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Abstract:  

 The issue of the loss of antiquities is one of the important 

geopolitical issues that began to take high-level local, regional and 

international attention as well as highlighting the most important 

geopolitical repercussions that resulted from the theft of Iraqi 
antiquities at the political, economic and social level. The aim of the 

study is to demonstrate the importance of antiquities as a tourism, 

economic and historical resource for the state, as well as highlighting 

the strengths and weaknesses in managing the file of theft. And the 

loss of antiquities, as well as trying to find out which countries were 

recovering artifacts from. 
The problem of antiquities is a complex problem with deep roots that 

cannot be treated easily, as there are many proposals and solutions 

in order to treat the theft and loss of antiquities, but most of these 

solutions are patchwork solutions on paper only and have not been 

applied on the ground, and there are many Arab and international 
experiences to manage The file of effects, but most of these 

experiences cannot be applied to Iraq due to the difference in the 

geographical characteristics of each country from Iraq, and the 

success of the experience of a particular country does not necessarily 

mean success in another country due to the different geographical, 

political, economic and social data for each country. 
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 العراقيةأاثب أالأأواالنعكببسبتأالجغرافيةأالسيببسيةألفقدانأبساب الأ

أ
 3أظاللأجوادأكبظم

 4محمدأكبملأغيث

أ
 الملخص

ي بدأت تأخذ  اثر  ال  يعد موضوع فقدان
من موضوعرت الجغرافية السيرسية المهمة والت 

 و 
ً
 عرًل المستوىيمأقلاهتمرمر محلير

ً
 ودولير

ً
افية براز أهم االنعكرسرت الجغر إفضال عن ، ر

ي ولدت من رسقة
العراقية عىل المستوى السيرسي واالقتصردي  اثر  ال  السيرسية الت 
ي   اثر  ل أهمية ابيرن  إىلهدف الد اسة أمر ،واالجتمرعي 

كمو د سيرحي واقتصردي وتر يخ 
ي ادا ة ملف رسقة وفقدان، للدولة

 
 عن تسليط الضوء عىل نقرط القوة والضعف ف

ً
 فضال

ي كر فضال عن، اثر  ال 
داد القطع األمحرولة معرفة الدول الت   ةاثيينت هنرك عمليرت است 

ن أإذ  ،مشكلة متشعبة وذات جذو  عميقة ال يمكن عالجهر بسهولة اثر  ال  ن مشكلةإ .منهر
حرت والحلول من  ن معظم هذه أإال  اثر  ال  عالج رسقة وفقدان أجلهنرك العديد من المقت 

وهنرلك ، الواقع أ ضالحلول هي حلول ترقيعية عىل الو ق فقط ولم يتم تطبيقهر عىل 
أن معظم هذه التجر ب ال إال  ،اثر  ال  ملف العديد من التجر ب العيبية والدولية ألدا ه

، يمكن تطبيقهر عىل العراق بسبب اختالف الخرصية الجغرافية لكل دولة عن العراق
ي دولة

 
و ة نجرحة ف ي برلض 

بسبب اختالف  أخرى ونجرح تجيبة دولة معينة ال يعت 
  .المعطيرت الجغرافية والسيرسية واالقتصردية واالجتمرعية لكل دولة

 .العراقية اثر  ال  فقدان، الجغرافية السيرسية، االنعكرسرت: المفتبحيةأالكلمبت
 

أ:أالمقدمة
أ:أالولالمحو أأأ

ي القت بظاللهر 2003عرم ) يكي األمي مر هو دو  االحتالل : مشكلة الد اسة:أالنظريأاطب أالأ
م( والدول المتحرلفة معه، والت 

ي فقدت، ومرهي  اثر  ال  حجم وعدد  و مر ه. .العراق آاثر  عىل نهب ورسقة
:أفرضيةأالد ابسة فقدانهر.  أسبربالعراقية الت 

ي جييمة رسقةيكياألمي الواليرت المتحدة  لالحتاللكرن 
 
أو  اقتصرديأو  العراقية سواء بدافع سيرسي  اثر  ال  ة دو  مهم ف

 المسؤولية مع عصربرت الجييمة المنظمة. 
ً
 حضر ي مشر كر

ي تقع مربي   خطي  تتمثل برلحدود :أالحدودأالمكبنيةأللد ابسة
( 29( )22- 37 -5) ولط الجغرافية لجمهو ية العراق الت 

 وخطي طول )
ً
 38( )45- 48 -45شمرال

ً
قر ي تمتلك  2( كم437،027وبمسرحة تقد  بحواىلي )، ( رسر

 أ اثالت 
ً
 حضر ير

ً
 ر

ً
قديمر

 (.1قدم التر ي    خ كحضر ة أشو  وبربل وسومر. ينظر خييطة )
أحدودأمنطقةأالد ابسة(أ1الخريطةأ)

 
 ،للمسرحة عرمةالهيأة ال، خييطة العراق،جمهو ية العراق: المصد 

 م. 2018، ، بغداد 1/2000000مقيرس ، خييطة العراق اإلدا ية

                                                           
 

dhilalj.kadhim@uokufa.edu.iq  ،.عراقالالكوفة، جامعة د،  
3
  

عراقال، مديرية تربية الكرخالباحث،   
4
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اتيجيةووضع  ةاثييالمواقع األ أهميةبيرن  إىلهدفت الد اسة :أهدفأالد ابسة ي حمرية هذه المواقع،  است 
 
قد تفيد الدولة ف

، اثر  ال  يرن مسرحة التخييب الذي تعرض له قطرعبالقردمة.  جيرللمر تمثله من اثروة وطنية وتر ي    خ حضر ي لمستقبل األ 
ي  األمر 

 
داد للقطع  ،الذي ينم عن مدى العداء والحقد عىل المو وث الحضر ي العراف ي تم است 

محرولة جرد الدول الت 
ي م ةاثيياأل

ي القطع والذي يعكس مدى إزالمنهر، والدول الت 
 
داد برف ت الملفرت مفتوحة معهر وقيد التفروض حول است 

ي ل 
 
ي يمكن أن نقول أنهر شملت أغلب قر ات العرلم.  اثر  االنتشر  الجغراف

 العراق المرسوقة والت 
 

أ  
 
أالعراقية.أأاثب أالأأفقدانأبساب أ:أالمحو أالثبن

ي : العراقية اثر  ال  العوامل الطبيعية المؤاثرة عىل -
 
كرنت ومر زالت العوامل الطبيعية من الظواهر المهمة والمؤاثرة ف

هأو  العراق آاثر   الحفرظ عىل ي مواجهة العوامل الطبيعية عندمر كرن عرجز عن  سنسرنفقد عرن  اإل ، تدمت 
 
منذ القدم ف

ي جزء من العوامل  سنسرنتطويعهر فقرم بعبردتهر، ولكن بمرو  الزمن وتطو  العلم فرض اإل 
 
 من السيطرة والتحكم ف

ً
قد ا

ي التحسأو  التصوير الجويأو  ن يستعمل الطرق الحديثة مثل الكر بون المشعسنسرن الاإل  أصبحالطبيعية، 
، س النرن 

بتأاثت  أمر الدمر  عند فتح مواقعهر  إىل اثر ال  ض   فضال عن ذلك تعرضتأو  ومواقعهر دون تلف اثر  ال  للكشف عن
بشكل عرم والعراق بشكل خرص  اثر  ال  عوامل الجو لذا سنترول تأاثت  العنرض الطبيعية عىل فقدانأو  العوامل التجوية

 : وكمر يىلي 
ي -1 ي والتضر يسي عنضان مهمرن ومرتكزان  ئيسيرن : والتضر يسي التكوين الجيولوح   من التكوين الجيولوح 

ً
يعد كال

يسرهم هذان العرمالن وبشكل كبت  ومؤاثر عىل شكل وتخطيط المدينه. عىل طبيعة إذ  مدينةأي  حضر ة وبنرءأي  للقيرم
ي رسعأو  التكوينذ قد يسرهم إ عوامل الزمن والطبيعة، أمرم مواد بنرءهر وحت  استمرا يتهر 

 
 ةالبنية الجيولوجية الضعيفة ف

ي قد يعطي استمرا ية ، انداثر  الكثت  من القرى والمدن فطبيعة التضر يس ومكونرتهر المتحدة من التكوين الجيولوح 
 
ً
فحضر ة العراق ، حضر ات عىل مستوى العرلم آاثر   فنجد تبرين بي    أخرى مواقع معينة عىل حسرب مواقع إىلوحفرظر

ك لنر قالع وحصون ضخمة مثل الحضر ة الرومرنيةهي   أ ثلكنهر تركت لنر ، الحضر ة المضيةأو  حضر ة نرعمة لم تت 
ي من نترجرت اإل 

ي القديم مثل األ  سنسرناثري وغت 
 
 Nutzel w،on،1979 ’ (296-288.الطينية  قرمواأل لواحواأل خترمالعراف
ن يكون أول أالبيئة السهلية  سرعدتهالز اعة وبذلك  أجلس من و يرح والشم أمطر  (وأن يستثمر معطيرت الطبيعة من 
ية التقويم الصحيح   (. P.288-296) ’Adams R.m،1979من وضع للبرسر

ي التأاثت  عىل اإل : المنرخ-2
 
ي سنشوء الحضر ات فهو  أسرسي بكل عنرضه فرلمنرخ كرن له دو   سنسرنيمثل المنرخ عرمل مهم ف

 
 ف

ي طبيعة وشكل وتصميم المدن منذ بدايرتهر 
 
ي أإذ  األوىلكرن المحرك الرئيسي ف

 
ن اختير  نوع مواد البنرء وموقعهر الجغراف

ي 
ي لهر دو  بر ز وهي ، وتخطيط وتصميم المبرن 

 : ومن اهم العنرض الت 
ي لهر د مطر  تعد األ : مطر األ -أ

ي تدمت  من عنرض المنرخ الرئيسية الت 
 
عمليتي    إىل مطر تؤدي األ إذ  ،اثر  ال  و  مهم ومؤاثر ف

 عن ، عن طييق عملية تعيية ونحت قطرات المرء برلبنرء فتعمل عىل التغلغل داخل البنرء  اثر  ال  مهمتي   لتدمت  
ً
فضال

ي تقوم بهر مواد البنرء فضال 
ي العراق مطر  ن قلة األ ععملية التحلل الت 

 
عىل شكل زخرت قوية انهر تكون إال  بشكل عرم ف

يد من قوة تأاثت  تسرقط األ  ة فت   ات قصت 
ي بعض الشقوق ممر يؤدي ، مطر  لفت 

 
 عن تغلغل بعض قطرات المطر ف

ً
فضال

 فتنفتح هذه الحبيبرت وبرلترىلي يؤدي ذلك  إىل
تكبت  الشقوق الموجودة أو  شقوق أحداث إىلتفرعلهر مع حبيبرت الطي  

ات الجفرف تتبخر هذه الم  وعند فت 
ً
ك فراغر ي والجد ان فتت 

ي تمرسك البنيرن  إىلالذي يؤدي  األمر يره من المبرن 
 
خلل ف

ي  األمر وهذا 
 
،  أحمد )ااثت  اثر لل العراق وذلك للطبيعة الطينية  آاثر   واضح بشكل كبت  ف  (.218ص، 2009حسي  

ة عىل سل : د جة الحرا ة-ب ي د جرت  اثر  ال  مةتؤاثر د جة الحرا ة بد جة كبت 
 
عىل مستوى العرلم ككل فرالختالف ف

 عىل سل أو  سواء اكرنت مطمو ة ةاثييالحرا ة المحيطة برلمنطقة األ
ً
ا ا كبت   مةمنقب عنهر وبي   د جة حرا ة الجو يؤاثر تأاثت 

ي وهذا الدو  للح اثر  ال  تفتت وتفكك هذه إىليؤدي هذا التبرين والتفروت إذ  اثر  ال 
را ة يتضح سواء كرنت منحوترت ومبرن 

ي فصول السنة يؤدي 
 
ي المنرطق الحر ة مثل العراق فرلتبرين الحرا ي ف

 
صربهر أ ةاثييتلفهر فنجد الكثت  من المواقع األ إىلف

واض إىل انهير  الروابط واألالخراب بسبب عوامل المنرخ بشكل عرم والحرا ة بشكل خرص ويؤدي هذا التبرين أو  االنداثر  
 .انفصرلهر ووقوعهر عن الجزء الرئيسي للمبت   إىلؤدي بي   حبيبرت البنرء ممر ي

ا  الشمسي  شعرعيتسبب اإل : الشمسي  شعرعاإل -ج ة عىل المواقع األ  بأض   شعرعفكلمر طرلت مدة سطوع اإل  ةاثييكبت 
ي تكون مواجهة لل  ةاثييتسرع الحرا ة فرلمواقع األإالشمسي زادت مدة 

ي تتعرض  والسيمر الشمسي تتأاثر  شعرعالت 
الت 

ات طويلة من اإل  ي حي   الجهرت األ  شعرعلفت 
 
ة خرىف ي منطقة ظل كبت 

 
ي المنرطق  إلحرق إىلفيؤدي هذا ، تكون ف

 
الض   ف

ي حرلة كرن الموقع شعرعاإل  إىلالمواجهة  خرىاأل 
 
ن سطوع الشمس لمدة إفضرءات مفتوحة ف المبت  فيهأو  الشمسي وف

ي الظل فيسلط ضغط   إىلطويلة يؤدي 
 
ي تقع ف

خلق منطقة تخلخل ضغط مر بي   الجهرت المواجهة للشعة والجهرت الت 
ي تلف هذه الواجهرت وبمر ان منرخ العراق معروف بصفة  اثري كرن المبت  األأكبت  عىل جد ان و 

 
وبمرو  الزمن يسرهم ف

ة سرعرت النهر  قد تصل   ، (Nisurawa، 2005،p122)سرعة(  16) إىلطول فت 
ً
فرلحرا ة بهذا الوضع من المعروف علمير
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ي األ
ا تفرع  إىلن ا تفرع د جرت الحرا ة يؤدي أ، والمعروف اثر  ولل  ةاثييا تبرطهر برلضغط فهمر يشكالن بيئة مهددة للمبرن 

ي األ
ي األ ةاثييالضغط داخل جد ان المبرن 

از المب إىلممر يؤدي  ةاثييويشكل هذا قوة ضغط داخل المبرن  . تهرلك واهت    ت 
ه عن العنرض المنرخية األ : الييرح-د ة عىل المواقع األ خرىعنض اليقل تأاثت  ة للييرح قوة تعيية كبت  ي قوة تأاثت 

 
ويأخذ  ةاثييف

ي  فأنهر تسرعد عىل تجفيف هذه المواقع من بقرير  ةاثييعند هبوب  هر عىل المواقع األ األول تجرهي   اإل إتجرهعملهر التدمت 
 عن ، بفعل انهير  المواد الرابطة للمردة االسنشرئية اثر  ال  تفكك وتأكل هذه إىلالرطوبة الموجودة فيهر ممر يؤدي 

ً
فضال

ي الضغط الجوي ممر يؤدي  إىلهبوب الييرح يؤدي 
 
ي )عبدهللا سرلم  إىلتغت  ف

انهير  جد ان تلك المبرن 
، ي فعند هبوب الييرح واصطدامهر برلمنشئرت األ تجرهاإل  أمر (،20،ص1999المرلكي

تكون حرملة لذ ات وعوالق  ةاثييالثرن 
  ال سطحتعيية وتفتيت  إىلتؤدي 

ً
ي وتكون لهذه الحبيبرت فعال

غت  التعيية هو العمل عىل تجفيف  أخر  هذه المبرن 
،أتالف الجد ان وتأكلهر)هشرم عبد الس إىلالرطوبة ممر يؤدي    (.45،ص1987تر  حلمي

ي وادي الرافدين فلطرلمر كرنت عنض يقوض مر : الملوحة-3
 
كرنت ومر تزال الملوحة من المؤاثرات السلبية عىل االعمر  ف

ي اشر ت  سنسرنيشيده اإل 
ي تراجع سلطة السومييي   وسقوط ساللة او   إىلحت  ظهرت بعض النظييرت الت 

 
دو  الملوحة ف

ي األ إىلادت الملوحة إذ  الثرلثة
ة عىل الز اعة وتنتقل الملوحة للمبرن  ا  كبت  بة ونوع تلك  ةاثيياض  عن طييق اتصرلهر برلت 

ي تحتوي عىل سنسبة من المعردن مثل اكرسيد الحديد وااللمنيوم
بة فهنرك ترب قرعدية وهنرك ترب ملحية الت  عىل  أو  الت 

بة وتن ي وعند هبوب الييرح أ ضجد ان و  إىلتقل كلو يد الصوديوم وتنتقل عن طييق الخرصية الشعيية للت 
يرت هذه المبرن 

 اثريتفتيت المبت  األ إىلفيكت  حجمهر وبرلترىلي تؤدي  أمالحوا تفرع د جرت الحرا ة تتبخر الرطوبة فتتبلو  عىل شكل 
ي تدمت  المواقع األ  خرىوبعدهر تزداد عوامل المنرخ األ 

 
، ةاثييكرلييرح والحرا ة ف  .(25ص، 1982)عالء فالحي

ات-4 ي والمواقع  أكت  تعد الحيوانرت من : الحيوانرت والحرسر
اوة برلنسبة للعوامل الطبيعية عىل المبرن  المخيبي   ض 

ي ، عندمر تستوطنهر  ةاثيي،أذ تقوم هذه الحيوانرت بتخييب وتشوية المنشأت األةاثيياأل
ومن هذه الحيوانرت الخفرفيش الت 

ي األ
ن هذه الخفرفيش من الحيوانرت الولودة فهي بهذه العملية تقوم أومن المعروف  ةاثييتقوم بدو  مؤاثر جدا عىل المبرن 
ك مخلفرتهر من الصعب  ي بسهولةإزالبت 

ي ارساب ومجرميع ، تهر من المبرن 
 
ة فهي تعيش ف  عن فضالتهر الكثت 

ً
فضال

ي األ، أمروالتعيش منفردة
ان فتقوم بحفر المبرن  ،  أسرس إىلتصل عن طييق حفر انفرق لمسرفرت قد  ةاثييالفت  المبت 

ي األ
ي زقو ه او  عندمر  ةاثييوكذلك تقوم الطيو  بتدمت  المبرن 

 
ي كمر حدث ف

ي فتحرت المبرن 
 
عن طييق عمل أعشرش ف

عىل جزء كبت  من الزقو ه)عبد الرحيم ذا النون عطية  أاثر  ممر  مطر  سدت اعشرش تلك الطيو  مزا يب تضيف ميره األ 
ي العراق تحولت المنرطق المحيطة برلموقع  ةاثييان هنرك بعض المواقع األ(، والننس 90ص،  2010واخرون،

