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 :Greyhound                                                               السلوقيون :

 

بعد وفاة االسكندر المقدوني اضطربت احوال االمبراطورية وحاول القادة والوالة 

االستقالل في االقاليم الواقعة تحت ادارتهم ونشبت حرب طويلة بينهم واخيرا تمكن 

اقتسام االمبراطورية وتأسيس دول مستقلة حيث وقع العراق مجموعة من قواده من 

وسوريا وايران وبعض من اجزاء اسيا الصغرى الشرقية تحت سيطرة القائد 

)سلوقس( مؤسس الدولة السلوقية ووقعت مصر تحت سيطرة القائد )بطليموس( 

د فأسس دولة البطالسة اما اليونان ومقدونيا واجزاء من اسيا الصغرى الغربية فق

وقعت تحت سيطرة القائد )انتيكونس( . وكانت االجزاء التي وقعت تحت حكم 

)سلوقس( اوسع اجزاء االمبراطورية ولم يستتب الحكم لسلوقس في العراق حتى عام 

ق.م( وظل العراق تحت الحكم السلوقي حوالي مائتي عام تقريبا حتى وقع 311)

رقعة حكم )سلوقس( التي ق.م( . ونظرا التساع 126تحت الحكم الفرثي عام )

يصعب ادارتها من مركز واحد فقد انقسمت الى القسم الشرقي )العراق واالقاليم 

الشرقية( واسست له عاصمة جديدة هي مدينة )سلوقية( على نهر دجلة مقابل مدينة 

)طيسفون( وعين )انطيوخس( نائبا للملك فيها بينما ضم القسم الغربي )بالد الشام 

الصغرى( واسست له عاصمة جديدة هي )انطاكيا( على نهر  واجزاء من اسيا

 العاصي استقر )سلوقس( فيها .

 

 احوال العراق في عهد الدولة المقدونية والسلوقية :
كانت الفترة التي وقع فيها العراق تحت حكم االسكندر المقدوني والسلوقيين ذات 

ياسية وقع العراق ألول مرة اهمية من الناحيتين السياسية والحضارية فمن الناحية الس

تحت نفوذ وحكم االقوام اليونانية الغربية وصار مركزا إلمبراطورية االسكندر 

ومملكة السلوقيين . اما من الناحية الحضارية فقد شهد صراعا حضاريا بين 

الحضارة الهيلينية )االغريقية( الوافدة التي تدعمها الطبقة الحاكمة وتعمل على 

ات الشرق االدنى القديم العراقية والسورية والمصرية العريقة نشرها وبين حضار

التي تمتد جذورها الى االف السنين وكان من نتائج هذا الصراع ان امتزجت 

الحضارة الهيلينية بالحضارات الشرقية القديمة فنتج ماهو معروف بالحضارة 

ونا عديدة وتركت )الهلنستية( وعمت الحضارة الجديدة انحاء الشرق االدنى القديم قر

آثارا كثيرة الزال البعض منها قائما حتى اآلن . وكانت فترة الحكم اليوناني الجسر 

الذي عبرت من خالله كثير من العلوم والمعارف الشرقية الى بالد اليونان مثل الفلك 

والرياضيات والطب والهندسة وغيرها . اما العهد السلوقي فقد خلف لنا في العراق 

النصوص المسمارية المهمة التي اكتشفت في عدد من المدن القديمة  مجموعة من

مثل )الوركاء( و )نفر( ضمت وثائق اقتصادية ونصوص ادبية وهناك مؤلفات 

اغريقية تحمل معلومات عن تاريخ العراق في العصر السلوقي وفي تلك المؤلفات 

خط االغريقي . ومن اقتباسات من كتاب الكاهن البابلي بيروسس )برحوشا( باللغة وال

آثار العهد السلوقي بقايا مدينة سلوقية دجلة )تل عمر حاليا( مقابل مدينة طيسفون 

 )المدائن( اضافة الى مباني معابد وآثار اخرى .
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