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آشور... مدينة االنجازات الحضارية والمستعمرات التجارية

تعود ت�شمية مملكة �آ�شور 
�إىل ��شم مدينة �لدولة �لتي 
بد�أت منها مما �أ�شبح الحقًا 

�ململكة �الآ�شورية و�لتي 
��شتمر وجودها ما يقارب 

�الألف عام، من �لقرن 
�ل�شابع ع�شر قبل �مليالد 

وحتى ��شمحاللها �لنهائي 
يف �لعام 608 ق.م.

القدمي��ة  اأق�س��ام  ثالث��ة  اإىل  ع��ادة  تق�س��م   
واملتو�س��طة واحلديث��ة. و لدى اأ�س��تاذ التاأريخ 
راأي حي��ث يف  باق��ر  الدكت��ور ط��ه  العراق��ي 
كتابه )مقدمة يف تاريخ احل�سارات القدمية/ 
الوجي��ز يف تاري��خ ح�س��ارة وادي الرافدين( 
يق��ول )الأ�س��م ماأخوذ ن�س��بة اإىل اآ�س��ور، و هي 
كلم��ة اأطلقت عل��ى اأقدم مراكز الآ�س��وريني اأي 
عا�سمتهم امل�سماة )اآ�سور( و ي�سمى بها اأي�سًا 
األههم القوم��ي )اآ�سور( و ل يعلم بوجه التاأكيد 

اأيهما اأ�سل الآخر. على اأنه يجوز الوجهان.( 
 اللغ��ة الآ�سورية هي لهج��ة من اللغة الأكادية 
كم��ا اللغ��ة البابلي��ة، وق��د ا�سته��ر الآ�سوريني 
وامتداداته��م  احل�ساري��ة  باإجنازاته��م 

التو�سع��ية .
 تق��ع اآ�س��ور يف �سم��ال ب��الد ما ب��ني النهرين 
ومتت��د يف اأربع��ة بل��دان: يف �سوريا فهي متتد 
غرب��ا اإىل نه��ر الفرات ، ويف تركي��ا حيث اأنها 
متت��د من ال�سم��ال اإىل ح��ران ، والره��ا وديار 
بك��ر ، وبحرية فان . ويف ايران متتد �رشقا اإىل 
بح��رية اأرومية ، ويف العراق متت��د اإىل حوايل 
100 ميال اإىل اجلنوب من كركوك ، وهذا هو 
قل��ب الآ�سورية ، والتي ج��اء الكثري من ال�رشق 

الأدنى القدمي لي�سيطر عليها .
حي��ث تت�س��كل من نهري��ن كبريين م��ن خالل 
ت�سغي��ل اآ�س��ور ، دجل��ة والف��رات ، والعديد من 
الروافد الأقل منه��ا ، واأهمها نهر الزاب العليا 

والزاب ال�سفلى ، كال روافد لنهر دجلة .
وم��ن الناحية ال�سرتاتيجي��ة املحيطة بنهري 
الآ�سوري��ة  امل��دن  م��ن  هم��ا  وال��زاب  دجل��ة 
نين��وى ، اآ�س��ور ، اربي��ل ، من��رود و اأررابخ��ا . 
واإىل ال�سم��ال وال���رشق من اآ�س��ور تكمن جبال 
طورو���س وزاجرو���س ، واإىل الغ��رب واجلنوب 
يكمن ه�سبة كبرية ، من احلجر اجلريي ، ويف 
الطرف اجلنوبي من بالد اآ�سور �سهول احل�سى 
الت��ي تف�سح املج��ال للطمي ال��ذي اأودعه نهر 
دجل��ة ، وجنوب��ا هناك ع��دم كفاي��ة الأمطار 
للزراع��ة ب��دون ري . ه��ذه املي��زات اثنني من 
و�سع احل��دود اجلغرافية بني اآ�سور والأرا�سي 
املجاورة اإىل اجلنوب . فاإىل اجلنوب من بغداد 
تقع باب��ل ، وهناك متييز جغرايف �سارخ بني 