 
السيمر ف

وهي بدو هر عند انتقرلهر  بقر  حيوانرت كرأل  استعمرل إىل أدىمنرطق ز اعية ممر  إىل اثريمر يعرف برلحرم األأو  اثرياأل
ي  اثريوتحركهر قد تصدم برلمبت  األ

 
ي نرحية اليوسفية ف

 
ات  أمر ،اثريموقع بو سيبر األ فتصيبة بض   كمر حدث ف دو  الحرسر

 اثريجزاء العضوية للمبت  األات تقوم برلتحشيش والنمو عىل األ فهو اليقل عن تأاثت  الحيوانرت السربقة من هذه الحرسر 
ات األ  ضتأكلة مثل )األ إىلوتؤدي  ي االخشرب ومر تقوم به الحرسر

 
ات ان لم  خرىة( ومر تفعله ف مثل النمل فهذه الحرسر

 (. Fitzsimons ،1970،PP57)ةاثييدمر  الكثت  من المواقع األ إىليتم مكرفحتهر تؤدي 
عن  ةاثييوهي من عوامل التلف البريولوجية فرلنبرترت تدمر المواقع األ اثر  لل تعد النبرترت من عوامل التلف : النبرترت-5

ب  خرىتهر دون تعييض المبت  للتلف مثل نبرترت اللبالب والطييقة األ إزالفيصعب  اثريالمبت  األ إىلطييق تسلق  هي ض 
ي األإذ  المبت   أسرس

 
ب   ضتمتد جذو  هذه النبرترت ف ، فهنرك حرالت ازاحت جذو  النبرترت أسرسوتض  ي

رت المبرن 
ة جد ان ،ومن ابرز اثريلبنرء للموقع األبكرملهر عن طييق مر تفرزه من احمرض ومواد وتتفرعل مع مواد ا ةأاثيي واشجر  كثت 

ي تنمو هي السد  واالاثل)سرمي سعيد األ 
ي لهر ، (153ص، 1985،حمد االشجر  الت 

 .ةاثييكبت  عىل المواقع األ  تأاثت  الت 
ي فقدان -

 
ية المؤاثرة ف ي فقدان: العراقية اثر  ال  العوامل البرسر

 
ية ف اخذت النسبة إذ  بشكل عرم اثر  ال  سرهمت العوامل البرسر

ي إذ  فيهر  كت  األ  ي فقدان أقلقوة و  أكت  تعد فرعلية العرمل البرسر
 
ممكن للعرمل ، إذ من العرمل الطبيعي  اثر  ال  وقت ف

ي  ي ايرم اثرين يدمر الموقع األأالبرسر
 
ي سرعرت ومن هنر يمكن احتسرب أو  ف

 
ي أحت  ف من العرمل  أخطر ن العرمل البرسر

ي فقدان و تخييب
 
ااثية األ هجرة سكرن  ،اثر  ال  الطبيعي ف بسبب عدم تلبية متطلبرت  أخرى منرطق إىلة صليالمنرطق الت 
كيب االجتمرعي للسكرن فيحل محلهم سكرنسرسالسكرن األ  مستوى حضر ي وغت  مؤهل  أقلين أخي  ية فيتغت  الت 

ي التعرمل مع المواقع األ إىل أدىممر  ةاثييللتعرمل مع المعرلم األ
 
الصيرنة  أعمرلأهمرل .ةاثييسوء االستخدام والالمبرالة ف

نتيجة انخفرض المستوى االقتصردي للسكرن وعدم قد تهم عىل تحمل نفقرت الصيرنة  ةاثييالدو ية للمواقع األ
اطرت الدولية العلمية عند صيرنة وترميم العرلية.عدم  إىلاالهمرل غت  المتعمد ممر يؤدي  إىلممر يؤدي  اثر  ال  أتبرع االشت 

ي منهر. ا تفرع قيم األأجزاء أو  اثر  ال  تلف
ي وسط المدينة ممر يشجع   اي 

 
ي األ إىلف

برلتدمت  والهدم  ةاثييالتعدي عىل المبرن 
 ممر يؤدي 

ً
 وعمرانير

ً
ااثية معمر ير ي المنرطق الت 

 
ي تقوم برال تقرء ف

ي هذه المنرطق، نقص مصرد  التمويل الت 
 
كز ف  مر تت 

ً
وغرلبر
ي األ رلعمأل عدم القد ة عىل المتربعة المستمرة  إىل

ي المبرن 
 
يعرت والقواني   الالزمة للحفرظ ةاثييالصيرنة ف . غيرب الترسر

 .ةاثييالبنرء داخل المنرطق األ أعمرلوخرصة فيمر يتعلق برلعمران المحيط بهر بسبب عدم وجود قواني   تنظم  بنيةعىل األ 
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ي  إىلمشر ي    ع مختلفة ممريؤدي  أمةألق اثريوالمؤسسرت الحكومية حرم الموقع األ فراد استغالل بعض األ التأاثت  السلت 
 منه)عبد الفترح أو  عىل الحرم عن طييق هدم الموقع

ً
ي كرنت .(153ص، 1985، العيسوي أحمد اتالف جزءا

العوامل الت 
 : العراق هي  آاثر   مسببة لفقدان

ي تمر س عىل يد منظمرت الجييمة المنظمة اثر  ال  جييمة رسقة: الرسقة-أ
فهي تجر ة تدخل ، تعد من الجرائم العرلمية الت 

ي ضمن مر يعرف بتجر ة االقتصرد األ 
ي الجرائم العرلمية من حيث قيمة المبرلغ المستثمرة  سود تأن 

 
ي الد جة الثرنية ف

 
ف

ي الكثت  من األ ن يقوم بأالتجر ة عىل مستوى العرلم اجمع من المثت  للجدل  هذهوتمر س 
 
هم  حيرنهذه التجر ة ف

دولهم ويحفظوا االمرنه للبلد المضيف لهم وقد  أ ثممثلي   لدول كرن االجد  بهم أن يحرفظوا عىل أو  شخصيرت  سمية
أو  ة من الطرفي   سواء من قبل الجييمة المنظمةاثر  العراق رسقة ونهب ل  أ ضوقد شهدت .ر بشكل منفردأحيرنتمر س 

شرءت إذ  شمرلة قد توزعت عىل قر ات العرلم إىل جنوبهالعراق وحضر اته من  آاثر   نأفراد حت  يمكننر القول بمن قبل األ
ات مر بي    اثر  ال  ان تصبح دولة العراق سرحة مفتوحة لنهرب ورساق وضرعالظروف واأل

ات معينه تبرينت هذة الفت  ي فت 
 
ف

) بردية  يند الييرضية( وهي اقدم  اثر  ال  أشهر م(، ولعل 2003القرن السربع عرسر وحت  احتالل العراق عرم ) المنهوبة هي
ي علم الجت  وحسرب المثلثرت يرجع تر يخهر مربي   )

 
 4300قبل حواىلي أي  ق.م( 2500-2300مخطوطة مكتوبة ف

 آاثر   (،لقد تنروبت عىل رسقة4ص، 16/10/2019، بتر ي    خ، تقيير ديوان الرقربة المرلية االتحردي، ة العراقسنة)جمهو ي
اتيجيةالعراق قوى عديدة ممر ترتب عليه انعكرسرت  ن شخصيرت يهودية ومنهر عىل مستوى أإذ  سلبية عىل العراق، است 

وحضر ة العراق وكرن  آاثر   ة وكل هذة القوى اخذت منيكيي األمدول مثل بييطرنير فرسنسر الدنمر ك والواليرت المتحدة 
 هذهمتلك من اقتنرهر من أ السيمر أهميةالعراق كرنت تحط  ب آاثر   عملهم بنظر دولهم انجرزات عظيمة وتر يخية فرسقة

ي من حضر ة سومر 
الشعو  تحقق لهم أو  اشو  كرنهر تغذي نقص لديهمأو  بربلأو  الدول شغف االمتالك ولو  قم طيت 

 أهمية إىلحضر ات العراق كأنهر تقرسم غنرئم حرب ولم تأبه ل ةاثيين توزع المواقع األأ، صيلبرلغلبة عىل شعب العراق األ 
الدول عىل عملية محرصصة  هذهأتفقت إذ  تلك الحضر ات وقع ذلك عىل شعب العراق عندمر تقطع اوصرل حضر ته،

ي الموصل واو  من ضمن حصة 
 
وعه عىل ان تكون تالل النمرود وقويسنجق وبالوات وهي مواقع ف بغيضة غت  مرسر

ي الموصل واالخيض  أمر بييطرنير 
 
ي جنوب العراق وسنكره وتلوافرسنسر فكرنت حصتهر تل كوسينجق ف

 
ير فقد ألمرنأمر ف

ي 
 
ي الجنوبوضعت يدهر عىل الحض  وتالل اشو  ف

 
ي الوسط والو كرء ف

 
امييكر فقد كرنت أمر الموصل ورس من  اى وبربل ف

ي كركوك واشنونر )تل 
 
ي ديأحصتهر تل نوزي الذ يقع ف

 
 (.45-44ص، ونفر)حميد الشمري إىلسمر( ف

يي   الذين بدأوا برلبحث عن حضر ة وادي الرافدين منذ القرن و بتبدأ مع السيرح اليهود األ: العراق آاثر   رسقة وتدمت   -1
ي أشهر الحردي عرسر الميالدي ومن 

 
( وهذه المرحلة ظهرت ف  التطيىلي

ر بأسم الحركة أو بهم الحرج اليهودي) بنرمي  
ي واكتشرف المجهول من االقرليم و أي  الرومرنطيقية

ي البحث عن المري 
 
 ت نمرذج الكتربرت القديمةأصبحالرغبة ف

ي العهد القديم.  مركنوا يبحثون عن األ أصبحإذ  مألوفة
 
ي وجدت ف

تبدأ هذه المرحلة منذ ظهو  الوهربية عىل مرسح  الت 
ق االوسط  حداثاأل  ي الرسر

 
ي ف

يطرن  السيرسية الدينية وهو الحزب الذي تم ترسيسة بواسطة )همفر( الجرسوس الت 
ي يتم بموجبهر تدمت  األ أهدافوضعت لهذا الحزب 

ي ست نقرط تسم النقرط السداسية الت 
 
ي   ثمحددة تتمثل ف

التر يخ 
حة عند  مةواأل  عرمة سالميةاإل  مةوالحضر ي لل  العيبية خرصة والسيمر العراق من خالل هدم القبرب واالض 

.اثم مرحلة االحتالل  ي عرم ) يكي األمي المسلمي  
 
ي أ اثم( ونهب 2003للعراق ف

ي رسقة المتحف اليهودي  ة التر يخ 
 
متمثلة ف

ي تلزم االهتمرم  إىلورسقة اال شيف اليهودي وتسليمة 
اف برلموااثيق الدولية الت  ارسائيل دون وجه حق ودون االعت 

ي بيتنرتو  اثر  ال  الغيبيي   السيمر عرلم اثر  ال  وصل العديد من علمرءإذ  برلتر ي    خ الحضر ي للدول
 إىلااليطرىلي جيوفرن 

ي عرم )محرفظة النر
 
اث واعلن تمكنه من العثو  عىل  اثر  لل  عرمةم( دون اخذ موافقة الهيأة ال2006ضية ف  قم  500والت 

ي بييطرنير)حيد  فرحرن الصبيحروي،
 
ي السفر ة االيطرلية ف

 
ي من مدينة ا يدو واعلن ذلك ف

 (. 424-423ص، 2016طيت 
ي رسقة-أ

 
ي اقتنرء األوىلكرنت بييطرنير من الدول : العراقية اثر  ال  دو  بييطرنير ف

 
ي  المهتمة ف

الدولة العثمرنية وتحديدا   أ اي 
ي كرنت واضعة نصب عينيهر 

ي غفلة من الدولة العثمرنية،   عرمةالعراق فقد كرنت تجري مسوحرت  أ اي 
 
للمدن وللنهر  ف

ية بمهرم غت  المهرم الرسمية ت ي رسقة المخطوطرت و كمر كرنت توكل لهيئرتهر الدبلومرسية والتبشت 
 
 القديمة.  اثر  ال  تمثل ف

وعة  ت كل أصبحوعند انهير  الدولة العثمرنية وضمن عملية المحرصصة االستعمر ية مر بي   بييطرنير وفرسنسر غت  المرسر
ي جنوب العراق من حصة بييطرنير واستمرت 

 
ي الموصل والمقت  او  ف

 
من تالل النمرود وتالل قويسنجق وبالوات ف

ي العراق حت  بييطرنير 
 
ي مد نفوذهر ف

 
ي وهو ذو أصبحف اقتصردية  أهميةت والية البضة ضمن نفوذهر ألنهر المنفذ العرن 

م( وسنشرت بييد الجمر ك 1764ييبطهر بمستعمراتهر كرلهند واسنشئت هنرك اول قنصلية لهر سنة )، إذ وتجر ية وسيرسية
ي سلب

 
ي ومن هنر بدأ دو  الهيئرت الدبلومرسية ف

يطرن  بدأ الكثت  من اعضرء هذه البعثرت سواء كرنت إذ  العراقية اثر  ال  الت 
ية يتجولونأو  الدبلومرسية العراق حت   آاثر   االستيالء عىل أجليستقطبون الرساق بدفع من حكومرتهم من أو  التبشت 

ي األ  ةاثييبدأت الكثت  من القطع األ
 
ي سنة و باأل سواقلحضر ة العراق تتواجد ف

 
ي  ولنسون ف  مر قرم به القرئد هت 

ً
ية فمثال

 إىلسطر وا سلهر  780م متكونة من 3م وعرض6م( بنسخ نصوص من الكتب المسمر ية كرنت منقوشة بطول 1935)
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ين للحصول مر يمكن الحصول علية من اثر  ال  علمرء العراق واستمر توافد  آاثر   وفتح البرب لسبرق محموم للكثت 
يطرنيي   للع ي عرم )إذ  بييطرنير لسنوات وسنوات إىلوتهييبهر  ةاثييراق يدفعهم حب امتالك القطع األالت 

 
م ( 1840نجد ف

ات العراق بمسرعدة  اف خت  ي  وس والذي زاول سنشرطة برستت  
يطرن  ي الير د وتبعة الترجر الت 

وجرء المحرمي اوسي   هت 
ي الموصل)حميد الشمري

 
(.وهنر بدأ دو  الدبلومرسية 70 -68ص، حجر رسقة حضر ة الطي   وال، الشقيقرن  سرم ف

يطرنية بفتح البرب والتمهيد لرسقة ي  آاثر   الت 
يطرن  ي بعثهر الرئيس الت 

واىلي  إىلالعراق وخت  دليل عىل ذلك الرسرلة الت 
ي لنقل  ي الموصل)حيد    أحجر  الموصل تتضمن مسرعدة شخص انكلت  

 
ي منطقة غت  اهلة للسكرن ف

 
كرنت موجودة ف

يطرنيي   ورسقرتهم  أمرم (، وب  هذا فتح البرب122يحروي،صفرحرن الصب  .العراقية اثر  لل تنقيبرت الت 
ي رسقة -ب

 
كز بشكل عرم ب: اثر ال  دو  فرسنسر ف ي ومض أعتمرد عىل قيب  هم  إتجرهكرن سنشرط فرسنسر يت  المغرب العرن 

ي من فرسنسر ولكن تداعيرت انهير  الدولة العثمرنية لفت انظر  فرسنسر و 
 
تقسيم الغنرئم  أجلت نحو العراق من إتجهالجغراف

ي الموصل واختت  )بول ايميل 1842عمل الفرسنسيون سنه )إذ  مثل بييطرنير  خرىمع القوى األ 
 
م( عىل فتح قنصلية لهم ف

ه غت  أعمرلوبدأ  اثر  ال  لكنه كرن يهتم برلحفييرت و ، ( وهو عرلم نبرترت وطبيب46ص، بوتر( نرئبر للقنصل)حميد الشمري
ي كوسينجق ولكنه لم يصل 

 
وعة ف ء اثم  إىلالمرسر ي

وكي   وهو من  إىل إتجهسر خرسبرد وهنرك كشف النقرب عن قض رسر
ي العرلم،

 
وكي   إذ  القصو  الفييدة ف وبدأ ، م(ومن هنر بدأت مأسرة دمر  الحضر ة االشو ية0ق 717)  إىليعود قض رسر

ي متحف اللوفر من المنحوترت الج إىل اثر ال  بتهييب
 
ي ذات الوقت قرم القنصل الفرسنسي ف

 
ان المجنحة وف دا ية والثت 

ي موقع تللو جنوب النرضية
 
ي وعندهر اكتشف ان ، البضة ) اميل دي سردزاك ( ببدء التنقيب ف

العراق تمتلك كنوزا  أ اي 
ي كرنت تثت  أعجربه

 وبدوأ بعمليرت نقل   اثرال  وازداد عدد المهتمي   بهذه، قيمة وهي أغت  من حضر ة مض واليونرن الت 
ق ) يوجي   54ص، 2006الجوهري، أسرمةفرسنسر مثل ) جوزيف دي بوشرن()  إىلالعراقية  اثر  ال  (، وكذلك المسترسر

ان مجنحة وتمراثيل لكلكرمش وتمراثيل إللهة مجنحة و  إىل اثر ال  فاليذين( نقل العديد من جدا ية  ألواحفرسنسر منهر اثت 
يطرنيي   لهم  اثر  ال  واستمر الفرسنسيون برسقةة، اثييمئرت القطع األ إىلوبوابرت حت  وصل عددهر  وبسبب منرفسة الت 
ي نقل 

 
حت  حداثت مر يعرف بواقعة )االكالك(، وقد وصف الدكتو  بهنرم ابو  اثر  ال  كمية من  أكت  سر ع الفرسنسيون ف

ي  ب  ح أجمل مقتنيرته و 
 
وكي   ب)ان متحف اللوف ، هي من نفرئس النحت االشو ي(الصوف الرسقرت الفرسنسية من دو  رسر

وكي   ونينوى  وائع الفن اإل  ي دو  رسر
 
ي حي   خرست معربد وقصو  االشو يي   ف

 
ي ف

 القديم عندمر خرست مر كرن ييين سنسرن 
جد انهر الطينينه وتركت انقرضر وحفر ال تدل عىل مرضيهر العظيم ومهر ة من شيدهر من أبنرء العراق العظيم)بهنرم ابو 

ي تدمت  كنوز ، (16ص، 1992الصوف، 
 
هم من رساق لحضر ة العراق ف ومن هنر يتبي   لنر ان الفرسنسيون لم يختلفوا عن غت 

ي االكالك إىلتمراثيل الثو  المجنح  أحد  العراق مثلمر قرم به )بوتر( من تقطيع
 
مر قرم به )فرنل( ، أو اثمرن قطع ليضعهر ف

ي داخلهر 
 
ى مر ف تر يخهر بقد  أهتمرمهم بأقتنرء أو   ضم يكونوا يهتمون لهذه األفل، عندمر اتته فكرة تفجر كل بو سير لت 

