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العمادية.. مدينة تغفو فوق ربى شمالنا العزيز وبين وديانه الجميلة

العمادية )بالكردي ئاميدي( 
هي مدينة "ق�ضاء" تابعة 

ملحافظة دهوك تقع على بعد 
مدينة  �ضمال  كيلومرتا   70

دهوك وتعلو 1400 مرت 
عن م�ضتوى �ضطح البحر 

حيث اأن املدينة مبنية على 
قمة جبل وت�ضم عددًا من 

البوابات القدمية. 

يبل��غ عدد �سكانها حوايل 6000 ن�سمة. تبعد 
م�ساف��ة م��ا يق��ارب ال10 كيلوم��رات ع��ن 
احل��دود الركية. غالبية �سكان املدينة حاليًا 
هم من الأكراد الذي��ن يدينون بالإ�سالم ومن 
النواح��ي التابعة للق�ساء نواح��ي جامانكي 
و�رس�سن��ك وديرل��وك بام��رين و �سي��الدزي و 

كاين ما�سي
كان��ت املدين��ة عا�سم��ة لإم��ارة بهدين��ان 
الُكردي��ة الت��ي كان��ت تتب��ع بال��ولء للدول��ة 
العثمانية وكانت تدف��ع ال�رسائب لها. كانت 
حتكمه��ا عائل��ة ل زالت قبور بع���ض اأفرادها 
يف املدين��ة ومنه��م ال�سلط��ان ح�س��ن. الذي 
يوج��د مرقده املبن��ي مع قبته جن��وب �رسق 
املدين��ة اإىل اجلن��وب م��ن مدخ��ل ال�سي��ارات 
له��ا. ل زال اأحفاد هذه العائلة متواجدين يف 
املنطقة ولكن اأغلبهم انتقل اإىل مناطق اأخرى. 
ويتميزون باأنهم من اأكرب العوائل الُكردية يف 

املنطقة احلاملة �سهادات جامعية.
كان  الت��ي  بهدين��ان  اإم��ارة  ممي��زات  م��ن 
مقره��ا يف العمادي��ة ه��و اأنه��ا كانت حتمي 
وت�س��م خمتلف الأديان فيه��ا. وكان ي�سكنها 
اأم��ر اليزيدي��ة وكذل��ك اليه��ود وامل�سيحين 
وامل�سلمن. وه��ذا كان اأحد اأ�سباب حماولت 
غ��زو اأم��ر ولي��ة �س��وران يف راون��دوز لها؛ 
بدع��وى ن���رس الإ�س��الم فيه��ا وق��د جن��ح يف 
احتالها وقتل اأم��ر اليزيدية الذي كان حتت 

حماية وايل العمادية.
تق��ع املدين��ة على طري��ق احلري��ر التاريخي. 

حيث كان فيها ثالثة اأبواب:
ب��اب زيب��ار اإىل ال�رسق وميتد طري��ق لقوافل 
احليوان��ات من��ه اإىل كل��ي زنط��ه ومنه��ا اإىل 

مدينة اربيل التاريخية.
وب��اب البا�س��ا ال��ذي يعل��وه �سع��ار الإم��ارة 
ال��ذي هو �سع��ار عائلة البا�س��ا احلاكمة فيها 
حينئ��ذ. وميت��د منها طري��ق ي�سم��ى "كولنا 
قوج��ا" ومن��ه اإىل كل��ي مزي��ركا حي��ث ميتد 
�سم��اًل لي�سل اإىل احلدود الركية واإىل مدينة 

جلمرك التاريخية يف تركيا.
ويف الغ��رب يوج��د فيها ب��اب املو�سل حيث 
ميتد منها طريق البغ��ال اإىل مدينة املو�سل. 
وق��د مت تبلي��ط اأغلب اأجزاء ذل��ك الطريق �سنة 

