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مبناسبة مرور عام على رحيل عامل االثار العراقي املرحوم الدكتور دوين جورج

  على خلفية ملف االرشيف اليهودي؟هل اغتيل الدكتور دوين جورج

  

شبكة البصرة/ عماد علو . د

بداية القصة

موقع تل بانزال يف  ١٩٩١قصة بدأت عندما قامت قوات كوماندوس امريكية يف العام ال

 -بصرة (اللحم يف حمافظة ذي قار هو أقرب مكان للسيطرة على طريقني للخط السريع طريق 

وقامت هذه القوة اليت يعتقد أنه كان بصحبتهم ، يف اجلنوب وجنويب شرقي العراق) ناصرية

وعثروا على كميات من اآلثار يصعب ر والتنقيب السريع يف املوقع متخصصني باآلثار باحلف

، ومل يكشف حلد االن عن معرفة عددها فأخذوها معهم ودمروا جزءاً كبريا من املتبقي

  !االثرية اليت مت سرقتها طعدوافع واسباب هذه العملية ونوعية الق

ق وصلت لعامل االثار أي قبل عام كامل من الغزو االمريكي للعرا ١٠/٤/٢٠٠٢وبتاريخ 

، معلومات )دوين جورج(العراقي ومدير البحوث يف املتحف العراقي يف بغداد الدكتور 

جمموعة من املتخصصني باآلثار يف جامعة كامربدج يضعون خطة مؤكدة من بريطانيا تفيد بان 

املتوقع لالستيالء على آثار عراقية معينة عندما تقوم الواليات املتحدة االمريكية بغزوها 

وكان هذا االمر يتسق مع معلومات سابقة لدى اجلهات االمنية العراقية على خلفية  !للعراق

الذي باحلصول على االرشيف اليهودي العراقيمطالبات غربية مرتبطة باحلركة الصهيونية 

حتفة نادرة توثق للعهود اليت سيب خالهلا اليهود يف  ١٧٠٠آالف وثيقة و ٣حيتوي على قرابة 

لعراق ومها السيب البابلي االول والسيب البابلي الثاين، اضافة اىل اثار يهود العراق آنذاك واىل ا

' التوراة'عرفها العامل، وأقدم نسخة لـ' التلمود'مدد ابعد من العهد البابلي مع اقدم نسخة لـ

برات ، االمر الذي دفع اجلهات احلكومية العراقية للتحفظ عليها يف مبىن املخاوخمطوطات
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  !العراقية، يف حني جرى التحفظ على لقى آثاريه مثينة اخرى يف مبىن البنك املركزي العراقي

  عملية سرقة املتحف العراقي

شخص ٤٠٠قامت جمموعة من ١٠/٤/٢٠٠٣وبعد يوم من احتالل بغداد وبالذات يف يوم 

عن " مترا٧٠د مسلحني مبختلف أنواع االسلحة وحتت انظار ومحاية دبابة امريكية كانت تبع

مدخل املتحف باقتحام املتحف العراقي من ثالثة اماكن مستهدفة خمازن التحف االثارية اليت 

وحتف معينة باإلضافة اىل سرقة السجالت والوثائق اخلاصة باآلثار السومرية " حتوي آثارا

 جورج وحبسب حماضرة القاها الدكتور دوين .والبابلية اليت كانت موجودة يف املتحف العراقي

، ذكر فيها ان التحقيقات اليت اجراها وزمالؤه املختصني ٢٠٠٦يف املتحف الوطين بدمشق 

ان السرقة كانت عملية منظمة اي بعد يومني من السرقة اثبتت  ١٣/٢٠٠٣بعمل االثار يف 

وليست عشوائية او نتيجة اعمال شغب وان من قام ا مافيا كبرية وان هناك حتضري وترتيب 

ان هناك قطع اثرية عديدة وصلت بعد اقل من اسبوعني من السرقة اىل " صامسبق خصو

" مضيفا" امريكا و اوربا وهي فترة قياسية تدل على ان من قام بذلك مافيا منظمة وكبرية جدا