ي كونهم يقتنون اجزاء من  أجلمن أو  منفعة اقتصرديةأو  سواء كرنت لمصلحه ةاثييالقطع األ
 
حب التملك وانرنيتهم ف

ي مكري،
 (.68-67ص، 1961حضر ة عظيمه)دو مت 

ي رسقةألمرندو   -ج
 
يطرنيي   والفرسنسيي   عىل اثروات العراق  لمرنكرنت عيون األ: اثر ال  ير ف  إىلفدخلوا ، كمر كرنت عيون الت 

ية ضعف مر كرنت  ي وممر عزز من دو  هذه البعثرت التبشت  المنطقة العيبية والعراق خصوصر عن طييق النشرط البرسر
ي من قلة المدا س وجرءت هذه الحمال ، تقدمة الدولة العثمرنية من خدمرت لهذه الدول

ية لتشغل فكرنت تعرن  ت التبشت 
ا من السكرن حت  ، هذا الفراغ بأن تنشأ مد سة تعلم فيهر االدب والطب والهندسة ي كل مدينه  أصبحفوجدت اقبرال كبت 

 
ف

ية ولكنهر بقيت تعمل هذه المدا س ب والبحث عن المخطوطرت)وعد  اثر  ال  هدفهر الرئيسي هو  إتجرهتقييبر مد سة تبشت 
، ي يطرنيي    إىل لمرن(.وقد انتبه األ190، ص2000سعيد العبريخ  ي اثر  ال  سنشرط كل من الفرسنسيي   والت 

 
ي ف  أ ضي والتنقيت 

ي التنقيب  إتجرهفبدأو يضمون اهتمرهم ب، فقدانهم لغنرئم الحضر ة العراقية إىلالعراق وتنبهوا 
 
دخول المنرفسة ف

ي عرم ، ات القديمة ال سيمر حضر ة بربلواستخراج كنوز الحضر  
 
ي عهد لمرنم تأسست الجمعية األ1898وف

 
قية ف ية الرسر

(، و فعت الجمعية طلبر  ي
السلطرن عبد الحميد  إىلم( بأن يتوجه بطلب 1603القيض عرم )  إىلالقيض ) ويلهلم الثرن 

ي يطلب فيه ان يهديهم السلطرن الواجهة الحجيية لقض ا
( السلطرن العثمرن  لخليفة االموي الوليد بن يييد ) قض المشت 

ي واهداهم إيره
ي برلي    لمرنوعندهر سر ع العلمرء األ، واستجرب الخليفة العثمرن 

 
ي متحف )بوغرمون( ف

 
، ألخذهر ونصبهر ف

ي رس من  أى و  لمرناأل أمرم وفتح هذا التسرهل
 
ي العراق وتركز ف

 
الو كرء ان يطلبوا من البرب العرىلي ان يقموا برلتنقيب ف

ي هذه المنرطق بوقتر واحد)حميد الشمري،  لمرنواشو  وهي العرصمة المقدسة للشو يي   وقد بدا األ
 
برلتنقيب ف

حقل التنقيب بدا معه بواد  عهدا جديد وذلك عن طييق زيردة المنرفسة للحصول عىل  إىل لمرن(.ان دخول األ162ص
 عن ، من بي   تلك الدول ةاثييالمواقع األ

ً
ي التنقيب و  لمرنطييقة األفضال

 
تمت   ، إذ اهتمرم المنقبي   االخييي    آاثر   همأسلوب  ف

يطرنيي   والفرسنسيي   بعدم الدقة و  ي حي   ان ، اثر  ال  ر تدمت  بعضأحيرنعمل الت 
 
ر علمير يذكر أسلوبكرن   لمرناأل أسلوبف

ي تواثيق العمل، لهم
 
والمعربد والشوا ع  بنيةسرت الدقيقة لل ي مثل الطبقرت والقيراثر  ال  وكرنوا يتقون الدقة الكرملة ف

ي انترج الخرائط
 
 بنيةلل  صىلي وكرنوا يمتلكون نوع من التصو  التمثيىلي إلكمرل الشكل بأقرب مر يكون للشكل األ ، وعملهم ف
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ي بربل هي كرنت البداية الصحيحة  لمرنحت  ان هنرك من أيد فكرتهم ومر قرم به األ، المكتشفة
 
من انجرزات علمية ف

ة علملمس ي انواع الطربوق المستخدم اثر  ال  ت 
 
.فكرنوا يثبتون القيرسرت للمسرفرت للجد ان بدقة شديدة ويدققون ف

وقرموا بخطوة مهمة بعد انتهرء من تنقيبرتهم ، حت  أنهم ابتعدوا عن االستنترجرت والتخمينرت الخرطئة، وأبعرده
ةبتواثيقهر وتواثيق تنقيبرتهم ومكتشفرتهم والمخططرت واالبع ي مجلدات أو  رد والخرائط مهمر كرنت صغت 

 
بسيطة ف

و غم عملهم ، واصدا  تلك المجلدات وقد جذب منهجهم هذا جميع البعثرت التنقيبيه العرلمية واتبعته بعد ذلك
ي رسقة أكت  انهم لم يكونوا إال  الدقيق

 
يطرنيي   والفرسنسيي   ف  من الت 

ً
ي مر سوهر مر بي   عرم ) اثر  ال  امرنر

-1899العراقية والت 
و تم ، وقرموا بتنقيبرتهم عن قض ) نبوكود ي اض( وكشفوا عن قرعة العرش (23ص، 1984م( )مر غييت  وتن،1927

 عن مئرت القطع األ، برلي    إىلواجهه قرعة العرش( ، شر ع الموكب، العظيمة ) بوابرت عشتر   اثر  ال  نقل هذه
ً
ة، اثييفضال

، 1984مترحف او وبر وامييكر )مر غييت  وتن إىلالبربلية  اثر  ال  ان يترجر ببيع إىلن متحف برلي   وصل به الحرل حت  ا
 انهم إال  لمرندقة وعمل األفضال عن  (.66ص

ً
ي جييمة رسقة أيضر

 
كوا ف يطرنيي    اثر  ال  اشت  العراقية كمر فعل كل من الت 

 إىل اثر ال  قوى كرنت ذو اخالق حضر ية وعلمية برن ترجع هذهأي  نجد لم ، إذ والفرسنسيي   واستبرحوا حرمة حضر اته
داد بعض من  هر. آاثر   العراق  غم مطرلبة الحكومة العراقية لهذه الحكومرت برست 

ي رسقةيكياألمي دو  الواليرت المحتدة  - د
 
  ثالعراقية اهتمرم الواليرت المحتدة لعلمهر برأل اثر  ال  شهدت: اثر ال  ة ف

ي تحتضنه هذه األ
يطرني   والفرسنسي   فدخلت الواليرت المحتدة ميدان البحث  ضالحضر ي الت  ، كمر كرن قبلهم الت 

 ولكن مر  1877موقع نيبو  عرم ) إىل ةأاثيي حت  قرمت بأ سرل بعثة اثرياأل
ً
 مالئمر

ً
 واختبر ا

ً
 جيدا

ً
عرق أم (، وكرن موقعر

ي هذا الموقع ان  ئيس البعثة ومسرعد
 
قرم هؤالء السكرن ، إذ ه لم يكونوا يحسنون التعرمل مع سكرن المنطقةالعمل ف

وا ، م ( ولذات الموقع1890الكره عرم ) يكرناألمي  أعردو ، بأحراق معسكرهم ي وكشفوا عمر يقر ب )أعمرلبررسر
 
 2000هم ف

ي السفر ة أعمرلقرمت الواليرت المحتدة عن طييق القرئم ب،  قم سومري(
 
ي بسمرية ة برتنقيبيكياألمي هر ف

 
وكرن العمل ، ف

ي عمليرت تهييبأمييكيوتوضح واثرئق ، دون تضي    ح
 
اك قنصل الواليرت المحتدة )جميس برنكس( ف العراق  آاثر   ة بأشت 

، بيضالواليرت المحتدة ومن ضمنهر تمثرلي   من الرخرم األ  إىل ي
 عن 47ص، م2004)ميسرء لؤي عبدهللا السرمران 

ً
( وفضال

بعثتهر لد جة انهر تذكر  أو  العراق لكنهر لم تكن سنسبة مسرهمتهر  آاثر   هر الفضول حولآاثر   يةأو بهذا هنرك عدة دول 
ي العراق

 
ي اهتمت بحضر ة العراق منهر ايطرلير متمثلة برلرحرلة االيطرىلي ، كدول منقبة ف

ولكنهر كرنت من الدول االوئل الت 
ودي الفرل(، الذي جرء للعراق عرم ) )كو كيس عواد م (، وزا  بربل وحص 1616)بت  (.أمر 45ص ، 1948، ن االخيض 

ق عملت عىل سنسخ نقوش مسمر ية إىلم ( بعثة علمية 1761الدنيمر ك ا سلت سنة ) كرنت هذه النقوش مكتوبة ،  الرسر
وحظيت ايران ، وكرنت هذه النصوص محض اهتمرم علمرء اللغة، وبرلغرت فر س وعيالم وبربل أقسرمشكل اثالث  إىل

ي  اثر  ال  كرنوا يقومون بتهييب  أشخرضالعراق وذلك عن طييق  آاثر   نصيب من تهييب
والمخطوطرت مثل المهرب االيران 

ي الروضة العبرسية
 
ايران واعيدت هذه المخطوطرت  إىلحرول نقل بعض المخطوطرت ، إذ )مرعش( وهو كرن موظف ف

ي عددهر ) أخرى ومرة، منه
 مخطوطة( و  889رسق مخطوطرت هندية والت 

ً
ي ، تهر ردأعتم  أيضر

وقرم المهرب االيران 
( بتهييب مخطوطرت تعود للقرن السربع الهجري وعددهر ) ي

ي  296)الهمدان 
 
مخطوطة( وكرنت هذه الحوادث ف

ي 
ي عرم )، خمسينيرت وستينيرت القرن المري 

 
( ف ي

مق  م( بتهييب مخطوطرت من مكتبة 1978وكذلك المدعو الشيخ )الت 
( أمخطوطة(، و  2874وكرن عددهر ) األمرمبيد  عىلي )ع( ومن ضمنهر مخطوطة كتبت األمرم ي

مر المهرب المدعو )القمت 
 هو 

ً
ي سرمراء أيضر

 
ي فقد عمل عىل تهييب مخطوطرت المكتبة العسكيية ف

 .ايران 

ي  -ه 
 
 جمعت من ): رسقة المتحف العراف

ً
ي يضم كنوزا

 
( لحضر ات العراق منذ أاثري موقع 60555كرن المتحف العراف

 برلبربلية والحضر ة االشو ية واإل  إىلعصو  مر قبل التر ي    خ 
ً
فقد تنوعت محتويرته بي   ، سالميةالحضر ة السوميية مرو ا

ي ،  تمراثيل  خرمية ونحرسية فردية من نوعهر عن االله العراق القديمة وملوكهر 
ميينة  ةأاثيي كذلك ابر بيق وكؤوس واوان 

ي مسمر ي( مدون عليه100000فضال عن )، معظمهر برلعقيق
ومزهييرت ،  ضر اقدم كتربة عرفت عىل وجهه األلوح طيت 

 للحضر ات السوميية واالشو ية3200) إىلمرميية ومنقوشرت برونيية يعود تر يخهر 
ً
سنبدأ االن بتنرول ، سنة ق، م( وكنوزا

ي فهي حداثت عىل ايدي لصوص
 
من قبل اعضرء الجييمة أو  يكي األمي من قوات االحتالل  اثر  ال  رسقة المتحف العراف

ي تحت  عرية أ اث( بدأت ك10/4/2003يوم ) .اثر ال  المنظمة وحت  من خونة الوطن وتجر  
 
، ةأمييكية رسقة المتحف العراف

ي جو ج مدير المتحف والدكتو  ، يحطمون برلمتحف يكرناألمي كرن الجنود إذ  
جربر خليل ابراهيم مدير قرم كل من دون 

ي الضربط يي   الذين كرنو اثر  ال  خرون من العلمرءأالهيئة و  ح 
الذين  شخرضلحمرية المتحف من األ  يكي األمي ا برلمتحف بت 

 يكرناألمي الضبرط  أحد  بدوأ يهرجمون بوابة المتحف ولكن هنر تجلت حقيقة الحقد عىل الحضر ة العراقية من مقولة
ي بينت حقد قوات االحتاللأ)عىل العراق 

 أعمرلعندمر بدأت ، ن يدفع الثمن( فهذه المقولة تفرس الواقعة بأكملهر الت 
النرس ومن الفقراء والكسبة كرن بضمنهم عمرل وقرنطي   بجوا  المتحف من جنسيرت عيبية وكرن  عرمةالرسقة من 

( وهذا 94، ص2013تشجيع هؤالء عىل دخول المتحف ورسقته من قبل ضربط يهودي)جعفر بهلول جربر الحسنروي، 
 ة بمسرعدة عرلميكياألمي حيث قرمت الواليرت المتحدة ، ي    خ العراقيولد سعي اليهود منذ القدم للنيل من حضر ة وتر  
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ي التر ي    خ نتج عنهر رسقة ) أكت  يهودي ب آاثر  
 
ن نصنف رساق المتحف أويمكن ، ( ةأاثيي قطعة 170000عملية رسقة ف

ي 
 
فون كرنوا عىل د اية األوىلفئرت وهم الفئة  إىلالعراف المطلوبة عىل  اثر  ال  عمر يبحثون بنوية ترمة هم رساق دوليون محت 

 وينهبون، د جة عرلية من الدقة
ً
 ويحرقون سجالت وواثرئقآاثر   وفئة اثرنية كرنوا يتلفون صو ا

ً
المصرد  أن  أحد  وقد ذكر ، ا

ي ، ملغرت من أدا ة المتحف حت  ضرعت معرلمهر  أبوابالرساق دخلوا من شبربيك مغلقة و 
 
وحت  ان بعض العرملي   ف

 أبوابالجد ان  المتحف لم يعلموا ان لهذه
ً
 لمبت  المتحف، ر

ً
وان هنرك من ، فهذا دليل ان الرساق كرنوا يملكون مخططر

 و ، اعطرئهم اال شردات من داخل المتحف
ً
فكل هذه الجنسيرت ملطخة ، وي  هود  أمييكرنوكرنت مرجعية هؤالء بي   عيبر

ية  اثر  ال  الفئرت و اء امتالك أكت  فرليهود هم من ، ايديهم بجييمة رسقة المتحف العراقية بكل عرم واسفر  التو ات العت 
ي كشف عن تر ي    خ اليهود، لذا ا ادوا الحصول عىل ، الجلدية بكل خرص

فهي تضم تر يخهم وافكر هم وهي الحقية الت 
ي االحتفرظ بمريرونه يخدم  األوللهدفي    ةاثييالقطع األ

اتالف وحرق مريدينهم وينقص من شأنهم والهدف الثرن 
ي كرن يضم كرن يضم ) فر، مصرلحهم

 
 ( من الحديد  27لمتحف العراف

ً
صنرديق ( كر تونية أحتوت  5جرنب )  إىلصندوقر

ية يعود تر يخهر   100من )  أكت   إىلهذه الصنرديق عىل كتب بأحجرم مختلفة مطبوعة برلطييقة الحجيية ومكتوبة برلعت 
 عن ، (171ص ، 2013عرم () حيد  فرحرن حسي   الصبيحروي، 

ً
ية فضال مجموعة من أسفر  التو ات مكتوبة برللغة العت 
اث  اثر  لل  عرمةومنعت سلطة االحتالل الهيئأة ال، عىل جلد موضوعة داخل اسطوانرت خشبية بعضهر مزخرف والت 

 اشبه مر يكون لسفر ة يهودية بدأ عمل هذا يكياألمي وكرنت السفر ة ، العراقية بصوير المخطوطرت تلك
ً
ة تضم قسمر

اث ، اوىل ايرم االحتالل القسم منذ  تضي    ح اال شيف اليهودي  إىلمر يعرف )ارسائيل(، ويمكن أن سنشت   إىلوتم نقل هذا الت 
ي )ان هنرك 

 
ي البربىلي  700واثيقة و  3000العراف ي و  األولتحفة نرد ة( تواثق عهود الست 

يهود العراق مع أقدم  آاثر  والثرن 
ي العرلم وأقدم سنسخة للتو ات ج

 
اث سنسخة للتلمود ف ي متحف التر ي    خ الطبيعي والت 

 
ي واشنطن ف

 
ميعهر موجودة االن ف

 وذلك ألمتالك أرسائيل ألهم
ً
ي عن طييق منظمة العرد وهي منظمة يهودية احتفرال

، وأقرم الكيرن الصهيون   اثر  ال  العرلمي
 لل 

ً
 حقيقير

ً
ي العراق، ألنهر تعد انتصر ا

 
ي تخص تر ي    خ اليهود ف

، 2012ي   الصبيحروي، اليهود)حيد  فرحرن حس مةالت 
ي اكمل بعض الضبرط والجنود ضمن  آاثر   (.فضال عن مرقرم به االحتالل من رسقة60-59ص

 
العراق السيمر المتحف العراف

ي المواقع األ
 
ألستخدامهر كمواقع  ةاثييقوات االحتالل هذه الجييمة بشكل فردي، فبعد ان سمح تواجد هؤالء الجنود ف

منهر وتهييبهر خر ج العراق لغرض التجر ة بهر )جعفر بهلول جربر  ةأاثيي اقع ورسقة قطعفقرموا بنبش هذه المو  عسكيية
أأ.(144، ص2013الحسنروي، 

أ-2 أ:أالعراقيةأاثب أالأأدوافعأرسقةأوتدمي 
ي تكون خر ج سيطرة الدولة العراقية ةأاثيي الذي يتم عن طييق بيع قطع: الدافع المردي-أ

ي المنرطق الت 
 
، إذ والسيمر ف

 للحصول عىل قطع إىل ةاثييالعديد من المواقع التر يخية واألتعرضت 
ً
ي األ  ةأاثيي نبش مكثف جدا

 
الدولية  سواقوبيعهر ف

ي برتت تجر ة
ة اثر  ال  الت  ي السنوات االخت 

 
ي اغلبه من المترحف  اثر  ال  ان الطلب المتنرمي عىلإذ   ائجة ف

العراقية المتأن 
 الغيبية ودول الخليج واليربرن. 

