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للســياحة أهميّــة كــربى بالّنســبة ألي بلــٍد يف العــامل، إذ ُتثّــل 

رافــًدا أساســيًا لالقتصــاد، وطريقــة مهمــة للرتويــج للبلــد وتعريــف 

النــاس بتاريخــه وثقافتــه وعراقتــه، لهــذا يجــب عــدم إغفــال أهمية 

الســياحة بصفتهــا مــن مقومــات اقتصــاد أّي بلــد، وهــي أيًضــا 

مصــدر رزٍق لــآالف مــن املواطنــني يف أيّــة دولــة ســياحية، وهــذا 

مــا يجعــل الــدول تهتــّم بهــا كثــرًا وتُحــاول أن تجــذب الســياح إليهــا 

ــش  ــة وتُنع ــالت الصعب ــر العم ــي تُوفّ ــياحية الت ــة الس ــان الحرك لض

ــات. ــع القطاع جمي

ونحــن االن نضــع بــني ايديكــم الكرميــة وللقــراء االفاضــل دليــل 

عــن واقــع الســياحة يف العــراق مــن جنوبــه اىل شــاله يتضمــن 

جميــع املحافــل االثاريــة والرتاثيــة والحضاريــة وتبــدأ مــن الحضــارة 

الســومرية يف جنــوب العــراق اىل الحضــارة االشــورية يف شــال 

ــا  ــي يقصده ــزارات الت ــة وامل ــد الديني ــة اىل املراق ــراق ، اضاف الع

الســواح مــن جميــع دول العــامل والفنــادق الســياحية ذات الدرجــة 

االوىل ، واألكالت الشــعبية التــي تشــتهر بهــا كل محافظــة عراقيــة 

لتعريــف الســائح عــى االكالت العراقيــة الشــهية ، اضافــة اىل 

ــز. ــا العزي ــود يف بلدن ــرى املوج ــف االخ ــس  والطوائ ــم الكنائ اه

واخــرا يتوجــب علينــا أن نعكــس بحســن أخالقنــا وتعاملنــا وجهــاً 

حضاريــاً أمــام الســيّاح، فنقــّدم لهــم مــا يحتاجونــه مــن عــون 

ــه  ــن يف تاريخ ــد تكم ــارة البل ــتغالل، فحض ــن دون اس ــاعدة م ومس

ورقــّي شــعبه.

مقدمة
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    يَُعــدُّ القطــاع الســياحي اليــوم أحــد أهــم املــوارد األساســية 

الداعمــة لالقتصــاد الوطنــي الــذي يعمــل عــى التنميــة الشــاملة 

وصناعــة  إنســاين  نشــاط  الســياحي  فالنشــاط   , واملســتدامة 

حضاريــة عامليــة متطــورة فضــالً عــن كونــه جــراً للحــوار والتســامح 

ــا  ــعوب بثقافاته ــني الش ــارف ب ــل والتع ــيلة للتواص ــالم ووس والس

املختلفــة .

   العــراق أحــد أبــرز مناطــق العــامل التــي تزخــر أرضــه بأهــم املعامل 

الحضاريــة واآلثاريــة والســياحية والثقافيــة وغرهــا مــن مقومــات 

ــن  ــزه ع ــذي ميي ــوع ال ــذا التن ــه به ــاه الل ــياحي , إذ حب ــذب الس الج

ــرات  ــة والف ــن دجل ــه الخالدي ــني نهري ــامل , فب ــن دول الع ــر م الكث

نشــأت بــالد الرافديــن التــي تضــم أول الحضــارات البرشية منــذ 7000 

ــا  ــة وم ــورية والبابلي ــة واآلش ــومرية واألكدي ــارات الس ــنة كالحض س

بعــد ذلــك متمثلــة بالحضــارة اإلســالمية , حيــث أهلتــه هــذه البقعــة 

مــن العــامل الزاخــرة بالحضــارات اإلنســانية إىل إدراج الكثــر مــن 

مواقعــه التاريخيــة عــى الئحــة الــرتاث العاملــي منهــا ... مملكــة 

الحــر ســنة 1985 , وقلعــة آشــور ســنة 2003 وقلعــة أربيــل ســنة 

2014  و أهــوار  جنــوب العــراق وهــي تنــوع ) بيئــي وثقــايف ( 

واملــدن األثريــة القدميــة املوجــودة بالقــرب منهــا ) أور وأر يــدو  

والــوركاء ( ســنة 2016 , ومدينــة بابــل األثريــة يف ســنة 2019  , مــع 
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ــي  ــي تح ــرى الت ــع األخ ــن املواق ــر م ــوزارة إلدراج الكث ــعي ال س

ــرّت  ــي غ ــة الت ــارات العظيم ــن الحض ــر م ــت الكث ــة قّدم ــاً زمني حقب

وجــه العــامل تاركــة بصمــة تاريخيــة  يف العديــد مــن مجــاالت الحيــاة  

أهمهــا الكتابــة والقوانــني والعــارة واألدب والفلســفة والفــن 

ــا . وغره

وســالم  محبــة  رســالة  بوصفــه  الســياحي  القطــاع  وألهميــة     

بــني الشــعوب فضــالً عــن كونــه مصــدر إلهــام مهــم  وتقــارب 

ــي  ــياحي العراق ــج الس ــر باملنت ــف أك ــدول وللتعري ــات ال القتصادي

ــة  ــراق منطق ــل الع ــهام يف جع ــياحي لإلس ــل الس ــذا الدلي ــدَّ ه أُِع

جــذب ســياحي عاملــي ومنافــس يف جميــع أنــواع الســياحة خاصــًة 

وأنــه مــن الــدول املؤسســة ملنظمــة الســياحة العامليــة وشــغل 

ــة  ــس الجمعي ــب رئي ــام 2021 نائ ــا ع ــا , وآخره ــة فيه ــب مهم مناص

ــط. ــرشق األوس ــة ال ــس لجن ــب رئي ــة ونائ العمومي

    يســتطيع الســائح والقاصــد للمغامــرة واالستكشــاف , االطــالع مــن 

خــالل هــذا الدليــل عــى مختلــف املقاصــد الســياحية املنتــرشة 

ــا :-  ــن أهمه ــي م ــة الت ــى األرايض العراقي ع

والطوائــف  األديــان  ملختلــف  املتنوعــة  الدينيــة  الســياحة   1-

واملذاهــب املتواجــدة  آثارهــا ومقاماتهــا واملتعايشــة بســالم 

. العــراق  أرض  يف 

التــي  بالحضــارات  املتمثلــة  واألثريــة  الثقافيــة  الســياحة   2-

تــزال معاملهــا حــارضة  الســنني ومــا  اســتوطنت وحكمــت آلالف 
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  . لألبصــار  وشــاخصة 

-3 الســياحة الرتفيهيــة وهــي التــي تتــد مــن  مدينــة زاخــو شــاالً  

إىل مدينــة  الفــاو جنوبــاً .

ــرب  ــث يخت ــوار ) حي ــة األه ــات الطبيعي ــة واملحمي ــياحة البيئي -4 الس

الســائح واملغامــر تجربــة فريــدة مــن نوعهــا برؤيــة التنــوع البيئــي 

واإلحيــايئ والثقــايف  الــذي يــدل عــى حضــارات وديانــات مازالــت 

تــارس طقوســها كالصابئــة املندائيــني وســكان األهــوار وهــم 

ــة  ( .  ــومر العريق ــارة س ــعب حض ــداد لش امت

-5 الســياحة العالجيــة  الطبيعيــة املنتــرشة بنيتهــا التحتيــة يف 

عمــوم  مناطــق العــراق ) حــام العليــل يف محافظــة نينــوى 

التاريخيــة وعــني تــر يف محافظــة كربــالء املقدســة وبحــرة 

ســاوة يف محافظــة املثنــى وغــر هــا.

   ختامـــــاَ ...كلنــا أمــل أن يكــون هــذا الدليــل تعريفــاً واضحــاً لــكل 

ــة  ــات الالزم ــاً للمعلوم ــدراًَ مه ــراق ومص ــارة الع ــني يف زي الراغب

عــن املنتــج العراقــي مبميزاتــه العديــدة , معربــني عــن ترحبينــا 

 , العــراق  الثــاين  لبلدهــم  والزائريــن  الســائحني  بجميــع  البالــغ 

متمنــني لهــم طيــب اإلقامـــــــــة وأســعد األوقــات . 

د. حســـن نـاظــــم 
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ــن بالعديــد مــن  ميــز اللــه ســبحانه وتعــاىل بــالد مــا بــني النهري

تاريــخ البرشيــة جمعــاء  اثراًعظيــاً يف  التــي تركــت  الحضــارات 

واألكديــة  الســومرية  كالحضــارة  الســنني  االف  مــدار  وعــى 

والبابليــة واألشــورية والكلدانيــة واالســالمية بحيــث أصبــح العــراق 

ــددة مــع وجــود اقتصــاد قــوي  ــات متع ــل ثقاف بلــداً ُمهــا يحم

ــاً ولعــّدة اعــوام خلــت وحتــى عــر  ــاً هاّم جعلــه منــه مركــزاً تجاري

الحضــارة اإلســالمية وأهــم مــا جعــل هــذا البلــد مهــداً للحضــارات ان 

كان جامعــاً للعديــد مــن الديانــات واألطيــاف املتنوعــة التــي تعيــش 

يف ظــل التســامح واملحبــة .

والعــراق اذ يتمتــع بامكانــات ســياحية هائلــة وقــد حبــاه اللــه بتنــوع 

ــياحية  ــق الس ــراء باملناط ــة إىل ث ــاة متميزاضاف ــط حي ــايف ومن ثق

واالثاريــة والرتاثيــة مــن خــالل موقعــه الجغــرايف وطبيعتــه الخالبة 

املميــزه مــع وجــود نهــري دجلــة والفــرات واملحميــات الطبيعيــة 

)االهــوار( يف جنوبــه والبحــرات والجبــال واملصايــف الجميلــة يف 

الشــال 

وقــد عملــت هيئة الســياحة طــوال الســنوات املنرمة عــى إعادة 

مكانتهــا ضمــن املنظــات العامليــة كمنظمــة الســياحة العامليــة 

واملنظمــة العربيــة للســياحة ومــا زالــت هيئــة الســياحة تتابــع 

ــة  ــه واملادي ــوارد البرشي ــات للم ــة االمكان ــتغالل  كاف ــيط واس تنش

كلمة رئيس هيئة السياحة
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واملعنويــة وتوظيفهــا باتجــاه تحقيــق رؤى واهــداف الهيئــة مــن 

ــى  ــل ع ــكاله والعم ــف أش ــياحي ومبختل ــاع الس ــر القط ــل تطوي اج

زيــادة عــدد الســيّاح اضافــة اىل العمــل بجــد واجتهــاد عــى  تهيئــة 

كافــة املواقــع الســياحية واالثاريــة والرتفيهيــه  مــن أجــل ضــان 

أمــن وراحــة الســياح. 

وتشــكل  بالغــة  أهميــة  ذات  هــذا  يومنــا  يف  الســياحة  أضحــت 

مســتقبالً زاهــراً وعــى وجــه الخصــوص )الســياحة الدينيــة( ، التــي 

ســتجعل مــن القطــاع الســياحي بشــكل عــام يف وطننــا العزيــز 

عــى قــدر مــن األهميــة ويف ازدهــار مســتمر القتصــاد البلــد 

ومصــدراً مهــاً يصــب يف إجــايل الناتــج القومــي.

واليــوم اذ تتقــدم هيــأة الســياحة بإهدائكــم هــذا الدليل الســياحي 

الــذي يضــم أفضــل املواقــع واألماكــن الســياحية واملعــامل االثرية 

والرتاثيــة والدينيــة واملتاحــف والفنــادق الســياحية يف جميــع 

أنحــاء العــراق وتعــرب عــن ترحيبهــا بكــم يف بالدكــم بــالد الرافديــن 

ــر  ــا وافــر التقدي ــوا من آملــني أن تقضــوا فيــه أجمــل األوقــات وتقبل

واالحــرتام.

ظـافــر مهدي عبدالله

رئــــيس هـيـــأة الـسيـاحـة
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بغــداد عاصمــة جمهوريــة العــراق املدينــة الزاهــرة ذات املــايض 

التليــد والحــارض املــرشق، يخرتقهــا نهــر دجلــة فيشــطرها اىل 

شــطرين، جانبــي الرصافــة والكــرخ ويرتبطــان بعــدة جســور حديثــة، 

تخــرتق كل شــطر عــدة شــوارع رئيســية، أهمهــا شــارع الرشــيد يف 

ــاب  ــن ب ــدأ م ــداد، يبت ــة بغ ــب العاصم ــد يف قل ــة وميت ــب الرصاف جان

املعظــم وحتــى البــاب الرشقــي ويعــد مركــز بغــداد التجــاري وتقــع 

عــى جانبيــه معظــم أســواق بغــداد القدميــة والحديثــة  ويقــع 

محافظة بغداد
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نصب الجندي املجهول

مبوازاتــه شــارع الخلفــاء وفيــه عــدد مــن الدوائــر الرســمية والجوامــع 

والكنائــس األثريــة، وشــارع الســعدون الــذي يبــدأ مــن ســاحة التحريــر 

ــة  ــادق الدرج ــم فن ــم معظ ــذي يض ــبح وال ــة املس ــي مبنطق وينته

ــران ووكاالت  ــب رشكات الط ــينا، ومكات ــازة واألوىل ودور الس املمت

الســفر والســياحة وبعــض الدوائــر الرســمية، ومبوازاتــه ميتــد شــارع 

أيب نــؤاس حيــث بيتــدأ من جــر الجمهوريــة وحتى منطقــة الجادرية 

ويعتــرب كورنيــش بغــداد الرئيــس والشــارع الســياحي املهــم فيهــا. 



املتحف الوطني العراقي12

المواقــع األثريــة والتراثيــة فــي بغــداد

املتحف الوطني العراقي

هــو متحــف أثــري وتاريخــي قديــم، يقــع يف منطقــة العــالوي، 

يعــرض مجموعــات وقطعــاً أثريــة لحضــارة بــالد الرافديــن، اضافــة 

اىل اآلثــار اإلســالمية يف العــراق، وآثــار العصــور الَحجريــة، ويعــد 

ــد  ــة بع ــة الثاني ــأيت يف املَرتب ــف ، ي ــرب املتاح ــم وأك ــدم وأه ــن أق م

مــن  يَقــل عنــُه شــأناً  التأســيس وال  املتحــف املــري مــن حيــث 

ــار التــي ُتثــل حضــارة العــراق وتاريخــه،  حيــث القيمــة التاريخيــة لآث

يعــود تاريــخ إنشــائه إىل عــام 1924-1923 حيــث جمعــت عاملــة اآلثــار 

الربيطانيــة غرتــرود بيــل آثــار العــراق ووضعتهــا يف حيــز صغــر يف 

مبنــى الــراي والقشــلة، ويف عــام 1926 بســبب جمــع العديــد 

مــن اآلثــار ولضيــق مســاحة املبــاين تــم افتتــاح َمبنــى آخــر يف 

ــرود  ــس غرت ــت امل ــار، وعين ــع اآلث ــه جمي ــت إلي ــون ونَقل ــارع املأم ش

ــام 1966  ــوك، ويف ع ــا ر.س ك ــم تاله ــذاك ث ــف ان ــرة للَمتح ــل ُمدي بي

12
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املتحف البغدادي
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ونتيجــة لصغــر املَســاحة قــررت الحكومــة العراقيــة بنــاء َمتحــف 

يالئــم مواصفــات املتاحــف العامليــة ويكــون يف مــكان ُمناســب، 

فتــم اســتحداث املبنــى الجديــد يف منطقــة العــالوي وعــى اثرهــا  

ــف  ــرف بــــ متح ــا كان يع ــي بعدم ــي العراق ــف الوطن ــمي باملتح س

ــار. ــداد لآث بغ

املتحف البغدادي

يضــم غالبيــة املعــامل الحياتيــة لســكان بغــداد األوائــل، وأفتتــح يف 

ــرب  ــة ق ــر دجل ــاف نه ــى ضف ــايل ع ــه الح ــام 1970 مبوقع ــع ع مطل

مبنــى املدرســة املســتنرية، وتعــد بنايــة املتحــف البغــدادي مــن 

املبــاين القدميــة يف بغــداد، اذ بنيــت يف عــام 1869 يف عهــد 

الدولــة العثانيــة، يوثــق املتحــف البغــدادي فــرتة زمنيــة مــن تاريــخ 

بغــداد، وينقــل تفاصيــل دقيقــة عــن حيــاة البغداديــني ويلقــي الضــوء 

ــة،  ــداد القدمي ــة لبغ ــاة التقليدي ــط الحي ــدادي ومن ــرتاث البغ ــى ال ع

ويســتعيد بســاطة الحيــاة وتاســكها وثراءهــا االجتاعــي مــن خــالل 

مشــاهد واقعيــة.
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املدرسة املستنرصية 

العــر  يف  اإلســالمي  العــامل  جامعــات  أهــم  مــن  هــي 

العبــايس، وقــد اكتســبت أهميــة خاصــة لتدريــس اللغــة العربيــة 

ــت  ــة وكان ــب والصيدل ــات والط ــك والرياضي ــن والفل ــوم الدي وعل

ــة يف  ــع املدرس ــا، وتق ــب طلبته ــا لتدري ــفى خاص ــم مستش تض

ــة،  ــر دجل ــى نه ــل ع ــهداء وتط ــر الش ــرب ج ــة ق ــب الرصاف جان

تــم تشــييد هــذه املدرســة يف عهد املســتنر باللــه العبايس 

ــمه. ــميت باس وس

املتحف اإلسالمي

يعــد املتحــف اإلســالمي، االول والفريــد مــن نوعــه يف العــراق 

ــد  ــي محم ــة للنب ــة الكامل ــرة النبوي ــات الس ــم مجس ــذي يض ال

ــة  ــة فني ــرض بطريق ــي تع ــلم( والت ــه وس ــه وال ــه علي ــيل الل )ص

ميكــن مــن خاللهــا العيــش يف واقــع افــرتايض لحياة املســلمني 

يف عــر الرســول االمــني محمــد )صــيل اللــه عليــه والــه وســلم( 

ويقــع يف جانــب الكــرخ بــــ منطقة الغزاليــة يف جامــع ام القرى. 

املدرسة املستنرصية

14
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املتحف اإلسالمي
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متحف التاريخ الطبيعي

  تأســس عــام 1946، ويقــع يف منطقــة البــاب املعظــم يف الرصافــة، 

ويحتــوي عــى العديــد مــن املجســات لحيوانــات محنطــة ومجموعــة 

مــن الحــرشات والنباتــات التــي تثــل تاريــخ الحيــاة الفطريــة يف العراق 

بشــكل خــاص، إضافــة إىل أن املتحــف يحتــوي عــى مكتبــة متخصصــة 

بالتاريــخ الطبيعــي ومجموعــة كبــرة مــن الكتــب واملجــالت العلميــة.

القرص العبايس

أحــد األبنيــة املهمــة يف بغــداد مــن العــر العبــايس الثــاين قــرب 

بــاب املعظــم مــن جهــة النهــر، وينســب الباحثــون بنــاءه اىل الخليفــة 

النــارص لديــن اللــه عــام  1225-1179م الــذي تــم يف عــره بنــاء بعــض 

املعــامل ببغــداد.

ساعة الـقشلة

ــاً  وهــي مــن معــامل بغــداد التاريخيــة، تقــع رشقــي مدينــة بغــداد، حالي

ــا “رساي  ــق عليه ــا يطل ــلة أو ك ــة القش ــد بناي ــي تع ــارع املتنب يف ش

الحكومــة القديــم” مــن البنايــات البغداديــة الرتاثيــة وقــد بنيــت يف 

النصــف الثــاين مــن القــرن الـــ19 للميــالد يــوم كانــت بغــداد واليــة تابعــة 

للدولــة العثانيــة، وكان وايل بغــداد الــرتيك نامــق باشــا الكبــر قــد بارش 

ــا  ــة ودوائره ــرا للوالي ــون مق ــة، لتك ــام 1861ميالدي ــة ع ــذه البناي ــاء ه ببن

الرســمية وثكنــة عســكرية، ثــم بعــد ذلــك اكمــل بناءهــا الــوايل مدحــت 

ــي،  ــارع املتنب ــن زوار ش ــر م ــى للكث ــوم ملتق ــلة الي ــد القش ــا، وتع باش

ــة. ــارض الفني ــة واملع ــة واالجتاعي ــاطات الثقافي ــة النش ــا إلقام ومكان

16
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بيت العود

يقــع البيــت بــــ جانــب الرصافــة يف بيــت الــوايل بالقــرب مــن ســاعة 

ــر  ــريب نص ــي الع ــازف العراق ــل الع ــن قب ــام 2018 م ــس ع ــلة تأس القش

ــدف  ــيقيني ،ه ــني واملوس ــة والعازف ــن الطلب ــدد م ــت ع ــم البي ــمه يض ش

هــذا البيــت اخــراج جيــل موســيقي عــرب دراســة متواصلــة ملــدة 24 شــهر.

17

ساعة القشلة

بيت الوايل
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املدرسة املرجانية 

ــع  ــوم بجام ــرف الي ــيد، وتع ــارع الرش ــورجة يف ش ــة الش ــع مبنطق تق

مرجــان، وقــد ســميت بهــذا االســم نســبة اىل أمــني الديــن مرجــان 

الــذي شــيدها عام1357ميالديــة أي بعــد انتهــاء العــر العبــايس 

ــام . ــة ع ــو مائ بنح

سور بغداد وأبوابه

شــيّد دفاعــاً عــن املدينــة مــن أخطــار الغــزو القــادم مــن الــرشق 

وحفاظــاً عليهــا مــن الفيضانــات، وقــد أنشــأه الخليفــة العبــايس 

املســتظهر باللــه عــام 488هـــجرية )1095ميالديــة( ، ثــم أكملــه 

الخليفــة املسرتشــد الــذي تــوىل الخالفة عــام 512 – 529هـــجرية 

ــة( . )1118 – 1135ميالدي

وظــل الســور قامئــا حتــى أواخــر القــرن 19 امليــالدي وكان ســور 

بغــداد الرشقيــة يتألــف مــن جــدار ســميك مــن اآلجــر تدعمــه أبــراج 

ــه مســناة،  ــة وحول عديــدة ويتقدمــه خنــدق عميــق متصــل بدجل

أمــا أهــم أبــواب الســور الرشقــي فــكان  بــاب املعظــم ، بــاب 

الظفريــة ) الوســطاين(، بــاب الحلبــة ، بــاب البصليــة، ومل يبــق مــن 

ــر  ــح عم ــرب رضي ــطاين ق ــاب الوس ــوم إال الب ــاخصا الي ــواب ش األب

ــا مــن شــارع الشــيخ عمــر . الســهروردي قريب

تل حرمل

ــدة  ــة بغــداد الجدي ــة يف منطق ــة املهم ــع االثري ــن املواق ــو م ه

ــمه  ــا اس ــه، ام ــة ل ــمية الحديث ــي التس ــل ه ــة، وحرم ــب الرصاف بجان

القديــم فهــو شــادوبوم وكان مركــزا إداريــا تابعــا ململكــة اشــنونا 

18
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التــي كان مركزهــا تــل اســمر مبحافظــة ديــاىل، وأقــدم ســكن 

للمدينــة هــو منــذ العهــد االكــدي وســاللة أور الثالثــة، إال ان شــأن 

املدينــة عظــم يف منتصــف العــر البابــيل القديــم قبــل نحــو 

3800عــام .

عقرقوف

وفــق  بنيــت  التــي  املهمــة  االثريــة  املــدن  إحــدى  وهــي 

مفاهيــم العــارة الســومرية والبابليــة عــى مســافة 30 كــم 

ــن  ــا زم ــه، ام ــريب من ــال الغ ــداد اىل الش ــة بغ ــز مدين ــن مرك م

تشــييدها فيعــود لبدايــة القــرن 15 ق.م.

زقورة عقرقوف

تل حرمل
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املدائن 

مــن املــدن التاريخيــة املهمــة التــي تقــوم أطاللهــا عــى 

الضفــة الرشقيــة اىل الجنــوب مــن مركــز بغــداد مبســافة 30كم، 

ويرجــع تاريــخ تشــييدها اىل حــدود القــرن الثــاين ق.م، ومن ابرز 

معاملهــا الشــاخصة طاقهــا الشــاهق وهــو جــزء مــن قــر كبــر 

عــى مقربــة مــن نهــر دجلــة ويرجــع عهــده اىل منتصــف القــرن 

الثالــث للميــالد ويعتــرب هــذا الطــاق مــن اكــرب الطيقــان املشــيدة 

باآلجــر يف العــامل وأعالهــا.   

