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       يعنى البحث بالحمالت العسكرية االشورية على بالد بابل إبان عصرهم الحديث تلـك         
للقسم الجنوبي من العـراق مـن       التي صورتها المشاهد الفنية وبالتركيز على البيئة الطبيعية         

والتي نقلها الفنان االشوري عند عودته لتنفـذ      ، حيث أشجار النخيل والنباتات التي تنمو هناك      
على شكل منحوتات بارزة تزين أروقة القصور الملكية وجدرانها وبواباتها فـي العواصـم              

 . االشورية
Relieves as Evidence of Assyrian Military Campaigns 

against Babylon Between ٦٤٨ -٨٥١ B.C 
 
Lect. :Dr. Ahmed Zidan Al-Hadidi  
Abstract: 

The present study sheds lights on the Assyrian military 
campaigns against Babylon during the Neo-Assyrian period in the 
artistic landscapes and reliefs that carved of the walls of the Assyrians 
palaces in their capitals. These inscriptions were painted with the plants 
and trees that were grown in the swamps and marshes in southern region 
of the country. These paintings show that Babylonia were included 
under the Assyrian control during the first millennium B.C.   

 
يسلط البحث الضوء على الحمالت العسكرية االشورية على بـالد بابـل والجهـات              

شلمنـصر  ( اشريد   -الجنوبية لبالد اشور إبان عصرهم الحديث منذ بداية حكم الملك شلمان          
د بابـل   م ويعد أول ملك اشوري صور حمالته العسكرية صوب بال         . ق ٨٢٤-٨٥٨) الثالث

                                         
 . كلية اآلثار /قسم حضارات الشرق األدنى القديمة/ مدرس *
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ومدن جنوب العراق جسدها بطرق فنية سار على نهجِها الملوك الذين خلفوه على العـرش               
 -٦٦٩) اشـور بانيبـال  ( ابلي - بان-االشوري حتى السنوات األخيرة من حكم الملك اشور  

م آخر الملوك األقوياء الذي سير الحمالت العسكرية باتجـاه بـالد بابـل والقـاطع       .ق٦٢٦
كرت نصوص حولياته الملكية ومنحوتاته البارزة التي صـورت البيئـة           الجنوبي حسب ما ذ   

الجنوبية لبالد الرافدين بما تحتويها من أشجار النخيل والنباتات التي تنمو في مياه االهـوار               
والمستنقعات وعلى سواحل الخليج العربي والتي زينت جدران قصره في العاصمة نينـوى             

  . لتتخذ طابعاً إعالمياً بحتاً في األلف األول قبل الميالددليالً على تبعيتها للتاج االشوري
وتوثيقهـا بمـشاهد    ، فتمت دراسة وقائع الحمالت العسكرية االشورية على بالد بابل        

 -:المنحوتات البارزة على النحو اآلتي
  

- ٨٥٨ن    العرش االشـوري مـابي    ) شلمنصر الثالث ( اشريد   - اعتلى الملك شلمان  
 وغطت الحروب معظم سنوات حكمه وامتدت خارطة البالد في عهده لتـشمل             )١(م. ق ٨٢٤

 وحتى سـواحل شـرق      ً,جنوبا) البحر األسفل (المناطق الواقعة على سواحل الخليج العربي       
-حسب ما دون كاتب النصوص الملكية لــ شـلمان   ، غرباً) البحر األعلى (البحر المتوسط   

 فنانه على األلواح البرونزية والحجرية التي تـزين أبـواب قـصوره             وما نفذه ، اشريد أوالً 
 منذ سنتِه األولى )٢(وبذلك حفَظت أخبار حمالته العسكرية على جهات مختلفة     ، وجدرانها ثانياً 

  )٣(.وحتى سنتِه الحادية والثالثين
عـد  إذ خلد الفنان االشوري أخبار حملته على بالد بابل وتخريبه لبساتين المتمردين ب            

 في منحوتة منفذة على صفائح رقيقة       )٤(م. ق ٨٥١أن حاصرهم في مدينتهم وذلك بحدود عام        
والتـي  ) انليـل -امكر(من معدن البرونز على هيئة نحت بارز زين البوابات الخشبية لمدينة      

تعرف أطاللها اليوم بـ بالوات الواقعة إلى الشرق من مدينة الموصل الحالية، حيث صـور   
 اشريد وهم يقطعـون أشـجار       -ي المرافق للحملة العسكرية جند سيده شلمان      الفنان االشور 

