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) Young: The Crime of the Century, p. 4 
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 المراجع العربٌة

عرض كتاب: أخالق جمع الممتلكات الثقافٌة، تحرٌر: فٌلس موش مٌسنجر ص  -
27 – :;ص 

83 – 74اآلثار بٌن عوادي الزمن وإهمال البشر ص ص  -

أفغانستان الوطنً ونهبه. القصة الكاملة لتدمٌر متحف –متحف تحت الحصار  -

كنوز المتحف العراقً. -
 

79 – 4وطانها: حالة المملكة العربٌة السعودٌة ص ص عودة اآلثار إلى أ -

:7 – ;6إغتٌال بالد الرافدٌن. ص ص  -

3 – 9الدخول إلى بابل من بوابة اآلثار. ص ص  -

فصول الكارثة. –تدمٌر التراث الحضاري العراقً  -
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94 – 87آثار فلسطٌن والعراق تحت االحتالل ص ص  -
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