شارع الرشيد

الحكــم  خــالل  يعــرف  كان  بغــداد  شــوارع  وأشــهر  أقــدم  مــن  وهــو 

العثــاين باســم شــارع خليــل باشــا جــاده يس عــى اســم خليــل باشــا 

ــل  ــيع وتعدي ــام بتوس ــذي ق ــاين ال ــش العث ــد الجي ــداد وقائ ــم بغ حاك

الطريــق العــام املمتــد مــن البــاب الرشقــي إىل بــاب املعظــم وجعلــه 

املدائن )طاق كرسى(
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شارع الرشيد

ــة  ــهيل حرك ــة ولتس ــباب حربي ــك ألس ــام 1910، وكان ذل ــمِه ع ــارعاً باس ش

الجيــش العثــاين وعرباتــه فتــم العمــل يف هــذه الجــادة بصــورة 

مســتعجلة وارتجاليــة حيــث كان يصطــدم مبعارضــة العلــاء ورجــال 

الديــن البغداديــني عنــد ظهــور عقبــة تعلــق اســتقامتِه بــربوز أحــد 

الجوامــع وهــو جامــع مرجــان عــى الطريــق كــا كان يصطــدم بأمــالك 

املتنفذيــن واألجانــب املشــمولني بالحايــة وفــق االمتيــازات األجنبيــة ، 

ويحتــوي الشــارع عــى جوامــع تراثيــة منهــا جامــع الحيدرخانــة وجامــع 

مرجــان وجامــع ســيد ســلطان عــيل وجامــع حســني باشــا، ويضــم أســواقاً 

ــراي. ــوق ال ــرج وس ــوق ه ــا س ــهورة منه ــة مش قدمي

محطة بغداد العاملية

هــي محطــة القطــارات الرئيســة، تقــع يف جهــة الكــرخ وافتتحت 

رســميا عــام 1952ميالديــة ، بتصميــم إنكليــزي وهــي تــوأم 

ملحطتــني بنيتــا ايضــا بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة احداهــا يف 
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ــالث يف كل  ــات الث ــابه املحط ــدن وتتش ــرى يف لن ــد واالخ الهن

ــا  ــل ارقام ــا تحم ــاعتني احداه ــة س ــا املحط ــم برج يشء . ويض

ــة تحمــل ارقامــا إنكليزيــة وتشــابه دقــات  هنديــة عربيــة والثاني

ســاعتي املحطــة العامليــة يف بغــداد، ســاعة بــغ بــن الشــهرة 

يف لنــدن.

شـارع الـمتنبـي

ــارع  ــدان وش ــة املي ــن منطق ــرب م ــة بالق ــط العاصم ــع وس يق

ــايل  ــايف أله ــوق الثق ــي الس ــارع املتنب ــرب ش ــيد، ويعت الرش

أنواعهــا  الكتــب مبختلــف  تجــارة  تزدهــر فيــه  بغــداد حيــث 

ومجاالتهــا وينشــط عــادة يف يــوم الجمعــة، وتوجــد فيــِه 

ــى  ــوي ع ــا يحت ــرش، ك ــع ع ــرن التاس ــود إىل الق ــة تع مطبع

نــادرة  كتبــاً ومخطوطــات  التــي تضــم  عــدد مــن املكتبــات 

إضافــة إىل بعــض املبــاين البغداديــة القدميــة ومنهــا مباين 

املحاكــم املدنيــة قدميــاً واملســاة حاليــاً مببنــى القشــلة، 

و يقابلهــا املركــز الثقــايف املطــل عــى نهــر دجلــة حيــث ان 

املركــز يحتــوي عــى عــدد كبــر مــن القاعــات لعمــل النــدوات 

الثقافيــة، ويف نهايــة شــارع املتنبــي يقــع  واملحــارضات 

مقهــى الشــابندر الــرتايث القديــم، والشــارع حاليــاً ســوق 

ــة. ــة والحديث ــالت القدمي ــب واملج ــع الكت لبي

22
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متثال الشاعر أيب الطيب املتنبي
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املرسح الوطني

شارع ابو نؤاس

يقــع عــى الضفــة الرشقيــة مــن نهــر دجلــة جهــة الرصافــة، ميتــد بــني 

ــاب  ــة الب ــابقا( يف منطق ــة س ــة عالي ــر امللك ــة )ج ــر الجمهوري ج

الرشقــي والجــر املعلــق يف منطقــة الكــرادة الرشقيــة، ســمي 

هــذا الشــارع عــى اســم الشــاعر أيب نــؤاس الــذي تــوىف يف بغــداد 

ــا. ــات والعاب ــق ومتنزه ــارع حدائ ــم الش ــة. ويض ــام 813 ميالدي ع

املرسح الوطني العراقي

ــرح  ــن امل ــالً ع ــرن، بدي ــف ق ــو نص ــل نح ــئ قب ــداد، أنش ــط بغ ــع وس يق

للمــرح  الرئيســة  الحاضنــة  أصبــح  الوقــت  ذلــك  ومنــذ  القديــم، 

العــراق.  يف  الكبــار  والفنانــني 

شهريار - شهرزاد
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الـمواقـع الديـنيـة

جامع ومرقد اإلمام أبو حنيفة النعامن 

يقــع يف منطقــة األعظميــة، عنــد رضيــح اإلمــام أيب حنيفــة 

النعــان بــن ثابــت الكــويف صاحــب املذهــب الحنفــي الــذي 

ُدفــن يف مقــربة الخيــزران .

جامع براثا

ــيحيني  ــن املس ــة عنــد كل م ــزارات املعظم ــات وامل وهــو مــن العتب

ــداد يف  ــع بغ ــدم جوام ــن أق ــد م ــواء، ويع ــد س ــى ح ــلمني ع واملس

تاريــخ اإلســالم حتــى قبــل تأســيس بغــداد يف عهــد الدولــة العباســية 

ــرة  ــن أدي ــراً م ــت دي ــا كان ــة أن براث ــوام، ويف الرواي ــة أع ــرن ومثاني بق

ــع  ــل م ــلم وانتق ــد اس ــار وق ــى حب ــب يُدع ــه راه ــف في ــارى يعتك النص

الخالفــة  مركــز  إىل  الســالم(  )عليــه  طالــب  أيب  بــن  عــيل  اإلمــام 

اإلســالمية يف مدينــة الكوفــة.

25

جامع أيب حنيفة النعامن
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الروضة الكاظمية

ــده  ــم وحفي ــوىس الكاظ ــام م ــدي اإلم ــة مرق ــة الكاظمي ــم الروض تض

مدينــة  يف  ويقعــان  الســالم(  )عليهــا  الجــواد  محمــد  اإلمــام 

الكاظميــة وبنــي حــول املرقديــن مســجد واســع األطــراف وتعلــوه اآلن 

ــئ  ــد أنش ــص وق ــب الخال ــة بالذه ــارات مطلٍي ــع من ــان وأرب ــان كبرت قُبت

هــذا املســجد عــام 1515 ميالديــة، وكان قــى االمــام الكاظــم )عليــه 

الســالم( جــزءاً مــن حياتــه يف الســجن، وعــارص فــرتة حساســة مــن 

تاريــخ املســلمني، وقــد ُســمي بالكاظــم لشــدة مــا كظــم مــن الغيــظ 

ــه.  ــني ل ــم الظامل ــى ظل ــرب ع وص

الصاحبي سلامن املحمدي 

يقــع مســجد الصحــايب الجليــل ســلان املحمــدي يف مدينــة املدائــن 

التــي تبعــد عــن العاصمــة بغــداد بنحــو30 كــم باتجــاه الجنــوب الرشقي، 

ويعــد مــن أقــدم مراقــد بغــداد وأعمقهــا اثــارا.

السفراء االربعة

هــم الســفراء الذيــن مثّلــوا الواســطة بــني اإلمــام املهــدي وبــني 

ــاب  ــة وأصح ــوه الطائف ــن وج ــوا م ــرى وكان ــة الصغ ــان الغيب ــيعة إبّ الش

األمئــة املعروفــني واملعتمــد عليهــم، وقــد تســّنموا النيابــة الخاصــة 

عــن اإلمــام واحــداً تلــو اآلخــر.

وكان اول ســفر لإلمــام املهــدي، عثــان بــن ســعيد ودفــن يف منطقة 

ــربه  ــع ق ــان ويق ــن عث ــد ب ــاين محم ــفر الث ــاء الس ــده ج ــدان وبع املي

اليــوم يف ســاحة الخــالين وبعدهــا تــوىل الســفر الثالــث حســني 

بــن روح والــذي اســتمر اكــر مــن عرشيــن ســنة ودفــن يف منطقــة 

26
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الروضة الكاظمية
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النوبختــي حاليــا تســمى منطقــة الشــورجة، واخــراً الســفر الرابــع  وهــو 

ــث  ــفر الثال ــه الس ــن تنصيب ــح ع ــذي أفص ــمري وال ــد الس ــن محم ــيل ب ع

ــتمرت  ــد اس ــة ، وق ــام الحّج ــن اإلم ــر م ــي بأم ــن روح النوبخت ــني ب الحس

نيابتــه ثــالث ســنوات انتهــت بانتهــاء الغيبــة الصغــرى عــام 329 هجريــة.

جامع ومرقد الشيخ عبد القادر الكيالين 

يقــع يف املحلــة املعروفــة اليــوم ببــاب الشــيخ وكانــت تُســمى 

قدميــا مبحلــة بــاب الحلبــة، ويتوافــد عليــه الســواح مــن جميــع الــدول.

املقربة امللكية

تعــد املقــربة امللكيــة التــي تقــع يف منطقــة األعظميــة واحــدة مــن 

املعــامل التاريخيــة التــي تجســد حقبــة مهمــة مــن تأريــخ العــراق 

ــرتة  ــراق للف ــت الع ــي حكم ــة الت ــة امللكي ــراد العائل ــني اف ــم جثام وتض

ــام 1958. ــى الع ــام 1921 وحت ــن الع م

جامع الحيدر خانة

قــام ببنــاء هــذا املســجد الخليفــة أحمــد النــارص لديــن اللــه، وهــو مــن 

أجمــل املســاجد، مــن حيــث املعــار واإلتقــان يف التصميــم، يقــع يف 

شــارع الرشــيد، ويعتــرب مــن أهــم مســاجد مدينــة بغــداد.

جامع الحيدر خانة28
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جامع الخلفاء

جامع الخلفاء 

ــوي  ــه، يحت ــي بالل ــة املكتف ــه الخليف ــام ببنائ ــم ق ــجد عظي ــو مس وه

ــجد  ــذا املس ــدم ه ــد ته ــا 35 م، وق ــغ إرتفاعه ــة يبل ــارة عالي ــى من ع

ــرى. ــرة أخ ــه م ــادة بنائ ــت إع ــن ت ــن، لك ــرور الزم ــع م م

جامع الحاج بنية

ــز ببنائــه وطــرازه  يقــع يف جانــب الكــرخ يف منطقــة العــالوي، ويتمي

ــل  ــن عم ــه م ــى جدران ــرآن ع ــن الق ــات م ــت آي ــد وخط ــالمي الفري اإلس

بغــداد  معــامل  أحــد  ويعتــرب  البغــدادي،  محمــد  هاشــم  الخطــاط 

العمرانيــة املهمــة.

جامع أم الطبول

ــة الفخمــة، ويقــع  ــح عــام 1968، وهــو مــن مســاجد بغــداد الحديث أفتت

ــاع.  ــة البي ــاه منطق ــوك باتج ــة الرم ــراف منطق ــى أط ع

جامع أم الطبول
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التماثيل والنصب االولى في مدينة بغداد

نصب الشهيد

ــهيد  ــب الش ــاء نص ــم إنش ــة، ت ــة والحضاري ــامل التاريخي ــرز املع ــن أب م

عــام 1986، وميثــل هــذا النصــب قيــام الجنــدي بالتضحيــة بحياتــه مــن 

ــه أيضــاً، وقــد قــام بتصميــم هــذا  ــده ومــن أجــل مبادئ أجــل ســالمة بل

ــعد. ــامان أس ــي  س ــاري العراق ــدس املع ــب املهن النص

متثال عبد املحسن السعدون

ــايل  ــات اإليط ــام 1933 النح ــُه يف ع ــد صنع ــر، وق ــاحة الن ــع يف س يق

)بيــرتو كانونيــكا( يف رومــا، يعتــرب تثــال عبــد املحســن الســعدون رئيس 

الــوزراء يف العهــد امللــي مــن أقــدم تاثيــل العاصمــة بغــداد حاليــاً.  

متثال امللك فيصل األول 

)كانونيــكا(  االيطــايل  النحــات  التــي صنــع فيهــا  نفــس املــدة  يف 

تثــال عبــد املحســن الســعدون، بــارش عمــل تثــال آخــر للملــك فيصــل 

االول تخليــداً لــُه حيــُث نصــب يف جانــب الكــرخ مبنطقــة الصالحيــة عــام 

ــال  ــة والعق ــة ) الكوفي ــه العربي ــك مبالبس ــل املل ــال ميث 1936، والتمث

ــواده. ــر ج ــي ظه ــو ميتط ــاءة( وه والعب

نصب إنقاذ الثقافة العراقية

 هــو تثــال بنــاه الفنــان والنحــات العراقــي محمــد غنــي حكمــت عــام 

2010 ميالديــة، يقــع يف جانــب الكــرخ  بالقــرب مــن متنــزه الــزوراء.

وهــذا النصــب عبــارة عــن عمــود أســطواين مــن الحجــر مكســور وآيــل 



31
نصب الشهيد

31



3232

ساحة التحرير )نصب الحرية(

إىل الســقوط ميثــل الثقافــة العراقيــة، وهنــاك مــن جانبــه مجموعــة 

مــن األيــادي واألذرع املحيطــة بــه تعبــراً عــن محاولتهــا دعمــه يك ال 

ــط  ــة بالخ ــوز وكتاب ــه رم ــت علي ــة، وكتب ــقط الثقاف ــقط أي يك ال تس يس

املســاري معناهــا مــن هنــا بــدأت الكتابــة.

نصب الحرية 

بغــداد وأشــهر  العاصمــة  1961، يف قلــب  عــام  الســتار يف  عنــُه  أُزيــح 

ميادينهــا )ســاحة التحريــر( يف منطقــة البــاب الرشقــي يشــمخ نصــب الحريــة 

شــاهداً عــى تاريــخ العــراق الحديــث ورمــزاً لثــورة الشــعب عــى العبوديــة 

ــا. ــليم وآخره ــواد س ــل ج ــان الراح ــال الفن ــم أع ــن أه ــو م ــة، وه والتبعي

متثال كهرمانة

يقــع يف شــارع الســعدون ويصــور مشــهًدا مــن أســطورة عــيل بابــا 

واألربعــني لصــا قصــة مأخــوذة مــن ألــف ليلــة وليلــة، عندمــا تغلبــت الخادمة 

مرجانــة عــى اللصــوص بخداعهــم لالختبــاء داخــل الجــرار ثــم ســكبت عليهــا 

الزيــت الســاخن، تــم افتتــاح النصــب رســمياً عــام 1971 وكان مــن عمــل الفنــان 

والنحــات العراقــي محمــد غنــي حكمــت، وأصبــح أحــد أكــر األعــال الفنيــة 

العامــة شــهرة يف بغــداد. 
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متثال األم 

أُقيــم يف حديقــة األمــة عــام 1961 صنعــُه الفنــان الراحــل خالــد 

ــال حــوض دائــري للــاء إنتــرشت  الرحــال يُحيــط بقاعــدة هــذا التمث

، وهــو  النافــورات واالنــارة امللونــة  الداخــل  عــى جانبيــه مــن 

ــالن. ــر الح ــن حج ــوت م منح

متثال النسور

تــم وضــع النصــب منتصــف ســبعينيات القــرن املــايض وهــو عبــارة 

عــن زنبقــة يف بدايــة انفتاحهــا وجــه امــرأة عراقيــة يف تفاصيلها 

ويف تاجهــا تفتــح الــوردة التــي تشــبه النســور وتعتــرب حلقــة 

ــور  ــون واملنص ــوك واملأم ــية والرم ــة القادس ــني منطق ــل ب وص

مــن عمــل الفنــان الراحــل مــران الســعدي.

متثال الشاعر عبد املحسن الكاظمي 

ــتقالل  ــدة واس ــني اىل وح ــد الداع ــو اح ــرب وه ــاعر الع ــب بش كان يلق

االمــة العربيــة، ازيــح الســتار عــن النصــب عــام 1972، مــن اعــال الفنــان 

العراقــي اســاعيل فتــاح الــرتك و يقــع يف مدينــة الكاظميــة.

نصب 14 متوز

أقيــم يف ســاحة 14 تــوز أمــام الجــر املعلــق عــام 1963، صنعــُه 

الفنــان الراحــل مــران الســعدي، يظهــر يف النصــب أربعــة مــن 

الجنــود يشــقون طريقهــم نحــو النــر.
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الشاعر ايب نواس

متثال الشاعر ايب نواس

وهــو شــاعر عــريب، يعــد مــن أشــهر شــعراء عــر الدولــة العباســية 

ــار شــعراء شــعر الثــورة التجديديــة، يقــع التمثــال يف شــارع ايب  وكب

نــواس مــن اعــال الفنــان العراقــي اســاعيل فتــاح الــرتك عــام 1962.

متثال الشاعر الرصايف

ســاحة  يف   1970 عــام  الســتار  عنــه  رفــع  الــذي  التمثــال  يقــع 

العراقــي  الفنــان  اعــال  مــن  وهــو  الرشــيد  بشــارع  املامــون 

الــرتك. فتــاح  اســاعيل 

 بـرج بـغـداد
تــم بنــاؤه يف منطقــة الرمــوك، ويعتــرب مــزاراً ســياحياً داخــل 

بغــداد منــذ بنائــه، يبلــغ ارتفــاع الــربج 205 م ويوجــد يف اعــى 

قمــة الــربج مطعــم دوار افتتــح عــام 1994.
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كنيسة مريم العذراء الكلدانيَّة 3838

الكنائس والمعابد في العاصمة

كنيسة األرمن يف الباب الرشقي

الشــواخص  اهــم  مــن  األرمــن  كنيســة  او  البيضــاء  الكنيســة 

املوجــودة يف ســاحة الطــران يقــول الســيد هوســيب ابــو 

ليفــون عــن الكنيســة ان الطائفــة االرمنيــة برئاســتها قــررت عــام 

1952 انشــاء الكنيســة كبديــل عــن كنيســة اخــرى فوضــع الحجــر.

كنيسة مريم العذراء الكلدانيَّة بغداد

تقــع كنيســة مريــم العــذراء الطاهــرة للريــان الكاثوليــك وعــى 

ارتفــاع 44 مــرتاً عــن مســتوى ســطح البحــر عــى الضفــة الرشقيــة 

ــدم  ــد أق ــارى، أح ــد النص ــورجة / عق ــة الش ــة، يف منطق ــر دجل لنه

األحيــاء يف بغــداد، بجــوار كنيســة أم األحــزان الكلدانيــة. وتأسســت 

ــام 1842. ــداد ع ــك يف بغ ــان الكاثولي ــة للري أول كنيس
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كنيسة مار جرجس، مطرانية الروم األرثوذكس 

تقــع يف منطقــة كمــب ســاره تــم بناؤهــا عــام 1976 مــن قبــل 

ــورية  ــس اآلش ــس الكنائ ــى عك ــرتاك، ع ــرام س ــدس فاه املهن

الكلدانيــة، تثــل املراحــل املختلفــة مــن حيــاة الســيد املســيح 

)عليــه الســالم(.

كنسية القديسة تريزا

تقــع يف منطقــة الســنك وارشف عــى بنائهــا املهنــدس باتريــك بيــر 

ــزا  ــة تري ــة القديس ــاء كنيس ــاس لبن ــر األس ــع حج ــث وض ــام 1928، حي ع

لبنائهــا  تــربّع   ،1973 الجديــدة عــام  كأول كنيســة يف حــي الريــان 

فتحــي األنطــايك أحــد أفــراد الطائفــة، وبــدأت أعــال البنــاء عــام 1986.
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كنيسة سيدة النجاة للرسيان الكاثوليك يف بغداد

تقــع يف منطقــة الكــرادة الرشقيــة، رشقــاً وتــم بناؤهــا عــام 1952 

ــة  ــاء الكاتدرائي ــل بن ــة قب ــادة متواضع ــة عب ــن قاع ــارة ع ــت عب وكان

عــام 1968 بعــد ثــالث ســنوات مــن العمــل. 

 مندي الصابئة
 هــو معبــد للصابئــة املندائيــني يقــع يف جانــب الكــرخ بــــ منطقــة 

القادســية عــى جــرف نهــر دجلــة، يُتخــذ املعبــد مكانــاً يجتمــع فيــه 

الصابئــة لالحتفــال بأعيادهــم ومناســباتهم الدينيــة، بُنــي املنــدي 

يف مثانينيــات القــرن العرشيــن.
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المرافق السياحية والترفيهية والفنادق 

 جزيرة بغداد السياحية
تقــع وســط نهــر دجلــة عــى بعــد 20 كــم شــايل بغــداد يف 

الواقعــة يف  الفحامــة  ناحيــة  أبــكار يف  16 ســبع  مقاطعــة 

ومدينــة  برجــاً،  وتضــم  الكثــرة  واألشــجار  البســاتني  منتصــف 

واملرحــي،  الســينايئ  للعــرض  وداراً  ومطاعــم،  لأللعــاب، 

ــة  ــدأت دراس ــة، ابت ــق جميل ــاحات وحدائ ــا ،وس ــبحا ومرح ومس

إنشــاء املركــز الرتفيهــي عــام 1979، وتــم إنشــاء هــذه الجزيــرة 

 YII كأحــد املشــاريع الســياحية يف العــام 1983  مــن قبــل رشكــة

ــاً  ــر يومي ــرة 20,000 زائ ــتيعابية للجزي ــة االس ــة ،والطاق الفنلندي

ــر. ــدر 63 م2 للزائ ــة تق بكثاف

 جزيرة االعراس السياحية
تــم افتتاحهــا عــام 1979 ومســاحتها الكليــة 678 دومنــاً، تحتــوي 

مجمــع  والثــاين  األعــراس  مجمــع  أولهــا  مجمعــني  عــى 

الخــراء، وتتميــز بالتنــوع االحيــايئ الحيــواين والنبــايت، كــا 

تســتقطب الجزيــرة مجاميــع هائلــة مــن الســياح والــزوار، والتــي 

تثــل مخزونــا اســرتاتيجيا لألنــواع النــادرة واملهــددة باالنقــراض 

ــور. ــات و الطي ــات و الحيوان ــن النبات م
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بحرية الجادرية

 بحرية الجادرية
مــن البحــرات االصطناعيــة التــي تقــع يف قلــب العاصمــة، يف موقــع 

ــة  ــني جامع ــا ب ــة م ــر دجل ــاف نه ــى ضف ــة ع ــة الجادري ــوي مبنطق حي

بغــداد وجامعــة النهريــن، تبلــغ مســاحة البحــرة مــا يعــادل خمســائة 

ومثانــني ألــف مــرت مربــع، أي عــى مســاحة مائتــني وســبعني دومنــاً، 

تعتــرب البحــرة مــن األماكــن الرتفيهيــة والحيويــة يف بغــداد، يف حــني 

ــم  ــاء تصمي ــراق، وج ــة يف الع ــن الرتفيهي ــة األماك ــس كاف ــت تناف كان

هــذه املنطقــة الســياحية عــى شــكل بيضــوي تتوســطه البحــرة، 

وتتــوزع حولــه املطاعــم، ومقاعــد الجلــوس، ومدينــة ترفيهــه لألطفال. 

 متنزه الزوراء
يقــع يف جانــب الكــرخ ، أنشــئ يف مطلــع الســبعينات مــن القــرن 

املــايض عــى مســاحة اصليــة تقــدر بـــ 750 دومنــاً، ثــم اقتطعــت منهــا 

خــالل الثانينيــات مســاحة 300 دونــم إلنشــاء ســاحة االحتفــاالت، توجــد 
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ــزوراء ، كــا  ــرج ال ــرج مرتفــع يســمى ب ــة ألعــاب مالهــي وب فيــه مدين

تشــمل حديقــة الحيوانــات، ويشــهد املتنــزه اقبــاالً واســعاً خــالل العطل 

مهرجــان  ومنهــا  واملهرجانــات  واملناســبات  واالعيــاد  االســبوعية 

ــام . ــام كل ع ــذي يق ــور وال ــدويل للزه ــداد ال بغ

كــا تقــع يف جانــب الكــرخ بــــ منطقــة الســيدية مدينــة العــاب الكــرخ 

ــطني . ــارع فلس ــندباد بــــ ش ــاب الس ــة الع ــة مدين ــب الرصاف ويف جان

معرض بغداد الدويل 

ــى  ــع ع ــة، ويق ــات الدولي ــات واملهرجان ــة الفعالي ــرض إلقام ــو مع ه

مســاحة أرض واســعة يف حــي املنصــور، شــارع دمشــق مقابــل مــول 

بغــداد، ويقــام املعــرض ســنويا، وعــى أرضــه تعــرض الكثــر مــن الــدول 

منتوجاتهــا وخدماتهــا.  يــدار معــرض بغــداد الــدويل مــن ِقبــل الرشكــة 

العامــة للمعــارض والخدمــات التجاريــة العراقيــة.

منتزه الزوراء
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مهرجان بغداد الدويل للزهور

هــو مهرجــان دويل تقيمــه دائــرة أمانــة بغــداد يف الخامــس عــرش 

ــف  ــن مختل ــور م ــن الزه ــواع م ــرض ان ــام لع ــن كل ع ــان م ــن نيس م

العربيــة  البلــدان  الكثــر مــن  العــامل حيــث تشــارك فيــه  بلــدان 

ــام  ــة، ويق ــة العراقي ــر الزراعي ــة والدوائ ــر البلدي ــة ودوائ والعاملي

ــوم  ــار الي ــم اختي ــزوراء، وت ــة ال ــزه حديق ــان يف متن ــذا املهرج ه

ــذي  ــوم ال ــه الي ــان الن ــاح املهرج ــان الفتت ــن نيس ــرش م ــس ع الخام

كان فيــه الســومريون والبابليــون يحتفلــون بــه لبــدء فصــل الربيــع.

