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 االنبار في النصوص المسمارية:ـ

 

 ـ المصادر االشورية :1

نزحت من شبه الجزيرة العربية الى االشوريون من االقوام الجزرية التي 

مناطق الهالل الخصيب المختلفة شانهم في ذلك االقوام االخرى ) الكنعانية 

، االرامية ، المورية ...( في بالد سورية واالقوام ) االكدية ، البابلية ، 

الكلدانية ( في العراق ، وحاضرتهم تنتمي الى االصل نفسه الذي تنتمي اليه 

قوام ، فال غرابة ان نجد التشابه كبيرا بين المظاهر حضارات تلك اال

الحضارية المختلفة التي انتشرت في هذه المنطقة من العالم ، غير ان 

االشوريين زادوا في تعميق وتركيزهذا التشابه عن طريق االتصال السلمي 

 او العسكري .

حداث وتقدم الفترة الممتدة من ظهور االشوريين كقوة سياسية على مسرح اال

في الشرق االدنى القديم في مطلع االلف الثاني قبل الميالد وحتى انهيار 

كيان االشوريين السياسي في القرن السابع قبل الميالد من الفترات المهمة 

 والمزدحمة باالحداث السياسية .

لقد امتازت سياسة الدولة االشورية وال سيما في عهودها االخيرة بالفتوحات 

 صال المستمر مع البلدان واالقاليم المجاورة .الكثيرة واالت

كان اقليم ) سوخي / سوخو ( من االقاليم التي سيطر عليها االشوريين وان 

تاريخ هذه المنطقة في هذه المدة الزمنية قد زودتنا بها المصادر االشورية 

من خالل الحوليات الملكية التي خلدت انجازاتهم العسكرية والعمرانية ، 

تات الفنية على جدران القصور والمعابد والمسالت ، والرسائل والمنحو

 المتبادلة بين الملوك وحكام المقاطعات .

  



 

لقد كانت مدينة االنبار التاريخية تمثل الحدود الجنوبية لبالد اشور والمقصود 

كم ( الى  5بمدينة االنبار التاريخية التي تبعد حاليا عن قضاء الفلوجة ) 

 ، والتي اخذت محافضتنا العزيزة تسميتها الحالة منها .الشمال الغربي 

كانت مدينة االنبار حداً فاصال بين البابليين واالشوريين وكثيرا ما حدثت 

صدامات وحروب بين الدولتين تقاسمتا مناطق النفوذ في بالد الرافدين 

اً وعرفت المنطقة التي تقع فيها مدينة االنبار في تاريخ الرافدين موقعا اثري

مهماً باسم ) رابيقو ( او ) رابيقوم ( وقد اختلف الباحثون حول الموقع الدقيق 

لمدينة ) رابيقوم ( بين االطالل التي تعرف اليوم بـ ) الرحالية ( على الضفة 

( شرقمدينة الرمادي  18ـ  17اليمنى لنهر الفرات وهي تبعد مايقارب ) 

شرقا ومدينة الرمادي غربا ...  الحالية ومنهم من ذكر انها تقع بين الفلوجة

م ( في 1984ـ  1981اال ان التنقيبات االثارية الفرنسية في االعوام  ) 

موقع خربة الدينية قرب ) عنة ( وما عثر عليه من مما تقدم يظهر ان مدينة 

رابيقوم في تلك المدة كانت تحت النفوذ االشوري وهي من االهمية بمكان 

اخل النص المسماري لكونها مدينة او حصنا بحيث يتم التركيز عليها د

حدوديا يفصل االشوريين عن بالد بابل وانها واقعة على الحدود الجنوبية 

 الشرقية الراضي بالد سوخي .

وقد استمر الصراع بين بابل واشور وشهدت هذه المنطقة مثل مثيالتها من 

 ال الدولتينمدن الفرات االخرى من خراب ودمار اثناء الحمالت العسكرية لك

 ـ المصادر البابلية : ـ 2

يطلق اسم ) العصر البابلي القديم ( على المدة الزمنية الواقعة بين نهاية 

ق. م ( وبين نهاية ساللة بابل االولى  2004ساللة اور ـ الثالثة في حدود )

ق.م ( واالحتالل الحيثي لبابل ، ثم بدا العصر البابلي الوسيط على 1595) 

 ن .يد الكيشيي

اما العصر البابلي الحديث فهو يشمل الساللة الكلدية ، حيث استقبل ) 

ق.م وقد دام 626نابوبالصر ( منصبه حاكما على جنوب بالد بابل عام  

ق . م ( ويعد من ازهى العصور 539ـ  626هذا العصر زهاء القرن من )

 واكثرها تقدما وتطورا .



