
عيين  �أَو  عمكييو  همكابيياد،   ، عمكابيياد  عنييكاو�، 
كاوة �أ�سميياء عديييدة تد�ولهييا �لكتيياب و�لباحثييون 
و�ملوؤرخييون ملدينيية �أو قرييية �سغييرة ولكنها �أكرب 
�لقرى �مل�سيحية �سميين �حلدود �جلغر�فية ، لأربيل. 
قرييية ت�سكل طوقًا مع قييرى �سبع �أُخرى حول �لقلعة 
وتبتعييد �لو�حدة عن �لأُخرى مبييا ل يتجاوز �ل�سبعة 
كيلو ميير�ت.. هذه �لقرى �ل�سييور كانت ت�سكل مورد 
متوين مهمًا ورئي�سًا من �لغالة �لزر�عية و�حليو�نية 
لأربيل وهي ما يطلق عليها �ليوم )د�ستا د�أربل( �أي 

�سهل �أربيل.
عنييكاو�، �سفحيية مهمة ميين تاأريخ مابيين �لنهرين 
يعييود �إىل �لقرن �ل�ساد�س قبل �مليالد وما )كهاريز( 
عنكاو� �لتي تعود �إىل عهد �مللك �لآ�سوري �سنحاريب 
�سمن م�ييروع �إرو�ئييي كبر)م�ييروع �سنحاريب( 
وقد ورد ذكر هييذ� �مل�روع يف لوح م�سماري يقول 
"�أنييا �سنحاريب، ملك �لعامل و�آ�سور، حفرت جماري 
ثالثة �أنهار يف جبال خاين وهي �جلبال �لو�قعة يف 
�أعايل �أربيل و�أ�سفت �إىل هذه �لأنهار مياه �لينابيع 
�لو�قعة يف �جلو�نب �لي�رى و�ليمنى من هذه �لآباء 
وقد حفرت �لقناة و�سط مدينة �أربيل �لتي هي موطن 
�ل�سيييدة �ملبجلة "�لإله ع�ستار" وقد عرف �لآثاريون 

بيياأن جبال )خاين( �لتي وردت يف �للوح �مل�سماري 
هي جبال �سالح �لدين )برمام( و�سفن حيث تنبع 

مياه )با�ستورة( حيث كهريز عنكاوة..
�إذن عنييكاوة و�إىل وقت قريب كانييت �لي )عنكاوية( 
حتمل جر�ر �لفخار )تلما( لتملوؤه من )روما دقطما( 
�أي تييل �لرماد، وهو �أحد كهاريز م�روع �سنحاريب 
�لأرو�ئي وكان م�سدر �ملياه لأبناء )عنكاوة( حتى 

�لقرن �لتا�سع ع�ر..
وتييل )ق�يير�( �أي �لق�ر وقييد يكون مكانييًا لق�ر 
�مللييك �لو�قع �رقي كني�سة مييار كوركي�س ويرتقي 
961-( �لآ�سورييية  �لأمرب�طورييية  ع�يير  �إىل 

612ق.م(.
هييذه هي "عنييكاو�" جزء مهم ورئي�ييس من ح�سارة 
وتاريييخ �ملنطقيية كانييت ول تييز�ل ت�سييّع، خطوتها 
و��سحيية ومتميزة يف م�سرة �حلييياة �لإن�سانية لأّن 
�أبناءها ي�سكلون �متد�د�ت طبيعية لأجد�دهم �لذين 

�سّطرو� م�ساعل م�ساءة يف �لتاريخ.
عنكاوا.. املدينة

عنكاو�، بلدة عر�قية، تقع �سمال �رق �لعر�ق، �سمن 
�إقليييم كرد�ستان ، مركز ناحييية مبوجب �لتق�سيمات 
�لإد�رييية للمدن منذ عام 1956، تتبع �دريًا ملدينة 

)�أربيييل( �أربا �يلو )مدينة �لإلهيية �لأربعة( �أو هولر 
كما يحلو لإخوتنا �لأكر�د �أن ي�سموها.

