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Modern Babylonian (Chaldean State):        
                                         العصر البابلي الحديث )الدولة الكلدانية( : 

ق.م( ونصب )نبوبالصر( نفسه 612انتهت الدولة اآلشورية بسقوط نينوى عام )

االقاليم التابعة ق.م( واسس ساللة جديدة فيها وسيطر على معظم 626على بابل عام )

للدولة اآلشورية وعرف هذا العصر باسم )الدولة البابلية الحديثة( او )الدولة 

الكلدانية( نسبتا الى قبيلة )كلدو( التي ينتسب اليها )نبوبالصر( وهي احدى القبائل 

اآلرامية التي استقرت في بابل وعلى الرغم من قصر المدة التي حكمت فيها الدولة 

ديثة اال ان عهدها يعد من العهود المزدهرة في تاريخ العراق القديم حيث البابلية الح

وصلت بابل قمة عظمتها الحضارية . وقد عثر المنقبون خالل هذه الفترة على الكثير 

من النصوص المسمارية التي ساعدت في دراسة التاريخ السياسي والحضاري لبابل 

ق.م( 562-604بنه نبوخذ نصر ). بعدها توفي )نبوبالصر( فخلفه على العرش ا

الذي يعد المؤسس الحقيقي للدولة البابلية الحديثة حقق خاللها انجازات سياسية 

وعسكرية وعمرانية وضعته في مصاف القادة البارزين .                                 

                         

 

 

 

 أعمال نبوخذ نصر :

 وفلسطين عهده من بسط نفوذها على جميع انحاء سورياتمكنت الدولة البابلية في  -1

. 

فرض الجزية على المدن والدويالت السورية وغيرها مثل )دمشق( و)صور(  -2

 و)صيدا( و)اورشليم( .

عندما تمردت مملكة يهوذا وامتنعت عن دفع الضريبة المقررة عليها حاصرها  -3

( أسير من 3000لى بابل )ق.م(  وجلب معه ا596وفتح عاصمتها )اورشليم( عام )

 اليهود وسمي هذا ب )السبي البابلي االول( .

قاد حملة للقضاء على النفوذ المصري في فلسطين حيث كان المصريون  -4

 يحرضون اليهود على عدم دفع الضريبة .

ق.م( حيث سبى مايقارب من  586حاصر مدينة اورشليم مرة ثانية عام ) -5

 بابل وسمي هذا ب )السبي البابلي الثاني( . ألف( اسير اخذو الى بالد40)

 وجه حمالت عسكرية الى بادية الشام إلخضاع القبائل البدوية . -6

اعاد بناء مدينة بابل وحصنها وشيد فيها القصور والمعابد فغدت بابل ابرز مدينة  -7

 عرفها التاريخ القديم من حيث االزدهار والعمران .

)الموجودة حاليا في متحف برلين( وزينها باآلجر بنى بوابة عشتار الشهيرة  -8

المزجج ذو االلوان الزاهية وبصور حيوانات بارزة تمثل االسد والثور اضافة الى 

 التنين الخرافي )السيروش( او )المشخشو( .

اصلح شارع الموكب الذي كان يصل بابل ببيت اآلكيتو )وهو المعبد المخصص  -9

 لعيد رأس السنة البابلية( .
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 أسباب سقوط الدولة الكلدانية :

ثالث ملوك لم يتمكنوا من السيطرة على حدود  خلف )نبوخذ نصر( -1

االمبراطورية الواسعة فكان عهدهم ضعيفا أدى الى حدوث اضطرابات داخلية 

 وبالتالي سقوط الدولة . 

قلص مرت البالد بمشكلة اقتصادية نتيجة احتكار المعابد للشؤون االقتصادية وت -2

 واردات الدولة التي كانت تغذي الجيوش والمناطق واالقاليم المفتوحة .

 قطع الطرق التجارية المؤدية الى ساحل البحر المتوسط من قبل السوريين . -3

سيطرة الميديين ومن ثم األخمينيين على الطرق التجارية الرئيسة التي تدر على  -4

 بالد بابل ارباحا طائلة .

الدينية التي حدثت نتيجة ظهور تيارات دينية في بابل جاءت من اختالط المشكلة  -5

 البابليين باليهود اللذين جلبهم الملك )نبوخذ نصر( في السبي البابلي االول والثاني .

غياب الملك الحاكم األخير )نبونائيد( عن مركز الحكم وذهابه الى واحة )تيماء(  -6

 وصيا على العرش في بابل مكانه .وبقاءه هناك فترة من الزمن تاركا 

 ازدياد االزمة االقتصادية في البالد مما ادى الى قيام المجاعة في مدينة بابل . -7

 الغارات التي قامت بها بالد عيالم على بالد بابل . -8

تغير االوضاع الخارجية بشكل سريع فقد كانت الدولة االخمينية في عهد ملكها  -9

 ق.م( . 539توجهت نحو بابل ودخلتها عام ))كورش( تتوسع بسرعة ف
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