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سجالت من خالل  دارج -أنالعالقات السیاسیة بین مملكتي جوردا  و
  ).رابي فیما بین النھرینقبل قیام امبراطوریة حمو( ماري

  ھبھ ضاحى محمد.د

  :ملخصال

مسیطرة على جزء šamši-Adad I " األول ادد-شمشى"كانت آشور خالل عھد ملكھا 
شمال بالد النھرین وبعد وفاتھ بدأت ھذه الممالك فى االنفصال  فيكبیر من الممالك 

  "دارج-أن"و Jorda"جوردا"وریة ومن أھم ھذه الممالكواالستقالل عن الدولة األش
Andarigفكانت بینھم عالقات تتسم بالمد والجزر نتیجة القرب ، موضوع البحث

-شوبات"وطموح كل منھما فى السیطرة على بالد النھرین وخاصة مدینة الجغرافى 
 Zimri-Lim"لیم-زیمرى"Mariوفى نفس الوقت كان ملك مارى، šubat-Enlil"انلیل

یحاول السیطرة على ھذه الممالك سواء ادخالھا معھ فى تحالف  )م.ق١٧٦٢-١٧٧٥(
  .او محاولة السیطرة علیھا

لھ دور رئیسي فى  )م.ق ١٧٥٠-١٧٩٥(Hamurabi"حمورابى"وكان الملك البابلى 

فى البدایة اتسمت و، وتتدخل فى العالقات بین المملكتین، مسرح األحداث القائمة
بالمودة ودخولھما فى تحالف مع مارى ) ورداج و دارج-أن(ین العالقات بین المملكت

للسیطرة " ایالنى-سیماح"وردا جوملك " لیم-قارنى" "دارج-أن"خالل عھد ملك 
العالقة إلى عداء بسبب تآمر ملك ثم مالبث ان تحولت ھذه " انلیل- شوبات" منطقةعلى
 -Qarni "لیم-قارنى" "جدار-أن"وظلت العالقات العدائیة بین ملك ، وردا ضد مارىج

Lim  ایالنى-سیماخ"وبین خلیفة "Simah- Ilaniعشتار- بونو"المدعو"Bunu-Ishtar 
  .بین المملكتین خالل عھود ملوكھا حتى نھایة المملكتینواستمرت العالقات متوترة 

ھى األقوى دائماً من " جدار -نأ"ویالحظ من خالل العالقات بین المملكتین ان 
كان حیث ، على الرغم من تشابھ الظروف الجغرافیة للمملكتین "ورداج"مملكة 

جبل "الذین لم یتعدوا ممرات  "ورداج"طموحات ملوكھا أكبر من ملوك 
ولذلك كانت دائما العالقات بینھم متوترة والصراعات قائمة حیث ، Sinjar"سنجار

  .للسیطرة على بالد النھرین "بجوردا"المرور " دارج-أن"كان كل مرة البد لملوك 

  :الكلمات المفتاحیة

  ".عیالم" -"اشنونا" -"بابل" -"مارى" -"دارج-أن" -"جوردا" 

  

                                                           

  أسوانجامعة  –مدرس بقسم التاریخ كلیة اآلداب     hebadahy@yahoo.com  
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 -:تقدیم

 "رابي/حمو"تأتي أھمیة البحث لشرح بعضاً من أحوال المنطقة قبل قیام امبراطوریة 
 خبار مدینة ماريحیث یتضمن البحث أیضاً أ. التي امتدت من الخلیج وحتى حلب

"وأخبار مملكتي جوردا) قبل تدمیرھا("مري لیمیز"ملكھا و
١

  .جدار –وأن

                                                           

علیھا أن تاریخ األكراد جاء في كتاب كوزاد محمد أحمد أن مدینة جوردا ھي كوردا وبنى  )١(
 Ahmed, K, M., The Beginnings of Ancient Kurdistan.م.ق٢٥٠٠فیما بین النھرین یرقى إلى 

في (وقد نحى أیضاً . وبذلك تكون المنطقة آریھ، غیر سامیة بعیدة عن الحقائق التاریخیة واللغویة.
مؤلف  بك في أوائل القرن العشرینأن قبائل اللولو ھي كردیة آخذاً برأي محمد أمین زكي ). كتابھ

وضع باللغة الكردیة سنة ، خالصة تاریخ الكرد وكردستان من أقدم العصور حتى اآلن(كتاب 
  .والرد على ذلك ما یلي. ١٩٣٦نقلھ بالعربیة وعلق علیھ األستاذ محمد على عونى سنة ، ١٩٣١

كانت . م.ق ٣٣٣منطقة أن أسماء المدن والقرى واألماكن قبل دخول االسكندر المقدوني لل -١
 :تحمل ثالث مدالیل ال رابع لھا

من األسماء % ٨٥مدلول ذو معنى طبیعي، مناخي، طبوغرافي أو نحو ذلك وھذا یمثل بحدود   - أ

 .جرد –حمص، دمشق، صافیتا ، جیرود  ،حلب :القدیمة كأسماء

ورأس مثل حماة، تدمر، دامور، دمر، شمارین، %. ١٠أسماء ذات معنى عسكري وھي بحدود   -  ب
 .شمره

ھذه النسب . (ببیال، بابل، سرج الال، رام الال: مثل%. ٥أسماء ذات معناً دینیاً وھي بحدود   -  ت
 ).لیست تقدیریة

یجوز في بعض األحیان أن تأخذ المدن أو األماكن أسماء عشائر أو قبائل لكن لھا شرط أن  -٢
تركیا الیوم، وبیت تیما  وبیت عدیني مملكتان آرامیتان جنوب(یسبقھا كلمة بیت مثل بیت زماني 

: أي(بحمدون  ،)بیت الملكة: أي(أو حرف الباء ترخیم كلمة بیت مثل بملكة ). قریة بمحافظة دمشق
وفي حالتنا ھذه . أو كفر مثل كفر الزیات أو كفر العوامید). بیت العبد: أي(وبعبدا ) بیت حمدون

ي بلد األكراد أو بلد الكورد لكنھا ھنا یجب أن یكون االسم بیت كوردا أو بكوردا أو كفر كوردا لتعن
 .ھي جوردا ولیس كوردا

 .إن المقطع المسماري لصوت الجیم كان یمثل ثالث ألفاظ -٣
 :المقطع المسماري

  
  .أي كان یمثل حرف الجیم والكاف والقاف

عبد :ترجمة، المقدمة التمھیدیة للغة األكادیة:وقد ورد الرأى الثالث في كتاب ریتشارد كابلیس
أن القیمة الصوتیة لإلشارة المسماریة المدونة أعاله ھیفي . ٦٨ص ،  الرحمن دركزللي

  .ق+ ك + جیم : فھيa g / k / q:وفي األكادیة A G:السومریة
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  .النھرین الزمنیة التالیة فیما بینوال بد لنا قبل سرد ھذا البحث من تحدید الحقب 

                                                                                                                                                    

ولیس ، )حسب ادعائھم(لو كان االسم كوردا ففي ھذه الحالة یدل على أن االسم اسم آري  -٤
. الكبیر/ العظیم أو العم / العم . اً سامیاً ومعناهرابي یحمل اسم/  فكیف نجد أن ملكھا حمو . سامي

 .وھذا ال یتطابق مع المنطق التاریخي واللغوي واإلثني

بدایة بادیة الشام وھي جرداء . (LIMES) وھي شرق خط الـ (شمال دمشق بلدة تسمى جیرود  -٥

على الزراعة وأما غرب الخط فھناك بلدة تسمى یبرود فیھا نھر تعتمد . تعتمد الزراعة البعلیة
 .المرویة وھي منطقة جبلیة بارده

ومنطقة ، )مكان أوتوستراد المزة الیوم(وغرب دمشق منطقة تسمى الجرد كانت مكاناً لسباق الخیل 
أخرى تسمى الجرد شمال غرب دمشق جنوب القصر الجمھوري تستعمل لسباق الخیل أیضاً كونھا 

 .جرداء

حیث كانت وملوكھا یبحثون لالستیالء على مناطق ) اجورد(من سیاق المحاضرة یتبین لنا أنھا  -٦
 .  لیس فیھا ما یكفیھا من الزراعة). جرداء(أي أنھا . كیش/وأور. خصبة في شباط إنلیل 

وبدء الحروب الصفویة . ولیس قبل المیالد. م١٥٠٨دخول األكراد لما بین النھرین تم بعد عام  -٧
مع ). لیست شیعیة جعفریة(ي حرب شیعیة صفویة، أ. العثمانیة التي أخذت وجھاً مذھبیاً دینیاً 

 .العثمانیین السنة

كان على الھضبة اإلیرانیة حسب كتاب صورة األرض إلبن حوقل . م١٥٠٨تواجد األكراد قبل  -٨
أما قبائل اللولو أنھا كردیة اریة فیقول أدزارد ، وال وجود لھم  فیما بین النھرین والشام. النصیبي

  :ابھفي كت
  :لولومو/ لو لو/ لولوبو 

  :بالمقاطع). األلف الثالث قبل المیالد(كتب االسم في نصوص الدولة األكادیة [
Lu – lu – bum   – KI /  lu – lu – bu – ki /  lu – bu – un – me.  

