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 تمهيد
دجلة والفرات بمثابة طريقين  اكان نهر إذ تجاهات، من جميع اال مفتوحة للمسافرين بابل كانت بالد

لى الشمال وكذلك نحو الشمال الغربي، و  سواحل الجزيرة كل من تصال بأتاح الخليج العربي االكبيرين من وا 
 نلذلك ليس من المفاجئ أن نجد الثقافة المدنية التي طورها السومريو  .جنوبا وغربا وبالهند نحو الشرقالعربية 

  .الحربو التجارة في أصقاع جغرافية أوسع عبر كل من  انتشرتقد بل الميالد خالل األلفية الرابعة ق

مستوطنة بشرية كبيرة على المجرى األوسط لنهر في التي وجدت االكتشافات يدل على ذلك ومما 
ما بين النهرين بالد  لمنطقةالمميزة بوبة الكبيرة( حيث األبنية والفخار لها نفس السمات خالفرات )مدينة 

 وهناك أدلة متزايدة كذلك على وجود تأثير سومري تجاه الشرق نحو إيران. ، (مياو ميزوبوت)

التي ي اختراع الكتابة المعروفة باسم "الكتابة المسمارية" فأعظم إنجازات الحضارة السومرية  ويتمثل
رسم على اهتمام السومريين بعلى الرغم من أنه ال يوجد دليل و  من الطين. ألواحكانت تكتب بوجه عام على 

  المعرفة الجغرافية. حفظن تكون قد أهملت الخريطة و أتلك الحضارة ال يمكن أنشطة إال أن خريطة في تلك الفترة 

 
 

ومن النماذج الجيدة  الجبال واألنهار.و بأسماء المدن قوائم طويلة على األلواح الطينية السومريون سجل 
كذلك و ( تل أبو صالبيخ بالقرب من مدينة نيبور األثرية) بابلتلك القوائم ما تم اكتشافه في أللواح التي ضمت ل

 . حاليا( سوريا يفي شمال ،كم 50 و)جنوب مدينة حلب بنح باليإ دينةفي م

 إال أنق.م،  2200و  2500إلى ما بين تعود تلك األلواح  الفترة التي أنجز فيها الكتبةورغم أن 
  .ق.م من المعلومات من مصادر تعود إلى بداية األلفية الثالثة اكثير  استمدتقوائمهم 

وفي بابل، العديد من أسماء المدن السورية، حفظتها األلواح الطينية في أسماء المواقع التي ومن بين 
  المتوسط. ( على ساحل البحرمدينة أوغاريت )رأس شمرةمقدمتها 
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نسبيا من خالل التجارة والحرب. وهنا تشير  عنهمبهذه المواقع البعيدة البابليين كان مصدر معرفة 
حفيده "نارام ـ  من بعده"سارجون" ملك الدولة األكادية و التي شنها الحمالت العسكرية المصادر التاريخية إلى 

 م. ق. 2230ـ  2330نحو شمال سوريا وحتى هضبة األناضول بين عامي  سين"

وبعد تنقيحها عبر تاريخ الكتابة المسمارية.  لنسخ التقليديوقد ظلت قوائم أسماء األماكن مجااًل ل
تطبع بشكل متكرر  تكان)قواميس جغرافية( لمعلومات معجمية ملخص نموذجي من  االقوائم جزءتلك أصبحت 

ضافات شارحة.مصحوبة ببعض التغييرات البسيطة و    ا 

تحركات الجيوش ألهداف بعيدة، ومغامرات التجار من أجل البحث عن المعادن الثمينة شكلت ولقد 
على بالدهم والبالد  خاللها تعرف الكتبةواألحجار واألشجار، وغيرها من المنتجات، الوسائل الواضحة التي من 

من خالل دالئل يظهر ذلك واضحًا و . السابقة سماء المواقعأقوائم تمكنوا من "تحديث" وبذلك فإنهم  األجنبية.
تشكلت على التي الروابط تلك  ،وادي السندالثقافية في مراكز المع المدن اإليرانية و لبابل وسومر  تشير إلى روابط

  األقل جزئيا من خالل الطريق البحري عبر الخليج العربي.

