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ملخ�س 

الإجماع  كان  فقد   ،« القانوين  التدوين  تاريخ   « ت�صميته  ما ميكن  اإطار  البحث يف  يندرج م�صمون 

منعقدًا على اعتبار » مدونة اأورنامو »  يف القرن احلادي والع�صرين قبل امليالد اأقدم مدونة قانونية 

معروفة يف التاريخ.  

وقد ظهرت معطيات جديدة  يف هذا ال�صدد بعد اكت�صاف الأر�صيفات امللكية يف مملكة اإيبال ال�صورية 

القدمية العائدة للقرن الرابع والع�صرين قبل امليالد.

ت�صجل  اإيبالئية  وثيقة  وجد يف  التاريخ  قانوين معروف يف  تدوين  اأقدم  باأن  البحث  نزعم يف هذا 

معاهدة دولية يف القرن 24 ق.م، وهذا الأمر يقدم طرحًا علميًا  جديدًا يف علم » تاريخ القانون » 

ب�صكل عام و« تاريخ التدوين القانوين » ب�صكل خا�س. 
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Abstract

 The content of this article related to the field, which is entitled
 )The History of Legal Coding(.  The opinions are concluded that
 Ur-nammu Code promulgated in the Eleventh Century before the
 date is the First Code known in the history.  But new events lead
 to a new result after the royal discover of the Queen archive of the
 Kingdom of Abeela belonged to the Twentieth Century before the
 date.  I think I studied in this article the oldest Code known in the
 history found in the Abeelian document contained a Treaty in the
 24 before the date and this affords indeed a new scientific study
 in the field of the legal sciences in general and in respect of legal
coding in particular.
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مقدمة:

مل  �صورية،فاإنه  من  عديدة  مواقع  يف  امل�صمارية  الألواح  من  الآلف  اكت�صاف  من  الرغم  على 

يعرث � حتى الآن � على مدونة قانونية Law Code» “على غرار املدونات القانونية املكت�صفة يف 

و حمورابي(،وينطبق ذلك على  اإ�صنونا  و  ليبت ع�صتار  و  اأورنامو  النهرين ) مدونات  بالد مابني 

) راأ�س �صمرا( 
2
 )تل احلريري( واأوغاريت 

1
الأر�صيفات ال�صورية الكبرية،كاأر�صيفات ممالك ماري

على  التي حتتوي  الأر�صيفات  من  (،اأو غريها  تل عط�صانة   ( واأللخ  القدمية(  م�صكنة   (  
ر3

واإميا

.
4
جمموعات خا�صة اأو قليلة من الألواح

Bonneterre» “ اأن املجتمع يف مملكة ماري كان يحكم ب�صكل عام وفقًا للتقاليد اأكرث مما يحكم مبوجب مدونة  يرى   -   1
. Law Code قانونية

 Bonneterre ) Daniel ( –The structure of violence in the Kingdom of Mari ,The Canadian
Society for Mesopotamian Studies ,Bulletin 30 ,1995 ,P 15

ذكر “ Fensham “ اأنه من �صوء احلظ عدم اكت�صاف اأي مدونة قانونية edoC lageL اأو كتاب حكمة يف الأدبيات   -   2
الأوغاريتية.

 Fensham ) F. Charles ( – Widow ,orphan ,and Poor in Ancient Near East Legal and
4Wisdom Literature ,Journal of Near Eastern Studies ,vol XXI ,no.2 ,1962 ,P13
 de of SocialoC“ اإىل الأمر نف�صه بقوله “ ل يوجد � ل�صوء احلظ � اأي اأثر لأي مدونة لقانون اجتماعي “  Cray .J “ واأ�صار

مماثلة ملدونة “ حمورابي “ اأو للمدونات الأقدم يف جنوبي بالد ما بني النهرين،اأو للمدونات احلثية  اأوغاريت  Law” يف 
والآ�صورية الو�صيطة،وهي اأمنية نتمنى حتققها يف راأ�س �صمرا ) اأوغاريت (”.

Cary ) John ( –Sacral Kingship in Ugarit ,Ugaritica VI ,Paris ,1969 ,P 362
 lageL يف اأن ت�صفر التنقيبات الأثرية امل�صتقبلية يف راأ�س �صمرا عن العثور على اأر�صيف قانوين ” A.F.Rainey ” وأَمَل

Archive اأو حتى على مدونة قانونية .
 Rainey ) A.F (- The Kingdom of Ugarit ,The Biblical Archaeologist ,vol .XXVIII ,no.4
,1965 ,P 117

قانونية اأو مرا�صيم اأو اأوامر والتييمكن اأن تقّدم لنا  مدونات  تت�صمن  مل  اإميار  اأر�صيفات  3  - اأورد “R. Westbrook “ اأن 
معلومات مبا�صرة عن تفكريهم القانوين .

 Westbrook ) Raymond ( –Social Justice and Creative Jurisprudence in late Bronze age

Syria , Journal of Economic and Social History of the Orient ,vol. 44,no.1,2001,P 41
عدم اكت�صاف مدونات �صورية قانونية قدمية على الرغم من اكت�صاف املئات من الوثائق القانونية يف  وراء  ال�صبب  اأن  نعتقد   �   4
الأر�صيفات ال�صورية القدمية هو اعتماد ممالك �صورية القدمية يف تنظيم حياتها القانونية على “ العرف “ اأو “  القانون العريف “  

“ يف املقام الأول، يدل على ذلك وجود م�صطلحات ت�صري اإىل ذلك، كم�صطلح “ Kima alim “ يف   «waL yramotsuC
مدينة “اإميار” ) م�صكنة الفرات على بحرية الأ�صد ( والذي يفيد معنى “ القانون العريف للمدينة “ .

 Yamada ) Masamichi ( – The Hittite administration in Emar:The aspect of direct control
,Zeitschrif fur Assyirologie und Vorderasiatische Archaologie ,Band 96,II,2006 ,P224
 ” Paras Halab “ ووجود م�صطلح قانوين اأكادي يف مملكة “األلخ” ال�صورية القدمية )تل عط�صانة يف لواء ا�صكندرون ( هو 

ويفيد معنى “ العرف اأو القانون العريف يف حلب “

 Spiser ) E.A(,The Alalakh Tablets. Journal of the American oriental society 
,vol74,no1,1954,p20
 Paras ( هو   )  RS 29.439 ( اأوغاريتي اأدبي  � ورد يف ن�س  � �صبيه بامل�صطلح الألخي ال�صابق  اأوغاريتي  كما وجد م�صطلح 

darati ( ويعني “ قوانني �صرمدية “ .
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 اأن 
5

وقد كانت الآمال منعقدة بعيد اكت�صاف الأر�صيفات امللكية الإيبالئية ) 197 -4 1976(

 «Law Codes حتتوي هذه الأر�صيفات على مدونة قانونية نظرًا لفتقادنا للمدونات القانونية 

