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 ِمضِخ  :

ًحٕ ج٫ػطوحو جُٓحتى ك٢ ؾ٤ٔغ ج٧ْٝح٠ جُؼ٤ِٔس ٝك٢ ٓهطِق ج٧وذ٤حش ج٧غ٣ٍس ٝجُطح٣ٌه٤س أٗٚ - 

ُْ ٣ٌٖ ٣ٌُٞٓس ضح٣ٌم ك٢ ج٧ُق جُػحُع هرَ ج٬٤ُٔو ٧ٕٝ أِٜٛح ُْ ٣ؼٍكٞج جٌُطحذس ٝئيج ًحٕ ُٜح 

ضح٣ٌم ك٢ ج٧ُق جُػح٢ٗ هرَ ج٬٤ُٔو ٝٓح ذؼىٙ كاٗٚ ضح٣ٌم ٣ىٌٝ ك٢ كِي هطر٢ جُكٟحٌز ك٢ 

ٝجو١ جٍُجكى٣ٖ ٝٝجو١ ج٤َُ٘ ، ٌُٖ غٍٔجش جُط٘و٤د ج٧غ١ٍ ك٢ جُوطٍ ن٬ٍ ٤ٍٓٓز جٍُذغ هٍٕ 

.  جُٔح٤ٞس هِرص ضِي جُٔو٫ٞش ٌأْحً ػ٠ِ ػود ، ذَ ٝأقىغص ٞؿس ػ٠ِ ٗطحم ػح٢ُٔ 

كحًطٗحف قٟحٌز ئذ٬ ك٢ ضَ ٍٓو٣م ك٢ ؾ٘ٞذ٢ قِد ٝجُؼػٌٞ ػ٠ِ جُٔكلٞظحش ج٤ٌُِٔس ك٢ 

وجنَ جُوٍٛ ٝٞؼح جُؼحُْ أؾٔغ أٓحّ ضح٣ٌم ؾى٣ى ُٝـس ؾى٣ىز ، ٝهى ضـ٤ٍش ٓؼحٌف ًػ٤ٍز 

ٝضؼىَُّص ٓلح٤ْٛ ػى٣ىز ٝجٗوِرص آٌجء ًحٗص ٓٞٞغ غوس ٝج٠ٔث٘حٕ ًٔح إٔ غٔس ٚلكحش 

ٝوٌجْحش ٝٓإُلحش ًحٗص قط٠ ػٜى ه٣ٍد ٓؼطٔىز كأٚركص ج٤ُّٞ ٓـ٠ِٞس أٝ ذكحؾس ئ٠ُ 

. ئػحوز ٗظٍ 

ٝػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ أ٤ٔٛس ًٛج ج٫ًطٗحف ذحُ٘ٓرس ُ٘ح ك٢ ٣ٌْٞس ئي أٗٚ ٣ظٍٜ جُؼٔن جُكٟح١ٌ 

٣ٌُٞٓس كإ جُىٌجْحش جُؼ٤ِٔس جُؿحوز ك٢ ؾحٓؼحض٘ح ٝجُط٢ ضط٘حٍٝ قٟحٌز ئذ٬ ٓح َجُص ٓكىٝوز 

٫ٝ ضط٘حْد ٓغ أ٤ٔٛس ج٫ًطٗحف ، ٝٓؼظْ ٓح ٍٗٗ ٖٓ وٌجْحش ػٍذ٤س ئٗٔح ٣ؼطٔى ػ٠ِ 

جُطٍؾٔس ٖٓ جُِـحش ج٧ؾ٘ر٤س وٕٝ جُؼٞوز ئ٠ُ ج٧َٚ ج٩ذ٬ت٢ ٫ٝ ٣ٓطػ٠٘ ٖٓ يُي ئ٫ ذؼٝ 

. ج٧ذكحظ 

ًُُي ٣أض٢ ًٛج جُركع ًٔٓحٛٔس ك٢ جُىٌجْحش ج٩ذ٬ت٤س جُط٢ ٓحَجُص قٌٍجً ػ٠ِ جُٔهط٤ٖٛ 

. ج٧ؾحٗد 

كحُٜىف ٖٓ ًٛٙ جُىٌجْس ٛٞ ئُوحء جُٟٞء ػ٠ِ ٗظحّ قٌْ ٝئوجٌز أهىّ ٌِٓٔس ك٢ ٣ٌْٞس - 

ٝجُط٢ ضٍه٠ ذىج٣حش ٗٗٞتٜح ئ٠ُ ج٧ُق جٍُجذغ هرَ ج٬٤ُٔو ٝجُط٢ ذِـص وٌؾس ًر٤ٍز ٖٓ 

ج٫َوٛحٌ ك٢ جُ٘ٙ جُػح٢ٗ ٖٓ ج٧ُق جُػحُع هرَ ج٬٤ُٔو ٝيُي ػ٘ىٓح ِٖٔص ذِٓططٜح ًَ ٖٔحٍ 

٣ٌْٞس ، ٝجٓطىش ػ٬هحضٜح ج٤ُٓح٤ْس ٝج٫هطٛحو٣س ٝجُػوحك٤س ئ٠ُ ذ٬و جٍُجكى٣ٖ ك٢ جٍُٔٗم 

. ٝهرٍ٘ ك٢ جُـٍخ ٝٝجو١ ج٤َُ٘ ك٢ جُؿ٘ٞخ 

 :ًًُي كإ جُىٌجْس ٝجُركع ك٢ ٗظحّ جُكٌْ ٝج٩وجٌز ك٢ ٌِٓٔس ئذ٬ ٣وٞوٗح ئ٠ُ 

ٓؼٍكس ٝضكى٣ى أْٔحء ِٓٞى ئذ٬ ك٢ ػٍٛ جُٔكلٞظحش ج٤ٌُِٔس ٝٓىز قٌْٜٔ ٝضؼحهرْٜ - 1

غْ ضكى٣ى ٓؼح٣ٍْٜٚ ٖٓ ِٓٞى ٓىٕ ذ٬و جٍُجكى٣ٖ ٝٛٞ أٍٓ . ٝج٧قىجظ جُط٢ ؾٍش ك٢ ػٜىْٛ

ٛحّ ؾىجً ك٢ ضأ٣ٌم قورس ج٫َوٛحٌ ج٠ُٝ٧ ك٢ ٌِٓٔس ئذ٬ ٢ٛٝ ٌِٓٗس ٓحَجُص ذ٬ قَ ذ٤ٖ 

ٝٓحَجٍ ج٫نط٬ف هحتٔحً قٍٞ ضكى٣ى أْٔحء ِٓٞى ئذ٬ ًًُٝي ك٢ ضكى٣ى .جُرحقػ٤ٖ جُٔهط٤ٖٛ

 :جُٔٓإٍٝ ػٖ ٜٗح٣طٜح ك٢ ػٍٛ جُٔكلٞظحش
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جُٔ٘حكّ ج٧ٍٝ ٩ذ٬ ك٢ , َٛ ٛٞ ٤ًٍٖٖٝ ج٧ًحو١ أّ قل٤ىٙ ٗحٌجّ ٤ْٖ أّ ٢ٛ ٌِٓٔس ٓح١ٌ 

? ػٍٛ جُٔكلٞظحش

ئٕ ٣ٍ٠وس ض٢ُٞ جُِٔٞى جُؼٍٔ ضؼى ٖٓ ئٌٖح٤ُحش جُركع ك٢ ٗظحّ جُكٌْ ك٢ ئذ٬ ٝجُٓإجٍ - 2

َٛ ًحٕ جُكٌْ ٌٝجغ٤حً أّ ًحٕ ٣طْ ػٖ ٣ٍ٠ن ج٫ٗطهحخ ُٔىز ْرغ ْ٘ٞجش : ج١ًُ ٣طٍـ ٗلٓٚ ٛٞ

? هحذِس ُِطؿى٣ى ًٔح ٣ىػ٢ ذؼٝ جُرحقػ٤ٖ

ٝأن٤ٍجً ٤ُّٝ أنٍجً غٔس ؾٔحػس ٖٓ جُرحقػ٤ٖ ضإٖٓ ذحُطٌٞجز ئ٣ٔحٗحً أػ٠ٔ ٝض٘طِن ٖٓ يُي - 3

ئ٠ُ أٗٚ ٣٘ط١ٞ ػ٠ِ جُكو٤وس جُطح٣ٌه٤س جُٔطِوس جُط٢ ٫ ٣أض٤ٜح جُرح٠َ ٖٓ ذ٤ٖ ٣ى٣ٜح ٫ٝ ٖٓ 

نِلٜح ق٤ُع جوػ٠ ٛإ٫ء ذإٔ ٛ٘حُي ػ٬هس ٓكطِٔس أٝ ضٗحذٚ ذ٤ٖ ٗٛٞ٘ ئذ٬ ٝٗٛٞ٘ جُؼٜى 

جُوى٣ْ ٖٓ ن٬ٍ ُؿٞء ِٓٞى ئذ٬ ئ٠ُ وٖٛ أٗلْٜٓ ذح٣ُُص ضرًٍحً ٠ِٝرحً ُِوىجْس ٝجُؼ٬هس ذ٤ٖ 

ػر٣ٍْ ٖٓ ؾٜس أنٍٟ ْٝٞف أػَٔ ػ٠ِ وقٝ ضِي ج٫وػحءجش  (أٝ )ئذ٣ٍّٞ ٖٓ ؾٜس ٝػرٍ

ج٤ٗٞ٤ُٜٛس جُط٢ ٫ ضؼىّ ٤ِْٝس ك٢ ضر٣ٍٍ ٝؾٞوٛح ػ٠ِ ج٧ٌٜ جُؼٍذ٤س ٖٓ ن٬ٍ ئٌؾحع 

 .ضح٣ٌهْٜ ٝأُْٜٚٞ ئ٠ُ قورس ضح٣ٌه٤س هى٣ٔس ٖٓ ن٬ٍ جُرٍج٤ٖٛ جُٔ٘طو٤س ٝجُؼ٤ِٔس

٣ٝؼى ًٛج جُركع ج٧ٍٝ ك٢ ضهٛٛٚ ٤ُٖٞٔٝطٚ ق٤ع ٤ْط٘حٍٝ ذحُىٌجْس ٝجُركع ٝذ٘ٞع ٖٓ - 

. جُط٤ًٍُ جُؼ٢ِٔ ٝجُٔٞٞٞػ٢ ٗظحّ جُكٌْ ٝج٩وجٌز ك٢ ٌِٓٔس ئذ٬ 

:  ئ٠ُ غ٬غس كٍٛٞ ُٓوٓٔس ًٛٙ جُىٌجْس ٓحوزً ػ٤ِٔسً ضك١ٞق٤ع - 

ٛٞ ض٤ٜٔى١ ٣ًٍُ ك٤ٚ ػ٠ِ ٓٞهغ ئذ٬ ٝجُط٘و٤رحش ج٧غ٣ٍس  ك٤ٜح ٝٗطحتؿٜح ، : فبٌفظً األوي

ٟٜٝٓٔٞٗح ٝأ٤ٔٛطٜح ًٔٛىٌ ُطح٣ٌم ٣ٌْٞس ك٢ ج٫ُق جُػحُع هرَ ٝجُٔكلٞظحش ج٤ٌُِٔس 

 . ج٬٤ُٔو

 ك٤ط٘حٍٝ ٗظحّ جُكٌْ ٠ٝر٤ؼطٚ ِٝٓٞى ئذ٬ َٖٓ جُٔكلٞظحش ج٣ًُٖ قٌٔٞج :وأِب اٌفظً اٌضبٍٔ

. ئذ٬ ٝضؼحهرْٜ ٝوٌٝ جٌَُٞجء ٝج٤ُٗٞل ك٢ جُكٌْ ٝج٩وجٌز 

  كٜٞ ٣طؼِن ذحُط٘ظ٤ْ ج٩وج١ٌ ك٢ ٌِٓٔس ئذ٬ ٝج١ًُ ٣ؼٍٜ جُوٍٛ :وأسُغاً اٌفظً اٌضبٌش

ج٢ٌُِٔ ًًٍُٔ ئوج١ٌ ، ٝأًٌحٕ ًٛج جُؿٜحَ ج٩وج١ٌ ٝٓٞظل٤ٚ ج٣ًُٖ جْططحع ِٓٞى ئذ٬ 

. ذٞجْططْٜ ئوجٌز جُٔ٘ح٠ن جُٞجْؼس جُط٢ ضرؼص ُْٜ 

غْ يًٍ ُِٔٛحوٌ , ٝأٓح جُهحضٔس كوى ضٟٔ٘ص ضِه٤ٛحً ٧ْٛ جُ٘طحتؽ جُط٢ ضَٞٚ ئ٤ُٜح جُركع 

 .ٝجٍُٔجؾغ ٝجٌُٔٛٞجش ٝجُؿىجٍٝ جُر٤ح٤ٗس 

ٝذحُ٘ٓرس ُِٜٔ٘ؿ٤س جُٔطرؼس ك٢ ًٛج جُركع كوى جػطٔىش ذٌَٗ ًر٤ٍ ػ٠ِ ج٧ذكحظ ٝجٍُٔجؾغ - 

ضك٤ِ٤ِس ٝككٙ جُرٍج٤ٖٛ ٝج٧وُس – جُطه٤ٛٛس جٌُٔ٘ٗٞز يجش جُِٛس ٝهٍجءضٜح هٍجءز ٗوى٣س 



4 
 

جُط٢ ضٌٞوٛح ذٜىف ئغرحش أٝ ٗل٢ ٓح ٌٝو ك٤ٜح ٖٓ ٓؼِٞٓحش ضهٙ ٓٞٞٞع جُىٌجْس ، ٓغ 

. جُطُجّ جُٔٞٞٞػ٤س ٝج٫ذطؼحو ػٖ ضؼ٤ْٔ جُ٘طحتؽ وٕٝ ذٍج٤ٖٛ ٝأوُس ًحك٤س ٖٓ جُ٘ٛٞ٘ 

ٝذ٘حء ػ٠ِ يُي ًِٚ ٤ْؼحو ٌْْ ٌٚٞز ُ٘ظحّ جُكٌْ ٝيُي ٖٞٔ ج٠٩حٌ جُطح٣ٌه٢ ٌُِٔٔس - 

. ئذ٬ ٝنحٚس إٔ ئذ٬ ًحٗص ٓطأغٍز ذكٟحٌز ٍْٞٓ ك٢ ؾ٘ٞخ جُؼٍجم 

: وفٍ ٔهبَخ هظا اٌزمضَُ أطوغ ثؼض اٌظؼىثبد اٌزٍ واجهزٍٕ أصٕبء اٌجذش 

  هِس جٍُٔجؾغ جُؼٍذ٤س جُط٢ ضط٘حٍٝ ٓٞٞٞع جُىٌجْس ، كأؿِد ج٧ذكحظ ٢ٛ ذِـحش أؾ٘ر٤س 

 ٢ٛٝ ؿ٤ٍ ٓطٞكٍز ك٢ ًػ٤ٍ ٖٓ ج٧ق٤حٕ ٝهى (أٌّبُٔخ – إَطبٌُخ – فغٔـُخ – أىٍُؼَخ  )

. جْطـٍهص ٝهطحً ٬٣ٞ٠ً ك٢ جُكٍٛٞ ػ٤ِٜح ٝضٍؾٔطٜح 

ٝأض٠٘ٔ ك٢ ًٛج جُركع إٔ إًٔٞ هى هىٓص ٌٚٞز ٝجٞكس ػٖ أْٛ جُؿٞجٗد جُكٟح٣ٌس ٌُِٔٔس 

 .ٝٛٞ جُؿحٗد ج٤ُٓح٢ْ ٝج٩وج١ٌ , ئذ٬ 

ٝك٢ جُٜ٘ح٣س أضوىّ ذؿ٣َُ جٌٍُٗ ُِىًطٌٞ ػٔحو ٤ٍْٔ ج١ًُ أٍٖف ػ٠ِ جُركع ًٓ٘ ذىج٣طٚ ٌُٖٝ 

ٝأضوىّ ذحٌٍُٗ جُؿ٣َُ ٨ُْطحي جُىًطٌٞ ؾرحؽ هحذِٞ , ظٍٝف جُٓلٍ ٓ٘ؼطٚ ٖٓ ٓطحذؼس ئٍٖجكٚ 

ٝيُي ٖٓ ن٬ٍ ئؿ٘حتٚ جُركع ذ٬ٔقظحضٚ  , ُٔطحذؼطٚ ج٩ٍٖجف ٤ٌُٕٞ ٢ُ جُٔٞؾٚ ٝجُٓ٘ى 

 .ٌٍٝٞٝز ضٞن٢ جُكًٌ ك٤ٔح يًٍ ٖٓ جُٔؼِٞٓحش, جُىه٤وس ٝجُو٤ٔس 
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 :موقع إبال والتنقٌبات األثرٌة فٌها ونتائجها:  ووًال 

 :موقع إبال وتارٌخه و همٌته- 1

فً اتجاه .  كٌلو متراً إلى الجنوب الؽربً من مدٌنة حلب60على بعد  (تل مردٌخ)ٌقع 

الطرٌق العام الواصل بٌن  دمشق وحلب فهو على بعد خمسة كٌلو مترات قبٌل ناحٌة 

سراقب التابعة لمحافظة إدلب، بالنسبة للقادم إلٌه من دمشق أو حمص أو حماة، وعلى بعد 

 .خمسة كٌلو مترات بعٌد ناحٌة سراقب نفسها بالنسبة للقادم إلٌه من حلب

، فلٌس لهذا االسم أي أصل تارٌخً فسكان المنطقة  (تل مردٌخ)وأما تسمٌته بهذا االسم أي 

).هم من  أطلق علٌه هذا االسم ولم ٌعثر على مصدر كتابً قدٌم أو حدٌث ٌذكره
1

) 

أي فترة االمتداد الثقافً  )م .و بدأ االستٌطان فً تل مردٌخ منذ منتصؾ األلؾ الرابع ق

 .(السومري إلى منطقة شمال سورٌة والجزٌرة 

حٌث كانت إببل فً البداٌة عبارة عن قرٌة صؽٌرة تطورت تدرٌجٌاًإلى مملكة قوٌة سٌطرت 

 .م.على كل شمال سورٌة فً النصؾ الثانً من األلؾ الثالث ق

حٌث ساعدها على ذلك الظروؾ الطبٌعٌة المبلبمة فهً تقع فً منطقة خصبة مبلبمة 

لزراعة الحبوب والزٌتون والكرمة دون االعتماد على الري الصناعً والذي أمكن بدوره 

إببل من إنتاج الفابض عن حاجتها ، باإلضافة إلى تربٌة المواشً والصناعات المختلفة 

 .وخاصًة النسٌج وتصنٌع المعادن واألخشاب 

جُٔٞهغ جُؿـٍجك٢ جُٜحّ ُٔى٣٘س ئذ٬ ْررحً ٌت٤ٓ٤حً ك٢ ظٌٜٞٛح ، ك٢ٜ ضوغ ػ٘ى ضوح٠غ ًًُي ٌَٖ 

٠ٍم جُطؿحٌز جُى٤ُٝس جُٔٔطىز ٖٓ ذ٬و جٍُجكى٣ٖ ك٢ جٍُٗم ئ٠ُ جُركٍ جُٔط١ْٞ ك٢ جُـٍخ ، 

ٖٝٓ ٟٛرس ج٧ٗحٍٞٞ ك٢ جُٗٔحٍ ئ٠ُ ٍٓٛ جُلٍػ٤ٗٞس ك٢ جُؿ٘ٞخ ، ق٤ع ًحٗص ئذ٬ ه٣ٍرس 

ٖٓ ٓٛحوٌ جُٔٞجو ج٤ُٝ٧س ٢ٛٝ ج٧نٗحخ ك٢ ؿحذحش ج٧ٓحِٗٞ ٠ٌِٝٞٝ ٝؾرحٍ ُر٘حٕ 

. جٍُٗه٤س ٝجُـٍذ٤س ًحُٛ٘ٞذٍ ٝجٍُٓٝ ٝج٧ٌَ ٝجُٓ٘ى٣حٕ ٝؿ٤ٍٛح 

 

                                                           
باولو ماتٌٌه : تؤلٌؾ , ( وتارٌخٌة , لؽوٌة , دراسات أثرٌة , الصخرة البٌضاء ) إببل : , قاسم, طوٌر -(1

, قاسم طوٌر , دٌتس إدتسارد , أدمون سولبرجر , بٌلٌو فرانزارولً , جٌوفانً بٌتٌناتو , آلفونسو آركً 
 16 - 7م ، ص 1984دمشق , قاسم طوٌر : ترجمة 
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ضِي ج٫نٗحخ جٍُٔؿٞذس ُِر٘حء ك٢ ذ٬و جٍُجكى٣ٖ ٍٝٓٛ ، ق٤ع جْطلحوش ئذ٬ ٖٓ يُي ك٢ 

).ضؿحٌز ًٛٙ ج٧نٗحخ 
1

) 

ًًُي ْحػىش ًٛٙ ج٧نٗحخ ك٢ جَوٛحٌ ًر٤ٍ ك٢ ٚ٘حػس ج٧غحظ جُهٗر٢ َٝنٍكطٚ ٝضطؼ٤ٔٚ، 

٣ٝرىٝ يُي ٖٓ ج٥غحٌ جُهٗر٤س جُٔطلكٔس جُط٢ جًطٗلص ، ٝجُط٢ ضظٍٜ َنٍكس ٝقلٍجً ٧ٌٖحٍ 

ٓهطِلس ضٔػَ ًِٓٞحً ٝأٍٓجًء ٝق٤ٞجٗحش ٝٓٗحٛى قٍذ٤س ٍٝٚجػحً ذ٤ٖ ق٤ٞجٗحش، ًٔح ػػٍ أ٣ٟحً 

. ػ٠ِ هطغ نٗر٤س ٖٓ أغحظ ٓكطْ ًحٕ ٣ُنٍف أذٞجخ ٝٗٞجكً ٝؾىٌجٕ جُوٍٛ

ٝضًًٍ ذؼٝ جُ٘ٛٞ٘ هطغ ٖٓ ج٧غحظ جُهٗر٢ ًحٗص ضٍَْ ًٜىج٣ح ٖٓ ِٓي ئذ٬ ئ٠ُ جُِٔٞى 

. ج٥ن٣ٍٖ ًٔح ك٢ جٍُْحُس جٍُِْٔس ئ٠ُ ِٓي نٔح١َ 

ًًُي ضكٌٔص ئذ٬ ذطٍم ضؿحٌز جُٔؼحوٕ ٝذهحٚس جُلٟس ج١ًُ ًحٕ ٣ٓطٌٞو ٖٓ ٟٛرس 

)ج٧ٗحٍٞٞ ٝؾرحٍ ٠ٌِٞٝ ك٢ جُٗٔحٍ جُـٍذ٢ ٣ٝ٘وَ ئ٠ُ ذ٬و جٍُجكى٣ٖ
2

) .

ح جًُٛد كٌحٕ ٣ٓطٌٞو ٖٓ ٍٓٛ ػٖ ٣ٍ٠ن أٝؾح٣ٌص ػ٠ِ جُٓحقَ ج١ٌُٞٓ أٝ ؿ٤ٍٛح  َّٓ ٝأ

ٖٓ جُٔىٕ جُٓحق٤ِس ، ق٤ع ًحٗص ٍٓٛ ؿ٤٘س ذًُي جُٔؼىٕ ٝجًطٗلص ٓ٘حؾْ ػى٣ىز ُٚ ْٞجء ك٢ 

).جُٛكٍجء جٍُٗه٤س أٝ ك٢ جُ٘ٞذس أٝ ك٢ جُٓٞوجٕ 
3

) 

)( ك٢ ج٣ٍُٓٞٓسza-gin)ٝٛ٘حى ج٬ٌَُٝو 
4

 ٝج١ًُ ًحٕ ٓٛىٌٙ ٖٓ أكـحٗٓطحٕ ٝج١ًُ ػػٍ (

ًٝحٕ ج٩ذ٬ت٤ٕٞ , ًؾ 22ػ٠ِ هطغ نحّ ٓ٘ٚ ك٢ جُوٍٛ ج٢ٌُِٔ ٣َٛ َٜٝٗح ج٩ؾٔح٢ُ ٗكٞ 

  ,٣وٕٞٓٞ ذط٤٘ٛغ جُٔؼحوٕ ٝج٫قؿحٌ ج٣ٌٍُٔس ٖٝرٚ ج٣ٌٍُٔس ػ٠ِ ٌَٖ ق٢ِ

 

                                                           
منشورات ( سورٌة- مصر - ببلد الرافدٌن )تارٌخ الوطن العربً القدٌم : سمٌر ، عماد , قابلو، جباغ  (1

 221م ، ص2008، 1جامعة دمشق ، ط
2) Steinkeller,Piotr.(Ebla´s Place in the International trade network at ca 

2350.),in Ebla and Beyond Ancient Near Eastern studies after fifty years of 
discoveries at Tell Mardikh,Rome 15-17December 2014 

، ص م 1996، دمشق 1إببل تارٌخ أقدم مملكة عامرة فً سورٌة ، دار األبجدٌة للنشر ط: مرعً، عٌد ( 3

36-41 

4) Vigano,Lornzo,(the use of the Sumerian word( Nig-ba),(Gift),in the Ebla 
administrative report), in LA45,1995,p211                                                      
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).ٝٓؿٍٞٛجش ٝضٔحغ٤َ ٝأٝج٢ٗ ٓهطِلس ُ٪ضؿحٌ ذٜح 
1

ًٔح ضًًٍ جُ٘ٛٞ٘ ج٩ذ٣ِٞس ٤ًٔحش (

 ٓؼىٕ جُ٘كحِ ٖٓ ذ٤ٖ جُِٓغ ٝجُرٟحتغ جُٔهطِلس  ًر٤ٍز ٖٓ جُ٘كحِ ٝجُوٛى٣ٍ ، ق٤ع ًحٕ

٣ٝإًى يُي ٖٓ ن٬ٍ ٗٛٞ٘ ٓى٣٘س , ج٧ًػٍ أ٤ٔٛسً ك٢ ٓ٘طٛق ج٧ُق جُػحُع هرَ ج٬٤ُٔو 

.)ًؾ  (100)٫ؾحٔ ج٣ٍُٓٞٓس ٝجُط٢  ضك٢ٛ ٖك٘حش ٖٓ جُ٘كحِ ذِـص ٗكٞ  
2

ًٔح ًحٕ (

٣ُٓطٌٞو جُ٘كحِ ٖٓ ؾ٣ٍُز هرٍ٘ جُط٢ ًحٗص ؿ٤٘س ؾىجً ذًٜج جُٔؼىٕ ك٢ جُؼٌٛٞ جُوى٣ٔس ، 

كٌحٕ ٣ٛىٌ ٜٓ٘ح ئ٠ُ ذ٬و جٍُجكى٣ٖ ٝٝجو١ ج٤َُ٘ ، ٣ٝٓط٘طؽ ٖٓ يًٍ ضِي ج٤ٌُٔحش جٌُر٤ٍز ٖٓ 

جُ٘كحِ ك٢ ٗٛٞ٘ ئذ٬ ػ٠ِ أٗٚ ًحٗص ٛ٘حى ػ٬هحش ضؿح٣ٌس ه٣ٞس ذ٤ٖ ئذ٬ ٝؾ٣ٍُز 

ح جُوٛى٣ٍ ك٤ٍٟ جُٔهطٕٛٞ أٗٚ ًحٕ ٣ٓطهٍؼ ٖٓ ٖٔحٍ ؿٍخ ئ٣ٍجٕ .هرٍ٘ َّٓ ٣ٝظٍٜ ٖٓ ,ٝأ

ج٩ذ٣ِٞس جٌُٔطٗلس إٔ جُطٞؾٚ جُؿـٍجك٢ ُطؿحٌز ئذ٬ ًحٕ ٗكٞ جُٗٔحٍ جٍُٗه٢ ن٬ٍ جُ٘ٛٞ٘ 

 .ٝجٍُٗم ذٌَٗ ٌت٢ٓ٤ 

ق٤ع َٝٚ ٗٗح٠ٜح ٝضْٞؼٜح ك٢ ًٛج ج٫ضؿحٙ ئ٠ُ أذؼى ذٌػ٤ٍ ٓٔح َٝٚ ك٢ جُـٍخ ٝجُؿ٘ٞخ ، 

 ٣ٍ٠ن ضؿح١ٌ ُٜح يُي ج١ًُ ٣طؿٚ ئ٠ُ جُلٍجش ٝذهحٚس ئ٠ُ ٓح١ٌ ٖٝٓ غْ ئ٠ُ ٤ًٕ ْٛكٌحٕ أ

. ك٢ ١ْٝ ذ٬و جٍُجكى٣ٖ ، أٝ ئ٠ُ ٓ٘طوس جُهحذٌٞ ٝأػح٢ُ ذ٬و جٍُجكى٣ٖ ٝٓ٘طوس ٍٖم وؾِس 

ج٤ُٔ٘حء جُٜحّ ػ٠ِ جُلٍجش ٝئ٠ُ  (ٌٓٓ٘س قح٤ُحً )ذح٩ٞحكس ئ٠ُ ٠ٍم أنٍٟ ضًٛد ئ٠ُ ج٣ٔحٌ 

).٤ًًٍٕٔ ٝؿ٤ٍٛح 
3

 ٣ٍو ك٢ جُ٘ٛٞ٘ أْٔحء ُٔثحش جُٔٞجهغ ٓح ذ٤ٖ ٓىٕ ًر٤ٍز أٝ ًًُي(

ٚـ٤ٍز جٌضرطص ئذ٬ ٓؼٜح ذؼ٬هحش ضؿح٣ٌس ٓػَ ٤ًٕ ٝقٍجٕ ٝؿ٤ٍٛح ، ٌُٖٝ أْٛ ًٛٙ جُٔىٕ 

ػ٠ِ ج٬٠٩م ٢ٛ ٓى٣٘س ٓح١ٌ جُط٢ ًحٗص ج٣ٍُٗي ج٧ْٛ ٩ذ٬ ق٤ع ضًًٍ جُ٘ٛٞ٘ أًػٍ ٖٓ 

غ٬غ٤ٖ ضحؾٍجً ٖٓ ٓح١ٌ ًحٗٞج ٣ُٝوٕٝ ئذ٬ ذح٧قؿحٌ ٖرٚ ج٣ٌٍُٔس ًح٬ٌَُٝو ٝجُؼو٤ن 

ٗٓط٘طؽ ٓٔح ْرن إٔ ئذ٬ ًحٗص ضٌَٗ ػوىز .٣ٝكِٕٛٞ ٖٓ ئذ٬ ػ٠ِ ج٫هٔٗس ٝجُكرٞخ 

ٌِٖٝص ٓكطس ضؿح٣ٌس ًر٤ٍز ٣إٜٓح جُطؿحٌ ٖٓ ًَ جُؿٜحش , ٓٞج٬ٚش ٛحٓس ك٢ يُي جُٞهص

                                                           
 221مرجع سابق ، ص: قابلو ، سمٌر   (1

2)Edens,Christopher,(Dynamics of Trade in the ancient Mesopotamian (world 
system) in American Anthropologist New series,Vol.94.No.1.Mar,1992,p125 

 44-38مرجع سابق ، ص : مرعً ، عٌد  (3
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 ئ٣ٍجٕ قط٠ أكـحٗٓطحٕ ، ٝهى ١جٍّكٌحٗص ُٜح ػ٬هحش ٓغ ٓىٕ ذ٬و جٍُجكى٣ٖ ، ٝٓغ ٍٓٛ ، ٝٔ

).ّ . م2400أنًش وٌٝٛح ًًٍُٔ جهطٛحو١ ٝئوج١ٌ ٗكٞ ػحّ 
1

) 

 :وتبعاً للقى األثرٌة المكتشفة ٌتّبن لنا، أن إببل قد شهدت فترتً ازدهار

 .(م.ق2350 –م .ق2400)الفترة األولى تمتد بٌن عامً 

ولهذه الفترة ٌعود القصر الملكً والمحفوظات وقد انتهت هذه المرحلة بدمار إببل حٌث 

تظهر آثار حرٌق هابل أصاب القصر ومحفوظاته وأدى إلى سقوط األلواح المسمارٌة التً 

 .كانت مثبتة على رفوؾ خشبٌة

( (Qوأّما بالنسبة ألهم المكتشفات األثرٌة المعمارٌة فً إببل فهو الكشؾ عن القصر الؽربً 

-2000)وهما ٌعودان إلى نحو ,  (م1978)والمقبرة الملكٌة فً موسم حفرٌات عام

حٌُث تتؤلؾ هذه المقبرة من العدٌد من المؽاور والكهوؾ التً تضم العدٌد  , (2)(م.ق1800

 :من المدافن وهً

 .مدفن األمٌرة الذي ُوجد فٌه جثة فتاة شابة أُحٌطت بها بعض المجوهرات والحلً - 

ًّ كذلن لقربه من خزانات قدٌمة للمٌاه-   .مدفن الخزانات وسم

ًّ بهذا االسم من قبل البعثة المنقبة , وهو أهمها لؽناه بالمحتوٌات  (سٌد الماعز)مدفن -  وسم

ٌُعتقد أن هذا المدفن كان مخصصاً , بسبب وجود تماثٌل صؽٌرة لها شكل رإوس الماعز  و

 (3.)ألحد ملوك إببل

 فً القسم  P)القصر )تم الكشؾ عن القصر الشمالً أو ,  (م1986)وفً حفرٌات عام 

عن  (م 1988)المنخفض من مدٌنة إببل كما تم الكشؾ فً موسم حفرٌات عام

 .(P2)(4)المعبد

وفً مواسم الحفرٌات البلحقة التً قامت بها البعثة تم الكشؾ عن العدٌد من المعابد فً 

جنوب ؼرب األكروبول لعبادة اإلله رشب  ((B1كالمعبد , المدٌنة السفلى حول األكروبول 

                                                           
 221-207مرجع سابق ، ص: قابلو ، سمٌر ،  (1
ترجمة , ( الصخرة البٌضاء) إببل , القصر الؽربً والمقبرة الملكٌة اآلمورٌة فً إببل : باولو, ماتٌٌه  (2

 35ص ,م 1985دمشق, قاسم طوٌر :
3)Matthaie,Paolo,Princely cemetery anancestors cult at Ebla during middle 

BronzeII,UF,Band11,1979,p566-568 
محمد وحٌد :ترجمة , اكتشاؾ معبد جدٌد من عصر البرونز الوسٌط الثانً فً إببل : باولو, ماتٌٌه  (4

 119ص,م 2001 , 44م, مجلة الحولٌات األثرٌة , خٌاطة 
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 فً (N)والمعبد ,  ٌقع ؼرب األول (C)والبناء المّدمر الجزء الكبٌر منه والمعتقد أنُه المعبد 

الواقع  ((B2والمعبد , شمال ؼرب األكروبول والمخصص كما ٌبدو لعبادة إله الشمس 

على الحافة الؽربٌة لؤلكروبول والذي كان مخصصاً لعبادة اإللهة  ((D والمعبد (B1)جنوب 

 (. 1)عشتار

وبالنسبة إلى من قام بتدمٌر القصر الملكً فهذه مسؤلة ٌختلؾ حولها الباحثون فاحتمال أن 

حٌث سنؤتً على ذكر هذه  ).ٌكون اآلكادٌون هم الذٌن دمروا القصر ما زالت موضع شك

فالمحفوظات االببلبٌة تخلو ألي ذكر لؤلكادٌٌن أو . (المسؤلة بالتفصٌل فً نهاٌة هذا الفصل

والبرهان الوحٌد الذي ٌدعو الباحثٌن لبلعتقاد بان اآلكادٌٌن هم الذٌن خربوا .لمدٌنة أكاد

ادي وحفٌده نارام سٌن فكبلهما ٌفتخر بانه قد  المدٌنة هً الكتابات التً خلفها شاروكٌن اآلكَّ

 .أخضع إببل لسطانه بمساعدة اإلله دجان

والتً انتهت بدمار  (م. ق1600 – 2000)وأما فترة االزدهار الثانٌة فتمتد بٌن عامً 

المدٌنة على أٌدي الحثٌٌن وتم العثور من هذه الفترة على معابد وعلى قصر ملكً ولكن لم 

ٌعثر حتى اآلن على محفوظات هذه الفترة والتً ربما مازالت مخبؤة فً مكان ما على التل 

(
2

.) 

 :(بالد الرافدٌن )إبال فً المصادر المشرقٌة القدٌمة - 2

، (م. ق2279- 2334)ٌرد ذكر إببل فً كتابات شاروكن اآلكادي مإسس المملكة اآلكادٌة 

: )) حٌث ٌذكر شاروكٌن فً إحدى كتاباته, (م.ق2218 – 2254)وحفٌده نارام سٌن 

،  (ماري)شاروكٌن الملك خرَّ خاشعاً أمام داجان فً توتول ، الذي أعطاه البحر األعلى أي 

(.)(ٌرموتً وإببل حتى ؼابة األرز وجبال الفضة 
3

) 

فالمقصود هنا بؽابة األرز هً جبال األمانوس لكثرة أشجار األرز التً كانت تنمو فٌها ، 

وهذا ٌدعو إلى االستنتاج , وبجبال الفضة جبال طوروس لوجود مناجم هذا المعدن هناك 

أنه أّي شاروكٌن كان قد سٌطر على كل المنطقة الممتدة من الفرات فً الشرق وحتى 

ا .بما فٌها إببلباإلضافة إلى ببلد الرافدٌن ,فً الؽرب  (األعلى المتوسط )سواحل البحر  وأمَّ

 ))حفٌده نارام سٌن ، والذي وصلت قوة الدولة االكادٌة فً عهده إلى األوج فٌفتخر بما ٌلً 

ٌُخضع أي ملك من الملوك أرمانوم وإببل  بسبلح نٌرجال : ُمنذ األزل ُمنذ خلق البشر لم 

                                                           
1)Vigano,Lorenzo, literary sources for the history of Palestine and Syria( theEbla 

Tablets),BA,a,publication of the American school ofOriental,Vol47,1984,p7 
 208 - 207ص ,مرجع سابق: قابلو ، سمٌر -(2

3)Matthiae, Paolo,(Master pieces of early and old Syrian Art: discoveries of the 1988 Ebla excavations 

inahistorical perspective,proccedings of the Britsh Academy Lxxv,1989,p25-26
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(Nergal) (  إله الطاعون والعالم السلفً عند السومرٌٌن ) فتح نارام سٌن القوي الطرٌق (

وأهدى إلٌه األمانوس جبل األرز والبحر .أرمانوم وإببل( أي دجان) وأعطاه  (إلى هناك

حقٌقة بسبلح داجان الذي جعل مملكته كبٌرة، فتح نارام سٌن ,(البحر المتوسط)األعلى 

 . القوي أرمانوم وإببل

أخضع الناس الذٌن  (مدٌنة ؼٌر معروفة )(ulishum)ومن شاطا الفرات حتى أولشٌوم

 (.(أهداهم داجان إلٌه حدٌثاً 

أٌضاً اخضع لسٌطرته االمانوس جبل األرز، عندما نطق داجان بالحكم على نارام سٌن  ))

 –رٌش ) أدد ملك أرمانوم ، حٌث ان نارام سٌن نفسه أسره –القوي أعطاه إلى ٌد رٌش 

 .داخل بابه  (أدد

 (ٌقول)هكذا  (إله القمر عند اآلكادٌٌن)اهداه إلى سٌن ,عندها نحت تمثاله من الدٌورٌت 

لقد منحنً داجان أرمانوم وإببل وأسرت : نارام سٌن القوي أو الجبار ملك الجهات األربع

(.)( أدد ملك أرمانوم –رٌش 
1

) 

وٌتضح من هذا النص أن نارام لم ٌكن صادقاً فً قوله أنه لم ٌسبقه أحد من الملوك فً 

إخضاع أرمانوم وإببل، ففً كتابات جده شاروكٌن السابقة ذكر أنه احتل ماري وٌرموتً 

 .وإببل ووصل إلى جبال األمانوس وجبال طوروس

ولكن التؤكٌد هنا من قبل نارام سٌن على االنتصار على أرمانوم وإببل ٌقود إلى االعتقاد أن 

هاتٌن المدٌنتٌن كانتا ذات أهمٌة كبٌرة ، وتتمتعان بقوة ومكانة ممٌزة فً شمال سورٌة 

جعلت نارام سٌن ٌبرز إنتصاره علٌهما فً كتاباته، وأن إخضاع شاروكٌن شمال سورٌة 

للحكم األكادي لم ٌكن كامبلً مما استدعى مسٌر نارام سٌن مرة أخرى بجٌوشه إلى هذه 

 .المنطقة لضمها إلى امبراطورٌته 

 (عصر األحٌاء السومري) الثانٌة (Lagash)وفً وقت الحق أي فً عهد سبللة الجاش

 والذي كان ملكاً على مدٌنة الجاش فً جنوب (Gudea)، نجد جودٌا  (م.ق2164-2111)

 : ببلد الرافدٌن ٌفتخر بؤنه استورد أنواعاً مختلفة من األخشاب 

من مدٌنة أورشو ، من جبل إببل استورد جودٌا جذوع دلب وجذوع صنوبر كبٌرة ،  ))

 (تٌار نهر الفرات)وجذوع تنوب، وؼٌرها من األشجار الجبلٌة ،وأرسلها فً حزم مع التٌار 

وهناك نص آخر اقتصادي من نفس الفترة ٌذكر ثبلث قطع من نسٌج كتانً من إببل طول 

-2111)وٌتردد كثٌراً اسم إببل فً مخفوظات سبللة أور الثالثة ,  (م2205)الواحدة 

                                                           
 92 - 91مرجع سابق ، ص : مرعً، عٌد -(1
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حٌث تم ذكر إببل فً نص تضمن دفع شكل من أشكال الجزٌة إلى أور وذلك .(م.ق2003

 .(Shulgi)فً السنة السادسة واألربعٌن من حكم الملك شولجً

 .تمثل أو تخص عبلقات تجارٌة فٌما بٌنهما (الضرٌبة)ومن المحتمل أن تكون هذه الجزٌة 

-2045)(Ammar sin) كذلك ٌوجد نص مإرخ بالسنة السابعة من حكم الملك أمارسٌن

 :أي حاكم إببل ، المدعو مٌجوم ( إنزي إببل)ٌرد فٌه ذكر (م. ق2037

(me – Gu – um ensi eb-laki) إضافة إلى ذلك هناك ذكر السم إببل وأورشو وؼٌرهما

من المدن السورٌة فً نصوص اقتصادٌة تتعلق ؼالباً بتخصٌص أجورلرسل  وتجار وأناس 

 .عادٌٌن من إببل وؼٌرها كانوا ٌزورون المدن الرافدٌة ألسباب مختلفة

بجوار مدٌنة أدب  (قناة إببل )وإذا ُعدنا إلى عصر سبللة أور الثالثة نجد أٌضاً ذكر لـ

(Adab) حٌث ترد أقدم إشارة إلى هذه القناة فً نص اقتصادي ٌعود تارٌخه إلى عهد ،

 .(م.ق2400)سبللة الجاش األولى 

وهذا ٌقود إلى االعتقاد بؤنه كانت لئلبلوٌٌن مستوطنة كانت موجودة فً سومر وبالتالً 

 .ُسمٌت القناة فٌما بعد باسمها 

كذلك استمر ذكر إببل فً النصوص الرافدٌة بعد سقوط سبللة أور الثالثة،  فهناك نص ٌعود 

ا وهو مإسس سبللة إسٌن ٌعدد بعض  (م.ق2017-1985 )(IshbiIrra)إلى عهد إشبً إرَّ

)أشخاص جاإوا من ماري وإببل (ألواح)األكٌاس الجلدٌة الحاوٌة لرقم 
1

. ) 

 (ؼابة إببل)وإلى هذه الفترة أٌضاً ٌعود ذكر إببل فً القابمة الجؽرافٌة البابلٌة الكبٌرة، وذكر 

ٌُدعى وٌؤتً ذكر  (رحلة نانا إلى نٌبور)كمصدر لخشب البناء فً المإلَّؾ األدبً والذي 

 .م.مدٌنة إببل على نحو اقل بكثٌر فً الوثابق البابلٌة واآلشورٌة خبلل األلؾ الثانً ق

، المستوطنة التجارٌة اآلشورٌة فً كبادوكٌة تعود (كاروم كانٌش)حٌث توجد رسالة من 

تتضمن وصول العدٌد من اإلبلوٌٌن إلى  (م.ق1742-1960)إلى العصر اآلشوري القدٌم 

هذه المستوطنة واهتمامهم الكبٌر بالحصول على معدن النحاس ، فقدموا مقابل النحاس 

 .بسعر مرتفع (فضة أمورٌة)

أن ساعٌاً  (م.ق1048-1490)وتذكر رسالة أخرى تعود إلى العصر اآلشوري الوسٌط 

 .ملكٌاً من إببل ذهب إلى آشور 

                                                           
 93-92مرجع سابق ، ص: مرعً، عٌد (1
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الواقعة على ضفاؾ نهر العاصً ببعض  (تل عطشانة)كذلك تمدنا نصوص آالالخ 

المعلومات من إببل حٌث نجد اإلشارة التارٌخٌة والتً ترد فً أحد نصوص الطبقة السابعة 

ج  أي نهاٌة القرن الثامن عشر وبداٌة السابع عشر قبل المٌبلد ، وهو مإرخ بالسنة التً زوَّ

وهناك .إببل (حاكم) ملك آالالخ إبنه من إبنة رجل (Ammitaqu)تاقو–فٌها الملك عمًَّ 

نصان آخران ٌشٌران إلى رحبلت ملك آالالخ أو سعاته إلى إببل، باإلضافة إلى نص ثالث 

 .ٌتضمن شراء بٌت فً إببل من قبل تاجر من آالالخ

).أن رجبلً جاء من إببل. (م.القرن الخامس عشر ق)كما ٌذكر أحد نصوص الطبقة الرابعة 
1

 

، والتً كانت تسٌطر على منطقة (تل الحرٌري)كما ٌرد اسم إببل فً نصوص ماري 

الفرات األوسط والتً شكلت صلة الوصل بٌن إببل من جهة وجنوب وشمال ببلد الرافدٌن 

ورِه أدى تدهور العبلقات بٌنهما حسب ما تظهره رسالة  ا )وإٌران من جهة أخرى وبدَّ إنَّ

ا داجان )(داجان   .( دامو–ربما الملك اركب )ملك مدٌنة ماري إلى ملك مدٌنة إببل ( حنَّ

إبلول )حٌث ٌإكد ملك ماري فً رسالته تفوقِه على إببل والذي تعزز فً عهد ملك ماري 

 .فاضطرت بعده إببل إلى دفع جزٌة كبٌرة لملك ماري (إٌل

وقد حقق ملوك ماري سلسلة من االنتصارات فً منطقة الفرات االوسط كان آخرهم الملك 

ناشراً الرعب  (جرابلس حالٌاً )الذي وصل إلى منطقة كركمٌش  .(Iblul – Il)إبلول إٌل 

ا داجان خلٌفة إبلول إٌل قد أراد من رسالته كما ذكرنا إخافة ملك إببل وقد .والدمار وكان حنَّ

اضطرت إببل دفعاً لخطر ماري إلى دفع جزٌة عالٌة ُسجلت فً نصوص إببل كهداٌا أرسلت 

من ملك إببل إلى ماري واستمرت إببل بإرسال الهداٌا إلى ماري فً عصر نٌزي خلٌفة حنا 

 فً إببل مال الطرفان نحو الصلح (Išar – Damu) دامو –ومنذ عصر الملك إٌشار.داجان 

والتحالؾ، ولتقوٌة هذا التحالؾ والذي ٌشٌر إلى توازن القوى بٌن الطرفٌن تم أداء القسم 

).من قبل ممثلً الطرفٌن فً معبد اإلله كورافً إببل وربما تم طقس مشابه فً ماري
2

) 

كما أُدرجت إببل فً قابمة البلدان، التً تدفع الجزٌة إلى مصر ، والتً نصادفها فً نقش 

).(م.القرن الخامس عشر ق)الفرعون تحوتمس الثالث فً معبد اإلله آمون بالكرنك 
3

) 

 

 

                                                           

 94-93 المرجع السابق ، ص1)
 218مرجع سابق ، ص: قابلو ،  سمٌر   (2
: ضٍؾٔس, ٤ُل٤ٖ –ذٞٗـٍجو : ضك٣ٍٍ , جُؿى٣ى قٍٞ جٍُٗم جُوى٣ْ , ئذ٬ جُوى٣ٔس -(ضَ ٍٓو٣م): ًِٞضٌٗٞف( 3

 162، ص1988ّوجٌ جُطوىّ ٌْٓٞٞ , , ؾحذٍ أذ٢ ؾحذٍ
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 :التنقٌب فً الموقع ونتائجه- 3

بدأت بعثة إٌطالٌة من جامعة روما أعمال التنقٌب األثري فً موقع تل مردٌخ برباسة 

األستاذ باولوماتٌٌه وعضوٌة عدد من أساتذة وطلبة المعهد فً روما  ٌشاركهم باستمرار 

م دون 1964ممثل اختصاصً من المدٌرٌة العامة لآلثار والمتاحؾ ، وذلك منذ عام 

توقؾ، و قام أفراد البعثة بعملٌة استطبلع مٌدانٌة تفقدوا خبللها العدٌد من التبلل المنتشرة 

فقد كان ٌهدؾ عمل هذه البعثة ,بٌن حلب وإدلب وحماة ثم وقع اختٌارهم على تل مردٌخ

 :إلى

 زٌادة الشواهد األثرٌة والمعلومات عن الحضارة المدنٌة فً سورٌة خبلل العصر : ووًال - 

-2000) (العصر السوري القدٌم)البرونزي، وخاصة عصر السبلالت اآلمورٌة ، 

 .(م.ق1900،1650-1600

 . إثبات أن الحضارة السورٌة القدٌمة لها جذورها األصلٌة المستقلة:ثانٌاًال - 

 بحث صفات وأهمٌة حضارة العصر البرونزي القدٌم فً ؼرب وداخل سورٌة :ثالثاًال - 

.)(م.ق2300-2000)
1

) 

 :شكل تل مردٌخ و قسامه-  

ٌتخذ تل مردٌخ شكبلً مخروطٌاً أو شبه منحرؾ فً المخطط ، حٌث ٌتالؾ من تلة - 

مركزٌة ومنطقة سهلٌة تحٌط بها سلسلة من األكمات، وٌصل امتداد التل من الشمال إلى 

، وٌحتل مساحة قدرها  (م700)ومن الشرق إلى الؽرب إلى نحو  (م1800)الجنوب حوالً 

.)هكتاراً  (56)
2

وقد كشفت أعمال التنقٌب المستمرة عن معالم هامة من المدٌنة ، فالمدٌنة (

من التل وفٌه أُقٌمت القصور  (المدٌنة العلٌا)أو  (القسم المرتفع)تتؤلؾ من األكروبول 

الملكٌة والمبانً العامة،أما القسم اآلخر فٌضم المدٌنة السفلى حٌث تم العثور على بقاٌا معابد 

( 20)ٌحٌط بالمدٌنة سور ضخم ٌصل ارتفاعه من جهة الشرق حوالً , هامة وبٌوت سكنٌة 

متراً من الجهات األخرى وُعثر فٌه على تحصٌنات ومستودعات وممرات  (12)متراً و

).وٌخترق هذا السور أربع بوابات
3

واحدة فً الشمال الؽربً، ٌقابلها ثانً فً الجنوب )(

.)، حٌث تشٌر إلى بوابات المدٌنة األربع الضخمة(الشرقً
4

) 

                                                           
 9مرجع سابق ، ص: مرعً ، عٌد  (1
 8مرجع سابق ، ص: , قاسم, طوٌر (3
 207-206مرجع سابق ، ص : قابلو، سمٌر   (3
 ، 1منشورات وزراة الثقافة ط (م.ق535-8500)آثار الممالك القدٌمة فً سورٌة : أبو عساؾ ، علً  (4

 243م ، ص1988دمشق 
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 (م1968-1964)وقد تم العثور خبلل السنوات األربع االولى من التنقٌب أي بٌن عامً 

، وبعض اآلوانً (أنقاض قصرومعبدٌن وجزء من سور المدٌنة)على بقاٌا معمارٌة 

 .الفخارٌة واألدوات البرونزٌة والقطع الفنٌة التً تعود إلى فترات متؤخرة من تارٌخ الموقع

ل وذلك فً موسم التنقٌبات عام  حٌث شكل تؽٌٌراً جوهرٌاً  (م1968)ولكن الوضع تبدَّ

 .وبداٌة مهمة فً تحدٌد هوٌة التل ومطابقته إلببل القدٌمة

فقد تم العثور على جذع تمثال لرجل ، فً المنحدر الجنوبً الؽربً لؤلكروبول ، وهو 

،  (رأسه مفقود وكذلك جزء من أحد كتفٌه) (البازلت)منحوت من حجر الصوان األسود 

ًّ صدره بالخط المسماري واللؽة اآلكادٌة  (26)وهو ٌحمل نقشاً مإلفاً من  سطراً على جانب

(
1

.) 

