكش  ,اذ سعت الموجه الثاںية من ا قوام المهاجرة من
ا موريين ببںاء المديںة وا ستقرار فيها ,أذ استقرت القبائل ا موريه )السوتو( بنسبة كبيرة في هذه المديںة وما
حولها وهذا ما يؤكده الںص الكتابي العائد الى حكم ملك ماري زيمري ــ ليم من احد موظفيه يذكر..." :العديد
من المجںدين اجلبهم من مديںة رابيقوم  ,ولم يلتحقوا  ,وسأجلب لسيدي الوثائق التي سجلت فيها اعتقالهم واسماء
شيوخهم  ,واحصر )معدات قتالهم( امام شيوخهم , [٦٩] "..كما ويؤكد ںص اخر من مدن اعالي الفرات )تل
براك( ,ان السوتو قد استقروا في مديںة رابيقوم  ,فيذكر اسماء مجموعه من المسافرين ومن بيںهم " ...أمرأه سوتية
من مديںة رابيقوم " ] .[٧٠ولمركزها ا ستراتيجية اخذت تمارس دورها السياسي والحضاري وهذا ما يتبين من
المصادر الكتابية المسمارية  ,اذ يشير احد الںصوص الكتابية ا شورية العائد الى الملك ا شوري )شمشي ادد
 (šamši-adad Iاشار الى "الشحںة المحملة على المراكب وتم حجزها في مديںة رابيقوم وتأخرها مںذ السںة
الماضي" ][٧١
يبدو من الںص ان مديںة رابيقوم مارست دورها كمحطة تجارية تقع على ںهر الفرات و سباب غير معروفة
حجزت المراكب التابعة للملك ا شوري والقادمة من مديںة ماري )تل الحريري( .ودخلت مديںة رابيقوم في
دائرة الصراع السياسي والعسكري على المںطقة وهذا ما يتبين من الںصوص الكتابية العائدة لممالك ا لف الثاںي
قبل المي د )بابل وماري واشور واشںوںا(  ,أذ يشير احد الںصوص الكتابية المسمارية العائد الى مملكة اشنںوںا
ومن احد حكام المدن التابعة لها والمدعو )سين -ابوشو  (Sin-abušuحكم مديںة )زارالولو  , Zaraluluتل
الضباعي الحالي(  ,اںه ارسل ابنته زوجة لحاكم مديںة رابيقوم بحدود سںة ) ١٨٦٠ق.م( ,وارخ ذلك الحدث بسني
َ
حكمة  ,اذا جاء بالصيغة ا تية " السںة التي اعطى بها الحاكم سين ــ أبوشو ابنتة زوجة لملك رابيقوم " ].[٧٢
نستقرأ من الںص حرص ملوك اشںوںا على توطيد الع قات السياسية وا جتماعية مع مديںة رابيقوم والمحاولة من
كسب ودها وهذا ما يعكس مكاںة المديںة السياسية في المںطقة ولكن الصراع العسكري والسياسي للسيطرة على
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هذا المديںة برز بين مملكتي اشور واشنںوںا  ,اذ ںجد ان مملكة اشنںوںا حرصت بعدد طرق سياسيه و وعسكرية
من كسب و ء حكام رابيقوم وهذا ما نستشفه من الںص الكتابي العائد للملك )ابق-ادد الثاںي

Ipiq-adad II

 ١٨١٣-١٨٥٠ق .م(  ",السںة التي استولى فيها ابق -ادد الثاںي على رابيقوم " ][٧٣
يوضح الںص بان ملك اشنںوںا اخضاع المديںة تحت سلطته العسكرية المباشرة والهدف ا ساسي للسيطرة
على الطرق التجارية بين وسط وجںوب ب د الرافدين وب د سورية وا ںاضول وصو الى البحر المتوسط.
يبدو من ا حداث السياسية ان ملك رابيقوم تلقى دعم عسكري من ملك اشور وبالتالي تمكن من التخلص
من سيطرت الملك )ابق ــادد الثاںي( وما يؤكد ذلك ما قام ملك اشنںوںا المدعو )ںرام -سين

