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 ألسرة أور الثالثة اإلنييار السياسي 
 ونياية السيادة السومرية

 () د. إسالم مصطفى محمد عبد اهلل
---------------------------------------- 

 :الممخص
حلرحفػػد فذ آ ػػـذيػػاةر،ذ ػػملصنذار ػػـذت ػػماؿذتعػػدذهػػذمذحلةرآخػػعذد ػػرذ  ػػدذ ػػ دذ

 بذة تخفعذإالذأفذحل مآثذؽ.ذـ(ذةفذجاحذ2004ذ–ذ2112يقاطذةةخ عذأارذحلثملثعذ)
ذ–ذ2026يػػ ف ذ)ذ–  ػػ ذحلةخػػؾذ حيػػاؼذ ت مالػػ ذةػػفذ ػػ ؿذحلةرحيػػ تذحلةت مدلػػعذ ػػ فذ

 عػػػضذحلآ ػػػمـنذاحلتػػػ ذتعػػػدذةػػػفذحلع  ػػػمتذحل م ػػػفعذؽ.ذـ(ذةخػػػؾذأارذحلثملثػػػعذاذذ2004
الهتػػػزحزذحاا ػػػمعذفػػػ ذأيػػػرةذأارذحلثملثػػػعذآتػػػدذ  م ت ػػػمذاح تفػػػم ذدا ػػػ تذيػػػاةرذةػػػفذ

ذحلة  دذحلي مي .
ف ذهذمذحلريمئؿذحاي مبذحلة م رةذحلت ذأدتذإلدذيقاطذأيرةذأارذحلثملثعنذذا جد

 خػدذحلةيػػرحذآػم ـذةػمر،ذح ػرح ذذ- ةػمذأ  ػمذتةػد مذ ةعخاةػمتذة ةػعذ ػفذظ ػارذ ح ػ  ذ
حلي ميػػ ذاحلظػػراؼذحلتػػ ذيػػم دت ذ خػػدذحيػػتد ؿذحلا ػػدذحلػػدح خ ذحلةتػػدهارذلتاط ػػدذ

لأليرةذاتأي ي ذذ"ي فذ–ح   ذ"آ ة ذف ذةد  عذإ يفنذثـذح تصمبذحلآ ـذةفذحلةخؾذ
ؽ.ذـ(نذاحلت ذأصػ آتذحلار ثػعذاارذذ1794ذ–ذ2017حلةعرافعذ أيرةذح يفذحاالدذ)

ةفذؽ.ذـ(ذذ1985ذ–ذ2017)ح رح ذذ–ف ذآ ـذ  دذياةرذاأ دنذ عدذأفذتة فذ ح   ذ
ح ػػرح ذيػػ دذذ–هز ةػػعذحلع  ة ػػ فذاطػػردهـذةػػفذةد  ػػعذأارنذاه ػػذحذأصػػ  ذحلةخػػؾذ ح ػػ  ذ

ذدذحلرحفد فذدافذة مزع.ايطذاج ابذ  
 الكممات المفتاحية:
ذح رحذنذح يفذنذحاةار افذ–ي فذنذأيرةذأارذحلثملثعذنذح   ذذ–حلريمئؿذنذح   ذ

                                                 

() جمةعػػعذذ– خ ػػعذحادحبذذ– يػػـذحلتػػمر ضذذ–حلقػػد ـذاحل ػػرؽذحاد ػػدذذةػػدرسذتػػمر ضذاآ ػػمرةذةصػػر
ذحإلي  در ع.

dr.eslamalexu@gmail.com  
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 مقدمة:
   ػػػمرذحل  م ػػػمتذحلي ميػػػ عذحلعد ػػػدذةػػػفذحلعاحةػػػؿذحلدح خ ػػػعذةػػػمذتػػػتآ ـذفػػػ ذإدحئةػػػم ذ

ةةػػمذ ػػ دت ذاحل مرج ػػعنذة  ػػمذحلجم ػػبذحال تصػػمد،ذاحلي ميػػ ذاحلعيػػ ر،نذا خػػدذحلػػر ـذ
أيرةذأارذحلثملثعذةفذتألؽذف ذ  ػادذةخا  ػمذحااحئػؿنذإالذأ  ػمذ ػدأتذتعػم  ذةػفذ احةػؿذ
حل ػػعؼذحلتػػ ذأدتذإلػػدذحإل   ػػمرذاح ت ػػم ذآ ػػـذدا ػػ تذحلةػػدفذحليػػاةر عذحلةطخػػؽذفػػ ذ

ذحلي مدةذ خدذ  دذحلرحفد فذاةفذه مذتأت ذأهة عذت ماؿذحلةا اع.

ذآخػػػػػعذلخيػػػػػاةر   فرذةرذػػػػػػػؽ.ذـ(ذد ذ2004ذ–ذ2112عذ)ػػػػػػػػػتعػػػػػدذأيػػػػػرةذأارذحلثملث
ح ػدةجاحذةػدذذاةػفذ عػدهمرةنذػػػػػػعذهػذمذحايػػػػػػمي ذ   م ػػػػػـذحلي ػػػػح ت دذ فاذهذآ ث آ مـذ

حليػػمة  فذال ػػفذظػػؿذتػػأث رهـذحلآ ػػمر،ذةيػػتةرح ذاتةثػػؿذذلػػؾذفػػ ذلدػػت ـذاددح  ػػـذحلتػػ ذ
م متذحلتػ ذ ػرزتذظختذتؤثرذف ذآ مةذحلعػرحؽذحلقػد ـنذ ػؿذأفذحلػد فذ فيػ ذ ػمفذ ػاحةذلخػد 

ذ.(1)ف ةمذ عدذ

(نذزهػػم ذحلقػػرفذحلاحآػػدذلػػـذت تػػؼذف ػػ ذ1) ر طػػعذر ػػـذدحـذآ ػػـذأيػػرةذأارذحلثملثػػعذ
 تاآ دذحلةدفذحلياةر عذاح  ػمدةذحلاآػدةذحلي ميػ عذإلػدذحلعػرحؽنذ ػؿذاحيػتطم تذةػدذ فػاذذ

ةػمذفعختػ ذحإلة رحطار ػعذحا د ػعنذا ػػدذذتآػم  ذفػ ذذلػؾيػاةرذإلػدذ ػمرجذاحد،ذحلرحفػد فذ
فتاآمت مذ  دذ   ـذايػار عذحلقد ةػعذااحد،ذحل ػم ارذاحل ػمل ضذاحاجػزح ذحل ػر  عذذ ةخت

ذ.(2)ةفذدي مذحلصدرىذاة مطؽذحل خ جذحلعر  

نذا مـذ خػدذآ ة ػمذ ػددذةػفذأ  م ذل فاذذأيرةذأارذحلثملثعذ(3)ا دذ  عتذةمر،
رح ذح ػػػذ–حلآ ػػػمـذحلتػػػم ع فذلةخػػػاؾذهػػػذمذحايػػػرةنذا ػػػدرذاآػػػدذهػػػؤال ذحلآ ػػػمـذاهػػػاذ ح ػػػ  ذ

                                                 

ذ–إ ػػرحفذذ–أآةػدذأةػ فذيػػخ ـاذدرحيػمتذفػ ذتػػمر ضذاآ ػمرةذحل ػػرؽذحاد ػدذحلقػد ـنذتػػمر ضذحلعػرحؽذذ(ذ1)
 .222نذصذ1998نذحإلي  در عنذ5دي مذحلصدرىنذجػ

نذ1نذطذ1حلطقػػاس(نذجػػػذ–حل هػػاتذذ–حلة ثالاج ػػمذذ– ز ػػؿذحلةمجػػد،اذةتػػافذيػػاةرذ)حلتػػمر ضذذ(ذ2)
 .54نذصذ1997ل  مفنذ

تقدذةد  عذةمر،ذ)تؿذحلآر ر،(ذف ذآاضذحلفرحتذحاايطذج ابذةصبذ  رذحل ػم ارنذ ػملقربذذ(ذ3)
ذلآمل ع(ذف ذةآمفظعذد رذحلزارنذح ظراةفذ ر عذ)حل ا ةمؿذح

 .47نذصذ2005نذحلقمهرةنذ3   ذحلد فذ مه فاذآ مرحتذحل رؽذحاد دذحلقد ـنذجػذ
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نذحلت ذ خفتذأيػرةذأارذ(4)ؽ.ذـ(ذأفذ ؤيسذأيرةذآم ةعذف ذح يفذ1985ذ–ذ2017)
حلثملثػػعذات تةػػ ذلخفتػػرةذحلة  ػػرةذةػػفذةرآخػػعذحلتف ػػؾذحلي ميػػ ذف ةػػمذ ػػ فذيػػقاطذأيػػرةذأارذ
حلثملثعذف ذ  م عذحلقرفذحلآمد،ذاحلع ر فذ  ػؿذحلةػ  دنذاح  ػمدةذحلاآػدةذحلي ميػ عذلخعػرحؽذ

ؽ.ذـ(ذفػػ ذأاحيػػطذحلقػػرفذحلثػػمةفذ  ػػرذذ1750ذ–ذ1792 خػػدذ ػػدذحلةخػػؾذ آةػػارح   ذ)
ذ.(5)  ؿذحلة  د

 ق. م(: 2004 – 2112أسرة أور الثالثة )أواًل: 
 ةيعذةخاؾذاهـذط قم ذلقمئةعذحلةخاؾذحلياةر عذ خدذحل آاذذ(6)أ تخدذ رشذأار

ؽ.ذـ(ذذ2047ذ–ذ2094ؽ.ذـ(ذا ػػػػالج ذ)ذ2095ذ–ذ2112 ػػػػمةاذ)ذ–حلتػػػػمل اذأارذ
ؽ.ذـ(ذذ2027ذ–ذ2037يػػػػػ فذ)ذ–ؽ.ذـ(ذا ػػػػػاذذ2038ذ–ذ2046يػػػػػ فذ)ذ–اأةػػػػػمرذ
ذ.(7)ذؽ.ذـ(ذ2004ذ–ذ2026ي فذ)ذ–اح    ذ

اآ ػدذ ذايػرةذأارذحلثملثػعنذاتة ػفذةػفذت ػمةاذحلةؤيػسذحلآق قػذ– عدذحلةخؾذأارذ
جة ػػػدذحلةػػػدفذحليػػػاةر عذتآػػػتذيػػػخطت ذ عػػػدذأفذح تصػػػرذ خػػػدذةخػػػؾذأاراؾذأاتا  جػػػمؿذ

                                                 

ةػػ   ذج ػػابذذ16تقػػدذةد  ػػعذح يػػفذفػػ ذحلتخػػاؿذحلةيػػةمةذحافذ ح  ػػمفذ آر ػػمت نذ خػػدذ عػػدذ آػػاذذ(ذ4)
لخت ق ػبذفػ ذحلةد  ػعنذذـذأريختذجمةععذة ا  ضذحالةم  عذ عثػعذأثر ػع1973 ر  ذ فرنذاف ذ مـذ

ذح ظرا
ذ؛ذ448نذصذ2009نذ ددحدنذ1ط ذ م راذةقدةعذف ذتمر ضذحلآ مرحتذحلقد ةعنذجػذ

S. Langdon,  "The Location of Isin", JRAS, No. 3 (1922), PP. 430 – 431. 

ةآةدذ  دذحلخط ؼذةآةداذيج تذةمر،ذاةػمذتخق ػ ذةػفذأ ػاح ذ خػدذحلتػمر ضذحلي ميػ ذلةةخ ػعذذ(ذ5)
ذ؛12ـنذصذ1985ؽ.ذـ(نذحإلي  در عنذذ1760ذ–ذ1820)ذةمر،

J.R. Kupper, "Un gouvernement Provincial dans le Royaume de Mari", 

RA, 41 (1947), PP. 152 – 153. 