دارية، في بعض األحيان تم االحتفاظ بالتفاصيل الخاصة بتلك الرحالت في سجالت  يمثل و تجارية وا 
زيارتها، وتسجيل للوقت المستغرق  تاألماكن التي تمألنها تحتفظ بأسماء تلك السجالت أهمية،  دليل السفر أكثر

 لالنتقال من مكان آلخر. 

شمااًل " "تل مسكنةيمار إيصف الطريق من جنوب بالد بابل إلى هو ذلك الذي تلك السجالت أطول و 
وتبدو تلك الرحالت كما لو كانت بعثات حربية، وعلى الرغم من أن هدفها غير على نهر الفرات األوسط. 

  واضح؛ فإن عدد الليالي التي استغرقتها الرحلة في كل موقع مسجلة بشكل جيد.

ي القرن من مملكة آشور إلى وسط هضبة األناضول فالممتد الطريق المارة بدلة السفر وليدنا نماذج أل
وقد قام ملوك آشور بتدوين سجالت  التاسع عشر ق.م. ومسيرات الجيش األشوري في بداية األلفية األولى ق.م.

وهناك سنوية أشاروا خاللها إلى االراضي التي اجتازوها، وأحيانًا إلى النباتات المحلية وبعض الظواهر الطبيعية. 
يمكن والتي سجالت مصورة لبعض تلك الحمالت، والتي حاول فيها الفنان أن يوضح الظواهر المحلية، بالفعل 

  والمدن المجاورة. التي تزين حوائط القصور في مدينة نينوى الرسوماتأن نراها في 

 في بابل الحساب والهندسة 
غرق في الرحلة، وكانت "البيرو" طور البابليون وسائل عديدة لقياس المسافات اعتماًدا على الوقت المست

استخدموا  . ولألطوال األقصركيلومترات 10نحو وتكافئ ، من السير وسيلة القياس الرئيسة، وتعادل "ساعتان"
تعني لديهم والتي أصابع اليد إلى األماتو وبدوره تم تقسيم سم،  50" ويعني لديهم "أماتو" ويقدر بنحو "الذراع

ن تناقص ذلك في الفترة المتأخرة ليصبح ن أصبعاً ييعادل ثالثراع الذ"أوبانو"، وكان   .صبعاً إن يوعشر  اأربع، وا 
تراض أن الحبال ، ويمكننا االفقياسالوسائل وحوله  "Gudea كوديا"تمثال ومن األمثلة على هذا االهتمام 

  وسائل قياس المسافات األطول.إحدى المعقودة كانت 
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ن وسائل القياس البابلية كانت مضبوطة جًدا، وتقف النصوص التي تحوي الكثير من إويمكن القول 
والمسائل الجداول حيث نجد أن المسائل الرياضية شاهدًا على أن المسوحات والخطط كانت تتم بشكل دقيق. 

المعادالت التكعيبية وغيرها تشير إلى معرفة واسعة بالجذر التكعيبي والتربيعي ومقلوب األعداد وحلول الرياضية 
من المعادالت وطرق حساب المساحات المختلفة سواء كانت مستطيلة أو دائرية واألشكال غير المنتظمة وكذلك 

 تقدير أحجام األشكال األسطوانية والمنشورية.

فيثاغورس مفهومة ومتناولة عمليًا ونظريًا في القرن السابع عرفت الحقا باسم  التينظرية الوقد كانت 
 ركز الحسابات البابلية، وفيه كانكان النظام الستيني هو مو عشر ق.م، أي ألف عام قبل ميالد فيثاغورس نفسه. 

تقسيم محيط الدائرة إلى  ىالبابلي إلفترة متأخرة من التاريخ هذا النظام في  وأدى ،ساسهأالرقم ستين هو قاعدته و 
 .اجزء 360

 الخرائط البابلية
كأسطح للرسم. فمنذ  فإنهم استخدموها أيًضاألواح الطين للكتابة استخدام الكتاب البابليون اعتاد مثلما 

( حتى منتصف األلفية األولى ق.م اشتملت تلك الرسومات ق.م 2300عهد الملك سرجون ملك آكاد )حوالي 
حيث تشير الخطوط المائلة إلى الحوائط والطرق  متلكات واألراضي والمنازل والقنوات المائية.معلى خرائط لل

بعض من هذه الخرائط ال تزيد عن  موجة إلى المياه.تالخطوط الم لقنوات المائية، في حين تشير أحياًناواألنهار وا