فنـدق بـابـل

يقــع يف شــارع الكــرادة عــى ضفــاف نهــر دجلــة يف منطقــة 

الجادريــة، أفتتــح الفنــدق يف عــام 1982، يضــم الفنــدق 300 غرفــة 

وجنــاح تــم تطويرهــا حديثــا ويضــم مثانيــة مطاعــم، ومنتجعــا صحيــا 

وبــركات ســباحة داخليــة وخارجيــة، وقاعــات لالجتاعــات.
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 فندق بغداد
االوىل  الدرجــة  مــن  الفنــادق  مــن  العديــد  العاصمــة  تضــم 

واهمهــا فنــدق بغــداد وهــو مــن أعــرق الفنــادق حيــث تــم 

بنــاؤه عــام 1956، وتــم افتتاحــه يف العــام 1958، يطــل الفنــدق 

بطوابقــه الســتة عــى نهــر دجلــة وشــارع أيب نــؤاس ومــن 

الجانــب اآلخــر عــى شــارع الســعدون التجــاري.

فنـدق فلسطـني

ــر  ــاف نه ــى ضف ــدق ع ــل الفن ــة، ويط ــب العاصم ــع يف قل يق

ــي  ــردوس، بن ــاحة الف ــؤاس س ــارع ايب ن ــن ش ــرب م ــة بالق دجل

الفنــدق يف فــرتة الســبعينات مــن القــرن العرشيــن.

 فندق املنصور
ــنك يف  ــر الس ــن ج ــرب م ــة، بالق ــر دجل ــاف نه ــى ضف ــع ع يق

ــرى  ــن، وج ــرن العرشي ــبعينيات الق ــئ يف س ــرخ، أُنش ــب الك جان

افتتاحــه يف بدايــة عــام 1980 كان يُعــرف باســم املنصــور ميليا. 

 فنـدق الـرشـيـد
ــراء  ــة الخ ــع يف املنطق ــازة يق ــة املمت ــن الدرج ــدق م ــو فن ه

مــن جانــب الكــرخ، بنــي الفنــدق يف نهايــة عقــد الســبعينات مــن 
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ــة  ــود العربي ــاء والوف ــوك والرؤس ــؤوي املل ــن لي ــرن العرشي الق

التــي تقــدم إىل بغــداد مــن أجــل حضــور مؤتــرات القمــة العربيــة 

ــب. ــائحني األجان ــن الس ــدة م ــداد املتزاي ــتيعاب االع والس

فندق عشتار غراند كريستال 

يقــع يف جانــب الرصافــة ويطــل عــى نهــر دجلــة بنــي يف عــام 1982، 

حيــث يتألــف مــن 16 طابقــاً ويبلــغ ارتفاعــه 118 م، والفنــدق ميتــاز 

بالطابــع املعــاري البغــدادي، ويعتــرب مــن فنــادق الدرجــة املمتــازة، 

ــرا  ــا صغ ــن 50 جناح ــر م ــة ألك ــرف إضاف ــى 310 غ ــدق ع ــوي الفن يحت

وخاصــا وباإلضافــة إىل أجنحــة رئاســية، كــا يحتــوي عــى قاعــات 

خاصــة لعقــد املؤتــرات واالجتاعــات، ومســبحا وكافتريــا وحامــات 

ــل. ــات تجمي ــار وصالون بخ
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فندق الرشيد

49

فندق السدير

يقــع يف ســاحة االندلــس وســط العاصمــة تأســس عــام 1990، يتألــف 

مــن 282 غرفــة مــع وجــود اجنحــة خاصــة لرجــال االعــال 

ويحتــوي ايضــا عــى قاعــات كبــرة للمناســبات واملؤتــرات ومطعــم 

وكافتريــا وحدائــق ومســابح ونــاد ريــايض.

مطار بغداد الدويل

ــة  ــرب العاصم ــم غ ــد 16 كل ــى بع ــع ع ــراق، يق ــارات الع ــرب مط ــو أك ه

بغــداد، ويعــد املطــار مركــز العمليــات الرئيــي للخطــوط الجويــة 

العراقيــة يعــود تاريــخ إنشــاء املطــار إىل عامــي 1979 و 1982ميالديــة 

ــن  ــر م ــاؤه أك ــف إنش ــة، وكلّ ــية وبريطاني ــاءه رشكات فرنس ــت بن وتولّ

900 مليــون دوالر.
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مـحـافظـة بـــــــــابــــل

جنــويب  كــم   )90( نحــو  بعــد  عــى  االوســط  الفــرات  يف  تقــع 

العاصمــة بغــداد، وكلمــة بابــل تعنــي بــاب اإللــه واصبحــت بابــل 

بعــد ســقوط الســومريني قاعــدة إمرباطوريــة بابــل، وقــد أنشــأها 

حمــورايب ســنة 2100 ق.م ،امتــدت مــن الخليــج العــريب جنوبًــا 

إىل نهــر دجلــة شــاالً، ودام حكــم حمــورايب 43 عاًمــا، وازدهــرت 

فيهــا الحضــارات البابليــة حيــث يعــد عــره العــر الذهبــي للبــالد 

العراقيــة، وبهــا حدائــق بابــل املعلقــة التــي تعــد مــن عجائــب الدنيا 

ــات،  ــذه البواب ــم ه ــات وكان أفخ ــاين بواب ــا مث ــد فيه ــبع، وتوج الس

بوابــة عشــتار الضخمــة وفيهــا معبــد مــردوخ املوجــود داخــل 

األســوار بســاحة املهرجــان الدينــي الكبــر، الواقعــة خــارج املدينــة 

وقــد ســاها األقدمــون بعــدة أســاء منهــا )بابلونيــا( وتعنــي 

ــن  ــتق، م ــم مش ــن االس ــالد الرافدي ــن وب ــني النهري ــا ب ــل وم أرض باب

الفعــل بلبــل، وســميت بهــذا االســم بحســب مــا ورد يف الكتــاب 

املقــدس بســبب حادثــة شــهرة، عندمــا حــاول النــاس أن يصنعــوا 

يت  ــمِّ ــك ُس ــنتهم، لذل ــه ألس ــل الل ــه، فبلب ــد إرادة الل ــا ض ــا عالي برج

ــل . ــة باب ــذه املنطق ه

ــاء  ــي: قض ــية وه ــة رئيس ــتة أقضي ــل إىل س ــة باب ــم محافظ تقس

الحلــة وقضــاء املحاويــل وقضــاء كــويث، وقضــاء املســيب وقضــاء 

ــة  ــة بأكل ــتهر املحافظ ــريب، وتش ــزة الغ ــاء الحم ــمية وقض الهاش

الباقــالء بالدهــن كــون زراعتهــا تكــر يف املحافظــة، وتشــتهر أيضــا 

بزراعــة التمــور والــذرة والشــعر والحنطــة.
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اهم المواقع االثرية في المحافظة

اثار بابل 

تقــع عــى بعــد 5كــم شــال مدينــة الحلــة حيــث اصبحــت أشــهر 

مدينــة يف العــامل القديــم والحديــث ومــن أعجوبــة العــامل 

القديــم وال ســيا بعــد اكــرب اتســاع لهــا عــى يــد امللــك البابــيل 

املشــهور نبوخــذ نــر)562-605 ق.م ( حتــى اصبحــت عنــوان 

ــة  ــا املعلق ــوارها وجنائنه ــرب أس ــن ، وتعت ــارة وادي الرافدي حض

مــن عجائــب الدنيــا الســبع.

بوابة عشتار

برباعــة  البوابــة  هــذه  وتتميّــز  اإللــه،  بــاب  أي  إيــل  بــاب  تســمى 

تصميمهــا فعــى ســطوح جدرانهــا رســمت أشــكال مختلفــة مــن 

الحيوانــات األســطورية مــن الســراميك والخــزف امللــّون، وأبــرز هــذه 

ــذي  ــرايف وال ــردوخ الخ ــني، وم ــول، والتن ــود، والعج ــومات األس الرس

يجمــع شــكله بــني جســم كلــب، ولكــن أقدامــه األماميــة أقــدام أســد، 

ــى . ــرأس أفع ــي ب ــل ينته ــه طوي ــر، وذيل ــدام ط ــة أق والخلفي
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أسد بابل  

وهــو تثــال ألســد عــر عليــه يف مدينــة بابــل األثريــة عــام 1776 مــن 

ــت  ــر البازل ــن حج ــوع م ــو مصن ــة، وه ــة أملاني ــات أثري ــة حفري ــل بعث قب

األســود الصلــب، حيــث يظهــر هــذا التمثــال عــى شــكل أســد يقــف عــى 

شــخص بــرشي، طولــه يبلــغ حــوايل مرتيــن وهــو موضــوع عــى منصــة 

طولهــا حــوايل مــرت عــر عليهــا بالقــرب مــن مبنــى الجنائــن املعلقــة، 

رجــح بنــاء هــذا التمثــال مــن قبــل امللــك البابــيل الكلــداين نبوخــذ نــر 

الثــاين 562-605 ق .م ويــرى الباحثــون أن تثــال أســد بابــل هو تجســيد 

لقــوة بابــل وفــرض ســلطتها عــى الشــعوب.

الحدائق املعلقة  

 بُنيــت هــذه الحدائــق عــام 600 ق.م بأمــر مــن امللــك نبّوخــذ نــر 

تكرميــاً لزوجتــه، وســّميت باملعلّقــة ألنّهــا تنمــو وتتــدىّل مــن رشفــات 

الدنيــا  عجائــب  مــن  وتعتــرب  امللــي،  القــر  رشف  خاصــة  القصــور 

الســبعة حيــث بُنيــت عــى عقــود الحجــر النفيــس، وكانــت النباتــات تــزرع 

ــات.   ــجار والنبات ــب األش ــة تناس ــات مختلف ــى طبق ع

أسد بابل
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مسلة حمورايب 

التاريخيــة  التحــف  تعــد مســلة حمــورايب واحــدة مــن أهــم 

التــي خلفتهــا بــالد الرافديــن ملــا ترمــز إليــه مــن مكانــة ثقافيــة 

ــة يف  ــة مكتوب ــة قانوني ــرب أول وثيق ــا تعت ــرة، ك ــة كب وحضاري

ــذي  ــود ال ــت األس ــر الديوري ــي حج ــارة البرشية،ه ــار الحض مس

طولــه  بلــغ  والــذي  حمــورايب،  امللــك  رشائــع  عليــه  دّونــت 

مثانيــة أقــدام، وتظهــر عــى هــذه املســلّة التــي تكــرت إىل 

ثــالث قطــع قوانينــه يف القضــاء، والبيــع، والــرشاء، والرقــة، 

والــزواج، والجيــش، وأجــور الحيوانــات وغرهــا فهــي تشــمل 

ــاة. ــور الحي ــن أم ــد م ــت العدي ــادة غط 300 م

مدينة بورسيبا

تقــع عــى بعــد 15 كــم جنوب غــرب مدينــة الحلــة، باتجــاه الطريق 

املــؤدي إىل محافظــة النجــف األرشف وبرجهــا املــدرج عالمــة 

ــا  ــغ ارتفاعه ــل ويبل ــة والكف ــني الحل ــا ب ــق م ــاهقة يف الطري ش

ــامل  ــض املع ــة بع ــن املدين ــتوى األرض، وتتضم ــى مس 47 م ع

ــة إىل  ــورة، باإلضاف ــا الزق ــرود وأهمه ــار النم ــا، أث ــة منه األثري

مــكان والدة نبــي اللــه إبراهيــم ) عليــه الســالم (.

برج بابل

هــو أحــد أشــهر معــامل بابــل األثريــة، ويتكــّون مــن ســبع طبقــات 
دائريــة لولبيّــة الشــكل حتــى يصــل يف قمتــه إىل املعبــد 
العــايل، وكان الــربج يحتــوي عــى القصــور، واملبــاين الســكنية، 

ــني. ــات البابلي ــة طبق ــب كاف ــي تناس ــد الت واملعاب
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أثار كيش )تل األحيمر(

تقــع هــذه اآلثــار عــى مســافة 13 كــم مــن مدينــة الحلــة و6 كــم 

رشق مدينــة بابــل األثريــة ومنهــا زقــورة “أنــر كدرمــه” وهــي 

الزقــورة الخاصــة بهيــكل )أيــل بابــا( إلــه الحــرب.

متحف الحلّة املعارص

الحلــة  مدينــة  وســط  يف  أنشــأ  الــذي  املتحــف  هــذا  حمــل 

ــي  ــة الت ــف األثري ــع التح ــارص” ليجم ــة املع ــف الحل ــم “ متح اس

تحمــل عمــق الحضــارة البابليــة العريقــة، وتــراث الحلّــة القديــم، 

ــري  ــايف والفك ــة الثق ــخ الحل ــم تاري ــاً يض ــاهداً حضاري ــون ش ليك

والعلمــي.

المواقع الدينية في المحافظة

مرقد نبي الله أيوب ) عليه السالم (

يقــع 15 كــم عــن مدينــة الحلــة يف قضــاء الهاشــمية، ومــن 

واالجانــب  العراقيــون  يقصــده  الــذي  الرشيفــة  االماكــن 

ــر  ــي الصاب ــرب النب ــام وق ــو مق ــلمني ه ــر مس ــلمني وغ مس

ــالم. ــه الس ــوب علي اي
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مرقد االمام القاسم )عليه السالم(

ــن  ــد ب ــن محم ــر ب ــن جعف ــم ب ــوىس الكاظ ــام م ــن اإلم ــو اب وه

ــن عــيل بــن أيب طالــب ) عليهــم الســالم(،  ــن الحســني ب عــيل ب

ــن  ــد ع ــمه، ويبع ــميت بإس ــي س ــم الت ــة القاس ــع يف مدين يق

ــم. ــدود 40ك ــة بح ــز املحافظ مرك

مرقد أوالد مسلم بن عقيل )عليهم السالم (

ــن  ــل ب ــن عقي ــلم ب ــدي مس ــم، ول ــد وإبراهي ــد محم ــو مرق وه

عــيل بــن أيب طالــب ) عليهــم الســالم ( يقــع بالقــرب مــن مركــز 

ــيب. ــاء املس قض

اإلمام القاسم )عليه السالم(
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مقام اإلمام عيل )مشهد الشمس(

ويقع عى طريق الحلة – كربالء، ويضم مئذنة أثرية من الطراز 

السلجوقي، ويعود بناؤه إىل سنة 38 هـ.

مرقد نبي الله ذي الكفل ) عليه السالم (

وهــو مرقــد نبــي اللــه يهــودا بــن يعقــوب بــن اســحاق بــن 

إبراهيــم خليــل الرحمــن، ويقــع يف ناحيــة الكفــل عــى الطريــق 

ــة. ــة والحل ــني الكوف ب

مرقد زيد الشهيد ) عليه السالم (

وهو مرقد زيد بن عيل بن الحسني بن عيل بن أيب طالب ) عليهم 

السالم (، ويقع مرقده 7 كم عن ناحية الكفل.

مرقد الرشيفة العلوية بنت اإلمام الحسن ) عليه السالم (

وهــي بنــت االمــام الحســن ) عليــه الســالم( يقــع املرقــد وســط غابــة 

مــن النخيــل يف أطــراف مدينــة الحلــة .

مشهد الشمس

64



65
مرقد الحمزة الغريب

مرقد الصحايب رشيد الهجري )عليه السالم(

 هــو أحــد أصحــاب النبــي محمــد بــن عبــد اللــه )صــى اللــه عليــه واله 

ــالم(  ــه الس ــب )علي ــن أيب طال ــيل ب ــام ع ــار االم ــد أنص ــلم( وأح وس

ــة  ــة والحل ــه بــني مدينتــي الكوف ــر، دفــن بعــد مقتل ــه مــن هج أصل

وتحديــدا يف منطقــة الشــهابية التابعــة لناحيــة الكفــل ضمــن 

ــل. ــة باب محافظ

مرقد الصحايب زيد بن عيل ) عليه السالم (

يقــع عــى مســافة )7( كيلــو مــرت مــن مفــرق طريــق الكفــل قــرب 

الكوفــة وهــو ابــن اإلمــام زيــن العابديــن )عليــه الســالم( ومــن 

أصحــاب اإلمامــني الباقــر والصــادق )عليهــا الســالم(.

مرقد الحمزة الغريب ) عليه السالم (

ــن  ــن ب ــن الحس ــزة ب ــن حم ــيل ب ــن ع ــم ب ــن القاس ــزة ب ــد حم ــو مرق وه

عبيــد اللــه بــن أيب الفضــل العبــاس بــن عــيل بــن أيب طالــب ) عليهــم 

الســالم (، يقــع يف ناحيــة املدحتيــة جنــوب الحلــة مركــز محافظــة بابــل.
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المواقع السياحية والفنادق في المحافظة

منتجع بابل السياحي

يعــد منتجــع بابــل الســياحي مــن أبــرز املعــامل الســياحية يف 

العــراق والوحيــد يف مناطــق الفــرات األوســط الــذي يؤمــه الكثــر 

مــن الســواح لغــرض الراحــة واالســتجام لقضــاء أوقــات جميلــة يف 

حدائقــه وقصــوره وأماكنــه الســياحية األخــرى. وبــني اروقتــه يجــاور 

املدينــة األثريــة.

فندق بابل السياحي

ــش  ــارع الكورني ــة يف ش ــط الحل ــام ش ــع ام ــام 1987، ويق ــح ع  أفتت

ــرب الفنــدق مــن الــروح املهمــة  والواجهــة الســياحية يف  ويعت

محافظــة بابــل.

شارع الكورنيش 

ــرد  ــي تنف ــي الت ــم واملقاه ــث املطاع ــرات حي ــر الف ــى نه ــع ع يق

يف  واملوجــود  القدميــة  والكازينوهــات  الحضــور  بخصوصيــة 

الصوب الكبر.   
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محافظة كربالء المقدسة
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كربالء
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محافظـــــة كربالء الـمقدسـة

ــه  ــيل واخي ــن ع ــني ب ــام الحس ــد اإلم ــن مرق ــة تحتض ــة مقدس محافظ

العبــاس بــن عــيل )عليهــا الســالم(، ورد أّن اســمها يعنــي كــور 

ــض  ــف بع ــد خال ــة وق ــرى البابلي ــن الق ــة م ــى مجموع ــو يعن ــل وه باب

ــالء  ــرب والب ــن الك ــم اىت م ــوا ان االس ــك وقال ــن ذل ــني املتأخري األخباري

للفاجعــة التــي حدثــت فيهــا مبقتــل اإلمــام الحســني بــن عــيل ) عليــه 

ــافة 105  ــداد مبس ــة بغ ــن العاصم ــد ع ــة، وتبع ــنة 61 هجري ــالم ( س الس

ــالء  ــاء كرب ــا قض ــة له ــة التابع ــن االقضي ــريب وم ــوب الغ ــن الجن ــم م ك

ــر . ــني ت ــاء ع ــة وقض ــاء الهندي وقض

تتميــز املحافظــة بكــرة بســاتينها، وخاصــة بســاتني التمــور والفواكــه 

أهــم  إحــدى  وتعــد  الحبــوب،  جانــب  إىل  والخــروات،  املختلفــة 

ــرة  ــة ووف ــة والخصب ــا الصالح ــراً لرتبته ــراق نظ ــة بالع ــق الزراعي املناط

مياههــا.

والزخــارف  اليدويــة،  والحــرف  الفنــون  فيهــا،  الصناعــات  أهــم  أمــا 

الخشــبية وصناعــة البــالط القاشــاين الــذي اشــتهرت بــه، فقــد عرفــت 

ــص. ــر( والج ــور )اآلج ــي املفخ ــوق الطين ــة الطاب ــاً بصناع ــة أيض املدين

الســياحة  عــى  األوىل  بالدرجــة  اقتصادهــا  يف  املدينــة  وتعتمــد 

الزائــرون عــى مــدار العــام، خصوصــاً يف  الدينيــة، اذ يفــد إليهــا 

املناســبات الدينيــة املهمــة لزيــارة مراقدهــا املقدســة، ويقــدر عــدد 

زوارهــا باملاليــني ســنوياً.
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المراقد الدينية في المحافظة

العتبة الحسينية   /مرقد اإلمام الحسني )عليه السالم(

وهــو املــكان الــذي دفــن فيــه ســيد الشــهداء االمــام الحســني بــن عــيل 

)عليــه الســالم( يف كربــالء بعــد معركــة كربــالء ســنة 61 هجريــة، ويقصــده 

املســلمون ألجــل زيارتــه والتــربك مبرقــدِه وتعلــو الريــح الحســيني قبــة 

بارتفــاع 37 م عــن األرض وهــي مغشــاة مــن أســفلها إىل أعالهــا بالذهــب 

وترتفــع فــوق القبــة ســارية مــن الذهــب أيضــاً بطــول مرتيــن وتحــف بالقبــة 

مئذنتــان مطليتــان بالذهــب ويبلــغ عــدد الطابــوق الذهبــي الــذي يغطيهــا 

8024 طابوقــة.

وتقــع العتبــة الحســينية يف مركــز املدينــة، وتضــم هــذه الروضــة  بجانــب 

ــد  ــا مرق ــزار منه ــي ت ــور الت ــن القب ــد م ــني )ع(  العدي ــام الحس ــد االم مرق

ــني  ــاب الحس ــدي  أصح ــر األس ــن مظاه ــب ب ــد حبي ــاب، ومرق ــم املج إبراهي

ممــن كان معــه يف معركــة كربــالء والقاســم بــن الحســن وعــيل األكــرب بــن 

االمــام الحســني بــن عــيل (عليهــا الســالم(.

العتبة الحسينية
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العتبة العباسية

العتبة العباسية / مرقد اإلمام العباس )عليه السالم(

وهــو املــكان الــذي دفــن فيــه االمــام العبــاس بــن عــيل بــن أيب 

طالــب أمــه أم البنــني وهــو املعــروف بـــأيب الفضــل، وامللّقــب 

بقمــر بنــي هاشــم وبطــل العلقمــي استشــهد قبــل أخيه الحســني) 

عليــه الســالم ( يف واقعــة عاشــوراء ســنة 61 هـــجرية، وُدفــن 

يف مــكان استشــهاده، ثــم بُنــي عــى قــربه مرقــٌد وقبــة ُعرفــت 

ــال  ــع يف الش ــذي يق ــالم( وال ــه الس ــاس )علي ــام العب ــرم االم بح

ــا  ــا، ك ــرت تقريب ــافة 300 م ــيني ومبس ــرم الحس ــن الح ــي م الرشق

ــات،  ــس واملخطوط ــل للنفائ ــف الكفي ــف متح ــد الرشي ــم املرق يض

ــات العــراق املقّدســة،  وهــو أّول املتاحــف التــي افتُِتَحــت يف عتب

حيــث يضــّم املتحــف عــدداً كبــراً مــن النفائــس واملقتنيــات األثريّــة 

التــي يعــود بعــٌض منهــا اىل مئــات الســنني ومنهــا آالت الحــرب 

ــا. ــربزون وغره ــراب والط ــيوف والح ــة كالس القدمي
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مرقد الصحايب الحر الرياحي ) عليه السالم (  

يقــع املرقــد غــريب املدينــة  عــى بعــد 5 كــم، وهــو أحــد زعــاء أهل 

الكوفــة وســاداتها، التحــق بركــب الحســني شــارك يف معركــة كربــالء 

واستشــهد معــه ســنة 61 هجريــة، ومــن هنــا نــال منزلــة الشــهادة.

مرقد االمام عون بن عبد الله ) عليه السالم (

عــون بــن عبــد اللــه بــن جعفــر بــن أيب طالــب أحــد أبنــاء زينــب بنــت عــيل 

بــن أيب طالــب ) عليهــم الســالم (، شــارك يف معركــة كربــالء مــع 

خالــه الُحســني، واستشــهد فيهــا عــام 61 هجريــة، ويبعــد املرقــد عــن 

مركــز املدينــة مســافة مــا يقــارب )10( كيلــو مــرت، يؤمــه الــزوار بشــكل 

متواصــل ومكثــف، إذ أن املنطقــة أشــبه مبحطــة اســرتاحة للزائريــن 

ــال. ــن الش ــالء م ــة كرب ــد إىل مدين ــل الوحي ــا املدخ وإنه

مقام كفي االمام العباس )عليه السالم(

)عليــه  العبــاس  االمــام  كّفــا  فيهــا  قطعــت  اللــذان  املكانــان  وهــا 

الســالم(، وقــد عــرف املكانــان مبقــام كــف االمــام العبــاس األميــن ومقــام 

الرشقــي  الشــال  يف  يقعــان  وهــا  األيــر،  العبــاس  االمــام  كــف 

ــل  ــالم( يف مدخ ــه الس ــام العباس)علي ــرم االم ــارج ح ــريب خ ــوب الغ والجن

زقــاق الســوق الــذي يقــرب مــن املرقــد، تحــول هــذان املكانــان إىل 

مزاريــن.



75

التلة الزينبية 

هــو مــكان مرتفــع قريــب مــن مرقــد االمــام الحســني )عليــه 

ــوم  ــالء ي ــة كرب ــى معرك ــرشف ع ــع ي ــذا املوض ــالم(، كان ه الس

عاشــوراء حيــث توجهــت إليــه الســيدة زينــب، ومــن ثــم نــادت 

أخاهــا، فســمي باســمها.