بابل واآ�سور ، على حد تعبري �ساغ�س .
رحل��ة الربي��ع م��ن بغ��داد ، عا�سم��ة الع��راق 
احلدي��ث وداخ��ل املنطق��ة م��ن باب��ل القدمية 
، اإىل املو�س��ل ” نين��وى” ، الت��ي هي بالقرب 
م��ن العديد م��ن العوا�سم الآ�سوري��ة القدمية ، 
والت��ي تاأخ��ذ امل�سافر طريق��ه اإىل بلد خمتلف 
، حي��ث ي�ستمت��ع يف منطق��ة بغ��داد واجلنوب 
بالغطاء النبات��ي ال�سائد مث��ل اأ�سجار النخيل 

والت�ساري�س امل�سطحة اإىل الأفق .
الأر�س الآ�سورية غنية وخ�سبة ، وت�سم اثنني 
م��ن املناط��ق الوا�سع��ة : �سه��ل اأربي��ل و�سهل 
نينوى ، وحتى يومنا هذا ل تزال هذه املناطق 
مميزة باإنتاج املحا�سيل . ومن هذا كله تتميز 
اآ�سور بقوتها ، وبقدرتها على احتواء عدد كبري 
م��ن املهنيني واحلرفي��ني ، وال��ذي ي�سمح لها 

بتو�سيع وتطوير فن احل�سارة .
 تواج��د الآ�سوري��ني ب�سكل اأ�سا�س��ي يف مدينة 
اآ�س��ور ومدينت��ي نين��وى واأربي��ل، وق��د كان 
الن�س��اط الأه��م لالآ�سوريني ه��و التجارة حيث 
و�سل��ت جتارته��م حت��ى كبودوكي��ا يف غرب 
الأنا�س��ول واأ�س�سوا هناك العدي��د من املوانئ 

)امل�ستعمرات( التجارية. 
 اململكة القدمية 

ميك��ن تتبع وجود الآ�سوريني يف منطقة دجلة 
الو�سط��ى منذ الأل��ف الثاين قبل املي��الد، فقد 
و�سع )�سم�سي اآدد 1712-1745 ق.م( والذي 
ينتم��ي لأ�رشة اأموري��ة، �سيطرت مدين��ة اآ�سور 
عل��ى منطقة �سم��ال بابل اإثر تراج��ع ال�سيطرة 
ال�سومري��ة- الأكادي��ة ، وكان)�سم�سي اآدد( قد 
بداأ حكمه يف مدينة )�سباط اإنليل( -تل ليالن 

�سوري��ا يف حالي��ًا - ولقب نف�س��ه )ملك الكل ( 
وبذل��ك بداأت فرتة النفوذ الآ�سوري القدمية يف 
منطق��ة الهالل اخل�سي��ب والت��ي ا�ستمرت من 
1800 حتى 1375 قبل امليالد اإل اأن اجلزء 
الأك��ر من ب��الد مابني النهري��ن بقي يف هذه 
الف��رتة حت��ت �سيطرة باب��ل، و�س��ع الآ�سوريني 
يف ه��ذه الف��رتة ن�ساطه��م التج��اري واأن�ساأوا 
�سبك��ة جتارية وا�سع��ة و العديد م��ن املناطق 
الأنا�س��ول،  يف  التجاري��ة  )امل�ستعم��رات( 
للتجارة باملعادن، ت��ال ذلك فرتة تنازع على 
النف��وذ يف �سوريا مع احلوري��ني الذين اأ�س�سوا 
مملك��ة ميت��اين واحليثيني، وقد متك��ن امللك) 
�سلمن���رش الأول( م��ن ح��ويل 1400 ق.م من 
اإخ�س��اع ميت��اين الت��ي خ�س��ت م��ن ال�سغ��ط 
احليثي من ال�سمال ثم عادت اململكة لتخ�سع 
مليت��اين بع��د ال�سع��ف ال��ذي اأ�سابه��ا نتيجة 

الهجوم احليثي 1450 ق.م 
 اململكة املتو�سطة

متك��ن )اآريب��ي اآداد -1392 1366 ق.م( من 
تخلي���س اآ�سور من ال�سيط��رة امليتانية، اإل اأنه 
كان عل��ى اأ�سور خو�س املزيد من املعارك يف 
املوق��ع ال��ذي اأ�س�س��ه احلثيني، وذل��ك ل�سيطرة 

على املنطقة. 
 متهيد الطريق

بقيادة )اآ�سور اأوبلي��ط الأول -1363 1328 
ق.م( ب�سط��ت اأ�س��ور نفوذها عل��ى جنوب بالد 
الرافدي��ن، ولتدعي��م عالقت��ه م��ع باب��ل، زوج 
ابنت��ه مللكه��ا، اإل اأن قت��ل حفي��ده يف اإح��دى 
الع�سيان��ات يف بابل دفع��ه لدخولها وتعيني 