 ػػـذإلػػدذحلج ػػابذحلدر ػػ ذةػػفذةد  ػػعذحل مصػػر عنذاتػػذ رذحلةصػػمدرذذ17تقػػدذةد  ػػعذأارذ خػػدذ عػػدذذ(ذ6)
ةػػفذرأسذحل خػػ جذحلعر ػػ نذر ةػػمذإ ػػمرةذإلػػدذة ػػممذحلفػػرحتذحلتػػ ذذحلةيػػةمر عذأ  ػػمذ م ػػتذ خػػدذةقر ػػع

ذتصخ مذ مل خ جذحلعر  نذلخةز دذح ظرا
 صػػ ذة صػػارذحلتر ػػ اذحلصػػ تذحلآ ػػمر عذ ػػ فذحلعػػرحؽذاحل خػػ جذحلعر ػػ ذ ػػ ؿذحالػػؼذحلثملػػثذذ

 .99نذصذ2008  ؿذحلة  دذ)حلتمر ضذحلي مي ذاحلآ مر،(نذدة ؽنذ
(7) A. Kubrt, The Ancient Near East C.3000 – 330 B.C., Vol. 1, 

London and New York (1995), P. 63. 
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فنذايػػػ دمذحلػػػذ،ذجعخػػػ ذآم ةػػػم ذؽ.ذـ(ذةآػػػررذحلعػػػرحؽذةػػػفذحلجػػػات  ذ2113ذ–ذ2119)
ذ.(8) ي ر م ذ خدذأارذةفذ  ؿذ

اةػػفذحل صػػاصذحلتأر   ػػعذحلة ةػػعذحلتػػ ذدا ػػتذفػػ ذهػػذمذحلفتػػرةذاحلفتػػرةذحلتمل ػػعذل ػػمذ
ذ2112 ػمةاذ)ذ–ة م رةذ احئـذحلةخاؾذحلياةر عنذا دذذ ػرتذهػذمذحلقػاحئـذأفذحلةخػؾذأارذ

لد   ػػعذإلػػدذأ ػػ ذطػػمردذؽ.ذـ(ذآ ػػـذثةػػم  ذ  ػػرةذيػػ عنذات ػػ رذأآػػدذحلترحت ػػؿذحذ2095ذ–
 مةاذف ذ صاص ذأ  ذيمرذةػفذحل آػرذحايػفؿذ)حل خػ جذذ–فخاؿذحلجات  فنذا ذ رذأارذ

 ػػمةاذحلآ ػػـذ ػػمفذ دح ػػعذذ–إلػػدذحل آػػرذحا خػػدذ)حل آػػرذحلةتايػػط(نذف تػػال ذأارذذحلعر ػػ (
  دذجد دذتة زذ قاةذحإلدحرةذحلةر ز عذحلت ذأ مدتذاآدةذحلعرحؽذإلدذةمذ م تذ خ  ذف ذ

 مةاذ   ذي احتذ ػدةذةػفذآ ةػ ذةػفذأجػؿذذ–لعذحا د عنذاأفذحلةخؾذأارذ صرذحلداذ
تاآ دذحل  دذاحلق مـذ ملعد دذةفذحلآة تذحلعي ر عذإل  معذحلة مطؽذحلة تخفعنذا مفذ
ةػفذ تػمئجذتخػػؾذحلآةػ تذحلعيػ ر عذأ  ػػم ذتػدفؽذحلد ػػمئـذحل ث ػرةذحلتػ ذ م ػػتذةػفذأيػػ مبذ

ذ.(9)حلر م ذحال تصمد،
ةاذف ذحلي احتذحاالػدذةػفذآ ةػ ذ  يػطذيػ طرت ذ خػدذ ػؿذ مذ– مـذحلةخؾذأارذ

  ػرذحل خػػ جذحلعر ػ نذا ػػدذذ(10)حلج ػابذحليػاةر،ذاأ ػػمدذحلع  ػمتذحلتجمر ػػعذةػدذةمجػػمف
ذجم ذف ذأآدذ صاص ذةمذ خ ا

                                                 

ـنذصذ1996نذصػػ عم نذ1أآةػػدذرآػػ ـذه ػػااذتػػمر ضذحل ػػرؽذحلقػػد ـذ) ػػ دذةػػمذ ػػ فذحل  ػػر ف(نذطذذ(ذ8)
ذ؛135

L. Woolley, Ur of the Chaldees, London (1963), P. 85. 

نذ2010نذحلةاصػؿنذ1اجزذحلتػمر ضذحلي ميػ (نذجػػ مةرذيػخ ةمفاذحلعػرحؽذفػ ذحلتػمر ضذحلقػد ـذ)ةػذ(ذ9)
 .170صذ

اردذذ ػػرذةمجػػمفذ)  ةػػمفذحلآمل ػػع(ذفػػ ذحل صػػاصذحليػػاةر عذاحا د ػػعذفػػ ذ دح ػػعذحالػػؼذحلثملػػثذ(ذ10)
  ػؿذحلةػػ  دنذا ػذلؾذدلةػػافذاهػ ذحل آػػر فذاحليػمآؿذحلةتػػم ـذلخةةخ ػعذحلعر  ػػعذحليػعاد عنذف ػػ  ذ

تأت ذةفذة طقعذاحد،ذحلي دذةرارح ذ ةمجمفذادلةافذذيففل فذة خا مذ)احد،ذحلي د(نذفقدذ م تذح
ذاة  مذإلدذج ابذحلعرحؽنذح ظرا

D. T. Potts, Ancient Magan, United Arab Emirates (2000), P. 53; 

P. Michalowski, "Magan and Meluhha once Again, JCS, Vol. 40, No. 

2 (1988). 
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ي، نهامو الرجهل القهو  –من أجل نانا )إلو القمر( بن إنميل، ممكهو، جلهل أور "
نها، اللالاهات األصهمية ت يهر الملهة ممك أور، ممك سهومر وأكهد، الهشي  هيد ملبهد نا

من جديد، وأمن  اطئ البحر عمى ........ المالحة التجارية، وأعهاد سهفن ماجهان 
"ثانية إلى يده )يد نانا(

(11)
ذذ.

 ػػمةاذأت ػػذذلق ػػم ذي ميػػ م ذجد ػػدح ذذ–اةػػفذ ػػ ؿذهػػذحذحلػػ صذ ت ػػ ذأفذحلةخػػؾذأارذ
لةخػػػؾذ أاتا  جػػػػمؿذنذاهػػػاذحلخقػػػبذحلػػػذ،ذحيػػػتعةخ ذح(12)اهػػػاذلقػػػبذ ةخػػػؾذيػػػاةرذاأ ػػػد ذ

ؽ.ذـ(ذةػػػفذ  ػػػؿذ مإل ػػػمفعذإلػػػدذلقػػػ  ـذحل ػػػمصذ ةخػػػؾذأار ذالقػػػبذذ2113ذ–ذ2119)
فذظػػؿذهػػذحذحلخقػػبذحا  ػػرذلق ػػم ذت ػػر ف م ذأ ثػػرذة ػػ ذلق ػػم ذ(13) ةخػػؾذحلج ػػمتذحار ػػد ذ نذاح 

ذ.(14)فعخ م ذ

ؽ.ذـ(نذاهػػاذحلةخػػؾذذ2047ذ–ذ2094 ػػمةاذأ  ػػ ذ ػػالج ذ)ذ– خػػؼذحلةخػػؾذأارذ
ثملثعذالقدذ خدتذةدةذآ ة ذ آاذثةمفذاأر ع فذ مةم نذ مـذ  ل مذحلثم  ذف ذأيرةذأارذحل

ذ.(15) ملعد دذةفذحإلص آمتذحلي مي عذاحال تصمد عذاحإلدحر عذ
ي طرذحلةخؾذ الج ذ خدذحلعرحؽذ ي العذا يرذا ذلؾذ  دذ   ـنذاأةتدذ فاذذ

لػػدذد ػػارذ ػػةمال نذ ف ػػ  ذةةخ تػػ ذ ػػةمال ذإلػػدذحلفػػرحتذحاايػػطذ ةػػمذف ػػ ذةػػمر،ذاتاتػػاؿذاح 
 فذج  ؿذ خدذيمآؿذحل آرذحلةتايطذ ر م نذالـذ احج ذحلةخؾذ الج ذة   تذأة  عذ

                                                 

نذدة ؽنذ4نذطذ1حلعر  ذحلقد ـذ)  دذحلرحفد ف(نذجػذ  دذةر  ذاف صؿذ  دذحهللاذتمر ضذحلاطف(ذ11)
ذ.206نذصذ2001

(12) L. Delaporte, Mesopotamia the Babylonian and Assyrian 

Civilization, Translated by V. G. Child, London and New York 

(1996), P. 34. 

ذ.417ط ذ م راذةقدةعذف ذتمر ضذحلآ مرحتذحلقد ةعنذصذ(ذ13)
نذصذ1990نذحلقػمهرةنذ3نذطذ1 دذحلعز زذصمل اذحل رؽذحاد دذحلقد ـذ)ةصرذاحلعرحؽ(نذجػ (ذ14)

ذ؛432
H. Crawford, Sumer and the Sumerians, Cambridge (1991), P. 46. 

(15) J. Klein, "Shulgi of Ur : King of Aneo Sumerian Empire", 

CANE, J.M. Sasson, (and Others, eds.) Vol. II, New York 

(1995), P. 843.    
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فػػػ ذةةخ تػػػ ذيػػػاىذفػػػ ذحلة طقػػػعذحل ػػػةمل عذاحل ػػػةمل عذحل ػػػر  عذآػػػاؿذأر  ػػػؿذحلقر  ػػػعذةػػػفذ
ذ.(16)حلق مئؿذحلج خ عذحلت ذأ تمدتذف ذحلةم  ذحإل مرةذ خدذحلعرحؽذ

ؽ.ذـ(نذذ2038ذ–ذ2046يػػ فذ)ذ– خػػؼذ ػػالج ذ خػػدذ ػػرشذأارذأ  ػػ ذأةػػمرذ
يػػ فذرجػػ  ذةيػػ م ذ  ػػدذذ–رمحلتػػ ذآ ة ػػمذاحلػػدمذ ػػدذجعخػػتذةػػفذأةػػذا  ػػداذأفذطػػاؿذحلفتػػرة

اال ت ذحلعرشنذاط قم ذلقمئةعذحلةخاؾذحلياةر عذفقػدذ خدػتذةػدةذآ ةػ ذتيػععذأ ػاحـذفقػطنذ
ا ػػدذتر ػػزتذج ػػادمذحلآر  ػػعذفػػ ذحل ػػةمؿذحل ػػر  ذاحل ػػرؽنذا ػػدذآػػرصذ خػػدذأفذ آ ػػـذ

دالتػػ ذآ ةػػم ذة م ػػرح ذ ػػفذطر ػػؽذأت م ػػ ذحلة خصػػ فذحلػػذ فذأ ػػمة ـذحلة طقػػعذحل ػػر  عذةػػفذ
فػػػػ ذةػػػػدفذيايػػػػعذا ةػػػػمز،ذا مرح  ػػػػ نذات خفػػػػتذةػػػػفذ  ػػػػدمذحلعد ػػػػدذةػػػػفذحلت ػػػػ  دحتذ

ذ.(17)حلةعةمر عذف ذحلةدفذحلياةر عذا  مصعذف ذ   ارذاأارذاأر داذ
ؽ.ذـ(نذاهػػاذذ2027ذ–ذ2037يػػ فذ ذ)ذ–  ػػدذأفذأث ػػم ذفتػػرةذآ ػػـذحلةخػػؾذ  ػػاذ

 ػػػدذفػػػ ذأيػػػرةذأارذحلثملثػػػعنذ ػػػدأتذحل جػػػرحتذحاةار ػػػعذحلقمدةػػػعذةػػػفذحلصػػػآرح ذحلةخػػػؾذحلرح
حليػػػار عذتتػػػدفؽذإلػػػدذ ػػػ دذحل  ػػػر فنذاحلتػػػ ذذ ػػػرت ـذحلةصػػػمدرذحليػػػاةر عذ أيػػػـذ ةػػػمرتا ذ

Martuي ف ذ   ػم ذذ–نذا متاحذ  ددافذةةخ عذأارذحلثملثعنذا ت جعذلذلؾذ مـذحلةخؾذ  اذ
 ـذإلدذحلعػرحؽنذا ػدذأطخػؽذ خػدذهػذحذحليػارذيارذلصدذهذمذحلق مئؿذحليمة عذاة دذد ال

نذا ع ػ ذحليػارذحلػذ،ذ صػدذحلت ػد  ـنذا خةػعذMurik – Tidnimت ػد  ـذذ–أيـذ ةار ؾذ
ذ.(18)ذه ذأآدذأيةم ذحلق مئؿذحاةار عذحل دا عذTidnimت د  ـذ

يػ ف ذي ميػػت ذحليػخة عذةػدذةةخ ػعذ ػ  ـنذآ ػثذ صػػبذذ–ا ػدذأت ػدذحلةخػؾذ  ػاذ
ـنذاف ذحلعمـذحليمدسذةفذآ ة ذ مـذ تع  فذحلةخؾذ   ر مةة  ذآم ةم ذتم عم ذل ذف ذ   

                                                 

نذدة ػػؽنذ2ةآةػػدذآػػربذفػػرزحتذا  ػػدذةر ػػ اذداؿذاآ ػػمرحتذفػػ ذحل ػػرؽذحلعر ػػ ذحلقػػد ـنذطذ(ذ16)
 .124نذصذ1994

ذ–إ ػرحفذذ–أآةدذأة فذيخ ـاذدرحيمتذف ذتػمر ضذاآ ػمرةذحل ػرؽذحاد ػدذحلقػد ـنذتػمر ضذحلعػرحؽذ(ذ17)
ذ؛228دي مذحلصدرىنذصذ

C. J. Gadd, "Babylonia C. 2120 – 1800 B.C", CAH, Vol.1, Part 2A, 

Cambridge (1971), PP. 607 – 608. 

