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  كلمة المؤلف
  

هرج ومرج بابل، ب اسم يتداعى لدى كل منا ويقترن ببرج بابل، بابل
جنائن سميراميس والملك نبوخذ نصر، باالسر البابلي، بوليمة بببلبلة االلسن، 

>> ، تيكيل اوبارسين ه، مينهمين<<يت والعبارة الذائعة الص  بالشاصرالملك
  .التي باتت رمزا لمصير محتوم و ُأفول سمو عالمي

مازلنا نقرأ في الكتب  قرأنا عنه و،منذ مقاعد الدراسةسمعنا عن كل ذلك 
لماذا بابل؟ أجل انها  والسؤال هو. ، وغالبا ما نتحدث عنه بانفسناوالمجالت

 ذلك ليس ثمة انسان يكاد ال يعرف  قدم غابر اكتنفته االساطير ومع!لغرابة
معنيا بها بناء برج بابل >> هرج بابل<< بنفسه عبارة دشيئا عن بابل ولم يرد

حتى انه جاء على لسان احد أبطال الفلم . بقدر ما يعني الهرج االعظم
ن ال تراعى حي<<- >> الشيطان و الوصايا العشر<< الفرنسي الكوميدي 

  .حتى النخاعحقا  لقد تغلغلت بابل فينا أجل. >>القوانين يكاد يكون ذلك بابل
 و ترى كيف كانت بابل في حقيقة االمر؟ هل قام الهرج البابلي: والسؤال
 الصيت ام ان كل ذلك هو محض خيال؟ عن هذا يجري ة الذائععمت البلبلة

 ال يدور عن بابل  هناوالكالم. الحديث في الكتاب المعروض امام أنظار القراء
 بالشاصرنما عن بابل عصر الهرج يوم عاش نبوخذ نصر، وأقام عموما، وا

ولكن في البداية ثمة . الوليمة، عن وقائع ذات خمسة وعشرين قرنا من القدم
  .مايقال عن موقع االحداث وسالف تأريخنا
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هكذا اسموه العرب الذين . كل ذلك جرى في بلد يدعى االن العراق
و .  يقع مابين دجلة و الفراتوهو. ميالد القرن السابع بعد الاستوطنوا فيه في

ي الرافدين، فيما اطلق عليه ألهذا اطلق عليه اليهود في القدم سيننا آر 
 بالد الرافدين عبارة منالجنوب . ي مابين النهرينأاالغريق ميسوبوتاميا، 

هناك كما في مصر الواقعة في . ن سهل مستو مكون من رواسب نهريةع
  .  في نهاية االلف الرابع قبل الميالدالحضارة الول مرة اسفل وادي النيل ولدت

>> ثقافة<<و >> حضارة<<في االستخدام اليومي كثيرا ما نستعمل كلمتي 
فالثقافة نشأت مع االنسان و . وهذا على وجه الدقة ليس بصحيح. كمرادفتين

أما الحضارة فانها ولدت قبل خمسة االف . ستبقى مادام النسل البشري باق
الحضارة هي تكلم << البشرية أريخ و هي عبارة عن مرحلة معينة من ت.عام

المرحلة من التطور االجتماعي التي يصيب فيها توزيع العمل والتبادل الناجم 
عنه بين االفراد و كذلك االنتاج السلعي الجامع لكلتا العمليتين ازدهارا كامال و 

  . >>)1(يحدث انقالبا في مجمل المجتمع السابق
ضارة تتصف بالتوزيع االجتماعي للعمل و بانقسام المجتمع الى طبقات الح

  . متنازعة و باستغالل االنسان لالنسان ووجود دولة
منشئوا الحضارة في جنوب بالد الرافدين هم السومريون، ذلكم الشعب 

فمثال من غير المعروف . الذي بقي حتى االن سرا غامضا في كثير من االمور
 تحت أض له ان يكون وطنهم حتى نش هذا البلد الذي ما قُيّو فيمن اين حلُّ

السومريون واالكديون الساميون الذين استوطنوا . الانظارهم و باسهامهم الفع
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وكان ذلك في . ∗ على جنوب الرافدين بالد سومر وأكدأطلقواالى الشمال منهم 
  .نهاية األلف الخامس قبل الميالد
بالدور الرئيس ظهروا في أسفل حوضي دجلة السومريون الذين استأثروا 

 أي تلك المنجزات ،تربية المواشي والزراعة والمعادنعرفوا وقد . والفرات
ن يكما ان السومري. ذات الصلة بمجمل االنتاج و التي مهدت والدة الحضارة

كانوا من األقوام الرائدة في تدجين الثور، والذين تعلموا استخراج المعادن و 
 ثور و ->> )د(كَو) ن(<< على ذلك الكلمتان السومريتان لدلوت. صهرها

  .∗∗ اقتبستا في العديد من لغات العالمن نحاس اللتا->> ورودو<<
وا فلأ نالسومريون و األكديو. جنوب بالد الرافدين كان اشبه بمهلكة

 كما. انفسهم هناك ليس بمحض إرادتهم، وانما تحت ضغوط جيران اشد قوة
وقد جاءت صدى لذلك .  صراع مع قوى الطبيعة الجبارةتعين عليهم خوض

                                                
 سمي بسومر الجزء الجنوبي المتاخم للبحر من البالد، فيما اطلق على الجزء الشمالي ∗

  .تمر فوق مدينة نيوبور بقليلو كانت الحدود الفاصلة ما بينهما . منه أكد
 السنسكريتية ،ko القبطية ،ka جاءت الكلمة المصرية القديمة gu(d)من كلمة  ∗∗

ganh، االيرانية القديمة gbusبرمية -، التبتnagjeu، Hgp ،gh ،gp الروسية ،
 ،) التي تعني لحم البقرговядинаو منها كلمة (  غوفيادو- говядоالقديمة 
 uruduأما من كلمة . ، بقرة، ماشيةاكل هذه الكلمات تعني ثور .kuhاأللمانية 

 pyda السالفية ،raudus او  rudusالسومرية فتستمد أصولها الكلمات الالتينية 
  . بمعني نحاس، خام، معدنErs، االلمانية )رودا(
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الصراع الفردي لبني البشر مع الطبيعة أسطورة الطوفان العالمي التي دخلت 
  .السومرية، و منها اقتبست في التوراة>> ملحمة جلجامش<<

وببنائهم منظومة اروائية فصلوا اليابسة عن .  قهر البشر الطبيعةهناك
ياه و  تغمرها المٍضارأ من اهم، وبمعنى الكلمة، بلدلقد خلقوا بجهد. الماء

  .و الصحارىالمستنقعات، األحراش 
ر السومريون و االكديون قواهم في غمار صراعهم مع الطبيعة طو

لقد تغيروا . االنتاجـية وخلقوا موارد ثورة اجتماعية ال نظير لها حتى اليوم
ت انتاج جديدة لمصالح  نشأت لديهم عالقاحتىهم انفسهم وغيروا مجتمعهم 
  .مادية وضعت اساس الحضارة

، حيث اكتشفت آثارها >>االسيوية<<انها طريقة االنتاج التي سميت بـ
ول نمط كأو التي عدت ) وعلى وجه الخصوص في الهند(لدى شعوب آسيا 

 اكتشفت في الوقت الحاضر و كما .)2(اقتصادية طبقية-بنية اجتماعيةل
ريقة إنتاج آسيوية لدى شعوب افريقيا استقصيت رواسب قوية لط

  .)3(االستوائية
 وجدت كمرحلة اولى من مراحل قيام الحضارة في مصر القديمة ما وك

 عصور المملكتين البكر والقديمة في االلف antiquus - العصر القديم(
مقدوني، لدى االلينيين لغاية - مجتمع الكريتوال، وفي )الثالث قبل الميالد-الرابع

، .م.، وفي ايطاليا في روما لغاية القرن الرابع ق.م.السادس ق-الثامنالقرون 
في اسبانيا و في بالد الغال و بريطانيا ما قبل االحتالل الروماني، في الهند 

إين، - عهود سي، شان(وفي الصين القديمة )  عصر الفيدا،اثقافة هراب(القديمة
السكيفيون، ( العالم القديم  لدى العديد من االقوام الرحل في كذلك،)سي تشجوو
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 غ، لدى االسكندنافيين عهود الفايكن)الهون، الترك، المغول وغيرهم
 طريقة االنتاج. ، المايا و المكسيك في امريكا القديمة والخاالبولينيزيين، االنك

إنها مرحلة تاريخية عامة مرت . االسيوية اليجوز عدها اليوم مجرد آسيوية
ولهذا يفضل تسمية هذا النمط .  الشعوب المتحضرةعبرها بشكل او اخر جميع

  .االقتصادية للحضارة بنمط البنية القديم- األول للبنية االجتماعية
إن كل مجتمع قديم و تبعا لظروف نشأته و حياته، و كذلك تبعا لمراحل 
التطور اكتسب مالمحه الخاصة، كما اكتسبت المجتمعات جميعها مالمح عامة 