Naram-sin

 ١٨٠٣-١٨١٢ق.م( الذي خلف الملك ابق ــ أدد الثاںي بتجريد حملة عسكرية على مديںة رابيقوم واخضعها الى
Dannum-tahaz
سلطته العسكرية المباشر وهذا حسب ادعائه ] .[٧٤ولكن ںجد ان اخية المدعو )داںوم -تخاز
⋅

 ١٧٧٩- ١٨٠٢ق.م( الذي تولى الحكم من بعده هو ا خر جرد حملة عسكرية على مديںة رابيقوم لغرض اخضاعها
لسلطته العسكرية المباشرة ولكںه فشل في ذلك ] [٧٥ويعزي فشلة بسبب الدعم العسكري الذي قدمته مملكة
اشور الى مديںة رابيقوم ولكن لم يقف ا مر على هذه ا حداث  ,اذا تشير المصادر الكتابية المسمارية الى
ان الملك )دادوشا  ١٧٨٦ -١٧٧٩ Dadušaق.م( الذي تولى الحكم في مملكة اشنںوںا تمكن من اخضع مديںة
رابيقوم الى سلطته العسكرية بقوة الس ح وسعى الى تقوية الع قات بين المملكتين بتزويج ابنته من ملك رابيقوم
وقد ارخ سني حكمة بهذا الحدث  ,اذ يذكر" :السںة التي زوج فيها ملك اشنںوںا دادوشا ابنتة لحاكم رابيقوم "
] .[٧٦وعلى الرغم من محاولة ملك اشںوںا توطيد الع قات مع مملكة رابيقوم ولكن خرجت ا خيرة عن السلطة
السياسية والعسكرية لمديںة اشںوںا واعلن استق له وذلك بمساعدة مملكة اشور ولكن هذه المرة تعكس لںا
ا حداث السياسية طبيعة ا ںتقام التي مارسها ملك اشںوںا والمدعو )ابال.بيل الثاںي  (Ibal.pi.el IIالذي تولى
السلطة بعد ابيه  ,اذ جرد حملة عسكرية على مديںة رابيقوم واخضعها بقوة السيف ودمرها وحرقها واستباحها
وارخ احد سني حكمة بهذا الحدث  ,اذ يذكر " السںة التي دمرت فيها مديںة رابيقوم " ] .[٧٧وكان هذا العمل
ا ںتقامي بسبب الصراع السياسي والعسكري بين مملكة اشںوںا ومملكة اشور واصبحت مملكة رابيقوم الساحة
العسكري لهذا الصراع بسبب موقعها ا ستراتيجي ومحاولة الطرفيين السيطرة عليها لضمن اهدافهم ا قتصادية.
رغم الصراع السياسي بين مملكة اشںوںا ومملكة اشور ولكن في الںهاية تمكن ملك بابل المدعو )خا .مو .رابي
 ١٧٥٠-١٧٩٢ HA.MU.RA.BIق.م( من اخضاع المںطقة تحت سلطته السياسية والعسكرية واصبح مديںة رابيقوم
̆
ً
من المدن التابعة للمملكة بابل وقد حرص الملك البابلي خامورابي من اعادة تںظيمها هميته التجارية او
وسيطرتها على القںوات ا روائية ثاںية وارخ سني حكمة الحادي عشرة بهذا الحدث " السںة التي استولى فيها
خامورابي على رابيقوم" ].[٧٨
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يبدو من ا حداث السياسية والعسكرية اهمية مديںة رابيقوم في ا لف الثاںي قبل المي د اذ اںعكس موقعها
ا ستراتيجي على ضفة الںهر اليمںى والذي يبدو اںها توارثه موقع مستوطںة جوخة في ا لف الثالث قبل المي د
الذي تعرض هو ا خر الى الحرق والدمار بسبب الصراع السياسي والعسكري بين بين الدوي ت السومرية  ,ان
موقع المديںة التجاري وسيطرته على طرق التجارة من جهة وعلى القںوات ا روائية من جهة اخرى أعطتها اهمية
أكبر ,أذ استمر ذكر مديںة رابيقرم في الںصوص الكتابية المسمارية ا شورية  ,أذ يذكر الملك ا شوري )أدد-
ںيراري ا ول  ١٢٧٥- ١٣٠٧ Add-Nirari Iق.م( في حولياته ان حدود مملكتة تبدأ من " ..مديںة لبدي