قطع فقط وهي  ٩أن اللصوص فتحوا خزانة كان فيها جماميع من االختام لكنهم اختاروا منها 

ويف هذا السياق يؤكد عامل اآلثار ! ك حتضري وترتيب مسبق للسرقةاالغلى فاستنتجنا ان هنا

اخلميس واجلمعة يف العاشر (أن أعمال النهب دامت يومني : (رائد عبد الرضى " العراقي 

كان هناك لصوص حمترفون وخرباء وقد ) احلواسم(وباإلضافة اىل ) واحلادي عشر من نيسان

من أن تصاب بعطب ما، حيث وضعوها " فني خوفارأيت بعضهم يعتين بالتحف مبهارة احملتر

يف صناديق جمهزة أحضروها معهم وأوصلوها اىل سيارات النقل املتوقفة خارج املتحف واليت 

  ).كانت بانتظارهم

  سرقة االرشيف اليهودي وكنز النمرود

حلارثية يف ذات الوقت قامت القوات االمريكية احملتلة اليت احتلت مبىن املخابرات العراقية يف ا

يف املبىن بإشراف ممثل وزارة " باالستيالء على االرشيف اليهودي العراقي الذي كان موجودا

ارسل من " الدكتور امساعيل حجارة، و هو امريكي اجلنسية ) البنتاغون(الدفاع االمريكية 

انظر اسامة ناصر " (امريكا لألشراف على نقل االرشيف اليهودي خلسة اىل نيويورك 

" ، جملة ٢٠٠٣–١٩٩١ندي، استهداف املخطوطات يف العراق خالل احلرب النقشب

  ).، تصدر عن مركز حتقيق التراث يف دار الكتب و الوثائق القومية، القاهرة"تراثيات

بالتوجه إىل موقع ختزين كنز مث قامت القوات األمريكية احملتلة وبداللة احد املتعاونني معها 

قطعة ذهبية أثرية  ٦٥٠ية البنك املركزي العراقي واالستيالء على، يف احد اقبمنرود اخلرايف
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وقامت . خمتلفة األحجام ال تقدر بثمن، تظهر منط الترف الذي كان موجوداً يف دولة النمرود

القوات األمريكية بعرض هذه النفائس األثرية أمام اجلمهور يف املتحف العراقي أواخر عام 

قبل أن تبدأ ، األمر فتحاً أمريكيا كبرياًبرمير الذي اعترب حبضور احلاكم املدين بول  ٢٠٠٣

موجودات الكنز الذهيب بالتناقص شيئا فشيئا، حىت اختفت متاما يف ظل أجواء الرعب 

  .والفوضى اليت سادت العراق إبان سنوات العنف الدامية

املوقع الذي مث توجه فريق امريكي من املتخصصني باآلثار السومرية واآلشورية بالتوجه اىل 

وحتت حراسة مدرعات امريكية، وقامت بعمليات حبث  ١٩٩٢اكتشف فيه كنز النمرود عام 

عن " وتنقيب جديدة،، مث قام فريق التنقيب نفسه بإجراء مسحا معمقا وتتبع ر الفرات باحثا

وما يثري االستغراب جتاهل اإلعالم حلادث . أمور مل يكشف النقاب عن اهدافها ومبتغاها

ر واختفاء كنز النمرود ومرور وسائل اإلعالم مرور الكرام على حادث ذا احلجم يف ظهو

اخلطورة واألمهية وسط تعتيم مشدد مينع تسريب ولو معلومة صغرية عن مصري كنز منرود 

  .األسطوري

  اية الدكتور دوين جورج

ث من استباحة بذل خبري االثار العراقي الدكتور دوين جورج الذي كان شاهد عيان ملا حد

كبرية يف سبيل تسليط " آلالف القطع النادرة واملخطوطات والرقيمات والتماثيل، جهودا

االرشيف اليهودي العراقي، و اآلثار اليت " وخصوصا جرمية سرقة االثار العراقيةاالضواء على 