1914 لكي يكون �سالكًا لل�سيارات.
ت�س��م املدين��ة ع��دداً م��ن الآث��ار الت��ي تعود 
للحقب��ة الآ�سورية اإ�سافة اإىل اآثار من احلقبة 
العربي��ة الإ�سالمية حيث توجد نقو�ض باخلط 
العربي الك��ويف واآيات قراآنية على بع�ض من 
اأبواب املدينة كم��ا ت�سم البلدة كني�سة اأثرية. 
اإ�ساف��ة اإىل ذلك توجد قلع��ة العمادية والتي 
تقع �سمال غرب املدينة. وفيها مدر�سة اأثرية 
هي مدر�س��ة قباهان، كما توج��د يف املدينة 
بقاي��ا واآثار جام��ع قباد وفي��ه مدر�سة قباد 
املدين��ة وكان��ت  �سم��ال  ال��وادي  وتق��ع يف 
مدر�س��ة لتدري���ض الفق��ه الإ�سالم��ي. وكان��ت 
ت�سم غرفًا ملبيت الطلبة اأي�سًا و�سميت با�سم 
الأم��ر قباد ال��ذي اأن�ساأه��ا وهو اأح��د اأحفاد 
ال�سلط��ان ح�سن. وكان��ت املدر�سة على �سلة 
مع اجلامع الأزهر يف اأوائل القرن املن�رسم.

اإىل مدين��ة العمادي��ة، )ئامي��دي(  للو�س��ول 
امل��رور  يتطل��ب  الكردي��ة،  الت�سمي��ة  ح�س��ب 
مبجموع��ة مثرة من الكت�ساف��ات املتتالية، 
اكت�ساف��ات جمالي��ة فر�سته��ا طبيع��ة اإقليم 
بجباله��ا  الزائ��ر  تفاج��ئ  الت��ي  كرد�ست��ان 
ال�سحيق��ة  ووديانه��ا  اخل���رساء  ال�ساهق��ة 
املوؤثثة بالأ�سج��ار.. اإن ثمة عن ماء تختفي 
هن��ا، اأو �سالل يتحول �سوت هدير مياهه اإىل 
خلفي��ة للم�سه��د ال�ساكن، اأو قم��ة جبل حمراء 
اإىل جانب اأخرى �سوداء تعد مفاجاآت ل تعلن 
عن نف�سه��ا ب�سهولة ما مل تذهب اإليها بنف�سك 
وتتنف�ض رائحتها اأو تلم�ض �سخورها، وهناك 
ل بد اأن متد يدك اإىل عن املاء اأو �سيل ال�سالل 

البارد وال�سايف لتبل��ل روحك وتنعم ب�سفاء 
تل��ك الطبيع��ة وكاأن��ك ت�س��ع توقيع��ك معلنا 
عن م��رورك به��ذا الع��امل ال�ساح��ر مبفرداته. 
لي���ض من باب الدق��ة اأن تق��ول يف اأي مدينة 
م��ن مدن كرد�ست��ان: »اأنا ذاه��ب، اأو �ساأذهب 
اإىل العمادي��ة« بل يجب الق��ول: »اأنا �ساأ�سعد 
اإىل العمادي��ة«، فالطريق م��ن مركز حمافظة 
دهوك التي يتب��ع لها اإداريا ق�ساء العمادية، 
وعلى امتداد 70 كيلومرا، يبداأ بال�سعود اإىل 
اجلب��ال، جبل اإثر اآخر، وم��ع كل جبل �ستكون 
هناك وديان و�س��اللت ماء وقرى م�سرخية 
فوق ال�سخور وبينها، التي تاآلفت مع النا�ض، 

اأو النا�ض هم من تاآلفوا معها.
املتوا�سلة  الكت�ساف��ات  م��ن  70 كيلوم��را 
واأن��ت تتج��ه نح��و القم��ة م��رورا مب�ساي��ف 
�سنعته��ا الطبيع��ة، م�سيف عن��د حافة جبل 
يحم��ل ا�سم )زاويته(، تنت���رس فيه وعلى طول 
الطريق املقاهي الت��ي تغذيها مياه الينابيع 
املنح��درة م��ن اأعلى اجلب��ال، ه��ذا امل�سيف 
يهيئك للو�س��ول اإىل م�سي��ف �رس�سنك، واحد 
من اأق��دم امل�سايف العراقية، التي يقوم على 
كتف طريقها العام ق�رس امللك في�سل الأول، 
الذي بقي منتجعا ملكيا حتى اآخر اأيام امللك 
في�س��ل الثاين ال��ذي اغتي��ل يف يوليو )متوز( 
1958 قبيل ق�ساء اإجازته يف هذا املنتجع، 
ولو كان قد بكر به��ذه الزيارة رمبا كان اأنقذ 
حيات��ه وحي��اة عائلت��ه والعه��د امللك��ي يف 

