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 االمبراطورية اآلشورية االولى :

 هاسقوطة نهاي  واالمبراطورية االشورية الثانية 

    

ق.م( حيث دب 911 -الثاني  تبدأ من بداية عهد الملك اآلشوري )ادد نراري

االنتعاش في الدولة اآلشورية بعد فترة من الركود واالضمحالل فقد عقد هذا الملك 

معاهدة مع بالد بابل وقام بحملة ضد القبائل اآلرامية . اما عهد الملك )آشور ناصر 

ق.م( فقد كان عهد توسع في الحدود اآلشورية وازدهار حضاري 883 -بال الثاني 

ى قوة الدولة اآلشورية وقد خلف هذا الملك عددا من النصوص المسمارية يدل عل

الملكية التي تتحدث عن اعماله العسكرية والعمرانية حيث قام بحمالت على 

الدويالت اآلرامية في الغرب ووجه حملتين على بالد بابل واتجه الى بالد سوريا 

ارة آشور واعاد بناء مدينة وزحف الى الساحل السوري ذو االهمية بالنسبة لطرق تج

ق.م( جاء الملك )شيلمنصر الثالث( الذي استمر في عهده 858)كالح( . وفي عام )

التوسع العسكري فقد ضمت االمبراطورية اآلشورية معظم انحاء الشرق االدنى 

القديم فامتدت الى الخليج العربي جنوبا حتى ارمينيا شماال ومن ميديا شرقا حتى 

غربا. حيث قام بحملة على بالد سوريا اخضع خاللها دويلة كركميش البحر المتوسط 

)جرابلس حاليا( وجعلها مقاطعة آشورية بدأ منها بشن الهجوم على الدويالت 

السورية وفرض السيطرة على )دمشق( و)اسرائيل( و)صور( و)صيدا( وغيرها من 

لدية . وتبعه الملك الدويالت المتحالفة ضد اآلشوريين وفي الجنوب اخضع القبائل الك

)شمشي ادد( الذي اعاد سيطرته على االقاليم المجاورة التي قامت بالتمرد ثم خلفه 

رمات( التي عرفت في  –ابنه القاصر )ادد نراري الثالث( فصارت امه )سمو 

اميس( وصية على العرش اآلشوري وحكمت نيابة عنه لمدة  –اليونانية باسم )سمير 

أة تحكم في العراق القديم ثم اعقبها ثالث ملوك ضعاف خمس سنوات وهي اول امر

ازداد في عهدهم ضعف الدولة فحلت بالبالد ضائقة اقتصادية ووقعت ثورة داخلية 

 قضت على الملك الحاكم واسرته .

 

 

 :ها سقوطة نهاي  واالمبراطورية االشورية الثانية 

        

بليزر الثالث( الذي نصب على العرش اآلشوري بعد الضائقة  يعتبر عهد )تجالت

االقتصادية والثورة الداخلية التي عمت البالد بداية لعهد االمبراطورية اآلشورية 

الثانية وأحد العهود الزاهرة التي مرت على بالد آشور . فبعد استالم الملك )تجالت 

النفوذ اآلشوري الى االقاليم  بليزر( الحكم قام بإخضاع االقاليم المفتوحة واعاد

المتمردة وكانت السياسة االدارية اآلشورية المتبعة هي االبقاء على االسرة المحلية 

الحاكمة ومنحها استقالال ذاتيا شرط التزامها بالوالء للدولة اآلشورية ودفع الضرائب 

المفروضة عليها وتعين ممثل آشوري في بالطها يوجه سياستها ويشرف على 

لح الدولة اآلشورية فيها ومقابل ذلك تقدم الدولة اآلشورية العون المادي مصا

والعسكري لهذه البلدان في حالة حدوث هجوم خارجي عليها او نشوب ثورة وتمرد 
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داخلي . واذا قام عصيان في مثل هذه البلدان ضد الحكم اآلشوري او امتنعت عن دفع 