 ٦٠٠٠ بت من املتحف الوطين يف بغداد، واليت كانت أغلبيتها تعود إىل الفترة املمتدة اىل

. اإلمرباطورية اآلشورية، والبابلية واالكاديةسنة من اثار االمرباطوريات القدمية من 

وهو جييد اللغة االكدية  ١٩٥٠عام  مواليد حمافظة االنباروالدكتور دوين جورج من 

مىت . وكان األكادميي االمريكي العراقي املولد د. والسريانية اآلرامية، والعربية، واالنكليزية

أن اكرب عملية سطو ثقايف يف التاريخ لآلثار سى تويا، قد صرح لوكالة لوس اجنلس تاميز، مو

العراقية مل حتدث صدفة بل مبوجب وسطاء اوهلم حمام كوييت تفاوض مع دوين جورج مباشرة 

للحصول على مساعدته يف انتقاء االثريات والتحقق من صحة نسبتها التارخيية لكن جورج 

من جهته أكد عامل اآلثار االمريكي الربفسور ماكجواير جيبسون أمام ! رفض التعاون معه

يف باريس ان قطعا أثرية عراقية عرضت للبيع يف » اليونيسكو«مؤمتر لعلماء اآلثار نظمته 

عالمات استفهام على دور االمر الذي يضع .باريس وطهران عرب عدة وسطاء بينهم كويتيون

  !يف هذه القضية الكويت

جهود الدكتور دوين جورج وتصرحياته وحماضراته وحتقيقاته وما توصل اليه من وقد أدت 
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تعرضه وعائلته اىل ضغوطات كبرية وديدات مباشرة وتعرضه حقائق حول هذا املوضوع اىل 

، ٢٠٠٦، لكنه استطاع اهلرب ووصل اىل امريكا اليت وصلها عام اىل حماولة اغتيال يف بغداد

دينة بروكهافن االمريكية ليعمل يف جامعة ستوين بروك قرب حيث استقر مع اسرته يف م

 مالبسات سرقة االرشيف اليهودينيويورك، واستمر هناك يف بذل جهوده من اجل كشف 

وعندما كان يف طريقه من امريكا اىل كندا إللقاء حماضرة يف العراقي وبقية االثار العراقية،

وراء سرقة االثار العراقية، تويف يف ظروف جامعة تورنتو عن الدوافع واالسباب الكامنة 

، بعد وصوله مطار تورنتو بلحظات، واعلنت السلطات ١١/٣/٢٠١١غامضة يوم 

! وهو تربير حيتمل العديد من عالمات االستفهام! الكندية أن وفاته كانت اثر جلطة قلبية

الغري اعتيادية، السيما وان املوساد االسرائيلي لديه العديد من وسائل واساليب االغتيال 

كما   !مذكرين بالوسيلة اليت استخدمها املوساد الغتيال خالد مشعل امني سر حركة محاس

أن املعلومات اليت كان الدكتور دوين جورج قد مجعها حول دوافع واسباب وظروف سرقة 

 االثار العراقية واالرشيف اليهودي العراقي وكنز النمرود قد بدأت تلقي الضوء على مالبسات

هذه القضية ودوافع املتورطني فيها من الدول واملنظمات السرية واجهزة املخابرات 

والعصابات من مافيات التهريب واالثار، مما اقتضى معه طمسه واخفائه بالتخلص من حاملها 

  !دوين جورج

  وصول االرشيف اىل اسرائيل

ي كان لديه الكثري ليقوله وبعد سنة من رحيل اخلبري اآلثاري العراقي الدكتور دوين جورج الذ