م من ملك إببل   بن إؼرٌش حٌبا (Ibit – Lim) ( لٌم–إبٌط)وهو عبارة عن نقش نذري مقدَّ

لئللهة عشتار وٌإرخ فً ((حٌث ٌذكر فً هذا المرجع حٌبا وفً مراجع أخرى خٌبا  ))

 .م.بداٌة األلؾ الثانٌة ق

د إبٌط )): ٌقول النص ٌَّ  لٌم ، ابن ملك إببل اجرٌش حٌبا، حوضاً –تكرٌماً لئللهة عشتار قد ش

 لٌم الذي منحته هذا االسم عشتار والذي تقع ممتلكاته فً إببل –وإن ابٌط.للطهارة فً المعبد

نحت تمثاالً من اجل حٌاته وحٌاة ابنابه وحٌث أن عشتار راضٌة عنه جداً فقد نصب التمثال 

 (2.)((...أمام ربته عشتار 

ا الترجمة الحرفٌة لهذا النص فتؤتً على النحو التالً مجزأة إلى فقرات  :(3)وأمَّ

 :7-1األسطر 

معبد )االبلوٌٌن ، جلب الماء إلى  (روح) خٌبا ، الملك الذي رفع – لٌم بن إجرٌش–إبٌط

 .فً السنة الثامنة بعد أن أظهرت عشتار نفسها فً إببل (عشتار 

  :18 – 8األسطر 

ألجل حٌاته  (ربما نصباً ٌمثل الملك نفسه أو اإللهة عشتار)اسم النصب  (كتب) لٌم –إبٌط

 .أقام النصب أمام عشتار سٌدته (وعرفاناً منه بالفضل)وحٌاة أوالده، عشتار أظهرت له حباً 

  :26- 1األسطر 

                                                           
 10مرجع سابق ، ص: مرعً ، عٌد  (1
 161 -160، مرجع سابق ، صئذ٬ جُوى٣ٔس -(ضَ ٍٓو٣م): ًِٞضٌٗٞف( 2

 ال تذكرالمراجع المتوفرة النص اإلببلبً األصلً لهذا النص وإنما ترجمة لهُ 3)
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وأسماء أوالده ،  ( اسم الملك –واسمه ، والمقصود )لتلعن عشتار من ٌمحو اسم النصب 

 .(مكانهم)ولٌهلك كل من ٌكتب اسمه الخاص به 

ٌستنتج من هذا النقش أن اسم الموقع القدٌم لتل مردٌخ قد ُذكر مرتٌن فٌه ، مرًة كصفة 

فً السطر الرابع ، ومرًة ( إببلبٌن) أو (eb – la – i – imإبلوٌٌن):لسكان الموقع نسبًة إلٌه

فً السطر السابع ، وهنا أصبح واضحاً للبعثة المنقبة أنها  (Eb – Laإببل )كاسم مجرد 

تحفر فً موقع مدٌنة إببل القدٌمة المعروفة سابقاً باالسم فقط من خبلل ذكرها فً نصوص 

 .رافدٌة متعددة 

ؼٌر أن الكثٌرٌن من المختصٌن فً تارٌخ الشرق األدنى القدٌم وحضارته قد شككوا فً هذه 

المطابقة بٌن تل مردٌخ وإببل ، حٌث قالوا أنه ربما ٌكون جذع التمثال تم نقلُه من موقعه 

).األصلً 
1

) 

ّ ذىج٣س جْطٌٗحف ُِوٍٛ ج٢ٌُِٔ ، ًٝٛٙ جُٔرح٢ٗ جًٍُٔرس أٝ جُٔؿٔؼس ًحٗص 1973ٝ ٌَٖ ػحّ 

500ٝ4ّ)هى جٓطىش ػ٠ِ ؾُء ًر٤ٍ ٖٓ ج٧ًٍٝذُّٞ ، ٝػ٠ِ جٓطىجو 
2

 ًحٗص ج٧ق٤حء (

ٞؼص ػ٠ِ ضٔٞ ج٤ٍُْٔس ؿحُرحً ك٢ جُٔ٘طوس جُو٣ٍرس أٝ جُٔك٤طس ذحُوٍٛ، ٝضٟٔحُٔرح٢ٗ

. جُٔ٘كىٌ جُؿ٘ٞذ٢ جُـٍذ٢ ٝػ٠ِ جُؤس جُـٍذ٤س ٨ًٍُٝذُّٞ

 ٝػىو أًػٍ ٖٓ ج٩ٞحكحش ك٢ Gٝهى ؾٍٟ جْطٌٗحف جُوطحػحش جُٔهطِلس ُِوٍٛ ج٢ٌُِٔ 

ح جُٔ٘ح٠ن جُـٍذ٤س ٝجُٗٔح٤ُس 1990-1973جُؿ٘ٞخ جُٔك٤ط٢ ؿحُرحً ن٬ٍ جُٓ٘ٞجش  َّٓ ّ ٝأ

2).2007ّ-2002جُـٍذ٤س كطْ جًطٗحكٜح ذ٤ٖ ػح٢ٓ 
) 

ت عملٌات التنقٌب التً جرت فً المواسم  ، إلى الكشؾ  (م1976 ، 1975 ، 1974)و أدَّ

،  (المدٌنة العلٌا)عن أقسام هامة من القصر الملكً، الذي ٌقوم على منحدرات األكروبول 

رقٌم مسماري ما  (16500)الملكً فٌه والمإلفة من حوالً  (األرشٌؾ )وعن المحفوظات 

بٌن رقم كاملة وأجزاء وكسر صؽٌرة من الرقم ، فجؤء هذا االكتشاؾ لٌإكد بما ال ٌدع 

مجاالً للشك صحة المطابقة بٌن إببل وتل مردٌخ ، ولٌضع أمام الباحثٌن فً التارٌخ واللؽات 
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ٌَّرت الكثٌر من النظرٌات التً .معطٌات جدٌدة عن حضارة سورٌة فً األلؾ الثالث ق م، ؼ

 (1).كانت شابعة قبله 

 : موقعه و قسامه (G)القصر الملكً - ب

لقد كشفت التنقٌبات األثرٌة التً جرت عن عدة قصور، أشهرها وأضخمها القصر الملكً 

(G) (ج) ,( راجع القصر الملكً فً الملحق الشكل رقم) ًوالذي ٌقععلى المنحدر الؽرب

والجنوبً الؽربً من األكروبول، وفق مخطط ؼٌر معروؾ سابقاً حٌث ٌظهر على شكل 

 .وحدات تبدو وكؤنها مستقلة عن بعضها

وٌرتفع حوالً عشرة أمتار عن المدٌنة السفلى ، و ٌعود تارٌخ بنابه إلى عصر األرشٌؾ 

  .(م. ق2350 – 2400)الملكً 

و شكل هذا القصر دار , حٌث بلؽت إببل أوج تقدمها واتساعها وازدهارها فً هذه الحقبة 

باحة االستقبال والبرج )سكن للملك ومركزاً للحكم واإلدارة وٌتؤلؾ من عدة أقسام أهمها 

 .(والدرج والبوابة الربٌسٌة والجناح اإلداري ومستودعات القصر

خمسٌن متراً طوالً وسبعة وعشرٌن متراً  (الساحة العامة)وتبلػ أبعاد  باحة االستقبال 

 .وتطل على األجزاء الؽربٌة والجنوبٌة الؽربٌة من المدٌنة (م27×50)عرضاً 

وقد بنً جدراها الشمالً والشرقً من اللبن على أساسات حجرٌة، وكان ٌحٌط بهذٌن 

 .الجدارٌن رواقان محموالن على أعمدة خسبٌة كبٌرة انتصبت فوق قطع حجرٌة ضخمة 

وقد أقٌمت فً الرواق الشمالً منصة العرش من اللبن وهً مطلٌة من الكلس وهً 

وٌوجد فً القسم الشرقً مدخل ودرج كبٌر ٌصل بٌن .مخصصة لبلحتفاالت الرسمٌة

).الساحة وأقسام القصر الشرقٌة
2

ا البرج فكان ٌمثل الزاوٌة الشمالٌة الشرقٌة من ( وأمَّ

وفً وسطه درج المراسم الذي  (م1.80)، وسماكة جدرانه (م10 ×11)الساحة وتبلػ أبعاده 

 .(م1.10)ٌلتؾ أربع مرات حول ركٌزة داخلٌة ، ٌبلػ طول الدرج الواحد 

كذلك أُحدث باب  كبٌر فً الواجهة الشرقٌة من الساحة هو الباب الربٌسً الذي ٌنفتح على 

حٌث ترتفع ارضٌة الباب عن , والذي ٌشكل على األرجح الباب األهم (G)القصر الملكً 

أرضٌة الساحة مقدار ثبلث درجات، ومن عتبته ٌقود سلَّم كبٌر مإلؾ من عدد كبٌر من 

 .الدرجات الحجرٌة البازلتٌة إلى القصر
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ا الجناح اإلداري فهو ٌقع إلى الجنوب من الباب الربٌسً، وال ٌتصل به، وتشكل باحة  وأمَّ

 .صؽٌرة محاطة برواق مركز هذا الجناح 

ٌجاورها من الشمال حجرة كانت مستودعاً ُحفظت فٌه وثابق كثٌرة وإلى جانبها ٌوجد درج 

وأما فً الجنوب فتجاورها .مإلؾ من أربعة أقسام تتدرج باالرتفاع من أسفل إلى أعلى 

 .قاعة كبٌرة ربما كانت قاعة استقبال

إال أن التنقٌبات لم تكشؾ إال على جدارٌها الشمالً والؽربً، وجزء من جدارها الجنوبً 

المجاور للزاوٌة الجنوبٌة الشرقٌة المفترضة، حٌث ٌوجد باب ٌنفتح جنوباً على حجرات 

 .المستودعات التً تتصل عبر باب فً الشرق بقسم آخر تابع للجناح اإلداري

كما و عثر فً قاعة االستقبال على جزأي رأسٌن لرجل وامرأة ، مصنوعان من حجر 

استباتٌت وهما ٌإلفان جزءاً من صورتً رجل وامرأة تم صنعها من مواد مختلفة ، كالحجر 

ومن المحتمل أن تكون هذه القاعة قد ُخصصت .والخشب والذهب وُزٌنت بهما القاعة 

أي فً )لبلحتفاالت واالستقباالت الموسمٌة ، والتً ال ٌسمح الطقس بإقامتها فً العراء 

 .على حد قول االستاذ باولو ماتٌٌه (الساحة الربٌسٌة

ومن خبلل ما تمَّ ذكره نجد ان القصر الملكً وملحقاته قد انتظمت إلى الشمال والشرق من 

 .(G)الساحة الربٌسٌة ، وُبٌنت فوق أماكن أعلى من الساحة وأجنحة القصر الملكً 

وللساحة الربٌسٌة وظابؾ ثقافٌة واجتماعٌة ، ُتقام فٌها الحفبلت واالستقباالت، وتنتظم 

). حولها المبانً الرسمٌة ، أو الملكٌة 
1

) 
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المحفوظات الملكٌة ولغتها ومضمونها و همٌتها كمصدر لتارٌخ سورٌة فً األلف : ثانٌاًال 

 :م.الثالث ق

عثر المنقِّبون فً إحدى حجرات الجناح  (م1974)أثناء موسم التنقٌبات من شهر آب عام 

على إثنٌن وأربعٌن لوحاً وكسرة طٌنٌة (L.2586)(G)الشمالً الؽربً من القصر الملكً 

 (1).ُنقشت علٌها كتابة بالخط المسماري وبلؽة ؼٌر معروفة سابقاً 

 (G)، فً حجرتً من حجرات  القصر الملكً (م1975)كما تم العثور أٌضاً فً آب عام 

 .وكسرة طٌنٌة (رقٌم) (لوح) على نحو خمسة عشر ألؾ (L.2769, L.2715)وهما 

 .تم الكشؾ عن نحو ألؾ وخمسمابة لوح وكسرة طٌنٌة أخرى (م1976)وفً العام التالً 

رقٌم وكسرة طٌنٌة  (سبعة عشر ألؾ وخمسمابة)حٌث بلػ مجموع األلواح المكتشفة نحو 

الملكً اإلبلوي  (المحفوظات)مكتوبة بالخط المسماري ، ولتشكل بمجموعها األرشٌؾ أو 

.(2) 

 :و بعادها (الرقم) شكال األلواح - 1

من حٌث الشكل واألبعاد ، فمعظمها صؽٌرة ومدورة ،  (األلواح)لقد اختلفت الرقم 

اسُتخدمت كفواتٌر ، أو إٌصاالت أو سجبلت اقتصادٌة إدارٌة ، حٌث ٌتراوح محور الرقٌم 

 .وعلى كل من وجهٌه سطرٌن أو ثبلثة  ( سم8 – 4)الصؽٌر 

ا الرقم المدورة فٌبلػ محورها  ، وكتب على سطحها أربعة أو ستة أسطر، إلى  (سم10)أمَّ

جانب هذا النوع، هناك نوع آخر مربع الشكل تقرٌباً ، زواٌاه مدورة ، وأضبلعه ؼٌر 

 .مستقٌمة

 .سطراً  (12 – 8)وقد قُسم كل وجه من وجوهه الكبٌرة إلى  (سم15)ٌبلػ طول الواحد منها 

طحة، مقاٌٌسه  ا النوع الثالث فكان مربعاً أو مستطٌبلً، أطرافه سمكٌة ومسَّ  – 24)وأمَّ

ون كل وجه من وجوهه  (سم26  .سطراً  (20)سطراً، وفً بعض األحٌان  (15)دَّ

ون علٌها  (سم36 – 30)وٌوجد من هذا النوع رقم كبٌرة طولها  سطراً  (30 – 35)دُّ

طر القاموس السومري اإلبلوي ، أو اإلبلوي السومري.(المعاهدات والقوابم المعجمٌة)  و سُّ

                                                           

1)Matthiae,Paolo,(Ebla in the late early Syria period: the Royal Palace and the 
state archives),the Biblical archaeologist,Vol.39,No.3,Sep.1976,p100-101        

  12مرجع سابق ، ص : مرعً ، عٌد  (2
 



20 
 

ضمَّ .(سم21×22)على رقم مستطٌلة الشكل ، زواٌاه منتظمة ، وأضبلعها حادة، مقاٌٌسها 

ونمٌز من الرقم التً دونت علٌها القوامٌس تلك التً .سطراً  (40)حقبلً فٌها  (15)كل سطح 

سم ، زواٌاه منتظمة منتفخة فً الوسط حقولها واسعة ،  (15)شكلها مربع طول ضلعه 

 (.8 – 5)وعددها 

كذلك سطرت النصوص السحرٌة على رقم صؽٌرة مدورة، واألسطورٌة على رقم مستطٌلة  

بٌنما النصوص التارٌخٌة فقد دونت على رقم دورة ، من الحجم .أضبلعها مسطحة 

 .المتوسط ، أو على رقم مربعة الشكل 

نؾ حسب موضوعاتها   (1.)وكان ٌتم حفظ هذه الرقم فً أماكن مخصصة لها وتصَّ

  :(دار المحفوظات )حجرة األرشٌف الملكً الرئٌسٌة - 2

× 5.10) تبلػ مساحتها (L.2769)وهً تتبع للجناح اإلداري ، وتتؤلؾ من حجرة واحدة 

، ُبنٌت فً الرواق الشرقً بٌن المدخل الربٌسً للقصر فً الشمال ، ومدخل الجناح (م3.55

 (2.)اإلداري فً الجنوب 

، مثبتة فً الجدران ولها  (ٌعتقد أن عددها ثبلثة)حٌث ُرتِّبت الرقم على رفوؾ خشبٌة 

 (سم80)دعابم أرضٌة بحٌث وضعت الصؽٌرة فوق والكبٌرة تحت ، وٌبلػ عمق الرؾ 

  .( سم50)وٌفصله عن الرؾ اآلخر 

وقد تحولت تلك الرفوؾ والدعابم الخشبٌة إلى رماد نتٌجة للنٌران التً أصابت القصر 

الملكً فً نهاٌة عصر األرشٌؾ الملكً ، والذي أدى إلى شوي األلواح الطٌنٌة وجعلها 

 (3.)أكثر صبلبة 

 :فً إببل تؤلفت من قسمٌن  (المكتبة الربٌسٌة)وعلٌه نجد أن حجرة االرشٌؾ 

 هو عبارة عن ؼرفة متصلة بؽرفة المحفوظات الربٌسٌة فً القطاع :القسم األول 

اإلدارٌة حٌث أن هذه الؽرفة كانت مخصصة لكتابة وتجفٌؾ األلواح قبل فرزها فً المكتبة 

 .الربٌسٌة 

 .فقد ُعثر فً هذا المكان على بقاٌا أقبلم عظمٌة كانت تستخدم فً الكتابة 
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كما ُعثر هنا على عدد من األلواح البٌضوٌة ، وقد ُوجدت قرب المدخل إلى ؼرفة 

 .المحفوظات الربٌسٌة 

 .حٌث تضمنت هذه األلواح نصوناً إدارٌة واقتصادٌة تخص السنة األخٌرة من حٌاة إببل 

 فقد عثر فً األرشٌؾ على رسابل (Ibbi – zikir)فهً تعود إلى عهد الوزٌر إبً زٌكٌر

 زٌكٌر إلى الملك والشٌوخ –عددها ثمان وعشرٌن رسالة وهً موجهة من الوزٌر إبً

(en – ma – I – bi – zi – kir – si – in – en waabba – abba) 

 .وبالتالً هً تدل على صحة تؤرٌخ هذا األرشٌؾ فً الفترة األخٌرة من حٌاة إببل 

 (1.)والقسم الثانً فهً ؼرفة المحفوظات الربٌسٌة 

  :تأرٌخ األرشٌف الملكً اإلبلوي وآراء الباحثٌن حول ذلك- 3

ذكر باولو ماتٌٌه ربٌس البعثة اإلٌطالٌة المنقبة حول تؤرٌخ األرشٌؾ الملكً بؤنه ٌعود إلى 

وذلك بناًء على المعطٌات األثرٌة المكتشفة ، من خبلل  (م. ق2250 – 2400)الفترة مابٌن 

كسرات األوانً المصرٌة التً تحمل أسماء الفراعنة خفرع من )ما تم العثور علٌه وخاصًة 

 .السبللة الرابعة وبٌبً األول من السبللة السادسة 

مختلفاً بذلك مع جٌوفانً بٌتٌناتو قارئ النصوص منذ اكتشاؾ االرشٌؾ ، حٌث رأى 

بٌتٌناتو استناداً إلى المعلومات الواردة فً نصوص األرشٌؾ وإلى التشابه فً الكتابة 

المسمارٌة المستخدمة فً كتابة األرشٌؾ مع الكتابة المسمارٌة المستخدمة فً كتابة 

المكتشفة فً جنوب ببلد الرافدٌن أن فترة األرشٌؾ الملكً فً إببل  (أبو صبلبٌخ)نصوص 

والتً كانت معاصرة لسبللة كٌش األولى فً ببلد  (م. ق2500 – 2600)تعود إلى نحو 

 .الرافدٌن و للسبللة الرابعة فً مصر

والذي حل محل بٌتٌناتو كقارئ للنصوص فً البعثة المنقبة، فٌإرخ  (ألفونسوأركً)بٌنما 

 .(النصؾ األول من القرن الرابع والعشرٌن قبل المٌبلد)نصوص األرشٌؾ فً 

عاماً، وأن الحضارة  (50)حٌث ٌعتقد أن نصوص األِرشٌؾ تؽطً فترة متصلة تقدر بنحو 

التً ازدهرت فً إببل فً هذه الفترة تطورت بقواعدها االساسٌة قبل عدة عقود من الزمن 

 .على األقل ، ربما فً منتصؾ األلؾ الثالث قبل المٌبلد

ٌُرجع ,كما أدلى باحثون آخرون معروفون بعدة آراء مختلفة   (هورست كلٌنؽل)حٌث 

 فبل(روبرت بٌؽز)، وأما (م. ق2300 – 2400)تارٌخاألرشٌؾ الملكً إلى الفترة ما بٌن 
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 :حٌث ٌقول ٌُعطً تارٌخاً محدداً 

إلى ثبلثة أقسام وذلك  (ما قبل شاروكٌن األكادي)ٌمكن تقسٌم الفترة ما قبل الصارؼونٌة  ))

 .بسبب صعوبة فهم النصوص المكتشفة 

، (م.ق2600)ٌشمل القسم األول نصوص فارة والتً ٌمكن أن ٌعود تارٌخها إلى نحو 

وٌشمل القسم الثانً نصوص أبو صبلبٌخ التً ٌمكن أن ٌعود إلى نفس الفترة أو إلى 

)مابعدها بقلٌل 
1

.) 

ا القسم الثالث فٌشمل ألواح إببل والتً ٌمكن أن تإرخ بعد ألواح ابو صبلبٌخ بقلٌل  (.(وأمَّ

وأمام هذه االختبلفات والتباٌن فً وجهات النظر بٌن المختصٌن ال نستطٌع إعطاء تارٌخ 

محدد لفترة األرشٌؾ الملكً، الفترة التً ازدهرت فٌها إببل ، وكانت تتمتع بدرجة كبٌرة 

 .من القوة والنفوذ

ٌُكتفى بالقول أن األرشٌؾ الملكً ٌرقى إلى   .(النصؾ الثانً من األلؾ الثالث قبل المٌبلد)و

ا الفترة التً سبقت األرشٌؾ فمازالت ؼٌر واضحة لنا وذلك لقلة المعلومات المتوافرة ،  وأمَّ

فؤقدم اآلثار المكتشفة فً إببل هً عبارة عن بقاٌا أوانً فخارٌة من النوع البسٌط، تشٌر إلى 

وجود استٌطان فً األكروبول مع انتشارات متفرقة فً المنطقة السهلٌة المجاورة فً الفترة 

 (2).(م. ق3000 – 3500)ما بٌن 

 :الكتابة واللغة اإلبالئٌة - 4

حٌث سمٌت بهذا ) (Cuneiform) (االسفٌنٌة)لقد استخدم اإلبلوٌون الكتابة المسمارٌة أو 

امٌر أو األسافٌن  .لكتابة لؽتهم  (االسم ألن رموزها تشبه المسَّ

وٌعزى اختراع الكتابة المسمارٌة إلى السومرٌٌن سكان جنوب ببلد الرافدٌن وذلك فً 

 .أواخر األلؾ الرابع وبداٌة األلؾ الثالث قبل المٌبلد

وكانت الطٌن هً مادة الكتابة الربٌسٌة ، تصنع منه ألواح مختلفة الشكل ُتجفؾ بعد كتابتها 

تحت اشعة الشمس أو تـُشوى فً أفران خاصة، فهً تتمتع بؤهمٌة كبٌرة لتصبح أكثر 

 (3.)صبلبة ومقاومة 

 حٌث عثر,وقد استخدم االببلوٌٌن الرموز السومرٌة بكثرة وخاصًة فً النصوص اإلدارٌة 

                                                           

1)Biggs,Robert,( the Ebla tablets) ,Biblical Archeaologist,Vol.43,No.2,1980,p78                           
 16 - 15مرجع سابق ، ص : مرعً ، عٌد  (2
 79-78ص, المرجع السابق  (3
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فً مكتبة المحفوظات على معاجم وقوابم باإلشارات المسمارٌة والرموز السومرٌة فقد 

 (1.)شكلت كل هذه القوابم والمعاجم المواد الربٌسٌة التعلٌمٌة فً مدارس إببل

وعندما بدأ الباحثون المختصون بقراءة ودراسة المحفوظات الملكٌة اإلبلوٌة المكتشفة 

تكونت لدٌهم آراء مختلفة حول طبٌعة اللؽة اإلببلبٌة الجدٌدة المكتشفة وعبلقاتها بلؽات 

 :المشرق العربً القدٌم األخرى ،والتً ٌمكن تلخٌصها فً ثبلثة آراء ربٌسٌة هً

، أن لؽة نصوص إببل  (بٌتٌناتو)ٌقول أصحاب هذا الرأي، وعلى رأسهم قارئ النصوص - أ

، وهً تتمٌز بشكل كبٌر عن اللؽة األكادٌة (اللؽة المحلٌة لمنطقة إببل)هً بدون شك 

، (وذلك من حٌث نظام األفعال والضمابر واالشتقاقات وتركٌب الجملة وؼٌرها)واألمورٌة 

كما أنها أقرب إلى اللؽات السامٌة الشمالٌة الؽربٌة فهً تظهر صلة قوٌة باللؽات 

 .األوجارٌتٌة والفٌنٌقٌة والعبرٌة التوراتٌة 

وهً أقدم لؽة سامٌة شمالٌة .وبناًء علٌه فٌمكن أن ُتسمى ما قبل الكنعانٌة أو الكنعانٌة القدٌمة

 .ؼربٌة معروفة حتى اآلن ، ومعاصرة زمنٌاً لؤلكادٌة القدٌمة

وذلك  (كٌنست)ومنهم من اعتبر أن اللؽة اإلبلوٌة هً لهجة أكادٌة ؼربٌة ، مثل الباحث- ب

 .باالستناد إلى التشابهات المتعددة بٌنها وبٌن اللؽة األكادٌة

ًٌ على اللؽة ذاتها ولٌس على أي - ج وهناك رأي ثالث ٌقول بؤن قضٌة تصنٌؾ اللؽة مبن

شًء آخر ، وأن لؽة النصوص ٌمكن أن تكون مختلفة عن لؽة األسماء، ولذلك تكون 

األسبقٌة لدراسة قواعد لؽة النصوص قبل دراسة قواعد لؽة األسماء ، كما ٌجب فصل 

العناصر األجنبٌة عن المحلٌة فً أي دراسة لؽوٌة وبخاصة فً إببل التً كانت مركزاً 

وخٌر من  ).كبٌراً للنشاط التجاري والدبلوماسً، كما أصبحت ماري وأوؼارٌت فٌما بعد

وبناًء على هذه االعتبارات ٌمكن القول أن اقرب ,(Gelb)ٌمثل هذا الرأي الباحث جلب

اللؽات القدٌمة إلى اإلبلوٌة هً اللؽة األكادٌة القدٌمة واللؽة األمورٌة ، وأقل من ذلك اللؽة 

 .(الكنعانٌة)األوجارٌتٌه وأقل أكثر العبرٌة 

 .وال ٌمكن اعتبارها لهجة أكادٌة قدٌمة أو أمورٌة لوجود اختبلفات بٌنها وبٌن هذه اللؽات 

فاإلبلوٌة ٌجب أن تضاؾ إلى قابمة اللؽات السامٌة كلؽة تاسعة تربطها أوثق العبلقات مع 

).األكادٌة القدٌمة واألمورٌة
2

) 

ا  أحد المختصٌن فً تارٌخ الشرق القدٌم ولؽاته فقد عبر بشكل مشابه  (فون زودن)وأمَّ

والذي عدَّ اللؽة اإلبلوٌة لؽة مستقلة سامٌة شمالٌة ال شرقٌة وال ؼربٌة  وهً معاصرة 
                                                           

 223ص,مرجع سابق : سمٌر, قابلو 1)
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أنُه سٌكون من مخاطر التقدٌر المتسرع  )): حٌث ٌقول(.1 )لؤلكادٌة ولٌست قرٌبة جداً منها

وصنفنا بسرعة لؽة , ؼٌر المحكم للمظاهر اللؽوٌة إذا ما اعتمدنا على سمات لؽوٌة أخرى 

, وعددناها شكبلً من أشكال األكادٌة الؽربٌة , إببل فً أسرة اللؽات السامٌة الشمالٌة الشرقٌة 

كما ٌعتقد بؤن لؽة إببل من خبلل نصوصها وصلتنا بلهجات عدة تظهر اختبلفات الفتة للنظر 

(.)(وال سٌما فً مجال الضبط الصوتً ولفظ األصوات الصفٌرٌة, 
2

) 

واعتبر أن األجارٌتٌة لٌست لهجة كنعانٌة ، على الرؼم من اظهارها تؤثٌرات كنعانٌة 

متعددة، بل هً لهجة سامٌة شمالٌة شمالٌة قدٌمة، ولذلك تصبح المقارنة بٌنها وبٌن اإلبلوٌة 

 .وأضاؾ إلى وجود تشابهات واختبلفات بٌن لؽة إببل وؼٌرها من اللؽات السامٌة.مفٌدة

 حٌاة ، (nupushtum)(نوُبْشتوم)وهذا مثال على ذلك فتظهر فً نصوص إببل كلمة 

 ونَبش أو نفس (napashtum) (َنبْشتوم) أو (napishtum)(َنِبْشتوم)وتقابلها فً األكادٌة 

 .فً اللؽات السامٌة الؽربٌة

بقراءة أولٌة للقوابم ثنابٌة اللؽة فً إببل ٌجد المرء أن الكلمات ))أنه  (فون زودن)كما ٌرى 

 .اإلبلوٌة المكتوبة ال ٌمكن تصنٌفها ككلمات كنعانٌة قدٌمة أو أكادٌة ؼربٌة

 (.(فاللؽة اإلبلوٌة لؽة سامٌة تتمٌز بشكل واضح عن الكنعانٌة القدٌمة واألمورٌة واألكادٌة

ا الباحث   )):فرأى أنه إلببل لؽتها المستقلةحٌث ٌقول (دٌاكونوؾ)وأمَّ

أنه حسب المعطٌات الحالٌة تعد اإلبلوٌة لؽة قدٌمة جداً من العابلة السامٌة وٌبدو أن عدد 

الروابط التً تربطها مع األكادٌة مساوٌة لتلك التً تربطها مع اللؽات السامٌة الؽربٌة ، 

 .((وهناك أٌضاً روابط هامة مع العربٌة واللؽات السامٌة الجنوبٌة

لؽة إببل قدٌمة تظهر فٌها "لؽوي البعثة المنقبة فً إببل أن  (ألفونسوأركً)وأخٌراً ٌرى 

عناصر قواعدٌة عامة معروفة فً األكادٌة القدٌمة وفً لؽات جنوب شبه الجزٌرة العربٌة ، 

فً حٌن ترتبط من وجهة نظر ," ولكنها تختلؾ عن تلك اللؽات من الناحٌة المعجمٌة

بسلسلة كاملة من  (األوجارٌتٌه والعبرٌة واآلرامٌة)معجمٌة مع اللؽات السامٌة الؽربٌة 

 (3.)الخطوط اللؽوٌة

 :ونجد بؤنه هناك مفردات كثٌرة إبلوٌة تتشابه مع مفردات اللؽة العربٌة ومن ذلك

                                                           
اتحاد  ,85العدد, مجلة التراث العربً ,فاروق إسماعٌل : ترجمة,األكّدٌة واإلبلوٌة , زودن .فون.ؾ- (1

 180-179ص , م 2002دمشق , الكتاب العربً
منشورات , مجلة دراسات تارٌخٌة ,فاروق إسماعٌل : ترجمة , فً تصنٌؾ لؽة إببل ,زودن .فون.ؾ- (2

 18-17ص , م 1995, 54و53العددان , جامعة دمشق 
 73 مرجع سابق ،  ص: مرعً ، عٌد  (3
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اكل ، : ذكر ، أكالوم : سٌد ، ذكروم : عبد ، بعلو : سن ، عبدوم : زرع ، سّنوم : َزروم 

 .ملك: رقٌق ، ملكوم : راقّوم 

 :أٌضاً هناك اسماء أعبلم شدٌدة الصلة بالعربٌة مثل 

 عبد عشتار= عبدو عشتار 

 لقد ثار اإلله لٌم=  لٌم –ٌثؤر 

 أرزه= أرواتو 

 عبلة= عبلتو 

 سمع اإلله دامو=  دامو –ٌشمع 

حٌث تظهر لنا هذه األمثلة مدى العمق الحضاري الذي تمتاز به األمة العربٌة ومن هنا 

 (1).تكمن أهمٌة األرشٌؾ الملكً فً الكشؾ عن هذا العمق

ونستنتج مما سبق أن اللؽة اإلبلوٌة هً أقدم لؽة معروفة من سورٌة حتى اآلن، وقد 

عاصرت اللؽة األكادٌة التً انتشرت فً البداٌة فً ببلد الرافدٌن، وتربطها مع اللؽات 

القدٌمة األخرى، وخاصة العربٌة، صبلت وثٌقة، وبالتالً فإن وجود تشابه بٌن اإلبلوٌة 

وبٌن أٌة لؽة من اللؽات القدٌمة األخرى ال ٌعنً أن اإلبلوٌة مشتقة من تلك اللؽات أو تعد 

 (2.)لهجة من لهجاتها فالتشابه كبٌر بٌن لؽات المشرق العربً القدٌم 

 :مضمون المحفوظات الملكٌة- 5

ٌتمٌز األرشٌؾ الملكً اإلبلوي بالتنوع الكبٌر للنصوص التً ٌحتوٌها ، حٌث تم تصنٌؾ 

 :موضوعات مكتبة المحفوظات إلى ماٌلً 

 :النصوص اإلدارٌة واوقتصادٌة-  

وهً تشكل الجزء األكبر بٌن وثابق المحفوظات، وهً توثق بدقة الفعالٌات االقتصادٌة 

وهً تتضمن نصوص تخص إنتاج وتوزٌع األقمشة .المختلفة للمملكة وطرٌقة إدارتها 

وتشكل المجموعة األكبر من نصوص محفوظات إببل فقد زودتنا بالمعلومات الربٌسٌة عن 

مدى اتساع عبلقات إببل االقتصادٌة والسٌاسٌة مع جٌرانها وذلك من خبلل تصدٌر هذه 

 (3.)المنسوجات 

                                                           
 224مرجع سابق ، ص : قابلو ، سمٌر   (1
 73مرجع سابق ، ص : مرعً ، عٌد  (2
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كما تتضمن أوامر ملكٌة ورسابل الموظفٌن الكبار المتعلقة بقضاٌا تسٌٌر شإون المملكة، 

 .وقوابم بؤسماء المدن والبلدات التابعة إلببل

وسجبلت تسلٌم الحبوب والجعة والنبٌذ والزٌوت والحوم إلى ألفراد العابلة الملكٌة وإلى 

كبار الموظفٌن والسعاة القادمٌن من البلدان األخرى، وهناك وثابق تذكر تسلٌم المواد 

 (1).الؽذابٌة كؤضاحً لآللهة 

باإلضافة إلى نصوص تسجل الصادر والوارد من المعادن ومن األدوات المصنوعة من 

المعادن الثمٌنة، وضمن الوثابق التجارٌة تبرر على نحو خاص النصوص المتعلقة بقضاٌا 

ففً هذه النصوص ال تجري اإلشارة إلى كمٌة  (تجارة األقمشة والمعادن)التجارة الدولٌة 

ونوعٌة السلع المرسلة أو المستلمة فحسب بل وتذكر اٌضاً أسماء وعناوٌن المرسلٌن 

 .والمرسل إلٌهم 

 (2).مدٌنة ومستوطنة (260) حٌث تذكر إحدى الوثابق زهاء

 : النصوص الدبلوماسٌة - ب

عبارة عن رسابل الوزٌر )تم العثور فً ؼرفة المحفوظات الربٌسٌة على عدد من الرسابل 

 .(أو الملك إلى الموظفٌن أو منهم إلى الملك

باإلضافة إلى المراسٌم الملكٌة والمعاهدات الدولٌة تخص العبلقات التجارٌة مع الدول 

فً ببلد الرافدٌن ، حٌث تؽطً هذه ( (تل براك )حماة وماري وأبارسالونجار))المجاورة 

 :الوثابق فترات حكم كل ملوك إببل المعروفٌن إلٌنا 

فً منطقة نهر دجلة فً عهد الملك  (خمازي)فتإرخ نسخة الرسالة الموجهة إلى ملك 

ا داجان)، والرسالة من  (دامو–اركب ) ملك ماري إلى ملك إببل كانت أٌضاً فً عهد ( إنَّ

وكوم)والوزٌر فً عهده كان  ( دامو–اركب )  (.أرَّ

 (3).(أّرَوكوم وإبرٌوم)واألوامر الملكٌة كانت فً عهدي الوزٌرٌن 

 

 

                                                           

1)M . G biga , Ebla and landscape : early state formation in the ancient near 
east , Walnut Greek California , 1992 , pp 260                                                   

 171-170، مرجع سابق ، ص ئذ٬ جُوى٣ٔس -(ضَ ٍٓو٣م): ًِٞضٌٗٞف( 2
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 :النصوص األدبٌة - ج

 .وهً تضم نصوص التعاوٌذ فً ؼالبٌتها وهً مكتوبة باللؽتٌن السومرٌة واإلببلبٌة 

قصٌدة ملحمٌة وأسطورٌة من القصابد السومرٌة  (20)كما عثر الباحثون على حوالً 

اآللهة السومرٌة الكبٌرة إنلٌل وانكً )واإلببلبٌة، حٌث تبرز اآللهة فً هذه األساطٌر وهً

 (1.)كشخصٌات ربٌسٌة فً هذه المبلحم (واتو ونانا

وهناك أناشٌد مكرسة لشتى األرباب، منها ترنٌمة كانت مخصصة إله الشمس وفٌها ٌذكر 

 .أٌضاً إنلٌل واإلله إنكً ونانا إله القمر 

باإلضافة إلى نصوص شعابر زواج الملك والمكلة فقد ُعثر على نصٌن احدهما ٌخص 

 .( دامو–اٌشار)والثانً ٌتعلق بزواج ولده الملك  ( دامو–اركب )زواج الملك 

 :النصوص المعجمٌة- د

كانت ضرورٌة  (األلواح المعجمٌة)وقد تم حفظها فً ؼرفة المحفوظات وهذه األلواح أي 

 :للكتابة وتقسم بدورها ؼلى قسمٌن 

 :المعاجم  حادٌة اللغة - 1

وتتؤلؾ من مجموعتٌن ، فاألولى عبارة عن نسخ تقرٌباً طبق األصل عن أصول رافدٌة ، - 

،  (النجار والحداد وؼٌرها: قابمة أسماء المهن)من ابو صبلبٌخ ومن أرورك وفارة أٌضاً، 

إضافة إلى قابمة بؤسماء الطٌور، قابمة األسماك وقابمة بؤسماء األدوات المصنوعة من 

الحجر أو الخشب أو المعدن ، ولم ٌتوقؾ كتبة إببل عند االقتباس من المنجزات الحضارٌة 

سجل إببل )لجٌرانهم فحسب بل وكانوا ٌضعون بؤنفسهم بعض القوابم المشابهة ومنها 

 (2.)من أسماء المدن والتً ٌقع معظمها فً ببلد الرافدٌن (289)والذي ٌضم  (الجؽرافً

من ألؾ وخمسمابة كلمة سومرٌة ُجمعْت فً )وأّما المجموعة الثانٌة فهً قوابم معجمٌة 

حٌث ُعثر أٌضاً على مسوداتها بهدِؾ تزوٌدها بترجمة إببلبٌة وهً األساس الذي قام  (إببل

 .علٌه القاموس اإلببلبً

                                                           
 173، مرجع سابق ، ص ئذ٬ جُوى٣ٔس -(ضَ ٍٓو٣م): ًِٞضٌٗٞف( 1
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وهً من القوابم الهامة حٌث تعطً  (قابمة أسماء اإلشارات المسمارٌة السومرٌة)وهناك 

: مثل )فً البداٌة الرمز السومري فً سطر وفً السطر الثانً طرٌقة قراءته مقطعٌاً 

Shimًوتعنً عطراً ، وكتابتها المقطعٌة ه  :shi – mu – um.) 

دتنا بمعلومات عن اللؽة السومرٌة وقراءة إشاراتها  . وبهذا تكون أمَّ

 :األلواح ثنائٌة اللغة - 2

وهً مإلفة من عدة ألواح تشكل فً مجموعها قاموساً واحداً فرٌداً من نوعه ٌتؤلؾ من - 

 .(ألؾ وأربعمابة وسبعة وخمسٌن كلمة سومرٌة مترجمة إلى اإلببلبٌة)

وقد تم ترتٌبها فً هذا القاموس طبقاً لئلشارة المسمارٌة فً بداٌة كل كلمة، وٌعطً 

 :القاموس لكل كلمة سومرٌة فً سطر ترجمة إببلبٌة فً السطر الذي ٌلٌه مثال على ذلك 

، وترجمتها فً  (البكر) وتعنً المولود األول (DUMU – SAG)الكلمة السومرٌة 

 أي البكر، حٌث تظهر هذه القوامٌس وجود مدارس تعلٌمٌة فً (bu – ka – ru)اإلببلبٌة

إببل لتعلٌم الكتابة واللؽة السومرٌة، كما ٌظهر أحد النصوص وجود مراتب فً هذه 

، (من خبلل ذكر الكاتب اسمه واسم معلمه واسم المشرؾ الكبٌر على المدرسة)المدارس 

هل إلى حد كبٌر من دراسة اللؽة الجدٌدة –ومن هنا نجد أن المعجم السومري  اإلبلوي سَّ

 (1).وأتاح أحٌانؤً تدقٌق معانً بعض الكلمات والمصطلحات السومرٌة

هو , المكتوب على لوح مإلؾ من واحد وثبلثٌن عموداً (TM75.G.2000) ولدٌنا النص 

ثم ُكتبت تحتها الكلمات , عبارة عن نص ثنابً اللؽة ُكتبت فٌه الكلمات السومرٌة أوالً 

 :(2)و فٌماٌلً بعض األمثلة على ذلك , اإلبلوٌة 

 

 الكلمة السومرٌة                           الكلمة اإلبلوٌة                           المعنى 

Al-du(11)-ga                          i-ri-sa-tum رؼبة                             

Dumu-sag                             bu-ka-ru                              المولوداألول  بكر  

Ur-sag                                  qa-ra-dum                           بطل    
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Eme-bala                             ta-da-bi-lu                         ترجمان   

Ni-nam                               me-na-ma-ma                    من كل شا,مّما  

Geštu                                  ha-si-sum                              حكٌم  

 

 الضجة العالمٌة والمزاعم الصهٌونٌة التً  ُثٌرت عند اكتشاف األرشٌف الملكً فً- 6

 :إبال

وما إن تم الكشؾ عن مكتبة األرشٌؾ الملكً فً إببل ، حتى تسابقت الصحؾ ووسابل 

اإلعبلم العالمٌة لنشر هذا الحدث الهام والممٌز ، فقد بدأ قارئ النصوص والمختص 

بإعطاء تقارٌر  (جٌوفانً بٌتٌناتو)بالكتابات واللؽات القدٌمة فً البعثة اإلٌطالٌة األستاذ 

 .ودراسات أولٌة عن مضمون النصوص المكتشفة 

ؼٌر أن بعض قراءاته للنصوص كانت سرٌعة وتفتقر إلى الدقة العلمٌة أٌضاً األمر الذي 

 (1.)أدى به إلى تقدٌم دراسات واستنتاجات خاطبة

 :وهذه أمثلة على هذه الدراسات واالستنتاجات التً قدمها

أٌار من عام )حٌث عرض نتابج أبحاثه المتعلقة بمحتوٌات األرشٌؾ الملكً فً عدد - 

 (األثري التوراتً)فً مجلة  (م1976

(BiblicalArcheologist) الصادرة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، حٌث أثارت هذه

المقالة نقاشات كثٌرة واستخدمت كذرٌعة لبدء ضجة إعبلمٌة، فقد اصطدمت األفكار 

 .باعتراضات من جانب زمبلبه الباحثٌن (بٌتٌناتو)والتفسٌرات التً طرحها 

فقد دار نقاش بٌن علماء اللؽة حول أنه إلى أٌة مجموعة من مجموعتً اللؽات السامٌة 

، والتً مرت معنا (اللؽة اإلبلوٌة)ٌنبؽً إرجاع ( الشمالٌة الشرقٌة)أو  ( الؽربٌة–الشمالٌة )

 .فً فقرة سابقة 

إلى أنه تم العثور فً نصوص إببل التجارٌة على تعداد للمدن التارٌخٌة  (بٌتٌناتو)وقد أشار 

 :وهذه المدن هً (14:2سفر التكوٌن )الخمس الوارد ذكرها فً التوراة  (األسطورٌة)

 .(صوؼروصبوٌٌم–سدوم وعمورة وادمة وبالع )

                                                           
 17مرجع سابق ، ص : مرعً ، عٌد  (1
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 ًّ   و(sa – bi – imki)وبالفعل ٌرد فً أحد نصوص إببل ذكر مدٌنت

(sa – damki) ولكنهما فً واقع األمر لٌستا سوى مستوطنتٌن صؽٌرتٌن كان سكان إببل 

ٌستوردون منهما بعض المنتجات الزراعٌة وهما بطبٌعة الحال ال تمتان بؤٌة صلة إلى 

 .(سدوم وصبوٌم)المدٌنتٌن التوراتٌتٌن 

 (1.)وأما المدن الثبلث األخرى فبل ٌرد ذكرها فً النصوص اإلبلوٌة المعروفة

 وقد زعم أنه قد ٌكون اسماً إلله ربما ٌكون إله (ia) بالصوت (i3)اإلشارة  (بٌتٌناتو)كما قرأ

، وادعى أن اسم هذه اإلله فً أسماء األعبلم قد بدأ بالظهور عندما اعتلى (اإلسرابٌلٌن ٌهوه)

، كما  (بإبراهٌم جد اإلسرابٌلٌن)، والذي حسب ادعاءاته ربما له عبلقة (إبرٌوم)عرش إببل 

 .(إبرٌوم)زعم بحدوث تؽٌٌرات دٌنٌة هامة فً عهد 

ماهو (i)والحقٌقة أنه التوجد فً نصوص إببل ما ٌشٌر إلى مثل هذه التؽٌٌرات، وأن اسم إي 

وٌعنً  (Enna – iLاسم ): نفسه مع لفظ مخفؾ لحرؾ البلم فمثبلً  (إٌل)إال اسم اإلله 

 وهناك أمثلة عدٌدة فً (Enna – i)واسم الشخص نفسه ٌكتب مخففاً إلى  (ارحم ٌا اٌل)

 (2).نصوص إببل 

وقد عملت الصهٌونٌة جاهدًة من االستفادة من هذا الكشؾ األثري والتارٌخً والحضاري 

البالػ األهمٌة وتسخٌره لخدمة أهدافها ، من خبلل ربط تارٌخ إببل بؤحداث تذكرها التوراة ، 

اسماء ترد فً التوراة كم مرَّ معنا ، ,وخاصًة الربط بٌن اسماء تذكرها نصوص إببل 

فً المنطقة منذ زمن بعٌد   (العبرٌٌن)على وجود  (دلٌل تارٌخً ؼٌر توراتً)وبالتالً إٌجاد 

 .لهم فً الشرق العربً (الحق التارٌخً)والبرهنة بالتالً على 

وإزاء هذه الحملة المؽرضة والبعٌدة كل البعد عن المنطق والبحث العلمً الدقٌق، وسعٌاً 

منها فً وضع نتابج قراءة رقم إببل تحت تصرؾ األوساط العلمٌة فً العالم بؤسرع ما 

ٌمكن، فقد بادرت السلطات األثرٌة السورٌة  إلى تشكٌل لجنة دولٌة من كبار العلماء فً 

مهمة هذه اللجنة هو دراسة نصوص  (م1978)تارٌخ الشرق األدنى القدٌم ولؽاته فً عام 

 .إببل ونشرها

 :وتألفت اللجنة الدولٌة من عضوٌة كل من

 . ربٌس البعثة المنقبة فً إببل (P.Matthiae)باولو ماتٌٌه- 1

 . لؽوي البعثة وأستاذ اللؽات الشرقٌة القدٌمة فً جامعة روما(A.Archi)ألفونسو أركً - 2
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 مدٌر معهد اآلثار و اللؽات السامٌة فً جامعة لوس (G.Bucelati)جورجٌوبوتشٌبلتً- 

 .أنجلوس 

 مدٌر معهد الدراسات اآلشورٌة والحثٌة فً جامعة (D.O.Edzard)دٌزأوتو إد تسارد- 4

 .مٌونٌخ

 . أستاذ اللؽات السامٌة فً جامعة فلورنسة(P.Franzaroli)بٌلٌوفرنزرولً- 5

 . أستاذ الدراسات اآلشورٌة فً السورٌون(P.garelli)بول ؼارٌللً- 6

 المختص المعروؾ فً تارٌخ سورٌة القدٌم فً أكادٌمٌة (H.Klengel)هورست كلٌنؽل- 7

 .العلوم فً برلٌن

 . أستاذ اللؽات الشرقٌة القدٌمة فً السورٌون (J.R.Kupper)جان روبٌر كوبر - 8

 المسإول عن الرقم المسمارٌة فً المتحؾ البرٌطانً (E.Sollberger)إدموند سولبرجر- 9

 .فً لندن 

 .فوزي رشٌد المختص العراقً المعروؾ فً الدراسات السومرٌة واآلشورٌة - 10

وقد عملت هذه اللجنة على نشر سبعة مجلدات من نصوص إببل ضمن السلسلة المعروفة - 

  ( نصوص–محفوظات إببل الملكٌة )باسم 

(Archive Reali di Ebla) وهً تصدر عن جامعة روما. 

أركً والذي حلَّ محلَّ بٌتٌناتو )كما قام عدد من كبار علماء المسمارٌات فً العالم أمثال 

، (....كقارئ للنصوص فً البعثة المنقبة ، وسولبرجر و ِجلب ، وإد تسارد، وؼٌرهم 

بتصحٌح القراءات الخاطبة للنصوص والرد أٌضاً على محاوالت التفسٌر المشوهة، وبٌان 

 .زٌن االستنتاجات ؼٌر العلمٌة 

دراسات )حٌث نشروا أبحاثهم فً العدٌد فً المجاالت والدورٌات العالمٌة ، أشهرها مجلة 

 وهً مجلة البعثة األثرٌة اإلٌطالٌة فً سورٌة والتً بدأت (StudyEblaiti) (إبلوٌة

 (1).فً جامعة روما (م1979)بالصدور عام

 : همٌة المحفوظات الملكٌة كمصدر لتارٌخ سورٌة من األلف الثالث قبل المٌالد- 7
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لقد امتازت محفوظات مملكة إببل بؤنها األولى من نوعها ، وذلك من حٌث تنوع 

موضوعاتها وعدد الوثابق الكبٌر وطرٌقة تصنٌفها على الرفوؾ والمادة التارٌخٌة المهَّمة 

ٌَّرت الكثٌر من المفاهٌم حول للتارٌخ الحضاري والسٌاسً فً  تنا بها والتً ؼ التً أمدَّ

 (1).الشرق العربً إلى جانب الحضارة الفرعونٌة والحضارة السومرٌة فً ببلد الرافدٌن 

فقد أحدث اكتشاؾ األرشٌؾ الملكً اإلبلوي ثورة فً تفكٌر المإرخٌن عن سورٌة والشرق 

 عالم الدراسات (Gelb)(ِجلبْ )األدنى القدٌم فً األلؾ الثالث قبل المٌبلد ، على حد قول 

اآلشورٌة المعروؾ، فالنظرة السابقة والسابدة تقول بؤن سورٌة كانت خبلل تارٌخها القدٌم 

منطقة نزاع دابم بٌن الممالك واالمبراطورٌات الكبرى التً قامت سواًء على شواطا دجلة 

والفرات ، أو فً هضبة األناضول، أو فً وادي النٌل، ولم تقم فٌها مراكز حضارٌة متمٌزة 

 .قبل نشوء الممالك األمورٌة فً بداٌة األلؾ الثانً قبل المٌبلد

ٌُثبت أن سورٌة  (فجاء اكتشاؾ األرشٌؾ الملكً أو ؼٌره) ٌَّؽٌر ولٌبَّدل تلك النظرة ول ل

شكلت فً األلؾ الثالث قبل المٌبلد، وتحدٌداً النصؾ الثانً منه، مركزاً لمملكة قوٌة امتد 

نفوذها السٌاسً واالقتصادي والحضاري لٌس على كل شمال سورٌة فقط ، بل على مناطق 

 (2).أخرى مجاورة أٌضاً 

ٌُضٌؾ صفحة ناصعة وهامة إلى تارٌخ سورٌة  كما تكمن أهمٌة األرشٌؾ الملكً فً أنه 

وحضارتها القدٌمة فقد أتاحت هذه المحفوظات إعادة بناء تارٌخ هذه المملكة السورٌة 

وكشفت عن بنٌتها االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة والدٌنٌة، وعبلقاتها الممٌزة مع الممالك 

 (3).والدول األخرى التً كانت قابمة آنذاك فً المناطق المجاورة

ٌَّر اكتشاؾ مملكة إببل أٌضاً  االعتقاد السابق بؤن الحضارات األولى نشؤت فً ودٌان )وقد ؼ

، فمملكة إببل كانت بعٌدة عن األنهار الكبرى (األنهار حٌث أقٌمت مشارٌع الري الصناعٌة

 (4).واعتمدت زراعتها بشكل ربٌسً على مٌاه األمطار

كذلك تسلط هذه الوثابق الهامة إلى جانب المكتشفات المعمارٌة والفنٌة األخرى األضواء 

على الدور الذي كانت تلعبه مملكة إببل فً المواصبلت التجارٌة خبلل فترة األرشٌؾ 

ار إببل كان لهم باع فً تجارة المعادن الثمٌنة واألحجار الكرٌمة وخاصًة تجارة  الملكً، فتجَّ
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ٌَصدر إلى إٌران ، وببلد الرافدٌن، ومصر  البلزورد المستخرج فً أفؽانستان والذي كان 

 (1).الفرعونٌة

 

 

 

 

 

 :العالقات السٌاسٌة لمملكة إبال : اًال ثالث

إن موقع إببل الجؽرافً الهام جداً على مفترق الطرق التجارٌة اآلتٌة من الشرق إلى الؽرب 

ومن الشمال إلى الجنوب  (من إٌران وببلد الرافدٌن إلى البحر االبٌض المتوسط)

كان قد أتاح لئلبلوٌٌن بسط نفوذهم السٌاسً واالقتصادي على رقعة  (األناضول إلى مصر)

 .شاسعة من شمال سورٌة وأجزاء المناطق المجاورة

كما وتسلط نصوص األرشٌؾ الملكً بعض الضوء على الخطوط الربٌسٌة لعبلقات إببل مع 

الدول والمدن المجاورة، والتً كانت المصالح التجارٌة بالطبع محورها األساسً، كما هو 

 (2).الحال لدى كل الممالك األخرى

ٝضؼى ًٛٙ جُ٘ٛٞ٘ ٓٛىٌجً ٜٓٔحً ُِىٌجْحش جُٔطؼِوس ذطح٣ٌم ئذ٬ ٝجٓطىجو ٗلٞيٛح ٝػ٬هحضٜح 

ج٤ُٓح٤ْس ٓغ جُٔٔحُي جُٔؿحٌٝز ، ًًُي ضٞغن جُط٘حكّ ج١ًُ ًحٕ هحتٔحً ذ٤ٖ ٌِٓٔس ئذ٬ ٌِٝٓٔس 

ق٤ع ًحٗص ٓح١ٌ أهٟٞ .(ّ.جُوٍٕ جٍُجذغ ٝجُؼ٣ٍٖٗ م)ٓح١ٌ ك٢ َٖٓ جُٔكلٞظحش ج٤ٌُِٔس 

ٝقحٍٝ ًَ ,ٌِٓٔس ٗحكٓص ئذ٬ ٝٗحَػطٜح ج٤ُٓحوز ػ٠ِ ٓ٘ح٠ن ٖٔحٍ ٣ٌْٞس ٝجُلٍجش ج١ْٝ٧ 

جُكٍٛٞ ػ٠ِ ٍٓجًُ ٗلٞي ؾى٣ىز ػ٠ِ قٓحخ جُطٍف ج٥نٍ ئٓح ذحُطكحُق أٝ ٜٓ٘ٔح ٠ٍف 

ٝذحُ٘ٓرس ئ٠ُ ٓٛحوٌ ٗٛٞ٘ جُٔؼحٛىجش ٝجُؼ٬هحش جُهحٌؾ٤س ك٢ٜ ٓط٘ٞػس، كرؼٝ  ,جُكٍخ

 ٖٓ جُهحٌؼ، ٜٓ٘ح ٌْحتَ  ئذ٬ٗٓهٜح ج٤ِٚ٧س ًطد ك٢ ٓى٣٘س ئذ٬ ٝجُرؼٝ ج٥نٍ َٝٚ ئ٠ُ

                                                           
 ، 1آثار سورٌة القدٌمة ، ترجمة قاسم طوٌر، منشورات وزارة الثقافة ، ط: كلٌنؽل ، هورست  (1

 45 - 43م ، ص 1985
 179، مرجع سابق، صئذ٬ جُوى٣ٔس -(ضَ ٍٓو٣م): ًِٞضٌٗٞف( 2
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ٖٓ ٓىٕ أنٍٟ قِٜٔح ٌَْ ًٛٙ جُٔىٕ ئ٠ُ ئذ٬ ٜٝٓ٘ح ٗٓم ػٖ ٝغحتن قَٛ ػ٤ِٜح جُطؿحٌ أٝ 

. جُٔرؼٞغٕٞ جُطحذؼٕٞ ٩ذ٬ ٝؾِرٞٛح ٓؼْٜ ئ٠ُ ٓى٣٘طْٜ 

ًًٍُش جُٔثحش ٌٝذٔح آ٫ف ًٔح ُى٣٘ح  ك٢ ٗٛٞ٘ جُٔكلٞظحش ج٩ذ٣ِٞس  ٧ْٔحء ٓىٕ ٝذِىجض

: ٝٛ٘حى ػىو ٖٓ ًٛٙ ج٧ْٔحء ٢ٛ ٤ُٔٓز ٝٓؼٍٝكس ٝٓإًىز ٓػَ 

ج٣ٔحٌ ، ضٞضٍٞ ، ٤ًٌّٔٞ ، ٓح١ٌ ، ؾحٌْٞ ، ٫قوحً ١َٞٗ ، ٝأن٤ٍجً ٤ًٕ ، ًٝحٗص ج٣ٔحٌ 

. ٌٜٓٗٞز ٢ٛٝ ٌٓٓ٘س قح٤ُحً ػ٠ِ جُلٍجش 

ح ضٞضٍٞ كٍذٔح ًحٗص ٌٓحٕ ػرحوز ج٩ُٚ وجؾحٕ ك٤ٔح ذؼى ػ٠ِ  َّٓ  ، ٝذحُ٘ٓرس ٤ٌٌُّٔٞ كٖٔ جُر٤ِمٝأ

ح جًٍُُٔجٕ ج٧ن٤ٍجٕ ك٢ ًٛٙ جُوحتٔس ,ٌٓحٜٗح ػ٠ِ أٝ ٍٖم وؾِس ُقىو جٌُٖٔٔ  َّٓ ٝأ

ْٛ ك٢ ١ْٝ ٖٝٔحٍ ٍٖم ذ٬و جٍُجكى٣ٖ ٝك٢ أؿِد ج٧ق٤حٕ ضْ ج٫ْطٜٗحو (ؾح٤ًٌْٕٝٞ )

 و ، ُْ ٣طْ جُطػرصٌٌُٖٝ ؾحٌْٞ ًٔح ٣ر٤ٖ ئوضٓح, ًأٓػِس ٬ُضٛح٫ش جُهحٌؾ٤س ُكٌحّ ئذ٬ جذْٜ

يًٍٛح ك٢ ًٛٙ جُ٘ٛٞ٘ ، كًٔ٘ ًطحذس ًٛج ج٫ْْ جُؿـٍجك٢ ٫ ٣ٌٖٔ إٔ ٣طٍؾْ أٝ ٣لٍٓ ٖٓ 

 ( .ga-KAM) (ؾحًحّ) ٣ٌٕٞ هى هٍأ ذرٓح٠س ًـ ٛح٣ٌٖٔ إٔ، ٌُٖ (ga-sur)ًؿحٌْٞ 

ح ٤ًٕ ػ٠ِ أ٣س قحٍ ك٢ٜ ٓٓأُس أنٍٟ ، ق٤ع إٔ أؿِر٤س ج٩ٖحٌجش ًحٗص هى ؾٔؼص ك٢  َّٓ ٝأ

 ًحٗٞج ٣ُُٝوٕٝ ذكٛٙ  (Lugal)جُٔوحُس جُؿى٣ىز ٖٓ هرَ أ٢ًٌ ، ق٤ع إٔ أ٠لحٍ قحًْ ٤ًٕ 

ٝٛىج٣ح ٓٗحذٜس ُطِي جُط٢ ضؼط٠ ئ٠ُ أٖهح٘ ٖٓ ذِىجش ٚـ٤ٍز ك٢ جُؿٞجٌ جُو٣ٍد ٖٓ جُطؼحّ 

).ٝجُٔرحٍٖ ٩ذ٬ 
1

ٝضْ ٍٗٗ ٓؿٔٞػس ٌٓٞٗس ٖٓ ٝجقى ٝػ٣ٍٖٗ ٗٛحً ضطٟٖٔ ٓؼحٛىجش (

 ARET( )Archivi=Reali)ٌْٝحتَ ٝضوح٣ٌٍ ٓهطِلس ك٢ جُٔؿِى جُػحُع ػٍٗ ٖٓ ِِْٓس 

Di Ebla, Testi) ( ٓكلٞظحش ئذ٬ ج٤ٌُِٔس :٘ٞٛٗ ) ّقِٔص جُؼ٘ٞجٕ 2003ك٢ ػح ،ّ: 

Testi dicancellaria.Irapporti con le città(  جُؼ٬هحش ٓغ : ٗٛٞ٘ جُٓلحٌجش أ١

 ٌٝٗٞو ك٤ٔح ٢ِ٣ أٓػِس ٖٓ ذؼٝ ًٛٙ جُ٘ٛٞ٘ ٝ جُط٢ ض٤ٍٗ ئ٠ُ جُٔؼحٛىجش ٝ  .(جُٔىٕ

 .جُؼ٬هحش ج٤ُٓح٤ْس جُهحٌؾ٤س ٩ذ٬ ٓغ جُىٍٝ ٝجُٔىٕ جُٔؿحٌٝز 

                                                           
1)Michalowski,Piotr( third millennium contacts:observation on the relationships between 

Mari and Ebla),in Journal of the American oriental society,Vol.105,No.2,1995,p297-299            
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معاهدات دولٌة ، أهمها المعاهدة مع  (10)حٌث تم العثور فً األرشٌؾ الملكً على 

والتً تتعلق بتنظٌم  (آشور حسب قراءة اللؽوي بٌتٌناتو) (a-BARXSAL4(Ki)) (آبارسال)

وٌمكن تقسٌم محتوى  (خلب-إجرٌش)والتً تإرخ فً عصر الملك , التجارة النهرٌة بٌنهما

 :هذا النص إلى الفقرات التالٌة

ٓوىٓس ٝضْٟ هحتٔس ذحُٔىٕ ٝجُكٕٛٞ جُٞجهؼس ضكص ٤ْطٍز ِٓي ئذ٬ ٝضِي جُٞجهؼس ضكص  (1)

 (.19- 1جُٔوح٠غ )٤ْطٍز ِٓي أذحٌْحٍ 

ذ٘ٞو نحٚس ذحُؼوٞذحش جُوٟحت٤س جُٔطٍضرس ػ٠ِ ٛإ٫ء ج٣ًُٖ ٤ٜ٣ٕ٘ٞ جُِٔي أٝ ج٥ُٜس أٝ  (2)

 .جُرِى 

كإ ًحٕ جُلحػَ ٖٓ ًرحٌ جُٔٞظل٤ٖ ك٤٘رـ٢ ػ٠ِ ًَ ٠ٍم ض٤ِْٓ جُٔٞظق جُطحذغ ئ٠ُ جُطٍف 

 .ج٥نٍ ٝػ٤ِٚ ٓؼحهرس جُٔٞظق جُطحذغ ُٚ ذحُٔٞش

ح جُٔٞظلٕٞ ٖٓ جُىٌؾحش جُى٤ٗح ُْٜ إٔ ٣لىٝج أٗلْٜٓ ذلى٣س ٓحو٣س  ّٓ   . (ٌأْحً ٖٓ جُـ50ْ٘)ٝأ

ٝذحُ٘ٓرس ١ٍٓ٥ جُكٕٛٞ كطٛحوٌ أ٬ًْٜٓ، ٝذحُ٘ط٤ؿس كإ جُُ٘جع ٣ٍو ئ٠ُ ِٓي ئذ٬ ُِلَٛ 

 ( .28-20)ك٤ٚ 

.)(32-29)ذ٘ٞو نحٚس ذح٩ٓىجو ذحُٔحء ُِوٞجكَ ٍُٝٔذ٢ ج٧ذوحٌ ٖٓ هرَ ِٓي أذحٌْحٍ (3)
1

) 

ذ٘ٞو نحٚس ذاٌْحٍ جُٔرحُؾ جُٔكِٛس ٖٓ جُؼ٤ِٔحش جُطؿح٣ٌس، جٍُٔؾغ جٍُت٢ٓ٤ ك٢ يُي  (4)

 .،ٝك٢ قحٍ ؿ٤حذٚ ٣ٌٕٞ جُٔي ٗلٓٚ ٛٞجٍُٔؾغTirج٣ٍَُٞ ض٤ٍ 

-33)ٝك٢ قحٍ ًحٗص جُؼ٤ِٔس جُطؿح٣ٌس ٓكىٝوز ك٤ٍَْ جُطؼ٣ٞٝ ئ٠ُ جُٔٞظل٤ٖ جُلٍػ٤٤ٖ 

35.) 