Lbdi

ومديںة رابقيو  Rbiquالى أيلوخارد  .[٧٩] " Iluhardاي مديںة رابيقوم ابان هذه المرحلة كاںت تحت السيطرة
⋅

ا شورية وهي ابعد ںقط من جںوب اعالي الفرات واول محطة تجارية على ںهر الفرات اي شكلت عقدت
المواص ت بين جںوب وغرب ب د الرافدين .ثم يذكر الملك ا شوري )توكولتي ںںورتا ا

ول Tukulati-Nnurta

 ١٢٠٨-١٢٤٤ Iق.م( ان سبب ازدهار الب د تمكںه من تأمين الطرق والمحطات التجارية على طول ںهر الفرات  ,اذ
بدأ بحملته العسكري على طول ںهر الفرات وابتدأ من مديںة رابيقوم حتى توتول )هيت الحالية( وعںه  ,وادعى
اںه سيطر على ) (٣٠مديںة كاںت قد سيطرت عليها ا خ مو )ا راميون( ,ثم يذكر الملك ا شوري )تج تبليزر
ا ول  ١٠٧٧ - ١١١٥ Tiqlat-pileseer Iق.م( في حولياته الملكية  .." ,حاربت اقوام ا خ مو )ا راميين( ثماںية
وعشرون مرة  ,عبرت ںهر الفرات مرتين في السںة الواحدة ودحرتهم من بالميرا )تدمر( الى أںات في اقليم سوخو
حتى مديںة رابيقو التي تقع عںد حدود ب د كاردںياش )ب د بابل( وجلب ممتلكاتهم الى ب د اشور" ] [٨٠استمر
الملوك ا شوريين في الضغط على المںطقة والسبب في ذلك الںجاحات التي قام بها ا راميين في تغير ديموغرافية
المںطقة الى صالحهم على حساب سكان المںطقة ا صليين واخذوا يعلںون التمرد ضد السلطة ا شورية في
المںطقة وبالتالي اضطر الملوك ا شوريين بتوجيه حم ت عسكرية مباشرة في المںطقة وذهبوا الى تسيير حم ت
عسكرية استعراضية في حالة ا ستقرار والهدف هو تأمين الطريق التجاري والمدن والمحطات المںتشرة على
طول الطريق وهذا ما نستشفه في حملة الملك ا شوري )توكولتي ںںورتا الثاںي ٨٨٤ -٨٩٠ Tukulti-Nniurta II
ق.م( ] .[٨١في حملته العسكرية ا ستعراضية التي بدأ بها من مديںة اشور وںزل الى مديںة سببار )ابو حبة(
ومںها اںطلق الى مںاطق اعالي الفرات  ,اذ عسكر في مديںة رابيقوم ومںها الى داياشتي )تل اسود( واستمر بحملته
على طول ںهر الفرات وبعد هذه الحملة اصبحت الحوليات الملكية تذكر المںطقة باسم اقليم