(18) J. Oates, Babylon, Thames and Hudson, London (1979), P. 49;  

 I. J. Gelb, "The Early History of the West Semitic Peoples, JCS, 

15 (1961). 
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نذا ػػدذاصػػؿذة ػػدابذ(20)ااؿذةػػرةذة ػػذذيػػقاطذةةخ ػػعذأاحفذذ(19) خػػدذةد  ػػعذيػػ ةمش
   ر مةة  ذإلدذأارذاتيخـذحل ث رذةفذحل رحؼذ أرزحؽذل نذافػ ذحلعػمـذحلثػم  ذةػفذآ ػـذ

ـذأ  ػمفنذآ ػثذزاجذي ف ذ دـذ د يمؿذ ا م ذإلدذأارذ ة دابذ فذآػم ذ–حلةخؾذ  اذ
ذ.(21)ي ف ذإآدىذ  مت ذإلدذآم ـذأ  مفذذ–حلةخؾذ  اذ

يػػ ف ذ ػػذلؾذأفذ اجػػ ذ احتػػ ذحلعيػػ ر عذإلػػدذحلج ػػمتذذ–ا ػػدذأ ػػطرذحلةخػػؾذ  ػػاذ
حل ر  عذاحل ةمل عذحل ر  عذلا ؼذتآر متذحلق مئؿذحلج خ عذآتدذ تفرغذإلػدذحلدػربذآ ػثذ

ةؤ تعذآ ثذأيتةرذتدفؽذتخػؾذذ طرذحاةار  فنذا دذتة فذفع  ذةفذصدهـذال فذلفترة
ذ–حلق مئػػؿذازحدذ ػػدط مذ خػػدذآػػدادذةةخ ػػعذأارذحلثملثػػعذحلدر  ػػعذفػػ ذ  ػػدذحلةخػػؾذ إ  ػػ ذ

ذ.(22)ي ف 
أ ػػآتذحاا ػػمعذ خػػدذحلآػػدادذحلدر  ػػعذةػػفذةةخ ػػعذأارذحلثملثػػعذت ػػذرذ ػػمل طرنذ
اذلػػؾذ ت جػػعذتخػػؾذحلتآر ػػمتذحليػػمة عذاحلتػػ ذ م ػػتذةػػفذحايػػ مبذحلتػػ ذأدتذإلػػدذ  م ػػعذ

ذ.(23)حلياةر عذحلثملثعذف ذةد  عذأارذحايرةذ
                                                 

ؽ.ذـ(ذذ1900ذ–ذ2200ةذهػ ذأيػرةذيػ ةمشذ)أ تقؿذحلآ ـذف ذ ػ  ـذإلػدذأيػرةذآم ةػعذجد ػد(ذ19)
آ ػػثذأ ػػمرتذ مئةػػعذةخػػاؾذ ػػ  ـذفػػ ذيايػػ ذإلػػدذةخػػاؾذهػػذمذحايػػرةذحلجد ػػدةنذا ػػمفذةاط  ػػمذ

ذحلرئ ي ذف ذج مؿذلاريتمفذإلدذحل ةمؿذةفذياي م منذأ ظرا
W. Hinz, "Persia C. 2400 – 1800 B.C", CAH, Vol. I, Part 2, London 

and New York (1971), P. 654. 

تقػػدذأاحفذفػػ ذج ػػابذ ػػربذإ ػػرحفذفػػ ذ ػػرؽذأرضذيػػاةرنذا م ػػتذأاؿذ مصػػةعذلعػػ  ـنذاةػػفذ(ذ20)
حلةآتةؿذأفذأاحفذتةثؿذةقمطععذي ميػ عذصػد رةذفػ ذة طقػعذجدرحف ػعذ   ػرةذتعػرؼذ ميػـذأ  ػمفنذ

ذأ ظرا
J. Hansman, "Elamites, Aghaemenians and Anshan", Iran, Vol. 10 

(1972), P. 102. 

يػػع دذحاآةػػدذار ػمذجػػاحدذحل م ػػة اذتػمر ضذحل ػػرؽذحاد ػػدذحلقػد ـذ)إ ػػرحفذاحا م ػػاؿ(نذيػمة ذ(ذ21)
ذ؛56نذصذ1981 ددحدنذ

D. Frayne, "Ur III Period (2112 – 2004 B.C)", JNES, Vol. 63, No. 3 

(2004), PP. 208 – 209. 

ذ؛174 مةرذيخ ةمفاذحلعرحؽذف ذحلتمر ضذحلقد ـذ)ةاجزذحلتمر ضذحلي مي (نذصذ(ذ22)
J. Bottero, "Syria Before 2200 B.C.", CAH, Vol.I, Part 2A, Cambridge 

(1971). 

نذ1986ر ػػ دذحل م ػػار،اذتػػمر ضذحل ػػرؽذحاد ػػدذحلقػػد ـذ) ػػ دذحلرحفػػد فذاح  ػػرحف(نذحإليػػ  در عنذ(ذ23)
ذ.76صذ
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 :سقوطياو ق. م(  2004 – 2112مممكة أور الثالثة ) إنييارثانيًا: 
ؽ.ذـ(ذزهم ذأر عػعذا  ػر فذذ2004ذ–ذ2026ي ف ذ)ذ–أةتدذآ ـذحلةخؾذ إ   ذ

يػػ ف ذة ػػذذحليػػ احتذذ–نذا ػػدذاحجػػ ذ إ  ػػ ذ(24) مةػػم نذاهػػاذد ػػرذةخػػاؾذأيػػرةذأارذحلثملثػػع
ةػفذحلدػربذةػفذ  ػؿذحاةػار  فنذذمرذحلت ذ م تذتآ طذ ةةخ ت ة ذحا طحاالدذةفذآ 

ذاةفذحل رؽذةفذ   ـ.
ت ػػػررذذ ػػػرذحاةػػػار  فذفػػػ ذحل صػػػاصذحليػػػاةر عذفػػػ ذتخػػػؾذحلفتػػػرةذ أيػػػـذ ةػػػمرتا ذ

Martuفػػ ذ ػػ دذيػػاةرنذا ػػدذ   ػػاحذذف عػػدذأفذأجتػػمزاحذحلآػػدادذحلدفم  ػػعذا ػػدأاحذ  ت ػػراذذ
 تنذاأرتفعػػتذحايػػعمرذاأ ت ػػرتذحلةآمصػػ ؿذاهػػدداحذحلطػػرؽذحلتجمر ػػعذاطػػرؽذحلةاحصػػ

يػػ ف ذإلػػدذذ–حلةجم ػػمتذاح   ػػمرتذحلةػػدفذحلاحآػػدةذ عػػدذحا ػػرىنذفأ ػػطرذحلةخػػؾذ إ  ػػ ذ
تآصػػ فذحلعمصػػةعذأارذاحلةد  ػػعذحلةقديػػعذ    ػػار نذايػػخـذحلق ػػمدةذفػػ ذحلة ػػمطؽذحلة ػػددةذ

ؽ.ذـ(ذآم ةػػم ذ خػػدذذ1985ذ–ذ2017ح ػػرح ذ)ذ–نذا ػػمفذ ح ػػ  ذ(25)ح ػػرح ذذ–إلػػدذح ػػ  ذ
ؽ.ذـ(ذاحلػذ،ذأيػتقؿذفػ ذذ2004ذ–ذ2026يػ ف ذ)ذ–ر،ذاتم عػم ذلخةخػؾذ ح  ػ ذةد  عذةم

ذ.(26)ةد  عذ ح يف ذاأت ذهمذ مصةعذل ذ
اال ػػػؾذفػػػ ذأفذ ػػػعؼذحليػػػخطعذحلةر ز ػػػعذفػػػ ذأاح ػػػرذ صػػػرذأيػػػرةذأارذحلثملثػػػعذ

ؽ.ذـ(ذا دـذ درت مذ خػدذةاحج ػعذهػذمذحإل طػمرذحلتػ ذأآػد تذ  ػمذذ2004ذ–ذ2112)
همنذا خدذحلر ـذةػفذأفذحاةػارذ م ػتذتيػ رذ خػدذةػمذ ػرحـذ مفذحلعمةؿذحلرئ ي ذإل   مرذ

ؽ.ذـ(ذذ2004ذ–ذ2026)يػػ ف ذذ–فػػ ذحلةرآخػػعذحاالػػدذةػػفذ دح ػػعذآ ػػـذحلةخػػؾذ ح  ػػ ذ
 دل ؿذحيتةرحرذتدفؽذحل رحئبذإلدذحلعمصةعذأارنذاحيتةرحرذ  مرذحلةيئال فذف ذحلدالعذ

ذ.(27)ف ذة مص  ـذحلت ذ م احذ  دخا  مذف ذ  دذأ   ذ
                                                 

(24) L. Delaporte, Mesopotamia, The Babylonian and Assyrian Civilization, 

P.36.   

 .127ةآةدذآربذفرزحتذا  دذةر  اذداؿذاآ مرحتذف ذحل رؽذحلعر  ذحلقد ـنذصذ(ذ25)
(26) H. W. F. Saggs, Everyday Life in Babylonia and Assyria, New York 

(1965), P. 37.   

فم ؿذ  دذحلاحآدذ خ اذصػرحعذحليػاةر  فذاحا ػد  فذةػدذحا ػاحـذحل ػر  عذاحل ػةمل عذحل ػر  عنذ(ذ27)
 .42نذصذ1983عذحلعرح  ذحلفمري (نذ ددحدنذ)حلصرح
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يػػػػػػ ف ذحلتآػػػػػػملؼذةػػػػػػدذآػػػػػػم ـذةد  ػػػػػػعذ زح  ػػػػػػمل  ذذ–ةخػػػػػػؾذ إ  ػػػػػػ ذ ةػػػػػػمذآػػػػػػماؿذحل
Zabshali
فػػ ذإ ػػرحفنذاتػػاجذهػػذحذحلتآػػملؼذ ةصػػمهرةذي ميػػ عنذآ ػػثذأريػػؿذحلةخػػؾذذ(28)

 – Tukin – Khatta جر  ػػم ذةذ– تتػػمذذ–يػػ ف ذح  تػػ ذحلةػػد اةذ تػػا  فذذ– إ  ػػ ذ
Migrishaثػمرتذإلدذآم ـذةد  عذزح  مل نذال فذ عػدذأر ػدذيػ احتذةػفذهػذحذحلتآػملؼذذ

ةػػػػدافذمفذفػػػػ ذ ػػػػةمؿذيػػػػ ؿذيايػػػػ م مذاهةػػػػمذ حدح ػػػػدمذةد  ػػػػعذيايػػػػ ذاةػػػػد  تمفذأ ر ػػػػ
Adamdunاذ أاحف ذذAwanذ–ا ػػمفذذلػػؾذفػػ ذحلعػػمـذحلعم ػػرذةػػفذآ ػػـذحلةخػػؾذ إ  ػػ ذذ

يػػ ف نذالػػـذ تػػد ؿذصػػ رمذلقةػػدذحلثػػارحتذ ػػملر ـذةػػفذ ر ػػ ذةػػفذة ػػمطؽذحلتةػػردنذاتػػرؾذ
يػػ ف ذةػػفذإ  ػػمعذتخػػؾذذ–  ػػ ذيػػ ف ذ آػػمربذ ةفػػردمنذاتة ػػفذحلةخػػؾذ إذ–حلةخػػؾذ إ  ػػ ذ

ذ.(29)حلةدفذاأ تمدذز  ـذهذحذحلتةردذأي رح ذإلدذحلعمصةعذأارذ
ؽ.ذـ(ذإلػػػدذتف ػػػؾذاآػػػدةذذ2004ذ–ذ2112أيػػػرةذأارذحلثملثػػػعذ)ذإ   ػػػمر ػػػتجذ ػػػفذ

حلعػػرحؽذا ادت ػػػمذإلػػدذ ظػػػمـذآ اةػػمتذحلةػػػدفذا ػػػدذحيػػتدر تذةرآخػػػعذحلتف ػػؾذهػػػذمذ رح ػػػعذ
ؽ.ذـ(ذاأطخؽذ خ  مذ صرذأ يفذذ1762ذ–ذ2004ةمئت فذاأر ع فذ مةم ذةفذآاحل ذ)

نذاهةػػػمذحلةػػػد  تمفذحلختػػػمفذت مفيػػػتمذ خػػػدذفػػػرضذحليػػػ مدةذفػػػ ذج ػػػابذحلعػػػرحؽذ(30)االريػػػم
ذ.(31)حلقد ـ