�أقييول مدينيية و�أقييول قرييية، و�لت�سميتييان تنطبقان 
على )عنكاباد( �خليميية �لد�فئة �لتي �سعرت بدفئها 
يف كل زيييارة لها منييذ �لثمانينات و�لت�سعينات من 
�لقييرن �ملا�سي، ويف كل مّرة كانييت قدمي تتخّطى 
�أ�سو�ر هذه �ملدينة ، �أ�سعر باأن بلدتي بغديدي تذوب 
فيها �أو هي تييذوب يف بغديدي وكيف ل وقد ز�رها 
و�حييد من �أبنائهييا )�لأب من�سور دديييز�( ز�رها يف 
1929 وكان حينهييا رئي�سييًا  �لثيياين  27 ت�رييين 
لدييير مار بهنام وتقول �لوثائييق، باأن �أبناء عنكاوة 
جمعييو� له )200 روبية( و )400( علبه من �حلنطة 
و�ل�سعيير تربعييًا للدييير. �إىل ني�سييان 2003 كانييت 
�ملدينيية تعي�س بحييذر وترقب حالها حييال كل مدن 
كرد�ستييان، خا�سيية و�إن �ل�سييورة مل تكيين و��سحة 
�ملعييامل كان )�لعنكاويون( حذرون ميين �أية خطوة 
يتخذونهييا، ويف �لعييالم يقولييون "هييدوء... ولكنه 
م�سييوب باحلذر" فهييل كان )�لعنكاويون( يتوقعون 

" قبل �حَلْمل ؟  " �لولدة 
نعييم.. هكييذ� كانييت �لأُمور جتييري لهييذ� توقفت كل 
)�لعمليات �حلياتية( فيها با�ستثناء ما هو �روري 
لدميوميية �حلييياة �ليومييية. عنكاو�، مدينيية فالحية 
�جلييذور، �لزر�عة وما تييدره على �أهلهييا من خر�ت 
�أر�ييس �آبائهم هي �مل�سدر �لوحيد �لييذي ُيكّور لقمة 
�لعي�ييس ليدفعهييا يف �أفييو�ه �أبنائهم بعييد �أن يجبلها 
بالعييرق لكي ي�سعرون بطعمها وطعييم �لأر�س �لتي 

من �أجلها نزفو� دمًا ون�سحو� عرقًا.
هييذه �ملدينيية كانييت هكذ� حتييى قبل نهاييية �لقرن 
�لع�رييين، ل يتجيياوز عييدد �سكانها عيين )4000( 
بيييوت طينييية مر��سيية  �حلييياة،  ب�ساطيية  ن�سميية: 
متال�سقيية، عفوية �لتعامل، �لتييز�م بالثو�بت، جتذر 
يف �أر�س �أحبوها. �ل�سنو�ت �لع�ر �ملا�سية �ن�سلخت 
عيين و�قعهييا �لفالحييي لتدخييل �ملدينيية ميين �أو�سع 
�أبو�بها ولتتجاوز كل �لتحديد�ت �لتي توؤ�ر �لتطور 

�لتدريجي ل�سياقات �ملدن .
عنكاوا.. املزارات 

�نت�ييرت �مل�سيحييية يف بييالد مييا بيين �لنهرين يف 
�لقييرن �لأول �مليييالدي، كونهييا جميياورة ل�سوريييا 
وفل�سطيين، فقييد �نتقل �إليهييا تالميييذ �مل�سيح �لثنا 
ع�يير، فييكان توما �لر�سييول، �حد �لذييين و�سلو� �إىل 
�ملو�سييل و�ربيل �سنة 99، بالإ�سافيية �إىل كني�ستي 
مار كوركي�س و�لتي يعود بناوؤها �إىل �لقرون �لأوىل 
للم�سيحية، وكني�سة مييار يو�سف )1981( وكنائ�س 
�أخرى عديدة بنيت بعد 2003، ت�سم عنكاو� �لعديد 