باسم المدن

اذا تكرر ذكر اقليم سوخي وحكامها المحليين الذين كاںوا يديںون الو ء للسلطة ا شورية تارة ويعلںون التمرد تارة
اخرى حتى ںهاية الدولة ا شورية سںة ) ٦١٢ق.م( ثم ذكرها الملك البابلي)ںابو -اب  -اوصر( عںدما اعلن التمرد
علية من قبل مدن اقليم سوخي ومر بها مع جيشة خماد التمرد في مركز اقليم سوخي أںات )عںة الحالية( وبعد
عام ) ٦٢٦ق.م( اصبح اقليم سوخو وجميع مدںه تابع للسلطة السياسية في بابل ].[٨٢
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يبدو على ما تقدم ان المستوطںات والمدن التي نشأت على طول الطريق التجاري )البري والںهري( مارست
دورها السياسي والحضاري في المںطقة وكان لمركزها ا ستراتيجي دور كبير في دخولها ساحة الصراع السياسي
وتعرضها الى الحرق والتدمير وربما كان سبب بعدم تحديد مراكزها بالضبط الى يومںا هذا كما ان اقوام المںطقة
ام السلطة السياسية سعت الى اقامت مدن اخرى تتوارث موقع المدن القديمة وبالتالي ظهرت مدن في المںطقة
بعد تدمير ا خرى مںها مديںة خرادا التي ممارسة الدور التجاري الذي كاںت مديںة ماري تمارسه ولعقود زمںية
طويلة وهذا ما يںطبق على مستوطںة جوخة التي تعرضت الى الحرق على يد الملك السومري اياںاتم في ںهاية
ا لف الثالث وبرزت مديںة اخرى في الںصوص الكتابية في بداية ا لف الثاںي وهي مديںة رابيقوم التي ادت
ںفس الدور التجارية وا قتصادي )الزراعية( في السيطرة على قںوات الري في المںطقة التي بدأت بها مستوطںة
جوخة والى ںهاية السلطة البابلية سںة ) ٥٣٩ق.م(  ,اذ لم ترد اي اشارة على ںهاية المديںة ولكن برزت مديںة في
العصر البابلي الحديث ) ٥٣٩-٦٢٧ق.م( ولكن هذه المرة على الضفة اليسرى لںهر الفرات عرفت باسم مسكن
ام مشكن ) .[٨٣] (Maskan / Maškanولم تسعفںا المصادر الكتابية المسمارية و المخلفات ا ثارية على
نشاط المديںة والسبب البںاء التراكمي فوق الموقع الذي يمثل موقع اثار مديںة ا ںبار )العباسية(  ,ولكن عںد
الوقوف على ا سم البابلي للمديںة ںجد يعںي )موقع البيدر)ارض الحصاد( و المسكن و مستوطںة زراعية وموقع
ا غ ل( اذ يبدو من التسمية ان المديںة كاںت مديںة زراعية وفي الوقت ںفسة مركز لتجميع الغ ل الزراعية
و نستبعد ذلك  ,اذا ان موقعها ا ستراتيجي على ںهر الفرات من جهة وتوسطها القرى الزراعية وسيطرتها على
القںوات ا روائية من جهة اخرى اعطى لها هذه ا همية ا قتصادية.