حاكم جديد فيها 
  ذروة النفوذ الأوىل

بع��د الن�رش ال��ذي حقق��ه )توكولت��ي نينورتا 
احلثي��ني  عل��ى  ق.م(   1207  1244-
والبابلي��ني، ن��ال لق��ب )مل��ك ال��كل( وجت��در 
الإ�سارة اأن يف عه��ده تظهر اأول اإ�سارة لعملية 
التوط��ني والنف��ي ، والت��ي طبق��ت يف الدول��ة 
الآ�سورية احلديثة ب�س��كل وا�سع، اإل اأنه نتيجة 
احلاكم��ة  الأ���رشة  يف  الداخلي��ة  للخالف��ات 
خ���رشت الدول��ة الآ�سورية باب��ل ، ليعاود بعد 
ذلك امللك )اآ�س��ور ري�ساي�سي -1132 1115 
ق.م( �سيا�س��ة التو�سع��ات ممه��داً الطريق اأمام 

ابنه 
 التو�سع اإىل البحر الأبي�س املتو�سط 

تاب��ع امللك )تغ��الت بال���رش الأول -1114 
وق��د  التو�سعي��ة  اأبي��ه  �سيا�س��ة  ق.م(   1076
ا�ستخ��دم اجلي�س يف عه��ده الأ�سلحة احلديدية 
الكا�سي��ون  �سع��ف  مكن��ه  وق��د  م��رة،  لأول 
امل�سيط��رون عل��ى باب��ل حينها م��ن اإعادتها 
ل�سيط��رة الآ�سورية، وتقدم يف ال�سمال والغرب 
ب�سهول��ة- ك��ون الدول��ة احليثي��ة مل يع��د لها 
وج��ود – لي�س��ل �سواح��ل املتو�س��ط وي�س��ف 
يف اإح��دى الن�س��ب رحل��ة بحرية ل��ه ي�سطاد 
فيه��ا حي��وان بحري )رمبا دلف��ني(، اإل اأن من 
حلقه م��ن احلكام مل ي�ستطيعوا املحافظة على 
اململكة الوا�سعة النفوذ، كما كان لتزايد وجود 
ونف��وذ الآرامي��ني يف �سمال اله��الل اخل�سيب 
دوراً يف انح�سار النفوذ الآ�سوري يف املنطقة 

 اململكة احلديثة
�ساه��م املل��وك الذي��ن حكم��وا مبا���رشة قب��ل 
)اآ�س��ور نا�رشب��ال الث��اين -883 859 ق.م( 
يف اإح��كام النفوذ الآ�س��وري على �رشق الهالل 
اخل�سي��ب، اإل اأن )اآ�سور نا�رشبال الثاين( كان 
ق��د و�سع ن�س��ب عيني��ه الط��رق املو�سلة اإىل 
البح��ر الأبي���س املتو�سط والت��ي كانت �سمن 
الدول��ة الآ�سورية زمن ) تغ��الت بال�رش الأول 
(، وه��ذا ما دفع��ه لتقنية اإن�س��اء احل�سون يف 
املناط��ق امل�سيطر عليها خ��الل م�سريته نحو 
اإخم��اد الع�سيان��ات الت��ي كان��ت حت��دث يف 
املنطق��ة البعيدة ع��ن مركز اململك��ة، اأما ابنه 
)�سلمن���رش الثال��ث -858 824 ق.م ( فق��د 
و�سع ح��دود الدول��ة وخا�س مع��ارك عدة يف 
اجلن��اح الغرب��ي لله��الل اخل�سي��ب اأ�سهره��ا 
معرك��ة قرقره �سمال مدينة حم��اة عام 854 
ق.م، والت��ي واج��ه به��ا حتال��ف م��ن املال��ك 
ال�سيط��رة  اأخ��رت  الت��ي  الآرامية-الكنعاني��ة 
الآ�سوري��ة على غرب الهالل اخل�سيب اإىل حني 

