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تقيیيیم ااألضراارر في متحف االموصل 

االجزء ااألوولل: االقطع ااألثريیة ااآلشورريیة 

٢۲٧۷ شباطط ٢۲٠۰١۱٥ 

االكلماتت االرئيیسيیة:: ددوورر شرووكيین٬،(االدوولة ااإلسالميیة في االعرااقق وواالشامم ISIS)٬، خوررسبادد٬، ثورر ُمجنّح٬، االموصل٬، متحف االموصل٬، بواابة نرجالل٬، نمروودد٬، 
نيینوىى. 

في ااألمس أأصدررتت ISIS االدوولة ااإلسالميیة في االعرااقق وواالشامم  تسجيیالً ددعائيیاً مصوررااً  آآخر يیُظهھر ما كانن يیُخشى حدووثهھ منذ سقوطط مديینة االموصل بيید االتنظيیم 
في االصيیف االماضي أأال ووهھھھو تدميیر متحف االموصل. شاهھھھدتت معظم ددوولل االعالم االتسجيیل االُمّصورر حاالً وواالذيي بََرزَز في جميیع ووكاالتت ااألنباء االرئيیسيیة حولل 

االعالم. 
في هھھھذاا االتقريیر ووما هھھھو مرفق بهھ محاوولة لتحديید ما تم خساررتهھ باإلضافة إإلى تقيیيیم ااألضراارر. 

كما هھھھو االحالل في االعديید من االتسجيیالتت االُمّصوررةة االماضيیة٬، يیَظهھر االُمتّحدثث بإسم االجماعة في االتسجيیل لشرحح مبرررااتت االتدميیر. ووقد ووَعرَضت 
مجلة International Business Times ترجمة للمتحدثث (باللغة ااالنكليیزيیة) يیقولل فيیهھ: 

”إإنن هھھھذهه ااآلثارر االتي وورراائي٬، هھھھي أأصنامم وو أأووثانن ألقواامم في االقروونن االسابقة وواالتي كانن االناسس يیعبدوونهھا من ددوونن هللا. وو ما يیسمى باآلشورريیيین ووااألكديیيین ووغيیرهھھھم 
يیعتبروونهھا آآلهھةً للحربب وواالزررااعة وواالمطر وويیقّدمونن لهھا االقراابيین وواالعباددةة ... ووقد أأززاالَل االنبي محمد (صص) ااألصنامم بيیديیهھ عندما فتح مكة. ووقد أأمرنا نبيینا بإززاالة 

ااألصنامم ووتدميیرهھھھا٬، وواالصحابة من بعدهِه فعلواا ذذلك عندما كانواا يیفتحونن االبلداانن“. 

ثم يیُظهھر االتسجيیل االُمّصورر إإسقاطط مقاتلي االدوولة ااإلسالميیة في االعرااقق وواالشامم (ISIS) االتماثيیل ووتحطيیمهھا بوااسطة مطاررقق ثقيیلة تُستعمل لتكسيیر االصخورر ووقد 
تّم سحق ووجوهه بعض االتماثيیل. 

تنقسم معظم االقطع ااألثريیة االتي دُدّمرتت إإلى قسميین: االقسم ااألوولل٬، منحوتاتت تعودد للفترةة االروومانيیة من مديینة االَحَضر وواالتي تقع في االصحرااء إإلى االجنوبب من 
مديینة االموصل. االقسم االثاني٬، هھھھو للقطع ااألثريیة ااآلشورريیة من نيینوىى وواالموااقع ااالخرىى االمحيیطة بهھا مثل خوررسبادد ووبالووااتت. وو سيیرّكز هھھھذاا االتقريیر على االقطع 

ااألثريیة ااآلشورريیة٬، وواالتقريیر االالحق سوفف يیناقش ااألعمالل االفنيیة من موقع االَحَضر. 

بواابة نرجالل 

ظظهھورر االّرااوويي عند بواابة نرجالل يیُشّكل صدمة بّحد ذذااتهھ٬، هھھھذهه االبواابة هھھھي ووااحدةة من االبوااباتت في االجانب االشمالي من محافظة نيینوىى. وو مدخل االبواابة ُمحاطط 
بإثنيین من االثيیراانن االُمجنّحة ذذااتت االرؤؤووسس االبشريیة االكبيیرةة وو االمعرووفة بأسم االثورر االُمجنّح في  االلغة ااألّكديیة. 
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http://www.mediafire.com/error.php?errno=382
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http://finance.yahoo.com/news/isis-destroys-second-largest-museum-200100470.html
http://www.newsweek.com/replicas-and-least-one-treasure-destroyed-isis-museum-309810
http://www.foxnews.com/world/2015/02/26/islamic-state-video-shows-militants-smashing-rare-ancient-artifacts-in-iraq/?intcmp=latestnews
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-31647484
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أأُكتُشفت االبواابة ووثوررهھھھا االُمجنّح ألوولل مرةة من قِبل االسيیر أأووستن هھھھنريي اليیارردد في عامم ١۱٨۸٤٩۹ وومن ثم أأُعيید ددفنهھا. ووقد تم كشف االثورر االُمجنّح ااأليیسر (االظاهھھھر 
أأعالهه في االصوررةة خلف االمتحدثث) مرةة أأخرىى في ووقت ما قبل ٬١۱٨۸٩۹٢۲، ووقد قامم أأحد االرجالل االمحليّیيین في االَحَضر بدفع مالل للسطة االعثمانيیة مقابل االنصف 
االعلويي من االتمثالل٬، ووقد تم ااقتطاعة ووتكسيیرهه ووررميیهھ فوقق االنارر بَغَرضض االحصولل على االكلس (االِجبس) منهھ . ووقد بقي االثورر االُمجنّح ااأليیمن مدفونن حتى عامم 
١۱٩۹٤١۱ عندما أأدّدتت ااألمطارر االغزيیرةة إإلى تقويیض االتربة حولل االبواابة ووكشف االتمثاليین. الحقا٬ً، أأُعيید هھھھيیكلة االبواابة حولل االتماثيیل٬، وو بقيیت معرووضة منذ ذذلك 

االحيین [١۱]. 
بُنيیت االبواابة خاللل تّوسع حكم االملك سنحارريیب في نيینوىى في االفترةة ما بيین ٧۷٠۰٤ وو٦٩۹٠۰ قبل االميیالدد. 

يیتوقف االتسجيیل االُمّصورر في االتوقيیت ٢۲:٢۲٦ للتأكيید على االنّص االذيي يیُشيیر إإلى أأنن "هھھھذهه االبواابة ترتبط باإللهھ نرجالل٬، إإلهھ االطاعونن وواالعالم االسفلي". االثورر 
االُمجنّح ااأليیسر وواالذيي فقد نصفهھ االعلويي سابقاً يیبدوو اانهھ لم يیُستهھدفف بعد. ااما االثورر االُمجنّح ااأليیمن٬، فقد أأزُزيیل ووجهھهھ االمنقوشش بوااسطة آآلة ثقب االصخورر وواالتي 

تُحدثث أأضرااررااً ال يیمكن إإصالحهھا. 