  )٥().١الشكل (النخيل التي تُكثر زراعتها في جنوب بالد اشور 
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على العـرش   ) االول( شومي   - زاكر -وبذلك امتد نفوذه ليشمل بالد بابل فعين مردوك            
بارز على مادة حجر الكلس حيث يظهر فيها الملـك   وقد صورت المناسبة بالنحت ال   )٦(البابلي

ومن خلفه رجال بالطه واقفاً الستقبال  االشوري مرتدياً مالبسه الملكية وكامل عدته الحربية
الملك البابلي مرتدياً زيه الملكي بين رجاله حيث يصافح كل منهما اآلخر داللةً على الصداقة               

وللتعبير عن النوايا الحسنة من الجانب البابلي ثانياً        ، والتحالف مابين البلدين اشور وبابل اوالً     
  )٧(.)٢الشكل (
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وتأكيداً منه على إحكام سيطرته الكاملة على األرض الجنوبية من بالد بابل فقد صور نفـسه        
في منحوتة وهو يجوب شمالها وجنوبها من دون منافس بمعية جنوده في بيئة طبيعية تكثـر               

 )٨().٣الشكل(نخيل فيها أشجار ال

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 أشريد طبيعة بالد بابل في مشهد فني أخر نفذه على           - كما وضح نحات الملك شلمان    
من ) نمرود(المسلة السوداء والمكتشفة في بناية القصر المركزي في العاصمة االشورية كلخُ       

لمسلة مقسمة إلى    وا )٩(م١٨٤٦قبل هيئة التنقيب االنكليزية برئاسة المنقب هنري اليارد عام          
خمسة حقول نشاهد في حقلها األول من صفها الرابع أسدين يهاجم احـدهما غـزاالً هاربـاً       

 )١٠().٤الشكل (وسط أشجار النخيل الكثيفة 
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وربما يشير المشهد الى مدلول سياسي مفاده ان الملك االشوري قد احكم كامل سـلطته                   
هِِ بتنفيذ مشهد صيد الغزالن بُأسلوب يختلف عن مـا اعتـدنا      على بالد بابل فأوعز إلى نحاتي     

اشور ناصر بـال    ( ابلي   - ناصر -عليه في مشاهد الصيد الملكية التي صورت الملك اشور        
 -٦٦٨ )١٢()اشـور بانيبـال   ( ابلي-بان-م ومشاهد الملك اشور   . ق ٨٥٩ -٨٨٣ )١١()الثاني
وحشة والبد مـن اإلشـارة إلـى أن         م التي تبين مطاردتهما لألسود والحيوانات المت      .ق٦٢٦

رحالت الصيد كانت تتم على األغلب بعد انتهاء الفعاليات العسكرية بوصفها دليالً على إتمام             
  .السيطرة االشورية إبان األلف األول قبل الميالد

ومما تقدم يتضح لنا أن ملك بالد اشور قد اندهش من المناظر الطبيعية التي رآها في                
 علـى وجـوه     بارزكرية إلى درجة أن أوعز إلى فنانيِه بتنفيذها وبشكل          طريق حمالته العس  

مسلتِه السوداء وعلى البوابات الرئيسة لقصرِه في مدينة بالوات وقد أبدع الفنان االشـوري              
بنحت شجرة النخيل سيدة أشجار جنوب العراق ووسطه وبالتركيز على ثمرة التمر المتدليـة       

مع العلم أن القسم الشمالي مـن العـراق         ، ف المالئمة لنموها  منها دليالً على الوفرة والظرو    
تنمو فيه أشجار النخيل إال أنها نادرة وتستخدم على األغلب إلغراض الزينة وغالباً ما تكون               

  .غير مثمرة
 -حافظت بالد بابل ومدن العراق الجنوبية على والئها التام حتى سنة وفـاة شـلمان              

انت مملكتِه من ضعف وتـدهور إلـى حـدود عـام            م عندها ع  .ق٨٢٤اشريد بحدود عام    
م وعلى الرغم من هذا فان الحمالت العسكرية لم تتوقف على القاطع الجنوبي كمـا               .ق٧٤٦

جاء بنصوصهم الملكية ولم يعثر لحد االن على مشاهد فنية تؤكد قيام تلك الحمالت وشملت               
، )١٤(م.ق٨١١ -٨٢٣ )١٣()الخـامس ( ادد   - وهم كل من شمـشي     ،سنوات حكم خمسة ملوك   