 : وكتبت في نصوص العصر البابلي القدیم بالمقاطع
  Lu – ul – li – I     /     lu – lu bu – ki   

زور إلى الشرق من السلیمانیة الحالیة، وكل ما یعرف عنھم / م في سھل شھركان مركز تجمعھ
ومن مناطق وجودھم زھاب في غربي . من ملوكھم المعروفین ساتوني. أنھم من األقوام الجبلیة

والمنحوتة منقوشة ). االسم أكادي(إیران حیث وجدت منحوتة جبلیة ألحد ملوكھم واسمھ آنوبانیتي 
، وال تمت للكردیة أو الكردیات )السامیات(اللغة األكادیة من اللھجات العربیات بالخط المسماري، و

  .بصلة، واللولو قبائل أكادیة ال تمت لألكراد بصلة
    :المرجع

 لولوبو -١
1- .Edzard, D, O., at la., Repertoire Geographique des texts cuneiform,p.111 
2- Brigitte Groneberg, Repertoie Deographiqe des texts cuneiforme,p.154. 

حول  - ١١ص) ٥٠(راجع الحاشیة . ٣٦٩ص ، طھ باقر، مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة -٣
  .األكراد
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 .مرت بثالث مراحل: ٢مملكة آشور
مملكة صغیرة كمدینة وأحیاناً مدینة وما حولھا ولم تمثل ) م.ق١٣٠٨ – ٢٠٠٠(-١

  .امبراطوریة 
  .شكلت شبھ امبراطوریة) م.ق٩١٣-١٣٠٨(-٢
   .شكلت امبراطوریة حقیقیة شملت بالد الشام ومصر أیضاً ) م.ق٦٢٦-٩١٣(-٣

-١٧٩٣ .رابي/اطوریة البابلیة بقیادة حمووأما خالل الفترة األولى فقد تشكلت اإلمبر

  .)م.ق. (١٥٩٥

آلشوریین خالل من ضمن الممالك التى كانت خاضعة لنفوذ ا"جوردا"كانت مملكة و
الكثیر وبعد وفاتھ حاول  "دارج-نأ"لك ممكلة وكذ ٣"األول ادد-ىشمش"عھد ملكھم 

ستقالل بممالكھم االو اآلشوریینمن حكام  الممالك التابعة لنفوذه التحرر من سیطرة 

" اشالكا"و). جوب القامشلي الیوم( Tell Leilan)تل لیالن("انلیل-شوبات"مثل 

Ašlakkâ اشناكوم"و " Ašnakkum وایالنصوراIlân-surâ جارد-نأ"و "ورداج" و "
" مارى"ملك "قام ، تقالل بممالكھمفیھ من االسوفى الوقت الذى تمكنوا ، وغیرھم
أو  لھالسیطرة على ھذه الممالك وجعلھا والیات تابعة  بمحاولة" لیم–زیمرى "المدعو

قد  ھذه الفترة خاللو، واعتبر نفسھ ملك األرض العلویة، دخلھا معھ فى تحالفإ
خارجیة  من قبل قوىعدم استقرار سیاسى نتیجة المحاوالت العدیدة شھدت المنطقة

مري یز" للسیطرة على المنطقة، ولكن تمكن Elam"عیالم"و  Ešnunna"اشنونا"مثل
لعسكریة من االحتفاظ بنفوذ من خالل دبلوماسیتھ المتواصلة وجھوده ا" لیم

الملك  مسرح األحداث القائمة بین الممالك السابقة إلى أن أتىوالسیطرة على كبیر
 ."زیمرى لیم"وملكھا  "مارى"لیوحدھا ویدمر  "حمورابى"البابلى

" جوردا"ویھدف ھذا البحث إلى إلقاء الضوء على العالقات السیاسیة بین مملكتى 
من المملكتین من تحقیق  من خالل ارشیف مارى حیث تمكن كل" دارج-أن"و

منھما كان لھ دوًركبیًر  وكل "األول اددىشمش"شورى الملك اآلاستقالل ذاتى بعد وفاة 
فى مسرح األحداث القائمة فى ذلك الوقت سواء كان ذلك من خالل  ورئیسىَ 

  . التحالفات أو الصراعات

  

                                                           

حضارة ، محمد بھجت قبیسى: انظر(آرامیین-اآلشوریین ھم عرب عموریین ثم عموریین -٢
  )٣٥ص، واحدة

وكلھا أصوات حلقیة (غ + ع + ح + ھـ + أ : فنقرأ) أ(ھناك خمسة قراءات للمقطع الصوتي  -٣
ص  ،المقدمة التمھیدیة للغة األكادیة:ریتشارد كابلس). شمشي حدد: لذا من قراءات شمشي ادد

 .قاف+ كاف + جیم : وكمبدأ لغوي فھذا یتطابق مع المقطع المسماري الذي ُیلفظ. ١٢٢
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  -:"دارج- أن"و "جوردا"مملكتى الموقع الجغرافى ل - ١

وظھر العدید من  الدولة اآلشوریة تفككت" األول ادد- شمشى"اآلشورىالملك  بعد وفاة
المناطق المتاخمة لھا، ومن الحكام المستقلین في المدن الكبرى في سھول الخابور و

وجد العدید من الوثائق " مري لیمیز"رشیف سجالت ماري المعاصرة لعھد أخالل 
٤ تلقى الضوء على تاریخ شمال الجزیرةالتى 

Jezira
ممالك مكونة من حیث ظھرت ،٥

ة الجدیدة فى المنطقة ذه الحركة إلى خلق نوع من السیادوقد أدت ھ، إمارات صغیرة
 ،"اشناكوم"، "اشالكا" ھاأبرز ، منإلى مراكز رئیسیة الممالكفقد تحولت ھذه  ٦
كما كان سفوح جبل سنجار میدان للعدید من ،  ٧"إنلیل-شوبات"و  "راوص-ایالن"

وفى الجنوب نمیز بین اثنین من " ورداج"ن المحصنة ففى الوسط تقع مدینة المد
والمدینة األخرى "دارج-أن"األولى مدینة ، ة واألخرى شرقیةالممالك واحدة مركزی

Allahad" الالخاد"
وفى شرق الجبل تقع ، Tell Hadhail◌ً  حالیا والتى تطابق ٨

خریطة (.٩والتى كانت على اتصال مباشر مع سلطات منطقة دجلة  Karana "كارانا"

١( 

، ١٠النھرین مدینة ملكیة خالل العصر البرونزى الوسیط فى شمال بالد ":جوردا"-أ
بالد "والتى تطابق حالیاً على األرجح مدینة ، ١١وتقع جنوب جبال سنجار

حیث توضح بقایا أثریة تنتمى للعصر الرومانى العالقة الوثیقة  BaladSingar"سنجار
رئیسى فى إلشارة إلى اإللھ الوذلك من خالل اوسلسلة جبال سنجار  جوردابین 

جوردا  كانتكما  ١٢اسم الجبلالذى یحمل نفس Saggar المدینة وھو اإللھ سجار

Numha"نومخا"الرئیسى لقبیلةالمركز
" یموتیبال"فى اشتباكات مع  والتى كانت دائماً ١٣

  ١٤".زیمرى لیم"ماري  ملكطوال عھد " یموتیبال"

مدینة ملكیة فى العصر البرونزى الوسیط فى شمال بالد النھرین :"دارج-أن" -ب
كیلومتر إلى الجنوب من بالد وتقع بین نھر الخابور ونھر دجلة على بعد خمسة عشر 

                                                           

الشرقى نھر دجلة وفى وعلى الجانب ، رض یحدھا من الغرب والجنوب نھر الفراتأ: الجزیرة-٤
 ).Beitzel, B, J., «Isme-Dagans military», p.29:رانظ(    .الشمال جبال طوروس

5-Eidem, J.,«The tell Leilan archives», p. 111. 
6 -Joannes, F.,  «L'organisation de l'espace en Irak», p.9. 
7-Eidem, J.,«The tell Leilan archives», p.111. 
8-Joannes, F.,.,  «L'organisation de l'espace en Irak», p.4. 
9-Ibid, p.7. 
10-Bryce, T. (others)., The Routledge Handbook of the Peoples and Places, p.398. 
11-Sasson, J,«It is for this reason that i have not come down», p.120. 
12-Joannes, F., « L'organisation de l'espace en Irak», p.4. 
13 - Sasson, J,«It is for this reason that i have not come down», p.120. 
14- Miglio, A, E., Solidarity and political, p.86. 



ا طر اآ  ت١٨  درا    

٣٤٧ 
 

)Huwaishاو حویش "(تل خوشى"الیوم منطقة  "دارج-أن"تطابق و، سنجار
وتنتمى ١٥

یموتیبال قبیلة "بینما ارتبطت ، "دارج-أن"لمملكة Yamutbal "قبیلة یموتیبال العلیا"

١٦شابیر-ماشكان"بمنطقة " ایموتیبال/السفلى
Mashkan-Shapir "١٧.  

