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وزارة السياحـــة واآلثــــار

تقريــر أولــي

عن
تدمير الموروث الحضاري لمحافظة نينوى
من  01حزيران  4102ولغاية  /01حزيران 4102/
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 المقدمة:
منذ العاشر من شهر حزيران الماضي وتراث محافظة نينوى يواجه اصعب
التحديات من تدمير للمدن األثرية والمتاحف وتحطيم للتماثيل وتفجير للمساجد
والكنائس وحرق للكتب والمكتبات ,وبعد عشرة شهور من تلك االحداث جاء هذا
التقرير ليكون بمثابة وثيقة على تلك الجرائم لشموله العديد من المراكز الحضارية
والثقافية في مدينة الموصل والتي تعرضت للتدمير على يد عصابات داعش.
بدأت تلك العصابات هجومها بتاريخ  02حزيران من سنة  0202بتجريف
قبر المؤرخ ابن االثير الجزري غرب الموصل ,وتواصلت من بعده االعمال
التخريبية حتى اليوم .وخالل الشهور الماضية تم جمع المعلومات الخاصة بتلك
المواقع الحضارية والثقافية وتبين أن عدد ما ُه ِدم منها قد يصل الى مئة مبنى او
اكثر بل أن العدد في تزايد ,علمًا أن اإلحصائية األدق كانت في مدينة الموصل

لتوفر مصدر المعلومة وبنسبة أقل من ذلك في بقية االقضية والنواحي.
وللعدد الهائل لتلك االبنية والتي يصعب وصفها او استعراضها في صفحات
قليلة لذا ارتأينا جمعها وعرضها بشكل احصائيات وجداول لتسهيل األمر على
القارئ ,وقد أُلحق بالتقرير عدد من القوائم التي شملت االبنية المدمرة وتحمل
تفاصيل عن كل منها ,إن هذا التقرير هو بداية لتوثيق تلك الجرائم وسنقوم بإعداد
تقارير أخرى ملحقة به حال توفر المعلومات الكافية عن كل مبنى.
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 المواقع األثرية
تنوعت المواقع األثرية التي تعرضت الى التدمير بين مدن أثرية او ابنية
منفصلة اوقد تكون تلول أثرية ومنها ما تم تدميره بالكامل ونهب محتوياته
ال ان حجم الخراب ال يمكن تحديده
والبعض اآلخر تم تدميره جزئيًا او تجريفهُ ,ا ّ

لقلة مصادر المعلومة فأغلبها تقع بمناطق نائية تخلو من سكانها وكذلك ضعف
أداء الصور الفضائية خاصة في المدن واالبنية حيث السقوف والجدران تحجب

الرؤيا وبالتالي ال يمكن تحديد حجم التدمير الذي طال تلك المواقع ,وبالرغم من
ذلك فالعمل مستمر لمتابعة تلك المواقع بعد تدميرها بشتى الطرق ,وفيما يلي
استعراضها بشكل مختصر.
-1المدن اآلشورية
تضم محافظة نينوى ثالثة عواصم آشورية توزعت في مدينة الموصل
واطرافها وهي (نينوى -نمرود -خورسباد) فيما تقع المدينة الرابعة آشور ضمن
حدود محافظة صالح الدين ,وقد طالتها االعمال التخريبية وألكثر من مرة
ون ِهبت قطعها االثرية ومنها ماتم تدميره بالكامل وهي:
ُ
 مدينة نمرود األثرية "كالح":تقع مدينة نمرود على مسافة  20كم الى الشرق من مدينة الموصل .وقد

ورد اسم المدينة في الكتابات المسمارية والمدونات األشورية باسم (كالح أو

كالحو).

وأطاللها بشكل سور مربع تقريبًا طوله 8كم مدعم بأبراج ,يقع عند زاويته
الجنوبية الغربية مصطبة نمرود حيث ُكشف فيها قصور الملوك األشوريين
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ومعابدهم وعند زاويته الجنوبية الشرقية يقع ما يعرف اليوم (تلول أزر) وهو مقر

حصن وقصر الملك األشوري شلمنصر الثالث( 802-858ق.م).