ا دذتة فذحاةار افذةفذتأي سذحلعد دذةفذحلةةملؾذف ذيار عذاحلعرحؽذ ةمذف ذ
رذ ط مذاآخبذاةمر،ذ)تؿذحلآر ر،(ذا م ؿذاد ارذاأ  ا مذ)تػؿذأيػةرذحلآمل ػعذ ػرؽذ  ػ

ذ.(32)د مل (نذلذلؾذ طخؽذ خدذهذحذحلعصرذحيـذ  صرذحايرحتذحاةار ع 
                                                 

ذد ػمدنذفػ ذ(ذ28) لدذحلدػربذةػفذ ػـر ةفذحلةآتةؿذأفذةد  عذزح  مل ذتقدذف ذة طقعذج مؿذلاريتمفذاح 
ذأ مل ذ  رذحل ر عذإلدذحل ةمؿذحلدر  ذةفذ  دذ   ـنذح ظرا

W. Hinz, "Persia C. 2400 – 1800 B.C., ", P. 657. 

(29) W. Hinz, "Persia C. 2400 – 1800 B.C.", P. 658;  

  J. Hansman, "Elamites, Aghaemenians and Anshan", P. 103.  

 ػػـذج ػػابذ ػػرؽذةد  ػػعذأاراؾنذا ػػدذأييػػ مذذ25تقػػدذةد  ػػعذالريػػمذ)يػػ  رة(ذ خػػدذ عػػدذآػػاحل ذ(ذ30)
ذ) ذ–ذ1792ؽ.ـ(نذاحيػػػتةرتذ مئةػػػعذآتػػػدذ صػػػرذحلةخػػػؾذآةػػػارح  ذ)ذ2005ذ–ذ2025    ػػػـا
ذؽ.ـ(نذح ظراذ1750

 .79ـنذصذ1993 خ ذأ اذ يمؼاذف افذحلةةملؾذحلقد ةعذف ذيار عنذدة ؽنذذ
ذ.65نذصذ1977نذحإلي  در عنذ2ةآةدذ  دذحلخط ؼاذتمر ضذحلعرحؽذحلقد ـنذجػ(ذ31)

(32) D. Charpin, "The History of Ancient Mesopotamia: An Overview", 
C.A.N.E., J.M. Sasson, (and Others, eds.), New York (1995), P. 812; 

 M. Covensky, The Ancient Near Eastern Tradition, New York and 

London (1966), P. 25.   
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 ظ ػػرذتيخيػػؿذح فصػػمؿذحلةػػدفذ ػػفذحليػػخطعذحلةر ز ػػعذأفذحال فصػػمؿذ ػػدأذأاال ذفػػ ذ
حلة مطؽذحل ع ػدةذ ػفذحلعمصػةعذأارنذثػـذأ ػذذ قتػربذة  ػمذ ملتػدر جنذاهػذحذأةػرذط  عػ ذ

 عذة  منذاتقدـذل مذةرحي تذحلةخؾذفقاةذحلدالعذتتر زذ مدةذف ذحلعمصةعذاحلة مطؽذحلقر 
ح رح ذحلذ،ذ عادذ أصخ ذإلدذةد  عذةمر،نذصارةذ فذذ–ي ف ذةدذحلقمئدذ ح   ذذ– إ   ذ

ؽ.ذـ(نذفػ ذذ2004ذ–ذ2112حلا دذحل ع ؼذحلذ،ذاصختذإل  ذةةخ عذأارذحلثملثعذ)
يػػ ف ذتفا  ػػم ذةطخقػػم ذذ–ح ػػرح ذ طخػػبذةػػفذحلةخػػؾذ إ  ػػ ذذ–تخػػؾذحلفتػػرةنذف جػػدذأفذ ح ػػ  ذ

  ذ تة فذةػفذحلا ػاؼذفػ ذاجػ ذحل ػداذحاةػار  فذ)ةػمرتا(ذحلػذ فذح تر ػاحذيػارذةػمرتاذل
ذ.(33)ا دأاحذ مآت ؿذحلق عذاحلةدفذف ذيار عذاحلعرحؽذاحآدةذتخاذحا رىذ

ؽ.ذـ(ذةؤيػسذأيػرةذح يػفذحاالػدنذادحـذذ1985ذ–ذ2017ح ػرح ذ)ذ– عدذ ح   ذ
ذ2005ذ–ذ2025يمذ     ـ ذ)آ ة ذحث  فذاث ث فذ مةم نذا مصرمذف ذحلآ ـذةخؾذالرذ

يػ ف ذفػ ذحا ػاحـذذ–ؽ.ذـ(ذاةخؾذأ  ا مذ   الةم ذ عدذأفذحيتق ذ فذةخؾذأارذ ح  ػ ذ
ح رح ذف ذ مئةعذحلةخاؾذحلياةر عذةتصػ  ذ ةخػاؾذذ–حاالدذةفذآ ة نذااردذحيـذ ح   ذ

 ذأيػػرةذأارذحلثملثػػعذا أ ػػ ذ خ فػػعذل ػػـذفػػأ ت رذيػػ لت ذحلاحرثػػعذحل ػػر  عذفػػ ذحلآ ػػـنذاأصػػخ
ةػػفذةد  ػػعذةػػمر،ذاالذ عػػرؼذ ػػ ئم ذ  ػػ ذا ػػفذ مئختػػ ذفػػ ذتخػػؾذحلةد  ػػعنذ  ػػرذأفذه ػػمؾذ

خػػػدذة صػػػ م ذ مل ػػػم ذف  ػػػمذ  ػػػؿذأفذ عةػػػؿذفػػػ ذ دةػػػعذةخػػػؾذتإ ػػػمرةذاحآػػػدةذإلػػػدذأ ػػػ ذ ػػػدذأ 
ذ.(34)أار

ح ػرح ذآػم ـذةػمر،ذذ–ي ف ذتعخ ةمت ذإلػدذتم عػ ذ ح ػ  ذذ–ا دذأصدرذحلةخؾذ إ   ذ
إلػػػدذأارنذفأ خدػػػ ذنذا قخ ػػػمذ(35)دفذح يػػػفذا فػػػرل ػػػرح ذ ة ػػػعذ   ػػػرةذةػػػفذحلآ ػػػابذةػػػفذةػػػ

ح ػػػػػرح ذصػػػػػعا عذإتةػػػػػمـذحلة ةػػػػػعذافذحلةػػػػػمرتاذحجتػػػػػمآاحذحلػػػػػ  دذاهػػػػػدداحذطػػػػػرؽذذ– ح ػػػػػ  ذ
                                                 

ذ.213  دذةر  ذاف صؿذ  دذحهللاذتمر ضذحلاطفذحلعر  ذحلقد ـذ)  دذحلرحفد ف(نذصذذ(33)
نذ2004ة ػؽنذ  مسذ خ ذحلآي   اذةةخ عذح يفذ  فذحإلرثذحليػاةر،ذاحليػ مدةذحاةار ػعنذد(ذ34)

ذ؛33صذ
J. G. Macqueen, Babylon, London (1964), P. 32; 

E. Sollberger, "New Lists of the King of Ur and Isin, JCS, 8 (1954), P. 135. 

ذ ميػـذ فػرذ خػدذةيػمفعذ(ذ35)  فرذ)   ار(اذه ذةد  عذيػاةر عذةقديػعنذاتةتػدذحلػت ؿذحلةعرافػعذحل ػـا
جػرىذحل  ػػرذحلقػد ـذحلةعػراؼذ  ػػطذحل  ػؿذإلػػدذحل ػةمؿذحل ػػر  ذ صػؼذة ػؿذتقر  ػػم ذ خػدذجػػم   ذة

ذح ظراذنةفذحلد اح  عنذاه ذةر زذلع مدةذحإلل ذ أ خ ؿ 
يػػ تافذلا ػػداذدثػػػمرذ ػػ دذحلرحفػػد فذةػػػفذحلعصػػرذحلآجػػػر،ذحلقػػد ـذآتػػدذحلدػػػزاذحلفمريػػ نذترجةػػػعاذذ

 .147نذصذ1993نذدة ؽنذ1ةآةدذطخبنذطذ
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ذ خدذح يفذ حلةاحص تذحلةؤد عذإلدذحلعمصةعذأارنذاأ  ـذ خدذأه عذحاليتعدحدذلخ جـا
فرذلخدفمعذح رح ذةفذحلةخؾذأفذ ال  ذرية م ذآم ةم ذ خدذأ يفذا ذ–ا فرنذا طخبذ ح   ذ

ح ػرح ذا  صػآ ذذ–يػ ف ذ خػدذطخػبذ ح ػ  ذذ– فذتخؾذحلةد  ت فنذا احفػؽذحلةخػؾذ إ  ػ ذ
 طخػػبذحلعػػافذاحلةيػػم دةذةػػفذحلآ ػػمـذحا ػػر فذا عػػرضذ خ ػػ ذ ػػرح ذحلآ ػػابذ  ػػعؼذ

ذ.(36)ثة  م
جعذل جةمتذحلق مئؿذحاةار عذ دأتذحاا معذف ذحلتدهارذاحال طرحبذاذلؾذ ت 

ال ـذإلػػػػدذ خػػػػبذ ػػػػ دذيػػػػاةرنذف ػػػػ  ذ ػػػػفذحل طػػػػرذ ـذإلػػػػدذدح ػػػػؿذحلعػػػػرحؽذااصػػػػاتػػػػدفق
   ارذ) فر(ذاحلت ذتـذت مدل ػمذ ػ فذذةد  عحلع  ة نذاتا  ذحلريمئؿذحلت ذح ت فتذف ذ

ح ػػػػرح ذحا طػػػػمرذحلتػػػػ ذذ–يػػػػ ف ذاآػػػػم ـذةد  ػػػػعذةػػػػمر،ذحلةػػػػد اذ أ ػػػػ  ذذ–حلةخػػػػؾذ إ  ػػػػ ذ
ذ.(37)تعر تذل مذةةخ عذأارذحلثملثعذ

 ذ ة فذحإليتدالؿذة  مذ خدذحإل   ػمرذياؼذ ت ماؿذحل مآثذحلريمئؿذحلث ثذحلت
ذي ف .ذ–حلةؤ دذايرةذأارذحلثملثعذف ذ  دذحلةخؾذ إ   ذ

 الرسالة األولى:
يػػ ف ذةػػمذذ–ح ػػرح ذإلػػدذحلةخػػؾذ ح  ػػ ذذ–جػػم ذفػػ ذ ػػصذحلريػػملعذحلتػػ ذ عث ػػمذ ح ػػ  ذ

ذ خ ا
ايهرا" : لقهد أمرتنهي  –"ا هبي  سين" ممكي، ىكهشا يقهول خادمهك –" إلى "إيبي 

لكهي أ هتري القمهو، ولقهد وصهل سهلر القمهو  Kazalluايسن وكهااالو  بالتوجو إلى
( "تالنهت" مهن الف هة ل هرا  20إلى " يقل" واحد لكل كور، واد أنفقهت حتهى ا ن )

القمو، ولكن بلد أن عممنا ا ن بأن المارتو )األموريين( األعدا  دخموا إلى بالدك، 
ميههها، وا ن دخهههل ( كهههور مهههن القمهههو، أح هههرتيا ك720000أح هههرت إلهههى إيسهههن )

المههارتو جمههيليم إلههى أر، سههومر، واسههتولوا عمههى كههل الحصههون المنيلههة ىنههاك، 
وبسبب المارتو فأنني غير اادر عمهى نقهل القمهو، فيهم أاويها  جهدًا وأنها غيهر اهادر 

( 120( اارب لنقل عمى كل واحهد منيمها )600عمى الحركة، اد يكون لدى ممكي )
......................، وأنههها سهههو  أاهههوم كههور مهههن القمهههو، فميرسهههميم إلهههى ممكهههي 

بحماية المنهاطق واألمهاكن التهي ترسهو عمييها السهفن ............ ، وسهيتم تخهاين 
                                                 

(36) G. Roux, Ancient Iraq, Second edition, penguin Books, England 

(1980), P. 167. 