ي الدافع ا-ب
ي ية المتشددة مثل تنظيم داعش اإل هربالمجرميع اإل اتبعتهومر : لديت  ي تحرم وفق مذهبهر  هرن 

 الت 
ي وجود التمراثيل و  هر إزالبصلة لذا يجب  للسالم القرض ال تمتالقديمة كونهر حسب علمهم  اثر  ال  الميثولوح  تهر وتدمت 

  موالواستحصرل األ  إسالميةحضر ات غت   إىلوانهر تعود 
ً
عر  مقبول رسر

ً
 .المستخرجة منهر أمرا

ي منرطق معينة إذ : المجموعرت المنظمة-ج
 
تقوم بعض الدول المجرو ة بتمويل تلك الجمرعرت للقيرم بعمليرت تنقيب ف

 وأل  أجلمن 
ً
ي  سبربالحصول عىل نترئج محددة مسبقر

 
الكشف عن معلومرت  إىلهر العرم إطر  نجهلهر لكنهر تهدف ف

وير. اظهر هر حسب الغريرت المطلوبة من التحييف أو  معينة ومحرولة اخفرئهر   : فتتمثل اثر  ال  تدمت   أليرتأهم أمر والت  
ي نمو اسنشطة رسقة-1

 
اث  أهميةوضعف القرنون وقلة الوعي ب مننعدام األ امثل  اثر  ال  سرهمت الظروف المحلية ف الت 

ي والحرجة 
 
 موا د مرلية.  إىلالثقرف

ي رسقة-2
 
ي أدت  اثر  ال  كرن أغلب المسرهمي   ف

تدمت  المواقع  إىلهم السكرن المحليي   بسبب مشر ي    ع النظرم السربق الت 
ل، إىلو  ةاثيياأل وع  أفقر  السكرن، مثل مد الطرق وسكك الحديد ومعسكرات الجيش ومشر ي    ع الري والت   السيمر مرسر

ي االعتبر  المصب العرم الذي تم أسنشرئه دون ال
 
ي قطعت  إىلنظر ف

ا الت  ي يمر بهر والسيمر مدينة بردتبت 
المواقع السيرحية الت 

ي المواقع السيرحية ممر  إىل
 
 تدمت  تلك المواقع.  إىل أدىاثالث اجزاء بسبب شق المصب ف

 : وهي  اثر  ال  رت لتهييبإتجرهالعراقية هنرك عدة طرق و  اثر  ال  رت تهييبإتجره-3
عن  اثر  ال  هييبت ر. أو بدول  إىلتركير ومن اثم تهرب أو  سو ير  إىلايران و  إىلتهييب عن طييق شمرل العراق من كردسترن -1

 لتهييبأصبحو ، بعد الحرب االهليةأي  2011بعد عرم  اثر  ال  طييق سو ير وقد ازدادت عمليرت تهييب
ً
  ئيسير

ً
 ت ممرا

 ارسائيل بعد ذلك.  إىلبواسطة عصربرت الجييمة المنظمة ويتم تهييبهر  اثر  ال 
ي بعد سو ير لتهييبإذ  ، دنعن طييق األ اثر  ال  تهييب-2

 ر. أو بارسائيل و  إىلوايصرلهر للعقبة ومن اثم  اثر  ال  يعد الممر الثرن 
ان عملية التهييب  شر ةر والبد من األ أو بارسائيل ودول  إىلاالمر ات وبعدهر  إىلعن طييق موان   البضة و  اثر  ال  تهييب
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ي السفن
 
ي مخرزن خرصة ف

 
ي الموان   وقد تمتد مدة الخزن أو  تتم عن طييق السفن وتخزن ف

 
سنة (،والقصد من  15) إىلف

ي الهيأة إيتم أو  اثر  ال  ذلك هو عجز الدولة العراقية عن المطرلبة بهذه
 
 التقرعد ممر يضيع عملية إىلحرلة ذو االختصرص ف

 الدولة العراقية وهذه الدول وبرلترىلي  فع قضرير  إىلوسنسيرنهر وهذا يؤدي  اثر  ال  المطرلبة بهذه
مشكالت قرنونية بي  

ي المحركم الدوليةعن هذه القضرير)مغواير جبسون،
 
 ( 2(،ينظر الخييطة ) 32ص، 2017قرنونية ف

 الخر ج إىلالعراقية  اثر  ال  رت تهييبإتجره ( 2 الخييطة )  

 
اث اثر  لل  عرمةبرالعتمرد عىل بيرنرت الهيئة ال: المصد  داد ، عرمةالمترحف الدائرة ، والت   .القرنونية، قسم االست 

 لتهييب، إذ والسعودية والكويت  دنعن طييق األ اثر  ال  تهييب-3
ً
  ئيسير

ً
تم ضبط ، العراقية اثر  ال  برتت االمر ات سوقر

وا فيهر عىل  إىلسير ة حمل عن الطييق الصحراوي المتجة  كيرس من القش أ اسطوانية وتمراثيل و  أخترمالسعودية وعت 
ي 
ي تعرضت للكرس بسبب وعو ة الطييق )عىلي الطرن 

ي لم يتم  زمهر بشكل صحيح والت 
الهيئة ، مليئة برلرقم الطينية الت 

اث اثر  لل  عرمةال داد ، عرمةدائرة المترحف ال، والت   .( 13/3/2020بتر ي    خ ، قسم االست 
ي تمس المصلحة  اثر  ال  تعد جييمة تخييب: التخييب -ب

ي يمكن تصنيفهر ضمن الجرائم الت 
العراقية من الجرائم الت 

ي جرائم األ  عرمةال
 
 ( الف موقع موقع15من)  أكت  للعراق تعرض  يكي األمي بعد االحتالل ، إذ القومي للعراق منوتدخل ف

ي أدت  أاثري
ي  ةاثييتخييب المواقع األ إىلللتخييب ويمكن ان سنستعرض االدوا  الت 

 : وكرالن 

ي تدمت  يكياألمي دو  الواليرت المتحدة -1
 
ي رسقةيكياألمي الواليرت المتحدة  لعبت: العراق آاثر  ة ف

 
 ف
ً
 ومحو ير

ً
 مهمر

ً
 ة دو ا

ي نهب وضيرعإذ   العراقية اثر  ال 
 
،اذ قرم الجنود 2003العراق بعد احتالل العراق عرم  آاثر   كرنت السبب الرئيسي ف

ة وتم وضع اليد عىل الكثت  من القطع يكياألمي الواليرت المتحدة  إىلالعراقية وهيبت  اثر  ال  ون برسقة العديد منيكياألمي 
ي كرن يحملهر صحفيون ودبلومرسيون  ةاثيياأل

ي مطر ات الواليرت المتحدة  أمييكرنالت 
 
و ، ةيكياألمي عرئدون من العراق ف

ون من العراق أمييكيجرنب و أ أشخرضمهيبة بواسطة  ةأاثيي ( قطعة2500حواىلي ) إ جرعية ب دنقرمت دائرة الجمر ك األ
ي عرم ) إىلتهر أعردو 

 
ي  ةأاثيي ة بأحراق عدة مؤسسرتيكياألمي قرمت الواليرت المتحدة إذ  م(، 2008الحكومة العراقية ف

الت 
،  : ( وتشمل145ص، 2016تشكل عمود تراث العراق)سؤدد فؤاد األلوسي

ي تحتوي  -1
ي الت 

 
حرق المكتبة المركيية لجرمعة بغداد والبضة وحرق بيت الحكمة. نهب مكتبة المجمع العلمي العراف

 عن حرق ونهب المكتبة األ إىلالف( كترب وتهييب جزء منهر  60عىل )
ً
ي تحتوي عىل )لمرنارسائيل، فضال

الف(  15ية الت 
ي الموصل،و قرم

 
ي الذي يضم أقدم سنسخة مجلد ونهب مكتبة اشو  برنيبرل ف

 
ت ارسائيل برسقة اال شيف اليهودي العراف

ي تحتوي عىل )
ي جو ج،بتر ي    خ  3700من التلمود البربىلي اليهودي والت 

نهب المتحف  .(17/8/2012واثيقة نرد ة )دان 
ي الذي يضم حواىلي )

ي تنوعت بي   النحت والرسم وتخطيطرت وواثرئق)فيج حمد هللا، 8الوطت 
، 2005االف( عمل فت 

 .(126ص

ي بغداد وكذلك نهب محتويرت متحف -2
 
ي قرعة النض للفنون ونهب متحف القبة الفلكية ف

 
ي ف

 
رسقة متحف الفن العراف

ي بغداد 
 
ي المدائن و رسقة محتويرت متحف الهداير الرئرسية والتذكر ات ف

 
ومن جملة المنهوبرت سيف ، برنو امر القردسية ف

ي 
ي  يتشر د ليتشمرن والبندقية الت 

يطرن  ال الت 
ال. نهب أالشيخ ضر ي الذي قتل به الجت  طلق منهر الثوا  النر  عىل الجت 
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 وتحطيم اللوح الرخرمي الذي يحمل اسمهر
نهب كلية الفنون الجميلة ومكتبتهر ومكتبة معهد .جمعية الفنرنيي   العراقي  

ي    ح  الفنون الجميلة يي   األمرموكذلك نهب معهد الحرف والفنون الشعبية وكذلك نهب دا  االزيرء وحرقهر.تفجت  ض 
ي سرمراء المقدسة 

 
ي ذو يكياألمي لم تتخذ القوات إذ  2006العسكيين )ع( ف ة الحمرية الكرفية للمرقدين.العبث بقت  النت 

برسقة لوحة حجيية مكتوبة  يكي األمي رافقي   للجيش قرم اليهود الم، إذ الكفل و يعد مقدس عند اليهود ويسم حزقيرل
ية ي أ شر ةوالبد من األ ، برللغة العت 

 
اء ف ي المنطقة الخض 

 
ن  ئيس الوز اء االرسائيىلي السربق ايهود بر اك بق  سنة كرملة ف

ي  اثر  ال  العراق والسيمر  آاثر   رسقة أجلمن  يكي األمي بغداد بعد االحتالل 
ي االنبر  الت 

 
البربلية واالشو ية.تفجت  مأذنة عرنة ف

 العض  إىلتعود 
ً
، فضال ي  العبرسي

 
عن تفجت  تمثرل المنصو  مؤسس مدينة بغداد وتفجت  تمثرل عبد المحسن السعدون ف

ي بغداد 
 
ي الزو اء وقتل، سرحة النض ف

 
النمو  النرد ة بحجة مهرجمة الجنود  أحد  ورسقة وقتل الحيوانرت ف

 .(265-264ص، 2016)حميد الشمري،يكرنمي األ 
ي دو  تنظيم داعش اإل-3 ي تدمت   هرن 

 
انعكرسرت  إىل أدىالعراقية من تدمت  واسع ممر  اثر  ال  عرنت: العراق آاثر   ف

 ية المتشددة عىل بعض أجزاء العراق والسيمر الموصل هربجيوبولتيكية سلبية عىل العراق بسبب سيطرة التنظيمرت اإل
شنت هجمة بيبيية إذ  تواجه طوال مر مرت عليهر من حقب زمنية مثل مر واجهتة من عصربرت داعش االجراميةلم إذ 

سة دمرت معظم المعرلم األ منذ بداية سقوط إذ  طمس هويتهر الحضر ية أجلوالدينية والحضر ية للمدينة من  ةاثييرسر
ي )
 
ي تخذوا منه كمقر لديوان الزكرة لدولة داعش اإلمتحف الموصل وا برحتالل( قرموا 2014حييران عرم  10نينوى ف ،  هرن 

ي وبذلك تم القضرء نهرئير عىل هذا المتحف بواسطة تنظيم داعش اإل  ةأاثيي من تمراثيل وقطع محتويرته ونهب كل  هرن 
ي ان تنظيم داعش اإلإذ  (504ص ، 2018ومخطوطرت) ؤى زهت  زيدان الكروي،  لتمويله وأن  اثر  ال   يعد بيع هرن 

ً
مصد ا

ى للتمويل أحد  اثر  ال  بيع  ( عىل امتداد ضفرف دجلة والفراتأاثري موقع 4000من ) أكت  حيث قرم بتهديد ، المصرد  الكت 
ي صيرنة وحفظ  أاثر  منوانعدام األ  حداثية وبسبب هذه األ  هرباإل حمالتهبرلنهب والتدمت  لتمويل أمر

 
عىل العرملي   ف

ة ةاثييالمواقع األ ي المحرفظرت المحيطة برلموصل الكبت 
 
العرملي   غت  قرد ين عىل  أصبح والسيمر المترحف والمكتبرت ف

، هرببواسطة المجرمع اإل اثر  ال  رسقة ونهب تلك إىل أدىهم اليومية ممر أعمرلاداء  ي
، 2017ية)عبد االمت  الحمدان 

ي (.اذ قرم تنظيم داعش اإل163ص ي عىل تلك  إىل أدىلغريرت عسكيية ممر  ةاثيياأل بنيةاأل  رستعمرلب  هرن  التأاثت  السلت 
ي منرطق االشتبركرت

 
ي  ةاثيياأل بنيةتلك األ  استعمرلو ، المواقع والسيمر ف

 
ي تقع ف

لغريرت عسكيية والسيمر المنرطق الت 
وان عر ب صردق،، محمد الوند  أحمد اتخذتهر مواقع دفرعية)فيرن إذ  اطراف الموصل  إىل أدى( ممر 239ص، 2017ست 

ي منرطق االشتبركرت
 
ي عىل تلك المواقع والسيمر ف المواقع   استعمرل إىلية  هربعمدت تلك المجرميع اإل، إذ التأاثت  السلت 

بأن الجيش هو من يقوم  ال ظهر  براج وقالع محرولة أل من الجوامع وا المآذنكمر قرمت بتدمت  وسنسف ،  كمالح   لهم
هر هذه ي  ةاثيي(،وقد بلغ عدد المواقع األ12ص، 2016)عمر  عبد الرحمن،اثر ال  بتدمت 

 
هر ف ي قرم تنظيم داعش بتدمت 

الت 
تفجت  جميع اال بطة  -3.مرقد ومقرمرت وجوامع 38تدمت  -2.كنيسة مسيحية  30تدمت  -1: مدينة الموصل وتشمل

كمرن والذي يبلغ -4.الخرصة برلمتصوفة  73عددهر تدمت  جميع الحسينيرت وجوامع المذهب الجعفري للشبك والت 
،ينظر الجدول)

ً
ي 3( الخييطة) 1موقعر

 : ( ويمكن تفصيلهر وكرألن 
ي ية المدمرة من قبل تنظيم داعش اإلاثر  ال  ( المواقع1الجدول ) ي المحرفظرت العراقية) هرن 

 
 (2015 – 2014 ف

اسم 
 المحرفظة

اسم الموقع 
 اثرياأل

القضرء 
 النرحية

اسم 
 المحرفظة

 اثرياسم الموقع األ
القضرء 
 النرحية

 الموصل الحمدانية مدينة نمرود الموصل
 األمرمجرمع مقرم 

 محسن

غرب نهر 
 دجلة

 الموصل
ي  قت  النت 

 يوسنس

مركز 
 المدينة

ي  الموصل  برب الطوب جرمع الصرغرح 

 قت  البنت الموصل
مركز 

 المدينة
 الموصل

 األمرمجرمع ومرقد 
 ابراهيم

محلة برب 
ي   النت 

 الموصل
ي    ح يحت   ض 

 ابن القرسم

مركز 
 المدينة

 الموصل
 أحمد جرمع الشيخ 

 الرفرعي 

نرحية 
 المحلبية

 قلعة برشطربير الموصل
مركز 

 المدينة
 الموصل

جرمع الشيخ 
 عيس

محلة 
 الشهوان

 الفر وقجرمع السلطرن  الموصلمركز مدينة نينوى  الموصل
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 ويس المدينة ةاثيياأل

 مدينة الحض   الموصل

جنوب 
غرب 
مدينة 
 الموصل

 الموصل
الشيخ جرمع 

ي 
 محمد الرضوان 

البرب 
 الجديد

 قلعة تلعفر الموصل
قضرء 
 تلعفر

 الموصل
جرمع عجيل 

 اليرو 
ان  حي الطت 

 الموصل

المتحف 
 ومفتشية

 اثر ال 

وسط 
 المدينة

 برب الطوب جرمع حمو القدو الموصل

 الموصل
جرمع الشيخ 

 فتخي 

وسط 
 المدينة

 مقرم السيدة زينب الموصل
قضرء 
 سنجر 

 الموصل
ي جرمع  النت 

 يوسنس

وسط 
 المدينة

 الموصل
مقرم الشيخ غوث 

 الدين
 المحلبية

 الموصل
ي  جرمع النت 

 شيت

وسط 
 المدينة

 الموصل
كنيسة الطرهرة 
 للرسيرن الكراثوليك

 حوش الخرن

 الموصل
ي  جرمع النت 

 دانيرل

وسط 
 المدينة

ي    ح عمرد الدين الموصل  سنجر  ض 

 الموصل
ي  جرمع النت 

 جرجيس

وسط 
 المدينة

 الموصل
جرمع مجرهد 

 الدين قيمرز

شر ع 
 الكو نيش

 الموصل
الجرمع 
 االموي

وسط 
 المدينة

 الموصل
مرقد الست 

 نفسية

العض 
 االتربكي 

 الموصل
مد سة 
 الصنرئع

برب 
 الرساي

 الموصل
عىلي  األمرممقرم 

 االصغر الحنفية

محلة برب 
 البيض

 الموصل
جرمع ومرقد 
 الشيخ ابوالعال

محلة ابو 
 العال

 الموصل
عىلي  األمرممقرم 
 الهردي

محلة برب 
 البيض

 الموصل
 األمرممقرم 

 عون

محلة 
 عون األمرم

 الموصل
زيد بن  األمرممقرم 
 عىلي 

 الفضيلة

 الموصل
مرقد قضيب 

 البرن

محلة برب 
 سنجر 

 الموصل
مسجد الحرج 

 منصو 

قضرء 
 سنجر 

 الموصل

جرمع 
السلطرن 
 عبدهللا

نرحية 
 القير ة

 الموصل
حسينية فرطمة 

 الزهراء
 برب الرساي

 الموصل
جرمع شيخ 

 الشط

محلة 
 الشهوان

 تلعفر مرذنه سنجر  الموصل

 الموصل

جرمع ومقرم 
عبد  األمرم

 الرحمن

محلة برب 
 الطوالب

 الموصل
مد سة مسجد 

 عبدال
 تلعفر

 الموصل
جرمع ومقرم 

 البرهر األمرم

محلة 
 المشرهدة

 الموصل
عىلي  األمرممرقد 
 االصغر

 تلعفر
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 الحدبرءمنر ة  الموصل
مركز 