بواابة نرجالل 

للمقاررنة٬، هھھھنا في االراابط صوررةة لبواابة نرجالل قبل تدميیرهھھھا. ليیس هھھھناكك ما يیدُّلل على أأنن االبواابة االمرممة نفسهھا أأصيیبت بأضراارر. ووهھھھنا خريیطة لمديینة نيینوىى 
تّوضح موقع االبواابة. 

ووهھھھناكك ددااخل االبواابة ثورراانن ُمجنّحانن إإضافيیانن كانا محفوظظانن بحالة أأقل من حالة حفظ االثورر االُمجنّح االموجودد خاررجج االبواابة. ِكالهھھھما كانا متصدِّعانن بشكٍل كبيیر٬، 
وواالثورر االذيي يیقع على جهھة االيیسارر ررأأسهھ كانن مفقودد من فوقق ااألنف٬، وو ااآلخر االذيي يیقع على االيیميین كانن يیفتقد جميیع أأجزاائهھ ما عداا ررأأسهھ كانن موجوددااً. 

تم تحطيیم االثورر االُمجنّح االوااقع على جهھة االيیسارر بوااسطة مطاررقق ثقيیلة تحّولل بعدهھھھا إإلى قطع حجريیة كبيیرةة. ااما االذيي على االيیميین فقد ُحطِّم ووجهھهھ إإلى أأجزااء 
بوااسطة آآلة ثقب االصخورر. 
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بواابة نرجالل االدااخليیة ٢۲٠۰٠۰٩۹ 
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بوااباتت بالووااتت (ااآلشورريیة) 

ورر بإيیجازز شراائح االبوااباتت االبروونزيیة من مديینة بالووااتت (بالقربب من بلدةة قرهه قوشش). ووقد تم ااكتشافف ثالثة من هھھھذهه االبوااباتت٬، إإثنتانن  يیُظهھر االتسجيیل االُمصَّ
أأُكتُشفتا من قِبل االعالم هھھھرمز ررسامم عامم ١۱٨۸٧۷٨۸مم ووهھھھما ااآلنن موجوددتانن في االمتحف االبريیطاني٬، ووأأُخرىى أأُكتُشفت من قِبل االعالم ماكس مالواانن عامم ١۱٩۹٥٦مم 
ووكانت معرووضة في االموصل. االبواابتانن االلتانن أأُكتُشفتا من قِبل االعالم هھھھرمز ررسامم كانتا قد بُنيیتا خاللل حكم االملك آآشورر ناصربالل االثاني (وواالذيي َحَكَم في االفترةة 
االوااقعة بيین ٨۸٨۸٣۳-٨۸٥٩۹ قق.مم)٬، وو شلمنّصر االثالت (٨۸٥٩۹-٨۸٢۲٤ قق.مم). وو اايیضاََ االبواابة االتي أأُكتُشفت من قِبل االعالم ماكس مالواانن تعودد لنفس فترةة حكم االملك 

آآشورر ناصربالل االثاني.  
ووقد َحملت االعضاددااتت االبروونزيیة االدعاماتت االخشبيیة لألبواابب معاََ من أأجل االتدعيیم. ووقد زُزيیّنت هھھھذهه االحزمم  بِمشاهھھھد ززخرفيیة للحمالتت االعسكريیة ااآلشورريیة. 

االتسجيیل االُمّصورر مايیزاالل يیُظهھر بوااباتت بالووااتت ااآلشورريیة في االتوقيیت ٥٥:٠۰ 

حواالي ثالثيین لوحة من بوااباتت االموصل كانت قد ُسرقت أأعقابب غزوو االعرااقق عامم ٢۲٠۰٠۰٣۳ من قِبل االواليیاتت االمتحدةة ااألمريیكيیة قبل اانن تتمكن قوااتهھا من تأميین 
حمايیة مديینة االموصل. وويیمكن من خاللل االصوررةة أأعالهه ررؤؤيیة االثغرااتت حيیث مكانن االقطع االمنهھوبة. 

االتسجيیل االُمّصورر ال يیُظهھر شيیئ يیدلل على أأنن االبوااباتت قد تدمرتت أأوو أأُصيیبت بأضراارر. ووكونهھا قطع منقولة٬، فمن االممكن أأنن يیتم بيیعهھا في سوقق ااآلثارر االسوددااء.   

ووهھھھا اانا إإرُرفق االصورر االتاليیة لبوااباتت بالووااتت االموجوددةة في االمتحف االبريیطاني للمساعدةة في االتعرفف عليیهھا في حالل ظظهھرتت للعيیانن.  

�٦



 

إإعاددةة بناء بوااباتت بالووااتت ووكيیف تبدوو عند تركيیبهھا على أأبواابب خشبيیة.  االصوررةة أأُلتقِطت من قِبل االكاتب في االمتحف االبريیطاني. 
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قسم نموذذجي من االزخاررفف االموجوددةة على بوااباتت بالووااتت في االمتحف االبريیطاني٬، تُشيیر باإلعلى إإلى هھھھجومم بالعربة٬، ووفي االمشهھد االسفلي ااستقبالل تكريیمي 
للملك.  االصوررةة أأُلتقِطت من قِبل االكاتب. 

ثورر ُمجنّح آآخر 
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في االتوقيیت ١۱:١۱٠۰ ووخاللل عرضض االتسجيیل االُمّصورر يیمكن مالحظة ثورراانن مجنّحانن. هھھھذاانن االثورراانن هھھھما من نوعع أأقدمم حيیث اانن أأجسامم االثيیراانن هھھھي جسم ااألسد 
بدالً من جسم االثورر. هھھھذاانن االتمثاالنن لم يیظهھراا ووهھھھما ُمدمراانن على االرغم من اانهھ في نهھايیة االتسجيیل االُمّصورر تبدوواا جميیع االمنحوتاتت غيیر االمنقولة في االمتحف قد 

تم تدميیرهھھھا٬، وويیبدوو اانهھا قد دُدّمرتت ووهھھھناكك أأمل ضئيیل بنجاتهھا.  

