يطمق اسم العصر البابمي القديم عمى الفترة المحصورة ما بين سقوط
سالسة اور الثالثة ونياية ساللة بابل األولى ،وأبرز ما يميز ىذه
الفترة التي استمرت أربعة قرون من الناحية السكانية تدفق اليجرات
االمورية من بوادي الشام والجيات العميا من الفرات وتحطيم الكيانات
السياسية في وادي الرافدين وقيام دويالت عدة متعاصرة ومتحاربة
واستمر الوضع كذلك حتى تمكن الممك الشيير حمورابي (سادس
مموك ساللة بابل االولى) من توحيد تمك الدويالت وتكوين
امبراطورية ضمت جميع أجزاء بالد وادي الرافدين بما في ذلك بالد
آشور كما فتحت بالد عيالم في الشرق ومدن بالد الشام في الغرب.

من ىم االموريون
االموريون ىم اكبر األقوام الجزرية التي استوطنت أجزاء
مختمفة من بالد الشام منذ أبعد عصور التاريخ ،وبدأت
جماعة منيم تتوغل الى الوسط وجنوب العراق سممياً منذ
نياية االلف الثالث واوائل االلف الثاني قبل الميالد عن
طريق الفرات بشكل أفراد وجماعات مسالمة تعمل في
المعابد القديمة وبعضيا يعمل في الجيش وبعضيم في
أعمال خدمية آخرى .وتمكنت جماعات منيم من السيطرة
سياسياً عمى عدد من المدن التابعة إلمبراطورية اور الثالثة
وكونت دويالت مدن متعاصرة ومتحاربة عرفت بدويالت
المدن الثانية لكل منيا نظاميا الخاص وساللتيا الحاكمة،
واستمر الوضع كذلك الى ان تمكن الممك حمورابي من

القضاء عمى نظام لدويالت المدن وأعاد لمبالد نظام القطر الواحد.
ومن مميزات اولئك االموريون أنيم استخدموا المغة االكدية بالميجة
البابمية القديمة ،وان التشريعات (القوانين) في ىذه الفترة بمغت درجة
عالية من النضج والتقدم بل ان ىذه الفترة تعتبر العصر الذىبي
بالنسبة لمقانون العراقي القديم إذ تم الكشف عن ثالث من أىم
النصوص القانونية المعروفة وىي قانون لبت عشتار وقانون اشنونا
وقانون حمورابي.

وأهم ألسالالت أالمورية ألحاكمة هي:

 -1ساللة ايسن:

مؤسسيا اشبي -اي ار متخذا من مدينة ايسن (ايشان البحريات)
الواقعة عمى مسافة 28كم الى جنوب مدينة عفك في محافظة
القادسية وتمقب بممك سومر وأكد واتخذ لنفسو الصفات االليية.
أبرز ما يقال عن حكم ىذه الساللة انيا استعممت المغة السومرية
في مدوناتيا الرسمية يؤكد ذلك ان ممكيا الخامس لبت عشتار
استخدم المغة السومرية في تدوين قانونو المعروف باسمو والذي
اعتقد أنو كان يضم اكثر من مائة مادة قانونية عالجت قضايا
االرث والزواج واألراضي الزراعية وعقود االيجار والتيرب من دفع
الضرائب لمدولة وأحوال العبيد والسرقة ،وقد بقيت من تمك المواد

ما يقارب السبع وثالثون مادة وأجزاء من مقدمتيا وخاتمتيا.
نياية ىذه المممكة كانت عمى يد ممك الرسا ريم – سين الذي
ضميا الى مممكتو.
 -2ساللة الرسا:
ىي المدينة التي تقع خرائبيا اآلن في تل السنكرة عمى بعد 30كم
شمال غرب الناصرية نياية ىذه الساللة كانت عمى يد حاكم اقميم
يموت –بعل (شرق دجمة).