من �ملز�ر�ت وهي كالآتي: 
مز�ر مرمي �لعذر�ء و�لذي يعرف حمليًا بي )مرميانة( 
وهو عبارة عن قبتن مبنيتن على �لطر�ز �لروماين 
�لقييدمي يعلوهمييا �سليبان. ويقع نحييو 5 كم جنوب 
غييرب بلدة عنييكاو�، وهو من �أهييم �ألماكن �ملقد�سة 
لدى �لأهييايل، لي�ست هناك معلومييات تاريخية عن 
�ملييز�ر، قد يكون هذ� �ملوقع ح�سييب �لتقليد �ملحلي، 
بقايا كني�سة على ��سم مييرمي �لعذر�ء لقرية مندثرة، 

�ملييز�ر عبارة عيين قبتن خمروطتيين متال�سقتن، 
لكنهمييا م�ستقلتييان عيين بع�سهمييا �لبع�ييس،. يقبل 
�ملوؤمنييون كثر�ً لزيييارة �ملكان، على مييد�ر �ل�سنة، 
ل�سيمييا يف �لربيع و�أيام �أعياد �لعذر�ء، وبالذ�ت يف 

عيد �نتقالها �لذي يو�فق �خلام�س ع�ر من كل �آب.
مييز�ر مار �يليييا، و�لذي يقع �إىل �ل�سمييال من �لبلدة، 
يرجع ��سمه �إىل �يليا عبدوكا، �لذي جحد �إميانه مع 
كثرييين من �سييكان عنكاو�، خوفًا ميين حملة حممد 
با�سييا �لر�وندوزي �مللقب مر�كور يف �سمال �لعر�ق 
بن 1831 – 1836، وملييا عدل �يليا عن جحوده 
وعيياد �إىل �إميانه �لأول يف �أيلول 1831 وكتب على 

قربه �سهد� �يليا )�ل�سهيد �يليا(.
و�ىل �ل�سمييال ميين عنييكاو� يقييع �أي�سًا مييز�ر مارت 
�سمييوين، كان �ملوقع يف �لبد�ية عبييارة عن �سخرة 
يف �ملنت�سف يردد عليهييا �لنا�س لل�سالة و�إ�ساءة 
�ل�سمييوع، ثم �سّيييدت فيما بعد غرفيية �سغرة مقببة 
ميين �لطيين، ويف عييام 1985 هدمت تلييك �لغرفة، 
و�أقيمييت حملهييا غرفيية �كييرب بالطابييوق و�سقفييت 
بال�سلمييان. و�إبييان �لثمانينات، بو�يير ببناء هيكل 
جديييد على �لطيير�ز �لبابلي مب�ساهميية �أبناء عنكاو� 
و�ربيييل. يعتقد �لنا�س يف �لبلييدة، �أن �ملز�ر كان يف 

�لأ�سل كني�سيية �ل�سهيدة نف�سها، �لتييي يعد تذكارها 
و�أولدها �ل�سبعة، يف �لثالثاء �لأول من �سهر �أيار.

مييز�ر مار قرياقو�ييس: يقع هذ� �ملييز�ر على تل كبر 
يف مدخييل قرية )كزنييه( نحو 7 كم �سمييال عنكاو�.
بناوؤه �أ�سبييه بالكني�سة، وكان يز�ر من قبل �لأهايل، 
خا�سة لطلب �ل�سفاء للمر�سى. ويحتفل به 15 متوز 

من كل عام...
مز�ر مار �سنيقا: يقع �إىل �جلنوب �لغربي من عنكاو� 
علييى نحييو 3كم على مييين �لطريييق �إىل �ربيل، وقد 
�ندثر بيين �ملن�سيياآت �لع�سكرية عييام 1978 �سمن 
مع�سكيير �ربيل. و�لعتقاد �ل�سائد �أن �ملوقع وما فيه 
ميين �آثييار وبناء قدمي لي�ييس �إل بقايييا كني�سة قدمية 

