
 

 

  مجددا   أالمبراطورية أالشورية في العالم أنتشار

كقوة سياسية وعسكرية، قضت اجمل سنوات  لن تعود مجددا  الى الحياةال ، االمبراطورية أالشورية وال ممالكها وال والياتها التابعة لهاال 

ت الجسدية لتي أتصفت بالعنف والتصفياية أنسان أالبعض بالحروب الهمجية الال ابعضه في الصراع وأسقاطوحضارتها حكمها وجبروتها 

واليات الملكية وزال حكمها. ولكن بقي الشعب وبقيت المدن، ك الفأدى في النهاية الى ان ابيدت تللفرض سلطانهم على بعضهم البعض. 

حاشيته يبه، رمقن الهائل منيبال حينما سقطت نينوى خرج مع الكم اريخ. فأخر أبن الشور باعلى مر التووالتها وملكانها وبقى حكامها 

بعد سقوط  نلو نعود الى تسلسل االحداث والغزوات واالحتالالت التاريخية لبالد أشور ـ بالد مابين النهريف ....أربيل الى حديابوشعبه 

ايا... حاضرا ان، اثور، أشورستفسنجد أقليم أثور نينوى بيد قوة التحالف من البابليون، الكلدانيون، الميديون، قبائل عربية... واخرى...

ابق. اليومية كما في السغته لو، ومارس حياته والتقسيمات االداريةخرائط لفي كافة ا  

 من 268 إلى 633 م، المناذرة

 أتو من اليمن الى العراق وأعتنقوا ألمسيحية عند نهر الفرات. وأسسوا دولة عربية كانت عاصمتها الحيرة، 

. االستسالم لهوالكو م باهللصغزو المغولي وحينما رفض المستعوية، ألدولة العباسية، اللة االمة، ألدويالخالفة الراشدوبعدها 

  حد للسكان المحليي المسيحيين.النسطورية دوكوز خاتون لم يتعرض اكو هوال ةوبتدخل من زوج

الحرب و. يان الكلدانرين ألسرضد أالشورومذابح سيفو ثمانية، المبراطورية العأغزو تيمورلينك، الدولة الصفوية ، وتبعها 

س ومن رفيدين الممكن قراءة المزيد على الروابط التالية. ففي عهد المالعالمية االولى واالنتداب البريطاني واالتفاقات الدولية. 

قوس، شورية. وكانت تمارس فيه كل الطبالد النهرين تسمى بأقليم أشور التي كانت ماتبقى من االمبراطورية االوهم كانت تبع

يمشون امور  قليم اشور هم اللذيني اواكاديمي وخبراء واخصائوأصبح علماء وفالسفة للغة والعلوم، والتقاليد والموروثات، وا

 يم بابل كان تحت حكمالساسانية، في الوقت الذي اقل المبراطوريةفأقليم أشورستان كان تحت حكم ا .رالبلد قاطبة وأقليم أشو

انظر الرابط: االمبراطورية الفارسية.   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D

9%86  

. ديار 1كور  3الذي كان يشمل على رة م الجزيفي فترة الدولة العباسية وسمي ايضا بأقليوأشور اثور أقور،  قليمأوسمي 

  32. ديار بكر. أنظر الرابط ص 3. ديار مصر 2ربيعة، 

 https://books.google.dk/books?id=9A-

ADQAAQBAJ&pg=PT32&lpg=PT32&dq=%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A3%D

8%AB%D9%88%D8%B1&source=bl&ots=b69CPQwqmu&sig=ACfU3U129T4S1px15N4iqOv4-

3yu96RZjw&hl=da&sa=X&ved=2ahUKEwimya-

4kZPhAhWDalAKHXx5CRwQ6AEwA3oECAYQAQ#v=onepage&q=%D8%A3%D9%82%D9%84%D9

%8A%D9%85%20%D8%A3%D8%AB%D9%88%D8%B1&f=false  

د. حسين كتب ميالدية  2501 -1382من  لفترةفي فترة العصر المملوكي االول في اراتية ول حدود أقليم الجزيرة الفوح

لفظة أبور واللفظ تحريفا  ل، أثور أقور، : عرفت المنطقة قديما  بأسمعالهعلى الرابط ا 45ص  أبراهيم محمد مصطفى ألجبراني