عسكرية للقضاء على االسرة الحاكمة  الضرائب تقوم الدولة اآلشورية بإرسال حملة

المحلية واقصائها عن الحكم وتهجير بعض السكان الى مناطق أخرى وإلحاق 

المنطقة بالحكم اآلشوري المباشر . اما على صعيد االصالحات االدارية فقد قلص 

من حجم المقاطعات لتسهيل ادارتها ولتقليص نفوذ وقوة حكامها المحليين وعين علة 

موظف آشوري كفوء مرتبط بحاكم المقاطعة وله الحق باالتصال  كل واحدة

بالحكومة المركزية )وكان ذلك اشبه بالسياسة المركزية لتقليص نفوذ النبالء 

والمتنفذين( ولضمان سرعة االتصال بين الحكومة المركزية في نينوى والمقاطعات 

ذه االصالحات والتغيرات فقد اهتم هذا الملك بالبريد . واعاد تنظيم الجيش . ورافق ه

 الداخلية تحسن في االوضاع االقتصادية واستقرار داخلي في ارجاء االمبراطورية . 

 

 

 

 الساللة السرجونية :

حكم هذه الساللة العديد من الملوك اآلشوريين منهم الملك )سرجون الثاني( الذي 

ورة وجاء بعده دام حكمه ثمانية عشر عاما اخضع خاللها االقاليم والبلدان المجا

ثالثة ملوك هم )سنحاريب( و )اسرحدون( و)آشور بانيبال( وتميز عهد الساللة 

السرجونية باالزدهار الحضاري واتساع رقعة االمبراطورية وكثرة اآلثار المعمارية 

التي انتقل اليها الملك  ]شيروكين )خورسباد حاليا( –دور[والفنية وبناء العاصمة 

وتولى بعده )سنحاريب( العرش االشوري حيث  ق.م( .706)سرجون الثاني( عام )

جدد بناء العاصمة )نينوى( ووسع معابدها وقصورها واسوارها وقام بتجهيز حملة 

على بالد بابل وقضى على التمرد الذي قام فيها كما قام بالقضاء على بالد عيالم 

ة المساعدة وهاجم المدن السورية واقصى حكامها المحليين وهزم القوات المصري

للسوريين وحاصر مدينة اورشليم عاصمة مملكة يهوذا حتى استسلمت ودفعت 

ق.م( . ثم جاء بعده الملك )اسرحدون( 681الجزية له وانتهى عهده باغتياله عام )

الذي وجه اهتمامه لحل مشكلة بالد بابل والثورات المتالحقة هناك وعقد معاهدات 

. واستلم السلطة بعده ابنه )آشور بانيبال( مع بعض الدول في بالد سوريا ومصر 

الذي ورث عن أبيه امبراطورية واسعة األرجاء واستمر بتنفيذ سياسة أبيه في 

غزو مصر والقضاء على ملكها )طهراقا( حيث ظلت مصر تحت الحكم اآلشوري 

 لمدة خمسة عشر عاما . 

  

 نهاية واسباب سقوط االمبراطورية االشورية :

شورية في عهد الساللة السرجونية الى قمة ازدهارها ثم سقطت في وصلت الدولة اال

اواخر القرن السابع ق.م حيث قام الملك البابلي )نبوبالصر( بطرد الحاميات 

اآلشورية العسكرية في بابل ونصب نفسه ملكا وقام بالهجوم على مدينة آشور في 

دام ثالثة أشهر  ق.م( بعد حصار612ق.م( وفتحها ثم فتح نينوى عام )614سنة )

وهكذا انتهى كيان اآلشوريين السياسي واسدل الستار على اعظم واقوى امبراطورية 
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في التاريخ القديم غير ان الحضارة اآلشورية وتأثيراتها الحضارية ظلت ظاهرة في 

بالد آشور واالقاليم التي كانت تابعة لها ومنها بالد بابل لفترة طويلة وكان من اسباب 

 يلي :سقوطها ما

 امتداد رقعة االمبراطورية االشورية الى اقاليم عديدة .         -1

 انشغال معظم قواتها العسكرية في تثبيت الحكم االشوري في مصر . -2

 الفتوحات الخارجية التي ادت الى خلق ازمات اقتصادية واضطرابات داخلية . -3

 المؤامرات التي حصلت في البيت الحاكم . -4

الزعيم الكلداني )نبوبالصر( الذي تمكن من السيطرة على بالد بابل عام ظهور  -5

 ق.م( وتحالفه مع االقوام الميدية للهجوم على االشوريين .626)
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