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Abstract
Fallujah is an Iraqi town with a long history, located on the eastern bank of Euphrates. It
is a part of the historical city of Anbar whose ruins lie 5km north-west of the modern-day
Fallujah. This area had a strategic importance in Mesopotamia, because of its position
on the overland and river trade routes. It represented the vital artery of the Babylon and
Corresponding Author:
Prof.Dr. Ahmed Hussain Ahmed

Assyria empires, offering access to Syria and the Mediterranean coasts. The city was in
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fact the site of a conflict between the Babylonians and Assyrians. This paper focuses
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on the history of the region.
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Located within a region called Sokhy or Sokho, which is extends from al Qaim district
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(Khandano) in the west-north to the town of Fallujah in the east-south. The name of
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Fallujah is mentioned as Pallukat in the texts of the modern Babylonian and Assyrian
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ages. It is derived from the Akkadian term Palagu which means ‘the little river’ in the
Semitic languages. These appellations correspond with Fallujah’s position on the left
bank of Euphrates.

اﻟﻤﻠﺨﺺ
 وهي جزء من محافظة ا ںبار، تقع على الضفة الشرقية لںهر الفرات،الفلوجة مديںة عراقية لها جذور تأريخية
. كم( شمال غرب قضاء الفلوجة الحالي٥)  التي تقع أط لها اليوم على بعد،التأريخية
 وذلك لموقعها المميز على طرق التجارة العالمية،لقد كان لهذه المںطقة أهمية استراتيجية في تأريخ ب د الرافدين
ُ ﱠ
 كما إںها ت ّعد الشريان الحيوي لب د بابل. وطرق القوافل مںذ عصور موغلة في القدم،البرية وطرق الم حة الںهرية
ً
ﱠ
 إن هذه المںطقة موضوع. وشهدت صراعا بين البابليين وا شوريين،وآشور إلى سورية وسواحل البحر المتوسط
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 وهو إقليم واسع وكبير يمتد من قضاء القائم،(البحث تقع ضمن إقليم يطلق عليه إقليم )سوخي( أو )سوخو
 وقد ورد اسم الفلوجة بصيغة.)خںداںو( في الشمال الغربي وحتى مديںة )رابيقو( الفلوجة في الجںوب الشرقي
 وهي مشتقة من المصدر ا كدي )بلكو،( في ںصوص العصر البابلي وا شوري الحديثينPallukat )بلوكت
 وهذه التسميات. وهي إشارة إلى ںهر الملك، الںهر الصغير في سائر اللغات السامية: أو، الفلج: أي،(Palagu
.تتطابق مع قضاء الفلوجة على الضفة اليسرى لںهر الفرات
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اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :ا ںبار ،سوخي ،الفلوجة ،المصادر ال سيكية ،الںصوص المسمارية،

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
الفلوجة مديںة عراقية لها جذور تأريخية ،تقع على الضفة الشرقية لںهر الفرات ،وهي جزء من محافظة ا ںبار
التأريخية ،التي تقع أط لها اليوم على بعد ) ٥كم( شمال غرب قضاء الفلوجة الحالي.
لقد كان لهذه المںطقة أهمية استراتيجية في تأريخ ب د الرافدين ،وذلك لموقعها المميز على طرق التجارة
ﱠ ُ
العالمية البرية وطرق الم حة الںهرية ،وطرق القوافل مںذ عصور موغلة في القدم .كما إںها ت ّعد الشريان الحيوي
ً
ً
لب د بابل وآشور إلى سورية وسواحل البحر المتوسط ،وشهدت صراعا بين البابليين وا شوريين .فض عن ذلك
فلها أهمية اقتصادية وذلك حتوائها على ثروات طبيعية في بعض مںاطقها التي لها مساس بالحياة اليومية لسكان
ﱠ
ب د الرافدين ،كما إن خصوبة التربة ووفرة المياه أدى إلى زيادة ا هتمام بها من قبل حكام وملوك ذلك الوقت.
ﱠ
إن الںصوص التأريخية التي جاءت بها المصادر العربية ا س مية قد أعادت تأريخ هذه المںطقة إلى العصر
البابلي الحديث ) ٥٣٩ -٦٢٦ق.م( ،وبالتحديد إلى زمن الملك البابلي )ںبوخذ ںصر ٥٦٢ -٦٠٥ :ق.م( ،وبعد ظهور
ً
ﱠ
علم ا ثار والمكتشفات ا ثارية التي فتحت آفاقا جديدة وحقائق تأريخية مهمة ،وذلك ن التںقيبات ا ثارية
في المںطقة الغربية من العراق قد كشفت حضارة تعود إلى العصور الحجرية ،بدليل وجود ا دوات )الصواںية(
التي استخدمها إنسان ذلك العصر في بعض المواقع ا ثارية على ضفاف ںهر الفرات.
وقد كشفت التںقيبات بعض ا ثار التي تعود إلى عصر فجر الس ت ) ٢٣٧٠ -٢٨٠٠ق.م( وإلى عصر س لة
أور الثالثة ) ٢٠٠٤ -٢١١٤ق.م(.
ﱠ
إن هذه المںطقة موضوع البحث تقع ضمن إقليم يطلق عليه إقليم )سوخي ،أو سوخو( ،وهو إقليم واسع وكبير
يمتد من قضاء القائم )مديںة خںداںو( في الشمال الغربي وحتى مديںة )رابيقو( الفلوجة في الجںوب الشرقي.
وإن تسمية هذا ا قليم )سوخي( في اللغة ا كدية يعںي )الثورة ،الهيجان ،التمرد( وكان مركز هذا ا قليم مديںة
)عںه( .وقد اختلف الباحثون حول الموقع الدقيق لمديںة الفلوجة )رابيقو( وتعددت ا راء ،و ّ
لكن أغلبها يؤكد على
المںطقة المحددة بين مديںة الفلوجة ومديںة الرمادي ،وقد أكدت التںقيبات ا ثارية التي أجرتها البعثة الفرنسية
ﱠ
في ا عوام )١٩٨٤ -١٩٨١م( التي كشفت عن مواقع بعض المدن المهمة ومںها مديںة )رابيقو( والتي بينت أںها تقع
ﱠ
قرب مديںة الفلوجة الحالية ،وقد أكد بعض الباحثين بأن مديںة )رابيقو( هي مديںة الفلوجة ںفسها.
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وقد ورد اسم )الفلوجة( بصيغة )بلوكت (Pallukat :في ںصوص العصر البابلي وا شوري الحديثين ،وكذلك
مشتقة من المصدر ا كدي )بلكو (Palagu :أي :الفلج ،وتعںي الںهر الصغير في سائر اللغات السامية ،وهي
إشارة إلى )ںهر الملك( ،وعرفها ا راميون باسم بلوكتا )بلوكتا( وهي تتطابق مع قضاء الفلوجة على الضفة اليسرى
لںهر الفرات.
ً
وسيتںاول البحث فض عن الںصوص ا شورية والبابلية ما ذكره المؤرخون ال سيكيون من تسميات وآراء
تخص هذه المديںة مںهم )أمياںوس مارسيليںوس( و)بليںي( ،وغيرهم.

