
                                   

٣٤٨ 

  العرب في نقوش العصر اآلشوري الحدیث
  مجدى عبد السالم دمحم صالح .د

  :الملخص
الغرض من ھذا البحث ھو إظھار صورة العرب فى نقوش العصر اآلشورى 

م وھى الفترة . السابع قإلى القرن  الممتدة من القرن التاسع  الحدیث وھى الفترة 
العرب  وكان التى كانت فیھا آشور ھى القوة العظمى فى منطقة الشرق االدنى القدیم

 . لآلشوریین من تلك الشعوب التى قدمت الجزیة
ومصادر ھذا البحث مستمدة من المنحوتات اآلشوریة المنتشرة فى كثیر من 

لكثیر من األثار  نى نفذھا المنقبوالمتاحف العالمیة باإلضافة إلى الرسوم األصلیة الت
التى التزال فى أمكانھا األصلیة وتلك التى فقدت أثناء نقلھا أوبیعت فى مزادات قبل 

 ْ ْ علمیا   .نشرھا نشرا
وكانت القبائل العربیة تسیطر على أطراف الھالل الخصیب وتتحكم فى طرق 
التجارة بین البحر األحمر والخلیج العربى مما دعى الملوك اآلشوریون إلى حربھم 
وإخضاعھم وفرض الجزیة علیھم وقد حدث ھذا مع ملوك اإلمبراطوریة اآلشوریة 

ولكن ملوك ،  "ثالثشلمانصر ال"وإبنھ  "الثانى  آشورناصربال "األولى 
 "آشوربانیبال"وحتى  "تیجالت الثالث "اإلمبراطوریة اآلشوریة الثانیة بدء من الملك

فقد دخلوا فى حروب طاحنة مع ھذه القبائل العربیة التى تحالفت مع أعداء 
  . وإمتنعت عن تقدیم الجزیة لآلشوریین اآلشوریین من الممالك اآلرامیة

د وموطنھ شبھ الجزیرة العربیة الدلیل على أن ویعد الجمل ذو السنام الواح
موطن ھذه القبائل ھو شبھ الجزیرة العربیة قبل أن تتجھ شماْال إلى تخوم بالد 

 ْ ْ وجنوب بالد الشام غربا   . الرافدین شرقا
  :الكلمات الدالة 

، آشوربانیبال ،تیجالت بالسر الثالث ، شلمانصر الثالث ،  سرجون الثانى، العرب
  الجمل
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٣٤٩ 

مصادر بالد الرافدین فى نصوص الملك جاء ذكر العرب للمرة األولى في 
" أخضع الذى ذكر فى نصوصھ أنھ ، )م.ق٢٢٢٥ -٢٢٩١("نارام سین"األكادى 

المصادر اآلشوریة في عصر الملك وفى  ، )١(وتغلب على ملكھا وأخذه أسیر"مجان 
ً یضم ملك  )م. ق  ٨٢٤ – ٨٥٤(  "شلمانصر الثالث" الذي ذكر أنھ حارب تحالفا

ً من بینھم الملك العربي الثالث وإ Berhadad "برھدد"دمشق  ثنى عشر ملكا
دخلھم في الذي شارك التحالف بألف جمل، وقد جمعھم توسع اآلشوریین وت "جندبو"

النصر حلیف  وكان )٢("قرقر " لتقى الفریقان عند مدینةشئون الممالك الصغیرة وإ
كثیرة نتصر علیھم وأوقع بھم خسائر كبیرة وغنم منھم غنائم شوري الذي إالملك اآل

نحل العقد ورجع الملك اآلشوري إلى آشور لتسجیل وتفرق الشمل وھرب الجمیع وإ
  )٣(.أحداث ھذه المعركة في حولیاتھ

خضعت لآلشوریین من عھد الملك شلمانصرالثالث نقشین یصوران قبائل عربیة 
  .مدنھم إلى مدینة أخرى وتم تھجیرھم من 