حول اسباب ودوافع سرقة االثار العراقية، وبعد مرور مثاين سنوات على سرقة االرشيف 

اليهودي العراقي من قبل قوات االحتالل االمريكي ونقله خلسة اىل الواليات املتحدة 

يف  االرشيف اليهودي من االمريكان وذلك) استعادت(اا ) اسرائيل(اعلنت االمريكية، 

، 'االنتصار احلقيقي لالمة اليهودية'اليهودية معتربة هذا احلدث بـ' العاد'احتفال أجرته منظمة 

واعلنت يف هذا !! اذ استعادت جزءا اصيال ومهما، وهو االفضل على االطالق، من تراثها

 ٣هلذا الغرض يف تل ابيب كلف حنو " االحتفال الذي اقيم يف مبىن اقامته اسرائيل خصيصا

يني شيكل، نظرا للتحصينات عالية التقنية اليت صمم مبوجبها واليت تضمن السالمة من اية مال

  .خماطر سواء الكوارث الطبيعية او القصف العسكري

عن " وهو ابن اول عمدة لتل ابيب بعد ان احتلها اليهود ـ مسؤوال - ) ياد شاغال(وقد عني 

العراق ومت اصالح اغلبها مبقر متحف  نصب االرشيف اليهودي العراقي الذي متت سرقته من

التاريخ الطبيعي والتراث العاملي يف واشنطن على يد امهر اخلرباء العامليني، خاصة ان بعض 
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يشار اىل ان منظمة . الوثائق كانت قد تعرضت للضرر يف اقبية مقر املخابرات العراقية السابق

رب ادخال فرق مدربة من السراق، عملت على سرقة كل ما خيص اليهود يف العراق ع' العاد'

بت خالهلا آثارا عراقية مثينة بطرق مبتكرة ال  اثار الوركاء واوروبعثة متخصصة حلساا اىل 

  .تثري الشكوك بوجود عمليات تنقيب

وقد أكد النائب العمايل اليهودي موردخاي بن بورات أحد املتحدرين من يهود العراق 

ود بابل الواقع قرب تل ابيب حسب صحيفه هآرتس االسرائيلية والباحث يف مركز ارث يه

و قسم من كتب االنبياء املنشورة يف  ١٤٨٧احلصول على تعليق نادر لسفر أيوب نشر سنة 

انظر (من خمازن حصينة ألجهزة األمن العراقية السابقة  ١٦١٧البندقية سنة 

كل /). http://www.aregy.com/forums/archaeology29725الرابط

ذه االمور والتطورات حول رحلة االرشيف اليهودي العراقي املسروق من بغداد ووصوله اىل ه

وتساؤالت حول " وتثري شكوكا" تعطي انطباعا وسط تعتيم وامهال اعالمي واضحتل ابيب 

  ؟!قيقية الكامنة وراء هذه العملية املشبوهةالدوافع واالسباب احل

  اسباب ودوافع السرقة

مما الشك فيه أن سرقة االثار هي احد اجلرائم اليت يسعى ورائها صائدي الكنوز ومقتين 

لكن الغريب يف االمر هو أن يكون جيش أقوى دولة يف العامل الذي يدعي أنه التحف االثرية، 

اطية والسالم يف العراق يسعى وبشكل غري مسبوق لسرقة جاء ليحرر العراق وينشر الدميقر

متحف تارخيي وارشيف ألقلية اثنية عراقية كانت قد غادرت العراق منذ عقود وتبدي قيادته 

مبثل هذا االمر، بل وتضعه يف أوىل اسبقياا عند أول يوم دخلت  كل هذا احلرص واالهتمام

ور دوين جورج كان قد بدأ مبسك خيوط االسباب ويبدو أن الدكت.. يف العاصمة احملتلة بغداد

والدوافع اليت أدت باألمريكان واملوساد االسرائيلي للتورط بارتكاب هذه اجلرمية، االمر الذي 