  :]ملك أن ـ دارج [  لیم وقارنى] ملك جوردا [  ایالنى-سیماخالعالقات بین  - ٢

 وكان السبب الرئیسى، "دارج-أن"و "ورداج"وجدت دائماً صراعات بین مملكتى
والتى  ثنین والذى الیتعدى العشرین كیلومتراً یتمثل فى القرب الجغرافى بین اال

قد  "جوردا"ملك  أن: وثانیاً ، جعلتھما فى موضع قلق إلى أى شئ یحدث فى الجوار
كان طموحھ توسیع نطاق " دارج-أن"بینما ملك ، بلغ ممرات من خالل جبال سنجار

-شوبات"سلطتھ خارج نطاق الجبل فى سھل الجزیرة العلیا وخاصة فى منطقة 
وأنھ من المؤكد أنھا لم تكن  "ورداج"وفى كل مرة كان علیھ أن یجتاز مملكة ، "انلیل

باإلضافة إلى ،١٨"شوبات انلیل"و " دارج-أن"كل من ین ترغب أن تجد نفسھا عالقة ب
التى  جوردااالنتماءات القبلیة المختلفة حیث  العداء بین المملكتین كان یغذیھ أن

 باستثناء عدد قلیل من ١٩موتیبالالتى یسكنھا قبائل ی "دارج-أن"خا ویسكنھا نوم
یعملون معاً " جوردا"و " دارج-أن"من ملوك  المناسبات النادرة التى نرى كل

  .٢٠وكانوا دائماً یسعون لتعزیز التحالفات األكثر اھمیة فى المنطقة، كحلفاء

وعندما ، "ادد-شمشى"شورى لة خاضعة للملك اآلكدو "دارج-أن"وفى البدایة ظھرت 
المؤیدة  "دارج-أن"قامت ثورة فى مدینة ، شوریة القدیمةتجزأت االمبراطوریة اآل

فى " جوردا"ول ملك على عرشبینما أ، ٢١"لیم-قارنى"شوریین من قبل الحاكم لآل
 "زیمرى لیم"الذى ساعده " ایالنى-سیماخ"ھو " ادد-ىشمش"بعد وفاة  ذلك الوقت

-شوبات"والذى كان حریص على كسب السیطرة على ، للصعود على العرش
  .٢٢"انلیل

                                                           
15-Bryce, T. (others)., The Routledge Handbook of the Peoples and Places, p.45&Joannes, 
F., «L'organisation de l'espace en Irak», p.4. 

 Tell" تل ابو الضوارى" مدینة قدیمة فى بالد الرافدین تعرف حالیاً ب": شابیر-ماشكان-١٦
AbuDuwari ،وتقع شرق بابل ، وھي  العاصمة الثانیة لمملكة الرسا وتقع فى الجزء الشمالى منھا

وكانت تلعب دوراً رئیسیاً  في التجارة بین ، وجنوب اشنونا وھى أقرب إلى األحداث من الرسا

 ,.Stone, E.C:انظر.(الطریق التجاري الرئیسى شرقاً على طول نھر دیالى وبین مملكة الرسا

«Mashkan-Shapir» P. 431.  )              
17- Miglio, A, E., Solidarity and political, pp.81f. 
18- Joannes, F., «L'organisation de l'espace en Irak», p.7f. 
19-Heimpel, W., Lettersto the king of Mari, p.48. 
20- Joannes, F.,  «L'organisation de l'espace en Irak», p.14. 
21- Bryce, T,(others)., The Routledge Handbook of the Peoples and Places, p.45. 
22-Heimple, W., Lettersto the king of Mari, p.48. 
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 "ایالنى-سیماخ" جورداوملك " لیم-قارنى" دارج-أنملك  من وفى البدایة ظھر كل
انلیل ویظھر ذلك من -یعمالن معاً كحلیفان لزیمرى لیم قبل حملتھ على مدینة شوبات

والتى تنص على " Sumu-Haduھادو-سومو" خالل رسالة خاصة بمسئول مارى 

  :اآلتى

بصدق مع سیدى عندما یبدأ سیدى  ى لیم و سیماخ ایالنى لم یتعامالن إذا قارناآل" 
حتى  اثم سمح سیدى بإرسال لوحات لھم، وأخذ ممتلكات تلك المدینة، بإعداد حملتھ
عن ھذا بعد  ولكن إذا ماسمعا، فى ھذه المسألةاالنضمام لسیدى  ایتسنى لھم

  .٢٣"ھم لم یتبعوا سیدى مع قواتھم، وقوعھا

عندما علم ، "مارى"و ملك  "جوردا"بین ملك  بعد ذلك ولكن العالقات توترت
" ناتكى-توروك"و  "صورا-ایالن"ملك  Haya-Sumu" سومو-ھایا"أن " زیمرى لیم"
" Turuk-Natki ٢٤ابوم"ارض ملك

Apum  لیم-زیمرى"انھم توصلوا إلى إتفاق لدعم "

" سامایا"وفى نفس الوقت كشفت رسالة رسمیة من قبل ، "انلیل- شوبات"لفتح 
Samiya تآمر " ایالنى-سیماخ"انلیل إلى بالط مارى أن -موظف سابق فى شوبات

  :وحلفائھ والتى تنص على اآلتى" لیم-زیمرى"ضد 

  - ناتكى والعودة إلى أرض ابوم إلى جانب شوبات-تى لقتل توروكأنا سوف آ"

  .٢٥"انلیل

إلى صراع نتیجة توتر العالقات بین  "جوردا"و "دارج-أن"وھكذا تحول التحالف بین 
مع ملك  "لیم-قارنى"وتعاون ، "مارى"مع  "دارج-أن"لتحالف  "جوردا"و "مارى"
والھجوم على مدینة " شوبات انلیل"فى االستیالء على  "مارى"
٢٦"ایكاالتوم"

Ekallatum  معاونة التمرد " ایشمى داجان"شورى عندما حاول الملك اآل
تنظیم " زیمرى لیم"على " حمورابى"ك بابل الوقت اقترح ملوفى نفس ، "جوردا"فى 

وقد وعده بالمساعدة ونصحھ بأن یقوم بطلب قوات  Idrazama "ادرازاما"مسیرة إلى 

  .وبذلك تدخل مرة أخرى فى تحالف معھ, ٢٧"جوردا"من 

                                                           
23- Miglio, A, E., Solidarity and political, pp.90f. 

  :انظر.(یللان-د ادلة على ان عاصمتھا شوباتجوتو، ارض حول شوبات انلیل: ابوم -٢٤
 Heimpel, w., op.cit,p.606.,Weiss, H& Akkermans, P, (others)., «1985 Excavations at Tell 

Leilan», p.575. 
25- Heimpel, w., Lettersto the king of Mari, p.91. 

  :انظر.(مدینة ملكیة شمال اشور على الضفة الغربیة لنھر دجلة: ایكاالتوم-٢٦
to the king of Mari, P.609       Heimpel, w., Letters  

27-Dossin, G., «Les Archives épistolaires du Palais de Mari», S.95. 
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ملك   "لیم-قارنى"و ] ملك جوردا [ Bunu-Ishtar  " عشتار-بونو"العالقات بین-٣
  _       :]دارج أن ـ [

الذى تولى  "جوردا"ملك " بونو عشتار"والملك  "قارنى لیم"اعات بین وجدت صر
قوات من قبائل النومخا بقیادة  "عشتار- بونو"رسل وقد أ، ٢٨"ایالنى-سیماخ"بعد 

٢٩اإلى كاسب Sillilum"سیلیلوم"
Kasap) طریق اللقطع ) جوردامدینة تنتمى إلى ملك

التى قاومت ٣٠"شوبات انلیل"مدینةالمتجھة إلى "زیمرى لیم"و "قارنى لیم"على جنود 
لمدة " یااسام"ویدعى " ادد -شمشى"رة خادم ذات رتبة علیا ل متحت إ "مارى"ملك 

 "عشتار-بونو"وربما عادت العالقات السلمیة مرة أخرى بین  ٣١أربعة شھور

  "اسو-الى"وsin-tiri  "تیرى- سین"أن  جورداعندما علم ملك وذلك  "زیمرى لیم"و

Ili-asu  وفى ، تسلیم مدینتھم" قارنى لیم"على اقترحا  قد "ایكاالتوم"مسؤلى مدینة
اتفق ، "ایكاالتوم"إلى مدینة  على الرحیل" دارج-أن"الوقت الذى اوشكت قوات 

یدیھم على ثروات على إرسال قواتھم لوضع أ "عشتار-بونو"و "لیم-زیمرى"
" عشتار-بونو"وقد أرسل ، "ایكاالتوم"السلطة فىویوضح ذلك عجز ، "ایكاالتوم"

  :ىینص على اآلت" لیم-زیمرى"إلى  تقریراً  جورداملك 

اسو كتبا فى ھذه البنود -تیرى و الى-سین، عشتار عبدك-جیداً بونو: اقول لسیدى"
یتم جمع قوات ، حالیاً " نحن اتینا لتسلیم مدینة ایكاالتوم"لیم -ایكاالتوم إلى قارنى

لیم -وأنا خائف أن یستولى قارنى، إذا كانت المدینة مفتوحة، معاً للرحیل لیم-رنىاق
وترسل القوات سیدى إلى ، یجب أن تأتى بسرعة سیدى، على ممتلكات ھذه المدینة

  .٣٢"حتى یتسنى لنا القیام بذلك، ایكاالتوم فمن الضرورى أن ترسل

وحتى  "زیمرى لیم"على عالقات جیدة مع  "قارنى لیم"وطوال ھذه الفترة كان 
 ٣٣مع ملك اشنونا "قارنى لیم "ولكن تغیرت العالقات بینھم عندما تحالف، حلفائھ

والذى ، خالل العام الثالث من حكم زیمرى لیم Ibal-pi-el II "ایل الثانى-بي-ایبال"
وبالفعل سار ، فى شمال بالد النھرین" لیم- زیمرى"كان یمثل تھدید رئیسى لسلطة 

- ونوب"وعلى الرغم جھود " ایكاالتوم"بعد مھاجمة " انلیل-شوبات" االثنین فى اتجاه
یدیھم وفى نفس الوقت عقد عشتار فى الدفاع عن المدینة إال أن سقطت المدینة فى أ

                                                           
28-Joannes, F., «L'organisation de l'espace en Irak», pp.7f. 