ذ٘ٞو ضطؼِن ذحُٔٓحك٣ٍٖ جُـٍذحء ك٢ جُٔ٘ح٠ن جُهحٞؼس ٧ذحٌْحٍ ٝٝؾٞخ ئػ٬ّ ئذ٬  (5)

 (.41-36)ذ٤٘حضْٜ جُؼىجت٤س ضؿحٜٛح 

                                                           
جامعة ,مجلة دراسات تارٌخٌة,نصوص المعاهدات والعبلقات الدولٌة فً محفوظات إببل , عماد,سمٌر(1

 -77-67ص, م-1242013-123العددان,دمشق
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ذ٘ٞو ضطؼِن ذٔٔحٌْس جُطؿحٌز، ذٔٞؾرٜح ضٌٕٞ جُطؿحٌز ج٣ٍُٜ٘س ٖٓ قن ئذ٬ ، ٢ٛٝ جُط٢  (6)

ضٓٔف ٧ذحٌْحٍ ذحْطهىجّ ٓٞجٗة جُلٍجش ، ٝٞٔ٘ص جُر٘ٞو ق٣ٍس جُكًٍس ٝجُط٘وَ ُِطؿحٌ ٖٓ 

 (.45-42)٬ً جُطٍك٤ٖ 

 (.46)ذ٘ٞو ضطؼِن ذحُطوِٞ جُى٤٘٣س جُط٢ ٣٘رـ٢ ػ٠ِ أذحٌْحٍ أوجءٛح ٣ْٞ٘حً ٥ُٜس ئذ٬  (7)

ى  (8) َّٔ  (.49-47)ذ٘ٞو ضطؼِن ذلى٣س جُىّ ٝذطوّ جُطط٤ٍٜ ٝيُي ك٢ قحُس جُوطَ ؿ٤ٍ جُٔطؼ

ذ٘ٞو نحٚس ذح٫قط٤حٍ ك٢ جُٔؼح٬ٓش جُطؿح٣ٌس ٝذػٖٔ كى٣س ٖهٙ ذ٠ٍٝٗ ي٤ُِس ٝذحُؿ٣ُس  (9)

 (.56-50)جُٔطٞؾد ػ٠ِ جُوٍٟ وكؼٜح 

-57)ذ٘ٞو نحٚس ذحُٔٞج٤٘٠ٖ ج٩ذ٤٣ٝ٬ٖ جُٔو٤ٔ٤ٖ ك٢ جُٔ٘ح٠ن جُهحٞؼس ٧ذحٌْحٍ  (10)

63.) 

 .(ػ٠ِ جُٞؾٚ جُهِل1٢جُٔوطغ ٌهْ)ذ٘ٞو نحٚس ذلى٣س جٍُؾَ جُؼحَٓ ذهىٓس جُِٔي  (11)

ذ٘ٞو نحٚس ذرٟحتغ جُطؿحٌ ج٩ذ٤٣ٝ٬ٖ ج٣ًُٖ ٣ٔٞضٕٞ ك٢ جُٔ٘ح٠ن جُهحٞؼس ٧ذحٌْحٍ  (12)

 .( ػ٠ِ جُٞؾٚ جُهِل2-4٢)

ًَ ج٣ًُٖ ٣ؼِٕٔٞ ذ٤َّ٘س ك٤ٍِ ئُٚ جُّٗٔ ٝج٩ُٚ قىو ٝج٩ُٚ ًحًحخ : ُؼ٘حش ٞى أػىجء ئذ٬ (13)

 .ػِْٜٔ ٤ُٝرىوٝج ًِٔحضْٜ

 ػ٠ِ جُٞؾٚ 5جُٔوطغ ٌهْ )ٝػٖ هٞجكِْٜ جُط٢ ضهٍؼ ك٢ ٌقِس ك٤ِٔ٘غ ٓحء جٍُٗخ ٝجُٔأٟٝ 

1).(جُهِل٢
) 

وتؤتً نصوص إببل أٌضاً على ذكر قدوم ملوك المدن المجاورة إلببل ألداء قسم الوالء 

  . (حدد)ومعبد  (كورا) اإلله معبدلملكها فً 

فً  (خماري)ومن الواضح أن عبلقات الصداقة قد امتدت إلى مناطق بعٌدة مثبلً إلى منطقة 

 دامو-حٌث توجد رسالةأو نسخة من الرسالة والتً ٌطلب فٌها ملك إببل اركب,شمالً إٌران 

                                                           
 79-77-67ص,مرجع سابق :عماد, سمٌر (1
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(Irkab – Damu) (زٌزي) حٌوانات جر من ملك خمازي (zizi) وٌدعوه فً الرسالة بـ 

وتزودنا هذه الرسالة بدلٌل واضح على محاولة ملك إببل إقامة تحالؾ مع ملك ,(1).(أخ)

 :خمازي بهدؾ إحتواء نفوذ مملكة ماري المتصاعد وفٌماٌلً ترجمة هذه الرسالة

ذٞ، جٍُٔٗف ػ٠ِ ذ٤ص جُِٔي، ُ٘حظٍ ذٞجذس ( هحٍ)ًٌٛج  (1)  (: جُوٍٛ)ئذَّٞ

 ( .أنٞى= ــي )ٝأٗح ق٤ِلـ ( أن٢=ـ٢)أٗص ق٤ِلـ  (2)

ٝأٗص ُر٤ص ( ـٜح)أٗح ْٞف أُر٤َّـ( ج٧نٞز)= أ٣حً ًحٗص جٍُؿرس جُهحٌؾس ٖٓ كْ جُطكحُق  (3)

 (جُط٢ ٤ِٔ٣ٜح جُطكحُق)جٍُؿرس 

 .ُوى أٌُِْص ذـح٫ً ؾ٤ىز (4)

 ( .ـي)ٝأٗح ق٤ِلـ( ـ٢)أٗص ق٤ِلـ (5)

ػؿِط٤ٖ ٖٓ نٗد جُروّ أػط٠ ئذٞذٞ ئ٠ُ ٗحظٍ ( ٝ)ٖٓ نٗد جُروّ ( هطغ أغحظ)ػٍٗ (6)

 .جُرٞجذس

 . ١ُ٣ُُ ِٓي نٔح١َ ( أل)= وجٓٞ ِٓي ئذ٬ ق٤ِق - ئًٌد  (7)

 .وجٓٞ ِٓي ئذ٬ - ٩ًٌد ( أل)=١ُ٣َ ِٓي نٔح١َ ق٤ِق  (8)

 :ئٍ جٌُحضد- ض٤ٍج ( هحٍ)ًٌٝٛج  (9)

 .جُِٞـ ئ٠ُ ٗحظٍ ذٞجذس ١ُ٣َ( ًٛج)أػط٤ُص  (10)

كان شابعاً بٌن الملوك المتساوٌٌن فً فً  (أنت أخً وأنا أخوك)وأسلوب التخاطب هذا

كما وارتبطت مملكة إببل بعبلقات سٌاسٌة .المكانة فً مراسبلت الشرق األدنى القدٌم

المنشورة فً سلسلة (TM.75.G.2367)فهناك التقرٌر أو الرسالة  (ماري)وعسكرٌة مع 

(ARETXIII4 ) ا )وهً مرسلة من شخص ٌدعى  إلى (Enna – Dagan) ( داجان–إنَّ

عموداً تؽطً  (14)سطراً فً  (160)ملك إببل اسمه ؼٌر مذكور، وٌتؤلؾ النص من نحو 

مع تؤثٌر سومري )الوجه األول ونصؾ الوجه الثانً من اللوح الطٌنً، ُكتب باللؽة اإلبلوٌة 

، حٌث اعتبره تقرٌراً عسكرٌاً (التقرٌر)أول من نشر هذا ( بٌتٌناتو)وكان اللؽوي  (قوي

                                                           
 217مرجع سابق ، ص: قابلو ، سمٌر (1
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ا )مرسبلً من الجنرال اإلبلوي   ، ٌصؾ فٌه سٌر (EN EBLA)إلى ملك إببل  ( داجان–إنَّ

الحملة اإلبلوٌة التً كان ٌقودها ضدَّ مملكة ماري، واالنتصارات التً حققها، وهزٌمة ملكها 

 .وتنصٌب نفسه على ماري بدالً منه (Iblul-Il )( إل–إبلول )

، وقد أثار هذا (اٌمار وماري وجاسور)ومن المدن المعروفة التً تذكر فً هذا التقرٌر 

بتؤٌٌد التفسٌر الذي  (كٌّنست) (B.Kienast)النص خبلفاً بٌن الباحثٌن فً تفسٌره، حٌث قام 

ا  (بٌتٌناتو)جاءبه  فقد رفضه رفضاً قاطعاً والذي رأى فً النص أو  (إد تسارد)للتقرٌر وأمَّ

ا )رسالة من  (التقرٌر) ملك ماري الجدٌد إلى زمٌله ملك إببل ٌتحدث فٌها عن  ( داجان–إنَّ

 (Ištup sar) (إشتوب شار)االنتصارات العسكرٌة التً حققها ملوك ماري السابقٌن 

 ، على العدٌد من المدن والتً أكملها هو(1(Iblul – il) ( إل–إبلول ) و (saumu) (سإمو)

ٝهى , ٝٓؼظْ ًٛٙ جُٔىٕ  ضْ ضكى٣ى ٓٞهؼٜح ػ٠ِ ٠ٍٞ جُلٍجش ٝذؼٟٜح قط٠ ك٢ ٓ٘طوس ئذ٬ 

كٍُٜ ػ٠ِ ئذ٬ وكغ ؾ٣ُس ًر٤ٍز ٖٓ جًُٛد ٝجُلٟس ٝج٣ُُص ئ٠ُ ٓح١ٌ ُؼىز ْ٘ٞجش ، ضو٣ٍرحً 

.)ًَ جُٔىٕ  ضْ يًٍٛح ك٢ ًٛٙ جٍُْحُس 
2

) 

 الذي (A.Archi) وأركً (Diakonoff)  وقدَّ جاراه فً هذا الرأي كبلً من دٌاكونوؾ 

 .( إنوم–أر )أضاؾ أن ملك إببل ؼٌر المذكور اسمه فً النص ٌمكن أن ٌكون 

ورؼم هذا التناقض بٌن العلماء والمختصٌن ٌبقى هذا النص شاهداً على قٌام عبلقات سواء 

 (3).سلمٌة أو عدابٌة بٌن المملكتٌن المتجاورتٌن إببل وماري

ٖٓ ق٤ع جُطٍض٤د ٖٞٔ ٓؿٔٞػس جُ٘ٛٞ٘ جُٞجقى ٝجُؼ٣ٍٖٗ جٌُٔ٘ٗٞز ك٢ (2)فبٌٕض علُ

وجٓٞ ِٓي ئذ٬ ئ٠ُ - ، ٣ْٟ ٌْحُس ٓٞؾٜس ٖٓ ئًٌد(ARET)جُٔؿِى جُػحُع ػٍٗ ٖٓ ِِْٓس 

()Kablul)ِٓي ًحذٍِٞ 
4

ٝيُي ذٔ٘حْرس ػوى جُطكحُق ذ٤ٖ جٌُِٔٔط٤ٖ ٝهى أٌُنص جٍُْحُس  (

-Ig-ri)نِد - ذحُؼحّ ج١ًُ ضْ ك٤ٚ ج٫قطلحٍ ذطوى٣ْ جُوٍجذ٤ٖ ػ٘ى ِٓٓس جُِٔي جُٔطٞك٠ ئؾ٣ٍٕ

iš-ḫa-Lab)وجٓٞ - ًُُي ٣ٍؾف أٜٗح ًطرص ك٢ ذىج٣س ػٍٛ جُِٔي ئًٌدIr-kab-Da-mu.  

                                                           
 27-26ص,مرجع سابق:عٌد,مرعً(1

1) Biga , M . G . (Defining the chora of Ebla atextualperspective) in Ebla and its 
landscape , PP26.-264. 

 28- 26مرعً ، عٌد ، مرجع سابق ، ص  (3
ٌُعتقد انها تقع إلى الشمال الشرقً من إببل (4  .وهً مدٌنة 
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ٝضرؼحً ًُٜج جُ٘ٙ ًحٕ ػ٠ِ ِٓي ًحذٍِٞ جُرٍٛ٘س ػ٠ِ ٫ٝتٚ ُِٔي ئذ٬ ذطوى٣ْ جُؿ٣ُس جُٔٓؿِس 

ٝهى يًٍش ٓى٣٘س ًحذٍِٞ ك٢ ٓؼحٛىز ئذ٬ ٓغ ٓى٣٘س آذحٌْحٍ .ك٢ جُ٘ٙ ٝيُي ذؼى أوجء جُوْٓ

 .ًٝحٗص ضحذؼس ٩ذ٬ (Tir)نِد، ٝجُٔٞظق جٌُر٤ٍ -ٝجُط٢ ضإٌل ك٢ ػٍٛ جُِٔي ئؾ٣ٍٕ

ئ٫ أٜٗح أٚركص ٓٓطوِس ذؼى يُي، ٝٝكوحً ًُٜج جُ٘ٙ ًحٕ ػ٠ِ ٌِٜٓح ج٥ٕ أوجء جُوْٓ ٝضوى٣ْ 

 :ٝهى ضٍؾٔص ًٛٙ جٍُْحُس ػ٠ِ جُ٘كٞ ج٥ض٢.ؾ٣ُس ٓ٘حْرس و٤َُ ٫ٝتٚ ُِٔي ئذ٬ 

 .وجٓٞ ِٓي ئذ٬ ئ٠ُ ِٓي ًحذٍِٞ - ئًٌد (هحٍ) ًٌٛج :اٌّمطغ األوي

ٓػوحٍ و٢ُٗٞٔ جُطحؾٍ ئ٠ُ .....  ك٢ ٣ّٞ جُوْٓ، ؾل٘س ٝجقىز ٖٓ جًُٛد، ذو٤ٔس:اٌّمطغ اٌضبٍٔ

 .ِٓي ئذ٬ أػط٠

....  ٣ٍُٛٓس ٝجقىز، ٓـطحز، ذٌٞم جًُٛد ٝوجنِٜح ٓٛ٘ٞع ٖٓ جُلٟس، ذو٤ٔس :اٌّمطغ اٌضبٌش

 . أػط٠[جُطحؾٍ]ٓػوحٍ و٢ُٗٞٔ، 

ًٛٙ )نِد، ِٓي، ئذ٬، قحٌ،- ْ٘س، ضوى٣ْ جُٜرحش، ػ٘ى ِٓٓس، ئؾ٣ٍٕ  (ك٢) :اٌّمطغ اٌغاثغ

 .ًؿ٣ُس، ُٓ٘س ٝجقىز، أػط٠ (جُطكق

قحٌ جًًٌُٔٞ ك٢ ٜٗح٣س جُ٘ٙ ٛٞ ٗلٓٚ ِٓي ًحذٍِٞ ٌٝذٔح ًحٕ - ٣ٝرىٝ ٖٓ جُٔكطَٔ إٔ ئًٌد 

 .جْْ جُطحؾٍ ج١ًُ هىّ ًٛٙ ج٧ػط٤حش ذط٤ٌِق ٖٓ ِٓي ًحذٍِٞ

( En-ar-Ḫa-labx)نِد - ئٞحكس ئ٠ُ يُي ضٞؾى جُٔؼحٛىز جُط٢ ػوىٛح ِٓي ئذ٬ ٓغ ٣٘كٍ 

ق٤ع ًطد جُ٘ٙ ػ٠ِ ُٞـ ٚـ٤ٍ ٗٓر٤حً أذؼحوٙ  (Burman)ِٓي ٓى٣٘س ذٌٞٓحٕ 

٣ٝطأُق ٖٓ نّٔ ًٍٓجش ٝٛ٘حى أؾُجء ًر٤ٍز  (6)ٝٛٞ جُ٘ٙ ٌهْ  (30ْٓ×55×89)

ٓلوٞوز ًٝحٗص ًٛٙ جُٔؼحٛىز ضٟٖٔ ُِٔي ذٌٞٓحٕ قن جُِؿٞء ٝج٫قطٔحٍ ٠ِٝد جُٔٓحػىز ٖٓ 

 .ِٓي ئذ٬ ك٢ قحٍ ضٍٔو أٝ ػ٤ٛحٕ جذ٘ٚ ٞىٙ 

٣ٝرىٝ ٖٓ ًٛج جُ٘ٙ إٔ ِٓي ذٌٞٓحٕ ًحٕ هى ضُٝؼ ٖٓ أ٤ٍٓز ئذ٣ِٞسٝٛٞ ٓح ٤ٗ٣ٍ ئ٠ُ جْطهىجّ 

 .جُُٝجؼ ج٤ُٓح٢ْ ُِٔكحكظس ػ٠ِ ٫ٝء جُٔىٕ ج٧نٍٟ

 .ًٔح ٣رىٝ إٔ ئذ٬ أ٣ٟحً قحُٝص إٔ ضرو٠ ٓكح٣ىز ك٢ جٍُٛجع، جُوحتْ ذ٤ٖ ج٧خ ٝجذ٘ٚ 
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 :وفُّب ٍٍَ رغجّخ ٌجؼض اٌفمغاد اٌّهّخ فٍ إٌض -

٣ًذف  (a-da-ba-aḫقٍك٤حً )ذوطَ  (Du-bi2-Da-mu)وجٓٞ - ئيج هحّ وٝذ٢ ) (1اٌّمطغ علُ)

وجٓٞ إٔ ٣ٍٜخ ئ٠ُ ِٓي - نِد ٤ٓٞ٤ُٖ أٝ غ٬غس أ٣حّ، كإ ٧ذ٢ ٠ٞذ٢- أٗحِ ضحذؼ٤ٖ ٤ُ٘كٍ 

 .(ئذ٬ ٤ٌْٕٝٞ ِٓي ذٌٞٓحٕ ٛ٘حى ذ٤ٖ قِلحتٚ

وجٓٞ، ػ٠ِ ج٧خ إٔ ٣طٍى - نِد ذوطَ أػٞجٕ ٠ٞذ٢- ٝئيج هحّ ٣٘كٍ : (2اٌّمطغ علُ )

 .جُٔطٍٔو٣ٖ إٔ ٣لٍٝج ئ٠ُ ِٓي ئذ٬ 

نِد ٝئٕ ًحٕ أذٞٙ كاٗٚ ٣ؿى ٬ٓيجً -  أ١ ٖهٙ ًحٕ ٛحٌذحً ٖٓ ؾٜس ٣٘كٍ(:3اٌّمطغ علُ)

 .ػ٘ى ِٓي ئذ٬ 

-  ٝذٔح ٣هٙ ج٫قطلحظ ذأنص ِٓي ئذ٬، كاٗٚ ػ٠ِ ٣٘كٍ :( ػًٍ اٌىجه اٌشٍف3ٍاٌّمطغ علُ)

 .نِد إٔ ٣ؿُٜ ٓح ٣طِرٚ ِٓي ئذ٬ 

نِد ٫ ٣وطَ أقىجً - ٖٓ جُ٘حِ جُٔو٤ٔ٤ٖ ُى٣ٚ، ٣٘كٍ  ........... :(ػًٍ اٌىجه اٌشٍف4ٍاٌّمطغ))

.)ٖٓ وٕٝ ٓٞجكوس ِٓي ئذ٬ 
1

) 

 فً ببلد الرافدٌن حٌث ٌذكر أحد (Kiš)كذلك أقامت مملكة إببل عبلقات جٌدة مع مدٌنة كٌش 

 . من ابن ملك كٌش(Išar – Damu) ( دامو–اٌشار )النصوص زواج ابنة ملك إببل 

وتذكر عدة نصوص أخرى إرسال كمٌات من الذهب والفضة والمنسوجات إلى ملك كٌش 

 .أو لمؽنٌٌن من المدٌنة أو لشٌوخها

على الفرات والتً كانت لها مكانتها الخاصة فً إببل فهً  (مسكنة حالٌاً )وهناك مدٌنة إٌمار 

 .تعد مٌناء إببل على الفرات

 حٌث تزوج ملك إٌمار من (Emar)فقد قامت عبلقات مصاهرة بٌن ملوك إببل وملوك إٌمار 

والتً أصبحت ملكَة هناكثم  ((Tiša – Lim( تٌشالٌم)واسمها  ( دامو–اركب )ابنة ملك إببل 

 –إبً )أماً للملك فً إٌمار وقد حافظت على مكانتها العالٌة فً إٌمار حتى عصر الوزٌر 

 (2) .(Ibbi – zikir) (زٌكٌر

                                                           
 80-79ص,74-73ص,مرجع سابق:عماد,سمٌر (1
 217مرجع سابق ، ص : قابلو ، سمٌر (2
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ٌِٓس  (Ti-še3-li-im)كٜٞ ٣هٙ ض٤ِٔي ض٤ٗح٤ُْ  (8ٌهْ)ٝجُ٘ٙ ج١ًُ ٤ِ٣ٚ (7ٌهْ)كحُ٘ٙ 

ِٜ ٖٓ ٓ٘ح٠ن ئٌذ٤ٕ  ir-péš)ئ٣ٔحٌ أٌج
ki

gú-ra-bal)ٝؾٌٞذحٍ  (
ki

- ٝيُي ٖٓ هرَ ئًٌد  (

وجٓٞ ِٓي ئذ٬ ، ًٝٛجٕ جُ٘ٛحٕ ٛٔح ؾُء ٖٓ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُ٘ٛٞ٘ ضٌَٗ ِٓلحً ٝجقىجً ٣هٙ 

ض٤ٗح٤ُْ ٣ٝطٟٖٔ قٓحذحش ئهطحػحش، ٝئقٛحء ُٔٞج٢ٖ ٝٓٔطٌِحش أنٍٟ ٝهٞجتْ ذأْٔحء 

 .أٖهح٘

- ق٤ع ٣ٍو جْْ ٌِٓس ج٣ٔحٌ ض٤ٗح٤ُْ ك٢ ػىو ٖٓ جٍُهْ جُط٢ ضإٌل ذؼ١ٍٛ ٢ٌِٓ ئذ٬ ئًٌد  

وجٓٞ ٣ٝؼطوى أ٣ٟحً إٔ ًٛٙ جٌُِٔس ض٘ط٢ٔ ٬ٍُْز جُكحًٔس ك٢ ئذ٬، ٝهى ضُٝؾص - وجٓٞ ٝئ٣ٗحٌ 

حً ُِِٔي ك٢ ج٣ٔحٌ (وجٓٞ- ٢ٌٚٝ )ٖٓ ِٓي ئ٣ٔحٌ  ّٓ  .ٝأٚركص ٌِٓس ٛ٘حى ٝك٤ٔح ذؼى أٚركص أ

ك٤ٔح ٣هٙ ًٛٙ  (ج٣ٔحٌ ٝئذ٬)٣ٍٝٓو ًٛج جُ٘ٙ ذؼٝ ذ٘ٞو ج٫ضلحم ج١ًُ ضْ ذ٤ٖ جُطٍك٤ٖ 

 : ج٧ٌج٢ٞ ٝجُ٘حِ جُٔو٤ٔ٤ٖ ػ٤ِٜح، ًٝٛٙ ضٍؾٔس ُِلوٍجش جُٞجٌوز 

وجٓٞ ئ٠ُ ض٤ٗح٤ُْ، - ًَ ج٧ٌج٢ٞ جُٔٗطٍجز ك٢ ئٌذ٤ٕ ٝؾٌٞذحٍ ٝجُط٢ أػط٠ ئًٌد (1)

 .أٚركص ٌِٓحً ُط٤ٗح٤ُْ

 .ٝكوحً ٬ُضلحم ( ًٛٙ ج٧ٌج٢ٞ)كوى أُػط٤ص( ٝجػطرحٌجً ٖٓ ًٛج ج٤ُّٞ)ٝذحُطح٢ُ  (2)

 .ئيج ضؼٜى ٓحُي ج٧ٌٜ ذط٣ٌٞى ٓإٕ جُ٘حِ كؼ٤ِٚ إٔ ٣لؼَ يُي  (3)

ٖٝٓ غْ، ٝك٤ٔح ٣طؼِن ذحُ٘حِ ٖٓ ج٣ٔحٌ جٍُٔضرط٤ٖ ذط٤ٗح٤ُْ كوى ٓ٘كٞج وٌؾس ػ٤ِح ٖٓ  (4)

 .ُْٜ إٔ ٣و٤ٔٞج ك٢ ج٣ٔحٌ (ٝ)جُِٔي 

 .ٖٝٓ غْ ٝك٤ٔح ٣طؼِن ذحُوٍٟ جُط٢ ذ٤ى ض٤ٗح٤ُْ، كإ ٓرؼٞظ جُِٔي جُطحؾٍ ٣ٌٔ٘ٚ ٓـحوٌضٜح (5)

ٖٝٓ غْ، ٝك٤ٔح ٣طؼِن ذحُوٍٟ جُط٢ ذ٤ى جُِٔي، كإ ٓرؼٞظ ض٤ٗح٤ُْ جُطحؾٍ ٣ٌٔ٘ٚ  (6)

  .(ـٜح)ٓـحوٌضـ

 .٣ى١ ض٤ٗح٤ُْ( جُط٢ ػ٤ِٜح ئ٠ُ)أؾحَ ٗوَ جُ٘حِ ( ٝ)ئيجً جُِٔي ٓ٘ف ج٧ٌج٢ٞ،  (7)
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 (1).ًٛج ٤ٗ٣ٍٝ جُٔوطؼحٕ جُهحّٓ ٝجُٓحوِ ئ٠ُ ٞٔحٕ ق٣ٍس ض٘وَ جُطؿحٌ ذ٤ٖ ئذ٬ ٝج٣ٔحٌ

ٝٛٞ ػرحٌز ػٖ ٗٙ ٚـ٤ٍ، ٌذٔح ٓى٢ٌْ ٣ْٟ ذؼٝ ذ٘ٞو ٓؼحٛىز  (18ٌهْ)ًٔح ُى٣٘ح جُ٘ٙ 

. ُػوىش ٓح ذ٤ٖ ئذ٬ ٝأ٢ٌٓ

 ضؿى٣ى ضوى٣ٔحش ج٣ُُص ج٣ُٞ٘ٓس ػ٠ِ قِلحء ئذ٬ ٖٝٓ  ئ٠ُق٤ع ٤ٗ٣ٍ جُٔوطغ ج٧ٍٝ ٖٓ جُ٘ٙ

، كايج ُْ ٣وٞٓٞج ذطوى٣ْ يُي (جُٔوطغ جُػح٢ٗ)ذ٤ْٜ٘ ٓى٣٘س أ٢ٌٓ، ًًُي ضوى٣ْ جُطؼحّ ٥ُٜس ئذ٬ 

ْٞف ٣وطِْٜ   (أذح جُر٬و)كإ جٍُخ  (أ١ ج٩ُٚ قىو)ئ٠ُ أذ٢ جُر٬و 

(A-bikalam - tim
ki

kalam – timᴷᴵwaug7- sùbá-al6)  ٕح جُٔوطغ ج٧ن٤ٍ ك٤وٌٍ أ َّٓ ٝأ

  :ػ٠ِ أ٢ٌٓ إٔ ضٍَْ ٓح ٛٞ ٓلٍٜٝ ػ٤ِٜح ُِٔٗحًٌس ك٢ قِٔس ػ٣ٌٍٓس ئ٠ُ ٗحؾحٌ

((šu-du8 máš-gú-nu mési-in du-du Na-gar
ki

 Šuba4- ti)) 

 . ((ٗحؾحٌ ئ٠ُ جُٔى٣٘س أ١ ئذ٬ (ٗكٞ)ػ٤ٌِْ ض٤ِْٓ ئٓىجوجضٌْ جُهحٚس ذحُكِٔس جُٔطٞؾٜس ))أ١ 

ذ٘ٞو ٓؼحٛىز ػوىش ذ٤ٖ ئذ٬ ٝجُٔحٌضٞذٜىف وػْ ِٓي  (20ٌهْ )ئٞحكسً ئ٠ُ يُي ٣ٌٞو جُ٘ٙ 

 ك٢ قِٔطٚ جُؼ٣ٌٍٓس ئ٠ُ ٓ٘ح٠ن جُرىٝ ج٤٣ٌٞٓ٧ٖ ٝجُٞهٞف ذٞؾٚ جُؼ٤ِٔحش جُؼىجت٤س جُط٢ ئذ٬

ق٤ع جُٔوطغ ج٧ٍٝ ٣ْٟ ػ٘ٞجٕ جُ٘ٙ : ض٘طِن ٖٓ ٛ٘حى ذىػْ ٝضك٣ٍٝ ٖٓ ٌِٓٔس ٓح١ٌ

ٞٛٝ :

(dub nidba i-giš Mar-tu
ki

waIb-la
ki

(  أ١ ٗٙ ضوى٣ْ ج٣ُُص ٖٓ هرَ ٓحٌضٞ ٝئذ٬ )(

ضهٙ ًٛٙ جُلوٍجش ٖإٕٝ جٍُٔجػ٢ جُطحذؼس ٩ذ٬ ٠ٍٖٝٝ : ٝجُٔوح٠غ ٖٓ جُػح٢ٗ قط٠ جُٓحوِ

: جْطهىجٜٓح ٖٓ هرَ جُٔحٌضٞ

(1mu-manidbai-giš udu-udu mar-tu
ki

enEb-laá-gá-II)(2) 

 (ك٢ ػحّ ٝك٢ ْْٓٞ ضوى٣ْ ج٣ُُص ٣وطْٓ ِٓي ئذ٬ أؿ٘حّ جُٔحٌضٞ )

(Ma-ti-lumbù-su-ma en Ib-la
ki

 du11-ga Mar-tu
ki

ú-šim)(6) 

                                                           
 81-73، ص69-67مرجع سابق، ص :  سمٌر ، عماد  (1
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. (ػ٠ِ جُٔحٌضٞ ٓ٘ح٠ن جٍُػ٢ (ٖٓ جُهٍجف)ُّٞ ٖٓ أؾَ أ٬ٓى ِٓي ئذ٬ ١ئ-٣وٌٍ ٓحض٢)

ٝجُٔوطؼحٕ جُٓحذغ ٝجُػحٖٓ ٣وٌٍجٕ ٝؾٞخ ئ٣ٛحٍ جُٔؼِٞٓحش ئ٠ُ ئذ٬ ذهٛٞ٘ جُطكًٍحش 

:  ٣ؼى ٌٗٓحً ُِؼٜىئنلحءٛح جُٔؼحو٣س ٣ٝر٤َّٖ جُ٘ٙ إٔ 

(su-wa-ma nu šu mu-tak4 a-éi-giš( )8 .)

. نٍٝؾحً ػ٠ِ ػٜى ج٣ُُص (٣ؼى)كإ ًٛج  (جُٔؼِٞٓحش)ٝئيج ُْ ٣٘وِٞج )

ح جُٔوح٠غ ٝ َّٓ ضوٌٍ ٝؾٞخ ئٌْحٍ جُٔٓحػىجش ُكِٔس ِٓي ئذ٬ جُؼ٣ٌٍٓس ٝك٢  (11-10-9)أ

. ػى أ٣ٟحً نٍٝؾحً ػ٠ِ جُؼٜى١قحٍ ػىّ ه٤حّ جُٔحٌضٞ ذًُي كاٗٚ 

nig-kas4 en Ib-la
ki

al6-du11-ga-sùku.TumèIb-la
ki

 KU.Tumé-(9 )

sùku.tui-giš Ib-la
ki

ku.tu i-giš-sù. 

٣ٌٕٞٗٞ ٓٔحغ٤ِٖ )ٝك٤ٔح ٣طؼِن ذرؼػحش ِٓي ئذ٬، ٠ٝروحً ٧ٍٓٙ، ٌؾحٍ قِٔس ئذ٬ جُؼ٣ٌٍٓس )

أ١ إٔ ػ٠ِ جُٔحٌضٞ إٔ ٣ٟؼٞج ٌؾحُْٜ ضكص )جُؼ٣ٌٍٓس ( جُٔحٌضٞ)= ٌؾحٍ قِٔطٚ  (ضٔحٓحً ُـ

. (ضٍٛف ِٓي ئذ٬ أغ٘حء قِٔطٚ جُؼ٣ٌٍٓس ضٔحٓحًًإٔ ضٌٕٞ ًٛٙ جُكِٔس قِٔطْٜ

(10) Ib-ma-likku.TumèIb-la
ki

si-in Mar-tu
ki

kèš-da-sùi-na-sum. 

. (٩ذِٔي جٍُؾحٍ ٖٓ أؾَ قِٔس ئذ٬ جُؼ٣ٌٍٓس ذحضؿحٙ جُٔحٌضٞ ًوٞجضٚ (جُٔحٌضٞ)٣ؼط٢ )

:  ػ٠ِ جُٔحٌضٞ أٌٓٞجً ٓطلٍهس ٜٓ٘ح16-12ٝضوٌٍ جُٔوح٠غ ٖٓ 

ضؼِن ذط٤ِْٓ ٌؾحٍ ٖٓ ٓح١ٌ ًًُٝي ض٤ِْٓ ١ػى جْط٬ّ جُػٔحٌ جُٔهٛٛس ُِٔي ئذ٬، ٝأٍٓجً 

ذـحٍ ِٓي ئذ٬ جُٔلوٞوز ٝك٢ قحٍ ػىّ ه٤حْٜٓ ذًُي كاْٜٗ ٣ٌٕ٘ٓٞ جُؼٜى، ق٤ع ضطٌٌٍ ك٢ ًَ 

: ٍٓز جُؼرحٌز

(nui-na-sum-sùa-éi-giš) ...... ( ٍ ٓ٘حهٟحً ُِؼٜى (كًٜج ٣ؼى) ٣ؼطٚ ّئيج) .
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٣وٌٍ ٝؾٞخ ئٓىجو ئذ٬ ذحُطؼحّ ٝجٍُٗجخ ٌذٔح أغ٘حء جُطٛحوّ جُؼ١ٌٍٓ : ٝجُٔوطغ جُػحٖٓ ػٍٗ

. ذ٤ٖ ئذ٬ ٝٓح١ٌ ك٢ جُٔ٘ح٠ن جُو٣ٍرس ٖٓ ٓ٘ح٠ن جُٔحٌضٞ

).٣ٝ٘ط٢ٜ جُ٘ٙ ك٢ جُٔوطغ جُطحْغ ػٍٗ ذا٣ٍجو هحتٔس ذأْٔحء نٔٓس ٖٓ ٓرؼٞغ٢ جُٔحٌضٞ
1

) 

Du-lu)ُٞ - ٝج١ًُ ٣ْٟ ٓؼحٛىز ػوىش ذ٤ٖ ئذ٬ ٝوٝ  (21ٌهْ)ٝأن٤ٍجً ٛ٘حى جُ٘ٙ 
ki

)(
2

) ،

: ٝضظٍٜ ذ٘ٞو ج٫ضلحم ضرؼ٤س وُٝٞ ٩ذ٬ ق٤ع ضٛد ًَ جُر٘ٞو ك٢ ِٓٛكطٜح 

 ٝكوحً ُِٔؼحٛىز  ئذ٬ هحتٔس ذحُرٟحتغ جُط٢ ٣طٞؾد ػ٠ِ وُٝٞ ئ٣ٍجوٛح ئ٠ُ ئ٫:اٌّمطغ األوي

. ٤ٓ٘س ٝٗٛق ٖٓ جُلٟس، غٌٞ ٤ْٖٔ، ٝنٍٝف ٤ْٖٔ:٢ٛٝ

جً ؾر٤ِحً ًأػط٤س ٝئيج ُْ ضٍِْٚ ِ ٣وٌٍجٕ ػ٠ِ وُٝٞ إٔ ضٍَْ ض٢: واٌضبٌشاٌضبٍٔاٌّمطؼبْ 

. كؼ٤ِٜح إٔ ضٍَْ ٓح ٣ٓح٣ٝٚ

 ك٤ٓؿ٬ٕ ٤ًٔحش جُطؼحّ جُٔطٞؾد ػ٠ِ وُٝٞ ئٌْحُٜح ئ٠ُ :وأِب اٌّمطؼبْ اٌغاثغ واٌشبِؾ 

 ٤ًٔٝحش ٖٓ جُكرٞخ ٝؾٍز ٖٓ جُ٘ر٤ً (ذح٣ٍُٓٞٓس )(1al)ٗٛق ئٗطحؾٜح ٖٓ جُؼَٓ : ئذ٬ ٜٓ٘ح

. ًًُٝي كإ أنٗحذٜح ٖٓ جُطٍذ٘ط٤ٖ ٝجُٛ٘ٞذٍ ْطٌٕٞ ٖٓ قن ئذ٬

ٝجُٔوطؼحٕ جُٓحوِ ٝجُٓحذغ ٣ر٤٘حٕ ٝؾٞخ ٓٗحًٌس وُٝٞ ك٢ جُك٬ٔش جُؼ٣ٌٍٓس جُهحٚس 

. ذاذ٬

  ,ضوٌٍ ػ٠ِ وُٝٞ جُٔٗحًٌس ذطوى٣ْ ج٫ٞحق٢ ك٢ جُطوِٞ ج٣ُٞ٘ٓس (10-8جُٔوح٠غ )

ٝك٢ جُٔوطغ جُػح٢ٗ .٣ٝر٤ٖ جُٔوطغ جُكحو١ ػٍٗ ٝؾٞخ ئػ٬ّ ئذ٬ ذحُطكًٍحش جُؼىجت٤س ٞىٛح

ضوى٣ْ ج٣ُُص جُهح٘ ذىُٝٞ ٝئذ٬ ذٔ٘حْرس ػوى : ػٍٗ ٝج٧ن٤ٍ ٝٞغ ػ٘ٞجٕ جُ٘ٙ ٝٛٞ

dub nidba i - giš Du-lu):جُطكحُق ذ٤ٜ٘ٔح
ki

Ib-la
ki

 GIŠ-ŠURX ). 

والتً تقع ضمن منطقة حوض  (Nagar)كذلك ارتبطت إببل بعبلقات ممٌزة مع مدٌنة نجار

حٌث سٌطرت هذه المدٌنة على االجزاء المركزٌة والؽربٌة لحوض , الخابور األعلى 

                                                           
 100-99-98-96، ص مرجع سابق :سمٌر، عماد (1
 .من المرجح أنها تقع شمال إببل فً منطقة البلٌخ ولٌست بعٌدة عن مدٌنة حران  (2
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ومن خبلل هذه السٌطرة أحكمت قبضتها على الطرق التجارٌة بٌن شمال سورٌة , الخابور 

وببلد الرافٌن مما أكسبها أهمٌة فً ذلك الوقت ومن الممكن اعتبارها مساوًٌة سٌاسٌاً لكبلً 

وتبادلت األسرتان , كما تزوج حاكم مدٌنة نجار من ابنة ملك إببل , من إببل وماري 

 ).ومنسوجات, والذهب , الفضة : الحاكمتان هداٌا ثمٌنة مثل 
1

كما حظٌت إببل بعبلقات  (

جٌدة مع مصر الفرعونٌة ، ٌستدل على ذلك من خبلل بعض اآلثارالتً عثر علٌها فً 

، وهما عبارة عن قطعتان من الدٌورٌت وؼطاء مدور من األلباستر، (G)القصر الملكً 

أحد فراعنة األسرة  (لخفرع )((باأللقاب الكبٌرة ))وتظهر على القطعتٌن كتابة منقوشة 

بٌبً )، وقطعة ثالثة ُنقشت علٌها ألقاب (م.ق2485 – 2510)الرابعة وبانً الهرم الثانً 

، كما ُوجدت (م. ق2228 – 2268) الفرعون الثالث من األسرة السادسة (pepi I) (األول

مع هذه اللقى كسرات أخرى من الدٌورٌت واأللباستر والتً تعود بالتؤكٌد إلى أوانً 

وكان لهذه األوانً أشكال مختلفة أستخدمت كمصابٌح لئلضاءة أو لحفظ ,مصرٌة المنشؤ

الزٌوت العطرٌة، كما توجد مشابهات كثٌرة لهذه األوانً من القبور الملكٌة المصرٌة 

 2450 – 2570)فوجود هذه األوانً والتً ٌعود تارٌخها إلى عصري األسرتٌن الرابعة ,

، هو خٌر دلٌل على قٌام عبلقات بٌن إببل ومصر (م. ق2135 – 2290)والسادسة  (م.ق

على الرؼم من أن نصوص األرشٌؾ .الفرعونٌة منذ عصر األرشٌؾ الملكً على األقل

الملكً ال ٌرد فٌها ذكر لمصر أو ألٌة شخصٌات مصرٌة، فهذه األوانً إما كانت هداٌا من 

الفرعون المصري إلى حكام المناطق فً سورٌة، أو كانت هناك تجارة مباشرة بٌن مصر 

والمدن التً وجدت فٌها هذا األدوات، وٌشٌر األستاذ المختص فً تارٌخ سورٌة القدٌم 

بالنسبة لعصر األرشٌؾ الملكً ٌمكن القول بشًء من )) أنه (H.Klengel)هورست كلٌنؽل 

التؤكٌد أن تجارة مصر مع سورٌة كانت تتم على الطرٌق البحري، وبشكل أساسً عن 

ا (.(طرٌق جبٌل، علماً أنه ٌرى أن ذكر جبٌل فً نصوص إببل ال ٌزال موضع الشك وأمَّ

 فٌرى أن إببل كانت قد تاجرت مع مصر بشكل ؼٌر (Diakonoff) (دٌاكونوؾ)الباحث 

                                                           

1)Ur.Jason,(Emeregent landscapes of movementing Early Bronze Age Northern 
Mesopotamia,11 May,2006,p9                                                                                    
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 أو قطنة أو (Tunip) (تونٌب)مباشر، وربما عن طرٌق إحدى المدن السورٌة الداخلٌة مثل 

 .حماه، التً كانت تراقب العبور إلى فٌنٌقٌة عبر جبال لبنان

وقد تم ذكر مدٌنة أوجارٌت على الساحل السوري مرات متعددة فً نصوص إببل، فٌمكن 

القول بؤن االتصاالت بٌن إببل ومصر كانت تتم عن طرٌقها، فٌؤتً التجار المصرٌون إلٌها 

مما  (البلزورد والعقٌق واألخشاب وؼٌرها)ومعهم بضابعهم المختلفة، وٌعودون ومعهم 

 .كانت ببلدهم تحتاجه وموجود فً إببل 

وٌإكد هذا الرأي العبلقات التجارٌة المزدهرة بٌن أوجارٌت ومصر خبلل األلؾ الثانً قبل 

ها استمرار للعبلقات التً كانت قابمة فً األلؾ الثالث قبل المٌبلد  .المٌبلد، والتً ٌمكن عدَّ

، حٌث استخدم اإلبلوٌون الشٌقٌل (البحرٌن)وقد ارتبطت إببل بعبلقات طٌبة مع دلمون 

والذي ٌرد بكثرة فً نصوص إببل دون إعطاء أٌة معلومة عن وزنه،  (نسبة إلٌها)الدلمونً 

وكانت تجري االتصاالت بٌنهما بشكل ؼٌر مباشر عن طرٌق مدن ببلد الرافدٌن، وبخاصة 

مما تقدم نجد أن مملكة إببل قد أقامت عبلقات سٌاسٌة متفاوتة .تلك الواقعة على نهر الفرات

إال أن المعلومات الموجودة فً األرشٌؾ الملكً .الدرجة مع الممالك والبلدان المعاصرة لها

).عن تلك العبلقات قلٌلة، وٌكتنفها الؽموض فً معظم األحٌان 
1

) 

                                                           
 64 - 55 – 53مرجع سابق ، ص: مرعً ، عٌد  (1
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 إثال واٌّشغق اٌمضَُ فٍ األٌف اٌضبٌش لجً اٌُّالص

 (1)اٌّظىع علُ

 :نهاٌة مملكة إبال: رابعاًال 

لقد أثارت نهاٌة مملكة إببل كقوة سٌاسٌة وتوقؾ إزدهارها الكبٌر الذي طهر من خبلل 

نصوص األرشٌؾ الملكً تساإالت عدٌدة، وتضاربت آراء الباحثٌن والعلماء حول من قام 
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وبعض أتباعه أن مملكة إببل قد ُدّمرت  (بٌتٌناتو )فٌرى اللؽوي.بتدمٌر إببل وقصرها الملكً

مروا حلٌفة إببل مملكة (Kiš)ُدّمرت من قبل ملوك مدٌنة كٌش   السومرٌٌن وذلك بعد أن دَّ

ربٌس البعثة المنقبة فً ( باولو ماتٌٌه) وأما,(م. ق2500عام )وذلك حوالً  (خمازي)

مر فً الفترة ما بٌن (G)إببلفٌعتقد بؤن القصر الملكً  ، من قبل (م. ق2250 – 2300) قد دُّ

وٌضٌؾ .(م. ق2223 – 2260) الملك األكادي المشهور (Naram – sin) ( سٌن–نارام )

ٌقودنا لبلعتقاد بؤنه هزم القوة السٌاسٌة إلببل وفتح  (شاروكٌن)ماتٌٌه بؤن تدمٌر إببل من قبل 

 .المدٌنة

عن إببل وأرمانوم فإنه ٌعنً أنُه نهب منطقة إببل وهزم ملك  ( سٌن–نارام )وعندما ٌتكلم 

 .أرمانوم الذي من المحتمل أنه كان ورٌث سٌادة إببل السٌاسٌة

ون أنَّ الملوك األكادٌٌن ال ٌذكروا أنهم هزموا ملك إببل، أو دمروا المدٌنة  رَّ ٌَ وهناك آخرون 

 .      ولذلك ٌمكن القول بؤن تدمٌر القصر ربما كان من عمل عدو آخر,أو قصرها الملكً

 –شاروكٌن األكادي وحفٌده نارام )فكما ورد معنا سابقاً بؤنه ٌرد ذكر إببل فً كتابات 

شاروكٌن الملك خرَّ خاشعاً أمام داجان فً : ))فٌذكر شاروكٌن فً إحدى كتاباته ,(سٌن

 (.(، ٌرموتً وإببل حتى ؼابة األرز وجبال الفضة(ماري)الذي أعطاه البحر األعلى ,توتول

حٌث ٌتضح من هذه الكتابة أن شاروكٌن األكادي سٌطر على كل المنطقة الممتدة من 

فً الؽرب، باإلضافة إلى ببلد  (المتوسط)الفرات فً الشرق وحتى سواحل البحر األعلى 

 (1).الرافدٌن 

والتً بلؽت امبراطورٌته عظمتها ومجدها بما  ( سٌن–نارام )كما ٌفتخر حفٌد شاروكٌن 

بسبلح : منذ األزل منذ خلق البشر لم ٌخضع أي ملك من الملوك أرمانوم وإببل  )): ٌلً 

 (أي داجان)وأعطاه  (إلى هناك) سٌن القوي الطرٌق – فتح نارام (Nergal)نٌرجال 

 (2)  .(جبل األرز والبحر المتوسط)أرمانوم وإببل، وأهدى إلٌه األمانوس 

 .داخل بابه ( ملك أرمانوم)نفسه أسره أي  ( سٌن–نارام )ملك أرمانوم، وهو 

 سٌن –نارام  (قال).إله القمر عند األكادٌٌن )ونحت تمثاله من الدٌورٌت وأهداه إلى سن 

 أدد ملك –داجان أعطانً أرمانوم وإببل وأسرت رٌش : "القوي ملك الجهات األربع 

 "أرمانوم 

                                                           
 92 - 91المرجع السابق  ، ص  (1

2)Archi,Alfonso,and biga .M.G,(Avictory over Mari and the fall of Ebla,Journal of 
cuneiform studies Vol.55,2003,p29                                                                              
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 سٌن انتصاره على إببل وأرمانوم، أنَّ هاتٌن المدٌنتٌن كانتا –ونستنتج من تؤكٌد نارام 

تتمتعان بؤهمٌة كبٌرة وقوة ومكانة ممٌزة فً شمال سورٌة، وأنَّ إخضاع شاروكٌن شمال 

 سٌن وجٌوشه مرة أخرى إلى هذه –سورٌة للحكم األكادي لم ٌكن كامبلً مما دفع بنارام 

 .المنطقة لضمها إلى امبراطوٌته 

اد)وعلى الرؼم من أن   ال ٌرد ذكرها أبداً فً نصوص إببل وال ألي من (Akkad) (أكَّ

ملوكها ، كذلك األمر فإن النصوص األكادٌة ال تذكر أٌة معلومات عن أسباب النزاع بٌن 

وربما الذي دفع باألكادٌٌن إلى تدمٌر إببل لما شكلته إببل من قوة سٌاسٌة ,أكاد وإببل 

 (1).واقتصادٌة كبٌرة ومهمة لٌس فقط فً شمال سورٌة بل فً ببلد الرافدٌن أٌضاً 

فلم ٌكن فً مصلحة األكادٌٌن كقوة كبرى أن تتحكم إببل بالطرق المإدٌة إلى مصادر المواد 

والتً  (األخشاب فً جبال سورٌة الساحلٌة والفضة فً جبال طوروس)األساسٌة وخاصًة 

كانت تمثل فً النصؾ الثانً من األلؾ الثالث قبل المٌبلد القوة الربٌسٌة الوحٌدة الموجودة 

ومن الثابت أن إببل بعد تدمٌرها فً عصر األرشٌؾ الملكً أُعٌد بناإها بسرعة .هناك

وازدهرت من جدٌد، واستطاعت أن تستعٌد نشاطها التجاري، حٌث ٌعود ذكرها فً عهود 

الحقة فً سٌاق المعامبلت التجارٌة مع مدن ببلد الرافدٌن خبلل القرن الثانً والعشرٌن قبل 

ا)المٌبلد فً زمن  ٌَّ  (2).ملك الؼاش وما بعده أٌضاً  (ؼود

وإذا ُعدنا إلى مملكة ماري والتً شكلت المنافس األول إلببل فً سٌطرتها على منطقة 

الفرات األوسط، وباالعتماد على نتابج التنقٌبات األثرٌة التً جرت فً ماري بٌن عامً 

،نجد بؤن دمار مملكة إببل قد حدث قبل سقوط ماري بٌد شاروكٌن (م2001 – 2000)

وهو  (إشؽً ماري)ملك ماري أو عصر خلٌفته الملك  (خٌدار)األكادي، فً عصر الملك 

).آخر ملك لماري قبل التدمٌر األكادي لها
3

) 

                                                           
 93 + 92مرجع سابق ، ص : مرعً ، عٌد  (1
صراع الممالك فً التارٌخ السوري القدٌم ما بٌن العصر السومري وسقوط المملكة : الحلو ، عبد هللا  (2

 230م ، ص1999 ، بٌروت 1التدمٌرٌة ، مطبعة بٌسان للنشر ط
فً دراسة جدٌدة لهما أن دمار إببل كان على أٌدي مدٌنة ماري التً ( وبٌؽا, أركً )ٌعتقد الباحثان  (3

وأن مستوٌات الدمار فً ماري ٌجب أن , نكثت بالمعاهدة الموقعة بٌنهما قبل عدة أشهر من دمار إببل 
الذي اقترح بؤن  (Margueron)على عكس ماجاء به األستاذ , (سرجون اآلكادي)ُتنسب إلى مملكة آكاد

كما أنهما ٌذهبان فً اعتقادهما إلى أبعد من ذلك  فً أن دمار إببل ,  (سٌن-نارام)ماري ُدمرت من قبل 

 Lynn,Welton(the Amuq plain and Tell:أنظر.سبق دمار ماري بنحو ثبلث عشرة سنة 
Tayinat in the third millenniumBCE:the historical and socio-political context) 

CSMS,Journal V6,university of Toronto,2011,p18 
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 أن مملكة ماري (A.Archi)(ألفونسو آركً)حٌث ٌرى لؽوي البعثة االثرٌة فً إببل 

 –إبً )استطاعت على ٌبدو النهوض من جدٌد بعد هزٌمتها األولى على ٌد الوزٌر اإلبلوي 

 . ، وأن تثار لهزٌمتها فً تدمٌر إببل بعد ثبلث سنوات(Ibbi – zikir) (زٌكٌر

كما .(ألفونسو آركً)كما أشار  (فالمسإول المحتمل عن دمار إببل هو مدٌنة ماري نفسها)

فً كتاباته بانتصار عظٌم حققه ربما كان هذا االنتصار على (إشؽً ماري)ٌفتخر الملك 

مدٌنة إببل، إال أنه لم ٌهنؤ طوٌبلً بهذا النصر ألنه ُهزم على ٌد شاروكٌن األكادي بعد ثبلثة 

 (1).عشر عاماً من سقوط إببل 

  

                                                           
 220 - 219مرجع سابق ، ص : قابلو ، سمٌر   (1
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 الفصل الثانً
 نظام الحكم فً مملكة إبال

 .طبٌعة نظام الحكم: ووًال 

 .فً المحفوظات (EN) (إن)لقب الملك:ثانٌا

 .طقوس تتوٌج الملك والملكة فً إبال: ثالثاًال 

 .ملوك إبال زمن المحفوظات: رابعاًال 

 .الوزراء: خامساًال 

 (.Abbú-Abbú)الشٌوخ:سادساًال 
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 :طبٌعة نظام الحكم-  ووًال 

وجدنا من خبلل األرشٌؾ الملكً اإلبلوي أن معظم النصوص المكشفة هً نصوص إدارٌة 

 2250- 2400)واقتصادٌة تمت كتابتها لحاجات وؼاٌات معٌنة فً عصر األرشٌؾ الملكً 

 .، أما النصوص التً تخص الجانب السٌاسً فهً كانت قلٌلة(م.ق

وعلى أٌة حال فقد كان النظام الملكً هو النظام السابد فً مملكة إببل، حٌث نجد أنه ؼالباً ما 

فً  (G.piettinato)كان االبن ٌرث أباه على عرش المملكة، وذلك على عكس ما جاء به 

بؤن الملك فً إببل كان ٌتم انتخابه لمدة سبع سنوات قابلة للتجدٌد، وهذا الرأي أو "الماضً 

النظرٌة ٌؤتً مخالفاً لكل ما هو معروؾ لؽاٌة اآلن عن مملكة إببل وأٌضاً عن ممالك الشرق 

.القدٌم كلها
(1)

 

 :فً المحفوظات (EN) (ان)لقب الملك - ثانٌاًال 

بلؽت مملكة إببل أوج عصر ازدهارها وقوتها فً عصر األرشٌؾ الملكً فقد كانت مملكة 

مستقلة مزدهرة حٌث كانت تحكم من قبل حاكم أشٌر إلٌه ؼالباً فً النصوص اإلبلوٌة باللقب 

 ( malikumملكوم ) ، وٌقابله فً اللؽة االبلوٌة لقب(سٌد)، وٌعنً (EN) (إن)السومري 

هً معروفة فً لؽتنا العربٌة وكل  (ملك)فكلمة , أي ملك الذي ٌرد فً بعض النصوص

إن ) كذلك نجد أن لقب.(2)(الكنعانٌة، واآلرامٌة)اللؽات السامٌة الؽربٌة بلهجاتها المختلفة 

EN) الكاهن )كان معروفا فً الجزء الجنوبً لببلد الرافٌن حٌث كان ٌطلق على رجل الدٌن

وهو شرٌك أو شرٌكة لئلله فً طقوس , أو الكاهنة الرفٌعة لئلله المحلً الربٌسً (االكبر

السومرٌة حٌث تشٌر  (Uruk)وارتبط هذا اللقب بالملكٌة فً مدٌنة أوروك ,الزواج المقدس 

 (3).إلى السلطة والنفوذ الدٌنً

 

 

                                                           
 (21- 19ص)مرعً، عٌد، مرجع سابق ، - (1

 19ص,المرجع السابق- (2

3)Diakonoff-I.M..(theimportant of Ebla for history and 
linguistics).inEblaitica.Vol.2.publication of the center forEbla research at 

NewYork university.winonalake.Indiana 1990.p14 
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لم ٌستخدم لئلشارة فقط إلى ملك إببل  (ENإن )وٌتضح لنا من النصوص االبلوٌة أّن اللقب 

)بل أٌضا إلى حكام المدن والممالك االخرى مثل حماة وتوتول
1

)وإٌمار (
2

)وإرٌتوم (
3

 )

)وخمازي
4

)وحران وأرسبوم (
5

.) 

