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  .(ق1740 – 1814ساللة شمشي أدد األول ) 
 ق.م( : 911-1500العصر اآلشوري الوسيط )العصر االشوري الوسيط :  -
 ق.م( : 911-1500العصر اآلشوري الوسيط )العصر االشوري الوسيط :  -

 

  .(ق1740 – 1814ساللة شمشي أدد األول ) 

الثاني من العصر اآلشوري القديم حيث سيطر استطاع شمشي أدد األول أن يؤسس ساللة مثلت الدور 

على بالد آشور ثم بدأ يوسع نفوذه حتى وصل إلى مدينة ماري حيث اغتيل حاكمها وهرب ولي عهدها 

زمري لم فعين شمشي أدد ابنه يسمح أدد ملكاً عليها وعين ابنه األكبر أشمي دكان نائباً عنه في مقاطعة 

 . رات األوسطأكالتم . وبذلك سيطر على مناطق الف

تمتع بعالقات مع البالد السورية خصوصاً مع مملكة ) حلب ( وكركميش ) طرابلس ( وقطنا ) المشرفية 

 . ( . وكانت عالقاته مع كركميش وقطنا وثيقة للمصالح التجارية المشتركة

 . سيطر على القبائل الجبلية الكوتية واللولبية

 . هامع مملكة أشنونا كانت عالقة آشور جيدة مع

 . عالقته مع حمورابي عالقة صداقة

سياسته الداخلية سياسة حكيمة اعتمدت على أبناءه في إدارة األقاليم الشرقية والغربية ويستدل من 

 . الرسائل المتبادلة بين حكامه على إن ابنه ) أشمي داكان ( اتصف بحسن إدارته

الحكم ابنه األكبر ) أشمي داكان ( حيث خلفه في  1782توفي شمشي أدد وهو في عنفوان قوته عام 

 . الذي حكم حوالي خمسين عام

بعد وفاة شمشي أدد استقلت بعض األقاليم والمقاطعات الواقعة على الحدود حيث استقلت مملكة اشنونا 

 ومملكة ماري

 . من حكمه 32تمكن حمورابي من ضم بالد آشور في السنة 

العصر اآلشوري في دوره القديم حيث سيطر عليها انتهت بذلك ساللة شمشي أدد األول . ليبتدئ 

حمورابي وبقيت تابعة لبالد بابل زهاء القرنين من الزمن حيث ظل الوضع مرتبكاً وغامضاً حتى بداية 

 . ق.م ( الذي يعتبر عهده بداية العصر اآلشوري الوسيط1498 – 1521آشور الثالث )  –حكم بوزور 

 

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

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

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

ين الضعف والقوة حكم الكشيين . وقد تقلبت اوضاع بالد آشور في هذه الحقبة الطويلة ب

واالضمحالل واالزدهار والتبعية والسيادة حيث تمكنت الدولة الميتانية من السيطرة على 

ق.م( 1365بالد آشور في بداية العصر اآلشوري الوسيط لفترة جاوزت القرن . وفي عام )

 اوبالط( بالتخلص من الميتانيين والقضاء عليهم واعقبه على –تمكن الملك اآلشوري )آشور 

العرش اآلشوري عدد من الملوك استمر في عهد بعضهم تزايد قوة الدولة اآلشورية والسيما 

مايخص عالقاتها مع الدول االخرى وموقفها بالنسبة لالقوام الجبلية واالقوام اآلرامية القادمة 

من الغرب . لقد كانت بالد آشور منذ ذلك التاريخ مهددة بأخطار من جهاتها المختلفة وكان 
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ى الملوك المتعاقبين ان يعملوا على تثبيت سياسة حكيمة لدرأ اخطار االعداء والمحافظة عل

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( . 

ابنه )تكولتي ننورتا االول( الذي سار على نفس السياسة الخارجية حيث قام وبعدها خلفه 

بفتوحات عسكرية في الغرب والشمال واتبع سياسة تهجير السكان وقام بهجوم كاسح على 

بالد بابل اخضع خالله الملك الكشي ودخلت بالد بابل ألول مرة تحت الحكم اآلشوري 

ق.م( اعتلى 1115زج الحضارتين . وفي عام )المباشر وكان لذلك اثر حضاري في تما

العرش اآلشوري الملك )تجالت بليزر االول( الذي استطاع ان يعيد لبالد آشور قوتها 

ونفوذها بعد ان كانت تعاني نوعا من الضعف قبل حكمه وانتهى عهده باغتياله وانتهت بذلك 

هجمات القبائل اآلرامية التي  فترة االستقالل واالزدهار اعقبتها فترة من التدهور برزت فيها

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

استغله اآلراميون وسيطروا على االقاليم اآلشورية الواقعة اواسط الفرات )االراميون هم 

ت تجوب في فرع من االقوام العربية القديمة التي هاجرت من شبه الجزيرة العربية وكان

بوادي الشام واالجزاء الشمالية من بالد مابين النهرين وتركوا 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 والخط اآلرامي في مختلف الشرق 

 دنى القديم( .اال

 

 ق.م( : 612-911العصر اآلشوري الحديث )

ق.م( حتى نهاية الدولة اآلشورية عندما سقطت مدينة نينوى 911يبدأ هذا العصر من عام )

على يد الجيوش الميدية والكلدانية المتحالفة وكان حينها الوضع العام في بلدان الشرق االدنى 

 عدد من القوى تمثلت بالتالي :قد تغير حيث كانت هذه المنطقة خاضعة ل

 االمبراطورية الحثية في اسيا الصغرى وشمال سوريا . -1

 االمبراطورية المصرية في وادي النيل . -2

 الساللة الكشية في بالد بابل . -3

وكانت جميع هذ القوى تحاول السيطرة على البلدان المجاورة والسيما بالد سوريا وآشور 

ة الستراتيجية والحتوائها على مصادر المواد االولية ونتيجة لذلك ألهمية مواقعها التجاري

كانت سوريا مسرحا لصراع االمبراطوريتين الحثية والمصرية . وفي اواخر االلف الثاني 

ق.م زالت تأثيرات هذه القوى حيث سقطت الدولة الحثية وزال تأثيرها السياسي والعسكري 

ها الخالفات الداخلية والحروب الخارجية مما ادى واالمبراطورية المصرية كانت قد انهكت

بها الحال الى الخضوع للنفوذ اآلشوري ولو لفترة قصيرة اما بالد بابل فبعد زوال الساللة 

الكشية تعاقب على حكم البالد عدد من السالالت المحلية التي لم تقوى على مجابهة الخطر 

ل هذه القوى اليعني تفرد الدولة االشوري فوقعت اخيرا تحت حكمهم المباشر . وزوا

اآلشورية بالزعامة وسيطرتها الكلية على االحداث بل ظهرت قوى اخرى مثل القبائل 

اآلرامية القادمة من سوريا . ونظرا لطول الفترة الزمنية التي شغلها العصر اآلشوري 

ورية الحديث قام الباحثون بتقسيم هذا العصر الى قسمين اساسيين هما عهد االمبراط
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 اآلشورية االولى وعهد االمبراطورية اآلشورية الثانية .          
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