، ويف اإحدى الن�سو�س التذكارية ملعاركه. 
 الأزمات الداخلية

الالحق��ني  للح��كام  املمك��ن  م��ن  يك��ن  مل 
بعد)�سلمن���رش الثالث(احلف��اظ عل��ى مناط��ق 
نف��وذ الدولة وذل��ك لالأزم��ات الداخلي��ة التي 
حاق��ت باململك��ة ب��دًء م��ن عه��د ) �سلمن���رش 

الثالث ( نف�سه ومل��دة 80 عامًا تليه، وزاد يف 
ال�سعوب��ات، املواجهات امل�ستم��رة مع مملكة 
اأوراراتو التي ا�ستع�ست على اجلي�س الآ�سوري 
لطبيعة اجلبلية القا�سي��ة فيها واملعارك التي 
خا�سها ابنه )هدد ن��رياري الثالث( يف اإعادة 

النفوذ كانت التمهيد للمرحلة القادمة.
 اإ�سالح الأقاليم

عندما اأعتال تغ��الت بيال�رش الثالث ) -745 
بالدول��ة  تفت��ك  كان��ت  (العر���س  ق.م   727
والتم��ردات  الع�سيان��ات  اأخط��ار  الآ�سوري��ة 
ع��ر)  ال�سم��ال  م��ن  الق��ادم  اخلط��ر  وكذل��ك 
اأورارت��و( مل يت�س��ح حت��ى اليوم كي��ف و�سل 
) تغ��الت بيال���رش الثال��ث ( اإىل احلكم، وكون 
ا�ستالم��ه احلكم كان ع��ن طريق مترد ع�سكري 
قام به، يرجحه عدم انتمائه لالأ�رشة احلاكمة 
ويخّم��ن بع�س الباحث��ني اأن يك��ون اأحد ولة 
املقاطع��ات الآ�سوري��ة الكب��رية، الذي��ن من��ا 
�سلطانه��م واأ�سبح��ت منا�سبه��م وراثية، وما 
اأن ا�ستل��م احلك��م حتى �ساعف ع��دد الوليات 
كخطوة للحد من قوة حكام الوليات بت�سغري 
ولياتهم وبالتايل منعه��م من املناف�سة على 

عر�س الإمراطورية 
 الطريق نحو الإمراطورية

كان اله��م الأول ل��� )تغالت بيال���رش الثالث( 
احلفاظ على اجلزء الغربي من الهالل اخل�سيب 
املنفذ البحري الأه��م للدولة الآ�سورية وكذلك 
احلفاظ على املراك��ز التجارية يف هذا اجلزء، 
وق��د متك��ن من ذلك ع��ر �سل�سلة م��ن املعارك 
اأهمها املعركة الت��ي اأنها بها القوة الأكر يف 
املنطقة، مملكة دم�سق ، عام 733 ق.م وتوجه 
بعده��ا لرت�سيخ احلكم يف الدول��ة املمتدة من 
�سين��اء، كم��ا كان��ت  العرب��ي حت��ى  اخللي��ج 
علي��ه �سابق��ًا يف زمن ) اآ�س��ور نا�رشبال ( و ) 
�سلمن�رش الثالث ( قبل ذلك بحدود املائة عام 
والت��ي مل يحافظ عليها، وهذا ما اأراد ) تغالت 
بال���رش الثال��ث( ع��دم تك��راره ق��ام بتق�سي��م 
الدول��ة اإىل مقاطع��ات – اإدارات حتك��م م��ن 
قب��ل ولة يعينه��م بنف�سه، وعم��ل على تطبيق 
�سيا�سة الرتحيل الإجباري ) النفي والتوطني( 
ملجموع��ات كب��رية طال��ت املئات م��ن املدن 
والق��رى يف املنطق��ة مبا يف ذل��ك الآ�سوريني 