من نقوش بالوات  -المستوى السفلى  –النقش األول تصوره الشریحة الرابعة 
ویصور أسرى من الرجال ) BM 124658المتحف البریطانى( Kingعند 

یتقدمھم جملین یقودھما جندى آشورى مسلح بسیف  من سكان مدینة دابیجووالنساء
وكانت سیاسة اآلشوریین تھجیر   ،الیسكنھا أحدوھویقود الجمیع إلى مدینة مھجورة 

وحتى ال تقوم لھم قائمة بعد  األسرى إلى مدینة أخرى لقطع الروابط مع ذویھم
ل رقم ( )٤(.ذلك   )1ش

ْ عن سابقھ  )  BM 124652المتحف البریطانى  (النقش الثانى ال یختلف كثیرا
بیت  والنساء  من بلدةأسرى من الرجال ویصور  Kingمن الشریحة السابعة عند 

والجدید فى ھذا النقش أن الجملین آدانى فى طریقھم للعرض على الملك اآلشورى 
والثیران تسیر خلف األسرى بیتما فى  النقش االول تسیر أمام االسرى وفى كال 

  )٥(.النقشین یحیط الجنود اآلشویون المدججین باألسلحة باألسرى والغتائم 
عثر علیھ  فى مدینة  االمریكیة بنقش جدارى   The Walters Artیحتفظ متحف 

یصور رجْال على مقعد على ظھر جمل ویمسك فى یده الیمنى فى موقع تل حلف 
  )٦(. م . ق  سعاتویؤرخ ھذا النقش بالقرن ا، بعصا یقود بھا الجمل 

                                     
  ٧٠ص ، مالمح فى فقھ اللھجات العربیات، قبیسىدمحم بھجت  )١(
 قریة صغیرة تقع شمال مدینة حماة )٢(

(3) Unger, E., "Araber in assyrischen Darstellungen", RLA 1 ( 1932), p. 127                                   
(4)P. 24 ، King, L. w., Bronze reliefs 
(5) Ibid, p. 27, Pl. XLI                                                                                                                        
(6)  Hoyland, R.G., Arabia and the Arabs , p.91 , Pl. 15                                             



                                   

٣٥٠ 

ة من أھم مایرتبط بعھد تیجالت بالسر الثالث ھو صدامھ مع قبائل عربیة كثیر
بین البحر إنتشرت على الطریق التجارى القدیم فى شمال شبھ الجزیرة العربیة 

األحمر والعراق وذكرت نصوصھ أسماء فریدة لملكتین حملتا لقب ملكة أریبى وھما 
  )٧(" وسمسى" زبیبى " 

فى نقش جدارى من  )م. ق  ٧٢٧ – ٧٤٤( صور الملك تیجالت بالسر الثالث
وھو فى عجلتھ الحربیة یسدد )  Slab 5b Bombay VAM 78(القصر المركزى 

ْ نحو أعدائھ العرب  ل  )٨(.لجمال فى طریقھ للسقوط على األرضویرى أحد اسھما ش
  ٣رقم 

في نقش جداري بقصر العرب  وجنود آشوریین ولعل أقدم تصویر للقتال بین 
   Slab 1b (London BM.WA.A. 118878)المركزى  الملك تیجالت بالسر الثالث
ً على ظھر جمل لحیتھویصور فارسین آشوریین ی مدببة وشعر رأسھ  الحقان عربیا

كثیف وقد ربطھ بعصابة تمر من الجبھة إلى خلف الرأس وھناك جثتین لعربیین 
سقطا من أعلى الجمل إلى األرض ویسدد الجندیان اآلشوریان رماحھما إلى الجمل 

  )٩(.الھارب
رداًء یصل إلي ركبتھ وفوق رأسھ خوذة والفارس اآلشوري األقرب یرتدي 

مدببھ وھو بال لحیة وفي نطاقھ سیف والفارس اآلشوري الثاني یكاد یختفي خلف 
  .)١٠(زمیلھ ویبدو أن لھ لحیة قصیرة مدببة وكالھما یقودان جواده في أثر جمل ھارب