ونستنتج من ذلك أن هذا اللقب كان شابع االستخدام فً معظم أنحاء شمالً سورٌة للتعبٌر 

الذي  (Lugalلوجال)أقدم من تسمٌة  (ENإن )وتعد هذه التسمٌة , (الملك )عن فكرة

)(مدٌر البٌت,السٌد , الرجل الكبٌر )ٌعنً
6

لبلشارة إلى ملوك ( لوجال) حٌث استخدم لقب (

الذي حمل  (Iblul-Ilإل -إبلول(: ماري المدٌنة المنافسة إلببل ،باستثناء البعض منهم مثل

 (.enإن )لقب 

قبل منتصؾ ), (دوٌبلت المدن السومرٌة )وأما فً ببلد الرافٌن فً الجزء الجنوبً منه أي 

فكان هناك ثبلثة أصناؾ من الحكام والذٌن اختلفت ألقابهم , (األلؾ الثالث قبل المٌبلد بقلٌل

 :باختبلؾ مكانة ونفوذ مدٌنتهم بٌن المدن األخرى وهم

حٌث كان ٌقوم بالمهام الدٌنٌة فهو باألصل كاهناً واقتصر استخدام ( السٌد)أي  (En)إن-1

 .(جلجامٌش)هذا اللقب على حكام مدٌنة أوروك ومنهم 

وكان ٌقوم بمهام مدنٌة وهو فً األصل كان قابداً ( الملك)أي  (lugal)لوجال-2

وٌعتقد أنه اُختٌر من قبل مجلس الشٌوخ ومجلس المحاربٌن ,  (خبلل المعارك)عسكرٌاً 

).وبالتالً شملت سلطته أكثر من مدٌنة, واحد أو أكثر  (إنزي )وكان تحت سلطته 
7

) 

بالمقارنة ( إنزي )كان من الصعب تحدٌد دابرة نفوذ أو سلطة ( األمٌر)أي  (Enzi)إنزي-3

فبعض .وعلى ماٌبدو كانت الحالة مختلفة فً دول أو مدن مختلفة فً سومر,  (اللوجال)مع 

كان  ( Lagaš)حٌث فً مدٌنة الجاش. المدن لم ٌكن لدٌها لوجال وأخرى لم ٌكن لدٌها إنزي

ٌُدعى : ولكن الرأي السابد هو . هناك ٌوجد لوجال وأحٌاناً أخرى إنزي كان الحاكم المستقل 

                                                           
 . تل البٌعة الحالً بالقرب من مدٌنة الرقة-(1
 .وهً مسكنة حالٌاً على الضفة الٌمنى لبحٌرة األسد على بعد نحو مابة كٌلو متر شرق حلب- (2
 .من المحتمل انها تقع فً مكان ما شرق نهر الفرات- (3
ربما فً , لم ٌعرؾ موقعها بالتحدٌد حتى اآلن , منطقة مجاورة لببلد الرافدٌن من جهة الشرق- (4

 .مناطق جبال زاؼروس الؽربٌة ما بٌن عٌبلم وببلد آشور
لم ٌحدد موقعها بدقة حتى اآلن وهناك آراء مختلفة للباحثٌن حول موقعها إال أنها على االؼلب إلى -(5

 .الشمال الشرقً من إببل
6) Diakonoff, I.M ( the rise of the despotic state in ancient Mesopotamia),in 

society and state in ancient Mesopotamia.Sumer), Moscow,1959,p180-182   
 50-49مرجع سابق ، ص:  قابلو ، سمٌر  -(7
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ٌُدعى إنزي الذي كان ٌقوم بحكم , لوجال  بٌنما األمٌر الذي كان تابعاً إلى اللوجال كان 

).مدٌنة محددة وأحٌاناً ٌتبع للوجال
1

) 

وكان الملك فً دوٌبلت المدن السومرٌة ٌقوم بإدارة أمور األراضً الزراعٌة وتوزٌع المٌاه 

وكانت سلطاته مطلقة ألنها مستمدة , وتؤمٌن حماٌة المدٌنة ضد األخطار الخارجٌة , علٌها 

ٌُساعده فً إدارة شإون ُحكمه جهاز من الموظفٌن , وكان حكمه وراثٌاً , من إله المدٌنة 

مجلس شٌوخ تؤلؾ من كبار السن فً : كما ُوجد فً هذه المدن مجلسٌن هما .والكهنة 

)ومجلس الرجال األحرار الذي تؤلؾ من شباب المدٌنة, المدٌنة 
2

( lugal)كما كان لقب  .(

أهم االلقاب الملكٌة منذ عهد (lugal-kiš)حٌث ٌعد لقب,الرافدٌة  ((kišمصاحباً لمدٌنة كٌش 

.)فً القرن الرابع والعشرٌن قبل المٌبلد ((Mesalimمٌسالٌم
3

وٌستدل من شٌوع إستخدام  (

السومرٌٌن فً إببل على قدم ومتانة العبلقات التً كانت تربط  (إن و لوجال)إستخدام لقبً 

بٌن إببل والمدن السومرٌة المختلفة وبخاصة أوروك مدٌنة الحاكم والبطل الملحمً المشهور 

-en)(إن وملكتوم)مع لقب الملكة  (إن)كذلك ٌرد أحٌاناًفً نصوص إببل لقب .جلجامٌش 

maliktum)فً العدٌد من أسماء  (ملك)إضافًة إلى ذلك فإن وجود كلمة ,أي الملك والملكة

 : االعبلم االبلوٌة مثل

-بنى-خلق (( (Ibna-Malikملك -وإبن,  (أضحٌة ملك)( Dubuḫu-Malik(ملك-دوبوخو

 (.إله)وٌبدو من هذه االمثلة أن كلمة ملك تعنً  (ملك

ونستنتج أن هناك تشابهاً كبٌراً لما هو معروؾ عن إستخدامات هذه الكلمة فً اللؽة العربٌة 

 .(عبد الملك مثبلً )واللؽات السامٌة االخرى سواء فً المجال الدٌنً أو الدنٌوي 

للداللة على ) ENإن )نستنتج مما ذكر أن الكتاب االبلوٌٌن اعتمدوا المصطلح السومري 

الذي كان ٌقؾ على رأس الدولة والذي ٌعد مسإوالً عن السٌاسة الداخلٌة ,ملكهم الخاص

وٌقوم بتؤدٌة الواجبات ,والعسكرٌة,وٌشرؾ على األعمال اإلدارٌة والقضابٌة,والخارجٌة

مثل المشاركة فً منسك ,((enالدٌنٌة المقدسة التً كانت مصاحبًةللمصطلح السومري 

 (4).الزواج المقدس

  

                                                           
1)Diakonoff, I.M ( the rise of the despotic state in ancient Mesopotamia),p182     

 50مرجع سابق ، ص : قابلو ، سمٌر  2)

3) Archi.Alfonso,(about the organization of the Eblait state),in SEbV,universita 

degli studi di Roma.(lasapienza) 1982,p211-214                                            

 

 20ص,مرجع سابق , عٌد , مرعً -4)
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 بؤسماء ملوك إببل حٌث ٌسرد النص المدرسً أسماء لست وعشرٌن ملكاً من األحدث إلى األقدم قوابم

وفً العمود الذي ٌلٌه نجد النص اإلداري ٌسجل عشرةأسماء مإلهٌن لملوك إبلوٌٌن ,فً العمود األٌسر 

 أّما العمود الذي بجانبه فهو ٌذكر أسماء نفس الملوك فً مصادر أخرى , مرتبٌن من األحدث إلى األقدم 
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TM.74.G.120                                                           ARET VII  150     

 دامو-اٌشار(26                                                                          

 دامو -إركب(25 ـ                                                                        

 خلب-إجرٌش(24 ـ                                                                      

 دامو-أدوب(23-                                                                       

 دامو-كون(22-                                                                         

 ملك-اٌشار(21-                                                                        

 دامو-اٌنار (20-                                                                       

 دامو-باجا(19-                                                                        

 دامو-ابً(18-                                                                         -

 لٌم-أجور (17-                                                                       -

 لٌم-أبور(16-                                                                        -

 لٌم-دا-تال (15                                                                       

 إجسود(14                                                                           

 خلب-اٌشرود(13                                                                   )

 اٌسٌدو(12                                                                           

 دامو-اٌشرود( 11                                                                   

 لٌم-إبٌنً(  10                                                                      

 نٌنو-دا( 9                                                                           

 جٌسو-سا (8                                                                        

 ˹˺x(--x)دا(7                                                                       
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 مانو-(6                                                                            

 مانو-إن(5                                                                      

 ألو-زي (4                                                                      

 مٌو-سا(3                                                                      

 سانو-أش (2                                                                   )

 بانو-كول(1                                                                   )

ٌّن أعبله ))  أّي الملك (-)والعبلمة, هذه ترجمة بالعربٌة ألسماء ملوك إببل الواردة  فً النص

 (.(نفسه فً القابمة األولى

 :طقوس زواج الملك والصعود على العرشفً إبال - ثالثاًال 

تصؾ  (ARETXI)إن النصوص الطقسٌة التً تم نشرها فً المجلد الحادي عشر من سلسلة 

أي  ))المراسم المعمول بها ضمن مدٌنة إببل والزٌارة إلى مراكز العبادة الدٌنٌة فً الرٌؾ 

حٌث تبدأ .بمناسبة زواج الملك وصعوده على العرش  ((الضواحً)خارج مدٌنة إببل 

النصوص بوصؾ مناسك العروس الملكً، حٌث كان  ٌنبؽً على الملكة القٌام بؤمور 

 .مرتبة وذلك قبل دخولها المدٌنة واالحتفال بزواجها (خطوات)وأعمال 

ففً الٌوم األول، وبعد مؽادرتها بٌت أبٌها، تقضً العروس اللٌل خارج أسوار المدٌنة، وفً 

، قرب (ربما ٌكون حقل محروث )(ma-ra-sun)الصباح التالً تدخل المدٌنة وتمضً إلى 

وأخٌراً تدخل الملكة  معبد .،حٌث كانت ترتدي ثٌاب الزفاؾ (Kura)معبد اإلله الملكً كورا

م األضحٌات أو القرابٌن إلى عدد من اآللهة اإلبلوٌة كما تذكر  اإلله كورا، وهناك تقدَّ

وكان دخول العروس إلى  (ARET XI 2:1-18,ARET XI 1:2-19)النصوص فً سلسلة 

ٌُكسب الملكة صفة الشرعٌة فً إببل ، ومع هذا هو من الممكن إعادة بناء أو إنشاء , إببل 

 (.55راجع المصور فً ص). رحلة الملكة تقرٌبا من أسوار المدٌنة إلى القصر
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وكانت رحلة الملكة إلى المدٌنة لربما بدأت فً بوابة المنطقة الجنوبٌة الشرقٌة من المدٌنة 

معبد )حٌث وقفتها أومحطتها التالٌة لربما . السفلى، ربما بوابة كورا المذكورة فً الطقوس

 (.البوابة الشمالٌة الؽربٌة.)ومن المحتمل معبد كورا  (الصخرة

sa - zax)وكان معبد كورا الذي ُذكر فً الطقوس لربما كان واقعاً فً 
ki

المنطقة العامة  (

 .التً تشمل القصور والمعابد على األكروبولس

وفً هذه الحالة كانت الملكة تعبر المدٌنة السفلى إلى األروقة المعمدة دخوالً إلى 

Sa.zax
ki

).والتً كانت تصعد الدرجات التذكارٌة الضخمة إلى قاعة الجمهور
1

) 

، التً تلت الزفاؾ الملكً، حٌث وأما الجزء الثانً من النص فهو ٌصؾ الزٌارة الدٌنٌة 

ٌؽادر الملك والملكة وعدد من الموظفٌن الكبار، ومعهم تماثٌل لآللهة الربٌسٌة لمدٌنة إببل، 

 ( .Binaš)إلى بلدة بٌناش  (وباراما- كورا)

وكان هذا الموكب ٌتوقؾ فً ست بلدات، حٌث جعلوا , وكانت هذه الرحلة تدوم أربعة أٌام 

القرابٌن أو األضحٌات لآللهة ، وبعض الملوك المتوفٌن إلببل، كما أن العدٌد من هذه 

 .المستوطنات والبلدات تمت معرفتها فقط فً هذه الطقوس

، (Utu)إله الشمس : كما أن آلهة إببل كانت تشترك مع اآللهة الربٌسٌة لببلد الرافدٌن ومنهم

 :حٌُث من بٌن أهم اآللهة الربٌسٌة اإلبلوٌة ,  (Adad)وإله العاصفة 

. (هدد)واإلله أّدا, واإلله رسب , واإلله بعل , واإلله دامو , واإلله كورا , اإلله نٌداكول )

، كان ٌدخل الملك والملكة، والتماثٌل القدسٌة، (Binaš)وعند وصول المسافرٌن إلى بٌناش

( Amazau( )أمازو)وكان الكاهن .أو الضرٌح الملكً( بٌت الموتى )(éma -dim)إلى 

 (الملكة، الملك والموظفٌن الكبار)ٌقوم بعرض مشابه ومماثل للعرض الذي قام به أولبك 

 .خبلل رحلتهم

                                                           
1)Lauren , Ristvet , (Travel and the making of north Mesopotamian Polities) , 

university of Pennsylvania scholarly commons , 211, P9 
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( ARET XI 1:55-65 and ARET XI 2:58-68): فالنصان الطقسٌان الكامبلن وهما

ٌزوداننا بحسابات أو أوصاؾ مماثلة تقرٌباً ألعمال الملك والملكة عندما ٌصبلن إلى 

 (.é-ma-dim)الضرٌح الملكً 

58-{mu-Du}/{en}/{wa}/ma-li{k}-t{um}/si-i{n}/é ma-tim…. (1)                

59-ba4-ti/{dKu}-˹ra˺/{wa}/dBa-ra-ma/si-˹in˺/˹é˺{ma-tim}/{wa}/mu-

Du/dKu-ra/wa/dBa-ra-ma/si-in/1 é-duru5ᴷᴵ . 

      60-wa/˹al6˺-˹tuš˺                                                                                      

61-wa/mu-Du/en/si-in/é-duru5ᴷᴵ-sù 

62-ap/ma-lik-tum/si-in/é-duru5ᴷᴵ-sù 

63-ù-lu/ba4-ti/en/wa/ma-lik-tum/1gu4 ABxAš 2udu 1 Kù –sal 1buru4-

MUšEN bar6: Kù/dingir I-bi-NI-li-im/2 udu 1 Kù-sal 1 ba{ru4}-MUšEN 

bar6: Kù dingir/sa-gi-su 2 udu 1Kù-sal 1 buru4-MUšEN 

˹bar6˺:˹Kù˺/dingir Iš11-ru12-ud-Da-mu/En-na-NI ˹nídba˺.                         

64- zi-ga/ti-TúG/en/ wa/ ma-lik-tum/ é- ma/wa/al6-tuš/al6/GIš-ušti{ 

n} / a-mu a-mu-su.                                                                                          

65-wa/en-nun-ak/u4 é / dUtu .                                                                    

66- dUtu-ma/é/ KA.DI/KA.DI/balag-di {bal} ag-˹di˺/balag-di/ša-ti/d 

Tu/sur-ak .                                                                                                        

                                                           
الٌذكر المرجع النص اإلببلبً األصلً هنا وإنما الترجمة البلتٌنٌة للكلمات اإلبلوٌة والترجمة -(1

 .حٌُث قمت بترجمة مفردات هذا النص إلى العربٌة , اإلنكلٌزٌة لها 
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67- wa{du11} -˹ga˺/{nig-mul-mul (AN.AN.AN.AN.)}/{nig-mul}-˹mul˺ 

({AN.AN.}:˹AN˺).                                                                                               

68- wa/nig-mul-mul(AN.AN:AN.AN.)/dTU/d ku-ra gibil/d Ba-ra-ma 

gibil/en gibil/ma-lik-tum gibil.(1 

 :وتؤتً ترجمة هذه المقاطع على النحو اآلتً 

 ....ٌدخل الملك والملكة بٌت الموتى-58

 .إلى بٌت الموتى وٌدخبلن الحجرة , وباراما –ٌؤتً الزوج القدسً كورا 59-

 .وهم ٌبقون هناك60-

 وٌدخل الملك ُحجرته 61-

 وبعد ذلك تدخل الملكة ُحجرتها-62

 وخروفان, ٌقدم ثور عظٌم واحد  (Enna -Il)إل - إنا , وبعد وصول الملك والملكة  63-

 وخروفان, المإله (Ibbini - Li-'m)لٌم - إلى ابٌنً (قناع)وطٌر فضً واحد

-و خروفان وطٌر فضً واحدإلى اشروت.(šagiš)وطٌر فضً واحد إلى شاجٌش

 .المإله (Išrut-damu)دامو

 الملك والملكة ٌؽادران وٌجلسان على عروش آبابهم,(المبلبس)وعندما تظهر األقمشة 64-

 .وٌنتظران حضور إله الشمس65-

                                                           
1
)Lauren , Ristvet , (Travel and the making of north Mesopotamian Polities) , 

university of Pennsylvania scholarly commons , 211, P10                                       
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وعندما ٌصعد إله الشمس ٌتضرع الكهنة بالدعاء، وٌرتل الكهنة أٌضاً الرثاء  -68- 66

، تنٌر أو تضًء إلهة الوالدة كورا الجدٌد، باراما (Nintu)عندما تؽضب إلهة الوالدة نٌنتو 

 .الجدٌدة، الملك الجدٌد، الملكة الجدٌدة

وخبلل هذا المنسك  ٌتحمل الملك والملكة السهر والجلوس فً الضرٌح الملكً ، خبلل 

إلى  (القرابٌن)اللٌل ، ُثم ٌعودا إلى عرشهما فً الٌوم الثانً لتؤدٌة أو إنجاز األضحٌات 

وبعد هذا الشهر فقط ، ٌصعد الملك والملكة إلى العرش ، وعند .اآللهة والملوك المإلّهٌن

. عودتهما إلى إببل، كانا ٌدخبلن المعبد وٌؤكبلن من القرابٌن التً كانت مخصصة للقصر

(ARET XI 2:117(.)
1

) 

كانت ُتجرى مراسم , كذلك وفً كل عام وفً الشهر نفسه الذي حصل فٌه زواج الملك 

)(بنش)تذكارٌة فً بلدة نٌناش 
2

والتً تتضمن مراسم ٌتم فٌها توزٌع مبلبس جدٌدة للملك ,  (

وكانت تظهر أسماء الملوك المتوفٌن فً , والملكة وكذلك وجبات طعام فً الضرٌح الملكً 

األمر الذي نجده بدقة فً قوابم , ( إله)(dingir)الوثابق التً تبدأ دابماً باللقب السومري 

 .ٌُشٌر إلى الملك المإله أو الُمقدس ((dingirكما أنه لٌس هناك شٌك بؤن اللقب ,أوؼارٌت 

حٌث كانت عبادة األسبلؾ الُمتوفٌن سمة ومٌزة شابعة فً دٌانة سورٌة وببلد الرافدٌن 

إضافًة إلى ذلك كانت تعتبر أرواح ,والتً كانت ترتبط مباشرًة بطقوس الزواج الملكً 

ونجد من , هإالء الملوك المتوفٌن المإلهٌن تجلب لئلبلوٌٌن الوقاٌة والحماٌة من األخطار 

كان  (تنتمً لؤلسرة الملكٌة أو للوزٌر)خبلل النصوص أنُه فً حالة وفاة شخصٌة مهمة أي 

ٌتم إٌداع مبلبس للمراسم الجنابزٌة وأٌضاً لبعض األسبلؾ المشهورٌن قبل كل شًء إلى 

 .دامو مباشرًة -خلب واركب-الملوك الذٌن ٌسبقون الملكٌن اؼرٌش

                                                           

(1) Lauren , Ristvet , (Travel and the making of north Mesopotamian Polities) , 
university of Pennsylvania scholarly commons , 211, P10-11 

وبٌؽا Fronzaruliبٌنما ٌستخدم , Binašعلى أنه Nenaš االسم Bonechiو Archiقرأ كبلًمن -(2

ومن المحتمل أن بلدة بنش كانت تضم قبور لثبلثة ملوك , فً المقاالت الرسمٌة المنشورة Nenašصٌؽة 

 , كم إلى الشمال الؽربً من مدٌنة إببل 20و هً تبعد نحو .إبلوٌٌن 
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ٌُعزز مكانتُه ومنزلتُه الممٌزة فً العالم السفلً  , وكان ُحضور الملك للطقوس الجنابزٌة 

 (مراسم التتوٌج)كما أظهرت الطقوس الملكٌة, والُمرحب به من قبل أسبلفه الذٌن سبقوه 

إلى الملوك الموتى بشكل واضح قوة الملك اإلبلوي والسبللة  (النذور واألضاحً)والقرابٌن 

).الحاكمة فً المملكة
1

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (إلى معبد اإلله كورا G مصور ٌبن رحلة زواج الملك والملكة فً إببل من  القصر الملكً )

 

 

 
                                                           

3) Archi,Alfonso,(the Gods of Ebla), in the Nether lands Institute for the near 
east,Leiden University ,the Nether lands Institute in Turkey,Istanbul,Annual 
Report 2010,p9                                                                                                            
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حٌث نجد ضمن الدبرة البٌضوٌة مدٌنة  )مصور ٌبٌن مراكز العبادة الدٌنٌة فً مملكة إببل

ًّ دارٌب وبنش   .    (وهما من المراكز الدٌنٌة الربٌسٌة فً إببل)إببل وبلدت
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: ٍِىن إثال ػِٓ اٌّذفىظبد- رابعاًال 

، أقىٛٔح ٗٙ ٓى٢ٌْ   (TM.74.G.120)ُوى ضْ جُؼػٌٞ ك٢ ج٤ٌٖ٧ق ج٢ٌُِٔ ػ٠ِ ٤َّٖٛٗ

ٝج١ًُ ٣وىّ ٍْوجً ػ٤ٌٓحً أ١ ٖٓ ج٫قىظ ئ٠ُ ج٧هىّ ُٓطس ٝػ٣ٍٖٗ ٌِٓحً ٩ذ٬، ٝج٥نٍ ٛٞ 

 .ٗٙ ئوج١ٌ ٣ٓؿَ ضوى٣ْ أٞحق٢ ٖٓ جُهٍجف ئ٠ُ آُٜس ٓطؼىوز ُٝؼٍٗز ِٓٞى ٓإ٤ُٜٖ ٖٓ ئذ٬

ق٤ع هحّ ج٧ْطحي أُلٞٗٓٞ أ٢ًٌ ذٍ٘ٗ ًٛج جُ٘ٙ ك٢ ِِْٓس )وجٓٞ ، - ًحٕ آنٍْٛ جُِٔي ئًٌد 

ARET VII 150) 150، ٌهْ 7، جُٔؿِى.) 

.ٖٝٓ ن٬ٍ ٣ًٖٛ ج٤َُّٖٛ٘ أٚرف ٌٓٔ٘حً جُطؼٍف ػ٠ِ ضٍض٤د جُِٔٞى ج٣ًُٖ قٌٔٞج ٌِٓٔس ئذ٬
1
 

وجٓٞ -  ٛٞ ج٣ٗحٌ (TM.74.G.120)ق٤ع ج٫ْْ ج٧ٍٝ ك٢ هحتٔس جُِٔٞى جُٔىٌؾس ك٢ جُ٘ٙ 

(Išar-damu).  

 ٌُٖٝ ذؼى يُي (dumu - nita - en)ٝج١ًُ ٣ظٍٜ ٖٓ ق٤ٖ ٥نٍ ك٢ جُ٘ٛٞ٘ ًاذٖ ُِِٔي 

وجٓٞ ًحٕ جْْ جُِٔي ج١ًُ ك٢ -  وجتٔحً أ١ جُِٔي ، ٖٝٓ جُٔلطٍٜ ذإٔ ج٣ٗحٌ (en)ٛٞ ٣ُىػ٠ 

ػٜىٙ ضٔص ًطحذس ًٛج جُ٘ٙ جُٔى٢ٌْ، كوى ذىأ جٌُحضد ذحْْ جُِٔي جُكحًْ ٖٝٓ غْ ذأْٔحء 

 وجٓٞ ذح٫ْْ ، –أ٬ْكٚ ٖٓ جُِٔٞى جُٓحذو٤ٖ ق٤ع ٗحوٌجً ٓح  ضأض٢ جُ٘ٛٞ٘ ػ٠ِ يًٍ ج٣ٗحٌ 

ك٢  (ئذٖ جُِٔي)، ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ أٗٚ ٣ُىػ٠ ذـ (en)ئ٫ أٗٚ ؿحُرحً ٣ظٍٜ ذٌَٗ ٝجٞف ًِٔي 

وجٓٞ، ٣ٝٓط٘طؽ ٖٓ يُي أٗٚ - ٓؿٔٞػس ه٤ِِس ٖٓ جُ٘ٛٞ٘ ٝجُط٢ ضؼٞو ئ٠ُ ػٜى ٝجُىٙ جًٌد 

 .ٓحَجٍ أ٤ٍٓجً ك٢ يُي جُٞهص

وجٓٞ ًحٕ جُِٔي ج٫ن٤ٍ ٩ذ٬ ك٢ ػٍٛ ج٤ٌٖ٫ق ج٢ٌُِٔ - ًٝٛج ٣وٞو ئ٠ُ ج٫ػطوحو ذإٔ ج٣ٗحٌ 

ًٝٛج ٓح أًىَّضٚ جُىٌجْحش جُكى٣ػس جُط٢ ؾٍش ق٤ع ضٟٖٔ ٗٙ ج٤ُٓ٘ؽ ج١ٍُٜٗ 

(TM.75.G.2417)  هحتٔس ٤ْىجش جُوٍٛ جُِٞجض٢ أنًٕ ٌٓحٗحًك٢ جُطوِٞ جُط٢ ؾٍش

ًًٌٓٞزً (Kišadu)وجٓٞ ًٝحٗص ٍٓٞؼس جُِٔي جُٔهِٛس ٤ًٗحوٝ-ذٔ٘حْرس َٝجؼ جُِٔي ج٣ٗحٌ

-ga)ًٝٓ٘ إٔ ٝٚلص ًٍٔٞؼس ُِِٔي ك٢ جؿِد جُ٘ٛٞ٘ , ga-du8 Išar-damu)),ذ٤ْٜ٘

du8 en )  أٚرف ٝجٞكحً ذإٔ ُود(en)ٌجُِٔي ج٫ن٩ٍ٤ذ٬ ,وجٓٞ-أ١ جٌُِٜٔٞ ٤ٗ٣ٍ ئ٠ُ ج٣ٗح

 (2).ٝج١ًُ ك٢ ػٜىٙ ضٔص ًطحذس جُوْٓ ج٧ػظْ ٖٓ جُ٘ٛٞ٘ ج٩وج٣ٌس 

                                                           
 .214مرجع سابق ، ص: قابلو ، جباغ وسمٌر ، عماد  (1

2)Biga,M,G,(the reconstruction of relative chronology,for the Ebla texts),in 
theOreintalia Vol,72,FASC,4,2003,p358                                                                
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ٖٝٓ ن٬ٍ ٗٛٞ٘ ج٤ٌٖ٧ق ٣ٌٖٔ ػ٠ِ ج٧هَ ػَٔ هحتٔس ٓٞغٞهس ٧قى ػٍٗز ِٓي ٖٓ 

 :ِٓٞى ئذ٬ ج٧ن٣ٍ٤ٖ ْٝٛ 

ِٓي ، -وجٓٞ ، ج٣ٗحٌ- وجٓٞ ، ًٕٞ - نِد ، جوٝخ - وجٓٞ، جؾ٣ٍٕ - وجٓٞ ، جًٌد - ج٣ٗحٌ  ]

[)- ٤ُْ–جذٌٞ ,٤ُْ -أؾٌٞ, وجٓٞ-جذ٢,وجٓٞ-ذحؾح,وجٓٞ-ج٣٘حٌ
1

) 

-ًٕٞ)ًٝحٕ أٍٝ ٛإ٫ء جُِٔٞى ج٣ًُٖ يًٍٝج ك٢ جُ٘ٛٞ٘ جُط٢ ضْ جُطؼٍف ػ٤ِٜح ٛٞ جُِٔي 

ٝيُي ك٢ ضو٣ٍ٣ٍٖ ئوج٤٣ٌٖ ٣طؼِوحٕ ذؼٜىٙ أٝذرؼٝ ٠وِٞ جُىكٖ ,(وجٓٞ

(TM.77.G23+80.G.207.TM.75.G.2286) ,وجٓٞكٜٞ ٓؿٍٜٞ ُْ -ٝأٓح جُِٔي أوٝخ

).٣ًًٍ ك٢ جُ٘ٛٞ٘ ٍُٝذٔح ُْ ٣كٌْ ئ٫ ُلطٍز ه٤ٍٛز
2

) 

ٝٛٞ ػرحٌز ػٖ ٗٙ ٓى٢ٌْ ػ٠ِ  (TM.74.G.120)ٝذحُؼٞوز ئ٠ُ جُ٘ٙ جُٜحّ

ٖٝٓ غْ ػٍٗز أْٔحء ,٣ًًٍ هحتٔس ضرىأذاْْ ٓى٣٘س ئذ٬ ٣ٝطرغ يُي نٔٓسػٍٗ جْْ ػِْ,ج٫ؿِد

-وجٓٞ ج١ًُ ٢ِ٣ جًٌد-ض٘ط٢ٜ ذحْْ جُِٔي ج٣ٗحٌ (ARET VII 150)ٌٓ٘ٗٞز ك٢ جُِِٓٓس

 .وجٓٞك٢ جُكٌْ ٣ٝهِلٚ

ًًُي ٣ٍو ك٢ جُطٍج٤ْٗ جُهحٚس ذط٤ٛ٘د جُُٝؾ٤ٖ ج٤٤ٌُِٖٔ أْٔحء ٫ٌذؼس أٖهح٘ ٓوى٤ْٖ ٖٓ 

 (وجٓٞ-جٍٖٝو,٤ُْ-جذ٢٘,ْٞ-ْحؾ٢,ٓحٗح-إٓ):أَٚ نٔٓس ػٍٗ جْٔحً ْٝٛ

(EN-ma-na,Sa-gi-su,I-bi-ni-li-im,Ish(11)-ru(12)-ud-da-mu\A"") 

٣ٌٖٝٔ إٔ ٗٓط٘ؽ إٔ ج٫ْٔحء جُٓص ٝجُؼ٣ٍٖٗ ك٢ ًٛج جُ٘ٙ ضٌَٗ أْٔحء ج٬ُُٓس ج٫ذ٬ت٤س 

 (3).ّ.جُط٢ ٣ٌٖٔ إٔ ضٌٕٞ هى قٌٔص هرَ جُوٍٕ جُٓحذغ ٝجُؼ٣ٍٖٗ م

ًٝٔح ٌج٣٘ح ْحذوحً ٗؿى إٔ ج٤ٌٖ٧ق ج٢ٌُِٔ ٣ٞغن ضو٣ٍرحً كطٍز جُه٤ٖٓٔ ػحٓحً ج٫ن٤ٍز ٖٓ ق٤حز 

 ق٤ع ض٘طرن ًٛٙ جُلطٍز ػ٠ِ قٌْ آنٍ غ٬غس ,(ّ. م2350)ٌِٓٔس ئذ٬ هرَ ضى٤ٍٓٛح ٗكٞ ػحّ 

 :ِٓٞى ضْ يًٍْٛ ك٢ ج٤َُّٖٛ٘ ج٣ًًٌُٖٞٔ آٗلحً ، ْٝٛ 

  .[وجٓٞ - وجٓٞ ، ٝج٣ٗحٌ  - نِد ، جًٌد - جؾ٣ٍٕ ]

                                                           

1) Biga , M.G., (the reconstruction of arelative chronology , for the Ebla             
texts).p348 

2)- Archi, Alfonso,( the king –list from Ebla )in Historiography in the cuneiform 
world Assyriologique international Harvard university Bethesda.Maryland.2000 

p2                                                                                                                  
 جامعة ,مجلة دراسات تارٌخٌة,مصادر ونتابج الدراسة حول إببل ,فٌصل ,عبد هللا - (3)

 63-62ص,م2001 ,76+75العددان ,        دمشق
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ْٝٛ جُِٔٞى ج٣ًُٖ ضظٍٜ أْٔحؤْٛ أق٤حٗحً ك٢ جُ٘ٛٞ٘ ج٩وج٣ٌس ك٢ ئذ٬ ٌُٖٝ ؿحُرحً ٣ًًٍ ِٓي 

 أ١ ِٓي ٖٓ وٕٝ يًٍ جْٔٚ، ق٤ع ضٔص (EN)ئذ٬ ك٢ ضِي جُ٘ٛٞ٘ كو١ ذِورٚ ج١ٍُٓٞٓ 

 :ج٩ٖحٌز ؿحُرحً ئ٠ُ ج٤ٌُِٖٔ 

 ، ًُُٝي (en)وجٓٞ ذٌَٗ ٝجٞف ك٢ ذؼٝ جُ٘ٛٞ٘ ذحُِود - نِد ، ٝجًٌد - جؾ٣ٍٕ 

 .ًحٕ ٖٓ جُٛؼد ٓؼٍكس جُِٔي جًًٌُٔٞ ذحُ٘ٙ 

ضْ ضأ٣ٌهٜح  ((mu-du (ج٧ػط٤حش)ٝٛ٘حى ػىو ه٤َِ ٖٓ جُ٘ٛٞ٘ جُٔطؼِوس ذحُط٤ِٓٔحش 

ٝذ٘حًء ػ٠ِ يُي ٣ٌٖٔ ج٫ْط٘طحؼ ذإٔ جُِٔي  ( أ١ ْ٘س(muٓطرٞع خ  (12ذؼىوأهٛحٙ ٛٞ)

 .نِد ٌذٔح هى ٣ٌٕٞ قٌْ ئذ٬ جغ٘ط٢ ػٍٗز ْ٘س ػ٠ِ ج٫هَ-جؾ٣ٍٕ

 وجٓٞ ذٍَش ئذ٬ ًوٞز ئه٤ٔ٤ِس كوى ضطٌٞش جُؼ٬هحش ج٤ُٓح٤ْس –ٝأغ٘حء كطٍز قٌْ جُِٔي جًٌد 

٩ٗح )وجٓٞ ٓؼحٍٚجً - ٓغ جُىٍٝ ٝجُٔٔحُي جُٔؿحٌٝز ٝذٌَٗ نح٘ ٓغ ٓح١ٌ ق٤ع ًحٕ جًٌد 

ِٓي ٓح١ٌ ، كوى ٖٜى ًٛج جُؼٍٛ ئػحوز جُطٞجَٕ ذ٤ٖ ئذ٬ ٝٓح١ٌ ٝج١ًُ جٗط٠ٜ  (وجؾحٕ- 

 .ذحٌٗٓحٌ ٓح١ٌ 

ًٔح جٗؼٌٓص ًٛٙ جُططٌٞجش ج٤ُٓح٤ْس ئ٣ؿحذحً ػ٠ِ ج٫ضٓحع ج٫هطٛحو١ ج١ًُ ٖٜىضٚ ئذ٬ ن٬ٍ 

جُٜرحش )وجٓٞ ٝجُط٢ ضٞغوٚ جُٞغحتن جُٔطؼِوس ذحُط٤ِٓٔحش - قٌْ جُِٔي ج٣ٗحٌ 

 .)(mu - Du)جُٔىػٞز ٓٞوٝ(ٝج٫ػط٤حش
1

) 

ًحٗص هى  (ضَ ن٣ٍٞز )ًٔح إٔ جُٔؼحٛىز جُط٢ كٍٞص ك٤ٜح ئذ٬ ٠ٍٖٜٝح ػ٠ِ ٓى٣٘س أذحٌْحٍ

وجٓٞ ٣ٍَٝٝٙ -أٝ ئ٠ُ جُٓ٘ٞجش ج٠ُٝ٫ ُؼٜى جُِٔي ئًٌد,نِد-ٗٓرص ئ٠ُ َٖٓ جُِٔي ئؾ٣ٍٕ

 ,ئ٠ُ وجتٍز جُ٘لٞي ج٫ذ٣ِٞس  (ج٤ُٔ٘حء جُٜحّ ػ٠ِ جُلٍجش )ج١ًُ أػحو ٓى٣٘س ج٣ٔحٌ’أًٌّٝٞ أ٣ٟحً 

ػ٠ِ جُر٤ِم كٌحٗص ضكص ٤ْطٍز ٓح١ٌ، ًًُي  (ضَ جُر٤ؼس)ٝأَٓح ذحُ٘ٓرس ئ٠ُ ٓى٣٘س ضٞضٍٞ 

ُٝػ٬غ٤ٖ ْ٘س ضو٣ٍرحً . جُكىٝو ذ٤ٖ ئذ٬ ٝوٝجتٍ جُ٘لٞي ُٔح١ٌ ًحٗص ضىٌٝ ذ٤ٖ ج٣ٔحٌ ٝضٞضٍٞ

 .ضرحوُص جُىُٝطحٕ أ١ ئذ٬ ٝٓح١ٌ جٍَُْ ٝ جُٜىج٣ح ج٤ٍُْٔس ػ٠ِ ٗكٞ ٓطٓح١ٝ أٝ ٓٔحغَ

 (ْحؾ٢)وجؾحٕ ًحٕ ٣وٞو جُٞكٞو ج٧ًػٍ أ٤ٔٛس ٖٓ ٓح١ٌ ج٤ًَُٞ - ٝأغ٘حء كطٍز قٌْ جُِٔي ئَّٗح

(Sagi)  ٝج١ًُ ًحٕ ٝجقىجً ٖٓ جُٔرؼٞغ٤ٖ ج٣ًُٖ ْحكٍٝج ذٌَٗ ًر٤ٍ ئ٠ُ ئذ٬ ن٬ٍ جُٔلحٝٞحش

ذ٤ٜ٘ٔح ػ٠ِ ٓ٘ح٠ن جُ٘لٞي ٝج٤ُٓطٍز ٬ٌُ ٖٓ ئذ٬ ٝٓح١ٌ ٝيُي ن٬ٍ ض٢ُٞ جذ٣ٍّٞ ُٝٝىٙ ئذ٢ 

ٝك٢ ذؼٝ ج٧ق٤حٕ ًحٕ ج٤ًَُٞ ْحؾ٢ ٣ٌُٝ .٤ٌ٣ٍَ ٓ٘ٛد جَُٞجٌز ك٢ ج٩وجٌز ج٩ذ٣ِٞس - 

                                                           

1) Archi.Alfonso,(chronologie relative des archives dÉbla) , in the Amurr 1,ERC , 
Paris , 1996 , P27. 
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ج١ًُ  (Téš - na) (ضِٗ٘ح)ٝئ٠ُ ؾحٗد ْحؾ٢ ًحٕ ٛ٘حى ٬ًً ٖٓ , ئذ٬ أًػٍ ٖٓ ٍٓز ًَ ْ٘س 

(.)Warutum) (ٝجٌٝضّٞ)وجؾحٕ ذح٩ٞحكس ئ٠ُ - ًحٕ ٤ٗٗطحً ن٬ٍ ػٜى ئَّٗح 
1

) 

ٝأٓح ج٫ضٛح٫ش ذ٤ٖ ئذ٬ ٝٓح١ٌ كوى أٚركص ٓطٌٌٍز ٝيُي ك٢ جُٓ٘ٞجش ج٠ُٝ٧ ُؼٜى١َّ 

 .ج٣ٗحٌ ِٓي ٓح١ٌ - وجٓٞ ِٓي ئذ٬ ٝئًٕٞ - ج٤َّ٤ٌُِٖٔ ج٣ٗحٌ 

ق٤ع ؾحء ٌِٓحٕ ؾى٣ىجٕ ٓإنٍجً ئ٠ُ جُؼٍٔ ك٢ ئذ٬ ٝٓح١ٌ ، ٝهى أٚركص َػحٓس ٓح١ٌ 

ٞؼ٤لس ًٔح أُٗٚ ُْ ضٌٖ ٛ٘حى ٓى٣٘س هحوٌز ػ٠ِ ضٞؾ٤ٚ أٝ ػَٔ ٤ْحْس ٛؿ٤ٓٞس  ك٢ ضِي جُلطٍز 

كٌحٕ ٖٓ جُطر٤ؼ٢ جُكحؾس ُطأ٤ًى ٝ ئهٍجٌ ج٬ُّٓ ذ٤ٖ جُىُٝط٤ٖ كوى أوٟ ٓٔػِٞ ٓح١ٌ ٍٓجْْ 

٩ُٚ جٍُت٢ٓ٤ ٩ذ٬، ًًُي ٛ٘حى أ٣ٟحً ٍٓجْْ ٓٗحذٚ ٝٓٔحغِس )ك٢ ٓؼرى ًٌٞج  (جُطكحُق)جُوْٓ 

 .(ًحٗص ْٞف ضؿٍٟ ك٢ ٓح١ٌ

ًُطرص ػ٤ِٚ جُٔؼحٛىز جُٔٞوػس ك٢ ٓؼرى جُٔى٣٘س جُٜىج٣ح ج١ًُ ؾحء ذٜح  ق٤ع ٤ٗ٣ٍ جُِٞـ ج١ًُ 

).جُٞكى ٖٓ ٓح١ٌ 
2

((TM.75.G.2464 (Ibr.3a) obv .II16, III 22))( . 