لقد تشكل اساس اقتصادها ف.  تنتسب الى منسب واحد بالذاتتيح اعتبارهايمما 
  .و الصناعة) أو تربية المواشي(بوحدة الزراعة 

 كما ان الوحدة الالانفصامية للمدينة و القرية والتي اولدت عالئق انتاج 
الغالب (في الشكل االسيوي <<. مناسبة تجلت بنمط معين من عالئق الملكية

المالك الفعلي و . د مستقل، وإنما وجدت حيازتهليس ثمة ملكية فر) االعم
  .)4(>>الحقيقي هي المشاعية، وبالتالي فإن الملكية بمثابة ملكية عامة لالرض

وقد . لمجتمع القديم عرف التنازع الطبقي واستغالل االنسان لالنسانا
 لوسيلة االنتاج الرئيسية، أي االرض في ةضمت المشاعية التي كانت المالك

فراد القبيلة الغالبة، في حين كان السكان المغلوبون يحرمون من عدادها ا
هما : في المجتمع القديم كانت تتجابه طبقتان. الملكية و يصبحون ملكا للغالب

القبلي و - االرستقراطية الساللية المكونة للمشاعية الحافظة للنظام الساللي
يد ممن عب واليالوا انفسهم في وضع الموألفطبقة الغرباء المغلوبين الذين 

كانت صفوفهم تتزايد باستمرار باالسرى والدخالء المنقطعة صالتهم لسبب او 
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 ،ك اليونانية القديمةمقاطعة أتَّفي  ∗∗ والديموس∗إنهم البتريد. اخر بقبائلهم
االشراف والدهماء في  ،بارطةاس في ،∗∗∗و االليوط) االحرار(رطيون االسبا

في جزيرة باسخي، ذان القصيرة يلة و ذوو اآلذان الطوذوو اآل ،روما القديمة
 الفارنيون في هموعند المغول >> االسود<<والعظم >> االبيض<<العظم 
  . و هلم جرا القديمةالهند

و ) Lú-gu-La(ن الطبقتان تدعيان بالناس االكابر في سومر كانت هاتا
قبلي  ال- تحول التنظيم السالليولقد . )و االراذلأ االسافل - uku(الدهماء 
هي جهاز سيادة طبقية، << الى دولةسيدة في الظروف الجديدة المتللطبقة 

ة و ، وهي كيان من شأنه إضفاء القانونيجهاز إضطهاد طبقة لطبقة اخرى
  .)5(>>قاتب تصادم الطترسيخ هذا االضطهاد عبر تهدئة

قوى إنتاج و قوى عمل انتاجية ال نظير العالم القديم أقام حتى ذلك الحين 
و . عصر نهوض النشاط االبداعي للناس ولقد كان ذلك عصرا بطوليا،. لها

في حقيقة االمر . دهشتناالعصر كلما إزدادت ذلك نحن كلما عرفنا المزيد عن 
 استخدمها ∗∗∗∗كيف ال نعجب إذا ما عثروا في التنقيبات على بطاريات كَلفانية

                                                
 م المترج- االسر االرستقراطية الوارثة في اليونان القديمة - euputrides – البتريد ∗
 العامة االحرار المتمتعون بحقوق المواطنـة فـي اليونـان    -demos – الديموس  ∗∗

  المترجم-القديمة ايضا
 الفالحون المحرومون من الحقوق و المملوكون للدولة فـي    -heilotes –االليوط   ∗∗∗

   المترجم–اسبارطة القديمة 
طاريـة تحـرر التيـار      نسبة الى العالم االيطالي كَولفاني الذي اخترع مابعـد ب           ∗ ∗∗∗∗

  .الكهربائي بفضل تفاعالت كيمياوية
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 ذلك المنظر الذي اليس جديرا باالعجاب .الصناع السومريون المهرة للتذهيب
ومرافقوه في جزيرة باسخي، حيث أقام اثنى عشر فرد من هييردال شهده تور

ذان القصيرة في غضون ذان الطولية و اآلخالف ذوي اآلأأهالي الجزيرة من 
رف تقليدية ورثوها عن االجداد، ا يوما وبواسطة ثالث جذوع و حبل ومع18

 كانت قد هوت قبل حوالي ثالثة أقاموا احد التماثيل الحجرية الجبارة التي
ل مهندسو القرن العشرين ردحا طويال من الزمن يعصرون ظقرون في حين 

  .التي امتلكها مبدعو هذه التماثيلعبثا ادمغتهم بشأن التقنية 
 العظيمة، ومقابر ملوك الساللة السومرية االولى في إن االهرامات المصرية

ة كريت ومشيدات االحجار العمالقة في كنوسة في جزيرهات ااور، و قصر المت
 ∗∗∗∗ والتالل السكيفية∗∗∗وتروسكية والقباب اال∗∗ة رابطة في ألالدادبالما

رة في زمبابوي، ا واالطالل الجب∗∗∗∗∗،ودروب االنك، ومعابد المايا و االستيك
ومدرجات بعلبك، واصنام جزيرة باسخي، وفن بنين لهي بعض آثار المجتمع 

 ولم تكن اقل .فكت تثير إعجاب و افتتان أبناء القرن العشرينالقديم التي ما ان
 ففي ذلكم الزمان بالذات .أثارة منجزات البشرية في مجال الثقافة الروحية

و >> االلياذة<<السومرية و >> ملحمة جلجامش<<خترعت الكتابة و كتبت ُأ
                                                

  . هو االسم القديم لليونان باالغريقيةhellados -ألالدا ∗∗
  . شعب قديم عاش في ايطاليا-االتروسكيون  ∗∗∗
 قوم قدامى سبقوا الروس في استيطان روسيا و سهوب اسيا -السكيفيون  ∗∗∗∗

  .الوسطى
يك اقوام قديمة عاشت في المكسيك و امريكا الوسطى و االنك و المايا و االست  ∗∗∗∗∗

  .الجنوبية
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، الهنديتان>> مهاباهارتا<<و>> رامايانا<<اليونانيتين، >> االوديسا<<
ا الهندية، دالصينيتان، وأشعار الفي>> تسزين- شي<< و >>شوتسزين<<

جميع كنوز الثقافة هذه . واساطير الساغ االسكندنافية والميفولوجيا اليونانية
والتي تشكل مادة فخر للجنس البشري كانت قد وضعت في فجر الحضارة، 

ين من اجل في فجر حضارتنا ومن قبل أسالفنا وليس من قبل وافدين ملغز
عوالم بعيدة ومن حضارات فضائية من خارج االرض كما يصادف ان يقرأ بين 

  .المبسطة>> التاريخية الفضائية<<الحين و االخر في االدبيات 
النظام القديم في سومر آَل الى نهايته نتيجة أعباء وتناقضات ذاتية تحت 

المجتمع فقوى االنتاج التي أفرزها . وقع ثورة اجتماعية وضربات الغزاة
أبعد في إطار شكل الملكية القديم السائد السومري القديم لم تستطع التطور 

 لالرستقراطية التي ضيقةفقد إنحل الشكل االخير في ملكية الزعامة ال. فيه
ة التي ية لفظ االنفاس وبغية التمسك وإطالة سيادتها الطبقيشضطرت في عُأ

انة بالنظام االستبدادي لملوك أضحت ال تطاق، اضطرت الى اللجوء الى االستع
وحين سقط هذا النظام سقط  .).م. ق2024- 2132(الساللة الثالثة في اور

أيضا الكيان القديم في سومر و اختفى تدريجيا معه الشعب السومري و اندغم 
  .وسط الساميين الذين مألوا البالد

. قاجنوب الرافدين غلبت طريقة انتاج جديدة سيجري الحديث عنها الحفي 
وهي ذلك النظام الذي يطلق عليه عادة نظام إمتالك العبيد المعروف جيدا عبر 

بيد ان جنوب الرافدين تطور في . مياليونان و روما العصر الكالسيكي القد
فسومر وأكد .  الروماني- ظروف تختلف عن ظروف حياة المجتمع اليوناني

 القديم و لكيانكانتا بمثابة جزيرة وسط شعوب واصلت الحياة في ظروف ا
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م قبائل االموريين ك االقوائكان في مقدمة اول.  الرافديناستمرت تخترق بالد
 لساللة اور الثالثة و ة السومريةسوية مع العيالميين الدولالذين اجتاحوا 

ففي النصف االول من . سين على أراضيها العديد من الدولاحتلوا البالد مؤس
رابي ملك بابل البالد من جديد في دولة د حمووح. م.عشر قالقرن الثامن 

ن بتسمية بالد بابل و ذلك على اسم بابل التي غدت يضيت لدى اليونانيح
  .يومها المركز السياسي لجنوب الرافدين و بالد سومر و أكد

 النظاماالموريون في فترة احتالل سومر و أكد كانوا شعبا انتقل توا من 
 اخذوا على  حتى اصبحوا سادة البالدو لكن ما ان. الساللي الى الحضارة

لم يوقف هم يومها نسلطا.  الجسيم لحضارتها المتطورةيرثالتأعاتقهم تجريب 
تطور المجتمع القديم في جنوب الرافدين، و انما واصل إنعاش و إعادة احياء 