االبنية المكتشفة بمدينة نمرود
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عظم شأن المدينة في زمن الملك أشور ناصر بال الثاني (858-882ق.م)

وشيد له قص ًار في الزاوية الشمالية الغربية من المصطبة وانتقل إليها كرسي
ّ
الحكم من العاصمة األشورية األولى أشور عام ( 888ق.م) ويعتبر من أهم
المعالم األثرية لهذه المدينة لسعة مساحته وكثرة مبانيه ,قسم من جدرانه مزينة

بااللواح وتضم مشاهد منفذة بالنحت البارز وعلى القسم األخر مدونات كتابية
ذات مواضيع مختلفة .وتوالت أعمال التنقيب في هذه المدينة منذ منتصف القرن

التاسع عشر وكانت أهمها التنقيبات البريطانية ,والعراقية ,والبولونية ,وااليطالية,

وفي ثمانينات القرن الماضي نجح آثاريو دائرة اآلثار العراقية بتحقيق اكتشافات
مهمة هي المدافن الملكية االربعة وكنوزها الذهبية الرائعة في الجزء الجنوبي من

القصر الشمالي الغربي كما أضافوا اكتشافات مهمة لمبان أخرى في نفس

المكان كمجموعة االقبية والبئر األثرية الرابعة وما تحويه من مقتنيات.

وفي الجزء الشمالي من المصطبة عثر اآلثاريون العراقيون سنة  0220و

 0220وفي معبد عشتار على زوج من االسود الضخمة عند البوابة الشرقية

للمعبد وزوج أخر من الثيران المجنحة ضمن مباني المعبد ,لم يكتمل التنقيب في

ال غرائب أخرى ال زالت تحت
هذه المدينة ومن المتوقع ان تشهد التنقيبات مستقب ً
انقاض مبانيها.

بتاريخ  0202/8/02تعرض المدينة لسرقة احدى الواحها الجدارية من القصر
الشمالي .وفي  0205/2/6تم تدمير الثيران المجنحة الكائنة ببوابات القصور
والمعابد والبالغ عددها عشرة ,موزعة بشكل زوج من الثيران المجنحة برؤوس

بشرية في كل من البوابات الثالثة لقصر اشور ناصر بال الشمالي وزوج منها
ِوجد بشكل مستعرض ومتدابر خارج بوابات القصر الرئيسية فيما ِ
وجد الزوج

ال ان بعض اجزائه مفقودة.
االخير في معبد عشتار ا ّ
وبتاريخ  0205/2/2قامت تلك العصابات بتفجير المدينة وابنيتها االثرية
المكتشفة بالكامل وهي كل من ( قصر اشور ناصر بال الثاني الشمالي ,معبد

يتبق من المدينة سوى الزقورة.
عشتار ,معبد نابو) ولم َ
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الثيران المجنحة ببوابات مدينة نمرود
 مدينة نينوى األثرية ومتحف بوابة نركال:تقع مدينة نينوى األثرية شرق نهر دجلة بمدينة الموصل وهي العاصمة
قدر
الرابعة واالخيرة لالمبراطورية اآلشورية ,تحتل مساحة شبة مستطيلة تُ ّ

بـ( 80222دونم) ويمر بها نهر الخوصر الذي يقسمها الى جزئين ,وتضم المدينة
تلين أثريين هما تل التوبة وتل قوينجق ويحيط بها سور مدعم بأبراج مكعبة
شيد من حجر الحالن المهندم ويبلغ طوله 00كم ويضم السور  05بوابة
الشكل ُم ّ

موزعة على اضالعه االربعة ,تم اكتشاف ستة من تلك البوابات وهي (نركال,
أدد ,سن ,شمش ,المسقى ,خلزي) فضالً عن قصر سنحاريب ومكتبة
آشوربانيبال وقصر اسرحدون الكائن الى االسفل من جامع النبي يونس.

