صالت العراق القديم التجارية مع الخميج العربي حتى ظهور اإلسالم
تمتعتتب دتتلن رينىتلعر قريعت رل م دمعلتتر مىتتخ يجتتل لبي رياجتتعت ريعلدت

عرلتدطتتب دتتلعردط

عثعقتتا رمتتتمجب يجتتل رياعرنتتي رياعداتتعا عرقنرلعتتا عريلت تتدنعا عوتتعمر ري رليتتنعنععر يجتتل بلتتديعخ
رياجتتعت ريعلد ت

علتتدر يىتتخ بثتتل مىتتخ ي ت تاتتدلخ رياجتتعت متتر اتتلا ريم تعرنه ريت ت بلدمعوتتد يجتتل

رياجعت ريعلد بع مر الا إدحدلوخ يدل رياجتعت إيتل متعرنه انتعي ،اتعد ياتعمد عبر ريعت رل
يه تألعخ وع رأليل ي ريمل رألننل ريقنعخ عوع رأللثل إناد رًز حضدلعدً يت تتألعخ ريدمتلعا

عرمتتتن دنذتتعلى يجتتل رياجتتعت ريعلد ت لنح تدً طتتععلً متتر ريتتزمر يتتلر لتتدر متتر ريمنطق ت بر عاتتت ا
رقملدندب ريلت دنعا ريت ععيلود رياجعت ياعمد ريتادلخ.

ردت ت تتنب ريدح ت تتن دألعا ت تتدز عد ت تتعر رأل ت تتا يت ت ت تا ت تتمعا رياج ت تتعت ريعلدت ت ت عمعلع ت تته عح ت تتنعنى
عا دئ تته عيلانتتد يجتتل ري تتلب ريقنعمتتا ريت ت لدطتتب دتتلن رينى تلعر دتتدياجعت ريعلد ت

ثتتخ

ي تتجند ي ت م تعرنه دتتلن رينى تلعر إل لتتدر يىتتلى ريتتدلن م تعرنه مىمتتا يجتتل رياجتتعت ريعلد ت عريت ت
تمتن يجل ضذدف متط ريعتلي ريتل ع تي يت رياجتعت عععتن منتىتل عمدتتنب ريتلحلب ريتادلعتا
ريقدنما بع ريم دنلخ يدل رياجعت ريعلد

عمر بوخ ولى ريمعرنه عريت لدر يىتد بثتل يت رلت تدن

تعلبم
دلن رينىلعر علللب ي ريم دنل ريتدلعاعا :معندء منعنا قاتدلرليم عمعنتدء منعنتا قي ر
عمعنتتدء منعنتتا قرألدجتتام عيجتتل ريتتلنخ متتر لتتعر معنتتدء قالوتتدم عقتتر ي ت ريدح تلعر إي بننتتد رلتأعنتتد
عضعه ضمر ولى رينلراا لعنه عمثا رمتنرنرً طدعععدً يتادلخ دلن رينىلعر ياعمد عبر ريدحتلعر

قنيمعر لنعمدًم لدنب تاضر ياعدنخ دلن رينىلعر.
َّ
عدعَّنتتد بوتتخ ريطتتل ريدحلعتتا ريت ت ت تلدط م تعرنه ريع ت رل دتتديمعرنه ريىننعتتا عبن تعرع ريدضتتدئر
ريتادلعتتا ريتت نقجتتب يدتتل وتتلى ريمتعرنه عرينظتتدخ رينقتتن ريتتل لتتدر اتتدئنرً يعىتتد عريضتلرئي ريتت

لدنتتب تادتتل متتر رياتتذر بع ريدضتتدئر ريتادلعتتا يض تلً يتتر يللتتا وتتلى ريم تعرنه متتر ريم تعرنه
عريمنر ريتادلعا ي رياجعت ريعلد .

يتتخ عتذت ريدتتدحثعر ريقتتنرمل عريمعد تلعر يجتتل تاتتمعا رياجتتعت إل بطجت يجتتل رياجتتعت يت
رين عص ريماتمدلعا يتدلن رينىتلعر تاتمعا قريدحتل رألننتلم يت مقددتا تاتمعا قريدحتل رأليجتلم
ريت بطجقب يجل ريدحل ريمتعاط إل بطجقب يجعه تامعدب ماتجذا يدل ريحقتي ريتألعاعتا متر

1

لدا ريمععي ريمطجا يجل اعرحجه رألمل ريل عمعل إيل بومعته يت حعتدخ وتلى ريمتععي ريتت
تندياتتب متتر باتتا رياتتعطلخ يجعتته عرياتتتذدنخ متتر معلعتته ريا رليت ريتتل ععتتن عرحتتنرً متتر رلدتتل
ريطل ريتادلعا ي ريعديخ ريقنعخ عريحنعن.