وخلف الجمل جثث لعرب میتین وأحد األعداء علي األرض لھ لحیة قصیرة وقد 
ره علي رأسھ وھو الوضع الذي صور بھ قتلي الملك تیجالت بالسر في تدلي شع
ل رقم (.)١١(النقوش   )٤ش

الرجل الذي فوق الجمل لھ لحیة مدببة وشعر كثیف تمسك بھ عصابة ویرتدي 
نقبة قصیرة وھو غیر مسلح ویستدیر لیري المطاردین لھ وقد رفع یده الیمني یسألھم 

علي الجمل المفزوع وھو علي وشك السقوط وبین  الرحمة ویبدو أنھ قد فقد السیطرة
أقدام الجمل رجل جالس ملتحي علي األرض ویبدو أنھ قد سقط لتوه من فوق الجمل 
ً جثة بال رأس وأمام الجمل جزء من عجلة حربیة تري تتجھ في  وعلي األرض أیضا

  . )١٢(نفس اإلتجاه

                                     
  ٥٢٢ص، مصر والعراق ، عبد العزیز صالح )٧(

(8)   P, 154  .Weidner, E., Die Reliefs der Assyrischen Könige,  
(9) P.11, Pl. XIX ، Barnett, R. D. and Falkner, M., The Sculptures 
(10)Gadd, C.W., Stones, P.151, Pritchard, ANEP, P.294.                                                                   
(11)  Barnett, R. D. Falkner ,M., Op. Cit., p.8, pL.13.          
(12)Gadd, C. J., Op ,Cit, p. 151, pl. X; RLA I, Taf .16                                                                       
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الجمل  یصورھذا المنظر إمرأة عربیة تجلس علي ظھر جمل ھارب وخلف
ً ربما سقط من ظھرالجمل وجثة ثالث بین الجمل والجیاد اآلشوریة مقطوعة  رجال

ل رقم ( 7b (Or. Dr. III, pl. Central XIV) .الرأس   )٥ش

ً في حلقات وھي تلتفت إلي الخلف  ترتدي المرأة رداء طویًال وشعرھا سادال
وبین  ،قصیرةنقبةوترفع یدھا تلتمس الرحمة والرجل المستلقي أسفل الجمل یرتدي 

ً باھتة لھیئتین آدمیتین آالمرأة وقمة اللوح جثة الرجل بال رأس وأمام الجمل  ثارا
األولي لسیدة تضرب جبھتھا بیدھا عالمة علي الیأس وخلف الجمل رجل ینظر إلي 

  . )١٣(لیمني في عصبیةاالخلف وقد رفع یده 

أن النقوش التي تصور ھذه الحملة من عام حكم الملك التاسع  Barnettیعتقد 
ضطرت إلى دفع الجزیة التي إ Samsiقبل المیالد ضد الملكة سمسي  ٧٣٦

 "وكانت كاھنة على قبیلة) زبیبة( "زبیبي " لآلشوریین كما فعلت مثیلتھا الملكة
وش الملك وقد صورت في نق) دومة الجندل الحالیة(في بلدة آدومو  Kedar "قیدار

وھي تقود إبلھا وقد أضناھا  ) 118901المتحف البریطانى (   تیجالت بالسر الثالث
  )١٤(.الجوع والتعب أثناء فرارھا وقد خارت قواھا

یصور ھذا المنظر إمرأة تتحرك من الیمین إلي الیسار یتبعھا أربعة من النوق، 
عباءة تغطي الرأس في والمرأة تحمل انیة ذات قاعدة مدببة من مقبضھا وھي ترتدي 