ق.م وهذا التمثال يوضح  2122-2141، يعود لعام Gudea  كودياتمثال   -شكل   - شكل 

األمير كوديا أمير لكش، حامالً على ركبتيه خريطة أحد المعابد ارتفاع التمثال األصلي: 

 سم. )والتمثال موجود حاليا في متحف اللوفر في باريس(  93
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فقد تم تحديد عرض م بعناية فائقة، رس البعض اآلخركونها مجرد رسومات، بل ربما هي مجرد تمارين مدرسية، و 
  .جدران األبنية ومساحات الحجرات بدقة بواسطة الذراع

حيث يظهر الخرائط شهرة، أكثر )السابق اإلشارة إليه( وتعد الخريطة المرسومة على تمثال كوديا 
المحتمل من تفصيلية لما تحتويه الجدران، والذي التمثال الجالس حاماًل على ركبتيه لوحة منقوش عليها خريطة 

 أن يكون معبدًا.

 

 
 

 

 

معلومات يوضح منها بعض إال أن المبان مفردة، توضح البابلية معظم الخرائط وعلى الرغم من أن 
عجاب، مثيرة حقا لإلاللوحة التي تصور خريطة مدينة نيبور وتعتبر المدينة، أو جزء منها. تفصيلية كشكل 

 حيثق.م،  1500حوالي ة تلك اللوحرسمت وقد ونيبور هي المركز الديني للحضارة السومرية في دولة بابل. 
 تمتدمائية نهر الفرات وقناة باإلضافة إلى خل سور المدينة، ادالمتنزهات وظاهرات أخرى توضح المعبد الرئيس، و 

 لمدينة. ع فتحات تمثل بوابات ابيحيطها سور له سعلى أحد جانبي المدينة وأخرى تجرى عبر مركزها. والمدينة 

وكما في  الخريطة، فإن كل باب له اسمه المكتوب إلى جواره.ومثل جميع الظواهر المممثلة على 
 )حوالي ستة اعشرة ذراع يثنإبعض خطط المنازل، تم تحديد األبعاد والقياسات الخاصة بها في وحدات من 

بناء على  الخريطة رسمتخريطة مدينة نيبور إلى جانب الدراسات الحديثة للمدينة على أن ويؤكد فحص  أمتار(.
ن كانو  ،مقياس رسم بالتفصيل ألن عمليات التنقيب لم تكتشف بقايا المدينة الصعب التأكد من ذلك األمر من  ا 

من مدينة  اتقدير مساحة األراضي التي كانت تعتبر جزء ة بالخريطة بشكل كاٍف. ومن الصعوبة بمكانالموضح

اللوحة المرسومة على تمثال كوديا، توضح خريطة لجدران يتضمن معبد أو مبنى   - شكل 

 سم. 24×  12ضخم. الحجم األصلي: 
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باإلضافة إلى أنه ال يوجد ما يشير إلى الغرض من  أن اللوحة مهشمة،أسباب عدة منها نيبور ويرجع ذلك إلى 
ن كان من المحتمل أن   إعادة تحصين المدينة.الهدف األساس كان رسم تلك الخريطة، وا 

 

 

 

 لرسم خرائط الحقولهي الدوافع عًا أو لتقدير اإلنتاجية بيعًا أو نزا سواء عامالت العقارية لتوكان ا
كل قطعة أرض من خالل كتابة القياسات على طول يتم تحديد .  وغالبًا ما كان الطينية على اللوحاتالزراعية 

هناك . و جوانب اللوحة. وهناك عدد قليل من الخرائط حدد العالقات بين قطع األرض المتجاورة ومجاري المياه
يأتي من مدينة وتعقيدًا والنموذج األكثر داللة  أللفية الثالثة ق. م بل وقبل ذلك.دالة على ذلك تعود إلى اأمثلة 
ق.م(، حيث يوضح  1500منتميًا إلى نفس الفترة التاريخية التي وضعت فيها خطة بناء المدينة )حوالي نيبور، 

  المحيطة بأحد ثنيات المجرى المائي. عليها العديد من الحقول والقنوات المائيةكانت الحالة التي 

 

 

 

ق.م، من المحتمل أن تكون أقدم خريطة في  1500خريطة مدينة نيبور، حوالي   - شكل 

الجهة اليسرى وأسوار المدينة هذا الشكل معبدا في يظهر العالم رسمت بمقياس رسم، و

سم. )وموجودة حاليا في  21×  18وقنواتها المائية والمخازن والحدائق. الحجم األصلي: 