وفي سنة  0828تم تأهيل بوابة نركال لتكون بمثابة متحف لموقع نينوى على
شكل قاعتين على طرفي الداخل للمدينة تضم عدد من القطع االصلية والنسخ
ال عن نماذج البنية آشورية.
الجبسية لتماثيل والواح جدارية فض ً
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خارطة مدينة نينوى األثرية
أما مدخل البوابة فقد وضع فيه زوج من الثيران المجنحة التي ُجلبت من قصر

سنحاريب ,والى الخلف من القاعتين وخالل اعمال التنقيب التي جرت سنة
 0882تم الكشف عن قاعة تضم عدد من االلواح الجدارية الناقصة وزوج من
الثيران المجنحة مفقودة االجزاء ايضاً ,االّ ان البوابة تعرضت الى التدمير من
قبل تنظيم داعش بتاريخ  0205/0/08تم خالله تدمير الثيران المجنحة وااللواح
الموجودة خلف القاعات.
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بوابة نركال -مدينة نينوى األثرية
 مدينة دور شروكين (حصن سرجون):وتعرف ايضاً بـ(خورسباد) تقع شمال شرق مدينة الموصل  05كم ,وتشغل
مساحة مستطيلة الشكل تُقدر بـ(0088كم )0وهي العاصمة الثالثة لالمبراطورية
شيدها الملك سرجون الثاني ( 825-800ق.م).
اآلشورية ّ

12

والمدينة محاطة بسور مدعم باألبراج وفُتح فيه سبعة بوابات موزعة بشكل بوابتين
في كل ضلع منه ,ومن اهم معالمها

زقورتها وقصر سرجون المكتشف سنة

0825م ويقع على الضلع الشرقي وهو من اكبر القصور االشورية مساحة فيضم
ثالثون ساحة داخلية واكثر من  022قاعة ُزينت جدرانها الداخلية بالمنحوتات والتي

ُنقلت اغلبها الى متحف اللوفر ,وكذلك معبد سبيتي الواقع على الضلع الشمالي,
11

ومعبد اآلله نابو .المعلومات متباينة حول قيام عصابات داعش بتدميرها ام ال حيث
مصور قاموا ببثه صور تؤكد تدمير المدينة ,االّ اننا نعتقد
لم نشاهد في اي تسجيل
ّ
انها اخذت نصيبها من التدمير والتجريف ايضًا.

مدينة خورسيباد األثرية
 مدينة آشور األثرية:تعتبر قلعة شرقاط الواقعة على الضفة الغربية لنهر دجلة والى الجنوب من
مدينة الموصل بـ  002ك م هي موقع مدينة آشور القديمة ,عاصمة اآلشوريين
األولى ,ويبدأ تاريخها منذ استيطان اإلنسان األول قبل نحو عشرة آالف عام وحتى
أوائل القرون الميالدية وتُعد من أهم المراكز الحضرية في شمال العراق.

ظلت مدينة آشور عاصمة لآلشوريين حتى قام الملك آشور ناصربال الثاني (– 882

 858قبل الميالد) باتخاذ مدينة نمرود (كالح) عاصمة جديدة له.
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وهي تقع على الضفة اليسرى لنهر دجلة قرب التقاء الزاب األعلى بنهر دجلة .وظلت
هذه المدينة محتفظة بأهميتها ومكانتها الحضارية والدينية حتى سقوطها العام 625
قبل الميالد .أما أهم المعالم العمراني ـ ـ ـة األثري ـ ـ ـ ــة لمدينة آشور هي أسوارها حيث
يحيط بها سورين ,االول خارجي ينحني عند طرفه الجنوبي بما يشبه الزاوية القائمة
تقريباً ليحيط بالقسم الجنوبي من المدينة وعرض أبراجه في حدود  8062متر ,وهي
تبرز عن واجهته بمقدار  2 – 2أمتار .والسور ليس له امتداد بمحاذاة نهر دجلة ,إذ
استعيض عنه بالمسنات ,أما السور الداخلي فله مسار مواز للسور الخارجي من
الجهتين الغربية والجنوبية الغربية والمسافة بينهما  02مت ًار ,ولكنه ينحني بين البوابتين
الغربيتين.

