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كلمة اأوىل

العراق  الآثار يف  التنقيب عن  واأعمال  واآثار  الكالم عن ح�ضارة  اإن 

القدمي يف الواقع هو كالم عن بالد ال�ضام وبقية اأر�ض العرب، وعدد اآخر 

من مواطن احل�ضارة الأوىل يف العامل القدمي حيث توفرت املياه والأر�ض 

ال�ضاحلة للرعي ومنو الأنواع الربية من احلبوب ال�ضاحلة للتكثري.

واإن قيام نواة احل�ضارة يف قرى زراعية اأوىل يف بالد الرافدين وبالد 

تلك  وكانت  عديدة.  اأوجه  من  ومت�ضابهًا  متعا�ضرًا  كان  بالذات  ال�ضام 

النواة التي حتققت قبل اأكثـر من ثمـانية الآف عـام يف هـاتني املنـطقتني 

احل�ضـاريتني )العراق وبالد ال�ضام( اأ�ضا�ضًا ملا اأعقب ذلك من تطورات 

من  عديدة  ِبقاع  يف  خطرية  و�ضيا�ضية  واقت�ضادية  وح�ضارية  اإن�ضانية 

الأ�ضفر  والنهر  وال�ضند  كالنيل  الكربى  النهار  واأحوا�ض  القدمي  العامل 

الأردن وح�ضارته يف  تاريخ  لقطات موجزة من  اختيار  واأن  ال�ضني.  يف 

الع�ضور القدمية لظهار العالقة احل�ضارية احلميمة بني بالد الرافدين 

اأر�ض  من  الوا�ضعة  املنطقة  لهذه  ممثال  الردن  باعتبار  ال�ضام  وبالد 

يف  عديدة  وجوه  من  الرافدين  بالد  يف  حدث  ما  ت�ضابه  والتي  العرب 

تاريخه القدمي. واإن اختيار اليمن لإلقاء ال�ضوء على ما�ضيه احل�ضاري 

من  البقعة  لهذه  التاريخي  بالتطور  التعريف  دافعه  كان  والقت�ضادي 

اجلزيرة  �ضبه  من  الغربية  اجلنوبية  الزاوية  يف  ال�ضعيدة  العرب  اأر�ض 

العربية يف ع�ضر كانت فيه معظم هذه الأر�ض قد حتولت اإىل �ضحارى 

قاحلة ب�ضبب التبدل املناخي الأ�ضا�ض الذي حلَّ يف الن�ضف ال�ضمايل من 

كلمة اأوىل
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اأكرث من خم�ضة  قبل  الرابع  الع�ضر اجلليدي  اأواخر  الأر�ضية يف  الكرة 

وع�ضرين األف �ضنة.

)املايا  واجلنوبية  الو�ضطى  اأمريكا  ح�ضارات  عن  الكالم  وكان 

تاأثر  واحتمـال  بها  متيزت  التي  اخل�ضو�ضيـة  ب�ضبب  والأنكا(  والآزتيك 

بناتها ببـع�ض العـنا�ضر العمارية الأ�ضا�ضية يف املنطقة العربية القدمية 

يف منطقة ال�ضرق الأدنى القدمي.

كما ان الكالم عن مملكة دملون البحرية، التي قامت يف جزر البحرين 

الثالث قبل امليالد ب�ضبب العالقات احل�ضارية  وما يجاورها، يف الألف 

والتجارية التي تربطها ببالد الرافدين يف اأكرث من ع�ضر تاريخي اأبتداًء 

من الزمن ال�ضومري مرورًا بع�ضر المرباطوية الأكدية والع�ضر البابلي 

القدمي وزمن المرباطورية الآ�ضورية وما بعدها.

اآثارية  م�ضوحات  من  ميدانية  اأعمال  يف  الكاتب  م�ضاهمة  واأن  هذا 

حقق  والتي  الكتاب،  هذا  من  ال�ضابع  الف�ضل  مو�ضوع  توؤلف  وتنقيب، 

الآداب  كلية  الآثار واحل�ضارة يف  ابتداًء من تخرجه يف ق�ضم  موا�ضمها 

يف بغداد يف اأوا�ضط اخلم�ضينات من القرن املن�ضرم وحتى تقاعده من 

العمل الوظيفي يف موؤ�ض�ضة الآثار يف اأواخر الثمانينات .

الكهوف  عن  موجزة  بكلمة  الدرا�ضة  هذه  انهي  اأن  راأيت  واأخريًا 

واملالجىء ال�ضخرية واأ�ضباب تكّونها، اإذ اإنها منازل الإن�ضان الأوىل منذ 

ع�ضوره احلجرية ال�ضحيقة وانها موجودة يف اعايل بالد الرافدين كما 

انها موجودة يف املنطقة املحيطة والعامل القدمي.

ويف اخلتام، كان لبد من كلمة اأخرية حتكي باإيجاز �ضديد ما حدث 

�ضنة  اآلف  الع�ضرة  خالل  ح�ضاري  تطور  من  الرافدين  بالد  ربوع  يف 

املن�ضرمة وما حل فيه من كبوات يف ع�ضره احلديث حتى قيام احلكم 

الوطني يف مطلع القرن الع�ضرين.

كلمة اأوىل
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الف�صل الأول

 جذور احل�صارة يف بالد الرافدين

1. متهيـــد

ونهريها  و�ضهولها  وه�ضابها  بجبالها  العراق،  اأر�ض  طبيعة  كانت 

العراق  ح�ضارة  موطن  والدلتا،  اخل�ضب  الوادي  وبينهما  العظيمني 

العراق  لإن�ضان  التي هياأت  املثلى  كلها اخللفية اجلغرافية  الأوىل، وهي 

ـنته من التقدم  الأول املواطن الطبيعية والظروف البيئية املنا�ضبة التي مكَّ

ال�ضريع يف م�ضمار التمدن بعد اإ�ضتقراره واقامته يف اأوىل قراه الزراعية، 

ال�ضناعات  يف  مهاراته  ويف  نوعه  يف  واحدًا  الإن�ضان  ذلك  كان  وقد 

احلجرية يف ع�ضوره الأوىل، اإن كان �ضاكنًا يف كهوف اجلبال، اأو مرتادًا 

يف  القوت  وراء  �ضاعيًا  اأو  والفرات(،  )دجلة  النهرين  اأعايل  مل�ضاطب 

البحر  حافات  حتى  انحدارًا  الفرات  غربي  بوادي  يف  والقن�ض  ال�ضيد 

وا�ضتك�ضافات  درا�ضات  احلقيقة  هذه  اأكدت  لقد  اجلنوب.  اأق�ضى  يف 

العراق  فالحي  معارف  واأن  والتاأويل،  ال�ضك  تقبل  ل  علمية  وتنقيبات 

الفخار،  وعمل  العمارة  ويف  احليوان  واأ�ضتئنا�ض  الزراعة  يف  الأوائل 

ومهاراتهم يف فنون وحرف دقيقة اأخرى تطلبتها حياة ال�ضتقرار الأوىل 

واملوت  احلياة  يف  اأولية  ومعتقدات  ديني  فكر  من  واعقبها  رافقها  وما 

واخل�ضوبة والنماء والتكاثر والتي اأكتملت كلها يف اأواخر الآلف ال�ضابع 

مواطن احل�ضارة  قيام  والتطور حتى  الن�ضج  وتدرجت يف  امليالد،  قبل 
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امليالد.  قبل  الثالث  الألف  مطلع  يف  املعروفة  مدنها  دول  يف  النا�ضجة 

لقد كانت هذه املعارف واملهارات واحدة ومت�ضابهة يف ال�ضمال والو�ضط 

واجلنوب. وكل هذا مثبت يف درا�ضات ون�ضرات علمية جاءت بعد تنقيب 

وا�ضتك�ضاف دقيق قام بهما، لي�ض اآثاريون عراقيون فح�ضب، بل عدد من 

باحثي الغرب ودار�ضيه كانوا قد �ضبقوا العراقيني يف هذا الباب.

ام  كانت  �ضومرية  وكتاباته،  القدمي  العراق  ن�ضو�ض  اإىل  ولو رجعنا 

اكّدية، بابلية اأو اآ�ضورية، لوجدنا ان ال�ضعور بوحدة اأر�ض العراق وتكاملها 

بوحدة  ال�ضعور  بل  ل  وال�ضيا�ضي،  والإقت�ضادي  واجلغرايف  احل�ضاري 

يف  العربي(  )اخلليج  ال�ضفلي  البحر  من  احل�ضاري  وتناظرها  املنطقة 

كان  الغرب،  املتو�ضط( يف  )البحر  العلوي  البحر  �ضواطىء  اإىل  ال�ضرق 

هاج�ضًا بارزًا ل�ضعب العراق القدمي وقادته على مر التاريخ، تعززه وحدة 

والتحديات  الأخطار  مواجهة  يف  امل�ضرتك  وامل�ضري  واحل�ضارة  الأر�ض 

اإىل  �ضعى  وقد  بالذات،  وال�ضرقية  ال�ضمالية  احلدود  وراء  من  القادمة 

هذا الهدف وحققه با�ضرار، واحيانًا بت�ضحيات كبرية، قادة عراقيون 

اأولهم لوكال-زاكيزي   : الثالث قبـل امليالد  الألف  اآوا�ضط  بارزون، منذ 

)2400-2371 قبل.امليالد(، وا�ضـهرهم وابعـدهم اثرًا �ضـرجون الأكـدي 

الكبري  البابلي  امل�ضـرع  �ضـهرة  واأكثـرهم  قبل.امليالد(،   2316-2371(

القادة  من  عدد  عن  ف�ضاًل  قبل.امليالد(،   1750-1792( حمورابي 

قبل.امليالد(،   705-721( الثاين  �ضرجون  اأمثال  العظام  الآ�ضوريني 

 669-681( واأ�ضرحدون  قبل.امليالد(،   681-705( �ضنحاريب  وابنه 

البطل  واأخريًا  قبل.امليالد(،  بانيبال )627-668  واآ�ضور  قبل.امليالد(، 

الكلدي البابلي نبوخذ ن�ضر )605-562 قبل.امليالد(، الذي اجتثَّ بقايا 

اأر�ض فل�ضطني وجعل من مدينة بابل عرو�ض العامل  الكيان العربي من 

القدمي. وبقيت اأر�ض العراق واحدة بح�ضارتها واإن�ضانها املناه�ض للظلم 

الف�ضل الأول                                      جذور احل�ضارة يف بالد الرافدين
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طيـلة  والوطنيـة  القومية  املعامل  وطم�ض  التفتيت  وحماولت  والت�ضلط 

الفرتات التي تعـر�ض فيها للغزو والت�ضـلط الجنبي : الأخميني وال�ضلوقي 

والفرثي وال�ضا�ضاين، بعد كبوة بابل الأليمة يف عام )539 قبل.امليالد(، 

حتى بزوغ نور ال�ضالم وامتداد ظله �ضرقًا وغربًا حيث ا�ضتعاد العراق 

و�ضارت  ال�ضالمية  العربية  الأمة  قلب  ليكون  احل�ضاري  ومركزه  قوته 

الكربى  العرب  لدولة  واآ�ضور، حا�ضرة  بابل  ووريثة  ال�ضالم،  دار  بغداد، 

يف ازهى ع�ضورها.

ودارت عجلة الزمن، وتكالب الطامعون والغزاة من املغول والعاجم 

والرتك، لتقا�ضم دولة العرب، فنال الأمَة الكثرُي من الأذى على ايدي اولئك 

العراق،  على  العثمانيني  الأتراك  ا�ضتيالء  كله  ذلك  اعقب  وقد  الغزاة. 

من جملة ما ا�ضتولوا عليه من اأر�ض العرب. ورغم ق�ضوة حكمهم وتخلفه 

وحماولتهم امل�ضتميتة لطم�ض املعامل الوطنية والقومية للعراق، وبقية اأقطار 

الوطن العربي، بقَي العراق �ضامدًا، كما بقيت اأر�ض العرب، وواحدًا باأر�ضه 

واإن�ضانه وقيمه الروحية واحل�ضارية.

2. الإن�ضان والأر�س 

تتباين فيها  اأربع مناطق رئي�ضة  العراق يف  اأر�ض  تتوزع احلياة على 

الطبيعي  النبات  توزيع  فيها  يختلف  كما  واملناخ،  والبيئة  الت�ضاري�ض 

واحليوان. وتوؤلف ال�ضال�ضل اجلبلية التي متتد من ال�ضمال الغربي اإىل 

هذه  بني  وتتوزع  للعراق،  وال�ضرقية  ال�ضمالية  احلدود  ال�ضرقي  اجلنوب 

فيها  تكرث  كما  والينابيع  العيون  فيها  تكرث  و�ضهول  ه�ضاب  ال�ضال�ضل 

والربيع.  ال�ضتاء  اأمطارها غزيرة يف ف�ضلي  وت�ضقط  واملراعي  الأ�ضجار 

ويف هذه املنطقة كهوف ومالجىء �ضخرية كانت ماأوى لالإن�ضان العراقي 

يف ع�ضوره احلجرية. وتنح�ضر ال�ضهول ال�ضمالية وال�ضرقية بني الزابني 

الف�ضل الأول                                      جذور احل�ضارة يف بالد الرافدين
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ال�ضفوح  حتى  دجلة  �ضرقي  من  ممتدة  دياىل،  ونهر  والأ�ضفل  الأعلى 

مرة  لأول  العراقيون  ال�ضهول عرف  زاجرو�ض. ويف هذه  الغربية جلبال 

الربية  الأنواع  توفر  ذلك  يف  �ضاعدهم  احليوان،  وا�ضتئنا�ض  الزراعة 

ال�ضهول  والنبات. وكانت هذه  والتكثري من احليوان  للتدجني  ال�ضاحلة 

اآ�ضور   : الكربى  مدنهم  اأقاموا  وفيها  قوتهم،  اأوج  يف  الآ�ضوريني  موطن 

 - )اأربا  واأربيل  �ضروكني(   - )دور  وخر�ضاباد  ونينوى  )كالح(  ومنرود 

اأما وادي ما بني النهرين فهو احلو�ض الذي  اإيلو( وكركوك )اأرابخا(. 

اإىل  ال�ضمال  من  الأر�ض  انحدار  مع  منحدرين  والفرات  دجلة  يخرتقه 

باجتاه هذا احلو�ض من  الأر�ض  وتنحدر  العربي.  نحو اخلليج  اجلنوب 

ال�ضرق بعد �ضال�ضل جبال زاجرو�ض وب�ضته كو، ومن الغرب عند ه�ضبة 

اجلزيرة العربية وبادية ال�ضام، واجلزء الأ�ضفل من هذا احلو�ض �ضهل 

غريني اأحدثه الطمى املنحدر مع النهرين وروافدهما. وهذا اجلزء من 

احلو�ض هو دلتا العراق وموطن اأقدم ح�ضارة واأن�ضجها يف العامل، وهو 

والفرات  دجلة  نهري  ارتفاع جمرى  ب�ضبب  الإرواء  �ضهل  الرتبة  خ�ضب 

اللذين يقطعانه. وقد قامت يف هذا اجلزء من �ضهل العراق، معتمدة على 

العراق  ح�ضارة  فيه  وازدهرت  التاريخ،  يف  املدن  اأوىل  والزراعة،  الري 

املعادن  من  يخلو  وهو  املطر،  يقل  وفيه  ال�ضومرية،  احل�ضارة  الأوىل، 

الق�ضب  على  عمارتهم  يف  البداية  منذ  �ضاكنوه  اعتمد  لذا  واحلجارة. 