املخيم الحسيني

ــني  ــام الحس ــد االم ــرب مرق ــوب غ ــيني يف جن ــم الحس ــع املخي يق

املدينــة  وســط  املخيــم  محلــة  منطقــة  يف  الســالم(  )عليــه 

ــاش  ــذي ع ــكان ال ــوز للم ــد الرم ــم، أح ــذا املخي ــد ه ــة، ويع القدمي

فيــه اإلمــام الحســني )عليــه الســالم( واصحابــه.

التلة الزينبية
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قطارة االمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم( 

تقــع يف بدايــة الطريــق املــؤدي اىل حصــن االخيــر عــني التمــر، 

وهــي كرامــة تعــود اىل االمــام عــيل )عليــه الســالم( أثنــاء عودتــه 

وجيشــه مــن معركــة صفــني وتطــل عــى بحــرة الــرزازة.

مقام اإلمام املهدي

يعــرف باســم مقــام صاحــب الزمــان ومقــام اإلمــام الحجــة ويقــع 

ــرى  ــة الي ــن الناحي ــيني م ــر الحس ــاف نه ــى ضف ــام ع ــذا املق ه

ــالء  ــة كرب ــاص مبدين ــل الخ ــد املدخ ــالملة عن ــاب الس ــة ب ــد منطق عن

ــذي  ــدرة ال ــارع الس ــى ش ــل ع ــه يط ــام بأن ــز املق ــالية، يتمي الش

ــالم(. ــه الس ــني )علي ــام الحس ــح اإلم ــل إىل رضي يص

قطارة اإلمام عيل )عليه السالم(

76
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الكنائس في المحافظة

كنيسة األقيرص أو كنيسة القيرص

هــي كنيســة أثريــة تقــع عــى بعــد 70 كــم يف قلــب الباديــة الغربيــة 

،تبعــد مبســافة )5( كيلــو مــرت عــن حصــن األخيــر، بنيــت يف القــرن الخامــس 

امليــالدي وتقــع يف صحــراء قضــاء عــني تــر، وتتميــز بوجــود كتابــات 

ــدس. ــو الق ــه نح ــح يتج ــة إىل ان املذب ــة إضاف آرامي

كنيسة األقيرص
77
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حصن األخيرض

المواقع االثرية والتراثية في المحافظة

حصن األخيرض

هــو قلعــة اثريــة تقــع جنــوب غــرب املحافظــة عــى بعــد 50 كــم، وبنحــو 

192 كــم جنــوب غــريب العاصمــة بغــداد، ويعــد الحصــن مــن أعظــم وأروع 

اآلثــار اإلســالمية القامئــة، ومــن مراكــز الســياحة الجذابــة يف الــرشق 

األوســط، حيــث يتفــرد بفخامتــه وهندســته العجيبــة، وتعلــل تســميته بهــذا 

ــا. ــم فوقه ــرار األرض القائ ــم الخ االس

قرص شمعون 

يف  التاريخيــة   املعــامل  ومــن  القدميــة   األثريــة  القصــور  أحــد  هــو 

املحافظــة ،  يقــع عــى بعــد 30 كــم عــن املدينــة عــى طريــق عــني التمــر، 

شــيده شــمعون بــن جابــل اللخمــي أحــد رجــال الديانــة املســيحية ومل يبــق 

ــغ ارتفاعهــا 15 مــرتاً. ــه التــي يبل مــن القــر ســوى أركان
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خان النخيلة

خان النخيلة

ــة،  يبعــد  ــات األثريــة، واحــد املعــامل التاريخيــة للمدين ــرز الخان هــو أحــد أب
عــن مركــز املدينــة 16 كــم  ويقــع عــى طريــق النجــف - كربــالء، يعــود 
تاريــخ بنائــه إىل العهــد العثــاين، ويســمى بخــان الربــع ألنــه يتوســط ربــع 
املســافة بــني كربــالء والنجــف، كان يســتخدم لراحــة املســافرين القادمــني 

ــالء . إىل كرب

بحرية الرزازة 

هــي مســطح مــايئ منقســم بــني محافظتــي كربــالء واألنبــار يســتمد 
مياهــه مــن نهــر الفــرات، وتعــد ثــاين أكــرب بحــرة يف العــراق، وهــي جــزء 
ــدر  ــف ،وتق ــر النج ــة وبح ــار والحباني ــرات الرث ــم بح ــع يض ــن وادي واس م

مســاحتها الكليــة بـــ 1810 كــم2.  

كام يوجد يف املحافظة فندق كربالء السياحي ومجمع عني التمر

القنطرة البيضاء 

الحكــم  أيــام  منــذ  1550ميالديــة  ســنة  يف  البيضــاء  القنطــرة  شــيدت 

أقــدم  بأنهــا  القنطــرة  هــذه  وتتميــز  القانــوين،  لســليان  العثــاين 

العــراق. أرض  عــى  العثانيــون  شــيدها  التــي  القناطــر 



8080

محافظة النجف األشرف



8181

النجف
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محافظة النجف االشرف

هــي احــدى محافظــات الفــرات األوســط، مركزهــا مدينــة النجــف، 

وهــي ذات طابــع دينــي وتاريخــي كبــر وذلــك لوجــود الكثر من 

ــة  ــة الغربي ــة الهضب ــى حاف ــع ع ــا، تق ــالمية فيه ــد اإلس املراق

مــن العــراق جنــوب غــرب العاصمــة بغــداد وتبعــد عنهــا بنحــو 160 

كــم، وترتفــع املدينــة 70 م فــوق مســتوى ســطح البحــر، تحدهــا 

مــن الشــال والشــال الرشقــي مدينــة كربــالء التــي تبعــد 

عنهــا نحــو 80 كــم، ومــن الجنــوب والغــرب منخفــض بحــر النجــف، 

ــد  ــم العدي ــة تض ــات تاريخي ــبع مكتب ــة س ــذه املدين ــن ه وتحتض

مــن الكتــب املهمــة والفريــدة مــن نوعهــا، وتشــتهر املحافظــة 

بــأكالت عديــدة منهــا »الفســنجون« والقيمــة وحــالوة الدهينــة. 

ــع  ــذي يق ــدويل، ال ــف االرشف ال ــار النج ــة مط ــم املحافظ وتض

رشق مدينــة النجــف 

82
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المواقع الدينية

مرقد االمام عيل ) عليه السالم (     

ــام  ــح اإلم ــة أو رضي ــة الحيدري ــة أو الروض ــة املقدس ــة العلوي العتب

عــيل )عليــه الســالم(، مرقــد دينــي يقــع يف مدينــة النجــف، ويضم 

رضيــح رابــع مــن تــوىّل خالفــة املســلمني بعــد النبــي محمــد، )صى 

اللــه عليــه وآلــه وســلم( وأول أمئــة الشــيعة، وتتبــع املرقــد، مكتبــة 

الروضــة الحيدريــة التــي تضــم العديــد مــن النفائــس واملخطوطــات 

األثريــة، ويحتضــن املرقــد الرشيــف قــرب نبــي اللــه نــوح ونبــي 

ــد  ــف مرق ــن الرشي ــن الصح ــرب م ــالم. وبالق ــا الس ــه ادم عليه الل

الصحــايب الجليــل كميــل بــن زيــاد ومســجد الحنانــة.

مرقد اإلمام عيل )عليه السالم(
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مسجد الكوفة املعظم

يعــّد مــن مســاجد العــراق األثريــة والتاريخيــة، ، ولقــد بنــى 

املســجد الصحــايب ســعد بــن أيب وقــاص )رض( يف عــام 19 

هجريــة/739 ميالديــة ، ليكــون أول مبنــى يف مدينــة الكوفــة 

ومقــر خالفــة اإلمــام عــيل بــن أيب طالــب )عليــه الســالم (، 

ويضــم املســجد العديــد مــن املقامــات املقدســة، منهــا:  

مقــام النبــي ابراهيــم )عليــه الســالم ( ومقــام النبــي محمــد 

( ومقــام آدم ومقــام جربائيــل،  اللــه عليــه وســلم  )صــى 

ــن  ــن العابدي ــام زي ــام االم ــوح ومق ــام ن ــر ، ومق ــام الخ ومق

ــني،  ــم اجمع ــالمه عليه ــه وس ــادق صلوات ــام الص ــام االم ومق

وتوجــد يف املســجد ايضــا اماكــن تاريخيــة مقدســة مثــل: دكــة 

ــوح. ــفينة ن ــرىس س ــة وم ــراب النافل ــاء ومح القض

مسجد الكوفة
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مسجد السهلة

احــد أكــرب املســاجد التــي ُشــيّدت يف الكوفــة خــالل القــرن الهجري 

ــره خالديــن إىل اآلن، ويبــدو أّن بنــي ظفــر  األّول، ومــا زال أثــره وِذكْ

ــوا  ــار نزل ــن األنص ــٌن م ــؤالء بط ــون، وه ــجد الحقيقيّ ــاة املس ــم بُن ه

الكوفــة، ولهــذا ُعــرِف املســجد أّوَل األمــر مبســجد بنــي ظفــر، ثــّم 

ــْهلة”، وهــي التســمية املتداولــة  إّن املســجد ُعــرِف بـــ “مســجد السَّ

ــة  ــات الرشيف ــن املقام ــد م ــى العدي ــجد ع ــوي املس ــا، ويحت حاليّ

ــن  ــن العابدي ــام زي ــام اإلم ــدي ومق ــام امله ــام اإلم ــا: مق أهمه

ومقــام اإلمــام جعفــر الصــادق ومقــام األنبيــاء والصالحــني ومقــام 

ــوات  ــر )صل ــام الخ ــم ومق ــي إبراهي ــام النب ــس ومق ــي ادري النب

اللــه وســالمه عليهــم اجمعــني (.

مسجد السهلة
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مسجد الحنانة 

وهــو مــن مســاجد مدينــة النجــف األرشف التي يقصدهــا املجاورون 

ــام  ــا االم ــى فيه ــي ص ــة الت ــن الثالث ــد األماك ــو أح ــرون، فه والزائ

ــن  ــني ب ــع رأس الحس ــو موض ــالم(، وه ــه الس ــادق  )علي ــر الص جعف

عــيل ويعــرف قدميــا بالعلــم كــا يف مصبــاح الزائــر البــن طــاووس.

بيت االمام عيل ) عليه السالم ( 

يقــع هــذا البيــت إىل جانــب مســجد الكوفــة، قــرب قــر اإلمــارة، عــى 

مســافة نحــو )100( مــرت تقريبــاً مــن الركــن الجنــويب الغــريب مــن 

ــن  ــاه م ــداً عهدن ــيط ج ــاء بس ــع ببن ــت متواض ــو بي ــة، وه ــجد الكوف مس

طريقــة حيــاة اإلمــام وزهــده )عليــه الســالم( بعيــداً عــن حيــاة القصــور 

ــه )أم  ــو ألخت ــت وه ــذا البي ــتقر يف ه ــا، إذ اس ــرف الدين ــوك وزخ واملل

بيت اإلمام عيل )عليه السالم(
87
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هانــئ( زوجــة هبــرة املخزومــي لقربهــا مــن املســجد، بعــد أن رفــض 

ــان  ــهر رمض ــة يف ش ــه إىل الكوف ــني قدوم ــارة ح ــاء يف دار اإلم البق

ســنة )36 هـــ(.

مرقد الـصاحبي ميثم التامر )عليه السالم(

ــكان  ــو امل ــة ، وه ــة الكوف ــع يف مدين ــالمي يق ــزار إس ــد وم ــو مرق ه

الــذي دفــن فيــه أحــد أصحــاب اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( وهــو ميثــم 

بــن يحيــى التــار بعــد أن قتلــه عبيــد اللــه بــن زيــاد عندمــا ســجنه.

ــه،  ــرت من ــافة )500( م ــى مس ــة ع ــجد الكوف ــريب مس ــده غ ــع مرق يق

عــى الشــارع العــام )نجــف ــــ كوفــة( عــى ميــني القــادم مــن النجــف.

مرقد الصحايب ميثم التامر )عليه السالم( 88
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مرقد الصاحبي مسلم بن عقيل الهاشمي )عليه السالم(

ــن  ــو اب ــة، وه ــجد الكوف ــي ملس ــويب الرشق ــن الجن ــع يف الرك يق

عــم االمــام الحســني بــن عــيل )عليهــا الســالم(، وقــد أرســله إىل 

ــن  ــهد م ــن استش ــو أّول م ــم، وه ــة منه ــذ البيع ــة ألخ ــل الكوف أه

أصحــاب الحســني بــن عــيل يف الكوفــة وقــد ُعــرف فيــا بعــد بأنّــه 

ــزة يف  )ســفر االمــام الحســني(، يحظــى مبكانــه مرموقــة ومتميّ

أوســاط الشــيعة الذيــن يقيمــون لــه مآتــم العــزاء يف شــهر محــرّم 

مــن كّل عــام، وتعــرف الليلــة الخامســة مــن محــرم يف املجتمعــات 

العربيــة الشــيعية بليلــة مســلم بــن عقيــل.

مرقد الصحايب مسلم بن عقيل )عليه السالم(

89
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مرقد كميل بن زياد 

ــة  ــة يف مدين ــة الحنان ــع يف منطق ــالمي يق ــزار إس ــد وم مرق

النجــف، بعــد أن قتلــه الحجــاج الثقفــي ، وهــو أحــد أصحــاب اإلمام 

عــيل بــن أيب طالــب ) عليــه الســالم ( وواليــه عــى مدينــة هيــت 

ومــا يحيــط بهــا مــن األطــراف واألماكــن.

مرقد الصاحبي هــانــي بــن عروة ) عليه السالم (

هــو احــد أنصــار االمــام عــيل بــن أيب طالــب )عليــه الســالم( 

دفــن إىل جنــب دار اإلمــارة يف الكوفــة وقــد شــيّد املؤمنــون 

لــه رضيحــا متصــال، خلــف قــرب مســلم بــن عقيــل مــن الجهــة 

مرقد كميل بن زياد
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واألرضحــة  املــزارات  أحــد  اليــوم  رضيحــة  يعــد  و  الشــالية، 

التــي يقصدهــا املؤمنــون. املعروفــة 

املختار بن أيب عبيدة الثقفي ) عليه السالم (

املكنــى ابــو اســحاق الكــويف مــن وجهــاء شــيعة العــراق، ولــد 

يف الســنة التــي هاجــر فيهــا النبــي محمــد )صــى اللــه عليــه 

ــل  ــورة، قت ــة املن ــة إىل املدين ــة املكرم ــن مك ــلم( م ــه وس وآل

ــر  ــن الزب ــب ب ــش مصع ــد جي ــى ي ــرة ع ــنة 67 للهج ــار س املخت

ــلم  ــن مس ــرب م ــم، بالق ــة املعظ ــجد الكوف ــوار مس ــن بج ودف

ــايب  ــالم( والصح ــه الس ــني )علي ــام الحس ــول اإلم ــل رس ــن عقي ب

ــن عــروة. الجليــل هــاين ب

مقربة وادي السالم 

هــي إحــدى أهــم مقابــر املســلمني وتقــع يف مدينــة النجــف، 

وتعــد أكــرب مقابــر العــامل باحتوائهــا حســب التقديــرات عــى 

مــا يقــارب الســتة ماليــني قــرب، وأدرجــت ضمــن الئحــة الــرتاث 

ــي  ــود والنب ــه ه ــي الل ــن لنب ــربة مرقدي ــم  املق ــي، وتض العامل

ــالم ( . ــا الس ــح ) عليه صال
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الكنائس في المحافظة

مــن أهــم األديــرة املنتــرشة يف الكوفــة ديــر هنــد الكــربى، وديــر 

هنــد الصغــرى وديــر حرقــة وديــر أم عمــرو وديــر سلســلة فضــالً عــن 

ــعة  ــاتينها الواس ــة ببس ــرة معروف ــذه األدي ــت ه ــم، وكان ــر الجاج دي

وحدائــق الزهــور الجميلــة، وهنــاك اكــر مــن ثــالث وثالثــني كنيســة 

ــة  ــدويل إىل ناحي ــف األرشف ال ــار النج ــة مط ــن منطق ــرش م ــراً تنت ودي

الحــرة ثــم املنــاذرة وصــوال إىل بحــر النجــف كعيــون الرهبــان وقصــور 

األثلــة، وتحيــط بهــذه الكنائــس مقابــر مســيحية، حيــث كان املــوىت مــن 

ــيحيني  ــربة للمس ــرب مق ــرة، وأك ــون يف الح ــيحيني يدفن ــاء املس عل

يف البــالد، توجــد يف محافظــة النجــف األرشف وتبلــغ مســاحتها 1416 

ــم’. ــمى أم خش ــة تس ــع يف منطق ــا، وتق دومن

مقربة وادي السالم
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المواقع االثرية والتراثية في المحافظة

قرص االمارة 

اسم مركز الدولة االسالمية يف الكوفة، عاصمة املسلمني يف 

بواكر الحكم اإلسالمي، سيا يف بالد ما بني النهرين، هو معلم 

يجاور مسجد الكوفة املعظم ودار االمام عيل )عليه السالم( وما 

تزال معامله شاخصة شامخة ليومنا هذا .

مدينة الحرية 

بناؤهــا  يرجــع  العــراق،  يف  التاريخيــة  املــدن  أعــرق  أحــدى  هــي 

ــاين )562-604 ق.م(،  ــر الث ــذ ن ــداين نبوخ ــك الكل ــها إىل املل وتأسيس

تقــع قــرب مطــار النجــف، ازدهــرت واشــتهرت يف عهــد املنــاذرة والتــي 

كانــت عاصمــة لدولتهــم، و تتــاز املدينــة بهوائهــا النقــي العليــل 

ــان  ــر النع ــا ق ــم معامله ــاز، واه ــا املمت ــة وموقعه ــا الخصب وتربته

ــذر. ــن املن ب
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بحر النجف

ــط  ــن خ ــارة ع ــو عب ــر وه ــم الظواه ــن أه ــف م ــر النج ــرب بح يعت

انكســاري حــدث بحركــة انكســارية يف قــرشة األرض أدى اىل 

هبوطهــا مــا يــدل عــى الشــكل الطــويل للحافــات الرشقيــة 

املرتفعــة.

خان الشيالن 

جــرى  املحافظــة،  يف  املهمــة  الرتاثيــة  الخانــات  مــن  هــو 

ــف  ــة النج ــراث مدين ــن وت ــورة العرشي ــرايث لث ــف ت ــه كمتح تأهيل

األرشف، ويتألــف املبنــى مــن طابقــني ورسداب، وتقدر مســاحته 

الكليــة بنحــو 2000م2 وارتفاعــه 12م.
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خان الشيالن

خان الرحبة

ــة  ــة منخفض ــم مبنطق ــج القدي ــق الح ــى طري ــة ع ــان الرحب ــع خ يق

ــان  ــذا الخ ــي ه ــة، وبن ــة الرحب ــل اىل قري ــى يص ــم( حت ــدود )35ك بح

العقــود  بواســطة  البنائيــة  وحداتــه  وســقفت  والجــص  بالحجــر 

نصــف  أبــراج  وفيــه  )110-80م(  الخــان  بنــاء  وقياســات  واألقبيــة 

ــع  ــط الضل ــر وس ــان كب ــي للخ ــل الرئي ــة يف األركان واملدخ دائري

الرشقــي وبشــكل بــارز عــن الضلــع بحــدود )15( م.

كــام يوجــد يف املحافظــة عــدد مــن الفنــادق كــــ فنــدق النجــف 

الســياحي وفنــدق الســالم الســياحي
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الــقـادســيــة

هــي إحــدى محافظــات الفــرات األوســط،  تبلــغ مســاحتها 1111 كــم2 امــا 

حدودهــا اإلداريــة، فتحدهــا مــن الشــال محافظتــا بابــل وواســط، ومــن 

ــى  ــة املثن ــوب محافظ ــن الجن ــط، وم ــار وواس ــا ذي ق ــرشق محافظت ال

ومــن الغــرب محافظــة النجــف ومركزهــا مدينــة الديوانيــة، وميــر فيهــا 

فــرع مــن نهــر الفــرات يعــرف نهــر الحلــة، وعنــد دخولــه إىل الديوانيــة 

يعــرف نهــر الديوانيــة .

تتكــون املحافظــة مــن أربعــة اقضيــة، قضــاء الديوانيــة، قضاء الشــامية، 

قضــاء عفــك قضــاء الحمزة.

وتشــتهر املحافظــة مبنتجاتهــا الزراعيــة كالــرز والشــعر والكجــرات 

مســتوى  عــى  املحافظــة  وتضــم  والتمــور،  والبطيــخ  )الكركديــة( 

الصناعــة، معمــال للغــزل والنســيج وحقــوال للدواجــن وبحــرات اصطناعيــة 

ــاك.  ــة األس لرتبي

اهم المواقع االثرية والتراثية في المحافظة

مدينة نفر

نفــر أو نيبــور هــي العاصمــة الدينيــة للســومريني والبابليــني، وتقــع 

عــى مســافة 7 كــم شــال رشق مدينــة عفــك أحــد اقضيــة محافظة 
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مدينة نفر االثرية

القادســية مركزهــا الديوانيــة، التــي تقــع عــى مســافة 175 كــم 

ــدم،  ــرات األق ــرى الف ــن مج ــى م ــة اليمن ــى الضف ــداد، ع ــوب بغ جن

والضفــة الرشقيــة مــن شــط النيــل املنــدرس، وتــأيت قدســيتها مــن 

ــه  ــل وزوجت ــن لي ــل أو  أي ــه انلي ــر اإلل ــة ومق ــة الديني ــا العاصم كونه

نينليــل نــني ليــل، وقــد ورد ذكــره يف ملحمــة كلكامــش مــن أنــه هــو 

الــذي أحــدث الطوفــان، وهــي مقــر اإللــه آنــو الــذي ورد ذكــره يف 

رشيعــة حمــورايب، وقــد بــدأ التنقيــب يف أطاللهــا عــام 1889 م مــن 

ــر  ــذي اظه ــام 1893م ال ــز ع ــاله هاين ــم ت ــن ث ــزي بيرتس ــل اإلنكلي قب

املدينــة ومعاملهــا وزقورتهــا الرئيســية لإللــه انليــل الســومري. 
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الزقورة ومعبد أي كور

بــرج شــامخ يقــع وســط القســم الرشقــي مــن املدينــة، ترتفـــع 

ــدا صـــغرا يصـــعد  بقاياهــا عــن االرض حــوايل 15م، وتضــم معبـ

اليـــه بثالثــة ســالمل، كــا يوجــد العديــد مــن األماكــن االثريــة 

ــل  ــس، وت ــة اي ــة يف مدين ــات، واالله ــان بحري ــن ايش ــا ايس منه

ــره. ــخ وغ ــو صالبي أب

معبد اآللهة انتا 

هــي إلهــة الحــب والجــال، الحــرب والتضحيــة بالحــروب عنــد 

عليهــا  أطلــق  ونواحيهــا،  الرافديــن  بــالد  منطقــة  حضــارات 

الســومريون اســم ملكــة الجنــة، وكان معبدهــا يقــع يف مدينــة 

الــوركاء، وهــي نجمــة الصبــاح.

الزقورة



101

متحف الفنون واآلثار

متحف الفنون واالثار 

ــة املهمــة يف املحافظــة، تــم توســيعه  وهــو مــن املتاحــف الحديث

ليضــم يف اروقــة قاعاتــه الســت مختلــف الفنــون القدميــة والحديثــة 

ــرب  ــكل االك ــم بالش ــات ويهت ــات والرتاثي ــة واملاكيت ــات الفني واملجس

ــة  ــوى املحافظ ــف مبحت ــة للتعري ــة الديواني ــود ملحافظ ــا يع ــكل م ل

مــن اثــار وتــراث واعــال فنيــة ألبنائهــا، ويضــم املتحــف بعــض االواين 

الفخاريــة التــي عــر عليهــا خــالل التنقيبــات مبدينــة مــرد.

قرص امللك غازي

يقع يف ناحية الدغارة وشيد يف العرشينات من القرن 

املايض، وكان امللك يجتمع مع العشائر يف قاعات القر 

للتقرب اليهم.
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مدينة مرد )ونه والصدوم(

تقــع مدينــة مــرد او مــا يســمى )ونــه والصــدوم( شــال ناحيــة الســنية، 

وتبعــد عـــن مركـــز الناحيـــة مبســـافة )7( كيلــو مــرت، وهـــي عبـــارة عــن 

مجموعــة مــن القمــم يتألــف كل منهــا مــن مجموعــة مــن التلــول 

ــد  ــرتي، ويعتق ــار امل ــراً لقط ــون مم ــق ليك ــق ش ــا طري ــل بينه يفص

بأنهــا كانــت مركــزاً لوحــدة ادائيــة خــالل عهــد ســاللة اور الثالثــة، حظيــت 

بعنايــة ملــوك العهــد البابــيل خصوصــاً يف عهــد نبوخــذ نــر الثــاين.

المواقـع الـدينيـة في المحافظة

مرقد محمد بن موىس الكاظم )ع( 

هــو أحــد أبنــاء االمــام مــوىس الكاظــم )عليــه الســالم(، وهــو شــخصية 

ُمبجلــة هاجــر هــو وأخــوه أحمــد بــن مــوىس الكاظــم مــن املدينــة إلی 

ــا  ــادر أنه ــب املص ــوىس، وحس ــن م ــيل ب ــا ع ــارة أخيه ــان لزي خراس

قُتــال يف طريقهــا يف مدينــة شــراز يف إيــران ودفنــا هنــاك، ولها 

مرقــد مبســجد شــاه چــراغ، وهــو مــن املعــامل واملــزارات املهمــة. 

