
 ق.م(:0011-0471)ساللة بابل الثانية( ) ساللة القطر البحري
نشأت هذه الساللة في األقسام الجنوبية من البالد، فقد تمكن أحد الثوار المدعو 

، وأسننم مننا ساااللة باباال ا ولاا ( مننن قيننادك حركننة ان عننالية عننن حكننم ايلومااا ايلااو)
(، لمجاورتهنننا ساااللة القطااار البحاارياسننم )ب باااالا مااا باايي الن اااريييعننرف فنني تننأري  
، ولكنني يينن ي شننرعيتح عهننا حكمننح، ادعننا بأنننح مننن أح نناد ا هااواروالخلاايا البرباا  

(، وأطهنننل عهيهنننا جنننامعوا جنننداوا السنننال ت البابهينننة اسنننم ااماااق ايلي اااو) ايسااايمهننن  
 باباال ملااو ، ودام عنرا  مرينر بنين ملكااا   00، حكنم هننذه السناللة سااللة باباال الثانياة

منن  باالا ماا بايي الن اريي  هذه الساللة دمرت عها أثره مدن مهمنة فني جننو  ومهو 
أن جنننا   إلنننا، ولنننم ينننتمكن أحننند الطنننرفين منننن القينننا  عهنننا ا  نننر أورأهمهنننا مديننننة 

 .ق.م0011وقيوا عها استقاللها في حدود عام  الك يوي
 

 ق.م(:0004-0050الك يوي )ساللة بابل الثالثة( )
( التنني ربمننا تعننني القننوك والبننأم، وربمننا ك ااو) البابليااةالكهمننة  اشننتل اسننمهم مننن

قنند نوحننوا مننن المنطقننة الوسننطا  الك اايويكننان اسننماه ملههننم القننومي، يننرج  أن يكننون 
، وربمنننا كنننان ننننووحهم بسنننب  ينننوط أقنننوام أ نننر ، ولنننم يسننننتط  زاجااارو فننني جبننناا 
ط واسنتوطنوا فناتجهوا نحنو شنماا  نر  ال نرات األوسن آ اورأو  بابلا ترال  الك يوي

حالينناه(، واسننتقروا فنني المنطقننة فتننرك مننن الننومن    عانااة()خانااا أو  خانااةفنني منطقننة )
، م.ق0050عننام  لباباال الحثاا مسننتوهين الوننوو  بابااليعننرف أمنندها، ثننم انحنندروا نحننو 

، وهنننذا منننا ي سنننره بابااالمنننن أجنننا  نننوو  والك اااييي الحثياااييويبننندو أن تحال نننا نشنننأ بنننين 
 الحثا بند ه عننهم، فيناله عنن أن المهن   الك يييد وا ، و بابلمن  الحثيييانسحا  

( صاربنيمم( وتمثناا ووجتنح )ماراو بابا من بينهنا تمثناا املنح ) ميكان قد أ ذ  نائم 
 (.خانةتركها في مدينة )

(، م  أنهم أطهقنوا مل  بابل( و)مل  سومر وأكابهق  ) الك يييوقد تهق  مهو  
 الك ااييي(، وأوا مهننو  الا اإللااد اوينااا باا( أي )كااار اوينااا اسنم ) بااالا باباالعهنا 
(، وقند حناوا هنذا المهن  فني بداينة ق.م0050-0011()أكاوم كاكريماةهنو ) بابلفي 



( وتمثننناا ووجتننننح مااااراو ) اإللاااادعننننن طرينننل إعننننادك تمثننناا  البااااابليييحكمنننح اسنننتمالة 
( )حكنم فني اوالم بورياا المهمنين المهن  ) الك اييي، ومن مهنو  بابل إلا( صربنيمم)

سااللة القطار ( آ نر مهنو  اياا كامال( الذي تمكن من القيا  عها )ق.م0011نحو 
(، العمننا الننذي وحنند بننح مننن جدينند األجننوا  الجنوبيننة منن  ساااللة باباال الثانيااة) البحااري

ننو  منن  اآل اورييي والك اييي، وسناد العالقنات بنين بالا ما بيي الن ارييباقي أقسام 
المباشنر،  ميتين، لنذا فقند تحاشنيا ا عنطداالتعايش السهمي، ألن كهتا الدولتين كانتا قو 

وأبرمنننت لهنننذا الونننرم العديننند منننن العاهننندات مقنننرار الويننن  النننراهن ولتعينننين الحننندود، 
نو  من الهدو  النسبي، وعقدوا عالقات عداقة من   للك يييوساد العالقات ال ارجية 

ي، وشنما لهنشناط العمرانني بند ه منن النشناط الحربن الك ييي، لذا فقد اتجح مصرمهو  
مدينننة جدينندك ينن مة عرفننت  الك اايوي، وقنند أسننم البابليااةهننذا النشنناط جمينن  المنندن 