والطني املادتني الأ�ضا�ضيتني للبناء واحلياة يف اجلنوب. واجلزء الأعلى 

والكل�ض  الرخام  احجار  فيها  تكرث  متموجة  اأر�ضه  الرافدين  وادي  من 

منذ  الآ�ضوريون  ا�ضتقر  اأر�ضه  وعلى  الدميية.  للزراعة  تكفي  واأمطاره 

قدومهم اإىل العراق يف مطلع الألف الثالث قبل امليالد. وبوادي العراق 

تقع اإىل الغرب من نهر الفرات ومتتد على امتداد حدوده الغربية. وهي 

يف حالتها هذه مل تكن ت�ضلح لل�ضكن الدائم، اإل ان فيها وديانًا و�ضعابًا 

الف�ضل الأول                                      جذور احل�ضارة يف بالد الرافدين
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اأكرث من ربع مليون �ضنة، كما كان يرتادها  اإن�ضان العراق منذ  ارتادها 

الرعاة با�ضتمرار طلبًا للكالأ واملاء. وتنحدر الأر�ض من بادية ال�ضام و�ضمال 

ه�ضبة اجلزيرة العربية �ضرقًا نحو هذه البوادي وعلى نحو تدريجي مكّونة 

منخف�ضات تكرث فيها الغدران والعيون وقامت حولها، منذ اأقدم الع�ضور، 

والرهيمية  والأخي�ضر  و�ضفاته  كالرحالية  عديدة  ب�ضرية  م�ضتوطنات 

والرطبة. واأر�ض العراق هذه مبناطقها الأربع ج�ضم واحد يكمل بع�ضها 

البع�ض الآخر، ول ي�ضتطيع احدها اأو بع�ضها احلياة دون بقية الأجزاء. 

فاجلبال ل ت�ضتغني عن ال�ضهول اخل�ضبة يف توفري الغذاء والتنقل واقامة 

املدن والعمران. ووادي ما بني النهرين عماد احلياة فيه املياه املنحدرة 

الأخرى  الدلتا يف اجلنوب قوام حياتها هي  اأن  اأعايل اجلبال. كما  من 

�ضبب  كان  الدلتا  وهذه  �ضنويًا.  وغرين  يحمالنه من طمى  وما  النهران 

انهار دجلة  زالت جتلبها،  وما  التي جلبتها،  الروا�ضب  الواقع  تكونها يف 

والفرات من ال�ضمال وكرخا والكارون من ال�ضرق ووادي البطن والرماح 

من الغرب. وهناك ارتباٌط ع�ضوٌي بني دلتا الرافدين، مبا فيها منطقة 

توؤكده املظاهر اجلغرافية واملخلفات  عرب�ضتان وحو�ض اخلليج العربي، 

الآثرية. وحو�ض اخلليج العربي امتداٌد طبيعي لأر�ض العراق، اإذ انه يف 

الع�ضور اجليولوجية ال�ضحيقة التي تكونت فيها ت�ضاري�ض الكرة الأر�ضية 

املنطقة  هذه  يف  الأر�ض  هبطت  وحميطاتها  وبحارها  ووديانها  بجبالها 

العربي  اخلليج  ي�ضغله  الذي  املنخف�ض  احلو�ض  فتكون  اآ�ضيا  غربي  من 

والق�ضمان الأ�ضفل والأو�ضط من �ضهل العراق، الذي ُيـَعد منخف�ُض اخلليج 

العربي امتداَده الطبيعي من جهة اجلنوب.وكذلك البوادي الغربية التي 

هي امتداد �ضمايل له�ضبة اجلزيرة العربية ولول نهر الفرات لنعدمت 

منذ  عامرة  مدن  ال�ضرقية  حافاتها  عند  قامت  وملا  احلياة،  �ضبل  فيها 

وعانة  والعنقاء(  )اجلابرية  وخندانو  والقائم  ماري  مثل  التاريخ،  فجر 
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املعطاء  اخليـرة  العراق  اأر�ض  ان  غري  وغيـرها.  وهيت  وكبي�ضـة  وراوة 

هذه بجبالها ال�ضماء و�ضهولها اخل�ضبة ووديانها املزدهرة باحلياة كانت 

على مّر التاريخ مو�ضع طمع وح�ضد جريانها القاطنني يف مناطق جبال 

منذ  مرة،  من  اكرث  تعر�ضت  وقد  ال�ضرق.  اإىل  اإيران  وه�ضبة  زاجرو�ض 

اأقدم الع�ضور، لهجمات اأولئك الطامعني. فكان على العراق وقادته منذ 

قبل  الثالث  لف 
َ
الأ اآوا�ضط  يف  فيه  ال�ضيا�ضية  احلكم  اأنظمة  اأقدم  قيام 

اأن ي�ضعى بكل طاقاته وبجد ومثابرة لقيام دولة القطر الواحدة  امليالد 

املركزية والقوية ل�ضد كل املنافذ على الطامعني واملعتدين القادمني من 

ال�ضرق. وقد كان هذا قدره وم�ضريه التاريخي و�ضيبقى كذلك على الدوام 

حلماية �ضعبه واأر�ضه ومنجزاته احل�ضارية.

3. الإن�ضان وح�ضارته

وال�ضرقية  ال�ضمالية  املنطقة  كهوف  يف  الأول  العراق  اإن�ضان  عا�ض 

دجلة  جمرى  من  قريبة  مقار  يف  حينًا  وا�ضتقرَّ  ه�ضابها  فوق  َل  وجتوَّ

والفرات وفوق م�ضاطبهما اجليولوجية يف الأق�ضام العليا والغربية من 

الأخرى  الغربية  والأنحاء  الرطبة  بادية  اأطراف  يف  تردد  كما  العراق، 

واأريدو، وحتى  والأخي�ضر  الرزازة  العراق وجنوبه يف مناطق  من و�ضط 

حافات اخلليج العربي يف اق�ضى اجلنوب وذلك قبل اأكرث من ربع مليون 

والعقلي،  اجل�ضدي  التطور  م�ضمار  يف  يدرج  الإن�ضان  هذا  وكان  �ضنة. 

بقاياه  اكُت�ضفت  وقد  الأخرى.  الدنيا  بقاع  معا�ضريه يف  كانت حال  كما 

العظمية مع كميات كبرية من اآلته واأدواته احلجرية يف كهف �ضانيدار 

يف منطقة راوندوز يف حمافظة اأربيل من اأقليم كرد�ضتان للحكم الذاتي، 

كما اكُت�ضفت اآلته واأدواته احلجرية يف عدد من كهوف منطقة كرد�ضتان 

املياه الخرى، ويف جهات متعددة  الأخرى وعلى ه�ضابها وقرب موارد 
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اجل�ضدية  النرتوبولوجية  درا�ضات  اأظهرت  لقد  العراق.  من  اأخرى 

الذين  الب�ضر  اأن  الأخرية  ال�ضنوات  )Physical Anthropology( يف 

ال�ضرقية  املتو�ضط  البحر  و�ضواحل  وفل�ضطني  العراق  كهوف  يف  عا�ضوا 

منذ  اأ�ضا�ضية  اأحيائية  مبراحل  مروا  قد  القدمية  احلجرية  الع�ضور  يف 

اأكرث من ثالثني الف �ضنة نتج عنها نوع من اجلن�ض الب�ضري له �ضفات 

املبا�ضر  ال�ضلف  ليكون  توؤهله  ومظاهر ج�ضمانية، وطباع وقدرات عقلية 

جلن�ضنا الب�ضري املعا�ضر.

ببع�ض  اأولية  معرفة  �ضانيدار  كهف  ل�ضاكني  اأن  تذكرنا  ما  واإذا 

املعتقدات واملمار�ضات والتي جند فيها بذورًا مبكرة ملعتقد ديني اأويل، 

كعنايتهم بدفن موتاهم باأ�ضلوب ي�ضري اإىل �ضيء من الإهتمام واحلزن، 

وذلك بو�ضعهم باقات من الزهور الربية عند روؤو�ض موتاهم، وتزويدهم 

مبا يحتاجونه يف العامل الآخر من اآلت واأدوات حجرية. وكذلك عنايتهم 

لأولئك  املبكر  الإن�ضاين  التوجه  لدينا  تاأكد  اأبناء جن�ضهم  باملعوقني من 

الب�ضر �ضكنة العراق الأوائل، واأنهم كانوا يف طريقهم اإىل حتقيق الطفرة 

الب�ضرية الكبرية لبني جن�ضهم من الب�ضر.

اإن الفحو�ضات الآثارية املتاأنية لالأدوات والآلت احلجرية املكت�ضفة 

وعلى طريف  العراق  القدمي يف غربي  الع�ضر احلجري  اإن�ضان  مقار  يف 

يف  �ضابقًا  املكت�ضفة  مثيالتها  مع  ملحوظًا  ت�ضابها  تظهر  والفرات  دجلة 

هذا  اإن  الزمنية.  احلقبة  لنف�ض  تعود  والتي  العربية  اجلزيرة  ه�ضبة 

الت�ضابه ي�ضري اإىل امل�ضار الذي �ضلكه اإن�ضان اجلزيرة العربية، كما �ضلكه 

الأنهار  وديان  نحو  بانحداره  حداثة  الأكرث  الالحقة  الأزمنة  يف  دومًا 

العربية كانت  �ضبه اجلزيرة  ان  اإىل  اأي�ضًا  وي�ضري  املنطقة.  العظيمة يف 

تدفع وبا�ضتمرار مبوجات ب�ضرية من ال�ضيادين والرعاة لت�ضتقر يف بالد 

تتوفر  حيث  اجلوار  يف  اأخرى  اأماكن  يف  ورمبا  ال�ضام  وبالد  الرافدين 
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املياه والأر�ض اخل�ضراء. وقد يقود هذا كله اإىل �ضبب الت�ضابه البني بني 

زمان ال�ضحيقة 
َ
خملفات اإن�ضان هذه املناطق املادية واجل�ضدية يف تلك الأ

يف القدم.

من  لالنتقال  الرافدين  بالد  من  العليا  املناطق  اإن�ضان  �ضعى  لقد 

اكرث  احلياة  اإىل طريقة يف  والتجوال  ال�ضيد  وم�ضاق  القوت  طور جمع 

اأمنًا وا�ضتقرارًا حني حقق معرفته باإنتاج قوته بنف�ضه ملا عرف الزراعة 

وا�ضتئنا�ض احليوان قبل اأكرث من ع�ضرة اآلف �ضنة، فاأخذ بال�ضتقرار يف 

نة حديثًا. اأماكن حمددة جوار حقله وحيواناته املدجَّ

الب�ضيطة  مبنازلها  التاريخ  يف  الإن�ضان  قرى  اأوىل  بذلك  ون�ضاأت 

املحدودة العدد. ويف هذه القرى الأوىل تو�ضل الإن�ضان اإىل معارفه املبكرة 

اجلديدة.  ال�ضتقرار  حياة  تطلبتها  التي  والفنون  التقنيات  من  بعدد 

والغزل  الفخار  �ضناعة  تعلم  العمارة  يف  الب�ضيطة  معارفه  جانب  فاإىل 

واحليوانية  الآدمية  الأ�ضكال  من  الأوىل  مناذجه  �ضكل  كما  واحلياكة. 

من الطني التي ترمز اإىل مفاهيم اخل�ضب والتكاثر يف احلياة. وتظهر 

نتائج التنقيب والدرا�ضة يف عدد من مواقع و�ضط وجنوبي بالد الرافدين 

واخرى يف اق�ضامه العليا عن الت�ضابه املطلق يف املعطيات احل�ضارية يف 

جمالت العمارة والفنون و�ضناعة الفخار واملعتقدات الدينية واملظاهر 

منذ  احلديث  احلجري  الع�ضر  اأواخر  يف  والإجتماعية  الإقت�ضادية 

منت�ضف الألف ال�ضاد�ض وحتى نهايات الألف الرابع قبل امليالد، وذلك 

يف  واخرى  اأربيل  يف  اأغا  وقالينج  ر�ض  وكرى  كورة  وتَبه  نينوى  قرى  يف 

�ضهول خممور واملو�ضل واأحوا�ض �ضدود دوكان و�ضهرزور وحمرين وا�ضكي 

مو�ضل والقاد�ضية واملبدد اإىل ال�ضرق من تكريت وال�ضوان جنوب �ضامرا 

يب الكبري ونفر  ورا�ض العمية وجمدة ن�ضر وكي�ض يف منطقة م�ضروع امل�ضَّ

والكثري غريها.  النا�ضرية  منطقة  العبيد يف  وتل  واريدو  واأور  والوركاء 
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وهذا كله يوؤكد وحدة جذور وبدايات ح�ضارة العراق الواحدة وتاأ�ضلها 

يف اعماق تربة العراق القدمي. لقد تطور الكثري من قرى العراق الأوىل 

و�ضار نواة للعديد من املدن يف مطلع اللف الثالث قبل امليالد، ا�ضتهرت 

كحوا�ضر مزدهرة للعراق يف ع�ضوره التاريخية الالحقة عند قيام اأول 

نظام حكم �ضيا�ضي عرف يف العامل القدمي، امل�ضتند اإىل املدينة بو�ضفها 

ومن  ومزارع.  بها من قرى وحقول  لها مبا يحف  للدولة وحا�ضرة  نواة 

اأبرز دول مدن العراق القدمي الأوىل كانت : نينوى واآ�ضور وكي�ض وبابل 

ونفر والوركاء وجل�ض واوما واأور و�ضروباك وكر�ضو وغريها.

ويف مدن العراق ال�ضومرية هذه اخذت احل�ضارة ال�ضومرية )ح�ضارة 

العراق الأ�ضيلة الأوىل( بالنمّو والزدهار بعد ان �ضهدت بداياتها قرى 

انحاء  خمتلف  يف  الوا�ضعة  قبل.امليالد(   3000-3500( الوركاء  ع�ضر 

�ضد  حو�ض  يف  الفرات  اعايل  حتى  جنوبه  اأق�ضى  من  الرافدين  بالد 

الطبقة اإىل ال�ضرق من مدينة حلب.

والنحت  الفخمة،  التذكارية  الدينية  العمارة  وتطورت  ن�ضجت  فقد 

دولب  تطور  واَكتمل  ال�ضطوانية،  والأختام  م،  واملج�ضَّ البارز  بنوعيه 

من  ُتَعمل  الأواين  و�ضارت  الفخار.  عمل  يف  ا�ضتخدامه  وتو�ضع  الفخار 

احللى  ل�ضياغة  الذهب  ا�ضتخدام  وانت�ضر  والذهب،  والف�ضة  النحا�ض 

الكتابة  مبعرفة  ال�ضومرية  احل�ضارة  مبتكرات  َجت  ُتوِّ وقد  وال�ضلحة. 

)خالل الربع الخري من اللف الرابع قبل.امليالد(، التي كانت يف اأول 

مرها �ضورية حم�ضة جند نواة فكرتها قبل ذلك بزمن طويل يف نظام 
َ
اأ

ب�ضيط للعد )Counting( ابتكره �ضكنة قرى العراق الأوىل يف تعاملهم 

اليومي وتبادل ال�ضلع. ومادة العد تلك ا�ضكال خمروطية اأو كروية �ضغرية 

اأو احلجارة حت�ضب )اي تعد( بها املادة املطلوب مقاي�ضتها  من الطني 

النا�ض  بني  القت�ضادية  املعامالت  وتعّقدت  كرثت  وحني  امتالكها.  اأو 
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ح�ضاب  جمرد  من  تطورًا  اأكرث  نظام  اإىل  احلاجة  برزت  املعابد،  ويف 

الكميات، اي جمعها با�ضلوب العد وجمع الكرات ال�ضغرية اأو املخاريط 

اإىل  لرتمز  �ضورية  ا�ضكال  ابتكار  اإىل  العراقيون  فتو�ضل   )Token(

ال�ضياء واحلاجات وال�ضخا�ض. وقد تطورت هذه ال�ضور مبرور الزمن 

وال�ضتخدام امل�ضتمر، وحتولت اإىل عالمات ورموز تطبع على رقيم من 

طلَق على 
َ
الطني بقلم من الق�ضب اأو املعدن راأ�ضه ي�ضبه امل�ضمار. لذلك اأ

هذه الكتابة امل�ضمارية. وقد ُهّذبت تلك الكتابة الأوىل وازداد ا�ضتعمالها 

الإقت�ضادية  امل�ضائل  والتذكارية، ف�ضال عن  الدينية  الق�ضايا  بعدئذ يف 

والت�ضريعية والأدبية.