الحمزة الرشقي

احمــد املقــدس الغريفــي أو اإلمــام الحمــزة هــو مرقــد دينــي يقــع 

يف قضــاء الحمــزة عــى بعــد )30( كيلومــرت تقريبــاً مــن الديوانيــة، 

تظهــر لــك قبــة شــامخة تعلــو بنــاء قــرب كبــر يقصــده الــزوار مــن جميــع 
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ــد  ــاك العدي ــاورة، وهن ــالمية املج ــدول اإلس ــل ال ــراق ب ــات الع محافظ

ــام  ــن ومق ــي مدي ــد النب ــة كمرق ــة يف املحافظ ــد الديني ــن املراق م

ــم. ــن وغره ــام الحس ــات االم ــد بن ــران ومرق ــي عم النب

مرقد النبي أيوب 

يقــع املرقــد بالقــرب مــن الرارنجيــة، وهــي مقاطعــة دارت فيهــا رحــي 

الحــرب الطاحنــة بــني القــوات اإلنكليزيــة والقبائــل العراقيــة ابــان الثــورة 

العراقيــة الكــربى ســنه 1920 م والواقــع عــى ميــني الطريــق الذاهــب 

مــن الكوفــة اىل الحلــة.

مقام النبي يونس

ــن  ــم م ــد 15 ك ــى بع ــك ع ــاء عف ــن قض ــرب م ــام بالق ــذا املق ــع ه يق

شــال القضــاء، يف إحــدى القــرى الريفيــة الزراعيــة واملســاة 

بقريــة الدرعيــة املقــام يقــع يف ناحيــة نفــر.
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محافظة المثنى -  السماوة
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املثنى
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محافظة المثنى
املوقــع  حيــث  مــن  الجنوبيــة  املحافظــات  إحــدى  هــي 

إداريــاً،  األوســط  الفــرات  محافظــات  وإحــدى  الجغــرايف، 

الشــال  مــن  تحدهــا   ،  ،2 كــم   51000 مســاحة  عــى  تتــد 

محافظتــا النجــف والديوانيــة ، ومــن الجنــوب اململكــة العربيــة 

الســعودية، ومــن الــرشق محافظــة ذي قــار، وهــي أقــدم 

ــل يف  ــا املوغ ــد تاريخه ــان، ميت ــا اإلنس ــة عرفه ــارضة برشي ح

القــدم نحــو ســبعة آالف ســنة حيــث نشــأت يف األلــف الخامــس 

قبــل امليــالد .

تتميــز بأحتوائهــا عــى مناطــق زراعيــة ومــن أهــم املحاصيــل 

التــي تــزرع يف املحافظــة، الحنطــة والشــعر والــرز، كذلــك 

أقضيــة:  خمســة  مــن  وتتكــون  النخيــل،  بســاتني  بهــا  تحيــط 

تشــتهر  والــوركاء،  والســلان  والرميثــة  والخــر  الســاوة 

ــتعملة  ــوم املس ــالح الصودي ــور وأم ــواع التم ــود أن ــل واج بأفض

يف إنتــاج ملــح الطعــام بكــرة .

وأيضــا تشــتهر الســاوة بالباديــة التــي تضــم العديــد مــن 

ــن  ــد م ــواة الصي ــمية له ــارات موس ــاك زي ــور وهن ــواع الطي أن

ــادرة إىل  ــور الن ــرة الطي ــبب هج ــة بس ــني إىل املنطق الخليجي

العــراق ومنهــا طيــور الحبــاري والقطــا والســان والبــط 

الــربي واألرنــب الــربي ليصطــادوا بواســطة صقــور الصيــد 

ــاالت  ــة املج ــياحية يف كاف ــة الس ــر الحرك ــث تزده املُدّربة.حي

يف موســم الصيــد باملنطقــة. 



107

 اهم المواقع االثرية في المحافظة

• مدينة الوركاء ) اوروك (
وهــي مدينــة ســومرية اثريــة تقــع عــى بعــد 30 كــم شــال 

الســاوة، ويتألــف املوقــع مــن سلســلة مــن التــالل تحتــل مســاحة 

ــخ  ــة يف التاري ــدن املهم ــن امل ــد م ــف ، وتع ــرت ونص ــو م )6( كيل

القديــم فقــد انطلقــت منهــا أول كتابــة يف العــامل وهــي الكتابــة 

املســارية، وملحمــة كلكامــش التــي تعــد اقــدم املالحــم.

مدينة الوركاء االثرية

• معبد كاريوس
ــالل  ــن خ ــا م ــد كان معروف ــة”، وق ــة “بارثي ــو آله ــوس ه كاري

مدينــة  يف  وجــدت  التــي  القدميــة  والكتابــات  النقــوش 

الــوركاء )أوروك(، ويعتــرب مــن اهــم املعابــد الواقعــة قــرب 
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معبد كاريوس

مدينــة الــوركاء األثريــة، ويعــود تأريــخ بنائــه إىل عهــد الدولــة 

الســلوقية أو البارثيــة، ويعــد أحــدث مبنــى للحضــارة األكديــة 

ــة . والبابلي

المواقع السياحية والفنادق في المحافظة

كورنيش الساموة 

يعتــرب موقعــا ســياحيا ومتنفســا ألهــايل الســاوة، وميتــد 

عــى طــول مجــرى النهــر الداخــل اىل مركــز املدينــة، حيــث 

ــم  ــن مطاع ــياحية م ــق الس ــر املراف ــي النه ــى ضفت ــرش ع تنت

ومــدن ألعــاب ومقــاٍه ســياحية.

بحرية ساوة 

هــي بحــرة مغلقــة مالحــة قــرب نهــر الفــرات، تبعــد 23 

ــارا  ــاوة أنه ــرة س ــك بح ــاوة، ال تل ــة الس ــرب مدين ــم غ ك
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ــة  تصــب فيهــا أو تخــرج منهــا، وإمنــا تتــزّود بامليــاه الجوفيّ

مــن تحــت البحــرة والتــي ترشــح إليهــا مــن نهــر الفــرات عــرب 

ــامل  ــم املع ــن اه ــرة م ــرب البح ــقوق، وتعت ــدوع والش الص

ــالد. ــياحية يف الب الس

المواقع الدينية في المحافظة

مقام الخرض “ عليه السالم “

يقــع املقــام عــى الجهــة اليــرى مــن نهــر الفــرات يف الصــوب 

ــخ  ــود تاري ــم، ويع ــو 240 ك ــداد نح ــن بغ ــد ع ــر، يبع ــاء الخ ــر لقض الكب

ــون. ــروي الباحث ــا ي ــب م ــرون حس ــة ق ــن خمس ــر م ــه اىل اك بنائ

بحرية ساوة
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محافظة ذي قار
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ذي قار
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محافظة ذي قار

العاصمــة  عــن  وتبعــد  الجنوبيــة،  املحافظــات  مــن  وهــي 

ــبة  ــميت نس ــرات وس ــر الف ــى نه ــم ع ــافة 360 ك ــداد  مس بغ

ملعركــة ذي قــار الشــهرة بــني الفــرس والعــرب قبــل اإلســالم 

التــي وقعــت فيهــا، وتضــم العديــد مــن القبائــل العربيــة مــن 

ــة  ــوار يف منطق ــرب االه ــد ع ــة إىل تواج ــر إضاف ــدو والح الب

األهــوار واملكــون الكــردي، وأصبحــت املدينــة أوىل الحضــارات 

التــي تأسســت يف العــامل حيــث يعــود تأريخهــا إىل مــا قبــل 

الحضــارة العبيديــة 7000 ق.م ، وهــي األرض التي كان يســكنها 

ــم  ــون وغره ــومريون واالكدي الس

تنقســم املحافظــة اىل 12 قضــاء: قضــاء النارصيــة وقضــاء 

الشــطرة وقضــاء البطحــاء وقضــاء ســوق الشــيوخ وقضــاء 

وقضــاء  ســكر  قلعــة  وقضــاء  الجبايــش  وقضــاء  الرفاعــي 

الدوايــة وقضــاء الغــراف وقضــاء اإلصــالح وقضــاء ســيد دخيــل 

وقضــاء الفهــود.

منهــا  الشــعبية  االكالت  مــن  بعــدد  املحافظــة  وتشــتهر 

ــتهر  ــعبية تش ــة ش ــي أكل ــدد وه ــمك املق ــة -الس املصموط

الجنوبيــة. املناطــق  بهــا 
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المواقع الدينية في المحافظة

جامع فالح باشا الكبري 

وهــو مــن مســاجد العــراق التاريخيــة األثريــة، يقــع  يف قضــاء 

املحافظــة  مبنــى  قــرب  الكبــر  الجامــع  محلــة  يف  النارصيــة 

عــام  يف  وبنــي  أســمه،  عــى  املحلــة  وســميت  القديــم 

1286هجرية/1869ميالديــة، عــى نفقــة )فالــح باشــا الســعدون( 

الكبــرة  الجوامــع  مــن  ويعــد  العثانيــة،  الدولــة  عهــد  يف 

النارصيــة. يف  والقدميــة 

مسجد معروف اغا 

هــو مــن مســاجد العــراق التاريخيــة األثريــة، يقــع يف شــارع الجمهوريــة 

ــي  ــة، وبن ــاء النارصي ــر يف قض ــع الكب ــة الجام ــن محل ــينا( م ــن س ــارع اب )ش

ــا(،  ــروف آغ ــيد )مع ــة الس ــى نفق ــة، ع ــام 1311هجرية/1894ميالدي يف ع

ــة. ــرة والقدمي ــاجد الصغ ــن املس ــد م ويع

الحبويب
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جامع سوق الشيوخ 

ــة  ــع يف محل ــة، يق ــة األثري ــراق التاريخي ــاجد الع ــن مس ــو م ه

النجــادة يف ســوق الشــيوخ يف قضــاء النارصيــة  ، ولقــد بنــي 

يف عــام 1210هـــ/ 1795م بعهــد الدولــة العثانيــة، عــى نفقة 

ــة آل الســعدون. عائل

المواقع االثرية في المحافظة

زقورة أور

ــى  ــع ع ــراق، تق ــت يف الع ــي بقي ــد الت ــدم املعاب ــن أق ــد م تع

نحــو 40 كــم إىل الغــرب مــن مدينــة النارصيــة 340 كلــم جنــوب 

الثالثــة، وأعظــم  “أور”  بناهــا مؤســس ســاللة  التــي  بغــداد، 

2050ق.م. تعتــرب دليــال عــى اعتنــاق النــاس  ملوكهــا ســنة 

آنــذاك لديانــات واســعة، لهــا أهميــة يف حياتهــم.

زقورة اور 114
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نبي الله ابراهيم )عليه السالم(

بيت النبي إبراهيم الخليل )عليه السالم( 

أحــد أهــم املواقــع األثريــة يف املحافظــة، ويقــع بالقــرب مــن 

زقــورة أور، ويعــود تأريــخ بنائــه اىل نحــو ســتة أالف ســنة قبــل 

امليــالد، وقــد بنــي بصــورة فنيــة، ويحتــوي البيــت عــى غــرف 

وايوانــات، كــا انــه مــزود مبجــاري لتريــف ميــاه األمطــار، 

ــكان. ــد أرسار امل ــاري أح ــذه املج ــد ه وتع

ــة  ــل لجن ــن قب ــل م ــم الخلي ــي ابراهي ــت النب ــع بي ــف موق واكتش

الــذي  دويل،  ليفــان  برئاســة  االثــار  عــن  للتنقيــب  بريطانيــة 

اهتــدى اىل اكتشــاف البيــت بفضــل رقيــم طينــي مكتــوب عليــه 

باآلراميــة إبراهيــم.

أريدو

تقــع عــى بُعــد 40 كيلومــرت غــرب مدينــة النارصيــة، وهــي أول 

إىل  تاريخهــا  ويعــود  البرشيــة،  تاريــخ  يف  متحــّرة  مدينــة 

ــالد. ــل املي ــنة قب ــة آالف س خمس
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نصب شهداء االهوار

نصب شهداء األهوار

ــش ويبعــد  ــاء الجباي ــامل املحافظــة يقــع يف قض وهــو أحــد مع

عــن مدينــة النارصيــة بنحــو60 كــم، تــم بنــاء النصــب يف عــام 2008 

ــن قتلــوا مــن قبــل  حيــث يرمــز النصــب إىل شــهداء األهــوار الذي

ــابق. ــام الس النظ

اهم االهـــوار فــي المــحافظة

االهــوار  مــن  العديــد  عــى  النارصيــة  محافظــة  تحتــوي 

ــياحية  ــع الس ــم املواق ــن أه ــرب م ــة، وتعت ــات الطبيعي واملحمي

الطبيعــي  الحــوض  وُتثــل  الجنــوب،  منطقــة  يف  الطبيعيــة 

لنهــري دجلــة والفــرات، وقــد تكّونــت منــذ آالف الســنني، كهــور 

الحــار وهــور الفهــود وهــور العــدل وأهمهــا هــور الجبايــش 

ــر  ــن نه ــذى م ــراق ، يتغ ــوار يف الع ــن اهــم االه ــذي يعــد م ال

ــور  ــن الطي ــدة م ــواع عدي ــا أن ــد فيه ــة، وتوج ــر دجل ــرات ونه الف

مثــل الخضــري واالزريك ودجــاج املــاء والنــورس والرخــوي، 

وتوجــد فيهــا أنــواع مــن األســاك الخشــني والســمتي والشــلك 

ــربدي . ــب وال ــات القص ــة ونب ــات املائي ــا النبات ــد فيه وتوج

116



117117
أهوار الجبايش



118118

محافظة ميسان



119119

ميسان



120

محافظة ميسان

تقــع يف رشق البــالد عــى الحــدود اإليرانيــة، مركزهــا مدينــة 

العــارة الواقعــة عــى نهــر دجلــة، وقبــل عــام 1976 كانــت تعــرف 

مبحافظــة العــارة، ويعتقــد بــأن التســمية كانــت باألصــل مملكــة 

ميشــان ومــن ثــم تحولــت إىل ميســان. 

تتألــف املحافظــة مــن خمســة أقضيــة وهــي: عــيل الغــريب 

وامليمونــة واملجــر وقلعــة صالــح  والكحــالء، باإلضافــة إىل تســع 

نــواٍح هــي: عــيل الرشقــي وكميــت واملــرشح  والســالم  والخــر 

ــي . ــد الرفاع ــيد أحم ــر وس ــم والعزي ــي هاش ــدل وبن والع

تشــتهر املحافظــة بصناعــة الذهــب والفضــة كــا تشــتهر باالهوار 

الطبيعيــة وتتميــز املحافظــة بأكلــة الطابــك وهــو نــوع مــن الخبــز 

الســميك مــن دقيــق الــرز » طحــني الــرز ».

120
جرس الرساي
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المواقع الدينية في المحافظة

مرقد نبي الله العزير )عليه السالم (

ــر  ــى لنه ــة اليمن ــى الضف ــه ع ــع رضيح ــزرا الواق ــي ع ــو النب ه

دجلــة يف منتصــف الطريــق تقريبــا بــني القرنــة وقلعــة صالح، وال 

يحظــى املرقــد بتقديــس اليهــود فقــط بــل واملســلمني ايضــا.

مرقد عبيد الله بن عيل بن ايب طالب )عليه السالم(

يقع بالقرب من قضاء قلعة صالح عى بُعد أربعني كم تقريباً 

من مركز املحافظة، ويُعد من أقدم وأكرب املراقد التاريخية.

121

مرقد نبي الله العزير )عليه السالم(
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مرقد االمام عيل الغريب ) عليه السالم ( 

ــف  ــب الرشي ــبة اىل النس ــريب نس ــيل الغ ــاء ع ــخ قض ــود تاري يع
لصاحــب املــزار الرشيــف الــذي يقــع شــال مدينــة العــارة 
وعــى مســافة 110 كــم وتــم تأسيســه ســنة 270 هجريــة وحتــى 

ــورة. ــمى باملنص ــت تس ــالدي كان ــن املي ــرن الثام ــة الق نهاي

االمــام عـلـي الـرشقــي ) عليه السالم (

هــو مــن املســاجد التاريخيــة والدينيــة ، ودفــن فيــه اإلمــام 
عــيل الرشقــي املعــروف بأســم عــيل الشــجري ينتهــي نســبه 
إىل اإلمــام الحســن بــن عــيل بــن أيب طالــب) عليهــم الســالم(  
ويعــد املرقــد وجهــة ســياحية للمدينــة نظــرا للــزوار الذيــن 

ــد. ــذا املرق ــارة ه ــدون لزي يتواف

السيد احمد الرفاعي 

ــاً  ــد معل ــودة، إذ يُع ــة املوج ــامل الديني ــم املع ــن أه ــو م وه
ــه  ــوم بزيارت ــاس، ويق ــدى الن ــرة ل ــة كب ــياحياً ذا مكان ــاً وس أثري

ــراق.  ــارج الع ــل وخ ــن داخ ــياح م الس

الكنائس في المحافظة

كنيسة ام االحزان 

يف  األثريــة  الكنائــس  أقــدم  مــن  االحــزان  ام  كنيســة  تعــد 
املنطقــة الجنوبيــة أنشــئت عــام 1880 يف منطقــة املحموديــة 

مبركــز مدينــة العــارة.
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التماثيل فـي المحافظة

نصب تسواهن أو متثال املرأة امليسانية 

املعــروف شــعبيا باســم تســواهن يف منطقــة املاجديــة مركــز 

مدينــة العــارة، يبلــغ ارتفــاع التمثــال 23 مــرتًا ويعــد أكــرب تثــال 

يف الوطــن العــريب، وشــيده النحــات الراحــل احمــد البيــايت يف 

ــه  ــة كون ــامل املحافظ ــم مع ــن أه ــد م ــات، ويع ــر الثانين اواخ

يرمــز للمــرأة امليســانية الكادحــة وهــي تواجــه قســوة الحيــاة.   

نصب تسواهن
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اهم االهـــوار فــي المــحافظة

هور الحويزة 

يقــع بــني محافظتــي ميســان والبــرة، وقــد قامــت محافظــة البــرة 

بإنشــاء محميــة طبيعيــة فيــه ســميت “محميــة الصافيــة”، تحــده مــن 

الــرشق إيــران ويبلــغ طــول الهــور 80 كــم وعرضــه 30 كــم وتصــل 

ــا.  ــم تقريب ــوى إىل 3000 ك ــور القص ــاحة اله مس

هور السودة 

 يقــع يف ناحيــة املــرشح ولــه مدخــالن بريــان هــا طريــق ناحيــة 

- املــرشح“،  الكحــالء “املعيــل  الســودة واخــر  املــرشح وهــور 

ــود.  ــور االس ــاه اله ــون مي ــن ل ــودة م ــمية الس ــاءت تس وج

هور الحويزة
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هور املالح 

يقــع يف ناحيــة املــرشح ســمي بهــور املالــح مللوحــة مياهــه، ويبعــد 

ــه  ــة العــارة مبســافة )4( كيلــو مــرت ويبلــغ طول هــذا الهورعــن مدين

ــدة  ــور ع ــذا اله ــب يف ه ــم وتص ــه 10 ك ــل عرض ــم ويص ــوايل 27 ك ح

انهــار منهــا الدويريــج والطيــب ونهــر ســعد. 

هور أم نعاج 

يقــع يف قضــاء الكحــالء ولــه مدخــالن بريــان مــن خــالل قضــاء الكحــالء 

ــو  ــة أب ــل  قري ــالء واملعي ــو الكح ــر ه ــل اخ ــم  ومدخ ــي هاش ــة بن ناحي

25 كــم ويصــل طولــه لغايــة  خصــاف، ويبلــغ عــرض الهــور بحــدود 

الحــدود اإليرانيــة بحــدود 30 كــم .

المواقع االثرية في المحافظة

تتميــز املحافظــة مبجموعــات مــن االماكــن األثريــة كونهــا مناطــق 

ــعوب  ــخ ش ــة لتواري ــار مدون ــار أن اآلث ــد باعتب ــاري ممت ــق حض ذات عم

وســالالت مضــت، وال توجــد يف محافظــة ميســان مواقع أثرية شــاخصة 

ألن اآلثــار غــر منقبــة حتــى تظهــر للعيــان، ويبلــغ عــدد املواقــع 

للزيــادة  قابلــة  وهــي  موقعــا،   )371( اآلن  لحــد  املكتشــفة  األثريــة 

وتنتــرش يف جميــع أنحــاء محافظــة ميســان خاصــة يف منطقــة ســيد 

احمــد الرفاعــي وتعــود لفــرتات “الفرثيــة والساســونية واإلســالمية” ، 

وتقــوم لجنــة املســح األثــري لدائــرة مفتشــيه ميســان بعمليــات مســح 

ــة.  ــاء املحافظ ــع أنح ــتمرة يف جمي مس
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محافظة البصرة
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البرصة
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محافظة البصرة

تقــع يف أقــى جنــوب العــراق، تحّدهــا الكويــت واململكــة 

العربيــة الســعودية مــن الجنــوب، وإيــران مــن الــرشق وتشــرتك 

بحــدود محليــة مــع كل مــن محافظتــي ذي قار وميســان شــاالً، 

ومحافظــة املثّنــى غربــاً، ومركــز املحافظــة، مدينــة البــرة 

، وقســمت اىل ثــالث مناطــق ســكنية مهمــة هــي »البــرة 

والعشــار واملعقــل«، ومــن الناحيــة االقتصاديــة تشــكل محافظة 

البــرة مينــاء العــراق األوحــد، ومنفــذُه البحــري الرئيــي إىل 

الخليــج العــريب، كــا تضــم حقــول النفــط ومنهــا حقــل الرميلــة 

وحقــول الشــعيبة، وتّعــد املحافظــة مــن املراكــز الرئيســية 

 ، والحنطــة  والشــعر،  والــرز  والطاطــم  »النخيــل  لزراعــة 

ــى  ــع ع ــية، وتق ــان املاش ــة قطع ــتهر برتبي ــا تش ــن، ك والدخ

ــراء ،  ــاب وصح ــل وهض ــهل وجب ــني س ــس ب ــة التضاري أرض متباين

كــا تشــتهر بــاألكالت الشــعبية واشــهرها اكلــة » املســموطة »، 

وتتكــون مــن الســمك املالــح املجفــف، وتتــاز البــرة باألهــوار 

الطبيعيــة واهمهــا هــور الحــار وهــور املســحب وهــور صلــني.

وتتميــز البــرة بانتشــار بيــوت الشناشــيل )املرشبيــة( التــي 

ظهــرت ألول مــرة يف هــذه املدينــة يف القــرن 17 امليــالدي، 

ــراق. ــدن الع ــي م ــداد وباق ــراز إىل بغ ــذا الط ــل ه ــل أن ينتق قب

128



129 129شط العرب



130130

المواقع الدينية في البصرة

مرقد الحسن البرصي )رحمه الله(

املرقــد  ويقــع  األثريــة،  القدميــة  اإلســالمية  املراقــد  مــن 

يف قضــاء الزبــر يف منطقــة املقــربة املركزيــة باملنطقــة 

ــم  ــني وعل ــن التابع ــري م ــن الب ــرة، والحس ــة يف الب الصناعي

ــامل،  ــام وع ــو إم ــداً، وه ــاً زاه ــة، وكان فقيه ــالم املدين ــن أع م

ــنة  ــرة س ــة الب ــويف يف مدين ــورة، وت ــة املن ــد يف املدين ول

110 هجريــة 728 ميالديــة. 

مرقد الحسن البرصي
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مسجد خطوة االمام عيل ) عليه السالم ( 

ــورة،  ــة املن ــة واملدين ــارج مك ــالم خ ــجد يف اإلس ــو أول مس ه

ــخ  ــود تاري ــرة، ويع ــة الب ــرب مدين ــر غ ــة الزب ــع يف مدين ويق

14 هجريــة، ولقــد شــهد هــذا املســجد  تأسيســه اىل ســنة 

ــارة  ــا زي ــلمني، منه ــالم واملس ــخ اإلس ــن تأري ــة م ــل مهم مراح

ــد  ــُه بع ــة ل ــالم( وعائش ــه الس ــب )علي ــن أيب طال ــيل ب ــام ع االم

موقعــة الجمــل، ويّعــد أول مدرســة للفقــه.
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جامع الكواز 

مــن مســاجد العــراق األثريــة التاريخيــة، ويقــع يف منطقــة 
املــرشاق ويقــال أنــه مــن أقــدم مســاجد البــرة، أسســُه وبنــاُه 
الشــيخ ســاري بــن الشــيخ )حســن الظاعــن( العبــايس الهاشــمي 

ســنة 920 هـــجرية /1514ميالديــة .

الكنائس في المحافظة

كنيسة مار توما 

وهــي مــن اقــدم الكنائــس الكلدانيــة التــي الزالــت قامئــة يف 
البــرة القدميــة، ويعــود تاريــخ بنائهــا اىل عــام 1882 ميالديــة، 
ــز بطرازهــا املعــاري الفريــد، فهــي مقصــد الجميــع ومــن  وتتمي
الكنائــس يف  العديــد مــن  االديــان والطوائــف، وهنــاك  مختلــف 
املحافظــة أهمهــا كنيســة “ مريــم العــذراء للريــان األرثوذكــس، 

وكنســية األرمــن األرثوذكــس، وكنســية الريــان الكاثوليــك”.