 -3مممكة اشنونا:
تقع ىذه المممكة في األراضي الخصبة المحصورة ما بين نير
دجمة ديالى وسفوح مرتفعات زاكروس شرقاً ،وتعرف اطالليا في
الوقت الحاضر تل أسمر ضمن مواقع حوض ديالى .نياية ىذه
المممكة كانت عمى يد الممك البابمي حمورابي.
 -4ساللة ماري:

حكمت ىذه الساللة في بداية االلف الثاني قبل الميالد وامتدت
نفوذىا عمى طول نير الفرات والخابور ،وتسمى في الوقت
الحاضر (تل الحريري) وتقع عمى الضفة الغربية لنير الفرات قرب
البوكمال وىي من أىم المراكز الحضارية التي أقاميا االموريون في
سوريا والتي تعد بمثابة جسر تمر عميو موجات اليجرات االمورية

عند قدوميا من الغرب الى وادي الرافدين ،اضافة الى أىميتيا
التجارية لوقوعيا عمى الطريق الموصل بين العراق وسوريا.
نياية ىذه الساللة كانت عمى يد حمورابي.
 -5ساللة اشور:
عاصر مؤسس ىذه الساللة شمش – ادد االول ممك ساللة بابل
االولى سين -موبالميط  ،وكانت العالقة بينيما عالقة ميادنة
ومجاممة أكثر من كونيا عالقة صداقة وظمت كذلك الى ان
تمكن حمورابي من ضميا الى نفوذ دولتو.

 -6ساللة دير:
قامت ىذه الساللة في مدينة دير (دور –انو) المتمثمة اليوم بتمول
العقر القريبة من مدينة بدرة الحالية ولموقعيا أىمية استراتيجية
لوقوعيا عمى الحدود العراقية االيرانية.
 -7ساللة الوركاء  :في مدينة الوركاء.
 -8ساللة كيش :في مدينة كيش (تل االحيمر) قرب الحمة.
 -9ساللة سبار :في مدينة سبار (ابو حبة) قرب اليوسفية.

ساللة بابل االولى:
وتعرف بالساللة االمورية أيضاً ،عدد مموكيا أحد عشر ممكاً حكموا
ثالثة قرون ( 1595- 1894ق.م).
من مميزات ىذه الساللة ان الحضارة العراقية بمغت أوج عظمتيا
وازدىارىا ،إذ أصبحت المغة البابمية لغة رسمية في بالد الشرق
القديم كافة ،كما ازدى ار التجارة وشيدت أيضاً تقدم وتطور العمم
والمعارف والفنون ،وصارت البالد تحكم وفق قانون واحد شرعو
حمورابي وأصبح ىو األساس في اإلدارة المركزية لشعوب المنطقة
كافة.

أسس ىذه الساللة الشيخ االموري سومو -ابوم حيث شيد سو اًر
لممدينة وعمر المعابد  ،وحكم أربعة عشر عاماً ولم يعقبو أحد من
أبنائو ،وشغل معظم سنوات حكمو في توطيد سمطتو في مدينة بابل
وتقوية وسائل دفاعيا وحصونيا ،وتمكن من ضم بعض المدن
المجاورة لدولتو.
تعاظمت سمطة ىذه الساللة في عيد ممكيا الخامس سين –موبالميط
وىو والد الممك الشيير حمورابي ،كان ىذا الممك معاص اًر لمممك ريم
–سين ممك الرسا ،وشغل خالل أعوام حكمو العشرين في أعمال
البناء وتوطيد العاصمة وعمل عمى تقوية سمطانو في المدن التابعة
لبابل وفي عيده انتقمت مدينة بابل من موقف التريث والدفاع الى
موقف اليجوم حيث استطاع ان يدحر مدينة الرسا كما ىاجم مدينة
اور وايسن وميد الطريق البنو حمورابي بالقيام بالمشاريع العسكرية
وتأديب القوى المناوئة لو.

ومن أبرز ما يقال عن ىذه الساللة ان معظم المعمومات التي
وصمتنا عن أخبار بابل لم تأت من مدينة بابل نفسيا عمى الرغم
من التنقيبات االثارية الواسعة وذلك ألن ارتفاع مناسيب المياه
الجوفية الناشئة من ارتفاع مستوى نير الفرات القريب من المدينة
قد تسبب في طمس بقايا ساللة بابل االولى والسيما أدوارىا
القديمة ،وان أغمب معموماتنا عن تمك الساللة جاءت من مدن
أخرى ومن بين ذلك االلوف من العقود التجارية والقانونية
والمعامالت المختمفة بشؤون الحياة العامة ورسائل حمورابي الى
حكام المقاطعات ورسائل الموظفين واإلداريين والحكام اليو
وشريعتو المشيورة ،واالخبار الخاصة بالعالقات التي تنشأ بين
مموك ىذه الساللة ومموك السالالت األخرى المعاصرة والسيما
ايسن والرسا.