عيلف رياجعت ريعلد ي ن عص دلن رينىلعر ياعمد رأللتنععر عريدتددجععر عرآلمتعلععر
دأاتتمدء ماتجذتتا لتديدحل ريانتتعد عريدحتتل رألاتتذا عريدحتتل ريتحتتتدن عريدحتتل رألننتتل علتتدر عقددجتته
ينتنوخ متتر ريندحعتتا رألاتتل ريدحتتل رأليجتتل عوتع ريدحتتل ريمتعاتتط إل لتتدر ري رليتتنعنععر عىعمنتتعر
عيقتتلعر ينعتتنخ اتتدقب ريمتتعلن يجتتل ريمنتتدط ريممتتتنخ متتر حديتتدب رياجتتعت ريعلدت انعدتدً عحتتتل
ا تعرحا ريدحتتل ريمتعاتتط متتمديً علتتدنعر ععنعنتته رمتتتنرنرً طدععع تدً أللض دتتلن متتددعر رينى تلعر

عيىتتلر ناتتن بر ريمجتتع رأللععتتدء ريتتلعر ظىتتلعر ي ت دتتلن رينى تلعر عحل تتعر يجتتل إدقتتدء منطقتتا
رياجتتعت ريعلد ت تحتتب اتتجطتىخ ريمللزعتتا لمتتد بطجق تعر يجعتته راتتخ ريدحتتل ريمتتل بع ريدحتتل ريمتتدي
قندلمعبم ددآلمعلعا نادا إيل مد يلف ينه متر مجعحتا معدوته عمتر ريتاتمعدب رألاتل ريتت
بطجقىد يجعه الدر دلن رينىلعر تامعا دحل ريملع

عامدى ريلجنرنععر دداخ ريدحل ريلجن .

لمتتد بطج ت ريعتتلي يجتتل رياجتتعت ريعلد ت تاتتمعا دحتتل يمتتدر عدحتتل ريعتتلي علتتدر ريذتتلي
عطجقعر يجعه راخ رياجعت ريذدلا بع ريدحل ريذدلا

عدلرب ريتامعا بعضدً امدى ريععندر ّبددر

يتعح رقاتلننل ريمقتنعن (323-336ق.م) ريتل بطتدح ددقمدلرطعلعتا ريذدلاتعا يت يتدخ 323

.خ ععدنع بر ريتددلرب اعداعا لدنب علرء تامعا ريععندر يجاجعت دتقرياجعت ريذدلا م إل بنته
متتر عاىتتا نظتتل ريععنتتدر ععتتن رياجتتعت اتتزءرً متتر ريممتجلتتدب ريذدلاتتعا ريتت راتتتعيعر يجعىتتد يجتتل
ريلنخ مر ينخ إاضدع ريادحا ري لد يجاجعت ينذعلوخ ريمددمل.

ععقر رياجعت ريعلد دتعر اطت يتلض  ْ 24متمديً ع  ْ 29.32متمدا اتط رياتتعرء

عدتتعر اط ت طتتعا ْ 47عْ 57متتللدً بمتتد طتتعا حتتعض رياجتتعت ريعلد ت يعدج ت نحتتع  822لتتخ
مر م ي متط ريعتلي قريعت رل م يت ريمتمدا حتتل رياتدحا ريمتمدي ريمتلل يمنطقتا ريتل عي

يت اتتجطنا يمتتدر عبل تتل يتتلض يحتتعض رياجتتعت ريعلدت عدج ت رتاتتديه نحتتع  092لتتخ ي ت
حعر عدج يلض رياجعت ريعلد ينن مضتع لبي ماتننخ نحتع  47لتخ عبل تل يمت يجاجتعت
عدج نحع 022خ للي ازعتلخ ولمتز بمتد ماتدحا رياجتعت ريعلدت يتدجت نحتع ق 239بيتف لتخ2م
ععدج حاخ معدى رياجعت نحع ق8522لخ2م.
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عتمتر رياجعت ريعلدت دأومعتا ددي تا منتل ريقتنخ داتدي معلعته ريا لريعتا رياتتلرتعا ريتل
تعاتتط دتتعر حضتتدلرب ريعتتديخ ريقتتنعخ ريت ت لدمتتب ي ت دتتلن رينى تلعر عدتتلن يتتدلي عم تتل عدتتلن
اتتعلعد رألمتتل ريتتل مىتتن يحللتتا تادلعتتا عراتتعا متتىنود وتتلر رياجتتعت منتتل بلتتنخ ريع تتعل يلتتدر
رياجعت ريعلدت دمثددتا ومتزخ ريع تا دتعر ريمحتعط ريىنتن عريدحتل رألحمتل عمتل بيلعقعتد عريىنتن
عري عر عماعب اعر ه ريمتمثجا د لحعا معدوه عونعء لعدحته عاجتع اتعرحجه متر ريمتعدي
ريملادنعا ريت تعع ريملحا ريدحلعا الدنه يجل رقدحدل يعه منل ريقنخ.