  .أدى اىل تصفيته بالطريقة اليت اشرنا اليها يف مطار تورنتو الكندي

ان ربط االحداث مع بعضها البعض من سرقة املتحف العراقي والطريقة اليت متت ا السرقة، 

مث االستيالء على االرشيف اليهودي العراقي وكنز النمرود وذهاب فريق التنقيب االمريكي 

مبسح لالماكن االثرية السيما " بسرعة اىل مكان العثور على كنز النمرود وقيامه الحقا

جيعلنا  اغتيال اخلبري اآلثاري دوين جورج، مثها واألكادية احملاذية لنهر الفرات ومن السومرية من

نعتقد أن االسباب والدوافع الكامنة وراء هذه السرقات لآلثار العراقية تتمحور حول نظرية 

، اليت وضع اسسها وروج هلا عامل السومريات )نظرية االصل الفضائي للسومريني(تسمى 

وهو من اصل يهودي روسي ) Zecharia Sitchinزكريا سيتشن(ارية والكتابة املسم
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وعاش طفولته وشبابه يف فلسطني مث استقر يف نيويورك  ١٩٢٠اذربيجاين ولد يف باكو سنة 

، حيث اصدر كتابه هلذه على قناعته السومرية اخلاصة" للفكرة الصهيونية بناءا" وكان رافضا

وفيه يصف املعرفة واملعجزات التقنية ) االثنا عشر الكواكب(واملوسوم  ١٩٧٦النظرية عام 

ان السومريني هم من ساللة اناس قدموا من (وتتلخص نظريته بـ.حلضارة سومر القدمية

ومت طرح  )كوكب آخر واحتلوا االرض واسسوا أول حضارة يف العراق وبعدها يف مصر

السومرية واألكادية والبابلية الكثري من احلجج والتفاصيل املعتمدة على االساطري واملنحوتات 

اليت تدعم فكرته حبقيقة دور هذا العرق الفضائي يف نشوء حضارة بالد الرافدين ومث االنسانية 

كتاب عملي تفصيلي متخصص وكرس حياته هلا حىت وفاته  ١٢وطور سيتشن نظريته هذه يف 

  .٢٠١٠عام 

سية عديدة وهلا اتباع كثر كان و تفرعات علمية ودينية وسيا" واختذت نظرية سيتشني أبعادا

الذي تبىن نظرية ) David Icke  دافيد ايك(من ابرزهم الكاتب والسياسي الربيطاين 

حيث  ".خطريا" سياسيا" ولكنه طورها واعطاها بعداسيتشن عن االصل الفضائي للسومريني 

فيه ، الذي قال )Secrets of the Matrix(بعد نشر كتابه  ١٩٩١اثار ضجة عاملية عام 

أن العرق البابلي أو السومري الفضائي اليزال حيكم العامل من خالل املنظمات السرية العاملية 

وان اعضاء العرق . اليت انشأوها مثل التنظيمات الشيوعية والثورية والليربالية والقومية وغريها

بوش وامللكة  ومن بني اعضائها البارزون يف العامل جورج. البابلي يتناسلون السالالت احلاكمة

الربيطانية اليزابيث وكيسنجر وهيالري كلنتون وتوين بلري وويلسن وروكفلر والكثري غريهم 

وهذا ما  اامه بانه معاد للساميةاالمر الذي ادى اىل . مثل عائلة روتشيلد اليهودية املتنفذة

ملتخفي باليهوديةالعرق البابلي اانه ال يدين اليهود احلقيقيني بل " وبشدة مؤكدا) آيك(رفضه 