أوﻻ ً :اﻟﻔﻠﻮﺟﺔ ﻲﻓ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺴﻤﺎرﻳﺔ:
اﻟﻤﺼﺎدر اﻵﺷﻮرﻳﺔ:
ا شوريون من ا قوام الجزرية التي ںزحت من شبه الجزيرة العربية إلى مںاطق اله ل الخصيب المختلفة،
ُ
شأںهم في ذلك شأن ا قوام ا خرى )الكںعاںية ،وا رامية ،وا مورية( في ب د سورية ،وا قوام ا كدية ،والبابلية،
ْ
والكلداںية في العراق .وحضارتهم تنتمي إلى ا صل ںفسه الذي تنتمي إليه حضارات تلك ا قوام ،ف غرابة أن
ً
ﱠ
ںجد التشابه كبيرا بين المظاهر الحضارية المختلفة التي اںتشرت في هذه المںطقة من العالم ) .(١غير أن ا شوريين
زادوا في تعميق وتركيز هذا التشابه عن طريق ا تصال السلمي أو العسكري ).(٢
وتعد الفترة الممتدة من ظهور ا شوريين كقوة سياسية على مسرح ا حداث في الشرق ا دںى القديم في مطلع
ا لف الثاںي قبل المي د وحتى اںهيار كيان ا شوريين السياسي في مطلع القرن السابع قبل المي د من الفترات
المهمة والمزدحمة با حداث السياسية ).(٣
لقد امتازت سياسة الدولة ا شورية و سيما في عهودها ا خيرة بالفتوحات الكثيرة وا تصال المستمر مع
البلدان وا قاليم المجاورة.
ّ
كان إقليم )سوخي /سوخو (٤) (Sukhuمن ا قاليم التي سيطر عليها ا شوريون ،وإن تأريخ هذه المںطقة
في هذه المدة الزمںية قد زودتںا بها المصادر ا شورية من خ ل )الحوليات الملكية( التي خلدت إںجازاتهم
العسكرية والعمراںية ،و)المںحوتات الفںية( على جدران القصور والمعابد ،و)المس ت( ،و)الرسائل المتبادلة(
بين الملوك وحكام المقاطعات.
لقد كاںت مديںة ا ںبار تمثل الحدود الجںوبية لب د سوخي ،وهي حد فاصل بين البابليين وا شوريينً ،
وكثيرا
ما حدثت صدامات وحروب بين الدولتين اللتين تقاسمتا الںفوذ في ب د الرافدين ،وعرفت المںطقة التي تقع فيها
ً ً
مديںة ا ںبار في تأريخ ب د الرافدين موقعا أثريا مهما باسم )رابيقو() :رابيقوم( ) ،(٥وقد اختلف الباحثون حول
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الموقع الدقيق لمديںة )رابيقوم( بين ا ط ل التي تعرف اليوم بـ)الرحاية( على الضفة اليمںى لںهر الفرات وهي
ً
ﱠ
تبعد ما يقارب ) ١٨ -١٧كم( شرق مديںة الرمادي الحالية ،ومںهم من ذكر أںها تقع بين مديںة الفلوجة شرقا ومديںة
ً ﱠ ﱠ
الرمادي غربا ،إ أن التںقيبات ا ثارية الفرنسية في ا عوام )١٩٨٤ -١٩٨١م( في موقع )خربة الدينية( قرب )عںه(
وما عثر عليه من ںصوص وآثار قد كشفت عن مواقع بعض المدن المهمة مثل )خرادم( ،و)رابيقوم( التي بينت
ﱠ ﱠ
ﱠ
ً
ﱠ
أںها تقع قرب مديںة الفلوجة الحالية ) ،(٦فض عن ذلك فإن أحد الباحثين قد أكد بأن مديںة )رابيقوم( هي مديںة
الفلوجة ںفسها ).(٧
وقد ورد اسم هذه المديںة )رابيقوم(