 -٧٨٢) شلمنـصر الرابـع   ( اشـريد    -شلمان، )١٥(م.ق٧٨٣ -٨١٠ )الثالث( نيراري   -ادد
) الخـامس (وأخيراً اشور نيـراري  ، )١٧(م.ق٧٥٥ -٧٧٢) الثالث(دان  -اشور، )١٦(م.ق٧٧٣
  )١٨(.م.ق٧٤٦-٧٥٤
 

  إلـى الحكـم بـين سـنتي       ) لـث تجالتبليزر الثا (ايشر  -ابل-بوصول الملك توكلتي  
 انتهت حالة الضعف والتدهور فاتسعت خارطة بالده الـسياسية بفـضل            )١٩(م.ق٧٢٧-٧٤٥

، ومشاهده الفنيـة ثانيـاً  ،  كما هو موثق بنصوصِه الملكية أوالً      )٢٠(حمالته العسكرية الناجحة  
 وقـضى   ،ِهفأتجه صوب الجبهة الجنوبية لبالدِه قاصداً بالد بابل في النصف الثاني من حكم            

 وأشار إلى معاركِه بالدليل الفني حيـث صـور عملياتـه          ،آخر ثماني سنوات في إخضاعها    
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العسكرية على المنحوتات البارزة بمشهد حصار بالد بابل وهدم أسوارها المنيعة باسـتخدام             
آلة الحصار المعروفة بـ الكبائش والمزودة بقضيب معدني ولها أربع عجالت وعلى متنهـا       

شوريون وهم يسددون بأسلحتهم المتنوعة على المدافعين المتحصنين داخل األسوار        الجنود اال 
ويالحظ تساقط جثث القتلى من أعلى السور لتتناثر على أرض المعركة وتتكدس عند جـدار        

  )٢١().أ-٥الشكل (المدينة كما يظهر في المشهد أشجار النخيل مشيرة الى ارض بالد بابل 

  
  )أ-٥(الشكل 

ة ثانية منفذه على حجر الرخام مكتشفة بقصره المركزي في العاصـمة             وفي منحوت 
كلخُ أظهر الملك االشوري نجاح قواته في دك أسوار المدينة ليدخلها منتصراً ويرغم أهلهـا               

 ويظهـر كاتبـان     )٢٣( والمتضمنة المعادن واألحجار الكريمة والماشـية      )٢٢(على دفع اإلتاوة  
يحصيان اإلتاوات من الحيوانات ويشرف عليها شخص       احدهما اشوري واألخر ارامي وهما      

 ليسوقها ويجمل المشهد أشجار النخيل هوية المشاهد الجنوبية فـي           ،يحمل بيده اليمنى عصا   
وفي أسفل المنحوتة هنـاك إحـدى العوائـل        ، العراق منذ أقدم العصور والى وقتنا الحاضر      

الـشكل  (ت ويسوقون معهم مواشيهم  البابلية المرحلة وهي تركب العربة التي تجرها الحيوانا       
  )٢٤().ب-٥
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 بعد أن استولى على     )٣٥( وأسكنهم في المدن الغربية    ن اذ رحل الملك االشوري البابليي    
 وبذلك يكون الملك االشوري قد دخل جنوب        )٢٧( وخرب بساتينهم وقطع أشجارها    )٢٦(مدينتهم

حكمـت بابـل   ...(): ما اخبرنا بالنص اآلتي حسب)٢٨(العراق منتصراً وحكم بالد بابل بنفسه 
  )٢٩())....الواسعة ومارست السلطة

 ايشر لم تتوقف الحمالت العسكرية باتجـاه بـالد بابـل            - ابل -وبوفاة الملك توكلتي  
  )شلمنـصر الخـامس  ( اشريد -والمدن الجنوبية للعراق القديم حيث لقب خليفته الملك شلمان     

إال انه لم يصور حمالتـه      ) ٣١(ملك بالد اشور  ،  بابل   نفسه بـ ملك بالد     )٣٠(م.ق٧٢٢-٧٢٦
بأدلة فنية كما فعل الملوك الذين سبقوه على العرش االشوري وسـاروا نحـو بـالد بابـل                  

   .بجيوشهم
 

-٧٢١) سـرجون الثـاني   (كـين   -    وفي العام األول من حكم الملك االشـوري شـرو         
الد بابل ومدن جنوب العراق القديم عن بالد اشور على           نضجت فكرة انفصال ب    )٣٢(م.ق٧٠٥