صالت بالد النهرين القديمة بالخميج العربي:
عحتا رياجعت ريعلد عم رللتزى ريتادلعتا ملتدر ري تنرلخ عريقتنخ يت ريتعتدملب عريت تديب
ريتادلعا يدلن رينىلعر إل اتدينب اتعرحجه ري لدعتا عاتزلى يجتل إدحتدل عاتدئا رينقتا ريلرينعنعتا
ريقنعما ي معدى رياجعت ريعلد

عي ريملرلز ريتادلعا ريماتجذا.

تمتتعل ريم تتدنل ريتألعاعتتا إيتتل بر نىتتل ناجتتا عريذتلرب لدنتتد ع تتددر دمتتلا منذ تتا ي ت
رياجتتعت ريعلدت

عي ععتتلف متتتل لتتدر ريتقتتدء وتتلعر رينىتلعر عتلععنىمتتد يمتتط ريعتتلي عيمتتد لتتدر

رياجتعت ريعلدت عمثتا ريحتتنعن ريانعدعتا يتدلن رينىتلعر يتلر لتدر متتر ريطدععت بر تلتعر ري تتلب
مد دعر دلن رينىلعر عرياجعت لنعما لنخ راتعطدر رقنادر يانعي دلن رينىلعر عوتلر متد تمتعل
إيعه ريملتمذدب رألثلعا ي ملرلز رياجتعت ريعلدت ريقنعمتا عيت متنر انتعي دتلن رينىتلعر ريتت
ت ل تتن بر ري تتلب ريعثعق تتا د تتعر ريعت ت رل عرياج تتعت ريعلدت ت تع تتعن إي تتل بعرئ تتا رألي تتف ري رلد تتر لد تتا
ريمعلن.
عتمعل رين عص ريمامدلعا رياعملعا عرأللنعا إيل لعدخ يللدب تادلعا دعر اتلدر دتلن
رينى تلعر عدتتعر اتتلدر رياجتتعت ريعلد ت يات ّتعمد بوتتا نيمتتعر قريدح تلعرم عيمتتدر ععدتتنع بر ريتقتتدل
رياجتتعت ريعلدت يجمنتاتتدب ريزلريعتتا لتتدر بحتتن بوتتخ رألاتتددي ريتت نيعتتب ريتعتتدعر ريتاتتدل دتتعر

ريع رل ريقنعخ عرياجعت ريعلد .
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ععدنع بر بنجي ريعللدب ريت لدطب دلن رينىلعر دألديعخ رياجتعت ريعلدت بع يدتلى لدنتب
يللتتدب تادلعتتا عتحعيتتب دعتتض متتنر دتتلن رينى تلعر ريانعدعتتا ريعرلعتتا يجتتل ريطلع ت ريتاتتدل
ري تتل عت تتا دت تتدياجعت ريعلدت ت إي تتل م ت تعرنه إل تحعي تتب منعن تتا بعل إيت تتل معن تتدء لئ تتعي يجت تتدلن
ياتتقددا رياتجر ريتادلعتتا ريقدنمتا متر نيمتتعر قريدحتلعرم يدتتل رياجتعت ريعلدت

ع تتنل متر وتتلر

ريمعنتتدء ماتجتتف رياتتجر ريت ت تنتاىتتد دتتلن رينى تلعر إيتتل رياجتتعت ريعلد ت عمتتد علرءى يتتر طلع ت
ريدحل عدعراطا رياذر يلر رحتجب منعنا بعل ملدنا رلت دنعا مىما عب تدحب رياتعطلخ يجتل
طل عمادي منعنا بعل تناا ي ضمر حادددب مجع دلن رينىلعر.
عي ت ن تتعص تعتتعن إيتتل ريقتتلر رياتتدمي عريعم تلعر لدتتا ريمتتعلن علنب متتر منعنتتا يل ت
ريا تتعملعا يت ت ان تتعي د تتلن رينىت تلعر علنب إم تتدلرب إي تتل م رلل تتز نم تتطا يج تتل رياج تتعت ريعلدت ت
لنيمعر قريدحلعرم عملدر قيمدرم.
عي ت نتتص ماتتمدل ،اتتل ععتتعن يممجلتتا قيل ت