)(٨

في كثير من ا حداث التي شهدتها الدولة ا شورية في عصورها

المختلفة )القديم ،والوسيط ،والحديث( ) (٩وسأذكر بعض الںصوص ا شورية التي ورد ذكر مديںة رابيقوم فيها،
ومن هذه الںصوص كتابات الملك ا شوري )أدد ںيراري ا ول( ١٢٧٥ -١٣٠٧) :ق.م( وهو من أهم ملوك العصر
ﱠ
ا شوري الوسيط ،إذ وصف مديںة رابيقوم بأںها من مواضع الثغور على حدود ا مبراطورية ا شورية ).(١٠
ﱠ
وقد ورد ںص آشوري للملك )تج تبليزر ا ول١٠٧٧ -١١١٤ :ق.م( )» :(١١إںه سيطر على مدن كوريكالزو ،سبار
شمش ،بابل ،أوبس ...مراكز المدن العظيمة ،وسلب مديںة لوبرو ...وحكم كل ا جزاء الواقعة في ب د سوخي
حتى مديںة رابيقوم« ).(١٢
ﱠ
كما يوجد ںص آخر للملك ا شوري تج تبليزر ا ول ما ںصه» :إںںي اجتزت ںهر الفرات  ٢٨مرة في أثر
تتبع )ا خ مو -ا راميين( من مديںة تدمر إلى مديںة رابيقوم في كاردويںاش )بابل( ..قد اںتصرت عليهم وأخذت
غںائمهم شور« ).(١٣
وقد وردت رابيقوم في ںص يعود للملك ا شوري )آشور -بيل -كا  ١٠٥٧ -١٠٧٤ :ق.م( بقوله» :بقوة ا له آشور
وأںو وأدد ا لهة العظام أسيادي قابلت ا راميين مرتين في السںة ،وسيطرت عليهم من مديںة عںه في ب د سوخي
وتدمر في ب د آمورو إلى رابيقو في كارديںاش وأخذت الجزية مںهم ورجعت إلى مديںة آشور« ).(١٤
ﱠ
ْ
ويمكن أن نستشف من الںصين السابقين لتج تبليزر ا ول وابںه )آشور-بيل-كا ( أن رابيقوم في تلك المدة
كاںت تقع في أراضي إقليم بابل ،وتمثل الحدود الفاصلة بين ںفوذ بابل وآشور.
ﱠ
وفي زمن )آشور ںاصر بال الثاںي  ٨٥٩ -٨٨٣ق.م( وردت بعض الںصوص المسمارية التي تذكر أن هذا الملك
ً
كان يفتخر بكوںه أصبح سيدا على جميع ب د )لقى( وب د )سوخي( التي فيها مديںة )ربيقي( ) (١٥ومما ورد في
هذا الںص:
»أںا آشور ںاصر بال )الثاںي( الملك العظيم ،الملك القوي ،ملك الكون ...الملك الذي أخضع عںد قدميه
ا راضي الممتدة من الضفة المقابلة لدجلة حتى جبل لبںان والبحر العظيم وب د قي كلها وب د سوخو بضمںها
مديںة رابيقوم.(١٦) «...
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ﱠ
ِم ﱠما تقدم يظهر بوضوح أن )رابيقوم( في تلك المدة كاںت تحت الںفوذ ا شوري وهي من ا همية بمكان بحيث
ً
يتم التركيز عليها داخل الںص المسماري لكوںها مديںة أو حصںا حدوديا مهما يفصل ا شوريين عن ب د بابل،
واںها واقعة على الحدود الجںوبية الشرقية راضي ب د سوخي.
ُ
وقد استمر الصراع بين بابل وآشور وشهدت هذه المںطقة مثل مثي تها من مدن الفرات ا خرى من خراب
ودمار أثںاء الحم ت العسكرية ل

القوتين.

اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺒﺎﺑﻠﻴﺔ:
ُ
يطلق اسم )العصر البابلي القديم( على المدة الزمںية الواقعة بين ںهاية س لة أور الثالثة في حدود ) ٢٠٠٤ق.م(
وبين ںهاية س لة بابل ا ولى ) ١٥٩٥ق.م( وا حت ل الحيثي لبابل ) ،(١٧ثم بدأ العصر البابلي الوسيط على يد
الكيشيين ).(١٨
ً
ﱠأما العصر البابلي الحديث فهو يشمل الس لة الكلدية ،حيث استغل )ںبوب صر( مںصبه حاكما على جںوب
ً
ب د الرافدين من قبل ا شوريين ليعلن ںفسه ملكا على ب د بابل عام  ٦٢٦ق.م.(١٩) .
ً
وقد دام هذا العصر زهاء القرن من ) ٦٢٦ــ  ٥٣٩ق.م( ويعد من أزهى العصور وأكثرها تقدما وتطورا ).(٢٠
ً
وقد ذكر هذا العصر وتطوراته وأحداثه الكتاب المقدس ،وعںد ا غريق فض عن المعلومات التي أثبتتها ںتائج
ُ
الحفريات في بابل والمںاطق ا خرى.
وبعد سقوط هذا العصر عام  ٥٣٩ق.م .اںتهى الحكم الوطںي في العراق واںتهى عصر ا ستق ل ليبدأ عصر
ً
ا حت ل ا جںبي بدءا من الفرس ا خمينيين الذين أسقطوا العاصمة بابل عام  ٥٣٩ق.م .بقيادة كورش الثاںي
الفارسي ا خميںي ).(٢١
ﱠ
ويبدو أن مديںة )رابيقوم( قد احتلت من قبل البابليين كما في الںص ا تي:
»في السںة الحادية عشر من حكم الملك حمورابي ،قام باحت ل مديںة رابيقوم« ).(٢٢
وقد اهتم حمورابي بطريق الفرات ںحو الغرب إلى مديںة ماري وإقليم )يمخد( ) ،(٢٣وهو الطريق الحيوي
لتجارة بابل الخارجية وخاصة مع مںاطق أعالي الفرات ).(٢٤
ﱠ
ً
ﱠ
فض عن ذلك فإن أحد ملوك )أشںوںا( ) (٢٥المدعو )سين أبوشو( يذكر بأںه أرسل ابنته زوجة إلى حاكم مديںة
رابيقوم ،وكما في الںص ا تي:
»السںة التي أرسل بها سين أبوشو ابنته إلى مديںة رابيقوم« ).(٢٦
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ﱠ
وقد ذكر الملك البابلي ںبوب صر) ٦٠٥ -٦٢٦ق.م( بأںه أخضع مدن الفرات دون مقاومة تذكر ،كما في الںص
التالي:
»في السںة العاشرة من حكمي وفي شهر أيار جںدت الجيش البابلي وتوجهت إلى مدن الفرات فلم تعترض
ب د سوخي ومديںة خںداںو« ).(٢٧
ﱠ
وبعد هذه الحملة أصبحت جميع ب د سوخي مقاطعة تابعة للدولة البابلية الحديثة ،ويذكر أن موقع مديںة ا ںبار
الحالي أصبح يعرف في ذلك العصر )العصر البابلي الحديث ٥٣٩ -٦٢٦ :ق.م( باسم )مشيك( أو )مسكين(،
وكان آںذاك مستوطن كبير ).(٢٨
ً
ﱠ
وذكر الملك البابلي ںبوخذ ںصر الثاںي ) ٥٦٢ -٦٠٥ق.م( أںه تسلم كثيرا من الهدايا من ب د سوخو.
ويذكر ا خباريون العرب روايات عدة ومتںوعة عن تأسيس مديںة ا ںبار وأن ںبوخذ ںصر هو مؤسس المديںة،
ﱠ ﱠ
إ أن هذه الروايات وا خبار بحاجة إلى دليل مادي يثبت ذلك.

اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ:
اںتهى العصر البابلي عام  ٥٣٩ق.م باحت ل بابل من قبل كورش الفارسي ا خميںي ،وذلك بسبب ا وضاع
ا قتصادية والسياسية والدينية المتردية ،وكثرة الثورات ضد الملك البابلي ںابوئيد ) ٥٣٩ -٥٥٦ق.م( الذي ترك
بابل في فوضى واستقر في مديںة )تيماء( كثر من عشر سںوات ثم عاد إلى بابل عام  ٥٤٦ق.م .ووجد الب د
في فوضى سياسية ودينية واقتصادية وقيام كورش الثاںي ببںاء إمبراطورية واسعة وكبيرة وتهديده لمديںة بابل حيث
زحف كورش ںحو الغرب ،فاجتاز ںهر الخابور باتجاه آسيا الصغرى ،ثم دخول ب د الرافدين إلى مديںة )سبار ثم
بابل( لتصبح الب د تحت حكم ا خمينيين من عام ) ٣٣١ -٥٣٩ق.م( ).(٢٩
لم تذكر المصادر التأريخية التي تںاولت المدة أع ه ما يشير إلى أسماء موضع أو مواقع مديںة ا ںبار التي
ُ
ً
ذكرت سابقا ،سواء )رابيقوم ،مسكن ،مشيك( ،أو أي تسمية أخرى .ولم يشر )زيںفون( ) (٣٠إليها في وصفه لطريق
العشرة آ ف في سںة  ٤٠١ق.م ).(٣١
وقد اںتهى العصر الفارسي ا خميںي بغزو ا سكںدر للشرق عام  ٣٣١ق.م .واںتصاره في موقعة أربيل )كوكمي (
وتوجه إلى بابل واستقبل فيها وأصبحت بابل عاصمته الشرقية ولكںه مرض ومات فيها عام  ٣٢٣ق.م .عن عمر
ً
 ٣٢عاما ).(٣٢
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وقد حدث صراع بين قادة ا سكںدر استمر لمدة طويلة ثم عقدت معاهدة بيںهما وتقاسما أم ك ا سكںدر
وأصبح العراق وسورية وإيران من حصة القائد سلوقس ،فبدأ العصر السلوقي في العراق عام  ٣١١ق.م .واںتهى
بحدود  ١٢٦ق.م .على يد الفرس الفرثيين ).(٣٣
لقد بدأ العصر الفرثي بكثرة الحروب بين الفرثيين والرومان وظهرت في هذه المدة الزمںية تسميات جديدة
لمدن على ضفاف ںهر الفرات ،فقد أورد ايسيدور الكرخي ) (٣٤في كتابه )المحطات البارثية( والذي يصف فيه
محطات التوقف المعروفة على امتداد ںهر الفرات في القرن ا ول المي دي تسمية لمديںة تدعى )بسيخاںا( ،وقد
ﱠ
ﱠ
ﱠرجح موسيل أن بسيخاںا هي ںفسها مديںة )ماسكين ،أو مشكن( إذ إن كلمة )ماسكين( هي الصيغة ا رامية
لكلمة بسيخاںا ).(٣٥
ً
وقد ذكر أحد المؤرخين الرومان وهو )بلںي ا كبر( الذي اهتم كثيرا بوصف ا ںهار في العراق والمدن التي
ً
ﱠ
تمر بها هذه ا ںهار ،فقد ذكر اسم )بسيخاںا( مرادفا سم )ا ںبار( وذلك عںد حديثه عن ںهر )الملك( وكيف أںه
تفرع عںد مديںة كبيرة تدعى )أكراںيس( خربها الفرس وهي قرب ا ںبار )بسيخاںا( ).(٣٦
اںتهى العصر الفرثي في العراق عام  ٢٢٦م ،على يد الساساںيين ،وبدأ عصر جديد هو ا حت ل الساساںي من
عام ) ٦٣٧ -٢٢٦م( وأصبحت مدن الرافدين ساحة صراع وحروب دامية بين الساساںيين والرومان .وقد ذكرت
ﱠ
بعض المصادر بأن مديںة ا ںبار قد بںيت في هذه المدة الزمںية ،إذ أمر الملك الساساںي )سابور ا ول -٢٤١
 ٢٧٢م( ببںاء مديںة بأرض السواد سميت )بزرج سابور( ،أو )بيروز سابور( ،أو )فيروز سابور( وتعںي :سابور
ً
المںتصر ،وذلك تخليدا ںتصاره على ا مبراطور الروماںي )كورديان( عام ) ٢٤٣م( ) ،(٣٧والبعض يرجع بںاء مديںة
ا ںبار الملك الساساںي )سابور الثاںي ٣٧٩ -٣١٠ :م( والذي يسمى في بعض الںصوص التاريخية )سابور ذو
ا كتاف( ).(٣٨
ﱠ
ومهما يكن من أمر صاحب مديںة فيروز شابور إن كان سابور ا ول أو سابور الثاںي فإن أعمالهم لم تكن إ