مـع حلفائـِه    ) الثـاني ( ادنـا    - ابال -اثر التحالف الذي عقده زعيم قبيلة بيت ياكين مردوك        
 إال  )٣٤()ايلو-دور( عند مدينة دير     ن فاصطدم الملك االشوري بمعسكر المتحالفي     )٣٣(العيالميين

ن الجيش االشوري توجه غرباً على اثـر تحـالف   أل، أن المعركة العسكرية لم تحقق أهدافها     
 مع المدن السورية والفلسطينية فالتقى الجيشان على ارض مدينة قرقر المطلة          )٣٥(مملكة حماة 

فرصة انشغال ) الثاني( أدنا   - ابال - فاستغل مردوك  )٣٦()االورنتس(على مجرى نهر العاصي     
صالحياته الملكية على بالد بابل مـا  الجيش االشوري في معالجة المشاكل في الغرب فتمتع ب      

  )٣٧(.يقارب من اثنا عشر عاماً
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 عاد إلى بالد    )م. ق ٧١٠(      وبحلول العام الثاني عشر من حكم الملك االشوري الموافق          
 ودخل  )٣٨(بابل لضرب تحالف ملكها الغاصب للعرش مع حليفه ملك بالد عيالم خومبانيكاش           

 كين - وقد عفا شرو)٣٩( من سنوات حكمه الخمس االخيره   بالد بابل منتصراً وحكمها ما تبقى     
 وأشار الفنان االشوري إلى ذلك في منحوتـة    )٤٠(عن المنشق البابلي وأبقاه على زعامة قبيلته      

صور بها الزعيم البابلي والملك االشوري في مواجهة بعضهما وتعلوهمـا رمـوز اآللهـة               
  )٤١().٦الشكل ( المقدسة

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

سف له أن التنقيبات األثرية لم تتحفنا بمشاهد فنية تؤكد لنا هذه الحملة العسكرية كما               ومما يؤ 
                           .فعل فنانو أجداده الذين خلدوا معظم حمالتهم العسكرية باألدلة الفنية

 
ي وتمكن مـن توسـيع      العرش االشور ) سنحاريب( اريبا   - اخي -اعتلى الملك سين  

دائرة حكمه لتشمل بالد بابل في الجنوب حتى أقصى المناطق المطلة على البحر المتوسـط               
في الغرب كما هو موثق في النصوص الملكية والمشاهد الفنية التي تزين قـصره الجنـوبي      
الغربي في العاصمة االشورية نينوى ابان سنوات حكمه التي دامت ما يقارب مـن ثالثـة                 

 ففي سنة حكمه األولى ضـرب       )٤٢(م.ق٦٨١ -٧٠٤ن عاماً والتي حددت بالسنوات      وعشري

  )٦(الشكل 
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الـذي هـرب ليختبـئ فـي االهـوار          ) الثاني(ادنا  -ابال-الحركات االنفصالية لـ مردوك   
 وقد صورت المنحوتات االشورية مالحقتهم له علـى         )٤٣(والمستنقعات بجنوب العراق القديم   

شوري في نينوى إذ وضح الفنان االنتصارات التي        لوح حجري عثر عليه في قصر الملك اال       
بإظهار جثثهم طافية على سطح مياه االهوار       ) الثاني( ادنا   - ابال -تحققت على أتباع مردوك   

وهم ينقلون علـى    ، وأسر من بقى منهم على قيد الحياة إذ صوروا وأيديهم مقيدةً إلى الخلف            
و ينتظرهم على الساحل رافعـاً سـيفه        متن الزوارق االشورية إليصالهم إلى احد الجنود وه       

كما أبدع الفنـان بـإبراز      ، وأمامه األسرى مربوطي األيدي ليتسنى له نقلهم إلى بالد اشور         
 )٤٤().٧الشكل(البيئة الجنوبية من النباتات واألسماك التي تعيش في االهوار والمستنقعات 

 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  

 
 بالد بابل واستولى على ممتلكاتِه      اريبا مقر حكم زعيم التمرد في     -اخي-ثم دخل سين  

 )٤٦(وبعدها رجع الملك االشوري إلى عاصـمتهِ ، )٤٥(ونساء قصرِه واخذ منه اإلتاوة المتنوعة 
إال أن االضطرابات تجددت في بالد بابل مما حدا باألخير إلى ترك الشمال والتوجـه مـرة              