محاكاة لزي السیدات السوریات وھي تقود قطیع من الجمال وھذه الرسوم الحیوانیة 
ل رقم ( . تجعل ھذا اللوح األفضل في تصویر الجمال   )٦ش

والجانب األیمن من ھذا اللوح في حالة سیئة من الحفظ بسبب األمالح التي 
  . )١٥(فاصیلأفسدت السطح المكسور ولذلك فقدت كثیر من الت

المرأة ترفع یدھا الیسري إلي جبھتھا وھي إشارة إلي استسالمھا أو یأسھا 
 ةواألرجل الخلفیة للجملین األخرین غیر ممثلین من النقش فبدا وكأنھ بأقدام أمامی

  . )١٦(فقط
أنھ في السنة ) م .ق ٧٠٥ – ٧٢٤( "سرجون الثاني "الملك تذكر حولیاتو

 "مرسماني"و "عبادیدي"و "تامودي"دب قبائل أ) م .ق ٧١٥(السابعة من حكمھ 
ثم یذكر أنھ تلقى الجزیة "السامرة  "خیبة وھزمھم ونقل من وقع في یدیھ إلى مدینة"و

 "سبأ"ملك  "یتع آمر "ومن "مصري"ملك  "برعو"ومن  "آریبي "ملكة "سمسي"من 

                                     
(13) Ibid, p.151 – 2 , pl. X; Mierzejewski and Sobolewski, "Polish excavations at Nimrud 

1974-1976", Sumer 36 (1980), p.156, fig.8. 
  ٣٠٣ص، تاریخ العرب قبل اإلسالم ، جواد على  )١٤(

(15) Gadd , C.J., Stones , P.155 , pl. 9 Pritchard, ANEP, p.271. 
(16) Ibid , P. 155 ; Smith, S., Sculptures, pl. XXI, P.12. 
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وذكر أن الجزیة كانت من الذھب وحاصالت الجبل واألحجارة الكریمة والعاج 
  )١٧(.وأنواع من البذور والنباتات والخیل واإلبل 

بقصر الملك سرجون الثانى فى  ١٠من القاعة  ٦على اللوح الحجرى رقم 
یصور ) Chicago Oriental Institute A. 736( -المستوى العلوى –خورسباد 

ھذا النقش سقوط مملكة شمأل فى أیدى الجنود اآلشوریین وقد خرج أھلھا حاملین 
) ناقتین وجمل ( الجزیة والغنائم ومن بینھا ثالثة من الجمال ذات السنام الواحد 

  )٧شكل رقم ( )١٨(.وعلى ظھر أحد الجمال یجلس رجل یرتدى نقبة قصیرة 
خاصْة فى قتالھ للمالك اآلرامیة  ثانىتابع الملك سنحاریب أباه الملك سرجون ال

یصور ھذا النقش حصار مدینة لجش  ، تلك التى تعود أصولھا إلى الجزیرة العربیة
   Raum 36القصر الجنوبي الغربي  )   BMWAA124906المتحف البریطانى (

  .م  ١.٨٠االرتفاع 
 )١٩("لجش" مذبحة مدینھ  زینت ھذه القاعة أكثر من كل القاعات األخرى بمناظر

وتمتد النقوش من الیسار الى الیمین حیث یرى  ،م .ق ٧٠١التى حدثت فى عام 
طابور الجنود اآلشوریین وھو یقذفون المدینة بالنیران وقد اصطفوا فى ثالثة صفوف 
فوق بعضھا البعض ولكن خطوط ھذه الصفوف غیر محددة بدقة الن كثیرمنھا حدده 

فرضت نفسھا فى تحدید كل مستوى وھذه  الشكل الممیز للطبیعة الجبلیة التى
المستویات تأخذ شكال افقیا ولكنھا فى الوقت نفسھ صاعدة فى إتجاه المدینة 
المحاصرة وفى خلفیة المنظر تظھر أشجار التین لتضفى على المنظر الطبیعى 