 المدينة
 الموصل

سعد  األمرممرقد 
 بن عقيل

 محلة مكروي

 الموصل

يي   األمرممرقد 
حرمد 

 ومحمود

محلة 
 المحمودين

 برب الجديد مرقد الخض  ع الموصل

 الموصل
مرقد بنرت 

 الحسن
 الموصل الصليغ

ة مسجد بكر  مقت 
 افندي

الموصل 
 قليعرت

 الموصل
مرقد حسن 

 شرمي 

قيية ابو 
 شيتر

 الموصل
 األمرممسجد 

ي 
 البر يق 

محلة 
 السرعة

 الموصل
بوابرت مدينة 

 نينوى

الجرنب 
 االيرس

 الموصل
كنيسة الطرهرة 

 الدير االعىل
ي   حي العرن 

وكي    الموصل  الموصل تلكيف مدينة رسر
كنيسة االبرء 

 الدومنيكرن
 برطلة

 دير مر  ا ير الموصل
معسكر 
ي 
 الغزالن 

ي  دير مر  كو كيس الموصل  حي العرن 

 الموصل
دير مري  

 كو كيس
 الموصل الحمدانية

مرقد الشيخ الرومي 
 )الطرئفة االيييدية

 الحمدانية

 الموصل رسنجر  دير مري بهنرم الموصل

قت  الشيخ برخدين 
بركرت الطرئفة 

 االيييدية

 سنجر 

 الموصل
قت  القديسة 

 سر ة
 تل سن الذبرن االنبر  سنجر 

نرحية 
 الخرلدية

صالح 
 الدين

 اشو موقع 
قضرء 

قرط  الرسر
 تل الشيخ حديد االنبر 

غرب مدينة 
 الرمردي

صالح 
 الدين

اذين االنبر  سرمراء قبة الصليبية  تل الت 

شمرل غرب 
مدينة 
 الرمردي

صالح 
 الدين

ي    ح محمد  ض 
 الد ي

 تل الكو ه االنبر  الدو 
شمرل غرب 

 الحبرنية

صالح 
 الدين

ي دلف  تل بر ود االنبر  سرمراء جرمع ان 

منطقة 
حصيبة 
قية  الرسر

صالح 
 الدين

قت  اال بعي   
ي 
 
 صرف

مركز 
 المدينة

 أسودتل  االنبر 

شمرل غرب 
مدينة 
 الرمردي

صالح 
 الدين

 قلعة تكييت
منطقة 
 التلول

 قضرء هيت كري السعدة االنبر 

صالح 
 الدين

الكنيسة 
اء  الخض 

 تل العدة االنبر                 
منطقة 
 زويغت  
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صالح 
 الدين

 االز كية الهرشمية االنبر  سرمراء اشنرسسو  

صالح 
 الدين

 العجر بية االنبر  بلد جرد  أمرم تل
نرحية 
 العرميية

صالح 
 الدين

تل ابو 
المحرسن 

 اثرياأل

ي االنبر  بلد  تل صخت 
نرحية 
 الكرمة

 قضرء هيت جرمع الفر وق االنبر  كبيسة مقرم الخض   االنبر 

 موقع الكرابلة االنبر 
قضرء 
 القرئم

 قضرء هيت المعمو ة االنبر 

 االنبر 

متحف 
ومفتشية 

 االنبر 

مركز 
 المدينة

 تل شيشي    االنبر 
منطقة 
ية  جبت 

 خندانو االنبر  قضرء عرنة مأذنة عرنة االنبر 

منطقة 
الكرابلة 
 القديمة

 االنبر 
موقع 

 المشيهد

ق مدينة  رسر
 الرمردي

ل األ إىلدي  اثريتل مت  
نرحية 

 المنصو ية

 كركوك
مقرم الشيخ 

 حمردي
 السعدية جرمع محمود برشر إىلدي الحويجة

 كركوك
 أمرم مقرم

 اسمرعيل
 حمرم الهويد  إىلدي الحويجة

طة  مركز رسر
 الهويد 

 إىلدي
ة  تل ومقت 

 الكروي
 العظيم ةاثييبركرت األ إىلدي العظيم

اث اثر  لل  عرمةالهيئة ال، اثر  ال  برالعتمرد عىل وزا ة الثقرفة والسيرحة و : المصد   .10-4ص، 2019دائرة التحييرت والتنقيبرت،، والت 

ي تدمت  المدن التر يخية مثل مدينة النمرود ومدينة الحض  ومدينة خو سبرد،اذ قرم تنظيم داعش اإل-1 ي عرم  هرن 
 
 2015 ف

ة من مدينة الحض  وتدمت  معربدهر وتجييف مر تبق  من تد يب لعنرضه  هر واتخرذهر مركز آاثر   بتهديم اجزاء كبت 
ي ية وعد التنظيم اإل هرباإل ك والبد من  اثر  ال   ان تلك هرن  ي ذلك انهر تخرلف إزالمن مظرهر الرسر

 
 ف
ً
هر مدعير تهر وتدمت 

( تدمت  ابرز القالع التر يخية مثل قلعة برشطربير القلعة الحصينة  .(57ص، 2019خرلد موس عذافةتعرليم الدين االسالمي
ي تطل

ي تقع غرب الموصل مركز عبرد االلهة عشتر  عند  لسو  الموصل الت 
 عن تدمت  قلعة تلعفر الت 

ً
عىل نهر دجلة،فضال

ي محيط سو  نينوى األ.االشو يي   
 
ي ييينهر الثو   اثريتدمت  البوابرت الرئيسية ف

ي تشمل بوابة مرشكي وبوابة نركرل الت 
الت 

 خرىاأل  ةاثييورسقة المقتنيرت األ ةأاثيي قطعة 70 عن طييق تدمت   اثريتدمت  متحف الموصل األ .المجنح وبوابة ادد
 .الدولية سواقاأل  إىلوتهييبهر وبيعهر 
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ي ية المدمرة بواسطة تنظيم داعش اإلاثر  ال  (المواقع 3الخييطة )    (2015-2014 ) هرن 

 
 (1الجدول ) برالعتمرد عىل: المصد 

ي  عرمةوالمكتبة المكتبرت الموصل مثل مكتبة جرمعة الموصل تدمت  -2
وبعضهر مخطوطرت يرجع ، ومكتبة الوقف الست 

ا وبوابة المسق  واسوا هر وتخييب ونهب229عرم)هبة عردل مطرود، ص 1000 إىلتر يخهر   اثر  ال  (. تفجت  بوابة تربت 
 . ي ي السو  الغرن 

 
ة ف مؤ خ الموصل عز قبة ة إزاللمدينة الحض  وتجييف المدينة وتفجت  بوابة خندو ي وهي البوابة االخت 

ي خالفة المعتصم. الدين ابن األ
 
ي صرحب بييد الموصل ف

ي وتحطيم تمثرل كمرل الطرن 
 اثت  الشيبرن 

ي عرم-3
 
ااثية الذي تم بنرئة ف ي، 1934 تدمت  الجرس الحديدي وهو من الجسو  الت  ، 2019)اعتمرد يوسف القصت 

ي جيير  .(229ص
 
ي تقع ف

 .اوائل القرن العررسر الميالدي إىلة الوس ويعود تر يخهر تفجت  قبة الشيخ عبد القرد  الطير  الت 
ي حديثة وتسويتهر برأل

 
ي  ضتفجت  وسنسف قبة الشيخ نجم الدين ف

 
ي الذي يقع ف

. تفجت  وتدمت  قبة الشيخ محمود الحو ان 

،وكذلك تفجت  قبة الشيخ حديد شمرل حديثة. ت عرض الجهة اليرسى لنهر الفرات مقربل  اس جييرة حديثة الشمرىلي
ي الكرظمية 

 
العديد من الهجمرت  إىلمحمد الجواد عليهمر السالم  األمرمموس بن جعفر و  األمرمالمراقد المقدسة ف

ي شهر محرم.  هرباإل
 
ي ف   ية والسيمر التفجت  الخر ح 

ي -4
ي والشيخ عبد القرد  الكيالن 

ي تفجت   إىلتعرض جرمع ومرقد الخالن  ية  إ هرن  ة برسر ي خسرئر كبت 
 
ة وانهير   تسبب ف كبت 

ي من قبل اإل ي من الجرمع. تفجت  شر ع المتنت  ة.  هربالجزء الجنون  ية ومردية كبت  ي خسرئر برسر
 
يتضح من  ي   ممر تسبب ف

 لمواقعهر األ
ً
ا بسبب سيطرة تنظيم داعش  ةاثييالجدول اعاله برن محرفظة الموصل سجلت اعىل المحرفظرت تدمت 

ي اإل ة وتهييب إىل أدىة طويلة ممر لمد ةاثيي عىل أغلب مواقعهر األ هرن  هر بصو ة كبت   إىل أدىالخر ج ممر  إىلهر آاثر   تدمت 
هر وزوال ي محرفظة دي أقل، أمرتر يخية مهمة آاثر   تدمت 

 
بسبب  إىلالمحرفظرت من حيث تدمت  مواقعهر التر يخية فكرن ف

 عن قلة مواقعهر األ
ً
قلة المواقع  إىل أدىوبرلترىلي  ةاثييسيطرة تنظيم داعش عىل جزء بسيط منهر ولمدة محدودة فضال

 .الموصل إىلالمدمرة برلقيرس  ةاثيياأل
 بسبب جهل النرس أل إىلالعراقية  اثر  ال  تعرضت: التجروزات -ج

ً
تدمت   إىل أدىالذي  اثر  ال  هذه هميةدمر  كبت  جدا

ااثية ممر ترتب عليه انعكرسرت جغرافية سيرسية سلبية بسبب انعدام الوعي األ ي الت 
عند معظم  اثريالعديد من المبرن 

ي عرم )
 
ي عموم  ةاثيي( ان عدد المواقع األ2010السكرن،اذ اشر  تقيير ديوان الرقربة المرلية االتحردي ف

 
المتجروز عليهر ف

 570حواىلي ) إىللموصل وصلت كردسترن وا  يمأقلالعراق برستثنرء 
ً
 منهر )أاثيي ( موقعر

ً
ي بغداد  ةأاثيي ( مواقع8ر

 
شرخصة ف

ه وتحويله إزالهر قت  العرلم ابن الجوزي الذي تم أشهر ولعل  المحمية حواىلي  ةاثييكراج سير ات،اذ تقد  المواقع األ  إىلة قت 
)  ةاثيي( من مجموع المواقع األ3253) ي تبلغ حواىلي

  ةاثييالمواقع األ، أمر(8317غت  المحمية الت 
ً
المسيجة فعددهر قليل جدا

 ان حواىلي ، (موقع 11اليتجروز )
ً
النبش والرسقة بسبب ضعف  إىلالعراقية معرضة  اثر  ال  % من90وهذا مؤرسر خطت  جدا

 24ة )تم صيرنة إذ اثييللمواقع األ االجراءات القرنونية وقلة التخصيصرت الموجودة
ً
 من اصل )أاثيي ( موقعر

ً
 55ر

ً
 ( موقعر

 أاثيي
ً
 عن اغالق )، ر

ً
( متحف ولم يتم فتح مترحف جديدة برستثنرء متحف السمروة الذي 15(مترحف من اصل ) 10فضال

ي عرم ) إسنشرؤهتم 
 
ي تعرضت أكت  وتعد محرفظة بغداد والموصل من .(2010ف

ي إذ  الدمر   إىلهر آاثر   المنرطق الت 
 
يوجد ف

ي من االهمرل، و  أاثري ( موقع150بغداد حواىلي )محرفظة 
عض مر قبل االسالم  إىلهر قض المدائن الذي يعود أشهر يعرن 

ي والذي يضم ايوان كرسى وم
ة االحتالل السرسرن  ي فت 

 
  إزالف

ً
، اثر  ال  وزا ة السيرحة و ، اليوم)جمهو ية العراق إىلشرخصر

اث، اثر  لل  عرمةالهيئة ال ة يتوسطهر بيج ،  (2-1ص، 2015والت  كذلك يوجد مبت  القشلة الذي يكون عىل شكل قطعة صغت 
ة بر ب  ع أوجه، ويعود تر ي    خ سنشأة هذا المبت   ي عرم)  إىلتعتليه سرعة كبت 

 
ي زمن نرمق برشر ف

 
ي ف

م(.أمر 1851الحكم العثمرن 
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ي يوجد فيهر معظم
ي تقد  بحواىلي  آاثر   محرفظة نينوى الت 

هر هو مأذنة الحدبرء أشهر ن ،ومأاثري موقع 1700العراق والت 
ي يوسنس وتل قويسنجق وقرة رساي وبشطربير   ونمرود وخرسبرد وتل النت 

  إىلهر آاثر   تعرضتإذ  وجرمع النو ي والحض 
ي تدمت  داعش اإل  أ ثكو 

 
 تتمثل ف

ً
ة جدا ي كبت   عن  اثر  ال   لمعظم هذه هرن 

ً
الرسقة والنهب والتجروزات من  أعمرلفضال

ي تم التجروز  أشهر و  ةاثييالسكرن عىل العديد من المواقع األ
ي عهد الدولة االموية الت 

 
تلك المواقع هو قلعة برشطربير ف

ي  أمر للحيوانرت. مكب للنفريرت ومرع  إىلعليهر من قبل السكرن وتم تحويلهر 
ي تعرن 

ي محرفظة صالح الدين الت 
 
 اثر  ال  ف

اث العرلمي بسبب االهمرل و إذ  اهمرل كبت  فيهر من   ومن المرجح ان تخيج من الئحة الت 
ً
ا  كبت 

ً
هر استعمرللم تشهد تطو ا

ي من الجرنب األ 
ي تعد من أبرز  األمر  مت 

الذي يصعب صيرنتهر والحفرظ عليهر من التلف واالنداثر .أمر محرفظة كركوك والت 
ي يوجد فيهر العديد من المواقع أأل ةاثييالمدن العراقية األ

ي تقد  بحواىلي ) ةاثييالت 
هر موقع أشهر ومن  أاثري ( موقع419الت 

ي محرفظة 
 
ي ويوجد ف

ي عهد الملك نفرل برل الثرن 
 
ي تم أسنشأهر ف

ي دانيرل والقشلة والكنيسة الحمراء وقلعة كركوك الت  النت 
  (138تبلغ حواىلي )إذ  االنبر  بعض المنرطق السيرحية المهمة

ً
 أاثيي موقعر

ً
نبر  وقلعة تلك المواقع هرشمية األ  أشهر ومن  ر

ي ترجع 
ي وتل تويب وبعض المواقع السيرحية الت  العض الحجري وعض السالالت والدولة االكدية  إىلهيت وتل صخت 

ي محرفظة دي
 
ي  إىلوالبربلية.وف

( 900يبلغ عددهر حواىلي ) ةاثيييوجد فيهر العديد من المواقع األإذ  من االهمرل اثر  ال  تعرن 
،أشهر موقع من  ي سعد وخرن الرساي)حنرن محمد القيسي

 ،(12،ص20/2/2020هر تل اسمر وتل اجرب وخرن بت 
 .( 4الخييطة )(و 2جدول )ينظر 

ومؤسسرت حكومية ونوع وموقع  شخرض( نمرذج مختر ة للمواقع التر يخية المتجروز عليهر من قبل األ 2الجدول )
 التجروز

 روزاسم المتج
نوع 

 التجروز
 اسم المتجروز موقع التجروز

نوع 
 التجروز

 موقع التجروز

محسن عىلي 
 حسي   

ز اعة 
 موسمية

تل الشبرنرت  
 كيبالء

يفة هرشم  رسر
 يوسف

حيرزة 
 ةأاثيي قطع

عركوب حجيمة 
 كيبالء

محسن جت  
 مظلوم

تشييد 
حقل 
تيبية 
 عجول

عركوب 
 حجيمة كيبالء

عودة كرظم 
 حسي   

 بنرء غرفة
 بغرلتل ابو 
 كيبالء

جرسم حنيت 
 شريع

 السمروة حفر بت  
مجموعة 
 متجروزين

بنرء 
 محالت
 ودو 

تل الشبرنرت  
كيبالء قضرء 

 الحر

 ز اعة كييم سرجت بغداد ز اعة عمر  اثرمر هردي

 
 بغداد /الدو ه

 

 

نوع  اسم المتجروز
 التجروز

نوع  اسم المتجروز موقع التجروز
 التجروز

 موقع التجروز

شمران مزهر 
 نرهي 

 ذي قر  شق نهر
مجموعة 
 متجروزين

حفر 
وكري 
 النهر

تلول البيض 
قضرء ابو غييب 

 بغداد

مجموعة 
 متجروزين

مد 
صوندات 

 للميره
 بغداد الجديدة

مجموعة 
 مواطني   

بنرء دو  
 سكنية

العبيدي بغداد 
 الجديدة

دائرة التسجيل 
ي 
 
العقر ي ف

 الشعب

توزي    ع 
ي 
 أ اي 

 بغداد الشعب
وك  تل ابو ض 

بلدية دائرة 
 المحمودية

مد انبوب 
 مرء

تل شمطونير 
 بغداد المحمودية

ي 
 اثريتل كبيبة األبنرء دو   أحمد صرلح بغداد تلول ة التل إزال عقيل الرديت 
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برلكرمل 
السنشرء 
 ملعب

 بغداد العرميية سكنية حسي    بسمرية

 لقمرن الحكيم
توسيع 
وبنرء 
 المراقد

 بغداد الكييعرت
مجموعة 
 متجروزين

بنرء دو  
 سكنية

تل شيخرن كرسة 
 وعطش بغداد

 أحمدحرزم عبد 
ز اعة 
داخل 
 الموقع

 أحمدسطرم عىلي  ذي قر 
ز اعة 
داخل 
 الموقع

 تل كرسو
 ذي قر 

  افع خلف عواد
بنرء دو  

 سكنية
 ذي قر 

محمد مطر 
 موس

بنرء دو  
 سكنية

 تل اللحم
 ذي قر 

مجموعة 
 متجروزين

بنرء داخل 
 الموقع

جرمع البو سند 
 االنبر 

 أحمدمخيلف 
ز اعة 
داخل 
 الموقع

جرمع البو سند 
 االنبر 

حرب محمد 
 حمد

بنرء داخل 
محرمرت 
 الموقع

 االنبر 
عواد  أسرمة
 ضرحي 

بنرء داخل 
 الموقع

تل بوضة 
 االنبر  الفلوجة

عواد  أسرمة
 ضرحي 

بنرء دو  
 سكنية

 عبد حمود عواد واسط
بنرء دو  

 سكنية
 تلول البقرات

 واسط

صرلح حمدان 
 خلف

ز اعة 
داخل 
 الموقع

 بربل
محمد حمدان 

 خلف
بنرء داخل 

 الموقع
تل يعسوب 

 بربل الدين

 سرلم جواد كرظم
تسيج 
 ملعب

 عبرس الكروي تل جهرم كيبالء
كة  رسر

ي   حمو ان 
 ذي قر 

 ضر ي غرزي
بنرء دا  

 سكن
 كييم عىلي  إىلدي

ة التل إزال
برلكرمل 

 إىلدي

 تل أسمر
 إىلدي

 محمد عبرس
بنرء دا  

 سكن
محمد تل 
 إىلالحسي   دي

عىلي حسن 
 حمردة

 حفر بت  
تل ابو الجراذي 

 إىلدي

 