االمنحوتاتت 
في االتوقيیت ١۱:١۱٩۹ يیمكن ُمشاهھھھدةة منحوتة ُمرّممة جزئيیاً تُشيیر ددالالتهھا إإلى اانهھا قاددمة من ددوورر شرووكيین (ااالسم االحديیث خوررسبادد). بُنيیت االمديینة في ووقت ما من 
قِبل االملك سرجونن االثاني بعد عامم ٧۷١۱٦ قق.مم٬، وو كانت قد هھھھُجرتت عند ووفاتهھ في عامم ٧۷٠۰٥ قق.مم. هھھھذاا االنوعع من االمنحوتاتت عاددةةً ما يیُظهھر تحيیّة االحّماليین االّساعيین 

إإلى للقاء االملك٬، ووهھھھذهه االمنحوتة تُظهھر أأحد االمتّضرعيین يیحمل نموذذجاً للتحصيیناتت. 

منحوتة من ددوورر شرووكيین (خوررسبادد) في متحف االموصل٬، االصوررةة مأخوذذةة من االتسجيیل االمّصورر لل ISIS في االدقيیقة ١۱٩۹:١۱ 
تحديیث  

ووهھھھنا صوررةة أأفضل للمنحوتة في متحف االموصل أأرُرسلت من قِبل االقاررئئ ررووبيیرتت دديیبسج. تَظهھر هھھھذهه االمنحوتة ووقد أأُعيید ترميیمهھا بشكل كبيیر وولكن االمنحوتة 
ااألصليیة هھھھي من خوررسبادد: 
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منحوتة االقصر من ددوورر شرووكيین (خوررسبادد) في متحف االموصل. االصوررةة تعودد لل ررووبيیرتت دديیبسج. 
وويیوجد َمشاهھھھد ُمماثلة للنقوشش من خوررسبادد ُمشيیّدةة في متاحف أأخرىى٬، مثل معهھد االدررااساتت االشرقيیة في جامعة شيیكاغو:    

منحوتة من ددوورر شرووكيین موجوددةة في متحف االدررااساتت االشرقيیة في جامعة شيیكاغو تُظهھر َمشهھد ّمشابهھ. االصوررةة ُملتقطة من قِبل االكاتب. 

منحوتة أأخرىى من متحف االموصل (االتوقيیت ١۱:٢۲٦ في االتسجيیل االُمّصورر) تُظهھر رركوعع االملك أأمامم ااإللهھ ووااآللهھة. تم االعثورر على مشاهھھھد مماثلة لفن االشرقق 
ااألددنى بما في ذذلك مسلّة حمورراابي. 
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تحديیث 
أأشارر االبرووفيیسورر باوولو برووساسكو إإلى أأنن االصوررةة أأعالهه هھھھي نسخة من منحوتة صخرةة مالطايي (شمالل مديینة االموصل) وواالمنقوشة في جانب منحدرر قربب 

ددهھھھوكك في كرددستانن االعرااقق. االمنحوتة تُظهھراالملك سنحارريیب يیعبُد ااآللهھة آآشورر٬، نيینليیل٬، سيین٬، اانو٬، َشَمش٬، أأدَددد ووعشتارر. 

منحوتة مالطايي قربب دُدهھھھوكك تُظهھر االملك سنحارربب يیعبد ااآللهھة ااآلشورريیة. (االمصدرر) 

في االتوقيیت ١۱:٢۲٨۸ نقٌش آآخر يیُظهھر مشهھد االحصارر حيیث اانن أأحد االجنودد يیقومم بتعداادد ررؤؤووسس قتلى االعدوو في حيین اانن جنودد آآخريین يیهھاجمونن جدااررً ُمحّصن 
بوااسطة ساللم االتسلق: 

في بعض ااألحيیانن تبدوو ااأللواانن وومستوىى االتفاصيیل في هھھھذهه االمنحوتة قد ززاالَل قليیالً. 
مبدأأيیاً إإعتقدتُت أأنن هھھھذهه االمنحوتة االجّصيیة قد صنعت كنسخة عن منحوتة ااصليیة موجوددةة في مكانن آآخر٬، وولكنني لم ااستطع االتّعرفف عليیهھا. وولكن من االمؤكد اانهھا 

ُصنعت بأسلوبب وونمط االفترةة االسابقة في االقرنيین ٧۷-٩۹. ووقد تكونن هھھھذهه االمنحوتة نسخة ططبق ااألصل. 
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ووهھھھناكك منحوتة أأُخرىى في االدقيیقة ١۱:٤٢۲ تُظهھر مشهھد موتت أأسد من خاللل منحوتاتت صيید ااألسودد االشهھيیرةة للملك آآشورر بانيیبالل (٦٦٨۸-٦٢۲٧۷ قق.مم): 

 منحوتة صيید ااألسد في متحف االموصل٬، شوهھھھدتت في االدقيیقة ١۱:٤٢۲ في االتسجيیل االُمّصورر.

 هھھھذهه االمنحوتة ووااضحة بأنهھا نسخة ططبق ااألصل مأخوذذةة من االمنحوتاتت في االمتحف االبريیطاني:

 منحوتة صيید ااألسد في االمتحف االبريیطاني. االصوررةة أأُلتقطت من قِبل االكاتب.
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أأصدرر االمتحف االبريیطاني االيیومم بيیاناً صحفيیاً ذذكر في ااحد أأجزااءهه "يیمكننا أأنن نؤكد بأنهھ ليیس هھھھناكك أأيیاً من االقطع ااألثريیة االتي ظظهھرتت في هھھھذاا االتسجيیل االُمّصورر 
هھھھي نسخ من االنسخ ااألصليیة في االمتحف االبريیطاني." لكن٬، ووكما يیتبيین من االمقاررنة أأعالهه بأنن هھھھذهه ليیست هھھھي االقضيیة ٬، ووأأنن هھھھناكك على ااألقل ووااحدةة من هھھھذهه 

االقطع كانت إإما نسخة أأصليیة من االمتحف االبريیطاني٬، أأوو على ااألررجح مصنوعة كنسخة ططبق ااألصل لتقليیدهھھھا. 

في االتوقيیت ٬١۱:٤٣۳، تنتقل االكاميیراا إإلى منحوتة تُظهھر إإثنيین من االُرماةة ووكبش ُمصابب بشدةة: 

هھھھذهه االمنحوتة هھھھي نسخة ططبق ااألصل للنصف ااأليیمن لمنحوتة من نمروودد موجوددةة في االمتحف االبريیطاني: 

منحوتة من االقصر االمركزيي للملك تيیغالتت بالصر االثالث من موقع نمروودد في االمتحف االبريیطاني٬، االصوررةة مأخوذذةة من االمتحف االبريیطاني. 