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ.
ً
فض عن ما تقدم من عرض الشواهد ا ثارية والمصادر الكتابية المسمارية لمراحل تطور المستوطںات والمدن
وتوارث كل واحده مںها للدور التي مارسته  ,ںجد ان المںطقة كاںت مںذ العصور المبكرة مركز ستقطاب ا نسان
و سما في مںاطق وادي حوران التي تعود الى العصور الحجرية القديمة .كما اںها ضمت بداية المستوطںات
السومرية العائدة ل لف الرابع قبل المي د و سيما عصر فجر الس ت ومتمثلة بمستوطںة )تل جوخة( ,ثم برزت
اهمية المںطقة بمركز مديںة رابيقوم في ا لف الثاںي قبل المي د والتي توارثت موقع مستوطںة تل جوخة واعطى
مركزها ا ستراتيجي بالسيطرة على الطرق التجارية )البرية والںهرية( في غرب ب د الرافدين اهمية تجارية كما
اكسبها موقعها الجغرافية من السيطرة على القںوات ا روائية اهمية زراعية وبالتالي كان لموقها ا ستراتيجي اثر
سلبي من الںاحية السياسية والعسكرية في المںطقة اذا اصبحت المںطقة مسرح الصراع السياسي والعسكري
خ ل المراحل الزمںية المختلفة .كما شهدت المںطقة تغيرات ديموغرافية خ ل المراحل الزمںية المختلفة مںها
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كاںت مراكز للمستوطںات السومرية ثم بسبب هجرة ا قوام الجزيرية اصبحت مركز للمدن ا كدية ثم بعد ذلك
مركز ل قوام ا مورية ثم شهدت ںهاية ا لف الثاںي هجرت ا قوام ا رامية واصبحت المںطقة تعج بهم واصبحت
تذكر في المصادر الكتابية باسمهم بل اخذوا يشكلون النسبة ا كبر بين السكان  ,ان هذا ا خت ف الحضاري
والتبدل الديموغرافي اںتج عںه مراكز حضارية كان لها دور كبير في حضارة ب د الرافدين وفي الںهاية كاںت هذه
المستوطںات والمدن ارث لمدن حديثة و سما موقع الفلوجة الحالي الذي يبقى غامض بسبب البںاء التراكمي
في المديںة الذي لم تمسه معاول المںقبين بل كاںت هںاك محاو ت بسيطة وخجولة في مركز المديںة ) ,مقبرة
المعاضيد و مںطقة الجغيفي( .اثبتت التحريات والمسح ا ثاري ان المںطقة كاںت مراكز حضارية قديمة و
يستطيع التںقيب فيها بسبب التوسع العمراںي فيها  ,علما هںاك الكثير من المواقع الحضارية حول المديںة تم
مسحها من قبل دائرة ا ثار العراقية وتم تثبيت مكاںها وتسجيلها في السج ت الرسمية ولكن معظمها تعرض اليوم
الى ا زالة بسبب التوسع العمراںي او التجاوز الزراعي او انشاء المعامل الصںاعية وبالتالي كاںت هذه ا عمال
الغير مدروسة سبب ضياع تاريخ المديںة القديم.

ﺧﺎرﻃﺔ رﻗﻢ )(١

http://www.ijrssh.com/sumitpaper.php
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][١٥

Edzard.D.D, Farber.. G. , R.G.T.C ,Band 2 (1974) p 175.

] [١٦المحمدي .زياد عويد سويدان٢٠١٢,م .من رسائل ماري  ,البدو واشباه البدو )ا موريون( في بداية ا لف الثاںي قبل المي د,
مجلة جامعة ا ںبار للعلوم ا نساںية ,ع .٣ص ص .٢٤٧-٢٤٥
][١٧

مزيد من التفاصيل يںظرKupper.J.R., Les nomads en Mesopotamie au tempsdes rois de Mari (PARIS,1957). :

] [١٨المحمدي  ,من رسائل ماري البدو ,...ص .٢٤٧
] [١٩زودن .فون ,ترجمة :فاروق اسماعيل٢٠٠٣.م .مدخل الى حضارات الشرق القديم .دار المدى للثقافة والنشر  ,دمشق .ص .٨٧
] [٢٠زودن  ,مدخل الى حضارات الشر القديم  ,ص .٨٨
[21] Durand.J.M,Charpin., Fils de sim'al ,RA 80 , 1986 , PP145-146.
[22] The Assyrian Dictionary of the Oriental Institue of the University of Chicago.(CAD) , Vol 15,S,P343
[23] CAD,G,(1956) PP10-11.
[24] CAD,K,(1971)P 601
[25] CAD, A2(1968) , P77
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] [٢٦دالي  ,ستيفاںي  ,تر :كاظم سعد الدين٢٠٠٨ .م.ماري وكاراںا )مدينتان بابليتان قديمتان( بيت الحكمة  ,بغداد ص.٢٢٠
] [٢٧المحمدي  ,من رسائل ماري البدو واشاه البدو  ,ص .٢٤٨
] [٢٨دالي  ,ماري وكاراںا ,ص .٢٢١
] [٢٩المحمدي  ,من رسائل ماري البدو واشاه البدو  ,ص .٢٤٨
] [٣٠دالي ,ماري وكاراںا  ,ص .٢٢٦
[31] Kupper., Les nomades ……p 58.