ريثدنعتتام متتر متتنخ حل تخ لعنعتتد ق- 2044

. 2024خم نعر يجتتل رحتتن تمدثعجتته لتددتتا تمتتعل إيتتل حاتتخ رياتتذر ريمدنعتتا متتر امتتي رأللز
ريتتل لتتدر عاجتتي متتر ادتتدا يدنتتدر ياتتتانرمه ي ت

تتنديا رياتتذر عريق تعرلي عاتتدء ي ت وتتلى

ريلتددت تتا :ققيقت تتن اجت تتي قرألمعت تتل لعنعت تتدم مت تتر ادت تتدا رمنت تتدنعخ مت تتال رأللز بامت تتدي رأللز طت تتعا
قريالعم ريعرحن  52للريدً [لمد اجي] بامتدي رياتلع طتعا [ريعرحتنخ]  25ل رليتدً عيمجىتد [بعيً]
بيمنخ اجدىد مر ادديىدمم.

عباتتىخ اتتلدر رياجتتعت ريعلد ت ي ت إنرمتتا ريت تلردط ريتاتتدل عتعاتتععه عرزنوتتدلى دعتتنىخ عدتتعر
دتتلن رينىت تلعر يا تتعمد ا تتلا م تتنخ ريعىتتن ريد تتددج ريق تتنعخ ق. 0595-2226خم عم تتر مظت تدول
ريلتددط ريتادل دعر دلن رينىتلعر عرياجتعت ريعلدت وتع متععع م تطج قبيعت تجمتعر لت م ب
قريماديل إيل نيمعرم عب د ولر ريم طج ملرنيدً يجذظا قتاتدلخم يت دتلن رينىتلعر ععلحتظ
بر ريتاتتدلخ دتتعر دتتلن رينى تلعر عرياجتتعت ريعلد ت تعلضتتب إيتتل رنتلداتتا بع ضتتعف دعتتن اتتقعط

ا تتليا دددت تا رألعي تتل يت ت ي تتدخ . 0595خ دا تتدي تع تتلض ري تتدلن ي تتزع ريحثع تتعر عريععلمع تتعر
عريلمتتععر يجتتل ريت تعري

عيجتتل ريتتلنخ متتر روتمتتدخ رآلمتتعلععر دحمدعتتا ريطتتل ريدلعتتا ريملتدطتتا

ددياجعت ريعلد إي بر روتمدمىخ رأللدل رن ي نحتع ريطتل ريتادلعتا ريدلعتا متمدا ريتدلن ريتت
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تتلدطىخ ددألندضتتعا عاتتعلعد عم تتل ثتتخ تجتتب ليت ظىتتعل ريذتتلي رألامعنعتتعر ريتتلعر اتتععر إيتتل
تنمتتعط ريطتتل ريتادلعتتا ريدلعتتا دتتعر ريمتتل عري تتلي يضتلً يتتر رزنوتتدل تاتتدلخ ريقعريتتا ريعلدعتتا
ريت ت باتتىمب و ت رألاتتل ي ت ضتتعف ريتاتتدلخ دتتعر دتتلن رينى تلعر عرياجتتعت ريعلد ت ي ت بعراتتط
رأليف رألعا لدا ريمعلن عمر لي دقعب دعض ريمعرنه ريلرينعنعا تمدلي رينمدط ريتادل متر
رياجعت ريعلد

عيتنمتط متعرنه لرينعنعتا باتل يجتل رياجتعت ريعلدت يعمتد دعتن علمتد انعضتحه

ي ريمددحن ريلحقا.

المصادر:

 .0ي رن امعا الخميج العربيي ييي ميدونات المينرخين البميدانيين األقيدمين ماجتا اتعمل ماجتن22
د نرن 0966خ.

 .2طه ددلل ع،العر تاريخ العراق القديم مطدعا ادمعا د نرن 0982خ.
 .3لض ت تتد ات ت تعرن ريىدم ت تتم
0985خ.