العراق.
ن��رك �رس�سن��ك، حيث الطري��ق ينعطف ميينا 
�سع��ودا نحو القمة لرن�سد ثم��ة قرى وبلدات 
تتناث��ر يف ال��وادي ال��ذي �س��ار عن��د ي�س��ار 
امل�سه��د، وبعي��دا ع��ن املرتفع ال��ذي نرتقيه، 
ولنج��د اأنف�سنا قريبن ج��دا من قمم حماذية 
وعالي��ة ل يزال الثلج يكلله��ا ببيا�ض نا�سع 
مث��ل نفو���ض ال�س��كان الأك��راد الذي��ن عرفوا 
بكرمه��م ونبله��م ووفائه��م، وقب��ل اأن تدلف 
ال�سي��ارة ذات الدف��ع الرباع��ي وبق��وة حمرك 
متكنه��ا م��ن ت�سل��ق املرتفع��ات، م��ن الي�سار 
�سيبهرن��ا م�سه��د مدينة العمادي��ة التي تقوم 
فوق �سخرة، فوق قمة جبل حماطة بالوديان 
م��ن كل جوانبها، فما يف�سلنا عنها وعن هذا 
املوق��ع بال��ذات ه��و وادي م�سي��ف �سولف 
الذي وجدناه مزدحما بال�سياح الذين جاءوا 

م��ن جميع مناطق الع��راق لينعم��وا باأجوائه 
الب��اردة، ولي�سرخ��وا حت��ت ظ��الل ال�سخور 
الت��ي جعلت منها املوؤث��رات الطبيعية اأعمال 
املنطق��ة  عا�سته��ا  حتدي��ات  تعك���ض  فني��ة 
بنا�سه��ا وتاريخه��م، �سخ��ور ينفل��ق منه��ا 
املاء ويذهب اإىل كل الجتاهات ليبلل الهواء 

والب�رس والأ�سجار وال�سخور ذاتها.
نتوق��ف يف م�سي��ف �س��ولف قلي��ال لنتاأم��ل 
ع��ن ق��رب، ومن جهة ال��وادي، تل��ك املعجزة 
الطبيعي��ة الت��ي اأوجدت م�ساحة م��ن الأر�ض 
ف��وق قم��ة تعل��و لأك��ر م��ن 1400 مر عن 
�سط��ح البحر ولتقوم فوقه��ا مدينة العمادية، 
وم��ا من زائر اإل ور�سد ه��ذه املدينة عن بعد 
وع��ن ق��رب، ومن ال��وادي املح��اذي جلهتها 
ال�سمالي��ة، وم��ن اأي نقط��ة تتي��ح ل��ه فر�سة 
الر�سد والك�سف عم��ا تخبئه هذه املدينة من 

مفاجاآت قبيل الو�سول اإليها.
اإن جم��رد التفكر بال�سعود اإىل العمادية يعد 
مغامرة �سائقة، فال�س��ارع الوحيد الذي يقود 
اإليه��ا يتل��وى عل��ى �سف��ح اجلبل ال��ذي تقوم 
فوق��ه مث��ل اأفع��وان جب��ار، ومل يُق��د �سيارته 
للمرة الأوىل عليه اإل ينظر نحو جهة الوديان 
حت��ول  م��ا  �رسع��ان  اإذ  باجلب��ل؛  املحيط��ة 
م�سيف �سولف والبلدات التي مررنا بها قبل 
قلي��ل اإىل نق��اط �سغ��رة تغ��رق يف �سبابية 
حت��ت الغي��وم الت��ي تعل��و املدينة عليه��ا، اأو 
تك��ون بينه��ا يف غالبية اأوق��ات ال�ستاء، لكن 
كاك��ه )الأخ ح�سب اللغة الكردي��ة( بي�ستوان، 
الذي يفخر باأنه يعرف كل نقطة من جغرافية 
اإقليم كرد�ست��ان، وهو هولري )اأربيلي ن�سبة 
اإىل هول��ر اأو مدينة اأربي��ل( الأ�سل والن�ساأة، 
املج��رب  بثق��ة  العالي��ة  القم��ة  اإىل  مي�س��ي 
والع��ارف بكل طرقات ومفاجاآت املنعطفات 
ال�سيق��ة التي ل متن��ح اأي فر�سة للمناورة اأو 
التجاوز، ذل��ك اأن عر�ض ال�سارع الذي نحتته 
الآلي��ات يكاد يكف��ي ل�سيارتن فق��ط، ذهابا 