 ألمانيا(–جامعة فريدريك ـ شيلر، مدينة جينا 
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 خريطة العالم البابلية 
. ق.م 600حوالي ويعود عمرها إلى "خريطة العالم البابلية" لدينا أيضا لوحة اشتهرت بين العلماء باسم 

الواقعة خلف المحيط سميت األقاليم  ، كماالحيوانات الخرافية لخريطة نجد العديد منهذه اوفي النص المصاحب ل
تلك  بلغوابابل قليل من أبطال و كل إقليم حسب ما اشتهر عنه.  ،ء تلك الحيواناتبأسماالمطوق للعالم البابلي 

باسم أحد تلك األماكن وصًفا ألوضاع تلك األماكن، وقد ع ّرف  (المدمر بشكل كبير)ظهر النص األماكن، وي  
  ."حيث تغيب الشمس"

رسم تفصيلي حقيقي إلبراز العالقة بين تلك األماكن والعالم البابلي. بمثابة العالم البابلية خريطة تعد و 
بشكل أساسي، وكل منهم  ها ثمان مثلثاتعددو دائرة المحيط المالح.  قائم خلفكل مكان رسم على هيئة مثلث 
الرسم مطوقة في وسط في شكل مستطيل تقع مدينة بابل  . في حينالذي يليهعلى مسافة محددة من الشكل 

الحافة ن من الجبال التي تقع على يقادمبابل  مدينة خطان متوازيان يجريان نحوهوفي الرسم  .مالحبدائرة البحر ال
  الدائرة. أسفلخطين متوازيين بالقرب من بدوره بميز ، ويجريان نحو المستنقع الذي تحيط بهاالتي 

ق.م، الحقول ملك إلقطاعيين من  1500خريطة لحقول من مدينة نيبور، حوالي   -شكل 

األسرة المالكة ورجال الدين، وتقع على جانبي انحناءة المجرى المائي، وتقسمها قنوات 

 بنسلفانيا في الواليات المتحدة(سم. )موجودة في جامعة  11× 13الحجم األصلي:  الري.
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وقد كان هناك . اليوم جنوب العراقتمثل األهوار الموجودة في التي تقع في هذا الرسم والمستنقعات 

( يمتد على شكل بوق ينحني حول الجانب األيمن من نهاية المستنقعات )*(الفارسيذراع من البحر )الخليج 
مس الخطوط الممتدة من بابل. وعلى الرغم من عدم وجود اسم لتلك الخطوط، وبالتالي كانت نهاية هذا الذراع تال

 تمثل نهر الفرات. بابل وعبر مدينة باتجاه إال أنه من الواضح أن تلك الخطوط المتوازية التي تجري 

إلى اليمين من بابليون هناك شكل بيضاوي يمثل آشور، وأعلى آشور تبدو أورارتو "أرمينيا". وهناك 
، يزت بواسطة دوائر صغيرة؛ فهناك مدينة بجوار بوق البحر )الخليج( المنحنيمن المدن األخرى التي م   العديد

"كابان" كذلك نالحظ اسم  " ومن المحتمل أنها تشير إلى "دير بادرا" عند أقدام جبال زاجروس.الربتسمى "قلعة 

                                                           
 االسم على "الخليج العربي". )المترجم(يطلق المؤلف هذا  )*(

العالقة بين األقاليم األسطورية وتظهر ق.م تقريباً،   600خريطة العالم البابلية، تعود لعام 

خلف المحيط و العالم البابلي. الخطوط المتوازية التي تجري من وإلى بابل )المستطيل 

 الممدود( تمثل نهر الفرات، بينما يشير الحزام الدائري إلى البحر المالح.