 الثانية وخربهـا وقطـع      م فدخل بالد بابل للمرة    .ق٦٨٩ثانيةً نحو الجنوب وذلك بحدود عام     
  )٤٧().٨الشكل (أشجار بساتينها وذلك بسبب المشاكل التي أثارتها ضد الحكم االشوري 

 
 
  
  

 

  )٧(الشكل 
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وبعد أن احكم الجيش االشوري كامل سيطرته على بالد بابل ومدن جنوب العـراق               
 اإلتـاوات   ترجم ذلك االنتصار على منحوتة صور فيها كثرة أشجار النخيل ومواكب حاملي           

كما أكد الفنان االشوري على     ، من الحيوانات والمواشي حسب ما أيد ذلك شرح اللوحة الفنية         
كما ( )٤٨(والكتبة الذين كلفوا بإحصاء اإلتاوات من الحيوانات      ، إبراز األسرى المكبلين بالقيود   

  )٤٩().أ-٩هو مبين في الشكل 

 
 

  )٨(الشكل 
 

  )أ-٩(الشكل 
 



   
)١٢٩( 

 

ت المدفوعة من البابليين والمشتملة على  وفي مشهد ثاٍن اظهر الفنان االشوري اإلتاوا     
الـشكل  (وهناك كاتبان يحصيان الغنائم قبل أن تنقل إلى العاصمة االشورية           ، األثاث الملكي 

  )٥٠().ب-٩
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وقد خلد فنان الملك االشوري هذه االنتصارات في جنوب بالده على لوح حجري 
 على حميرهم ويحملون متاعهم وأطفالهم وهم يركبون، يصور مشهد ترحيل السكان البابليين

وهناك جنديان اشوريان يحمالن رؤوساً مقطوعةً ، تحت حراسة الجنود االشوريين المسلحين
 ويتضمن المشهد ايضاً أربع أشجار من النخيل )٥١(ألعدائهم ليقدموها إلى ملكهم في نينوى

  )٥٢().١٠الشكل (
  
  
  
  
  
  
  

  )ب-٩(الشكل 
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مام السيطرة االشورية على كامل األرض الجنوبية فقد جسد فنـان     وتأكيداً منه على إت   
الملك االشوري ذلك في منحوتة ذات صفين اظهر الصف العلوي منهما استعراض صـنف              
المشاة االشوريين بمالبسهم العسكرية ذات األكمام القصيرة والتي تصل إلى الركبتين وغطاء         

ز القوة التي يتمتع بهـا الجنـدي االشـوري    وقد ركز الفنان االشوري فيه على إبرا      ، الرأس
بإظهار عضلة األقدام مفتولةً وهم يحملون أسلحتهم المتكونة من األقواس والسهام والرمـاح             

أما الصف السفلي فيظهر الجنود وهم حاملون األسلحة نفـسها      ، وتزين المشهد أشجار النخيل   
   )٥٣().١١الشكل (وسط أشجار النخيل 

  
  
  
  
  
  

  )١٠(لشكل ا
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اسـر  (ادن  – اخـي    - اريبا ورث العرش االشوري ولده اشور      - اخي -بموت سين و

 وحافظ على االستقرار والهدوء النسبي بالنسبة لـبالد بابـل           )٥٤()م.ق٦٦٩ -٦٨٠) (حدون
 إال أن نتائج التنقيبات المعاصرة تؤكد       )٥٥(والقسم الجنوبي لمملكتِه بتجديد الحمالت العسكرية     

 هذه االنجازات بمشاهد فنية كما سبق ان خلدها فنانوا أسالفه من            أن الفنان االشوري لم يخلد    
الملوك االشوريين الذين تفاخروا بحمالتهم العسكرية صوب بـالد بابـل ومـدن الجنـوب               

  .العراقي
 

  فقـد اعتلـى العـرش بـين سـنتي     ) اشـور بانيبـال  (ابلـي  -بان-أما الملك اشور 
 وارتبطت بالده بعالقات عسكرية مع بالد بابل فتحرك لضربهم وذلـك          )٥٦(م.ق٦٢٧ -٦٦٨

وقد خلد فنانه تلك المعركة على لوحة فنية ظهرت فيهـا القـوات             ، )٥٧(م.ق٦٦٣بحدود عام   
كان الجنود يعتلون الزوارق وبأيديهم     االشورية وهي تخوض معركة بحرية وسط االهوار و       