انتون (مث جاء ). www.davidicke.comللمزيد من املعلومات أنظر(

املاين تبىن نظرية سيتشن وطورها يف اال  –وهو كاتب فرنسي )Anton Parksباركس

 Le(وكتابه ) Le secret de Etoiles Sombres(الديين يف كتابه املوسوم 

Reveil du Phenix ( حيث اعترب أن التوراة هي تعبري عن العقيدة النهرينية)العراقية (

بينما االجنيل تعبري عن العقيدة املصرية 

  ).www.antonparks.com/main.phpانظر(

  االصل الفضائي العالقة بني االرشيف اليهودي ونظرية

منذ ستينيات القرن املاضي تزايدت االدعاءات واالشاعات حول مشاهدة صحون فضائية 

واسست مراكز حبوث ورصدت أموال واجريت دراسات خمتلفة ! يف أمريكا" خصوصا
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كانت قد وصلت اىل االرض  خملوقات فضائيةوعقدت مؤمترات كلها حول موضوع وجود 

وجرى صناعة العديد من االفالم  قصص اخليال العلميد من كما الفت العدي.. يف وقت ما

يف وقت متزامن مع اعتقاد اليت تأثرت بشكل واضح بنظرية االصل الفضائي للسومريني، 

روجت له ودعمته احلركة الصهيونية، يف االوساط الغربية يف اوربا والواليات املتحدة 

اد للحضارة السومرية اليت اخترعت كل ما االمريكية، بأن احلضارة الغربية هي يف الواقع امتد

، واليت اسستها املخلوقات الفضائية اليت هبطت يف العراق وتناسلت مييز احلضارة الغربية احلالية

الذين (وتعين بالسومرية ) االنانوكي(مع سكانه وكانت تعرف حبسب الكتابات السومرية بـ

ومل   ..اسست احلضارة الفرعونية مستعمرة اخرى يف مصر،، كما اسسوا )هبطوا من السماء

اىل كوكبهم بل تنكروا بزي البشر واسسوا رابطة خاصة م حتت اسم ) االنانوكي(يعودوا 

، اليت انبثق عنها عدد من املنظمات السرية والباطنية العديدة اليت يشكل )االخوية البابلية(

السرية، حيث يسيطر ) يةالبابل(اليهود معظم اعضائها، وان العامل حمكوم ذه اموعة 

) العرق البابلي(وان أعضاء هذا . أعضائها على اجلمعيات السرية واحلكومات واالحزاب

واملالحظ أن هذا االعتقاد الذي املدعم بنظريات االصل . يتناسلون السالالت احلاكمة

ا  يركز على حضاريت بالد ما بني النهرين وحضارة وادي النيل اليت عاشالفضائي العديدة 

أن من بىن " حيث تروج اسرائيل اىل أن بناة االهرام هم اليهود، كما تدعي ايضا !بين اسرائيل

،الذين جاء م نبوخذ نصر اىل بالد ما بني النهرين يف "اجلنائن املعلقة يف بابل هم اليهود أيضا

اج بان ما ترمي ومن هنا مل يعد من الصعب االستنت! السيب البابلي االول والسيب البابلي الثاين

االحياء بان الفضائيني مؤسسي احلضارتني اليه احلركة الصهيونية والدوائر املرتبطة ا هو 

هلذا " الرافدينية والفرعونية قد اندجموا وتناسلوا مع االسرائيليني الذين يشكلون اليوم امتدادا

والباطنية العديدة اليت  العرق املتميز الذي يروج اىل أنه يتحكم بالعامل عرب املنظمات السرية

واليهود موجودة يف ) االنانوكي(وان اسرار هذه العالقة بني ا. يشكل اليهود معظم اعضائها

وعليه ال ميكن استبعاد  .!خمطوطات االرشيف اليهودي العراقي ويف آثار العراق القدمي وكنوزه

عالقة نظرية االصل أن تكون اية حياة املرحوم الدكتور دوين جورج هلا عالقة مباشرة ب

الفضائي للسومريني باألرشيف اليهودي العراقي وان ذلك كله كان من بني اسباب احتالل 

العراق وسرقة اثاره وخمطوطاته والنبش السري آلثاره من اجل السيطرة والبحث عن اسرار 

  .تلك العالقة، ألسباب سياسية ودينية ال يتسع اال يف هذا
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حىت جفت عيوين ومل يبق يل دموع للبكاء وبكيتُ لقد بكيتُ 