ي�ضّجل  والتدوين، �ضار  الكتابة  القدمي عامل  العراق  اإن�ضان  وبدخول 

الكون والآلهة على هيئة ق�ض�ض  واآراَءه يف  الفل�ضفية ومعتقداته  اأفكاره 

وا�ضاطري ومالحم وِحَكم واأمثال باخلط امل�ضماري وباللغة ال�ضومرية اأوًل 

ثم انتقل يف اأواخر الألف الثالث قبل امليالد اإىل ا�ضتخدام اللغة الأكدية 

والق�ض�ض  والأ�ضاطري  املالحم  فكانت  والآ�ضورية.  البابلية  وفرعيها 

ن التي عرفها العامل  والأمثال واحلكم ال�ضومرية اأقدم اأنواع الأدب املدوَّ

ومعتقداتهم  املجاورة  املناطق  اقوام  اآداب  بها  تاأثرت  وقد  القدمي. 

الأنا�ضول.  وبالد  واإيران  ال�ضام  وبالد  العربية  اجلزيرة  يف  وفنونهم 

البحرية  دملون  مملكة  و�ضكان  القدماء  اليمن  اأهل  لدى  اآثارها  فنجد 

وعند العيالميني �ضكنة الأطراف اجلنوبية من اإيران، واحلثيني يف اآ�ضيا 

ال�ضام. كما جند  ال�ضغرى والكنعانيني والآراميني والفينيقيني يف بالد 

عددًا من اآثارها لدى امل�ضريني يف عهودهم احل�ضارية الأوىل قبل زمن 

اليونان  بالد  اإىل  اأي�ضًا  القدمي  العراق  اأدب  تاثري  و�ضل  وقد  ال�ضراث. 

يف  الآداب  تلك  اثر  بو�ضوح  نتلم�ض  اإذ  ايجة،  وبحر  ال�ضغرة  اآ�ضيا  عرب 

اأنواع  ويف  هومريو�ض،  اليوناين  لل�ضاعر  والأودي�ضة  الألياذة  من  مقاطع 
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والفل�ضفة  الأدب  اآثار  تت�ضح  كما  القدمي.  اليوناين  الأدب  من  اخرى 

واحلكمة ال�ضومرية والبابلية يف عدد من اأ�ضفار العهد القدمي وبخا�ضة 

يوب واحلكمة واملزامري 
َ
يف اأ�ضفار التكوين وتثنية ال�ضرتاع )ال�ضريعة( واأ

ون�ضيد الأن�ضاد.

ن�ضو�ضها  من  العديد  وترجمات  ال�ضومرية  اللغة  بحوث  اأثبتت  لقد 

الأوىل  الرافدين  اأ�ضحاب ح�ضارة بالد  العراقيني  اإىل  يعود  الف�ضل  ان 

وال�ضيا�ضية  والرتبوية  الثقافية  املظاهر  من  العديد  اأ�ض�ض  و�ضع  يف 

والق�ضائية املعمول بها يف الوقت احلا�ضر. فهيئة �ضورى دولة املدينة على 

عام  حدود  )يف  الوىل  الوركاء  ل�ضاللة  اخلام�ض  امللك  جلجام�ض،  اأيام 

2700 قبل.امليالد( املكونة من جمل�ضني اأحدهما لل�ضيوخ والآخر للرجال 

القادرين على القتال، هو النموذج الأول لالأنظمة الربملانية، يف العامل 

املعا�ضر. واملدر�ضة التي كانت تعرف عند ال�ضومريني با�ضم بيت الرقم 

اأ�ضكال املعاهد  قدم 
َ
اأي�ضًا النموذج الأول لأ E-Dubba( هي  )اإ - دوبا 

الرتبوية والعلمية الالحقة. ومن مدينة نفر و�ضلنا اأقدم تقومي زراعي يف 

بابه ي�ضمُّ عددًا من الو�ضايا والتعليمات الزراعية اخلا�ضة بتهيئة احلقل 

لإبنه على  والري واحل�ضاد و�ضعها فالح عراقي قدمي  البذار  ومبو�ضم 

رقيم من الطني يحوي خم�ضًا وثالثني فقرة )عام 1700 قبل.امليالد(. 

والفرو�ضية  البطولة  لأدب  مناذج  اأقدم  ُو�ضعت  القدمي  العراق  ويف 

اأن  اأول حكاية عن الع�ضر الذهبي لالإن�ضان قبل  واحلكمة. كما و�ضعت 

يفقد جنته ب�ضبب مع�ضية اأرتكبها �ضد الآلهة. ويف مدن العراق الأوىل 

يف زمن ال�ضومريني برزت اأول مرة يف التاريخ حدود امللكية ال�ضخ�ضية 

الفراد  وبني  والدولة  الفراد  بني  الإقت�ضادية  العالقات  وتو�ضحت 

اأنف�ضهم. وقد تطلب هذا كله تثبيت اأعراف اإقت�ضادية واأخرى اإجتماعية، 

الأوىل  النواة  هي  فكانت  امليالد.  قبل  الثالث  الألف  من  مبكر  زمن  يف 
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من  بقليل  ذلك  بعد  �ضنت  والتي  الب�ضر  حياة  يف  القانونية  للت�ضريعات 

القرون من قبل العاهل ال�ضومري اأور - منو )2113-2296 قبل.امليالد( 

اأبرز ملوك �ضاللة اأور الثالثة وموؤ�ض�ضها. وما اأعقبها من �ضريعتي لبت - 

ع�ضتار وا�ضنونا يف مطلع الألف الثاين قبل امليالد. وقد توجت هذه كلها 

بال�ضريعة القانونية ال�ضـاملة للعاهل البابلي ال�ضـهري حمورابي )1792-

1750 قبل.امليالد( يف م�ضلته املعروفة التي �ضمت 282 مادة قانونية يف 

اإ�ضافًة  والع�ضكرية،  والثقافية  الإجتماعية  الإقت�ضادية  امل�ضائل  خمتلف 

اإىل مواد خا�ضة بالعقوبات، والتي اأقام عددًا منها يف بع�ض مدن العراق 

القدمي الرئي�ضة بجانب العا�ضمة بابل.

4. ن�ضوء النظام ال�ضيا�ضي وقيام دولة القطر الواحدة

املدن  دول  نظام حكم  بقيام  اتَّ�ضمت  التي  التاريخية  املرحلة  ُتعرف 

ال�ضــاللت. كانت  بــع�ضر فجـر  ال�ضومرية )2750-2371 قبل.امليالد( 

دول املـدن )City - States( هذه تتباين يف حجومها ويف عدد �ضكانها. 

ففي املدن الوا�ضعة منها كان يبلغ عدد نفو�ض املدينة الرئي�ضة فيها، اي 

املدينة  دولة  �ضكان  عدد  يكون  بينما  ن�ضمة  الف  ثالثني  نحو  العا�ضمة، 

كلها �ضعف هذا العدد اأحيانًا. ولكل دولة من دول املدن تلك اإله خا�ض 

م له فرو�ض الطاعة يف معبده الرئي�ض يف مركز الدولة، يف حني  بها ُتقدَّ

مثل  رئي�ضة  اآلهة  عبادة  يف  كله  القطر  انحاء  يف  املدن  دول  كل  ت�ضرتك 

اآنو )اإله ال�ضماء( و�ضن )اإله القمر( و�ضم�ض )اإله ال�ضم�ض( واإنليل )اإله 

الهواء والأمطار والعوا�ضف(. وكان لكل واحدة من دول املدن ال�ضومرية 

قوة ع�ضكرية قوامها الرجال القادرون على القتال والذين كانوا ُيدَعون 

يف  ال�ضومرية  القوات  كانت  الطارئة.  الأحوال  يف  الع�ضكرية  للخدمة 

تلك  والعربات، وكان ملوك  امل�ضاة   : رئي�ضني  تتاألف من �ضنفني  الغالب 
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القتال  بانف�ضهم وي�ضاركون يف  الع�ضكرية  يتولون قيادة قطعاتهم  الدول 

وب�ضبب  الع�ضر.  هذا  من  جاءتنا  التي  املنحوتات  تظهره  كما  فعاًل، 

نزاعات احلدود والري والأرا�ضي، كثريًا ما كانت تقع حروب طاحنة بني 

دول املدن ال�ضومرية املختلفة تدوم �ضنوات طويلة، كاحلرب التي ن�ضبت 

بني دولتي مدينتي جل�ض واأوما يف حدود عام )2400 قبل.امليالد(، والتي 

انتهت بانت�ضار قوات الأخرية بقيادة زعيمها لوكال - زاكريي الذي كان 

الن�ضو�ض  قيادته. وتخربنا  �ضومر حتت  لتوحيد بالد  لديه طموح كبري 

التاريخية من عهده باأنه قد ا�ضتطاع بالفعل حتقيق وحدة بالد �ضومر، 

والبحر  ال�ضفلي  البحر  بني  الواقعة  البالد  على جميع  نفوذه  ب�ضط  وانه 

العلوي، اأي بني اخلليج العربي والبحر املتو�ضط، واتَّخذ من مدينة الوركاء 

عا�ضمة له، واأعطى لنف�ضه األقابًا متعددة مثل ملك �ضومر وملك البالد، 

الرافدين،  الكاملة على جميع بالد وادي  الذي يدلُّ على هيمنته  الأمر 

ف�ضاًل عن بالد ال�ضـام و�ضـواحل اخلليـج العـربي الغربيـة. لقد كان عمـل 

لوكال - زاكريي هذا ايذانًا بنهاية ع�ضر الكيانات ال�ضيا�ضية يف العراق 

القدمي وبداية لظهور دولة القطر الواحدة التي تعززت اأركانها وبرزت 

�ضيادتها التامة يف الع�ضر الأكدي التايل. كما يعترب ع�ضره )اي لوكال - 

زاكريي( بحق �ضفحة مهمة يف التاريخ ال�ضيا�ضي للعراق القدمي، اإذ انه 

ميّثل البداية املوفقة لقيام الوحدة الوطنية للبالد وطليعة لظهور الدولة 

الكبري �ضرجون  الأكدي  القائد  بعد  فيما  اأر�ضى قواعدها  التي  املركزية 

تاريخ  يف  اجلليل  احلدث  ذلك  ُخلد  وقد  قبل.امليالد(،   2316-2371(

البالد ال�ضيا�ضي يف ن�ض باللغة ال�ضومرية من عهد امللك لوكال - زاكريي 

يعرّب باأ�ضلوب �ضعري عن عمق الأح�ضا�ض الوطني بذلك احلدث :

 - لوكال  البالد  ملوكية  البلدان جميعها  ملك  اأنليل  اأعطى  » عندما 

ه اإليه اأنظار البالد من �ضرقها اإىل غربها، واأخ�ضع له جميع  زاكريي، َوجَّ
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النا�ض من البحر الأعلى، على امتداد نهري دجلة والفرات، اإىل البحر 

له.  اأيَّ مناف�ض  انليل  ُيبِق  الغرب. وعندئذ مل  اإىل  ال�ضرق  الأ�ضفل، ومن 

فا�ضتلقى �ضكان جميع الأقاليم ب�ضالم يف ظل حكمه، وابتهجت البالد يف 

عهده وانحنى جميع روؤ�ضاء �ضومر وحكام الأقطار الأجنبية كلها اأمامه 

ايامها يف  تق�ضي  الوركاء  الأيام كانت  تلك  اأجـل يف  الوركاء.  يف مدينة 

فرح عظيم، وكانت اأور ت�ضمخ براأ�ضها عاليًا نحو ال�ضماء، ولر�ضا مدينة 

اله ال�ضم�ض اأوتو املحبوبة تطلق �ضيحات الفرح، واأوما مدينة الإله �ضارا 

تردد  كانت اجلدران  زابامل  مدينة  ويف  �ضواعد عظيمة،  ترفع  املحبوبة 

اأ�ضداء الفرح كاأنها �ضاة ُردَّ اإليها َحَمُلها ورفعت مدينة الدير عنقها نحو 

ال�ضماء «.

لوكال - زاكريي موقعه  �ضنة، فقد  وع�ضرين  دام خم�ضًا  وبعد حكم 

املوؤ�ض�ض  ُيَعّد  الذي  �ضرجون  بقيادة  الأكدي  الزحف  اأمام  للبالد  ملكًا 

احلقيقي لأول واأقوى دولة مركزية لبالد الرافدين، فقد �ضار العراق يف 

زمنه قلبًا لأقدم امرباطورية عرفها التاريخ. وقد �ضمل نفوذها وتاأثريها 

ال�ضيا�ضي واحل�ضاري منطقة وا�ضعة من ال�ضرق الأدنى القدمي مبا فيها 

اخلليج العربي ومملكة دملون القائمة على �ضواطئه الغربية، وبالد ال�ضام 

العربية  اجلزيرة  اقوام  من  والأكديون  ال�ضغرى.  اآ�ضيا  من  واأجزاء 

القدمية ا�ضتوطنوا، منذ الألف الرابع قبل امليالد، و�ضط العراق وعا�ضوا 

مع ال�ضومريني وتفاعلوا معهم وتاأثروا بح�ضارتهم، وقد تكلم الأكديون 

ُيطلق  كان  التي  القدمية  العربية  اجلزيرة  لغات  )اإحدى  الأكدية  اللغة 

امل�ضماري  اخلط  وا�ضتخدموا  ال�ضامية(  اللغات  جمموعة  �ضابقًا  عليها 

يرجع  الأكديني  قائد  �ضرجون  واإىل  قبل.  من  ال�ضومريون  ابتكره  الذي 

الف�ضل يف قيام اأول وحدة �ضيا�ضية حقيقية للمنطقة العربية القدمية يف 

غربي اآ�ضيا. وكان عهده حافاًل باملنجزات الع�ضكرية على جميع اجلبهات 
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واخطر التحديات التي جابهت الأكديني م�ضدرها جبال زاجرو�ض اإىل 

على  �ضرجون  واجه  فقد  الرافدين.  بالد  من  ال�ضرقي  وال�ضمال  ال�ضرق 

بزعامة  العيالمية  املقاطعات  من  عددًا  �ضمَّ  �ضر�ضًا  حلفًا  اجلبهة  هذه 

الأكدي  العاهل  وا�ضتطاع  اإيران.  من  الغربي  اجلنوب  يف  )اوان(  ملك 

دحر قوات ذلك التحالف و�ضمَّ بالد عيالم اإىل المرباطورية الأكدية. 

نات الأكدية الكثري من اأخبار املنجزات الع�ضكرية للقائد  وحفظت لنا املدوَّ

حملة  وثالثني  اأربع  يف  املنت�ضر  هو  �ضرجون  كان   «  : �ضرجون  املن�ضور 

مرفاأ  ويف  البحر،  �ضاحل  دفاعاتها حتى  من  املدن  وانه جرد  ع�ضكرية، 

ركع  �ضرجون  امللك  وملوخا.  ومكان  دملون  �ضفن  ر�ضت  )اأكد(  عا�ضمته 

م�ضـليًا لالإله داكان يف توتول - هيت، فاعطاه هذا الإلـه املنطقـة العليا: 

ماري ويارموتي )ميناء اإىل اجلنوب من بيبلو�ض( واإبال - تل مرديخ يف 

�ضمال �ضوريا حتى جبال الأرز )جبال اأمانو�ض( - وجبال الف�ضة  )جبال 

يًا من امللوك على الوقوف امام �ضرجون 
َ
طورو�ض(. ومل ميّكن الإله اأنليل اأ

امللك الذي كان ياأكل يف بالطه 5400 مقاتل يوميًا «.