وجٓٞ قٌْ ئذ٬ - ٝهى ذ٤٘ص جُىٌجْحش جُط٢ أؾ٣ٍص ػ٠ِ جُ٘ٛٞ٘ ج٫هطٛحو٣س إٔ جُِٔي جًٌد 

ًّٝٞ، ٝأٚرف ئذ٣ٍّٞ ٣ٍَٝٙ  ٌَّ ُٔىز ْرغ ْ٘ٞجش ًحٕ ٣ٍَٝٙ ك٢ جُٓ٘ٞجش ج٧ٌذغ ج٠ُٝ٧ ٜٓ٘ح أ

 .ُِٓ٘ٞجش جُػ٬غس جُٔطرو٤س 

ح جُِٔي ج٧ن٤ٍ ج٣ٗحٌ  َّٓ وجٓٞ كوى قٌْ ئذ٬ ُٔىز ٝجقىٝغ٬غ٤ٖ ػحٓحً ًحٕ ئذ٣ٍّٞ ك٤ٜح ٣ٍَٝجً - ٝأ

٤ٌ٣ٍَ ٤ٌُٕٞ ٣ٍَٝجً ُٔىز ْرؼس ػٍٗ ػحٓحً أنٍٟ - ُٔىز أٌذؼس ػٍٗ ػحٓحً غْ ض٬ٙ جذ٘ٚ ئذ٢ 

).جٗطٜص ذىٓحٌ ئذ٬
3

) 

 :ًٝٛج ؾىٍٝ ٣ر٤َّٖ ِٓٞى ئذ٬ ن٬ٍ كطٍز جُٔكلٞظحش ٌَٝٝجتْٜ ج٣ًُٖ ًحٗٞج ك٢ نىٓطْٜ

 ِٓٞى ئذ٬ جٌَُٞجء

 Igrišḫalab -1نِد - جؾ٣ٍٕ  Darmi, Tirوج٤ٌٓح، ض٤ٍ 

 ًّٞٝ ٌَّ  Irkab - Damu -2وجٓٞ - جًٌد  Arrukumأ

 Išar - Damu -3وجٓٞ - ج٣ٗحٌ  ٤ٌ٣َIbrium,Ibbi - zikirٍ - جذ٣ٍّٞ ، جذ٢ 

 

 

                                                           
2)Archi,Alfonso,Avictory over Mari and the fall of Ebla,p9                                      

Archi, Alfonso , Avictory over Mari and the fall of Ebla , p10 (1 
 215 - 214مرجع سابق ، ص : قابلو ، سمٌر(2
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 :الوزراء : خامساًال 

 :منصب الوزٌر ومكانته ودوره فً اإلدارة اإلبلوٌة - 1

ٌرد ذكر الوزٌر فً النصوص اإلبلوٌة دابماً باالسم، ولم ٌشر إلٌه مرًة باللقب ، وهذا ٌمكن 

أن ٌوحً بؤن منصب الوزٌر كان من أصل محلً، ولٌس مستورداً من نموذج ببلد الرافدٌن 

ٌّن   (خلب- اؼرٌش )وكانت هذه الشخصٌة قد تطورت تدرٌجٌاً خبلل عصرّي الملك

 .(دامو- اركب )و

وكانت مكانة وموقع المسإول ضمن اإلدارة تستنتج عموماً من خبلل نوعٌة وكمٌة السلع 

 .والهداٌا التً كان ٌستلمها 

حٌث كانت تشكل حصة الوزراء من هذه السلع والهداٌا الجزء االكبر منها من بٌن حصص 

المسإولٌن فً اإلدارة ، فمن خبلل النصوص ٌتبٌن بؤنه فً إببل كانت توزع الهداٌا فً 

فهً  (وموتهنَّ , ووالدتهنّ , االنتصار فً المعارك، وزواج النساء)المناسبات الربٌسٌة أي 

).مناسبات خاصة تخص أفراد محددٌن وأحٌاناً أفراداً من أُسرهم
1

) 

ولهذا السبب هو ,وكانت مسإولٌات الوزٌر قد وضعته فً المركز الثانً مباشرًة بعد الملك

والذٌن ُمنحوا ,ٌؤتً بالمرتبة الثالثة من حٌث التسلسل الهرمً للرتب سوًٌةمع أبنابه وإخوته

 . (كؤقرباء للوزٌر)مواقع ومناصب ضمن االدارة 

وتكمن أهمٌة منصب الوزٌر فً سٌطرته على اإلدارة اإلبلوٌة والتً لعبت دوراً كبٌراً فً 

تنظٌم االقتصاد لهذه المملكة القوٌة ، وقٌادته للجٌش أثناء الحروب كما اشارت إلٌه 

بقٌادة  (زٌكٌر- إبً )وزٌره  (دامو- اٌشار )النصوص اإلبلوٌة عندما كلَّؾ الملك اإلبلوي 

الجٌش إلخضاع مدٌنة ماري ، والذي استطاع تحقٌق انتصار كبٌر على ماري وكان هذا 

).منصبه (زٌكٌر- إبً )فً السنة الثالثة عشرمن تولً 
2

) 

 

                                                           

1) Archi , Alfonso , (Rank at the court of Ebla): in: your praise is sweet 
Amemorial volume for Jeremy Black from students,colleagues and friends , 
London 2010 , P1-7 

 219مرجع سابق ، ص: قابلو ، سمٌر   (2
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 :الوزراء الذٌن شغلوا هذا المركز من خالل المحفوظات الملكٌة - 2

من قبل  ,(Ibbi - zikir)زٌكٌر - ، وإبً (Ibrium)، وإبرٌوم (Arrukum)كوم ولقد ُعدَّ أرَّ 

الباحثٌن ولفترة طوٌلة  كآخر ثبلثة ملوك حكموا إببل وذلك اعتماداً على ذكرهم المتكرر فً 

 .(EN)النصوص اإلبلوٌة على الرؼم من أٌاً منهم لم ٌحمل لقب ملك 

ؼٌر أن الدراسات الحدٌثة أثبتت أن هإالء الثبلثة لم ٌكونوا ملوكاً وإنما كانت لهم مكانة 

وعلى التوالً آلخر  ((وزراء))عالٌة فً اإلدارة وبالتالً ٌمكن أن نستنتج بؤنهم كانوا 

ٌَّن فً إببل وهما   :ملكٌ

 (1).(دامو - اٌشار  )و (دامو - اركب )

فالدلٌل الذي ٌثبت بؤن هإالء الوزراء لم ٌكونوا ملوكاً اختبلؾ قوابم أسماء أبناء وبنات 

ونساء ملك إببل التً تدرج ؼالباً فً حسابات النسٌج والمعادن عن قوابم أسماء أبناء وبنات 

 .زٌكٌر- ونساء إبرٌوم أو إبً 

 والتً تمثل وثابق إدارٌة (mu- Du)وقد احتوى أرشٌؾ إببل على العدٌد من نصوص 

، وكان العدٌد من هذه النصوص (إلخ.... الفضة ، الذهب ، نسٌج )تسجل تسلٌم سلع مختلفة 

لمت إلى إبرٌوم وإبً   (2.)زٌكٌر- تبدأ بقوابم لكمٌات كبٌرة من السلع كانت قد سُّ

وكوم -    :(Arrukum)الوزٌر  رَّ

وكوم عندها ٌشؽل منصب  (خلب- اؼرٌش )خبلل السنوات األخٌرة لحكم الملك  ، كان أرَّ

(lugal) (اللوجال)(
3

-SEb4.137) فً سلسلة TM.75.G.1299)()حٌث ٌذكر النص   (

39:T.3)وفاة ملك ماري نٌزي(Diš muúš-úšNi-zi rev.iv 3-4:in ud: ) 

وتذكر هذه الوثٌقة أٌضاً أروكوم الذي كان من بٌن Ni-zi))أي فً السنة التً توفً فٌها ))

الشخصٌات التً أُرسلت من قبل إببل لتسلٌم الجزٌة المفروضة علٌها إلى ملك ماري الجدٌد 

                                                           
 214مرجع السابق ، ص ال( 1

2) Biga , M.G. , (the reconstruction of arelative chronology for the Ebla texts) , 
p347 

 وهو منصب هام فً اإلدارة اإلبلوٌة ٌؤتً بعد منصب الوزٌر مباشرةً -(3
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وكوم وزٌراً  (دامو - اركب )، وعندما اعتلى العرش  obv.iii 3 ) )داجان -إنا أصبح أرَّ

).له
1

) 

: هىلضَُ  (صٍَٕ)وهٕبن فٍ ٔض 

(ARET XII) + 1823TM. 75. G.) جؿ٣ٍٕ)، ٗٓط٘طؽ ٖٓ ن٬ُٚ إٔ جُِٔي ج٫ذ١ِٞ -

هى ضٞك٢ ٝؾٍش ٍٓجْْ ٖٝؼحتٍ وك٘ٚ ٝض٣ٌٍٔٚ، ٝهى أٍٖف ج٣ٍَُٞ  (Igriš- ḫalab )(نِد

-Irkab)وجٓٞ-ئًٌدػ٠ِ ٍٓجْْ ٠ٝوِٞ ض٤ٛ٘د جُِٔي جُؿى٣ى  (Arrukum)آًٌّٝٞ 

Damu) ٖٝج١ًُ ٣ًًٍ ذح٫ْْ، ٠روحً ُِٞغ٤وط٤(ARET XII 150 +)TM.74.G.120)(.
2

) 

وكوم على تجدٌد وتطوٌر وتحسٌن اإلدارة حٌث أحدث صنفٌن جدٌدٌن  وقد عمل الوزٌر أرَّ

 :من الوثابق

 الحسابات الشهرٌة لتوزٌع النسٌج (MAT) 

 الحسابات السنوٌة لتوزٌع األشٌاء المعدنٌة الثمٌنة (AAM) ًوكوم ؼالبا ، حٌث ٌتم ذكر أرَّ

 .فً هذه الوثابق 

وذلك طبقاأًلربعة , واحتفظ أّرَوكوم بمنصب الوزٌر لربما لفترة أربع سنوات وبضعة أشهر 

، أو نحوستٌن من الحسابات الشهرٌة التً تتعلق (AAM)حسابات سنوٌة لتوزٌع المعادن 

  .(MAT)بتوزٌع النسٌج 

وكوم قبل عدة أشهر من وفاة سٌده الملك  وكانت الهداٌا من ,  (دامو- اركب )وقد توفً أرَّ

 .القصر الملكً لجنازته مبلبمة ومناسبة النجازاته ومسٌرة حٌاته

 :(ARET9,47 obv: ix13-x3)حٌث ٌذكر النص فً سلسلة

(1 túg gún 1gu-zi-TúG 2 zara6-TúG 2 íb-III-sa6-gùn 1dib GΆxLΆ 1ma-na 

kù-gi 1 íb-lá GΆxLΆ  1 ma-na kù-gi 1 gír mar-tu kù-gi Ar-ru12-gúm 

EXPAP) 

منح القصر الملكً بضعة مبلبس متعددة األنواع  ،و لوحة ذهبٌة ،  )):وٌترجم كماٌلً

 (.(وحزام وخنجر ٌزنان حوالً كٌلو ؼرام من الذهب فً مراسم جنازة الوزٌر آروكوم

                                                           

4) Archi , Alfonso , AVictory over Mari and the fall of Ebla , Journal of cuneiform 
studies 55 , 2003 , P3-4 

 

 64-63ص, ,مرجع سابق , فٌصل ,عبدهللا-(1
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 :(Ibrium)الوزٌر إبرٌوم - ب

 دارمٌا (lugal.lugal)ٌظهر إبرٌوم فً بعض النصوص المإرخة والتً تعود إلى عصري

ؼٌر أنه لم ٌكن ٌتمتع بمكانة ,وتٌر الموظفٌن األكثر شهرة وأهمٌة فً اإلدارة اإلبلوٌة،

وكوم - حٌث اختار الملك اركب .ممٌزة فً إدارة القصر فً ذلك الوقت  دامو إبرٌوم لٌخلفؤرَّ

حٌث واصل إبرٌوم المهمة فً تقوٌة ,فً منصب الوزارة وذلك قبل بضعة أشهر من وفاته

 .وتنشٌط المملكة فً االتجاه الذي بدأته فً وقت سابق

وكوم وإبرٌوم)ومما تجدر إلٌه االشارة أنَّ الوزٌران  لم تكن تجمع بٌنهما صلة قرابة فً  (أرَّ

 .أٌة حال من االحوال 

دامو وجد إبرٌوم نفسه الحاكم الفعلً إلببل، وكانت - وبعد اشهر قلٌلة من وفاة الملك اركب 

-  التً تذكرها النصوص على أنها الزوجة المفضلة الركب (Dusigu)إلى جانبه دوسٌجو 

 الذي خلؾ والده وهو صؽٌر (Išar - Damu)دامو - دامو وهً أٌضاً والدة الملك اٌشار 

).(أي قبل بلوؼه)السن 
1

) 

وهذا ٌمكن أن نستنتجه فً الحقٌقة بؤنه تزوج بعد أربعة عشر سنة لتولٌه العرش بعد )

 .(والده، على الرؼم من ذكره فً نصوص ٌظهر فٌها أباً ألطفال من زوجات ثانوٌات

 على القصر إلى أن توفٌت، (Dusigu)وتظهر العدٌد من الوثابق كٌؾ سٌطرت دوسٌجو 

 .(الملكة)دامو أي - فقد تمٌزت بمكانة ومنزلة عالٌة حتى أكثر من زوجة الملك اٌشار 

هً التً  (ووصاٌة والدته دوسٌجو علٌه)دامو - ولذلك نجد أن صؽر سن الملك اٌشار 

كما تسجل النصوص االدارٌة إسمه فٌمرات , مكنت الوزٌر ابرٌوممن تدعٌم وتعزٌز موقعه

 .(فهو الوزٌر الذي ٌقود الجٌش فً المعارك سنة بعد أخرى)عدٌدة 

 عندما (Ibbi - zikir)زٌكٌر - وهذا االمتٌازأو المنصب كان ابرٌوم قد أورثُه إلى ابنه إبً 

والوزٌر ابرٌوم  (دوسٌجو)دامو-وتذكر النصوص كبلً من والدة الملك اٌشار, خلفه كوزٌر

والتً جرت بمناسبة زواج  (ARET XI  2)اللذان ٌظهران فً الطقوس الهامة فً سلسلة 

دامووعلى الرؼم من أن الوزٌر ابرٌوم ٌذكر فً هذا -دامو من الملكة تابور-الملك اٌشار

إال أنه ٌمكن أن ٌإرخ بدقة حٌث أنه ٌتطابق مع النص ,الطقس باسمه فقط

((TM.75.G.1730 كمٌات من  ) وهو نص طوٌل ٌسجل تسلٌمات المعادن السنوٌة الثمٌنة

والتً جرى استخدامها فً هذا الطقس حٌث ٌذكر النص (2()الجواهر و الفضة والذهب 

                                                           
1)Archi,Alfonso,(Rank at the court of Ebla),p8                                                                
2) Vigano,Lorenzo,( Ritul at Ebla),in Journal of near eastern studies,Vol.54,No.3, 

Jul,1995,p215                                                                                                                  
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اوالًبعض الجواهر للملك والملكة ومن ثم هداٌا ثمٌنة لجمٌع المشاركٌن فً مراسم طقوس 

دامو  الحدث الذي حصل فً السنة الرابعة عشر لتكلٌؾ الوزٌر -زواج الملك اٌشار

ومن بٌن المشاركٌن أعضاء من أسرة الوزٌرابرٌوم الذٌن تقلدوا مناصب هامة  )).ابرٌوم

-وشقٌق اٌشار,وهناك خمسةأبناء من الملك السابق,زٌكٌرابن ابرٌوم-ضمن االدارة مثل ابً

وأخٌراًمجموعة تتضمن نساء الملك ونساء ,شخص من مدٌنة أروجادو,دامومن والدته

أربع نساء ,والدة ابرٌوم,إثنتٌن من بنات الملك,ثمانٌة من نساء الملك:الوزٌر ابرٌوم

ومما الشك فٌه (1)((. rev.xii 8-xiv 26)وكٌشادو مرضعة الملك,شقٌقة والدة الملك,البرٌوم

أنه مع ابرٌوم كان هناك عملٌة إصبلح وتجدٌد لئلدارة والذي توافق مع حركة تؽٌٌر 

 -mu)و كانت وثابق تسلٌم البضابع  والسلع للقصر(Lugal)وتحدٌث كبٌرة لموظفً 

du) والتً تخص كبلً من التسلٌمات السنوٌة والسلع الموزعة بالمناسبات الخاصة معقدة من

حٌث التركٌب فً عهد الوزٌر آروكوم ولكن ومنذ عصر ابرٌوم أصبحت هذه الوثابق تتخذ 

 :شكبلً محدداً ٌتؤلؾ من أربعة مقاطع أو أقسام ربٌسٌةهً 

 :للسلع والبضابع الُمسلمة من قبل الوزٌرالمقطع األول مخصص - 

ri-um/I-bi-zi-kir)-bmu-Du I) كػ 100 بشكل عام اكثر من للقصر حٌث بلؽت الكمٌة 

 1000، وأكثر من (كػ ذهب5- 1,5)، ومن ( كػ329مع ارتفاع لتصل على )من الفضة 

 .قطعة قماش

المجموعة التً ال ٌنتمً  )(mu- Du- lugal- Lugal)المقطع الثانً مشكل من نصوص - 

،  وهو مخصص للسلع والبضابع المختلفة الُمسلمة من قبل هإالء الموظفٌن  (إلٌها ابرٌوم

حٌث نجد أن الفرق الناتج بٌن كمٌات السلع الُمسلمة من قبل الوزٌر ,للقصر  (اللوجال )

كان كبٌر جداً حٌث أنه (Lugal- Lugal)ابرٌوم، وجمٌع كمٌات السلع الُمسلمة من قبل 

 . ستة وحتى عشرة أضعاؾ منٌتراوح 

أما المقطع الثالث فهو ٌسجل التقدٌمات أو الهبات من قبل الدول والمدن التً كانت تحت - 

 .سٌطرة إببل 

 .وفً المقطع الرابع مجامٌع للسلع المودعة

 :ٌعطً على سبٌل المثال,  (TM.75.G.1297)فالنص 

 

                                                           
1)Archi,Alfonso,(Rank at the court of Ebla),p8-9                                                         
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)مٌنة (636): تسلٌمات الوزٌر ابرٌوم للقصر وهً-1
1

مٌنة من  (10.12)و,من الفضة  (

-túg)قطعة من المبلبس (2.840)و,  (a-gar5-gar5)مٌنة من النحاس (820)و, الذهب 

túg)  ,من األلبسة الخاصة بالنساء  (2.506)و(íb-túg.) 

 .مٌنة من الفضة  (62.50: )للقصر وهً (Lugal.Lugal)تسلٌمات موظفو -2

, مٌنة من الفضة  (15.53: )وهً (nig-ki-za en)التسلٌمات التً تخص الملك -3

 .مٌنة من الذهب (6.47)و

( 2.999)و, مٌنة من الذهب  (17)و , مٌنة من الفضة  (714.43): المجامٌع هً - 4

.)من األلبسة الخاصة بالنساء (2.700)و , قطعة من المبلبس 
2

) 

كما تذكر النصوص أفراد من عابلة الوزٌر كانوا احتفظوا بمواقع ممٌزة ضمن اإلدارة، 

 .كذلك أُدرجت نساء الوزٌر سوًٌة مع نساء عابلة الملك

 :(Ibbi - zikir)زٌكٌر - الوزٌر إبً - ج

زٌكٌر كورٌث له فً منصب - نجح الوزٌر ابرٌوم بهٌبته وسمعته فً تسمٌة ابنه ابً  

 .دامو - الوزراة فً عهد الملك اٌشار  

زٌكٌر، والنصوص األربعة عشر الخاصة به تمثل ارتفاعاً - خلؾ الوزٌر ابرٌوم ابنه ابً

 :مهماً للخٌرات والهبات المسلمة من قبله للقصر

 إلى 1.6كػ، والذهب من 733كػ إلى حد أعلى 423حٌث بلؽت كمٌة الفضة من حد أدنى 

للقصر  (Lugal- Lugal) كػ، فً حٌن كانت كمٌات السلع المسلمة من قبل الموظفٌن 22.8

زٌكٌرأصبح االقتصاد -وهذا ٌدعو لبلعتقاد بؤن فً عهد الوزٌر ابً. قد انخفضت قلٌبلً 

.اإلبلوي أكثرمركزٌةً 
(3)

 

                                                           
أُستخدم فً إببل نظام للوزن منذ أقدم العصور وظل سابداً حتى العصر الهللنستً وهو ٌقوم على مٌنة  (1

وهذه الوحدة كانت مستخدمة على األقل ,غ 7,83ؼرام مقسمة إلى ستٌن شٌقبلً وزن الواحد 470وزنها 

 .منذ األلؾ الثالث قبل المٌبلد فً المنطقة الممتدة من سواحل المتوسط إلى شمال اٌران

2) Archi,Alfonso,(Lords/Lugal-Lugal/) in Vicino Oreinte 12,2000,p19 

 
3-  Alfonso. Archi, (chronologie relative des archives d, Ebla) in the Amurr1, ERC. 
Paris, 1996, P21- 22 
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زٌكٌر - وهذا الجدول ٌبٌن كمٌة المعادن الثمٌنة  المسلمة من قبل الوزٌرٌن ابرٌوم إبً 

 .لخزٌنة الدولة وذلك ألكثر من ستة وعشرٌن سنة

 الوزراء الفضة الذهب النحاس

       ابرٌومKg 3731 Kg Ibruim 86 ـــــــ

4929 Kg 179 Kg 55, 1 Kg Ibbi - Zikirإبً زٌكٌر        

 

-زٌكٌر ، دبرَّ بنفسه زواج األمٌرة كٌشدوت إبنة الملك اٌشار- ومن المحتمل أن الوزٌر ابً 

 .الذي رتبَّ له مسبقاً، ولذلك تمت مكافؤته ألعماله, دامو، من ولً العهد فً مدٌنة كٌش 

تفتقر إلى الزواج ,وكانت عابلة الوزٌر التً تشكلت إلى جانب عابلة الملك فً مملكة إببل 

 جرت, (ولكً ٌتدفق دم عابلة الوزٌر ابرٌوم فً عروق ملك إببل )السٌاسً مع عابلة الملك 

زٌكٌر الوزارة ، وقبل فترة قلٌلة من الحملة ضد ماري ، - فً السنة الثانٌة عشر لتولً ابً 

 كما (Irʾaq - damu)دامو-  من ولً العهد األمٌر اٌراق (Zaʾaše)مراسم زفاؾ ابنته 

 :(ARET 8 534  (11))ٌظهر من النص فً سلسلة

بمناسبة عقد قران  (أساور من الذهب والفضة )الذي ٌسجل عدد من هداٌا الزٌنة  

(Zaaše)Za  ͗aše . zu-lu-mu /sullumu/ Za-a-še) )((.ًأي عقد قران زاءش)) 

 (( TM.75.G.2270 obv.vii 6-viii 5:كذلك ٌذكر النص

(en .... ma - lik-tum zʾ-aše Ir- ʾa-ag-da-mu.... kéš-du-ut  Dar-kab-

da-mu 2 dumu-munu s en : ARET 4 1 (33)-(34) : .... ma-lik-tum Ir-

ʾa-ag-da-mu.za-ʾaše.... keš-du-ut Dar-kab-da-mu                                 

مع زوجها سوًٌةٌحتبلن المركز الثالث فً السلطة  بعد الملك و  (زابشً)حٌثؤصبحت ))

كما (.(الملكة واللذٌن تجاوزا كٌشدوت التً ما زالت آنذاك فً القصر 

بامتٌاز وذلك بمشاركتها فً مراسم العبادات الرسمٌة فً المدٌنة والتً (Zaaše)حظٌت

).الملك ، الملكة ، واألمراء:كانت مخصصة أو محصورة بالشخصٌات التالٌة وهم 
1

) 

زٌكٌر السلع المختلفة ألفراد من العابلة الملكٌة - وتذكر النصوص كذلك تسلٌم الوزٌر إبً  

وعلى وجه التحدٌد أقمشة للملكة ، وقطع من القماش واساور من البلزورد والذهب للملك 

 .أٌضاً 

                                                           
1)

 Archi,Alfonso,(Rank at the court of Ebla),p8-9 
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زٌكٌر باتباع نهج والده إبرٌوم فً تعزٌز العبلقات الدبلوماسٌة - كذلك قام الوزٌر إبً 

حٌثتذكر , المكثفة بٌن إببل وماري، حٌث لوحظ ارتفاع وزٌادة الهداٌا المتبادلة بٌن الطرفٌن

 ووفدهبزٌارة (šugadu) ,النصوص االبلوٌة قٌام موظؾ من ماري وهو الوكٌل شوجادو

 :إببل أكثر من مرة كل سنة على األؼلب ، إضافة إلى ُرسل آخرٌن أمثال

-  وخبلل السنوات العشر األولى من تولً إبً  (warutum, Tešna) (تٌشناو واروتوم)

زٌكٌر منصبه كوزٌر عمل على تعزٌز وتدعٌم سلطة إببل على كل شمال سورٌة، حٌث قاد 

وهً ) (Ibal)حمبلت عسكرٌة عدٌدة والذي ٌظهر بشكل خاص فً إحدى حمبلته ضد إبال 

 .(مركز هام فً منطقة حمص

ومن جهته، تابعت ماري استراتٌجٌة مماثلة فً منطقة الفرات األوسط كان أعظمه ذلك 

)(Haddu) (حادو)النصر على 
1

 :من خبلل النص (

(TM.75.G.2429 I.Z.1.obv.xxiii 16-xxiv 3)(
2

) 

خصصت لواروتوم لجلبه (أساور ومبلبس)الذي ٌذكر كمٌات من الفضة والذهب لصنع ))

 ((.أخباراًعن هزٌمة حادو من قبل ماري

فً عدة مقاطع ( راجع هذا النص فً الملحق) (TM.75.G.2327+4203)وٌشٌر النص 

منه إلى الوزراء الذٌن تقلدوا هذا المنصب  فً مملكة إببل ، حٌث نورد فٌماٌلً ترجمة لهذه 

 :المقاطع 

 ( ii 6-10:( )4)المقطع 

، والذي  (Tubuḫu - Hadda)أدا - زٌكٌر سوٌة مع ابنه توبوخو - ٌرد اسم الوزٌر إبً

ٌظهر ؼالباً فً الوثابق اإلدارٌة فً السنوات األخٌرة من عصر األرشٌؾ االملكً ، وهذا 

ر لخبلفة أبٌه فً منصب الوزٌر ، ٌلٌه أوتً  إبن إبرٌوم وهو شقٌق إبً  (uti)ٌعنً بؤنه قُدَّ

ا -  فً هذا المقطع سوًٌة مع  (uti)زٌكٌر ، وٌظهر أوتً - دامو إبن إبً- زٌكٌر ، ثم إنَّ

 .الوزٌر ألنه قام بإنجاز بعض األعمال أو الوظابؾ الموكلة له فً اإلدارة 

 ( iii 8-iv6:( )6)المقطع 
                                                           

 . وهً مدٌنة  تقع إلى الشمال الشرقً من إببل فً منطقة الفرات االوسط (1
2) Archi , Alfonso , AVictory over Mari and the fall of Ebla , Journal of cuneiform 
studies 55 , 2003 , P12-13 
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( 6)ٌذكر هذا المقطع عشرة من أبناء الوزٌر إبرٌوم ، وتسعٌة من إخوته ٌتبعوهم فً المقطع 

لمدٌنة  (abbá)زٌكٌر تختتم بالشٌوخ - وكانت قابمة األقرباء الذكور إلبرٌوم ، وإلبً 

حٌث ارتبط هذا المكان بعابلة هإالء الوزراء ، والذي من المحتمل أن  (Daraum)داروم 

 .عابلتهم على االؼلب جاءت منه باألصل

كانت قد أقامت  (dam)زٌكٌر - إحدى نساء إبً  (Tamur-Hadda )أدا - وكانت تامور 

 : ، وُدفنت أٌضاً هناك ، حٌث ٌذكر النص  (MEE228)هناك 

(ARET 8 532 xii 21-xiii 3: Da5-mur-dÀ-da dam I-bi-zi-kir[Da-ra]-

umkiSi-in ÉxpAp). 

 ( viii17-ix5( )15)المقطع 

لم الوزٌر إبً    زٌكٌر بنفسه إلى الملكة عدد من قطع المبلبس–ٌسَّ

 ((16( ix 6-21)المقطع

 ٌزود الملك بمجموعة من المبلبس ، وزوج من أساور زٌكٌر -كذلك نجد ان الوزٌر ابً

)Šaum ابن Ennani - ilمن قبل  (Šu-ma-tag4)البلزورد والذهب جلبهما 
1

) 

ٗٓط٘طؽ ٓٔح يًٍ إٔ ج٣ٍَُٞ أًٌّٝٞ ُْ ٣رن ك٢ ٓ٘ٛرٚ ئ٫ ُلطٍز ه٤ٍٛز ٝجُط٢ ضوىٌ ذ٘كٞ أٌذغ 

 غْ نِلُٚ ػ٠ِ ٌأِ ج٩وجٌز ج٣ٍَُٞ ئذ٣ٍّٞ ج١ًُ ُؼد ,ْ٘ٞجش ٝذٟؼس أٍٖٜ ًٔح أِْل٘ح ْحذوحً 

وٌٝجً ٛحٓحً ك٢ ج٩وجٌز جُك٤ٌٓٞس ق٤ع ضًًٍ جُ٘ٛٞ٘ ج٩ذ٣ِٞس ٝذٌَٗ ًر٤ٍ ٤ًٔحش ًر٤ٍز ٖٓ 

ٓثس ٤ًِٞ ؿٍجّ )جُِٓغ جُٔطؼىوز جُِّٔٓٔس ٖٓ هرَ ج٣ٍَُٞ جذ٣ٍّٞ ئ٠ُ جُوٍٛ  ٝجُط٢ ضوىٌ ذ٘كٞ 

ٖٓ جُلٟس  ( ٤ًِٞ ؿٍجّ 329)ضو٣ٍرحً ٝك٢ ئقىٟ جٍُٔجش ضًًٍ ض٤ِٓٔٚ ٤ًٔس  (ٖٓ جُلٟس

ٖٓ جًُٛد ٝأًػٍ ٖٓ أُق هطؼس ٖٓ جُؤحٔ ًٔح  ( ٤ًِٞ ؿٍج5ّ- 2)ئٞحكس ئ٠ُ ض٤ِْٓ ٓح ذ٤ٖ 

وجٓٞ ٝج١ًُ قٌْ - ضطُجٖٓ كطٍز ٖـَ ج٣ٍَُٞ جذ٣ٍّٞ ُٔ٘ٛرٚ ذٌَٗ ًر٤ٍ ٖٓ ػٜى جُِٔي ج٣ٗحٌ 

 .ُٔىز ٝجقى ٝغ٬غ٤ٖ ػحٓحً 

                                                           

(1) Archi,Alfonso, (Rankat the court of Ebla) , p4-6 
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٤ٌ٣ٍَ ق٤ع ك٢ ػٜىٙ جَوجوش غٍٝز - ٝهى نِق ج٣ٍَُٞ جذ٣ٍّٞ ػ٠ِ ٌجِ ج٩وجٌز جذ٘ٚ جذ٢ 

 (٤ًِٞ ؿٍجّ 730-420)جُوٍٛ ج٢ٌُِٔ ذٌَٗ ًر٤ٍ ق٤ع ذِـص ٤ًٔس جُلٟس جُٔٓؿِس ٓح ذ٤ٖ 

 .هطؼس ٖٓ جُؤحٔ  (5000-3000)ٝٗكٞ  ( ٤ًِٞ ؿٍجّ 22-20)ٝجًُٛد ذ٤ٖ 

 ض٤ِْٓ جًُٛد ْ٘س ذؼى ْ٘س ٢ٛٝ ٓٛ٘لس ٤ًٌِٔس نحٚس (TM.75.G.227)ٝضًًٍ جُٞغ٤وس 

ٝضْ  (٤ٓ٘س287)٤ٌ٣ٍَ ٝجُط٢ ذِـص ٤ًٔحضٚ ن٬ٍ كطٍز ْرؼس ػٍٗ ػحٓحً ٗكٞ - ٣ٍَُِٞ جذ٢ 

).جُؼػٌٞ ػ٠ِ ًٛٙ جُٓؿ٬ش ك٢ جُوْٓ ج٧ٍٝ ٖٓ ج٧ػط٤حش ٝجُٜرحش
1

) 

٤ٌ٣ٍَ ك٢ ٓ٘ٛرٚ ػ٠ِ ٌأِ ج٩وجٌز ٓىز ْرؼس ػٍٗ ػحٓحً ك٢ ػٜى جُِٔي - ُٝوى جْطٍٔ جذ٢ 

 وتجدر اإلشارة إلى أن هذه العطاٌا والهبات كانت ترسل إلى القصر اإلبلوي فً,دامو-اٌشار

ٓؼظٜٔح ضطأُق ٖٓ جُِٓغ جُط٢ ٣وىٜٓح جٌَُٞجء ٓرحٍٖزً ٝضر٤ٖ ُ٘ح ًٛٙ جُر٤حٗحش ذإٔ ٌِٓٔس ئذ٬ 

ك٢ ػٍٛ ج٤ٌٖ٧ق ج٢ٌُِٔ ًحٗص هى ضٔطؼص أٝ ًحٕ ضكص ضٍٛكٜح ٤ًٔس جْطػ٘حت٤س ٝػظ٤ٔس 

ذ٬و جٍُجكى٣ٖ ٖٓ جُؼٌٛٞ )ٖٓ جُلٟس ٝجًُٛد ذحُٔوحٌٗس ٓغ وٍٝ ٣٫ٝٝحش جُٔ٘ح٠ن جُٔؿحٌٝز 

 .(جُرحذ٤ِس جُوى٣ٔس ٝجُٔطْٞطس 

ٝأن٤ٍجً كاُٗٚ ٣ُٓط٘طؽ ذإٔ ج٩وجٌز ج٩ذ٣ِٞس ُِ٘ٗح٠ ج٫هطٛحو١ ك٢ ٌِٓٔس ئذ٬ ًحٗص ٣ًٍُٓسً ُكى 

).ًر٤ٍ
2

) 

وكانت نهاٌة ودمار مملكة إببل فً عصر األرشٌؾ الملكً قد وضعت نهاًٌة مثٌرًة 

 (3).لطموحات أُسرة الوزٌر ابرٌوم التً لعبت فً ذلك الوقت دوراً هاماً فً ثروات المدٌنة

(: Abbú- Abbú) اٌشُىر -ؿبصؿبً 

(. Abbú)رؼغَف اٌّظطٍخ - 1

 :، ٝج١ًُ ٣ٌطد ذح٣ٍُٓٞٓس (Abbú) (أذح- أذٞ)ٌٝو ك٢ جُ٘ٛٞ٘ ج٩ذ٣ِٞس جُٔٛطِف 

(AB x ÁŠ) ٖٓ ٣ٝؼ٢٘ ٓؿِّ ج٥ذحء أٝ ج٤ُٗٞل، ٣ٝرىٝ إٔ أػٟحء ٓؿِّ ج٤ُٗٞل ًحٗٞج ،

 .َػٔحء جُؼحت٬ش جُـ٤٘س ٝجُٗه٤ٛحش جُٜحٓس جٍُك٤ؼس ٝجُٔط٘لًز ك٢ جُٔؿطٔغ ج٩ذ١ِٞ

 

 

                                                           
 65-64ص, عبد هللا ، فٌصل مرجع سابق  (1

2)Archi,Alfonso,(trade and administrative practice: the case of Ebla),in the    
Altovientalische forschungen,20,1993,1,p 47-48                                              

3)Archi , Afonso , (Rank at the court of Ebla) , P9 
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 :، واٌّهبَ اٌزٍ أووٍذ إٌُهُ(Abbú)أهُّخ ِجٍؾ اٌشُىر -2

ق٤ع ًحٗٞج ،(جُِٔي ٝج٤ُٗٞل)ٓؿِّ ج٤ُٗٞل ئ٠ُ ؾحٗد جُِٔي أ١  (ج٩وج٣ٌس)ضًًٍ جُ٘ٛٞ٘ 

ٌٌ ٛحّ ك٢ ئوجٌز ٖإٕٝ جٌُِٔٔس٣ؿِٕٓٞ هٍخ جُؼٍٔ . ًٝحٕ ُْٜ وٝ
(1)

ق٤ع ًحٗٞج ٣ٗحًٌٕٞ 

ًٝحٕ ػ٤ِْٜ ,جُِٔي ك٢ جضهحي جُوٍجٌجش جُكحْٔس ٝجُٔٓحتَ جُكٓحْس جُط٢ ضّٔ ٓٛحُف جُىُٝس

ًٔح ٣ؼطوى ذأٗٚ ,ٍٓجهرس ٓٔحٌْحش جُِٔي ُِِٓطسكِْ ضٌٖ ِْططٚ ٓطِوس ك٢ ئوجٌز ٖإٕٝ جٌُِٔٔس

(.ًحٕ ػ٠ِ ِٓي ئذ٬ إٔ ٣أنً ذؼ٤ٖ ج٫ػطرحٌ ٓٛحُف ج٤ُٗٞل
2

) 

ًٔح ٝؾىش ٓؿحُّ ٤ُِٗٞل ٓٔحغِس ٝٓٗحذٜس ُطِي جُط٢ ك٢ ئذ٬ ك٢ ٓىٕ ٝوٍٝ أنٍٟ ٓؿحٌٝز 

ج٤ُٗٞل ك٢ ذؼٝ جُ٘ٛٞ٘ ًأٚكحخ ٓ٘حٚد ٣ٍٝو يًٍ ،(ُ٘لّ جُلطٍز ٓػَ ٓح١ٌ ٝأٌٝٝى،

.ػ٤ِح ك٢ جٌُِٔٔس ٓرحٍٖز ذؼى جُِٔي ٝهرَ جُِٔٞى جُٓحذو٤ٖ
(3) 

 :دظض اٌطؼبَ اٌّمضِخ ٌٍشُىر ِٓ سالي إٌظىص اإلثٍىَخ- 3

هحتٔس قٛٙ جُطؼحّ جُٔهٛٛس ُِوٍٛ ج٢ٌُِٔ، ٝذحُ٘ظٍ ئ٠ُ ٤ًٔحش  (en)٣طٛىٌ جُِٔي 

جُهحٚس ذحُِٔي ٣ٌٔ٘٘ح إٔ ٍٟٗ  (ŠE+ TiN)جُ٘ر٤ً، ٝ(ninda)جُكٛٙ ج٣ٍُٜٗس ٖٓ جُهرُ 

 ٖٝٓ .ًٔح ٍْٟ٘ ٫قوحً , ذحْطػ٘حء جٌُِٔس أٜٗح ٤ُٓص ٓهٛٛس كو١ ُِِٔي ٌُٖٝ أ٣ٟحً ُؼحتِطٚ،

جٌُٖٔٔ إٔ ؾُء ٖٓ ج٤ٌُٔس جُٔكىوز جُط٢ ًحٗص ضٌٞو ُِِٔي ًحٕ ٣طْ جْطهىجٜٓح أ٣ٟحً ٠٩ؼحّ 

ج٧ٖهح٘ ج٣ًُٖ ٣و٤ٕٔٞ ك٢ ذؼٝ ج٧ٝهحش أٝ ٖٓ ق٤ٖ ٥نٍ ك٢ جُوٍٛ ج٢ٌُِٔ، ًٝٛج 

ج٫ْط٘طحؼ ضْ جْطه٬ٚٚ ٖٓ جُكو٤وس جُط٢ ضوٍٞ إٔ هٞجتْ ض٣ٌٞىجش ج٣ُُص جُٔٓؿِس ٝجُهحٚس 

 ٍٓجِْٞ ُِٔٓط٤ِٖٔ ق٤ع ضْ يًٍ جُٓؼحز أٝ ٝٚلحً ٓل٬ًٛ ذحُوٍٛ ضؼط٢ ك٢ ذؼٝ ج٧ق٤حٕ 

).(جُٞؾٜحء)جُِٔٞى ج٧ؾحٗد، ًٝرحٌ جُٗه٤ٛحش جٍُٔٓٞهس 
4

) 

ئ٠ُ ػىو ٖٓ , ( (iv 7-17 (7))ك٢ جُٔوطغ  (TM.75.G.2327+4203): ٤ٗ٣ٍٝ جُ٘ٙ 

ٖٓ جُ٘كحِ ٝجًُٛد ُػ٬غس  (gú-li-lum)ٝٗكٞ ػ٣ٍٖٗ ٖٓ أْحٌٝ ج٣ُُ٘س , هطغ ج٬ُٔذّ 

ٝجُط٢ ٫ذُى ٝأٜٗح هُىٓص ئ٠ُ َٝؾحضْٜ  ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ إٔ ٓٛطِف , ٤ٖٞل ٖٓ ذِىز وجٌّٝ 

(dam-dam)( جُ٘ٓحء ) ٫ ٣ظٍٜ ك٢ ًٛج جُٔوطغ(
5

.) 

                                                           
 22عٌد، مرجع سابق  ، ص: مرعً- (1

 66ص,مرجع سابق,فٌصل ,عبدهللا-(2

 22ص, مرجع سابق , عٌد , مرعً -(3

 
 

4) Milano , Lucio ( recipient and amount of the rations ) , in Mari annals 

derecherches interdisciplinaires 5,p538                                                             
)Archi,Alfonso,(Rank at the court of Ebla),p5-6                                                       5 
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جُٔهٛٛس ٤ُِٗٞل ك٢ ٌِٓٔس ئذ٬ ضأض٢ ذؼى قٛٙ  (جُٔٞجو جُط٤٘٣ٞٔس)ًٝحٗص قٛٙ جُطؼحّ

 ( :TM.75.G.407)جُِٔٞى ق٤ع ٣ًًٍ جُ٘ٙ 

e-ba en / ABxAš-ABxAš /guruš-guruš.)š)  ,قٛٙ جُطؼحّ : (( ٣ٝؼ٢٘

 (.(ٝجُؼٔحٍ , ٝج٤ُٗٞل , جُٔهٛٛس ٌَُ ٖٓ جُِٔي 

جُٔٞؾٞوز ك٢ نحٗس ج٩ونحٍ  (Še-ba)ٖٝٓ ؾٜس أنٍٟ، كإ ذؼٝ هٞجتْ قٛٙ جُٗؼ٤ٍ 

  ,(جُِٔي، ج٤ُٗٞل، جٍَُْ:)، ضٔػَ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُٔٓط٤ِٖٔ(en)جُهحٚس ذحُِٔي 

(4en, ABx AŠ, kas)  ُٙ٘ك٢ ج(TM. 75. G. 266) ,  ٝضر٤ٖ جُوٞجتْ إٔ ٛإ٫ء جْطِٔٞج

 ٓٗطًٍحً جُِٔي ٣رىٝ ك٢ أؿِد ج٧ق٤حٕ ف ُِِٔي ٝٓغ يُي جُٔٔ٘ٞقس  ج٣ٍُٜٗس ٤ًٔس جُكٛٙٗلّ

، ٝج٣ًُٖ ٣ٛؼد (ABx AŠ) (ج٤ُٗٞل) جُوٞجتْ ٓغ ٓؿٔٞػس ٖٓ ًرحٌ جُٗه٤ٛحش  ضِيك٢

ٝٝكوحً ُ٘ٛٞ٘ ٓهطِلس كإ ؾىٍٝ جُو٤ْ جُهحٚس ذكٛٙ . ضكى٣ى ػىوْٛ ك٢ ًَ قحُس نحٚس

. )إٔ ٣ٌٕٞ ٝٞغ ػ٠ِ جٌَُٗ جُطح٢ُ ٣ٌٖٔ جُ٘ر٤ًجُِٔي ٝج٤ُٗٞل ٖٓ جُهرُ ٝ
1

) 

 :ًٔح ٢ٛ ٝجٌوز ك٢ ػىو ٖٓ جُ٘ٛٞ٘قٛٙ جُطؼحّ ٝجُٔإٕ ك٢ ئذ٬ 

 وُّخ اٌشؼُغ

  هغَبً 

وُّخ 

 إٌجُظ

 َىُِبً 

وُّخ اٌشؼُغ 

  هغَبً 

وُّخ 

اٌشجؼ 

 َىُِبً 

 اٌّـزٍّىْ

Text n. 

TM. 75. 

G. 

120 4 122 4 1/4 en, ABx ÁŠ 220 

70 6/2 2 120 4 en 229 

10 (+AB x ÁŠ:45)  ـ  150ـen 231 

90 3 120 4 en, ABx ÁŠ 266 

70 (+AB x ÁŠ:45) 6/2 2 120 4 en 299 

 en 325 ـ 120ـ  120

90 (+AB x ÁŠ: 25)  ـ 95ـ en, ABx ÁŠ 406 

110 (+AB x ÁŠ:40) 6/4 3 120 4 en, ABx ÁŠ 407 

120 (+AB x ÁŠ:50) 4 120 4 en 407 

 en, ABx ÁŠ 445 ـ 120ـ  70

 en 530 ـ 120ـ  100

 en, ABx ÁŠ 533 ـ 125ـ  120

                                                           

1) Milano , Lucio ( recipient and amount of the rations ) , in Mai        

annalsderecherches interdisciplinaires 5,p538-539                                                  
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 الفصل الثالث
 التنظٌم اإلداري فً مملكة إبال 

 .القصر الملكً كمركز إداري:  ووًال 

 (.uru-bar)والضواحً , ( Eb-laᴷᴵ)مدٌنة إبال : ثانٌاًال 

 .(السادة)lugal-lugal))حكام األقالٌم اللوجال : ثالثاًال 

 .ودورهم فً اإلدارة (di-ku5)القضاة : رابعاًال 

 .ودورهم فً اإلدارة (ugula)(اآلجوو)المراقبون :خامساًال 

 (.na-se11)وناسً (guruš)غوروش: العمال المساعدون:سادساًال 

 ,الحدادون,المراسلون,الراقصون,المغنون)موظفو القصر الملكً :سابعاًال 

 .(الخ......النجارون

 :دور نساء القصر فً اإلدارة :ثامناًال 

 .المرضعات-الحائكات- م الملك- الملكة
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 :القصر الملكً كمركز إداري-  ووًال 

لعب القصر الملكً دوراً كبٌراً وهاماً فً تنظٌم االقتصاد اإلبلوي المتنوع حٌث كان ٌستقبل 

وهناك ٌوجد , المنتجات والسلع كلها ثم ٌعٌد توزٌعها على شكل حصص ودفعات منتظمة 

وإلى جانبه أوالده ورجال آخرٌن من أقربابه , حٌث كان ٌقٌم الملك  (ené )البٌت الملكً 

: وكذلك عدد من كبار الموظفٌن والمناصب الرفٌعة فً اإلدارة وهم, وسبللته

ومن بٌنهم ,(Lugal.Lugal)الذٌن ٌجلسون قرب العرش و السادة  (abba.abba)الشٌوخ

ًٝحٕ ٣ٞؾى ضكص ئٍٓضْٜ أػىجو ٖٓ جُ٘ظَّحٌ أٝ جٍُٔجهر٤ٖ ,قضاة وحكام المقاطعات التابعة إلببل 

(ugula) ٝج٬ًُٞء ،(maškim)(. 
1

) 

: ٝٛإ٫ء نىٓٞج ك٢ أٓحًٖ جُوٍٛ ْٝٛ,ٓٞظق ٝنحوّ (1000)ًٝحٕ ٣طرغ ُِوٍٛ ج٢ٌُِٔ ٗكٞ 

جٍُجهٕٛٞ، جُطرحنٕٞ، ج٤ُْٞٔو٤ٕٞ، ج٠٧رحء، ٝجُٔـٕ٘ٞ، ٝجُك٬هٕٞ، ٝجٍُٔٞؼحش، ٝٛ٘حى )

، (500)، ٝجُكىجوٕٝ (200-150)جُ٘ؿحٌٕٝ قٞج٢ُ : ج٣ًُٖ ػِٔٞج ك٢ ٌٖٝحش جُوٍٛ ْٝٛ

ّٖ ذحُـٍُ (800)ئٞحكسً ئ٠ُ ٗكٞ ,ًًُي ٛ٘حى جُوٛحٌٕٝ ، ٝجُٛرحؿٕٞ َّٖ ٣ؼِٔ جٍٓأز ً

،  ج٣ًُٖ ٣وطٕ٘ٞ ك٢ جُٔى٣٘س (guruš, na-se11)ًًُي ٣طرغ ُِوٍٛ أػىجو ٖٓ جُؼٔحٍ .(ٝجُطكٖ

).أ١ جُوٍٟ(uru – bar)جُٓل٠ِ ك٢ ئذ٬ أٝ ك٢ ٝقىجش ٤ٌْ٘س ضوغ نحٌؼ أْٞجٌ جُٔى٣٘س 
2

) 

، ق٤ع ُأُكوؼىو ْٜٓ٘ (geme) ٝج٩ٗحظ (ir11)ذح٩ٞحكس ئ٠ُ أػىجو ٖٓ جُؼر٤ى أٝ جُهىّ جًًٌُٞ 

ك٢ نىٓس جُِٔي، جٌُِٔس، ٝجُىز جُِٔي، جٌَُٞجء ، ٝجُٞؾٜحء جٌُرحٌ، ذ٤٘ٔح ج٥نٍٕٝ كطْ ئُكحهْٜ 

).ذح٩وجٌز ج٩ذ٣ِٞس ذٌَٗ ٝجْغ
3

) 

 

 

 

 

 

                                                           
 215مرجع سابق ، ص: قابلو، سمٌر   (1

2) Archi , Alfonso, (the city of Ebla and the organization of ils rural territory) , in 
Altorientalische forschungen 19 , 1992 , 1 , P25 

3) Astour , Michael , (the Ebla empire and its foreign relations) , in Eblaitica 
essays on the Ebla archives and Eblaite language , Vol.1, winona lake , Indiana 

1987 , P53 
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 :اٌزـُّخ  -1

Sa .𝑍𝑎𝑥)ٌرد فً النصوص اإلبلوٌة التسمٌة أو المصطلح السومري 
𝑘𝑖)   بشكل كبٌروالذي

 : ففٌالنص(التجمعالسكنً الملكً اإلداري و المركزي)القصر الملكً،ٌشٌر إلى 

(5-8TM. 75. G. 266 rev. I) ٌظهر فٌه مصطلح ،(Sa .𝑍𝑎𝑥
𝑘𝑖:) 

ᴵin I ui ku SA.ZAᴷᴵᵡ)ᴷguruš-guruš 50 e-duru5)  حٌث ٌترجم هذا النص على النحو

 ((حصصالطعام المخصصة لعمال خمسٌن وحدة سكنٌة تابعة القصر لٌوم واحد)):اآلتً 

 Sa)ًٝحٗص ئوجٌز جُٔ٘طوس جُٞجْؼس  جُط٢ ٤ْطٍش ػ٤ِٜح ئذ٬ ٓطًٍُٔزً ك٢ جُوٍٛ ج٢ٌُِٔ.,

.𝑍𝑎𝑥
𝑘𝑖) والذي ٌبدو أنه إحتل جزءاً هاماً من المنطقة الحضرٌة وشكل قلب المدٌنة

(1)
. 

Sa .𝒁𝒂𝒙)بنٌة وتركٌبة القصر الملكً اإلدارٌة - 2
𝒌𝒊:) 

كانت هناك ثمانٌة وحدات أو مإسسات إدارٌة فً إببل أربع من هذه الوحدات كانت 

Sa .𝑍𝑎𝑥) (القسم المرتفع من مدٌنة إببل)أيتتركز باألكروبولس 
𝑘𝑖)  كانت واالربع االخرى

 :وأما االربع االولى فهً على النحو اآلتً,تتركز فً المدٌنة المنخفضة 

 (e2- en )←قصر الملك . 

 (e2- maḫ )←قصر اإلمارة . 

 (gigirki )←مكان االسطببلت . 

 (e2- an )←بٌت الثٌران .
(2) 

و كانت قطاعات الخدمات فً القصر موضوعة فً المركز، بٌنما المناطق االحتفالٌة 

ومكان جلوس الجمهور والؽرؾ الملكٌة كانت واقعة فً محٌط المنحدر الؽربً للتل،كما 

لعب القصر الملكً دوراً هاماً فً تنظٌم الحٌاة االجتماعٌة واإلدارٌة للمدٌنة وتنسٌق 

 الممر التدرٌجً من أحٌاء المنازل الخاصة إلى أشكالالمساحات المتمدنة فً شكل من 

أماكن األبنٌة اإلدارٌة
(3)

. 

                                                           

(1) - Archi,Alfonso (about the organization of the eblaite stste), in SEbV, 
universita degli studi di ROMA (LA SAPIENZA) 1982, P 10 

 
(2)- Arcari,Elana, (the administrative organization of the city of Ebla), in 
wirtschaft und gesellschaft von Ebla, herausgeben von hartmut waetzoldt 
herald haupmann, Heidelberger orient verlag 1988, P125 

(3)- Milano, Lucio. (Ebla: a third- millennium- city- state in ancient Syrian), in 
civilizations of the ancient near east II, New York, 1996- ericlevy, com, P 1220 
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 القصر الملكً شكل مجمعاً إدارٌاً وسكنٌاً مؽلقاً ومستقبلً ٌعتمد على الطرٌقة أنّ و ٌبلحظ

المؽلقة فً التخطٌط حٌث نرى أبنٌة المدٌنة المشٌدة كانت تلتؾ حول باحة مركزٌة
(1)

. 

: اٌّمغاد أو اٌّـبوٓ اٌٍّىُخ- 3

 ئذ٬ ٓ٘طوس ٖٓ جً ذحُطأ٤ًى ؾُء ٌِٖص جُط٢ضًًٍ جُ٘ٛٞ٘ ج٩ذ٣ِٞس  جُؼى٣ى ٖٓ جُٔىٕ ٝجُرِىجش 

 ضوغ  نحٌؼ  جُػح٣ٞٗس ج٤ٌُِٔسًٛٙ جُٔوٍجشًٝحٗص , ُْٜ ك٤ٜح  ِٓٞى ئذ٬ هٌٛٞجً غح٣ٞٗسً أهحّ جُط٢ ٝ

: ٓى٣٘س ئذ٬ ًًٍٗ ٜٓ٘ح

 ) آوج٢ٗ)
2

)٫ٌٝؾحوٝ/آٌٝؾحوٝ(,
3

)، أَجٕ(
4

، ُٞخ ، ٓحذحٌج ، (

ٝذحُ٘ٓرس ٍُِٔجًُ جُٓص ج٫ن٤ٍز كِْ ٣كىو ٓٞهؼٜح ذىهس ئ٫ أٜٗح (.٤ٗأخ,و٤ْٝؿٞ,وجٌّٝ,ٓحوٝج

 َٝؾحش)ق٤ع ًحٕ ٣و٤ْ ك٢ ًٛٙ جُوٌٛٞ , ػ٠ِ ج٫ٌؾف ًحٗص ه٣ٍرس ٖٓ ٓى٣٘س ئذ٬ 

ّٖ ٖٓ غح٣ٞٗحش ،جٌُِٔحٍ ٍَّ  ج٣ًُٖ ج٧ٍٓجء، ٝج٤ٓ٧ٍجش ٝأذ٘حتٜ ُٝ ، ٝأُٝوػٞج ُىٟ ( ٛ٘حى وٕ ًحٗٞج 

 ِٓي إٔ ٖٓ جُٔإًىًٝحٕ. ئذ٬ ٗلٜٓح ٓى٣٘سجٍُٔٞؼحش ، ٓػَ ج٧ٍٓجء ج٤ٌُِٖٔ ج٣ًُٖ ُٝىٝج ك٢

 ٝجُٞهحتغ جُط٢ ًحٗص  جُؼى٣ى ٖٓ ج٧قىجظق٤ع إٔ ,ئذ٬ ه٠ٟ ذؼٝ جُٞهص ك٢ ًٛٙ جُوٌٛٞ

ٓػَ جْطورحٍ  ِٓي ئذ٬ ُِِٔٞى ج٧ؾحٗد , ضؿ١ٍ ك٢ ًٛٙ جُٔوٍجش ضْ يًٍٛح ك٢ ٗٛٞ٘ ػى٣ىز

٣ْٞسً أٝ ػ٠ِ  (ٓحذحٌج)ئ٠ُ ٓى٣٘س ٣ٝطٟف يُي ٖٓ ٣َحٌز ػىو ٖٓ جُِٔٞى جُٔطكحُل٤٘ٔغ ئذ٬.ك٤ٜح

.  ٤ًٔحش ٖٓ ج٤ُٓ٘ؽ جُػ٤ٖٔ ًٜىج٣ح٣ْٜ ج٧هَ ك٢ جٍُٜٗ ٗلٓٚ ٝضِن

 :Adanni\Atanni))آصأٍ - 

 dani-Ά)ًحٗص جُِٓغ ٝجُرٟحتغ ٖٓ ج٫وجٌز ج٣ًٍُُٔس ج٫ذ٣ِٞس ضَٞع ذٌَٗ ًر٤ٍ ك٢ ذِىز آوج٢ٗ

جُط٢  ( Atanni)ٌٝذٔح ضطحذوص ٓغ آضح٢ٗ ,ٝجُط٢ ٌِٖص ًٍُٓجً و٤٘٣حً ٛحٓحً ك٢ ٓ٘طوس ئذ٬ 

ٝضٟف أ٤ٔٛطٜح جُى٤٘٣س قٌٟٞ ٝجُىز ِٓي ئذ٬ ,ٝؾىش ك٢ ٗٛٞ٘ ضؼٞو ئ٠ُ كطٍز آ٫٫ل

ٝجُٗه٤ٛحش جٍُك٤ؼس جُرحٌَز ٖٓ جُٔٔحُي جُٔؿحٌٝز كرؼى ُْٜٝٚٞ ئ٠ُ ًٛٙ جُرِىز ًحٗٞج ٣و٤ٕٔٞ 

 :ق٤ع ٣ًًٍ ٗٙ قٓحخ ٤ٓٗؽ ١ٍٜٖ ,ك٢ هٍٛ ٓك٢ِ ُِٔي ئذ٬ ٣ٝطِوٕٞ ِْؼحً ٓهطِلسً 

(TM.75.G.10135( MAT))(ٌج٣ٍَُٞ جذ٣ٍّٞ,وجٓٞ-جُِٔي ج٣ٗح),vi 12-17):) 

1texile ama-gal-en in Άda-niᴷᴵ šu-ba4-ti))  أُػط٤ص ))٣ٝطٍؾْ ػ٠ِ جُ٘كٞ ج٥ض٢

كؼَ ١ٍْٓٞ ٣طٌٌٍ ك٢ جُ٘ٛٞ٘ ) (u-ba4-tiš(.)(ٝجُىز جُِٔي ٤ٓٗؽ ٝجقىك٢ ذِىز آوج٢ٗ

 .(ج٩وج٣ٌس ج٩ذ٣ِٞس ٣ٝؼ٢٘ ٣ؼط٢ أٝ ٣ِْٓ 
                                                           

 18- 17، مرجع سابق ، ص: قاسم, طوٌر (- 1
 .ٌعتقد أنها كانت تقع فً أعلى منطقة العاصً حٌث شكلت مركزاً لعبادة اإلله رشب وشرٌكته آداما- (2
 .لم ٌحدد موقعها بدقة ولكنها من المحتمل تقع فً سهل أنطاكٌة شمال ؼرب مدٌنة إببل - (3
 .ٌعتقد أنها تقع إلى الشمال الؽربً من مدٌنة إببل -(4



84 
 

 (:L\Arugadu)العوجبصو\آعوجبصو-ب

ك٢  جُٔطؼِن ذحُكٓحذحش ج٣ٍُٜٗس ٤ُِٓ٘ؽ أٗٚ ((TM.75.G.2434 +10280)) ٣ظٍٜ جُ٘ٙ ٝ

 (أوجذؼَ) ُؼرحوز ج٩ُُِٚٔي ٝأ٣ٟحً جٌُٔحٕ جُٔوىِ ٍذِىز أٌٝؾحوٝ ًحٕ ٛ٘حى هٍٛ 

(Adabal)(((1
)
d
NI–da–BAL\KUL),  ُ٘ٞٛ٘ٝض٤ٍٗ جُؼى٣ى ٖٓ ج

ئ٠ُ جُ٘ٗح٠حش ٝجُط٣َٞؼحش جُط٢ قِٛص  (جُكٓحذحش ج٣ٍُٜٗس ٤ُِٓ٘ؽ) (MAT)ٝنٛٞٚحً 

ّٖ  ٓغ ٓٞظل٣٢٘طوًِٖٝحٗص ٗٓحء جُِٔي .ٛ٘حى ك٢ ًٛٙ ئ٠ُ جُوٌٛٞ جُػح٣ٞٗس جُوٍٛ ج٢ٌُِٔ ٖٓ ٛ

وجٓٞ – جُِٔي ج٣ٗحٌ ) (TM.75.G.1760+10130)٣ظٍٜ جُ٘ٙ : ػ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ .جُٔىٕ

: ٣ًًٍ ضِي ج٤ُٓىزق٤ع  , (MAXGÁNA tenû-egirx، ٝج٣ٍَُٞ جذ٣ٍّٞ ، جٍُٜٗ 

((ANIla aludu)) ٌِْص ئ٠ُ هٍٛ أٌٝؾحوٝ ك٢ أُ  ًُٝؾس غح٣ٞٗس ُِٔي ئذ٬ ٝجُط٢ ًحٗص

وجٓٞ ٝٛ٘ح ضِوص جُٔ٘ٓٞؾحش ًٝحٗص ٓٛكٞذس ذحُهىّ، ج٣ًُٖ - ذىج٣س قٌْ جُِٔي ج٧ن٤ٍ ج٣ٗحٌ 

 .ضِوٞج ٤ًٔحش ٖٓ ج٤ُٓ٘ؽ أ٣ٟحً 

(5aktum(
2
)- TúGti - TúG1gada-TúG ḫul A-NI-la-lu-du dam en du-du 

si-in A-ru12-ga-du
Ki

 10gu-mug-TúG géme-géme-sù(
3
)) 

جُط٢ أهحٓص ك٢ أٌٝؾحوٝنٔٓس  هطغ ٖٓ ج٬ُٔذّ ، (ANILáaludu)ضِوص َٝؾس جُِٔي ))