األسلحة فضالً عن إظهاره في هذه اللوحة البيئة الطبيعية الجنوبية والتي تكثر فيها النباتـات               
  )٥٨().١٢الشكل (من القصب والبردي ومشاهد األسماك وهي تسبح بالمياه 

 
 
 
 

 )١١(الشكل 
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 مـن البـابليين     )٥٩(ي اإلتاوات  ابل - بان -وبعد تحقيق االنتصارات استلم الملك اشور     
والتي اشتملت على الحيوانات والمواشي التي يسوقوها الجنود االشـوريون وسـط أشـجار       

  )٦٠().ب-١٣، أ–١٣الشكلين( النخيل
  
  
 
 

  أ-١٣                             الشكل 
 
 
  

  

 

  )١٢(الشكل 
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 في بالد بابل  ابلي القصر الملكي- بان-وبعد ذلك دخل الملك االشوري اشور
 وقد جسد الحدث بالنحت )٦٢(م. ق٦٤٨ بحدود عام )٦١(على ممتلكاتِه النفيسة واستولى 

البارز على جدران قاعة العرش حيث صورت عملية نقل مقتنيات القصر البابلي من قبل 
القوات االشورية بعد سقوط بالد بابل ويجمل المشهد الفني أشجار النخيل 

   )٦٤(.)١٤الشكل()٦٣(المثمرة

  

  

 )ب-١٣(الشكل 

  )١٤(الشكل 
 



   
)١٣٤( 

 

وقد تفاخر الفنان االشوري بعمليات نقل األسرى البابليين إلى العاصمة االشـورية            
حيث أظهرتهم المنحوتات وهم يساقون تحت األسلحة االشورية ومقيدي األيدي وسط أشجار            

   )٦٥().جـ١٥-، ب-١٥، أ-١٥األشكال( النخيل
  
  
  
  
  
  
  
  

  ب - ١٥ أ                      الشكل -١٥الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  

 ) جـ-١٥(الشكل 
وقد طبق الملك االشوري سياسة الترحيل السكاني بحق البابليين وأمر فنانه بتنفيذ ذلك             
على منحوتة بارزة ذات حقلين صور الحقل العلوي منهما إحدى العوائل المهجرة التي تألفت              

هـم احـد   من امرأة  تحمل على رأسها سلة والمرأة األخرى تسقي احد صغارها يـسير خلف        
الجنود االشوريين وتتبعهم أمتعتهم المحملة على عربات تجرها الثيران وخلفهم يسير ثـالث             



   
)١٣٥( 

 

أما الحقل الثاني فتظهـر فيـه عائلـة    ، رجال احدهم مقيد اليدين وتسير من خلفهم مواشيهم      
مهجرة تتمثل بأم تركب حماراً وخلفها ولدها الصغير واألب يمشي وراءهم وخلفهم مواشيهم             

  )٦٦().ب-١٦،أ -١٦لينالشك(
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  لينقلوا إلى معسكرات خاصة كما جسد الفنان في مشهد أخر عائلة مهجـرة وهـي جالـسةً                

  )٦٧().١٧الشكل (في المعسكر تمهيداً إليصالها إلى بالد اشور 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 )١٧(الشكل 

 )ب-١٦(الشكل  )أ-١٦(الشكل 
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ته وهو وتأكيداً منه على إتمام السيطرة االشورية على جنوب البالد فقد استعرض بقوا       
  )٦٨().١٨الشكل (يعتلي عربته الملكية بالد بابل ومدن جنوب العراق القديم 

  
  
  

  
  
  
  
  

  )١٨(الشكل 
 ابلي ملك بالد اشور فعالياته العسكرية في بالد بابـل أن أقـام           - بان - واختتم اشور 

االحتفاالت الملكية بمناسبة تحقيق النصر وهذا ما تؤكده منحوتة صورت الملـك االشـوري       
ه الرسمي واقفاً في عربته الملكية التي يجرها الخيل المزين بالشراشيب ومن خلفه اثنـان       بزي

شوري بمظله وهـو يحـضر      والثاني يغطي رأس سيده اال    ، من مرافقيه األول يتولى القيادة    
احتفاالت النصر مستعرضاً األسرى من ملوك وجنود ويتسلم اإلتاوات والهدايا من البـابليين            

ه االحتفاالت أقيمت على ارض بالد بابل بداللة وجود أشجار النخيل بكثـرة             مع العلم ان هذ   
في هذه المنحوتة إذ نفذ الفنان االشوري الذي شارك في االحتفال الملكي بعد عودتـه إلـى                 