٢٠٠٣دوين جورج 
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سرية عامل االثار العراقي املرحوم الدكتور دوين جورج

  أهم املناصب اإلدارية اليت توالها

  .قسم اآلثار يف جامعة بغداد بدرجة جيد جداً - خترج من كلية اآلداب: ١٩٧٤

راقي، وتتلمذ على أيدي األستاذ فؤاد سفر ونام مت تعيينه موظفاً يف املتحف الع: ١٩٧٦

  .أبو الصوف

 - حصل على درجة املاجستري يف ختصص آثار ما قبل التاريخ من كلية اآلداب: ١٩٨٦

  قسم اآلثار يف جامعة بغداد

  .حصل على درجة الدكتوراة يف ختصص آثار ما قبل التاريخ من جامعة بغداد: ١٩٩٥

  .م دائرة اآلثار العراقية للشؤون الفنيةأصبح معاوناً ملدير عا: ١٩٩٥

أصبح مدير عام دائرة الدراسات والبحوث يف اهليئة العامة لآلثار العراقية، واليت : ٢٠٠٠

  تأسست حديثاً

  .تقلّد منصب مدير عام للمتاحف العراقية: ٢٠٠٣تشرين الثاين 

  .تقلّد منصب رئيس هيئة اآلثار العراقية: ٢٠٠٥

  .نيويورك احلكومية يف ستوين بروكأستاذ زائر يف جامعة 

هذا باإلضافة إىل العديد من املناصب الفنية املثرية واليت رافقت املناصب اإلدارية اليت 

تقلدها وأعمال التوثيق واملسح والصيانة والتنقيب عن اآلثار يف معظم مناطق العراق؛ 

ي وأور والبصرة واليت تشمل نينوى وسد خبمة وسامراء وآشور وأم العقارب يف الرفاع

  .والعديد من املناطق األخرى
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  :التعليم والوظائف