  Heimpel, WLettersto the king of Mari, P.615):رانظ( مدینة تقع شمال جبل سنجار: كاسبا -٢٩
30- Birot, M., «Simah Ilane», p.138. 
31-Ristvet, L., Settlement, Economy, and Society in the Tell Leilan, P. 118. 
32- kupper, J,R., Lettres royales du temps de Zimri-Lim, P.241. 
33-Anbar, M., «Les relations entre Zimri-Lim, roi de Mari», P.49. 
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٣٤"البدو الیمینیون"تحالف مع " قارنى لیم"
Yaminites

-ثم سقطت مدینة شوبات، ٣٥
وحكمت المدینة تحت إمرة ، "دارج- أن"ملكة انلیل بعد ذلك بید تحالف اشنونا وم

وتوجھ الحلیفان بعد  .٣٦"دارج-أن"وذلك تحت وصایة مملكة " ناتكى-توروك"
وكان یھدف إلى " جوردا"بمحاصرة  "شوبات انلیل"و "ایكاالتوم"استیالئھم على 

-Adal" شینى-ادال"فان رسل إلى یوارسل الحل" زیمرى لیم"االستیالء على أراضى 

shenni  بوروندوم"ملك "Burundum ایال- یاوى"عتقالھم من قبل إال أن الرسل تم ا" 
Yawi-ilaوھناك رسالةتصف حصار .٣٧مارى قبل الوصول إلى وجھتھا النھائیةمیرأ

ار قد ن الحصإال أ" لیم- قارنى"دارج- أنوملك " اشنونا"من قبل ملك " جوردا"مدینة 
٣٨"خانا"رض انكسر بمجرد وصول قوات من أ

Hanaشوبات "نونا إلى فذھب ملك اش
إلى " لیم-قارنى"بینما سار ، نتھمدة اسبوعین قبل ان یسیر إلى مدیمكث بھا " انلیل

إلى زیمرى لیم " صورا-ایالن"رسلت ھذه الرسالة من قبل حاكم وقد أ، ٣٩رض ابومأ
  :یخبره باآلتى

لحق الھزیمة وھو أ جورداخرجت من  "ابو-ساجار"دة جندى تحت قیا ٢٠٠"
 ١٢وإلى جانب ذلك أسر ، قد طاردھم فى معسكرھم، جندى من اشنونا ٥٠٠ب

ل األیام الثالثة منذ وخال......Zikri-Adduو  Bazilumكرھائن لتبادلھا أمام ، فارساً 

ودمروا  جورداخرجت قوات ، دارج-أنشنونیین معسكرھم للذھاب إلى مغادرة األ
عشتار -ولكن بونو، عشتار-لھة للقسم لبونواآللذلك فقد أرسلت اشنونا ، سكرھممع

  ٤٠ابقى األلھة داخل المدینة

                                                           

ربما اتخذ ھؤالء ھذه التسمیة للداللة على أصلھم السامى الغربى قبل وفودھم من : الیمینیون -٣٤
، بعدائھم لمملكة مارىوقد اشتھروا ، من الفرات) الغربیة(الصحراء السوریة فى الجھة الیمنى 

وكثر وجودھم فى ، وانتشروا فى مساحات واسعة على طول نھر الفرات فیما بین مارى وترقا
، سجالت مارى: محمد عبد اللطیف محمد على : انظر.(الخابور األعلى وفى األرض العلویة

 .)٣٠ص
35 - Pulhan, G., On the Eve of the Dark Age, P.200. 
36- Ristvet, L., Settlement, Economy, and Society in the Tell Leilan, p.118. 
37- Pulhan, G., On the Eve of the Dark Age, P.201. 

أرض خانا كما وردت فى نصوص مارى ھى المنطقة التى سكنھا الخانیون والتى : خانا -٣٨
وفقاً لما ورد فى ھذا المرجع قسماً حضاریاً   kupperوتضم كما یرى ، تختلط مع منطقة مارى

وقسماً شبھ بدوى اعترف ، یشتمل على مدینتین رئیسیتین فى مملكة مارى وھما مارى وتوتول
فقام " لیم- زیمرى"وقد تمرد ھؤالء الخانیون على ، ویكمل كل من القسم اآلخر، بسیادة ملك مارى

ص ، سجالت مارى، د عبد اللطیف محمد علىمحم: انظر.(بقمع تمردھم وتدمیر مدنھم ومنشآتھم
٢٨-٢٧.(.  

39- Pitard, W,T.,  «Is the Area of Apum-Damascus», p. 76.  قطعاً ھي لیست آبوم دمشق
.إنما ھي آبوم أخرى في الجزیرة ما بین النھرین. كم ٨٠٠فالمسافة بین أن  ـ دارج ودمشق ھي   

40- Birot, M., «Correspondance des gouverneurs de Qattunan», P.60. 
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جندى لرفع الحصار عن  ٢٠٠" خانا"ملك  Ha-li-ha-du-un"خالیخادون"وقد ارسل 
  :تنص على اآلتى"ویتضح ذلك من خالل رسالة كتبھا إلى زیمرى لیمجوردا

انا أرسلت ، جوردامحاصرة مدینة عند " سیدى"كتبت على النحو التالى ، سابقاً "
 یرحل ان: ".....انا كلفتھ بما یلىو: Tatiqabnuتاتیقابنو  خانى تحت قیادة ٢٠٠

قد رحلت  جورداإلى " تاتیقابنو"وعندما وصل " جوردارجل اشنونا یرحل من 
 .٤١قوات اشنونا

كانت قادرة على  عقد سالم مع اشنونا بعد الحصار حیث" جوردا"وقد رفضت 
قد  جوردان إال أ بكل الوسائلتھم ومطارد "دارج-أن" مقاومة قوات اشنونا و

جندى  ٢٠٠حیث ارسل فقط " زیمرى لیم"انتصرت على الحلفاء قبل وصول قوات 
زیمرى "إلى " صورا-ایالن"رسلت من قبل حاكم ویتضح من رسالة أ، ٤٢من الخانیین

  "  -:وتنص على اآلتى دارج-أنإلى  جوردایتضح من خاللھا توجھ ملك " لیم

- أنإلى الف جندى  ٣٠مع zurraجنود زورا وذھب ، عشتار من مخیمھ-غادر بونو

إذ وصلت " قائلین، انھم ینتظرون فقط سیدى، عمال الحربیةللبدء فى األ، دارج
  .٤٣سیتم المشاركة فى األعمال الحربیة، ٣٠٠٠إلى  ٢٠٠٠رجال سیدنا من 

شعرت اشنونا بحریة تامة فى المنطقة لتسیر " جوردا"وبعد فشل الحلیفان فى حصار 
من خالل رسالة یتضح ذلك و،٤٤"لیم-قارنى"وكذلك " انلیل-شوبات"قدماً فى اتجاه 

  -:خانا إلى زیمرى لیم تنص على اآلتىملك 

ملك ، یوم ١٣انلیل منذ -فى شوبات وامكث، جوردامنذ مغادرتھا ل رجال اشنونا"
تحدثنا فى ھذه البنود أن ملك اشنونا " انلیل-اشنونا وقارنى لیم مازالوا فى شوبات

  .٤٥"ثم استمر إلىبالده، والعبید والنساء، انلیل-اختتم مكوثھ فى شوبات

والذى " قارنى لیم"المعین من قبل " ابوم"حاكم ارض  Zuzu" زوزو"بعد وفاة و
بإرسال رجالھ إلغالق " بونو عشتار" جورداقام ملك " ناتكى-توروك"بیھ حكم بعد أ

و " جوردا" ویستدل من ذلك أن كًل من مملكتى، ادرة حمیرهومص" زوزو"منزل 
" خانتى رابى"وقد شكل ، ٤٦"ابوم"رض یتنافسا للسیطرة على أ كانا" دارج-أن"

Hanti- Rabi ومارى ضد اشنونا  جورداملك " عشتار-بونو"تحالف مع " كارانا"لك م
-شوبات"من " اشنونا"و" لیم-قارنى"لطرد كل من " دارج-أن"ملك  "لیم-قارنى"و

                                                           
41- Jean, C,F., «Excerpta de la correspondance de Mari», p.128. 
42-Ahmed, K, M., The beginnings of ancient Kurdistan, P.450. 
43- Birot, M., «Correspondance des gouverneurs de Qattunan»,P.66. 
44-Ahmed, K, M, The beginnings of ancient Kurdistan, p.450. 
45-Jean, C.-F., «Excerpta de la correspondance de Mari», p.129. 
46- Pulhan, G., On the Eve of the Dark Age, P.202. 
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من الغنائم إلى " زیمرى لیم"عن نقل حصة  مسئوال" رابى- خانتى"وكان " انلیل
  .٤٧مارى

إلى عالقات سلمیة " وقارنى لیم" زیمرى لیم"تحولت العالقات العدائیة بین لكن و
-Haya" ابوم-ھایا"بوضع زوزو "بعد وفاة " قارنى لیم"و" زیمرى لیم" حیث اتفقا

Apum  وفى ، ٤٨"لیم-زیمرى"فى السنة الرابعة لحكم  معاً " انلیل-شوبات"على عرش
رض الشمال الغربى لقھر أ تجاهك السنة تحركت اشنونا مرة ثانیة تل
٤٩"شوبارتوم"

šubartum لیم-قارنى"ھذه المرة فقدت حلیف قوى وھو  لكن فىو "
تشكیل تحالف كبیر ضد اشنونا یضم  وتمكنت مارى من، الذى تحول والئھ إلى مارى

  حاكمzaziya " زازییا "وحتى ،الالخاد،ادمارزا-كارانا-أندارج- جوردا(
٥٠التوروكیین

Turukeans لم  ھذا التحالف أن زیمرى لیم  ن سببویبدو أ.) وغیرھم
وقد أوكل المھمة الصعبة إلقامة ھذا التحالف ، "دارج-أن"ن یأتى ویحمى أ یتمكن 

٥١"ترقا"حاكم " سامیتار"إلى 
Terqa  عشتار و - زازییا و بونو(الذي صالح بین الملوك

- زیمرى"فى السنة الثالثة لحكم " لیم-رنىاق"مع  Sharraya ارابى و شارای-خانتى
فى السنة الرابعة لحكمھ " زیمرى لیم" وقد انتھى العداء بینھم بمجرد عقد، ٥٢"لیم

  .٥٣ایل واعترف بسلطانھا-بى-ایبال"معاھدة سالم مع ملك اشنونا 

  

 

                                                           
47- Charpin, D. & Durand, J,M., «Le nom antique de  Tell Rimah», P.130. 
48- Anbar, M., Les Tribus Amurrites de Mari, P.62. 