�صورية القدمية .فلم يخيب عامل اللغات القدمية الإيطايل “ جيوفاين بيتناتو “6هذه الآمال  “ يف 
الن�صو�س  هي  اإيبال  اأر�صيف  يف  ال�صارة  املفاجاآت  اأهم  اإحدى   « اأن  مبكر  وقت  يف  �صرح  عندما 

يف  يوجد  حيث   ،)Historical- Juridical  ( التاريخية   � القانونية  والن�صو�س  التاريخية، 

الأر�صيف بع�س املعاهدات الدولية، كما تعالج الن�صو�س القانونية عقود البيع وال�صراء، ورمبا تعالج 

املعاهدة  اأن  اآخر  مو�صع  يف  وذكر   ،
7)  Codices of Law  ( القانون  يف  خمطوطات  اأي�صًا 

8
الدولية املربمة بني اإيبال واآ�صور تت�صمن » فقرات تتعلق بالقوانني التجارية واجلزائية واملدنية »

الن�صو�س من   « اأن    « ماتييه  باولو   « الربوفي�صور  الإيطالية  الأثرية  البعثة  رئي�س  كما ذكر     

غرفة الأر�صيفات لها اأهمية تاريخية خا�صة فيما يتعلق بالعالقات الدبلوما�صية والأحكام القانونية   

.
9
)  )Juridical Rulings

وذكر عدد من العلماء اأنه قد مت اكت�صاف اأقدم مدونة يف العامل يف الأر�صيف امللكي الإيبالئي، اأو 

 ،
10

)Case Law (  اكت�صاف حالت وتطبيقات منوذجية من قانون الدعوى اأو ال�صوابق الق�صائية

 particular with, East Near Ancient the in and Ugarit in Wisdom – )John ( Khanjian
 ( 1979, School Graduate Daremont,  diss, literature wisdom Testament Old on emphasis
P, ) Michigan, International Microfilm University, arbor ann 157 وقد ذكر ” M .Lefebvre ” باأن 
بني علماء قانون ال�صرق الأدنى القدمي على اأن التطبيق القانوين الواقعي يف ال�صرق الأدنى القدمي قد اعتمد  منعقد  “ الإجماع 
على العرف يف املقام الأول ولي�س على الن�صو�س، واأن  تدوين الن�صو�س القانونية قد مت لأغرا�س اأدبية اأو تذكارية اأو لأغرا�س 

التعليم القانوين، ومل يكن من اأغرا�س هذه املدونات عندما كتبت اأن تنظم املجتمعات التي ظهرت فيها “ 

 Lefebvre )Michael ( – Collections, Codes ,and Torah ,:The Re-characterization of Israel‘s 
written Law ,Continuum International Publishing group ,New York ,2006 ,P18
اإدلب بالقرب من  82كم اإىل اجلنوب ال�صرقي من حمافظة  اإيبال يف اأطالل ) تل مرديخ ( على بعد  مملكة  اكت�صاف  مت   -   5
نحو  امللكي  اإيبال  اأر�صيف  اكت�صف يف  وقد   ،« ماتييه  باولو   « الإيطايل  العامل  برئا�صة  اإيطالية  اأثرية  بعثة  قبل  �صراقب من  بلدة 

16500لوح طيني   م�صماري تعود اإىل اأعوام 2400.2250ق.م، والطابع العام لهذه الألواح اإداري واقت�صادي، كما حتتوي 
على عدد من الن�صو�س الق�صائية والقانونية.

6  - “جيوفاين بيتناتو “ هو القارئ الر�صمي للغات القدمية يف البعثة الأثرية الإيطالية املنقبة يف “ تل مرديخ “ خالل موا�صم 
التنقيب الأوىل.

7 - Pettinato ) Giovanni ( – The Royal Archives of Tell Mardikh –Ebla ,Biblical 
Archaeologist ,vol .39 ,no.2 ,1976 ,P 45

8 - Pettinato ) Giovanni ( -The Archives of Ebla ,an empire inscribed in clay, Garden City 
,New York ,1981,p 104

9  - Matthiae ) Paolo (- Tell Mardikh: The Archives and Place , Archaeology ,vol .30 ,no.4 
,1977 ,P 251 

الدعوى ) Case Law ( هو جمموعة ال�صوابق القانونية ) الدعاوى املف�صولة واملدونة ( باعتبارها مرجعًا فقهيًا  قانون   -   10
للدعاوى املماثلة، وي�صح التم�صك مبا قامت عليه اأحكامها من املبادئ والقواعد، ومتييزًا لها من القوانني العادية املو�صوعة من 
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Common Law ( يف  العام  القانون  ) Rules of Law(ت�صجل  اأو وجود قواعد قانونية 

اململكة. واأ�صار بع�س املخت�صني بالإيبالئيات اإىل اأن بع�س بنود املعاهدة الدولية بني مملكة اإيبال 

 ت�صم » جمموعة �صوابق قانونية » اأو » قواعد قانونية ».
ومملكة “ اأبار�صال “11

يف  قانونية  مدونات  اأو  مدونة  وجود  مدى  تبني  البحث  من  الرئي�س  غر�صنا  بالتايل  وي�صبح 

اإيبال،اأو وجود �صوابق قانونية م�صجلة،اأو وجود تدوين للقانون يف هذه اململكة ال�صورية القدمية.

و�صوف نعالج املو�صوع يف مبحثني، نتناول يف اأولهما اآراء العلماء عامة واملخت�صني بالإيبالئيات 

خا�صة حول مدى وجود مدونة اأو تدوين للقانون يف اإيبال، ثم نقدم يف املبحث الثاين راأينا يف هذا 

ال�صدد معتمدين على من تقدمنا يف بيان حقيقة الواقع من جهة، واإ�صافة ما نراه جديدًا يف اإطار 

علم » تاريخ القانون »، ونتائج هذه الإ�صافة من الناحية التاريخية القانونية .

املبحث الأول

اآراء العلماء حول القانون املدون يف اإيبال

تعددت اآراء العلماء حول مدى وجود القانون املدّون يف مملكة اإيبال اإىل ثالثة اجتاهات:    1� 

 Case »وجود مدونة اأو مدونات قانونية يف اإيبال،2� وجود اأحكام قانونية يف �صكل » قانون الدعوى

Law« ”،3� وجود ن�صو�س اأو اأحكام قانونية يف الأر�صيف الإيبالئي.