لقرية مندثرة تدعى)ديرك(.
عنكاوا.. والتهجري األق�سري

مل يكن يوم 6 �آب 2014، يومًا �عتياديًا يف عنكاو�، 
فبعييد توتيير �لو�سع �لأمنييي يف قرى �سهييل نينوى، 
و�سقييوط عدة قذ�ئييف على �ملييدن، ذهييب �سحيتها 
عدد ميين �ل�سهد�ء و�جلرحييى، وورود معلومات باأن 
قطعييان د�ع�س تتقدم لحتالل �ملنطقيية، بد�أ �لنا�س 
بالنييزوح ميين قر�هم متوجهن �ىل مييدن كرد�ستان 
كونهييا �لأقييرب جغر�فيييًا لهييم، ولكن �لثقييل �لأكرب 

حتملتييه عنييكاو� كونهييا مدينييه م�سامليية و�أغلييب 
�سكانها هم م�سيحيييون، وت�سم �لعديد من �لأقليات 
و�لقوميات، فقد كان عدد نفو�سها )30 �ألف( ن�سمة 
لرتفع �لعييدد خالل �أربع وع�رييين �ساعة �إىل �أكرث 

من )100 �ألف(. 
فت�سييور حجييم �ملاأ�سيياة �لإن�سانييية �لتييي حتملتها 
هذه �ملدينة وهييي ت�ستقبل ثالثة �أ�سعاف �سكانها، 
فقييد �أم�ست �ملدينيية كتلة ب�رية كبييرة تتحرك يف 
�سو�رعهييا تبحث عيين موطئ قدم ت�سريييح فيه بعد 
�ساعييات من �ملعاناة و�لنتظييار و�جلوع و�لعط�س، 
وجميعييم مل يحملو� معهييم �أكرث ميين م�ستم�سكاتهم 
وق�سم ميين نقودهم على �أمل �أن �لتهجر ل ي�ستغرق 
�سوى �أيييام . فقد كانت �ساحييات و�أر�سفة وكنائ�س 
وحد�ئييق ومد�ر�ييس ومالعب عنييكاو�، مكانييًا لهذه 
�جلموع يف كارثة �ن�سانية قّل نظرها، وقد حاولت 
�لإد�رة �ملحلية و�جلهات �لكن�سية وحمافظة �أربيل، 
�إىل بع�س �ملنظمييات �لإن�سانية، �لتخفيف عن هذه 
�ملعاناة، بتوفر ما تي�يير لديها من طعام و�ر�ب 
و�أغطييية. ورغم مرور ثالثة �أ�سهيير على حترير مدن 
�سهييل نينييوى، ل توجد �أّية بييو�در للعييودة �لقريبة، 

خا�سة و�أن �أغلب �لدور قد �أحرقت ونهبت وهّدمت.

 
 ��سافة �ىل �لتخريب و�لهمال ملو�قع �ثارية �خرى 
يف مناطييق �آمنة ميين قبل �لل�سو�س وجتييار �لآثار، 
هييذ� �لو�قع دعييا �ىل �ييرورة �للتفييات �ىل �أهمية 
�لثييار �لعر�قية وحمايتها قبييل �ن ت�سل م�ستويات 
�لهمييال و�لتخريييب فيها �ىل حييدود ل ميكن معها 

�نقاذ ما ميكن �نقاذه .
 ا�سرتجاع االثار

بالتعيياون بن منظميية �ليون�سكييو" ووز�رة �لثقافة 
�لعر�قّية، وبتمويل ميين �حلكومة �ليابانّية يف �إطار 
م�روع �ل�سون و�حلفاظ على جمموعات �ملتاحف 
و�لر�ث �لثقايف �ملعّر�ييس للخطر يف �لعر�ق ت�سعى 
�حلكوميية �لعر�قية �ىل ��سرجيياع جميع �لثار �لتي 
�رقييت بعد �سقييوط �لنظييام �ل�سابييق، و��سيفت �ىل 
م�سوؤوليييات �ملوؤ�س�سييات �لثقافية مهميية �خرى هي 
�عييادة تاأهيل �ملو�قع �لثارييية �لتي دمرها د�ع�س، 
لكن تلييك �لدو�ئر �حلكومية لن ت�ستطيع لوحدها من 
حتقيق �ل�سيء �لكثر ما مل تتعاون معها �ملوؤ�س�سات 
�ل�سيادييية و�ملنظمييات �لدولية �لتييي تعنى بحماية 
و�سيانيية �ثييار �لعييامل ، وهييذه �لخييرة ليين تعمييل 
لوحدهييا مييامل جتييد ��يير�ر� وتعاونييا يف ت�سهيييل 
مهميية بعثاتها و�لتن�سيق معهييا يف جمال �ل�سيانة 