واإيابا..
ولكن الزمن بقي جامدا، غر متفاعل مع هذه 
املدين��ة القائمة ف��وق �سطح الع��راق ل�سنوات 
كث��رة، وه��ذا م��ا حاف��ظ عل��ى بق��اء الكثر 
م��ن البي��وت الت��ي حتم��ل الط��راز املعماري 
التقليدي للعمادية، بي��وت مبنية من �سخور 
اجلب��ل، متق�سفة يف م�ساحته��ا، كون املدينة 

يف الأ�س��ل بالكاد وجدت له��ا مت�سعا لتوجد 
لنف�سه��ا موقعا يف ه��ذه اجلغرافي��ا ال�سعبة، 
وخ��الل جتوالن��ا يف مركزه��ا ودورانه��ا مع 
�سكله��ا البي�ساوي مل نعر عل��ى قطعة اأر�ض 
خالية اأو مت�سع لن��اء ولو غرفة اإ�سافية فوق 
هذه ال�سخرة العالي��ة التي يطل اأهلها، الذين 
يقرب عددهم من 8 اآلف ن�سمة، من منازلهم 
مبا���رسة عل��ى عم��ق واٍد �سحيق يحي��ط بكل 

جوانبها.
تتك��ون املدين��ة م��ن 4 حمالت ه��ي: ميدان، 
و�رسدبك��ى، وحم��ام، واأي��وم.. وب�س��ب الرفاه 
ال��ذي ينع��م ب��ه الأك��راد حت��ت اإدارة اإقلي��م 
كرد�ست��ان، ف��اإن الط��رز املعماري��ة احلديثة 
�سوارعه��ا  تزدح��م  كم��ا  العمادي��ة،  غ��زت 
القليلة باأن��واع فاخرة وجديدة من ال�سيارات 
ذات الدف��ع الرباع��ي الت��ي تتمكن م��ن ت�سلق 
املرتفعات و�سول اإىل املدينة، ومن مركزها 
تتع��رج الأزق��ة باجت��اه حوافه��ا املطلة على 
الودي��ان. وغالبي��ة �سكان املدين��ة حاليا هم 
م��ن الأك��راد الذي��ن يدين��ون بالإ�س��الم ومن 
النواح��ي التابعة للق�ساء نواح��ي جامانكي 

و�رس�سنك وديرلوك بامرين.
وي�ستغ��رب الزائر للعمادية م��ن �سبب اختيار 
�سكانه��ا املوؤ�س�س��ن الأوائ��ل ه��ذه ال�سخ��رة 
- القم��ة - لتك��ون موطنا له��م، لكن عبد اهلل 
ئاميدي، اب��ن املدينة وباح��ث مهتم بتاريخ 
واق��ع  ح��ول  ال�ستغ��راب  يزي��ل  العمادي��ة، 
املدين��ة التي ترف�ض اأن تك��رب على الرغم من 
عمره��ا الطويل، وذلك »لع��دم وجود م�ساحة 
فوق التل��ة ال�سخرية الكب��رة«، حتى مت �سق 
الط��رق اإىل اأ�سف��ل املدينة وو�سع��ت م�ساريع 
كث��رة هناك مثل املعهد الفني ومباٍن لدوائر 
حكومية ودور �سكنية حتى تو�سعت العمادية 

)ئاميدي( الآن.
وهن��اك بع���ض املواق��ع الأثري��ة يف املدينة 
ال�سيط��رة  مت  اأن��ه  اإل  لتج��اوزات،  تعر�س��ت 
عليه��ا واإزالتها. ولفت اإىل اأن��ه خالل الأعوام 
ال�سابقة رمم��ت مديرية الآث��ار ب�سعة مواقع 
وج���رس  ال�سلطاني��ة  املق��ربة  منه��ا  اأثري��ة، 
عي�س��ى وجزء م��ن مدر�سة قوبه��ان، ومواقع 
اأخرى. لك��ن الأزمة املالية الت��ي يعاين منها 
اإقليم كرد�ست��ان، ت�سبب بعدم موا�سلة اأعمال 

ال�سيانة يف جميع املواقع الأثرية.