البوابات  :ومجموعها ثالث عشرة بوابة تقع عادة في أقسام السور المستقيمة أو ذات
االنحناء الطفيف .وتشكل البوابة الرئيسية (كور كوري) حالة استثنائية ,إذ أقيمت على
13

نحو مائل  .والزقورة وكانت مخصصة لعبادة اإلله آشور حسب ما كانوا يعتقدون به
في ذلك الوقت ,وعرفت في ما بعد بزقورة اإلله « بيل » وهي قائمة بحجمها الكلي
وبحالة جيدة عدا األجزاء السفلى منها ,والى الغرب منها ال تزال بقايا زقورتين أخريين
أصغر

حجماً

وكانتا

مخصصتين

لعبادة

اإللهين

آنو

وأدد.

واهم معابد المدينة هو معبد آشور ويقع إلى الشرق من الزقورة ,فضالً عن  22معبداً
أخرى من أشهرها معبد شمش ومعبد عشتار ومعبد نبو ومعبد مردوخ.
وأما القصور فهي عديدة وأبرزها القصر الملكي الواقع إلى غرب من الزقورة ,والقصر
الفرثي بالقرب من الزاوية الجنوبية الشرقية لسور المدينة األصلي ,وهناك قصر آخر
يقع في الزاوية الشمالية الغربية للمدينة ويسمى بالقصر الجديد .وخارج األسوار في
الجهة الشمالية الغربية آثار للبيت المخصص ألعياد رأس السنة ,والمسمى بالبابلية
شيده الملك سنحاريب.
واآلشورية « بيت أكيتو » وهو البيت الذي ّ
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 مدينة الحضر األثرية:باآلرامية (حط ار دي شمش) وتعرف بمملكة عربايا ايضاً ,تقع اطاللها اليوم
الى الجنوب الغربي من الموصل  82كم بمنطقة معزولة في حين كانت تقع
على طريق القوافل التجارية سابقًا ,تأسست المدينة في القرن الثاني قبل الميالد
واستمر نفوذها السياسي حتى سنة 020م حيث أحتلها الملك الساساني شابور
االول.

تحتل مساحة مستديرة الشكل تقريباً طول قطرها 0كم ,محاطة بخندق وسور
مزورة (منحرفة) تؤدي الى داخل
مدعم بـ( )062برج وللسور اربع مداخل
ّ
المدينة ,واستخدم حجر الحالن في بناء المدينة ونحت تماثيلها والواحها الحجرية
ومن اهم ابنيتها المكتشفة هو المعبد الكبير الكائن وسطها وتؤدي اليه الشوارع
الرئيسية للمدينة ويتجه نحو الشرق ألنه مخصص لعبادة آله الشمس (مرن)
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حيث يتألف من صفين من االعمدة التي تدور حول الخلوة وقد شيدت فوقها
مسطبة ,ومن االبنية المكتشفة ايضاً االواوين المتسقة ومعبد شحيرو ومرن.
وقد تعرضت مدينة الحضر الى التدمير والنهب وطال التخريب التماثيل
البارزة والمجسمة فيها فقد قامت تلك العصابات بتكسير البعض منها بالمعاول,
المصور مجهوالً والبد
فيما يبقى مصير البعض اآلخر الذي لم يظهر بالتسجيل
ّ