 اأوًل: وجود مدونة اأو مدونات قانونية يف اإيبال

ذهب »C Bermant.” و “C .Weitzman “ اإىل اأن عددًا من الألواح املكت�صفة يف اإيبال 

الآثار  عامل  اإىل  املعلومة  هذه  ون�صبا   ،)  Eblaite Law  ( “ الإيبالئي  ب�” القانون  �صلة  لها 

اجلهات الت�صريعية.)حارث الفاروقي � املعجم القانوين � مكتبة لبنان،بريوت،ط4، 1982، �س109(،وقانون الدعوى هو �صكل 

اأعاده العلماء اإىل نهاية الألف الثالث قبل امليالد، يعر�س الق�صية ب�صكل خا�س “ اإذا رجل ..... “ ثم يحدد الفعل املجّرم ويعقبه 

وغالبًا ما توجد بنود اأو �صروط و�صيطة حتدد الفعل املجّرم اأو تف�صيالته.  ،”.... �صوف  هو  “ عندئذ 
 Mendenhall ) George.E ( –Ancient Oriental and Biblical Law , The Biblical Archaeologist
,vol XVII ,no.2,1954 ,P 32
11  -   طابق بع�س العلماء) M.Liverani,A.Edzard ( بني اأبار�صال وموقع  enazaK»” يف  “اأورفة” جنوب تركيا، بينما 

اقرتح علماء اآخرون  itteioT،ihcenoB(( اأن موقعها يف اإقليم اخلابور اأو موا�صع اأخرى من �صورية  .

 Michalowski )Piotr ( – Cuneiform Texts from Kazane Hoyuk , Journal of cuneiform
 studies , vol 50,1998, P53,  Archi )Alfonso ( –” The Personal Names in the individual
 Cities “ in: Fronzaroli)Pelio( – Studies on the Language of Ebla , Universita di Firenze ,
 1984,P 233
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الأمريكي “P. N .Freedman “، ولكنهما اأ�صارا يف الوقت نف�صه اإىل اأن هذا الأمر مل يوؤكده  

“باولو ماتييه” ) مدير بعثة التنقيب الأثري الإيطالية يف اإيبال( اأو “ جيوفاين بيتناتو “  )القارئ 
.12

الر�صمي لالألواح يف موا�صم التنقيب الأوىل (

Code هو  اأقدم دليل معروف على وجود مدونة  اأن »  واأوردت املو�صوعة الربيطانية احلديثة 

،وذكر » couch M. “ اأن اأر�صيف اإيبال “ قّدم مدونات 
األواح الأر�صيفات القدمية ملدينة اإيبال “13

، وكرر العديد من العلماء باأن » اأقدم دليل على وجود 
قانونية Law Codes وعقودًا قانونية “14

.
15

مدونة هو الألواح من الأر�صيفات القدمية ملدينة اإيبال والتي تعود اإىل نحو عام 2400 ق.م »

2050ق.م،  اأورنامو عام  “ اأقدم مدونة هي مدونة  باأن  “ للقول   G.Bromiley  « وذهب 

ولكن التقارير الأوىل من اإيبال ) تل مرديخ ( ت�صري اإىل اأن تدوين القانون كان معروفًا نحو عام 

، كما اأّكد بع�س الباحثني على 
2350ق.م،ورمبا كان موجودًا يف وقت اأ�صبق من ذلك التاريخ “16

اأورنامو  قانون  ت�صبق  قانونية  مدونة  من  فقرات  على  الإيبالئي  امللكي  الأر�صيف  » عرث يف  قد  اأنه 

، ونوه بع�صهم باأن » األواح اإيبال تثبت وجود مدونة قانونية اإيبالئية 
17

باأربعة قرون على اأقل تقدير »

. وراأى بع�صهم الآخر اأنه » يوجد دليل على حكم القانون يف اإيبال، حيث 
18“ Eblaite Code

.
وجدت فقرات من تدوين للقانون العام Common Law» “ يف الإقليم “19

ومن املالحظ اأن العلماء والباحثني ال�صابق ذكرهم قد اأكدوا على وجود » مدونة » اأو   »مدونات 

» قانونية اإيبالئية يف اأر�صيفات مملكة اإيبال، ولكنهم مل يحددوا لنا اللوح الذي ا�صتمل على هذه 

 12 - Bermant ) Chain (, Weitzman ) Michael ( – Ebla , an Archaeological Enigma ,London
,1978,P160
13 - Machenry ) Robert ( – The New Encyclopedia Britannica ,Chicago ,1993 ,P201
14 - Couch ) Mal ( – The fundamentals for the Twenty-First Century ,Grand Rapids ,Kregel 

Puplication ,2000 ,P 178
ذكر الأمر نف�صه ) llewodcM.J ( بقوله “ ا�صتملت األواح اإبال على مدونات قانونية، واأظهرت الإجراءات الق�صائية الدقيقة 

وقانون الدعوى.

 Mcdowell ) Josh( – Evidence that demands a verdict , Heres life Publishers ,1979 ,p 68
15 - Kipper ) Barbara Ann ( – Encyclopedic Dictionary of Archeology ,New York ,2000 

,P303 ,Chiorozzi  )Michael (,Russel ) Gordon ( – Law Library collection development 

in the Digital Age ,vol. 21,The Haworth information Press ,Binghamton ,2002 ,P125  
16 - Bromiley ) Geoffrey ( – International Encyclopedia ,A-z ,W.m .B.Eerdamans 

Publishing ,1995,P794
17 - Lasor ) William  (,Hubbard ) David (,Bush ) Fredric (,Allen ) Leslie ( –Old Testament 

Survey , W.m .B.Eerdamans Publishing ,1996 ,P 746
18 - Stocker ) Jim and Judy ( ,Biblical Prophecies in the light of the History ,Yulon Press 

,Zonder Van Corporation ,2005 ,P101
19 - sulami ) Mishal  Fahm ( –The West and Islam ,Routldge ,2003 ,P 20
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املدونة اأو املدونات، وجاء كالمهم ب�صيغة عامة من دون حتديد اأو تف�صيل، كما اأنهم مل يذكروا 

اأمثلة من الأحكام القانونية املت�صمنة يف هذه املدونة الإيبالئية.