و خير دليل على ذلك قوانين الملك البابلي . بعض رواسب الكيان القديم
  .).م. ق1970سنة (صيت حمورابي الذائعة ال

هذه القوانين صاغت تشريعيا عالقات ملكية جديدة للعصر القديم و وضعت 
. أي بين الطبقتين الرئيسيتين للمجتمع القديمحدا واضحا بين االحرار والعبيد، 

>> الذوات<<ولكن مع ذلك فقد احتفظ فيها بتقسيم طبقة االحرار الى فئة 
)awilum،mar-awilim( لينالمستما<<و <<)muskenum .( ،الذوات

ن ين الحائزون على كامل الحقوق المدنية كانوا أخالف البابليواالرستقراطيأي 
والمستمالون الموشكينوم الدهماء هم السكان المحليون . االموريين الفاتحين

يين الساميين و دالبابليين، ومن أخالف االكمن قبل االحرار المغلوبون 
ى ساميين ممن كانوا يمثلون بالتمام حملة العالئق السومريين المتحولين ال

  .الجديدة للعصر القديم
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. قوانين حمورابي ظلت تحتفظ بمفعولها على مدى التأريخ البابلي برمته
فقد تالشت الحقوق . بيد ان المجتمع البابلي تغير، و تغير معه تفسير القوانين

كما .  المستمالين–كينوم ش الذوات و المو- التي تأكد فيها الفرق بين االويلوم
رواسب العصر القديم، فيما استمرت تحيا و تتطور المعايير التي علقت بعض 

و هكذا فقد جرى نوع من التقبل للقانون . أقرت اعتماد االنظمة القديمة
  .البابلي

و حل محلهم سادة جدد . م. ق1595سقطت سلطة االموريين في سنة 
واقترن . م. ق1176الء لغاية سنة إستمر سلطان هؤ. غالظ هم الكيشيون

ولكن حتى الكيشيين لم يستطيعوا إرجاع عجلة . أيضا بتكرار االنظمة القديمة
  . تطور المجتمع القديم الى الوراء

النظام القديم غلب في أقطار غرب اسيا . تغير العالم المحيطفي ذلكم الزمان 
بل لم تعد جزيرة بالد با. ∗المجاورة، وفي مقدمتها بلدان الهالل الخصيب

ظهرت . م.ومنذ نهاية القرن الثامن ق. مجتمعها القديم اكتمل نضجه. معزولة
 .أفصحت عن نفسها في القرنين الالحقين قادمة أزمةفيه بواكير عالمات 

  .ولتلك الحقبة بالذات كرسنا كتابنا هذا
وهكذا فإن الحديث سيدور عن أحداث و اناس لهم من القدم خمسة و 

ترى من أين نستمد معرفتنا عنهم؟ المعلوم للجميع ان في . اًعشرون قرن
 ولكنني ،)6(تجري تنقيبات جرت و اراضي العراق وعلى مدى عقود عديدة 

  .سأتحدث فقط عما ال يعرفه الجميع
                                                

، سوريا و بالد مابين النهرين )لبنان المعاصر(هذا ما يطلق على بالد فلسطين، فينيقيا  ∗
  .الممتدة على شكل هالل من البحر االبيض المتوسط و لغاية الخليج
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بوشكين في .س.إن زوار متحف الدولة للفنون التشكيلية المسمى باسم آ
 يتوقفون عادة بجانب موسكو ومتحف االرميتاج في سانت بطرسبورغ ال

 مصنوعة من طين ةواجهات العرض التي وضعت فيها لوائح صغيرة غير فاتن
ولكن عمر هذه . ة بكتابة مسمارية غير جلية تمامامغطاجاف او مفخور، 

اواسط وحين بدأت منذ. يتراوح مابين ألفين الى خمسة أالف سنةاللوائح 
د، آشور و بالد بابل عثروا لقرن التاسع عشر تنقيبات أطالل مدن سومر، أكا

حتى ان العدد العام لها .  على اكداس وفيرة من هذه اللوائحومازالوا يعثرون
  .محفوظ في العديد من متاحف و مجامع العالم بلغ اليوم نصف مليون لوحةال

 أدبية، دينية، علمية و كتابات ملوك، ولكن الكمية االلوائح نصوصتتضمن 
إيصاالت، فواتير،  ، كمبياالت- ائق اعمال تجاريةعبارة عن وثالغالبة منها 

عقود إيجار، سندات شراء، قوائم محاسبات، محاضر محاكم وقرارات، 
كل واحدة من . تصاريح و إفادات شهود و رسائل ذات طابع شخصي أو عملي

لو أمعنا النظر في و. تلك الوثائق كتبت بلغة قانونية جافة وبترتيب قياسي
الل سأم ثقيل حتى ظيناها، والحق يقال، قادرة على ان تلقي بالواحدة منها ال لف
ولكن ما ان يوصل المرء اواصر الصلة بين مختلف . على االختصاصي

. يها حتى تتغير الصورة بشكل حادوص الواردة فالوثائق ويتعرف على الشخ
ناس بابل الشمطاء أمامنا احياء ويتمثل ُأ. الوثائق تبدأ تنطق بصوت عال

  .افعالهم و هواجسهمبم و اتراحهم، بنجاحاتهم و إخفاقاتهم، بافراحه
على هذه الشاكلة ندرك نحن عصر الهرج البابلي بكلمات البابليين الذي 

دين بشأن يكتبوا دون ان يدانيهم شك بانهم يتحدثون بانفسهم الى أخالف بع
 اأبدولكن الناس لم ينسوا .  عنهالكثير من االمور، و ربما عما فضلوا السكوت
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ثر على الرقم لقد حفظوها في ذاكرتهم طويال لغاية ما ع. بابل الهرج البابلي
لقد قرأت أجيال عديدة عن . الطينية وتعلموا من جديد قراءة الكتابة المسمارية
 اإلغريقالكتاب في مؤلفات بابل وعجائبها في الكتاب المقدس وكذلك 

 .يان، سترابون وغيرهمرينوفونت، ديودرو، أأمثال هيرودوت، كسوالرومان 
 .البابليينبامهات أعينهم وعاشروا تلك األحاديث ترقى الى اناس رأوا بابل 
استوعب ما رأى وما جرب وسمع  مإنها شهادات شهود عيان كان كل منه

  .و مزاجه و موقفه إزاء بابل و البابليينلطبيعته طريقته الخاصة تبعا على 
الحال فإن وبطبيعة . المصادر تلكبجميع استعنت عند وضع الكتاب 

عن الضخمة بكل المادة ولو تقريبا حتى  لإلحاطة ال توفر إمكانية اصفحاته
مهمتي تتلخص . لنفسي مثل هذا الهدفأضع أنا لم  حتى .البلبلةبابل عصر 

مفهوما من قبل تحقيقا للعمل العلمية في النوعية دونما تفريط اقدم ان في 
للمجتمع  االقتصادي والثقافي -االجتماعي، السياسيعن التأريخ الجميع 
وهي تلك . م. ق482 الى 689 من سنة - تي عام و نيفائعلى مدى مالبابلي 
و ان الجديدة، أو بابل الجديدة، الحقبة البابلية عليها علميا التي يطلق الحقبة 
فقت  كم و.استوطنوا بابلالذين الزمان ذلكم غل اناس كيف عاش وبم شُأروي 
  .تي؟ هذا ما سيحكم عليه القراءفي مهم

 الى السيدين تيموفي  الجزيلان اتوجه بالشكر لزاما علي دوفي الختام أج
لي عونا  ن أبديايإسايفيج شارغورودسكي ودميتري غريغوريفيج ريدر اللذ

  .الكتابهذا كبيرا عند تأليف 
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  الفصل االول
  والدة بابل الجديدة 

  
  

   المقدسة، معابدها، قصر االلهة،أساكَيال
  يل، سدها،نل سورها أمكَور ـ أ،يزةبابل المم

  ت باعادة بنائها من رليل أنا أمننيميت ـ أ
   ، جعلتها أكثر، من أسسها لغاية تروسها،جديد

  .مما في السابقأشمخ و أروع 
  من لوح إهداء أسرحدون 

  ملك أشور 
  
  

مـصار  االقوام و اال قاطبةهز خبر مريع . م. ق688 ـ  689في شتاء عام 
 من بـراري الـسودان المداريـة        ،ندأإلالبحر المتوسط حتى وادي     من ضفاف   

جبـال  صـعودا الـى     ورمال الصحراء حتى السهوب المحاذية للبحر االسود و       
  ! ما عادت تحيا محور العالم الشمطاء هزها خبر مفاده ان بابلالقفقاس 

بـضعة   الممتـد    وه الموغل في القدم     على مدى تأريخ  قديم  الوكان الشرق   
انبثقت وإزدهـرت ثـم      شهد مرات ال تعد والتحصى كيف         قد االف من السنين  
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 ،تـصرمت قـرون    . أقوام وبلدان برمتها   زالت دونما أثر ليس فقط حواضر بل      
ها  يده على بابل المقدسة ومعبد     اة ولكن احدا لم يجرأ على رفع       ملوك وغز  تبدل

