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                                                    االشوريون واالدوار التي مرت على بالد آشور*
  

أطلق عليهم هذا االسم نسبة إلى أول مراكزهم الحضرية الذي أصبح فيما بعد 

عاصمتهم وهي مدينة )أشور( . وتقع بقايا هذه المدينة قبالة )قلعة الشرقاط( وقد أطلق 

القومي لآلشوريين )أشور( أيضاً ، ولم يكن أسم أشور معروف في القسم على اإلله 

الشمالي من العراق بل كان يطلق على السكان الساكنين في المنطقة أسم )سوبارتو( 

وعند مجيء األشوريين إلى المنطقة غلب أسمهم وأنصهر السوبارتيون معهم وتمثل 

رقها نهر دجلة ومن الصعب بالد أشور الجزء الشمالي الشرقي من العراق ويخت

وضع حدود ثابتة لبالد أشور نظراً لتغيرها المستمر تبعاً للظروف السياسية وقوة أو 

ضعف هذه الدولة أو البلدان المجاورة لها وقد امتدت رقعة الدولة األشورية خالل 

القرن التاسع قبل الميالد لتشمل اغلب أنحاء الشرق األدنى القديم بما في ذلك بالد 

ابل وسوريا ومصر وبعض أجزاء أسيا الصغرى )تركيا حاليا( وبالد عيالم في ب

أيران ، بينما تقلصت الحدود في أحيان أخرى لتشمل بالد أشور األصلية فقط . 

وتمتاز تربة بالد أشور بالخصب وقلة الملوحة فساعد ذلك على أنعاش الحياة 

م الجزرية التي هاجرت الزراعية بشكل خاص ويرجع أصل اآلشوريين إلى األقوا

من شبه الجزيرة العربية متجهة شماالً إلى بالد سوريا وفلسطين والعراق وال يعرف 

متى كانت هجرتهم وال الطريق التي سلكتها تلك األقوام ويرجح المؤرخون أنها 

استقرت لبعض الوقت في بوادي الشام والعراق ثم نزحت إلى المنطقة التي عرفت 

ور ، أما لغتهم فهي أحدى اللهجات األكدية التي دونت بالخط فيما بعد ببالد آش

 المسماري .

 

 

 ادوار التاريخ اآلشوري : 

مرت بالد اشور منذ اقدم العصور وحتى نهاية الدولة االشورية بعدة ادوار يمكن 

 تقسيمها تسهيال للبحث والدراسة الى مايلي :

 عصور ماقبل التاريخ . -1

 واالكدية . عصر التبعية السومرية -2

 ق.م( . 1500-2000العصر االشوري القديم ) -3

 ق.م( . 911-1500العصر االشوري الوسيط ) -4

 ق.م( . 612-911العصر االشوري الحديث ) -5

 

 ق.م( : 1500-2000العصر اآلشوري القديم )

تطلق هذه التسمية على الفترة الواقعة بين سقوط ساللة اور الثالثة حوالي 

ق.م( وبين منتصف االلف الثاني ق.م )أي ان بداية هذا العصر تقابل بداية 2006)

العصر البابلي القديم وتمتد نهايته الى مابعد سقوط دولة بابل االولى بحوالي القرن( 

 ا العصر وهي :ونستطيع ان نميز ثالث فترات خالل هذ

 الفترة االولى : بدأت من استقالل آشور حتى قيام ساللة )شمشي ادد( .

 الفترة الثانية : تشمل ساللة شمشي ادد نفسها .



امل حلة االوىل -قسم التضاريخ حممود ف حضان    ات يف تضاريخ الع اق القديم                    اعداد /د.نضاديةضار حم  

2 

 

 الفترة الثالثة : وهي نهاية العصر االشوري القديم .