(37) G. Roux, Ancient Iraq, P. 167. 
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شا ال القمو، أنا سو  أح هر لهك كهل مها تحتاجهو مهن  كل القمو في حالة جيدة، وا 
 القمو، ممكي، ............... ، إن الليالميين اد  لفوا في الملركة، وامحيهم اهد
نفد، فال ت ل ، وال توافق عمى أن تكون عبدًا ليم، وال تسهير وراهيهم ، ، إن لهدى 
من القمو ما يكفي لمدة خمس ع ر عامهًا لسهد حاجهة اصهرك وكهل مهدنك، ممكهي، 

 .(38)اجلمني م رفًا ومسهواًل عن إيسن ونيبور " 
ذحلتػ ذدلػتذإل  ػمذةةخ ػعذحال تصمد عذ ت  ذةفذهذمذحلريملعذةدىذيا ذحاا مع

ح رح ذأ  ذ دذ خفػ ذحلةخػؾذذ–ؽ.ذـ(نذآ ثذ تآدثذ أ   ذذ2004ذ–ذ2112ارذحلثملثعذ)أ
افذحلػػ  دذ م ػػتذفػػ ذذن(39)ذKazalluيػػ ف ذ  ػػرح ذحلقةػػ ذةػػفذإ يػػفذا ػػمزحلاذذ– إ  ػػ ذ

ذح ػػترىذ ة ػػمتذ   ػػرةذةػػفذحلقةػػ ذتػػزفذح ػػرح ذأ ػػ ذ ػػدذ–آمجػػعذإلػػدذحلقةػػ نذا ػػذ رذ إ ػػ  ذ
أط ػػػػمفذتقر  ػػػػم ذ يػػػػعرذة ئػػػػـنذ  ػػػػرذأفذنذأ،ذةػػػػمذ عػػػػمدؿذحلع ػػػػرةذ(40)ذ ػػػػار(ذ24400)

ةةػػمذذحايػػعمرذت ػػم فتذ يػػ بذهجةػػمتذحاةػػار  فذاتػػا خ ـذدح ػػؿذحلةػػدفذحليػػاةر عن
 ػػعذأارذحلتػػ ذ م ػػتذفػػ ذا ػػدذةع  ػػ ذ دم ذأةػػمـذإ صػػمؿذهػػذمذحلةؤا ػػعذإلػػدذة ػػ ؿذ مئقػػ

ذ.(41)آرجنذف   ذ فذإزد مدذحلطخبذ خدذحلآ ابذافذأ دحدذحاةار  فذ م تذ   رةذ
ح ػػرح ذأ ػػ ذلػػـذ  ػػفذ ػػمدرح ذ خػػدذإ صػػمؿذحلآ ػػابذحلتػػ ذ ػػمـذ  ػػرحئ مذذ– ذاذ ػػرذ إ ػػ 

ي ف ذأفذ ي دذذ–ح رح ذف ذريملت ذةفذحلةخؾذ إ   ذذ–إلدذةد  عذأارنذا دذطخبذ إ   ذ
ذ.(42)إل  ذآ ـذةد  ت ذ إ يفذا   ار ذا دذاحفؽذحلةخؾذ خدذطخ  

 خػػدذذر  ػػم ذأفذتدخدػػؿذحاةػػار  فذلػػـذ قتصػػاةػػفذ ػػ ؿذحلػػ صذحليػػم ؽذ ت ػػ ذأ
حلة طقعذحل ةمل عذارضذياةرذاأ دنذ ؿذتا خػاحذإلػدذحلقيػـذحاايػطذةػفذحلػ  دنذاأ  ػـذ

                                                 

(38) A. Kubrt, The Ancient Near East C. 3000 – 330 B.C., PP. 70 – 71.  

لػػـذ ػػتـذتآد ػػدذةا ػػدذة د ػػعذ ػػمزحلاذآتػػدذحافنذاةػػفذحلةآتةػػؿذأ  ػػمذتقػػدذهػػ ذاةد  ػػعذةػػمرحدذإلػػدذ(ذ39)
ةد  ػػعذ م ػػؿنذا م ػػتذ م ػػععذلةةخ ػػعذأارذحلثملثػػعنذلخةز ػػدذةػػفذحلتفمصػػ ؿنذذحل ػػةمؿذحل ػػر  ذةػػف

ذح ظرا
R. de Boer, "Marad in the Early old Babylonian Period : Its Kings, 

Chronology, and Isin's Influence", JCS, Vol. 65 (2013), P. 74. 

  جـ.ذ2,5حل اراذاآدةذ  مسذلخازفذاتيما،ذةمذ قمربذةفذ(ذ40)
 .33  مسذ خ ذحلآي   اذةةخ عذإ يفذ  فذحإلرثذحلياةر،ذاحلي مدةذحاةار عنذصذ(ذ41)
هػػػمر،ذيػػػم زاذ ظةػػػعذ م ػػػؿنذترجةػػػعذاذ ملػػػدذأيػػػعدذ  يػػػدنذاأآةػػػدذ يػػػمفذيػػػ م انذدة ػػػؽنذ(ذ42)

 .72نذصذ2008
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ح رح ذحلقدرةذ خدذةاحج ت ـذاآػدمنذا ت ػ فذةػفذحلػ صذذ– م احذ اةذ   رةذلـذ  فذ إل   ذ
أ ػػ ذفػػ ذ فػػسذحلا ػػتذحلػػذ،ذهػػددذف ػػ ذحل طػػرذحاةػػار،ذحلقيػػـذحل ػػةمل ذاحاايػػطذلخػػ  دنذ

احلعمصػػػػةعذأارذتعػػػػم  ذةػػػػفذآصػػػػمرذطا ػػػػؿذفر ػػػػ ذ خ  ػػػػمذ ػػػػمفذ يػػػػة مذحلج ػػػػا  ذ ػػػػؿذ
ح رح نذا جدذذ–إلدذطخبذحلقة ذةفذ إ   ذي ف ذذ–حلع  ة افنذةةمذد  ذحلةخؾذ إ   ذ

ي ف ذ خدذحلصػةادذأةػمـذحلآصػمرذحلع  ةػ ذذ– آثذي دمذحلةخؾذ إ   ذح رح ذذ– إ   ذ
حلت ػج دذلػـذحلذ،ذ عؼنذا  جع ذ أفذلد  ذحل ث رذةػفذحلقةػ ذإلةػدحدمذ ػ نذال ػفذهػذحذ

ذ–ح ػػرح ذفػػ ذ  م ػػعذحلريػػملعذ طخػػبذةػػفذحلةخػػؾذ إ  ػػ ذذ–  ػػفذ ػػدافذ ػػرضنذف جػػدذ إ ػػ  ذ
ذ.(43)ي ف ذثةفذإ  ص ذ أفذ ي دذإل  ذآ ـذةد  ت ذ إ يفذا   ار ذ

يػػػ ف ذفػػػ ذأاؿذذ–ح ػػػرح ذ ػػػمفذة خصػػػم ذلخةخػػػؾذ إ  ػػػ ذذ–ةػػػفذحلةآتةػػػؿذأفذ إ ػػػ  ذ
م تػمذةػفذحلعاحةػؿذحلتػ ذأدتذإلػدذحاةرنذإالذأفذيا ذحاا معذحلي ميػ عذاحال تصػمد عذ 

ح ػػرح ذهػػذمذحاا ػػمعذلصػػملآ ذحل ػػمصذاأ خػػفذذ–إ ػػعمؼذآ ةػػ نذا ػػدذحيػػتدؿذ إ ػػ  ذ
نذفػ ذيػ ف ذ–ف ذحلي عذحلثم  عذ  ػرةذةػفذآ ػـذحلةخػؾذ إ  ػ ذذحيتق ل ذف ذةد  عذإ يف 

ذذ.(44)  فذاحية ذ     ـا ذ دذحيتقؿذهاذحا رذف ذةد  عذالريم ارذآ فذأفذأآدذحاة
 ػػػمـذذآػػػاحل (نذفػػػ ذ2ح ػػػرح ذ آ ػػػـذةد  ػػػعذإ يػػػفذ) ر طػػػعذر ػػػـذذ– ػػػ  ذحيػػػتقؿذ إ

نذاأيسذف ذةد  عذ(45)ي ف ذ–ؽ.ذـ(نذاح فصؿذ خ عذ فذيخطعذحلةخؾذ إ   ذذ2017)
يػػ ف ذا ػػدأذ ػػؤرخذذ–إ يػػفذأيػػرةذةيػػتقخعذة ػػذذحلعػػمـذحلثػػم  ذ  ػػرذةػػفذآ ػػـذحلةخػػؾذ إ  ػػ ذ

ؽ.ذـ(ذذ1985ذ–ذ2017ح ػػػرح ذ)ذ– ماآػػػدحثذحل مصػػػعذ آ ةػػػ نذاحيػػػتةرذآ ػػػـذ إ ػػػ  ذ
فػ ذذآػم ـح ػرح ذ عت ػرذأ ػاىذذ–نذافػ ذحلاح ػدذ ػمفذ إ ػ  ذ(46)زهم ذث ثعذاث ث فذ مةم ذ

                                                 

ذ؛ذ61ةآةدذ  دذحلخط ؼاذتمر ضذحلعرحؽذحلقد ـنذصذ(ذ43)
ذاا ذلؾ

A. Kubrt, The Ancient Near East C. 3000 – 330 B.C., P. 71. 

فم ؿذ  دذحلاحآدذ خ اذصرحعذحلياةر  فذاحا د  فنذةدذحا ػاحـذحل ػر  عذاحل ػةمل عذحل ػر  عنذ(ذ44)
ذ؛43)حلصرحعذحلعرح  ذحلفمري (نذصذ

C. J. Gadd, "Babylonia C. 2120 – 1800 B. C.", P. 613. 

ذ.75حفد فذاح  رحف(نذصذر  دذحل م ار،اذتمر ضذحل رؽذحاد دذحلقد ـذ)  دذحلرذ(ذ45)
ذ؛448ط ذ م راذةقدةعذف ذتمر ضذحلآ مرحتذحلقد ةعنذصذ(ذ46)

ذا ذلؾاذ
M. V. de Mieroop, "Documents from the Reigns of Išbi – Erra and Šu-

ilišu", JAOS, Vol. 3, No. 2 (1991), PP. 366 – 372. 
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حل  دذإالذأ  ذلـذ يػتطدذحإل فػرحدذ مليػخطعذذلػؾذافذيػمة م ذ ر  ػم ذد ػرذ ػد دذ     ػاـ ذ
 يػفذ دحةػ ذف  ػمنذاةػدذذلػؾذفقػدذحآتفظػتذأأيسذف ذةد  عذالريمذأيػرةذةيػتقخعذاث ػتذأ

ح ػػرح ذإ آػػدراحذةػػفذذ–طخقػػعذ خػػدذحلػػ  دذطػػاحؿذ  ػػادذأر عػػعذ خفػػم ذ إل ػػ  ذ مليػػ طرةذحلة
ذنذاهـذ خدذحل آاذحلتمل ا(47)ي لت 

ذ1954ذ–ذ1974دحجمف ذ)ذ–ؽ.ذـ(ذاذ حدفذذ1975ذ–ذ1984حل  ا ذ)ذ–  اذ
ذ–ذ1934ؽ.ذـ(ذاذ ل ػػػػتذ  ػػػػتمر ذ)ذ1935ذ–ذ1953دحجػػػػمف ذ)ذ–ؽ.ذـ(ذاذ ح ػػػػة ذ

ذ.(48)ذؽ.ذـ(ذ1924
رح ذ ػػػمآت ؿذةد  ػػػعذ   ػػػارذ) فػػػر(ذ مصػػػةعذيػػػاةرذحلد   ػػػعنذح ػػػذ–ا ػػػدذ ػػػمـذ إ ػػػ  ذ

نذا ػمـذ ػذلؾذ عةػؿذ(49)اآصػؿذ ػذلؾذ خػدذر م ػعذحإللػ ذأ خ ػؿذ احهػبذلخةخ  ػعذحل ػر  ع
تآص  متذلآدادذ ػ دمذحل ػةمل عذا ػ ذ ػمفذ خػدذدرح ػعذ تآر ػمتذحاةػار  فنذ ةػمذأ ػمـذ

فذحلاح عػعذتآػتذ   متذصدح عذةدذ عضذحلق مئؿذحلت ذصمرتذت  ؿذ طرح ذ خدذحلةد
ذ.(50)ي طرت 

ح ػػرح ذ ػػذلؾذ ػػؿذ ةػػؿذ خػػدذ يػػطذ فػػاذمذإلػػدذة ػػمطؽذ فػػاذذذ–الػػـذ  تػػؼذ إ ػػ  ذ
ذ–يػ ف نذا ت ػ فذذلػؾذةػفذ ػ ؿذ ػصذريػملت فذةت ػمدلت فذ ػ فذ  ػازارذذ–حلةخؾذ إ  ػ ذ

ذ.(51)ي ف ذذ– اةا دح ذآم ـذةد  عذ مزحلاذف ذحل رؽذاحلةخؾذ إ   ذ

                                                 

اف ػػػؽذيػػػخ ةمفذا خػػػ ذأ ػػػاذ يػػػمؼذأ طػػػافذةارت ػػػمتاذتػػػمر ضذحل ػػػرؽذحاد ػػػدذحلقػػػد ـنذتعر ػػػباذت(ذ47)
ذ.125نذصذ1967ا ميـذطا رنذدة ؽنذ

(48) A. Kubrt, The Ancient Near East C. 3000 – 330 B.C., P. 79. 