وولذلك ووبإعتقادديي٬، فإنهھ من االُمطمأنن االقولل بأنن عددد من االمنحوتاتت ااآلشورريیة االتي ظظهھرتت في االتسجيیل االُمّصورر ليیست أأصليیة. 
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تمثالل االملك سرجونن (؟) 
ً على ااألررضض٬، وويیتبيین من خاللل االالفتة بأنهھ تمثالل ملك آآشورر سرجونن االثاني               ً مرميیا ً مكسورراا في االتوقيیت ١۱:٤٤ أأظظهھر االتسجيیل االُمّصورر تمثاال

(٧۷٢۲٢۲-٧۷٠۰٥ قق.مم): 

 

يیشيیر االجزأأ االمكسورر من هھھھذاا االتمثالل بوضوحح بأنهھ مصنوعع من ماددةة االجص. كما اانن شكل االتمثالل وونمط ططيیّاتت ررددااءهه تشبهھ تمثالل آآشورر ناصربالل االثاني من 
االمتحف االبريیطاني. وومع ذذلك فإنن االقُبّعة االتي يیعتليیهھا االتمثالل في االصوررةة أأعالهه تعني أأنهھ ليیس نسخة٬، وواالجداائل على االلحيیة تتطابق بشكل ووثيیق مع االمنحوتة في 

االصوررةة االتاليیة من االمتحف االبريیطاني: 
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نموذذجج لرأأسس ثورر ُمجنّح من االمتحف االبريیطاني. االصوررةة أأُلتقطت من قِبل االكاتب. 

قد يیكونن هھھھذاا االتمثالل تم ترميیمهھ على أأساسس االقاعدةة ااألصليیة. ووقد تم االعثورر على تماثيیل مشابهھة لإللهھ نابو في ددوورر شرووكيین. ووعلى اايي حالل٬، فإنن هھھھذاا االتمثالل 
ليیس تمثالل االملك سرجونن االثاني٬، وولكنهھ جاء من ووااحدةة من مناططق حكمهھ فقط: 

تمثالل من معبد نابو في ددوورر شرووكيین. من االمعهھد االشرقي في جامعة شيیكاغو. االصوررةة أأُلتقطت من قِبل االكاتب. 
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ااالستنتاجاتت 

من االجديیر بالذكر أأنهھ في عامم ٢۲٠۰٠۰٣۳ تمَّ نقل حواالي ١۱٥٠۰٠۰ قطعة صغيیرةة من متحف االموصل إإلى االمتحف االعرااقي في بغداادد بُغيیة توفيیر شرووطط سالمة أأفضل. 
على االرغم من ذذلك٬، وومن ناحيیة ااخرىى٬، فإنن هھھھناكك االعديید من االتماثيیل االكبيیرةة جدااً أأوو االحّساسة للنقل. 

عندما يیتعلق ااألمر بالقطع ااألثريیة ااآلشورريیة٬، فإنن أأهھھھم االخسائر إإلى حد كبيیر هھھھي االثورر االُمجنّح عند بواابة نرجالل٬، وواالذيي كانن محفوظظ بشكل جيید للغايیة. هھھھذهه 
االتماثيیل كانت من االتماثيیل االناددررةة للثورر االُمجنّح وواالتي تُركت في موااقعهھا ااألصليیة للترحيیب بزوواارر نيینوىى بنفس االطريیقة االتي كانو يیُحيیيّیونن بهھا االزوّواارر في 

ااإلمبرااططورريیة ااآلشورريیة االقديیمة. 
ح أأنن بعض االقطع ااآلخرىى حقيیقيیة.  بالنسبة للقطع ددااخل االمتحف٬، فإنن عددد منهھا كانن عباررةة عن نماذذجج ُمقلّدةة من ااألصليیة االموجوددةة في مكانن آآخر٬، في حيین يیُرجَّ

وولكن يیبدوو أأنن تدميیر االتماثيیل من مديینة االَحَضرأأكثر خطوررةة٬، ووسوفف يیكونن لي ووقفة أأخرىى عند هھھھذاا االتدميیر قريیباً. 

االمرااجع: 
[1] J.P.G. Finch, “The Winged Bulls at the Nergal Gate of Nineveh,” Iraq 10, No. 1 (Spring 1948): 9-18. 
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تقيیيیم ااألضراارر في متحف االموصل٬، 

االجزء االثاني: االمنحوتاتت من موقع االَحَضر 

٣۳ آآذذاارر ٢۲٠۰١۱٥ 

َمن تقيیيیم ااألضررر االتي لحقت بمجموعة ااآلثارر ااآلشورريیة االموجوددةة في متحف  لقد قمت في يیومم االجمعة بنشر االنصف ااألوولل من هھھھذاا االمنشورر وواالذيي يیَتَضَّ
االموصل. ووفي هھھھذاا االمنشورر سوفف أأقومم بتقيیيیم االضررر للمجموعة ااألساسيیة االثانيیة من االقطع ااألثريیة: االتماثيیل االروومانيیة في مديینة االَحَضر. 

كانت مديینة االَحَضر مديینة تجارريیة ثريیة تقع في االصحرااء جنوبب االموصل٬، ووهھھھي ووااحدةة من االعديید من االمدنن االتي نشأتت في االفترةة بيین ااإلمبرااططورريیة االباررثيیة 
ووااإلمبرااططورريیة االروومانيیة. مديینة تدمر وواالبترااء ووددوورراا ااووررووبوسس جميیعهھم إإززددهھھھروواا كوسطاء وومحطاتت توقّف تجارريیة بيین االشرقق وواالغربب. وو كانت كل تلك 

االمدنن وواليیاتت تابعة إإما لرووما أأوو االباررثيیيین٬، وو بالنسبة لمديینة االَحَضر فقد ااختاررتت ااإلمبرااططورريیة االباررثيیة. 

ووهھھھذاا االسبب ما جعل مديینة االَحَضر هھھھدفاً لرووما٬، حيیث َحاَصَر ااإلمبرااططورر االرووماني ترااجانن االمديینة خاللل حملتهھ على بالدد ما بيین االنهھريین (بالدد االراافديین) في 
عامم ١۱١۱٤مم لكنهھ فَِشَل في ااإلستيیالء عليیهھا. ثم شنَّ ااإلمبرااططورر سيیبتيیموسس سيیفيیرووسس عدةة هھھھجماتت على االمديینة خاللل غزوِوهه ااإلمبرااططورريیة االباررثيیة عامم ١۱٩۹٨۸مم 
ً بالسيیطرةة عليیهھا. أأيیضا٬ً، فالحرااررةة٬، وواالسهھل االمنفتح جعال من االصعب ااإلقتراابب من االجدرراانن االتي لم يیتم كشفهھا٬، باإلضافة إإلى عدمم  االتي بدووررهھھھا فشلت أأيیضا
ووجودد أأيي ماء أأوو ططعامم في االمنطقة االمحيیطة بالمديینة أأبقى االَحَضر في مأمن من االِحصاررااتت االتي ططالل أأمدهھھھا. دُدمَّرتت االَحَضر عامم ٢۲٤٠۰مم وولكن ليیس من قِبل 
ررووما بل من قِبل قوااتت االملك االساساني شابورر ااألوولل خاللل حملتهھ ضد آآخر االواليیاتت االتابعة للباررثيیيین وواالتي ووقفت بيینهھ ووبيین تجددد االحربب مع ااإلمبرااططورريیة 

االروومانيیة. 