حمورأبي وعصره ألذهبي
حكم ىذا الممك في بابل اثنين واربعين سنة (1750- 1792
ق.م) واسمو مركب من كممتين (حمو) ىو اسم الو من االلية
الشمس ويعني الح اررة ،و(رابي) ومعناىا الكبير أو العظيم وبذلك
يكون معنى االسم (الح اررة الكبيرة).
جمعت في شخصية حمورابي خصال فذة جعمت منو القائد
والسياسي والمصمح والمشرع ،فاستطاع بيذه الخصال أن ينفرد
بزعامة البالد ويحقق وحدتيا السياسية .واتسعت شيرة دولتو
فاعترفت بنفوذىا اشور في الشمال وماري في الغرب حيث مد
نفوذه الى سوريا وخضعت ليا المناطق الجبمية الشمالية
والشمالية الشرقية من العراق.

لم تقتصر شيرة حمورابي عمى أعمالو العسكرية بل تجاوزتيا الى
االصالحات التي قام بيا ونشر الحضارة والثقافة البابمية في البالد
التي فتحيا ،ومن أىم أعمالو الذائعة الصيت اصداره في أعوام
حكمو االخيرة قانونو الشيير لتسري أحكامو في ارجاء مممكتو
الواسعة والذي نظم فيو الحياة االقتصادية واالجتماعية في البالد
حيث جمع بين القوانين المدنية والعقوبات فضالً عن األحوال
الشخصية ،وقد تم العثور عمى مسمتو التي دونت فييا شرائعو
البالغة  282مادة قانونية في مدينة سوسة عاصمة العيالميين
جنوب غرب ايران حوالي سنة 1902م ،من قبل البعثة الفرنسية
ومحفوظة اآلن في متحف الموفر في باريس ،حيث كانت تمك
المسمة من ضمن االسالب التي استولى عمييا العيالميون أثناء
غزوىم بابل في القرن الثاني عشر قبل الميالد.

كانت وفاة حمورابي إذاناً بزوال إمبراطورتيو فمم يكن خمفاؤه
الخمسة من القوة وحسن اإلدارة ما يمكنيم من القضاء عمى
الطامعين بخيرات وادي الرافدين والحد من محاوالت االنفصال الى
ان تمكن الحثيون سنة  1595ق.م بقيادة ممكيم مرشيميش االول
من مياجمة بابل وتدميرىا ثم اقفموا راجعين الى اسيا الصغرى
محممين بالغنائم والكنوز التي ال تحصى بعد سماعيم بحدوث
مؤامرة في البالط الحثي كان من نتيجتيا اغتيال مرشيميش االول
بعد عودتو مباشرة وتركت بابل في فوضى سياسية واقتصادية بعد
ان غزاىا الحثيون واحرقوا قصورىا ومعابدىا وربما تركوا فييا
حامية قميمة فاستغمت األقوام الكشية ذلك فياجمت بالد بابل
وتمكنت من السيطرة عمييا واقامت فييا سالالت حاكمة استمرت
عدة قرون.

أما في القسم الجنوبي من البالد فقد قامت فيو ثورة داخمية ضد
سمطة ونفوذ بابل قام بيا ايموما –ايموم وتمكن من االستقالل في
المناطق الجنوبية من البالد مؤسساً بذلك ما يعرف في تاريخ
العراق القديم بـ (ساللة القطر البحري) لمجاورتيا لمناطق الخميج
العربي واالىوار الجنوبية ،وقد عرفت أيض ًا باسم ساللة بابل
الثانية ( 1500 – 1740ق.م) وقد خصصت ليا جداول اثبات
المموك احد عشر ممك ًا .وتال قيام ىذه الساللة سمسمة حروب ما
بين مموكيا وين مموك ساللة بابل االولى دمرت خالليا مدن
جنوبية ميمة ،وظمت ىذ الساللة منفصمة عن مموك بابل الى
مطمع السيطرة الكشية حيث قضى عمى استقالليا في حدود
 1500ق.م.