ﱠ

إعادة بںاء لمديںة قائمة أو بںاء بعض ا سوار وا براج ںتيجة الحروب مع الرومان.
وفي حملة ا مبراطور الروماںي جوليان على ب د الرافدين عام ) ٣٦٣م( يرد موضع ا ںبار باسم حصن )بريسا
ُ
ْ
ﱠ
بوراس( فقد ذكر أن جںود جوليان استطاعوا العبور إلى الضفة ا خرى من ںهر الفرات دون أن يںتبه إليهم الفرس
الساساںيين وںجحوا في محاصرة حصن بريسا بوراس واستولوا عليه بعد يومين ).(٣٩
وفي مصدر آخر فقد ذكر )أمياںوس مارسليںوس( مديںة ا ںبار باسم )بيروز سابور( ) ،(٤٠وكان وصف أمياںوس
ﱠ
ﱠ
لمديںة ا ںبار بأںها مديںة واسعة مكتظة بالسكان ويحيط بها الماء من كل مكان ںها مديںة مهمة وهي ثاںي
مديںة في العراق بعد طيسفون )المدائن( ).(٤١
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ﱠ
ومن الںاحية الدينية فإن مديںة ا ںبار كاںت تابعة ل برشية البطريكية )بيت آرامي( وعرفت أبرشية ا ںبار
بكثرة الكںائس وا ديرة مںذ القرن الرابع المي دي ،وزاد عددها بين ا ںبار والحيرة خصوصا بعد اعتںاق ملوك
المںاذرة للدياںة المسيحية ) .(٤٢وفي عام ٥٣١م يرد إليںا موضع مديںة ا ںبار بتسمية جديدة هي )آبارون( ) (٤٣وذلك
عںد قيام كسرى ا ول )أںوشروان( ) (٤٤بحملة عسكرية ضد الرومان إذ تحرك من طيسفون إلى مديںة )أبارون(
ا ںبار وذلك لفك حصار الرومان على مديںة )داراس( ثم غزا سورية وعاد.
ﱠ
وفي ںهاية عام ) ٥٩٠م( يذكر كسرى الثاںي ) (٤٥بأںه ﱠمر في إحدى حم ته العسكرية بطريق المستوطںتين
المحصںتين )أباريون( ا ںبار وأںاتون )عںه( ).(٤٦
وخ ل القرن السادس المي دي على ا رجح اتخذت المديںة اسمها الحالي والذي عرفت واشتهرت به وهو
ا ںبار.
ّ
وإن تفسير ا سماء خ ل هذه العصور التأريخية أمر طبيعي ںتيجة لعوامل سياسية وعسكرية ولغوية.

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
بعد ا ںتهاء من البحث الموسوم »الفلوجة في الںصوص المسمارية والمصادر ال سيكية« .تم التوصل إلى
الںتائج ا تية:
ﱠ
 .١إن موقع مديںة الفلوجة على الضفة الشرقية لںهر الفرات كان له أهمية إستراتيجية واقتصادية ،وكاںت تعد
الشريان الحيوي لب د آشور وبابل وهي مںفذهم الرئيس إلى ب د الشام.
ً
ُ .٢عرفت مديںة الفلوجة في الںصوص المسمارية باسم )رابيقوم( وإن كثيرا من العلماء والباحثين قد أكدوا
ﱠ
بأن مديںة رابيقوم هي مديںة الفلوجة ںفسها والتي تمثل الحد الجںوبي قليم )سوخي( الذي يمتد من
)خںداںو( في الشمال الغربي قرب مديںة القائم الحالية حتى )رابيقوم( في الجںوب الشرقي وهي مديںة
الفلوجة الحالية أو قريب مںها.
 .٣وقد ورد اسم الفلوجة بصيغة )بلوكت (Pallukat :في ںصوص العصر البابلي وا شوري الحديثين ،وكذلك
مشتقة من المصدر ا كدي )بلكو (Palagu :أي :الفلج ،وتعںي :الںهر الصغير في سائر اللغات السامية،
وهي إشارة إلى ںهر الملك ،وقد عرفها ا راميون باسم )بلوكثا ،أو فلوكثا( وهي تتطابق مع قضاء الفلوجة على
الضفة اليسرى لںهر الفرات.
 .٤مديںة ا ںبار التاريخية التي تقع أط لها على بعد خمسة كيلومتر شمال غرب مديںة الفلوجة مع أطرافها
وتوابعها سميت بعدة أسماء باخت ف العصور وا زمان ،فقد سميت في العصر البابلي الحديث )٥٣٩ -٦٢٦
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ً
ق.م( باسم )ميشك ،أو مسكن( ،ثم أورد الفرثيون اسما آخر وهو )بسيخاںا( ﱠأما في العصر الساساںي فقد
عرفت باسم )فيروز -سابور(.
 .٥في العصر الروماںي عرفت هذه المںطقة باسم )بريسا بوراس( عںدما هاجم ا مبراطور الروماںي )جوليان(
مديںة ا ںبار عام )٣٦٣م(.
 .٦للمںطقة أهمية حضارية وشهدت صراعات الدولتين البابلية وا شورية ،ثم الصراعات الدولية بعد سقوط
بابل عام  ٥٣٩ق.م .وبدأ عصر ا حت ل ا جںبي )ا خميںي ،السلوقي ،الفرثي ،الساساںي(.
ً
 .٧اںتشرت الدياںة المسيحية في هذه المںطقة مںذ القرن الثالث المي دي وشهدت بںاء أديرة وكںائس وخصوصا
بعد اعتںاق ملوك المںاذرة للدياںة المسيحية ،وقد وردت أسماء لتلك المںطقة في تلك المدة الزمںية باسم
)أبارون( و)أباريون( ومع دخول القرن السادس المي دي عرفها التاريخ باسم )ا ںبار(.

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ:
 .١ا حمد ،سامي سعيد ،العراق في كتابات اليوںان والرومان ،مجلة سومر ،مجلد ) ،٢٦بغداد(١٩٧٠ ،
 .٢ا عظمي،

طه ،حمورابي  ١٧٥٠ -١٧٩٢ق.م )بغداد :شركة عشتار .(١٩٩٠

 .٣أوبںهايم ،ليو :ب د ما بين الںهرين ،ترجمة :سعدي فياض عبد الرزاق) ،بغداد ،وزارة الثقافة وا ع م،
١٩٨١م(
 .٤أوتس ،جون :بابل تاريخ مصور ،ترجمة :سمير عبد الرحيم الجلبي) ،بغداد ١٩٩٠ ،م(
 .٥باقر ،طه :مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة ،ج) ،١بيروت :دار الوراق للنشر ٢٠١٢ ،م(.
 .٦باقر ،طه :من تراثںا اللغوي القديم )بغداد :دار ﱠ
الوراق للنشر٢٠١٠ ،م(
 .٧باقر ،طه؛ وفؤاد سفر :المرشد إلى مواطن ا ثار والحضارة )وزارة ا رشاد :مديرية الفںون والثقافة الشعبية،
١٩٦٢م(.
 .٨باقر ،طه؛ وفوزي رشيد؛ ورضا جواد هاشم :تأريخ إيران القديم )بغداد ،جامعة بغداد١٩٧٩ ،م( :ص ٨٣
 .٩الجميلي ،عامر عبد  :المواقع الجغرافية لمںطقة ا ںبار في المصادر السومرية ،مجلة جامعة ا ںبار للعلوم
ا نساںية ،العدد ٢٠١٠ ،٤م
 .١٠الحموي ،ياقوت ،شهاب الدين أبو عبد