من اعداد قائمة بكل المنحوتات التي لم تظهر بذلك التسجيل فمن المتوقع انها

سرقت و ُهربت.
ُ

المعابد في مدينة الحضر األثرية
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 التلول األثرية:الشك أن التلول األثرية تضررت هي األخرى جراء العمليات العسكرية
الدائرة بالقرب منها خاصة تلك الواقعة بالجنوب والجنوب الشرقي من مدينة
قضائي مخمور والشرقاط واألخرى الواقعة شمال غرب
الموصل في محيط
ّ
الموصل عند بنواحي ربيعة وزمار واسكي موصل والمعلومات الواردة الينا من
تلك المناطق قليلة جداً وعليه ال توجد احصائية دقيقة بحجم االضرار التي
لحقت بها خاصة وان هناك تلول اثرية مهمة تعود الى عصور آشورية او اقدم
من ذلك مثل تلول العقر (كار-توكلتي-ننورتا) وتبعد  2كم شمال العاصمة
آشور في قضاء الشرقاط وكانت تمثل المركز االداري والديني للملك اآلشوري
توكلتي ننورتا ( 0085-0228ق.م) ,وتلول خربة الهيكل (مدينة ايكالتي
اآلشورية) الى الشرق من نهر دجلة  05كم شمال العاصمة آشور ,بيت حالني
وهو احد القصور التابعة لمدينة نينوى اآلشورية يقع وسط الموصل شرق دجلة
ويشهد تجاوزات مستمرة ,فيما تعرضت بعض التلول بالقرب من مدينة اسكي
موصل الى التجريف من قبل قوات البيشمركة إلنشاء سور ترابي لعزل المناطق
المحررة.
 -2القالع
جراء االعمال االرهابية مثل
وهي من االبنية التي لحقت بها أضرار كبيرة ّ

شيدت هذه القلعة
قلعة تلعفر (نمت عشتار)  82كم شمال غرب الموصل وقد ّ

كحصن للمدينة خالل العصر اآلشوري والتي تم تفجير اجزاء كبيرة منها بتاريخ

 0205/0/2ألسباب نجهلها ,وهناك انباء متباينة عن تفجير قلعة باشطابيا في
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الموصل على الضفة الغربية لنهر دجلة بتاريخ  0205/2/8في حين أن القلعة
تعاني من تصدعات كبيرة في برجها واسوارها وقد تضررت ايضاً بسبب قصف
قوات التحالف لسجن االحداث المالصق لها خالل شهر تموز . 0202

قلعة تلعفر األثرية
 -3األبنية اإلسالمية:
كبقية المواقع األثرية والتراثية فقد تعرضت المباني االسالمية الى التدمير
اي
الكلي او الجزئي بذريعة احتوائها على قبور علمًا ان البعض منها يخلو من ّ

قبر ,وقد تنوعت تلك المباني بين اضرحة وم ازرات ومساجد االمر الذي يصعب

التمييز بينها لكون البعض منها م از اًر ومسجداً في الوقت نفسه ,فضالً عن وجود
مدارس وابنية اخرى مدنية.
18

بعض تلك المباني تم توثيقها مسبقًا وباإلمكان اعداد ملف خاص بها أما
البعض اآلخر فالمعلومات عنها قليلة ومبعثرة بين الكتب والرسائل العلمية ,مما
يستوجب تكاثف الجهود ألجل جمع البيانات الخاصة بها ,ونشير هنا الى ان
التوثيق الدقيق لتلك االبنية يتضمن ما وقع منها داخل قضاء الموصل في حين
ان االشارة الى االبنية الدينية في بقية المدن واالقضية كان قليالً ويكاد يكون
معدومًا في بعض المناطق لألسباب نفسها التي أشرنا اليها سابقًا وهي إنعدام
مصدر المعلومة .وقد تم إعداد قائمة باألبنية في محافظة نينوى فقط وهي ملحقة
بالتقرير وتتضمن تفاصيل عن  28مبنى تم التحقق من تدميرها (ملحق رقم)0-
والعمل جار على توثيق بقية االبنية االسالمية في المحافظات االخرى وسيتم
إلحاقها بالقوائم تباعاً.
 -0فيما يلي جدول يوضح األبنية التي تعرضت للتدمير جزئيًا او كليًا بحسب
العصور التي تعود اليها.
16
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العثماني
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االتابكي