اهم المواقع السياحية والفنادق

حدائق شجرة ادم

ــة  ــى دجل ــد ملتق ــة عن ــة القرن ــجرة يف مدين ــذه الش ــع ه تق
ــال  ــم يف ويق ــافة )74( ك ــة مبس ــال املحافظ ــرات ش والف
ــاطر  ــا االس ــة، وروت عنه ــجار يف املنطق ــدم االش ــا اق انه
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حدائق شجرة آدم

الشــعبية بأنهــا تعــود اىل زمــن النبــي ادم )عليــه الســالم(، 
ــائحني. ــرتاحة للس ــا دار اس ــد فيه وتوج

دار الشاعر  بدر شاكرالسياب

ــى  ــب ع ــاء ايب الخصي ــن قض ــور ضم ــة جيك ــدار يف قري ــع ال تق

مســافة )20( كــم جنــويب املحافظــة، وتضــم البــرة أيضــا تثاال 

ــد  ــة وق ــل املهم ــن التاثي ــد م ــياب، يع ــاكر الس ــدر ش ــاعر ب للش

نحتــه الفنــان نــداء كاظــم، وأقيــم هــذا التمثــال عــى كورنيــش 

البــرة عــام 1972.

كانــون   25( البــرة  محافظــة  يف  اللــه  رحمــه  الســياب  ولــد 

االول 1926 - 24 كانــون االول  1964(، ويعــد واحــًدا مــن الشــعراء 

ــا  ــن، ك ــرن العرشي ــريب يف الق ــن الع ــهورين يف الوط املش

ــريب . ــر يف األدب الع ــعر الح ــي الش ــد مؤس ــد أح يّع
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متحف البرصة الحضاري

متحف البرصة الحضاري

هــو متحــف لآثــار يقــع يف مدينــة البــرة تــم إنشــاؤه يف 
ــوي  ــرب ، ويحت ــط الع ــى ش ــية ع ــور الرئاس ــد القص ــة أح بناي
املتحــف عــى 440 قطعــة أثريــة يعــود بعضهــا إىل 300  

ــالد. ــل املي ــنة قب س

جزيرة السندباد السياحية

تقــع يف وســط شــط العــرب، قــرب ملتقــى نهــر كرمــة عــيل، 
ــق يف  ــرب العري ــط الع ــدق ش ــم وفن ــرة القدي ــار الب ومط
بنائــه، وتعــد مــن املناطــق الســياحية الرائعــة يف املحافظة.

فندق عشتار شرياتون البرصة 

يقــع يف شــارع الكورنيــش عــى ضفــاف شــط العــرب، مكــون مــن 

خمســة طوابــق ويحتــوي عــى )200( غرفــة وســبعة اجنحــة رئاســية، 
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ويحتــوي عــى خمســة مطاعــم وحــوض ســباحة خارجــي ونــاد ريــايض 

وخدمــات مرفيــة وقاعــة مؤتــرات، وهــو مصنــف مــن الفنــادق ذات 

ــد واســرتاحة  الخمــس نجــوم، كــا يوجــد يف املحافظــة فنــدق املرب

ــوان. صف

مطار البرصة الدويل 

هــو مطــار دويل يبعــد عن مركــز املدينــة 20 كم، يســتقبل عرشات 

الرحــالت مــن جميــع انحــاء العــامل بســبب الحركــة االقتصاديــة التــي 

تتــاز بهــا املحافظة.
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محافظة واسط

ــنة  ــي س ــف الثقف ــن يوس ــاج ب ــا الحج ــراق،  بناه ــط الع ــع وس  تق

ــًدا  ــرًا جدي ــون مق ــرة لتك ــنة 86 للهج ــا يف س ــة وأته 78 هجري

ــوت  ــة الك ــي مدين ــة ه ــط الحالي ــة واس ــز محافظ ــوده، مرك لجن

التــي مــن ســاتها املميــزة أنهــا عــى شــكل شــبه جزيــرة 

تحيــط بهــا امليــاه مــن جهــات الــرشق والغــرب والجنــوب وتبعــد 

ــراق.  ــوب الع ــا بجن ــاالً، وتربطه ــم ش ــداد  180 ك ــن بغ ع

محافظــة  الرشقــي  الشــال  مــن  واســط  محافظــة  تحــاذي 

ديــاىل ومــن الجنــوب الرشقــي محافظــة ميســان وتحدهــا مــن 

الجنــوب الغــريب محافظــة ذي قــار عــى امتــداد نهــر الغــراف 

ــا لــه طريــق بــري تتخللــه نواظــم ذي قــار ، تتبــع  وميتــد محاذي

محافظــة واســط عــدة أقضيــة: قضــاء الكــوت وقضــاء الصويــرة 

وقضــاء النعانيــة وقضــاء العزيزيــة وقضــاء الحــي وقضــاء 

ــدرة . ب

وتشــتهر املحافظــة بإنتــاج املــواد الغذائيــة وبشــكل خــاص 

الحبــوب مثــل الحنطــة و الشــعر و السمســم والتمــور وغرهــا 

ــة. ــمكية غني ــروة س ــاز ب ــك تت وكذل
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المواقع االثرية والدينية والسياحية

• مدينة واسط التاريخية 
 تقــع هــذه املدينــة التاريخيــة يف الوقــت الحــارض إىل الجنــوب 

الرشقــي مــن مدينــة الكــوت مركــز محافظــة واســط بحــدود 65 كــم، 

ــن  ــم ضم ــدود 20 ك ــي بح ــة الح ــن مدين ــي م ــال الرشق وإىل الش

أرايض املنــارة، بعــد نهايــة حكــم الخلفــاء الراشــدين واســتيالء 

األمويــني عــى الســلطة، وقــع االختيــار عى هــذا املوقع لتوســطه 

االســرتاتيجي بــني الكوفــة والبــرة، ســميت بهــذا االســم لتوســطها 

ــا املدينتــني 270 كلــم. بــني مــدن العــراق، تبعــد عــن كلت

• تل البقرات 
 يقــع يف قضــاء األحــرار 30 كــم جنــوب غــرب مدينــة الكــوت، عبــارة 

عــن ثالثــة تلــول هالليــة الشــكل تشــغل مســاحة واســعة مــن االرض 

االثــار  مــن  العديــد  وتضــم  امتــار،  ســبعة  إىل  ارتفاعهــا  ويصــل 

املكتشــفة حديثــاً منهــا زقــورة ومعبــد وبعــض الوحــدات الســكنية 

ــة،  ــم طيني ــة ورق ــرار فخاري ــداح وج ــطوانية، وأواٍن وأق ــام أس واخت

ــك  ــاف تل ــم اكتش ــث، وت ــيل الحدي ــر الباب ــود إىل الع ــا تع وجميعه

ــذ  ــث من ــارشت البح ــي ب ــة الت ــب االيطالي ــرق التنقي ــد ف ــى ي ــار ع االث

ــة  ــن جامع ــز م ــو ليبولي ــب كارل ــة املنق ــة برئاس ــنة 2009 ميالدي س

ــة. ــو االيطالي تورين
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سدة الكوت 

 تقــع يف مدينــة الكــوت عــى نهــر دجلــة وتعــد مــن أطــول 

ــة،  ــن 56 بواب ــف م ــا 550م تتأل ــغ طوله ــث يبل ــراق حي ــدود الع س

نفــذ املــرشوع يف فــرتة حكــم امللــك فيصــل االول بــإرشاف 

رشكــة بريطانيــة عــام 1939.

مسجد النجمي 

يقــع شــال غــرب مدينــة النعانيــة )23 كــم(، ويعــرف ايضــاً 

ــجد  ــوي املس ــي، ويحت ــر النجم ــي أو ق ــع النجم ــم موق باس

عــى قــرب العالمــة البجــيل وزوجتــه، حيــث بنــي عــى طــراز 

الســلجوقية. العــارة 

غابات الكارضية

تقــع جنــوب رشق مدينــة الكــوت وتعتــرب مــن األماكــن الســياحية 

ــواء  ــات باألج ــذه الغاب ــاز ه ــة وتت ــل املدين ــدى اه ــة ل املهم

ــع. ــل والربي ــات العط ــايل يف أوق ــا األه ــث يرتاده ــة حي الخالب

قرب املتنبي

يقــع شــال قضــاء النعانيــة ويعــد مقصــدا ســياحيا اذ تقصــده 

األهــايل يف األعيــاد واملناســبات، ويتوافــد إليه شــعراء العراق 

يف كل عــام لحضــور فعاليــات مهرجانــه الشــعري الســنوي.
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هور الدملج

هور الدملج

هــو ُمســطّح مــايئ كبــر يف العــراق يتغــّذى مــن مبــزل املصــب 

ــاً  العــام الواقــع بــني دجلــة والفــرات، ويقــع بــني الديوانيــة غرب

والكــوت رشقــاً.

يشــتهر بوفــادة أعــداد كبــرة مــن الطيــور املهاجــرة ســنويا من 

أوروبــا وآســيا إليــه، كذلــك وجــود كميــات كبــرة مــن األســاك، 

وال يبعــد كثــراً عــن مدينــة نيبــور نفــر األثريــة املهمــة. 

تبلــغ مســاحة هــور الدملــج 120 ألــف دونــم، وتقــع حــول محيــط 

الهــور مناطــق أثريــة كثــرة جــداً باإلضافــة إىل أن هــذا الهــور 

كان يف الســابق يعتــرب مــن املواقــع األثريــة الغنيــة جــداً قبــل 

ــامخة  ــة ش ــالل األثري ــن الت ــد م ــزال العدي ــاه وال ت ــره املي أن تغم

فيــه فهــو امتــداد ملدينــة نيبــور األثريــة ويعتــرب أيضــا مــن 

ــي.   ــوب العراق ــة الجن ــاك يف منطق ــد األس ــادر صي مص
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محافظة ديالى

عــن  وتبعــد  بعقوبــة  مدينــة  ومركزهــا  البــالد  رشقــي  تقــع 

ــر  ــا نه ــر به ــال ، ومي ــة الش ــن ناحي ــم م ــداد 57 ك ــة بغ العاصم

ديــاىل الــذي يصــب يف نهــر دجلــة وهــي مــن املحافظــات 

ومــن  الحمضيــات،  زراعــة  وخصوصــا  بالزراعــة  تشــتهر  التــي 

الــذي يشــتهر  بلــد روز وقضــاء املقداديــة  توابعهــا قضــاء 

بزراعــة الرمــان وقضــاء خانقــني، ومــن النواحــي التابعــة لهــا 

كذلــك  وتشــتهر  قزانيــة،  وناحيــة  الحدوديــة  منــديل  ناحيــة 

بسلســلة جبــال حمريــن، ويوجــد فيهــا ســد ديــاىل وســد حمرين، 

إضافــة إىل بحــرة حمريــن التــي تقــع عــى نهــر ديــاىل، ولهــا 

امتــداد ثقــايف واجتاعــي عــرب العصــور .

المواقع الدينية في المحافظة

مرقد اإلمام عبد الله بن اإلمام عيل الهادي )عليه السالم(

ــى  ــرت، ع ــو م ــو )6( كيل ــة بنح ــاء بعقوب ــال قض ــد ش ــع املرق يق

مفــرتق طــرق “املقداديــة، بغــداد، بعقوبــة، بلــدروز” ، وهــي 

يت القريــة  قريــة )دورة اإلمــام( التابعــة لناحيــة العبّــارة، وســمِّ

بهــذا االســم تيمنــاً باســم اإلمــام )عليــه الســالم(، وتحيــط باملرقــد 

ــاك  ــرة، وهن ــل املثم ــجار النخي ــات أش ــع الجه ــن جمي ــف م الرشي

ــة . ــاء املحافظ ــوزع يف انح ــاً تت ــزاراً ديني ــداً وم ــن 20 مرق ــر م اك
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االمام حاج يوسف )عليه السالم (

ــالم(،  ــم الس ــيل )عليه ــن ع ــن ب ــام الحس ــاد اإلم ــن أحف ــو م وه

يقــع يف قضــاء منــديل، ويبعــد عــن العاصمــة بغــداد 190 كــم، 

وبقربــه ميــاه معدنيــة يســتحم فيهــا النــاس طلبــاً لالستشــفاء 

مــن األمــراض الجلديــة ويقصــده أنــاس كثــرون مــن جميــع أنحــاء 

البــالد لالســتحام فيهــا بغيــة الشــفاء .

االمام كرز الدين )عليه السالم (

وهــو مــن اشــهر املراقــد الدينيــة يف املحافظــة ، ويقــع يف 

قضــاء منــديل ، ويقصــده الزائــرون تحديــداً يف شــهر ايلــول 

ــام . ــن كل ع ــن م وترشي

اإلمام حاج يوسف
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المواقع االثرية والتراثية في المحافظة

تل اسمر 

ــو  ــداد، وه ــة بغ ــال رشق العاصم ــم ش ــد 80 ك ــى بع ــع ع يق

موقــع مدينــة )أشــنونا( الســومرية، وعــر فيــه عــى الــواح 

ــم  ــة تض ــواح طيني ــية وال ــلحة نحاس ــام واس ــن الرخ ــة م منقوش

ــنونا. ــوك اش ــات مل ــود واتفاقي ــار عق اخب

خفاجي 

وهــي مدينــة ســومرية تقــع عــى بعــد 24 كــم رشقــي بغــداد، 

ودلــت التنقيبــات االثريــة ان بعضهــا يعــود اىل عهــد حمــورايب 

ســادس ملــوك ســاللة بابــل االوىل.

وتحتــوي املحافظــة عــى العديــد مــن املواقــع االثريــة 

ــل  ــارا “ وت ــه ش ــد االل ــه معب ــذي كان في ــرب” ال ــل اج ــا “ت منه

اشــجار”، الــذي كان فيــه معبــد االلــه شــمس وااللهة عشــتار.
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محافظة االنـــبـار

ــد  ــادي وتع ــة الرم ــة مدين ــز املحافظ ــالد، ومرك ــريب الب ــع غ تق

أكــرب محافظــات العــراق مســاحة، اذ تشــكل مــا يعــادل الثلــث 

)1/3( مــن مســاحته .

الشــال  مــن  تحدهــا  مربــع،  كــم   138,500 مســاحتها  تبلــغ   

محافظتــا صــالح الديــن ونينــوى والجمهوريــة العربيــة الســورية 

مــن الشــال الغــريب واألردن مــن الغــرب والعاصمــة بغــداد مــن 

الــرشق  واململكــة العربيــة الســعودية مــن الجنــوب الرشقــي 

ــف . ــالء والنج ــا كرب ــك محافظت وكذل

ومــن املــدن املهمــة يف املحافظــة »الفلوجــة – هيــت – 

حديثــة وعنــه وراوه«، ويعــود تاريخهــا اىل القــرن الخامــس 

الهجــري – الحــادي عــرش ميــالدي، وتشــتهر بصناعــة القــر 

والســفن يف العــراق القديــم.

المواقع السياحية في المحافظة

هيت 

تقــع عــى الضفــة الغربيــة مــن نهــر الفــرات إىل الشــال مــن 

مدينــة الرمــادي مبســافة 70 كــم وتبعــد عــن العاصمــة بغــداد 

اإلنســاين  التاريــخ  مــدن  أهــم  مــن  تعــد  كــم،   190 مســافة 

القديــم، كانــت مــن مــدن املنــاذرة، تكــر يف مدينــة هيــت 
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ــا  ــعة وفيه ــرات واس ــي ذات خ ــة وه ــل والفاكه ــاتني النخي بس

ــك. ــني الي ــمى ع ــت تس ــني كربي ع

عنه

ــه  ــة عن ــرات، وملدين ــر الف ــاف نه ــى ضف ــة ع ــذه املدين ــع ه تق

تاريــخ عريــق جــدا وفيهــا قلعــة تاريخيــة تعــود إىل العــر 

ــا  ــام أهله ــة وق ــة للزراع ــا أرض خصب ــتهر بأنه ــايس، وتش العب

بامتهــان هــذه املهنــة، وتتــاز بجــال طبيعتهــا الخالبــة حيــث 

تتــزج خــرة املــزارع الكثيفــة الجميلــة بزرقــة ماء الفــرات الذي 

ــة  ــرورِه باملدين ــة م ــخيا يف منطق ــعا وس ــا وواس ــون عميق يك

ــا. ــد أيض ــه  الصي ــة عن ــكان مدين ــن س ــك أمته لذل

هيت
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بحرية الرثثار 

هــي احــدى اجمــل البحــرات االصطناعيــة يف العــراق، تشــكلت 

ــاه  ــى مي ــيطرة ع ــري والس ــراض ال ــامراء ألغ ــد س ــاء س ــد بن بع

فيضانــات نهــري دجلــة والفــرات، ميكــن الوصــول اليهــا مــن 

ــامراء.  ــن س ــادي أو م ــة والرم ــرب الفلوج ــداد ع بغ

الحبانية 

تقــع بــني مدينتــي الفلوجــة والرمــادي عــى مســافة )84( كــم، 

تبلــغ مســاحتها )701( ك م2، وتتألــف مــن فنــدق ســياحي فخــم 

بحرية الرثثار

154
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ومطاعــم وقاعــات للمؤتــرات ومســبحني صيفــي وشــتوي، 

كذلــك تحتــوي عــى دور مؤثثــة عــى أحــدث طــراز.

سد حديثة 

ــدود  ــن ح ــد ضم ــذا الس ــع ه ــية ، يق ــد القادس ــة او س ــد حديث س

نهــر  عــى  تحديــدا  االنبــار،  محافظــة  غــريب  حديثــة  مدينــة 

الفــرات ويبعــد عــن مركــز املدينــة ســبعة كيلــو مــرت.

البغدادي 

منطقــة ســياحية معروفــة يف املحافظــة والتــي امتلكــت كل 

مقومــات جــال الطبيعــة مــن غابــات نخيــل وجبــال شــاء وســحر 

الفــرات الخالــد وتتميــز مبطاعمهــا الفاخــرة وســمكها املســكوف.
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النواعري

ــد  ــذي ميت ــد ال ــرات الخال ــر الف ــاف نه ــى ضف ــر ع ــرش النواع تنت

ــز يف  ــار وتتمرك ــة االنب ــل محافظ ــرت داخ ــو م ــافة )512( كيل ملس

ــم اال  ــة والقائ ــه القدمي ــدادي وراوه وعّن ــت والبغ ــة وهي حديث

ان اغلــب هــذه النواعــر اندثــرت بســبب انحســار امليــاه يف نهــر 

الفــرات نتيجــة انشــاء ســد القادســية.

المواقع االثرية في المحافظة

تضــم املحافظــة أكــر مــن )419( موقعــاً اثريــاً يعود قســم منها 

اىل العــر الحجــري وعــر الســالالت والدولــة األكديــة والبابلية 

156

النواعري
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القدميــة واالشــورية مبراحلهــا الثــالث والبابليــة االخــرة ثــم 

املــدة االســالمية.

ــت  ــاس، بني ــي العب ــمية بن ــة، هاش ــع االثري ــم املواق ــت اه وكان

املدينــة االوىل يف عهــد امللــك البابــيل نبوخــذ نــر ثــم بنــى 

الخليفــة العبــايس االول عبــد اللــه بــن محمــد الهاشــمية بجــوار 

املدينــة القدميــة، واتخذهــا اول عاصمــة للخالفــة العباســية 

ــا  ــل اليه ــداد وينتق ــة بغ ــور مدين ــة املنص ــي الخليف ــل ان يبن قب

ــية  ــة العباس ــة اال ان العاصم ــال الخالف ــن انتق ــم م ــى الرغ ،وع

االوىل بقيــت تحظــى باهتــام الخلفــاء ورعايتهــم لهــا ،ألنهــا 

ــم االول . ــس دولته ــرب مؤس ــم ق تض

وتضــم املحافظــة متحفــا اثاريــا يقــع يف مدينــة الرمــادي، 

ــف  ــل مختل ــي تث ــف الت ــودات املتاح ــة موج ــك املحافظ وتتل

ــات  ــا معروض ــن كونه ــم م ــى الرغ ــالد ع ــة للب ــل التاريخي املراح

جبســية مستنســخة عــن االصــل، ولكنهــا تفــي بالغــرض للتعريــف 

بحضــارة وادي الرافديــن، ومازالــت هــذه املتاحــف تفتــح ابوابهــا 

ــمي. ــدوام الرس ــرتة ال ــة ف ــا طيل ــتقبال زائريه الس
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صالح الدين
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محافظة صالح الدين

تقــع وســط العــراق شــال بغــداد، مركزهــا مدينــة تكريت.،أكــرب مدنهــا 

وُســّميت  كــم²،   24,363 أراضيهــا  مســاحُة  وتبلــغ  ســامراء،  مدينــة 

ــويّب الــذي ولــد  املُحافظــة بهــذا االســم نســبًة إىل صــالح الّديــن األيّ

فيهــا، تعــد محافظــة صــالح الديــن مــن املحافظــات التاريخيــة العريقــة 

مــن بــدء الحضــارة، وقــد اســتمر تاريخهــا مــاّرا بكافــة العصــور التاريخيــة 

التــي عرفهــا العــراق القديــم وحتــى عــر مــا قبــل اإلســالم. 

وتنقســم اىل تســعة اقضيــة: قضــاء ســامراء وقضــاء تكريــت وقضــاء 

بيجــي وقضــاء بلــد وقضــاء الرشقــاط وقضــاء الــدور وقضــاء طــوز 

ــريل.  ــاء ام ــل وقض ــاء الدجي ــو وقض خورمات

المواقع الدينية واالثرية والسياحية

الَعتبَُة الَعسَكريَّة 

مرقــد  وهــي  َســة،  املَُقدَّ الَعْســَكريَُّة  بـــالَعتْبَُة  رســميًا  تعــرف 

ــالم(  ــا الس ــكري )عليه ــن العس ــادي والحس ــيل اله ــني ع اإلمام

ســامراء  مدينــة  يف  وتقــع  عــرش  االثنــي  األمئــة  مــن  وهــا 

ــم  ــن أه ــة، وم ــر دجل ــة لنه ــة الرشقي ــى الضف ــداد ع ــايل بغ ش

املــزارات املقدســة يف املحافظــة، تحيطهــا منطقــة ســكنية 

وتجاريــة وفنــادق عديــدة، وتعتــرب قلــب املدينــة ومركــزًا ســياحيًا 

دينيًــا يف العــراق يزورهــا املســلمون عموًمــا.
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اإلمامني العسكريني

161

سبع الدجيل السيد محمد 

هــو الســيد محمــد بــن اإلمــام عــيل الهــادي )عليهــا الســالم(، وهــو 

صاحــب املرقــد الطاهــر املعــروف وامللقــب عنــد العامــة والخاصــة 

بســبع الدجيــل، وســمي بهــذا اللقــب وذلــك لعــدم تعــرض قطــاع الطــرق 

ــبب  ــك بس ــه، ذل ــيتهم من ــك لخش ــة إىل زواره وذل ــة القدمي يف األزمن

كرامتــه ومنزلتــه عنــد اللــه ســبحانه وتعــاىل، ومعجــزات ظهــرت لهــم.
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جامع أيب دلف

جامع أبو دلف 

هــو مســجد تاريخــي يقــع شــال مدينــة ســامراء، بُنــي املســجد 

ميالديــة   859 ســنة  يف  املتــوكل  العبــايس  الخليفــة  يــد  عــى 

ــرب واحــداً مــن  بتصميــم معــاري مشــابه لجامــع امللويــة حيــث يعت

أكــرب املســاجد يف العــامل مــن حيــث املســاحة وأهــم اآلثــار الباقيــة 

ملدينــة ســامراء القدميــة. 

مدينة سامراء

وهــي احــدى املــدن اإلســالمية القدميــة، تتــد أطــالل ســامراء 

ابتــداء مــن  كــم،   35 لنهــر دجلــة حتــى  الجانــب الرشقــي  عــى 

بلكــوراه  قــر  الكبــر،  الجامــع  الجنــوب  واىل  الحديثــة  ســامراء 

الخليفــة،  بيــت  امللويــة  الشــال  واىل   ، والقادســية  القائــم   ،
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وســاحة الفروســية، وتــل العليــق، وســور اشــنان، وجامــع أيب دلــف 

واملتوكليــة، ونهــر الرصــايص ، واىل الشــال مدينــة الــدور أمــا يف 

الجنــوب فقــد شــيد الخلفــاء بعــض القصــور كان أهمهــا املعشــوق 

ســامراء  يف  تشــاهده  مــا  أهــم  ولعــل  والحويصــالت  العاشــق، 

مرقــدا االمامــني العســكريني ) عليهــم الســالم ( . 

اشور )قلعة الرشقاط(

ــا  ــع بقاي ــة، تق ــورية الحديث ــة اآلش ــود للمملك ــة تع ــة قدمي ــي مدين ه

املدينــة األثريــة غــرب نهــر دجلــة وكانــت املدينــة مأهولــة منــذ األلفية 

الثالثــة قبــل امليــالد. 

قرص الخليفة أو دار الخليفة

هــو قــر تاريخــي يقــع يف مدينــة ســامراء، أُنشــئ القــر عــى يــد 

الخليفــة العبــايس املعتصــم يف عــام 836 ميالديــة، وكان مبثابــة 

ــن  ــاء م ــد الخلف ــم عه ــن ث ــده وم ــة يف عه ــمي للحكوم ــر الرس املق

ــدي  ــه واملهت ــز بالل ــه واملعت ــتعني بالل ــه واملس ــر بالل ــده املنت بع

ــه. ــى الل ــد ع ــه واملعتم بالل
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قلعة تكريت القدمية 

تقــع عــى التــالل ووســط امليــاه، يف أحــد الجوانــب املهمــة يف 

تكريــت، 175 كــم شــال العاصمــة بغــداد، حيــث ولــد عــى أرضهــا القائــد 

ــة  ــل قراب ــف قب ــدس الرشي ــرر الق ــويب مح ــن األي ــالح الدي ــالمي ص اإلس

ألــف عــام، وهــي قلعــة حصينــة يعــود تاريخهــا إىل مــا قبــل امليــالد.