بن عبد

)ت ٦٢٦ :ھ( ،معجم البلدان) ،بيروت١٩٥٧ ،م(

 .١١رشيد ،قيس حسين :فيروز شابور )بغداد :دار الجواهري٢٠١٤ ،م(
 .١٢رميض ،ص ح سلمان :رابيقوم مديںة بابلية من ا لف الثاںي ق.م ،.أهميتها ،موقعها ،مجلة سومر ،مجلد
،٢٠٠٤ -٢٠٠٣ ،٥٢
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 .١٣الزيدي ،كاظم عبد

عطية :ب د سوخو في الكتابات المسمارية) ،دمشق٢٠١١ ،م(.

 .١٤ساكز ،هاري :قوة آشور ،ترجمة :عامر سليمان )بغداد ،مطبعة المجمع العلمي العراقي١٩٩٩ ،م(
 .١٥سفر ،فؤاد :المںازل الفرثية سيدور الكرخي ،مجلة سومر ،م ،٢ج١٩٤٦ ،٢م
 .١٦الطبري ،أبو جعفر

بن جرير )ت ٣١٠ :ھ( ،تاريخ الرسل والملوك ،تحقيق:

أبو الفضل إبراهيم،

)مصر(١٩٦٠ ،
 .١٧عبد  ،يوسف خلف :الجيش والس م في العصر ا شوري الحديث٦١٢ -٩١١ ،ق.م ،بغداد ١٩٧٧م
 .١٨كبنسكي ،كرتسين؛ لوكوںت :خردام مديںة جديدة على الفرات ا وسط )القرن ١٨ -١٧ق.م( ،منشورات
البحث والحضارة ،باريس١٩٩٢ ،م
 .١٩لويد ،سيتون ،آثار ب د الرافدين ،ترجمة سامي سعيد ا حمد )العراق :دار الرشيد ١٩٨٠م(
 .٢٠مارسيليںوس ،إمياںوس ،العراق في القرن الرابع المي دي ،ترجمة فواد جميل ،بيروت :دار العراق٢٠٠٨ ،م
.٢١

 ،حياة إبراهيم ،ںبوخذ ںصر الثاںي ) ٥٦٢ -٦٠٤ق.م() ،الجمهورية العراقية ،وزارة الثقافة وا ع م(١٩٨٣م

 .٢٢المحمدي ،زياد عويد سويدان ،التطورات السياسية في ب د الرافدين) ،العهد ا شوري الوسيط-١٣٦٥ :
 ٩١١ق.م( ،ﱠ
)عمان :دار أمجد٢٠١٥ ،م(
 .٢٣موسيل ،ألو :الفرات ا وسط رحلة وصفية ودراسات تاريخية ،ترجمة :صدقي حمدي وعبد المطلب عبد
الرحمن داود ،مراجعة :صالح أحمد العلي ،وعلي

المياح )بغداد١٩٩٠ ،م(

 .٢٤ںاجي ،عبد الجبار ،العںاصر الحضرية المتوفرة في موضع ا ںبار عںد التأسيس ،مجلة دراسات تأريخية
)بغداد ،بيت الحكمة ،العدد  ،١٣كاںون الثاںي ،آذار ،السںة الرابعة٢٠٠٢ ،م(
 .٢٥وردوںي ،المطران شليمون ،ابرشية ا ںبار ،مجلة ںجم الشرق ،مطبعة ا ديب البغدادي ،السںة الرابعة،
العدد ٢٠٠١ ،٢٧م
26. Russel, H. F. ``The Historical Geography to of the Euphrates and Habor According
)to the middle and Neo- Assyrian Sources, Iraq 47, (1985
27. Grayson, A, K: Assyrian Royal inscriptions, Wiesbaden, 1972
28. Weidner, E: Die Feldzuge und Bauten Tiglatpilesersl, Afo-vol 18, 1957- 1958
29. Layard, A.H. Inscription in the cuneiform character from Assyrian monuments,
London
30. Edzard, D, O; Die Zweite Zwischen, Zeit Babylon's, Wiesbaden, 1957

ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺒﺤﺚ:
) (١باقر ،طه :مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة ،ج) ،١بيروت :دار الوراق للنشر ٢٠١٢ ،م( ،ص ٥٢٠ -٥١٧
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) (٢أوبںهايم ،ليو :ب د ما بين الںهرين ،ترجمة :سعدي فياض عبد الرزاق) ،بغداد ،وزارة الثقافة وا ع م١٩٨١ ،م( ،ص ٢٠٥؛
ساكز ،هاري :قوة آشور ،ترجمة :عامر سليمان )بغداد ،مطبعة المجمع العلمي العراقي١٩٩٩ ،م( ،ص ٧٧
) (٣المحمدي ،زياد عويد سويدان ،التطورات السياسية في ب د الرافدين) ،العهد ا شوري الوسيط ٩١١ -١٣٦٥ :ق.م( ،ﱠ
)عمان:
دار أمجد٢٠١٥ ،م( ،ص ١٤٦
) (٤سوخو ) :(Suhuسوخو  :suhuاسم مقاطعة وب د تقع على الفرات ،واقدم ذكر وردها في ںصوص س لة اور الثالثة )-٢١١٤
 ٢٠٠٤ق.م( بصيغة ) (ŠA.SU.HI.TUMKوفي العصر ا شوري الحديث اطلقوها واشاعوها على المطقة الممتدة حاليا بين قضاء
القائم وقضاء الفلوجه ومركزها )عںه( أو ما كاںت تعرف في العصور البابلية وا شورية القديمة بـ »آںات« ،أو »خاںات« ويعںي
ا سم في ا كدية )الثورة أو الهيجان أو التمرد( ومشتق من المصدر)سيخو( وكاںت ب د سوخو أو سوخي تمتد من مديںة })خںداںو(
القائم /الكرابلة /الجابرية /العںقاء{ شما وحتى مديںة رابيقو جںوبا وحكمتها س لة من  ١٠حكام كاںوا يلقبون بلقب )حاكم سوخو
وماري( .للمزيد يںظر :الزيدي ،كاظم ،ب د سوخو في الكتابات المسمارية ،ص٣؛ الجميلي  ،عامر عبد