وبقيت �ضـهرة القائد الأكدي �ضرجون ومنجزاته العظيمة يف ذاكرة 

اأو مناف�ض.  الأجيال طوياًل : » جاء �ضرجون اإىل احلكم ومل يكن له ندٌّ 

ال�ضرق  اإىل  البحر  عرب  الذي  فهو  البلدان،  كل  فوق  املهيب  �ضناُه  ون�ضر 

ودحر البلدان يف الغرب وو�ضل اإىل ابعد مدى يف ال�ضنة احلادية ع�ضرة 

من حكمه «. ونتيجة ل�ضعة المرباطورية و�ضيادتها ال�ضاملة على اأقاليم 

متعددة يف ال�ضرق والغرب، فقد �ضارت ال�ضفن والقوافل التجارية تاأتي 

العراق  مدن  اأمهات  واإىل  اأكد  العا�ضمة  اإىل  الأولية  واملواد  بالب�ضائع 

والعمران  الرخاء  وعمَّ  الإقت�ضادية  احلياة  فانتع�ضت  الأخرى.  القدمي 

اأنحاء البالد كافة : » يف تلك الأيام كانت م�ضاكن اأكد مملوءة بالذهب، 

يحمل  كان  خمازنها  واإىل  ف�ضة،  مملوءة  الالمعة  ال�ضاطعة  وبيوتها 
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النحا�ض والر�ضا�ض وحجر الالزورد

عجائزها ُوهنب �ضداد الراأي

و�ضيوخها ُوهبوا ف�ضاحة الل�ضان

و�ضبابها ُعـرفوا ببط�ض ال�ضالح

و�ضغارها ُمنحوا قلوبا مفَعمة بالفرح

يف داخل املدن كانت ت�ضدح املو�ضيقى

ويف خارجها ُت�ضمع انغام املزمار

ويف موانيها حيث تر�ضو ال�ضفن

كان يعلو ال�ضخب وي�ضتد الزحام «.

وب�ضبب ا�ضتنزاف طاقات الدولة يف احلروب املتوا�ضلة التي خا�ضتها 

ال�ضرقية،  اجلبهة  وبخا�ضة  اجلبهات،  من  عدد  على  الأكدية  اجليو�ض 

حيث تقيم قبائل لولوبو والكوتيون، ويف اإخماد عدد من حركات التمرد 

ال�ضلطة يف  القادة الذين تولوا  يف الداخل ويف بع�ض الأقاليم، ول�ضعف 

الدولة بعد نرام �ضن حفيد �ضرجون، فقد اأخذت بوادر ال�ضعف تدبُّ يف 

اأو�ضال المرباطورية الأكدية، فلم تقَو على �ضّد هجوم القبائل الكوتية 

املنحدرة من جبال زاجرو�ض، اإىل ال�ضرق من بالد الرافدين. هذا وان 

نهاية الغزو الكوتي للبالد، والذي دام ما يقرب من القرن من الزمان، 

كانت على يد القائد ال�ضومري اوتو - حيكال )عام 2120 قبل.امليالد(، 

الذي خلد انت�ضاره على الكوتيني، عقارب اجلبال، وطردهم خارج البالد 

يف وثيقة باللغة ال�ضومرية يحكي فيها وقائع النت�ضار الرائع الذي حتقق 

على يده مبعونة الآلهة العظام انليل واإنانا. و�ضار هذا الن�ض يعرف يف 

اأو�ضاط الدار�ضني بوثيقة حرب التحرير للملك اوتو- حيكال. واأقام اوتو 

- حيكال بعد طرده للغزاة الكوتيني دولة �ضومرية عا�ضمتها الوركاء. اإل 

اأنها �ضرعان ما تخلت ملدينة اأور وحلـاكمها اأور - منو اأحـد اأقوى رجـال 
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�ضومرية حاكمة عرفت  �ضاللة  - منو  اأور  البارزين.اأقام  - حيكال  اوتو 

با�ضم �ضاللة اأور الثالثة قادت البالد باقتدار زهاء مائة عام )2113-

2006 قبل.امليالد(، وكان ع�ضرها واحدًا من اأزهى احلقب امل�ضرقة يف 

تاريخ العراق القدمي. فقد ا�ضتطاع اأور - منو وخلفاوؤه اأن يعيدوا للعراق 

الأكدي  �ضرجون  عهد  على  مرة  لأول  �ضهده  قد  كان  امرباطوريًا  جمدًا 

وحفيده نرام �ضن. كما ا�ضتطاعوا اإ�ضاعة الأمن وحتقيق الإ�ضتقرار ون�ضر 

يف  منو   - اأور  اإىل  الف�ضل  ويرجع  البالد،  اأنحاء  يف  والزدهار  الرخاء 

اأقدم الزقورات )الأبراج املدرجة( املعروفة يف بالد  ت�ضييد واحدة من 

يف  منو   - اأور  اأ�ضـتهر  كما  العا�ضمة.  اأور  مدينة  زقورة  وهي  الرافدين، 

التاريخ باأنه اأول م�ضرع معروف يف العامل القدمي.

فقد ترك لنا قانونا مدّونًا باللغة ال�ضومرية يحوي مقدمة وعددًا من 

مببداأ  ياأخذ  اأنه  من  اأهميته  منو   - اأور  قانون  وي�ضتمدُّ  القانونية.  املواد 

الغرامة املالية بدًل من مبداأ الق�ضا�ض املعروف العني بالعني. هذا وقد 

تعاقب على حكم امرباطورية اأور الثالثة بعد اأور - منو وابنه �ضولكي ثالثة 

ملوك كان اآخرهم اإبي �ضن الذي حكم مدة تقرب من اأربع وع�ضرين �ضنة 

العراق  تاريخ  يف  حاكمة  �ضومرية  �ضاللة  اآخر  نهاية  ت�ضهد  ان  لها  قدر 

اأور  العا�ضمة  و�ضـقوط  الثالثة  اأور  �ضاللة  حكم  انهيار  بعد  القدمي. 

وتدمريهـا على اأيـدي الغـزاة العيـالميني )عام 2006 قبل.امليالد( توىل 

ال�ضلطة يف ارجاء بالد الرافدين ردحًا من الزمن عدٌد من دول املدن اأو 

املمالك الأمورية اإىل ان ت�ضنى لأقواها وهي �ضاللة بابل الأوىل، توحيد 

البابلي  العاهل  بقيادة  املركزية  القطر  دولة  واقامة  اخرى  مرة  البالد 

ال�ضهري حمورابي )1792-1750 قبل.امليالد( �ضاحب ال�ضريعة املعروفة 

با�ضمه والتي ت�ضم 282 مادة قانونية تعالج خمتلف النواحي الإقت�ضادية 

مواد  بع�ض  تتخللها  كما  والع�ضكرية،  والثقافية  والأ�ضرية  والإجتماعية 
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للعقوبات. وقد اهتم حمورابي باجلي�ض و�ضار التجنيد يف عهده الزاميًا 

قويًا  �ضالحًا  وا�ضتحدث  املقاتلني،  �ضفوف  يف  بالتطوع  للمراأة  و�ضمح 

لال�ضتخبارات يف اجلي�ض كان ياأتيه باخبار البالد واحلكام والأعداء على 

وجه ال�ضرعة. كما اهتم باإ�ضتعادة مكانة دولته البابلية املوحدة ونفوذها 

يف املنطقة، جاعاًل من مدينة بابل عا�ضمًة لثالث امرباطورية يف تاريخ 

العراق القدمي. 

يف مطلع القرن ال�ضاد�ض ع�ضر قبل امليالد بداأ ال�ضعف يدبُّ يف ج�ضم 

الدولة البابلية الوا�ضعة الأرجاء التي اقامها حمورابي، واخذت مظاهر 

الدولة  بع�ضها عن ج�ضم  وانف�ضل  بع�ض مناطقها،  بالظهور يف  التمرد 

كالقطر البحري يف اأق�ضى اجلنوب الغني برثواته، واأخذت اقوام اجنبية 

غريبة عن البالد، م�ضدرها بالد عيالم وبع�ض مناطق جبال زاجرو�ض 

واآ�ضيا ال�ضغرى واطراف بحرية وان وبحر قزوين جتتاح بقاعًا من اأرا�ضي 

الدولة البابلية. وت�ضنى لإحداها، وهم الكا�ضيون، ال�ضتيالء على ال�ضلطة 

يف بابل، بعد ان�ضحاب احلثيني القادمني من اآ�ضيا ال�ضغرى، الذين كانوا 

قد اأ�ضقطوا الدولة البابلية واحتلوا العا�ضمة. وحني خروجهم منها على 

عجل اخذوا معهم متثال الإله مردوخ. اإل انهم تركوه يف مدينة عانة على 

الفرات.

وا�ضتطاع الآ�ضوريون ت�ضلم زمام ال�ضلطة يف كل البالد بعد ان اأزاحوا 

العراق.  و�ضط  اأق�ضام  وبقية  بابل  منطقة  على  ت�ضلطهم  من  الكا�ضيني 

ويف الربع الأخري من الألف الثاين ومطلع الألف الأول قبل امليالد اأ�ضبح 

الآ�ضوريون قادة العراق كله بال منازع، وذلك بعد خروجهم منت�ضرين 

اأقوام  من  عدد  مع  امل�ضلحة  قواتهم  خا�ضته  الذي  الرهيب  ال�ضراع  يف 

كانت حتتل  والتي  والغرب،  وال�ضرق  ال�ضمال  القدمي، يف  الأدنى  ال�ضرق 

الرابعة  وللمرة  الآ�ضوريون  اأقام  وقد  ال�ضام.  وبالد  العراق  من  اأجزاء 
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يف تاريخ العراق القدمي دولة قوية مرتامية الأطراف عا�ضمتها نينوى، 

اأجزاء من  اآ�ضيا،  ت، ف�ضال عن املنطقة العربية القدمية يف غربي  �ضمَّ

وادي النيل وبع�ض اأق�ضام اآ�ضيا ال�ضغرى واإيران. وقد ا�ضتهر من قادتها 

ال�ضلطة  اأزال  الذي  قبل.امليالد(  الثاين )705-721  �ضرجون  البارزين 

َد عا�ضمة  العربية من �ضمال فل�ضطني وا�ضقط عا�ضمتها ال�ضامرة. و�ضيَّ

تقوم  �ضرجون،  مدينة  اأي  �ضروكني(  )دور  ا�ضمه  عليها  اطلق  جديدة 

ابنه  واأعقبه  بخر�ضاباد.  وتعرف  نينوى  من  ال�ضمال  اإىل  اليوم  بقاياها 

�ضنحاريب )705-681 قبل.امليالد( االذي قام باعمال عمرانية وا�ضعة 

اجليو�ض  حا�ضرت  وقد  اأ�ضوارها.  و�ضيَّد  نها  وح�ضَّ نينوى  العا�ضمة  يف 

الكيان  اأور�ضليم )القد�ض( يف حماولة لإزالة  الآ�ضورية يف عهده مدينة 

والده  كان  ان  بعد  يهوذا،  مبملكة  يعرف  كان  الذي  اجلنوبي  العربي 

خليفته  ا�ضتطاع  وقد  )ا�ضرائيل(.  ال�ضمايل  الكيان  اأزال  قد  �ضرجون 

)الدلتا(  ال�ضفلى  م�ضر  ي�ضمَّ  ان  قبل.امليالد(   669-681( اأ�ضرحدون 

وُيَعدُّ  ترهاقة.  النوبي  الفرعون  عهد  يف  الآ�ضورية  الدولة  ممتلكات  اإىل 

اآخر ملوك الآ�ضوريني الأقوياء.  اآ�ضور بانيبال )668-627 قبل.امليالد( 

الرتاث  بجمع  واهتمامه  باملعرفة  �ضغفه  اإىل  �ضهرته  من  الكثري  ويرجع 

الكثري من ذلك من  ال�ضيء  و�ضلنا  وقد  للبالد.  القدمي  والعلمي  الأدبي 

اأكرث  ت�ضمُّ  والتي كانت  نينوى،  العا�ضمة  ال�ضهرية يف ق�ضره يف  مكتبته 

من خم�ضة وع�ضرين الف رقيم طيني مدون باخلط امل�ضماري وباللغات 

والعلوم  املعرفة  والآ�ضورية ومبختلف فروع  والبابلية  والأكدية  ال�ضومرية 

والآداب واملالحم والأ�ضاطري.

اأيامها لهجوم م�ضرتك من  اأواخر  لقد تعر�ضت الدولة الآ�ضورية يف 

على  الإ�ضتيالء  ا�ضتطاعت  التي  وامليدية  )البابلية(  الكلدية  القوات 

ال�ضيا�ضي  الكيان  ا�ضهر. وبزوال  نينوى بعد ح�ضار دام ثالثة  العا�ضمة 
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لالآ�ضوريني يف بالد الرافدين انتقلت ال�ضيادة يف البالد برمتها اىل ال�ضاللة 

الكلدية التي اأ�ض�ضها نبوبال�ضر يف بابل عام )626 قبل.امليالد(، واآلت 

واخلليج  ال�ضام  الآ�ضورية يف بالد  الدولة  اقاليم وممتلكات  اإليها جميع 

العربي ووادي النيل. وقد دام حكمها نحو قرن من الزمن )539-626 

قبل.امليالد(. وكان عهدها اآخر حكم وطني �ضهده العراق القدمي، كما 

بالد  يف  تقوم  امرباطورية  اآخر  البابلية  الكلدية  المرباطورية  كانت 

الرافدين يف تاريخها القدمي قبل ان يقع حتت ال�ضيطرة الأجنبية لالأقوام 

ال�ضالمي  العربي  بالتحرير  انتهت  قرون  ع�ضرة  من  يقرب  ملا  الغازية 

للعراق وبقية اأقطار الوطن العربي يف غربي اآ�ضيا و�ضمايل افريقيا قبل 

منت�ضف القرن الأول للهجرة. اإ�ضتهر من قادة الدولة الكلدية )البابلية 

الثاين )605-562 قبل. ال�ضهري نبوخذن�ضر  البابلي  العاهل  احلديثة( 

امليالد( الذي دام حكمه ثالثًا واربعني �ضنة ق�ضى اأكرث من ن�ضفها يف 

والغربية  ال�ضرقية  بنف�ضه يف اجلبهات  البابلي  وقيادة اجلي�ض  احلروب 

حلدودها  املتاخمة  املقاطعات  واخ�ضاع  الدولة  كيان  توطيد  اأجل  من 

وتاأمني طرق التجارة اخلارجية و�ضد الأطماع العيالمية وامليدية. واإىل 

نبوخذن�ضر الثاين يعود الف�ضل يف الق�ضاء على الكيان العربي يف اأر�ض 

 582 فل�ضطني نهائيًا وذلك بثالث حمالت موفقة كان اآخرها يف )عام 

قبل.امليالد( حيث هدم ا�ضوار اأور�ضليم )القد�ض( وازال ما كان يعرف 

املالك  البيت  بينهم  من  �ضكانها،  من  كبرية  اأعدادا  ونقل  يهوذا  بدولة 

وبع�ض الأنبياء واأ�ضكنهم يف العا�ضمة بابل وغريها من امهات مدن و�ضط 

العراق. وقام نبوخذن�ضر باعمال عمرانية وا�ضعة يف بابل، ويف العديد من 

مدن العراق القدمي، و�ضارت اأعماله العمرانية املده�ضة يف بابل اأ�ضطورة 
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تتحدث عنها الأجيال، وقد قام يف اواخر عهده، وب�ضبب �ضكوكه يف نوايا 

بابل،  ال�ضمال من  اإىل  �ضور عظيم  بت�ضييد  دولته،  نحو  الفر�ض  امليديني 

مدينة  قرب  ونهايته  الفرات،  على  )ابوحبة(  �ضبار  مدينة  عند  بدايته 

اوب�ض على دجلة اإىل اجلنوب قلياًل من بغداد احلالية. لقد جعلت اعمال 

اأ�ضطورة تناقلتها املراجع  نبوخذن�ضر احلربية والعمرانية من �ضخ�ضه 

من  بكثري  العرب  واملوؤرخني  القدمي  العهد  واأ�ضفار  والرومانية  اليونانية 

دانيال  )�ضفر  واحلقد  اخلـوف  من  ب�ضيء  واأحيانًا  واملبالغة  الإعجاب 

العهد القدمي(، كما جعلت منه اأبرز �ضخ�ضية عرفها العامل القدمي.