] [٣٢وثيقة التأسيس والتي تعود الى ملك ماري المدعو )ياخدون ــ ليم  ١٧٩٤-١٨١٠ Yakhdun-limق.م( المزيد من التفاصيل يںظر:
زياد عويد سويدان المحمدي  ,التطورات السياسية وا قتصادية في اعالي الفرات  ٦١٢ -٢٠٠٠ق.م )عمان  ,دار دجلة للنشر
والتوزيع ٢٠١٥ ,م( ص ص .١٣٦-١٣٥
[33] Archivies Royales de MARI, IV,6.
[34] Kupper., Les nomades ……p 58.
[35] Durand. 2004, Peuplement et societies a L'epougue amorrite.Les clans. ben Sim'alites , Amurru 3 ,Paris,
, pp149-150.
[36] Durand(ed).1992. Florilegium marianum. Recueil d'etudes en I'honneur de Michel Eleury , Memoinice
de NABU1,Paris ,pp138-143.

] [٣٧المحمدي ,من رسائل ماري  ,ص .٢٥٠
[38] Durand., Peuplement ….p 148.

] [٣٩المحمدي ,من رسائل ماري  ,ص.٢٥٠
[40] Durand., Peuplement …pp 130-131.
[41] Durand., Unite et diversites , CRRI38 , Paris , 1992 , pp115-116.

] [٤٢المحمدي ,من رسائل ماري  ,ص.٢٥٠
[43] Dueand.,Peuplements..p 136.
[44] Durand., Peuplements …p 140.
[45] Durand., Peuplements....p 156..

] [٤٦المحمدي ,من رسائل ماري  ,ص.٢٥١
[47] Durand. J.M.1998 , Les documents epistolaires du palais de Mari , Tomell , LAPO , 17 , Paris ,p507
[48] Kupper., Les nomads ….p 30.
[49] Dossin.G.1950. Archivis Royales de MARI , VOL 1 (correspondence de Shamshi - Addu,Paris ,p43.
[50] Dossin.,ARM,11,No67,p 117-119
[51] 506... Durand., Les documents

] [٥٢المحمدي  ,من رسائل ماري  ,ص .٢٥٣
[53] Durand., Les documents epistolaires… P507 53- Durand., Les documents epistolaires… P 508

] [٥٤الجبوري.ص ح سلمان رميض١٩٨٨ .م ,ںتائج تںقيبات تل جوخه  ,دراسة مقارںة مع مواقع اخرى من ا لف الثالث قبل المي د
 ,رسالة ماجستير غير منشورة  ,كلية ا داب  ,قسم ا ثار  ,بغداد ,ص  .٩اذا ورد خطأ عن ص ح رميض في تحديد الموقع ,
يذكر ان الموقع يقع على الجهة اليسرى لںهر الفرات في حين ان الموقع يقع على الجهة اليمںى لںهر الفرات.
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] [٥٥الجبوري .ص ح سلمان رميض ١٩٨٠م  ,الںتائج ا ولية لتںقيبات تل جوخة في الفلوجة شباط-كاںون ا ول ١٩٨٠م .سومر ,
العراق .مج  ,٤٠ص.١١٢
] [٥٦ابن مںظور ١٩٥٥ ,م .لسان العرب  ,مج .٣بيروت  .,ص , .١٣ترد كلمة جوك او جوخ  çȕkفي اللغة التركية وتعںي الكثير.
] [٥٧الجبوري  ,ںتائج التںقيبات  ,ص .٢١
] [٥٨يتألف فريق العمل من )السيد ص ح سلمان رميض والسيد رياض عبد الرحمن وعبد الحميد عكار واسماعيل ابراهيم وصباح
مهدي واخرون(  ,الجبوري  ,الںتائج ا ولية لتںقيبات في الفلوجة  ,ص ص .١١٣-١١٢
] [٥٩تل اسود  ,يقع الى الشمال الغربي من مديںة الرمادي بمسافة )٢٥كم( يقع على الضفة الشرقية لںهر الفرات  ,اثبتت التحريات
ا ثارية لعام ١٩٥٠م اںه بقايا اثارية لمستوطںة سومرية تعود الى عصر فجر الس ت )مںتصف عصر فجر الس ت الثالث(
ويمثل التل اليوم بقايا معبد  ,يںظر باقر ,سفر  ,المرشد ....ص .٢٩
] [٦٠الجبوري ,ںتائج التںقيبات  ,ص.٢١
[61] Moon,J., The Distribution of Upright handled jars and (stemmed Dishes in Early Dynastic period
(Iraq,Vol.44,1982) P66.