 . وجـه االرض    على  أزيلت من  ، بعد عين  اثرأ وها هي ذا قد أصبحت       .أساكَيال
 فـي أغنـى      الغناء  مرعب عصف بجنائن الفردوس    نوآنما الذي جرى ؟ أي      ف

و لالجابة عليها ! تساؤالت ملحفةل إنها دجلة و الفرات ؟وادي وديان العالم ـ  
   .البد لنا من تعريف القاريء بما سبق زوال بابل من تأريخ غرب آسيا

 .عـام 2500الحين قد بلغ    كان عمر الحضارة في الشرق االوسط حتى ذلك         
د أوجد سكان مصر والهالل الخصيب ثروة طائلة وثقافـة هـي            اخالل تلك االم  

 كـل  .نينـة أ ولكنهم لم يجنـوا الـسعادة وال الطم      ،االكثر تقدماً وألقاً في العالم    
 وأما نـصيب الـشعب العامـل فكـان          ،خيرات الحضارة آلت الى القلة القليلة     

 عدم المـساواة الماديـة و النزاعـات         .والفقر الكدح الشاق القانط    والعبودية  
 وحـين أزف النـصف      .وضت قوى المجتمعات المتحضرة   قاالجتماعية الحادة   

وجدت جميع الدول العظمى في الشرق االوسـط        . م.الثاني من القرن الثامن ق    
   . عميقديرتنفسها في وضع 

رت ة صـا  د عن عظمتها التلي   .عد لها وجود  ي فراعنة مصر الشامخة لم      ةدول
 الفخمة في الكرنك واالقـصر قـرب   دتتحدث مجرد االهرامات ومجموعتا المعاب 

ـ          .الفيوم عتمـدوا  ر ا اغ اراضي مصر تجزأت الى عدة إمارات حكمها أمراء ص
و  .بدععلى المحاربين الليبيين وراحوا مع الكهنة يـستغلون الـشعب المـست           

  ..م. ق716أحتلت مصر من قبل النوبيين سنة سرعان ما 
 فقـد   . فينيقيا وفلسطين مرت هي االخرى باوقات عـصيبة        ،سوريادويالت  

 منها جرى صراع بين الفقـراء        واحدة  وداخل كل  .واصلت االحتراب فيما بينها   
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 بشأن ما آلت اليه في حينـه أحـدى تلـك الـدول     . العبيد و السادة ،واالغنياء
 .وهـن الرأس كله متقرح و القلب كله       << : ا هنا يهوذا قال النبي أيوشع     نومثل

 جروح متقيحـة  ، قرح، بقع،من باطن القدم الى اليافوخ ليس ثمة موضع سليم     
 أرضكم خراب، مدنكم التهمتها النيران،      .متعفنة قذرة بال شداد وبال بلسم شاف      

   . )1( >> لقد أقفر كل شيئ كما بعد إجتياح من قبل غرباء .حقولكم يأكلها الغير
تبعث الهول في غرب أسيا أمست      دولة أشور الجبارة التي كانت قبل قرن        و

 قـوي الجـيش االشـوري       .في حالة إنحطـاط   . م.في أواسط القرن الثامن ق    
 مالكي االرض الذين وقعت علـى       - للمواطنين   استنفذت جراء االمالق الشامل   

 طبقة االعيان االشوريين لم تدخر وسعاً فـي        .عواتقهم اعباء الخدمة العسكرية   
 ومع ذلك فقد تـضاءلت      ،من االقطار المجاورة  جني الثروات الطائلة المسروقة     

تـو يـضغطون   ر وفقدت أشور مكتسباتها، فيما راح ملوك اورا     ، الحربية ةالقدر
   .عليها من الشمال

 حصل في أشور إنقالب بالطي واستولى على العرش الملـك           745في سنة   
ري ية من المجتمع االشـو ط وباعتماده على الفئات الديمقرا  .تيكَالتباالسر الثالث 

أجرى العديد من االصالحات المهمة التي كان لها االثر الكبيـر علـى مـصائر     
   .الشرق االوسط بما في ذلك بالد بابل

لقد فتح تيكَالتباالسر الثالث مجاال في الجـيش ألبنـاء الطبقـة االشـورية              
الفقيرة التي كانت سابقا تبعد عن الخدمة العسكرية بسبب عدم أهلية اقتـدارها             

بفـضل ذلـك   . ساب الدولةدها صار الجند يسلحون ويعالون على ح     عن .المادي
دولة آشور وبشكل حاد دور سياسي للفئات الديمقراطيـة، وصـار           تنامى في   

 منذ ذلك الحين لم يعد الجيش االشـوري ميليـشيا مدنيـة             .الجيش تجسيداً له  
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 ولم يعرف الجيش االشوري الجديـد علـى         .فوتحول الى جيش دائمي محتر    
 معتمدين علـى الجـيش أخـضع      .امل نظيراً له في قدراته القتالية     مدى قرن ك  

 ـ  727(وخليفته شلمنصر الخامس . ) م. ق727 ـ  745( تيكَالتباالسرالثالث 
أخضعوا خالل فترة قصيرة    .) م. ق 705-722(و سرجون الثاني    . ) م. ق 722
 المنـاطق   ،ى فلسطين، المقاطعات الشرقية من آسـيا الـصغر        ، فينيقيا ،سوريا

   .لغربية من ايران وكذلك بالد بابلا
 فقـد اقتـصر     .وليس بأقل أهمية جاء تغيير العالقات إزاء البلدان المفتوحة        

االشوريون وكسواهم من الفاتحين سابقاً على السلب و فرض االتـاوات علـى     
 ولكنهم كقاعدة لم يحرموها من الحكـم        ،الشعوب الذاعنة وسحق العاصية منها    

ر الثالث شرع والول مرة بتحويل البلدان المحتلة الى أقـاليم     السا تيكَالتب .الذاتي
 وهكذا بات االشوريون يفرضـون      .ة الى كيان االمبراطورية االشورية    ممضمو

 ما يحطموا مرة واحـدة    ي وك .دارتهمإعلى الشعوب المغلوبة من قبلهم حكمهم و      
 << على المقاومة لجأوا الى أتبـاع مـا يـسمى بـسياسة              ا االبد قدراته  والى

   .∗>>ناساخو 
 عاصـمة اسـرائيل     ةمثال وبعد إحتالل السامر   . م. ق 722وهكذا ففي سنة    

ساق الملك االشوري سرجون الثاني بني اسرائيل الى االسـر وأسـكنهم فـي              
 وبـدال مـن     .مختلف مناطق ميسوبوتاميا الشمالية وعلى الحدود مـع ميـديا         

 وهكـذا  . حمـاة   نقل الى السامرة أسرى بابليين وسـوريين مـن         ييناالسرائيل
 و ،فالشعب المغلوب يكون قد أنقطع فعلياً عن تربتـه االصـلية مـن الجـذور     

                                                
   . إجتثَّ، إقتلع من الجذرnasahuيعني فعل ) االشورية ـ البابلية ( باللغة االكدية  ∗
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 ة في أطواق منقطع   ا شأنهم شأن المساقين اليها أمسو     ان منه واالسرى المنتزع 
 جميـع   اارق االثنية هم حولـو    و بمحو الف  .عن شعوبها االصلية في غرب أسيا     

الصفات ولكن مربوطـة بطـوق      مبراطوريتهم الى كتلة فاقدة المالمح و     إسكان  
 أما االشوريون أنفسهم الذين لم يتميـزوا يومـا بعديـد            .حديد النير االشوري  

عددهم فقد ذابوا وسط االقوام المغلوبة التي كانـت تـتكلم فـي المقـام االول                
 اي تحـول سـكان غـرب    ، وبالنتيجة فقد حصلت عملية تئارم.بلهجات أرامية 
  )2(.ميةاأسيا الى االر

 وبينمـا   . فالقلق عم الـبالد    .بابل المجاورة ساد وضع اليقل تعقيداً     في بالد   
أور وغيرها مـن  ) الوركاء  (  اوروك   ، نيبور ،ارب سي ،اب بارسي ،كان اعيان بابل  

 بايـدي   .المدن يرفلون بالرفاه كان الشعب العامـل يـأن تحـت نيـر الفقـر              
 الكثير مـن    .ابداالرستقراطية تركزت العقارات المترامية االطراف وثروات المع      

ستقراطيين كانوا مالك ضياع نشأت على حساب افالس المالكين الصغار و           راال
 كما ان االرستقراطية أعفت نفسها من جميع الواجبـات و     .المتوسطين لالرض 
   . فيما استأثرت لنفسها بكل حقوق و أمتيازات المواطنة،الفروض إزاء الدولة

قتصادية و السياسية في المجتمـع،  ستقراطية على السيادة اال رأستحوذت اال 
 وأوصلتهم الى حالة يرثى لها وحطـت مـن قـدر            ،أفقرت المواطنين البسطاء  

كمـا  . ور الدمى الفاقدة للسلطة الفعليـة     الملوك لغاية ماجعلت دورهم أشبه بد     
عد لها وجـود    ياستنزفت االرستقراطية في الوقت ذاته المملكة البابلية التي لم          