 Heimpel, W., Letters to :انظر.(منطقة تقع شرق منطقة إدمارازا حتى نھر دجلة:شوبارتوم-٤٩
the king of Mari,P.624.)                                                                                            

 ما شكل في ظھروا ولكن قبلیة، جماعات شكل في یظھروا لم ) نسبة لمدینة ترقا( :التوروكیین-٥٠
بدو  األول المقام ولم یكن التوروكیین فى، الصغیرة وادي دوالل من مكونة اتالكونفدرالییشبھ 

 العدید ھؤالء األقوام في إلى وقدأشیر اللولوبین، جماعات قبل من ھذاالدورعلیھم رحل،وربماانعكس
التوركیین لیس لھ عالقة واسم ، متسلقي الجبال" بمصطلح مدینة شیمشارا فیسھل رانیا أمثلة من

باألتراك كما یتراءى للبعض، فاألتراك السالجقة دخلوا المنطقة في القرن العاشر تحت لواء الدولة 
العباسیة، وھم أقدم من أكراد فارس الذین دخلو المنطقة في القرن العاشر المیالدي تحت لواء الدولة 

: انظر. (م١٦٢٣– ١٥٠٨: رس الذین دخلوا المنطقة العربیة ما بینالعباسیة وھم أقدم من أكراد فا
. الصفحة األخیرة من غالف الكتاب. + ١٦-١١: ص ص. األكراد والنبي،،محمد بھجت قبیسي

 .Eidem, J., «News from the Eastern front»P. 106)  وكذلك.أیضاً ) ٤١(راجع الحاشیة 
الشمال من مارى  كیلومتر إلى ٦٠األوسط على بعد  مدینة ترقا على وادى الفرات تقع: ترقا -٥١

  .خانا لتشكل مدینة معماريوقد توحدت ھذه المدینة 
 http://www.historyfiles.co.uk/KingListsMiddEast/MesopotamiaTerqa.htm )انظر        .(

52- Ahmed, K, M, The beginnings of ancient Kurdistan, p.450f. 
53-Anbar, M., Les Tribus Amurrites de Mari, p.60. 
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    -:قارنى لیمو Hmmurabi حمورابى  العالقات بین - ٤

" قارنى لیم" دارج-أنوملك " حمورابى" جوردالخالفات بین ملك اوجد الكثیر من 

بدایة من العام السادس لحكم وذلك من خالل بعض الرسائل  والتى تتضح
 .٥٤ة السنة العاشرة لحكمھإلى بدای" لیم-زیمرى"

٥٥"سجاراتوم"و حاكم ادد-وقد أرسل ذلك الخطاب من یاقیم
Saggaratum  إلى

  :وینص على اآلتى، لیم-زیمرى

-أنقارنى لیم أخذ بعض الحبوب من شوبات انلیل لتوصیلھا إلى : ھم أخبرونى"
ولكن قام ، ھو كان سیذھب لعبور الجبال. zunnanumووصل إلى زونانوم  دارج

، بسد الطریق علیھ لمحاربتھ Hadnu-rapiرابى -و خادنو جورداحمورابى ملك 
  .٥٦"ونصنع السالم zurraنعود من زورا " قائالً 

لیم -زیمرى"إلى " سجاراتوم"ویتضح من خالل ھذا الخطاب المرسل من حاكم 
 آخر وینص خطاب" انلیل-شوبات"خرى على الھجوم مرة أ" لیم-قارنى"بمحاولة "

  -:على اآلتى

نھم تقاریر إلى سجاراتوم وقد طلب م )ملك جوردا( قد وصل سفارات حمورابى"
  .٥٧"لیم وتحقیق نصر-رنىاعن انتفاضة قنباء وكانوا یتحدثون بشأن أ

"  قارنى لیم"وبعد ھذه األحداث حاول زیمرى لیم التدخل إلقامة صداقة بین 
وتمت معاھدة سیاسیة بینھم حیث أن كًل منھما نطق القسم ، جورداملك " حمورابى"و

ملك  Yarkab-Adad"اداد-یاركاب"ویظھر ذلك من خالل رسالة من ، ٥٨لھتھباسم آ
  _:وتنص الرسالة على اآلتى" زیمرى لیم"دولة مجھولة إلى 

  وقد أعدت ، اآللھةلیم وحمورابى ینطقان بیمین  قارني:بھذه العبارات ليلقد كتبت " 

ذلك ھو ماكتبتھ ". لموضوعإلیھما الود ثم أرسلت لك  باألخبار الكاملة عن ھذا ا
  .٥٩"الصلة الوحیدة بین الرجلینألنك ، ن أعید الود بین ھذین الرجلینواآل، لى

وفى ھذه الحالة  ،نھ یسعى لفرض تسویةأ" زیمرى لیم"غة رسالة ویتضح من صیا
من ن أن یكون ھناك بالفعل شك أن كلً ویمك، مارس حقوقھ كمھیمنیجب أن یكون قد 

                                                           
54-Arkhipov, Etc., «A Retrospective Review of the Letters», P.14. 

 ,Heimpel, W., Letters to the king of Mari):انظر( منطقة على نھر الخابور :سجاراتوم -٥٥
p.621 

56- Birot, M., Lettres de Yaqqim-Addu, P.182. 
57-Ibid, P.184. 
58-Munn-Rankin. J. M., «Diplomacy in Western Asia», p.85. 
59-Dossin, G., Les Archives épistolaires, P.121., Munn-Rankin. J. M., «Diplomacy in 
Western Asia», s.95. 

 .٦٥-٦٤ص ص،سجالت مارى، محمد عبد اللطیف محمد على
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زیمرى "ومع ذلك قد احتفظ ، "انایشمى داج"الرجلین تقبل قیادتھ فى الحرب ضد 
" زیمرى لیم"ولة ونتیجة لذلك محا، "المعركة"بیر من العمل باستقالل ك" لیم

  .٦٠برام معاھدة سالمعلى إ لیم-جبارقارنىإ

  :Atamrumاتامروم  مع حمورابى عالقات- ٥

حیث كانت ، مع ملك مارىRazama ٦١"رازاما"حاكم "شارایا"و " لیم-قارنى"تحالف 
" ایكاالتوم"اراضیھم المحمیة فى السھول الشمالیة معرضة للتعدي علیھا من قبل 

تكون  نأقلعة فى وسط السھل ویمكن " انلیل-شوبات"وكانت ، "وعیالم" اشنونا"و
فقد بعث ، قد قتل بعد ھذا التحالف" لیم-قارنى"ولكن ، ٦٢قاعدة لمن یحصل علیھا

میر مارى إلى سیده الذي كان فى رحلة إلى البحر أ Yamhed-Lim" لیم-یامخد"
أن  Charpinویقترح ، یخبره عن عثوره على بقایا جثة مقطوعة الرأس، المتوسط

بعد قتل  "دارج-أن"على " اتامروم"واستولى ، ٦٣"لیم-قارنى"ھذه الجثة و الرأس بقایا 
فى  اضطرابات العیالمیینثناء أ "زیمرى لیم"العام التاسع من حكم  خالل "لیم- قارنى"

الذى مارس السلطة فى المنطقة  "سین-واراد"وكان اتامروم ھو ابن ، بالد النھرین
جداده للقیام بتحالف مع وتم إعطاءه مسكن قریب من عرش أ، "ادد-ىشمش"فى عھد 
على  "اتامروم"وعالوة على ذلك كان استیالء ، "شمى داجانیا"شورى الملك اآل

الذى كان قد ، إلى دیاره" داجان-ایشمى"اً لعودة حافزاً مھم"دارج- أن"السلطة فى 
م إلى اتامروم یحملون وقد واصل رسلھ رحلتھ Makilanوصل من بابل إلى ماكیالن

  :تیةالرسالة اآل

حیث " حمورابى" جوردالك ھذه األحداث قلقة بالنسبة لك من م" نا وصلت بخیرأ" 
  .٦٤لیم لتنظیم مقاومة-بترتیب مقابلة مع زیمرى یعتقدوا أنھم یقومون

كبیر من الموظفین من كبار  لعدد اإلعدامات بسلسلة من  "اتامروم"وقد قام 
" حیمدیا"بما فى ذلك ، ونجا ثالث رجال فقط ھناك، الشخصیات الموالیة للملك السابق

Himdiya ولم ، لمدة سنتین "دارج-أن"على عرش " اتامروم"الذى سیصبح خلیفة
حكم اإلعدام من قبل ضابط من  امن اإلعدام حیث نفذ فیھ" قارنى لیم"تسلم أسرة 