جامع امللوية

ــى  ــجد ع ــي املس ــامراء، بُن ــة س ــع يف مدين ــي يق ــجد تاريخ ــو مس ه

يــد الخليفــة العبــايس املتــوكل بــني عامــي 848 و851 ميالديــة، وتعتــرب 

مئذنتــه الحلزونيــة واحــدة مــن أبــرز معــامل العــارة العباســية.

الكنائس في المحافظة

الكنيسة الخرضاء

تقــع الكنيســة عــى قمــة جبــل تكريــت الجنــويب 175كــم شــال بغــداد 

ضمــن منطقــة تعــرف حاليــا بالقصــور الرئاســية، بنيــت يف القرن الســابع 

امليــالدي بالحجــر األحمــر عــى مرتفــع حجــري متــدرج، 30م أعــى مــن 

مســتوى نهــر دجلــة، وهــي احــدى أكــرب وأقــدم الكنائــس يف العــامل 

يف الحقبــة التــي كانــت تثــل تكريــت عاصمــة لحاكميــة مــن البحريــن 

إىل أفغانســتان خــالل العــام 628 م.

ــدق  ــياحية كــــ فن ــادق س ــع وفن ــة مواق ــد يف املحافظ ــام توج ك

تكريــت، وفنــدق ســامراء، وكازينــو امللويــة، ودار اســراحة النخيــب.
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كركوك



168

محافظة كركوك

تقــع شــال العــراق، تبلــغ مســاحتها 9679 كــم² )3737 ميــل 

250 كــم مركزهــا  نحــو  بغــداد  العاصمــة  مربــع( وتبعــد عــن 

مدينــة كركــوك، تتــد جذورهــا إىل عهــد الحضــارة الســومرية، 

واملحافظــة مقســمة إىل أربعــة أقضيــة: قضــاء كركــوك وقضاء 

الحويجــة وقضــاء داقــوق وقضــاء الدبــس وهــي ذات منــاخ 

ــة،  ــر دجل ــزاب ونه ــر ال ــا نه ــر به ــتاء، ومي ــارد ش ــا ب ــدل صيف معت

ــروم  ــمس والك ــرة دوار الش ــون وزه ــة الزيت ــتهر بزراع ــا تش ك

ــار،  ــة الفخ ــتهر بصناع ــذي يش ــوق ال ــاء داق ــات، وقض والحمضي

ــة،  ــذه املحافظ ــا ه ــتهر به ــي تش ــعبية الت ــم االكالت الش واه

ــراي. ــل ف ــالوي، والج ــل بي ــان، وبرغ ــرة خرم ــي الق ه

المواقع الدينية في المحافظة

مزار النبي دانيال )عليه السالم (

يقــع املــزار ضمــن قلعــة كركــوك، هــو أحــد املعابــد اليهوديــة، 

يعــود تاريخــه بحســب املؤرخــني اىل 2700 ق- م، ويحتوي عى 

ثالثــة أرضحــة، للنبــي حنــني والنبــي عوزيــر والنبــي ميشــايل 

)عليهــم الســالم(، ولــه أهميــة يف نفــوس املحيطــني بــِه مــن 

ــايل  ــه أه ــي يكن ــر الت ــرتام الكب ــة االح ــة، ونتيج ــايل املدين أه
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كركــوك بشــتى مكوناتهــم، ولشــخص النبــي دانيــال أهميــة 

كبــرة، حيــث قــام االهــايل القدمــاء بـ”دفــن” موتاهــم بجانــب 

ــب  ــودة بجان ــربة املوج ــد املق ــث تّع ــال، حي ــي داني ــجد النب مس

ــوك. ــة كرك ــر يف مدين ــدم املقاب ــن أق ــجد م املس

مزار االمام إسامعيل ) عليه السالم (

اىل  املــزار  هــذ  تاريــخ  يعــود  الحويجــة،  قضــاء  يف  يقــع 

ــري اىل  ــادس هج ــرن الس ــة الق ــري بداي ــس هج ــران الخام الق

ــني  ــل املهندس ــن قب ــزار م ــذ امل ــاء ه ــم بن ــيني، ت ــة العباس حقب

العــر  يف  بغــداد  مدينــة  ببنــاء  قامــوا  الذيــن  العباســيني 

العبــايس. 

ــة يف  ــة746- ميالدي ــنة 128هجري ــاعيل س ــن إس ــد ب ــد محم ول

ــه  ــى طفولت ــالم ( وق ــه الس ــادق ) علي ــر الص ــده جعف ــاة ج حي

ــده. ــف ج يف كن
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جامع ومرقد االمام قاسم 

هــو مــن مســاجد العــراق األثريــة القدميــة، ويقــع يف مدينــة 

كركــوك، شــيد املبنــى يف عهــد الدولــة العثانيــة ســنة 1023 

هجرية/1614ميالديــة يف محلــة امــام قاســم، وللجامــع دور فعال 

يف مدينــة كركــوك حيــث تتلمــذ فيــِه، ويف املدرســة التابعــة لــُه 

املئــات مــن طلبــة العلــوم الرشعيــة وغرهــم مــن علــاء الديــن.

الكنائس في المحافظة

يوجــد العديــد مــن الكنائــس يف املحافظــة، واهمهــا كنيســة 

كاتدرائيــة قلــب يســوع للكلــدان الكاثوليــك والتــي تقــع يف منطقة 

ــس يف  ــان األرثوذك ــرام للري ــار أف ــة م ــران، وكنيس ــاحة الط س

مــار  كنيســة  واخرهــا  كوركيــس،  مــار  وكنيســة  العــال  ســاحة 

يوســف للكلــدان الكاثوليــك يف مدينــة كركــوك.

المواقع االثرية والتراثية في المحافظة

قلعة كركوك

األربــع  البوابــات  إحــدى  تقــع وســط مدينــة كركــوك، وهــي 

كركــوك،  لقلعــة  الغربيــة  الواجهــة  يف  الواقعــة  الرئيســة 

وتعتــرب أقــدم جــزء مــن املدينــة، وتطــل عــى نهــر خاصــة، 
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قلعة كركوك

وهــي البوابــة الوحيــدة املتبقيــة مــن البوابــات األربــع الرئيســة، 

ــايل  ــكلها الح ــى ش ــة ع ــت محافظ ــي بقي ــدة الت ــي الوحي وه

ويعــود تاريــخ بنائهــا إىل أكــر مــن 150 ســنة.

قشلة كركوك

تقــع يف مركــز املدينــة، وهــي واحــدة مــن معــامل كركــوك 

ــة  ــة قدمي ــن بناي ــارة ع ــي عب ــاخصة وه ــت ش ــي الزال ــة الت االثري

بنيــت  العثانيــة،  للقــوات  العســكري  املقــر  مبثابــة  كانــت 

القشــلة حســب األوامــر الســلطانية العثانيــة ســنة 1863، وتبلــغ 

مســاحتها 24،282 مــرتا مربعــا ، واالن أصبحــت القشــلة تســتخدم 

ــف. ــايف وكمتح ــز ثق كمرك
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قيرصية كركوك

هــو ســوق قديــم يقــع بالقــرب مــن قلعــة كركــوك يف مدينــة 

كركــوك، بنيــت القيريــة يف ســنة 1855 ميالديــة أثنــاء حكــم 

ــة. ــنة 1978 ميالدي ــره يف س ــادة تعم ــت إع ــني وت العثاني

منارة داقوق

هــي املئذنــة التــي تقــع يف الركــن الجنــويب الغــريب مــن 

املســجد الجامــع القديــم يف داقــوق، وهــو موقــع أثــري يقــع 

جنــويب املدينــة، ويبلــغ ارتفــاع املئذنــة 23م عــن تبليــط الجامــع 

الثالــث العائــدة لــه، وهــو املســجد الثالــث، ونحــو )17.80م( عــى 

ســطح التــل األثــري.

المواقع السياحية في المحافظة

سد شريين ) جيمن (

يقــع يف ناحيــة ليــالن الــذي يبعــد 14 كم عــن مركــز املحافظة، 

ــياحة،  ــتخدم للس ــية ويس ــون واملاش ــه املزارع ــتفيد من ويس

تصــل ســعته إىل مليــون مــرت مكعــب، وهنــاك العديــد مــن 

املواقــع الســياحية التــي يرتادهــا الســياح منهــا موقــع قــره 

ــاو والتــون كوبــري. ن
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غابات الدبس

غابات الدبس 

تقــع شــال غــرب املدينــة، ومعروفــة باســم غابــات “شــناغة”، 

مدينــة  يف  الســياحي  الطبيعــي  الوحيــد  املتنفــس  وهــي 

ــام. ــدار الع ــى م ــائحون ع ــا الس ــث يرتاده ــوك، حي كرك
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نينوى
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محافظة نينوى

ــتهر  ــم، تش ــو 465 ك ــداد بنح ــة بغ ــن العاصم ــل ع ــد املوص تبع

املدينــة بالتجــارة مــع الــدول القريبــة مثــل ســوريا وتركيــا، 

يتحــدث ســكان املوصــل اللهجــة املوصليــة أو املصالويــة 

التــي تتشــابه بعــض الــي مــع اللهجــات الســورية الشــالية، 

ــى  ــاظ ع ــرب يف الحف ــدور األك ــة ال ــة املوصلي ــذه اللهج وله

هويــة املدينــة، أغلبيــة ســكان املوصــل عــرب مســلمون، 

وفيهــا طوائــف متعــددة مــن املســيحيني الذيــن ينتمــون إىل 

كنائــس عــدة، وأقليــة مــن الكــرد والرتكــان والشــبك، ويعــود 

تاريــخ االســتيطان البــرشي يف املنطقــة إىل مــا قبــل العــر 

الحجــري )6,000 ق.م(، حيــث اســتوطن البــرش يف الســهل 

املمتــد رشقــي املوصــل وخاصــة ملتقــى نهــري الخــورص 

ــة  ــل التجاري ــرور القواف ــة وم ــة املنطق ــك لخصوب ــة وذل ودجل

ــل .  ــد املوص ــالد، س ــد يف الب ــرب س ــا أك ــئ فيه ــا، وأنش به

وأشــهر االكالت الشــعبية فيهــا، الدوملــة والقــوزي واملمبارات 

والباجــة والكبــب الكبــار وكبــة جريــش والعــروق والكباب . 
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مدينة منرود

177



178

المواقع االثرية والتراثية في المحافظة

مدينة منرود

درة  املوصــل،  مدينــة  قــرب  األثريــة  املدينــة  هــذه  تقــع 

الحضــارة اآلشــورية عنــد ضفــاف نهــر دجلــة عــى مســافة 30 

كلــم إىل الجنــوب مــن املوصــل، فهــي كنــز ألهم االكتشــافات 

األثريــة يف القــرن العرشيــن، يعــود تاريخ تأســيس منرود إىل 

القــرن الثالــث عــرش قبــل امليــالد، وقــد أســس املدينــة امللــك 

شــلمنر األول، ولكنهــا ظلــت مغمــورة حتــى اختارهــا امللــك 

ــكرية  ــة عس ــه وعاصم ــا ل ــرا ملكي ــاين مق ــال الث ــور نارصب آش

للدولــة اآلشــورية، وشــهدت ديانــات وثقافــات عديــدة، فقــد 

ــار الربيطــاين أوســن اليــارد مدينــة منــرود  اكتشــف خبــر اآلث

ــاين  ــار الربيط ــامل اآلث ــط ع ــم نش ــرش، ث ــع ع ــرن التاس يف الق

ــرن  ــن الق ــينيات م ــالل الخمس ــع خ ــوان يف املوق ــس مال ماك

املــايض.

تل النبي يونس )عليه السالم(

 يقــع داخــل مدينــة املوصــل األثريــة ويضــم قــر ارس حــدون 

ــة  ــن مدين ــي م ــا بق ــن م ــن أمث ــرب م ــب ويعت ــنحا ري ــر س وق

ــة. ــل التوب ــا ت ــمى أيض ــوى ويس نين
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مدينة الحرض
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سور املوصل

وهــو جــدار كبــر كان يحيط مبدينة املوصــل، كان أول من شــيدُه، 

ســعيد بــن عبــد امللــك الــذي تــوىل املوصــل يف خالفــة أبيــِه 

ــم أن  ــة. ث ــة / 685 – 708 ميالدي ــام -65 89 هجري ــك ع ــد املل عب

مــروان بــن محمــد وســع الســور الــذي بنــاه ســعيد يف األماكــن 

التــي اتســعت فيهــا املدينــة ورمــم مــا انهــدم منــه وذلــك يف 

ــى  ــعيد حت ــور س ــي س ــد بق ــرة، وق ــاين للهج ــرن الث ــل الق أوائ

ــة/  ــام 180 هجري ــيد ع ــارون الرش ــايس ه ــة العب ــه الخليف هدم

ــة. 797 ميالدي

 يبلــغ محيــط الســور12كم، مســتطيل الشــكل مبنــي بالحــالن 

منهــا  البوابــات  مــن  عــدد  ولــه  حجريــة  أبــراج  فيــه  األســمر 

ــش,  ــراق, لك ــر, الع ــدة, ال ــدان, كن ــني, املي ــادي ,الجصاص )الع

. القلعــة(  الجــر,  املرشعــة,  القصابــني, 

سور املوصل
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تل قوينجق 

يقــع تحــت ســور نينــوى، ويعــد مــن أهــم املواقــع االثريــة يف 

مدينــة املوصــل، حيــث تــم اكتشــاف الكثــر مــن القطــع االثريــة 

ــي  ــة 7000BC-6000BC  والت ــة التاريخي ــود إىل الحقب ــي تع الت

يوجــد بعضهــا يف املتحــف الربيطــاين يف لنــدن ،ويقــع حاليــاً 

يف الحــي الزراعــي يف مدينــة املوصــل، وميتــد تــل قوينجــق 

ــم  ــني، ث ــي املهندس ــايل إىل ح ــس الح ــي يون ــع النب ــن تقاط م

ــي  ــاراً بح ــاً م ــم جنوب ــكر ث ــر الس ــع ج ــى تقاط ــاً حت ــه رشق يتج

ــور. ــى والن املثن

 تل الرماح 

 يقــع غــريب املوصــل 80 كــم يف جبــل ســنجار ، يتــم تحديــد 

ــتوطًنا يف  ــكان مس ــة، كان امل ــا األثري ــة كاران ــع مدين ــكان م امل

ــر ــى أدىن تقدي ــالد ع ــل املي ــة قب ــة الثالث األلفي

قلعة باشطابيا 

وهــي قلعــة قدميــة تقــع يف الجانــب األميــن مــن مدينــة 

املوصــل عــى ضفــة نهــر دجلــة االيــر ويعــود تاريخ تأسيســها 

ــرة.   ــاين للهج ــرن الث اىل الق



182

متحف املوصل

 تأســس غالبــاً يف العــام 1952 وكان مقتــراً عــى قاعــة صغرة 

إال أنــه تــم إنشــاء املبنــى الجديــد ملتحــف املوصــل عــام 1972 ، 

حيــث ضمــت بنايتــه الجديــدة اربــع قاعــات إحداهــا لآثــار القدميــة 

ــار  ــار الحريــة واألخــرة لآث ــار اآلشــورية وثالثــة لآث وأخــرى لآث

اإلســالمية،  ويعــد الثــور املجنــح مــن أهــم معــامل وآثــار املتحف.

المواقع الدينية في المحافظة

جامع النبي يونس )عليه السالم( 

 هــو مــن مســاجد العــراق التاريخيــة األثريــة، يقــع عــى الســفح 

الغــريب مــن تــل التوبــة، أو تــل النبــي يونــس يف املوصــل، 

وقــد قــام تنظيــم داعــش بهــدم وتفجــر الجامــع يف تاريــخ 24 

توز/يوليــو 2014 املوافــق لـــ26 رمضــان 1435 هجريــة.

جامع الخاتون

ــة  ــع يف محل ــة، يق ــة والتاريخي ــراق األثري ــاجد الع ــن مس ــو م ه

حــوش الخــان عــى شــارع نينــوى يف املوصــل ، ولقــد بنــاه 

ــام 1241هـــ  ــازي  ع ــن الغ ــا اب ــد باش ــن محم ــك اب ــني ب ــد أم محم

وســمي بجامــع الخاتــون نســبة إىل املوقفــة عليــه وهــي 

ــام 1262هـــ - 1846م( .  ــت ع ــون )توفي ــم خات مري

182



183

جامع النوري

هــو مــن املســاجد  التاريخيــة ويقع يف الســاحل األميــن )الغريب( 

ــع  ــة الجام ــع محل ــة بالجام ــة املحيط ــمى املنطق ــل، وتس للموص

الكبــر، بنــاه نــور الديــن زنــي يف القــرن الســادس الهجــري أي 

أن عمــره يناهــز التســعة قــرون، يُعتــرب الجامــع، ثــاين جامــع يُبنــى 

يف املوصــل بعــد الجامــع األمــوي، يشــتهر الجامــع مبنارتــِه 

بــة نحــو الــرشق، وهــي الجــزء الوحيــد املتبقــي يف مكانــه  املحدَّ

ــاء مــع املوصــل  ــاء األصــيل، عــادة مــا تقــرن كلمــة الحدب مــن البن

وتعــد املنــارة أحــد أبــرز اآلثــار التاريخيــة يف املدينــة.

الجامع األموي

 الجامــع العتيــق أو جامــع املصفــى ،هــو جامــع تاريخــي ، بنــي 

يف عهــد عمــر بــن الخطــاب وبنــاه عرفجــة بــن هرمثــة البارقــي 

ــل  ــي يف املوص ــع بن ــو أول جام ــارة، وه ــه دار اإلم ــى قرب وبن

عــام 22 هـــ املوافــق  642 ميالديــة، وقــد وســعه وأعــاد بنــاءه 

يف العــر األمــوي مــروان بــن محمــد، فســمي منــذ ذلــك 

ــوي. ــع األم ــت بالجام الوق

جامع النوري
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الكنائس في المحافظة

دير مار متى 

وهــو ديــر أثــري يقــع عى جبــل األلفــاف شــال مدينــة املوصل 

ويعــد مــن املعــامل الســياحية املعروفــة يف العــراق ، أسســه 

مــار متــي الناســك الريــاين يف القــرن الرابــع امليــالدي. 

ويعتــرب هــذا الديــر مــن االماكــن املقدســة لــدى املســيحيني.

كنيسة مار  توما الرسول  للرسيان األرثوذكس

هــي كنيســة رسيانيــة أرثوذكســية تقــع يف حــي الســاعة مبدينــة 

ــة  ــرا إلقام ــت مق ــا كان ــل ك ــة يف املوص ــدم كنيس ــرب أق املوصل،تعت

البطاركــة الريــان األرثوذكــس يف املدينــة ســابقا.

دير مار متى 184
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كنيسة مار توما

185

كنيسة القديسة مسكنتة 

ــة  ــة، املحاط ــل القدمي ــة املوص ــن مدين ــريب م ــوب الغ ــع يف الجن تق

الصفــا،  شــمعون  املســيحي  الحــي  يف  العثانيــة،  باألســوار 

واملســمى أيضــاً املياســة )أو منصوريــة(، عــى بعــد 400 كــم شــال 

مــن  بالقــرب  القدميــة  مســكنتة  القديســة  كاتدرائيــة  تقــع  بغــداد، 

الكنائــس الكلدانيــة شــمعون الصفــا و مــار كوركيــس، وكذلــك قــرب 

كنيســتي الريــان الكاثوليــك والريــان األرثوذكــس باســم مــار تومــا.

كنيسة الساعة  

هــي كنيســة كاثوليكيــة تقــع يف حــي الســاعة، وتعتــرب إحــدى أشــهر 

كنائــس املوصــل وأحــد املعــامل املميــزة للمدينــة، قــام تنظيــم 

داعــش بتفخيخهــا وتدمرهــا بالكامــل يف 25 أبريــل ســنة 2016. 
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اهم المواقع السياحية والفنادق

غابات املوصل

 تقــع يف الســاحل األيــر ملدينــة املوصــل والتــي ســميت يف حينهــا 

ــات،  ــرشة دومن ــاحة ع ــى مس ــام 1954ع ــة ع ــاء النموذجي ــة الحدب غاب

ــتمر  ــات واس ــجار الغاب ــتالت أش ــاج ش ــدود إلنت ــتل مح ــئ مش ــث أنش حي

دونــم   )200( حــوايل  تشــجر  وتــم   1955 عــام  حتــى  فيــه  العمــل 

ــة،  ــالية للمدين ــة الش ــة يف الجه ــر دجل ــة لنه ــة الرشقي ــى الضف ع

وتوســعت عــى مراحــل إىل أن بلغــت مســاحة )900( دونــم وقــد تــت 

ــجار. ــن األش ــة م ــواع مختلف ــة أن زراع
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شالالت املوصل

تقــع منطقــة الشــالالت التــي تغذيهــا عيــون طبيعيــة مــن قضــاء 

الشــيخان شــال املدينــة عــى بعــد 11 كيلــو مــرت شــال رشق 

ــال  ــة بج ــز املنطق ــوى ،وتتمي ــة نين ــز محافظ ــة مرك املحافظ

طبيعتهــا الســاحر والســجاد األخــر الــذي يغطيهــا طبيعيــا يف 

موســم الربيــع. 

وهنــاك عــدد مــن الفنــادق يف املحافظــة مــن الدرجة الســياحية 

كــــ فنــدق نينــوى ابــروي وفنــدق املوصــل الســياحي وفنــدق 

الحــرض وفنــدق اشــور ومدينــة ســد املوصــل.

شالالت املوصل
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محافظة أربيل
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أربيل
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محافظة اربـيـل

ومــن  تركيــا  الشــال  مــن  تحدهــا  العــراق  شــال  يف  تقــع 

ــن  ــد ع ــع، وتبع ــم مرب ــاحتها )13165( ك ــغ مس ــران وتبل ــرشق إي ال

العاصمــة بغــداد 350 كــم، ويعــود تاريخهــا اىل االلــف الســادس 

قبــل امليــالد وتتميــز بالــربد الشــديد وانخفــاض معــدل الرطوبــة 

شــتاًء، ويوجــد يف املحافظــة العديــد مــن املقاصــد الســياحية 

والرتفيهيــة، ولهــا اهميــة تاريخيــة عــرب العصــور، لكونهــا مركــزا 

ــراق. ــال الع ــرا يف ش ــا مؤث ــا وحضاري ثقافي

وتشــتهر املحافظــة مبهنــة صناعــة الفخــار املعروفة بــــ )كوره 

جــي ( ، وايضــا تشــتهر بإنتــاج لــن وكبــاب اربيــل الشــهر.

ويوجــد فيهــا مطــار اربيــل الــدويل، ويعــد مــن اهــم املطــارات 

يف اقليــم كردســتان، يقــع وســط املحافظــة، وتنطلــق منــه 

ــامل. ــب دول الع ــن اغل ــه الرحــالت م والي

قلعة أربيل190



191

المواقع االثرية والتراثية والسياحية
قلعة اربيل 

تعتــرب قلعــة أربيــل مـــن أقــــدم القــالع املعروفــة يف العــامل، 

ــا  ــطح األرض وم ــن س ــاع 25 م عـ ــة بارتف ــز املدين ــع يف مرك وتق

اإلجاليــة  مســاحتها  تبلــغ  البحــر،  ســطح  عــن  م   431 يقــارب 

ــل  ــنة قب ــييدها إىل 600 س ــخ تش ــود تاري ــع، ويع 110000م مرب

ــازل.  ــدر بـــ 506 من ــا فيق ــازل داخله ــدد املن ــا ع ــالد، أّم املي

متحف اربيل الحضاري

ينقســم املتحــف إىل ثالثــة أقســام تاريخيــة، حيــث يتــم عــرض 

تحــف عــدة تتــوزع وفقــاً للعصــور، يعــود تاريــخ هــذه املعروضــات 

ــاة  ــاليب الحي ــاط وأس ــس أمن ــالد، وتعك ــل املي ــنة قب إىل 5000 س

الخاصــة فيــه يف تلــك العصــور، وتتواجــد اىل جانــب املتحــف 

مكتبــة غنيــة بالــرتاث الثقــايف، مــا يجعلهــا مــن بــني املكتبــات 

التاريخيــة املرموقــة يف املدينــة.

منارة جولــي

ــل، اذ  ــة أربي ــارزة يف مدين ــامل الب ــن املع ــارة م ــذه املن ــد ه تع

ترتفــع 22 م عــن ســطح األرض، وتقــع جنــوب غــرب القلعــة، وعى 

مقربــة منهــا مبســافة كيلــو مــرت واحــد، وتســمى ايضــا املنــارة 

املظفريــة، وكانــت قــد أُنشــأت هــذه املنــارة بــني عامــي -1128

1138 ميالديــة يف عهــد الســلطان مظفــر الديــن.