ٝٛ٘حى ػىز  ,(TM.75.G.1760+10130iii8-iv3)(.(ٝػٍٗز هطغ ٖٓ ج٬ُٔذّ ُهحوٓحضٜح

 جْطٍٔش ذحُؼ٤ٕ (ANI laaludu) ٗٛٞ٘ ٖٓ كطٍجش ٫قوس ضٜٗى ػ٠ِ إٔ َٝؾس جُِٔي

ًٔح إٔ أذ٘حء جُِٔي ٝٓٞظل٤ٚ ًحٗٞج ٓٞؾٞو٣ٖ أ٣ٟحً ك٢ ًٛٙ جُرِىز ٝضِوٞج ٓ٘ٓٞؾحش ,ٛ٘حى

- وجٓٞ، ج٣ٍَُٞ جذ٢- جُِٔي ج٣ٗحٌ:(TM.75.G.1703)٣ًًٍ جُ٘ٙ: ٛ٘حى، ػ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ 

 :(I-ba4-sa)جٍُٜٗ - ٤ٌ٣ٍَ

 ٍٓجهد ػٍذس (NIalu)٤ٓٗؽ ٝجقى ٫ذٖ جُِٔي ضِوحٛح ك٢ أٌٝؾحوٝ، ٝٛ٘حى ٤ٓٗؽ ٝجقى ُـ ))

ًًُي ٛ٘حى جُ٘ٙ جًًٌُٔٞ ك٢ ِِْٓس  ,(rev.x1-11)((جُِٔي ضِوحٛح ك٢ أٌٝؾحوٝ أ٣ٟحً 

(ARET I 2(MAT))(ٌجٍُٜٗ,٤ٌ٣ٍَ-ج٣ٍَُٞ جذ٢,وجٓٞ-جُِٔي ج٣ٗح(MAxGΆNA 

tenû-egirx)rev.v16-23):) 

1textile ga-du8 dumu-nita en A-ru12-ga-duᴷᴵ in A-ru12-ga-duᴷᴵ šu-ba4-ti 

 .((أػط٤ص ٍٓٞؼس جذٖ جُِٔي ٤ٓٗؽ ٝجقى ك٢ ذِىز ٫ٌٝؾحوٝ))

                                                           
 .التً تعنً إله (DINGIR)فً بداٌة االسم هنا هً اختصار للكلمة السومرٌة الشابعة  ((d(الدال- )(1
وهً تسمٌة شابعة لنوع )فً نصوص حسابات النسٌج  (Aktum-A-su-TúG)  ٌرد هذا المصطلح - (2

 (من األلبسة الُمستخدمة فً إببل
 . هو مصطلح سومري ٌشٌر إلى العبٌد من النساء : (géme)المصطلح - 3)
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 :Azan))آػاْ-ت

ًٔح ًحٕ ُِٔي ئذ٬ هٍٛ غح١ٞٗ ك٤ٔى٣٘س آَجٕ جُط٢ أهحٓص ك٤ٜح ػىو ٖٓ َٝؾحش جُِٔي، 

ّٖ ج٣ًُٖ ُٝىٝج ٛ٘حى  ّٖ ٝذ٘حضٜ ق٤ع ٗؿى قٌٟٞ أذ٘حء ٝذ٘حش ِٓي ئذ٬ ٓغ .ًًٌُٝأذ٘حتٜ

ٝجُٔٓؿِس ك٢ ػىز ٝغحتن ٝ ًحٕ ج٤ٓ٧ٍ .ٝنىْٜٓ ك٢ ًٛٙ جُرِىز ،(ga-du8)ٍٓٞؼحضْٜ 

،ٝج١ًُ ٤ٗ٣ٍ ئ٤ُٚ (ٖٓ ذ٤ٖ ٓٓط٢ِٔ جُِٓغ ك٢ أَجٕ(SAG-Damu)ج٩ذ١ِٞ

 I-nunجٍُٜٗ ,٤ٌ٣ٍَ-ج٣ٍَُٞجذ٢,وجٓٞ-جُِٔي ج٣ٗحٌ()((TM.75.G.2431(MAT):جُ٘ٙ

Viii 3-9:) ()textiles Sag-Da-mu dumu-nita en in Ά-za-ANᴷᴵ šu-ba4-ti) 

ًٝحٗص ٖٓ ذ٤ٖ ٗٓحء جُِٔي  ,  ((وجٓٞ ٓ٘ٓٞؾحش ك٢ ذِىز آَجٕ-ضِو٠ ج٤ٓ٫ٍ ْحؼ))

(Mazaadu) جُط٢ ضٓؿَ ؿحُرحً ًٔٓطِٔس ُِِٓغ جُػ٤ٔ٘س ك٢ أَجٕ ٣ْٞسً ٓغ ٖو٤وٜح(.
1

ق٤ع (

 (:٤ٗ٣TM.75.G.2640+2641+2642 (MAT)) ( ))rev.iv 1-6ٍ ئ٠ُ يُي جُ٘ٙ 

Textiles Ma-za-a-du dam en in Ά-za-ANᴷᴵ šu-ba4-ti))(( ٟضِوص ٓحَجوٝ ئقى

ًٔح إٔ جُؼى٣ى ٖٓ جُ٘ٛٞ٘ ضًًٍ ًٛٙ جُٔى٣٘س ٝجُط٢ (.(ٗٓحء جُِٔي ٓ٘ٓٞؾحش ك٢ ذِىز آَجٕ

ْٔكص ُ٘ح أ٣ٟحً إٔ ٗٓط٘طؽ  ذإٔ ٓى٣٘س أَجٕ ٝٞؼص ك٤ٜحٓهحَِِٗٔ٘ٓٞؾحش ج٩ذ٣ِٞس جُط٢ 

ُوى ًحٕ وٌٝ أَجٕ ًٔوٍ ئهحٓس غح١ٞٗ ُِِٔي , ًحٗص  ضهُٕ ك٤ٜح ٝضَُِّْٓ ذحُٔ٘حْرحش جُهحٚس

 :ك٢ َٖٓ ج٣ٍَُٞ جذ٣ٍّٞ ٝجٞكحً ؾىجً ك٢ جُ٘ٙ  (وجٓٞ- ج٣ٗحٌ )ج٧ن٤ٍ 

(TM.75.G.1794+3534)(=ARET III 469) 

 (:(I-sa-ri)وجٓٞ، ج٣ٍَُٞ جذ٣ٍّٞ، جٍُٜٗ - جُِٔي ج٣ٗحٌ )

(12aktum-TúGti-TúG1gada-TúGšu-day1gada(
2
)-  TúGpad-sù-en si-in 

Á-za-an
Ki) 

ق٤ع ٠روحً ًُٜٙ جُٞغ٤وس ضِو٠ جُِٔي أٚ٘حف ٓطؼىوز ٖٓ ج٬ُٔذّ ذٔ٘حْرس ٌقِطٚ ئ٠ُ 

جغ٘ح ػٍٗز ٖٓ ج٬ُٔذّ، ٤ٓٗؽ ًطح٢ٗ ٝجقى ٣٨ُى١، ٤ٓٗؽ ًطح٢ٗ :))(viii 18-23):جُٔى٣٘س

 (.(ُِِٔي جُٔٓحكٍ ئ٠ُ آَجٕ....ٝجقى ُِطـط٤س 

 (:Mabarra)ِبثبعا- ث

                                                           

(1) G.Ferrero , (Distribution and Exchagne of Goods in the chora of Ebla) in Ebla 
and its landscape: early state formation in the ancient near east , walnut Greek 
, California , 1992,P268 - 269 

ٌُشٌر إلى -2 البسة مصنوعة من )ٌرد هذا المصطلح فً نصوص حسابات النسٌج على نحو واسع و

 .(الكتان
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٣ٝٓطىٍ ػ٠ِ يُي ٖٓ قٌٟٞ ,ًحٕ ٛ٘حى ٖٓ جُٔكطَٔ هٍٛ غح١ٞٗ ُِٔي ئذ٬ ك٢ ذِىز ٓحذحٌج

 TM.75.G2434+10280))كحُ٘ٙ, ػىو ٖٓ جُِٔٞى جُٔطكحُل٤ٖ ٓغ ئذ٬ ك٢ ًٛٙ جُرِىز

(MAT)) (ٌج٣ٍَُٞ جذ٣ٍّٞ,وجٓٞ-جُِٔي ج٣ٗح ,ii14-iii 16:) 

((textiles) en Ra-ʾa-guᴷᴵ en Bur-ma-anᴷᴵ en I-marᴷᴵ en Lum-na-anᴷᴵ en 

Du-ubᴷᴵ en Gar-muᴷᴵ in Ma-bar-raᴷᴵ šu-ba4-ti)).                                      

ِٝٓي ؾحٌٓٞ ,ِٝٓي وٝخ,ِٝٓي ُٞٓ٘حٕ,ِٝٓي ج٣ٔحٌ,ِٝٓي ذٌٞٓحٕ,أػط٢ ٬ًًٖٓ ِٓي ٌهٞ))

 (.(جُٔطكحُل٤ٖ ٓ٘ٓٞؾحش ك٢ ذِىز ٓحذحٌج

 (:Madu)ِبصو-ج

ق٤ع ٗؿى ذؼٝ ٖٓ ٗٓحء جُِٔي ٝٓٞظل٢ ,ًٝحٗص ًٛٙ جُرِىز جٌضرطص ذؼحتِس ج٣ٍَُٞ جذ٣ٍّٞ 

 ARET I))كِى٣٘ح جُ٘ٙ جُٔٓؿَ ك٢ ِِْٓس, ئذ٬ ًحٗٞج هى ضِوٞج ِْغ ٝذٟحتغ ك٢ ًٛٙ جُ٘حق٤س

7 MAT)),(ٌ٤ٌ٣ٍَ -ج٣ٍَُٞ جذ٢,وجٓٞ-جُِٔي ج٣ٗح:rev.x iv 3-9) 

Textiles i-giš-sag Ru12-zu-I ugula surᵡ -BAR.AN in Ma-duᴷᴵ šu-ba4-ti)) 

أػط٤ص ٓ٘ٓٞؾحش ذٔ٘حْرس ٍٓجْْ جُطٜحٌز ١ٍَُٝ ٍٓجهد ػٍذحش ن٤ٍٞ جٌُِٔل٢ ذِىز ))

 (.(ٓحوٝ

 :Daraʾum))صاعوَ- ح

ٌرد اسم بلدة دراوم كثٌراً فً النصوص اإلبلوٌة وذلك بارتباطها أو عبلقتها مع أعضاء 

وفً الحقٌقة كان كبلً من ملك إببل ووزٌره لدٌهما عقارات ,العابلة الملكٌة والوزٌر ابرٌوم 

كذلك كان ٌتم توزٌع السلع إلى الشخصٌات البارزة ذوي . فً بلدة داروم (آراضً خاصة)

. المناصب الرفٌعة فً إببل والممالك األخرى، وإلى التجار األجانب اللذٌن تم ذكرهم هناك

٤ٌ٣ٍَ -ج٣ٍَُٞ جذ٢,وجٓٞ-جُِٔي ج٣ٗحٌ( ) TM.75.G.10160( MAT)))ق٤ع ٣ًًٍ جُ٘ٙ 

 (:Gi-NI,rev.i 4-10جٍُٜٗ,

(Textiles Iš-al6-Da-mu dumu-nita en in Da-ra-umᴷᴵ šu-ba4-ti) 

 .((وجٓٞ جذٖ جُِٔي ٓ٘ٓٞؾحش ك٢ ذِىز وجٌّٝ-أُػط٢ ج٤ٓ٫ٍ ج٣ٗأٍ))
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 (:Dusigu)وؿُجىو- خ

كانت السلع والبضابع تسلَّم كثٌراً فً بلدة دوسٌجو أٌضاً والتً شكلت مركزاً زراعٌاً 

دامو - وتجارٌاً هاماً فً منطقة إببل، والتً حملت من المفترض اسم والدة الملك اٌشار 

تخص الملك مع الخزٌنة ( أمبلك)، وربما وجدت فٌها  أراضً (Dusigu)(دوسٌجو)

 .الملكٌة وتذكر النصوص أٌضاً أعضاء من االسرة الحاكمة تلقوا سلع هناك

ج٣ٍَُٞ ,وجٓٞ-جُِٔي ج٣ٗحٌ)٣ًًٍ ,( ARET IV 25( MAT)))كحُ٘ٙ جُٔٓؿَ ك٢ ِِْٓس 

 (: Ḫa-li ,rev.i 3-8جٍُٜٗ ,جذ٣ٍّٞ

Textiles Du-ḫ-na-še muḫaldim(
1
) in Du-si-guᴷᴵ šu-ba4-ti)) 

 .((أُػط٢ جُطرحل وٝن٘حٖح ٓ٘ٓٞؾحش ك٢ ذِىز و٤ْٝؿٞ))

 (:NIAB)ُٔأة- د

كذلك كانت بلدة نٌؤب مركزاً دٌنٌاً هاماً، ارتبط باإلله كامٌش، وأُدٌرت هذه البلدة من قبل 

وإن ,، وكانت مثل أدانً، والروجادو مركزاً إلقامة المعارض الموسمٌة(ugula)المراقب 

الوجود المحتمل لقصر ملك إببل فً هذه البلدة ٌمكن أن نستنتجه بشهادات من الخزٌنة 

الملكٌة، والتً منها كانت توزع السلع إلى موظفً البلدة، وإلى الضٌوؾ المهمٌن، باإلضافة 

التً تلقت جواهر ثمٌنة بمناسبة إنجابها لطفلها  (Tište-damu)إلى ذكر األمٌرة اإلبلوٌة 

 .، كما تشهد نصوص مختلفة على وجود قصر ملكً فً هذا المكان(NIab)فً بلدة 

, ٤ٌ٣ٍَ-ج٣ٍَُٞ جذ٢, وجٓٞ-جُِٔي ج٣ٗحٌ)ئ٠ُ (TM.75.G.2507( AAM)))٤ٗ٣ٍٝ جُ٘ٙ 

 (xviii 7جُٓ٘س جُكحو٣س ػٍٗ 

Objects 1dumu-nita en Za-bur-rumᴷᴵ in NI-abᴷᴵ šu-ba4-ti)) 

 .((أُػط٤ص أ٤ٖحء ٝقحؾ٤حش ئ٠ُ أقى أذ٘حء ِٓي َجذٌّٞٝ ك٢ ذِىز ٤ٗأخ))

ًًُي ضٞؾى ػىز ٗٛٞ٘ ئٞحك٤س أنٍٟ ض٤ٍٗ ئ٠ُ ٗٗح٠حش قىغص ك٢ ٓوٍجش ٤ٌِٓس ك٢ 

).ذِىجش أنٍٟ
2

) 

 

                                                           

 .  ٌُشٌرهذا المصطلح إلى مهنة الطباخ فً القصر الملكً االبلوي1)

(2) G.Ferrero , (Distribution and Exchagne of Goods in the chora of Ebla) in Ebla 
and its landscape: early state formation in the ancient near east , walnut Greek 

, California , 1992,p270-272 



88 
 

 (:uru- bar)، والضواحً (Eb- 𝑳𝒂𝒌𝒊)مدٌنة إبال - ثانٌاًال 

 :و قساُمهاشكل المدٌنة- 1

، تمتد بشكل دابري حول التلة المركزٌة أو (Eb- 𝐿𝑎𝑘𝑖)كانت المدٌنة المنخفضة 

 وتم تشٌٌد األبراج فً مختلؾ النقاط واألطراؾ على طول السور وتم,األكروبولس 

تخصٌص عدد من البوابات للدفاع عن المدٌنة وكذلك تعزٌز الجدار الدفاعً، ألن إببل كانت 

 .المركز السٌاسً األكثر أهمٌة فً سورٌة فً ذلك الوقت

وكانت المدٌنة تضم أحٌاء السكان التً تنتشر فً السهل المحٌط باألكروبولس
(1 )

وبالنسبة 

 40)للسور فهو ٌحٌط بمنطقة مساحتها نحو خمسٌن هكتاراً، وبلؽت سماكته فً األسفل نحو 

أمتار، وقد  (4- 3)، كما تؽطً وجهٌه فً األسفل ألواح حجرٌة ٌتراوح ارتفاعها بٌن (م

دعمت منحدراته الخارجٌة بمبلط من الجص األبٌض، كما كانت األبراج فً الجانب 

وهناك فً قلب السور . الخارجً من السور وهً ما تزال واضحة المعالم فً الجزء الؽربً

مخازن السبلح، حٌث كان ٌتؤلؾ المخزن من كتلة معمارٌة مستطٌلة مشٌدة بالحجارة 

اشتملت على ست ؼرؾ ودرج على طول الضلع القصٌر من المستطٌل ولم ٌكن للؽرؾ أي 

 .باب أو مدخل ولعل الولوج إلٌها كان ٌتم هبطاً من السطح بواسطة الدرج المذكور

وكان لمدٌنة إبال  ربع بوابات تخترق السور المحٌط بها  طلق علٌها اإلبلوٌون  سماء 

 :شأنهم فً ذلك شأن بقٌة شعوب الشرق القدٌم وهً, آلهة مشهورة عندهم

الذي استمرت عبادته فً , إله الخصوبة واألمطار والرعود والبروق, Bal)بوابة بعل )

إله النار والطاعون   (Rasapرسب )وأما البوابة الثانٌة فهً بوابة, سورٌة فً كل العصور

والبوابة , (رشؾ )والعالم السفلً الذي عبده الكنعانٌون فً األلؾ األول قبل المٌبلد باسم

)BE(d)الثالثة ُسمٌت باسم إله ٌرد اسمه بصٌؽة 
2

وأطلق اإلبلوٌون على البوابة الرابعة  (

ٌُذكر بصٌؽته السومرٌة  وبالتالً النعرؾ , فقط((UTU(dأوتو ))اسم إله الشمس والذي 

ٌُعتقد أنها لٌست بعٌدة عن أسماء إله الشمس المعروفة باألكادٌة , اسمه باللؽة اإلبلوٌة  والتً 

(.)شمس) وباآلرامٌة والعربٌة (SPšسبش ) وباألوؼارٌتٌة, (amaššشماش )
3

) 

                                                           

1- Fortin. Michel, (Syria- terre de civilizations), les editions del. Homme- 1999, 
P55 

ٌُشٌر إلى داجان اإلله السوري المعروؾ منذ أقدم العصور دون -2 ٌرى االستاذ بٌتٌناتو أن هذا اللقب 

مرادؾ إبلوي وأكد هذا االفتراض فً مقالة له مشتركة مع الباحث فٌتسولت تناوال فٌها داجان فً إببل 
 .وببلد الرافدٌن بحسب نصوص من األلؾ الثالث قبل المٌبلد

 148ص ,م2015دمشق ,منشورات وزارة الثقافة ,تارٌخ مملكة إببل وآثارها :عٌد ,مرعً -(3
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وقد كشفت البعثة األثرٌة المنقبة عن البوابة الجنوبٌة الؽربٌة والتً تتؤلؾ من مدخل ضٌق 

فً الخارج ٌرتبط بدهلٌز محصور بٌن زوجٌن من الدعامات وهو ٌقود إلى رحبة شبه 

منحرفة الشكل، ٌلٌها باب داخلً ٌإدي إلى دهلٌزٌن محصورٌن بٌن ثبلثة أزواج من 

، أما الباب (م16)وطول الرحبة  (م10,5)الدعامات، وقد بلػ طول المدخل األمامً 

، بحٌث ٌصل الطول اإلجمالً للبوابة إلى (م21,5)الداخلً والدهلٌزٌن فٌمتدان مسافة 

 .(فً الملحق9راجع الشكل رقم ) (1)(م48)

Eb- Lakiالبنٌة  و التركٌبة اإلدارٌة للمدٌنة - 2
: 

 :تشتمل المدٌنة المنخفضة على الوحدات اإلدارٌة األربعة التالٌة

 (- maḫe2- 𝑑𝑢𝑟𝑢5
𝑘𝑖e2 )←الوحدة الربٌسٌة  

 2)--e2- 𝑑𝑢𝑟𝑢5
𝑘𝑖 )←الوحدة الثانٌة  

 3)-- e2- 𝑑𝑢𝑟𝑢5
𝑘𝑖 )←الوحدة الثالثة  

 4)-- e2- 𝑑𝑢𝑟𝑢5
𝑘𝑖 )←الوحدة الرابعة .

(2)
 

فرق العمال )فً النصوص اإلبلوٌة إلى  (e-duru5ᴷᴵ) حٌث ٌشٌر المصطلح السومري 

(  Ugulaاآلجوال )،وكان على رأس كل وحدة من هذه الوحدات شخص ٌدعى  (ومساكنهم

ومن خبلل النصوص نجد أن , الذي سنؤتً على ذكره الحقاً  (المراقب أو المشرؾ )أي 

 :فالنص ,  ( gurušؼوروش )مإلفة من قبل العمال e-duru5ᴷᴵ))هناك وحدات

TM.75.G.530 obv. VI 6-rev. I 7)) ًٌذكرماٌل: 

(10 še-bar ninda guruš-guruš -40 e-duru5ᴷᴵ in ui, ….3mi-at še-bar-

ninda-guruš-guruš 1 itu) 

ُخصصت عشرة مكاٌٌل من خبز الشعٌر لعمال أربعٌن وحدة فً ٌوم )):وٌترجم كماٌلً

وٌصبح مجموع هذه الكمٌة لهإالء العمال  من خبز الشعٌر فً شهر نحو ثبلثمبة , واحد

-e)خمسمابة من هذه الوحدات وٌتضح لنا من النصوص أنه كان هناك على األقل (.(مكٌال

duru5ᴷᴵ) ًكانت تابعة للقصر الملكAᵡᴷᴵ)ZSA.()
3

كذلك كانت هناك وحدات سكنٌة .(

، ومن مربً الماشٌة، أو من قبل عبٌد القصر (engar)أخرى تشكلت من قبل المزارعٌن 

(ir11) أو من الصناع والحرفٌٌن مثل الحدادٌن والنجارٌن، وكان عدد األفراد الملحقٌن ،, 
                                                           

 20- 19صمرجع سابق،، : قاسم , طوٌر- (1
(2)- Arcari,Elana (the administrative organization of the city of Ebla), in 
wirtschaft und gesellschaft von Ebla, 1988, P125 
3) Archi, Alfonso (about the organization of the Eblaite stste), p212-213                 
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شخص، وهكذا تكون هذه الوحدات قد تكونت من الموظفٌن مع  (20)بهذه الوحدات نحو 

ومن الممكن القول بؤن مجموع سكان .اختبلفهم بالمكانة أو بالمنزلة االجتماعٌة لكٍل منهم

ضم نحو مبة من أعضاء العابلة الملكٌة، وعدة مبات ,المدٌنة بلػ نحو عشرون ألؾ نسمة 

من الموظفٌن ذوي المناصب الرفٌعة من النببلء وعاببلتهم، وعدة آالؾ من عبٌد القصر، و 

 .إضافة إلى المواطنٌن العادٌٌن ,مبات من الحرفٌن، والعمال

 (:Ká)مصطلح - 3

وهو مصطلح سومري ال ٌشٌر فقط إلى باب  (Ká)ورد فً نصوص إببل أٌضاً المصطلح 

أو بوابة المدٌنة بل أٌضاً إلى حً سكنً من أحٌاء المدٌنة، فقد شكلت عدة وحدات سكنٌة 

(e2- 𝑑𝑢𝑟𝑢5
𝑘𝑖)  ًحً سكن(Ká) حٌث هناك أربعٌن من الوحدات السكنٌة ،(e2- 

𝑑𝑢𝑟𝑢5
𝑘𝑖) كانت قد شكلت حٌاً سكنٌاً تحت إشراؾ ،(برزامؤو( )Barzamau)  الذي تم

Larugaduki) (الروجادو)تعٌنه كمراقب لمدٌنة 
، وهناك عدد من موظفً القصر (

 -na)الربٌسٌون تم تكلٌفهم بإدارة شإون هذه األحٌاء التً كانت تضم العشرات من العمال 

se11\ guruš). 
 

 (:uru- bar )الضواحً-4

، (kāprum)، والذي ٌقابله باآلكادٌة (uru- bar)ورد فً النصوص اإلبلوٌة المصطلح 

حٌث ٌشٌر هذا  المصطلح إلى الضواحً أو األراضً التً تقع خارج أسوار المدٌنة
(1)

. 

ق٤ع ضْ ضٞغ٤ن ذؼٝ جُ٘ٗح٠حش ج٫هطٛحو٣س ٛ٘حى، ق٤ع ًحٕ ٣طْ ئٌْحٍ جُؼى٣ى ٖٓ جٍُؾحٍ 

 ًٝحٗٞج ٣وٕٞٓٞ ذٛرؾ جُٛٞف ٝ , (uru-bar)ٝجُ٘ٓحء ٓغ أ٠لحُْٜ ُِؼَٔ ك٢ ًٛٙ جُٟٞجق٢ 

ًحٕ ٫ذى ٖٓ ٝؾٞو ٓٓحقحش ٝجْؼس ٖٓ ج٧ٌج٢ٞ ٤ًٔٝحش ًر٤ٍز ٖٓ ج٤ُٔحٙ، ُٛرؾ جُٛٞف 

( 13-12)ٝجُط٢ ًحٗص ضطأُق ٖٓ قٞج٢ُ  (جُٛرحؿ٤ٖ)ًٝحٕ ٣وّٞ ذًٜج جُؼَٔ ٓؿٔٞػحش ٖٓ 

ًٝػ٤ٍجً ٓح ضًًٍ ٗٛٞ٘ , ٖهٙ ًٝحٗٞج ٣طِوٕٞ ٤ًٔحش ٖٓ ج٤ُٓ٘ؽ ًأؾٌٞ ٓوحذَ ػِْٜٔ ًٛج

(MAT) (جُكٓحذحش ج٣ٍُٜٗس ٤ُِٓ٘ؽ) جُٔؿٔٞػحش جُط٢ ضؼَٔ نحٌؼ أْٞجٌ جُٔى٣٘س ًٙٛ ,

 -dam)وكانت هذه الضواحً تشتمل على أحٌاء سكنٌة تم تخصٌصها للنساء العامبلت 

dam)اللواتً تم استخدامهن وتوظٌفهن فً حٌاكة النسٌج واألقمشة وطحن الحبوب ،. 

 ًٔح (uru-bar)ذح٩ٞحكس ئ٠ُ  ٤ًٔحش ًر٤ٍز ٖٓ ؾٍجٌ ج٣ُُص ًحٕ ٣طْ ضه٣ُٜ٘ح ك٢ جُٟٞجق٢ 

                                                           

 
1)Archi,Alfonso (about the organization of the Eblait state), in SEbV, universita 
degli studi.di Roma. (Lasapienza) 1982, P211- 214 
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ٖٓ ؾٍجٌ ج٣ُُص نحٌؼ  (7000)ٝج١ًُ ٣ٓؿَ (ARET VII 148)ك٢ ِِْٓس٣ظٍٜٙ جُٔؿِى

SA.ZAX) )ٍٖٚٓ جُؿٍجٌ ًحٗص وجنَ جُن (4000)أْٞجٌ جُٔى٣٘س، ٝ
Ki

، ًٝٛج و٤َُ ٝذٍٛحٕ 

ذحُٟر١ ًٔح ٛٞ ٓٞغن ,ػ٠ِ إٔ جٌُُجػس جًٍُُٔز ٧ٖؿحٌ ج٣ُُطٕٞ ًحٗص ضُجٍٝ قٍٞ ئذ٬

).ذحُ٘ٓرس ٧ٝؿح٣ٌص ٖٓ ج٧ُق جُػح٢ٗ هرَ ج٬٤ُٔو
1

) 

ٌُستشهد بتلك النساء العامالت فً النص  :حٌث 

(TM. 75. G.56. rev. II 1- III 1) 

((For 4 (?) months, An. ŠE. Gú 1 Li- im 22 še gú- bar (še- ba) dam- dam 

in 7 iti 8. Šebar gibil še- ba dam- dam en uru- bar in 4? Iti)) 

 :وتؤتً ترجمتُه على الشكل التالً

) جوبار1,022 هو:فالمجموع))
2

من الشعٌر تم تخصٌصها كحصص طعام للنساء (

 جوبار  من الشعٌر الجدٌد لخادمات 80الخادمات وذلك ألربعة أشهر، كما تم تخصٌص 

((.)uru- bar)الملك القاطنات فً الضواحً 
3

) 

 

 

 

 

 
                                                           

 
(1) Biga,M.G(Definnig the chora of Ebla aTextual perspective) in Ebla and its 
landscape: early state formation in the ancient near east, walnut Greek, 
California, 1992,p265  

 
.           هو مكٌال للحبوب ٌرد فً نصوص حصص الطعام والمإن ؼٌر معروؾ السعة: جوبار - (2  

(3- Daikonff,I. M.  (the important of Ebla for history and linguistics), in Eblaitica, 
vol.2, publication of the center for Ebla research at New York university, 
winonalake, Indiana 1990,  p15 
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 (:السادة )(Lugal- Lugal)حكام األقالٌم اللوجال - ثالثاًال 

 (:Lugal) (اللوجال)تعرٌف مصطلح - 1

 ج٣ًُٖ أ٠ُِن جُٓٔس ج٤ُُٔٔز ُِط٘ظ٤ْ ج٩وج١ٌ ج٩ذ١ِٞ ٛٞ ٝؾٞو ٓؿٔٞػس ٖٓ ج٧كٍجوًحٗص 

، ٝٛٞ ٤ٗ٣ٍ (جٍُؾَ جُؼظ٤ْ أٝ جٌُر٤ٍ - ج٤ُٓى ) ًٝٛج جُِود ٣ؼ٢٘ (lugal - lugal)ػ٤ِْٜ ُود

ٖٝٓ ذ٤ْٜ٘ هٟحز ٝقٌحّ جُٔوح٠ؼحش جُطحذؼس ,  ًٝرحٌ جُٔٞظل٤ٖ ك٤ٜحئ٠ُ جُٗه٤ٛحش جُرحٌَز

 ٖٓ جٍُٔجهر٤ٖ جً ، ٣ٝٞؾى ضكص ئٍٓضْٜ أػىجو(16-12)٩ذ٬، ٝهى ضٍجٝـ ػىوْٛ ٓح ذ٤ٖ 

(ugula) ٝج٬ًُٞء ، (maškim).(
1

) 

 ٢ٛٝ ضٔػَ ٝغحتن ئوج٣ٌس (mu-Du) ضٟٖٔ ج٤ٌٖ٧ق ج٢ٌُِٔ جُؼى٣ى ٖٓ أٓػِس ٗٛٞ٘ ٝ

ح ج٫ٖهح٘ ج٣ًُٖ ِْؼٔهطِلسضٓؿَ ض٤ِْٓ  َّٓ ، هرَ ًَ ٢ٖء جًُٛد، جُلٟس، ٝج٤ُٓ٘ؽ، أ

 ًٛٙق٤ع ضْ ضه٤ٛٙ  , ض٤ٔٓطْٜ ك٢ ٜٗح٣س جُ٘ٛٞ٘ كو١كطٔص ٣كَٕٞٝ ػ٠ِ ًٛٙ جُِٓغ 

).(lugal.lugal)ُٔٞظل٢ّ جُِٓغ 
2

) 

 :وصوعهُ فٍ إصاعح اٌٍّّىخ وّب وعصد فٍ إٌظىص (اٌٍىجبي )ِهبَ اٌذىبَ-  2

٤ْطٍش ٌِٓٔس جذ٬ ك٢ ػٍٛ ج٤ٌٖ٫ق ج٢ٌُِٔ ػ٠ِ أٌج٢ٞ ضرِؾ ٓٓحقطٜح ٗكٞ 

ك٢ ٖٔحٍ ٣ٌْٞس ٖٝٔحٍ ؿٍخ ),٤َٓ ٍٓذغ 32.800 أ١ ٓح ٣ؼحوٍ (85.000ًْ2

ق٤ع ضٔص ج٤ُٓطٍز ػ٠ِ ٗٛق ضِي ج٫ٌج٢ٞ ضو٣ٍرحً ٝجْطػٔحٌٛح ذٌَٗ ٓرحٍٖ ,(ذ٬وجٍُجكى٣ٖ

ٖٓ هرَ جُؿٜحَ جُك٢ٌٓٞ ٫ذ٬ ٝيُي ٖٓ ن٬ٍ جُكٌحّ ج٫ه٤٤ٔ٤ِٖ ج٣ًُٖ ٣ىػٕٞ 

(.)(lugalذِود
3

) 

 ٗحوٌجً ٓح ًحٗص ٓكىوز ٝؿ٤ٍ (lugal.lugal)ٖٝٓ ن٬ٍ جُ٘ٛٞ٘ ٣رىٝ إٔ ٝظحتق ٛإ٫ء 

ٝجٞكس كحُرؼٝ ْٜٓ٘ ًحٗٞج قٌحٓحً ٌٝؤْحء ػ٠ِ ذِىجش ٝٓ٘ح٠ن ضحذؼسً ٝنحٞؼس ُ٪وجٌز 

).ج٩ذ٣ِٞس ج٣ًٍُُٔس، ٌُٖٝ ؿحُر٤طْٜ ًحٗٞج ٣ٌُٕٔٓٞ ذٔٞجهغ ك٢ ج٩وجٌز ج٣ًٍُُٔس
4

) 

، ق٤ع ًحٗٞج ٣ِٕٓٔٞ جُٜرحش (mu-Du)أٝ(mu-túm)٣ظٍٜٕٝ ك٢ ٗٛٞ٘ ْٝٛ 

ئٞحكسً ئ٠ُ ج٤ُٓ٘ؽ ئ٠ُ ج٩وجٌز ج٣ًٍُُٔس ك٢  (كٟس- يٛد )ٝج٧ػط٤حش ٖٓ جُٔؼحوٕ جُػ٤ٔ٘س 

                                                           
 215ص,مرجع سابق ,سمٌر  , قابلو (1

2) Biga, M.G., (the reconstruction of arelative chronology for the Ebla texts), in 
the oreintalia Vol . 72 - FASC.4 , 2003 , P347 

 
)-Astour.Michael (the Ebla empire and its foreign relations)in Eblaitica:p51-523) 

 
4) Archi,Alfonso , (the city of Ebla and the organization of its rural territory) , in 
Altorientalisha forschangen19 , 1992 , 1 , P27 
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 ًحٗص ٜٓٔطٚ ئوجٌز (lugal)ئذ٬، ًٝحٕ ػ٠ِ ٌأِ ًَ ٓى٣٘س أٝ ٓوح٠ؼس ضحذؼس ٩ذ٬ قحًْ 

ٝض٘ظ٤ْ جُٗإٕٝ جُىجن٤ِس ُٔى٣٘طٚ، ٝذؼْٟٜ ٣طْ ضؼ٤٤ْٜ٘ ًٍؤْحء ٝٓىٌجء ٍُٔجًُ ٝٓٞجهغ ك٢ 

ج٩وجٌز ج٣ًٍُُٔس ُٔى٣٘س ئذ٬، ًح٩ٍٖجف ػ٠ِ هطحع ضٍذ٤س جُٔح٤ٖس ، ج٫ْطر٬ش ج٤ٌُِٔس، 

.)ٖٓ جُؼٔحٍ جُٔٓحػى٣ٖ (500)ق٤ع ًحٕ ضكص ضٍٛكْٜ قٞج٢ُ 
1

) 

 ٜٓٔس ض٘ظ٤ْ ذؼٝ هطحػحش جُؼَٔ نحٌؼ ٓى٣٘س جذ٬ ئٞحكس (lugal)ًحٕ ٣طٞؾد ػ٠ِ ًًُي 

٫ ( (lugalٝػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ إٔ ٛإ٫ء . ج٠ُ ؾٔغ جُِٓغ ٝ ض٤ِٜٓٔح ج٠ُ جُوٍٛ ًحُٔح٤ٖس 

 ُورحً ٣ؼٌّ ُُٓ٘س ٛإ٫ء (lugal) ، كوى ًحٕ ٓٛطِف (mu - Du)٣ظٍٜٕٝ ذحٗطظحّ ك٢ هٞجتْ 

).جُٔٞظل٤ٖ
2

) 

َِ نح٘ جُٞغحتن جُط٢ ضهٙ  (كطٍز ج٤ٌٖ٧ق ج٢ٌُِٔ )١ أْ٘س  (40)ٝن٬ٍ كطٍز  ٝذٌٗ

- جًٌد )ٝجُٓ٘ٞجش جُٓطس ج٠ُٝ٧ ُكٌْ جُِٔي  (نِد- جؿ٣ٍٕ )جُٓ٘ٞجش ج٧ن٤ٍز ُكٌْ جُِٔي 

 /Darmilu)( )وج٤ٌٓح أٝ وج٤ٌِٓٞ)ذحٌَضحٕ ٛٔح ( ٖه٤ٛطحٕ)، ًحٕ ٛ٘حى (وجٓٞ

Darmia ٍٝض٤(Tir) ٕج ( 30)٣ح ذأ٤ٔٛس ذحُـس ٝضلٞم ًر٤ٍ ٖٞٔ ٓؿٔٞػس ٌٓٞٗس ٖٓ قع جًَُِّ

 (lugal.lugal)ذحُِٞؾحٍ ٓٞظق ضو٣ٍرحً ٢ٛٝ ج٧ًػٍ أ٤ٔٛس ك٢ ج٩وجٌز ج٩ذ٣ِٞس ٝجُٔؼٍكٕٞ 

.(
3

َّٖ جُٗه٤ٛط٤ٖ ( ُِٔٓٔس (وج٤ٌٓح ٝض٤ٍ)ٝضٌٖٔ أ٤ٔٛس ٛحض٤  ئ٠ُ ئوجٌز ك٢ ٤ًٔس ٝه٤ٔس جُِٓغ جُ

 ٠روح ُِر٤حٗحش ق٤ع,، ق٤ع ؾِرح ِْغ ٓهطِلس ُِوٍٛ ًٝحٗص ضٞٞغ ك٢ ٓهحَٕ جُٔى٣٘سجُوٍٛ 

ًؾ  (3)ٝ,ًؾ ٖٓ جُلٟس  (141) وج٤ٌٓح ٓح ٓؿٔٞػٚ ٢ٛٝ ٌذٔح ًحٗص ٝغحتن ٣ْٞ٘س ، ٣ُٞوع 

ح ض٤ٍ ٝج١ًُ ػ٠ِ ٓىٟ جغٖج٬ُٔذّهطؼس ٖٓ ( 2800 )ٝ,ٖٓ جًُٛد َّٓ  ْ٘س ًحٕ ز ػٍٗض٢ ، ٝأ

ًؾ ٖٓ جُ٘كحِ ،  (75)ًؾ ٖٓ جًُٛد ، ٝ (2.5)ًؾ ٖٓ جُلٟس ، ٝ (433)هى َِّْْ قٞج٢ُ 

)ج٬ُٔذّهطؼس ٖٓ  (1700)ًؾ ٖٓ جُرٍُٝٗ ، ٝ (14)ٝ
4

ك٢ ػٜىجُِٔي  ك٬ٌٛٔح ذىأ ٝظ٤لطُٚ (.

٣ٝرىٝ ُ٘ح ٖٓ ًٛٙ ,ج٩ذ٣ِٞس  ًٔح ضظٍٜٙ جُ٘ٛٞ٘ (Igriš -ḫalab) (نِد- جؿ٣ٍٕ )

ِْ كٟس أًػٍ ٖٓ ٤َِٓٚ وج٤ٌٓح، ٌُٖ ذحُٔوحذَ ًحٗص (Tir)جُ٘ٛٞ٘ إٔ جُِٞؾحٍ  َّْ  ض٤ٍ هى 

 :ذؼٝ جُ٘ٛٞ٘ جُطح٤ُسج٧هٔٗس ٝأ٤ٖحء أنٍٟ ه٤ِِس ؾىجً ُى٣ٚ، ًٔح ٣ظٍٜ ٖٓ 

 

 

                                                           

(1) F. Pomponio , (I lugal dell amministrazione di Ebla) , in Aua Orientlis , 2 , 
1984 , P127 

2)Archi , Alfonso , (Lords / lugal - lugal/) invicino Orient 12 , 2000 , P20 – 21 
3) Archi, Alfonso , (Rank at the court of Ebla) , British Institute for the study of 
Iraq, London 2010 , P7 

4)Archi , Alfonso , (The city of Ebla and the organization of its rural territory) , in 
Altorientalischa forchangen19 , 1992 , 1 , PP 47-49 
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ُِٔٓٔس  (جُلٟس ٝجًُٛد )ق٤ع ضٓؿَ جُ٘ٛٞ٘  جُػ٬غس جُطح٤ُس ٤ًٔحش ٖٓ جُٔؼحوٕ جُػ٤ٔ٘س  جُ

 :ئ٠ُ ن٣ُ٘س جُوٍٛ ٢ٛٝ (وج٤ٌٓح ٝض٤ٍ)ٖٓ هرَ جُٔٞظل٤ٖ 

4) MEE II 36 (TM.75.G.1357)Ia(
1

 :) 

)53kb;131):ض٤ٍ) ٝأٓح,(.10kb.,5;50kg;67:وج٤ٌٓح)
2
).;1;00kg(

3
).. 

6)MEE II 47(TM.75.G1373)Ia: 

 (.00kb ;110:ض٤ٍ),  (.00kb;50:وج٤ٌٓح) 

10)ARET II 25(TM.75.G.1549)Ia: 

 .00kb;110)ض٤ٍ.00kb ;100) . ( وج٤ٌٓح) 

ذ٤٘ٔح جُ٘ٛٞ٘ جُػ٬غس ج٧نٍٟ ك٢ٜ ضٓؿَ ٤ًٔحش ٖٓ ج٬ُٔذٓحُٔهطِلس ٝأ٤ٖحء ٓؼى٤ٗس أنٍٟ 

 :ئ٠ُ ن٣ُ٘س جُوٍٛ ٢ٛٝ (وج٤ٌٓح ٝض٤ٍ )ُِْٔص ج٣ٟحًٖٓ هرَ

1)TM.75.G.1219)Ia: 

)GIš-gu-kak 3,570: وج٤ٌٓح)
4
 (. .٤ًٔ211GIš-gu-kakس ض٤ٍ جُِٔٓٔس )ذ٤٘ٔح ذِـص , (.(

12)TM.75.G.1655)Ia: 

)túg 130:)ض٤ٍ),(.túg 864 íb 1,000:وج٤ٌٓح) 
5
) 110 íb(

6
.) 

22)TM.75.G2576)Ia: 

 (. .túg 1íb 120:ض٤ٍ),(.túg 665 íb 894:وج٤ٌٓح) 

 أٌٓ٘٘ح ٖٓ ضكى٣ى  ك٢ جُ٘ٛٞ٘ ج٩وج٣ٌس ج٩ذ٣ِٞس(lugal.lugal)ٝؾٞو أٝ ؿ٤حخ ًٔحإٔ 

، ُٝٞ ذٌَٗ ضو٣ٍر٢ ٝٗط٤ؿس ًُُي أٚرف  ٨ُقىجظ جُط٢ ؾٍش آًٗجى ك٢ ئذ٬ضَِٓٓ ٢َ٘ٓ

ٝػ٠ِ أْحِ ًٛججُطٍض٤د ج٢ُُ٘ٓ ,ذح٩ٌٓحٕ ضطرغ جُِٓغ جُىجنِس ئ٠ُ جُوٍٛ ْ٘س ذؼى أنٍٟ

                                                           
 .هذه النصوص مذكورة بالتفصٌل فً ملحق النصوص االدارٌة فً نهاٌة الرسالة(1
 (.kù-babbar=)هذا الرمز هو اختصار لمعدن الفضة باللؽة السومرٌة (2
 (.kù-gi=)هذا الرمز هو اختصار لمعدن الذهب باللؽة السومرٌة (3

 .ٌشٌر هذا المصطلح إلى رإوس الرماح 4)
 ٌرد هذا التعبٌر بشكل كبٌر فً النصوص المتلعقة بحسابات النسٌج وهً تسمٌة شابعة لنوع من االلبسة (5
تعنً (MEEII P12)وبحسب االستاذ بٌتٌناتو فً سلسة ) كذلك تشٌر أٌضاً إلى صنؾ شابع من االلبسة (6

 نسٌج ملون
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٣ٌم ٝغحتن جُوطحػحش ج٩وج٣ٌس ج٫نٍٟ ضو٣ٍرحً، ٝجُط٢ ٣ظٍٜ ك٤ٜح ٛإ٫ء أذآٌحٗ٘ح أ٣ٟحً ش

lugal))ْٜٓأٗل .(
1

) 

: وصوعهُ فٍ اإلصاعح (di- Ku5)اٌمضبح - عاثؼبً 

 :(di- Ku5) اٌّظطٍخ رؼغَف- 1

 ج٣ًُٖ  ج٤ُٜٖٔٔك٢ ٝغحتن ئذ٬ ُِى٫ُس ػ٠ِ ج٧ٖهح٘ (di- Ku5)٣ٍو جُٔٛطِف ج١ٍُٓٞٓ 

ٌُٔحكة  جُٓح٢ٓ ًُٜج جُٔٛطِف ج١ٍُٓٞٓ كٜٞ ًٛج جُٔ٘ٛد ك٢ ئذ٬، ضوِىٝج  :ٝأٓح جُ٘ظ٤ٍأٝ جُ

(VE 1327: di- Ku5= ba-da- gu  da- ne- u [m]).
(2)

 

ػ٠ِ (وجٗٞ)(da-nu)ػ٠ِ جػطرحٌ جُٔٛطِف ,ك٢ جُرىج٣س (ARET 4)ٝهى جهطٍـ ٓإُلٞ جُٔؿِى

)(اؿُ ِهٕخ)أٗٚ 
3

ْٛ ,  (TM.75.G1369: )ٝيُي ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ أٗٚ ك٢ جُ٘ٙ,  (

ٝك٢ جُ٘ٛٞ٘ جٌُٔ٘ٗٞز ُـح٣س ج٥ٕ ٣ظٍٜ ,  (PN)ٓح٣ُجُٕٞ ٣ؼطرٍُٝٗٚ ًحْْ ٖهٙ

ًٝٛج ,ك٢ غ٬ظ قح٫ش ٝٛٞ ٣طؼِن ذٌَٗ غحذص ذأًػٍ ٖٓ ٖهٙ ًَ ٍٓز (da-nu)جُٔٛطِف 

٣ىػْ آٌجء جُرحقػ٤ٖ جُٔهط٤ٖٛ ٝيُي ذأٗ٘ح ٗطؼحَٓ ٓغ جْْ ٝظ٤لس أٝٓ٘ٛد ك٢ ج٩وجٌز ج٩ذ٣ِٞس 

)ق٤ُع ٣ٍو ًٛج جُٔٛطِف ك٢ جُ٘ٙ جُطح٢ُ,ك٢ ٤ٚـس جُؿٔغ 
4

:) 

(TM 1467 ob.10:6-10:2 gú-li-lum a-gar5- agar5 kù:babbar /PUZUR4-

ra-ma-lik/wa/en-na-NI/da-nu) 

ُؿٍُ ػوط ِٓ األؿبوع اٌّظٕىػخ ِٓ إٌذبؽ واٌفضخ إلصُٕٓ ):(وَزغجُ ػًٍ إٌذى اٌزبٌٍ

 (.(ٍٔ-ٔب-وإْ,ٍِه-عا-ثىػوعٌ: ِٓ اٌمضبح وهّب 

: اٌّهبَ واٌىاججبد اٌزٍ أووٍذ ٌٍمضبح فٍ إثال- 2

ئٕ جُٔؼِٞٓحش جُٔطٞكٍز ػٖ ٝجؾرحش ٝٗٗح٠حش جُوٟحز ك٢ ئذ٬ ٢ٛ ه٤ِِس ُِـح٣س، ق٤ع ًحٕ ُْٜ 

وٌٝجً ٛحٓحً ك٢ ضٍأِ ٝكٝ ؾ٤ٔغ جٍُٛجػحش ٝجُٔ٘حَػحش ٝضٟحٌخ جُٔٛحُف، جُكٌْ ك٢ 

. جُٔٞج٣ٌع، ٝك٢ أؿِد ج٧ق٤حٕ ٝٞغ أنطحْٜٓ ػ٠ِ ػوٞو جُُٝجؼ

                                                           

1)Archi, Alfonso, (Lords/ luga-lugal) invicino oriente 12, 2000,P19-20 

2)(VE)=theVocabulary of Ebla see.G.pettinato,Matriali Epigrafic di   
Ebla(MEE).vol 4,Napoli,1982 

-diٌإكد األستاذ الفونسو آركً قارئ النصوص اإلبلوٌة على أن النظٌر السامً للمصطلح السومري -(3
k5)) ٌجب أن ٌقرأ بالصٌؽة التالٌة(:dayyānum) ,وهو اسم لمنصب أو وظٌفة فً اإلدارة اإلبلوٌة .