الذى كان فى "(اتامروم"ن مملكة مستقلة تحت قیادة لتصبح اآل٦٥"اتامروم"جیش 
وعرف ، ٦٦)خاد ولكنھ فقد عرشھ فى ظروف غامضةالسابق حاكم مملكة الال

                                                           
60-Munn-Rankin. J. M., «Diplomacy in Western Asia», p.95f. 
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والقیام بسیاسة ، شورمملكتھ بین مناطق نفوذ مارى وآقع ن یستفید من موأ" اتامروم"
وان كان الخوف لیس من سلطتھ ، تالتوازن بین الشخصیات الكبیرة فى ذلك الوق

فى التوازن السیاسى  القوى العظمى التى كان لھا دوًر كبیرً تحالفھ مع لكن بسبب و
         .                                       ٦٧فى شمال بالد النھرین

ستیالء تصارع بین المملكتین لالمنطقة " انلیل-شوبات"األشوریة  المدینةوكانت 
أن ملك " لیم-لزیمرى"ة علیھا ویتضح ذلك من خالل رسالة كتبت فى السنة العاشر

-أن"ملك " اتامروم"ضطر إلى الخضوع لوكیل العیالمیین المدعو ا"  جوردا"
وقد طلب الملك ، ٦٩لمدة عامین" انلیل-شوبات"مارس سیطرتھ على الذى ، ٦٨"دارج

قف رسائلھ مع بابل و جورداملك " حمورابى"من "خوباك- باالر - سیو"العیالمى

علن حیث أ، فى ذلك الوقت دارج-نرضت ألقد تع جوردان ویبدو أ، ومارى
تأییده للعیالمیین ضد تحالف بابل ومارىالذى تشكل لدفع القوات العیالمیة " اتامروم"

عیالم قد كتب إلى  sukkal" شوكال"وتكشف ھذه الرسالة أن ،٧٠د النھرینمن بال

  -:و قال لحمورابى ذلك، "جوردا"حمورابى ملك 

  واآلن أنا أسمع باستمرار أنك تقوم بإرسال ، اتخذتھ تابعاً لى، عبدى ،اتامروم"

لواح إلى الترسل مرة أخرى أ، یحدث مرة أخرىالتدع ھذا ، لواح إلى بابل ومارىأ
  .٧١بابل ومارى

ملك   ثم یستمر فى شرح سبب لجوء" األعلىالوزیر "ھذه رسالة رسمیة من 
" امرومات"تحت وصایة " انلیل- شوبات"عندما وضعت " لیم-زیمرى"إلى " جوردا"

لطة على الس إلیھم لیمارس" لیم-زیمرى"یتحرك أن تأمل " نومخا"حیث كانت قبیلة 
التقلیدیة الموثوقة بشوبات انلیل التى  مواردھاوذلك لخوفھا من أن تفقد ، شوبات انلیل

أرسل ملك اشنونا وفى نفس الوقت ، ٧٢جل التماسك القبلىأكانت تمثل المركزیة من 
الذى تمكن من  "حمورابى"  "جوردا"وملك " انجدا-ایشمى"رسلھ إلى ملك اشور 

وقد طلب منھم ملك اشنونا عدم ، "زیمرى لیم"تحریر نفسھ من سیطرة ملك مارى 
ویتبین من  .٧٣بنفس الطلب" زیمرى لیم"وأرسل إلى ، تقدیمھم المساعدة إلى بابل

خطاب لباخدى لیم مدیر قصر مارى إلى سیده زیمرى لیم یوضح من خاللھ أن ملك 
وملك  "انایشمى داج"ى األرض العلویة لتكلیف إل اشنونا قد عھد إلى رسلھ بالتوجھ
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ویوقفا ) ٧٤سوبارتو(علیا حمورابى بأن یحكما قبضتھما على میزوبوتامیا ال جوردا
ضاً من زیمرى وأن یطلبا أی، مدادات عسكریة منھا إلى حمورابى البابلىإرسال أى إ

  .مداد إلى حلیفھ ملك بابللیم أال یرسل قوات إ

اكتبا أیضاً ، أرض سوبارتو فى أیدیكما وال تسلما قوات إمداد إلى سید بابل امسكا"
  ."إلى زیمرى لیم حتى ال یسلم قوات إمداد إلى سید بابل

وھذا التحالف لم یظھر العداء لزیمرى لیم بل ھدف أساساً إلى إضعاف قوة بابل 
ویظھر .٧٥االعسكریة وتحویل عیون الجوتیین أحد أطراف تحالف اشنونا نحو الرس

الواقع مقیدین ببساطة فى ظل  كانا "دارج-أن"على األرجح حتى  "جوردا"أن 
  .٧٦جل السیطرةأ ن یتحركا بسرعة كافیة منالسیاسى المتغیر والیمكن أ

واستغرق الحصار عدة " رازاما"وفرض العیالمیون فى نفس العام الحصار على 
قوات عیالم و اشنونا تحت حصار في وضع التتمثل المرحلة األولى من  ٧٧"شھور
 وواجھ سكان، ووصلوھم إلى سور المدینة وفرضوا الحصار، "اتامروم"قیادة 

وطلبت المدینة من ، ٧٨"المواجھة كانت غیر واضحةاألعداء إال أن نتیجة " رازاما"
مما أدى إلى مطالبة قوات التحالف من عیالم إرسال قوات عیالمیة ، مارى مساعدتھا

اتامروم كتب على النحو  :"و لسیدهادد-ھكذا قال الویال ،٧٩مارىأخرى لمھاجمة 
ھاجمة ملیم إلنقاذ رازاما تقوموا ب-التالى إلى واصى عیالم عندما یقترب زیمرى

القوات ، لیم من جیوشھ-وقد سألت مراراً وتكراراً  عن أخبار لزیمرى، بالده
معلومات من مدینة وارسلت لى ، العیالمیة وقوات اشنونا ستسیر لمحاصرة رازاما

  .٨٠رازاما

 جوردا"بابل نعرف ان فى " زیمري لیم"رسول  " ایبال بى إل"ومن خالل خطاب 
حیث یشار فى ھذا الخطاب ، وحمورابى ملك بابل  "زیمري لیم"كانت حلیفا ل
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ى ذھاب إیبال بى إیل ویشار فى ھذا الخطاب إل، "دخل معنا....جوردارسول ملك "
التى یبدو أنھ أقیم فیھا معسكر لقوات  جورداجیدة التدریب إلى أرض مع القوات 

" اتامروم"بأن " حمورابى"إلى ملك بابل " ایل-بى-ایبال"ویتحدث ، ٨١ھؤالء الحلفاء
الذى یحتاج إلى قوات " زیمرى لیم"یشعرون بالقلق نتیجة  تھدیدات " جوردا"وملك 

  .٨٢رأسھ فى مكان أخرحتى الیدیر " جوردا"لیقوم بتھدید وتخویف ملك 

وھو ، حول ارسال قوات...... جوردابى ایل إلى سیده اتامروم وملك -كتب ایبال"
ھا عندما یسأذھب إل، جورداإلى ارض ، )ةالمحنك(یزال یكتب مع قوات التدریب جیداً 

ن تتحول رأسھ إلى مكان أحتى الیمكن ......الملك، لمتدربةحصل على قوات اأ
الخطاب یشكو ایبال بى إل من عدم قیام حمورابى ملك بابل بإیفاد وفى نھایة ، ٨٣خرآ

  .٨٤قوات سبق أن أرسلھا ملك بابل

وكان یحتاج إلى الكثیر ، ٨٥ن اتامروم لم یشارك شخصیاً فى حصار رازامایبدو أو
إلى  ن العیالمیین رفضوا تقدیم ھذه التعزیزاتإال أ ٨٦من التعزیزات العسكریة

مما أدى إلى تحول اتامروم لخیانة ، وشعوره بفشل إخضاع رازاما" اتامروم"
یقترح علیھ إخراج القائد " جوردا"حیث أرسل ممثلھ إلى حمورابى حاكم ، العیالمیین
 وجعل المدینة، أو حتى قتلھ، انلیل بأي حیلة- تامن شوب Kunnam" كونام"العیالمى 

خرى طلب ومن ناحیة أ٨٧یرتب لمقابلتھ نأ" حمورابى"وطلب من ، لزیمرى لیم
وھذا على األرجح ، "لیم-زیمرى"اتامروم من حمورابى التوسط نیابة عنھ إلى "

وطلبھ " لیم زیمرى"بأنھ الیتحالف مباشرة مع " اتامروم"ـواحدة من حلقات التسلق ل
من حمورابى ان یشفع لھ عند ملك مارى ربما تبریر لھذه الحملة وتجنب ھذا التوسع 

ولكن ، ٨٨"زیمرى لیم"االقلیمى من قبل العیالمیین والذى یقابلھ رد فعل من قبل 
حیث أصبح الوضع العسكري ، بعد ذلك لم یكن بحاجة لعقد ھذه الصفقة" اتامروم"

وتلقت القوات العیالمیة الھزیمة من ملك ، ٨٩للعیالمیین فى بابل متدھور بشدة
ضطر فا، ٩١لف المناھض لعیالممما أدى إلى انضمام مدن أخرى فى الح، ٩٠مارى

" ھولوریش- سیمیت"وتركھا إلى شخص یدعى " انلیل-تاشوب"إخالء مدینة " كونام"
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Simit-Hulluriš الذي قرر البقاء في المدینة محاصرین حتى یتلقوا أي مساعدة ،
  .٩٢وعالوة على ذلك أعلن أنھ مستعد للموت بدالً من االستسالم