 ابلـي  بالقـصر      - بـان  -عاصمته ما شاهده في منحوتة كشف عنها في قاعة عرش اشور          
  )٦٩().١٩الشكل (الشمالي الغربي في نينوى 
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  )١٩(الشكل 
  
  
  
 
 

 
نستنتج مما تقدم أن ملوك بالد اشور خلدوا وقائع حمالتهم العسكرية صوب بالد بابل            
والجبهة الجنوبية لبالدهم بمشاهد فنية إبان عصرهم الحديث حيث مثـل النحـات المرافـق               

 وصورها فـي منحوتـات     للجيش االشوري البيئة الطبيعية لبالد بابل ومدن العراق الجنوبية        
بارزة منفذة على الصفائح البرونزية وعلى األلواح الحجريـة ألبـواب وقاعـات قـصور               
العواصم االشورية، وذلك بتجسيد واضح ألشجار النخيل المثمرة والنباتات التي تنمو وسـط             

نـا  مياه االهوار والمستنقعات التي تميز القسم الجنوبي من العراق منذ أقدم العصور إلى وقت             
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  .١٠٧ص، ٢٠٠٨
٣٧- Frame, G, Rulers of Babylonia From the Second Dynasty of Isin to the End 

of Assyrian Domination (٦١٢ -١١٥٧B.C), (Toronto, ١٩٩٥), P.١٣٥.  
٣٨- ARAB Vol.II, No:٣١,P. ١٥ -١٤.  

رسالة ماجستير جامعة بغداد كلية ، م.ق٧٠٥ -٧٢١سرجون االشوري ، قاسم محمد،  علي-٣٩
  .٧٥ص، ١٩٨٣اآلداب 

 -٧٢١(ضد الدولـة االشـورية      ) الثاني( ادنا   - ابال -تحديات مردوك ، احمد زيدان ،  الحديدي -٤٠
  .١٩٣ص، ٢٠٠٧، ٢العدد، ١٤مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية المجلد ، )م.ق٧٠٠

 : الشكل مأخوذ من-٤١

- Frankfort, H, The Architecture of the Ancient Orient, (London,١٩٧٧), P.٢٠٠ . 

   .١٣٤ص، )١٩٩٩،بغداد(، ترجمة عامر سليمان، )١٩٨٤، لندن(، قوة اشور، هاري، ساكز -٤٢



   
)١٤١( 

 

رسـالة ماجـستير كليـة        ، م.ق٦٨١ -٧٠٤سنحاريب سيرته ومنجزاته    ، طالب منعم ،  حبيب -٤٣
   .٨٤ص، ١٩٨٦االداب جامعة بغداد 

  : الشكل مأخوذ من-٤٤
- Dietrich,M, Op.Cit, P.١١٢. 

((... :  اريبا إلى أنواع اإلتاوات المستلمة من البابليين بـالنص االتـي  - اخي- وقد أشار سين   -٤٥
  :حول ذلك ينظر...)). الذهب والفضة واألواني واألحجار الكريمة

- Luckenbill, D, D, The Annals of  Sennachrib, (Chicago, ١٩٢٣), No:٧ 

P.٤٩.(AS)  
٤٦- Grayson, A.K,  Assyrian and Babylonian Chronicles, (New York, ١٩٧٥), 

P. ١٥٨.  

  : الشكل مأخوذ من-٤٧
 - Dietrich, M, Op.Cit, P.٧٦. 

 ٢٠٨,٠٠٠ في أثناء عودتي أخذت معي(( : في النص االتي)أ-٩الشكل ( جاء تاكيد ماتضمنه -٤٨
 من الماشـية  ٥,٢٣٠الحمير   من١١,٠٧٣ من الخيول والبغال    ٧,٢٠٠ إلى بالد اشور   شخص

  :حول ذلك ينظر. ...))األغنام حملت هذه الغنائم كلها من بالد أعدائي القوية من ٨٠٠,١٠٠
- AS, No:٦١ -٦٠, P.٥٥. 

  .٤٢٠ص، ٢٧٩اللوح ، مصدر سابق، انطوان، مورتكات:  الشكل مأخوذ عن-٤٩
  :  الشكل مأخوذ عن-٥٠

- Reade, J, Assyrian Sculpture, (London, ١٩٨٣), P٤٣. 