“ »Case Law « ثانيًا: وجود اأحكام قانونية يف �صكل » قانون الدعوى

احتوت اأر�صيفات اإيبال امللكية � على ما يراه بع�س الباحثني � اأحكامًا قانونية يف �صكل   »قانون 

الوثيقة التي ت�صجل املعاهدة  “ حتوز  “ R.Zuck “ اأنه  ذكر  فقد   ،”«Case Law »الدعوى

الدولية International Treaty»” بني مملكة اإيبال ومملكة “ اأبار�صال “ على اأهمية خا�صة، 

“ال�صوابق  الدعوى” اأو   “ “ قانون   «Case of Law �صكل  فقرات يف  اأو  ببنود  اقرتنت  لأنها 

القانونية “، ويعد هذا املثال هو الوحيد املعروف خارج “ العهد القدمي “ لهذا الأ�صلوب اخلليط 

�صكل �صياغة  �صرطي يف  ق�صم  “ م�صتماًل على  “ معاهدة  ر�صمي  ميثاق  يحتوي على �صيغة  الذي 

.
20

�صرطية ) اأي “ اإذا اأنت ......عندئذ اأنا �صوف .....اإلخ (

كما اأورد » J.Fineger “ باأنه “ يوجد يف معاهدة اإيبال واآ�صور / اأبار�صال،حالت منوذجية 

.
من قانون الدعوى ) اإذا، عندئذ (”21

وقد اأورد الباحثان »S Scheiber   “ و “ R.Dan “ بعد اأن ذكرا فقرتني من املعاهدة 

الدولية بني اإيبال واأبار�صال22 اأن هاتني الفقرتني وردتا يف اأقدم املعاهدات الدولية املعروفة التي 

موا�صيع  على  وحتتويان  عام   300 نحو  ال�صومرية  القانونية  املدونات  قبل  ما  اإىل  تاريخها  يرجع 

يغ فيهما  م�صابهة ملا ورد يف هذه املدونات، وتتمتعان باأهمية خا�صة لدللتهما على اأن القانون قد �صِ

يف �صكل » الق�صية » » Case “ يف �صياغة �صرطية، اأي و�صف احلالة وحكمها،والتي طبقت فيما 

23
بعد يف الألواح القانونية واملجموعات القانونية الالحقة.

وعّلق » E  sollbereger   “ ) من العلماء املخت�صني بالإيبالئيات ( على اأحد بنود املعاهدة 

“ يبدو  الزنا والغت�صاب ( بقوله  واأبار�صال واملتعلق مب�صاجعة امراأة عامل )  اإيبال  الدولية بني 

20 - Zuck ) Roy ( – Vital Apologetic Issues ,Krengel Publications ,1995 ,P 191
21 - Fineger ) Jack ( – Archaeological History of the Ancient Middle East ,West view Press 

,1979 ,P43 
� اإتباعًا ل�صولربجيه � على ال�صكل التايل “ اإذا �صرب اإيبالئي بيده اأبار�صاليًا، فعلى الإيبالئي اأن  الفقرتني  الباحثان  ترجم   -   22
يدفع خم�صني غنمة وفقًا  للمتبع عرفًا، واإذا �صرب اأبار�صايل بيده اإيبالئيًا، فيجب على الأبار�صايل اأن يدفع خم�صني غنمة وفقًا 

“ للمتبع عرفًا، واإذا �صرب )اأي من الطرفني اأو اأحدهما ( الآخر ب�صكني اأمورية اأو بق�صيب،ف�صوف يقدم .... و12 خروفًا 

Scheiber ) Sandor (, Robert ) Dan( – Occident and Orient – Brill ,1988 ,PP 13-14
23 - Scheiber ) S  (, Robert ) D (- Ibid – P 13
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للوهلة الأوىل اأن هذه العبارة لي�س مو�صعها يف معاهدة،واإمنا تقراأ كفقرة اأو بند �صمن   “جمموعة 

.
24“ Collections of Legal Cases “ “ صوابق قانونية�

خلفًا  اإيبال  ن�صو�س  قارئ   (  “  A.Archi  « الإيطايل  القدمية  اللغات  عامل  ذكر   كما     

لبيتناتو( باأنه قد ورد يف املعاهدة الدولية بني اإيبال واأبار�صال عبارة “ من ي�صطجع مع زوجة رجل 

......”،وعّد احلكم املعرو�س من قبيل تاأ�صي�س �صابقة اأو قاعدة قانونية تكون �صارية املفعول على 

.
جميع ال�صكان “25

ثالثًا:وجود ن�صو�س اأو اأحكام قانونية يف اأر�صيفات اإيبال 

ت�صمنت اأر�صيفات اإيبال امللكية � على قول بع�س العلماء � اأحكامًا اأو ن�صو�صًا قانونية، فقد ذكر 

) TM.75.G.2420( اأحكامًا قانونية مت�صابهة  “ ُيقدم اللوح الإيبالئي  “ اأنه   R.Yaron  «

مع الأحكام القانونية الواردة يف قوانني “ اإ�صنونا “، وتعد الأحكام القانونية الإيبالئية اأ�صبق بعدة 

وعلماء  الآ�صوريات  علماء  وعناية  اهتمام  ينال  اأن  ينبغي  اأمر  وهو   ،“ “ اإ�صنونا  قرون من مدونة 

تاريخ القانون “ 26، واأ�صار باأن » اأقدم ن�س قانوين جلرمية الزنا Adultery» “ ظهر يف ن�س 

 Composition”حيث عوجلت جرمية الزنا مبوجب التعوي�س)TM.75.G.2420(اإيبالئي

.
27“

اللغة  يف  قانونية  ن�صو�س  اأقدم  الإيبالئية  القانونية  الوثائق  ت�صم   « اأنه  العلماء  بع�س  وذكر 

 وراأى » J. Mellissen “ اأن املعاهدة الدولية بني اإيبال واأبار�صال قد نظمت الأحكام 
،28«

ال�صامية 

اأن  الباحثني  بع�س  وذكر   ،
29“  Seduction والإغواء  والزنا  ال�صرقة  بجرائم  املتعلقة  القانونية 

على  يجب  واأنه   ،”Rape  « الغت�صاب  بجرم  املتعلقة  القانونية  الأحكام  اإىل  ت�صري  اإيبال  األواح 

24 - Sollberger ) Edmond ( – The so –called Treaty between Ebla and “ Ashur “ –Studi 
Eblaiti ,III,9-10,1980 ,P146

25 - Archi ) Alfonso ( – Studies in Eblaite prosography ,in: Archi ) A ( -  Eblaite Personal 
Names and Semitic Name-Giving , Archivi Reali di Ebla ,Studi I ,Roma,1988 , P245

26 - Yaron ) Reuven ( – The Law of Eshnunna ,Leiden ,1988 ,P 7, 99

علم الآ�صوريات ” Assyriology ” هو احلقل املعريف الذي يعالج درا�صة اللغات ولهجاتها املكتوبة بالإ�صارات امل�صمارية 

على الألواح الطينية و املعادن والأحجار.

 Oppenheim ) A .Leo (- Ancient Mesopotamia ,University of Chicago Press ,1964 ,P9
27 -Yaron ) R ( – op .cit ,P282
28 - Watson ) Mills ( ,Bullard ) Roger ( – Mercer Dictionary of the Bible ,Mercer University 
Press ,1990 ,p 226
29 - Mellissen ) Jan ( –Innovation in Diplomatic practice ,Macmillar Press ,1999 , P5
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بة اأن تثبت للقا�صني باأنها قاومت املغت�صب “30، ولكنهم مل ي�صريوا اإىل اللوح الذي  املراأة املغت�صَ

ت�صمن هذا احلكم، واإذا كان املق�صود بذلك اأحكام املعاهدة الدولية امل�صار اإليها �صابقًا، فهي تذكر 

جرمية الغت�صاب ولكن حكمه القانوين غري وا�صح يف الن�س نظرًا لته�صم جزء اللوح املت�صمن 

احلكم القانوين اأو اجلزاء على جرمية الغت�صاب.