] [٦٢البصمجي ,فرج  ,الفخار ١٩٤٨ ,م .سومر .مجلد  .٤العراق  ,ص ص.٢٧-٢٦
] [٦٣البصمجي ,فرج١٩٤٨ .م .ا ختام ا سطواںية سومر مجلد  .٤العراق ,ص ١٥٩
] [٦٤مورتكات .اںطوان  ,ترجمة :عيسى سليمان وسليم طه .١٩٧٥.الفن في العراق القديم  ,ص

Frankfort. H., The Art and ،٨٨

Architecture of a ancient Orient (1954) p 33.

] [٦٥خربة الدينية ,ومزيد من التفاصيل عن هذه المديںة :يںظر كبنسيكي .كريستين  ,لي كوںت .اوليفية , ,تر :مؤيد عباس عبد
الحسن١٩٨٦ .م .قلعة على ضفاف ںهر الفرات في المںطقة المتاخمة لحدود بابل واشور .سومر ,العراق .ص ص ٢٩٨-٢٩١
] [٦٦الجبوري ,ص ح سلمان رميض٢٠٠٤-٢٠٠٣ .م  ,رابيقوم مديںة بابلية في ا لف الثاںي ق .م  ,اهميتها ــ موقعها  ,سومر  ,مجلد .٥٢
العراق .ج-١ج , ٢ص ص .٤٥٦-٤٥٣وعن موقعها يںظر خارطة رقم ).(١
[67] Rowten. M.B.1967.,Watercourses and water rights in official correspond- ence from Lars and Isin , JSC
,Vol21, p 269.
[68] Ramaigdh.S.S.2004., A Babylonian city of the second Millennium B.C, In Baghdad Mitteilungen (BaM),
35, (Berlin,) pp19-25.
[69] CAD.R.pp229-230
[70] Gadd.C.J.1940. Tablets from chagar Bazar and Tall Brak (1937-1938) , (Iraq,) p.43.
[71] CAD, K,P 100 ; CAD.N1.P 49
[72] CAD.N1. P 49
[73] Sigrist.M & Peter.D., Mesopotamian Year Names (Brlin,2001).p49
[74] Simnons,S., Early old Babylon tablets from Harmal and Elsewhere, JCS(1959)PP11-12.
[75] Simnons,S., JCS (1959)PP11-12.
[76] sigrist.M &peter.D., Mesopotamian Year Names, p53
[77] Sigrit.M &Peter.D., Mesopotamian Year Names, P 55.
[78] Pritchard, J.B.1969. Ancient Near Eastern texts Relating to the old Tistament, 3𝑟𝑑 .,ed., New
Jersy.EANET), P270
[79] Smith. S.1923 , Early History of a Syria to 1000 B.C. London. p272.
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[80] Russell., The historical Geography of Euphrates and Habur according to the middle and New Assyrian
sours. pp 71-72

] [٨١زياد عويد  ,ا مكںة والبقاع في الحم ت العسكرية ا شورية للمںاطق الفراتية في غرب العراق  ,مجلة جامعة ا ںبار للعلوم
ا نساںية  ,مج,٤ع٢٠٠٩)٢م(ص ص .٢٦٧-٢٥٥
] [٨٢مزيد من التفاصيل يںظر بي فيسكي.ف.أ , ..ترجمة :رؤوف موسى جعفر الكاظمي٢٠٠٨ .م .دار المأمون  ,بغداد
] [٨٣الجبوري  ,علي ياسين الجبوري ٢٠٠٩,م  ,قاموس اللغة ا
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كدية  ,ط , ١للشقافة والنشر .ابوظبي ,ص CAD.R,P229 , ٣٣٥

DOI 10.18502/kss.v4i8.7178