واخرهذه التجاوزات هدم وحمو اثار مدر�سة 
عمادي��ة البتدائي��ة للبنن والت��ي عملت منذ 
الثالثينيات من القرن املا�سي على حماربة 
اجله��ل والمي��ة لي�س��ت فق��ط يف القلع��ة ب��ل 
يف اج��زاء كثرة م��ن بهدين��ان والتي تخرج 
منها جمموعة كب��رة من املثقفن واملربن 
والذي��ن ل تزال ب�سماته��م الثقافية مر�سومة 
على كل بقع��ة من ار�ض كورد�ستان. وهنا ل 
ب��د ان نذكر �سعار امارة ئاميديي- العمادية 
ال��ذي كان يعلو بوابة ق���رس المارة يف عهد 
ام��ارة بهدينان )3 و 4( وال��ذي بقي �ساخما  
حم�س��ورا بن جدران الدور ال�سكنية مع بقاء 
لعنت��ه على كل م��ن ي�سيء الي��ه او اىل قلعته 
ال�ساخم��ة )�س��كل4-( معرو�س��ا اىل ال�رسقة 
والتخري��ب يف كل حلظ��ة ولك��ن لعنته باقية 
لت�سي��ب كل من يقرب من��ه او يتجاوز عليه 
كم��ا ا�ساب الكثرين م��ن قبل بعد ان ا�ساءوا 
الي��ه واىل كل م��ا ل��ه عالق��ة ب��ه م��ن ابني��ة 

وارا�سي.
 وكل هذا ح��دث  نتيجة للجهل واي�سا بحجة 
توف��ر م�ساح��ات لالرا�س��ي ال�سكني��ة ب�سبب 
زي��ادة ال�سكان  والهج��رة الغر املربجمة من 
الق��رى والرياف وخا�سة بع��د �سقوط امارة 
اىل  ادى  )2( مم��ا  1842م  �سن��ة  بهدين��ان 
التجاوز عل��ى كل ما هو جميل وتاريخي يف 
القلع��ة و لت�سبح الن وكاأنه��ا مدينة ا�سباح 
ل يوج��د من ي�ساأل ع��ن احوالها وما لها وما 
عليه��ا  وحتى على م�ستوى العالم  املرئي و 
املق��ري يف كورد�ستان حيث يالحظ الهمال 
والنظ��رة الالابالي��ة م��ن قب��ل القائمن على 
�سر الم��ور �سواء يف املدين��ة نف�سها او على 

م�ستوى القليم.
وك�س��ف مدي��ر دائ��رة الآث��ار اأن العمادية يف 
حاجة ما�سة اإىل اهتم��ام اأكرب جلذب ال�سياح 
خ�سو�سًا من ناحية ترميم الآثار واملحافظة 
عليه��ا، والب��دء بالن�س��اط الت�سويق��ي ملعامل 

املدينة وتعريف العامل بها.
ورغ��م اأن��ه ملدين��ة العمادي��ة طاب��ع اأث��ري 
و�سياحي، فهي ت�سهد هجرة م�ستمرة ل�سكانها 
الأ�سلي��ن. ويعزو هوؤلء اأ�سباب هجرتهم اإىل 
عدم ا�ستيع��اب م�ساحة املدينة لبناء م�ساكن 
جديدة كون موقعها ل ي�سمح بالتو�سع. يقول 

وه��و  عم��ر،  �س��الر 

من اأه��ايل املدين��ة اإن "العديد م��ن اأقربائنا 
ا�سطروا اإىل الهجرة اإىل مركز حمافظة دهوك 
والعي���ض هناك، ب�سبب عدم توفر اأرا�ٍض لبناء 
دور �سكني��ة". وي�سي��ف اأن "معظ��م ال�س��كان 
يعان��ون م��ن م�سكل��ة ال�سك��ن، ك��ون م�ساحة 
املدينة حمدودة وغر قابلة للتو�سع". وي�سر 
اإىل اأن اأ�سع��ار املن��ازل ترتفع يوم��ًا بعد اآخر 

ب�سبب عدم توفر الأرا�سي.
تتج��اوز  ل  املدين��ة  م�ساح��ة  اأن  ومع��روف 
ال���420 األ��ف م��راً مربع��ًا، �ُسّيد عليه��ا اأكر 
م��ن 1200 من��زل، ف�س��اًل ع��ن املوؤ�س�س��ات 
احلكومي��ة واخلدماتي��ة، ويبلغ ع��دد �سكانها 

اأكر من خم�سة اآلف ن�سمة.
ويقول مدي��ر بلدية العمادية رم�سان اآميدي: 
ب�سبب  املدين��ة  تو�سي��ع م�ساح��ة  "ي�ستحي��ل 
طبيع��ة موقعها الوعر"، وي�سيف: "يف الآونة 
الأخ��رة مت اتخ��اذ خط��وة ملعاجل��ة م�سكل��ة 
ال�سكن من خالل توزيع نحو األفي قطعة اأر�ض 
خارج مركز املدينة"، موؤكداً اأنه باإمكان هذه 
اخلط��وة معاجل��ة اأزم��ة ال�سك��ن ب�س��كل جيد، 
ف�ساًل عن اأنها �ست�ساهم يف احلد من الهجرة.