االموااجهھة االروومانيیة االباررثيیة في االشرقق ااألددنى عامم ٢۲٠۰٠۰مم. االمقاططعاتت االروومانيیة هھھھي باللونن ااألحمر٬، وواالممالك االروومانيیة االتابعة لهھا باللونن االورردديي. ااألررااضي 
االباررثيیة باللونن االبني٬، وواالممالك االتابعة للباررثيیيین باللونن االبرتقالي. 

موقع االَحَضر االفريید بيین االشرقق وواالغربب ااظظهھَرَ فيیض في االفّن االفريید من نوعهھ في ااإلمبرااططورريیة االباررثيیة. االتأثيیرااتت االشرقيیة وواالغربيیة إإختلطت لتخلُق فناً 
ططبيیعيیاً جدااً وولكنهھ إإسلوبٌب فنٌّي شرقٌي بشكٍل ال لبس فيیهھ. هھھھنا٬، ررؤؤووسس االغوررغونن (جوررجونن) تُزيین معابد آآلهھة االشرقق ااألددنى إإلى جانب االنقوشش ااآلررااميیة. ووقد تم 

تصويیر آآلهھة بالدد ما بيین االنهھريین مثل ااإللهھ َشَمش وونِرجالل جنباً إإلى جنب مع ااآللهھة االيیونانيیة-االروومانيیة مثل هھھِھَرقل.  

�١٧

https://gatesofnineveh.wordpress.com/2015/02/27/assessing-the-damage-at-the-mosul-museum-part-1-the-assyrian-artifacts/
https://gatesofnineveh.wordpress.com/2014/01/22/sextus-julius-africanus-and-the-dawn-of-christian-scholarship-part-1-the-diplomat/
https://www.academia.edu/3298952/Introduction_to_Hatra._Politics_Culture_and_Religion_between_Parthia_and_Rome_L._Dirven_ed._p.9-20


ً إإلى جنب. ووقد ظظهھرتت ررموزز ااإللهھ َشَمش إإلهھ االشمس في االشرقق ااألددنى على  ووقد وُوِجد االُعريي االكالسيیكي وواالتماثيیل االُمزيینة بالثيیابب االباررثيیة االمزخرفة جنبا
مالبس أأحد االتماثيیل إللهھ االشمس االرووماني أأبولو. 

ووكانت ااألضراارر االتي أألحقتهھا االدوولة ااإلسالميیة في االعرااقق وواالشامم (ISIS) باإلررثث االفني في االَحَضر كاررثيیة. 

ووما يیضاعف هھھھذهه االمأساةة هھھھو حقيیقة أأنن االنحت في االَحَضر قد تم ددررااستهھ بشكل كافي ززمنيیاً. ووتقريیبا٬ً، كل االمنحوتاتت أأُكتُشفت في االقرنن االعشريین وواالُمكتشفاتت لم 
تغاددرر االعرااقق اابدااً. االمنشورر ااألوّولي للمكتشفاتت كانن قد نُشَر في كتابب باللغة االعربيیة٬، ووفي كثيیر من ااألحيیانن ال يیمكن االوصولل إإليیهھ في االغربب. ووكانن لعددد قليیل 

جدااً من االعلماء خاررجج االعرااقق االفرصة لدررااسة هھھھذهه االتماثيیل. 

تماثيیل االملوكك من االَحَضر 

في بداايیة االتسجيیل االُمّصورر (٠۰:٠۰٨۸) يیظهھر ثالثة ررجالل يیضربونن تمثاليین بمطرقة ثقيیلة بيینما يیفشلونن بإحدااثث ضررر. ثم يیحاوولونن إإسقاطط االتماثيیل أأررضاً ددوونن 
فائدةة.  

هھھھذهه االتماثيیل تعودد لملوكك االَحَضر. االتمثالل االذيي على االيیسارر هھھھو لملك غيیر معرووفف من االَحَضر٬، وويیرتديي مالبس ذذااتت ططراازز باررثي وويیحمل ووررقة ااألكانتس بيیدهه 
 .MM5 االيیسرىى ووقطعة من االفاكهھة في يیدهه االيیمنى. االرقم االمتحفي لهھذاا االتمثالل هھھھو

االتمثالل االذيي يیقع على االيیميین كانن يیُطلق عليیهھ ”اافضل االمنحوتاتت االمكتشفة في االَحَضر“. نُقَِش باآلررااميیة على قاعدةة االتمثالل عباررةة تقولل ”صوررةة االملك ااثلو٬،  
االرحيیم٬، االنبيیل االعاقل خاددمم ااإللهھ٬، االُمبارركك من قِبل ااإللهھ“. وو جميیع االتفاصيیل ااألُخرىى عن حيیاةة هھھھذاا االملك٬، بما في ذذلك تواارريیخ حكمهھ٬، وواالتي ال تزاالل غامضة. 

 .[١۱]

تماثيیل االَحَضر تّمت مشاهھھھدتهھا في ٬٠۰:٠۰٨۸، وو ٣۳:١۱١۱ في االتسجيیل االُمّصورر. االصوررةة أأُلتقطت من قِبل دديیانن سيیبرااندتت٬، ووززااررةة االخاررجيیة ااألمريیكيیة ٢۲٠۰٠۰٨۸ 

�١٨



 

تماثيیل ظظهھرتت في االتوقيیت ٠۰:٠۰٨۸ وو ٢۲:٢۲٥ وو ٣۳:١۱١۱. على االيیسارر: تمثالل لملك غيیر معرووفف من االَحَضر. على االيیميین: تمثالل للملك ااثلو. االصوررةة مأخوذذةة من 
كتابب االَحَضر: مديینة إإلهھ االشمس. لل  َسفَر وو مصطفى.  صص ٢۲٠۰٨۸-٢۲١۱٠۰. 

تّمت مشاهھھھدةة ِكال االتمثاليین في االتوقيیت ٠۰:٠۰٨۸ يیُضربانن بمطاررقق ثقيیلة من ددوونن تأثيیر كبيیر يیُذكر. ووفي االتوقيیت ٢۲:٥٠۰ يیَظهھر تمثالل االملك ااثلو ووقد إإنكسر عند 
ً لهھذاا االتسلسل يیَظهھر ررجل يیَضربب االقاعدةة. ثم ثالثة ررجالل يیهھجمونن على االتماثيیل بمطاررقق ثقيیلة بعد اانن إإررتطم باألررضض. ووفي  االقاعدةة ووسقط ااررضاً. تمهھيیداا

االنهھايیة٬، ِكال االتمثاليین شوهھھِھداا على ااألررضض ُمحطميین لعدةة قطع. 