 المتحف البريطاني() موجودة حاليا في سم.  8×  12.5ل: األبعاد القصوى لألص
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، وجغرافًيا ليست في شرق جبال زاجروس شير على ما يبدو إلى منطقة "عيالم" جنوبليعلى اليسار يظهر أعلى 
 . (لم تعرف بعدموقعها الصحيح )ربما قد تكون مدينة أخرى تحمل نفس االسم 

أما عن إشاراتهم  البابليون األرض على أنها مسطحة، وذلك متابعة لما هو شائع عند القدماء. صور
حمل ذلك األمر على أنهم اعتقدوا أنه شكل وال يجب أن نفإنها مرتبطة بإتجاهات الرياح  "الجهات األربعة"إلى 

. وليس (، حيث ذكر األركان األربعة لألرض12: 11شعياء إنجده صحيًحا بالنسبة لسفر مربع. )نفس األمر 
هناك سبب يجعلنا نفترض كما يعتقد البعض، بأن تلك المخلوقات التي وصفت في النص المصاحب لخريطة 

الفلكية بأي شكل من األشكال. وفي النهاية يوجد جزء من العنوان يمكن أن يترجم العالم البابلية تشير إلى األبراج 
 على النحو التالي "هذه هي الرسومات التي تصور األقاليم ـ أو الحافات ـ األربعة لكل العالم.

 الموقع األثريفي تلك التي ع ثر عليها اللوحات البابلية المهمة وباإلضافة إلى ما سبق، هناك من بين 
حوالي د تلك اللوحة إلى و تعو . (1931-1930عام )وقع الكشف في يورغان تيب بالقرب من كركوك لمدينة 
؛ وتغير اسمها بعد نحو ألف عام يورغان تيب تعرف باسم غاسورمدينة ق.م، في تلك الفترة الزمنية كانت  2300

ومقسمة إلى نصفين بواسطة مجرى وجه اللوحة خريطة لمنطقة محاطة بحافتين من التالل يحمل و إلى نوزي. 
تشير إلى التي أنصاف الدوائر المتداخلة ويبدو جليا الخصائص الطبوغرافية لمنطقة كركوك من خالل  مائي.

 المحيطة بالمدينة.  حافات التالل

 
 

 

 

 

 354قطعة أرض حددت مساحتها بنحو مع اللوحة نعرف أنه في مركز الخريطة  المدونومن النص 
وض رسمها فما زال من مونظرا لتهشم اللوحة وغوتعود ملكتيها لشخص يدعى آزاال.  (اهيكتار  12إيكو )نحو 

 مجرى مائي يتدفق أسفل الوادي كي يتصل بمجرى مائي آخر أو أنه يتدفق منغير الواضح ما إذا كانت تعرض 

. تعود إلى )قريبا من مدينة كركوك( ان تيبغخريطة على لوح من الطين عثر عليه في يور

 وهي أول نموذج لخريطة يتم فيها تحديد االتجاهات الرئيسة بشكل واضحق.م  2300حوالي 

 6.8الحجم األصلي:  .في أسفلها، والشرق في أعالها، والشمال إلى اليسارحيث يقع الغرب 

 المملكة المتحدة(.   – هارفارد) موجودة حاليا في متحف جامعة ، 7.6× 
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أو  اتلك المجاري المائية أنهار كما أنه من غير المحدد ما إذا كانت ذلك المجرى كي يتشعب إلى ثالث شعب، 
  .ري قنوات

مبدأين  حققتم ربما تكون قد  ن الكارتوجرافيا البابلية في األلفية الثالثة والثانية ق.إهذا ويمكن القول 
)كما في خريطة يورغان تيب( من أهم مبادئ صنع الخريطة حيث قدمت أقدم نموذج للخرائط من حيث التوجيه 

  .(مدينة نيبور)كما في خريطة مقياس الرسم احتمالية استخدام ومن حيث 

سافات العالقة بين المتقدير ذلك الوعي الكبير في البابلية على أدلة السفر والمساحة وتشهد تدوينات 
المشكلة في رسم خريطة على سطح مستو من الطين اللدن باإلضافة إلى محدودية وربما كانت والمساحات، 

أبعاد ألواح الطين هي العقبات التي وقفت حائاًل أمام رسم خريطة أكثر امتداد وشمولية )من النادر أن نعثر على 
 . (2سم 20لوحة أكبر من 

صناعة الخرائط لم تكن أمًرا شائًعا بين الكتبة في بابل ورغم ما عرضناه من أمثلة مبهرة للخرائط إال أن 
المخططات القديمة. فإذا كانت الوثائق القانونية واإلدارية المكتوبة بالخط المسماري تعد باآلالف فإن أعداد 

  مئات.بالأكثر من كونها  بالعشراتبالكاد  عدت   ،يلةوالمدن ضئ والممتلكاتالتي تصور المنازل )الخرائط( والرسوم 

 الجغرافيا السماوية
ضافة إلى ما سبق  ق. م  واألولى وثباتها، وفي األلفية الثانية األجرام السماويةحركة البابليون  تابعوا 

فلك، وفيما بعد التقويم و ال هو ألمورقاموا بتدوين تلك المالحظات في كتاباتهم. كان الهدف الرئيس في تلك الفترة 
أهم إنجازاتهم في هذا المجال التقويم  نتوكا .للعلماءقيمة تمثل تجهوا إلى صنع سجالت مضبوطة ال زالت ا

 القمري.  