ـ  البالد أضحت في وضع تشرذم سياسـي وفو        .يةمن الناحية الفعل    بـين   .ىض
سـتقراطيين ناصـبت   ر اال طغـم  بعض   . جرت صدامات متواصلة   المدن البابلية 
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ست بالد بابل بالحام أمام جيرانها الكواسـر ـ   م أا واخير.البعض االخر العداء
   . عيالم و قبائل الكلدان،أشور

القـرن   وفـي  .لعربيـة الكلدان قوم أصلهم سامي نزحوا من شبه الجزيرة ا   
جزءاً اليستهان به من بالد بابـل مؤسـسين         احتلوا  الحادي عشر قبل الميالد     

 بيـت  ،)القطـر البحـري   ( العديد من االمارات القبلية أكبرها بيت ـ يـاكين   
 المدن البابلية بدت وسـط محـيط        .، بوقُّودو امبولو كَ ، بيت عموقاني  ،داقُّوري
 االرسـتقراطية البابليـة   .لغلوا الى أرضـيها  و المستوطنون الكلدان تغ ،كلداني

 وفي الوقت ذاته وبخـالف رغبتهـا شـجعتهم          ،إستغلت القوة الحربية للكلدان   
بـشكل  ) صاروا بـابليين  ( ومع مرور الوقت تبابل الكلدان       .لالحتالالت القادمة 

وا على أنفسهم لقب ملوك     غ ولمرات عدة احتل االمراء الكلدان بابل وأسب       .شديد
بلية فقد تخلصت منهم بتأليبها الواحد مـنهم ضـد          ا االرستقراطية الب   أما .بابل

   .االخر أو باالستعانة بآشور وعيالم
ـ ابالضبط أثناء تنصيب تيكَالتباالسر الث   علـى آشـور طلـب منـه     الث ملك

 فحرر تيكَالتباالسـر الثالـث   ،البابليون العون ضد الكلدان الذين احتلوا مدينتهم      
 ثـم  .تحت أسم بولو أرتقى هو نفسه العرش الملكي        و ،.م.ق729بابل في سنة    

   .راطورية االشوريةبانضوت بابل على أساس االتحاد الذاتي في عداد االم
بالنسبة لالشوريين بالد بابل وبخالف     ف .هذا الحدث بدا لكلتا الدولتين حتمياً     

بين  فالبابليون و االشوريون كـانو شـع  .ية البلدان المحتلة لم تُعد بلدا اجنبيا  بق
 ، الـدين  ، المـصائر التأريخيـة    ،شقيقين مرتبطين إرتباطاً وثيقاً بوحدة االصل     

 كانا يتكلمان بلهجتين متقاربتين للغة أكدية واحدة ويكتبـان          .الثقافة و العادات  
 وقد اسـتأثرت لـديهم بـسمعة     ، بابل كانت مدينة مقدسة    .بخط مسماري واحد  
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راطية االشورية  قا وحليفاً لالرست   االرستقراطية البابلية أصبحت سند    .عالية جداً 
قاء على إمتيازاتها إزاء المطـامع   ب وذلك في صراعها من أجل اال      ،االكثر ضعفاً 

صت تلك االمتيازات في التنـصل مـن        ولقد تلخ . االستبدادية للملوك االشوريين  
والضرائب وكذلك فـي حـق       فروض الدولة بما في ذلك من الخدمة العسكرية       

   .وأشور تعت به المدن القديمة في بالد بابلالحكم الذاتي الذي تم
 وقد  ، وكانا عبارة عن تجمعين تشكالعفويا     .في أشور نشأ فريقان متنافسان    

 ولكن جمعتهمـا وحـدة      ،إتسما بكونيهما غير واضحين تماماً وغير مستقرين      
ا الفريـق االشـوري و   م إذ اطلق عليه   ،عمليا استقطبا تسمية نسبية   . المصالح

 وكـان   ، الفريق االشوري ضم الفئات الديمقراطية في المجتمع       .الفريق البابلي 
د هذا الفريق سياسة الفتوحات وساند السلطة الملكية فـي    يوقد أ .عماده الجيش 

ـ      . نزوعها نحو الدكتاتورية االستبدادية     يأما الفريق البابلي فتمثل بتجمع سياس
 يعارض سياسـة     الفريق االخير لم   .لالرستقراطية االشورية المعتمدة على بابل    

ه لصالح  ات يشأ التنازل عن امتياز    لم ولكنه   ،الفتوحات وسلب الشعوب المغلوبة   
   . ولهذا السبب فإنه ناضل ضد اقامة دكتاتورية ملكية استبدادية.هذا الهدف

الصدام المفـتـوح بـيـن الفـريـقين بدأ إبان الملك االشوري شلمنصر         
 شلمنصر الثالث الذي .السر الثالثابن تيكَالتبا. ) م. ق722 ـ  727( الخامس

 االرسـتقراطية حمل بصفته ملك بابل أيضاً أسم أولوالي تطاول على امتيازات           
ـ  .مرينآ اذ قُتل من قبل مت     .ودفع حياته ثمنا لذلك    عتلى العـرش االشـوري     اف

 عندها انفـصلت بابـل عـن أشـور     .. )م. ق705 ـ  722( سرجون الثاني 
 العرش البابلي مـردوخ ـ   ىرتقإو. ن وعيالموانخرطت في إتحاد مع الكلدانيي

أمير بيـت ـ   . ) م. ق702 ـ  703 ثم في 710 ـ  722(  ايدين الثاني -ابلو
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 عن  ئه إقصا وحسب إستطاع سرجون الثاني   . م.ق710 في سنة    .ياكين الكلداني 
 باعادة وتوسيع   بابل كما استطاع ان يكسب الى جانبه ود االرستقراطية و ذلك          

  .إمتيازاتها
ابن سرجون الثاني قـام  . ) م.ق680 ـ   705( ملك االشوري سنحاريب ال

 وبلغ الصراع بـين     .بمحاولة جديدة للحد من الدكتاتورية العسكرية االستبدادية      
 ثم أصـبحت بابـل مـن        .الفريقين االشوري و البابلي إبان حكمه ذروة التوتر       

. م.ق703 فقد انتفضت ثانية فـي سـنة   .جديد الخصم الرئيس للملك االشوري    
 سنة 14 وعلى مدى .واستدعت مردوخ ـ ابلو ـ ايدين الثاني الرتقاء عرشه  

 مع بابل ومـسانديها الكلـدان و   اًخاض سنحاريب بنجاح متفاوت حرباً ضروس    
انقضت العـساكر االشـورية     . م.ق689 واخيراً وفي كانون االول سنة       .عيالم

   .على المدينة العاصية و استولت عليها
 فُأحرقـت  ، الغضب أمراً بمحق بابل و البـابليين  ه وقد أعما  أصدر سنحاريب 

 واغلق مجرى النهر بانقاض االبنية حتى تدفق المـاء عبـر            .المدينة ودمرت 
 قتل الكثير مـن  . ولُعن الموقع الذي قامت عليه بابل سبعين عام      . المدينة لأطال

 ،لمجـاورة  وولى البعض هربا الى البلدان ا      .البابليين وفي مقدمتهم االرستقراط   
 ثم نقل صنم بيالّ ـ مـردوخ الـه    .فيما سيق الباقون الى االسر وبيعوا عبيداً

   . ولم تعد بابل تحيا.بابل الكبير غنيمة الى مدينة أشور
هذا هو الخبر الذي أصاب كالرعد قاطبة الشرق االوسط الذي ّأشهرت عليه            

بعـد  . ريب يحدوه االمل صراع بابل مـع سـنحا        هو يتابع المطرقة االشورية و  
 وبـدا ان    . السيطرة االشورية أكثـر حلكـة واليطـاق        غيهبهالك بابل صار    

 فعند قدمي الملك االشوري ترامت البلدان والـشعوب         .سنحاريب قد حقق هدفه   
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 لكنـه   . لم يجرأ أحد على مخالفـة إرادة الملـك         .بعد ان تعفرت باقدام جحافله    
 وادراك انـه لـيس      ، في اجواء مقت محتدم    ،أكتشف بنفسه فجأة انه في خواء     

ثمة من يعتمد عليه وليس من هو بحاجة الى دكتاتوريته، واخيراً اليوجد مـن              
   .يؤازره

ستبدادية لملوك أشور قوتان اجتماعيتان همـا       الدكتاتورية ا الإهتمت باقامة   
 .الفئات الديمقراطية من المواطنين االشوريين و الطبقات الثرية فـي االقـاليم           

<< و   >> الـسلم << لملكية القويـة اداة القامـة       لطة ا هذه وتلك رأتا في الس    
ـ            الال>> النظام   لم ازمين للقضاء على الفوضى و الخلـل وتـأمين حـدود الع

 لقد كان لمارش نصر الجحافل االشورية وقـع         .المتحضر من هجمات البرابرة   
 .ة القديمة التي مزقتها التناقضات االجتماعيـة الحـادة        رفقط في بلدان الحضا   