 ذ.214  دذةر  ذاف صؿذ  دذحهللاذتمر ضذحلاطفذحلعر  ذحلقد ـذ)  دذحلرحفد ف(نذصذذ(49)
ذ؛35لي مدةذحاةار عنذصذ  مسذ خ ذحلآي   اذةةخ عذإ يفذ  فذحإلرثذحلياةر،ذاحذ(50)

ذا ذلؾاذ
T. Jacobsen, "The reign of Ibbisuen", JCS, Vol. 7 (1953), P. 120.  

ذ؛61ةآةدذ  دذحلخط ؼاذتمر ضذحلعرحؽذحلقد ـنذصذ(ذ51)
ذا ذلؾاذ
ذ؛448  دذحلعز زذصمل اذحل رؽذحاد  ذحلقد ـذ)ةصرذاحلعرحؽ(نذصذذ
ذا ذلؾاذ

T. Jacobsen, "The reign of Ibbisuen", PP. 36 – 47. 
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 :الثانيةالرسالة 
 اةا ػدح ذآػم ـذةد  ػعذ ػمزحلاذإلػػدذذ–عذحلتػ ذ عث ػػمذ  ػازارذجػم ذفػ ذ ػصذحلريػمل

ذي فذ ذةمذ خ اذ–حلةخؾذ إ   ذ
نومو هههدا  –سهههين"، ممكهههي، ىكهههشا يقهههول خادمهههك "بهههواور  –" إلهههى " إيبهههي 

Puzur – Numushda  : 
ايههرا " ............. )وملههو( الرسههالة  –لقههد )يتههي إلههي( رسههول مههن "ا ههبي 

ايههرا" )ويقههول فييهها( : لقههد أمههر إنميههل،  –ك "ا ههبي التاليههة التههي أرسههميا )لههي( الممهه
ممكي، بأن يلطيني رعاية الهبالد، كمها أمرنهي أنميهل أن أح هر ............. المهدن 
وا لية وسكان  فا  نيري دجمة والفهرات، و هفا  القنهوات .................... 

لممكيهة( ر ماجان، )كما أمرني( أن أايم في إيسهن كمقهر )ن أر، خمااي حتى بحم
أنميههههل، وأن أجلههههل اسههههميا ) ههههييرًا( ........... ، وأن أغههههنم أسههههالبيم )المنههههاطق 
األخرى( وأحتل ) ؟ ( مهدنيم، لمهاشا تقهاومني أنهت ا ن ؟ إننهي أاسهم باسهم داجهان، 
إليههي، بههأنني ال أ ههمر نحههو كههااالو سههوى النوايهها السههممية، أمهها عههن مههدن الههبالد 

ى رعايتيا، فهأنني سأ هيد ................. فهي واألرا ي التي أمرني أنميل أن أتول
ايههرا( مهها االههو  –إيسههن، وسههأايم فييهها الملابههد ............. ، واههد نفههش )أي ا ههبي 

بال بط، فأاام سور إيسن ............. واسهتولى عمهى مدينهة نيبهور )نفهر(، وأخهش 
نونا، و و المدعو اينوم أنسي سوبير أسيرًا، ودمر خمااي، وأعاد ناراىي أنسي أ 

إيههرا" عمههى رأس  –أنميههل أنسههي كههي. ........ )كههل( إلههى مكانههو، واههد واهه  "إ ههبي 
جي هههههو، واسهههههتولى عمهههههى  هههههفتي دجمهههههة والفهههههرات، ................. والقنهههههوات 

ايهرا" ...........  –............. وعندما ااوم جيربوبو أنسي جيركال، اطع "أ هبي 
 دة، لقد وجو عينيو نحوي، وليلمم ممكي واب، عميو، إن الخو  منو يثقل عمّي ب

ذ.(52) ذأنو ال حمي  لي، وال أحد يسير إلى جانبي ...............
ح ػرح ذآ ػثذآةػؿذلقػبذذ–ا ت ػ ذةػفذ ػ ؿذهػذحذحلػ صذةػدىذ ػاةذا فػاذذ إ ػ  ذ

يػػ ف نذف ػػ  ذ ػػفذ  مةػػ ذذ– ةخػػؾ ذفػػ ذتخػػؾذحلريػػملعنذا ػػذلؾذلػػـذ عػػدذتم عػػم ذلخةخػػؾذ إ  ػػ ذ
عذإ يػػفذلتآصػػ   منذ ةػػمذحيػػتالدذ خػػدذحلعد ػػدذةػػفذحلةػػدفذةثػػؿذ   ػػم ذيػػارذآػػاؿذةد  ػػ

                                                 

 .62ةآةدذ  دذحلخط ؼاذتمر ضذحلعرحؽذحلقد ـنذصذ(ذ52)
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ذ–   ػػػارذ مصػػػةعذيػػػاةرذحلد   ػػػعذا ػػػ شذاأ ػػػ ا مذا ةػػػمز،نذف ػػػ  ذ ػػػفذذ ػػػرذ  ػػػازارذ
يػػ ف ذ أ ػػ ذالذ يػػتط دذذ– اةا ػػدح ذآػػم ـذةد  ػػعذ ػػمزحلاذفػػ ذريػػملت ذإلػػدذحلةخػػؾذ إ  ػػ ذ

 ذلػػػ سذلد ػػػ ذيػػػ ف ذ أ ػػػذ–ح ػػػرحذ ذ ةفػػػردمنذآ ػػػثذأ  ػػػرذحلةخػػػؾذ إ  ػػػ ذذ–ةاحج ػػػعذ إ ػػػ  ذ
ذآخ ؼ.

ح ػػػرح ذل ػػػـذةد  ػػػعذ ػػػمزحلاذذ–ا يػػػت  تجذةػػػفذتخػػػؾذحلريػػػملعذأ  ػػػم ذةآمالػػػعذ إ ػػػ  ذ
ي ف ذ عدذأفذيػ طرذ خػدذحلعد ػدذةػفذحلةػدفذةثػؿذ   ػارذا ػ شذذ–حلتم ععذلخةخؾذ إ   ذ
ذ.(53)ا  رهمذةفذحلةدفذ

يػػػ ف ذ ػػػملتقخصذتػػػدر ج م ذآتػػػدذأصػػػ آتذةؤلفػػػعذةػػػفذذ–فقػػػدذ ػػػدأتذةةخ ػػػعذ إ  ػػػ ذ
ذ– ملر ـذةفذأفذ عضذآ مـذحلة مطؽذحا رىذ م احذةػاحل فذلخةخػؾذ إ  ػ ذةد  عذأارنذاذ

ي ف ذإالذأ  ـذلـذ  فذ ميتطم ت ـذ ذؿذأ،ذد ـذفعمؿنذا  ؿذ  م عذحلي عذحلثم  عذ  رةذ
ح ػػرح ذ فيػػ ذةخ ػػم ذفػػ ذةد  ػػعذإ يػػفذا ػػدأذذ–يػػ ف ذأ خػػفذ إ ػػ  ذذ–ةػػفذآ ػػـذحلةخػػؾذ إ  ػػ ذ

ذ.(54) ؤرخذحلي  فذ ماآدحثذحل مصعذ أ يفذ
 الثالثة:الرسالة 

 اةا ػػدح ذآػػم ـذذ–  ػػازارذذ()يػػ فذ ذ ػػملردذ خػػدذريػػملعذ–ا ػػدذ ػػمـذحلةخػػؾذ إ  ػػ ذ
ذةد  عذ مزحلاذآ ثذجم ذف  مذةمذ خ ا

 –نومو هدا، حهاكم مدينهة كهااالو، ىكهشا يتحهدث ممكهك "إيبهي  –" إلهى بهواور 
يا سههين" .............. ، لقههد أعههدت لههك ................ اههوات عسههكرية وو ههلت
 –تحت تصرفك كحاكم كااالو ............... فمماشا أرسمت إلّي )تقول(: إن "إ بي 

                                                 

 .144أآةدذرآ ـذه ااذتمر ضذحل رؽذحلقد ـذ)  دذةمذ  فذحل  ر ف(نذصذ(ذ53)
ذ؛73همر،ذيم زاذ ظةعذ م ؿنذصذ(ذ54)

ذا ذلؾاذ
F. J. Stephens, "New Date Formulae of the Isin Dynasty", RA, Vol. 

33, No. 1 (1936), P. 13. 

() ثرذ خدذهذمذحلريملعذف ذةد  عذ   ارذ) فر(نذا م تذتت افذةفذث ثذلاآمتنذا عػادذتمر   ػمذ 
ذةآفاظػعذ ةتآػؼذحلجمةعػعنذثػم  ذ  ػؿذحلةػ  دنذاحلقطػدذحلػث ثإلدذحل صػؼذحااؿذةػفذحالػؼذحل

ا ة ػفذأفذ ػتـذا اجدذلد  مذةفذهذمذحلريملعذث ثعذ يضذترجدذلفترةذةتأ رةذةفذأيرةذأارذحلثملثعنذ
ذأ ظراذي ف نذ–حل  ؼذ فذريمئؿذأ رىذت يبذإلدذحلةخؾذ ذإ   ذ

S. N. Kramer, "A Sumerian Letter", ANET, Princeton (1969), P. 480. 
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ايهرا" إلهى أر هو  –وجو عينيو نحوك، وكي  إنك لم تلر  متى سهيلود "إ هبي ايرا" 
)؟( لمههاشا لههم تتقههدم أنههت وجيربوبههو حههاكم جيركههال بههالقوات اللسههكرية التههي و ههلت 

مههاشا تههأخرت عههن ايههر ................ ؟ ايههرا(، ل –تحههت إمرتههك لمواجيههة )إ ههبي 
............. لقههد أرسههل أنميههل ال ههر عمههى سههومر، إنههو عههدو ينحههدر مهههن األر، 

ايههرا"  –.......... ، ا ن ىههل أعطههى أنميههل الممكيههة إلههى رجههل و ههيع، إلههى "إ ههبي 
الههشي لههيس مههن البههشور السههومرية، لقههد أصههبحت سههومر اميمههة ال ههأن فههي مجمههع 

ميهل الهشي أوامهره .............. ، حقهًا لقهد أمهر )أنميهل( بأنهو طالمها ا لية، اإللهو أن
ايههرا"، رجههل مههاري، سههو  يمههاق أسسههيا،  –وجههد األ ههرار فههي أور، فهه ن "إ ههبي 

وعنهدما يهتم تليينهك حاكمهًا عمهى اللديهد مهن المهدن، إشىههب  وسيمسهو أر، سهومر،
... ال تبتلهد، وال تتحهول ايرا" وفقهًا لكممهة اإللهو أنميهل، ............... –إلى "إ بي 

ايههرا( لههن تصههل إلههى مههدينتك، إن رجههل مههاري لههن يمههارس  – ههدي، فهه ن يههد )إ ههبي 
سههيادتو طبقههًا لخطتههو اللداهيههة، ألن اإللههو أنميههل اههد يثههار المههارتو )ا موريههون( مههن 

ايههرا"، وسههتلود  –أرا ههييم، وسههو  يحههاربون الليالميههين وسيقب ههون عمههى إ" ههبي 
ابق، وسهههههو  تصهههههبو اوتيههههها ملروفهههههة فهههههي كهههههل الهههههبالد كمههههها كانهههههت فهههههي السههههه

 .(55)ذاألرا ي.........
ذ–يػػ ف ذفػػ ذريػػملت ذحلةاج ػػعذإلػػدذتم عػػ ذ  ػػازارذذ– ت ػػ ذةػػفذردذحلةخػػؾذ إ  ػػ ذ

 اةا دح ذآم ـذةد  عذ مزحلاذ تاج  ذحلخاـذل نذآ ثذحيػت  رذ خ ػ ذ ػعف ذات مذلػ ذفػ ذ
يػػ ف ذذ–ةخػػؾذ إ  ػ ذح ػػرح ذفػ ذة ػػدحفذحلقتػمؿنذ مصػعذ عػػدذأفذأريػؿذحلذ–ةاحج ػعذ إ ػ  ذ

يػػػ ف ذذ– ػػػؿذاحت ةػػػ ذحلةخػػػؾذ إ  ػػػ ذذ اةا ػػػدح نذ–حلقػػػاحتذحلعيػػػ ر عذلةيػػػم دةذ  ػػػازارذ
ي ف ذهذمذحل   متذحلت ذآختذ خدذيػاةرذةػفذجػرح ذذ– ملج فنذثـذ  يبذحلةخؾذ إ   ذ

ح ػػرح ذإلػػدذأةػػرذحال ػػعذحلتػػ ذتعم ػػبذحليػػاةر  فذ خػػدذدثػػمة ـذ ػػ  ت ئ ـذذ–أطةػػمعذ إ ػػ  ذ
ذ  ذمذحلةآف.
ي ف ذ آثذآم ـذةد  عذ ػمزحلاذ خػدذ ػدـذذ–م عذحلريملعذ جدذحلةخؾذ إ   ذف ذ  

ح ػرح ذيػاؼذ  ت ػ ذ خػدذ ػدذحلةػمرتاذذ–حل راجذ فذيخطم  نذا طةئ ػ ذ ػأفذأةػرذ إ ػ  ذ