لقد تخللت هذه الفترات عالقات آشورية تجارية مع بالد االناضول وهذا ماتؤكده 

لمسمارية الكثيرة المكتشفة في )كبدوكيا( التي تقع شرقي االناضول وتشير الوثائق ا

هذه النصوص الى وجود مستوطنات تجارية ذات تنظيمات ادارية وقانونية خاصة 

ومما الشك فيه ان لهذه المستوطنات التجارية اثر كبير في توجيه السياسة العامة في 

والثروات الطائلة التي كانت تدرها  بالد آشور المعتمدة على الموارد االقتصادية

عليها تجارة هذه المستوطنات فقد كانت القوافل التجارية تأتي محملة بالبضائع 

اآلشورية كالمنسوجات والمالبس وتعود هذه القوافل محملة بالذهب والفضة 

 والنحاس واالحجار الكريمة .  

 ق.م( : 911-1500العصر اآلشوري الوسيط )

ق.م( الى بداية حكم 1521 -من بداية حكم الملك )آشور الثالث  حددت هذه الفترة

ق.م( وهي فترة تقابل )العهد البابلي 911 -الملك اآلشوري )ادد نراري الثاني 

الوسيط( أي فترة حكم الكشيين . وقد تقلبت اوضاع بالد آشور في هذه الحقبة الطويلة 

السيادة حيث تمكنت الدولة بين الضعف والقوة واالضمحالل واالزدهار والتبعية و

الميتانية من السيطرة على بالد آشور في بداية العصر اآلشوري الوسيط لفترة 

اوبالط(  –ق.م( تمكن الملك اآلشوري )آشور 1365جاوزت القرن . وفي عام )

بالتخلص من الميتانيين والقضاء عليهم واعقبه على العرش اآلشوري عدد من 

تزايد قوة الدولة اآلشورية والسيما مايخص عالقاتها  الملوك استمر في عهد بعضهم

مع الدول االخرى وموقفها بالنسبة لالقوام الجبلية واالقوام اآلرامية القادمة من 

الغرب . لقد كانت بالد آشور منذ ذلك التاريخ مهددة بأخطار من جهاتها المختلفة 

كيمة لدرأ اخطار االعداء وكان على الملوك المتعاقبين ان يعملوا على تثبيت سياسة ح

والمحافظة على سيادة البالد وكان من بين هؤالء القادة الملك )شيلمنصر االول( 

الذي اشتهر بفتوحاته الخارجية وقضاءه على االقوام الجبلية وتأسيس عاصمة جديدة 

هي كالح )نمرود حاليا( . وبعدها خلفه ابنه )تكولتي ننورتا االول( الذي سار على 

ياسة الخارجية حيث قام بفتوحات عسكرية في الغرب والشمال واتبع سياسة نفس الس

تهجير السكان وقام بهجوم كاسح على بالد بابل اخضع خالله الملك الكشي ودخلت 

بالد بابل ألول مرة تحت الحكم اآلشوري المباشر وكان لذلك اثر حضاري في 

شوري الملك )تجالت ق.م( اعتلى العرش اآل1115تمازج الحضارتين . وفي عام )

بليزر االول( الذي استطاع ان يعيد لبالد آشور قوتها ونفوذها بعد ان كانت تعاني 

نوعا من الضعف قبل حكمه وانتهى عهده باغتياله وانتهت بذلك فترة االستقالل 

واالزدهار اعقبتها فترة من التدهور برزت فيها هجمات القبائل اآلرامية التي 

الطرق التجارية مما نتج عنه وضع اقتصادي مرتبك في بالد سيطرت على كثير من 

آشور استغله اآلراميون وسيطروا على االقاليم اآلشورية الواقعة اواسط الفرات 

)االراميون هم فرع من االقوام العربية القديمة التي هاجرت من شبه الجزيرة العربية 

مابين النهرين وتركوا  وكانت تجوب في بوادي الشام واالجزاء الشمالية من بالد

آثارا واضحة في حضارة الشرق القديم واشتهرت من قبائلهم قبيلة )كلدو( التي حلت 

في بالد بابل واسست الدولة الكلدية ومن تأثيرات هذه االقوام انتشار اللغة اآلرامية 
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 والخط اآلرامي في مختلف الشرق االدنى القديم( 

 

 

 ادة لالستز اجع مر .
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