�١٩



 

 

 

في االتوقيیت ٢۲:٥٣۳ يیمكن مشاهھھھدةة تمثالل ثالث أأطُطيیَح بهھ أأررضاً. ووهھھھو تمثالل االملك سنطرووقق االثاني آآخر االملوكك االباررثيیيین قبل تدميیر االمديینة من قِبل شابورر ااألوولل 
عامم ٢۲٤٠۰مم  [٢۲]. 

هھھھذاا االتمثالل كانن قد أأُعيیَد ترميیمهھ من عدةة أأجزااء٬، لذلك تحطّم بسهھولة عند إإررتطامهھ باألررضض. 

�٢٠



 

تمثالل االملك سنطرووقق االثاني. االصوررةة أأُلتقطت من قِبل دديیانن سيیبرااندتت٬، ووززااررةة االخاررجيیة ااألمريیكيیة ٢۲٠۰٠۰٨۸ 

 

�٢١



 

في  االتوقيیت ٠۰:٣۳٨۸ يیمكن مشاهھھھدةة تمثالل غيیر ُمغلّف. هھھھذاا االتمثالل يیُعبّر عن تصويیر لملك من ملوكك االَحَضر االمجهھوليین وويیحمل نسرااً يیرمز إإلى إإلهھ االشمس َشَمش 
في االشرقق ااألددنى االقديیم.  

لديینا ٢۲٧۷ تمثالل غيیر معرووفف تعودد لملوكك االَحَضر٬، وولذلك فإنن تدميیر أأرربعة من هھھھذهه االتماثيیل يیُشّكل خساررةة ١۱٥٪ من مجموعع تماثيیل ملوكك االَحَضر        

االموجوددةة [٤]. 

�٢٢



 

صوررةة لملك غيیر معرووفف يیحمل نسر من موقع االَحَضر. االصوررةة أأُلتقطت من قِبل االكولونيیل مارريي برووفيیت٬، االجيیش ااألمريیكي٬، ٢۲٠۰١۱٠۰. 
االتمثالل سقط أأررضاً ووتلقّى عددد من االضرباتت بمطرقة ثقيیلة أأدّدتت إإلى تقطيیع أأووصالهھ ألجزااء.

�٢٣



منحوتاتت كبيیرةة أأٌخرىى 

يیظهھر في االتوقيیت ٠۰:٤٠۰ في االتسجيیل االُمّصورر إإثنيین من االتماثيیل في رركن االمتحف. االتمثالل االذيي على االيیميین هھھھو تمثالل ألحد نُبالء االَحَضر يیرتديي لباسس ذذوو نمط 
باررثي. هھھھذاا االتمثالل هھھھو ووااحد من  تماثيیل االحضر االقديیمة وواالذيي يیعودد تارريیخهھ إإلى االقرنن ااألوولل االميیالدديي. ووهھھھو يیحمل االرقم االمتحفي MM14 [٣۳].  ااما االتمثالل 

االذيي على االيیميین٬، فيیُعتَقد من خاللل مالبسهھ اانهھ أأميیر. ووقد كانن ررأأسهھ مفقوددااً عند إإكتشافهھ  [٤]. 

�٢٤



 

تمثالل تّمت مشاهھھھدتهھ في االتوقيیت ٠۰:٤٠۰ في االتسجيیل االمصّورر. االصوررةة مأخوذذةة من كتابب االَحَضر: مديینة إإلهھ االشمس. لل  َسفَر وو مصطفى٬، االشكل ٬١۱٩۹، ٬١۱٩۹٩۹،          
صص ٬٧۷٥، ٢۲١۱٢۲. 

تحطّم  ِكال االتمثاليین لعدةة قطع نتيیجة سقوططهھم إإلى ااألمامم على ااألررضض (وويیمكن مشاهھھھدةة ذذلك في االتوقيیت  ٢۲:٤٣۳ في االتسجيیل االُمصّورر) 

�٢٥



 

وويیظهھر في  االتسجيیل االُمصّورر في االتوقيیت ٣۳:١۱٦ تمثالل آآخر بال ررأأسس ممسكاً بسيیف في يیدهه االيیمنى وويیرتديي سروواالل مطويي ططويیل ووررددااء. يیحمل هھھھذاا االتمثالل 
نقشاً يیشيیر إإلى اانهھ تصويیر محددد لل مكي بن نشريي [٥]. 

تم إإسقاطط تمثالل خاررجج قاعدتهھ على جانبهھ٬، وواانكسر في منتصفهھ عندما إإررتطم بعنصر إإنشائي على ططولل االجداارر. ووعندما إإررتطامهھ باألررضض إإنكسرتت االساقيین إإلى 
عدةة قطع.

 االتمثالل االذيي تّمت مشاهھھھدتهھ في االتوقيیت ٣۳:١۱٦ في االتسجيیل االُمصّورر. االصوررةة على االيیسارر أأُلتقطت من قِبَل دديیانن سيیبرااندتت٬، ووززااررةة االخاررجيیة
 ااألمريیكيیة ٢۲٠۰٠۰٨۸. االصوررةة على االيیميین مأخوذذةة من كتابب االَحَضر: مديینة إإلهھ االشمس. لل  َسفَر وو مصطفى٬، صص ٧۷٨۸.
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�٢٧



تأثيیر االنحت االيیوناني االرووماني 

وويیمكن مشاهھھھدةة االتأثيیرااتت االيیونانيیة االروومانيیة في منحوتاتت االَحَضر في هھھھذاا االتمثالل االمقطوعع االرأأسس لهھرقل٬، ووقد ظظهھر أأطُطيیح بهھ أأررضاً في االتوقيیت ٤٨۸:٢۲: 

في لقطة الحقة في االتوقيیت ٣۳:٥٩۹ يیظهھر تمثالل ُمحطّم لمئاتت ااألجزااء ووقد ظظهھرتت االعديید من قضبانن حديید االتسليیح االُمستخدمم للتدعيیم. هھھھذاا االتمثالل ّمختلف جدااً 
عن االمنحوتاتت االمرممة االتي ظظهھرتت في االتسجيیل االُمصّورر٬، وواالتي في بعض ااألحيیانن يیكونن بدااخلهھا حديید للتسليیح وواالدعم عند االترميیم وولكنهھا لم تتحطم كما 

تمثالل هھھِھَرقل. 

