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 Foreign covenants in ancient Iraq العهود االجنبية في العراق القديم : 

                                          :The Achaemenids -1 األخمينيون : -1

 

منذ مطلع االلف االول قبل الميالد كانت بالد ايران مسرحا لتدفق اقوام جديدة تنتمي 

اوربية( القادمة من جنوب روسيا ومن هذه االقوام  -الى مجموعة االقوام )الهندو

الفارسية التي عرفت فيما بعد باألقوام األخمينية نسبتا الى مؤسس ساللتها الحاكمة 

مينيون في الجزء الجنوبي الغربي من بالد ايران وكان )خمانيش( . وقد استقر األخ

يحدهم من الجنوب )العيالميون( الذين كانوا يمرون بفترة ضعف نتيجة الهجمات 

المتكررة التي وجهها لهم )االشوريون( والتي قضت على كيانهم السياسي نهائيا في 

تثبيت سلطانهم واقامة القرن السابع قبل الميالد ففسح ذلك المجال امام )االخمينيين( ل

دولتهم غير انهم كانوا في البداية خاضعين لنفوذ الميديين )القاطنين في الجزء 

الشمالي الغربي من ايران( ولكن الملك )كورش االول( حفيد )خمانيش( حاول 

االستقالل من النفوذ الميدي بشتى الطرق فزوج ابنه )قمبيز االول( من ابنة الملك 

ا الزواج )كورش الثاني( الملقب ب)الكبير( الذي تولى الحكم بعد الميدي وجاء من هذ

( عاما واكتسب شهرة واسعة في تاريخ ايران واعتبر المؤسس الحقيقي 28ابيه مدة )

لإلمبراطورية االخمينية فقد كان ملكا طموحا يسعى لتأسيس امبراطورية واسعة وقد 

لى عاصمتها )اكبتانا( واتخذها تمكن من القضاء على الساللة الميدية واالستيالء ع

مقرا لحكمه وتوسع الى ان وصل الى تخوم الهند وسيطر على بحر ايجة وبعض 

اجزاء اليونان وآسيا الصغرى وبالد الشام وأخيرا توجه الى بالد بابل وفتحها عام 

ق.م( وأنهى ساللتها الكلدانية وأصبحت بالد بابل وآشور والية أخمينية . ومن  539)

ثار التي خلفها لنا الملك األخميني )دارا االول( والتي خلد فيها انتصاراته على اهم اآل

الثورات التي قامت في مختلف ارجاء االمبراطورية وهي المنحوتات الجبلية 

المشهورة باسم )حجر بهستون( المطلة على الطريق بين )كرمنشاه( و )همدان( 

ة الفارسية القديمة واللغة العيالمية ويظهر فيها الخط المسماري بثالث لغات هي اللغ

واللغة االكدية وكان لهذا النص أهمية كبيرة في حل رموز الخط المسماري . ولم 

تستمر االمبراطورية االخمينية في قوتها عهدا طويال بعد الملك )دارا( وابنه حيث بدأ 

امل الضعف يدب في اوصالها الداخلية بفعل المؤامرات والصراع على السلطة وعو

خارجية منها االمتداد الواسع لإلمبراطورية االخمينية التي سيطرت على بلدان 

واقاليم كثيرة ذات حضارات عريقة مثل بالد بابل وآشور ومصر وبالد الشام 

 واليونان . 

 

 احوال بالد بابل وآشور في العهد االخميني :

العريقة ومنها بالد سيطرت االقوام االخمينية على الكثير من الدول ذات الحضارات 

 بابل وآشور وكانت احوالهم اثناء حكم اآلخمينين كاآلتي :

لم يحاول االخمينيون القضاء على حضارة الشعوب التي اصبحت تحت سيطرتهم  -1

بل سمحوا لها باتباع طقوسها وتقاليدها وشعائرها الدينية وقوانينها االقتصادية 
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 خاضعة لنفوذهم وتدفع الضرائب بانتظام .واالجتماعية وغيرها مادامت هذه البلدان 

جعل النظام االداري االخميني بالد بابل وآشور احدى الواليات العشرين التي  -2

ضمتها االمبراطورية االخمينية ، تدار من قبل حكام اخمينين باستثناء بعض الفترات 

 القصيرة التي حكم فيها غير االخمينيين .

اللغة اآلرامية والخط اآلرامي كلغة رسمية اضافة الى شاع في هذه الفترة انتشار  -3

 اللغة الفارسية القديمة واللغة االكدية في بالد بابل .

 دخل الى العراق في العهد االخميني اقوام مختلفة منها الفارسية واليونانية . -4

استمرت العلوم بالنمو كعلم الفلك والرياضيات التي كانت مزدهرة في العراق  -5

 يم .القد

وضع لكل والية قائد عسكري مستقل عن ادارة الحاكم ومرتبط بالملك االخميني  -6

 مباشرتا تحسبا لحدوث ثورات .

 كان الملك يبعث بالمفتشين لتقصي احوال الوالية وتقديم التقارير التفصيلية عنها . -7

في اتبع االخمينيون نظام البريد الدقيق والسريع ليطلع الملك على مايحدث  -8

 الواليات المختلفة بأقصى سرعة .

تدهور الحالة االقتصادية في بالد بابل وآشور بسبب الضرائب الباهظة التي تدفع  -9

 الى الدولة االخمينية .

استخدام النقود المسكوكة ألول مرة في بالد بابل في هذا العهد عندما اصدر  -10

 الملك االخميني )دارا( ديناره الذهبي .      
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