نوع  اسم المتجروز
 التجروز

نوع  اسم المتجروز موقع التجروز
 التجروز

 موقع التجروز

 فؤاد صبرح كرظم
شق 
 سرقية

ي 
تل قلعة المفت 

 إىلدي
هلول خلبوص 

 دخرن

نبش 
ي 
 
وحفر ف
الموقع 

 اثرياأل

سلسلة تلول 
 االفضيلية المثت  

كييم سرجت 
 جربر

نبش 
ي 
 
وحفر ف
الموقع 

 اثرياأل

تل ابو ضبرع 
 بغداد

 عمر  اثرمر هردي
بنرء دا  

 سكن
 تل الفقت  بغداد

 تل الخرن كركوكبنرء دا  عبدهللا حسون  بنرء دا  كركوكتل  حسرم الدين وىلي 
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 سكن خلف جالوتبه
 

ية صرلح  صت 
 امي   

تل 
طرحونة 
 كركوك

 عبرس عىلي مردان ز اعة الموقع
دا   بنرء
 سكن

 تل قوجة مجيد 
 كركوك

مدييية الموا د 
 المرئية

تل عىلي 
قوت 
وقلعة  
 كوجك

 بنرء سد
عييز نجم الدين 

 عييز

بنرء 
حوض 
 اسمرك

 

 تل سليم
 كركوك

 عودة كرظم
تشييد 
 غرفة

 تل ابو بغرل
محيسن عىلي 

 حسي   
ز اعة 

 محرمرت
 تل الشبرنرت

 

قصي عرمر 
 حسي   

تشييد 
 معمل

 تلول االخيض  
حسن ابراهيم 

 صرحب
هدم الدا  

 برلكرمل
 إىلدي دا  ترااثية

 

خليل  أحمد 
 محمد

ز اعة 
محرمرت 

 التل
 إىلتل الديم دي

مجموعة 
 متجروزين

بنرء 
مجموعة 
 محالت

 

حصوة الحرج 
 إىلدي مطلق

جرسم حنيت 
 شريع

حفر 
 خندق

 اثريتل بروه األ
عىلي عبد الحسي   

 سند

تجروز 
 ز اعي 

 
 إىلدي تل الحمرة

وزا ة  -2 فحرت متفرقة. ص، 2018، العراق آاثر   رتبرلوحدة القرنونية لمفتشي هالخرص ر ير التق، اثر  ال  وزا ة السيرحة و  -1 برالعتمرد عىل: المصد 
اث والسيرحة مفتشية عرمةالهيئة ال، السيرحة  .12ص، 2017، كركوك  آاثر   للت 

ان محرفظة بغداد سجلت اعىل إال  يشمل جميع محرفظرت العراق اثر  ال  يتضح من الجدول اعاله بأن التجروز عىل 
ي العراق اثر  ال  معدل للتجروز عىل

 
 إىل أدىللعديد من السكرن ممر  اثريبسبب الييردة السكرنية العرلية وانعدام الوعي األ، ف

ي محرفظة االنبر  بسبب  اثر  ال  المحرفظرت من حيث التجروز عىل أقل، أمرالمتجروز عليهر  ةاثييالمواقع األ ضخرمة
 
فكرن ف

 .اثر ال  قلة التجروز عىل إىل أدىفيهر وبرلترىلي  ةاثييقلة المواقع األ
 

أالعراقيةأاثب أالأأاالنعكببسبتأالجغرافيةأالسيببسيةألفقدان:أالمحو أالثبلث
الذي تعرضت له  ية والمدنية من النهب والسلبمنوانهير  المؤسسرت األ  يكي األمي العراقية بعد االحتالل  اثر  ال  عرنت

ض   لحق  أكت  وكرن ، كبت  منه ال يقد  بثمن المترحف والمواقع المهمة وقد تض   متحف بغداد كمر تم سلب جزء
ي محرفظرت عدة نتيجة الضاع من اللصوص ونتيجة عدم وجود  أخرى بمنرطق متعددة من البالد كمر تض  ت مترحف

 
ف

 صيرنه و 
ً
دائمة بطييقة مالئمة وذلك  معر ضولم تعد حرلير قرد ة عىل استضرفة  يةسرستأاثرت البنية التحتية األ  أيضر

ت السلطرت إزالنتيجة عدم وجود انظمة  ئيسية مثل الطرقة والتكييف واالضرءة المالئمة والحمرية من الحييق وقد 
ي بغداد بشكل  ئيسي حيث هنرك  أكت   لمواقع يمي قلمن قرعرت المعرض األ ةاثييالعراقية مجموعرت القطع األ

 
امرنر ف

مجموعه )عدم توفر الظروف المالئمة اليواءالقطع برلشكل المالئم ة بسسبصليمواقعهر األ  إىلهر إ جرعتخوف بشرن 
 (.127،ص2010العراق، أوضرعمؤلفي   

 والمؤسسرت فراد ية المتجروز عليهر من قبل األاثر  ال  ( المواقع4الخييطة ) 
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 .(4جدول ) البرالعتمرد عىل : المصد 

 
ي ذ افرز تنظيم داعش اإلإ  : عىل المستوى االقتصردي واالجتمرعي والسيرسي ومن تلك االنعكرسرت انعكرسرت  هرن 
 أ

ً
ي ورسد التر ي    خ إذ  جغرافية سيرسية برلغة أهمية اثر لل : االنعكرسرت السيرسية-وال

ي المري 
 
يتم الحفرظ عىل التعلم ف

 عن قيم الحكم  هأحدااثب
ً
ي االزمنة القديمة فضال

 
ي تعد الحرلة السيرسية ف

)ايييس وقوته واستقرا ه و سوخهالعظيمة والت 
 عميق اثر  ال  (،تشمل عملية فقدان16ص، 2010مخي الدين عبد فهد، 

ً
 سيرسير

ً
ب جذو  إذ  بعدا ب هذا البعد تض  بض 

 عىل قوة الدولة الفرقدة لهذا البعد، وقد  اثر  لل فرلبعد السيرسي ، الدولة من تر ي    خ وهوية وشخصية وقوة
ً
ينعكس سلبر

هر من ابرز االنعكرسرت هميةالعراقية من انعكرسرت جغرافية سيرسية برلغة األ اثر  ال  عرنت ي تدمت 
 
ا ف  : ولعبت دو ا كبت 

ي أن معردلة قوتهر اختلت أي  آاثر   مقومرت القوة النرعمة وأن فقدان أحد  اثر  ال  تعد  – 1
عنرض  أحد  وفقدتدولة يعت 

ي تمتلك حضر ات وقيرم  اثر  ال  يمكن أن تكون .قوتهر الحديثة
 لدمر  الدول الت 

ً
ي تسع بعض الدول للحصول عليهر سببر

الت 
ي العراق هو جزء من منظومة 

 
ي  اثر  ال  يمكن أن تجذب .الحرب عىل العراق أهدافحروب كمر حصل ف  الجواسيس ومهرن 

،الذين كرنوا يدمرون اثر  ال  الدولة فرلطمع والجشع الذي يسيطر عىل كثت  من متصديممر قد يشكل خرق لسيردة  اثر  ال 
 ةأاثيي الطينية كمر حصل من رسقة لمواقع لواحغرلية الثمن السيمر األ ةاثييالقطع األ إىلللوصول  ةاثييالمعرلم التر يخية واأل
ي ذي قر  بعد عرم )

 
 أجلجعلت العراق سرحة للعصربرت المنظمة والجييمة العرلمية من  اثر  ال  م(. عملية رسقة 2003ف

 .العراق أ ضالعراقية أستبرحت  اثر  ال  الحصول عىل
ي لدى بعض الطوائف  اثر  ال  ن عملية فقدانإ -2

الذي يؤاثر عىل سيرسة  األمر ، التنظيمرتأو  كشفت عن التعصب الديت 
ي التعريش السلمي ويخرق قواعد األمرن

 
 وبفقدهر يفقد العراق، ية للدولةعالمعنرض القوة اإل  أحد  اثر  ال  تعد  .الدولة ف

ي ذهن  أحد  لديه وهي  عالممقومرت قوة اإل  أحد 
 
ي صو ة لرسمهر ف

ي من خاللهر يمكن أن تبت 
عنرض معردلة القوة الت 

ي والدول األ 
 
 (.113و ص 2017،أحمد خرلد  أحمد )اثر ال  بالمهتمة أو  السيمر دول غت  الجوا  ، خرىالمواطن العراف

اتيجية الواليرت المتحدة وارسائيل عن  اثر  ال  لعل من ابرز االنعكرسرت الجغرافية السيرسية لتدمت  -3 العراقية هو ست 
ي طييق ادواتهمر تنظيم داعش والقرعدة اإل وتدمت  ترااثهر بتنظيم شعر ه  سالميةاإل  مة الذي تم بواسطته تدمت  األ  هرن 

ة ومعرلمة التر يخية وتقسيمة عىل أسس ااثنية وطرئفية وعرقية آاثر   ولونة اسالمي هدفه تدمت  االسالم والقضرء عىل
ة ليست يكياألمي ن الواليرت المتحدة أالذي قرل  بواسطة نظيية )برنرد لويس( الذي ابتكر الجيل الرابع من الحروب

ي فيتنرم والعراق وافغرسنسترن لكن  يكرناألمي ش عربره للقر ات ويعود الجنود ا سرل جيو  إىلبحرجة 
 
الينر جثث كمر حصل ف

ية مهمتهر تيييف الحقرئق عن النرس إعالموسرئل  إىلالبد من ايجرد عمالء داخل الوطن يقومون بمهمة الجنود وتحترج 
، إذ ة ارسائيلية ولكن بمسميرت مختلفةأمييكية فرلقرعدة وداعش هم صنيع، هذه الحروب أجليتم أنفرقهر من  أموالو 

ي مدينة الموصل عندمر قرموا بتدمت  الجوامع والمسرجد والمدن التر يخية 
 
اقدموا عىل تدمت  تر ي    خ العراق والسيمر ف
ي ومصو  بتخطيط ارسائيىلي من 

ي  إ جرعتقديم المت  ات والذ ائع ألرسائيل بعدم  أجلبشكل علت 
 
اال شيف اليهودي العراف

اث)عبد االمت  محسن جبر  االسدي،
 (.5ص، 2016بحجة ان العراقيي   غت  قرد ين عىل حفظ الت 
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  اثر  ال  ت رسقةأظهر -4
ً
 جغرافير

ً
 سيرسير

ً
 للدول المتقدمة أصبحان تر ي    خ الدولة إذ  بعدا

ً
 وحيبير

ً
 سيرسير

ً
 ان رسقة، إذ هدفر

هر ومحرولة اثر  ال  ي هو مصد  ، يةسنسرناإل  الحضر ةاجه من دول صنرع تر ي    خ أخر  وتدمت 
لذا فرالمتداد الحضر ي والتر يخ 

 ا كرن قوة الدولة.  أحد  يعد تقويض وتخييبهمن مصرد  قوة الدولة 
جزء من قوة السمعة فتخطيطهر  اثر  ال  و  والحضر ةقوة السمعة من المعروف ان لقوة الدولة انواع منهر قوه السمعة -5

فتر ي    خ العراق الحضر ي كرن قوة ، ا كرن معردلة القوه ممر يؤاثر عىل توازن واسنشرء قوة العرلم أحد  فقدان يعتمد عىل
ه فقد  اثر  ال  ت عملية رسقة وفقدانأظهر . وتر يخه البنرئهرحقيقية وسمعة المتالكه  ت أصبحان الحرب لهر اوجه كثت 

ي هذه العملية وجوه الحرب الجديد وهي حرب الحضر ات فرلعرا
 
هر لكنهر شملت أليرتق  غم تعرضه لحرب حديثة ف

ه ومرضية.   حرض 
ي الحرب عىل العراق -6

 
ي ظهرت لدينر ف

ي استعمر  واحتالل الدول تعرف )بعقده المستعمر( الت 
 
هنرلك مصطلح مو وث ف

هر حت  اتتهم الفرصة الذهبية عرم  لتحقيق  2003فرلمستعمر لديهم عقدة ضد حضر ة العراق استمروا برلعمل عىل تدمت 
ي طرلمر شعرتهم بعقدة النقص. فقدان العراق سنوات وعقود طويلة وضع يدهم عىل حضر أجلمر سعوا من 

 ة العراق الت 
هي سجل مردي لقوة وعالقرتهر  اثر  ال  .لمصد  من مصرد  هويتة واثقرفته فرلهوية االن تعد من مصرد  قوة الدول

ق سيمحون العرا آاثر   الشعوب، ظنوا برسقة النتصر اتهو تدمت   اثر  ال  السيرسية وانتصر اتهر وحروب  هر وانجرزاتهر فتدمت  
ي قيرم حضر ات العرلم. 

 
 سجل لحضر ة كرن لهر الدو  ف

 فلطرلمر بعدا سيرسير قوير وهو سحب سجل اليهود من تحت وطأة العراقيي    أظهر ن رسقة وتدمت  حضر ة العراق إ-7
دليل إال  هو مر العراق وتدمت  بعضهر  آاثر   شعر اليهود برلحقد ضد العراق تحديدا والعرب واالسالم بشكل عرم وان رسقة

هم منهر آاثر   عىل ذلك الحقد وشعو هم برنهم كرنوا تحت هذه الحضر ة وشعو هم برلتبعية تجرههر فسعوا لسحب
 العراق.  إىلارسائيل لمحو دليل تبعيتهم  إىلودفعهر 

ي خضم حرب سيرسية ودبلومرسية مع تلك أالعراق عن طييق المستعمر والعصربرت  آاثر   ن رسقةأ-8
 
دخل العراق ف

ي حرزت واقتنت تلك القطع األا
ي مفروضرت سيرسية ودبلومرسية وقرنونية مع كثت  من  ةاثييلدول الت 

 
فنجد العراق دخل ف

ي هيبت  المرفوعةتلك الدول والجدول يبي   القضرير 
داد تلك الدول إىل من العراق عىل الدول الت  القطع والجدول  الست 

دة ت بعالقته مع تلك أخر  ق جوالت سيرسية وقرنونية متعبة قد تكونوهذا اكيد كلف العرا، يبي   عدد القطع المست 
 (.145ص، 2005، الدول وهذا يعد بعدا جيوبولتيكير قد ينعكس سلبير عىل عالقته مع تلك الدول)كمرل حداد 

 
ً
  اثر  ال  تعد : االنعكرسرت االقتصردية-اثرنير

ً
معروضه  ةأاثيي قطعأو  يةآاثر   مهمر لكل دولة سواء كرنت مواقع اقتصردير  مصد ا

ي المترحف
 
ي تملك ، ف

 أ اثفرلدولة الت 
ً
 من هذا النوع يمكن أن تعد دولة ذات بعدا

ً
ي  اثر  ال  ف اقتصردير ر

مصد  معنوي وتر يخ 
ي دعم االقتصرد أسرسي تعد عنض همية إذ انعكرسرت جغرافية سيرسية فرئقة األ اثر  لل ان ، إذ فهي مصد  قوه اقتصردي

 
 ف

ي ايجرد فرص العمل  األوليعد القطرع السيرحي القطرع إذ  ودعم المجتمع تقليل البطرلة عن طييق توفت  فرص العمل
 
ف

ي توفت  العديد من فرص العمل مثل حراس ومرشدين سيرحيي   وموظفي   يهتمون  اثر  ال  للسكرن وال سيمر 
 
ي تسرهم ف

الت 
ي العراق )  ةيياثحيث بلغ النرتج االجمرىلي لمردودات السيرحة الدينية واأل ةاثييبرلمواقع األ

 
ملير  دوال  سنوير ( بحسب  5ف

 : برز االنعكرسرت االقتصردية هي أ(،ومن 2017احصرئيرت وز اة التخطيط )المجموعة االحصرئية السنوية لسنة 
ملير   إىلاحتلت المرتبة الثرنية بعد التجر ة برلمخد ات بحجم تداول وصل إذ  بشكل منقطع النظت   اثر  ال  نمو تجر ة-1

ات منظمة ي حسب مؤرسر
ي بداية التسعينرت من القرن المري 

 
ي المخد ات تمثل ، إذ اليوسنسكو  دوال  ف

 
اشر ت ان التجر ة ف

 عىل األ 
ً
ا  كبت 

ً
 (.112و ص 2017، أحمد خرلد  أحمد )اثر ال  الدوىلي ومن اثم تليهر تجر ة منخطرا

 عىل الوضع االقتصردي للدولة ألن اثر  ال  ن تدمت  إ-2
ً
ية سرستعد من عنرض الجذب السيرحي األ  اثر  ال  ينعكس سلبير

 عن الصنرعرت المرتبطة بهر 
ً
ي  ةاثييكذلك ان للسيرحة والسيمر السيرحة األ،  فضال

ي المنرطق الت 
 
ااثية ف فيهر  ال يوجد والت 

ي ودعم توطي   التنمية وايجرد فرص عمل وظيفية للسكرن ممر 
ي واقتصردي قرد ة عىل تحقيق االستقرا  السكرن 

دو  وظيق 
ي 
 عىل قوة العراق وزيردة المستوى المعرسر

ً
 .لسكرنهينعكس ايجربير

اتيجيةمكرنة  اثر  ال  تحتل-3 ي تشكل است 
  اثر  ال  مهمة عند الدول والسيمر الت 

ً
 مهمر

ً
ي نعنضا

 
ر المحىلي االجمرىلي إتجهف

 عىل االقتصرد المضيإذ  مض،والسيمر 
ً
 االالف الرحالت السيرحية واالستكشرفية ممر أنعكس ايجربير

ً
، إذ تستقبل سنوير
ي 
 
% ( من اجمرىلي فرص العمل 9.5%( ووفرت فرص عمل بنسبة )11.9سنسبة ) 2018بلغ النرتج المحىلي االجمرىلي ف

ملير  دوال ( )عبد العييز بن  9.8) مر يقر ب%( وب  هذا ا تفعت وا دات الدخل القومي المضي 28.8وبمعدل نمو بلغ )
ي، مقرل منشو  عىل شبكة المعلومرت الدولية  نتعبدهللا الخضت  ي العراق  ، أمر(2-1ص، 6،2/2012بتر ي    خ ، االنت 

 
ف

اتيجيةان تعد  ، فالبد للحكومة العراقيةةاثييكرنت مردودات قطرع السيرحة متدنية خرصة السيرحة األ تقوم من  است 
اتيجيةوحمريتهر وان تضع  اثر  ال  خاللهر بصيرنة  عىل  الستقبرل است 