املبحث الثاين

طبيعة القانون املدون يف مملكة اإيبال

    مل ُيكت�صف  � حتى الآن � يف اأر�صيفات مملكة اإيبال اأي مدونة قانونية م�صتقلة �صبيهة باملدونات 

القانونية املكت�صفة يف بالد ما بني النهرين، لأن احلديث عن اكت�صاف املدونة القانونية الإيبالئية، 

كما يذهب لذلك بع�س العلماء، يعد اأمرًا مل يثبته اأو يوؤكده اأي من العلماء املخت�صني بالدرا�صات 

الإيبالئية، ومل يذهب اإليه اأي من اأع�صاء البعثة الإيطالية املنقبة يف تل مرديخ، �صواء مديرها ) العامل 

الإيطايل ماتييه ( اأو ُقراء األواح اإيبال الر�صميني املخت�صني باللغات القدمية  )بيتناتو31،اأركي، 

وغريهما من العلماء (.

    وينبغي الإقرار بداية باأن الأر�صيف امللكي الإيبالئي قد ظهر فيه اإ�صارات مل�صطلحات قانونية 

قبل  ما   ( وماري  اإيبال  تت�صارك  حيث  املكتوبة،  الوثائق  يف  القانونية  امل�صطلحات  اأقدم  من  تعد 

للم�صطلحني  املرادفني   )Kuttum  ( و   )Kunum( م�صطلحي  با�صتخدام   ) ال�صارغونية 

الأكاديني  Kinum) �صرعي( و)Kittum( ) احلقيقة (32، كما اأن من اأقدم الإ�صارات اإىل 

اإيبال      –  يف ن�صو�س  م�صطلح  » مي�صرو«  )العدالة ( يف الوثائق املكتوبة كان– ح�صب اإطالعنا 

33
.”«Maysarum

30 - Katz )Sedelle( , Mazur )Marry Ann ( –Understanding the Rape Victim ,Publishing 
Wiley ,1979,P 173

القدمية الإيطايل “ جيوفاين بيتناتو “ قد ا�صتخدم م�صطلح “ خمطوطات يف القانون “  اللغات  عامل  اأن  املالحظ  من   -   31
1976، ومل ي�صتخدم م�صطلح “ مدونات  عام  اإيبال  اأر�صيفات  حمتويات  عن  حديثه  “ waL fo secidoC “ عند 
قانونية “ “  »sedoC waLكما اأنه اأورد هذه العبارة ب�صيغة الظن والتخمني اأكرث منه القطع واليقني، بقوله “ ورمبا 

خمطوطات يف القانون “، ولذلك ل ميكن التعويل على هذه العبارة وحتميلها اأكرث مما حتتمل.

Pettinato ) G(- The Royal Archives of Tell Mardikh –Ebla ,op .cit ,p 45

 32 - Westenholz ) Aage ( – Personal Names in Ebla in Pre-Sargonic Babylonia ,in:
Archi )A  ( )ed(-Eblaite Personal Names  ,op .cit ,P 100وقد جاء يف القامو�س الآ�صوري اأن من 

-Dayyan Ki ينمعا ) Kettu،Kittu(: احلقيقة، العدالة،الإجراءات ال�صليمة، معاهدة .، وتدل عبارة  

)tim(  يف اللغتني البابلية والآ�صورية على معنى ) قا�س عادل(.
 Gelb )Ignace ( ) et al ( –The Assyrian Dictionary ,oriental Institute ,Chicago ,1959 ,P 468
 ,Lipinski ) Edward ( – Semitic Languages – Peeters Publishers ,2002 ,P 729 
33 - Frozaroli ) P( ., The Eblaic lexicon: Problems and Appraisal , in:  Frozaroli ) P(  ed(  ., 
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ا�صتملت على عقود  امللكية قد احتوت على وثائق قانونية  اإيبال  اأر�صيفات  اأن  الثابت  ولكن من 

هي  القانونية  الوثائق  هذه  اأهم  ولعل   
،34

دبلوما�صية  ووثائق  دولية  ومعاهدات  ق�صائية  واأحكام 

،والتي 
36

اآ�صورعلى راأي بع�س العلماء (  اأو   ( 
35

اأبار�صال«  « اإيبال و  املعاهدة الدولية بني مملكتي 

2500ق.م  لعام  العلماء  وُيرجعها بع�س    ،
37

) TM.75.G.2420( الإيبالئي  اللوح  �ُصجلت على 

 �  2400 لأعوام  تعود  باأنها  القول  40،وميكن  2400ق.م  لعام  39،اأو  ق.م   2350 لعام  38،اأو 
. 

41
2350ق .م

Studies on  the Language of Ebla  , Universita di Firenze , 1984, P156 
34 - Pettinato ) G(- The Royal Archives of Tell Mardikh –Ebla ,op .cit ,p 45, Matthiae 

)P(- Tell Mardikh: The Archives and Place  ,op .cit ,P 251 
35 - Sollberger ) E  ( – The so –called Treaty between Ebla and “ Ashur “ – op .cit ,P146, 

Biga ) Maria Giovanna (, Pomponio ) Francesco ( –Elements for Archeological 
division of the Administrative Documentation of Ebla , Journal of Cuneiform 
Studies ,vol .42 ,no.2 ,1990 ,P 199

36 - Pettinato ) G(- The Royal Archives of Tell Mardikh –Ebla ,op .cit ,p 45

وقد ذكر العامل الإيطايل ”A.Archi ” اأن ا�صم املكان ” Arimu ” ظهر يف الوثائق �صمن اأرا�صي “ اأبار�صال “، واعترب اأن 

هذه ال�صلة تظهر بو�صوح خطاأ املطابقة بني ا�صم املكان “ اأبار�صال “ و” اآ�صور “.