فلٌس لدٌه اعتراض على قراءة أركً للمصطلح ولكنه ٌشٌر إلى أن )) (Lorenzo.Vigano)وأما الباحث

 ((da num/uهذا المصطلح ظهر مرات عدٌدة فً نصوص إبلوٌة تتعلق بالجانب اإلقتصادي بالصٌؽة
على أنه صٌؽة جمع  (da-nu) مإخراً على تفسٌر المصطلح اإلبلوي (M.Bonechi)اقترح الباحث(4

 .والتً تشٌر إلى منصب القاضً  (da-num)للكلمة 
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٤ٗ٣ٍٝ ذؼٝ جُرحقػ٤ٖ ئ٠ُ ْٔس ذحٌَز ٝك٣ٍىز ك٢ ٗٗح٠ جُوٟحز ك٢ ئذ٬ ٢ٛٝ ٓٗحًٌطْٜ 

))ٓى٣٘س ٓح١ٌ ئ٠ُ ك٢ ئٌْحٍ جُٜىج٣ح ئ٠ُ جُٔىٕ جُٔؿحٌٝز ٝنحٚس 
1

Mari nig- ba() ًٝٛج ،

 ككٓد ٝئٗٔح ٝجٓٞظل٤ٖ ئوج٣ٖ٤٣ٌٟل٢ ػ٠ِ ٛإ٫ء جُوٟحز ٚلس جُكٌحّ أ١ ٤ُّ

هى  (di-Ku5) ذِٓطحش ٝجْؼس، ٝٗؿى إٔ ػىوجً ٖٓ هٟحز ئذ٬ ػ٣ٕٞطٔص ((Lugal.Lugalقٌحّ

: ضْ يًٍْٛ ك٢ ضِي جُٛلوحش ْٝٛ

[a] La- da- at 

[b] iŠ11- da- mu 

[c] en- na- iL, en- na- NI, en- na- NI- iL 

[d] ib- dur- i- Šar 

  :(٢ٗ-ٗح-ٝ ئٕ, ج٣ٗحٌ -جذىٌٝ )ٝضؿىٌ ج٩ٖحٌز ئ٠ُ إٔ ٬ًً ٖٓ

(ib- dur- i- Šar, en- na- NI)، ضْ يًٍٛٔح ك٢ أٌذؼس ٝغحتن ٣ْٞ٘س (mu-du )

-ٗح- ئٕ )ج١ًُ ًحٕ هح٤ٞحً ٣ْٞسً ٓغ  (٫وجش )ٌٓحٕ (جٖحٌ-جذىٌٝ)ق٤ع أنً ,٣ٍَُِٞ أًٌّٝٞ 

جُ٘ٗح٠ ك٢ ك٢ جُٓ٘ٞجش جُط٢ ْروص ض٢ُٞ أًٌّٝٞ ٓ٘ٛد جَُٞجٌز  ٝج٣ًُِٖ ًحٗح ك٢ ؿح٣س (٢ٗ

: ٣ْٞسً أٝ ٬ًً ػ٠ِ قىج ٓح١ٌ  ٓى٣٘سًٛج جُ٘ٞع ٖٓ جُٛلوحضٔغ

TM 2115 rv. 1: 4-2:2: 
giŠ

Šilig Kù- sig17/ Šu- mu-takx) 

en- na- NI/ ùib- dur- i- Šar/ Lugal)                                                  

َػطأ٤ٖحء ٝٓٛ٘ٞػحش ٖٓ جًُٛد  )):٣ٝطٍؾْ ًٔح ٢ِ٣ , ٢ٗ-ٗح- جُوٟحز ٛٔح ئٕٖٓجغ٤ٖ٘ ئ٠ُ ُٝ

(( هرَ قحًْ ٓح١ٌج٣ٗحٌ ٖٓ -ٝجذىٌٝ
(2)

هحٌب جُ٘ٛٞ٘ ػ٘ى جًطٗحف ٝهى ْؼ٠ ذ٤ط٤٘حضٞ 

ك٢ جُ٘ٛٞ٘ ج٩ذ٣ِٞس (di-ku5) ئ٠ُ جٍُذ١ ذ٤ٖ ج٧ٖهح٘ ج٣ًُٖ قِٔٞج ُودج٤ٌٖ٧ق ج٢ٌُِٔ 

ٖٝٓ ن٬ٍ جُىٌجْحش جُط٢ أؾ٣ٍص ػ٠ِ ًٛٙ جُ٘ٛٞ٘ , ٝذ٤ٖ جُوٟحز ج٣ًًٌُٖٞٔ ك٢ جُطٌٞجز 

أ١ جُِٔي أٝ جُِود ج٧ًػٍ  (Lugal) جُِود ج١ٍُٓٞٓ ُٞؾحٍ  هى قِٔٞجك٢ ئذ٬ٗؿى إٔ ج٫ُٞز 

٣ٍو ًػ٤ٍجً ك٢ جُ٘ٛٞ٘ جُٔٓٔح٣ٌس جٌُٔطٗلس ك٢ ذ٬و جٍُجكى٣ٖ ٝ ج١ًُ ( di-Ku5)٤ٖٞػحً 

ٝجُط٢ ٣ؼٞو ضأ٣ٌهٜح ئ٠ُ ج٧ُق جُػحُع هرَ ج٬٤ُٔو، ُْٝ ٣ٌٖ ًٛج جُِود ٣كَٔ ٓؼ٠٘ جُوح٢ٞ، 

ٝهٟحز ئٍْجت٤َ، ٝذحُ٘ٓرس ئ٠ُ  (di-Ku5)ًٔح ُْ ٣ٓرن ٧قى إٔ قحٍٝ جٍُذ١ ذ٤ٖ جُِود 

جُهٛحتٙ ٝجُٓٔحش كٖٔ جُٛؼد ضكى٣ى جُٞظحتق ٝجُٞجؾرحش جُط٢ ضٔطغ ذٜح هٟحز ئذ٬ ضكى٣ىجً 

ًحٗٞج ٖٓ ٓٞظل٢ جُر٠٬ ج٢ٌُِٔ ك٢ ئذ٬ ٝج١ًُ ٌَٖ جُػوَ  (di- Ku5)وه٤وحً، كٜإ٫ء جُوٟحز 

                                                           
 .أنظر فً ملحق النصوص( الهداٌا واألعطٌات )ٌرد هذا المصطلح السومري فً النصوص اإلدارٌة اإلبلوٌة وٌعنً -(1

2)- Vigano,Lorenzo (Judges at Ebla), in LA 41, the oriental institute university of 
Chicago, 1991, PP 303- 307                  
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ج٩وج١ٌ ُِٔى٣٘س، ٝذحُطح٢ُ ٣ٛؼد ػ٤ِ٘ح ٓوحٌٗطْٜ ٓغ هٟحز جُطٌٞجز ج٣ًُٖ ٌِٖٞج ٗٞػحً ٓ٘أٗٞجع 

.جُٔٞظل٤ٖ ك٢ جُؿٜحَ جُور٢ِ ج١ًُ ْرن جُٔإْٓحش ج٤ٌُِٔس ٝه٤حّ جُر٠٬ ك٢ ضح٣ٌم ئٍْجت٤َ
(1)

 

: وصوعهُ فٍ اإلصاعح (ugula) (اِجىال)اٌّغالجىْ -سبِـبً 

(: ugula)رؼغَف اٌّظطٍخ - 1

ٌٝو ك٢ جُ٘ٛٞ٘ ج٩ذ٣ِٞس ٓؿٔٞػس ٖٓ جُٔٛطِكحش ج٩وج٣ٌس ٝج٤ُٓح٤ْس، ٖٝٓ جُٞجٞف إٔ 

 (ج٥ؾ٫ٞ)ئوجٌز جُر٬و ًحٗص ذ٤ٍٝهٍج٤٠س ذٌَٗ ًر٤ٍ، ٖٝٓ ذ٤ٖ ًٛٙ جُٔٛطِكحش ًحٕ 

(ugula)(.ٝج٢ُ، ٍٓٗف، ٍٓجهد:)، ٝٛٞ ٓٛطِف ١ٍْٓٞ ٣ؼ٢٘
(2)

 

(: ugula)اٌّهبَ وإٌشبطبد اٌزٍ أووٍذ ٌٍّغالجُٓ - 2

ُْ ضًًٍ جُ٘ٛٞ٘ ج٩ذ٣ِٞس أوُسً ضؿؼِ٘ح ٗؼطوى إٔ ٌِٓٔس ئذ٬ ًحٗص ٓوٓٔسً ئ٠ُ ٓوح٠ؼحش أٝ 

ٌٙ ػ٠ِ ٌأِ ًَ ٓى٣٘س , ٣٫ٝحش ٣كٌْ ًَ ٜٓ٘ح قحًْ أٝ ٓكحكع  ذَ ضل٤ى ذأٗٚ ًحٕ ٛ٘حى ٖه

ًحٕ ق٤ع , (Ugula)أٝ ه٣ٍس ٣ُؼى ٓٓإ٫ًٝ ػٖ ئوجٌضٜح ٣ٝكَٔ جُِود ج١ٍُٓٞٓ ج٥ؾ٫ٞ

 ٝجُط٢ ذؼٟٜح ، ٣ُؼٜى ئ٤ُْٜ ذٔٓإ٤ُٝس ئوجٌز جُرِىجش ٝجُوٍٟ،(ugula )ٕٝ أٝ جٍُٔٗفٕٝجٍُٔجهد

ًًُي ,ٝذؼٟٜح ج٥نٍ ًحٗص ؾُءجً ٖٓ هٍٟ ٓ٘طوس ئذ٬ , ًحٗص ٓٓطوِس ػٖ ٓى٣٘س ئذ٬ 

ُٓؼظْٜٔ ٖٓ أذ٘حء جُؼحتِس جُٔحٌُس أٝ جُٔوٍذ٤ٖ ٜٓ٘ح أٝ جُٔط٘ل٣ًٖ ك٢ جٌُِٔٔس، ًٔح أْٜٗ ًحٗٞج كإ

جُٔو٤ٔ٤ٖ ك٢ جُٞقىجش ج٤ٌُ٘ٓس جُهحٚس ذْٜ  (guruš)٣طٍإْٔٞ كٍم جُؼٔحٍ جُٔٓحػى٣ٖ 

𝑑𝑢𝑟𝑢𝑠
𝐾𝑖-e2) ق٤ع ًحٗٞج ٓٓإ٤ُٖٝ ػٖ ئوجٌز هطحػحش ج٩وجٌز ك٢ ج٩وجٌز ج٣ًٍُُٔس ُِٔى٣٘س 

.ٝج٧هٓحّ جٍُت٤ٓ٤س ًح٩ٍٖجف ػ٠ِ هطحع ضٍذ٤س جُٔح٤ٖس ُِوٍٛ
(3)

 

 ًحٕ ٓٞظلحً ك٢ ج٩وجٌز ج٩ذ٣ِٞس ٝٓٓإ٫ًٝ ػٖ ض٣ُٝى كٍم جُؼٔحٍ ذكٛٙ (ugula)كح٥ؾ٫ٞ 

 ك٢ ذِىز (ugula)كؼ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ ًحٕ ٛ٘حى ,٤ًٔٝحش ٓ٘طظٔس ٖٓ جُطؼحّ

ٝجُط٢ ًحٗص ؾُءجً ٖٓ هٍٟ ئذ٬ ق٤ع أهحّ ًٛج جُٔٞظق ك٢ هٍٛ ج٣ٍَُٞ  ,(Darum)(وجٌّٝ)

 وجٓٞ، ج٣ٍَُٞ جذ٣ٍّٞ، -جُِٔي ج٣ٗحٌ ))(TM.75.G.1708): ًٔح ٣ظٍٜ ٖٓ جُ٘ٙ,

 :(((Ga-sum جٍُٜٗ 

rev.xv5-6:1gu-dùl–TúG1 sa1-TúG ugula Da-ra umᴷᴵ)) 

                                                           
 67، صمرجع سابق,قاسم,طوٌر- 1
 23عٌد، مرجع سابق، ، ص: مرعً- 2

(3)-Archi,Alfonso (about the organization of the Eblait state), in SEbV, 1982, 
p219 
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ِْ ُرحِ ًطح٢ٗ ٝجقى  )): ٣ٝطٍؾْ ًٔح٢ِ٣ ٝ أ٣ٟحً ُرحِ نح٘ ذحُ٘ٓحء ٍُٔجهد ,ُْ

1)((ذِىزوجٌّٝ
) 

( 9)، ٝج١ًُ ًحٕ ضكص ضٍٛكٚ (MEE1, 69 )ك٢ جُِِٓٓس( Ţubi- sipiš)ًٔح ٣ٍو ج٫ْْ 

e2- 𝑑𝑢𝑟𝑢𝑠)ضٓؼس ٝقىجش ٤ٌْ٘س 
𝐾𝑖)يًٍ جْْ ٢ًًٌُُ ، ٤ٖٗ٘ٔ جُؼٔحٍ، ضْٟ ٗكٞ  ٓثس ٝغٔح

(Ţubi- sipiš)  ُٙ٘ك٢ ج(MEE1, 125)  ًٍٓجهرح ًٚٗٞ(ugula)   ػ٠ِ جُٞقىز ج٤ٌُ٘ٓس

(e2- 𝑑𝑢𝑟𝑢
𝐾𝑖−4) جُٔكطَٔ إٔ جٍُٔجهد ٖٓٝ ،(Ţubi- sipiš)  ًحٕ ٓٓإ٫ًٝ ػٖ ئوجٌز

، ٝجُط٢ ًحٗص ضأض٢ ٜٓ٘ح جُكرٞخ ئ٠ُ ج٩وجٌز (uru-bar)ذِىجش جٌُِٔٔس ٝٞٞجق٤ٜح 

.ج٣ًٍُُٔس
(2)

 

 (na- se11)وناسً  (guruš)غوروش : العمال المساعدون- سادساًال 

 (:guruš)تعرٌف المصطلح - 1

،وهو مصطلح سومري وٌقابله (guruš)ورد فً النصوص اإلبلوٌة المصطلح ؼوروش 

وهو ٌشٌر إلى طبقة العمال المساعدٌن الذٌن ٌعملون لصالح ، (na- se11)باللؽة اإلبلوٌة 

.القصر الملكً فً إببل
(3)

 

 ْٝٛ ٣وطٕ٘ٞ ك٢ (guruš , na-se11)ق٤ػ٤طرغ ُِوٍٛ ج٢ٌُِٔ أػىجوجً ٖٓ جُؼٔحٍ ٣كِٕٔٞ ُور٢ 

-uru)جُٔى٣٘س جُٓل٠ِ ك٢ ئذ٬، أٝ ك٢ ٝقىجش ٤ٌْ٘س ضوغ نحٌؼ أْٞجٌ جُٔى٣٘س 

bar)ق٤ع ًحٗٞج ٣ٌِٕٗٞ كٍم أٝ ٓؿٔٞػحش ضىػ٠ جُٞجقىز ٜٓ٘ح ,(جُٟٞجق٢ ٝجُوٍٟ)أ١(é – 

duru5
Ki

ػح٬ًٓ،٣ٝوٛى ٖٓ جُطؼحذ٤ٍ جُط٢ ضظٍٜ ك٢ ٗٛٞ٘  (20)ضطأُق ٖٓ ,ًَٝ ٓؿٔٞػس (

أ٣ٔؿٔٞػسٖٓ جُؼٔحٍ ٣طْ ئُكحهْٜ ْٜٝٞٔ ئ٠ُ  ( -guruš- guruš 40-50ئُم)ػى٣ىز ًـ 

é – duru5)ٓؿٔٞػحش أٝ ٝقىجش 
Ki

). (
4

ًٝحٕ ٣طْ ض٣َٞغ ًٛٙ جُٔؿٔٞػحش ك٢ ضؿٔؼحش (

 :أًرٍ ضُىػ٠ 

                                                           
1)Biga,M.G(Definnig the chora of Ebla aTextual perspective) in Ebla and 

itslandscape: p265                                                                                                           

(2)Arcari, Elana (the administrative organization of the city of Ebla), in 
wirtschaft und Gesellschaft von Ebla, p127+ 128  
(3)-Davidovid, Vesna (Guruš in the administrative texts from ebla), in wirts chaft 
und gese lls chaft von ebla, herausgage ben von hartmut waetzoldt herald 
hauptmann, Heidelberger orientver- lag (1988) p. 199 

4)Milano, lucio , (reipents and amount of the rations) , in mari annals de 
recherches interiscipl inaires, editions recherché surles civiliZations, P539 –         
541                                                                                                                               



99 
 

(ir –a–nùm) ٝأKÁ. KÁ))( أذٞجخ، هطحػحش ) ًَ ٝجُط٢ ضْٟ ٓثحش ٖٓ جُؼٔحٍ، ق٤ع

ًٔح ًحٕ ٣طْ ئٌْحٍ ذؼٝ .(ugula)ٝجقىز ٜٓ٘ح ضهٟغ ٓرحٍٖز ٤ُٓطٍز جٍُٔجهد أٝ جُ٘حظٍ 

). ئ٠ُ أٓحًٖ ه٣ٍرس ٝٓؿحٌٝز ٖٓ جُٔى٣٘س(ir – a – nùm)ًٛٙ جُطؿٔؼحش 
1

) 

 : فٍ إثال(guruš)ِهبَ وواججبد اٌؼّبي - 2

 ٖٓ جُل٬ق٤ٖ ٝجُكٍك٤٤ٖ، ٝج٣ًُٖ ٣ٌِٕٗٞ ذحُىٌؾس (guruš)ٓؿٔٞػحش جُؼٔحًٍٝحٗص ضطأُق 

ٝج٣ًُٖ ٣ؼ٤ٕٗٞ ق٤حضْٜ ًحِٓسً ٓغ ػٞجتِْٜ ٣ٝؼ٣ِٜٞٔٗٞ٤ؼِٕٔٞ ,ج٠ُٝ٧ جُطروحش جُٔك٤ِس جُلو٤ٍز 

ػ٠ِ ض٘ٗثطٜح ٖٓ ن٬ٍ هطِغ ٚـ٤ٍز ٖٓ ج٧ٌج٢ٞ ًحٗص ضُؼط٠ ئ٤ُْٜ ئٓح ػٖ ٣ٍ٠ن جُٔؼحذى 

جُى٤٘٣س أٝ ضُإؾٍ ُْٜ ػٖ ٣ٍ٠ن ن٣ُ٘س جُىُٝس، ٝٛ٘حى ٗٛٞ٘ أنٍٟ ضًًٍ أػىجو ًر٤ٍز ٖٓ 

جُؼٔحٍ ًحٕ ٣طْ جْطهىجْٜٓ ذٌَٗ ٌت٢ٓ٤ ك٢ جٌُُجػس ٝٓٗطوحضٜح، ٝك٢ ئٗؿحَ ٚ٘حػس جُر٤ٞش، 

ًٝحٕ .ٌٝذٔح ضؼِن ج٧ٍٓ أق٤حٗحً ذؿ٘ٞو ٣ٍُِْٕٞ ذٜٔحّ قٍذ٤س (ذ٤ٞش جٌُٓحٕ ٝجُٔؼحذى، ٝجُ٘ر٬ء)

ػحَٓ (7000)ق٤ع هُىٌش أػىجوْٛ ذ٘كٞ,ٛإ٫ء جُؼٔحٍ ٣ٌِٕٗٞ جُوٞز جُٔ٘طؿس جٍُت٤ٓ٤س ك٢ ئذ٬ 

 ًٔؿٔٞع ٧ٌذؼس ػٍٗ ٓؿٔٞػس، ًَ ٜٓ٘ح ضطٍجٝـ ٓح ذ٤ٖ (TM.75 G.1855)قٓد ٓح ٣ًًٍٙ جُ٘ٙ 

ٝقىز   (350) ٝج١ًُ ٣ؼٞو ئ٠ُ (na-se11)ػحَٓ، ًٝٛج جُؼىو ٣ٓح١ٝ ػىو جُؼٔحٍ ( 300-800)

é - duru5)٤ٌْ٘س 
Ki

2)(TM.75.G.245 ) جًًٌُٔٞز ك٢ جُٞغ٤وس(
.) 

ج٣ًُٖ ًحٗٞج ضحذؼ٤ٖ  (guruš)أػىجو جُؼٔحٍ,  (TM.75.G.1655)Ia (12:  ًٔح ٣ًًٍ جُ٘ٙ

ذح٩ٞحكس , ػحَٓ  (7000)ق٤ع ذِؾ ٓؿٔٞػْٜ ٗكٞ  (Lugal.Lugal)ٝضكص ئٍٓز ٓٞظل٢ 

ك٤ٛرف ذًُي ,  (SA-ZAᴷᴵ) ػحَٓ آنٍ ًحٗٞج ضحذؼ٤ٖ ُِوٍٛ ج٢ٌُِٔ(4700)ئ٠ُ ٗكٞ

)ػحَٓ  (11;700)ٓؿٔٞػْٜ جُؼحّ ٗكٞ 
3

.) 

٣ٝٞؾى ك٢ ج٤ٌٖ٧ق ج٢ٌُِٔ ٗٛٞ٘ ضًًٍ ٛإ٫ء جُؼٔحٍ ذأْٔحتْٜ ٝأق٤حٗحً ٣ٟحف جْْ 

ٝضُؼط٢ نحضٔس جُ٘ٙ ٓؿٔٞع أػىجوْٛ ٝجٌُٔحٕ ج١ًُ أٌِْٞج ,جٌُٔحٕ ج١ًُ ٣٘ط٢ٔ ئ٤ُٚ جُؼحَٓ 

ًًُي ٣طْ ضٓؿ٤َ ض٣ٖٞٔ ٛإ٫ء جُؼٔحٍ ضرؼح ُٞقىجضْٜ، ٣ٝرىٝ إٔ جُٜٔحّ جًُِٔٞس ئ٤ُْٜ ًحٗص .ئ٤ُٚ

4).ٚؼرس كحُ٘ٛٞ٘ ضٓؿَ قح٫ش ٝكحز أٝ ٍٛٝخ أٝ ٍٜٓ
) 

فً الوثابق اإلدارٌة فً محفوظات إببل المتعلقة بتوزٌع  (guruš)كماٌردذكرالعمال 

المنسوجات، والفضة، واألدوات المعدنٌة، وسجبلت الماشٌة، وتوزٌع الخبز، والجعة، 

 .والطحٌن، والزٌوت كحصص ؼذابٌة
                                                           

1)Archi,Alfonso,(the city of Ebla and the organization of its rural territory) , p25 
2)Milano, lucio , (reipents and amount of the rations) , in mari annals 

derecherches interiscipl inaires, editions recherché surles civilizations ,541           
                                                                                        

3)Archi , Alfonso , (Lords / lugal - lugal/) invicino Orient 12 , 2000 ,p21-22             
 216مرجع سابق ، ص: قابلو  ، سمٌر ، (4
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 :من المنسوجات (guruš)مخصصات العمال - 3

الذٌن تم  (guruš)هناك مجموعة من النصوص اإلبلوٌة تختص بشحنات النسٌج إلى العمال 

sa-𝑧𝑎𝑥)تعٌٌنهم فً القصر الملكً 
𝐾𝑖) حٌث ٌصل عدد هإالء العمال المساعدٌن ،(guruš )

مبة شخص، وهناك مجموعة من النصوص تتضمن شحنات أو مخصصات من  (100)إلى 

)آرمً: )، وهً تعود إلى مدن متعددة هً(guruš )لعمالالنسٌج 
1

)، هازوان(
2

( ، ماري(

(Armi, Hazuwan, Mari)  وٌبدو توزٌع هذه الحصص تم عندما كان هإالء العمال

 .ٌُسافرون ما بٌن المدن

 :من الفضة واألدوات المعدنٌة (guruš)مخصصات العمال - 4

وهً تشمل دفعات من الفضة كرواتب شهرٌة لفبات مختلفة من الموظفٌن الذٌن تم تعٌٌنهم 

 :فً اإلدارة المركزٌة مثل

(a- am, u2- a, and eb- eb) الذٌن ٌتقاضون رواتب تصل إلى عشرة شٌقٌل لكل واحد ،

منهم من الفضة، وهناك أشخاص تصل رواتبهم إلى عشرٌن شٌقٌل من الفضة وهم ٌنتمون 

فكانوا  (guruš)، أما العمال المساعدون (za3- us2)إلى طبقة اجتماعٌة عالٌة مثل 

ٌتقاضون رواتبهم التً تبلػ حوالً خمسة شٌقٌل من الفضة، وكان الدفع بالفضة ٌتم للعمال 

شٌقٌل، لكن القٌمة  (1- 6)برواتب تتراوح ما بٌن  (الذكور واإلناث)من كبل الجنسٌن 

وكذلك ٌستخدم الذهب فً , الشابعة للرواتب هً ثبلثة شٌقٌل للرجال والنساء على حد سواء 

شٌقٌل لكل شهر ولنفس األشخاص العاملٌن فً اإلدارة  (2)دفع الرواتب بدالً من الفضة 

المركزٌة إضافة إلى ذلك كانت ُتوزعكمٌات من الذهب ألؼراض ؼٌر الرواتب الممنوحة 

sa- 𝑧𝑎𝑥)، والحكومة المركزٌة (e- en)لعمال قصر الملك 
𝐾𝑖) كنوع من هداٌا الزٌنة ،

(.gir2- mar- tu)والخناجر األمورٌة  (gu2- Li- Lum)كاألساور 
(3)

 

 :من الماشٌة (guruš)مخصصات العمال - 5

، الذٌن كانوا (guruš)وكان ٌتم توزٌع قطٌع من الماشٌة شهرٌاً كطعام للعمال المساعدٌن 

ٌعملون فً قصر الملك، وهذه المخصصات كان ٌتم تخصٌصها بشكل منفصل عن تلك التً 

ُتوزع إلى الملك، ولكنها تكون فً نفس القابمة الخاصة بالشٌوخ الذٌن ٌقٌمون فً قصر 

                                                           

كما أنها ترد فً ,  ٌرى بعض الباحثٌن أنها أرمانوم التً تظهر فً بعض النصوص الملكٌة األكادٌة -1

كذلك تمٌل معظم آراء الباحثٌن ,نصوص إبلوٌة متعددة فٌمكن القول أنها إحدى مدن مملكة إببل المهمة 
 .إلى مطابقتها مع مدٌنة حلب 

ٌُعتقد أنها بلدة صؽٌرة بالقرب من إببل - 2  .ترد فً نصوص إبلوٌة مختلفة و
3)- Davidovid, Vesna (Guruš in the administrative texts from Ebla), p201 
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المناوبٌن على  (guruš)الملك، إضافة إلى ذلك كان ٌتم توزٌع قطٌع من الماشٌة للعمال 

 (.Ka2)بوابات وأحٌاء المدٌنة 

 :من الطعام والشراب (guruš)مخصصات العمال - 6

، ومن بٌن األطعمة (nag)، ومشروبات (Ku2)وكان ٌتم توزٌع حصص الؽذاء شهرٌاً 

: األكثر شٌوعاً هو الخبز والطحٌن، بٌنما المشروبات فهً تتضمن أنواع متعددة للجعة

(ŠE+ Tin, bappir, Sadax, manu2- gug2) إضافة إلى كمٌات من الزٌوت، كما ،

الشعٌر والذرة، وهذه األصناؾ تقدم :تستخدم الحبوب لصنع الخبز والمشروبات أي

ٌُستخدم من قبل الُكّتاب للداللة على حصص (še- ba)وكان المصطلح , كحصص طعام

 الدوريالطعام، ومن المبلحظ أن هذا المصطلح كان ٌستخدم لئلشارة إلى التزود 

، إضافة إلى الشٌوخ، الملك والملكة وأقربابهم (guruš, dam)بالؽذاءللعمال والعامبلت 

.وكذلك اآللهة
(1)

 

كانت تقدم من أجل تحضٌر الخبز  (salatum- cereal)فمعظم الواردات من الحبوب 

(ni3- du8- gu8) كما أن الشعٌر ٌقدم أٌضاً لتحضٌر كل من الخبر والجعة ،(ŠE+ Tin) ،

وبالتالً تبدو حصص الطعام التً توزع شهرٌاً للذكور واإلناث من عمال اإلدارة المركزٌة 

(sa- 𝑧𝑎𝑥
𝐾𝑖)  ثابتة من حٌث الكمٌة، فالعمال المساعدون(guruš) كانوا ٌحصلون على ،

(1.5()anzam)  من الشعٌر لصنع الجعة، ومن خبلل كمٌة الشعٌر المستهلكة شهرٌاً ٌمكننا

( 1000)بلػ نحو  (guruš)أن نستنتج أن عدد العاملٌن المستخدمٌن فً قصر الملك 

العاملٌن  (guruš)بشكل منتظم للعمال  (zi3- ba)شخص، كما ٌتم توزٌع حصص الطحٌن 

من الطحٌن فً الشهر،  (gubar( )400)و كان هإالء العمال ٌتلقون ما معدله .فً القصر

()anzam()1.5)أي أن الحصة الٌومٌة لكل عامل 
2

، وتجدر اإلشارة هنا إلى أن هذه (

،هً لٌست (še- ba)والتً توزع كطعام  (الشعٌر، الطحٌن، والحبوب)الحصص من 

 -sa)مخصصة لبلستهبلك كطعام فً قصر الملك أو اإلدارة المركزٌة فً مدٌنة إببل 

𝑧𝑎𝑥
𝐾𝑖) وهذا ٌدفعنا للقول بؤن هذه الحصص كانت تمثل نوعاً ما من األجور والرواتب ،

 (.guruš)للعاملٌن المساعدٌن 

، كانوا ٌخدمون فً اإلدارة (nu- se11)أو  (guruš)نستنتج مما ذكر أن العمال المساعدٌن 

المركزٌة لمدٌنة إببل، وقد تم استخدامهم فً األبنٌة الرسمٌة الخاصة بالقصر الملكً، إضافة 

                                                           
1)-Davidovid, Vesna (Guruš in the administrative texts from Ebla), p202 

ٌرد هذا المصطلح فً حصص وكمٌات الحبوب الموزعة على سكان القصر والموظفٌن والعمال - (2

 .وهو مكٌال للحبوب ؼٌر معروؾ السعة
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eb- Laki)إلى المواقع اإلدارٌة للقسم األدنى من المدٌنة 
( guruš)وكان هإالء العمال  (

شخص داخل مدٌنة إببل ، وهم   (1000)ٌُشكلون ثقل المدٌنة اإلداري حٌث بلػ عددهم نحو 

.ٌشتؽلون فً أعمال وواجبات لٌست بالضرورة ذات مرتبة متدنٌة
(1)

 

حٌُث ٌرد )(2)جدول بٌانً ٌبٌن حصص الطعام والشراب المقدمة للعمال المساعدٌن الؽوروش

   (ذكر العمال فً هذا الجدول بؽوروس ولٌس ؼوروش كما مذكور فً بقٌة المراجع

رقم النص 

TM.75.G 
 عدد وحدات العمال المستلمٌن

كمٌة 
الحبوب 

 شهرٌاًال 

كمٌة الحبوب 
 ٌومٌاًال 

كمٌة النبٌذ 
 شهرٌاًال 

كمٌة النبٌذ 
 ٌومٌاًال 

220 
 

gurus-gurus 50 e-durus
kl 

 
12 

 
 

6 
 

 

229 
 

gurus-gurus 
 

12 1/2 
 

   

229 
 

gurus-gurus (5 e-duru5
kl) 

 
1 
 

405 
 

7 2/3 
 

232 1/2 
 

266 
 

gurus-gurus 50 e-duru5
kl 

 
12 1/2 

 
375 

 
6 1/2 

 
195 

 

299 
 

gurus-gurus 
 

13 1/2 
 

405 
 

6 
 

189 
 

325 
 

gurus-gurus 50 e-duru5
kl 

 
12 

 
360 

 
6 
 

180 
 

347 
 

gurus-gurus 80 e-dunij" 

 
13 2/6 

 
300 

 
10 

 
300 

 

407 
 

gurus-gurus 40 e-duru5
k' 

 
10 

 
300 

 
5 
 

150 
 

407 
 

gurus-gurus 50 e-duru5
kl 

 
12 

 
360 

 
6 
 

180 
 

407 
 

gurus-gurus 50 e-durus
kl 

 
- 

360 
 

- 
170 

 

445 

 
 

gurus-gurus 
 

13 1/2 
 

410 

 
7 1/2 

 
230 

 

530 
 

gurus-gurus 40 e-durus
w 

 
10 

 
300 

 
5 
 

150 
 

530 

 
gurus-gurus 

 
- 

360 
 

- 
 

180 
 

533 
 

gurus-gurus 
 

- 
360 

 
- 
 

180 
 

                                                           
1)- Davidovid,Vesna (Guruš in the administrative texts from Ebla), p203- 204 

2)Milano, lucio , (reipents and amount of the rations) , p542                                   



103 
 

  

- الحدادون- المراسلون- الراقصون- المغنون)موظفو القصر الملكً - سابعاًال 

 :(إلخ...النجارون

ورد فً النصوص اإلبلوٌة عدة أنواع من الموظفٌن تم تكلٌفهم بنشاطات ومهام محددة من 

األنشطة االقتصادٌة فً مملكة إببل، حٌث هناك الموظفون الذٌن أطلق علٌهم المصطلح أو 

، وهم المحصلون والجامعون، حٌث تم تخصٌص بعضهم كمساعدٌن (uf4/ urx)اللقب 

 .، الذٌن منحوا عدة بلدات وقرى فً إببل (Ibrium)ألبناء الوزٌر ابرٌوم 

فهم كلفوا بؤعمال السقاٌة والري،  (a- ur4/ a- urx)أما البعض اآلخر الذٌن حملوا األلقاب 

أي االعتناء ( الخراؾ)الماشٌة ( قص وجز)الذٌن تم تكلٌفهم بعملٌة  (udu- uru)وهناك 

 :وهناك العدٌد من الرسل والسعاة الذٌن حملوا لقب .بهم وتسلٌم وشحن الصوؾ

( Kas4, ḫúb/ ḫúb- Ki)  الذٌن أخذوا على عاتقهم العمل على بقاء االتصاالت بٌن مدٌنة

 .إببل ووالٌاتها ومقاطعاتها، والممالك الخاضعة لها، والدول المجاورة لها

وهم الراقصون  (NE. DI)وهناك فبة من الموظفٌن تمت اإلشارة إلٌهم بالتعبٌر اللؽوي 

الذٌن تم توظٌفهم فً الببلط الملكً، وهم ٌندرجون تحت سلطة الملوك، كما تم إلحاق 

.بعضهم بالملكة، والوجهاء المتنفذٌن، وآخرون كانوا ٌخدمون فً عدة بلدات من المملكة
(1)

 

فً عدة مقاطع  (راجع هذا النص فً الملحق)TM.75.G.2327+4203))وٌشٌر النص 

منه إلى عدد من الراقصات اللواتً أقمن فً الببلط الملكً إلببل وبلدات أخرى حٌث تلقٌن 

ٌذكر خمس ( iii 10-21( 26)))فالمقطع, قطع من أنواع مختلفة من النسٌج والمبلبس 

 iii 22-ivوكذلك المقطع,زٌكٌر -راقصات من بٌنهن أربع راقصات  لنساء الوزٌر ابً

الذي ٌذكر سبع راقصات أقمن فً القصر الملكً فً بلدة ( ((27((2

()Buzugu)بوزوجو
2

، هناك المؽنٌن أو الموسٌقٌٌن (NE. DI)إضافة إلى الراقصٌن و.(

)،(NAR.NAR)الذٌن أُطلق علٌهم اللقب السومري 
3

) فهناك نص ٌذكر ثبلثة مؽنٌن كبار (

                                                           
1)- Astour,Michael. C.  (the Ebla empire and its foreign relations), in Eblaitica: 
essays on the Ebla archives and Eblaite language, vol. 1, winona lake, Indiana 
1987, P52  

2)Archi, Alfonso , (Rank at the court of Ebla) , British Institute for the study of 
Iraq, London 2010 , P 7                                                                                                      

       

3) M.V.Tonietti , ((leliste delle dam en : cronologia interna Quaderni di 

semitisticaQds16,1987,PP79-115 
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NAR MAḪ)  وثبلثة وعشرٌن مؽنٌن صؽار(NAR TUR)  ًمن ماري كانوا موجودٌن ف

وٌتحدث نٌص آخرعن إعطاء أربعة وأربعٌن ثوباً إلى اثنٌن وعشرٌن مؽنٌاً من مدٌنة , إببل 

 ()Saza)تدعى سازا
1

 :ولدٌنا اثنٌن من المؽنٌن األربع والعشرٌن المدرجٌن فً النصوص.(

(TM. 76. G. 527, 530, 531) حٌث تمت اإلشارة إلٌهما فً ألواح األرشٌؾ الصؽٌر ،

(L. 2712) فً النص( :TM. 3.2 ob.3: 8-1) الذي ٌسجل كمٌات من الشعٌر التً تم ،

(.nar)، اللذٌن تم تحدٌدهما كمؽنٌن (Abu- malik)و  (Mina NI)إعطاإها لكل من 
(2)

 

ثبلثة من المؽنٌن تلقوا ألبسة مختلفة مرتٌن وهم ,  (TM.75.G.2649): وٌذكر النص

حٌث كانوا ضمن مجموعة تضم نحو سبع وعشرٌن مؽنٌاً  (مؽنٌن كبار )ٌمثلون مشرفٌن أو

()ARET  17)تم ذكرهم فً سلسلة 
3

.) 

وإضافة إلى هإالء هناك الحرفٌون الذٌن كانوا تحت سٌطرة وإشراؾ الحكومة، حٌث نجد 

الذٌن كانوا تحت إدارة  (e2- simug)، وورش الحدادٌن (e2- nagar)ورش النجارٌن 

(.ib)وإشراؾ موظفٌن برتبة 
(4)

 

، والنجارٌن (simug)وكانت تعطى رواتب عالٌة ألصحاب المهن مثل الحدادٌن 

(nagar) وذلك من خبلل الوثابق التً تقوم بتسجٌل التوزٌعات الخاصة بالصوؾ ،

( 500)و  ( نجار200- 150نحو )واألنسجة والتً تظهر فٌها قوابم مختلؾ أصحاب المهن 

.حداد
(5)

 

بل كان , وٌبدو أن العمل فً صناعة النسٌج فً إببل لم ٌكن مقتصراً على حرفًٌ إببل وحدها

 من TúG.NU.TAG))فهناك نصان ٌذكران نساجٌن , ٌؤتً إلٌها نساجون من مدن أخرى 

ٝ ًحٗص ٛ٘حى ُْٜٞس  ك٢ ض٘وَ جُكٍك٤٤ٖ ٤ُّ كو١ وجنَ ,مدٌنة ماري كانا ٌعمبلن فً إببل 

                                                           

 65ص,  سابق عمرج, تارٌخ مملكة إببل وآثارها, عٌد ,مرعً- 1)

(2)-vigano,Lorenzo(Mari and Ebla: of time and rulers),- in an accounting of third 
millennium Syria, editorial ausa apdo 1.1- 828. SABADELL. BARCELONA. 1996, 
P162 
3)- Steinkeller,Piotr.(Observations the Sumerian personal names in Ebla sources 

and on the onomasticon of Mari and Kiš,Harvard university , 1993,p236           

(4)-Astour,Michael(the ebla empire and its foreign relations), in Eblaitica: essays 
on the Ebla archives and Eblaite language, vol. 1, winona lake, Indiana 1987, 
P53  
(5)-. Archi, Alfonso (the city of Ebla and the organization of its rural territory), in 
Altorientalische forschunger 19, 1992, p24 
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ٌِٓٔس ئذ٬ ، ٝئٗٔح أ٣ٟحً ذ٤ٖ ئذ٬ ٝوٍٝ أنٍٟ ، ػ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ ٛ٘حى قىجوٕٝ ٝٗؿحٌٕٝ 

ٖٓ ئذ٬ ضْ ئٌْحُْٜ ئ٠ُ أ٢ٌٓ ٝٗؿحٌ ، ٤ًٕٝ ، ٝٓح١ٌ ، ًًُي ج٧ٍٓ ٛ٘حى قحتٌٕٞ ، 

حٌٕٝ ٖٓ ٓح١ٌ ًحٗٞج ٣ؼِٕٔٞ ك٢ ئذ٬  ٓٔح أوٟ ئ٠ُ ضرحوٍ جُٔٞجو ٝٚ٘غ .ٝقىجوٕٝ ، ٝقؿَّ

 )ج٧وٝجش جُٔهطِلس ، ٝأ٣ٟحً ضرحوٍ جُهرٍجش ٝجُٜٔحٌجش جُل٤٘س
1

فؤحد النصوص ٌذكر تسعة , (

وٌذكر نٌص ثان  نجارٌن إبلوٌٌن أُرسلوا . من ماري ٌعملون فً إببل (BUR-GUL)حجارٌن 

وٌؤتً نٌص ثالث على ذكر نجارٌن من مدن متعددة من بٌنها , (Armi)إلى مدٌنة أرمً

إبلوٌٌن ( بالسومرٌة)(SIMUG)كذلك ٌرد فً نص رابع ذكر حدادٌن,ماري ٌعملون فً إببل 

وهناك نصوص أخرى تذكر حدادٌن من مدن أخرى ,أُرسلوا إلى مدن أرمً وكٌش ونجار

ٌُوزع على كل هإالء . من بٌنها ماري ٌعملون فً إببل وكان القصر الملكً اإلبلوي 

الحرفٌٌن القادمٌن من مدن وبلدات أخرى كمٌات من النسٌج والثٌاب كما هو مسجل فً 

ووجود حركة انتقال مستمرة , وٌستنتج من كثرة عدد الحرفٌٌن فً إببل.النصوص اإلبلوٌة

إضافًة إلى أن ,على ازدهار الحرؾ والمهن الٌدوٌة المختلفة فً إببل ,لهم من إببل وإلٌها 

الحرفٌٌن االبلوٌٌن كانوا منظمٌن فً مجموعات عمل خاصة تخضع للقصر الملكً 

).وٌتلقون أحٌاناً كمٌات من النسٌج والثٌاب كؤجور ألعمالهم,
2

) 

ورعاة  (GIŠ. NU. KIRI6)، والبستانٌون (ENGAR)وتذكر النصوص اإلبلوٌة المزارعون 

، وتعد هذه المهنة من المهن النبٌلة فً إببل، (A. zux)، وهناك األطباء (SIPA)الماشٌة 

وبالنسبة لنظام التدرٌس والتعلٌم فقد كان نشٌطاً ومنظماً بشكل جٌد، حٌث ٌؤتً على رأسه 

، ثم الكتاب (DUB- zu- zu)ٌلٌه المدرسون  (un- mI- A)المدٌر الذي ٌدعى باللقب 

(DUB- SAR) , كما تذكر بعض النصوص أن الكّتاب كانوا ٌؤتون من مدٌنة ماري لحضور

 . كانت تجرى هناكالتًالدروس المسمارٌة، التً كانت تقدم فً إببل والندوات الدولٌة 

                                                           
1) Peyronel L. and A.Vacca,(Natural Resoures,Technology and Manufacture 

Processes at Ebla,Apreliminary Assessment),in Ebla landscape,p436-442 

 
 67-66ص,  سابق عمرج, تارٌخ مملكة إببل وآثارها, عٌد ,مرعً-2)
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.وهذا ٌدل على أن الكّتاب اإلبلوٌٌن كانوا موجودٌن أٌضاً ضمن موظفً القصر
(1)

 

كما تذكر النصوص  الموظفٌن المسإولٌن عن الصوؾ وأولبك المسإولٌن عن اسطببلت ))

، وهناك  (.…ugula bir- BAR. AN en- Ibrium, etc( :)(الملك والوزراء واألمراء

موظفو الطبخ الذٌن أشرفوا على إعداد الطعام والشراب داخل القصر الملكً وهم ٌدعون 

، والذٌن تم ذكرهم فً النصوص اإلبلوٌة وبٌنهم (Muḫaldim) (موخالدٌم)باللقب 

 :أشخاص دعوا بـ

(puzur4- (ra) ma- lik and NI- ba- NI)  تم تكلٌفهم بؤعمال الحراسة(súagà-(.
(2)

 

، والنساء لقب (ir11)وأخٌراً ٌؤتً العبٌد والخدم، حٌث أطلق على الرجال منهم لقب 

(géma) و كانوا ٌخدمون فً القصر الملكً فبعضهم ُكلؾ بخدمة الملك، والملكة والملكة،

األم، والوزراء، و الوجهاء من علٌة القوم، بٌنما البقٌة فتم إلحاقهم باإلدارة المركزٌة بشكل 

لهإالء العبٌد، و كان ٌشرؾ علٌهم  (še- ba)كما تم تخصٌص حصص من الشعٌر .واسع

(.ugula) (اآلجوال)أو ٌرأس تنظٌمهم المراقب 
(3)

 

  

                                                           

(1)-, vigano,Lorenzo (the near east in the third millennium),- in biblical 
archaeologist, (new discoveries at Ebla), apublication of the americana schools 
of oriental research vol. 47, No 1. March 1984, p1  
(2)-, vigano, Lorenzo (Mari and Ebla: of time and rulers), P162 
(3)-. Davidovid,Vesna (Guruš in the administrative texts from Ebla), p 24 
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 :دور نساء القصر فً اإلدارة- ثامناًال 

 .المرضعات- الحائكات-  م الملك- الملكة

 (:dam) (دام)تعرٌف المصطلح - 1

، وهو ٌشٌر بشكل ربٌسً إلى المرأة، (dam)ورد فً النصوص اإلبلوٌة المصطلح دام 

وفً بعض األحٌان تعنً الزوجة، ولكن فً العدٌد من المضامٌن النصٌة ٌصعب تحدٌد أي 

من هذٌن المعنٌٌن هو المناسب، كما أنها تؤخذ بدورها عدة معانً اجتماعٌة ففً السلسلة 

(ARET II 19 I 4- 5) تتطابق كلمة ،(دام( )dam)  مع المصطلح السومري(ir11) أي ،

.الخادم أو الخادمة
(1)

 

 :ودورهم فً إدارة القصر (الملكة و م الملك)نساء الملك -2

َٝؾحش )ٝٛٞ ٣ْٟ  (ٗٓحء جُِٔي)٣ٝؼ٢٘ (damen)٣ظٍٜ ك٢ جُ٘ٛٞ٘ ج٩ذ٣ِٞس  جُٔٛطِف 

ذ٘حش )،ٝ ٌِٖص وٌجْس هٞجتْ(جُِٔي جُػح٣ٞٗحش، ػٔحضٚ، أنٞجضٚ، ٤ْىجش جُوٍٛ، ٝجٍُٔٔٞحش

أ٤ٔٛسًأًرٍ ٖٓ ضِي جُٗه٤ٛحش جُرحٌَز ج٫نٍٟ، ق٤ع ضظٍٜ أْٔحء ج٫ٍٓجء (ٝٗٓحء جُِٔٞى

ح .ؿحُرحً ك٢ ًٛٙ جُوٞجتْ، ؿ٤ٍ أٗٚ ُْ ٣ٌٖ ػ٘ىٛح ٖٓ جٌُٖٔٔ ضطرغ ٝضؼود ٣ٍ٠وس ق٤حضْٜ َّٓ ٝأ

كٌحٕ ًٛج ج٧ٍٓ ٌٓٔ٘حً كوى ًحٕ جٌُطَّحخ ٣ىٕٝٗٞ  (ذ٘حش جُِٔي)ذحُ٘ٓرس ُ٘ٓحء جُوٍٛ، ٝنٛٞٚحً 

ًُٝجؾَّٜٖ أٝ جٗؿحذَّٜٖ ٠٨ُلحٍ أٝ )جُٜىج٣ح جُط٢ ًحٗص ضطِوحٛح ضِي ج٤ُٓىجش ك٢ ٓ٘حْرحش ػى٣ىز

َّٖ ٌِٓحِش ػ٠ِ جُٔىٕ ٝجُٔٔحُي جُٔؿحٌٝز  .(ػ٘ىٓح ٣ٛرك

ٖٓ ئػحوز ضٍض٤د ٢َ٘ٓ ُؼىز ٗٛٞ٘ ،  (ٗٓحء جُِٔي)ق٤ع ْٔف ُ٘ح ضطرغ ق٤حز ٛإ٫ء جُ٘ٓٞز 

).ٝهرَ ًَ ٢ٖء جُ٘ٛٞ٘ جُط٢ ضهٙ جُٔ٘ٓٞؾحش
2

) 

 ػحوزً ك٢ جًٍُُٔ ج٧ٍٝ ك٢ ًٛٙ (maliktum)ٝجٌُِٔس (ama-gal en)ٝضظٍٜ أّ جُِٔي

جُوٞجتْ، ًٝٛج ٣وٞوٗح ٬ُػطوحو ذإٔ ضِي ج٤ُٓىجش جُِٞجض٢ ضٔص ج٩ٖحٌز ئ٤ُٜٖ ك٢ جُوٞجتْ ًحٗص 

).٠روحً ُىٌؾس أ٤ٔٛطٜٖ
3

) 

                                                           

(1)- Lucio. Milano, (recipients and amount of the rations), in Mari annales 
dereches interdiscipl inaires 5, (PP543- 544). 

2)Biga,M,G,(the reconstruction of a relative chronology for theEblatexts),p349-
350 

3)Milano,L,(Ebla:athird Millennium city- state in ancient Syria,in       civilizations 
of ancient near east,vol.II,NewYork,1995,p1224 
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وجٓٞ  ٧ًٝػٍ  ٖٓ ػ٣ٍٖٗ ْ٘س جٍُٔأز -ق٤ع ضًًٍ جُ٘ٛٞ٘  ذوحء و٤ْٝؿٞ ٝجُىز جُِٔي ج٣ٗحٌ

 .ج٧ًػٍ أ٤ٔٛس ك٢ جُوٍٛ

 .وجٓٞ ٖٓ ٌِٓطٚ كو١ ذؼى أٌذغ ػٍٗز ْ٘س ٖٓ جػط٬تٚ جُؼٍٔ- ٝهى ضُٝؼ ج٣ٗحٌ 

وجٓٞ جٌُِٔس جُؿى٣ىز ك٢ - ًًُي ٧ًٝػٍ ٖٓ ْرغ ْ٘ٞجش ضٛىٌَّش و٤ْٝؿٞ ٝجُىز جُِٔي ج٣ٗحٌ 

٤ٌ٣ٍَ - جُٓؿ٬ش ج٩وج٣ٌس، ُـح٣س ٝكحضٜح ٝيُي ك٢ جُٓ٘س جُػحُػس ُط٢ُٞ ج٣ٍَُٞ ئذ٢ 

).ٓ٘ٛرٚ
1

َّٖ أ١ ( ضطِو٤َّحٕ ج٤ٌُٔس ج٫ًرٍ ٖٓ قٛٙ ( أّ جُِٔي ٝجٌُِٔس)ًٝحٗص ٛحض٤ٖ ج٤ُٓىض٤

ًًُي ًحٕ  ُٜٔح وٌٝجً ك٢ ج٩ٍٖجف ػ٠ِ .(....قرٞخ ، ٗر٤ً ، جُم )جُٔٞجو جُط٤٘٣ٞٔس جَُٔٞػس 

).ج٤ُٓ٘ؽ ٝػ٠ِ ض٣َٞغ ٓهٛٛحضٚ ُِ٘ٓحء جُؼح٬ٓش ك٢ ًٛٙ جُٛ٘حػس
2

) 

حٌث ( نساء الملك) أي (dam en) (دام إن)وهناك أٌضاً مبة من النساء اللواتً ُدعٌن 

ٌردن فً النصوص التً سجلت فٌها حصص الطعام والمنسوجات وطحن الحبوب، وهناك 

 فترةمجموعة مإلفة من ثبلثٌن امرأة هن دون شك األهم فً اإلدارة اإلبلوٌة طوال 

ُحددت واجباتهن وأعمالهن بشكل دابم على  (dam en)وهإالء النسوة .األرشٌؾ الملكً

، وفضة أو صوؾ ونادراً ما (Zara) (زارا)أنهن مستقببلت لقماش ومنسوجات من نوع 

ٌؤخذن نوعاً آخر من القماش، فهن نساء الملك أو بنات الملك و أٌضاً نساء أو بنات الوزٌر 

.زٌكٌر- ابرٌوم أو إبنه ابً
(3)

 

ٝجُِٔي  (نِد- جؿ٣ٍٕ)ًٔح ًحٕ ذح٩ٌٓحٕ ض٤٤ُٔ جُ٘ٓحء جُِٞجض٢ ٣٘ط٤َّٖٔ ئ٠ُ ق٣ٍْ جُِٔي 

َّٖ هى ضٞك٤ٖ، )،ٝهى ؾٍٟ ضؼى٣َ ػ٠ِ هٞجتْ جُ٘ٓحء (وجٓٞ- جًٌد ) ًُ ٧ٕ ذؼٝ جُ٘ٓحء 

َّٖ ئ٠ُ ق٣ٍْ جُوٍٛ ًُٝؾحِش غح٣ٞٗحش، ٍٓٔٞحش، ئُم ًٔح ضٞؾى ك٢ .(....ٝأن٣ٍحش ِٝٚ

َٕ قى٣ػحً  ُىَّ ُٝ َّٖ هى  ًُ ًٝحٕ ٖٓ جُٛؼد ض٤ُٔ ٌِٓحش ِٓٞى ئذ٬ ,ذؼٝ جُوٞجتْ أْٔحء ٤ٓ٧ٍجش 

ؿ٤ٍ ٝجٞكس ُـح٣س ج٥ٕ ٣ٝ٘طرن ًٛج أ٣ٟحً ػ٠ِ  (نِد-جؿ٣ٍٕ)ج٧ن٣ٍ٤ٖ، ق٤ع ذو٤ص ٌِٓس 

ح جْْ جٌُِٔس ج٧ن٤ٍز ٩ذ٬  (Kešdut)ٝجُط٢ ٌذٔح ًحٗص ٤ًٗىٝش) (وجٓٞ- جًٌد)جُِٔي  َّٓ ٝأ

- ج٣ٗحٌ )َٝؾس (Tabur - Damu) (وجٓٞ- ضحذٌٞ)كٌحٗص  (ج١ كطٍز ج٤ٌٖ٧ق ج٢ٌُِٔ )

 .جُِٔي ج٧ن٤ٍ ٩ذ٬ (وجٓٞ

َّٖ ُود  ٖٓ ن٬ٍ  (ذ٘حش جُِٔي)ٝضًًٍ ٗٛٞ٘ ج٤ٌٖ٧ق ضِي ج٤ٓ٧ٍجش جُِٞجض٢ ٣طِن ػ٤ِٜ

َّٖ ٌِٓحش ُِىٍٝ جُٔؿحٌٝز،  َّٖ ٩ذ٬ ٢ٌُ ٣ٛرك َّٖ ئ٠ُ جُِٔٞى ج٧ؾحٗد، ٝٓـحوٌضٜ ٓ٘حْرس َٝجؾٜ

 َّٖ ق٤ع ؾٍش جقطلح٫ش ك٢ هٍٛ ئذ٬ ذًٜٙ ج٫ُٞوجش ٝيُي )ٝأ٣ٟحً ك٢ ٓ٘حْرس ٫ٝوز أ٠لحُٜ

                                                           

1)Archi, Alfonso , and Biga,M.G,( Avictory over Mari and the fall of Ebla)          ,    
       Journal cuneiform studies Vol. 55,2003, p9-10                                                      

 216مرجع سابق ، ص: قابلو، سمٌر (2

(3)-Biga, M. G. (femmes de la famille royale,d Ebla), P42 
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ًٌٝٛج ٗؿى إٔ ضِي .(ذط٣َٞغ ٤ًٔس ٖٓ ج٤ُٓ٘ؽ ٝجُؿٞجٍٛ ئ٠ُ ج٧ّ،ٝ جُُٔٞٞو جُؿى٣ى،ٝ ج٧هٍذحء

َّٖ ٌِٓحش ػ٠ِ جُٔىٕ ٝجُٔٔحُي، جُط٢ ًحٗص ُى٣ٜح ػ٬هحش وذِٞٓح٤ْس  ج٤ٓ٫ٍجش هى أٚرك

ج٧ٍٓ ج١ًُ ٌٓ٘٘ح ٖٓ ضطرغ ق٤حز ذؼٝ ج٤ٓ٧ٍجش ٖٓ ,٤ْٝح٤ْس ٤٠ٝىز ٝٓوٍذس ؾىجً ٓغ ئذ٬ 

ٝضًًٍ جُ٘ٛٞ٘ ٓؿٔٞػس ٖٓ ج٤ٓ٧ٍجش جُِٞجض٢ ضْ .ن٬ٍ جُلطٍز جُط٢ ٌٓػٖ ك٤ٜح ك٢ جُوٍٛ

َّٖ ئ٠ُ ٓىٕ ٝوٍٝ ٓؿحٌٝز ٩ذ٬ ٝجُط٢ ٌِٖص ذحُ٘ٓرس ٩ذ٬ قِلحء ٓٞغٞهٕٞ ذْٜ ًٝٛج .َكحكٜ

 :ضَِٓٓ ٧ْٔحء ًٛٙ ج٤ٓ٧ٍجش جُِٞجض٢ أٚركٖ ٌِٓحش ك٤ٔح ذؼى ػ٠ِ ًٛٙ جُٔىٕ ٝجُىٍٝ 

  (و٣ٞ ، َٝؾحُّٞ- ذًٌٞٞ ، وجض٢ - ٓح١ٌ، ٢٘٤ٔ٣َ - َج٢ٜ٤ٗ)

( Zanehi - mari , Zimini - burku , Dati - diu , Zugalum) 

جٕ ، ُٞٓ٘حٕ ، ذٌٞٓحٕ ، أ١ٌْٞ): ٝأْٔحء ًٛٙ جُٔىٕ ٢ٛ  ٍَّ  (ق

(Harranᴷᴵ(1
) , Lunnanᴷᴵ , Burman , Asuri(

2
)) 

ق٤ع ضًًٍ جُٞغحتن ٣َحٌز جُِٔي ج٧ؾ٘ر٢ َٝؼ ج٤ٓ٧ٍز ج٩ذ٣ِٞس جُٔٓطور٢ِ ئ٠ُ ئذ٬ ُطػر٤ص 

ٝأق٤حٗحً ٣ُُحٌز ج٧ٓحًٖ ,ٝض٤٠ٞى جُطكحُق ٓؼٜح ، ٝضؼ٣ُُ ٌٝجذ١ جُىّ ذ٤ٖ ج٧ٍْض٤ٖ ج٤ٌُِٔط٤ٖ 

ٝػ٘ىٓح ٣َٛ ٗرأ ٝكحز أقى .ق٤ع ٣كظ٠ ذحٍُٗف ٝجُٜىج٣ح ٛ٘حى  (جُٔؼحذى جُى٤٘٣س)جُٔوىْس

ًحٕ جُوٍٛ ج٩ذ١ِٞ ٣ٍَُْ ٫ًٌْٞ ُط٤ِْٓ جُٜىج٣ح جُؿ٘حت٣ُس  (أقى قِلحءٛح)جُِٔٞى  ئ٠ُ ئذ٬ 

٧ٌِٓس ج٤ُٔص ، ٝك٢ أٝهحش أنٍٟ ػ٘ىٓح ضٔٞش جٌُِٔس ٗلٜٓح، ٣رحوٌ جُوٍٛ ئ٠ُ ئٌْحٍ ٛىج٣ح 

ًٛٙ جُٜىج٣ح ٢ٛ ٗلٜٓح ضو٣ٍرحً ُطِي جُط٢ ًحٗص ضِوَّطٜح ػ٘ىٓح ضُٝؾص ,ؾ٘حت٣ُس ُطٞٞغ ك٢ هرٍٛح 

ٝذًٜج ٗؿى إٔ ٓؼٍكس  .(.... ٓ٘ٓٞؾحش ، ؾٞجٍٛ ، ٓـحٍَ ، أٓٗح٠ ، ٍٓج٣ح ، ٣ٍَٛحش ، ):

).ق٤حز ضِي ج٤ٓ٧ٍجش ًحٗص ٜٓٔس ؾىجً ُطأ٣ٌم أقىجظ ٗٓر٢ ك٢ٜ ٤ِٓثس ذح٧قىجظ
3

) 

وجٓٞ ٖٓ ٢ُٝ -ٝٓػحٍ ػ٠ِ ًٛج جُُٝجؼ ج٤ُٓح٢ْ ٛٞ َٝجؼ ج٤ٓ٧ٍز ٤ًٗىٝش جذ٘س جُِٔي ج٣ٗحٌ

٣ٝظٍٜ ذإٔ ٤ًٗىٝش ٢ٛ ج٤ٓ٧ٍز ج٩ذ٣ِٞس جُٞق٤ىز جُٔكىوز ٤ُّ ,  (Kiš)جُؼٜى ُٔى٣٘س ٤ًٕ 

 , TM.75.G.2283 reviii 4-5): )ًٔح ضٍو ك٢ جُ٘ٙ (dumu-mi-en)كو١ ًر٘ص جُِٔي 

 TM.75.G.1917): ك٢ جُ٘ٙ , (dumu mi-ma-lik-tum)ٌُٖٝ أ٣ٟحً ًر٘ص ٌُِِٔس 

reviii 12-14, 2328 revIII 11-13) , ٣ٌٖٝٔ إٔ ضٌٕٞ ٤ًٗىٝش(dutéšK)  ٢ٛ جُر٘ص

كٌٔح ٍٓ ٓؼ٘ح ْحذوحً ًحٕ ٣طْ ئوٌجؼ ٤ْىجش جُوٍٛ ك٢ جُوٞجتْ , وجٓٞ-ج٠ُٝ٧ ٌُِِٔس ضحذٌٞ

                                                           

بالقرب من , فً تركٌا  (أورفة الحالٌة)وهً تقع بالقرب من منابع نهر البلٌخ جنوب شرقً الرها- 1)

 .الحدود السورٌة
وأسوري كانت صؽٌرة ولدٌها عبلقات تجارٌة مع إببل  وتقع , وبورمان ,  الثبلث لومنان المدنهذه -(2

 .على األرجح بالقرب من إببل
3)Biga , M. G., (the reconstruction of arelative chronology for the Ebla texts) , 
P35 
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ؾىش ٤ًٗىٝش ك٢ جًٍُُٔ جُػحُع .ج٩ذ٣ِٞس ٠روحً ُُُٔ٘طٜٖ ٌٝٓحٗطٜٖ  ُٝ ٖٝٓ ن٬ٍ ًٛٙ جُوٞجتْ 

 ARET VIII)))ًٔح ٣ظٍٜ ك٢ ِِْٓس , (Amaga) (أٓحؾح)ذؼى جٌُِٔس ٝجٍٓأز أُنٍٟ ُوػ٤ص 

ًٔح أٗ٘ح ٗؿى  ,(TM.75.G.1225  obv.ii 21-24): ًًُٝي ك٢ جُ٘ٙ , (23 )542

 : ٤ًٗىٝش ك٢ جُ٘ٙ , أٓحؾح , جٌُِٔس : جُطٍض٤د 

((TM.75.G.1876 rev.I 3-ii 1,  ؿ٤ٍ ,ٝػ٠ِ أ٣س قحٍ ٍٟٗ إٔ ٤ًٗىٝش هى ْروص أٓحؾح

أٗٚ ٖٓ ؿ٤ٍ جٌُٖٔٔ جُطكون ك٤ٔح ئيج ًحٗص أٓحؾح ٢ٛ ئذ٘س ٌُِِٔس أٝ ٢ٛ ئذ٘س ٫ٍٓأزً أُنٍٟ ٖٓ 

٤ُٗ٣ٍ قٓحخ ,٤ٌ٣ٍَ ٓ٘ٛرٚ -ق٤ع ك٢ جُٓ٘س جُٓحوْس ُط٢ُٞ جذ٢,وجٓٞ -ٗٓحء جُِٔي ج٣ٗحٌ

 فً (Adabalʾ)ئ٠ُ أٓحؾح جُط٢ أٚركص ًحٛ٘س ُ٪ُٚ,  (TM.75.G.10074)ض٣َٞغ جُٔؼحوٕ 

ومنذ ذلك الحٌن ُوجدت كٌشدوت لبعض الوقت فً المركز الثانً فً سلم . مدٌنة لوبان

زٌكٌر لدعم التحالؾ مع مدٌنة كٌش هً -وكانت خطة الوزٌر ابً.ترتٌب نساء القصر 

بواسطة الزواج السٌاسً الملكً حٌث جرت المفاوضات الدبلوماسٌة بهذا الشؤن مباشرًة إثر 

وٌذكر أحد النصوص وجود امرأتان من ماري تم اختٌارهما من بٌن ,الحرب ضد ماري 

 :األسرى لخدمة األمٌرة كٌشدوت كما ٌذكر تلقً األمٌرة هداٌا متنوعة 

(TM.75.G.2426 obv.xi 8-13,rev: iv 1-3)  ,ًزٌكٌر فً -وفٌما بقً الوزٌر اب

ممثل  (Guzi)جلب جوزي , المنطقة مابٌن ترقا وتوتول لتعزٌز نصره الحاسم على ماري 

زٌكٌر فً هذه األثناء اإلتفاق الذي أبرمُه مع كٌش والمتعلق بزواج -أو مبعوث الوزٌر ابً

 (TM.75.G.2278 obv ix 13 -19): خٌث ٌشٌر إلى ذلك النص , األمٌرة كٌشدوت 

((1+1+1 garments) Gú-zi-maškim I-bi-zi-kir šu-mu-tag4 zu-lu-mu Ké-

du-ut)). 