-Habdu"مالیك- خابدو"كلف نائبھ المدعو " لیمزیمرى "وفى السنة العاشرة لحكم 

Malik  و " جورداملك "بمھمة حساسة للغایة وذلك لعقد معاھدة سالم بین حمورابى
یعمل " انداج-ایشمى"فى الوقت الذى كان فیھ وذلك ، "دارج-أن"ملك " اتامروم"

حل لى فى تھدئتھ من خالل التوصل إ" لیم زیمرى"وفشل وكیل ، على إثارة المشاكل
 ٩٣.وسط بین جمیع األطراف

عالن القسم إلجباره على إ جورداحمورابى ملك  انا حصلت على الھة اتامروم إلى"
رسل ایكاالتوم أخبروه عن دخول قوات اشنونا إلى ، المقدس قبل وصولى

 .٩٤"رازاما

، دارج- أنخاد باالضافة إلى التحدث حمورابى إلى قائالً دع اتامروم فى مدینتھ ال"
وإذا فعل ، نھایتخلى عن المدن األخرى وأن تعود العروش إلى أماكویجب أن 
أنا سوف ، صبع واحدص القسم وسنتحول إلى إنا سنعلن باخالھو وأ، اتامروم ذلك

، نا وخصمى سنصنع السالمافعل ماترید القیام بھ أ"سأقول نا ان أكتب ایشمى داجأ
أنا سوف ، عود بعد اآلنالتحتاج أن ت" ى أماكنھا وعودة للخلفوالعروش ستعود إل

ومن ناحیة أخرى إذا لم یتنازل اتامروم ، انداج-أكتب أنا سوف أعید قوات ایشمى
ختلط فى ثلثى قواتك المنسحبة التى تكون مع اتامروم أنا سوف الأ، عن المدن

 .٩٥انا أخشى أن یحدث بعض الخطأ، تقر فى منطقتىواسحب معسكرك المس

ومن خاللھ دخل فى وصایة ملك " اتامروم"مع  ملك كارانا"وادد-اشكور"وتحالف 
لذلك ھناك انتكاسات أو ، مما جعلھ یعین حامیة من قوات مارى فى عاصمتھ" مارى"

التى تشارك " جوردا"و" دارج-أن"انقالب فى التحالفات ولكن دائماً تحدد العداء بین 
وكان حادثاً  ،٩٦خرالذى یقف معھا فى ذلك الوقت وأحیاناً فى المخیم اآل كاراناملك 

بدعم من  "دارج-أن"و "كارانا"فمن جانب واحد ، وحلفائھا "جوردا"ھاماً یستھدف 
وفى المفاوضات ، "اشنونا"بدعم من  "ایكاالتوم"و "جوردا"مارى ومن ناحیة أخرى 

التى سبقت إبرام ھذه المعاھدة شارك العدید من الشخصیات والملوك المھمین 
وتم دعواتھم لمراقبة ، الكبرى من مارى وبابل واشنوناباالضافة إلى ممثلین القوى 

-من حكم زیمرى ١١الموقف وربما لیشھدوا على تصدیقھا فى الشھر الثانى للسنة 
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خشى من خالل الحیل أنا أ"  كاراناملك " ادو- اشكور"ویقول اتامروم یقول إلى ، ٩٧لیم
ھى اآلن تحت ن حمورابى سوف یحرر الممتلكات الخاصة بك والتى والتحریفات أ

–اشكور"وقال  "|كون معادیاً لكوإذا كنت ستصنع السالم معھ أنا سوف أ، رتھسیط
ھو یحرر الممتلكات الخاصة بك والتى ھى اآلن تحت انا اخشى "من جانبھ  "ادو

تى حتى لو أ| وإذا كنت ستصنع السالم معھ أنا سوف أكون معادیاً لك، سیطرتھ
ھذا ھو الجواب الذى " فى القواسم المشتركةعدونا وحلیفنا ، لیم- زیمرى" االب"

  .٩٨ادو-أعطاه  اشكور

بمساعدة قوات مارى التى من عھد زیمرى لیم قام اتامروم بحملة  ١٢وفى العام 
وجمع اتامروم قواتھ ، رسلت فى األصل للدفاع عنھ ضد ملك  ایكاالتومكانت قد أ

 جورداسنجار دون علم حمورابى ملك  وعبروا Yasim-El "ایل-یاسیم"وقوات 
٩٩"وماشیخ"وحاصروا مدینة 

Ashihum  قد اتخذھا  جورداالتى كان حمورابى ملك
فى معسكر معزول فى محاولة لتجنب االتصال " ایل-یاسیم"ومكث ، قبل فترة وجیزة

  .١٠٠"ایل-یاسیم"ھكذا ، جوردابقوات 

وضع اتامروم الحصار حول مدینة " ،ایل-عبدك یاسیم !لسیدى اتحدث"
ایام وجعلنى أقیم فى معسكرى الذى یقع على مقربة من قاعدة ٧منذ "اشیخوم"

نائب " ابوم-ساجار"، وقع معسكر على الطریق الذى یصل إلى المدینة، المدینة
ت فكان یقوم بھجما،  معاً للمدینة الف جندى داخل المدینة جورداحموارابى ملك 

وأن أسحب ، ىولم أسمع أى عداوة تجاه حمورابى من فم سید، متكررة ضدى
سیدى یجب أن ، ............لمعركةولن أسمح لقواتى القیام با، نفسى من المعركة

 ١٠١).ابوم-ساجار(تعرف انا سوف الاقوم بمعركة مع 

، ویتضح من خالل ھذه الرسالة أن القتال بینھم یعتبر انتھاكاً للیمین من قبل ملوكھم
ن قوات مارى ھى أ" ابوم-ساجار"جاب بینما أ، ھو المعتدى" ابوم- ساجار"وكان 

  .١٠٢المتعدیة

مع اقتراح تبادل واحدة أو أكثر ، سلمىن للوصول إلى طریق وأخذ الفریقان یتفاوضا
حاكم التوروكیین على ھذا " زازییا"مورابى موافقة ح اشترطوقد ، من المدن

  .١٠٣االتفاق
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اننى لن أعد ، أنا أخشى سیدى وأقسم" ابوم-على النحو التالى لساجار انا كتبت"
نھ سوف یتنازلك عن إ...................یت على القسمنت تعدأ، تشكیل المعركة ضدك

تنازل  اذاجاب اتامروم إ،المدینةین ألخذ ن یفوض ملك التوركیوأ Harbeمدینة 

أنا سوف أفوض حمورابى ملك بابل ، وفوض ملك التوركیین جورداملك  حمورابى
 .١٠٤"و على األقل الملك زیمرى لیمأ

 ١٠٥"اداالیا"خر على مدینة حصاراً آ" اتامروم"نفس الوقت فرض وفى 
Adallaya

أنھ عبر الحدود وحاولوا " ایل-یاسیم"فى ھذه المرة یعتقد ، ١٠٦
سابقاً كتب لسیدى وصل اداالیا وحاصر ، تحول اتامروم إلى مدینة اداالیا":اعتراضھ

، بیتھ لبرج االقتحام قلت لھوفقاً لتث، وثبت برج االقتحام، ویكدس األرض، المدینة
  .١٠٧"نت اذھب الرتكاب األذىأ، على استعدادالتخاذ ھذه المدینةنت إذا أ

وبمساعدة من ملك ، ھدف جدیدالمفاوضات یقوم اتامروم باختیار  وفى حین تطول
١٠٨"شیرون"مدینة جبلیة 

Shirwun  نھا ستضمن بلدة أخرى فى إ، عالى دجلةأفى
وأصبحت قوات مارى تشعر بالقلق حیث ، ١٠٩أعالى الجزیرة تحت سیطرة حمورابى

ایة السنة أغنام فى نھولم تحضر أى أغنام او فضة لشراء ، أصبح موسم البرد وشیك
إال أن  ،ونتیجة حصار اتامروم للمدینتین غیر معروف، لیم- العاشرة لزیمرى

  . ١١٠جورداالمدینتین كانت فى ید حمورابى ملك 

١١١"شوخباد"وأخیراً یواصل اتامروم حملتھ ویصل أمام مدینة 
Shuhpad  ولم یصادف

التى تعد ، فى ادمارزا Ilan-Zura" زرا- ایالن"ولكن ملك قوى من مدینة، حمورابى
واستیالء ، ومتزوج من اثنتان من بناتھ، من الحلفاء األكثر إخالصاً لزیمرى لیم

ویحاول " زرا-ایالن"اتامروم على المدینة سیؤدى إلى رد فعلى عنیف من قبل ملك 
  .١١٢تبریر نفسھ لملك مارى" یاسیم ایل"

توجھ إلى ال" زیمرى لیم"فى اخضاع رازاما فى النھایة وكان على " اتامروم"وفشل 
حیث یبدو ان ، وكانت ھذه المعركة سبباً فى الخالف بین بابل ومارى" دارج-أن"
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مع القوات " دارج- أن"ذھب إلى " ایل- یاسیم"ثالث موظفین لزیمرى لیم على رأسھم 
وھؤالء على األرجح كانوا مبعوثین ، ستیالء علیھا قبل وصول البابلیینربما لإل

أن عشرة ، وتطلعنا رسالة" حمورابى"ل ملك بابل الذین وصلوا من قب" زیمرى لیم"
بدالً من  Hulalum"ھواللوم"لتنصیب " الالخاد"الف جندى بابلى تصل إلى

  .وتنص الرسالة على اآلتى١١٣"تامروما"

 Hulalumلتوصیل  .Mutu-adkimعشرة الف جندى بابلى ساروا من سیبار بقیادة "