اأنف�سه��م الذي��ن وطن��وا ب��الآلف اأحيان��ًا يف 
املناطق احلدودية والأقاليم الزراعية البعيدة 
، وعك�س��ًا بع�س املدن التي مت ترحيل �سكانها 
اإىل العا�سم��ة الآ�سورية وامل��دن املحيطة بها 
، وح�س��ب الن�سو���س ميك��ن احلدي��ث عن نقل 
اإن�س��ان فق��ط يف زم��ن ) تغ��الت   100000
بيال���رش الثال��ث (، مما �سهل عملي��ة ال�سيطرة 
عل��ى اأرج��اء الدولة، بقط��ع الرواب��ط الدموية 
– الع�سائري��ة ب��ني املهجري��ن وجماعاته��م 
ال�سابقة وجعلهم معتمدين باأماكنهم اجلديدة 
عل��ى الدولة يف تدبري اأموره��م مما �ساهم يف 
عملي��ة مزج للب�رش يف املنطق��ة و�ساهم اأي�سًا 
يف اإ�سع��اف اللهجات- اللغات املحلية لتحل 
حملها لغة جامعة. بالإ�سافة لذلك كله كانت 
عقوب��ات )تغالت بال�رش الثال��ث (للجماعات 
املتم��ردة على الدول��ة ت�سل درج��ة الوح�سية 
وه��ي م�سجل��ة يف حوليات��ه بتفا�سيل لتكون 
ع��رة ملن يراه��ا كما ق��ام )تغ��الت بيال�رش 
الثال��ث( بتتوي��ج نف�س��ه يف بابل بع��د قالقل 
حدث��ت هن��اك، وبذل��ك يتوح��د الت��اج امللكي 
لبابل واآ�سور لأول مرة يف التاريخ وبعد موته 
عام 727 ق.م ترك لبنه )�سلمن�رش اخلام�س( 

دولة قوية ح�سنة التنظيم 
 ذروة القوة

مل يقدر) �سلمن�رش اخلام�س( على احلكم طوياًل 
ففي الع��ام 722 ق.م يعتلي ) �رشجون الثاين 
-722 705 ق.م( العر���س اإث��ر مت��رد ق��اده 
،املعلوم��ات عن��ه قليل��ة ويق��ول الكث��ري م��ن 
الباحث��ني باأن��ه لي���س اأح��د ورث��ة العر�س من 
ال�سالل��ة امللكي��ة، واأحد الدلئل ه��و عدم ذكر 
�سلفه اأبداً يف حولياته، وبعد اأن ا�ستقر له الأمر 
توج��ه ل�سب��ط الأو�ساع حي��ث جنحت بع�س 
م��دن اململك��ة لتم��رد وذلك قب��ل توليه احلكم 
توجه اأوًل نحو بابل حيث كان الأمري )مردوخ 
اآب��ال عدياين( قد ن�سب نف�س��ه على العر�س ومل 
يتمك��ن م��ن هزميته فعقد مع��ه اتفاقًا وتوجه 
غرب��ًا لي�س��م قر���س واأ�سيا ال�سغ��رى ويعقد 
م��ع ) الفريج��ني ( هدنة ث��م اأن الوقت كان قد 
حان لتوجي��ه �رشبة لأورارت��و تنهي التهديد 
الذي مار�سته على اآ�سور، ومت له ذلك يف العام 

وكان��ت  ق.م   714

نهاية هذا التهديد فر�سة لإعادة ترتيب البيت 
الداخل��ي فتوجه ) �رشجون الثاين ( جمدداً اإىل 
باب��ل يف العام 710 ق.م ،وما كان من ملكها 

اإل اأن فّر جنوبًا 
 ه��ذا وكان ) �رشج��ون الث��اين ( ق��د اأم��ر يف 
الع��ام 717 ق.م ببناء مقر جديد للحكم با�سم 
)دور �رشوك��ني= قلعة �رشج��ون( بالقرب من 
خور�سيب��اد احلالي��ة وانته��ى العم��ل بالبناء 
ع��ام 706 ق.م واأ�سك��ن فيه��ا جمموعات من 

املرحلني كما ي�سري ن�سه: 
 " اأخ��ذت غنائم باأمر الإل��ه اآ�سور �سيدي اأقوام 
من اجله��ات الأربع��ة، باأل�سنة غريب��ة ولغات 
خمتلف��ة، كان��ت ت�سك��ن يف اجلب��ال وال�سهول 
، جعل��ت غايته��م واح��دة، وجعلته��م ي�سكنون 
هن��اك يف )دور �رشوك��ني(، واأر�سلت مواطنني 
م��ن ب��الد اآ�سور، مه��رة يف كل �س��يء مراقبني 
وم�رشف��ني لإر�ساده��م على الع��ادات وخلدمة 