191
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كهف شاندر

ــدم  ــن أق ــرب م ــة، ويعت ــن املحافظ ــم ع ــد 165 ك ــى بع ــع ع يق

الحجــري  العــر  اىل  تاريخــه  يعــود  العــراق،  يف  الكهــوف 

)60000( ســنة قبــل امليــالد. القديــم اي 

مصيف شقالوة

يقــع عــى بعــد 51 كــم شــال رشق أربيل، يف أســفل جبل ســفني، 

وتقــع شــقالوة بــني جبــيل ســفني وســورك، وترتفــع 1066م عــن 

ســطح البحــر، تشــتهر املدينــة بشــالالتها وأشــجارها ومســاحاتها 

الخــراء، ويضــم العديــد مــن البيــوت والفنــادق الســياحية.

مصيف كيل عيل بك

يبعــد هــذا الشــالل حــوايل 95 كــم عــن املدينــة ، وتحديــدا 

عنــد الطريــق املمتــد بــني أربيــل وســوران شــاال، ويتوســط 

سلســلتي جبــال كــورك )2115 م( و برادوســت )2058 م( وهــو 

يعتــرب مــن احــد املصايــف الجميلــة واشــهرها يف املحافظــة.

مصيف بيخال 

يبعــد املصيــف عــن اربيــل )135( كــم، وتتدفــق ميــاه شــالل بيخــال 

ــم  ــن املطاع ــد م ــم العدي ــال، ويض ــاع ع ــن ارتف ــور م ــني الصخ ب

واملقاهــي الشــعبية والســياحية، يــزوره الســياح بأعــداد كبــرة 

منــذ بدايــة الربيــع حتــى نهايــة الخريــف.
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بارك سامي عبد الرحمن 

ــكل  ــد ُصّمــم بش ــة، فق ــات يف املحافظ ــرب املتنزه ــن أك ــد م يع

هنــديس عــى مســاحة 800 دونــم، يقــع غــرب املدينــة، ويضــم 

كاملطاعـــم،  الســياحية  والفعاليــات  املرافــق  مــن  العديــد 

ــب، الشــوارع، يــزور املتنــزه يوميــا اآلالف مــن  ــاك، املالعـ االكشـ

املواطنــني لقضــاء أمتــع األوقــات، كــا تحتــوي املحافظــة 

عــى مدينــة العــاب مجــدي النــد، بالقــرب مــن مدينــة هيــوا 

ــنزان. ــق كس ــى طري ع

جبل كورك

يقــع عــى بعــد )10( كيلــو مــرت شــال رشق مدينــة أربيــل. تتــد 

رقعتــه مــن مصيــف بيخــال التابــع لقضــاء روانــدز وصــوال إىل 

قمــة جبــل كــورك. يبلــغ طــول التلفريــك الــذي أنشــئ فيــه 

حــوايل 4 كلــم وارتفــاع 75م. أّمــا عنــد قمــة جبــل كــورك فيوجــد 

مصيف بيخال
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مجمــع ســياحي يضــم مطاعــم، كافتريــا، مقهــى وأماكــن 

خاصــة لالســرتاحة التــي تحتــوي عــى ألعــاب مخّصصــة للصغــار 

ــار، إضافــة إىل 37 شــقة، كــا يصــل مســتوى الثلــوج يف  والكب

فصــل الشــتاء اىل ارتفــاع مــرت ويرتــاده الســائحون مــن اجــل 

ــد. ــى الجلي ــج ع التزل

اهم الجوامع والمساجد فــي المحافظة

جامــع  اهمهــا  املحافظــة  يف  الجوامــع  مــن  الكثــر  يوجــد 

ــع  ــاه وجام ــع خانق ــر وجام ــوق الكب ــع الس ــر وجام ــة الكب القلع

جليــل الخيــاط، وهنــاك العديــد مــن الجوامــع الرتاثيــة.

جامع جليل الخياط 194



195

كنيسة مار يوسف

195

اهم الكنائس في المحافظة

هنــاك العديــد مــن الكنائــس يف املحافظــة، اهمها كنيســة مار 

يوســف التــي تقــع يف مدينــة عنــكاوا وكنيســة مــار كوركيــس 

الكاثوليكيــة  وتقــع يف مركــز املدينــة وكنيســة كويســنجق 

ــنجق. ــة كويس ــع يف مدين ــي تق والت
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محافظة السليمانية
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سليامنية
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محافظة السليمانية

الحــدود  الــرشق،  مــن  تحدهــا  الرشقــي،  الشــال  يف  تقــع 

اإليرانيــة، ومــن الجنــوب محافظــة ديــاىل، ومــن الغــرب محافظة 

ــل.  ــة أربي ــة ومحافظ ــدود اإليراني ــال الح ــن الش ــوك، وم كرك

ــن  ــاء بينجوي ــا قض ــن أهمه ــة، م ــدة أقضي ــليانية ع ــم الس تض

ــال،  ــاء جمج ــران، وقض ــذا إىل إي ــرب منف ــذي يعت ــدودي ال الح

ويف املحافظــة أيضــا ســدان كبــران بنيــا يف عقد الخمســينات 

مــن القــرن املــايض، وهــا ســد دوكان وســد دربندخــان.

بالكفتــة  االســتمتاع  ميكــن  حيــث  املطاعــم،  بكــرة  تشــتهر 

املســننة، وكذلــك الربيــاين، ومجموعــة مــن األطبــاق الشــهية 

األخــرى.

مركــز  عــن  دقيقــة   20 مســافة  الســليانية  مطــار  ويبعــد 

للســيارات. ومجانيــة  خاصــة  مواقــف  تتوفــر  كــا  املدينــة، 

السليامنية198
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المواقع االثرية والتراثية والسياحية

قلعة رستك 

تقــع قــرب ســد دخــان بنيــت يف عهــد األمــر محمــد امــر 

ميالديــة. و1837   1813 عامــي  بــني  الفــرتة  يف  ســوران 

قلعة شريوانة 

وهــي قلعــة أثريــة تقــع يف مدينــة كالر، بنيــت يف عــر مــا قبــل 

اإلســالم، والدليــل عــى ذلــك اكتشــاف جــرة أثريــة يف مبنــى 

تاريخهــا إىل ذلــك  2012ميالديــة، يعــود  1 شــباط  يــوم  القلعــة 

الوقــت، وهــي قلعــة جميلــة شــامخة تقــع عــى ضفتــي نهــر 

ســروان، وتعتــرب أحــد املعــامل األثريــة يف شــال العــراق.

متحف السليامنية

هــو متحــف اثــري يَقــع يف قلــب مدينــة الســليانية، ويَضــم 

العديــد مــن القطــع األثريــة التــي تعــود إىل فــرتة مــا قبــل التاريــخ 

والعصــور اإلســالمية والعثانيــة املتأخــرة.

كهف هزار مريد

هو كهف قديم يبعد 13 كلم رشق مدينة السليانية، عر فيه 

عى عدة آثار تعود لإلنسان القديم، منها آالت وأدوات قدمية 

تعود اىل 50 ألف سنة.
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مصيف رسجنار

ــن  ــة م ــط غاب ــليانية وس ــن الس ــرت م ــو م ــد )5( كيل ــى بع ــع ع  يق

البيــوت  مــن  العديــد  فيــه  امليــاه،  ومســاقط  العاليــة  األشــجار 

واملقاهــي. والفنــادق  الســياحية 

بحرية دوكان

تقــع عــى بعــد 71 كــم مــن الســليانية و141 كــم مــن كركــوك 

وأقيمــت عنــد البحــرة الزرقــاء الجميلــة دار لالســرتاحة والعديــد 

مــن املطاعــم واملقاهــي واملرافــق الســياحية.

مصيف أحمد آوه

يبعــد عــن مركــز املدينــة نحــو 80 دقيقــة، ضمــن حــدود مدينــة 

حلبجــة، يحــوي شــالالت طبيعيــة جميلــة ومناظــر جبليــة خالبــة، 

ويعــد هــذا املصيــف احــد أجمــل مصايــف املدينــة.

سد دوكان200
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جبل ازمر 

حيــث  املدينــة،  يف  الســياحية  الجبليــة  املرتفعــات  أحــد  وهــو 

الطقــس فيــه معتــدل وصــاف إذ يرتــاده الســياح يف فصــل الشــتاء 

ــتمتاع  ــف لالس ــل الصي ــوج، ويف فص ــاقط الثل ــر تس ــتمتاع مبنظ لالس

ــة. ــاء طبيعي ــني م ــم ع ــة وتض ــر الطبيعي ــدل واملناظ ــو املعت بالج

مصيف كونه مايس 

 تقــع هــذه املنطقــة عــى مســاحة تبعــد 56 كــم عــن شــال رشق 

ــادر  ــة باملص ــي غني ــاوت، ه ــة م ــوب منطق ــم جن ــليانية، 30 ك الس

املائيــة ومحاطــة باملرتفعــات ومكســوة باألشــجار مــا يشــكل عامــال 

جاذبــا للســياح.

201
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حديقة بلدية السليامنية

ــهرها  ــن أش ــليانية، وم ــق يف الس ــن الحدائ ــل م ــدد قلي ــاك ع هن

متنــزه البلديــة، وهــو متنــزه رائــع لالســرتخاء، يضــم تاثيــل رأســية 

ــهورين. ــرد املش ــعراء الك للش

اهم الجوامع والمساجد فــي المحافظة

الجامع الكبري 

 شــيد يف القــرن الثامــن عــرش مــن قبــل أمــارة بابان يضــم منــارات كبرة 

ويوجــد داخــل املســجد مرقــد الشــيخ أحمــد بــن الشــيخ معــروف نــودي 

202

كونه مايس
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املعــروف بـــ )كاكا أحمــد الشــيخ( وهــو مــن أحــد مشــايخ الطريقــة 

القادريــة، ويعتــرب مــن أشــهر الجوامــع ويقــع يف وســط املدينــة، 

ــجرية ــــ  ــنة 1200هـ ــان س ــم باب ــر أبراهي ــع األم ــذا الجام ــى ه ــد بن وق

1785ميالديــة.

جامع خالد النقشبندي 

شــيد هــذا الجامــع يف القــرن الثامــن عــرش عــى يــد محمــود باشــا 

أبــن عبــد الرحمــن باشــا أمــر أمــارة بابــان عــام 283 هـــ / 1818 م يف 

محلــة رسشــقام ملرشــد الطريقــة النقشــبندية الشــيخ املعــروف بـ 

)موالنــا خالــد النقشــبندي( وكان هــذا املســجد مقــام العديــد مــن 

الشــعراء واملتصوفــني.

اهــم الكــنائس في المحافظة

ــليانية  ــة الس ــيحية يف محافظ ــة املس ــود الديان ــخ وج ــود تاري يع

ــة طــاوران التــي هــي جــزء مــن  اىل ســنة 1820 ميالديــة ويف محل

1862 ميالديــة بنيــت أول كنيســة  محلــة طويــذة القدميــة، ســنة 

ــا  ــذراء بناه ــم الع ــة مري ــميت كنيس ــة س ــك املنطق ــمية يف تل رس

الشــاس يلــدا مــن أهــايل ســنندج اإليرانيــة وكنيســة مــار يوســف.

203
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مـحافظـة دهوك

تقــع شــايل البــالد، ضمــن اقليــم كردســتان، معظــم ســكان 

املحافظــة مــن الكــرد، مــع أعــداد صغــرة مــن االشــوريني و 

العــرب و األيزيديــني واألرمــن .

مــن  وخاصــة  االهميــة  ذات  املحافظــات  مــن  تعتــرب   

ــات  ــار واملنحوت ــان االث ــة ، ف ــة والجغرافي ــني التاريخي الناحيت

تــدل عــى اهميتهــا  املكتشــفة يف تاللهــا وكهوفهــا 

فضــال عــن موقعهــا الجغــرايف املتميــز، وذلــك لوقوعهــا 

مواصــالت  خــط  مــرور  إىل  إضافــة  دولتــني  حــدود  عــى 

والعــامل  برتكيــا  العــراق  يربــط  فيهــا  اســرتاتيجي  دويل 

الخارجي،تتميــز محافظــة دهــوك بتضاريســها املتنوعــة 

مــن جبــال شــاهقة، وتبلــغ مســاحة املحافظــة )10715( كــم2  

وزاخــو  وســميل  دهــوك  اقضيــة:  ســبعة  إىل  وتنقســم 

،وعقــره.. شــيخان  وبــردرش  والعاديــة 

المواقع االثرية والتراثية والسياحية

جرس دالل )الجرس العبايس(

يقــع هــذا الجــر يف بلــدة زاخــو التــي تبعــد عــن مدينــة دهــوك 

50 كــم، ويعــد مــن أبــرز املعــامل التاريخيــة للمدينــة، وأقــدم 
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جرس العبايس

اآلثــار يف املنطقــة، وميتــد طولــه بحــوايل 114 مــرتاً وعرضــه 

4.70 أمتــار، ويرتفــع عــن مســتوى ســطح النهــر بحــوايل 15.5 مرتا.

قلعة العامدية

تبعــد نحــو 570 كــم شــال بغداد وعــن مركــز املحافظــة بنحو90 

ــا إىل  ــود بناؤه ــرة، يع ــرة كب ــى صخ ــة ع ــة مبني ــم، واملدين ك

ــي  ــة الت ــالع الحصين ــن الق ــرب م ــنة، وتعت ــة آالف س ــن ثالث ــر م أك

لعبــت دورا بــارزا يف تاريــخ العــراق عــرب األجيــال الغابــرة. ســميت 

بهــذا االســم نســبة اىل مؤسســها عــاد الديــن الزنــي الــذي 

بناهــا عــام 537 هجريــة.
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قرص كمونة

ــل  ــد املوص ــاه س ــزان مي ــاف خ ــى ضف ــع ع ــري يق ــع أث ــو موق وه

ــارة عــن قــر يعــود لفــرتة مملكــة ميتــاين التــي حكمــت  هــو عب

أجــزاء مــن ســوريا وشــال بــالد الرافديــن يف الفــرتة بــني القرنــني 

الخامــس عــرش والرابــع عــرش قبــل امليــالد.

دير الربان هرمز 

ــد  ــافة تبع ــى مس ــوش ع ــدة ألق ــن بل ــرب م ــع بالق ــري يق ــر أث  دي

ــوش،  ــل ألق ــوق جب ــدة ف ــال رشق البل ــرت ش ــو م ــوايل )3( كيل ح

ويعــود تاريــخ بنائــه إىل عــام 640 ميالديــة، عــى يــد أمريــن 

فارســيني شــهدا أعــال مــار هرمــز، ويعتــرب الديــر مــن أشــهر 

األديــرة يف العــراق والــرشق األوســط. 

قلعة العامدية
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مصيف زاويتة

ــف  ــن املصاي ــد م ــم، ويع ــو 16 ك ــوك بنح ــة ده ــن مدين ــد ع  يبع

ــرد. ــن الك ــدة م ــكان البل ــم س ــة، معظ ــهرة يف املنطق الش

مصيف آشاوا 

ــف  ــن رشق مصي ــرت ع ــو م ــافة )4( كيل ــف مس ــذا املصي ــد ه  يبع

ــل  ــفح جب ــن س ــايل م ــم الش ــع يف القس ــذي يق ــنك ال رسس

كاره، تكتــي هــذه املنطقــة بالعديــد مــن االشــجار، وتنحــدر 

منهــا ميــاه جاريــة تؤلــف شــالال صغــرا، تــم بنــاء بعــض املوتيالت 

ــياحية. ــداف س ــقيفات أله ــرادغ أو الس ــن الج ــر م ــدد كب وع

مصيف شالل سيبه 

يقــع يف الجهــة الشــالية مــن عقــرة وتحديــدا يف مركــز 

العــراق  أنحــاء  مختلــف  مــن  املصطافــون  يرتــاده  املدينــة، 

وباألخــص خــالل أشــهر الصيــف، الخريــف والربيــع، يحتــوي عــى 

شــالل يبلــغ ارتفاعــه نحــو ثالثــني مــرتا، فضــالً عــن مطعــم وكازينو 

ــيارات. ــن الس ــة لرك ــاحة خاص وس

مصيف سوالف 
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 يبعــد هــذا املصيــف مســافة )4( كيلــو مــرت عــن بلــدة العاديــة، 

ضمــن واد مــيلء باألشــجار وتجــري فيــه ميــاه عذبــة أطلــق 

وتنحــدر  الجبــل  ســفح  مــن  تنبــع  »ســوالف«،  تســمية  عليهــا 

ــم  ــد ت ــالل، وق ــبه الش ــا يش ــة م ــة مكون ــاض العادي ــاه ري باتج

بنــاء العديــد مــن الفنــادق، املوتيــالت، والجــرادغ لحســن ضيافــة 

ــياح. ــن والس ــة الزائري ــة وراح وخدم

مصيف غايل جامنيك 

 يقــع عــى بعــد )3( كيلــو مــرت وســط حــي شــاني الفرعــي، 

ــا  ــتاء، غناه ــاقطة ش ــا املتس ــة بثلوجه ــذه املنطق ــز ه تتمي

بامليــاه العذبــة وأشــجار الصفصــاف التــي تــرشف عــى ضفاف 

نهــر صغــر.  

مصيف سوالف
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مصيف وادي زنته 

 يقــع هــذا الــوادي عنــد حــدود بلــدة بجيــل شــال قضــاء عقــرة 

بحــوايل 12 كــم ضمــن واد ســحيق ومحــاط بجبــال شــاهقة، 

حيــث يحــده مــن الــرشق جبــل »رسي ســادا »، غربــا »جبــل 

كويســي« ويخرتقــه نهــر »بــري شــو«. هــذا فضــال عــن العديد 

مــن الينابيــع البــاردة والعذبــة عــى طــول الــوادي التــي تصــب 

ــر. ــا يف النه مياهه

سد دهوك
211
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مصيف كري سبرييك 

 يقــع يف منطقــة عقــرة، وميتــاز مبســاحته الخــراء الشاســعة 

مــا يجعلــه مقصــدا لعــدد كبــر مــن الســياح.

مصيف شالل رشانش 

 40 حــوايل  تبعــد  مبســافة  زاخــو  قضــاء  رشق  شــال  يقــع 

كلــم، فهــو شــالل تنهمــر مياهــه بقــوة، مــا أكســبه املزيــد 

مــن الجاليــة والرونــق، ميتــاز هــذا الشــالل بتواجــد الكثــر 

ــن إىل  ــع الزائري ــا دف ــذا م ــة وه ــرة املتنوع ــجار املثم ــن األش م

ارتيــاده للتمتــع بطبيعتــه الخالبــة، مؤخــرا تــّم إنشــاء العديــد مــن 

املرافــق الســياحية خدمــة للســائحني.

مصيف رسسنك 

ــافة  ــى مس ــل كاره ع ــفح جب ــد س ــع عن ــياحية تق ــدة س ــو بل ه

مناطــق  سلســلة  ضمــن  دهــوك  مدينــة  عــن  كــم   30 تبعــد 

ــددا  ــّم ع ــوالف وتض ــي و س ــاوا، آنيش ــا، آش ــر منه ــياحية نذك س

مــن الفنــادق، املوتيــالت، املطاعــم، وتحيطــه الجبــال الشــاهقة 

املكســوة باألشــجار.

سد دهوك

ــة دهــوك  ــو مــرت شــال مدين  هــو ســد يقــع عــى بعــد )2(كيل
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ــغ ارتفاعــه 60.5 م عــن األرض الطبيعيــة و64  عــى نهرهــا ويبل
ــا  ــرتا وعرضه ــد 613 م ــة الس ــول قم ــاس وط ــدق األس ــن خن م م

ــار. تســعة أمت

وادي وسد دهوك 

 يبعــد هــذا املوقــع 2 كــم شــال املدينــة ، ويحتــوي عنــد 

الجهــة املرتفعــة للــوادي عــى كهــف ومعبــد )جــوار ســتون(، 

اي األعمــدة األربعــة، أمــا يف الجهــة العليــا للــوادي فتــّم 

إنشــاء ســد بغيــة تخزيــن امليــاه مــا كــّون نهــرا جميــال و شــالالت، 

الخدمــات  ذات  األماكــن  مــن  العديــد  انشــاء  عــن  فضــال  هــذا 

ــة. ــع الرائع ــر املوق ــع مبناظ ــمح بالتمت ــا يس ــياحية م الس

تلفريك بابلو 

املدينــة  رشق  شــال  يقــع  ســياحي  مجمــع  عــن  هوعبــارة 

الشــايل  دهــوك  طريــق  وعــى  كــم،   11 تبعــد  مبســافة 

النقــي واماكنهــا  تتميــز بهوائهــا  الرئيــي ضمــن منطقــة 

الرتفيهيــة، كــا يتضمــن هــذا املجمــع كازينــو مميــزا والعديــد 

مخصصــة  أماكــن  عــى  احتوائــه  عــن  فضــال  املوتيــالت  مــن 

ــول  ــور ح ــك فتتمح ــر التلفري ــة س ــا خط ــة، ام ــرتخاء والراح لالس

اعــاله. للجبــل وصــوالً اىل  الســفيل  الجانــب 
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اهم الجوامع والمساجد فــي المحافظة

جامع دهوك الكبري 

ــام  ــي ع ــيد وبن ــة، وش ــة األثري ــراق التاريخي ــاجد الع ــن مس ــو م ه

1095 هـــ/1684 م، مــن قبــل الحــاج أبــو بكــر بــن محمــد العــادي، 

ــري . ــوق الع ــة  يف س ــز املدين ــع يف مرك ويق

جامع زاخو الكبري

 مــن مســاجد العــراق األثريــة القدميــة، حيــث تــم بنــاؤه يف عــام 

20 هـــ/641م، يف أول دخــول اإلســالم إىل العــراق، ويقــع يف 

ــوايل 4500م2 . ــع ح ــاحة الجام ــغ مس ــو  وتبل ــة زاخ مدين

كهف إينشيك
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جامع العامدية الكبري

ــة  ــامل األثري ــم املع ــن أه ــة وم ــراق القدمي ــاجد الع ــن مس ــد م يع

التاريخيــة  يقــع يف قضاء العادية ، حيث شــيد عام 573هـ/1177م، 

يف نهايــة عــر الدولــة األمويــة وبدايــة عهــد الدولــة العباســية، 

ويقصــده حاليــاً الســائحون مــن مختلــف أنحــاء العــامل ملــا لــُه مــن 

قيمــة أثريــة مهمــة، وفيــِه مبنــى منــارة مئذنــة تاريخيــة شــيدت 

يف زمــن الســلطان حســني الــوايل، أي قبــل حــوايل ســتة قــرون، 

ويبلــغ ارتفاعهــا 30 مــرتاً، وعــرض قاعدتهــا 3 أمتــار.

اهم الكنائس في المحافظة

ــد مــن الكنائــس يف محافظــة دهــوك ومــن اهــم  يوجــد العدي

هــذه الكنائــس كنيســة مــار يوســف وكنيســة مــار كوركيــس 

للكلــدان الكاثوليــك يف زاخــو، وكنيســة مريــم العــذراء كنيســة 

رسيانيــة للريــان الكاثوليــك يف زاخــو والتــي يعتقــد أن تاريــخ 

ــالدي. ــرش للمي ــابع ع ــرن الس ــود للق ــها يع تأسيس
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8 • محافظة بغداد 

12 - املواقع األثرية والرتاثية 

25 - املواقع الدينية 

30 - التاثيل والنصب 

38 - الكنائس واملعابد 

42 - املرافق السياحية والرتفيهية والفنادق 

50 • محافظة بابل 

54 - املواقع األثرية 

60 - املواقع الدينية 

66 - املرافق السياحية والرتفيهية والفنادق 

68 • محافظة كربالء املقدسة 

72 - املراقد الدينية 

77 - الكنائس 

78 - املواقع األثرية والرتاثية 

80 • محافظة النجف األرشف 

84 - املواقع الدينية 

92 - الكنائس 

93 - املواقع األثرية والرتاثية 

الفهرس
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96 • محافظة القادسية - الديوانية 

98 - املواقع األثرية والرتاثية 

102 - املواقع الدينية 

104 • محافظة املثنى - الساموة 

107 - املواقع األثرية 

108 - املواقع السياحية والفنادق 

109 - املواقع الدينية 

110 • محافظة ذي قار 

113 - املواقع الدينية 

114 - املواقع األثرية 

118 • محافظة ميسان 

121 - املواقع الدينية 

122 - الكنائس 

123 - التاثيل 

124 - أهم األهوار 

125 - املواقع األثرية 

الفهرس
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126 • محافظة البرصة 

130 - املواقع الدينية 

132 - الكنائس 

132 - املرافق السياحية والفنادق 

136 • محافظة واسط 

140 - املواقع األثرية والدينية والسياحية 

144 • محافظة دياىل 

146 - املواقع الدينية 

148 - املواقع األثرية والرتاثية 

150 • محافظة األنبار 

152 - املواقع السياحية  

156 - املواقع األثرية 

158 • محافظة صالح الدين 

160 - املواقع الدينية واألثرية والسياحية 

164 - الكنائس 

166 • محافظة كركوك 

168 - املواقع الدينية 

170 - الكنائس 

الفهرس
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170 - املواقع األثرية والرتاثية 

172 - املواقع السياحية 

174 • محافظة نينوى 

178 - املواقع األثرية والرتاثية 

182 - املواقع الدينية 

184 - الكنائس 

186 - املواقع السياحية 

188 • محافظة أربيل 

191 - املواقع األثرية والرتاثية 

194 - الجوامع واملساجد 

195 - الكنائس 

196 • محافظة السليامنية 

199 - املواقع األثرية والرتاثية والسياحية 

202 - الجوامع واملساجد 

203 - الكنائس 

204 • محافظة دهوك 

206 - املواقع األثرية والرتاثية والسياحية 

214 - الجوامع واملساجد 

215 - الكنائس 

الفهرس
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