Archi ) Alfonso ( – Notes on Eblaite Geography II ,Studi Eblaiti ,IV ,1980 ,P5
“ لغوي بعثة اإيبال يف موا�صم التنقيب الأوىل اإىل هذا الن�س الفريد املدون على الرقيم امل�صماري ذي الرقم  “ بيتناتو  اأ�صار   -  37
)G.2420 . 75 (وذلك �صمن فهر�س الن�صو�س الذي اأعده ون�صره �صنة 1979م، ثم قام عدد من الباحثني املعروفني 

بن�صر الن�س ودرا�صته، فقد ن�صره العامل الفرن�صي “ �صولربجيه” regreblloS.E �صنة 1980م يف درا�صة عنوانها “ 

ما ي�صمى باملعاهدة بني اإيبال واآ�صور”، ثم ن�صر العامل الربيطاين “ لمربت “ trebmaL درا�صة عنها بعنوان “ معاهدة 

اإيبال “ عام 1987م، ويف ال�صنة التالية ن�صر العامل الأملاين “ كينا�صت “ tsaneiK درا�صته “ معاهدة اإيبال � اآ�صور، من 

منظور تاريخ القانون “، ثم �صدرت يف �صنة 1992م درا�صة العامل الأملاين “ اإدزارد “ drazde “ معاهدة اإيبال مع اأبرقا 

“ وتو�صل اإىل الرتتيب ال�صحيح لأجزاء الن�س املق�صم اإىل اأعمدة اأو حقول  عمودية، وي�صم نحو 632 �صطرًا ) د.فاروق 
قبل  من  الن�س  هذا  درا�صة  تكرار  ولعل  اإ�صماعيل � معاهدة اإبال � جملة الرتاث العربي � العدد 110، 2008� �س270 ( 

العلماء املخت�صني يوؤكد اأهميته من جهة، ويربر من جهة ثانية ما اأورده “ pooreiM eD.V.M “من اأن لغة الن�س 

عوي�صة اأو مبهمة جدًا، والقليل من النتائج ميكن ا�صتخال�صها منه.

 De Mieroop ) Marc van (-Cuneiform Texts and the writing of History –Routldge ,Taylor
.,Francis Group ,New York ,1999 ,P 24
    وقد اعتمدنا � من جانبنا � على اأحدث الرتجمات لهذه املعاهدة، وهي ترجمة الدكتور فاروق اإ�صماعيل، لأنه اعتمد على التحقيق 

باللغتني  اخلا�صة  اللغوية  والدرا�صات  املعاجم  واملفردات يف  امل�صطلحات  من  كثري  من  املتعددة، وحتقق  الرتجمات  بني  واملقارنة 

ال�صومرية والإيبالئية  ) د.اإ�صماعيل �  مرجع  �صابق � �س 270(  

38- Melissen – op .cit ,P5
39 - Bromiley – op .cit ,P 794
40 - Ann Kipper – op .cit ,P 303, Chiorazz ,Russell – op .cit ,P125
يرى “ Pomponio “ و” Biga “ اأن املعاهدة املربمة بني اإيبال واأبار�صال قد عقدت يف عهد امللك الإيبالئي ) اإركب   -   41
،ويف مقالة اأخرى ل� “ Biga “ مع “ Archi “ ذهبا  ) Biga , Pomponio-Element –op .cit ,p199( ) دمو �

فيها اإىل اأن معاهدة اإيبال مع اأبار�صال تعود اإىل عهد امللك الإيبالئي ) اإجري�س � خلب ( اأو اإىل ال�صنوات الأوىل من عهد امللك 

الإيبالئي  ) اإركب � دمو (.
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 اأوًل:اأ�صاليب ال�صياغة القانونية يف معاهدة اإيبال الدولية:

 ا�صتملت املعاهدة الدولية بني مملكة اإيبال ومملكة » اأبار�صال » على 45  فقرة قانونية، و�صيغت 

اجلزائية  القانونية  الأحكام  بع�س  على  احتوت  فقد  طرق،  بعدة  فيها  الواردة  القانونية  الأحكام 

بالأ�صلوب التايل:

الفقرة 27: خالل احتفالت �صهر »اإي�صي »، اإذا ما قتل اإيبالئي  اأبار�صاليًا يف مبارزة، فعليه اأن 

يقّدم خم�صني غنمة دية.

.
42

الفقرة 28: اإذا ما قتل اأبار�صايل اإيبالئيًا يف مبارزة، فعليه اأن يقّدم خم�صني غنمة دية

    ومت اإيراد بع�س الأحكام القانونية بالأ�صلوب التايل:

واجب  لأداء  ينه�س  اأن  البيت  �صاحب  فعلى  اأبار�صايل،  بيت  يف  اإيبالئي  ينم  اإن   :38 الفقرة 

ال�صيافة.

بيته،  ال�صيف يف  الذي ي�صرق من  اليوم  امل�صروق ( يف  الغر�س  اأن يعّو�س )  وعليه   :39 الفقرة 

. 
44

) وخم�صني غنمة ( دية
43

ويعطيه .......

    كما وردت بع�س الأحكام القانونية باأ�صلوب خمتلف، وعلى �صبيل املثال:

من  ينجو  فلن   ،) لإيبال  تابعًا   ( حاكمًا  �صيدًا  اأبار�صال  من  �صخ�س  قتل  ما  اإذا   :12 الفقرة 

45
العقاب.

ثانيًا:اأ�صلوب �صياغة بع�س الفقرات القانونية يف املعاهدة ودللته

من املالحظ على اأ�صاليب ال�صياغة القانونية لبع�س فقرات املعاهدة الدولية بني اإيبال واأبار�صال 

اأنها قد �صيغت بطريقة خمتلفة وملفتة لالهتمام، والفقرات املق�صودة هي الفقرات ال�صت الآتية:

 Archi ) Alfonso ( ,Biga ) Maria Giovanna ( – a Victory over Mari and the fall of Ebla ,
  Journal of Cuneiform Studies , vol.55,2003, P 10

272 �س   � �صابق  مرجع     � اإ�صماعيل  د.   -  42
اأننا عندما ن�صع نقاطًا يف املنت، فاإن ذلك يعني اأن الكلمة اأو العبارة يف الن�س غري وا�صحة، اأو اأن  � من ال�صروري التنويه اإىل    43

الن�س مه�صم اأو فيه تلف ناجت عن تك�صر الألواح نتيجة دمار الأر�صيف الإيبالئي عند تدمري مدينة اإيبال  عام 0522 ق.م .

اإ�صماعيل �  مرجع  �صابق � �س 372 د   �   44
45 ـ د. إسماعيل ـ  مرجع  سابق ـ ص 271
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46.

الفقرة 1: كل من يلعن ال�صيد احلاكم، اأو يلعن الآلهة، اأو يلعن البالد، ي�صتحق املوت

الفقرة 31: اإذا ما كان فتى اأبار�صاليًا اأو فتاة اأبار�صالية يعمل عبدًا لدى اإيبالئي، ثم ترك بيت 

الإيبالئي، وفيما بعد قب�س اإيبالئي اآخر على الأمة اأو العبد واأخفاه، فعليه اأن يقّدم خم�صني غنمة 

دية. 

ي�صرق من   البوابة، من   ) ي�صرق ) من منطقة  ......، من  ي�صرق من منطقة  37: من  الفقرة 

47.

)منطقة ( احل�صن، فهو ي�صتحق املوت

الفقرة 40: اإن ينم رجل مع زوجة رجل اآخر، فعليه اأن يقّدم له ثوبًا ذا حزام وثوبًا ملونًا وثالث 

بقرات.