ووقد أأّكدتت االدكتوررةة لميیاء االكيیالني بأنن هھھھذاا االتمثالل هھھھو نسخة عن ااألصل االموجودد في جناحح االَحَضر في االمتحف االعرااقي ببغداادد. 

�٢٨
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في بداايیة االتسجيیل االُمّصورر يیَظهھر ُمقاتل من االدوولة ااإلسالميیة في االعرااقق وواالشامم (ISIS) ووهھھھو يیقومم بإززاالة االتغليیف عن جذعع تمثالل عارريي ألُنثى يیُعتقد اانهھ يیمثّل 
فيینوسس/أأفروودديیت [٧۷]. ووقد أأُبعدتت االكاميیراا عن االتمثالل قبل إإتمامم إإززاالة االتغليیف وولم يیتم مشاهھھھدتهھ في االتسجيیل ثانيیة٬ً، على اايي حالل يیبدوو اانهھ أأصبح من االقطع 

االُمحطّمة االتي شوهھھِھدتت في خلفيیة صوررةة تمثالل هھھِھرقل في االتوقيیت ٥٩۹:٣۳. 

 تمثالل فيینوسس/اافروودديیت. االصوررةة أأُلتقطت من قِبَل دد. سوززاانن بوتت٬، ٢۲٠۰٠۰٩۹.

�٢٩



في االتوقيیت ٢۲:٥٥ يیظهھر تمثالل في خلفيیة االتسجيیل: 

يیقع هھھھذاا االتمثالل بجانب تمثالل مكي بن نشريي٬، ووبالمقاررنة مع صوررةة للمتحف قبل االتدميیر يیمكننا مشاهھھھدتهھ بشكل أأفضل: 

 االصوررةة أأُلتقطت من قِبَل االكولونيیل مارريي برووفيیت٬، االجيیش ااألمريیكي٬، ٢۲٠۰١۱٠۰

�٣٠



في حيین التزاالل االصوررةة باهھھھتة٬، وولكن هھھھذهه االلقطة تسمح لنا بربط االتمثالل مع ااألجزااء االمتناثرةة على ااألررضض في االتوقيیت ٣۳:١۱٨۸ وو ٣۳:٤١۱ من االتسجيیل االمّصورر٬، 
ووفي االوااقع فإنهھ لم تتم مشاهھھھدةة ددمارر فعلي لهھذاا االتمثالل. 

من خاللل هھھھذهه ااألجزااء٬، ووخاصة نمط االلباسس٬، تتيیح لنا االتعّرفف على تمثالل مماثل في كتابب َسفَر وومصطفى على اانهھ تمثالل نيیكى٬، إإلهھة االنصر [٨۸]. 

تحديیث: تَذكر االدكتوررةة ووسيینداا ددرريیڤن أأنن االتمثالل االذيي نُشر من قِبل َسفَر وومصطفى محفوظظ في مخزنن متحف بغداادد٬، وولكن االعديید من االتماثيیل االُمشابهھة جدااً 
لتمثالل نايیكهھ تم االكشف عنهھا في االَحَضر وولكن لم يیتم نشرهھھھا جميیعاً. 

�٣١



 

    

   

 تمثالل نايیكهھ٬، رربّة االنصر عند ااإلغريیق.  االصوررةة مأخوذذةة من كتابب االَحَضر: مديینة إإلهھ االشمس. لل  َسفَر وو مصطفى٬، االشكل ٬١۱٠۰٢۲، صص١۱٢۲٥.

  

�٣٢



منحوتاتت صغيیرةة 

يیُظهھر هھھھذاا االتمثالل إإلهھة جالسة تحمل كرةة في يیدهھھھا االيیسرىى ووقد ُشوهھھھد ألوولل مرةة في االتوقيیت ٠۰:٤٧۷ في االتسجيیل االُمّصورر. تم كسر هھھھذاا االتمثالل في االتوقيیت 
٢۲:٥٥  حيیث اانقلب من على قاعدتهھ إإلى ااألررضض مما ااددىى إإلى كسر ررأأسهھ [٩۹]. 

ووفقاً للدكتوررةة لميیاء االكيیالني وواالدكتوررةة لوسيینداا ددرريیڤن٬، فإنن هھھھذاا االتمثالل هھھھو نسخة جصيیّة عن ااألصل االموجودد أأساساً في بغداادد. 

�٣٣



 

 

االتمثالل ااألصلي للنسخة االتي شوهھھھدتت في االتوقيیت ٠۰:٤٧۷ في االتسجيیل االُمصّورر.  االصوررةة مأخوذذةة من كتابب االَحَضر: مديینة إإلهھ االشمس. لل  َسفَر وو مصطفى٬، 
االشكل ٬٢۲٥٠۰، صص ٬٢۲٥٦، ٢۲٥٧۷. 

هھھھذاا وواليیزاالل االتسجيیل االُمّصورر في االتوقيیت ٠۰:٤٨۸ يیظهھر عددد من نقوشش االَحَضر. تَظهھر في االمنحوتة في االجزء االسفلي ااإللهھة مرتن ووهھھھي تستقبل ُمتعبد. 
االمنحوتة في االيیميین تُصورر ااإللهھة مريین. االمنحوتة االعلويیة االوسطى تُصّورر ااإللهھة مرتن مرةة أأخرىى٬، وواالمنحوتة في أأقصى االيیسارر تُصّورر إإلهھ االقمر         

برمريین [١۱٠۰]. 

�٣٤



من االيیسارر إإلى االيیميین: برمريین٬، مرتن٬، مرنن. االصوررةة مأخوذذةة من كتابب االَحَضر: مديینة إإلهھ االشمس. لل َسفَر وو مصطفى٬، االشكل ٬٨۸٨۸، ٬٨۸٩۹، ٬٩۹٠۰،                 
صص ١۱١۱٣۳-١۱١۱٥. 

�٣٥



ووظظَهھََر في االتسجيیل قناعع كبيیر ُمثبّت على االجداارر في أأبنيیة مديینة االَحَضر ووهھھھو يیُطرقق عن االجداارر بوااسطة مطرقة ثقيیلة: 

صوررةة من موقع االَحَضر تُظهھر قناعع ُمثبت على االجداارر 

تحديیث: ااشاررتت االدكتوررةة لوسيینداا ددرريیڤن بأنن االقناعع مصنوعع بطريیقة االصب من قناعع آآخر وواالذيي يیمكن مشاهھھھدتة على االيیميین في االصوررةة ااددناهه.  وويیبدوواا اانن هھھھذاا 
االنوعع من ااألقنعة قد بنيیت في جدرراانن معبد االَحَضر وواالتي ال يیمكن إإززاالتهھا.

االصوررةة من قِبل هھھھوبيیرتت دديیباسج. 