المواقع الجغرافية لمںطقة

ا ںبار في المصادر المسماوية ،ص ٥٨؛ Russell.op.cit. p. 71

) (٥رشيد ،قيس حسين :فيروز شابور )بغداد :دار الجواهري٢٠١٤ ،م( ،ص ٩٥؛ الزيدي ،كاظم عبد
الكتابات المسمارية) ،دمشق٢٠١١ ،م( ،ص ٣؛ باقر ،طه :من تراثںا اللغوي القديم )بغداد :دار ﱠ
الوراق للنشر٢٠١٠ ،م( ،ص .٢٥٠

عطية :ب د سوخو في

)Russel, H. F. ``The Historical Geography to of the Euphrates and Habor According (٦
''to the middle and Neo- Assyrian Sources, Iraq 47, (1985). 57- 70

) (٧كبنسكي ،كرتسين؛ لوكوںت :خردام مديںة جديدة على الفرات ا وسط )القرن ١٨ -١٧ق.م( ،منشورات البحث والحضارة،
باريس١٩٩٢ ،م ،ص ٤
) (٨رميض ،ص ح سلمان :رابيقوم مديںة بابلية من ا لف الثاںي ق.م ،.أهميتها ،موقعها ،مجلة سومر ،مجلد  ،٢٠٠٤ -٢٠٠٣ ،٥٢ص
٤٥٥
) (٩للمزيد يںظر :الجميلي ،عامر عبد  :المواقع الجغرافية لمںطقة ا ںبار في المصادر السومرية ،مجلة جامعة ا ںبار للعلوم
ا نساںية ،العدد ٢٠١٠ ،٤م ،ص ٥٥
ً
ً
ﱠ
) (١٠من المعروف أن ا شوريين أسسوا كياںا سياسيا مع تأسيس )شمشي أدد ا ول  ١٨٧٢ -١٨١٣ق.م( الدولة ا شورية بعصرها
القديم ثم الوسيط ،ثم الحديث الذي اںتهى على يد التحالف الميدي -الكلداںي ،على ٦١٢ق.م .قم اںتهى الوجود ا شوري عام
٦١٠ق.م .للمزيد يںظر :عبد  ،يوسف خلف :الجيش والس م في العصر ا شوري الحديث٦١٢ -٩١١ ،ق.م ،بغداد ١٩٧٧م ،ص ٧؛
أوبںهايم ،ليو ،ب د ما بين الںهرين ،ترجمة :سعدي فيضي عبدالرزاق ،بغداد١٩٨١ ،م :ص ٢٠٥؛ المحمدي ،زياد عويد سويدان،
التطورات السياسية في ب د الرافدين ،ص ١٥٠ -١٤٥
) (١١قيس ،حسين رشيد ،فيروز شابور ،ص ٥٣؛ الجميلي ،عامر عبد  ،المواقع الجغرافية لمںطقة ا ںبار في المصادر المسمارية،
ص ٥٦ -٥٤
) (١٢أوبںهايم ،ليو ،ب د ما بين الںهرين ،ص ٤٦٢ -٤٦١
)Grayson, A, K: Assyrian Royal inscriptions, Wiesbaden, 1972, p.203. (١٣
)Weidner, E: Die Feldzuge und Bauten Tiglatpilesersl, Afo-vol 18, 1957- 1958, p 350 (١٤
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) (١٥رشيد ،قيس حسين ،فيروز شابور ،ص ٥٨
)Layard, A.H. Inscription in the cuneiform character from Assyrian monuments, (١٦
London, 85, PI.

) (١٧باقر ،طه :مقدمة ،ج ،١ص ٤٤١
) (١٨الكيشيين اقوام ںزحوا من جبال زاجروس ،من مںطقة لورستان ،واستقروا في مںطقة )عںه  ،خاںات قديما( ثم غزوا بابل
واقاموا س لة حاكمة في الب د عرفت باسم )س لة بابل الثالثة( التي دام حكمها ما يقارب )اربعة قرون( ١٥٩٥ -١١٦٢ق.م .للمزيد
يںظر :باقر ،طه ،مقدمة،ج ١ص٤٩٣؛ رشيد قيس حسين ،فيروز شابور ،ص٦١
) (١٩اوتس ،جون :بابل تاريخ مصور  ،ترجمة سمير عبد الرحيم الجلبي) ،بغداد  ١٩٩٠ ،م( ،ص.٩١
)(٢٠

 ،حياة إبراهيم ،ںبوخذ ںصر الثاںي ) ٥٦٢ -٦٠٤ق.م() ،الجمهورية العراقية ،وزارة الثقافة وا ع م(١٩٨٣م .ص٤٢ -٤١

) (٢١لويد ،سيتون ،آثار ب د الرافدين ،ترجمة سامي سعيد ا حمد )العراق :دار الرشيد ١٩٨٠م( ،ص٢٦١
)Edzard, D, O; Die Zweite Zwischen, Zeit Babylon's, Wiesbaden, 1957, p. 181. (٢٢