5. بيوت الآلهة والأبراج املدرجة )الزقورات(

منذ  لآلهتهم  الأوىل  واملعابد  املزارات  بت�ضييد  العراقيون  ُعني 

 Mother( الإلهة لالأم  �ضيدوا مزارًا  امليالد، فقد  قبل  ال�ضاد�ض  الألف 

Goddess( يف اأ�ضفل طبقة �ضكنية يف تل ال�ضوان، ق�ضده �ضكنة قرى 
املنطقة املجاورة يف و�ضط العراق اآنذاك حاملني معهم النذور والهدايا 

ل�ضيدة الأر�ض واإلهة اخل�ضب والأمومة. كما دفنوا املوتى من �ضغارهم 

يف رحاب ذلك املزار ليكونوا يف حماية الأم الإلهة يف رحلتهم اإىل عامل 

ما بعد املوت. وقد �ضيدوا عددا اآخر من املزارات ل�ضيدة الأر�ض يف اأبرز 

م�ضتوطنات العراق الأوىل من الع�ضر احلجري احلديث، واهتموا منذ 

بداية الألف الرابع قبل امليالد باإقامة معابد تعلو منازل الب�ضر �ضيدوها 

على قواعد اأو م�ضاطب من اللنب والطني وبالغوا احيانًا يف ارتفاعها ويف 

عدد طبقاتها حتى غدت يف اواخر الألف الثالث وخالل الألفني الثاين 

والول قبل امليالد كاجلبال ال�ضاهقات يف علوها ويف �ضخامة مدرجاتها 

و�ضالملها.
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وخري اأمثلة على ما تبقى من هذا الطراز الفريد من عمارة العراق 

اآ�ضور ومنرود وعقرقوف وكي�ض ونفر والوركاء واأور  القدمي هي زقورات 

خا�ضًا  ا�ضمًا  الزقورات  هذه  من  كل  على  العراقيون  اطلق  وقد  واريدو. 

الأر�ض  الأزلية بني  ال�ضلة  اإىل  والرفعة كما يرمز  ال�ضمو  اإىل  بها يرمز 

وال�ضماء. فاجلبل اأي الزقورة اأو الربج املدرج هو يف الواقع �ضلم �ضاهق 

الإله  من  كثريًا  ليقرتب  ا�ضتطاع  ما  ال�ضماء  من  ليدنو  الن�ضان  يت�ضلقه 

حيث  اإىل  نزوله  اأمر  لت�ضهيل  وخ�ضوع  بتقوى  وي�ضعى  اليه  ي�ضبو  الذي 

الب�ضر.

دار  ت�ضمى  بابل  وزقورة  الكون  جبل  دار  تدعى  كانت  اآ�ضور  فزقورة 

طلق ا�ضم دار الأدلة ال�ضبعة لل�ضماء والأر�ض 
ُ
اأ�ضا�ض ال�ضماء والأر�ض، كما اأ

على زقورة بور�ضيبا وهكذا... ومن الناحية املعمارية كانت بداية الزقورة 

اأواخر ع�ضر العبيد واوائل ع�ضر الوركاء )مطلع الألف الرابع قبل  يف 

باللنب  م�ضيدة  �ضرفة  اأو  م�ضطبة  اأو  دكة  بالأ�ضل  كانت  وقد  امليالد(. 

ترتفع عن الأر�ض قلياًل ليقوم فوقها بناء املعبد املخ�ض�ض لإله املدينة. 

وقد جاءتنا مناذج اأوىل من هذه امل�ضاطب من مواقع العقري قرب كي�ض 

والوركاء واريدو وتل العبيد وقالينج اغا يف اأربيل.

يف  الأوائل  م�ضر  فراعنة  رفاة  ت�ضم  التي  امل�ضاطب  بناة  تاأثر  لقد 

اواخر الألف الرابع قبل امليالد بالطراز املعماري العراقي يف هذا الباب، 

كما تاأثروا اىل جانب ذلك بعنا�ضر فنية وتقنية عراقية اخرى يف النحت 

البارز وعمل الأواين واجلرار من احلجر املرمر والفخار ويف عمل الأختام 

الأ�ضـطوانية. وكان ذلك يف اأواخر ع�ضر نقاده املعا�ضر يف الزمن لأواخر 

ع�ضر الوركاء يف العراق. وقد عرفت مدينة ماري وتل براك يف �ضوريا 

الزقورة على الطريقة العراقية و�ضيدها الإيرانيون يف موقع جوخة زنبيل 

ورمبا يف تخت �ضليمان على الطريقة العراقية اأي�ضًا.
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6. الق�ضب والربدي يف عمارة العراق القدمي

اإ�ضتعمل فالحو العراق الأوائل، قبل نحو ع�ضرة اآلف �ضنة، اأخ�ضاب 

كما  دورهم.  ت�ضييد  يف  والربدي  الق�ضب  و�ضيقان  واأغ�ضانها  الأ�ضجار 

لرطوبة  تفاديًا  بالطني  وغطوها  بالربدي  الدور  تلك  اأر�ضيات  فر�ضوا 

من  وال�ضالل  احل�ضران  الأوىل  العراق  قرى  �ضكنة  وحاك  الأر�ض. 

لل�ضوائل  اأواين  القار  من  بطبقة  طالئها  بعد  وا�ضتخدموها  الربدي 

العراق من  الق�ضم اجلنوبي من  املنزلية. وخللو  الأغرا�ض  وغريها من 

احلجارة والأخ�ضاب الالزمة للبناء، فقد ا�ضتعان قدماء العراقيني، ومنذ 

ا�ضتيطانهم اأر�ض اجلنوب، بالطني والق�ضب والنخيل واحللفا يف البناء 

كما اأ�ضتفادوا من خمتلف اق�ضام النخلة، فاتخذوا من جذوعها وجريدها 

موادا للت�ضقيف، وحاكوا من �ضعفها ح�ضرانًا. وقد كان للنخلة دور بارز يف 

املعتقدات الدينية القدمية، اإذ انها كانت �ضجرة مقد�ضة لدى العراقيني 

وعند  الأ�ضطوانية.  الأختام  لآدم وحواء واحلية يف  وعلى جانبها �ضورة 

قدماء امل�ضريني كانت النخلة �ضجرة من ا�ضجار اجلنة.

فقد  للبناء.  اخلارج  من  الأخ�ضاب  من  اأنواعًا  العراقيون  جلب  لقد 

منت�ضف  )من  لك�ض  مدينة  من  ال�ضومرية  امل�ضمارية  امل�ضادر  اأخربتنا 

وما  البحرين  )جزر  دملون  من  �ضفنا  باأن  امليالد(  قبل  الثالث  اللف 

جاورها( تاأتي بالأخ�ضاب من البالد الأجنبية )املق�ضود بها موهنجادار 

وخرايا يف حو�ض نهر ال�ضند يف �ضمال غربي الباك�ضتان(. وان اأخ�ضاب 

امليالد  الثالث قبل  الألف  اأوائل  لبنان منذ  الأرز كانت جُتَلب من جبال 

ل�ضتخدامها يف ت�ضييد املعابد والق�ضور يف اأمهات مدن العراق القدمي. 

املحفوفة  الأرز  غابة  اإىل  واأنكيدو  جلجام�ض  البطلني  رحلة  وق�ضة 

على  وا�ضح  دليل  حار�ضها،  خمبابا  الرمزي  للوح�ض  وقتلهما  بالأخطار 
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اهتمام العراقيني الوا�ضع بهذه املادة ومب�ضادرها يف جبال لبنان، اإذ قد 

ُخ�ض�ض لهذا اجلزء من الق�ضة ركن بارز يف ملحمة جلجام�ض املعروفة. 

ويف واقع الأمر ان ملك الوركاء جلجام�ض )يف حدود 2700 قبل.امليالد( 

كان يتهياأ بالفعل للقيام مب�ضاريع بنائية طموحة يف مدينته الوركاء، يدخل 

فيها خ�ضب الأرز مادة اأ�ضا�ضية يف م�ضاريعه العمرانية. وا�ضتمر ا�ضتعمال 

خ�ضب الأرز يف مباين العراق القدمي الرئي�ضة يف الع�ضور الالحقة. فقد 

ا�ضتخدمه اأبرز ملوك الآ�ضوريني امل�ضيدين : اآ�ضور نا�ضر بال الثاين وابنه 

�ضلمن�ضر الثالث و�ضرجون الثاين و�ضنحاريب واأ�ضرحدون واآ�ضور بانيبال 

اآ�ضور ومنرود )كالح( ونينوى وخر�ضاباد )دور �ضروكني(. كما  يف مدن 

-605( الثاين  ن�ضر  نبوخذ  ال�ضهري  البابلي  الكلدي  العاهل  اأ�ضتخدمه 

562 قبل.امليالد( ب�ضكل وا�ضع يف اأعماله العمرانية الأ�ضطورية يف بابل 

يف الربع الأول من القرن ال�ضاد�ض قبل امليالد. وكان للق�ضب دور بارز 

يف حياة �ضكنة الق�ضم اجلنوبي من العراق فقد دخل يف �ضناعات يدوية 

عديدة، منها حياكة احل�ضران وال�ضالل وعمل الأ�ضيجة، كما ا�ضُتخدم 

يف �ضناعة ال�ضفن والزوارق، وذلك بتجميع حزم الق�ضب وربطها جيدًا 

مع بع�ضها. كما دخل الق�ضب اأي�ضًا مع اوراقه اأو بدونها يف اأعمال بناء 

وا�ضعة واقامة اجلدران وال�ضيجة واحلواجز وكذلك يف ت�ضييد الأقوا�ض 

والعقود واملباين. ومن املعروف ان معظم جنوبي العراق كان ي�ضتخدم 

بالد  من  الق�ضم  هذا  يف  مرة  لأول  الإ�ضتيطان  عند  البناء  يف  الق�ضب 

كلكام�ض، يخربنا  وردت يف ملحمة  التي  الطوفان  الرافدين. ويف ق�ضة 

اأيا �ضديق  الناجي الوحيد من ذلك احلدث املروع. ان الإله  اأتوناب�ضتم 

الب�ضر قد اأ�ضّر اليه ب�ضر الطوفان الذي قررته الآلهة لإبادة الب�ضر الذين 

�ضاروا يقلقون راحتها، هام�ضًا اإليه بهذه الكلمات:
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يا كوخ الق�ضب

ا�ضمع يا كوخ الق�ضب

وافهم يا حائط

يا رجل �ضروباك

يا اإبن اأوبار - توتو

قّو�ض البيت وابِن لك ُفـلكًا

تَخّل عن مالك وان�ضد احلياة

اأنبذ امللك وانقذ حياتك

واحمل يف ال�ضفينة بذرة كل ذي حياة...

  اإىل اآخر الق�ضة. وهنا اإ�ضارة وا�ضحة اإىل ان بيوت مدينة �ضروباك 

)فارة يف حمافظة القاد�ضية اإىل اجلنوب من مدينة عفك( كانت م�ضيدة 

والكوفة هما  الب�ضرة  ان  العربية تخربنا  املراجع  ان  الق�ضب. كما  من 

اأول مدينتني �ضيدهما العرب امل�ضلمون يف العراق بعد حتريره يف الأعوام 

اخلليفة  زمن  يف  ال�ضا�ضانيني  الفر�ض  ايدي  من  للهجرة(   17-16(

الرا�ضدي عمر بن اخلطاب )ر�ض( كانتا من الق�ضب بكل مبانيهما مبا 

فيها امل�ضجد اجلامع ودار المارة والأ�ضواق.

العراق  ابراج  ج�ضم  يف  وا�ضع  ب�ضكل  الق�ضب  ا�ضتخدام  ظاهرة  ان 

القدمي املدرجة )الزقورات( امل�ضيدة من طبقات متعددة من �ضوف من 

اللنب والطني ظاهرة وا�ضحة وبارزة ت�ضاهد بقاياها اليوم يف عدد من 

زقورات عقرقوف،  العراق مثل  الو�ضطي واجلنوبي من  الق�ضم  زقورات 

كي�ض، الوركاء، نفر، اأور واريدو. وقد جرت العادة ان تفر�ض طبقة من 

الق�ضب بني اعداد ثابتة من �ضوف اللنب امل�ضيدة به تلك الزقورات. وكان 

ح�ضران  ب�ضكل  يحاك  ان  دون  الطبيعية  بهياأته  ُيفر�ض  عادة  الق�ضب 

اأنه حني كان يفر�ض باجتاهني معاك�ضني فانه يوحي للناظر  م�ضبقًا، ال 
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اإىل بقاياه اليوم وكاأن ح�ضرانا من الق�ضب قد ا�ضتعملت يف طبقات بناء 

الزقورة.

طبقات  اإىل  ا�ضافة  املرء،  ي�ضاهد  بالذات  عقرقوف  زقورة  ويف 

�ضيقان  من  حزم  من  جمدولة  حباًل  مكّوناتها،  يف  الداخلة  الق�ضب 

الق�ضب تخرتق ج�ضم الزقورة من جانب اإىل اآخر. وتقوم هذه احلبال 

بعمل ق�ضبان حديد الت�ضليح يف املباين احلالية.

لقد كان ا�ضتخدام الق�ضب يف الكتل البنائية الكبرية ال�ضلدة �ضرورة 

ال�ضخمة  الطينية  الهياكل  تلك  اق�ضام  ومتا�ضك  �ضد  اأجل  من  معمارية 

اإىل  القدمي  العراق  البناء من  التقنية يف  انتقلت هذه  وقد  كالزقورات. 

وادي النيل، مع عدد اآخر من التنقيبات الفنية، كما مر �ضابًقا، يف اأواخر 

ع�ضر الوركاء حيث ن�ضاهد اآثارها يف م�ضاطب م�ضر القدمية امل�ضيدة 

وهو   )Burlush( الربدي  النت�ضار  يف  الق�ضب  يلي  اأي�ضًا.  اللنب  من 

ويدخل يف عمل احل�ضران  اأمتار  ثالثة  اأرتفاع  اإىل  وينمو  ي�ضبهه متامًا 

الق�ضب  �ضيقان  من  �ضالبة  اأقل  الربدي  �ضيقان  ان  الأكواخ.  وت�ضييد 

وحتوي بداخلها لبًا اأكرث ليونة من لب �ضيقان الق�ضب. ولذا كانت اأكرث 

مالئمة لعمل احل�ضران من الق�ضب نف�ضه. ومع هذا لي�ض لدينا الكثري 

عن ا�ضتخدامات الربدي يف العراق القدمي، اإذ اإنه لي�ض هناك من متييز 

وا�ضح بينه وبني الق�ضب يف املراجع والن�ضو�ض امل�ضمارية.

7. البدايات الأوىل لتجارة العراق اخلارجية

مواد  اإىل  �ضنة  اآلف  ع�ضرة  نحو  منذ  الأوائل  العراقيون  احتاج 

بانواعها  احلجارة  واأبرزها  واأ�ضلحتهم،  واأدواتهم  اآلتهم  ل�ضنع  خام 

من  نواعًا 
َ
اأ الن�ضاء  زينة  تطلبت  كما  بركاين(.  )زجاج  والأوب�ضيدين 

ال�ضدف واملحار والأحجار الكرمية ل تنوجد غالبيتها يف مناطق العراق 
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توفر  من  بد  ل  كان  للقطع  حادة  اآلت  على  احل�ضول  ولأجل  املختلفة. 