�٣٦



ووتمت مشاهھھھدةة ثمثالل لنسر كبيیر يیُطاحُح بهھ أأررضاً وويیتحطم. يیرتبط هھھھذاا االنسر أأيیضا بالعناصر االمعمارريیة من موقع  االَحَضر. 

صوررةة من االمنشوررااتت تُظهھر االنسر ُمرمم جزئيیا٬ً، ووهھھھذاا ما أأكدتهھ االدكتوررةة لميیاء االكيیالني. 

االنسر قبل ترميیمهھ في متحف االموصل.  االصوررةة مأخوذذةة من كتابب االَحَضر: مديینة إإلهھ االشمس. لل  َسفَر وو مصطفى٬، االشكل ٬١۱٣۳٣۳، صص ١۱٤٣۳. 

االصوررةة من قِبل هھھھوبيیرتت دديیباسج. 

�٣٧



في االتوقيیت ٣۳:٤٦ من االتسجيیل االمّصورر يیظهھر ثالثة منحوتاتت صغيیرةة ُمدَمرةة.  ووقد تم سحقهھا ووفصلهھا عن االجداارر بوااسطة مطرقة ثقيیلة. جميیع هھھھذهه االمنحوتاتت 
من االَحَضر٬، وواالمنحوتة االتي في االوسط نُشرتت من قِبل َسفَر وومصطفى٬، االمنحوتة االتي على االيیميین غيیر منشوررةة٬، وواالتي على االيیسارر غيیر ووااضحة جدااً بحيیث ال 

يیمكن تحديیدهھھھا في االتسجيیل االُمّصورر٬، وولكن من خاللل صورر أأخرىى ددااخل االمتحف توَّضح أأنهھا منحوتة إلمرأأةة مستلقيیة.

   

 

 

نحت باررزز لشخصيیة عسكريیة٬،  االصوررةة مأخوذذةة من كتابب االَحَضر: مديینة إإلهھ االشمس. لل  َسفَر وو مصطفى٬، صص ١۱١۱٦. 

�٣٨



 

منحوتة إلمرأأةة مستلقيیة. االصوررةة أأُلتقطت من قِبَل دديیانن سيیبرااندتت٬، ووززااررةة االخاررجيیة ااألمريیكيیة ٢۲٠۰٠۰٨۸.  

 

منحوتاتت. االصوررةة أأُلتقطت من قِبَل دديیانن سيیبرااندتت٬، ووززااررةة االخاررجيیة ااألمريیكيیة ٢۲٠۰٠۰٨۸. 

�٣٩



في خلفيیة االتسجيیل االُمّصورر  في االتوقيیت ٠۰:٣۳٢۲ يیمكن مشاهھھھدةة تمثالل أأسد: 

تم نشر هھھھذاا ااألسد من قِبل َسفَر وو مصطفى [١۱٢۲] 

 االصوررةة مأخوذذةة من كتابب االَحَضر: مديینة إإلهھ االشمس. لل  َسفَر وو مصطفى٬، صص ١۱٩۹٨۸. 

 لم يیتم مشاهھھھدةة االموضع ااألخيیر لهھذاا االتمثالل في االتسجيیل االُمّصورر٬، وولكن على ااألغلب اانهھ ضمن إإحدىى أأكواامم االركامم االغيیر ووااضحة االتي تَّمت مشاهھھھدتهھا في 
االتوقيیت ٤:٠۰٢۲. 

�٤٠



 

أأخيیراا٬ً، تَظهھر هھھھذهه االمنحوتة لنسر ُملحق بنقوشش تَظهھر في خلفيیة االتسجيیل االُمّصورر إإلى االيیسارر من تمثالل هھھِھرقل. وولكن لم يیَظهھر تدميیرهه: 

تحديیث: كتبت االدكتوررةة لوسيینداا دديیرڤن بأنن منحوتة االنسر هھھھذهه أأُكتشفت خاللل االحفريیاتت عند االبواابة االشماليیة للمديینة وولم تُنشر حتى عامم ١۱٩۹٧۷٨۸ [١۱٣۳]. 

هھھھناكك بعض االصورر قبل تدميیر االمتحف٬، وواالتي قد تكونن ُمساعدةة: 

�٤١



 

 االصوررةة أأُلتقطت من قِبَل دديیانن سيیبرااندتت٬، ووززااررةة االخاررجيیة ااألمريیكيیة ٢۲٠۰٠۰٨۸

من االجديیر بالذكر أأنن هھھھناكك االكثيیر من االقطع ااألخرىى في متحف االموصل وواالتي لم تظهھر في تسجيیل االدوولة ااألسالميیة في االعرااقق وواالشامم (ISIS) االُمّصورر. كما 
اانن جناحح ااآلثارر ااإلسالميیة لم يیظهھر على ااإلططالقق٬، وومعظم ااألقسامم ااآلشورريیة لم تظهھر بالتسجيیل االّمّصورر أأيیضاً. ووهھھھذاا ال يیعني بأنن تلك االقطع قد نَجت من 
االتدميیر. رربما تم إإقتطاعع االتصويیر االذيي يیُظهھر تدميیرهھھھا من االتسجيیل االُمّصورر قبل إإصدااررهه. أأوو أأنن هھھھذهه االقطع رربما قد تم تهھريیبهھا خاررجج االمتحف ووبيیعهھا في سوقق 

االقطع ااألثريیة٬، أأوو رربما ماتزاالل في االمتحف. 
بغض االنظر عن ذذلك٬، فإنن ما يیمكننا مشاهھھھدتهھ في هھھھذاا االتسجيیل االُمّصورر هھھھو خساررةة  ُمدمرةة تماماً للدررااساتت االروومانيیة وواالباررثيیة  في االشرقق ااألددنى. 

شكر خاصص للدكتوررةة سوززاانن بوتت إلررسالهھا االعديید من االصورر لمتحف االموصل قبل االتدميیر٬، وو هھھھوبيیر دديیباشش لتزوويیدنا بصورر من أأسفاررهه٬، ووإإلى االدكتوررةة لميیاء 
االكيیالني إلعطائهھا معلوماتت حولل االنسخ االُمقلّدةة في االمتحف٬، وواالدكتورر لوسيینداا ددرريیڤن إلعطاءهه االمزيید من االمعلوماتت حولل االنسخ االُمقلّدةة في االمتحف 

وواالمعلوماتت االببليیوغراافيیة. 

االجزء ااألوولل من هھھھذاا االمنشورر٬، تقيیيیم ااألضراارر االتي لحقت بمجموعة ااآلثارر ااآلشورريیة في متحف االموصل٬، يیمكن االوصولل االيیهھا هھھھنا 

�٤٢

https://gatesofnineveh.wordpress.com/2015/02/27/assessing-the-damage-at-the-mosul-museum-part-1-the-assyrian-artifacts/
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