 

اب المقدس وعند االغريق ، وقد ذكر هذا العصر وتطوراته واحداثه الكت

الحفريات في بابل والمناطق  فضال عن المعلومات التي اثبتتها نتائج

 االخرى

وبعد سقوط هذا العصر انتهى الحكم الوطني في العراق وانتهى عصر 

االستقالل ، ليبدا عصر االحتالل االجنبي بدء من الفرس االخمينيين الذين 

م بقيادة كورش الثاني الفارسي ق .  539اسقطوا العاصمة بابل عام 

االخميني ، ويبدوا ان مدينة االنبار التاريخية التي عرفت في المصادر 

االشورية والبابلية كما اسلفنا باسم ) رابيقوم ( قد احتلت من قبل البابليين 

كما في النص االتي   : )) في السنة الحادية عشرة من حكم الملك حمورابي 

 رابيقوم ((، قام باحتالل مدينة 

ق.م( بانه اخضع مدن  605ـ  626وقد ذكر الملك البابلي نبوبالصر )

 الفرات دون مقاومة تذكر ، كما في النص االتي 

)) في السنة العاشرة من حكمي وفي شهر ايار جندت الجيش البابلي 

 وتوجهت الى مدن الفرات فلم تعترض بالد سوخي ومينة خندانو ((

ميع بالد سوخي مقاطعة تابعة للدولة البابلية بعد هذه الحملة اصبحت ج

الحديثة ، ويذكر ان موقع مدينة االنبار الحالية اصبح يعرف في ذلك العصر 

ق.م ( باسم ) مشيك ( او )مسكين  539ـ  626) العصر البابلي الحديث : 

 ( وكان انذاك مستوطن كبير .

( انه تسلم كثيرا  ق .م  562ـ 605وذكر الملك البابلي نبوخذ نصر الثاني ) 

 من الهدايا من بالد سوخو.

ويذكر االخباريون العرب روايات عديدة ومتنوعة عن تاسيس مدينة االنبار 

وان نبوخذ نصر هو مؤسس المدينة ، اال ان هذه الروايات واالخبار بحاجة 

 الى دليل مادي يثبت  ذلك

 ـ المصادر الكال سيكية : ـ عصر االحتالل االجنبي  3

ق.م ( باحتالل بابل من قبل كورش  539العصر البابلي عام ) انتهى

الفارسي االخميني وذلك بسبب االوضاع االقتصادية والسياسية والدينية 



 

ق.م   539ـ 556المتردية والثورات المتعددة ضد الملك البابلي نابوئيد ) 

(  الذي ترك بابل في فوضى واستقر في مدينة) تيماء ( الكثر من عشر 

ق.م ( ووجد البالد في فوضى سياسية  546ثم عاد الى بابل عام ) سنوات

ودينية واقتصادية ، وفي المقابل قيام كورش الملك الفارسي االخميني ببناء 

امبراطورية واسعة وكبيرة وتهديده المستمر لمدينة بابل ثم زحفه باتجاه 

ول بالد الغرب واجتيازه نهر الخابور باتجاه اسيا الصغرى ثم وبعد ذلك دخ

الرافدين الى مدينة ) سبار ( ثم ) بابل ( لتصبح البالد تحت حكم 

 ق.م( . 331ـ 539االخمينيين من عام ) 

لم تذكر المصادر التاريخية التي تناولت المدة اعاله ما يشير الى اسماء او 

موقع مدينة االنبار التي ذكرت سابقا سواء ) رابيقوم ، مسكن ، مشيك ( او 

رى ولم يشير )زنيفون ( اليها في وصفة لطريق العشرة االف اي تسمية اخ

 ق.م( . 401في سنة )

ق . م(  331انتهى العصر الفارسي االخميني بغزو االسكندر للشرق عام )

وانتصاره في موقعة ) كوكميال ( وتوجه الى بابل واستقبل فيها واصبحت 

ق. م( عن  323بابل عاصمته الشرقية ولكنه مرض وتوفي في بابل عام ) 

عاما ( وقد حدث صراع بين قادة االسكندر لمدة طويلة ثم  32عمر ناهز) 

عقدت معاهدة بينهما وتقاسما امالك االسكندر واصبح العراق وسورية 

وايران من حصة القائد )سلوقيس(، فبدا العصر السلوقي في العراق عام  

الفرس  ق .م ( على اصح االراء على يد126ق.م( وتنتهى بحدود )311)

 الفرثيين

 