اأنواٌع  كانت  بينما  اجلريي،  واحلجر  الربكاين  والزجاج  ال�ضوان  حجر 

واآلت  اأدوات  انتاج   يف  تدخل  الربكاين  واحلجر  الرملي  احلجر  من 

وروؤو�ض  واملجار�ض  واملدقات  والفوؤو�ض  كاملطارق  و�ضخامة،  حجما  اكرب 

ال�ضوجلان.

يف  دخلت  قد  املحلية  احلجارة  من  عديدة  اأنواعًا  اأن  الوا�ضح  من 

اآلت القطع والفرم والفوؤو�ض والآلت الأكرب حجمًا  العديد من  �ضناعة 

الربكانية  احلجارة  اأن  غري  الطعام.  واإِعداد  احلفر  يف  امل�ضتخدمة 

الالزمة لعمل الكثري من الآلت وال�ضفرات احلادة الأخرى الأكرب حجمًا 

لالغرا�ض الإقت�ضادية معدومة يف انحاء القطر املختلفة. لذا فقد تطلب 

احل�ضول عليها وجلبها من اأماكن تواجدها يف اخلارج. ومن اأبرز املواد 

اخلام التي و�ضلت مواقع املنطقتني ال�ضمالية والو�ضطى من القطر والتي 

لعمل  )الوب�ضيدين(  الربكاين  الزجاج  هي  الأوائل  اأجدادنا  احتاجها 

�ضفرات واآلت دقيقة ودبابي�ض ومرايا وغريها من احلاجيات الالزمة يف 

جمتمع القرى الزراعية الأوىل.

و�ضرقي  و�ضط  من  اماكنها  يف  تنوجد  الربكانية  املادة  هذه  وكانت 

بالد الأنا�ضول، واأن النواع اخلا�ضة بكل منطقة من هاتني املنطقتني لها 

خوا�ضها ومزاياها وما حتويه يف تركيبها من املواد الكيمياوية ال�ضائبة 

قد  احلديثة  املختربية  التحليلية  الدرا�ضات  وان  تكوينها.  يف  الداخلة 

التي جاءت منها يف  واملنطقة  املادة  اأنواع هذه  اإىل  التعرف  مكنتنا من 

بالد الأنا�ضول.

لقد و�ضلت مادة الوب�ضيدين هذه اإىل مواقع العراق القدمي بطريقني 

رئي�ضني :
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فرعني،  اإىل  هناك  يتفرع  حيث  �ضوريا  �ضمايل  مبواقع  مارًا  اأولهما 

اإىل  �ضينا  فل�ضطني ومنها يعرب �ضحراء  باجتاه  فينحدر احدهما جنوبا 

واملو�ضل،  وتلعفر  �ضنجار  مناطق  اإىل  �ضرقًا  الآخر  ويتجه  النيل.  وادي 

حيث ُعرث على اأدلة ذلك يف مواقع كري ر�ض واملغزلية ويارم تپه وقرمز 

وتپه كوره وع�ضرات غريها  والثالثات وح�ضونة وقوينجق والربجية  دره 

من مواقع �ضمال غربي العراق الوىل.

اأما الطريق الثاين من �ضرقي الأنا�ضول فقد كان مير ب�ضمال اإيران 

عند اطراف بحرية وان ويدخل العراق يف منطقة قلعة دزه مارًا ب�ضهل 

تبوين يف منطقة رانية )حيث بحرية �ضد دوكان احلالية( ومنه ينحدر 

حيث  واأربيل  وكركوك  وجمجمال  و�ضهرزور  ال�ضليمانية  �ضهول  باجتاه 

جند ذلك يف مواقع القرى الأوىل على طول هذا الطريق ومنها �ضم�ضارة 

وجرمو ومطارة وقالينج اأغا واملبدد وتل ال�ضوان على �ضفة دجلة ال�ضرقية 

يف منطقة وا�ضعة بني تكريت و�ضامراء.

وبتقدم ومنو مواقع القرى الزراعية الأوىل يف �ضمايل العراق وو�ضطه 

و�ضيوع  امليالد،  قبل  واخلام�ض  ال�ضاد�ض  الألفني  وتعددها يف  وانت�ضارها 

وعالقتها  وال�ضحرية،  العقائدية  واملمار�ضات  املعتقدات  من  العديد 

العديد  القرى بجلب  تلك  �ضكان  والنماء، فقد قام  بالأر�ض واخل�ضوبة 

اأنواع ال�ضدف واملحار من �ضواحل البحر املتو�ضط واخلليج العربي  من 

لعمل قالئد وحرز من اخلرز والأ�ضداف تتقلدها الن�ضاء والطفال للزينة 

اأو تعاويذ ذات قوى �ضحرية.

اأ�ضاور  منها  يعمل  كما  املنا�ضبات،  مالب�ض  اأطراف  على  حتاك  وقد 

والالزورد من  اإيران  بال�ضذر من م�ضادره يف �ضرقي  اأتوا  وخوامت. وقد 

والنحا�ض من عمان  افغان�ضتان  �ضمال  بادك�ضان يف  مناجمه يف منطقة 

اأتوا بالف�ضة والذهب من  يف اخلليج العربي، ومن بالد النا�ضول، كما 
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النا�ضول اأي�ضًا.

اإن رحيل قدماء العراقيني بعيدًا عن ديارهم لأغرا�ض التجارة اأدى 

واملهارات  والفنون  املعتقدات  من  الكثري  انت�ضار  اإىل  نف�ضه  الوقت  يف 

دّلة ذلك تربز 
َ
واأ اإليها وتاجروا معها،  التي رحلوا  العراقية يف ال�ضقاع 

يف انت�ضار �ضناعة فخاريات العراق امللونة الأوىل يف اجلهات التي و�ضل 

النيل  ووادي  وفل�ضطني  �ضوريا  �ضمايل  يف  الأوائل  العراق  جتار  اإليها 

ومعتقدات  ومعمارية  فنية  معارف  ترافقها  واإيران،  الأنا�ضول  وجنوبي 

دينية ومالحم وا�ضاطري واآداب واأفكار فل�ضفية وعلوم فلك وريا�ضة.

8. مكانة املراأة يف العراق القدمي

بالرغم من اأن ال�ضيادة يف جمتمعات ما قبل التاريخ، ومنها العراق، 

القا�ضية  الطبيعة  وم�ضارعته  اجل�ضدية  قوته  ب�ضبب  للرجل  كانت 

ول�ضغاره  له  الطعام  على  للح�ضول  املفرت�ضة  ال�ضخمة  وحيواناتها 

ولأزواجه، اإل ان للمراأة اأي�ضًا يف تلك الأزمان ال�ضحيقة يف القدم دورها 

ومكانتها. فقد كانت هي التي ُتعنى بال�ضغار وبحمايتهم وتن�ضئتهم. كما 

العداء.  ومقاتلة  ال�ضيد  يف  الرجل  مع  ت�ضاهم  كثرية  اأوقات  يف  كانت 

بيد  يدًا  والعمل  الكهف  ونظافة  الطعام  تهيئة  يقع عليها عبُء  كما كان 

والعظام  من احلجارة  والأدوات  الآلت  ت�ضظية وحت�ضري  الرجل يف  مع 

�ضكنة  اأن  �ضانيدار  كهف  املكت�ضفة يف  الأدلة  وت�ضري  الأ�ضجار.  واأخ�ضاب 

اإن�ضان نياندرتال العراقي قد اأهتموا مبوتاهم واعتنوا  ذلك الكهف من 

بدفنهم باأ�ضلوب احتفايل اأحيانًا، وقد و�ضعوا زهورًا برية تنمو يف املنطقة 

عند روؤو�ض بع�ض اأولئك املوتى وذلك قبل اكرث من اأربعني األف �ضنة. اإننا 

منيل اإىل الإعتقاد بان املراأة العراقية يف كهف �ضانيدار كانت وراء هذا 

العمل اجلمايل والإن�ضاين مًعا يف ذلك الزمن ال�ضحيق يف القدم.
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ومرت ب�ضعة األوف من ال�ضنني على حياة الكهوف وال�ضيد والبحث 

عن الطعام اعتدل فيها املناخ وقلت الأمطار وانخف�ضت املياه يف اجلداول 

اأطفاله  ومعه  كهوفه  يف  عزلته  من  العراق  اإن�ضان  فخرج  والوديان. 

خ�ضراء  مروج  اإىل  قدماه  فقادته  والطعام.  الدفء  عن  يبحث  ون�ضاوؤه 

فا�ضتقر  وال�ضاللت.  املياه  فيها  جترى  ووديان  �ضهول  ويف  ه�ضاب  فوق 

فيها مع من معه. وذهب الرجال كعادتهم وراء الفري�ضة وال�ضيد، بينما 

�ضكنت الن�ضاء مع �ضغارها يف تلك املروج وفوق اله�ضاب اخل�ضر يرقنب 

حركة الطبيعة ومناء النبات تلقائيًا، وفيه حّبات ت�ضلح غذاًء طيبًا اإذا 

مبرح،  ويلتهمونها  ال�ضغار  فتجمعها  فيه  ت�ضاقطها  بعد  باملاء  اأبتلت  ما 

بينما تلتقطها الن�ضاء لتحيلها اإىل عجينة طرية حتولها نار املوقد اإذا ما 

ا�ضقطت فيها اإىل وجبة طعام لذيذة. وتبقى بع�ض حبات هنا وهناك يف 

الرتبة املبتلة مبياه املطر القادم بعد حني لتربز من الأر�ض نباًتا اأخ�ضر 

منتظمة  حبيبات  منها  كل  يف  ت�ضطف  �ضنابل  �ضيقانه  تعلو  ما  �ضرعان 

تت�ضاقط مرة اآخرى على الأر�ض بعد جفافها فتحيلها الن�ضاء مرة اخرى 

وبتكرار  �ضهية.  وجبة  ل�ضغارها  وتقدمها  النار  يف  ت�ضويها  عجينة  اإىل 

اأماكن �ضكناها يف  احلدث هذا ومبوا�ضم منتظمة امام مراأى املراأة يف 

العراء تنبهت اىل مغزاه  فاأخذت هي تاأخذ احلبوب النا�ضجة وتدفنها يف 

الرتبة الرطبة لياأتي عليها زمن املطر فتنمو اإىل �ضنابل تعطي حبيباتها 

طعامًا لها ول�ضغارها. وهكذا ح�ضلت املراأة يف العراق القدمي على حقلها 

الأول وكان ال�ضبب وراءه مناء نوعني من احلبوب ال�ضاحلة كطعام، وهي 

فوق  مرت  األف  تعلو  وه�ضاب  �ضهول  يف  بريًا  تنمو  التي  ال�ضعري  احلنطة 

�ضطح البحر يف الأطراف ال�ضمالية وال�ضرقية من بالد الرافدين.

اأ�ضتاأن�ضت  قد  املراأة  ان  اإىل  احل�ضارة  ن�ضوء  دار�ضي  بع�ض  ويذهب 

احليوان قبل تعرفها اإىل الزراعة بنحو األفي �ضنة. وقد حدث ذلك حني 
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�ضاهدت املراأة نوعًا من اخلراف واملاعز تعي�ض بريًا يف اأماكن �ضكناها 

الفتها  وقد  البحر،  �ضطح  فوق  األف مرت  اأي�ضًا عن  اأرتفاعها  يزيد  التي 

خذت ال�ضغار 
ُ
تلك احليوانات كما األفت اطفالها �ضغار تلك احليوانات فاأ

لرُتبى جوار منازلها. وهكذا حتقق لإن�ضان بالد الرافدين دخول مرحلة 

اإقت�ضادية هامة يف حياته التي باتت بف�ضلها حياته اأكرث ا�ضتقرارًا وامنًا، 

وهي مرحلة اإنتاج قوته بنف�ضه. ويرى الكثريون ان حتقق ذلك كان على 

الطبيعة  يف  حولها  يجري  كان  ملا  وانتباهها  يقظتها  ب�ضبب  املراأة  يدي 

ولهتمامها ب�ضد حاجات اطفالها اإىل م�ضدر دائم وثابت للغذاء.

الزمن  ذلك  يف  احليوان  واأ�ضتئنا�ض  بالزراعة  الإن�ضان  معرفة  اإن 

م�ضمار  يف  كبرية  قفزة  عترب 
ُ
اأ احلديث  احلجري  الع�ضر  من  املبكر 

وجمع  والتجوال  ال�ضيد  حياة  من  بانتقاله  وذلك  واحل�ضارة،  التقدم 

قوت يومه اإىل مرحلة من حياته اأكرث اأمنًا وا�ضتقرارًا، والتي عدها بع�ض 

الب�ضرية  حققته  انقالب  اأخطر  الأوىل  احل�ضارات  ن�ضوء  يف  امل�ضتغلني 

اأطلق عليها البع�ُض  يف م�ضريتها الطويلة على �ضطح هذا الكوكب. وقد 

احلديث.  احلجري  الع�ضر  وثورة  الزراعية  والثورة  القوت  اإنتاج  ثورة 

انها املرحلة التي اعقبها التو�ضل اإىل معارف وتقنيات عديدة يف العمارة 

وعمل الفخار وممار�ضة معتقدات اأوىل يف الدين والعبادة، وكله يف قرى 

اأوىل اقامها ذلك الإن�ضان يف مقاره التي حقق فيها تلك القفزة النوعية 

يف حياته الإقت�ضادية.

وقد حتقق كل ذلك بخطوات بطيئة، اإّل اأنها مثمرة ا�ضتغرقت ما ل 

الإقت�ضادية  القفزة  تلك  اإىل  تو�ضله  اأعقبت  �ضنة  الآف  يقل عن خم�ضة 

الهامة، فنمت قراه الزراعية الأوىل اإىل نواة للمدن بتكوينها الإجتماعي 

العراقية  احل�ضارة  ظهور  اإىل  بالتايل  قاد  الذي  احل�ضري  ون�ضيجها 

النا�ضجة يف اواخر الألف الرابع ومطلع الألف الثالث قبل امليالد.
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ومن النتائج الفكرية الهامة للتحول الإقت�ضادي هذا ظهور العقيدة 

للخ�ضب  اإلهة  واعتبارها  الأر�ض  تقدي�ض  باأب�ضط مظاهرها يف  الدينية 

والعطاء وم�ضدرًا للغذاء. فكانت الأم الأر�ض اأول معبود اتخذته الب�ضرية 

قد�ض  فقد  احليوان.  وتدجني  الزراعة  فيه  عرفت  مكان  كل  يف  الأوىل 

احلمل،  بحالة  امراأة  ب�ضكل  الأر�ض  كله  القدمي  والعامل  العراق  فالحو 

 Mother( واأقاموا لها املزارات وقدموا لها الهدايا والنذور، والأم الإلهة

ال�ضومريني  عند   )Mother Earth( الأر�ض  الأم  اأو   )Goddess
وب�ضفاتها الأخرى يف اجلن�ض واخل�ضب وتكثري الن�ضل واحلب والزواج 

هي اإنانا )E-Nann(، كبرية اآلهة الوركاء التي منحتها امللوكية وال�ضيادة 

واحلكمة.

العراق  قرى  منت  حني  امليالد،  قبل  الرابع  الألف  انق�ضاء  بعد 

م�ضالح  وت�ضابكت  احلياة  فيها  ت�ضعبت  مدنًا  و�ضارت  الأوىل  الزراعية 

ال�ضكان واملعبد والكهنة، كان لبد من اإيجاد ت�ضريعات حلماية الفرد يف 

.)city - state( املجتمع وتنظيم �ضوؤون احلياة يف دولة املدينة

كان  و�ضرائع  قوانني  اأعقبتها  اوًل  اجتماعية  اإ�ضالحات  فو�ضعت 

للمراأة فيها ن�ضيب وافر. فقد و�ضع اأورو - كاجينا )2378-2371 قبل.