  )٢٠(شخصیتھ المستقلة
تتبعھا نقوش اخرى تصور ) لجش(النقوش التى تصور االستیالء على مدینة 

طرد السكان من المدینة وحصر الممتلكات والغنائم وطابور المنقوالت یتجھ من 
الیسار الى الیمین واسفل ومن بیتھا جمل یتم إقتیاده خارج المدینة بواسطة إثنین من 

و یعتقد أن ھذا الجمل قد یرتدیھ الیھود سكان ھذه المدینة ممیزان بغطاء الرأس الذى 
ل رقم(توراة أو فى أیدیھم كما روت ال "جرار"مھ الیھود بعد سقوط مدینة غن  )٨ش

وم بالد كانت تسكن تخ التى "قیدار" ردن من قبیلة وصلت إلیھم عبر وادى األ
  )٢١(.الشام

                                     
  ٤٠٩ص ، الغرب فى العصور القدیمة ، لطفى عبد الوھاب )١٧(

(18) Albenda, P., The Palace of Sargon ,  p.45, pl. 29     
 .كم جنوب شرق عسقالن ٣٠تل الدوایر الحالیة تقع على بعد  )١٩(

(20) Layard, A.H., Monuments of Nineveh, II, Taf..21,Orthmann, Der alte Orient, p.322; 
Gadd, Stones, p.174 , Pritchard, ANEP, pp.393-4, pls.,371-374. 

(21) Bleibtreu ,E., Op . Cit , 5.74 , abb .17. 
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 "اإلمبراطوریة وإستمرت الحروب بین اآلشوریین والعرب فى عھد آخر ملوك 
ووصل األمر بالجنود اآلشوریین إلى حد ) م . ق  ٦٢٧ – ٦٦٨(  "آشوربانیبال

  . إشعال النیران فى الخیام العربیة بمن فیھا من الرجال والنساء
كانت المنحوتات التى تصور قتال الملك آشوربانیبال للقبائل العربیة  تحتل 

ولكن بعد حریق العاصمة اآلشوریة  ،من القصر الشمالى فى نینوى Lجدران القاعة 
على ید المیدیین والبابلیین الجدد توزعت ھذه المنحوتات على م . ق  ٦٠٩فى عام 

ْ عرف طریقھ إلى ثالثة متاحف ھى المتحف البریطانى ومتحف الفاتیكان و ْ وحیدا نقشا
أن ھذا النقش كان   Weidnerیعتقد والذى  Woburn Abbey 114متحف 

ً من نقوش القاعة العربیة وھي القاعة التي كشف عنھا    Hormuzd Rassamجزءا
-124925للملك آشوربانیبال والتي تحمل أرقام   ىفي القصر الشمال ١٨٥٣في عام 

  .)٢٢(یطانىالبربالمتحف   7

ل رقم (Or. Dr. VII    27 النقش االول    )٩ش

العرب یقفون خلف جمالھم ویحمل كل واحد  یصور ھذا النقش أربعة من البدو
ْ فى یده الیسرى ویبدو أنھم یستعدون لقتال  ْ فى یده الیمنى وخنجرا منھم قوسا

  .شوریین اآل

ل رقم  ) 124925المتحف البریطانى (  النقش الثانى   ١٠ش

ینقسم ھذا النقش إلي ثالثة مستویات األول العلوي في حالة سیئة من الحفظ 
مھا األعراب في الصحراء ولھا الشكل الھرمي في یخیمتین كتلك التي یقولكننا نري 

الخیمة األولي جھة الیمین شخصین أحدھما من ثیاب طویلة اآلخر في ثیاب قصیرة 
ً ربما یطعن بھ أحد األعراب وفي الخیمة الثانیة جھة  ً أو سیفا ورما یحمل رمحا