الآلهة وامللك " 
 اإل اأن ه��ذا املق��ر مل ي�ستخ��دم كمق��ر للحك��م 
ب�سب��ب م��وت )�رشج��ون الثاين ( بع��د �سنة من 
ه��ذا التاري��خ يف اأح��د املع��ارك، بع��د وفات��ه 
ت��وىل ابن��ه) �سنحاري��ب 704 – 681 ق.م ( 
العر�س، ونقل العا�سم��ة اإىل نينوى، حيث اأمر 
بتح�سينها و ببناء ق�سور ومعابد واأقنية فيها، 
وخا���س معارك عدي��دة يف �سبي��ل املحافظة 
عل��ى الدول��ة فاأخم��د الع�سي��ان البابلي عام 
701 ق.م وتوجه غربًا ليخ�سع من مترد من 
م��دن غرب اله��الل اخل�سيب، واأخ��رياً ا�سطدم 
بق��وات املل��ك امل���رشي طهرق��ا ومل ي�ستطيع 
هزميته��ا، فقفل عائداً بعد ن�س��وب مترد جديد 
يف بابل والذي اأنه��اه ) �سنحاريب ( يف العام 
689 ق.م م�سببًا دماراً كبرياً يف املدينة وما 

حولها. 
 بع��د م��وت ) �سنحاريب ( توىل ابن��ه الأ�سغر) 
ا�رشح��دون -681 669 ق.م ( واأوىل اأعمال��ه 
كان��ت اإع��ادة بن��اء باب��ل واإع��ادة املهجرين 
منه��ا، كذل��ك وط��د عالقاته م��ع امليديني يف 
ال�سم��ال ال�رشق��ي، وقد اأخمد مت��رد �سيدا التي 
ث��ارت يف عهده، كما وطد عالقاته مع التجار 
الع��رب يف اأعايل �سبه اجلزيرة العربية حفاظًا 
عل��ى خط��وط القواف��ل التجاري��ة م��ن جنوب 
العرب��ة حتى م�رش عر �سيناء توجه يف العام 
�سين��اء مب�سق��ة  اإىل م���رش عاب��راً  675 ق.م 
وبع��د مع��ارك عدي��دة حت��ى 671 ق.م ه��زم 
اجلي�س امل���رشي بقيادة ترق��ا و دخل منف�س 
العا�سمة، معانَا نف�سه ملك على م�رش ال�سفلى 
والعلي��ا وعل��ى اأثيوبي��ا، اإل اأن ه��ذا الو�سع مل 
ي��دم طوي��اًل كان )ا�رشحدون ( ق��د و�سى باأن 
يحك��م ابن��ه )�سم���س �سم اوك��ن ( باب��ل وابنه 
)اآ�سور بانيبال ( نينوى، وهذا ما حدث بالفعل 

بعد وفاته بالعام 669 ق.م 
627 ق.م  )اآ�س��ور بانيب��ال -669   بقي��ادة 
( بلغ��ت الدول��ة الآ�سوري��ة اأق�سى امت��داد لها 
يف تاريخه��ا ، فاإ�ساف��ة اإىل اله��الل اخل�سيب 
�سمل��ت م���رش باإخ�ساع��ه عا�سمته��ا طيب��ة 
واإي��ران باإخ�ساع��ه عا�سمته��ا �سو�س��ا، كم��ا 
ازده��رت اململك��ة لي���س فق��ط �سيا�سي��ًا واإمنا 
اأي�س��ًا اقت�ساديًا وثقافي��ًا، والأر�سيف ال�سخم 
الذي جم��ع يف ع�رشه يعتر من اأكر مكتبات 
الع��امل القدمي، عقب موته توالت �سنوات لي�ست 

جيدة التوثيق. 
 ال�سمحالل

)ناب��و بال���رش  616 ق.م زح��ف  الع��ام  يف 
وموؤ�س���س  باب��ل  حاك��م  ق.م(   606  625-
الدول��ة البابلي��ة احلديث��ة مبعون��ة امليدي��ني 
واخ�س��ع اأ�س��ور ع��ام 614 ق.م يف عهد البن 
الث��اين ل��� ) اآ�س��ور بانيبال( املل��ك ) �سني �سار 
او�سكن( وبعد معارك اأخرى اأخ�سع نينوى يف 
الع��ام 612 ق.م وبذلك كان��ت نهاية الوجود 
ال�سيا�س��ي الآ�س��وري لق��د كان التو�س��ع ال��ذي 
حققته الدولة الأ�سورية �سببًا من اأهم الأ�سباب 

التي اأدت اإىل نهايتها.

اعداد_فاطمة عدنان 