باأن  و.....،  ي�صرتها  اأن  فعليه  ذلك،  واأكدت  وموافقة،  عازبة  الأنثى  كانت  ما  اإذا   :41 الفقرة 

يتزوجها.

48.)

الفقرة 42: اإذا ما كانت ) غري موافقة (........ ) البقية مه�صمة كلها 

وميكن تلخي�س اأحكام الفقرات ال�صت ال�صابقة يف اجلدول الآتي:

        العقوبة اأو احلكم القانوين           اجلرميةالفقرة

               املوت     لعن احلاكم اأو الآلهة اأو البالد1  

  عقوبة مالية عينية ) دية خم�صني غنمة (    اإخفاء العبيد الأبار�صاليني الفارين31

               املوت       ال�صرقة من اأماكن معينة37

  عقوبة مالية عينية ) ثوبان وثالث بقرات (       الزنا مع امراأة متزوجة40

     الزواج من الأنثى و ).......(     جمامعة اأنثى عازبة بر�صاها41

           ...................       اغت�صاب اأنثى عازبة42

اإ�صماعيل �  مرجع  �صابق � �س 270،وقد ترجم “ Sollberger “ هذه الفقرة بالطريقة التالية: كل من يلعنه امللك،  د.   �   46
) Sollberger –op .cit ,p136 (. اأو تلعنه املنطقة، اأو تلعنه البالد، ف�صوف ميوت

 273  � 272 �س   � �صابق  مرجع     � اإ�صماعيل  د.   �   47
�ص  273،وقد ترجم “ regrebllos “ الفقرات ) 40� 42 ( على ال�صكل التايل: كل   � �صابق  مرجع    � اإ�صماعيل  د.   �   48
من ي�صطجع مع زوجة عامل، ف�صوف يعطيه )اأو يعطيها (.... عباءة وثالثة ثريان، واإذا كانت )عفيفة (،ف�صوف يعمل على 

اإعادة ....، اخلا�صة و...، و اإذا مل تكن ) عفيفة ( ]......[Sollberger –op .cit ,146 (, (، ومن اجلدير بالذكر اأن 

الفقرات الثالث الأخرية قد اأثارت انتباه الدكتور فاروق اإ�صماعيل الذي اأورد ما مفاده “ وثمة ثالث فقرات تتعلق مبمار�صة 

�صريانها وجن�صية الفاعلني  اإطار  حيث  من  بالدولتني  ذلك  عالقة  تت�صح  ول  اجلن�س ب�صكل غري قانوين)40،،41 ،42(، 

) د.اإ�صماعيل �  مرجع �صابق � �س 274(
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اإيبال  اإذا ف�صلنا هذه الفقرات ال�صت عن بقية فقرات املعاهدة الدولية بني  اأننا  من الوا�صح 

واأبار�صال، حلكمنا بالتاأكيد على اأنها مت�صمنة يف” مدونة قانونية “، اأو هي فقرات من “ مدونة 

اأو  الطرفني  اأفعاًل على  اأو حترم  الطرفني،  املعاهدة ت�صع واجبات على  وبقية فقرات   ،“ قانونية 

اأحدهما بطريقة تف�صيلية حتدد فيها جن�صية الفاعل اأو املجني عليه، ومن املالحظ اأن �صياغة هذه 

الفقرات ال�صت، وبالرغم من ورودها يف معاهدة دولية،قد جاءت يف �صيغة عامة من دون حتديد، 

واأقرب اإىل �صياغة املدونات القانونية الالحقة يف تاريخ ال�صرق الأدنى القدمي، فهي ترد فيما يعرف 

بال�صكل اأو ال�صياغة الإفتائية ) Casuistic Form( ) كل من ......(،اأو ) من ي�صرق......(، اأو 

) اإن ينم رجل .......(، فهي ل حتدد تابعية ال�صخ�س فيما اإذا كان اإيبالئيًا اأم اأبار�صاليًا، بل اإن 

اإحدى فقرات املعاهدة ل ينطبق حكمها اإل على الإيبالئيني)الفقرة31(وُي�صتغرب بالتايل اإيرادها 

�صمن معاهدة ثنائية بني مملكتني.

  اأثار اأ�صلوب �صياغة هذه الفقرات اهتمام بع�س الباحثني، فقد ذكر » A.Altman “ اأنه 

اإيبال مع اأبار�صال �صيغت يف �صكل قوانني �صّرعت من قبل  معاهدة  بنود  بع�س  اأن  املالحظ  “ من 
الدولة لتطبيقها على مواطنيها، مما قد يثري الت�صاوؤل حول ماهية الوثيقة التي حتتويها اإن كانت 

معاهدة اأم غري ذلك، ولكن من املتفق عليه اأن هذه الوثيقة تعد معاهدة دولية”49

    فما هو ال�صبب الذي دعا اإىل اإيراد هذه الفقرات ال�صت بهذه الطريقة خالفًا لباقي فقرات 

املعاهدة الدولية املذكورة ؟

ميكن تف�صري اأ�صباب هذه ال�صياغة القانونية اخلا�صة للفقرات ال�صت املذكورة باأحد اأمرين:

املعاهدات  يف  املت�صمنة   « الدولية  القانونية  القواعد   « مفهومي  بني  الإيبالئيني  خْلط  1ـ 
اإدراك  اإقليم معني بذاته، وعدم  اإل يف  الدولية، و  »القواعد القانونية الوطنية » التي ل تطبق 

الأحكام  بع�س  ت�صرب  اإىل  اأدى  مما  املعا�صر،  القانوين  املفهوم  وفق  بينهما  الفا�صلة  احلدود 

الإيبالئيني  املذكورة تطبق على  الفقرات  فاإن  وبالتايل،  املعاهدة،  اإىل هذه  الداخلية  القانونية 

وحدهم دون الأبار�صاليني، وهو الحتمال الأ�صعف.

خا�صة باإيبال من حيث  عرفية  كقواعد  القانونية  الأحكام  هذه  وجود  احتمال  2ـ 
الأ�صل، اأو اأن هذه الأحكام القانونية ت�صكل جزءًا من التقاليد العرفية العامة يف الإقليم الذي 

اأنهما مملكتان متجاورتان، ثم عزمت مملكة  اإىل  توجد فيه اململكتان، واملعاهدة نف�صها ت�صري 

49- Altman) Amnon ( – Tracing the earliest recorded concept of International Law ) 
2( ,The old Akkadian and Ur III periods in Mesopotamia ,Journal of the History of 
International Law ,Vol.7, 2005, P129
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اإيبال على توحيد وتعميم تطبيق هذه الأحكام القانونية ذات الأ�صل العريف الإيبالئي، اأو ذات 

الأ�صل العريف الإقليمي على مواطني اململكتني وتثبيتها يف �صيغة مكتوبة ملزمة، ومن البدهي اأن 

هذا الأمر قد مت مبوافقة الطرف الآخر يف املعاهدة) اأي اأبار�صال (.