  ١٩٧٤ماجستري يف علم اآلثار، جامعة بغداد، 

  ١٩٨٦ماجستري يف علم اآلثار ما قبل التأريخ، جامعة بغداد، 

  ١٩٩٥دكتوراه من قبل التأريخ يف علم اآلثار، جامعة بغداد، 

  ١٩٧٦عضو موظفي املتحف العراقي، 

  ١٩٨٠لتوثيق، مدير مركز ا

  ٨٧-١٩٨٦املدير امليداين ملشروع الترميم يف بابل 

  ١٩٨٨مدير التحقيقات األثرية يف املنطقة الشرقية من سور نينوى، 

  ١٩٨٩املستشار العلمي ملشروع إنقاذ آثار سد خبمة، 

  ١٩٩٠مدير العالقات العامة، 

  ١٩٩٢مدير مركز التوثيق، 

  ١٩٩٥نية، مساعد املدير العام لآلثار للشؤون الف

  أستاذ يف قسم علم اآلثار يف جامعة بغداد

  أستاذ يف قسم علم اآلثار يف جامعة بابل للفلسفة والالهوت

  ٢٠٠٠-١٩٩٩مدير فريق التنقيب يف موقع أم الفحم، 

  ٢٠٠٠-١٩٩٩رئيس اللجنة التقنية، 

  ٠٣-٢٠٠٠املدير العام للبحوث والدراسات، 

  ٠٥-٢٠٠٣املدير العام للمتاحف العراقية، 

  ٢٠٠٣عضو اللجنة اإلقليمية الدولية لالنتربول، 

  ٢٠٠٤عضو اللجنة الوطنية العراقية للتربية والعلوم والثقافة العراقية واليونسكو، 

  ٢٠٠٥رئيس جملس الدولة العراقية لآلثار والتراث، 

  ٢٠٠٥عضو يف أكادميية العلوم العراقية، قسم اللغة السريانية، 

  يني اآلشورينيجملس املستشارين واألكادمي

  :املشاركات

  Nimrud،2000قبور اآلشوريني يف كوينز: شارك يف تأليف تصوير  -

  ٢٠٠٥شارك يف تأليف أوعية للطعام شارك يف تأليف ب متحف العراق،  -

  ٢٠٠٨شارك يف تأليف تدمري للتراث الثقايف يف العراق،  -
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  ٢٠٠٨يف العراق، املؤلف املشارك لآلثار حتت احلصار، والتراث الثقايف  -

  ٢٠٠٨شارك يف تأليف النكبة، وعمليات النهب والدمار يف العراق يف املاضي،  -

صاحب العمارة من القرن السادس قبل امليالد يف تل الصوان وواضع احلجر يف  -

  'الكتاب يف عملية'الصناعات أخرب دإط الصوان، 

  املطبوعات

  .١٩٨٥املخازن القدمية يف بالد ما بني النهرين،  -

العراقي الصحراء الغربية يف العراق واملتحف،   Acheulianجديد فأس من جهة -

١٩٩٣  

  ١٩٩٤األمثال القدمية يف بالد ما بني النهرين،  -

مهارة  -Esswwan،1997اهلندسة املعمارية يف القرن السادس قبل امليالد يف تل -

  ٢٠٠٢الذهبية للمواد،   Nimrudالصنعة من الدقة

  ٢٠٠٤لى حساب العراق ومتاحف واملواقع األثرية، كاملة ع -

  املؤمترات

Recontre Assyriologic ،١٩٩٢، هايدلربغ، أملانيا  

Recontre Assyriologic ،٢٠٠٤، لندن، بريطانيا  

  ٢٠٠٤، لندن، Nimrudاملؤمتر الدويل لألعمال احلفر القدمية يف مدينة

  ٢٠٠٤ل، تركيا، املؤمتر الدويل حلماية اآلثار العراقية، وإسطنبو

  ا ٢٠٠٤. االنتربول الدويل املؤمتر اإلقليمي حلماية اآلثار يف العراق، عمان، األردن

  ٢٠٠٤لس الدويل للمتاحف ايكوم املؤمتر، سيول، كوريا اجلنوبية، 

  ٢٠٠٤معهد األثرية األمريكية، بوسطن، الواليات املتحدة األمريكية، 

قية، واشنطن العاصمة، الواليات املتحدة األمريكية، املؤمتر الدويل حلماية اآلثار العرا

٢٠٠٥  

اللجنة الثقافية يف العراق يف اليونسكو، باريس، فرنسا املعهد االمريكي للسالم، واشنطن 

  ٢٠٠٨العاصمة، 

  :مؤلفاته

Publications

Architecture of the Sixth Millennium B.C. in Tell Es-Sawwan

The Stone Industries in Tell Es-Sawwan
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شارك يف تأليف

Photography: The Graves of the Assyrian Queens in Nimrud

شارك يف تأليف

Pots and Pans

شارك يف تأليف

The Looting of the Iraq Museum, 2005

شارك يف تأليف

The Destruction of the Cultural Heritage in Iraq, 2008[8[

املؤلف املشارك

Antiquities under Siege, Cultural Heritage in Iraq, 2008

شارك يف تأليف

Catastrophe, The Looting and Destructions of Iraq's Past, 2008

:منشوراته

Stores in Ancient Mesopotamia, 1985.

A New Acheulian hand Axe from the Iraqi Western Desert in the Iraq 

Museum, 1993

Proverbs in Ancient Mesopotamia, 1994

The Architecture of the Sixth Millennium BC in Tell Esswwan, 1997

Precision Craftsmanship of the Nimrud Gold Material, 2002

Full Account on the Iraqi Museums and Archaeological sites, 2004