ً
ي  االقتصرد السيرح العرلميي   ممر ينعكس ايجربير

 
العراف

ي الغمرز 
 
ي للسكرن )محمد صدف

طه عبدالجواد( من خالل تهيئة المترحف ، وزيردة قوة العراق وتحسي   المستوى المعرسر
 الستقبرل السيرح والمزا ات الدينية المقدسة. 
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 والسيمر بعد عرم  اثر  ال  تشت  االحصرئيرت ازديرد قضرير االعتداء عىل-4
ً
ة جدا  إىلوصل إذ  2003العراقية بصو ة كبت 

ي مض فبلغ عدد المواقع األأمر عليهر،جرى االعتداء  أاثري ( موقع 2000من ) أكت  
 
ي تم االعتداء عليهر للمدة من)  ةاثييف

الت 
1993-2002 ( وع وتهييب وتجر ة ورسقة مر بي   ( توزعت  13588( حواىلي  .تنقيب غت  مرسر

تمت بواسطة التنسيق بي   عصربرت إذ  العراقية لهر انعكرسرت جيوبولتيكية سلبية اثر  ال  أن جرائم االعتداء عىل-5
وحمريتهر  اثر  ال  عن المسؤولي   عن طييق استغالل فسرد بعض الموظفي   الحكوميي    أعمرلومنظمرت اجنبية و جرل 

ي تقوم برلسطو عىل بعض مر 
قبل أتمرم عملية  آاثر   من تكتشفهومنهر مر تقوم به بعثرت التنقيب والحفر االجنبية الت 

ي ااثبرتهر خرصة إىلتسجيلهر وتواثيقهر ممر يؤدي 
 
، 2017نوفل، أحمد خرلد  أحمد تم تهييبهر خر ج العراق )إذا  صعوبة ف

 (.55ص
ي عرشهر العراق بسبب الحصر  االقتصردي واالحتالل  وضرعسرهمت األ-6

من التأاثت   يكي األمي االقتصردية المتدهو ة الت 
ي عىل ي صعوبة توفت  الحمرية الكرفية لهر بسبب حرلة  اثر  ال  السلت 

 
ي تعرضت لهر ف

جراء عمليرت النهب المتوالية الت 
ي عرشهر العراق

ي فرضت عىل العراق للمدة من ، االضطراب السيرسي واالقتصردي الت 
-1991ألن العقوبرت االقتصردية الت 

ي عىل عدم قد ة العراق عىل ترميم وصيرنة التأاثت   إىلقد أدت  2003  المهددة برالنداثر  واالنهير  ومن أبرز تلك اثر  ال  السلت 
ي تم  اثر  ال 

قرط الت  ي قلعة الرسر
 
ي االلف الثرلث قبل الميالد. األوىلمن االشو يون العرصمة  اختير هر مدينة أشو  ف

 
  لدولتهم ف

ي صعوبة ترميم العديد من ا وضرعسرهمت تلك األإذ 
 
الذي يقع عىل نهر  اثريوالسيمر جرس دالل األ ةاثييلمواقع األف

ي محرفظة دهوك
 
ي منطقة زاخو ف

 
ميم بسبب حرجة ذلك الموقع األ، الخربو  ف أمكرنيرت  إىل اثريو تأخرت عمليرت الت 

ات خرصة بسبب   وخت 
ً
 ، مت   15فيبلغ  ا تفرعهأمر مت   114الجرس الذي يبلغ طولة حواىلي  ضخرمةعرلية جدا

ً
عن  فضال

ي عرشهر العراق تركتأذلك 
 عىل معظم المواقع األأاثر  ن الظروف االقتصردية الت 

ً
 سلبير

ً
وعدم صيرنتهر بسبب  ةاثييا

ي الموصل والبضة  سالميةاإل  اثر  ال  االقتصردية المتدهو ة ومن أبرزهر ملوية سرمراء وجرمع الخلفرء والعديد من وضرعاأل
 
ف

 وبغداد. 
ي عرشهر العراق والسيمر بعد عرم  وضرعسرهمت األ-7

ي تنشيط عمليرت تهييب 2003االقتصردية المتدهو ة الت 
 
 اثر ال  ف

العراقية)ميثم محمد  ضر  اثر  لل ية والحضر ية سنسرنالقيمة اإل  إىلاالسعر  من دون النظر  بأ خصالعرلمية  سواقاأل  إىل
ي تزايد سنشرط تجر ة بيع القطع األ ةاثيي(. سرهم احتالل داعش لبعض المواقع األ65ص، 2007المظفر،

 
بشكل كبت   ةاثييف

ي تمويل العمليرت اإل
 
 يد  اال برح ويسهم ف

ً
 ومنجمر

ً
 وبرتت تشكل مصد ا

ً
اء االسلحة. سرهمت سيطرة  هربجدا ية ورسر

ي تنظيم داعش اإل  ممر أضطر بعض األ  هرن 
ً
ة جدا ي بصو ة كبت 

 شخرض عىل بعض المنرطق عىل تدهو  المستوى المعرسر
تجر ة  اثر  ال  ان تصبح تجر ة إىلسد  مق العيش وهذا يؤدي  أجلمن  ةاثييبيع القطع األ إىلب سوء المعيشة والجوع بسب

وعة الن المجتمع جرئع وبرلترىلي هو مضطر 
ي برعهر  أهمية ال يد كذلك فهو  إىلمرسر

تلك القطع الحضر ية والتر يخية الت 
،عرئلتهوحرجة  حرجتهبسبب جوعة ولكي يسد  ي

يجعل الدولة  اثر  ال  (. ان فقدان14ص، 2015)بيرتييس اند يه سرلفيت 
 
ً
 أو  تفقد مصد ا

ً
 بسبب مر يفقده من عوائد سيرحية اقتصردير مو دا

ً
 ية. اثر  ال  نوع من السيرحةأو  جزء اثر  ال  ف، مهمر

ي  اقتصرديةافقد العراق خطط  اثر  ال  فقدان-8
ة مهم فمن المعروف ان الدولة الت  تمتلك  آاثر   تختلف فهنرك وعلمية خطت 

ي الجرنب العلمي فرلدولة المتقدمة تسع للحصول عىل حقوق التنقيب والمواقع األ
 
 السيمر ف

ً
ة اثييو قة تعرونية قوية جدا

ي كثت  من األ  األمر ترقيمهر ويصل أو 
 
ة من أو  ا سرل بعثرت حيرنف د اسة بعض الرقم  أجلطلب د اسرت بمبرلغ كبت 

ان تحصل عىل مكرسب  خاللهفك  موز حجر ممر يتيح هذا للدولة بعدا جيوبولتيكير مهمر تستطيع من أو  الطينية
ي  الحضر ةفعىل الرغم مر توصلت اليه ، اقتصردية وعلمية وحت  سيرسية انهم يشعرون إال  الغيبية من تطو  تكنولوح 

اصل بي   ابنرء الحرض  مع حضر اتهم وجعلهم قطع التو  إىللذلك سعوا ، الحضر ات الغنية والزاخرة أمرم بعقدة النقص
هي اصرلة هذه الشعوب  اثر  ال  فرلحضر ات و ، ذاكرة تعزز وتكرس القيم لديهم ال تحمللهر  ال تر ي    خشعوب منفصلة 

يشكل هذا عقده جيوبولتيكية لدى الدول االستعمر ية تجره الدول صرحبة  االستعمر ية. وقد وهذا مر تفقده هذه القوى 
ي حت  يسهل  وجعلهر فهي تحرول محو تر يخهر الحضر ة 

شعوب ضعيفة فرقدة للفخر والعزة واستمداد القوة من المري 
االستعمر  بمفرهيم التبعية السيرسية وممر يوسع أو  سواء االستعمر  التقليدي، المستعمر  بأفكر  اخضرعهر وقبولهر 

 هلهر. أهر دون مقرومة من منرطق نفوذ إىلالمجرل الحيوي للدول االستعمر ية لتضم العراق 
للدولة عندمر تتعرض لمشكالت اقتصردية فرلعراق مثال يمكن ان  أخرى موا د اقتصردية مهمة اثر  ال  ممكن ان تعد -9

عندمر تتعرض أو   مثل انخفرض اسعر  النفطاألوىلتعويضر اقتصردير عندمر تتوقف موا دة االقتصردية  اثر  ال  تخلف له
والحضر ات القديمة يمكن ان تجعل عالقرت العراق مع  اثر  ال  من د اسة .أخر مصد  اقتصرديأي  أو  للهبوط عملته

ي وعن طييق هذه األ 
 
كة يمكن ان يفتح أفرق تعرون اقتصردي وسيرسي  عمرلالدول ذات الرغبة ف تتعلق ببنرء  أخرى المشت 

هر لبنرء العراق ولكن فقدان هذه واالستفردة وابط اقتصردية وتجر ية  ات االقتصردية لدى هذه الدولة وتسخت   من الخت 
مو د مردي  ة اثييوالمواقع األ اثر  لل فقد العراق هذا الجرنب االقتصردي. يستطيع العراق ان يملك عن طييق امتالكه  اثر  ال 

ي عرض قطعه
 
ي  ةأاثيي كبت  ف

 
وهدف حضر ي بتعييف العرلم  ومترحف عرلمية وبذلك يحقق هدف اقتصردي معر ضف
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 اثر  ال  النر دة وبفقدان هذه ةاثييعرض بعض القطع األ أجلتدفع ماليي   الدوال ات من  معر ضبحضر تنر فهنرك مترحف و 
ي وضعت يدهر عىل هذه القطع األ إىلت هذه العوائد المرلية أصبحورسقتهر 

)عالء الضروي محمد ةاثييالجهرت الت 
 (.102ص، 2001سبيطة،

 من خالل مر كرن يقوم به من اثر  ال  وتخييب المواقع اثر  ال  العراق مع فقدانفقد -10
ً
 مهمر

ً
 اقتصردير

ً
 معر ضية مصد ا
ي كل دول العرلم

 
ن الكثت  من أممر يدخل العملة الصعبة للعراق ونالحظ ، ومهرجرنرت فنية يقدم له االالف من السيرح ف
ي لبنرن 

 
 الدول تعمل بذلك مثل مهرجرن بعلبك ف

ً
ي تشكل مصد ا

ي توسنس والعديد من المهرجرنرت الت 
 
ومهرجرن وقرطرج ف
. ان العراق بتخييب ورسقة وفقدان  من مصرد  الدخل القومي

ً
داد هذه أعرد إىله سيضطر آاثر   مهمر ة هذه المواقع واست 

ي سبيل عودة هذه إىلذلك يضطر  أجلومن ة، اثييالقطع األ
 
ي كرنت من وتعمت  الموا اثر  ال  ضف مبرلغ عرلية ف

قع والت 
ي دو  إىلوليس االنفرق عليهر ممر يؤدي  اثر  ال  من هذه موالالمفروض ان يحصل عىل األ 

 
 يهأ ضتع أمةان يدخل العراق ف

داد هذه القطع  ي سبيل است 
 
 ةاثييذلك. فقد العراق بفقدان مواقعة األ أجلالطرئلة من  موالضف األ  إىلوقرنونية ويلجأ ف

ي المواقع األ
 
ي صنرعة السينمر فمن المعروف ان صنرعة السينمر وتصوير االفالم ف

 
 من مصرد  الدخل ف

ً
يد   ةاثييمصد ا
 
ً
ه عىل الدولة وقطرع السينمر قطرع مهم لدعم االقتصرد والسيمر االقتصرديرت المتطو ة مثل الواليرت المتحدة أمواال  كثت 
 ة. يكياألمي 
ا(  استمرا   -11 ي  شخرضلل التعقيدات الخرصة بمنح سمة الدخول)الفت  

 
ي االستثمر  السيرحي ف

 
كرت الراغبة ف والرسر

، ي
ي عدم استقرا  الوضع السيرسي واأل  .(3ص، 2006العراق)اميمة السرمران 

ي بعض المنرطق األمت 
 
ممر  ةاثيي والسيمر ف

 عىل تراجع مسرهمة السيرحة األ
ً
ي قطرع  إىلبرلنسبة  ةاثييأنعكس سلبير

 
ي ف . محدودية االستثمر  األجنت  القطرع السيرحي

 عىل تراجع السيرحة أأل ةاثييوعدم وجود قرنون أستثمر  خرص بقطرع السيرحة األ ةاثييالسيرحة أأل
ً
 ةاثييممر أنعكس سلبر

ي  إىلبرلنسبة 
 
ي  إىلالنرتج المحىلي االجمرىلي العراف

ي منرطق تجروز بعض السكرن عىل أمالك وهيأة السي .مستوى متدن 
 
رحة ف

ي النشرط السيرحي عىل مواكبة ةاثييعدة ممر ترتب عليه ضيرع العديد من المنرطق األ
 
ية العرملة ف . ضعف القد ات البرسر

ي القطرع السيرحي 
 
وي    ج والتسويق السيرحي اإل .التطو ات التكنولوجية المتسر عة ف ي ضعف الت 

ون  ي مجرل السيرحة  لكت 
 
ف

وي    ج السيرحي بشكل كبت  إذ  سيرسيةية جغراف انعكرسرتن لهذا الموضوع أ ي الوقت الحرض  تعتمد عىل الت 
 
ان السيرحة ف

، )سلمرن الجميىلي
ي جذب السيرح العرلميي  

 
 ف
ً
 (.1ص، 2018جدا
يتم عن طييقهر تعييف السكرن بتر يخهم وحضر تهم إذ  انعكرسرت اجتمرعية مهمة اثر  لل : االنعكرسرت االجتمرعية -اثرلثر

ي غرس القيم الوطنية بينهم كمر تعمل  األمر وقيمهم وعرداتهم وتقرليدهم 
 
الذي ينعكس ايجربر عىل حضر تهم وتسرهم ف

نت بتر ي    خ  مروان، مقرلعىل تقييب السكرن من تر ي    خ وطنهم)محمد  منشو  عىل موقع الحوا  المتمدن عىل شبكة االنت 
ي عرشهر العراق إذ  (، وتالحظ الد اسة ان لهذا الموضوع انعكرسرت جغرافية سيرسية28/6/2017

ة الت  ان الحروب االخت 
ي تعد حروب اثقرفية الغرض منهر تدمت  التر ي    خ والحضر ة العراقية وبدأت تلك الحروب بحرق او  السوميية وتدنيس 

والت 
فة مثل استهداف مرقد  ي سرمراءمرماأل المقدسرت والمراقد المرسر

 
أو  ولن تنتهي بحرق بيت المقدس يي   العسكيين ف

فة )مزهر محسن  ، بتر ي    خالكعبة المرسر ي  : (،ومن ابرز االنعكرسرت االجتمرعية1ص، 2018/ 28/2 الخفرح 
ي -1

 
ي مر بهر العراق ف

ة والسيمر االحتالل  الونةسرهمت الظروف الت  ي وتنظيم داعش اإل يكي األمي االخت   من التأاثت   هرن 
 عىل 

ً
ي مر بهر العراق ادت  أهميةتشكل إذ  اثر  لل االجتمرعية  هميةاألالسلبر

 إىلجغرافية سيرسية برلغة لكن الظروف الت 
هر تراجع  إىل أدىالخر ج ممر  إىلورسقتهر وتهييبهر  اثر  ال  بسبب تدمت  معظم هميةتراجع تلك األ االجتمرعي برلقيرس  تأاثت 

ي ومحو الذاكرة الوطنية ممر فرقم من الخسرئر  السربق، ممر  إىل
 
 عىل تدمت  المجتمع العراف

ً
مستويرت غت   إىلانعكس سلبير

ي الذي 
 
ي استهدفت المحفوظرت والمعرلم  عرشهمسبوقة من الخراب الثقرف

ي عن طييق الهجمرت الت 
 
المجتمع العراف

ي 
 
ي تمثل الهوية التر يخية للمجتمع العراف

 مةير برلذكر ان الموااثيق الدولية تنص عىل أن سل ومن الجد، الوطنية الت 
هر ااثنرء الحروب والضاعرت كونهر مؤسسرت اثقرفية تقع عىل عرتق الدولة المحتلة أمنوالدينية والثقرفية و  ةاثييالمواقع األ

 (. 227ص، 2019ية)عمرد علو،إسنسرنوالحكومرت هي ملزمة بتوفت  الحمرية الكرفية لهر كونهر اثروة وطنية وعرلمية و 
اللجوء اليهر لمعرفة مرجعية الشخص التر يخية والثقرفية ومن ضمنهر  خاللهالذي نعتمد عليهر من  سرساأل  اثر  ال  تعد -2
هر والسيمر مض آاثر   من خالل خرىالحضر ي الذي يعد عنوان الدولة والسيمر ان بعض الدول معروفة للدول األ   ثاأل

ي تسم بالد الفراعنة سنسبة 
ي عهدهر وبرتت مض معروف  إىلالت 

 
ي تم بنرء االهرامرت ف

األرس الحركمة لهر قبل الميالد والت 
ي إذ  مكرنة جغرافية سيرسية برلغة اثر  ال  تر يخهر وحضر اتهر. تحتل إىلبهذا االسم سنسبة 

 
مصد   اثر  ال  ان االلتجرء والتعلق ف

كرنت هنرك عالقة  وحية وا تبرط إذا   ة والسيمر من مصرد  الفخر ومكون هرم من مكونرت الهوية االجتمرعية العراقي
ي بوعي 

ي حرلة من الحزن الموصل أصرب معظم ال آاثر   الوعي والحظنر ذلك عندمر تم تدمت  اغلبأو  عرطق 
 
مجتمع العراف

.  اثر  ال  سف والقلق لضيرع تلكواأل  ي
 
ي تعد عمود التر ي    خ العراف

 النفيسة الت 
لتعييز هويتنر ألنهر تمثل مصد  فخر عظيم يفتخر به معظم  اثر  ال إىل نلجأ إذ  جغرافية مهمة أهمية اثر ال  تشكل-3

اع العجالت ونظم الري وأول تقويم ز اعي وأول صيدلية ومكتبة  ائع والكتربة واخت  العراقيي   لكون ان أول القواني   والرسر
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ي حضر ة وادي 
 
ي التر ي    خ كرنت ف

 
از العراقيي   بتر   ىالرافدين. وير ف  

ان ابرز الشعراء العراقيي    إىل أدىيخهم البرحث ان اعت 
ي الخر ج اختر  اسمه ان يكون النفري سنسبة 

 
 عن اسم جده وتر ي    خ  ةاثييمدينة نفر األ إىلف

ً
 .العييقة قبليتهمتخلير

ة من خالل الحرجة  أهمية اثر لل -4 ي تعد  إىلاجتمرعية كبت 
استمرا  الوظيفة االجتمرعية و بطهر مع تر ي    خ المدينة الت 

 
ً
هر عىل األ  حداثأل تجسيدا ات تر يخية وشخصيرت كرن لهر تأاثت 

وترجمة لظواهر معيشية خرصة تعطي  حداثوفت 
،،  (. 43وص 1985االستمرا ية للنبع الحضر ي)بيو مي

عن مرضيهم ممر يؤاثر عىل العرمل  طفرلانفصرل جيل من العراقيي   السيمر الشبرب واأل  إىل اثر ال  تخييب ورسقة أدى-5
اعطرء صو ه سلبية عن الدولة العراقية وعن  إىلذلك  أدى، النفسي للشعب وهو من المصرد  المعنوية لقوه الدولة

ي حمرية مرضيهر و 
 
 لم ممر انعكس عىل اثقة مواطنيهر هر وهذا انعكس عىل قد تهر وعىل سمعتهر بي   دول العرآاثر  ضعفهر ف

انتشر  ضعرف النفوس ومنكري الحضر ة  إىل أدى ةاثييوالمواقع األ اثر  ال  أن ضعف وحمرية .الدولةزعزت اثقتهم بقوه إذ 
ف من  إىل أدىالذين برعوا تر ي    خ الوطن ممر  اثر  ال  من تجر   ضعف الحرلة الوطنية وضعف مفرهيم االمرنة والرسر

لذا ، فقدان الهوية الوطنية والحضر ية لشعب تلك الدولة إىلالحضر ي ألي دولة يؤدي  األ تيتعرملون معهم. أن ضيرع 
 الحضر ي وجهله بتر ي    خ العراق العظيم.   ثمن األ انفصرمظهو  جيل من الشبرب لديه حرله  إىلفرنه يؤدي 

وضيرعهر لعدم وجود االهتمرم بهر فكل شعب لديه سمعة  اثر  ال  دان السمعة الحضر ية للشعب والمجتمع بفقدانفق-6
 عىل هذه الجييمة ممر إعالمعدم تسليط الضوء  إىل اثر ال  فقدان ورسقة أدىحضر ية مستمده من تر يخه. 