دون  فقط  الإيبالئيني  على  يطبق  وحكمها  املعاهدة،  هذه  يف   )31( الفقرة  ورود  �صبب  اأما 

الأبار�صاليني، فهو كون العبيد الفارين من اأ�صل اأبار�صايل، مما دعا اإىل اإيرادها يف هذه املعاهدة 

بالذات دون �صواها .

اأو التف�صري الثاين، وت�صبح بالتايل هذه الأحكام القانونية املدونة يف  ونرجح �صحة الحتمال 

املعاهدة الدولية بني مملكة اإيبال ومملكة اأبار�صال اأقدم تطبيق معروف لتدوين القانون يف العامل  

حتى الآن50، لأن اأقدم تدوين قانوين مكتوب معروف هو » مدونة اأورنامو » )نحو 2050ق.م(، 

2350ق.م( ، وبالتايل فهي  اأما معاهدة اإيبال فتعود للقرن الرابع والع�صرين قبل امليالد ) 2400� 

ت�صبق مدونة » اأورنامو » بعدة قرون.

ونعتقد باأن الذي مييز التدوين القانوين الإيبالئي عن التدوينات القانونية الالحقة ) كمدونة 

حمورابي واملدونات ال�صابقة عليها والالحقة لها ( هو وروده �صمن معاهدة دولية، ولي�س يف �صورة 

وثيقة قانونية داخلية م�صتقلة، ولكن هذا التمييز اخلارجي ) ال�صكلي ( ل يغري من حقيقة وواقع 

يف  للقانون  معروف  تدوين  اأقدم  هو  املذكورة  املعاهدة  يف  الوارد  الإيبالئي  القانوين  التدوين  اأن 

العامل اأجمع حتى الآن من جهة، واأقدم وثيقة قانونية ت�صجل معاهدة دولية من جهة اأخرى.51 وهو 

تدوين قانوين ملزم لأنه ورد �صمن اتفاقية دولية ملزمة، ولي�س يف ن�صب تذكاري اأو لوح مدر�صي 

النهرين، وبالتايل ل ترد عليه املطاعن  القانونية الالحقة يف بالد ما بني  كما هو �صاأن املدونات 

التي اأخذها بع�س العلماء على املدونات القانونية امل�صمارية الأخرى يف كونها قد و�صعت لأغرا�س 

، اأو كونها جن�صًا اأدبيًا غري ت�صريعي اأقرب اإىل الدعاية 
52

علمية اأو مدر�صية اأو فقهية ولي�صت ت�صريعية

اأو مقيا�صًا من قبل  القانوين املعترب منوذجًا  للتقليد  اأو و�صفًا  الت�صريع،  اإىل  امللكية والو�صايا منه 

.اأي اعتبارها جمموعات اأكادميية وتذكارية ولي�صت هي » القانون« اأو » م�صادر 
53

ُم�صدر القانون 

.
54

القانون»

) Wisconsin Lutheran( اأن الن�صو�س التاريخية القانونية يف اإبال ا�صتملت على “ مرا�صيم ملكية  دورية  ذكرت    -  50
ور�صائل ومدونات قانونية”، واإىل اأن “  مدونة اإبال اأ�صبحت  اأقدم مدونة قانونية موجودة لدينا حتى الآن “.

Wisconsin Lutheran Quarterly –Volume 77-78 ,1980 ,P 129
التفاق) Agreement (احلدودي  بني الدويلتني ال�صومريتني “ جل�س “ و” اأوما “ اأقدم  باأن  العلماء  بع�س  يرى   -   51

) De Mieroop –op .cit ,P23( التفاقات الدولية، ولكن لي�س لدينا ن�س هذا التفاق

 52 - Frymer-Kensky ) Tikva ( – Patriarchal Family relationship and Near Eastern Law
-Biblical Archaeologist ,vol 44,no.4 ,1981 ,P 210
53 - Mendenhall ) G  ( –  op .cit , PP 33-35, Finkelstein ( J.J ) –Ammisaduqas Edict and the 

Babylonian  Law Codes « –Journal of Cuneiform Studies ,vol. XV ,no.3 ,1961 ,PP 101-103”
54 -Lefebvre )M  ( –  op .cit ,P1
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خامتة:

    ت�صتطيع القول � يف ختام البحث �  باأننا قد تو�صلنا اإىل النتيجتني الآتيتني:

ـ حتى الآن � يف اإيبال ) تل مرديخ ( عن وجود    التنقيبات الأثرية الإيطالية  ـ مل تك�صف   1
مدونة »قانونية اإيبالئية »Law code » “ على غرار املدونات القانونية املكت�صفة يف بالد ما 

بني النهرين، كمدونة حمورابي اأو املدونات ال�صابقة عليها اأو الالحقة لها، وبالتايل فال �صند 

علمي اأو وثائقي ملا يفيد به بع�س العلماء اأو الباحثني من وجود هذه املدونة ب�صبب افتقادنا � 

حتى الآن � اإىل دليل وثائقي يوؤكد ذلك الزعم.

 TM.75.G.2420 (وثيقة قانونية ذات الرقم امللكية  اإيبال  اأر�صيفات  يف  وجد  ـ   2
( تت�صمن معاهدة دولية بني مملكتي “ اإيبال “ و” اأبار�صال “، اأدرجت فيها بع�س الأحكام 

القانونية اجلزائية  )�صت فقرات (، وردت ب�صيغة عامة تقرتب من �صياغة املدونات القانونية 

واجلزاء  والتجريد  العمومية  توافر  حيث  من  املعا�صر  القانوين  التدوين  ومن  بل  القدمية، 

القانوين .

 � اأجمع  العامل  يف  القانونية  للقواعد  اأو  للقانون  تدوين  اأقدم  الإيبالئي  القانوين  التدوين  يعد 

حتى الآن، لأن اأقدم تدوين قانوين معروف �صابقًا هو “ مدونة اأورنامو “ العائدة للقرن احلادي 

والع�صرين قبل امليالد، اأما التدوين القانوين الإيبالئي فيعود للقرن الرابع والع�صرين قبل امليالد، 

اأنه ل ينطبق على التدوين القانوين الإيبالئي  “ بعدة قرون، ووجدنا  اأورنامو  “ مدونة  اأي ي�صبق 

بع�س املطاعن التي اأوردها بع�س العلماء يف �صاأن املدونات القانونية امل�صمارية الالحقة من حيث 

كونها قد و�صعت لأهداف غري ت�صريعية، لأن التدوين القانوين الإيبالئي كان تدوينًا قانونيًا ملزمًا 

لوروده �صمن معاهدة دولية ملزمة .
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