ً بثیاب قصیرة أغلب الطن أ نھ جندي آشوري ألن األعراب الیسار نري خارجھا رجال
ً في ثیاب طویلة وفي المستوي الثاني  ً ونساءا كما نراھم في المستویات األخرى رجاال
نري ھجوم اآلشوریین علي معسكر األعراب حیث نري خیمتین عربیتین األولي 
ً وزوجتھ وفي الخیمة  جھة الیمین وقد اقتحمھا ثالثة جنود آشوریون وقد طعنوا عربیا

ار تقف سیدة بثیاب طویلة ویطعنھا جندي آشوري بخوذة مخروطیة الشكل جھة الیس
وھناك سیدة أخري یطعنھا جندي آشوري آخر یرتدي خوذة ھاللیة الشكل، برمحھ 
ویطأ جسمھا بقدمھ الیمني وفي المستوي السفلي من النقش نري ثالث خیمات في 

ة الوسطي جثتین لرجل علي بطنھا وفي الخیم الخیمة جھھ الیسار جثة لسیدة تستلقي

                                     
(22) Weidner, E., Op. Cit, P.30, abb. 30; Opitz, O., Die Darstellungen der Araber Kämpfe 
Assurbanibalis aus dem palast zu Nineve, AOF 7 (1931), P.7,Taf. I3. 
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وسیدة وفي الخیمة الیمني لم یبقي سوي أقدام لجثة رابعة وقد أشعل الجنود 
   )٢٣(.ات الثالثة  اآلشوریون النار في الخیم

  124927  القاعة العربیة –المتحف البریطاني - النقش الثالث 
جیش یعتقد أن ھذا النقش جزء من النقش الكبیر الذي یصور القتال بین  :الوصف

الملك آشوربانیبال والعرب حیث نري في كال النقشین جنود آشوریین مترجلین 
والعرب حیث نرى في كال النقشین جنود آشورین  مترجلین وفرسان یطاردون 
ً وقد  ً یفرو علي ظھور الجمال وفي ھذا النقش وفي أقصي الیسار نري أعرابیا أعرابا

ً آشوریان فوق جوادھیما ویرتدیان خوذة  سقط علي األرض بعد أن أصابھ جندیا
ھاللیة الشكل وخلف الجوادین عربي آخر یرفع یدیھ في إستسالم وخلفھ أحد الجمال 
الھاربة وقد أصاب الجنود اآلشوریون قائده وھو علي وشك السقوط وأسفل الجمل 
جثة عربي آخر وخلف الجمل جندیان آشوریان یسددان السھام نحو قائد الجمل وھما 

ً بدروع مستطیلة الشكل ومزخرفة وجعبة سھام وثیابھما قصیرة مسلحان أیض ا
ً وبجواره عربي بنفس الرداء القصیر  وخلفھما عربي آخر یرفع كلتا یدیھ مستسلما

ذراعھ االیمن تدل علي استسالمھ أو  والنطاق الذي یمتد طرفاه خارج لرداء وثنیة
  )١١م شكل رق(.))٢٤((إمسكاه بسالح یقاوم بھ الجنود اآلشوریین 

  124926المتحف البریطانى - النقش الكبیر 
كبر من النقوش الثالثة النقش اسم النقش الكبیر ألنھ األ یطلق علي ھذا :الوصف

التي یحتفظ بھا المتحف البریطاني وتصور القتال بین جیش الملك آشوربینبال وقبائل 
الیسار جمل عربیة وینقسم ھذا النقش إلي ثالثة مستویات االول العلوي في أقصي 

اال مؤخرتھ وخلفھ إثنان من الجنود اآلشوریین بخوذات مدببھ وثیاب  ىھارب ال یر
قصیرة ودروع مخرطیة الشكل وھناك جنة لعربي أسفل الجمل ویلي ذلك عجلة 
حربیة آشوریة بتروسھا الثمانیة والجیاد تسحق أحد الجمال فقط من كان فوقھ وخلفھ 