" "الممرات سميت باسمبتصنيف النجوم الثابتة في ثالث مجموعات متوازية  بابلفي  نفلكيو القام كما 
 إيا. ، آنو ،إينليل: الكبار ةالبابلية الثالثسماء اآللهة أتلك المجموعات الثالث أطلق على وقد 

ذو  ارسمظهر القرن الثاني عشر ق. م وبعض تلك النصوص ت   إلىأقدم النصوص المعروفة وترجع 
كل قسم يشير إلى شهر من شهور  ،اقسم ةعشر  يثالث دوائر متحدة المركز مقسمة بشكل إشعاعي إلى إثن

 . ويتم تسمية النجم في كل قسم ،السنة

 وقد أضحى من المسلم به أن هذه النصوص ترتبط بتحديد طول اليوم كما أنها تشير إلى مواقع النجوم.
 ، لتصنع نوعًا من الخرائط السماوية المخططة.شكل بياني خطي)األبراج( بعض التجمعات النجمية هذا وتأخذ 

وهي عملية شبيهة إلى حد ما بطريقة دليل ، بين األجسام السماويةفي حين أن بعض األلواح تدون المسافات 
 .الذي يدون المسافات بين المدن وبعضها البعض السفر

 سوريا وفلسطينالتاثير على 
في أقاليم  هناك إمكانية بأن خطط وخرائط مماثلة قد رسمتولما كان أثر الثقافة والكتابة البابلية قوًيا، ف

الل خ تماًما على معظم سوريا، وكذلك ينطبق األمر على أقل تقدير على معظم فلسطين صدق. وهذا يالجوار
 األلفية الثانية قبل الميالد أو ربما ما هو أقدم من ذلك. 
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نه حتى وقتنا الحالي لم يتم تسليط الضوء على خرائط تنتمي إلى ساحل الليفانت من ذلك فإوعلى الرغم 
سجالت مكتوبة يمكن أن كما في بابل  –، إال أن هناك تلك الفترة الزمنيةتعود إلى )شرق البحر المتوسط( 

لى جانب .تصويريةخرائط  عدادتمنحنا األساس إل التي إضافة أدلة السفر أيضًا النصوص المسمارية يمكن  وا 
أن  التي تنص على ة( حيث تتبع نفس الصيغ33على سبيل المثال، سفر األعداد  في العهد القديم )ورد ذكرها 

 .  ""خرجوا من المنطقة أ وخيموا في المنطقة ب

(: 12-2: 34)سفر األعداد  الموعودةومن العهد القديم كذلك تأتي تفاصيل تحديد حدود أرض إسرائيل 
يبدأ من هازارـ إينان إلى شيبام؛ ثم يمتد جنوبًا من شيبام إلى ريبال إلى الشرق  اأن ترسم خطً  عليك"من الشرق 

. والتخوم يجب أن تمتد ألسفل نحو األردن )*(من عين، ويستمر حتى يتصل بالحافة الشرقية لبحر كينيريث
  وتنتهي عند البحر الميت. واألرض التي تم تحديدها بهذه التخوم هي أرضك".

كما في سفر السابق تم تحديد أقاليم كل قبيلة بواسطة العديد من الظواهر الطبوغرافية )وشبيه بالتحديد 
يقوم ، حيث 10التكوين سفر من خالل "جدول األمم" في  اقد تم تقديمه الرؤية األكثر إتساًعاو (. 19-15يوشع 

ن يقوم معظم هذا التقسيم و  ،م السكان في العالم المعروف وقتذاكيقسبت من كذلك لم يخل على أساس القرابة وا 
  بعض األسس الجغرافية.

                                                           
 (.المترجم)الجليل ـ بحيرة طبرية  بحر )*(