بقات المهيمنة هناك غالباً ما وجدت اوساط مـستعدة للتعـاون مـع             وبين الط 
والكمـال علـى     توقف بالتمام ت ت ولكن امكانية مثل ذلك التعاون كان      .المحتلين

   . على قوام الجيش االشوري وحالته المعنوية،الديمقراطية االشورية
مت تجنيـد االجانـب    المحدودية النسبية لعدد نفوس الشعب االشوري استلز      

العبيـد   الجنود المساقون عنوة من بـين سـكان االقلـيم و          وكان .ي الجيش ف
 أما  . أشور يسعون الى امر واحد االوهو السلب       االسرى ممن قاتل باالمس ضد    

 مشاكلها السياسية و االقتصادية فكانـت التعنـي الجـيش           ،مصير بالد أشور  
لى خليط   بالتحصيل الحاصل تحول الجيش ا     .االشوري اال من وجهة النظر هذه     

 كمـا ان الديمقراطيـة      .غير متجانس فقد تدريجياً أية رابطة بالشعب االشوري       
مة العسكرية التي حرمت بدورها دكتاتوريـة       طغاالشورية فسدت وانحلت في ال    

   .سرة من سكان االقليموة االعتماد على الفئات المصالملوك االشوريين من فر
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لتبـرم أقـام االشـوريون      بالتنكيل القاسي بـادنى محاولـة للمقاومـة و ا         
 ولكن سلطانهم لم يحمل الى سكان االقاليم تلـك المنـافع            .داخلياً>> السلم<<

  .التي من شأنها جعلهم يرتضون التفريط باالستقاللية
راطور الروماني تيبيري بعد ذلك بسبعة قرون الـى وكـالء           ب لقد كتب االم  

ي الجيد يجز صـوف     إن الراع << االقاليم ممن دافع عن زيادة الضرائب يقول        
 انهم  . كان االشوريون رعاة جيدين    ذا اذا  ه .>>الخراف ولكنه اليسلخ جلودها     

 هكذا  .رفي للكلمة حلم يحلقوا الشعوب الخاضعة وانما سلخوا جلودها بالمعنى ال        
. م. ق701سنحاريب للشعب في أحـرون فـي سـنة    >> تهدئة << مثال بدت   

   .وكما يصفها هو بنفسه
ي الموالي لالشـوريين وسـلموه      د الملك با  حكملشعب ب ففي احرون اطاح ا   

مكبال باالصفاد الى الملك حزيقيا الذي ترأس انتفاضة معادية لالشـوريين فـي       
وفي معركة جرت عند الطاق سحق سنحاريب المنتفضين و العـساكر   . فلسطين

 ثم دخل االشوريون مدينة أحرون .النوبية ـ المصرية التي جاءت لمساعدتهم 
وصـلت أحـرون ومـضيت      << :  وبعدها يروي سنحاريب بنفسه      .لبدون قتا 

 . ثم علقت جثثهم على أعمدة حـول المدينـة   ،تقتيالً بالعاملين عليها و المدراء    
 أما البقيـة    .سكان المدينة من مرتكبي الجرم و االثم أدخلتهم في عداد الغنيمة          

 .صفح عنهم لم يرتكب جناية أو جرم وكذلك الذين الذنب لهم فقد أمرت بال           ممن  
 على عرش الحكم لديهم وفرضت عليه       نصبته ،ي أنقذته من اورشليم   دملكهم با 

االشورية الحرون فقـد وهـب      >> النعم  <<  هنا لم تنته     .>>االتاوة لسلطاني   
 من االراضي اليهودية التي كانت      سنحاريب للمخلصين من اهالي احرون جزءا     
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 لقـاء ذلـك   .تثناء الى االسـر  قد نهبتها بالكامل وساقت سكانها بال إس    لهفاجح
   . )4( فرضت على احرون أتاوة أضافية 

وعلى هذا النحو فلقاء اخالصهم لبالد أشور بات سكان أحرون لـيس فقـط    
منهوبين محرومين من جزء كبير من أهاليهم المستغلين وانما محكومين أيضاً           

انهـم   يـصعب القـول   .>>التهدئة << باتاوة تفوق بكثير ما تعين عليهم قبل        
  .االشوري> >السلم<<فرحوا بمثل هذا 

 وليس ثمـة مـا      ،ولكن ما كان بمقدور سنحاريب أن يهبهم شيئا غير ذلك         
 الموسـرة  ةعلى إثارة إهتمام الفئات العلَيِّيجعله يفكر جدياً باتباع سياسة قادرة  

في البلدان المغلوبة وهو يمتلك ذلك الجيش المتحلـل أدبيـاً و الـذي توجـب              
   .ليه واعالته على حساب الحرباالنفاق ع

 وان  ،لقد أدرك سنحاريب أن الديمقراطية االشورية لـم يعـد لهـا وجـود             
سية واليجـوز   الطغمة العسكرية المحيطة بالملك غير معنية بمطامحـه الـسيا         

كما كان من العبث توقع مؤازرة من االقاليم خاصة بعـد           . االعتماد عليها كسند  
   .التنكيل القاسي ببابل

قراطية االشورية فإنها كانت دوما علـى خـصام مـع           تا يتصل باالرس  أما م 
 أجـل  .ألسوأ مخاوفها اسياسة سنحاريب االستبدادية ورأت في هالك بابل تأكيد      

 لذا فانـه فـي االعـوام    . ولكن هالكها كسره بالذات   ،لقد سحق سنحاريب بابل   
لوضـع   وراح يبحث عن مخرج من ا تهسياسالخيرة من حياته غير بشكل حاد       ا

د أشور تعبيره في الصراع مـن       ووجد الوضع الداخلي المتوتر في بال      .المتفاقم
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 وبعـد تـردد طويـل أضـطر         .أجل وراثة العرش داخل االسرة الملكية نفسها      
 أو 682 البـابلي وفـي سـنة    قسلوك مسلك التنازل إزاء الفري    ى  سنحاريب ال 

 لعبـت دوراً     وقد .نولعرش احد أبنائه الصغار أسرحد    عين وريثا ل  . م. ق 681
اليستهان به في ذلك الملكة زاكوتو الزوجـة المحببـة لـدى سـنحاريب و أم        

   .∗أسرحدون 
رش بتنازل هام جـدا ومبـدئي مـن         ولقد أقترن تعيين اسرحدون وريثا للع     

ويعرض أسرحدون ذلك بمدونته على النحـو       .  سنحاريب للفريق البابلي   جانب
وتي الكبار فإن أبي الوالد بايعـاز مـن         مع كوني أصغر سنا من أخ     << التالي  

لهة أشور سين، شمش، بيل، بنو و االلهة عشتار االربيليـة وفـي أجتمـاع               آ
 لقـد استفـسر بالمعاينـة       .>>!هذا هو وريثي    << : الخوتي رفع رأسي قائال   

: حازمـة قـائلين     > >بنعم<< أجابه اولئك     و قد  قرابين االلهين شمش و أدادا    
 شـعب بـالد     قاطبةرم قولهم المأثور الصارم وجمع      فاحت>> ! انه خليفتك   <<

أشور صغاراً وكباراً، أخوتي وأسرة بيت أبي وأمرهم أن يقسموا أمام أشـور،             
سـكنة الـسماء و االرض قـسماً    من  شمش، نبو، مردوخ آلهة اشور،  ،سيب

   .) 5(>>مهيباً بصون و راثتي للعرش
 و  ،طة الملكيـة  على هذه الشاكله خالف سنحاريب مبدأ وراثة عرش الـسل         

االنكى من ذلك ان قراره هذا صودق عليه من قبل مجلس الشعب فجـاء ذلـك              
 . غير محـدودة يعني رفضا قاطعاً من قبل سنحاريب لسياسة إقامة سلطة ملكية     

                                                
تم تحولت ) أي الطاهرة باللغة االرامية(كانت سورية المولد حيث اسميت زكية  ∗

  . بالترجمة االشورية الى زاكوتو
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 بيد أن هذه الخطوة بدت لـه محتومـة    .بهذا الثمن أراد مساندة الفريق البابلي     
وشـرو ـ أوسـور    ) أدارميلخ( ملك ن أدارا فإبنا سنحاريب الكبير.بامر مقدر

ـ كانا بطبيعة الحال ممتعضين للغاية      ) شاريسير(  الحـق فـي     ن حرمانهمـا  م
 على العدول عن قراره، اال أن سنحاريب مـع           حاوال تحريض والدهما   .العرش

 فاستغل عندئٍذ االخوان أدارملك وشرو ـ اوسـور غيـاب    .تردده لم يفعل شيئاً
سـنحاريب أثنـاء   . م.ق680كانون الثاني عام اسرحدون وقتال في العاشر من     

   .)6(زيارته معبد نيونورتا في مدينة كالح
 يفلح إبنـا القتيـل فـي         ولم .نزعاج أشور الحيرة واال    في أثار مقتل الملك  

 أما اسرحدون فأنه بدون     .ا أحد م يسانده ففي نينوى لم  . االستيالء على السلطة  
 فهـرب   . من العـساكر   مرتهاضاعة للوقت سارع على رأس حملة بمن كان با        