) (٢٣ا عظمي،

طه ،حمورابي  ١٧٥٠ -١٧٩٢ق.م )بغداد :شركة عشتار  ،(١٩٩٠ص ٧٢

) (٢٤ا عظمي ،حمورابي ،ص ٧٣ -٧٢
) (٢٥أشںوںا :من الدوي ت المهمة التي تأسست في العصر البابلي القديم في ا راضي الخصبة في المثلث المحصور ما بين دجلة
ً
وديالى وسفوح مرتفاعات زاجروس شرقا ،وسميت نسبة إلى مركزها أو عاصمتها المسماة )أشںوںا( ،تل أسمر ا ن .للمزيد ،يںظر:
باقر ،طه ،مقدمة ،ج ،١ص ٤٥٢؛ أوبںهايم ،ليو ،ب د ما بين الںهرين ،ص ٤٨٨
) (٢٦رشيد ،قيس حسين ،فيروز شابور ،ص ٦٤ -٦٣
) (٢٧الزيدي ،ب د سوخو في الكتابات المسمارية ،ص٨٤
) (٢٨باقر ،طه؛ وفؤاد سفر :المرشد إلى مواطن ا ثار والحضارة ،ص ٦
) (٢٩أوتس ،جون :بابل تاريخ مصور ،ص ٢٠٥ -٢٠٤؛ باقر ،طه ،مقدمة ،ج ،١ص ٦١١
) (٣٠زيںفون :قائد عسكري يوںاںي قاد الحملة التي أرسلها ا مير ا خميںي كورش ا صغر ںيابه عن أخيه الملك )أرتحشتا الثاںي
ﱠ
 ٣٥٩ -٤٠٤ق.م( وقد أدت أطماع ا مير كورش ا صغر إن يقود حملة ضد أخيه الملك أرتحشتا ،وكان اغلب جںود الحملة من
ا غريق المرتزقة وقد اشتهرت هذه الحملة بحملة العشرة ا ف اغريقي وقد اقترںت باسم زيںفون وهو القائد الذي عاد بالحملة
ً
بعد فشلها وموت كورش ا صغر اثںاء المعركة .وقد أعطى وصفا للمدن العراقية التي مر بها وألقى الضوء على جواںب مهمة من
أحوال الب د في أواخر العهد الفارسي ا خميںي ،وسمى هذا الكتاب باسم )آںاباسيس( ،أي :الصعود .للمزيد يںظر :جميل ،فؤاد:
زيںفون في العراق وحملة العشرة ا ف إغريقي ،مجلة سومر )بغداد١٩٦٤ ،م( ،مجلد  ،٢٠ص ٢٢٧؛ موسيل ،ألو :الفرات ا وسط
رحلة وصفية ودراسات تاريخية ،ترجمة :صدقي حمدي وعبد المطلب عبد الرحمن داود ،مراجعة :صالح أحمد العلي ،وعلي
المياح )بغداد١٩٩٠ ،م(
) (٣١باقر ،طه :مقدمة ،ج ،١ص ٦٤١
) (٣٢باقر ،طه )وآخرون( :تأريخ إيران القديم )بغداد ،جامعة بغداد١٩٧٩ ،م( :ص ٨٣
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) (٣٣باقر ،طه )وآخرون( :تأريخ إيران القديم ،ص .٨٧ -٨٥
) (٣٤إيسيدور الكرخي :مؤرخ روماںي عاش زمن ا مبراطور الروماںي أغسطس سںة ) ٤٤ق.م( إلى بداية التاريخ المي دي ،وقد
ً
نسب إلى مديںة كرخس ) (Charaxأي :الكرخ ،والكرخ :كلمة يوںاںية ،تعںي :موطںا مسورا .وقد كان في الشرق في زمن اسيدور
ﱠ ﱠ
ﱠ
عدد من المدن المعروفة بهذا ا سم ،إ أن الباحثين يرجحون أںه يںتسب إلى )كرخ سفيںي( التي كاںت تقع على خليج البصرة،
)المحمرة الحالية(.للمزيد يںظر :سفر ،فؤاد :المںازل الفرثية سيدور الكرخي ،مجلة سومر ،م ،٢ج١٩٤٦ ،٢م ،ص ١٦٦ -١٦٥
) (٣٥موسيل ،الفرات ا وسط ،ص ٣٤٧
) (٣٦ا حمد ،سامي سعيد ،العراق في كتابات اليوںان والرومان ،مجلة سومر ،مجلد ) ،٢٦بغداد ،(١٩٧٠ ،ص ١٣٠ -١٢٩
) (٣٧باقر ،طه؛ وفؤاد سفر :المرشد إلى مواطن ا ثار والحضارة ،ص ٦؛
) (٣٨الطبري ،أبو جعفر

بن جرير )ت ٣١٠ :ھ( ،تاريخ الرسل والملوك ،تحقيق:

ص ٥٧؛ الحموي ،ياقوت ،شهاب الدين أبو عبد

بن عبد

أبو الفضل إبراهيم) ،مصر ،(١٩٦٠ ،ج،٢

)ت ٦٢٦ :ھ( ،معجم البلدان) ،بيروت١٩٥٧ ،م( ،م ،١ص ٢٥٧

) (٣٩موسيل ،الفرات ا وسط ،ص ٣٦٤
) (٤٠مارسيليںوس ،إمياںوس ،العراق في القرن الرابع المي دي ،ترجمة فواد جميل ،بيروت :دار العراق٢٠٠٨ ،م ص٢٦
) (٤١باقر ،طه؛ و سفر :المرشد إلى مواطن ا ثار والحضارة ،ص ٦
) (٤٢وردوںي ،المطران شليمون ،ابرشية ا ںبار ،مجلة ںجم الشرق ،مطبعة ا ديب البغدادي ،السںة الرابعة ،العدد ٢٠٠١ ،٢٧م ،ص
٢٥٢
) (٤٣أبارون :وهو مكان تجمع باخت ف الروايات سواء كان تںجمع ا سرى ،أو مكان تجميع الحبوب وخزںها .للمزيد ،يںظر:
ںاجي ،عبد الجبار ،العںاصر الحضرية المتوفرة في موضع ا ںبار عںد التأسيس ،مجلة دراسات تأريخية )بغداد ،بيت الحكمة ،العدد
 ،١٣كاںون الثاںي ،آذار ،السںة الرابعة٢٠٠٢ ،م( ،ص .٦٨ -٦٢
) (٤٤كسرى ا ول :وهو كسرى أںوشروان ،حكم بين سنتي )٥٧٩ -٥٣١م( ،موسيل ،الفرات ا وسط ،ص .٥٨٠
) (٤٥كسرى الثاںي :وهو كسرى أبرويز ،حكم بين سنتي )٦٢٨ -٥٩٠م( ،موسيل الفرات ا وسط ،ص ٥٨٠
) (٤٦رشيد ،قيس حسين ،فيروز شابور ،ص ٨٩ -٨٨
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