تنظم  اإجتماعية  ا�ضالحات  جل�ض  ل�ضاللة  ال�ضومري  احلاكم  امليالد( 

حياة الأ�ضرة ومكانة املراأة يف جمتمع دولة املدينة ال�ضومرية، اإ�ضافة اإىل 

ه من �ضيطرة املعبد وكهنته على �ضوؤون  تنظيمه لل�ضوؤون الإقت�ضادية وحدِّ

الدولة املالية. ويف �ضريعة اأور - منو، موؤ�ض�ض �ضاللة اأور الثالثة ال�ضومرية 

)2113-2006 قبل.امليالد( عدد من املواد القانونية تعالج حقوق املراأة 

واأ�ضنونا  ع�ضتار   - لبت  �ضـريعتا  تغفل  ومل  واملطلقة.  واملتزوجـة  الباكـر 

 1750-1792( حمورابي  �ضريعة  حتتوي  كما  العائلية.  و�ضوؤونها  املراأة 

قبل.امليالد( على اأكرث من ثالثني مادة قانونية )املواد 127-194( تعالج 
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�ضوؤون الأ�ضرة واملراأة بالذات من زواج وطالق وارث وتنب وحمايتها من 

اأي نوع من اأنواع الإعتداء. وان هناك العديد من رقم طني مدونة باخلط 

املراة  اإىل �ضوؤون  اآ�ضورية تتطرق يف عدد من موادها  امل�ضماري لقوانني 

ومكانتها يف املجتمع الآ�ضوري، ورقم اأخرى من الع�ضر البابلي احلديث 

املراأة  بحياة  عالقة  له  ما  القانونية  موادها  بع�ض  عاجلت  )الكلدي( 

ومكانتها الإجتماعية. ويف العديد من قوانني العراق القدمي مواد تبحث 

يف حقوق املراأة وامتيازاتها التي ُتَعدُّ على درجة من التقدم يف حينه. فقد 

اعطت بع�ض تلك الت�ضريعات للمراأة حق اإدارة اأمالكها اخلا�ضة بنف�ضها 

�ضريعة  مواد  اإحدى  منحتها  كما  زوجها،  اأو  ذويها  من  تدخل  اأي  دون 

حمورابي احلق يف طلب الطالق ان ا�ضتطاعت ان تثبت اأمام الق�ضاء ان 

اأعطاها احلق يف ان تثبت  اإىل �ضمعتها، كما  اأ�ضاء  اأو  اأهانها  زوجها قد 

براءتها واخال�ضها للحياة الزوجية اإذا اّدعى الزوج باأنها قد خانته.

ومهن  اأعمال  ممار�ضة  يف  احلق  القدمي  العراق  يف  للمراأة  وكان 

�ضاركت  فقد  والقانون.  املجتمع  لها  �ضمنها  بواجبات  والقيام  خمتلفة 

ن�ضاء �ضومريات معروفات اأزواجهن الأمراء واحلكام يف الإ�ضراف على 

�ضوؤون الدولة وت�ضريف ال�ضوؤون املالية وجمع ال�ضرائب وتوزيع الأرزاق 

حاكمات  منهن  برزت  كما  الدينية.  الإحتفالت  وتروؤ�ض  العبيد  و�ضراء 

وكاهنات وقد �ضغلت ن�ضاء بارزات يف املجتمع الآ�ضوري منا�ضب كبرية يف 

الدولة. ولدينا ن�ض م�ضماري من القرن الثامن ع�ضر قبل امليالد ي�ضري 

للق�ضاء  جمل�ض  اأمام  املحلَّفني  من  هيئة  يف  �ضاهمت  قد  امراة  اأن  اىل 

الع�ضر  ومنذ  القدمي،  العراق  يف  املراأة  امتهنت  وقد  نفر،  مدينة  يف 

ال�ضومري مهًنا خمتلفة منها الكتابة والطب والغناء والعزف على الآلت 

املو�ضيقية وت�ضفيف ال�ضعر وادارة احلانات واملطاعم. وكانت املغنية اأور 

اأواخر ع�ضر فجر ال�ضاللت  اأ�ضهر الن�ضاء املو�ضيقيات يف  - نان�ضه من 
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ال�ضومرية يف منت�ضف الألف الثالث قبل امليالد. كما كانت تغني وتوؤدي 

نهر  على  ماري  مدينة  يف  املكت�ضف  ومتثالها  اأي�ضًا  الرق�ضات  بع�ض 

الفرات )�ضمن احلدود ال�ضورية الآن( يظهرها مرتدية �ضرواًل و�ضعرها 

الأكدي  العاهل  كانت حفيدة  كما  وظهرها.  كتفيها  على  متهدل  املجعد 

الكنارة  على  تعزف  قبل.امليالد(   2230-2254( �ضن  نرام  املعروف 

الن�ضاء  ومن  اأور.  الرئي�ض يف  معبده  القمر يف  اإله  �ضن  الإله  يف ح�ضرة 

ال�ضهريات يف العراق القدمي امللكة �ضبعاد )بو - اأبي( زوجة امللك اآبار- 

ا�ضتهرت  امليالد(.  قبل   2650( �ضنة  الأوىل  اأور  �ضاللة  ملوك  اأحد  كي 

هذه ال�ضيدة ال�ضومرية مبقربتها املكت�ضفة يف اأور يف اواخر الع�ضرينات 

من القرن املا�ضي وال�ضهرية بزينتها واأثاثها امللكية من احللي والحجار 

واملوؤلفة  مقربتها  اإىل  رافقتها  التي  الب�ضرية  ال�ضحايا  وكذلك  الكرمية 

من حا�ضيتها وخدمها وحر�ضها بالب�ضتهم الكاملة وا�ضلحتهم وعرباتهم 

اأبار - كي  وعددهم ت�ضعة وخم�ضون �ضخ�ضًا. وقد تكون �ضبعاد وزوجها 

من �ضحايا طقو�ض و�ضعائر الزواج املقد�ض الذي كان ميار�ض �ضنويًا يف 

مرحلة مبكرة من التاريخ ال�ضـومري ليعم الرخاء واخل�ضـب يف البـالد. 

كي�ض وحكمت  ا�ضتولت على عر�ض  قبل.امليالد(  با )2420  كوبا  وامللكة 

دولة مدينتها مدة ثالثني �ضنة بحنكة وذكاء واقتدار دون م�ضاركة زوجها 

الأكدي  �ضرجون  اإبنة  انخيدوانا  والكاهنة  الأمرية  كانت  كما  اإبنها.  اأو 

)2371-2316 قبل.امليالد( اأول اأمرية يف العراق القدمي ت�ضغل من�ضب 

اإله  وملعبد  اأور  يف  القمر  اإله  �ضن  الإله  معبد  يف  )اأنتو(  عظمى  كاهنة 

ال�ضماء اآنو يف الوركاء بوقت واحد. وقد ُعرفت الأمرية انخيدوانا بكونها 

�ضاعرة اأي�ضًا. فقد و�ضلتنا اإحدى اأ�ضهر ق�ضائدها يف مدح الإلهة اإنانا 

خ�ضال  معددة  جميعها،  النوامي�ض  �ضيدة  فيها  دعتها  والتي  )ع�ضتار( 

هذه الإلهة العظيمة :

�ضيدة جميع النوامي�ض الإلهية
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ال�ضياء الالمع

املراأة التقية التي تت�ضلح بالإجالل 

حمبوبة الأر�ض وال�ضماء

اأنِت يا من احت�ضنت النوامي�ض اإىل �ضدرها

يا خمربة البلدان الأجنبية

اأنِت يا من اأعطتها الرياح اأجنحة

جتعلني الأنا�ضيد تنطلق من قيثارة الأحزان

ال�ضيدة العظيمة يف الأر�ض

من ي�ضتطيع نكران الولء لك

اأنا انخيدوانا الكاهنة العظمى

 - �ضومو  الآ�ضورية  امللكة  اليونان  وكتاب  الكال�ضيكي  العامل  عرف 

رامات   - �ضومو  كانت  �ضمريامي�ض.  با�ضم  احلمام(  )حمبوبة  رامات 

زوجة للعاهل الآ�ضوري �ضم�ضي - اأدد اخلام�ض )823-811 قبل.امليالد( 

الآ�ضورية من عا�ضمته منرود )كالح(. وعند  الإمرباطورية  الذي حكم 

وفاته كان ابنه اأدد - زاري الثالث )811-783 قبل.امليالد( قا�ضرًا مل 

رامات   - �ضمو  والدته  عنه  نيابة  ال�ضلطة  فتولت  بعد،  الر�ضد  �ضن  يبلغ 

العظام  الآ�ضوريني  امللوك  رامات   - �ضمو  قلدت  �ضـنوات.  خم�ض  وملدة 

باإقامة م�ضّلة ل�ضخ�ضها تخلد ذكراها يف �ضاحة امل�ضالت يف معبد الإله 

بعثة  اكت�ضفتها  التي  �ضرقاط(  )قلعة  اآ�ضور  املقد�ضة  العا�ضمة  يف  اآ�ضور 

التنقيب الأملانية يف مطلع القرن الع�ضرين وبرئا�ضة املنقب والرت اندريه 

جاء فيها :

م�ضلة �ضومو - رامات

ملكة �ضم�ضي اأدد

ملك الكون

ملك بالد اآ�ضور
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كنة �ضلمن�ضر

ملك اجلهات الإربع

بحيث  والتاأثري  القوة  من  العراقية  ال�ضيدة  هذه  �ضخ�ضية  كانت 

الآ�ضورية  الإمرباطورية  يف  احلكم  دفة  اأدارة  على  قادرة  اأ�ضبحت 

اجنازاتها  وكانت  �ضنوات.  خم�ض  ملدة  باقتدار  الأطراف  املرتامية 

ولأجيال  ع�ضرها  يف  وا�ضعة  �ضهرة  اك�ضبها  �ضببًا  والع�ضكرية  العمرانية 

عديدة لحقة مما جعل من ا�ضمها وذكراها مادة لكثري من الأ�ضاطري 

العربية  القبائل  اإحدى  اإىل  تنتمي  التي  )نقية(  تو  زاكو  و  والق�ض�ض. 

اإىل الغرب من بالد اآ�ضور كانت الزوجة املحبوبة واملف�ضلة لدى العاهل 

اأطلق عليها زوجها  الآ�ضوري �ضنحاريب )705-681 قبل.امليالد(. وقد 

ا�ضمها الآ�ضوري )زاكوتو( بعد الزواج. مل تكن ال�ضيدة نقية زوجة ملك 

اعتيادية تر�ضى بحياة الق�ضور املرتفة، بل ا�ضتطاعت بدهائها وذكائها 

ان ت�ضاهم يف حكم المرباطورية اإىل جانب زوجها. وكان لها نفوذ كبري 

اأ�ضرحدون  اإبنها  يف ارجاء البالد. ومتكنت نقية بحنكتها ان جتعل من 

)680-669 قبل.امليالد( وليًا للعر�ض بالرغم من انه مل يكن الإبن البكر 

ل�ضنحاريب.

مبركزها  واحتفظت  الزمن،  من  طويلة  فرتة  زاكوتو  امللكة  عا�ضت 

ونفوذها الوا�ضع يف الدولة، وكانت لها ال�ضلطة املبا�ضرة يف اإدارة وت�ضريف 

�ضوؤون املناطق اجلنوبية ال�ضرقية من الإمرباطورية الآ�ضورية.

كانت اأدد - كوبي والدة اآخر عاهل بابلي كلدي حكم بالد الرافدين 

قبل �ضقوط بابل بايدي الفر�ض الخمينني عام )539 قبل امليالد(، وقد 

اإبنها نبونائيد يف ن�ض  اأكرث من مائة �ضنة ق�ضتها، كما يخربنا  عا�ضت 

م�ضماري على اإحدى امل�ضلتني اللتني اأقامهما يف معبد الإله �ضن اإله القمر 

يف حران، يف التعبد وال�ضلوات والأعمال ال�ضاحلة وتقدمي النذور وخدمة 

نبونائيد  ي�ضف  والدته  عن  حديثه  ويف  حران.  يف  معبده  يف  �ضن  الإله 
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مرا�ضيم وطقو�ض دفنها ومدى احلزن والأ�ضى الذي عّم البالد بوفاتها.

9. البدايات الأوىل لن�ضوء وتطور دوب الفخاري يف العراق القدمي

القرن  من  ال�ضتينات  مطلع  يف  الكاتب  و�ضعها  اأولية  اأفكار  هذه 

وهذه  الرافدين.  بالد  يف  وتطوره  الفخاري  دولب  ن�ضاأة  حول  املا�ضي، 

الأفكار كما هي عليه قد تكون مقبولة من البع�ض، وقد يرف�ضها عدد من 

الدار�ضني الآن ملا طراأ على هذا املو�ضوع وغريه من جديد يف هذا امليدان 

من الدرا�ضات التقنية والعلمية وما تقدمه من اأدلة ا�ضافية تلقي املزيد 

بتاريخ  وعالقتها  الآثارية  البحوث  من  النوع  هذا  مثل  على  ال�ضوء  من 

التكنولوجيا عمومًا.ت�ضاءل هرني فرانكفورت يف درا�ضة قيمة بحث فيها 

اأقدم فخاريات ال�ضرق الأدنى القدمي عن املوطن الذي ن�ضاأ فيه دولب 

بقاع  اإىل  منه  انت�ضر  ثم  واحد  مو�ضع  يف  ن�ضووؤه  حدث  وهل  الفخاري، 

اخرى ؟ اأم انه ح�ضل يف اأماكن خمتلفة ويف اآن واحد ؟

من املتفق عليه الآن ان دولب الفخاري قد ُعرف لأول مرة يف مكان 

ال�ضائع  امليالد. ومن  قبل  الرابع  الألف  اأواخر  الأدنى يف  ال�ضرق  ما من 

كانت  وانت�ضاره  وتطوره  الفخار  �ضناعة  يف  املهمة  الآلة  هذه  ان  اأي�ضًا 

من  يخلوان  ل  كانا  واإن  الراأيان،  وهذان  الوركاء.  ع�ضر  مبتكرات  من 

احلقيقة، ال ان فيهما �ضيئًا من الإبهام والتعميم.

اإن جميع القرائن املتوفرة يف الوقت احلا�ضر تدل على ان من�ضاأ دولب 

الن�ضاأة مل حتدث فجاأة يف  تلك  ن 
َ
واأ الرافدين،  الفخاري كانت يف بالد 

ع�ضر الوركاء كما كان �ضائدًا، بل جاءت بخطوات بطيئة على عدة مراحل، 

مرحلة  ي�ضل  ان  قبل  اآخر  واخرتاع  ابتكار  اأي  احلال متامًا يف  كما هي 

الن�ضج النهائي، اجتازتها تلك الآلة يف ع�ضور �ضبقت ع�ضر الوركاء حيث 

و�ضعت اأ�ض�ض الخرتاع الأوىل التي قادت اإىل اكتمال تطورها يف م�ضتهل 

ذلك الع�ضر. توؤكد ذلك �ضواهد اأثرية جاءتنا من مواقع عديدة من بالد 
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الرافدين. ولعل من املفيد قبل اخلو�ض يف هذه ال�ضواهد التعريف بتلك 

مطلع  يف  عليه  �ضارت  ما  اإىل  بلوغها  قبل  الآلة  اجتازتها  التي  املراحل 

ع�ضر الوركاء.