لك��ن اآميدي لفت اإىل اأن��ه مت اتخاذ قرار مبنع 
اأعمال بناء املنازل وترميمها داخل املدينة، 
حفاظ��ًا عل��ى اخل�سو�سي��ة العمراني��ة الت��ي 

تتمتع بها. 
وي�سيف:"ن�سع��ى اإىل احلف��اظ عل��ى ال��راث 
والثقاف��ة املحلي��ة للعمادي��ة، خ�سو�س��ًا يف 
جم��ال ال�سناعات اليدوية والأكالت ال�سعبية 

التي ت�ستهر بها"
ويق��ول خزع��ل �سامل، وه��و من بغ��داد وكان 
ي��زور املدينة مع اأ�رست��ه، اإن "املدينة تتمتع 
بطبيعة خالبة ومواقع اأثرية، ومن ال�رسوري 
العمل على جذب ال�سياح اإليها، كون ال�سياحة 
�ست�سهم يف انتعا�ض احلرك��ة القت�سادية يف 

املنطقة".
فيما ك�سف��ت ممثلة العراق ل��دى جلنة الراث 
العاملي يف الأمم املتحدة، عن ال�سعي لإدراج 
مدين��ة العمادي��ة يف حمافظ��ة ده��وك عل��ى 
لئح��ة الراث العاملي، موؤك��دة اأنه مت اإر�سال 
ملف��ات ع��دد م��ن املواق��ع العراقي��ة الأخرى 

لإدراجها على قائمة الراث العاملي.
وقال��ت مدي��رة املتاح��ف العراقي��ة وممثل��ة 
الع��راق يف جلن��ة ال��راث العامل��ي يف الأمم 
املتح��دة اأم��رة عي��دان يف حدي��ث له��ا، اإن 
"الع��راق ي�سع��ى اإىل اإدراج مدين��ة العمادية 
التابع��ة ملحافظة دهوك عل��ى لئحة الراث 
العامل��ي، باعتباره��ا املدين��ة م��ن املواق��ع 

الأثرية املهمة يف البالد".
وا�سافت عي��دان انها "قامت بزيارة ميدانية 
للمدينة برفقة خمت�س��ن يف الآثار لالإطالع 
عل��ى املواق��ع الأثري��ة والراثي��ة واملواق��ع 
الطبيعي��ة فيها، متهي��داً لإع��داد ملف خا�ض 
عن املنطق��ة لتقدميها اإىل منظم��ة اليون�سكو 
به��دف املوافقة عل��ى اإدخاله��ا �سمن لئحة 

الراث العاملي".
واو�سح��ت عي��دان اأن "املواق��ع الت��ي ت�سجل 
يف لئحة ال��راث العاملي ت�سبح اإرثًا دوليًا، 
مما يعطيها اأهمية اأكرب ف�ساًل عن امل�سوؤولية 
الدولية يف �سيانة وحماية املوقع والرويج 
"دول الع��امل  اأن  ال�سياح��ي ل��ه"، لفت��ًة اىل 
تتناف���ض لإدراج مواقعها الأثرية على لئحة 

الراث العاملي".
يذك��ر ان ع��دد املواق��ع الأثري��ة يف الع��راق 
يبل��غ اأكر م��ن 12 األف ت�سم اآث��اراً تعود اإىل 
حق��ب زمنية خمتلف��ة، وترك��ز غالبيتها يف 
املحافظ��ات اجلنوبي��ة حي��ث كان��ت تعي���ض 
اأق��دم احل�س��ارات يف العراق، كم��ا اأن العراق 
ي�سم جمموعة من املراقد املقد�سة والعتبات 
الديني��ة يزوره��ا املالي��ن �سنوي��ًا من داخل 
امل��زارات  ه��ذه  وترك��ز  وخارج��ه  الع��راق 
يف حمافظ��ات النج��ف وكرب��الء و�سام����راء 

وبغ��داد.
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