، وليس فقط على اقليم الجزيرة..ة بأسرها، وألتي شملت المنطقحضارة ألعراق القديمأشور المتأصلة في   

لبروفيسور سيمو باربوال / عالم اآلشوريات / ل .قوط بالد أشورون بعد سالبحث: أالشوريوانه لمن الجدير بقراءة 

على الرابط ألتالي:  جامعة هلسنكي  

http://www.betnahrain.net/Arabic/History/Fall%20of%20Assyria.htm 

سيمو باربوال طبق االصل من بحث البروفسور االخير في بحثة النص ا وأنقل هن  
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آشوريي  الخارجي الذي ال يعرف الحقائق أن يدرك الصلة بين اإلمبراطورية اآلشورية وبينقد يكون من الصعب على الشخص )

هذا اإلدراك فانه من الصعب على اآلشوريين أن يستردوا اليوم، المسيحيين الناطقين باآلرامية المظلومين والمضطهدين. وبغياب 

ح أن تُجمع الحقائق التي تثبّت هذه الصلة وبصورة منهجية ثم تقدم منزلتهم المفقودة بين األمم المستقلة. لهذا السبب انه ألمر مل

   بالطريقة التي يسوي هذه المسألة بصورة نهائية.  تلك الحقائق

لجعل هذا األمر ممكنا باشر مركز االمتياز ألرشيفات الدولة لبالد أشور التابع لجامعة هلسنكي بمشروع طويل األمد ُسّمي بـ 

الهوية اإلثنية الذي يهدف إلى التدوين المنهجي الستمرارية وانتقال الحضارة و «لعظمة اآللهيةا» (MELAMMU)ميلّمو 

هو تأسيس   MELAMMU مالموى الوقت الحاضر. الهدف الرئيسي لـلآلشوريين بعد سقوط اإلمبراطورية اآلشورية وحت

جعلها متيسرة على النطاق العالمي وعلى  قاعدة معلومات إلكترونية تجمع مع البعض جميع البراهين ذات الصلة بالموضوع ثم

يهية عالمية وهيئة مستشارين يمثلون فروع دراسية مختلفة تضم كل من علوم ة توجشبكة األنترنيت. المشروع له هيئ

ريات والعلوم الكالسيكية واإليرانية والدراسات الدينية. نأمل وبدعم من آشوريي الواليات المتحدة والسويد بأن قاعدة اآلشو

 المعلومات ستكون جاهزة وقابلة لالستعمال خالل بضعة سنوات مقبلة. 

والبابلي،  يسيدعم وبدرجة كبيرة ليس فقط البحث العلمي حول اإلرث الحضاري اآلشور ميالمون اكتمال قين تام بأإنني على ي

المعاصرين في نضالهم نحو مستقبل أكثر إشراقا. أني آمل وعلى األخص بأن بل أنه سيساعد أيضا وبدرجة أكبر اآلشوريين 

MELAMMU مبيوتر اآلشوريين، يلهمهم ليعملوا من أجل مستقبل أمتهم، حيث أن لهم وسيصبح مصدر الهام ألجيال الك 

المسيحية في القدم أكثر من دواع عدة للقيام بذلك األمر وبفخر. أنهم ساللة أمة عظيمة أعطت الكثير لحضارة البشرية ونشرت 

ياة كالمعتاد.ححضارية االشورية بعد السقوط أستمرت ألفخارج بعض المراكز والمدن ال .(أي شعب آخر  

 

1 2018 -1820ثار بالد أشور واالحداث ألسياسية في العراق من أ  



 

2018 -1820أثار بالد أشور واالحداث ألسياسية في العراق من   

 

3 2018 -1820أثار بالد أشور واالحداث ألسياسية في العراق من   

 

4 2018 -1820من في العراق  ةأثار بالد أشور واالحداث ألسياسي  



 

5 2018 -0182من أثار بالد أشور واالحداث ألسياسية في العراق   

 

7 2018 -1820أثار بالد أشور واالحداث ألسياسية في العراق من   

 

8 2018 -1820أثار بالد أشور واالحداث ألسياسية في العراق من   



 

9 8201 -1820ن مواالحداث ألسياسية في العراق أثار بالد أشور   

 

10 2018 -1820أثار بالد أشور واالحداث ألسياسية في العراق من   

 