                                                 

(55) S. N. Kramer, "A Sumerian Letter", ANET, (1969), PP. 480 – 481.   
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)حاةػػػار  ف(ذحلػػػذ فذجػػػم احذإلػػػدذحلػػػ  دذ ػػػأةرذحإللػػػ ذأ خ ػػػؿنذاأ  ػػػـذيػػػاؼذ ق ػػػافذ خػػػدذ
ذ.(56)ح رح ذاحلع  ة  فذ– إ   ذ

  فذةفذج عذأ رىذارذةلةتعم  عذ دذ   ـذةفذج عذا دذحاحلـذتؤدذحلآة تذ
إلدذت ف ؼذ دطذحلتطا ؽذحل مرج ذآاؿذياةرنذالـذتجدذحلتػدح  رذحلتػ ذحت ػذتذفػ ذ
حلػػػػػدح ؿذلة ػػػػػدذحلتػػػػػدهارنذفيػػػػػقطتذأ  ػػػػػرح ذةةخ ػػػػػعذأارذحلثملثػػػػػعذتآػػػػػتذاطػػػػػأةذهجةػػػػػمتذ
حلع  ة ػػػ فذاحاةػػػار  فذا ػػػعابذزحجػػػراسذةػػػفذحلج خ ػػػ فذحا ػػػدح ذ)حليػػػا(نذاذلػػػؾذفػػػ ذ

ؽ.ذـ(نذادةػػرذحلع  ة ػػافذةد  ػػعذأارذحلتػػ ذذ2004ؽ.ذـ(ذأاذ)ذ2006 ػػمة ذ)ذآػػاحل 
ذ.(57) خدتذذ رحهمذ صاصذأد  عذآز  عذتعدذةفذأ دـذةرحث ذحلةدفذف ذحلتمر ض

ؽ.ذـ(ذلـذ تق دذحلع  ة افذ مالتفم  عذحلت ذ قدهمذةع ػـذحلةخػؾذذ2004ف ذ مـذ)
يػػػ ف ذ ػػػؿذأ ػػػذاحذ يػػػتدخافذفرصػػػعذحل ػػػعؼذل ػػػفذحل جةػػػمتذ خػػػدذذ–حليػػػاةر،ذ إ  ػػػ ذ

 تػمداحذحلةخػؾذحثملثعنذا مةاحذ مل جاـذ خػدذةد  ػعذأارذادةراهػمذاأآر اهػمنذاذةةخ عذأارذحل
  ػػمنذاالذ عػػرؼذحيػػـذةخػػؾذي ةم ػػ  ذذأيػػ رح ذإلػػدذ ػػ  ـذةػػدذتةثػػمؿذحإللػػ يػػ ف ذذ– إ  ػػ ذ

)ة طقػػػعذج ػػػمؿذ  ت ػػػمر،ذاج ػػػمؿذلاريػػػتمف(ذحلػػػذ،ذ ػػػمدذهػػػذمذحلآةخػػػعذإلػػػدذحلعػػػرحؽنذاةػػػفذ
ذ.(58)ةخؾذي ةم   ذKhutran Temtiتمةت  ذذ–حلةآتةؿذأفذ  افذ  اترحفذ

ح ػرح ذ خػدذحلة ػمطؽذحلتػ ذذ– عدذيػقاطذأارذتػـذحال تػرحؼذ  ػر  عذيػ مدةذ إ ػ  ذ
) ر اؾ(ذف ذحل ةمؿنذادلةافذ)حل آر ف(ذف ذحلج ػابنذاهػذحذذArrapkhaت ةؿذأرح  مذ

ح ػػرح ذ عت ػػرذار ػػثذإة رحطار ػػعذأارذحلثملثػػعنذا عػػدذذ– ؤ ػػدذحلػػرح،ذحلػػذ،ذ قػػاؿذأفذ إ ػػ  ذ
                                                 

 .63ةآةدذ  دذحلخط ؼاذتمر ضذحلعرحؽذحلقد ـنذصذ(ذ56)
ذ؛127ةآةدذآربذفرزحتذا  دذةر  اذداؿذاآ مرحتذف ذحل رؽذحلعر  ذحلقد ـنذصذ(ذ57)

ذالخةز دذةفذحلتفمص ؿنذح ظراذ
S. N. Kramer, "Sumerian Lamentation", Lamentation over the 

Destruction of Sumer and Ur, ANET, Princeton (1969), PP. 611 – 

619. 

جػاحدذحل م ػة اذتػمر ضذحل ػرؽذحاد ػدذحلقػد ـذ)إ ػرحفذاحا م ػاؿ(نذيمة ذيػع دذحاآةػدذار ػمذذ(58)
ذ؛56ص

J. Oates, Babylon, PP. 49 – 52; 

M. Liverani, The Ancient Near East: History, Society and Economy, 

London (2013), P. 174. 
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حلآمة ػػعذحلع  ة ػػعذح ػػرح ذةػػفذطػػردذذ–دةػػمرذةد  ػػعذأارذتة ػػفذ إ ػػ  ذثةػػمفذيػػ احتذةػػفذ
ة  منذا دذ ةؿذف ةمذ عدذ خدذإ مدةذ  م ذحلةد  عذاأ مدذتةثمؿذإل ذحلقةرذ  مذاهػاذحإللػ ذ
حلآػػمرسذلةد  ػػعذأارنذآ ػػثذ قخػػ ذحلع  ة ػػ فذإلػػدذأ  ػػمفنذالقػػدذ ػػززذهػػذحذحلعةػػؿذأ  ػػم ذ

ذ.(59)ةخاؾذأيرةذأارذحلثملثعإ رح ذ أ  ذحلار ثذحل ر  ذلذ–إد م ذ إ   ذ
ح ػرح ذ ملثقمفػعذحليػاةر عذ مل ػم ذآ ػثذ ق ػتذحلخدػعذحليػاةر عذذ– مفذح تػزحزذ إ ػ  ذ

ح رح ذا خفػمؤمذحل ظػمـذحإلدحر،ذحلػذ،ذذ–ه ذحلخدعذحلرية عذل ذمذحلي لعنذ ةمذأت دذ إ   ذ
ح ػػػرح ذ خػػػدذتقا ػػػعذدفم متػػػ ذآ ػػػثذ ػػػمـذ   ػػػم ذذ– ػػػمفذةت عػػػم ذفػػػ ذأارنذا ػػػدذ ةػػػؿذ إ ػػػ  ذ

لآصػػافذاتقا ػػعذحايػػاحرذاهػػذحذ رجػػدذإلػػدذاجػػادذ طػػرذيػػ   ذ ػػدطذحاةار ػػافذةػػفذح
ح ػػرح ذيػػمرذ خػػدذ  ػػجذذ–حل ػػةمؿذاحلع  ة ػػ فذةػػفذحل ػػرؽنذف ػػ  ذ ػػفذأفذحلةخػػؾذ إ ػػ  ذ

آ ػػػمـذأيػػػرةذأارذحلثملثػػػعذفػػػاردذحيػػػة ذةيػػػ ا م ذ ملع ةػػػعذحلدحلػػػعذ خػػػدذحالاه ػػػعنذا م ػػػتذ
 عذ تخؾذحلع ةعنذاتخقبذ ألقػمبذ د ػدةذي لت ذد رذي لعذاصخت مذأيةم ذةخا  مذةي اذ

ة  مذ إل ذ  دم ذاةخؾذ  دمنذاي دذ  دم نذا اجدذ صم ذ خػدذ ػتـذأيػطاح  ذجػم ذف ػ اذ
نذف   ذ ػفذحت ػمذذ(60)ح رح ذحلةخؾذحلعظ ـنذةخؾذحلج متذحار ععذ........ذ ذذ– إ   ذ

أ فيػػػ ـذذح ػػػرح ذا خفػػػمؤمذأ  ػػػم ذلقػػػبذ ةخػػػؾذيػػػاةرذاأ ػػػد ذاأ ػػػفاحذ خػػػدذ–حلةخػػػؾذ أ ػػػ  ذ
ذ.ذ(61)حلصفمتذحإلل  ع

ح ػػػرح ذآػػػماؿذأفذ ع ػػػدذد خاةميػػػ عذةخػػػاؾذأيػػػرةذأارذذ–اجػػػد رذ ملػػػذ رذأفذ إ ػػػ  ذ
ذ–حلثملثػػعذ ملةصػػمهرحتذحلي ميػػ عذفػػزاجذح  تػػ ذةػػفذح ػػفذةخػػؾذيػػ ةمشذحلةػػد اذ  ة ػػمفذ

نذاذلػػػػؾذل ػػػػ ذ ػػػػتة فذةػػػػفذةػػػػدذ فػػػػاذمذإلػػػػدذهػػػػذمذحلةةخ ػػػػعذHumban–Shimti ػػػػ ةت  ذ
ةذأ يػػفذحااحئػػؿذفػػ ذتايػػ دذر عت ػػمذات ػػمة ذ ات ػػمنذآتػػدذحلع  ة ػػعنذا جػػ ذةخػػاؾذأيػػرذ

صػػمرتذحلقػػاةذحلةيػػ طرةذ خػػدذحلة طقػػعذفأ عػػداحذ طػػرذأ  ػػم ذجخػػدت ـذةػػفذحاةػػار  فذ ػػفذ
حلةػػػػدفذحليػػػػاةر عنذافر ػػػػاحذ خػػػػ  ـذحل ػػػػرحئبنذ ةػػػػمذأ  ػػػػـذآػػػػمر احذحلع  ة ػػػػ فذاأ ػػػػمةاحذ

خػدذحلػ  دذحلآصافذلصدذهجةمتذأ دحئ ـنذفأآتفظػتذأ يػفذ مليػ طرةذ ػ  ذحلةطخقػعذ 
                                                 

 .77همر،ذيم زاذ ظةعذ م ؿنذصذ(ذ59)
 .36حإلرثذحلياةر،ذاحلي مدةذحاةار عنذصذ  مسذ خ ذحلآي   اذةةخ عذأ يفذ  فذ(ذ60)

(61) L. Delaporte, Mesopotamia the Babylonian and Assyrian 

Civilization, P. 37.  
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طاحؿذ  ادذحلةخاؾذحار ععذحااحئؿنذا  ذحذ ػدحذا ػأفذاآػدةذحلػ  دذحلةر ز ػعذ ػدذتآققػتذ
ةةخ ػػعذالريػػمذةػػدةذتصػػؿذإلػػدذةمئػػعذ ػػمـنذذل ػػمذ خػػدذ ر ةت ػػم يػػ  م نذا ق ػػتذتعػػتـذ ظ 

آ ثذر  ذةخؾذالريمذحاةار،ذ     ـ ذ ةمذالذ ز دذ خدذحلةد  عذحلتػ ذأآ ػـذيػ طرت ذ
ذ.(62) خ  م

ؽ.ـ(ذذ1763ذ–ذ1822يػ ف ذ)ذ– عذةةخ عذأ يفذ خدذ دذحلةخؾذ ر ـذ م تذ  م
ؽ.ذـ(نذاحيػػتةرتذيػػ لعذالريػػمذحلة مفيػػعذل ػػمذفػػ ذذ1794ةخػػؾذالريػػمذاذلػػؾذفػػ ذ ػػمـذ)

ؽ.ذـ(نذآ ػػػثذتخقػػػتذحل ػػػر عذذ1750ذ–ذ1792حلاجػػػادذإلػػػدذ  ػػػدذحلةخػػػؾذآةػػػارح  ذ)
ذ.(63)ؽ.ذـ(ذذ1763حلقم  عذ دارهمذ خدذ دمذاذلؾذف ذ مـذ)

ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ

                                                 

 .91  مسذ خ ذحلآي   اذةةخ عذأ يفذ  فذحإلرثذحلياةر،ذاحلي مدةذحاةار عنذصذ(ذ62)
ذ؛448ط ذ م راذةقدةعذف ذتمر ضذحلآ مرحتذحلقد ةعنذصذ(ذ63)

ذ دذةفذحلتفمص ؿنذح ظرالخةزذذ
M. A. Fitzgerald, The Rulers of Larsa, Yale University, New Haven 

(2002). 
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 تاهج البحث:ن
تةثػػؿذأيػػرةذأارذحلثملثػػعذد ػػرذ  ػػد مذ ػػملآ ـذحليػػاةر،ذحل ػػملصذاذلػػؾذ ةثػػؿذ قخػػعذذ–ذ1

 ا  ػعذافذآ ػمـذةػدفذ ػ دذحلرحفػد فذأصػ آاحذةػفذأصػاؿذيػمة عنذآ ػثذح ت ػػرتذ
حا ػػػػػاحـذحاةار ػػػػػعذحليػػػػػمة عذفػػػػػ ذة تخػػػػػؼذأرجػػػػػم ذ ػػػػػ دذحلرحفػػػػػد فذايػػػػػ طراحذ خػػػػػدذ