 -0الجدول الثاني يبين ماهية تلك االبنية موزعة حسب نوعها والطائفة التي
تعود اليها.
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ضريح او قبر

بناية مدنية

مسجد او مقام

 -2فيما يوضح الجدول الثالث عدد العناصر المعمارية التي تم فقدانها وال يمكن
استعادتها او إجراء اعمال ترميم لها.
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المحاريب
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المآذن

وبعد العرض اعاله تبين أن الوضع الحالي لألبنية المذكورة يختلف بعد التفجير
فهناك ( )00بناية تمت تدميرها بالكامل مع تسوية اراضيها وأصبح من المستحيل
اعادة ترميمها او صيانتها ,يقابلها ( )02بناية ُدمرت بالكامل وهي االخرى يصعب

ترميمها في حين يوجد لدينا بنايتين مدمرة جزئياً ومن الممكن اعادة ترميمها.

ومن المتوقع ان يتضاعف عدد تلك االبنية خاصة بعد انتشار خبر إزالة جميع
الزخارف والنصوص الكتابية من االبنية الدينية بالمعاول او بتغطيتها بطبقة من
السيراميك الغرض منها إخفائها او تشويهها وبذلك تفقد مساجد الموصل جميع
العناصر المعمارية والزخرفية التي اشتهرت بها على مدى قرون من الزمن فضالً عن
تاريخ تشييدها او إعمارها.
 -4الكنــائس واألديــرة:
تعرضت الكثير من الكنائس واألديرة المنتشرة في اقضية ونواحي المحافظة الى
التدمير الجزئي او الكلي بتفجيرها او تهديم أجزاء منها وكذلك المقابر الواقعة
ضمن مساحتها تعرضت الى التجريف وتحطيم شواهد قبورها ,وفي حقيقة األمر
المعلومات الواردة قليلة بإستثناء مدينة الموصل حيث تم تحديد جميع االضرار
بدقة الى حد ما ,اما بالنسبة لالقضية الحمدانية وبرطلة وتلكيف وبعشيقة
فمعلوماتنا تقتصر على ما يقوم بنشره تنظيم داعش بسبب خلو تلك مناطق من
ال اننا نتوقع ازالة كل الصلبان والتماثيل وافراغ المكتبات من
سكانها بالكامل ,ا ّ
مخطوطاتها وكتبها ,وبالرغم من ذلك اعدننا قائمة باألبنية المتضررة وتم إلحاقها
بالتقرير (ملحق رقم.)0-
 -5المــزارات اإليزيديــة:
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كانت األصعب في إعداد التقرير كون المناطق اتي يقطنها االيزيدية تكاد
تكون معزولة عن المدينة وهي اآلن خالية من سكانها على مختلف مذاهبهم,
وهي بطبيعة حالها صغيرة المساحة ال تتعدى غرفة الضريح وملحقاتها مثل قبة
ويالدة (مزار الشيخ عماد الدين ,وال يسعنا هنا االّ تعدادها فقط والعمل مستمر
لغرض التأكد من تدميرها أوالً ومن أثريتها او تراثيتها ثانياً ,وهي كل من "مزار
الشيخ مان ,الشيخ ملك برخدين (بركات) ,الشيخ محمه رش ,الشيخ عبد العزيز
(الرومي) ,الشيخ عبد القادر(االسود) ومزار الشيخ بيرزكر".

تفجير احد الم ازرات اإليزيدية بجبل سنجار

 -6متحف الموصل الحضاري:
تأسس متحف الموصل الحضاري سنة 0850م وكان يشغل بناية البهو الملكي
الواقعة بمدينة الموصل غرب دجلة والتي شيدت سنة 0822م ,كان يضم في
بدايته قاعتين للعرض تحتويان على قطع معروضة من مدينتي نمرود والحضر
جراء اعمال التنقيب آنذاك حث
فقط االّ أن تزايد أعداد القطع االثرية المخزونة ّ
المسؤلين على استحداث قاعة أخرى لآلثار االسالمية ,ولم يعد المتحف يتسع
22