حصاي كنم  نر  بونداد(، والتسنمية تعنني )23)عقرقنوف حاليناه  (اور كوريكالزوباسنم )
كوريكاااالزو (، ويبننندو منننن اسنننمها أن النننذي شنننيدها هنننو المهننن  )أو مايناااة كوريكاااالزو

فيهنا، وأعنبحت  زقاور ( بتوسني  المديننة وبننا  كوريكاالزو الثاان (، وقام المهن  )ا ول
 .بابلالمدينة ثاني مدينة بعد العاعمة 

لننننم تكننننن سننننهمية دائمننننا، فقنننند عانننننت  واآل ااااورييي الك اااايييإ  أن العالقنننة بننننين 
، البيالمياااييمنننن ينننوط  ق.م01النصااال الثاااان  ماااي القاااري فننني  الك اااية السااااللة
وأ يننننعوهم لن ننننوذهم، ثنننننم  البيالميااااييالموقننننف وهجمننننوا عهنننننا  اآل ااااوريييفاسننننتوا 
هننننناجم  ق.م0001لن نننننوذهم لمننننندك سنننننب  سننننننوات، وفننننني عنننننام  باااااالا بابااااالأ ينننننعوا 
ومنندن  باباالودمننروا ونهبننوا  الك اايييمننرك أ ننر  وقيننوا عهننا  باباالبننالد  البيالميااوي
( سااللة بابال الثالثاة) الساللة الك ية، وهكذا سنقطت بالا ما بيي الن رييأ ر  في 

 .أرببة قرويأكثر من  الن رييبالا ما بيي بعد أن حكمت 
فنني النقننا عهننا نطننال واسنن  فنني  الخيااولهننو اسننت دام  الك اا وممننا يميننو العهنند 

، فأعنبحوا نظام المقويم بسان  حكام الملاو  الك يوي، واست دم بالا ما بيي الن ريي
يؤر نننون ابتننندا ه منننن السننننة األولنننا لحكنننم المهننن  ويسنننتمرون يؤر نننون بسنننني حكنننم هنننذا 

الجديند حيني يبندأ تقنويم جديند، وهكنذا، كمنا شنا  فني الععنر الكشني المهن   إلاالمه  
لألمنننال  والعقننننارات، وهننننذه األحجنننار عننننادك تكننننون  اساااامخاام أحجااااار مثبياااا  الحاااااوا



نعن ين  الوجنح العهنوي فينح عنورك رمنوو  إلا، مقسومة عها األ ه  مخروطية ال كل
قااار  ، كرمننو ا لهننة مينن ا  القدسنننية وليكننون دافعنناه لهتمسننن  بنعننو  هننذا الحجنننر

(، ونقننش اإللااد )ساايي()الد القمااررمننو  وال ااالل(،  اام ) لإللاادالننذي يرمننو  ال اام 
فنني رهننر الحجننر الننن  المطننوا الننذي يحننوي معهومننات عننن حنندود األراينني  سننيما 
الوراعيننة وأوعننافها واسننم المالنن  وا متينناوات الممنوحننة لننح وأسننما  الشننهود وفنني  تننام 

سر هنذا الحجنر أو يتالعن  بنعوعنح، وتنود  عها من يك اآلل ة لبنا الن  تكت  
هننذه األحجننار عننادك فنني المعابنند منن  وجننود نسنن  منهننا عننند  المننالكين عهننا شننكا رقننم 

 طينية.
 

 ساللة بابل الراببة:
تنناركين فيهننا حاميننة  باباالطننوياله، فقنند انسننحبوا مننن  باباالفنني  البيالميااويلننم يبننل 

 البيالمياااايييننننعف مننننن طردهننننا، ثننننم اسننننتوهوا  ايساااايعننننوير تمكننننن وعمننننا  مدينننننة 
-0001سااللة بابال الرابباة)فنأعهنوا تأسنيم سناللة جديندك عرفنت باسنم  واآل ورييي

وقنند امتنند حكننم هننذه السنناللة لقنننرن مننن الومننان تقريبنناه حكننم  اللننح سنننتة ، (ق.م0170
نبوخاا  المهنن  ) مهوكهننا هننو أشننهر(، و مننردوك كابننت أ يشننو)كننان أوا مهوكهننا و مهننو ، 

لننذي انتهننو يننعف عننيالم وهاجمهننا وتمكننن مننن (، اق.م0011-0017نصاار ا ول()
( لننم يتمكنننوا مننن العننمود بوجننح قننوك نبوخاا  نصاار ا ولالتوهنن  عهيهننا، إ  أن  ه ننا  )

، وفني هنذه األثننا  اآل وريالمتنامية ف يعوا في كثير من ال ترات لهن وذ  اآل ورييي
منار  اآلرامياة القبائالالكثينر منن  بالا بابال إلناتوهوا   إلناات أدت وأسسنوا مشني ات واا
  .ساللة بابل الراببةانهيار 

 