ذات مدببة وثیاب قصیرة ودروع مخروطیة الشكل إثنان من الجنود اآلشوریین بخو
وھناك جثة العربي أسفل الجمل ویلي ذلك عجلة حربیة آشوریة بتروسھا الثمانیة 
والجیاد تسحق أحد الجمال ومن كان فوقھ وخلف العجلة جندي آشوري مسلح بحریة 
ً  أحد األعراب الذي سقط علي  ودرع شبھ مستطیل مزخرف ویسدد حربتھ في جسدا

رض وفي أقصي یمین المنظر جمل ثالث وفوقھ إثنان من العرب أحدھما مسلح األ
بقوس واسفل الجمل جثة عربي من المستوي االوسط وفي أقصي الیسار مؤخرة 
ً عن الحسرة واأللم وھو مشھد  جواد آشوري وخلفھ عربي یرفع كلتا یدیھ تعبیرا

ف إثنان آخران یسددان العربي  یقسیتكرر بعد ذلك في المستوي السفلي وخلف ھذا 

                                     
(23) Opitz, D., Die Darstellungen der Araber Kämpfe Assurbanibalis, P.7-13; Gadd, Stones, 
P.195 
(24)Pritchard, J. B., ANEP, P. 257, PL. 633 ; RLA, I , Taf. 16,  b.                                               
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السھام نحو اآلشوریین إثناء إرتدادھما للخلف وقد سقط ثالثھم وھو ممسك بقوسھ بعد 
أن طعنھ جندي آشوري بحربتھ وھو مشھد تكرر في المستوي العلوي ولكن بدون 
ً ولكن في المستوي  قوس في ید العربي وفي المستوي العلوي الجندي اآلشوري وحیدا

ً نحو الھاربین وخلف الجندیین  األوسط یشترك معھ جندي آشوري آخر یسدد سھما
اآلشوریین كما في المستوي العلوي جمل مسرع وعلي ظھره قائد الجمل ممسك 
ً نحو جندیین آشوریین أحدھما بخوذة ھاللیة  بالعصا واالخر یلتفت لیسدد سھما
واآلخر بغطاء رأس نصف دائري واالول بشریطین متقاطعین علي الصدر في 
ً من  قرص ویسدد حربتھ نحو راكبي الجمل بینما الجندي اآلشوري اآلخر یسدد سھما

  )١٢شكل رقم (. )٢٥(قوسھ وخلفھما رأس جمل وحافرییھ االمیین
في المستوي السفلي نري نفس العناصر التي تكررت في المستویین األول 
والثاني ولكن بترتیب جدید حیث یبدأ من الیسار بجندیین آشوریین مسلحین بالدرع 
شبھ المستطیلة والرماح لیسددانھا نحو أحد األعراب الساقطین علي األرض ویلي 

لعصا واآلخر یلتفت لیسدد ذلك جمل عربي ھارب وعلي ظھره قائد الجمل ممسك با
 ً ً وھذه المرة نحو فارس آشوري علي جواده وھو مسلح بقوس ویسدد سھما سھما
واسفل جواده جثة عربي بدون رأس بینھما العربي الساقط اسفل الجمل في المستوي 
االوسط مصاب بسھم في ظھره وخلف اآلشوري عربین یرفعھان ایدھما في حسرة 

لك مشھد لم یتكرر في المستویین السابقین جمل قد تعثر علي نتیجة المعركة ویلي ذ
في سیره فسقط علي األرض وادي سقوطھ إلي سقوط العربي بینما یحاول قائد الجمل 
أن یدفع للقیام مرة أخري بواسطة العصا وخلف الجمل فارس آشوري آخر یسدد 

ً نحو العربیین فوق ظھر الجمل  ي عربي وخوذتھ مدببھ وخلف الفارس اآلشورسھما
           .)٢٦(أخیر یرفع یده الیمني إلي أعلي في تعبیر أخیر عن الحسرة واأللم