ػَىُغ صالصخ لطغ ِٓ اٌّالثؾ -ُوػػذ ٌجىػٌ ِجؼىس اٌىػَغ اثٍ)): وَزغجُ وّب ٍٍَ

 (.(ثّٕبؿجخ ػمض ػواط األُِغح وُشضود

أوج ئ٠ُ جُوٍٛ ج٢ٌُِٔ ك٢ -٤ٌ٣ٍَ ٓرؼٞظ جذ٘ٚ وٝذٞنٞ-ًًُي ًُٜٝٙ جُـح٣س  أٌَْ ج٣ٍَُٞ جذ٢

ئذ٬ قح٬ًٓ ٓؼٚ ٓٞجكوس جُوٍٛ ج٢ٌُِٔ ك٢ ٤ًٕ ػ٠ِ جضلحه٤س َٝجؼ ٢ُٝ جُؼٜى ٖٓ ج٤ٓ٧ٍز 

ٛ٘حى ػىو ٖٓ جُ٘ٛٞ٘ ج٩ذ٣ِٞس ضًًٍ جٍُٔجْْ جُط٢ ؾٍش ذٔ٘حْرس َٝجؼ ج٤ٓ٧ٍز .٤ًٗىٝش

َػص ك٢ ًٛٙ جُٔ٘حْرس ق٤ع ٣ًًٍ جُ٘ٙ ُٝ  ( :TM.75.G.2612)٤ًٗىٝش ٝجُٜىج٣ح جُط٢ 

(rev.iii 1-4:DIš mu nig-mu-sá bur-kak Kéš-du-ut.) , ك٢ جُٓ٘س جُط٢  )): ٣ٝؼ٢٘

ًٔح إٔ ج٩ٖحٌز (. (ضُٝؾص ك٤ٜح ج٤ٓ٧ٍز ٤ًٗىٝش ٝجٍُٔجْْ جُط٢ ؾٍش ذٔ٘حْرس ًٛج جُُٝجؼ

 :جُطح٢ُ (MAT)ئ٠ُ ًٛج جُُٝجؼ ُيًٍش ك٢ ٗٙ ج٤ُٓ٘ؽ ج١ٍُٜٗ 

(TM.75.G.2593 rev.x 1-5: ) :  
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( é I-bi-zi-kir lú nig-mu sá bur-kak Kéš-du-ut)((  ٍق٤ع ٣ًًٍ ٬ًً ٖٓ ج٣َُٞ

 :ًًُي كإ جُ٘ٙ( . (ٍٝٓجْْ َٝجؼ ج٤ٓ٧ٍز ٤ًٗىٝش , ٤ٌ٣ٍَ -جذ٢

TM.75.G.2327 obv: ix 6-21): ) 

2 gú-li-lum…..lú nig-ba en lú I-bi-zi-kir i-na-sum in ud nig-mu-sá)..... 

mu-tag4)-Bur-kak Kéš-du-ut en Kiš En-na-ni-il lú ša-ú-um  šu 

ًحٗص هى أٌُِْص ٖٓ ِٓي  (٣ُُِ٘س)٬ٓذّ ْٝٞجٌجٕ ٖٓ ج٬ٌَُٝو  ))٤ُٗ٣ٍ ئ٠ُ ػىو ٖٓ جُٜىج٣ح 

٤ٌ٣ٍَ ئ٠ُ ٓى٣٘س ٤ًٕ ذٞجْطس جُٔٞظق جُٗه٢ٛ ٤ٓ٨ٍُز ٤ًٗىٝش -ئذ٬ ٣ٍَٝٝٙ جذ٢

 .((ٝيُي ذٔ٘حْرس َٝجؼ ج٤ٓ٧ٍز ٤ًٗىٝش ئ٠ُ ِٓي ٤ًٕ (Ennani-IL)جُٔىػٞ

ٝهى ؿحوٌش ج٤ٓ٧ٍز ج٩ذ٣ِٞس ٤ًٗىٝش ٝكن ُِطٞج٣ٌم جًًٌُٔٞز ٌِٓٔس ئذ٬ ػ٠ِ ج٧ٌؾف ك٢ 

. جُٓ٘س جُط٢ ْروص ْو٠ٞ جُٔى٣٘س ٝذًُي ضٌٕٞ نِٛص ٖٓ جُٔٗحًٌس ك٢ ٤ٍٛٓ ٓى٣٘طٜح ج٧ّ
1

) 

 ضكطَ جٍُٔضرس جُؼ٤ِح ٖٓ ذ٤ٖ ٓؿٔٞػحش جُ٘ٓحء ج٧نٍٟ، ق٤ع (dam en)ًٝحٗص ٗٓحء جُِٔي 

ًحٗص قْٜٛٛ ٖٓ جُطؼحّ ضٓح١ٝ ػ٠ِ ج٧هَ ٞؼل٢ جُكٛٙ جَُٔٞػس ُِٔؿٔٞػحش 

َّٖ ػ٠ِ ٓح ه٤ٔطٚ ,ج٧نٍٟ ٖٓ جُ٘ٓحء َّٖ ٣كِٛ ، ٣ٍٜٖحً (an-zamx)( 24أٝ 20)كـحُرحً ً
.  

 :فً القصر الملكً (dam- dam) (دام- دام)النساء العامبلت - 3

َّٖ ذحُـٍُ ٝجُطكٖ ٝجُط٤ٜٞضْ (dam)جٍٓأز (800)ًٝحٕ ٣طرغ ُِوٍٛ ج٢ٌُِٔ قٞج٢ُ  ، ٤ًَّ٘ؼِٔ

ّٖ ًلٍم ٖٓ جُؼٔحٍ  َّٖ أُوحخ قٓد جُؼَٔ جًَُٔٞ ئ٤ُٜٖ.جػطرحٌٛ  :ٝجُِٞجض٢ قِٔ

 :المرضعات-  

، الملكة، (أم الملك)ٌتبع نساء أو حرٌم الملك اللواتً تم ذكرهن فً قوابم النساء أي 

، شخصٌات نسابٌة ٌبدو أنهن ذات (....الزوجات األخرٌات للملك، األخوات، بنات الملك إلخ

مستوى أدنى من حٌث المرتبة االجتماعٌة ولكنهن أقمن فً القصر، تلك النسوة أُطلق علٌهن 

 باللؽة السومرٌة حٌث أقمن فً الببلط الملكً وكانت وظٌفتهن ga-du8))اسم المرضعات 

 .هً إرضاع أبناء وبنات الملكة، ونساء الملك األخرٌات فً القصر

                                                           
1)Archi, Alfonso , and Biga,M.G,( Avictory over Mari and the fall of Ebla),p26-28  
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و ُكن ٌبقٌن فً القصر حتى وفاتهن  وفقاً للتقالٌد التً كانت متبعة والمعمول بها فً كافة 

كما أن هإالء النسوة لم ٌظهرن فقط فً قوابم النساء، لكن . أرجاء الشرق األدنى القدٌم

 .أٌضاً فً العدٌد من النصوص األخرى، والمتعلقة بتسلٌم المنسوجات

وقد ذكرت النصوص اإلدارٌة وخاصة تلك المتعلقة بالمنسوجات والتً كانت ُتوزع فً 

 :القصر الملكً إلببل وفً قصور إقامة الملك الثانوٌة فً بلدات مثل

أنه كانت تقٌم هناك عدد معٌن من (Azan, Arugada, Lub) (آزان، آروؼادو، لووب)

إضافة إلى أُخرٌاتُكن  ,المرضعات لخدمة أبناء وبنات الملك والسٌدات الرفٌعات فً القصر

 -Ibbi)زٌكٌر - ، وفٌما بعد فً قصر ابنه ابً(Ibruim)ٌُقمن فً قصر الوزٌر ابرٌوم 

zikir),  و تذكر النصوص المنسوجات التً كان ٌتم توزٌعها للمرضعات اللواتً ٌعهد إلٌهن

ومع ذلك فإن المرضعات لم ٌتم ذكرهن فقط فً تلك النصوص التً سجلت .بالموالٌد الجدد 

الوالدات ولكن ظهرن أٌضاً كثٌراً فٌما بعد ، وهذا منذ أن ٌبدأ األطفال مرحلة اإلرضاع 

 .والتً تستمر على األقل لسنتٌن وٌمكن أن تدوم هذه المرحلة أكثر من ذلك

كما أنه نظراً ألن المرضعات ٌمكثن فً القصور لفترة أطول تمتد إلى أكثر من تارٌخ انتهاء 

فمن المإكد أن المرضعات هم من الذٌن تم توثٌق ),دورهم الفعال فً اإلرضاع الطبٌعً 

 .(حٌاتهن فً الببلط حتى تارٌخ وفاتهنّ 

  :MAT()(TM.75.G.1917)حٌث ٌذكر نص النسٌج الشهري 

(rev.iii 12-14: 1cloth ga-du8 dumu-mi Ma-lik-tum (4garments) Kéš-du-

ut dumu-mi Ma-lik-tum).                                                                               

وأربعة قطع من المبلبس إلبنة الملكة , تم توزٌع نسٌج واحد لمرضعة ابنة الملكة ))

 (.(كٌشدوت

والذي ٌتطابق , 15والوزٌر ابرٌوم ,دامو -الملك اٌشار )(TM.75.G.2417)وٌذكر النص 

 MEE 7 34)المسجل فً سلسلة ( TM.75.G.1730)مع الحساب السنوي لتوزٌع المعادن 

حٌث نجد أن هذه النصوص ,  (2IARET X)والذي ٌوازي أٌضاً النص الطقسً فً سلسلة 

والتً ٌمكن تؤرٌخها إلى السنة الخامسة عشر لفترة تولً , الثبلثة كانت معاصرة فٌما بٌنها 

دامو من -وهً السنة نفسها التً حصل فٌها زواج الملك اٌشار, الوزٌر ابرٌوم منصبه 

نرى أنه ٌدرج  (TM.75.G.2417)وبالعودة إلى نص النسٌج الشهري . دامو-ملكته تابور

إلى السٌدات األكثر أهمًٌة فً  (حلً ومجوهرات)قابمة طوٌلة من النسٌج و أدوات الزٌنة 

دامو وهً -القصر حٌث ُذكرت من بٌنهن اسم مرضعة الملك اٌشار
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الوزٌر , دامو-الملك اٌشار)( TM.75.G.2503)كذلك هناك النص .(Kišadu)(كٌشادو)

 :(,ابرٌوم

(rev.II 1-16: 1TúG-NI.NI dam ga-du8 dumu-nita Ib-ri-um Du-si-iguᴷᴵ) 

.((ُوزع نسٌج واحد على مرضعة أبناء الوزٌر ابرٌوم فً بلدة دوسٌجو)): وٌترجم كماٌلً
1

 

-TúG)توزٌع كمٌات من النسٌج , (TM.75.G.425 rev IV 5-10)كذلك ٌسجل النص 

NI.NI) , لثبلث مرضعات(3 ga-du8)  لبنات الملك(3 dumu-sal) , وخمس مرضعات

(5 ga-du8)  ألبناء الملك(5 dumu-nita)  ومرضعتٌن(2 ga-du8)  ًفً القصر الملك

)ونستنتج من هذا النص على الزٌادة الكبٌرة فً نسل الملك, ( za-anᴷᴵ-ʾa)لبلدة آزان
2

.) 

ٌُدرج, (rev.II 17-111 8: 17 TúG-NI.NI): كما نجد فً أحد النصوص  ( (17الذي 

, أجاسادو )كانت من بٌنهن  (NE.DI)راقصة  ((17قطعة من النسٌج لقابمة مكونة من 

وهما مرضعتان سابقتان وقد تحولتا فٌما بعد إلى ,  (Aga sadu, Aziza)(وأزٌزا

ٌُنهٌن عملهن ُكن ).راقصتٌن حٌث  نه من المحتمل جداًال  ن بعض المرضعات بعد  ن 

الملكة , دامو-الملك اٌشار )(TM.75.G.10234): فلدٌنا النص , (ٌُستخدمن كراقصات

 :(زٌكٌر-الوزٌر ابً,

(obv.IV 7-11: 1 zara-TúG A-ga-sa-du ga-du8 ma-lik-tum-si-in ExPAP) 

أعطً لباس من نوع ممٌز ألجاسادو مرضعة الملكة فً المراسم )):وٌترجم كماٌلً

 :وأٌضاً لذات النص(. (الجنابزٌة

(Obv.VI 3-8: 1 TúGNI.NI ga-du8 1 dumu-nita A-zi-za ma-lik-tum-i-na-

sum).                                                                                                                 

وإذا ما قُمنا .((أُعطٌت قطعة نسٌج واحدة ألزٌزا ُمرضعة طفل الملكة )):وترجمتُه هً 

بمقارنة بٌن التوارٌخ المقدمة التً ٌذكر فٌها حضور المرضعات مع توارٌخ وجود 

شخصٌات إدارٌة أخرى، نجد أن تؤرٌخ األحداث النسبً للعدٌد من النصوص قد تم تحدٌده 

حٌث التوارٌخ المقترحة بالدراسة الخاصة للمرضعات تإكد التوارٌخ .بكثٌر من الدقة
                                                           

1) -Biga.G.M.(afeminine- wet-nurse-chronology), in Vicino Oriente 

12,2000.,p63-65,72-74 

2) Biga.M.G.,Pomponio.Francesco: (Elements for achronological division of the 
administrative documentation of Ebla), Journal of cuneiform studies, 

Vol.42,1990,p188-189                                                                                                    
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المقدمة سابقاً على أساس دراسة الشخصٌات البارزة األخرى، كما أن الصٌػ التً استعملها 

 :الكّتاب لذكر المرضعات فً النصوص هً

1)- (Personal name 1)Dumu- nita/ mi personal name 2 

2)- (Personal name 1) ga- du8 (personal name 2). 

 :أي,فً الحالة األولى وببل شككانت مستخدمة بشكل كبٌر فً النصوص 

 .سواء كان ذكر أو أنثى ( ( أنهت إرضاعهاللرضٌعالملكًأرضعت أوالمرضعة التً  )) 

ربما تكون المرضعة أرضعت شخصٌة بارزةؼٌر معروفة، لذلك فهو  ))وفً الحالة الثانٌة 

وٌعد وجود أو ,((رضٌع أو ربما كانت قد أرضعت هذا الرضٌع منذ سنوات عدٌدة مضت

ظهور المرضعة وذكرها باسمها الصرٌح مهماً فً إعادة بناء علم تؤرٌخ األحداث النسبً، 

حٌث هناك عدد قلٌل فقط من أسماء المرضعات ُتتبع باسم شخص صرٌح ، وبالتؤكٌد فً 

حالة مرضعة الملك ٌكون األمر واضحاً ومحدداً، ولكن عادًة ما تكون المرضعة فً خدمة 

امرأة
(1)

. 

 :تحضٌر الطعام- ب

، فً اإلدارة اإلبلوٌة وخاصة (dam)كذلك فقد تم استخدام مجموعات من النساء العامبلت 

فً األعمال اإلنتاجٌة والتً تعد من أعمال المرأة األساسٌة ومنها تحضٌر الطعام حٌث كن 

 :ٌعملن فً طحن القمح

(dam kikken)والطبخ ،( :dam muḫaldim- mI) 

 :، إضافة إلى عصر الزٌوت(dam lúéŠE+ Tin): وصنع الجعة

(dam Lúéi- giŠ) امرأة  (300)، وقد بلػ عددهن نحو(dam) وٌحصلن على حصة ،

، إضافة إلى حصص منتظمة (مثقال )(anzam( )2 و1)ٌومٌة من الشعٌر تتراوح ما بٌن 

من الطحٌن كل شهر
(2)

. 

 

 

                                                           

(1)-Biga,M. G.  (wet- nurses at Ebla), P65 

(2)-Davidovid,Vesna (guruŠ in the administrative texts from Ebla), (P203- 204) 
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 :الحائكات- ج

فً أعمال النسج وحٌاكة  (dam dam)كما جرى استخدام مجموعات أخرى من النساء

 :المبلبس حٌث أُشٌر إلٌهن بالمصطلح

(dam túg- na- tah, dam lú ti- TÚG) 

وقد مٌزت العدٌد من النصوص اإلبلوٌة ما بٌن النساء المقٌمات فً قصر الملك وبٌن النساء 

اللواتً ٌذهبن الى خارج المدٌنة، وٌقدم لنا النص التالً  الحصص المخصصة لكبل الفبتٌن 

( damenدام ان )من الحبوب، فهذا النص عبارة عن جدول بؤسماء النساء التابعٌن للملك 

وحصة كل واحدة منهن شهرٌاً، وكذلك عدد النساء اللواتً هن تحت سٌطرة امرأة أو سٌدة 

 .من الطبقة العلٌا مع ذكر اسم السٌدة ومهنتها

منهن تتلقى ما  (445)، نحو (dam)امرأة  (535)فلدٌنا فً هذا النص مجموع إجمالً لـ 

 :امرأة (80)، بٌنما هنالك (مكٌال من الحبوب )(gubar 1/2 139)مجموعه 

(dam GÁx GI. GÁ x GI) ُْ ،وعلى سبٌل المثال فإن النص . ٌتم تخصٌصهم بؤٌة حصة

(TM. 75. G. 273)ٌتضمن تقسٌم النساء إلى مجموعتٌن ،: 

، تم توظٌفهن لطحن (dam)امرأة  (340)أي نساء الملك، و  (damen)دام ان  (45)

التً تم تزوٌدهن بها فً هذه الحالة  (Še)كما أن مجموع الحبوب  (ḪAR- ḪAR)الحبوب 

 .TM. 75. G: )، وتم ذكر هذا المجموع فً القابمة الشاملة فً النص( مثقال100)هو 

 .، كحصص طعام لكادر النساء العامبلت(231

)وقد تمت اإلشارة فً النصٌن المذكورٌن إلى الشهر الذي ٌسمى 
dA- dam- ma- un) ،

( guruŠ) (ؼوروش)ونستنتج من خبلل مقارنة الحصص المخصصة لطبقة العمال الذكور 

فً إببل نجد أن حصص النساء العامبلت   (dam)مع تلك التً تعود إلى النساء العامبلت 

(.)الحصص المخصصة للعمال من الرجال (3/1 – 2/1)تتراوح تقرٌباً من 
1

) 

 

والذي ٌعنً نساء الملك واللواتً ٌقدر  (dam en) (دام ان)ومما سبق  نجد أن مصطلح 

 ,é en( )ARETIX)امرأة كن ٌعشن فً بٌت الملك المعروؾ بـ  (50- 26)عددهن نحو 

، وفً جناح مخصص لهن أي جناح الحرٌم والمعروؾ فً جمٌع قصور المشرق (51 ,47

                                                           
1) - Lunio. Milano, (recipients and amount of the rations), in Mari Annales, 

PP545-546                                                                                                             
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وهو األول من نوعه فً التارٌخ حٌث تم عزله وفصله عن قسم الرجال، وهذا ٌنطبق 

دوراً اقتصادٌاً  (damen)بالنسبة لتوزٌع حصص الطعام والمإن، وكان لهإالء النساء 

هاماً فً إدارة شإون المملكة، كما كان تحت تصرفهن وصٌفات ٌعملن تحت إشرافهن 

واللواتً ٌعملن فً األعمال اإلنتاجٌة  (dam) (دام)المباشر، إضافة إلى النساء العامبلت 

.الخاصة بالنساء كالطهً وصناعة المبلبس والمنسوجات وطحن الحبوب وصنع الجعة
(1)

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 66فٌصل، مرجع سابق ، ص: عبد هللا- 1)
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جُهحضٔس: 
 :ٓٔح ضوىّ ٣ٌٖٔ ُ٘ح إٔ ٗؼىو ذؼٝ أْٛ جُ٘طحتؽ جُط٢ ِٝٚص ئ٤ُٜح ك٢ ًٛج جُركع 

ٌمكن القول من خبلل ماتم عرضه أن مجموع سكان إببل كان قد تضمن حوالً مبة - 

شخص هم من أفراد العابلة الملكٌة الحاكمة، وعدة مبات من الموظفٌن ذوي المناصب 

 .الرفٌعة وأفراد من طبقة النببلء مع عاببلتهم

باإلضافة إلى أكثر من خمسة آالؾ من الخدم، والحرفٌون، وعمال عادٌون وقد شكل هإالء 

الموظفون مع عاببلتهم عصب اإلدارة فً إببل حٌث أُوكلت إلٌهم مهام وأعمال متعددة 

والذٌن تم ذكرهم فً قوابم حصص الطعام وأقاموا فً إببل وٌتبعون للقصر، فقد شكلت إببل 

المركز اإلداري فً اإلقلٌم المحٌط، وكان ٌتم أحٌاناً إرسال قسم من هإالء الموظفٌن إلى 

 :مساكن ملكٌة بعٌدة فً بلدات صؽٌرة مجاورة إلببل مثل

  .(آزان ، الروجادو ، لوب ، مادوا)

وقد لعب هإالء الموظفون دوراً هاماً فً نظام إعادة توزٌع السلع المتبع فً - 

وباالستناد إلى إحصاءات ألعداد العمال  المذكورة فً النصوص وأسرهم فقد قُدرَّ .القصر

 .عدد سكان مدٌنة إببل ضمن السور بعشرٌن ألؾ نسمة 

لقد أتاحت دراسة نصوص االرشٌؾ الملكً لنا إعادة  بناء تارٌخ هذه المملكة فً شمال - 

 .سورٌة وكشفت عن بنٌتها السٌاسٌة واالجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة والدٌنٌة 

ظهرت هذه النصوص أن كافة مٌادٌن الحٌاة االقتصادٌة من الزراعة وحتى التجارة أكما - 

 .الخارجٌة كانت تقع تحت رقابة صارمة من قبل اإلدارة اإلبلوٌة 

حٌث وجدنا من خبلل دراستنا لواقع الجهاز اإلداري أن عدد من السادة والنَّظار الذٌن كانوا 

ناع بالمهام المطلوبة وٌتتبعون سٌر األمور فً تنفٌذ كافة  اع والصَّ ٌكلفَّون العمال والزرَّ

 .أنواع العمال بدءاً من فبلحة األرض وانتهاء بتصدٌر واستٌراد المعادن الثمٌنة
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كما كان سكان إببل من الحابك البسٌط وحتى الملك ٌتلقى حصة معٌنة من المواد التموٌنٌة 

 .والمبلبس، وكان الجمٌع بما فٌهم الملك، ٌدفعون الضرابب إلى خزٌنة الدولة

 .إضافة لوجود قطاع خاص وتجارة خاصة وملكٌة خاصة لؤلراضً والعقارات

لقد ساعدتنا المحفوظات الملكٌة فً معرفة وتحدٌد أسماء ملوك إببل فً عصر األرشٌؾ - 

.الملكً ومدة حكمهم وتعاقبهمواألحداث التً جرت فً عهدهم
 

باإلضافة إلى تحدٌد معاصرٌهم من ملوك مملكة ماري ومدن ببلد الرافدٌن وهو أمر هام - 

جداً فً تؤرٌخ حقبة االزدهار األولى فً مملكة إببل والتً ال تزال موضع اختبلؾ بٌن 

 .الباحثٌن المختصٌن 

كما ٌتضح لنا من هذه الدراسة ان طرٌقة تولً ملوك إببل العرش كانت وراثٌة ولٌس عن -

 .طرٌق االنتخاب لمدة سبع سنوات قابلة للتجدٌد كما ٌدعً بعض الباحثٌن 

كذلك فقد شكلت مملكة إببل المركز االداري فً االقلٌم المحٌط حٌث استقر هناك الموظفون -

ذوي المناصب العلٌا والذي كان ٌرأسهم الملك الذي تركزت بٌده السلطات السٌاسٌة والدٌنٌة 

. 

وٌمكن القول أن مملكة إببل كانت قد اكتسبت نظام إداري منظم طبق قاطنٌها أسالٌب -

 وتقالٌد عرٌقة فً إدارة الدولة وكذلك فً إقامة العبلقات وتوطٌدها مع الممالك المجاورة لها 

وهذا ٌدل على سبق كبٌر فً مٌدان االستقرار البشري ونشوء الدولة وتطورها الحضاري -

كما ٌإكد على الدور التارٌخً الهام الذي لعبته سورٌة خبلل االلؾ الثالث قبل المٌبلد فً 

 .منطقة الشرق القدٌم 

وقد أسهمت دراسة نصوص األرشٌؾ فً تسلٌط الضوء على دٌانة سكان شمال سورٌة، - 

فقبل اكتشاؾ سورٌة وفلسطٌن فً األلؾ الثالث قبل المٌبلد، حٌث اقتصر ذلك على 

ا اآلن فقد توصل العلماء  المعلومات المتفرقة التً حلتها مصادر ببلد الرافدٌن المختلفة، أمَّ

والباحثون من خبلل دراستهم لنصوص األرشٌؾ اإلبلوي إلى االستنتاج بؤن سكان إببل 

 .كانوا ٌعبدون آلهة متعددة
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كما كان العلماء ٌعتقدون أن المدن المتفرقة الواقعة داخل سورٌة لم تلعب أي دور - 

المرافا التجارٌة - ٌهم لم تزدهر إال فً المدن أفالحٌاة الحضرٌة، فً ر.حضاري ٌذكر

الواقعة على الساحل الشرقً للبحر األبٌض المتوسط، فقد كشفت حفرٌات تل مردٌخ عن 

حضارة مدٌنة عظٌمة جدٌدة ذات تقالٌد أصٌلة وعرٌقة وأظهرت إلى أي مدى كانت هذه 

 .التصورات خاطبة 

فحضارة المدن السورٌة القدٌمة لم تكن أقل رقٌاً من حضارة ببلد الرافدٌن أو الحضارة 

 .المصرٌة الفرعونٌة

فاالستمرار فً أعمال التنقٌب بتل مردٌخ ومتابعة علماء اللؽة دراسة نصوص األرشٌؾ - 

الملكً سٌقودنا إلى الكثٌر من المعطٌات الهامة والتً ستتٌح لنا التعرؾ على صفحة جدٌدة 

 .من أروع صفحات تارٌخ الشرق القدٌم
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 األ ىبي : اٌٍّذك األوي: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1اٌشىً علُ  )جظع رّضبي ٔمشذ ػٍُه وزبثخ ٍِه إثال إثُظ ٌُُ 
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ِشطظ اٌمظغ اٌٍّىٍ ط وأِبوٓ رىضغ اٌّذفىظبد اٌٍّىُخ اٌشىً علُ 

(2) 
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 ظهغ اٌٍىح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وجه اٌٍىح

  (3)اٌشىً علُ 



123 
 

 

 عؿبٌخ ٍِه إثال إًٌ ٍِه سّبػٌ ِىزىثخ ثبألدغف اٌالرُُٕخ

 (4 )اٌشىً علُ 
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  صاجبْ إًٌ ٍِه إثال–علُُ ِـّبعٌ ُصؤذ ػٍُه عؿبٌخ إٔب 

(                                    5)اٌشىً علُ   
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 صىع ثغٌ ثغأؽ إٔـبْ

 (   6)اٌشىً علُ 
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وـغح غطبء إٔبء ِٓ اٌجبؿزغ رذًّ اؿُ وأٌمبة اٌفغػىْ اٌّظغٌ      

 (                                                              (ثُجٍ األوي

  (7)اٌشىً علُ 
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 (ط)عؿُ إٔشبئٍ ٌّىزجخ اٌّذفىظبد اٌّـّبعَخ فٍ صاسً اٌمظغ اٌٍّىٍ 

 دُش وبٔذ اٌىصبئك ِظٕؼخ دـت أدضس اٌطغق اٌؼظغَخ آٔظان

(8)اٌشىً علُ   
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فٍ ؿىع ِضَٕخ إثال   ((ثبة ع ف  ))ِٕظىع هٕضؿٍ ٌٍجىاثخ اٌجٕىثُخ أو 

ِزغاً 40َجٍغ ػّك اٌجىاثخ   

  (9 )اٌشىً علُ 
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ِشطظ أفمٍ ٌٍمظغ اٌغغثٍ دُش ظهغد اٌّمجغح اٌٍّىُخ رذذ أعضُبد 

غغفخ، وَؼىص ربعَز هظا اٌمظغ إًٌ ِغدٍخ االػصهبع اٌضبُٔخ إلثال فٍ 

 إٌظف األوي ِٓ األٌف اٌضبٍٔ لجً اٌُّالص

(10)اٌشىً علُ   
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 ٍٔاٌّظىعاد : اٌٍّذك اٌضب. 

عؿُ طجىغغافٍ َشُغ إًٌ دبٌخ اٌزٕمُت فٍ ٔهبَخ ػبَ - رً ِغصَز إثال: (2) علُ اٌّظىع

1975َ .
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 َجُٓ ِضَٕخ إثال واٌّضْ واٌضوي اٌّجبوعح ٌهب فٍ وً ِٓ  ّبي ؿىعَب وثالص اٌغافضَٓ(3)ِظىع علُ

 

 

 

 

 

 

 

 

(ِضٍش اٌشبثىع) َجُٓ ِضْ اٌجؼَغح اٌـىعَخ  (4 )ِظىع علُ  
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 اٌىاجهخ اٌشّبٌُخ Gاٌمظغ اٌٍّىٍ– رً ِغصَز إثال  : (11)اٌشىً علُ 

. ٌمبػخ االؿزمجبي 
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 ِٕظخ اٌىاجهخ Gاٌمظغ اٌٍّىٍ – رً ِغصَز إثال : (12)اٌشىً علُ 

. اٌشّبٌُخ ٌمبػخ االؿزمجبي 
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 ثىاثخ أو ثبة ؿٍُ Gاٌمظغ اٌٍّىٍ – رً ِغصَز إثال : (13)اٌشىً علُ 

اٌّغاؿُُ أو اٌشؼبئغٌ 
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 َ ثغط ؿٍُ اٌّغاؽG:اٌمظغ اٌٍّىٍ – رً ِغصَز إثال : (14)اٌشىً علُ
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رفظًُ صعجبد ؿٍُ : Gاٌمظغ اٌٍّىٍ – رً ِغصَز إثال : (15)اٌشىً علُ 

ِغ آصبع ِٓ اٌؼَٕخ اٌّجطئخ أو اٌّؼسغفخ  (اٌّغاؿُ )
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اٌىضغ اٌغاهٓ ٌجبدخ اٌشغف طاد األعولخ اٌظٍٍُخ  (16)اٌشىً علُ 

اٌظٌ ظهغد فُه  (ط)واٌضعط اٌّهُت اٌّؤصٌ إًٌ صاسً اٌمظغ اٌٍّىٍ 

اٌّذفىظبد اٌّـّبعَخ اٌّـطغح ػًٍ أٌىاح اٌطُٓ فٍ األٌف اٌضبٌش لجً 

 اٌُّالص
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 غغفخ اٌّىزجخ G:اٌمظغ اٌٍّىٍ – رً ِغصَز إثال : (17)اٌشىً علُ 

(L.2769)  ٍاٌّىلغِغ األٌىاح ف 
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غغفخ اٌّىزجخ  : Gاٌمظغ اٌٍّىٍ – رً ِغصَز إثال : (18)اٌشىً علُ 

(L.2769) ثؼض إوّبي اٌزٕمُت .
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أٌىاح فٍ اٌّىلغ  : Gاٌمظغ اٌٍّىٍ – رً ِغصَز إثال : (19)اٌشىً علُ 

(. L.2769)ِمبثً اٌجضاع اٌشغلٍ ٌغغفخ اٌّىزجخ 
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أٌىاح فٍ اٌّىلغ  : Gاٌمظغ اٌٍّىٍ – رً ِغصَز إثال : (20)اٌشىً علُ 

 (L.2769)ِمبثً اٌجضاع اٌشّبٌٍ ٌغغفخ اٌّىزجخ 
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ٔمش سشجٍ ألؿض َهبجُ . اٌّزذف اِصبعٌ فٍ دٍت :(21)اٌشىً علُ 

 فٍ رً ِغصَز إثال  Gصىع ِٓ اٌمظغ اٌٍّىٍ 
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(لبئّخ ثأؿّبء اٌٍّىن اٌزٍ وعصد فٍ هظا اٌٍىح )  

  (22)اٌشىً علُ 
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 (1)جضوي علُ :اٌجضاوي اٌجُبُٔخ 

 رؼآِ ثُٓ ٍِىن إثال وِبعٌ وِضْ أسغي فٍ ثالص اٌغافضَٓ 

 ٍِىن ِبعٌ اٌظَٓ وعصوا فٍ وصبئك إثال * 
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 لىائُ ثأؿّبء اٌّغُٕٓ وّب وعصد فٍ ٔظىص إَجال
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 ك٢ ٌِٓٔس ئ٣ر٬ (NE.DI)هٞجتْ ذأْٔحء جٍُجه٤ٖٛ
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 هٞجتْ ذأْٔحء جٍُٜٔؾ٤ٖ ك٢ ٌِٓٔس ئ٣ر٬ ًٔح ٌٝو ك٢ جُ٘ٛٞ٘
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ًح٬ًٓ  ج١ًُ ٌٝوش ذؼٝ ٓوح٠ؼٚ ك٢ ٟٕٓٔٞ  (TM.75.G.2327+4203)جُ٘ٙ ٌهْ 

 .جٍُْحُس
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*(níg-ba:) 

ٌُشٌر إلى الهداٌا , (níg-ba)ٌرد فً النصوص اإلدارٌة اإلبلوٌة المصطلح السومري  وهو 

ٌُشٌر إلى نوع  ,DN) )كذلك ٌشترك هذا المصطلح مع أسماء اآللهة. واألعطٌات  حٌث 

متبوعاً níg-baوأحٌاناً ٌكون التعبٌر ,خاص من العروض والنذور المقدمة لآللهة فً إببل 

وأحٌاناً أخرى ٌكون , ( ذوي مناصب رفٌعة فً الدولة),((PNبؤسماء أشخاص

وفً كلتا  .(GN)متبوعاًبؤسماء بلدان وممالك مجاورة إلببل ولدٌها عبلقات جٌدة معها 

ٌُشٌر إلى الهداٌا المقدمة من اإلدارة اإلبلوٌة إلى األفراد أو المدن والممالك األجنبٌة  الحالتٌن 

 .أو بالعكس الهداٌا الممنوحة من قبلهم إلى اإلدارة اإلبلوٌة .المجاورة 

التً كانت توزع فً المناسبات  (níg-ba)وباإلضافة إلى ذلك هناك الهداٌا واألعطٌات 

 (.níg-mu-sá)أو الزفاؾ(níg-kas4)(الرحبلت الخارجٌة )الخاصة مثل 

 :اٌهضاَب إٌّّىدخ واٌّمضِخ إًٌ اٌِهخ- 1

( A.N)ك٢ جُ٘ٛٞ٘ ج٫ذ٣ِٞس ٝيُي ذحٌضرح٠ٜح ذٌَٗ ًر٤ٍ ٓغ ج٥ُٜس  (nig-ba)ضظٍٜ جُٜىج٣ح 

AN.AN.AN)  ٖٝحٌز ئ٠ُ جُٜىج٣ح جُٔٔ٘ٞقس ٝجُٔوىٓس ئ٠ُ ج٥ُٜس ذٌَٗ ػحّ ٣ٝطرؼٜح أ٪ُ

ًٝحٕ ٖٓ ذ٤ٖ ًٛٙ ج٥ُٜس ج٣ًُٖ ضْ يًٍْٛ ؿحُرحً  (أقى ج٥ُٜس).ضٌٕٞ ٓطرٞػس ذحْْ آُٜس كٍو٣س 

: ج٩ُٚ: ٛٞ 
d
NI-da-kulٝ ُٚج٩

d
BE ٣ٌٍٖٝطٚ ج٧ٗػ٣ٞس (

d
BE.SAL)  ُٚٝج٩،

dá-da ٝ ،

ج٩ُٚ
d
ku-ra ج٩ُٚ ٌٖد ٝ ، (

d
ra-sa-ap .) 

أُوٌؾص ًٛٙ جُٜىج٣ح ك٢ جُطوح٣ٌٍ ج٫هطٛحو٣س ًٞٚق ُٔىجنَ جُِٓغ جُٔٔ٘ٞقس أٝ جُٔٞٛٞذس 

٤ٌُٔحش ٖٓ جُلٟس ٝجًُٛد جُط٢ جْطهىٓص  (ٓهٛٛحش)٦ُُٜس أٝ ٣ىٌؾٕٞ ًطه٤ٛٛحش 

 (.gú-li-lum) (ْٞجٌ) (ؾٞجٍٛ ٝق٢ِ ٣ُُِ٘س)ُٛ٘غ أوٝجش ٓؼى٤ٗس 

جُٔٔ٘ٞقس ٦ُُٜس ؿحُرحً ٓح ضٌٕٞ ٓطرٞػس ذحْْ جٍُٜٗ،  (nig-ba)ًٝحٗص ًٛٙ جُٜىج٣ح جُٔطٌٌٍز 

ح ٣ٍٜٖحً أٝ  َّٓ ٣ٝٞق٢ ًٛج ذإٔ جُطو٤ِى أٝ جُؼحوز جُٔإْٓس ك٢ ئذ٬ ُؼٍٜ ٓػَ ًٛٙ جُٜىج٣ح ًحٗص ئ

 .ػىز ٍٓجش ػ٠ِ ٓىجٌ جُٓ٘س 

-ama، ٝٝجُىز جُِٔي ma-lik-tum، ٝجٌُِٔس  (en)ًٝحٗص ًٛٙ جُٜىج٣ح ضُوىّ ٖٓ هرَ جُِٔي 

gal-en ٝأ٣ٟحً ٝؾٜحء جُوٍٛ، ٝجُٔٞظل٤ٖ ج٥ن٣ٍٖ جُوحو٤ٖٓ أ٣ٟحً ٖٓ جُٔىٕ ج٧ؾ٘ر٤س ،

 .جُٔؿحٌٝز، ٝذحُطرغ ٖٓ هرَ جٌُٜ٘س ٝجٌُحٛ٘حش 

 جُط٢ ًحٗص nig-baٝػ٠ِ ٗلّ ج١ُٔ٘ ًحٗص ج٩ٖحٌز  ذحٌَز ًذٌَٗ و١ٌّٝ ئ٠ُ ض٤ِْٓ جُٜىج٣ح 

 . ؾُءجً ٖٓ جٍُٔجْْ ٝجُط٢ ًحٗص ضوىّ ك٤ٜح جُوٍجذ٤ٖ أٝ جُٜىج٣ح ٝج٧ٞك٤حش ئ٠ُ آُٜس ٓهطِلس 
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ًحٕ ٛ٘حى , ٝػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ إٔ ًٛٙ جُٜىج٣ح ٝجًٌُ٘ٝ ًحٗص ضُوىّ ٦ُُٜس ػىز ٍٓجش ن٬ٍ جُٓ٘س 

 nidbá dug4-gaٗٞػحً آنٍ ٖٓ جُؼٍٜٝ ٝجُٜىج٣ح جُى٣ٌٝس ج٣ٍُٜٗس ٝجُط٢ ضُىػ٠ ذحُٔٛطِف 

ق٤ع ضظٍٜ ئٖحٌضٜح ضو٣ٍرح ذٌَٗ غحذص ك٢ ٜٗح٣س جُكٓحذحش ج٣ٍُٜٗس ٤ُِٓ٘ؽ 

(MAT). ذح٩ٞحكس ئ٠ُnidbá أ١ جُوٍجذ٤ٖ ٝج٧ٞك٤حش جُٔطرٍع ذٜح ٖٓ هرَ أػٟحء ج٧ٍْز 

 (.(uduج٤ٌُِٔس ٝجُط٢ ضطؼِن ؿحُرحً ذحُهٍجف 

 :اٌهضاَب إٌّّىدخ فٍ إٌّبؿجبد اٌشبطخ -2

ُوى ًحٗص جُٜىج٣ح أٝ ج٧ػط٤حش ٝجُط٢ ضٍو ك٢ جُ٘ٛٞ٘ ج٩وج٣ٌس ج٩ذ٣ِٞس ضكص جُٔٛطِف 

(nig-ba)  ضأض٢ ٖٓ جٍُق٬ش جُهحٌؾ٤س(nig-Kas4)  ٍق٤ع ضًًٍ ًٛٙ جُ٘ٛٞ٘ ذإٔ ج٣َُٞ

 (قحٌَٝ)٤ٌ٣ٍَ هى َٝوَّ ن٣ُ٘س جُىُٝس ذحًُٛد ج١ًُ جًطٓرٚ أغ٘حء ئهحٓطٚ ك٢ ٓى٣٘س - ئذ٢ 

(HAR - zu
ki

. ) 

٣ٓؿ٬ٕ ٤ًٔس جًُٛد جًًٌُٔٞز  (TM2057)، ٝجُِٞـ  (TM2120)كحُِٞـ جُىجت١ٍ جُٛـ٤ٍ 

 .ك٢ ضٍض٤د ػ٢ٌٓ

ُػٔح٤ٗس ْ٘ٞجش، ٖٝٓ جُٞجٞف إٔ جُِٓغ  (mu-túm)٣ىٌؼ ض٣َٞؼحش جًُٛد  (2057)كحُ٘ٙ 

 (.2057)٢ٛ ٗلٜٓح جُط٢ أُوٌؾص ئ٠ُ ن٬ٚس جُِٞـ  (2120)جُٔٓؿِس ك٢ جُِٞـ 

al6-gú L/é-sig)ًٝحٗص ج٤ٖ٧حء جًُٛر٤س ٣طْ قلظٜح ك٢ ٓهُٕ جُٛٞف 
ًٔح ًحٗص ًٛٙ جُٜىج٣ح  (

 ( nig-mu-sá)ضُوىّ ك٢ ٓ٘حْرحش َكحف ج٤ٓ٧ٍجش 

 :(TM.1321rv3: 12-5:1:1): ق٤ع ًحٗص جُٜىج٣ح ٖٓ جُؼ٣ٍّ ٝأٍْضٚ ٓٓؿِس ك٢ جُ٘ٙ 

(1à-da-um-túg-2 1aktum-túg 1íbx3-túg-ša6-dar/du-bi-ab/dumu-nita/zi-

ba-da/níg-dé/i-giš/si-in/sag/da-hir-ma-lik/dumu-SAL/ib-ri-um/in 

u4/nig-mu-sá/ 1 gu-zi-tum-túg 1aktum-túg 1íbx3-túg-ša6-dar/nig-ba/zi-

ba-da/ 2 à-da-um-túg-4aktum-túg-4 íbx3-túg-ša6-dar/šeš-šeš-sù/4 

zarà-tùg  2 túg-NI.NI 6 BU.DI GÁXLÁ 53 kù:babbar/ nig-ba 1/dam-

sù: ) 

أخ ئذٖ ٣َرحوج َٝؾس ج٣ٍَُٞ جذ٣ٍّٞ -أػط٢ وٝذ٢)): ٝضأض٢ ضٍؾٔطٚ ػ٠ِ جُ٘كٞ ج٥ض٢ 

ُٔٗحًٌطٚ ك٢ ٍٓجْْ َكحف ٖو٤وطٚ وج٤ٍٛ  ِٓي ق٤ُع هحّ ذٌٓد –ٓؿٔٞػس ٖٓ ج٬ُٔذّ ٝيُي ُ

َػص أٌذؼس , ًٔح أُػط٤ص ٓؿٔٞػس ٖٓ ج٬ُٔذّ ٣ُُرحوج ,ج٣ُُص ػ٠ِ ٌأِ ٖو٤وطٚ  ُٝ ًًُي 

ٝهطؼط٢ ٖٓ ج٬ُٔذّ  , zarà-tùg ) )هطغ ٖٓ ج٬ُٔذّ ٝأٌذؼس هطغ أنٍٟ ٖٓ ٗٞع ٓؼ٤ٖ
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٤ٖوَ ٖٓ جُلٟس (53)ضُٕ ٗكٞ ( أوٝجش ٣ُُِ٘س)ْٝص ٓؼِوحش ,  (túg-NI.NI)ٖٓ ٗٞع 

 (.(.ٝٛى٣س ٝجقىز ٣ُُرحوج َٝؾس جذ٣ٍّٞ, ُٗو٤وحش ٣َرحوج

وىٓس ,  (TM.2415 ob.2:3-rv 1:3): ئٞحكسً ئ٠ُ يُي ٛ٘حى جُ٘ٙ  ُٔ ج١ًُ ٣ٓؿَ جُٜىج٣ح جُ

 (:Tia-Damu)وجٓٞ -ذٔ٘حْرس َكحف ج٤ٓ٧ٍز ض٤ح

(goods)/níg-ba/en/(goods)/níg-ba/ma-lik-tum/mu-túm/šurx-su/ar-

gaᴷᴵ/in u4/níg-mu-sá/ti-a-da-mu)                                                         

ٝهُىٓص ٓؿٔٞػس ٖٓ , هُىٓص ِْغ ٝذٟحتغ ًٜىج٣ح ُِِٔي  )) : ٣ٝطٍؾْ ػ٠ِ جُ٘كٞ جُطح٢ُ

ٝيُي ٖٓ هرَ ٖهٙ , ٤ٖوَ ٖٓ جُلٟس ٌُِِٔس 28ضُٗحٕ ٗكٞ  (٣ُُِ٘س)ج٬ُٔذّ ٝ ٓؼِوطحٕ 

.(( .)وجٓٞ-ُْ ٣ًًٍُ  جْٔٚ ٖٓ ٓى٣٘س أٌؾح أٝ أٌهح ذٔ٘حْرس َكحف ج٤ٓ٧ٍز ض٤ح  (PN)ٓؼ٤ٖ 
1

) 

 

 

  

                                                           

1)Vigano,Lornzo,(the use of the Sumerian word( Nig-ba),(Gift),in the Ebla     
administrative report), in LA45,1995,p203-205-207+210                             
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Kings of Ebla 

 

years 

 

Viziers 

 

years 

 
Abur-Lim Agur-Lim 

Ibbi-damu Baga-
damu Enar-damu 

Isar-malik Kum-
damu Adub-damu 

Igris-Halab 

 

 

 

 

 

 

 

Irkab-damu 

 

1(?) 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Arrukum   

 

1 

 
 

 

4 
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Ibbi-zikir 
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20 
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27 
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28 
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13 
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33 

 

 

 

15 

 
 

 

34 

 

 

 

16 

 
 

 

35 

 

 

 

17 

 

Fall of Ebla 

 

36 

 

 

 

18 

  

ٌبٌن فترة سنوات حكم ملوك إببل خبلل عصر األرشٌؾ الملكً  )(2)جدول رقم 

                                                 (مع وزرابهم 
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:قابمة باسماء البلدات التابعة لمملكة إببل   
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: وثابق إدارٌة تتعلق بالتسلٌمات السنوٌة لكبلً من الموظفٌن   

.دارمٌا وتٌر للقصر الملكً ,  (Lugal.lugal) 
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ُٔٓطِٕٔٞ  جُ

 

٤ًٔحش جُطؼحّ ٣ٍٜٖح  ٤ًٔحش جُطؼحّ ٣ٍٜٖح
 ُٗه٤ٖٛ

 ج٤ٌُٔس ج٤ٓٞ٤ُس ُٗهٙ

maliktum,  Ti-iš-
Da-mu, Ert-«a-

d
UTU 

122 
10 dam 

en, 10 dam 
ABxAs 22 dam 

en tur 
 

6 gu-bar 

6 gu-bar 

20 gu-bar 

11 gu-bar 

gu-bar 

gu-bar 

1 gu-bar 

1/2 gu-bar 

 

8 an-zami 

4 an-zamx 2 

an-zam 

45 dam en 
 

 جُٔؿٔٞع

37 gu-bar 

 

  

 

)3جضوي علُ(دظض ثىُّبد اٌطؼبَ واٌّؤْ اٌّشظظخ ٌٕـبء اٌٍّه )  
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:لبئّخ اٌّظبصع واٌّغاجغ اٌّؼزّضح فٍ هظا اٌجذش   

 اٌّغاجغ اٌؼغثُخ  :

 ّ 535– ّ . م8500أذٞ ػٓحف ، ػ٢ِ ، آغحٌ جُٔٔحُي جُوى٣ٔس ك٢ ٣ٌْٞس - 

 .1988ٌّٓ٘ٗٞجش َٝجٌز جُػوحكس وٓٗن 

ٍٚجع جُٔٔحُي ك٢ جُطح٣ٌم ج١ٌُٞٓ جُوى٣ْ ٓح ذ٤ٖ جُؼٍٛ ج١ٍُٓٞٓ  ,ػرى هللا ,جُكِٞ-

 .1999ّذ٤ٍٝش ,٠1,ٓطرؼس ذ٤ٓحٕ ٍُِ٘ٗ ,ْٝو٠ٞ جٌُِٔٔس جُطى٣ٍٓس 

ٓؿِس وٌجْحش , ٗٛٞ٘ جُٔؼحٛىجش ٝجُؼ٬هحش جُى٤ُٝس ,ػٔحو,٤ٍْٔ- 

 .2013ّ, ؾحٓؼس وٓٗن,124-123جُؼىوجٕ ,ضح٣ٌه٤س

ػرى هللا ، ك٤َٛ ، ٓٛحوٌ ٝٗطحتؽ جُىٌجْحش قٍٞ ئذ٬ ، ٓؿِس وٌجْحش ضح٣ٌه٤س ، - 

ّ 2001 ، ؾحٓؼس وٓٗن ، 76 – 75جُؼىوجٕ 

ٓؿِس وٌجْحش , ضٍؾٔس كحٌٝم ئْٔحػ٤َ , ك٢ ض٤٘ٛق ُـس ئذ٬ , كٕٞ َٝوٕ .ف- 

 .ّ 1995, ٌٓ٘ٗٞجش ؾحٓؼس وٓٗن  , 53ٝ54جُؼىوجٕ , ضح٣ٌه٤س 

ٓؿِس جُطٍجظ , ضٍؾٔس كحٌٝم ئْٔحػ٤َ , ج٧ًّى٣س ٝج٩ذ٣ِٞس ,كٕٞ َٝوٕ .ف- 

 .ّ 2002وٓٗن , جضكحو جٌُطّحخ جُؼٍذ٢  , 85جُؼىو , جُؼٍذ٢ 

-٣ٌْٞس-ذ٬و جٍُجكى٣ٖ )ضح٣ٌم ج٠ُٖٞ جُؼٍذ٢ جُوى٣ْ :ػٔحو, ؾرحؽ ٤ٍْٔٝ,هحذِٞ-

 2008ّ-2007 ,1ٌٓ٘ٗٞجش ؾحٓؼس وٓٗن ٠  (ٍٓٛ

ٌٓ٘ٗٞجش َٝجٌز ,ضٍؾٔس هحْْ ٣ٞ٠ٍ ,آغحٌ ٣ٌْٞس جُوى٣ٔس ,ٌْٛٞص ,٤ًِ٘ـَ -

 1985ّ, ٠1,جُػوحكس 

 ، 1ٍٓػ٢ ، ػ٤ى ، ضح٣ٌم أهىّ ٌِٓٔس ػحٍٓز ك٢ ٣ٌْٞس ،  وجٌ ج٧ذؿى٣س ٍُِ٘ٗ ٠- 

ّ 1996وٓٗن 

 .2015ّوٓٗن , ٌٓ٘ٗٞجش َٝجٌز جُػوحكس,ضح٣ٌم ٌِٓٔس ئذ٬ ٝآغحٌٛح ,ػ٤ى,ٍٓػ٢ -

, اكتشاؾ معبد جدٌد من عصر البرونز الوسٌط الثانً فً إببل : باولو, ماتٌٌه - 

 2001ّ , مجلة الحولٌات األثرٌة, محمد وحٌد خٌاطة : ترجمة 
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 (ٝضح٣ٌه٤س , ُـ٣ٞس , وٌجْحش أغ٣ٍس , جُٛهٍز جُر٤ٟحء  )ئذ٬ , هحْْ  ، ٣ٞ٠ٍ-

ذ٤ِ٤ٞ كٍجُٗج٢ٌُٝ , ؾ٤ٞكح٢ٗ ذ٤ط٤٘حضٞ , أُلٞٗٓٞ آ٢ًٌ , ذحُٝٞ ٓحض٤٤ٚ : ضأ٤ُق ,

 ٓطرؼس ,هحْْ ٣ٞ٠ٍ : ضٍؾٔس, هحْْ ٣ٞ٠ٍ ,و٣طّ ئوضٓحٌو , أوٕٓٞ ُْٞرٍؾٍ ,

ّ  ٣ٌْٞ1984س ، 

: ضك٣ٍٍ , جُؿى٣ى قٍٞ جٍُٗم جُوى٣ْ , ئذ٬ جُوى٣ٔس -(ضَ ٍٓو٣م): ًِٞضٌٗٞف-

 1988ّوجٌ جُطوىّ ٌْٓٞٞ , , ؾحذٍ أذ٢ ؾحذٍ: ضٍؾٔس, ٤ُل٤ٖ –ذٞٗـٍجو 
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