ذحاا معذحلي مي عذاأيياحذي التذآم ةع.
إ ػػػرح ذآػػػم ـذذ–يػػػ ف ذاذ إ ػػػ  ذذ–أا ػػػآتذحلريػػػمئؿذحلةت مدلػػػعذ ػػػ فذحلةخػػػؾذ إ  ػػػ ذذ–ذ2

حاي مبذحلة م رةذحلت ذأدتذإلػدذ اةا دح ذآم ـذةد  عذ مزحلاذذ–ةمر،ذاذ  ازارذ
إ   مرذةةخ عذأارذحلثملثعنذاحيتق ؿذ عضذآ مـذحلةدفذاحال فصمؿذ ػفذحلآ اةػعذ

يػػ  فذ ماآػػدحثذحلتػػ ذتػػؤرخذ  ػػمذحلةر ز ػػعنذآ ػػثذأفذتخػػؾذحلةػػدفذلػػـذتعػػدذتػػؤرخذحل
حلعمصػػػػةعذأارنذف ػػػػ  ذ ػػػػفذأفذآ ػػػػمـذحلةػػػػدفذلػػػػـذ يػػػػتةراحذفػػػػ ذإريػػػػمؿذحلقػػػػرح  فذ

ةع ػػػادذةد  ػػػعذأارذحلرئ يػػػ نذةةػػػمذ ؤ ػػػدذ ػػػدـذذ ذ  ػػػم ذحل مصػػػعذ ةع ػػػدذإلػػػ ذحلقةػػػرذ
نذآ ػػثذ ػػدأتذحلةػػدفذتيػػتعةؿذحلآػػاحدثذحلةآخ ػػعذح تػػرحف ـذ ملةخػػؾذحلآػػم ـذفػػ ذأار

ةػفذحلتػأر ضذحلريػة ذلخعمصػةعذأارنذفقػدذإ قطػدذحلتػأر ضذحل مصعذ  مذلختأر ضذ ػدال ذ
حلريػػة ذلةد  ػػعذأ ػػ ا مذفػػ ذ  ػػدذآم ة ػػمذ ذأتار ػػمذ ذة ػػذذحلعػػمـذحلثػػم  ذةػػفذآ ػػـذ

ي ف نذثـذةد  عذيايعذة ذذ مة ذحلثملثذاةد  عذلجشذة ذذ مة ذذ–حلةخؾذ ذإ   ذ
 ػػعذحل ػػمةسذاةد  ػػعذأاةػػمذة ػػذذ مةػػ ذحليػػمدسذاةد  ػػعذ فػػرذة ػػذذ مةػػ ذحليػػم دذاةد 

ذإ يفذة ذذ مة ذحلثم  ذ  ر.

ح ػػػرحذ ذةد  ػػػعذ   ػػػارذ) فػػػر(ذ مصػػػةعذيػػػاةرذحلد   ػػػعذذ– ػػػتجذ ػػػفذحآػػػت ؿذ إ ػػػ  ذذ–ذ3
حلآصاؿذ خدذر م عذحإلل ذإ خ ػؿذ احهػبذلخةخ  ػعذحل ػر  عنذف ػ  ذ ػفذأفذحلةخػؾذ

ح رح ذ تبذحية ذةيػ ا م ذ ملع ةػعذحلدحلػعذ خػدذحالاه ػعنذا م ػتذيػ لت ذذ– إ   ذ
ذت مذأيةم ذةخا  مذةي ا عذ تخؾذحلع ةع.د رذي لعذاصخ

 يػػفذحاالػػدذ ملآ ػػمرةذحليػػاةر عذآ ػػثذظخػػتذحلخدػػعذحليػػاةر عذهػػ ذتػػأثرتذأيػػرةذحذ–ذ4
ح ػػرح ذا خفمئػػ ذةػػفذ عػػدمذحل ظػػمـذذ–حلخدػػعذحلريػػة عذل ػػذمذحليػػ لعنذ ةػػمذأت ػػدذ إ ػػ  ذ

حإلدحر،ذحلػػػذ،ذ ػػػػمفذةت عػػػػم ذفػػػػ ذأارنذفمل صػػػػاصذحإلدحر ػػػػعذفػػػػ ذأ يػػػػفذت ػػػػ  ذفػػػػ ذ
ذة ةا  مذتةمةم ذ صاصذي لعذأارذحلثملثع.طم ع مذاذ
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ألفػػتذحل ث ػػرذةػػفذحلقطػػدذحاد  ػػعذفػػ ذ صػػرذيػػ لعذأ يػػفذحاالػػدنذاأ ػػمداحذ ػػذلؾذذ–ذ5
حيت يػػػػمخذ صػػػػاصذ د ةػػػػعنذادا ػػػػتذ ػػػػذلؾذحل يػػػػ عذحا  ػػػػرةذةػػػػفذ مئةػػػػعذحلةخػػػػاؾذ
حليػػاةر عنذاحل ػػدؼذة  ػػمذإ ػػفم ذحلصػػفعذحل ػػر  عذ خػػدذةخػػاؾذإ يػػفذ ػػأ  ـذارثػػعذ

أةرذةػفذحإللػ ذأ خ ػؿنذف ػ  ذ ػفذحت ػمذهـذحالقػمبذحلتػ ذتخقػبذحليخطعذف ذأارذا ػ
ذ  مذحلآ مـذحلياةر اف.

ح ػػػرح ذإلػػػدذيػػػا ذذ– ػػػ  ذاذ حذيػػػ ف ذ–  ػػػ ذحلريػػػمئؿذحلةت مدلػػػعذ ػػػ فذحلةخػػػؾذ حت ػػػ رذذ–ذ6
حاا معذحال تصمد عذفػ ذحليػ احتذحا  ػرةذةػفذ صػرذةةخ ػعذأارذحلثملثػعنذآ ػثذ

ذ–يػ ف ذإلػدذ ح ػ  ذذ–   ذأريؿذحلةخؾذ حعذاحرتفعتذحايعمرذف ختذحلةاحدذحلدذحئ 
ح ػػرح ذ ػػأةرمذ  ػػرح ذ ة ػػعذ   ػػرةذةػػفذحلآ ػػابذةػػفذةػػدفذح يػػفذا   ػػارذا ػػمزحلاذآتػػدذ

فذ مفذحليػعرذة ػم فم ذفأيػتدؿذذلػؾذ ح ػ  ذ ذ–ح ػرح ذفػ ذإ تػزحزذحلةخػؾذ ح  ػ ذذ–اح 
آم ةػػػعذ مصػػعذ ػػػ ذذأيػػرةذيػػ ف ذاةآمالػػعذحلق ػػػم ذ خ ػػ نذفأيػػػتقؿذ ػػملآ ـذاأيػػػس

ذاالد.اه ذأيرةذح يفذح

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

 (1خريطة رام )

 في عصر أور الثالثة تو و المنطقة المركاية في سومرخريطة 

 قػػػ  ذ ػػػفذاذةآةػػػدذآػػػربذفػػػرزحتذا  ػػػدذةر ػػػ اذداؿذاآ ػػػمرحتذفػػػ ذحل ػػػرؽذحلعر ػػػ ذ
ذ.90حلقد ـنذصذ

ذ

ذ
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ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

 (2خريطة رام )

 ني ابل الميالدتو و موااع المدن اللرااية في األل  الثاخريطة 

ذ.76 ق  ذ فاذهمر،ذيم زاذ ظةعذ م ؿنذصذ

ذ

ذ

ذ
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 ااهمة المراجع
 لربية والمترجمة إلى اللربية:أواًل : المراجلة ال

تػػمر ضذاذدرحيػػمتذفػػ ذتػػمر ضذاآ ػػمرةذحل ػػرؽذحاد ػػدذحلقػػد ـذ)أحمههد أمههين سههميم   – 1
ذ.ذ1988نذحإلي  در عنذ5ذجػدي مذحلصدرى(نذذ–إ رحفذذ–حلعرحؽذ

نذ1نذط1(نذجػػػػذ ػػ دذةػػمذ ػػػ فذحل  ػػر فاذتػػػمر ضذحل ػػرؽذحلقػػػد ـذ)رحهههيم ىبههوأحمههد   –ذ2
ذ.1996ص عم نذ

تػمر ضذحل ػرؽذحاد ػدذحلقػد ـنذتعر ػباذتاف ػؽذيػخ ةمفذا خػ ذاذ تكهاتأنطون مور   – 3
ذ.1967أ اذ يمؼذا ميـذطا رنذدة ؽنذ

ذ–حل هػػػػػػاتذذ–حلة ثالاج ػػػػػػمذذ–ةتػػػػػػافذيػػػػػػاةرذ)حلتػػػػػػمر ضذاذ خاعههههههل الماجههههههدي  – 4
ذ.1997نذل  مفنذ1نذطذ1حلطقاس(نذجػ

ف(نذتػػػػػمر ضذحل ػػػػػرؽذحاد ػػػػػدذحلقػػػػػد ـذ) ػػػػػ دذحلرحفػػػػػد فذاح  ػػػػػرحاذ ر هههههيد النا هههههوري  – 5
ذ..1986حإلي  در عنذ

)إ ػرحفذذاذتػمر ضذحل ػرؽذحاد ػدذحلقػد ـسامي سليد األحمد ور ا جواد اليا مي  – 6
ذ.1981احا م اؿ(نذ ددحدنذ

دثػػػمرذ ػػػ دذحلرحفػػػد فذةػػػفذحلعصػػػرذحلآجػػػر،ذحلقػػػد ـذآتػػػدذحلدػػػزاذاذ سهههيتون لويهههد  – 7
ذ.1993نذدة ؽنذ1حلفمري نذترجةعذاذةآةدذطخبنذطذ

ذ.2009نذ ددحدنذ1ذجػ مرحتذحلقد ةعنذف ذتمر ضذحلآاذةقدةعذطو باار  – 8

ذ.2010نذحلةاصؿن1 ذحلتمر ضذحلقد ـنذجػذاذحلعرحؽذفعامر سميمان   – 9

ةةخ عذإ يفذ  فذحإلرثذحلياةر،ذاحلي مدةذحاةار عنذاذ عباس عمي الحسيني  – 10
ذ.2004دة ؽنذ

نذ3نذط1حل ػػػرؽذحاد ػػػدذحلقػػػد ـذ)ةصػػػرذاحلعػػػرحؽ(نذجػػػػاذ عبهههد اللايههها صهههالو  – 11
ذ.1990حلقمهرةنذ
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نذحلقػػػػمهرةنذ3د ػػػػدذحلقػػػػد ـنذجػػػػػذاذآ ػػػػمرحتذحل ػػػػرؽذحاعههههال  الههههدين  ههههاىين   – 12
ذ.2005

ذ.1993لؾذحلقد ةعذف ذيار عنذدة ؽنذاذف افذحلةةمعمي أبو عسا    – 13

 ػػ دذحلرحفػػد ف(نذاذتػػمر ضذحلػػاطفذحلعر ػ ذحلقػػد ـذ)عيههد مرعههي وفيصههل عبههد اهلل   – 14
ذ.2001نذدة ؽنذ4طنذ1جػ

صػػرحعذحليػػاةر  فذاحا ػػد  فذةػػدذحا ػػاحـذحل ػػر  عذاذ فا ههل عبههد الواحههد عمههي  – 15
ذ.1983احل ةمل عذحل ر  عذ)حلصرحعذحلعرح  ذحلفمري (نذ ددحدنذ

حلصػػػ تذحلآ ػػػمر عذ ػػػ فذحلعػػػرحؽذاحل خػػػ جذحلعر ػػػ ذاذ اصهههي منصهههور التركهههي  – 16
 ػػ ؿذحالػػؼذحلثملػػثذ  ػػؿذحلةػػ  دذ)حلتػػمر ضذحلي ميػػ ذاحلآ ػػمر،(نذ

ذ.2008 ؽنذدة

داؿذاآ ػمرحتذفػ ذحل ػرؽذحلعر ػ ذحلقػد ـنذاذ محمد حرب فراات وعيد مرعهي  – 17
ذ.1994نذدة ؽنذ2ط

ذ.1977نذحإلي  در عنذ2تمر ضذحلعرحؽذحلقد ـنذجػاذ محمد محمد عبد المطي   – 18

.........................اذيج تذةمر،ذاةمذتخق ػ ذةػفذأ ػاح ذ خػدذحلتػمر ضذذ- 19
ؽ.ذـ(نذحإليػػػ  در عنذذ1760ذ–ذ1820ةػػػمر،ذ)ذحلي ميػػػ ذلةةخ ػػػع

ذ.1985

ي ذاأآةدذ يمفذي م انذنذترجةعذاذ ملدذأيعدذ   م ؿاذ ظةعذىاري ساغا   – 20
ذ.2008دة ؽنذ
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