خاد كانت تابعة ومن المفترض ان الال ١١٤,إلى ملك الالخاد بدألً من اتامروم

لیحل محل " المرشح"فى تنصیب " حمورابى"قبل الھزیمة وفشل " اتامروم"ل
  .١١٥صبحت محتلة من قبل قوات مارىأ" دارج-أن"فمن المؤكد أن ، نفسھ "اتامروم"

شور وملك اشنونا ربما مع تم االنتھاء منھ إال من قبل ملك آلم ی" اتامروم"ن قتال إال أ
فمن خالل ، دارج-أنواستفاد زیمرى لیم من ھذه الغارة السریعة على ، اتفاق مع بابل

" زیمرى لیم"رسول مارى فى كارانا إلى  Idiniatum "ادینیماتوم"خطاب أرسلھ 

إلى رازاما لربما إلجراء  ورجل اشنونا قد وصال" اشمى داجان"لیعلمھ أن ملك اشور
 للحصول على" حمورابى" جوردا"إلى ملك " شمى داجانیا"وقد ذھب ، غارة سریعة

ن مارى لم تقف فى المعركة النھائیة جنباً إلى ویتضح أ، "اتامروم"تحالف معھ ضد 
  .١١٦جنب مع اشنونا واشور وكانت تجرى سیاستھا الخاصة

و ادد-وإلى اشكور..............داجان مع رجال شنونا قد وصلوا إلى رازاما-شمىیا"
ھو عدونا ، دارج-أنفھو : الذى تحدث قائالً ان عدونا ھو فرید من نوعھ

  .١١٧"الوحید

شنونا واشور من جھة ومارى و وجود معسكرین مكونین من بابل وآلذلك یبد
 . ١١٨من جھة اخرى كاراناو جورداوحلفائھا مثل 

ذھب اتامروم إلى زیمرى لیم لیعترف " لیم-زیمرى"وفى العام الثالث عشر من حكم 
وغیر المعسكر ، توجھ إلى بابل دارج-أنبوالئھ الرسمى لمارى وبدالً من العودة إلى 

من بابل إلى شمال عاد وعندما، باألعتراف مجدداً بسلطان حمورابى ملك بابل
وكان یتجنب بدقة المرور من ، بابلىجندى  ٨٠٠٠إلى  ٦٠٠٠كان برفقة ، الفرات

وبال شك قد اتبع مسار ، دارج- أنمارى قاطعاً طریق الصحراء للوصول مباشرة إلى 
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وأختفى اتامروم ، وجیشھ" ایل-یاسیم"وكان یطارده  دارج-أنووصل إلى ، Ajijوادى 

وقد تسبب وفاتھ فى ، )معركة أو مات بمرضربما قتل فى (بعد بضعة أسابیع  فجأة
حیث قرر حمورابى تنصیب ، القوات البابلیة التى الیمكن لزیمرى لیم مواجھتھا تدخل

جل ھذه ومن أ، ادخعلى مملكة الال ھواللوم"وشقیقھ  دارج-أنملكاً على  "حیمدیا"
مر بتقاسم غنائم وانتھى األ، ١١٩جندى جنوب سنجار٢٠٠٠٠الخطوة بعث حمورابى 

واكتفى ملك بابل " دارج-أن"على مملكة " لیم-زیمرى"بحصول " اتامروم"
على مدینتھ " شمى داجانیا"بینما حصل الملك األشورى " الالخاد"بأخذ " حمورابى"

  .١٢٠"انلیل- شوبات"السابقة 

-أنوكان ملك ، م.ق ١٧٦٢ ملك بابل" حمورابى"وتم تدمیر مملكة مارى من قبل 
-ھازى"قد اسس تحالف مع ملك رازاما  "حیمدیا"خلیفة   Buriy"بیریا" دارج

حیث شكل ، ١٢١وذلك ضد القوى األخرى المتحالفة  Hazi-Teshub"تیشوب
ملك   Astmar-Adad" اداد-اشتامار"تحالف مع " ابوم"حاكم   Mutija"اموتی"
وھاجموا سویاً مدن ، حاكم مدینة مجھولة فى منطقة الخابور"شیبالو"ومع " جوردا"
وقد ، فى ذلك الوقت ملك یمحاض أقوى حاكم فى سوریا" حمورابى"وكان ، "رازاما"

، "اموتی"ھجمات  ولم یكن راضیاً على، وصل نفوذه إلى المناطق الشمالیة الشرقیة
، نھار التحالف الثالثى فجأة بسبب الدعم المتغیر للجند المرتزقةوفى ذلك الوقت ا

وعقد ، "ابوم"وربما إلى  "جوردا"إلى مملكة " دارج- أن"وتحول الھجوم من مملكة 
وكان مبعوث مملكة ، "یمحاض"و " دارج- أن"التحالف الثالثى معاھدة سالم مع 

ملك " ریابی"وتقابل مع " ابوم"یمكث فى  Ben-Dannu "دانو- بین"یمحاض المدعو 
وأرسلت الھدایا ، حتفاالت من أجل معاھدة السالموأقیمت اال "اموتی"ومع  دارج- أن

  . ١٢٢القیمة إلى حلب

القریبة منھا فى عھد حاكم " كارانا"داخل مملكة  دارج-أنوفى وقت الحق اندرجت  
عقد و١٢٣،"حمورابى"التابع للملك البابلى  Aqba-Hammu "ھامو-اقبا"ھذه المملكة 

-Till"ابنو- تل"حاكم ارض ابوم المدعو معاھدة مع " " جوردا"ملك "  ادد-اشتمارا"

Abnu  ١٢٤"موتیا"خلیفة.  
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  نتائج البحث

ممالك كبرى كان یخشاھما  جورداو دارج-أنمن  یمكن القول أنھ رغم أن كلً *
على المنطقة إال من خالل  على السیطرةإال أنھما لم یكن لدیھما القدرة ، البعض

أو بعیدة إلى حد  قریبة الدخول فى تحالفات مع القوى الكبرى سواء أكانت ھذه القوى 
 .ما

دور كبیر فى مسرح األحداث السیاسیة  الھ دارج-أنجوردا و  كان كل من مملكتى* 
القائمة بین الممالك الكبرى مثل مملكة اشنونا وعیالم وبابل ومارى وغیرھا من 

  .الممالك التابعة لمملكة مارى نفسھا

على الرغم من تشابھ  جورداھى األقوى دائماً من مملكة  دارج-أنكانت مملكة * 
 جورداث كان طموحات ملوكھا أكبر من ملوك حی، لكتینمالظروف الجغرافیة للم

ولذلك كانت دائما العالقات بینھم متوترة ، الذین لم یتعدوا ممرات جبل سنجار
للسیطرة  جورداالمرور ب دارج-أنوالصراعات قائمة حیث كان كل مرة البد لملوك 

  .على بالد النھرین

وامتدت " ورابىحم"شخصیة بارزة فى عھد الملك البابلى " اتامروم"یبدو أن *
تلك الشخصیات  ھذا ھو واحد من، سلطتھ تدریجیاً للسیطرة على بالد النھرین

ستفادة من ویمیل دائماً إلى اال، من المواھب الشخصیةالكثیر  المغامرة التى لدیھا
 إمبراطوریةن كتماالنقسام والتفتییت الذى تعانى منھ  بالد النھرین و الذى لم ت

  .من التغلب علیھا فى لحظات "اددشمشى "و" حمورابى"
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  .توضح مناطق حوض نھر الخابور )١( خریطة

 Fleming, D, E., Democracys Ancient Ancestors: Mari and Early collective:نقالً عن (
Governance, Cambridge,2004,P.27).  
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The political relationships between kingdoms of Jorda and 
Andarig according to Mari’s records ( before the rise of 

Hammurabi’s empire in Mesopotamia) 

Dr.Heba Dahy Mohammed 

Abstract: 

The Assyria during the reign of king "Shamshi-Adad I" in control 
of a large part of kingdoms in northern Mesopotamia, and after 
his death, these kingdoms began with secession and 
independence from the Assyrian state is the most important of 
these kingdoms (Andarig) and (Jorda) the subject of the search, 
was among them relations characterized tidal result of 
geographical proximity and ambitious both in control of the 
Mesopotamia, especially the city of "Shubat- Enlil," while at the 
same time was the king of Mary "Zimri- Lim" trying to control 
these kingdoms, whether incorporated him into an alliance or an 
attempt to control.   

He was the king of Babylon (Hammurabi) has a major role in the 
menu on the scene, and interfere in relations between the two 
kingdoms,  At first characterized the relations between the two 
kingdoms (Andarig- Jorda) with affection and they entered into 
an alliance with Mari during the reign of King Andarig "Qarni-
Lim" and the king of Jorda "Simah -Ilany "to control " shubat- 
Enlil"thenquicklythat this relationship turned into a runner 
because of conspired king Jorda against Mari, and remained 
hostile relations between the king Andarig " Qarni-Lim " and the 
successor  "Simah-Illany " called " Bunu-Ishtar "and continued 
tense relations between the two kingdoms during eras of kings 
until the end of the two kingdoms.                                                                                      
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It is noted by the relations between the two kingdoms that 
Andarig is always the strongest of the Kingdom of Jorda in spite 
of the similarity of the geographical conditions of the two 
kingdoms, where the ambitions of kings is greater than the kings 
of Jorda, who did not advance beyond the corridors of Mount 
Sinjar, so it has always been the relations between them tense 
and conflicts list where every time to be the kings of the traffic 
Andarig  pass through Jorda to control Mesopotamia. 

Keywords: 

Jorda- Andarig- Mari- Babylon- Ešnunna- Elam. 

 