 .4ا ت ت تعرن يج ت ت ت

التجيييييار م ت تتر كتيييييا حضيييييار العيييييراق نرل ريحلع ت تتا يجطددي ت تتا د ت تتنرن

المفصييييييا يييييييي تيييييياريخ العيييييير قبييييييا اإلسييييييالم ط 2نرل ريملعت ت تتعر دعت ت تتلعب

0978-0968خ.

 .5حع تتدخ إدت تلروعخ محم تتن نبوخذنصيييير الثيييياني (562-604ق.م) نرل ريمت ت عر ريثقديع تتا ريعدم تتا نرل
ريحلعا يجطدديا د نرن 0983خ.

 .6مدلنلعب لعتر عموم البابميين تلاما :ععاف حد

نرل ريلمعن يجنمل د نرن 0982خ.

 .7يعتتع رعدنىتتدعخ بيييالد النهيييرين تلامتتا :اتتعن يعض ت يدتتن ريتتل رز

نرل ريحلعتتا يجطدديتتا د تتنرن

0980خ.

 .8بحمن اعاا تاريخ حضار وادي الرايدين يي ضوء مشاريع الري الزراعية والمكتشيفات اآلثاريية
والمصادر التاريخية د نرن 0986خ.

 .9ي تتدلع يم تتل ي تتعز

تييياريخ الخمييييج العربيييي ييييي العصيييور الوسييي ى اإلسيييالمية ط 2د تتنرن

0985خ.

 .02طت تته دت تتدلل مقدميييية يييييي تيييياريخ الحضييييارات القديميييية نرل ريم ت ت عر ريثقديعت تتا ريعدمت تتا د ت تتنرن
0986خ.

 .00متتعل يدتتن ريقتتع يثمتتدر تجيييار المحييي الهنيييدي يييي عصيير السيييياد العربييية واإلسيييالمية
منمعلرب اجاجا يديخ ريمعليا ريلععب 0982خ.
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 .02اتتدلجعر دع تلعر اكتشيياج جزييير العيير

تلامتتا :لتتنل لجما ت

منمتتعلرب ريذدالعتتا ريلعتتدض

قن.بم.

 .03طه ددلل ع،العر ,تاريخ إيران القديم مطدعا ادمعا د نرن د نرن 0979خ.
 .04ج وت دلاتن انتصار الحضار (تاريخ الشرق القديم) تلاما :رحمن يال

ريقدولخ 0972خ.

 .05يدن ريل رز يددي حاعر الجغرايية السياسية د نرن 0976خ.
.06

دل يدلي ريىعت ع،العر جغرايية الخميج العربي د نرن 0979خ.

 .07ادين ريعز

الخميج العربي ماضيو وحاضره مطدعا ريادحظ د نرن 0972خ.

 .08ادين اديخ محمن ربابنة الخميج العربي ومصنفاتهم المالحية ريلععب 0982خ.

 .09ام تتدا ددد تتدر أصيييوا أسيييماء العيييراق وأنهييياره الرةيسييية ماج تتا ،ي تتد يلدع تتا ريع تتنن 7د تتنرن
0982خ.

 .22محمن بزول اععن ريامد ع،العر العراق دراسة إقميمية ريمع ا 0985خ .
 .20يدضا يدن ريعرحن يج

من ألواح سومر إلى التو ار د نرن 0989خ.

 .22رعتتع رنزرن عصر يجر السالالت (الشرق األدنى والحضارات المبكر ) تلامتا :يتدمل اتجعمدر
مع ا 0986خ.

 .23طتته دتتدلل عالقيييات بيييالد الراييييدين بجزيييير العييير

دحتتن منمتتعل يت ت ماجتتا اتتعمل ماج تتن5

0949خ.

 .24ودل ادلز عظمة بابا تلاما :يدمل اجعمدر ريمع ا 0979خ.

 .25يعز لمعن وساة النقا الماةية والبرية ييي العيراق القيديم ماجتا ريتنذط عريتنمعتا ريعتنن8-7
د نرن 0980خ.

 .26منتتلل يدتتن ريلتلعخ ريدلتتل دراسييات يييي تيياريخ العيير قبييا اإلسييالم (تيياريخ الييدوا الجنوبييية يييي
اليمن) مطدعا ادمعا ريد لخ 0982خ.

 .27منلل يدن ريللعخ ريدلل العر والتجار الدولية منذ أقدم العصور إلى نهاية العصر الرومياني
ماجا ريملدن ادمعا ريد لخ ع 4ريد لخ 0972خ.
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