هزمـت أعـدائي    ... ( (: بالنص االتي  )١٠الشكل  (الفنان االشوري في     جاء تأكيد ماصوره       -٥١
  :حول ذلك ينظر)) . ... محارب واستوليت على عرباتهم ١٥٠٠٠٠وذبحت منهم 

- AS, No: ١٥ -١٤, P.٩٢. 

  :  الشكل مأخوذ من-٥٢
- Dietrich,M, Op.Cit, P.١٢٤. 

٥٣- Fuchs,A and Parpola,S, The Correspondence of Sargon II, Part III Letters 

from Babylonia and the Eastern Provinces ,State Archives of Assyria, Vol. 

XV,(Helsinki,٢٠٠٠), P.١٤٠.  

  . ٥١٩ ص،مصدر سابق،  طه ، باقر-٥٤
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، احمد حبيـب سـنيد    ، الفتالوي: ولالطالع على حمالت الملك االشوري على بالد بابل ينظر         -٥٥
 .١٢٠ -١١٣ص، ٢٠٠٦،رسالة ماجستير جامعة واسط كلية التربية، م.ق٦٦٩ -٦٨٠اسرحدون 

  .٥٢٢ ص، مصدر سابق، طه، باقر-٥٦

في حملتي السادسة حشدت جيـشي    ((: أشار الملك االشوري إلى أحداث هذه السنة بـقوله           -٥٧
ويستمر الملـك بـذكر      ... القوي وتوجهت ضد شمش شوم اوكن في سبار بابل بورسبا وكوثا          

  :حول ذلك ينظر.راته حتى الحق كل مدن القسم الجنوبي بالتاج االشوريانتصا
- ARAB Vol.II, No:٧٩١, P.٣٠٢. 

  : الشكل مأخوذ من-٥٨
- Starr,I, Queries to the Sungod Divination and Politics in Sargonid 

Assyria,State Archives of Assyria, Vol. IV,(Helsinki,١٩٩٠), P.٢٦٠. 

وعينت ... سحقتهم بقدمي ...  بامر االله اشور   ...(: (د تفاخر الملك االشوري بنصره قائالً      وق -٥٩
  :حول ذلك يراجع. ...))حكامي وفرضت عليهم االتاوة

- ARAB Vol.II, No: ٧٩٨, P.٣٠٥. 

  : الشكالن مأخوذان من-٦٠
-Fales, F.M & Postgate, J. N, Imperial Adminstrative Records, Part II, 
Provincial and Military  Administration,  State Archives of Assyaria, 
Vol.XI,(Helsinki, ١٩٩٥), P.١٢٠ ,٦٦.  

عرباتـه الحربيـة وعربـات الحمـل        ((... : أشار الملك االشوري إلى ذلك في النص االتي        -٦١
  :حول ذلك ينظر. ...))وممتلكات قصره حملتها معي... والجواري 

- ARAB Vol.II,No:٧٩٥, P.٣٠٤. 

، ١ط،م سيرته ومنجزاته.ق٦٢٧ -٦٦٩اشوربانيبال ، رياض عبد الرحمن امين،  الدوري-٦٢
 .١١٨ص، )٢٠٠١، بغداد(

٦٣- Reade, J, Op.Cit, (London, ١٩٨٣), P.٦٣. 

  : الشكل ماخوذ من-٦٤

- Parpola , S, and Watanabe,k, Neo-Assyrian Treaties and Loyalty Oaths, State 

Archives of Assyria, Vol. II, (Helsinki,١٩٨٨), P.٦٥. 

  : األشكال مأخوذة من-٦٥
- Dietrich,M, Op.Cit, P.٨٥. 
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- Lanfranch, G, B, and Parpola, S, The Correspondence of  Sargon II, Part II, 
Latters from the Northen and Northeastern Provinces,. State Archives of 
Assyria, Vol. V,(Helsinki, ١٩٩٠), P.٦٥. 

- Fuchs, A, and Parpola, S, Op.Cit, P.١٠٤. 

  : الشكلين مأخوذين من-٦٦
- Ibid, P.١٠٤.  

- Fales, F.M & Postgate, J. N ,Op.Cit, P.١٢٠. 

  :  الشكل مأخوذ من-٦٧
- Ibid P. ٩٩. 

  : الشكل مأخوذ من-٦٨
-Dietrich, M, Op.Cit, P.١٥. 

  :لشكل مأخوذ من ا-٦٩
- Reade, J, Op.Cit, P.٦٥ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