  )١٣شكل رقم (

ل رقم  )سم١١٥ Xسم  ٣٩(  ١٤متحف الفاتیكان : النقش الرابع    ١٤ش

یصور ھذا النقش أحد مشاھد القتال بین جیش الملك آشورباینبال  :الوصف
حدى الخیمات جثتین لعرب وخارج الخیمة جندي آشوري داخل إیرىوالعرب حیث 

ً وھو یستعد  في ثیاب قصیرة وفي یده الیمني شعلة من النیران وفي یده الیسري رمحا
الضرام النیران في الخیمة والتي یري أحد اعمدتھا بالفعل قد اشتعل وفي أقصي 

ان علي یمین المنظر أحد الجمال وقد برك علي أرض المعركة والعربي الذي ك
ظھره علي وشك السقوط والنقش بالشك من القاعة العربیة بالقصر الشمالي 

                                     
(25)Strommenger, E., 5000 years of the art of Mesopotamia, p.452.                                                  
(26)Opitz, D., Op. Cit. p. 10, Taf. II; Frankfort, H., Art and Arch. P.179, pl. 204.                            
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أن ھذا المشھد ھو المكمل لمنظر الخیام المشتغلة  Opitzبالعاصمة نینوى ویعتقد 
  . )٢٧(والموجودة بالمتحف البریطاني والذي سبق االشارة إلیھ

  :نتائج البحث 
الھالل الخصیب وتتحكم فى طرق كانت القبائل العربیة تسیطر على أطراف 

التجارة بین البحر األحمر والخلیج العربى مما دعى الملوك اآلشوریون إلى حربھم 
وقد حدث ھذا مع ملوك اإلمبراطوریة اآلشوریة  ،وإخضاعھم وفرض الجزیة علیھم

ولكن ملوك اإلمبراطوریة ، "شلمانصر الثالث"وإبنھ " الثانى آشورناصربال "األولى 
فقد دخلوا فى " آشوربانیبال"وحتى " تیجالت الثالث" ة الثانیة بدء من الملكاآلشوری

حروب طاحنة مع ھذه القبائل العربیة التى تحالفت مع أعداء اآلشوریین من الممالك 
  .وإمتنعت عن تقدیم الجزیة لآلشوریین  اآلرامیة

فى نقوش العصر اآلشورى الحدیث ونصف الجسد العلوى عارى صور العرب 
وطرح شعر الرأس خلف الرأس وھناك شریط على الجبھة یربط خلف الرأس 
وأسلحتھم ھى القوس والسھام یسددونھا نحو الجنود اآلشوریین وھم على ظھور 

  .الجمال ذات السنام الواحد وموطنھا شبھ الجزیرة العربیة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                     
(27)Weidner, E., Op. cit. , p. 30, abb. 30; RLA, I,Taf.17.                                                                    
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The Arabs in Neo-Assyrian Reliefs 
Dr.Magdy Abdelsalam Mohamed 

Abstract  
The Arabs are one of the peoples represented in in war and 
tribute scenes of the neo- Assyrian reliefs. King Shalmaneser III 
and King Sargon received the booty from Arab tribes roaming 
between the red sea and the Persian Gulf. In the reign of King 
Assurbanipal Assyrian troops were depicted ruthlessly slaying 
Arab women.  
Since the Arabian queens played an important role in ruling the 
Arabian tribes,  
Among the best known Arabian queens are Samsi and Adiya. 
Samsi joined the anti-Assyrian coalition organized by Damascus 
and Samaria in the 8th c. B.C.  . 
In the background of war scenes showing Assyrians fighting 
Babylonians, dates palms are depicted, In the scenes of the 
Assyrian campaigns a hilly landscape is represented to the north 
and the east, a river at the bottom and rough ground, but in those 
scenes depicting battles between Assyrians and Arabs we see 
nothing, that means the fight took place in the desert. 
Key words: 
 Arabs, Shalmaneser III, Tiglath-pilaser III, Sargon II,  
Assurbanipal, Camels 
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