11 2018 -1820أثار بالد أشور واالحداث ألسياسية في العراق من   



 

نادي سهيل الغضنفري. عالمة أثار، مايهمنا هو أعادة بناء بقايا المواقع االثارية أالثارية  

 

لنظرية في الحقل التطبيقي في المواقع االثارية.هم افرايطبقون مع الطلبة االثاريين العراقيين  

 

وريين كانت مبنية في قالع على التاللابد االشقصور ومع  



 

سية أشور، شمش، سين، أدد وعشتارالملك أشور ناصر بال الثاني محمي من قبل رموز ألهته أالسا  

 

2015بدء العمل في الحفاظ على االثار في نينوى   

 

لموت أشور بانيبا عام بعد 20بداية سقط امبراطورية االشورية   



 

2018ملك أشور بانيبال عام بقايا القصر الشمالي لل    

     

بوابة نركال بعد ان حطمها داعش                وابة نركال                                                       ب  

   

  تراثهم. أزياء منبدلة  طةوخيالالقتناء أشور وبنات ء أبناتز ويعيتفانى و .تنطقحتى اليوم حية  تالزياء االشورية مازالا .شعب حي



 

.تمثال الماسو من علب الدبس العراقية الفارغة قام بصنعه الفنان العراقي االمريكي االصل ميخائيل راكوويتزر  

 

تدريب عل االثارالعراقي لل ججوناثان توب، مدير البرنام  

 

المتحف ستعود الموصلرنا بشار صالح عالمة اثار عندما يعود   



 

زينة نزيهة، عالمة أثار. اذا تقارن مدينة نمرود بين الماضي والحاضر، ستجد فرق كبير، بسبب التدمير. ونحاول أن نعيد بناء الحياة 

مدينة الموصلالسابقة في   

  عاصرة من بغديدا بزيها التراثي االشوري في متحف لندنشابة م

 

 عالمة االثار أستبراق الزبيدي. كل موضوع في برنامج االستكشاف مهمة



     

ي لميخائيل راكويتزلتمر العراقاالماسو حديث من علب دبس                                                       ميخائيل راكويتز  

 

. لم يثنيها اقامتها في السويد عن التمسك وانتاجهاة. كل هذه الزياء من تصاميمها لفنانة المصممة االشورية المبدعنهرين عوديشو ا

يات االشورية.جدارالاالصالة في  يدها في اعمال اقل ما يقال عنها رائعة،وانما أصيلة تحاكيبهويتها االشورية وتجس  



مبريدجاـ جامعة ك نينب الماسولقومي اوالشاعر والناشط  الشورياتاالمبدع في  باحث االثاريمع االكاديمي ال  

 

أمريكا ووصالت من ألغناء والموسيقى التراثية الشعبية وااللحان االشورية القديمة.فرقة كلكامش من   

 

 

 

.ليوملت الكنوز أالشورية مطمورة تحت نينوى اوم... ومازايحقل بحث أثار من نينوى ال  



 

1933نينوى عام   

 

1967نينوى عام   

 

ر في الجنوب في مناطق ألسومريينوالبحث جاري االن في موقعين اثريين واحد في الشمال في أقليم كردستان، واالخ  



 

 والثاني في الجنوب، في موقع السومريين المشهور  تيللو

 

من الموقعين ستبقى في العراق شافاتكتللقى واالاوكافة   

 

http://www.bbc.com/arabic/artandculture/2015/03/150322_assyria_civilization_feature  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B4%D9%88%D8%B1  

 االمبراطورية االشورية مازالت باقية حتىبرأيي واالخير ساضع اللمسات االخيرة حول لماذا  2ـ 3وفي الجزء  1ـ3 أكتفي بهذا القدر في ج

نات جارحة تأتي اليه من كل جانب. من ابناءه ه من طعيشوبيد، رغم ماحضاري أخر جدن. ولكن بنمط اليوم وترفرف عاليا  في كل مكا

 أنفسهم الذين ورثوا عن أجدادهم ان اليتفقوا ومن أعدائهم اللذين مازالت غزواتهم مستمرة الحتال اراضيهم. 

 تيريزا ايشو

21-03-2019  

  http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,929717.0.htmlرابط ج 2 : 

 http://www.ishtartv.com/viewarticle,86678.htmlرابط ج 1: 
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