لذلك العدد الهائل من القطع األثرية مما دفعهم بالتفكير في استغالل حدائق
القصر إلنشاء متحف جديد لعرض اكبر عدد منها تم ذلك سنة  0882فالمتحف
الجديد من تصميم المهندس العراقي محمد مكية وبتمويل من مؤسسة كولبنكيان,
وبناية المتحف الحالي تتألف من ثالث طوابق ,السرداب وهو الذي يحتوي على
مكاتب الموظفين وقاعة مدرجة لالجتماعات تتسع لـ( 000مقعداً) ومكتبة تضم
مختلف الكتب والتي يزيد عددها عن  020222كتاب ,ويعلوه طابقين يؤدي
اليهما سلم خارجي ويضم الطابق االول ثالث قاعات كبيرة للعرض وهي
األشورية الحضرية -االسالمية) فيما يحتوي الطابق العلوي على قاعة واحدة
تدور على اضالعه االربعة ُخصصت لعرض القطع االثرية من العصور ما قبل
التاريخ ,وقد أُلحق ببناية المتحف فيما بعد قاعة كبيرة خارجية لتكون مخزن
للقطع األثرية.
وقبيل أحداث سنة  0222تم إغالق المتحف واخالءه من القطع الصغيرة القابلة
للحمل والبالغ عددها نحو  0522قطعة ونقلها في صناديق ألغراض الخزن
المركزي بالمتحف العراقي ,فيما ظل المتحف يحتفظ بالقطع الكبيرة المعروضة
خارج خزانات العرض والتي يصل وزن البعض منها الى اطنان ويصعب بذلك
نقلها ,و وفي غضون ذلك تعرض المتحف والمخزن للسرقة والتخريب تم خاللها
سرقة ( )8قطع ستة منها أصلية والباقي نسخ جبسية ولم يتم استعادتها حتى
اللحظة.
تبق منه من معروضات
وبعد ذلك تم إعادة افتتاح المتحف سنة  0200لما ً

والتي بلغ عددها ( )85قطعة اثرية موزعة بقاعات العرض وبواقع ( -22في
القاعة اآلشورية ,ثالثة منها نسخ جبسية) –22( ,في القاعة الحضرية ,ثالثة
منها نسخ جبسية) -25( ,في القاعة االسالمية جميعها اصلية) .تعرض
المتحف لالعتداء مرة اخرى سنة  0202من قبل عصابات داعش والتي قامت
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بتحطيم اغلب القطع االثرية المعروضة فيه خاصة في القاعة الحضرية أما باقي
القطع فمصيرها مجهول وعليه تم اعداد جدول يضم تفاصيل تلك القطع في
القاعات الثالثة بشكل ملحق بالتقرير رقم ( ,)2وهناك  02قطع اخرى خارج
قاعات العرض موزعة بمدخل المتحف الخارجي واالستعالمات فضالً عن وجود
لوحتين زيتية للرسام العراقي حافظ الدروبي تمثل احداهما مشهد من الحياة
اليومية في مدينة الحضر واالخرى البالط الملكي اآلشوري.
اما مخزن اآلثار والمجاور لبناية المفتشية (المتحف السابق) فهو بشكل مستطيل
وله مدخل خارجي مستقل ويضم تمثال من حجر الحالن لآلله نابو من مدينة
نمرود وعدد كبير من القطع االثرية اغلبها عبارة عن بالطات من حجر الحالن
تم جلبها من مدينة نينوى خالل تنقيبات عام 0880م ,فضالً عن اواني فخارية
متعددة وهياكل عظمية ,وفي حقيقة االمر ال توجد احصائية لتلك القطع كما ان
مصيرها مجهول.
وبالنسبة لبناية البهو الملكي والتي كانت تشغلها مفتشية آثار وتراث نينوى وكذلك
مقرات شرطة حماية اآلثار المجاورة لها فقد تم استغاللها من قبل العصابات
وجعلها بيتاً للمال والزكاة.
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