 الحدود الـشمالية ـ   ىوال إستمالة العساكر المرابطة علا وح،وىاخواه من نين
 وما ان اقترب اسرحدون حتـى      بيد أن هؤالء   .ماالغربية لالمبراطورية لصالحه  

 وأما االخوان فقـد الذا بـالفرار الـى بـالد            .انتقلوا ودونما مقاومة الى صفه    
   .اورارتو

عاد آسـرحدون الـى نينـوى وارتقـى     . م. ق680باط وفي نهاية شهر ش  
 فهي وبكـل    ،   االشورية االرستقراطية وقد ساعدت في نجاحه      .العرش الملكي 

 الفريـق   .ما اوتيت من وسائل شنت حملة دعائية بين اوساط السكان لصالحه          
 .البابلي مذ كان سنحاريب حيا يعقد االمل على أسرحدون في اعادة إعمار بابل            

 فقد كـان أسـرحدون وهـو        .نجد من الطريف ذكر المشهد التالي     بهذا الصدد   
ر بان ي فتنبأ االخ.ه زاكوتو بالكاهن بيل ـ اوشيزيب ن واممازال امير قد إستعا

 الكـاهن  .الياسرحدون سيتولى الملك في بابل ويبني معبد بابل الرئيسي أسـاكَ        
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 قتـل   وحـين .قة لحياة سنحاريب  ففضال عن ذلك لم يتحوط في تكهن نهاية مو        
   . )7( اك جاهلفَّاالخير طرد أسرحدون بيل ـ اوشيزيب كأ

ارع في الحال بأعـادة إعمـار      س اوبالفعل وبمجرد ان أصبح أسرحدون ملك     
ها باعين الرأي العام االشوري دونمـا      غأية أنعطافة سياسية اقتضى تسوي    . بابل

همـة  الشك ان الم  . ارة الفريق االشوري بالضد   ثتسويد لذكرى سنحاريب وبال إ    
 ولكـن أسـرحدون     . إذ لم يمض على التدمير سوى عشرسنوات       .كانت صعبة 

  .  بمهارةومستشاروه إستطاعوا أن يخرجوا من الوضع الصعب
 وبـدى الـذنب ذنـب       .طلقت رواية جديدة بشأن اسباب خراب بابـل       ُأفقد  

البابليين الذين عم بينهم الكذب وتضييق االقوياء على الـضعفاء و الرشـوة و      
دم احترام االبناء لالباء وعقوق العبيد لالسياد وغيرها مـن االثـام            السرقة وع 

 ضد االشوريين تجرأ البابليون على إهداء كنـوز معبـد            للعون طلباو .المميتة
أساكَيال للعيالميين مما حدى بمردوخ الغاضـب رب أربـاب بابـل أن يطلـق               

ـ  ولم   .ا على المدينة االثمة وينكل بالبابليين     تنهرآراخ كلمـة عـن    ذكر أيـة    ت
 برئاسـة   ة أبدل االله  .ية في تخريب بابل   رمشاركة سنحاريب و العساكر االشو    

 المحوا الـى انهـم      التفاؤل بالخير  وبالعديد من عالئم     .مردوخ الغضب بالعطف  
 وهكذا نالت بابل الصفح وليس رد       . بابل ومعبدها أساكَيال   ريرغبون إعادة اعما  

مالة جميـع قـوى االلهـة وتعزيـز          ويبدوا انه تعين على الملك است      .االعتبار
جبروتها وأنصارها في االرض للتأثير على الرأي العام وكسر مقاومة الفريـق            

   .االشوري العادة بناء بابل المغضوب عليها
فالموقع الذي كانت بابل مقامة عليه قـد        : ولكن بقيت ثمة عقبة ليست هينة     

 70 فـالرقم    .ية للغايـة  وهنا لجأوا الى لعبة ذك    ! لُعن لعنة مريعة لسبعين عام      
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يبدو في الكتابة المسمارية بشكل أنه اذا ما ابدلت مواقع العالمـات فسيحـصل         
 الرأفة علـى    غ لالله مردوخ أن يسب    تاحت وان هذه التركيبة الرقمية أ     ،11رقم  
 وبهـذه  .سـنة 11  وعلى هذا النحو قلص فترة اللعنة الجاثمة عليها الى        ،بابل

. م. ق 678ار بابل من قبل أسرحدون في سـنة         المناسبة أعلن عن اعادة إعم    
  .) 9(.م.ق680عمال االنشائية كانت قد بدأت منذ سنة المع ان ا

 وكقوة عمـل حـشِّد   .العادة إعمار بابل تم توجيه خيرة االسطوات الملكيين  
 سحبوا مياه الفرات الى     .سكان بابل وسيق العبيد من ارجاء االمبراطورية كافة       

 االشجار و االحراش والقصب الذي نمـى فـي موقـع    اعو قطَّ ،المجرى السابق 
.  شارك أسرحدون بنفسه في وضع اسس المدينة ومعبدها أسـاكَيال           و .المدينة

 اعيد بناء بابل على وفق      .بدأوا في المقدمة ببناء اسوار المدينة ومعبد آساكَيال       
هب لم يبخل أسرحدون ال بجذوع شجر االرز الفينيقي والبالـذ       و .المخطط القديم 

اغة صنعوا االصنام و اللوازم لمعبـد        أفضل النحاتين و الص    .والفضة والنحاس 
   . واستمرت حملة اعادة االعمار أكثر من عشرين عام.أسايكَال

 فأسرحدون لم يعـد     .ولكن الحديث بشأن اعادة اعمار بابل لم يجر ببساطة        
 .نـة البابليـة    اي انه اعاد بناء المواط     ،بناء مدينة اشورية وانما بابل البابلية     

   ِلواعاد تجميع من سل من البابليين بنيـر العبوديـة   رر وح ، من الذبح  ممن كُب ، 
 حفر  و بناء البيوت    و ممتلكاتهم السابقة، وأباح لهم السكن في بابل         ماعاد إليه 

 لقد حصل البابليون من أسرحدون على شهادة بالعفو         .االقنية وغرس االشجار  
  .)10(اتهم السابقة واعادة جميع حقوقهم وامتياز

 وكانـت   .اعادة إحياء المواطنة البابلية إقترنت باعادة ملكية االرض فيهـا         
تم مصادرة اراضـي    . م.ق689 ففي سنة    .هذه المهمة واحدة من أعقد المهام     
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. م. ق 678 وفي سنة    .البابليين ومنحت للجيران الكلدان من إمارة بيت دقوري       
ابل أعاد أسرحدون للبـابليين اراضـيهم       عالن رسمياً عن أعادة بناء ب     الوبعد أ 
 مما حدى بكلدان إمارة بيت دقوري الى االنطالق بانتفاضـة سـرعان       ،السابقة

ماقمعت بالرحمة وانتهت بحياة االمير الدقُّوري المأسور بقطـع رأسـه علـى             
   .)11(خشبة االعدام 

ة  الكلدان لم يكن سوى جزء من مـشكل        نبيد ان انتزاع االراضي البابلية م     
عدم ُأ. م. ق 689 ففي سنة    .االصعب تمثل بتقسيم االرض بين البابليين     . بسيطة

 .مالك االراضي مما جعل اراضيهم السابقة فاقدة للملكيـة        الكثير وفي مقدمتهم    
بهـذا  . ته السابقة لالراضـي  وبين من سِلمَ وعاد لم يكن لديه وثائق تثبت ملكي         
 العقارية التـي كانـت قائمـة     الصدد ليس ثمة حديث عن ترميم كامل للعالقات       

ـ  اول ة خاطر ضـياع اسرحدون وموظفوه اعادوا بطيب . م.ق689لغاية سنة    ك ئ
 وبهذه الطريقة تم إحيـاء العديـد مـن       .المالك الذين إستطاعوا إثبات حقوقهم    

 أما االرضـي المتبقيـة فقـد        . لالرستقراطيين السالمين  ة العائد ةالضياع الكبير 
 وهنا ظل جزء من االراضي بايـدي        .د الى قطع  اقتضى االمر تقسيمها من جدي    

 وهؤالء الكلدان حصلوا على     .الكلدان الن عدد نفوس البابليين تقلص لحد كبير       
 ومع ان مسألة االرض نوقـشت       . في عداد البابليين   الحقوُأحقوق المواطنة و    
في المجلس الشعبي للبابليين اال ان تسويتها النهائية        . 678 وعولجت في سنة  

   .عدة سنوات وترافقت بعدد اليحصى من الدعاوى لتامتد
مثاال على ذلك نسوق قصة إسترجاع ضيعة عداد ـ إيبين حيث كان والـد   

 وبيت ـ نوريا وقد  ،االخير موشيزيب ـ مردوخ يمتلك ضيعتي بيت ـ حراهو  
 بيد ان موشيزيب ـ مردوخ سـِلم   .الى كلدان دقُّوريين. م.ق689آلتا في سنة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 

 

 