ً
 إىل أدىير

 الالحقة. ان سلب جيرلتجرهل المو وث الحضر ي من األ  إىلجهل مجتمعي بهذه الجييمة وبرلترىلي سيؤدي بمرو  االيرم 
ي لدى تلك الدول بأن العراق  آاثر  

 
ي الواقع العراف

 
ي دول العرلم المختلفة اعط صو  عجز غت  مرحبة ف

 
العراق وتشتتهر ف

ي حمرية 
 
ي صرلحهر. ان األأي  وهذه سمعة تض  ، ممتلكرتهضعيف ف

 
 تعد مص اثر  ال  الحضر ي و   ثدوله وليس ف

ً
 مهمر

ً
د ا

 يمكن ان يتعلم منه األ 
ً
 مهمر

ً
عن طييق المنرهج الد اسية والرحالت  جيرللرفد الثقرفة وبفقدانهر يفقد العراق مصد ا

ي مترحف دول اثر  ال  المد سية. أن فقدان
 
ي  أخرى ورسقتهر وعرضهر ف

 
بأنه فقد تلك  يعزز الشعو  لدى المجتمع العراف

ت حضر ته ملك مشرع للدول وهو فرقد أصبحمر يضرهي به تلك الشعوب والحضر ات فقد  ال يملكن نه الأو  الصفوة
 كرن يمكن ان يحصل عليه من خالل التبردل العلمي 

ً
 مهمر

ً
 علمير

ً
لهذين المصد ين العز واالعتدال. فقد العراق مصد ا

ي كرنت ممكن أن تقرم عىل  اثر  ال  الختصرص
ي الذي كرن العراق والغت  الحض أ ضوالد اسرت الت 

 
ان  ال يمكنر ي والثقرف

 مهم لتخيي    ج أافقده من  ةاثييخلوا العراق من القطع والنصوص األ البعثرت. آنيحصل عليه من تلك 
ً
ن يصبح له مكرنه

 لعلمرء اثر  ال  علمرء
ً
 مهمر

ً
 ان يكون العراق قضا

ً
ي هذا المجرل فقد كرن ممكنر

 
ويتوزع خييجيه عىل دول  اثر  ال  والدا سي   ف

ي تحليل العرلم ممن
 
ن يتمت   بهر)مصطق  أوقوة كرن ممكن  اثقرفية وهي سمعة وقراءة النصوص والنقوش تد بوا وقرموا ف

 (.107ص، 2004فؤاد، أحمد 
 

 :أاالبستنتبجبت

ي تدمت    -1
 
 ف
ً
ا  كبت 

ً
 عىل  مطر  والسيمر األ  العراقية اثر  ال  كرنت للعنرض الطبيعية دو ا

ً
والييرح والفيضرنرت ممر أنعكس سلبر

ي تدمت  ورسقة .العراقية اثر  ال  مةسل 
 
ي بشكل كبت  ف  إىل اثر ال  تعرضت معظمإذ  العراقية اثر  ال  سرهم العرمل البرسر

 . ي
 
ي العراف

 
اث الثقرف  عىل الت 

ً
ية الخرطئة وبرلترىلي انعكس سلبير

 الخراب والتدمت  والرسقة بسبب الممر سرت البرسر

ي سرهم احتالل الواليرت المتحدة  اثر  ال  تعرضت-2
ي ضيرع معظمهر عن يكياألمي العراقية للرسقة الت 

 
ة ف ة بصو ة كبت 

ي األ  اثر  ال  ضيرع الكثت  من إىل أدىطييق عمليرت السلب والنهب للمترحف العراقية ممر 
 
العرلمية  سواقالعراقية وبيعهر ف

 .بأاثمرن بخسة

3-   
ً
 بر زا

ً
ي تدمت  ورسقةكرن لليهود دو ا

 
ي قرم تنظيم داعش اإل .العراق آاثر   ف العراقية والسيمر  اثر  ال   بدو  مخزي تدمت   هرن 

ي مدينة الموصل
 
ي الموصل وبيع معظم ةاثييقرم بتدمت  العديد من المدن األ، إذ ف

 
ي ف

ي  اثر  ال  ورسقة المتحف الوطت 
 
ف

 .العرلمية سواقاأل 
 

أأعالمصبد أوالمراجقبئمةأ
ي بالد الرافدين 2009حسي   ) أحمد ااثت  

 
،  جرمعة بغداد ،  سرلة مرجستت  ، نهرية العض البربىلي القديم إىل(،عمر ة القصو  ف

 .الدابكلية 
ي الفقة االسالمي  الاثر   (، حمرية2017) أحمدخرلد  أحمد 

 
يعة والقرنون،   سرلة مرجستت  ، ف سالمية، الجرمعة اإل ، كلية الرسر

 .فلسطي    –غزة 
حال للنرسر ، من خمسة قرون أكت  ة شفرفية منذ أ اثك  أكت  العراقية  الاثر   (، حمو ذاكرة امه تر يخية2006)الجوهري  أسرمة

 مض. ، والتوزي    ع
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ي) اث الحضر ي العمر ي لمدينة الموصل مرقبل داعش ومر بعد ، (2019اعتمرد يوسف القصت  مؤسسة اثرئر ، 1ط، الت 
 .العراق، بغداد ، العصرمي 

( ي
ي القرئمة الحمراء  ، الاثر  (2006اميمة السرمران 

 
 .91، العدد ، مجلة الصوت االخر ، العراقية ف

ي ايطرلير أو فيتو حرلة د اسية وامكرنية تطبيقهر 2010ايييس مخي الدين عبد فهد )
 
اث ف ميم والحفرظ عىل الت  (،تجيبة الت 

ي فلسطي   عراق بو ين حرلة د اسية
 
، نربلس، لنجرحجرمعة ا،  سرلة مرجستت  كلية الد اسرت العلير ، ف

 .  فلسطي  
ة، (1992بهنرم ابو الصوف)  .عرمةدا  الشؤون الثقرفية العالم، وزا ة الثقرفة واإل ، الموسوعة الصغت 

( ي
ي  اثر  لل مر يجري ، (2015بيرتييس اند يه سرلفيت 

 
ي العراق والشرم تطهت  اثقرف

 
، 37السنة ، 9876العدد ، مجلة اثقرفة، ف

 .مض، لتطو  الثقرفة عرمةالهيئة ال
اث1985بيو مي ) ي والحفرظ عىل الت 

كلية ،  قسم العمر ة،  سرلة مرجستت  ، د اسة عىل مدينة  شيد ، (،التطو  العمران 
 جرمعة االسكند ية. ، الهندسة

، قليمي للعراق وااثره ع الجوا  األ األمييكي االبعرد السيرسية واالقتصردية لالحتالل ، (2013جعفر بهلول جربر الحسنروي)
 جرمعة النهيين. ، كلية العلوم السيرسية،  غت  منشو ة، مرجستت   سرلة 

اث اثر  لل  عرمةالهيئة الالاثر ،  (،وزا ة السيرحة و 2015جمهو ية العراق ) قسم الشؤون ، دائرة الشؤون االدا ية، والت 
 القرنونية. 

 تقيير ديوان الرقربة المرلية االتحردي. ، (16/10/2019جمهو ية العراق)
 بغداد. ، العراق، المجموعة االحصرئية السنوية، الجهرز المركزي للحصرء ، (2017العراقية )الجمهو ية 

. ،  1ط، رسقة حضر ة الطي   والحجر ، (2016حميد الشمري)  كلكرمش للنرسر
اث20/2/2020حنرن محمد القيسي ) ي العراق بي   الواقع ومكنرت التدويل، ،(،الت 

 
،وقرئع  آاثر   المردي ف

ً
بربل انموذجر

ي بيت الحكمة،قسم الد اسرت القرنونية. الند
 
 وة المنعقدة ف

ي للد اسرت، 1ط، تنظيم داعش هتك التر ي    خ والحواض  العراقية، (2016حيد  فرحرن الصبيحروي)  بغداد. ، مركز حمو ان 
"، (2012حيد  فرحرن حسي   الصبيحروي) ي

 
ى " المتحف العراف   بغداد. ، دا  السخ  للطبرعة، خفرير الرسقة الكت 

ي بصمرت الفوي  ، الحضر ي للعراق  ثالعقدة التر يخية الحتالل وتمدير األ، (2013حيد  فرحرن حسي   الصبيحروي)
 
ف

ي العراق األمييكي االحتالل  أ ث
 
ي للبحوث والد اسرت ، ف اتيجيةاال مركز حمو ان   ، بغداد. ست 

اعرت ، (2019خرلد موس عذافة) جرمعة ، كلية الحقوق،  دبلوم عرىلي ، المسلحةحمرية الممتلكرت الثقرفية ااثنرء الت  
 النهيين. 

ي جو ج)
 لرسقة تر ي    خ العراق،مقرل منشو  عىل شبكة 17/8/2012دان 

ً
ي تمهيدا

 
(،رسقة اال شيف اليهودي العراف

نت   .المعلومرت الدولية االنت 
ي مكري )

ي ، (، مدن العراق القديمة1961دو مت 
 .بغداد، مطبعة شفيق، 3ط، ترجمة يوسف يعقوب مسكون 

ي مدينة الموصل )مدينة نينوى األ اثييةع األقالحروب عىل الموا ، أاثر (2018 ؤى زهت  زيدان الكروي)
 
، مجل اثييةف

ً
 ةمثرال

ي  اث العلمي العرن  ي وجرمعة بغداد ، الت  اث العلمي العرن   .38العدد ، مركز الت 
ي حضر ات العراق1985) حمدسرمي سعيد األ 

 
.  ،دا  2الجزء ، (،الز اعة والري ف  الحيية للطبرعة والنرسر

. ، 2022-2018(،خطة التنمية الوطنية 2018سلمرن الجميىلي ) ي
 منشو ات وزا ة التخطيط والتعرون االنمرن 

 . دناأل، عمرن، دا  المعز للنرسر والتوزي    ع، 1طأ قرم، للعراق حقرئق و  األمييكي (،الغزو 2016سؤدد فؤاد األلوسي )
( ي
اث ال، ( 2018عبرس عىلي الحسيت  ي بالد الرافدين اصرلة وابداع واخطر  وتدمت  ومعرلجرت وحلولالت 

 
مجلة ، حضر ي ف

اث اثر  لل  عرمة، الهيئة ال64المجلد ، سومر    بغداد. ، والت 

ي )
هر  آاثر   ة نهبأ اث(،الك2017عبد االمت  الحمدان  وت، المؤسسة العيبية للد اسرت والنرسر ، 1ط، العراق وتدمت   لبنرن. ، بت 

)عبد االمت   ي
اث األ، (2007الحمدان  ي جنوب العراق ااثنرء وبعد حرب  اثريحمرية وتواثيق الت 

 
المؤسسة  1ط، 2003ف

وت، العيبية للد اسرت والنرسر   لبنرن. ، بت 
، المجلة السيرسية والدولية، العراقية الاثر   (،االبعرد السيرسية و اء رسقة وتهييب2016عبد االمت  محسن جبر  االسدي )
 . 30العدد ، الجرمعة المستنضية، يرسيةكلية العلوم الس

، 5المجلد ، (،عوامل تلف زقو ة او  وسبل صيرنتهر مجلة المعلم الجرمعي 2010عبد الرحيم ذا النون عطية واخرون )
بية. ،  جرمعة ميسرن، 10العدد   كلية الت 

ي ) اث واأل6/2/2012عبد العييز بن عبدهللا الخضت  منشو  عىل شبكة المعلومرت الدولية مقرل ، االقتصردية همية(،الت 
نت.   االنت 
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اث 2012العيسوي) أحمد عبد الفترح  ااثية ذات القيمة د اسة مقر نة لسيرسرت الحفرظ عىل الت  (،اال تقرء برلنطرقرت الت 
ي 
ي الدوىلي الثرلث للحفرظ، العمران 

 
ي  وقرئع المؤتمر المعرف

اث العمران  ي ، عىل الت   االمر ات. ، دن 
)عبدهللا سرلم الم ي محرفظة ذي قر  والبضة، (1999رلكي

 
جرمعة ، كلية الداب،  اطروحة دكتو اه، ظرهرة التعيية الييحية ف

 .البضة
اعرت المسلحة، (2001)سبيطهعالء الضروي محمد  د اسة للقواعد الدولية ، حمرية االعيرن والممتلكرت الثقرفية ااثنرء الت  

 جرمعة القرهرة. ، كلية العلوم السيرسية،  كتو اهاطروحة د ، 2008-2003وتطبيقهر عىل حرل العراق 
اث والحضر ة، (،صيرنة الحجر 1982عالء فالحي )  بغداد. ،  لصيرنة الممتلكرت الثقرفيةقليمي المركز األ، 4العدد ، مجلة الت 
ي )
اث اثر  لل  عرمة(،الهيئة ال13/3/2020عىلي الطرن  داد عرمة، دائرة المترحف ال، والت   العراق. ، قسم االست 

اتيجية(،2019عمرد علو ) ، بغداد ، مطبعة السمرء ، 1ط، انموذجر  ة عىل العراقاألمييكية الحروب األمييكيالتدمت   است 
 .العراق
ي ظل االزمة التحدي واالستجربة الاثر   (،2016عمر  عبد الرحمن )

 
 والد اسرت.  للبحرثمركز دمشق ، 1ط، السو ية ف

ي قبضة الحملة العراقية  الاثر   (،2005فيج حمد هللا )
 
العدد ، 6المجلد ، العرب يي   اثر  لل مجلة االتحرد العرم ، ةاألمييكيف

6. 
)بدون سنه( ي  أحداث انبرء ومراسالت، فوزية مهدي المرلكي

 
الاثر ،  وزا ة السيرحة و ، مجلة سومر ، رسقة المتحف العراف

 .53المجلد 
وان عر ب صردق ) أحمد فيرن  ، الدابمجلة كلية ، (،االبعرد الجيوبولتيكية لمعركة الموصل2017محمد الوند وست 

 .21العدد ، 5المجلد ، جرمعة صالح الدين
ي (،القرنون الدوىلي اإل 2005كمرل حداد )

اث والبيئة خالل المنرزعرت المسلحةسنسرن  ي ، 1ط،  وحمرية الت  ، منشو ات الحلت 
وت، لبنرن.   بت 

ي العراق1948كو كيس عواد )
 
  .بغداد، دا  المعر ف، 1ط ، (، خزائن الكتب القديمة ف

ي فرضل ، (، تر ي    خ بربل1984مر غييت  وتن ) وت. ، دا  منشو ات عديدة، ترجمة  انية عرزا  وميشيل ان   بت 

( ي للد اسرت، 1ط، داعش ايكلوجير التمدد وشم الدين برلدم، (2016مجموعة مؤلفي    بغداد. ، ، مركز حمو ان 
 .ةاألمييكيالواليرت المتحدة ، واشنطن، البنك الدوىلي ، األوىلالطبعة ، (2010العراق) أوضرعمجموعه مؤلفي   

( ي
ي الغمرز و طه عبدالجواد حق 

 
 .جرمعة عي   شمس، مطبعة الشمس، 1ط، جغرافية مض السيرحية، (2018محمد صدف

نت. مقرل منشو  عأهمية الاثر ، (،28/6/2017محمد مروان )  ىل موقع الحوا  المتمدن عىل شبكة االنت 
ي ) وقرئع ، العراقية عت  التر ي    خ الدوافع التر يخية والسيرسية الاثر   (،رسقة وتهييب2018/ 28/2مزهر محسن الخفرح 

ي ) بية ابن  شد،جرمعة بغداد برلتعرون مع مركز الحرف العرن 
ي كلية الت 

 
 ABCالندوة العلمية المنعقدة ف

 .(،قسم التر ي    خ
 مض. ، دا  الكتب القرنونية، 1ط، الدينية المقدسة من منظو  القرنون الدوىلي  مركن(،األ 2004فؤاد ) أحمد مصطق  

ي ، (2017مغواير جبسون)
 
ي العراف

ي سيرق نهب المتحف الوطت 
 
المؤسسة العيبية ، 1ط، ترجمة عبد السالم صبخي ، ف
 للد اسرت. 
ي 2007ميثم محمد  ضر المظفر )

ي حمرية(،البعد التر يخ 
 
ي ف

ان  ي ،  سرلة مرجستت  ، العراقية الاثر   والت  معهد التر ي    خ العرن 
اث العلمي   بغداد. ، جرمعة الدول العيبية، والت 
( ي
ي التنقيب عنالاثر   البعثرت ، أاثر (2004ميسرء لؤي عبدهللا السرمران 

 
م،  سرلة  1939العراق حت  عرم  آاثر   ية الغيبية ف

بية. ،  ستنضيةجرمعة الم، غت  منشو ة، مرجستت    كلية الت 

ي (، تراث ا بيل 1985هردي  شيد )
اح   جرمعة الموصل. ، للشبرب عرمةال األمرنة، الت 

  الاثر   (،2019هبة عردل مطرود زغت  )
ً
ي العراق انموذجر  الخالقة عىل الوطن العرن 
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