و�لتطوير و�ل�ستك�ساف . 
مواقع

يقييول �لباحييث و�ملنقييب �لآثيياري �لعر�قييي عاميير 
�لزبيييدي: "كثييرة هي �ملناطييق �لثرييية و�لر�ثية 
�لتييي مت تخريبهييا علييى �يييدي ل�سو�ييس و�يير�ق 
بالإ�سافيية �ىل �لع�سابييات �لرهابييية �لتييي دمرت 
مو�قييع تاريخييية مهميية يف مدن �ملو�سييل و�سالح 
�لدييين وكركييوك ، فالعيير�ق يحتييل مكانيية بييارزة 
بيين دول �لعامل يف عييدد �ملو�قع �لأثرييية، �إذ ي�سل 
عددهييا �إىل �أكرث من 25 �ألف موقييع، تتنوع ما بن 
ح�سييار�ت متتييد �إىل 10 �آلف �سنة قبل �مليالد، من 
بينهييا �لآ�سورييية و�لأكدييية و�ل�سومرييية و�لبابلييية 

وغرها".
وفيمييا ي�سيير �لباحثييون و�ملخت�سييون �إىل تناق�س 
بن غنى �لعيير�ق �لتاريخي مقابل �سعف �لهتمام 

بعمقه �حل�ساري، يوؤكد �لزبيدي:
�لقطيياع  هييذ�  �هتمييام برويييج  �أي  "عييدم وجييود 
وتطويييره ليكون قطاعا �قت�ساديا مهما، ون�سبة ما 
مت �لتنقيييب فيييه من �ملو�قييع �لأثرييية يف �لعر�ق ل 
يتجيياوز �إثنن باملئة، وهذ� �سيييء مفاجئ، كما �أن 

ن�سبة ما هو ُم�سّيج وحممي من �ملو�قع فهو يقل عن 
و�حد باملئة".

ويييرى �لباحث يف جمال �لآثييار: " �أن �غلب �ملو�قع 
�ملوجودة يف �ملييدن �جلنوبية تعر�ست لل�رقة هي 
�لخرى، وقييد �ساعد على ذلييك ، �لهمال �حلكومي، 
ومهربييو �لآثييار، ودول �جلييو�ر �لتي تغ�ييس �لطرف 
عن عمليات �لتهريب، بالإ�سافة �إىل �سعف �لثقافة 

�ملجتمعية وغيابها يف مناهج وز�رة �لربية".
حماوالت حكومية

وز�رة �ل�سياحيية و�لآثييار �لعر�قييية �أطلقييت، يف 14 
من حزييير�ن 2015، )قبل دجمها بوز�رة �لثقافة(، 
حمليية وطنية حلماية �لر�ث و�لآثييار، وتز�منت مع 
�حلمليية �لتييي �أطلقتها منظميية �ليون�سكييو يف بغد�د 
بعنييو�ن "متحدون من �أجل �لر�ث"، و�لتي �أعقبتها 
حملة �أخرى �أطلقت يف مدينة بون �لأملانية بعنو�ن 
"�لتحالف �لعاملي حلماية �لآثار و�لر�ث �لعر�قي"، 
�ذ حتاول �حلكومة �لعر�قية من خالل هذه �حلمالت 
��ستعييادة �لقطييع �لأثرية �لتي ُهّربييت، حيث متكنت 
ميين ��ستعييادة 1200 قطعة عرب هييذه �حلملة. كما 