35

 الضيعتين مع كونه لم يستطع تقـديم    يعن حقوقه ف  . م.ق678واعلن في سنة    
 فوعده أسرحدون شخصياً بتحري دعاويه وتلبيتهـا اذا مـا           .الوثائق المناسبة 

   .ثبتت
 توفي خاللها كل مـن موشـيزيب ـ    ،سنة كاملة19دام مدة وطال التحري 

حصل عـداد ـ إيبـين ابـن     . م. ق659 وفي سنة .مردوخ والملك اسرحدون
مردوخ بالتالي من الملك شمش ـ شوم ـ أوكين على ضـيعتي    موشيزيب ـ  

ـ ن المتنازع عليه   الضيعتا . الدعوى على نحو التالي     وقد جرت  .والده ا كانتـا   م
حيث ان عداد ـ ايبني كوالـده لـم    و . ن في أرضي إمارة بيت ـ دقُّوري تقعا

رض فإن الملك شمش ـ شـوم   تكن بحوزته أية وثائق تثبت حقه في ملكية اال
 وحيث لم يـستطع     .ملكيةالكين طلب من الكلدان وثائق تثبت حقوقهم في         ـ او 

وـ اوشالليِم الى االعتـراف بـان   ب اضطر االمير الدقُّوري ن ،الكلدانيون تقديمها 
 .الـى البـابليين   . م.ق689نتا تعودان لغاية عام     االضيعتين المتنازع عليهما ك   

   . )12( ا الى عداد ـ إيبني توهكذا اعيد
ياه الملكان أسرحدون وابنه شـمش      د تدلل على االهتمام الذي أب     هذه القصة 

 ومع ذلك فانهمـا لـم يفلحـا فـي اعـادة تـرميم بابـل        .ـ شوم ـ اوكين 
 .المدينة ميتة ابديـة    ميتتٌأ. م.ق689 ففي سنة    .االرستقراطية القديمة بالكامل  
جتمع هي بابل جديدة بقدر ما ولد فيها م       . م.ق678وبابل المعاد بنائها في سنة      

عثـت الملكيـة    حيـث ب ،رع باجراء انقالب زراعي في بالد بابل شُ    .بابلي جديد 
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 كما بعثت مواطنة بابلية مفعمة بالدماء الجديدة بعد ان كانت           .الصغيرة لالرض 
  .)13(.م.ق689قد تدهورت بالتمام في عشية سنة 

واالن فلنقطع وقتياً قصة والدة بابل الجديدة لنلقي علـى انفـسنا الـسؤال              
رستقراطية االشورية المساندة لـه  ترى لماذا تعين على اسرحدون و اال   : التالي

ة لـبالد آشـور ؟ فالمحـصلة         بابل و المواطنة البابلية المشاحن     ان يعيد احياء  
لك السياسة تجسد بهالك بالد أشور باسهامة نشطة من جانب بابـل            تالنهائية ل 

به قصيري النظر لدرجة     ترى هل كان أسرحدون و المحيطون        .المعاد احياؤها 
  أنهم بايديهم صنعوا دفاني وطنهم ؟ 

 التساؤالت يوفره تحليل وضع المجتمـع االشـوري فـي            هذه الجواب على 
يكَالتباالسـر و  ت لقد تحدثنا فيما تقدم عن إصـالحات  .القرن السابع قبل الميالد  

ميـة  ا لقد هلك الشعب االشوري وذاب في المتكلمين باالر        .النتائج الناجمة عنها  
 وهؤالء الـسكان    .معنية ببقاء الدولة االشورية   الراطورية غير   بمن سكان االم  

 ولكـن  ،مع كونهم قد اطلق عليهم اشوريين اال أنهم كانوا يمقتون بالد آشـور      
 من شعب بالد آشـور      . لديهم قوى وامكانات لمقاومة نيرها     من دون أن تتوفر   

 ، كـالح ، نينوى،ة ـ آشور بقيت حفنة من ارستقراطيي المدن االشورية القديم
 . أما حولها فكان هناك بحر من الكراهية الحامية لحـد البيـاض            ، حران ،أربيل

فتلك الحفنة عاشت على حساب الجيش االشوري الذي يوما بعد يوم مـا عـاد       
  . م.بالد آشور في القرن السابع قا آلت اليه  وهذا م. آشورياتهفي تركيب

الكثر فطنة أدركوا انه اليمكن االسـتمرار       ة ا مكممثلو الطغمة االشورية الحا   
وفـي هـذا    .  أبصارهم باتت ترنو صوب بابل       وها هي  .أطول على هذا النحو   

نب الكارثة اال   تج بالد آشور لم تستطع      .الشعب الشقيق وجدوا الخالص الوحيد    
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 ـ بابلية هذا ما توصلت اليه  و الدولة المثنوية االشور.اذا اتحدت مع بالد بابل
 بهذا يفسر   .الشورية الحاكمة في البحث عن خالص من االنهيار القادم        الطغمة ا 

   .إحياء بابل من قبل أسرحدون
بيد ان مثل هذه السياسة القت في بالد آشور ذاتها خصما تمثـل بـالفريق               

 واالقصر نظـراً    ، بمعنى أخر بالطغمة العسكرية االكثر تعطشاً للدماء       ،االشوري
الطغمة سعت الى ان تلعب الـدور االول فـي           وهذه   .من بين الصفوة الحاكمة   

 ، ـ بابليـة  ومن فكرة المثنوية االشـور  اية التحسبغ ولهذا كانت في ،الدولة
   .ورأت في المواطنة البابلية منافسها الرئيس

 .وبقيت المسألة البابلية تشكل لب الصراع السياسي الداخلي في بالد آشور          
 ،حاسمة في احياء بابـل البابليـة      الالخطوة   أسرحدون لم يتجرأ على ان يخطو     

 وصنم االله بـيال ـ مـردوخ     .فهو حتى ذلك الحين لم يعد لبابل الحكم الذاتي
 هرمز وجود دولة بابل بقي قابعا في االسار االشوري في مدينة آشور التي نقل             

 كما استمرت إقليما اشـوريا مـع        ، بابل ظلت بال ملكها    .ها سنحاريب غنيمة  يال
ن باالمكان التحدث عن    اك  ومادام مثل هذا الوضع باق ما      .تكونها ذات امتيازا  
   . ـ بابليةواية مثنوية أشور

هنا يجدر توضيح بعض خصائص النظام السياسي لبابل والـذي كـان قـد              
بابل ليس فقـط  . م.تشكل تدريجياً على مدى القرون الثاني عشرة ـ السابع ق 

 أنها أقـرب    . بالمفهوم الكامل   وانما لم تكن حتى مملكة     ،لم تكن إستبداداً شرقياً   
 ويعـاد انتخابـه   ،ما كانت جمهورية ارستقراطية ذات ملك ـ مـدير منتخـب   

 اعادة انتخاب الملك كانت تجري إبان االحتفال بعيد رأس السنة الجديدة            .سنويا
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في نيسان ـ الشهر االول في تقويم البابلي القمري والذي يـصادف شـهري    
   .سيأذار ـ نيسان في تقويمنا الشم

يبا الى بابـل عبـر قنـاة نـار ـ      سفي رأس السنة الجديدة تنطلق من بار
 وعنـد   . بارسيبا هةلآنم االله نبو رئيس     صمقدسة تحمل   مركبة نهرية   با  يبارس
 وبموكب مهيب يمر عبر هـذه       ،االله اوراش في بابل ينقل الصنم الى البر       باب  
سكن االله بيال والد االله     أساكَيال م  وعند شارع االله نبو يحمل الى معبد      . ابالب
 يـؤدي   ، ينزع الشارات الملكيـة    ، الى هناك في اساكيال كان الملك يحضر       .نبو

 وبعـدها يعـد منتخبـاً       .يد االله بيال بحضور االله نبو     بجملة مراسيم ثم يأخذ     
   .ويستلم من جديد شارات الجاللة الملكية

 صـنم   ،نم االله بيال   ولكن حتماً بوجود ص    ،هذه الطقوس كانت تتكرر سنوياً    
عيـد رأس   ل بدون هذه الشخصيات الثالثة اليمكـن        .االله نبو وبمشاركة الملك   
   .السنة الجديدة أن يحصل

ية أقـرب رأس سـنة جديـدة    اإثر موت الملك كان خليفته يرتقي العرش لغ 
 الملك في الوقت ذاته كـان يعـد مـصدر        .فتجري المراسيم التي سبق وصفها    

 .لسنين لدى البابليين كان يحسب بعدد سنوات حكمـه ملكـا           فعدد ا  .التسميات
فالسنة االولى لهذا الملك أو ذاك كانت تبدأ بعد أول رأس سنة جديـدة تعقـب                

الملـك الـسابق وارتقـاء    ) أو نهاية ملكية( سنة وفاة  ، السنة السابقة  .جهيتتو
سـنة  << و  >> السنة كذا للملك فـالن      << الملك الجديد للعرش كانت تسمى      

 ولهذا فمادام صنم االله بيال غير موجود في بابـل           .>>بتداء ملْك فالن لبابل     ا
  .  وما من ملك والحتى بابل الدولة،فال احتفال برأس السنة الجديدة
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