ت�سلييم �لعيير�ق، يف منت�سييف متييوز من �لعييام نف�سه 
483 قطعيية �أثرية من �ل�سفييارة �لأمركية ببغد�د، 
و)861( قطعيية ورقمييا طينيا وممتلييكات رئا�سية، 
��سردتهييا وز�رة �خلارجييية �لعر�قييية ميين �أمييركا 

و�إيطاليا و�لأردن.
اليون�سكو

يف مقيير منظمة �ليون�سكو �لعاملييية بباري�س خل�س 
موؤمتر �لتن�سيق �ملعنييي بحماية �لر�ث �لثقايف يف 
�ملناطييق �ملحييررة يف �لعيير�ق �لذي عقييد يف �ل�سهر 
�ملا�سييي �إىل و�سع خطة عمييل طارئة على �لأجلن 
�ملتو�سط و�لبعيد ميين �أجل �حلفاظ على مو�قع �لبلد 
�لأثرّييية �لتي تعود لآلف �ل�سنن وما فيها من غنى 
وتنّوع، ف�سال عن �ملتاحف و�لر�ث �لديني و�ملدن 

�لتاريخّية.
و�تفييق م�سوؤولييون ميين �حلكوميية �لعر�قّييية ونحييو 
80 عاملييا �آثاريا جيياوؤو� من جميييع �أنحاء �لعامل 
للم�ساركيية بالجتماع علييى �إن�ساء جلنيية توجيهّية 
م�سركيية بيين "�ليون�سكو" و�لعيير�ق تتمّثل مهامها 
يف تن�سيق ودعم �ملبادر�ت �لعديدة على �ل�سعيدين 

�لوطنييي و�لدويل لإعادة ترميييم �لر�ث �لثقايف يف 
�لعر�ق.

ونقييل �لبيان �خلتامييي للموؤمترعن �ملديييرة �لعامة 
ملنظمة "�ليون�سكو" �إيرينا بوكوفا، قولها:

�ملخيياوف"،  ميين  �أعظييم  كان  �لدمييار  حجييم  "�إّن 
وو�سفييت �جتميياع باري�ييس باأّنييه نقطيية �لنطييالق 
يف عملّييية ترميييم طويلة للر�ث، وميين �ملحتمل �أن 

ت�ستغرق عقود�ً من �لعمل، و�أ�سافت:
"�إنهييا نقطيية حتول بالن�سبيية �إىل �ل�سعييب �لعر�قي، 
كمييا �أّنهييا نقطة حتييّول يف فهم �لعامل لييدور �لر�ث 

يف �ملجتمعات �لو�قعة حتت �ل�ر�ع".
و�أو�سحييت بوكوفييا: "بعد �أقل من ثالثيية �أ�سهر على 
�إر�سييال بعثات طارئة �إىل مدينتي نينوى و�لنمرود، 
وبعثة تقييم �لدمار �حلا�سل �لتي �أر�سلت موؤخر�ً �إىل 
موقع �ليير�ث �لعاملي يف �آ�سور، بييد�أت "�ليون�سكو" 
بالفعييل جهودها �لعملّية على �أر�س �لو�قع من �أجل 
دعم �لعر�ق يف جهييوده حلماية �لر�ث و�ملمتلكات 
�لأكرثعر�سة للخطر، بالإ�سافة �إىل ت�سوير وحر��سة 

�ملو�قع".

ترميم وا�سرتجاع
يف كلمتييه �أمييام موؤمتر باري�س �لييذي �نعقد يف مقر 

"�ليون�سكو"، قال وزير �لثقافة فرياد ر�وندزي: 
"يف �إطييار جهودنا �لر�مييية �إىل ��سرجاع وحترير 
بالدنييا، فاإننييا بحاجيية مل�ساعييدة �جلميييع ل �سيما 
�ليون�سكييو و�لأمم �ملتحييدة ميين �أجييل �إعييادة ترميم 
�لقطييع  و�إرجيياع  و�ملو�قييع  و�ملييدن  �ملتاحييف 
�مل�روقيية، كمييا �أّننييا بحاجيية �إىل خطيية �ريعيية 

وطارئة بالإ�سافة �إىل �لدعم �لتقني و�ملايل".
االجتار الثقايف

بينما رّكز وزير �لربية حممد �إقبال يف كلمته �أمام 
موؤمتيير باري�ييس: على �حلاجة �مللّحيية �إىل و�سع حّد 
لالجتييار بالآثييار �لعر�قّييية، م�ست�سهييد�ً بالقر�ر رقم 
2199 �ل�سييادر عيين جمل�ييس �لأمن �لتابييع لالأمم 
�ملتحييدة �لييذي ين�ييس علييى حظيير جميييع �أ�سييكال 

�لجتار �لثقايف يف �لعر�ق و�سوريا.
وقييال: "حاولت "د�ع�ييس" طم�س ثقافتنييا وهويتنا 
وتنوعنا وتاريخنا بالإ�سافة �إىل ركائز ح�سار�تنا 
ولكّن كل حماولتها بيياءت بالف�سل، و�إّنني من هنا 

�أدعو �لعامل �إىل �لوقوف بجانبنا وم�ساعدتنا".
تخريب

من جهته �أكد وكيل وزير �لثقافة و�ل�سياحة و�لآثار 
�لدكتور قي�س ر�سيد:" �أّن �لإرهابين ت�سببو� باأ�ر�ر 
ج�سيميية يف �ملو�قييع �لأثرّييية �ملهمة علييى �ل�سعيد 
�لعاملييي، حيييث دّمرو� مييا يعييادل 70 باملئة و80 
باملئة ميين �لآثار يف مدينتي نينوى و�لنمرود على 
�لتو�يل، كما قامو� بحفر �لأنفاق بطرق ممنهجة يف 
مدينة �ملو�سل وغرها من �ملو�قع بحثًا عن �لآثار 

بغية بيعها على �لنرنت و�ل�سوق �ل�سود�ء". 
�سريك �سرتاتيجي

رئي�سة جلنيية �لثقافة و�لعييالم �لربملانية، مي�سون 
�لدملوجي، �كييدت خالل �ملوؤمتر حر�ييس �لعر�قين 
بجميييع مكوناتهييم علييى �حلفيياظ علييى موروثهييم 
�حل�سيياري، وبينييت �لدملوجييي يف كلميية لهييا يف 
�ليون�سكييو: "�أن كل �سرب يف �لعر�ق ي�ستحق �ن يكون 
يف هييذه �لالئحة ملا ميتلكه �لعيير�ق من �سعب قادر 

على خلق �حل�سار�ت على مر �لتاريخ".
ودعييت منظمة "�ليون�سكييو" �ىل: " تكثيف تو�جدها 
يف �لعر�ق، و�إعادة �فتتاح مقرها يف بغد�د، م�سددة 
علييى �ييرورة �عتبييار �للجييان �ملعنييية يف جمل�س 
�لنييو�ب �ريييكًا �سر�تيجيًا لعمل �ملنظميية لالإفادة 
ميين خييرب�ت �ملنظمة و�لييدول �لأع�سيياء يف ت�ريع 

�لقو�نن ذ�ت �لعالقة". 
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عنكاوا.. صفحة مهمة من تأريخ ما بين النهرين 

في عدد المواقع األثرية 
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اأغلب املواقع االأثرية يف 
مدن العراق تعر�ست اىل 

خراب �سامل طال املتاحف 
واملناطق املحرمة اثاريا ، كما 
�سرقت اآالف القطع والتماثيل 

التي هربت للخارج وبيعت 
يف اال�سواق ال�سوداء يف 

اوروبا وا�سيا بعد احداث 
العام 2003 وخالل �سنوات 

احلرب على داع�ش، كانت 
املناطق ال�سمالية والغربية 

هي اكرث املدن التي ت�سررت 
من عمليات التخريب يف 
بنيتها التحتية الثقافية، 

ب�سبب الفكر املتطرف لتنظيم 
داع�ش الذي دمر املتاحف 

و�سرق حمتوياتها وخرب ما ال 
يقدر على نقله من مكان الآخر

5