قر�ضي  خ�ضبيًا  م�ضندًا  الفخاري  اتَّخذ  وفيها   : الأوىل  املرحلة 

الأناء منها، وهذا  املراد عمل  الطني  كتلة  ي�ضع عليه  الغالب  ال�ضكل يف 

اإىل  بحرية  يحركه  وال�ضانع  الأر�ض  على  عادة  يو�ضع  اخل�ضبي  امل�ضند 

جميع اجلهات، ومن فوقه كتلة الطني. واملفرو�ض ان الفخاري كان قبل 

مبا�ضرة  الأر�ض  على  الطني  كتلة  ي�ضع  اخل�ضبي  امل�ضند  هذا  ا�ضتعماله 

ثم يبداأ بعمل الطرف املواجه له. وعند النتهاء منه ينتقل بجل�ضته اإىل 

الطرف املعاك�ض لت�ضكيل الن�ضف الآخر وهكذا ومن الوا�ضح ان هناك 

خطرًا على الأناء فيما اإذا ُحّرك وهو يف حالة رطبة و�ضديدة اللت�ضاق 

البقاء  الفخاري  باإمكان  �ضار  اخل�ضبي  القر�ض  وبا�ضتخدام  بالأر�ض. 

جال�ًضا يف حمل واحد وحتريك امل�ضند ومن فوقه الإناء اإىل جميع اجلهات 

عن  كثريا  تختلف  ل  الواقع  يف  املرحلة  وهذه  للت�ضويه.  تعري�ضه  بدون 

مظهره.  اأو  الإناء  �ضكل  على  مرئية  نتائج  اأي  لها  ولي�ض  اليد  اأ�ضتخدام 

اإل اأنها عدا كونها ت�ضهيال لعمل الفخاري نف�ضه، فانها ُتَعّد خطوة اأوىل 

قادت اإىل مراحل اعقبتها. ولعل العراقيني القدامى عرفوا ا�ضتعمال هذا 

امل�ضند قبل ع�ضر العبيد بزمن طويل. ومن اجلدير ذكره يف هذا ال�ضدد 

ان فخاري جزر قرب�ض وكريت و�ضقلية ما زالوا ي�ضتعملون هذا امل�ضند 

اخل�ضبي يف ت�ضكيل اأوانيهم الفخارية حتى اليوم.

املرحلة الثانية : يف هذه املرحلة ثبت القر�ض اخل�ضبي على حمور 

اإىل  ادى  مما  املغزل،  يدور  كما  ب�ضرعة  تدويره  �ضهل  مما   )Pivot(
الفخارون الآن يف  واأ�ضبح  اإناء،  اإىل  متركز كتلة الطني املراد حتويرها 
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حاجة اإىل م�ضاعد لتحريك القر�ض بحيث يتفرغ هو بكلتا يديه للعمل يف 

 .)tournette( )الناء. )الآلة تعرف يف هذه املرحلة بالدولب البطيء

وقد ُعرفت يف الن�ضف الثاين من ع�ضر العبيد. فقد جاءتنا من مواقع 

خمتلفة من جنوبي العراق فخاريات من هذه الفرتة م�ضنوعة على هذا 

الدولب. ففخاريات ع�ضر العبيد التي ك�ضف عنها يف الطبقات الأربع 

ال�ضفلى )من الطبقة 18 اىل نهاية الطبقة 15( يف باطن حفرة اجل�ض 

الق�ضم  ان  املعتقد  ومن  الدولب.  بهذا  �ضنعت  قد  الوركاء  يف  العميقة 

ال�ضمج من هذه الفخاريات هي التي عملت على الدولب البطيء بينما 

الدولب  على  ُعملت  قد  ال�ضنع  الدقيقة  اجليدة  الأخرى  الفخاريات 

ال�ضريع. ولعله من املفيد الإ�ضارة هنا اإىل ان هذه الفخاريات قد وجدت 

جميعًا يف طبقات مل متتد اإليها ايدي العابثني. ويف موقع ريدو ال�ضرقي 

قرب الوركاء ُعرث على مناذج من فخاريات ع�ضر العبيد عملت بوا�ضطة 

جوار  يف  حممد  حاج  موقع  يف  ي�ضابهها  ما  وجد  كما  البطيء،  الدولب 

لعلها من  نف�ضه ُعرث على فخاريات  العبيد  تل  اأي�ضًا. ويف موقع  الوركاء 

ع�ضر  فخاريات  اأما  البطيء،  الدولب  �ضنعها  يف  اأعُتَمد  العبيد  ع�ضر 

العبيد يف اأريدو )اأبو �ضهرين( فلي�ض فيها ما يدل على ا�ضتعمال الدولب 

الع�ضر  ذلك  من  الثاين  الن�ضف  يف  عديدة  اأمثلة  هناك  ولكن  ال�ضريع 

ع�ضر  فخاريات  جميع  ان  كما  البطيء.  الدولب  بوا�ضطة  كلها  عملت 

العبيد يف موقع العقري �ضنعت على الدولب البطيء اأي�ضًا.

باليد،  كله معموًل  يكن  العبيد مل  الفخار يف ع�ضر  اأن  وهكذا جند 

بل ان الدولب البطيء )ورمبا ال�ضريع احيانًا( قد ُعرف وا�ضتخدم يف 

فخاريات  من  كثيـرة  اأ�ضـناف  لعمـل  العـراق  جنوبي  من  عديدة  اأماكن 

الن�ضف الثاين من ذلك الع�ضر.

ال�ضمال  من  وفرية  غري  الآلة  تلك  معرفة  على  ال�ضواهد  كانت  واإن 

دولب  ا�ضتخدام  اإىل  ي�ضري  بارزًا  دلياًل  هناك  ان  اإل  الع�ضر،  ذلك  يف 
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العربة يف تلك املنطقة منذ ذلك الزمن اأو قبل ذلك بقليل، فقد جاءنا 

من الطبقة الثالثة ع�ضرة من موقع تپه كوره اأقدم منوذج معروف لدولب 

موقع  من  فخارية  ك�ضرة  جاءتنا  كما  الطني.  من  احلجم  كبرية  عربة 

ع�ضر  من  عربة  لدولب  ر�ضم  بالألوان  عليها  املو�ضل  جوار  الربجية 

لعمل  تقليد  احلقيقة  يف  هو  الفخاري  دولب  بان  علمنا  ما  واإذا  حلف، 

دولب العربة تبني لنا بالتايل ان املعرفة بهذه الآلة لي�ضت وليدة ع�ضر 

الوركاء بل هي من مبتكرات ع�ضر العبيد اأو قبله بقليل، وان �ضمال بالد 

الرافدين قد عرفت ا�ضتخدام هذه الآلة منذ تلك الأزمان اي�ضًا.

املرحلة  هذه  يف  الفخاري  دولب  تطور  اكتمل   : الثالثة  املرحلة 

من  بدًل  بقدمه  الدولب  يحرك  اأخذ  نهائًيا حيث  العامل  يدا  وحتررت 

 )Fast-Wheel( يده. و�ضارت هذه الآلة تدعى الآن بالدولب ال�ضريع

اأو دولب الفخاري احلقيقي   )Fly-Wheel( واأحيانًا بالدولب الطيار

)True Potters Wheel(. وبهذا نرى اأن قدماء العراقيني قد ابتكروا 
اآلتهم هذه وطوروها يف الن�ضف الثاين من ع�ضر العبيد حيث تكاملت 

وظهرت يف اوجها يف م�ضتهل دور الوركاء حني اخذوا يكرثون من �ضنع 

فخارياتهم بوا�ضطتها. وقد اأثر ا�ضتعمال الدولب ال�ضريع يف �ضكل الآنية 

كثريًا، وهذه �ضرورة اأملتها طبيعة بناء تلك الأواين على هذه الآلة. وهذا 

احلمراء  الثالثة  باأنواعها  الوركاء  ع�ضر  فخاريات  اأ�ضكال  يف  وا�ضح 

والرمادية والآخرى اخلالية من ال�ضباغ. ون�ضاهد هذا التطور وا�ضحًا 

يف مدينة الوركاء بالذات حيث ينعك�ض ذلك يف طبقاتها غري امل�ضو�ضة، 

يف حفرة اجل�ض، حني تبداأ فخاريات ع�ضر الوركاء بالظهور يف الطبقة 

اخلام�ضة ع�ضرة ثم تكرث يف الطبقة الرابعة ع�ضرة التالية فما فوق. وهذه 

الفخاريات كما هو معروف معمولة على الدولب ال�ضريع بينما الآخرى 

الدولب  على  عملت  العبيد  ع�ضر  من  هي  والتي  الأ�ضفل  الطبقات  يف 
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البطىء. وهذا كله خليق بان يجعل من مدينة الوركاء املوطن النموذجي 

لن�ضاأة دولب الفخاري وتطوره يف ع�ضر العبيد واكتماله يف اوائل ع�ضر 

اإىل  هناك  باأن  نن�ضى  ل  ان  يجب  النتيجة  هذه  اإىل  وبتو�ضلنا  الوركاء. 

اإيران، قرائن  القدمي يف  الفخار  بع�ض مواطن  الوركاء، يف  ال�ضرق من 

ت�ضارع يف القدم مثيالتها يف العراق. ففي موقع ال�ضو�ض )Sussa( عرث 

يف اعايل طبقتها الأوىل على فخاريات معمولة بالدولب البطيء، وكذلك 

.)Bakun( يف باكون

قد   )sialk III6-7( الثالثة  طبقتها  يف  �ضيالك  فخاريات  ان  كما 

اإىل اواخر  الفخاريات كلها تعود  اأي�ضًا على هذا الدولب. وهذه  عملت 

ع�ضر العبيد ومطلع ع�ضر الوركاء.

ن هنالك تاثريًا اإيرانيًا يف الأمر. لأن 
َ
ولكن هذا ل يعني بال�ضرورة اأ

اأقدم دولب عربة كما راأينا قد عرف يف العراق، كما ان تاأثري فخاريات 

ع�ضر العبيد العراقية على مثيالتها الإيرانية ل ينكره باحث. وقد تكون 

عن  العراق  جنوبي  من  جاءتهم  الفخاري  بدولب  الإيرانيني  معرفة 

القدمية  الإيرانية  احل�ضارة  مواطن  من  غريها  اإىل  ثم  ال�ضو�ض  طريق 

يف عيالم.

10. قراءة يف امل�ضمون القانوين لل�ضرائع العراقية القدمية.

نبذة تاريخية

ال�ضومرية  املدن  دول  اأيام  على  امليالد،  قبل  الثالث  الألف  يف مطلع 

املعارف  من  الكثري  اأ�ض�ض  الأوائل  العراقيون  و�ضع  الرافدين،  بالد  يف 

وال�ضيا�ضة  احلكم  اأنظمة  اقدم  اأ�ض�ض  و�ضعوا  كما  والآداب  والفنون 

مرة  ولأول  ظهرت،  �ضومر  بالد  مدن  ويف  الآن.   بها  املعمول  والق�ضاء 

الإقت�ضادية  العالقات  وو�ضحت  ال�ضخ�ضية  امللكية  حدود  التاريخ،  يف 

بني الفرد والدولة وبني الأفراد اأنف�ضهم. كما برزت ت�ضابكات العالقات 
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الإجتماعية باأبعادها املختلفة. وقد اقت�ضى هذا كله البدء باإر�ضاء قواعد 

الألف  منت�ضف  من  مبكر  وقت  يف  واإقت�ضادية  اإجتماعية  لإ�ضالحات 

الثالث قبل امليالد.

والتي  الب�ضر  حياة  القانونية يف  للت�ضريعات  الأوىل  النواة  كانت هي 

انبثقت بهيئة قانون متكامل يف الربع الأخري من الألف الثالث قبل امليالد، 

و�ضعها العاهل ال�ضـومري اور - منو موؤ�ضـ�ض �ضـاللة اور الثالثة ال�ضـومرية 

)2113-2006 قبل.امليالد(. وقد اكتملت الت�ضريعات العراقية القدمية 

يف  امليالد  قبل  الثاين  الألف  مطلع  يف  القانونية  مظاهرها  وباأو�ضح 

ال�ضريعة ال�ضهرية للعاهل البابلي العظيم حمورابي )1792-1750 قبل.

282 مادة قانونية غطت الكثري من اأوجه الن�ضاط  امليالد( التي �ضمت 

الإجتماعي والإقت�ضادي واملهني والع�ضكري يف املجتمع البابلي املوحد.

ُتَعدُّ اإ�ضالحات العاهل ال�ضومري اورو - كاجينا )2350-2353 قبل.

امليالد( حاكم دولة مدينة لك�ض اقدم ا�ضالحات اإجتماعية واإقت�ضادية 

نًة  معروفة يف التاريخ. وقد ُعرث على اأربع ن�ضخ من هذه الإ�ضالحات مدوَّ

اأبرز ما  ال�ضومرية وباخلط امل�ضماري. ومن  باللغة  على رقم من الطني 

وفر�ض  واحد،  زوج  من  اأكرث  اّتخاذ  من  املراأة  على  حترميه  فيها  جاء 

عقوبة املوت على من تخالف ذلك. كما منع الأغنياء والكهنة واملرابني 

مرا�ضيم  على  �ضريبة  تقا�ضي  من  الكهنة  ومنع  الفقراء.  ا�ضتغالل  من 

دفن املوتى. وكلمة احلرية )اأمارتو باللغة ال�ضومرية( ترد لأول مرة يف 

التاريخ يف وثيقة اإ�ضالحات هذا العاهل ال�ضومري الإن�ضاين.

تعقب اإ�ضالحات اورو - كاجينا يف الزمن جمموعة قوانني اور - منو 

تعالج  قانونية  31 مادة  تتاألف من  والتي  اأي�ضًا  ال�ضومرية  باللغة  املدونة 

- منو  اور  امل�ضرع  واكتفى  والإقت�ضادية.  الإجتماعية  امل�ضائل  من  عددًا 

بفر�ض غرامة على املدان باأية جرمية بدًل من العقوبة البدنية.

ومن مطلع الألف الثاين قبل امليالد و�ضلتنا جمموعة ثالثة من القوانني 
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باللغة ال�ضومرية، وتن�ضب اإىل امللك اخلام�ض من �ضاللة اي�ضن الآمورية 

)العهد البابلي القدمي( لبت - ع�ضتار )1934-1924 قبل.امليالد(. وقد 

نت على اربعة رقم من الطني باخلط امل�ضماري. ولقانون لبت - ع�ضتار  ُدوِّ

ي�ضـري  �ضـريعة حمورابي،  بـها  تفتتح  التي  باملقّدمة  ال�ضبه  مقدمة قريبة 

العوا�ضف  )اله  واإنليل  ال�ضماء(  )اإله  اأنو  الإلهني  ان  اإىل  وا�ضعها  فيـها 

مادة   37 ال�ضريعة  وت�ضمُّ  العر�ض.  على  اأجل�ضاه  اللذان  هما  والهواء( 

قانونية تعالج عددًا من الق�ضايا الإقت�ضادية و�ضوؤون الأ�ضرة والرقيق.

ما  الآن  حتى  املكَت�َضفة  الأكدية  باللغة  نة  املدوَّ القوانني  اأقدم  ومن 

حـرمل  تـل  مـوقـع  يف  منـها  اأجزاء  واملكت�َضـف  ا�ضـنونا،  ب�ضـريعة  ُيعرف 

)مدينة �ضادومب البابلية( يف بغداد اجلديدة. اإنها ت�ضبق �ضريعة حمورابي 

بنحو قرنني. ويت�ضمن املتبقي من �ضريعة اأ�ضنونا على مقدمة و61 مادة 

ووا�ضع  والإقت�ضادية.  الإجتماعية  احلياة  من  جوانب  عاجلت  قانونية 

دولة  ملوك  اأحد  قبل.امليالد(،   1992( باللما  امللك  هو  ال�ضريعة  هذه 

ا�ضنونا البارزين. ودولة ا�ضنونا هي اإحدى املمالك الآمورية ال�ضت التي 

قامت يف بالد الرافدين يف اأعقاب انهيار �ضاللة اأور الثالثة يف نحو �ضنة 

)2006 قبل.امليالد(.

ا�ضتهر العاهل البابلي حمورابي )1792-1750 قبل.امليالد( باأعمال 

والتعليم.  والثقافة  والتنظيم  وال�ضيا�ضة  الإدارة  ميدان  يف  بارزة  جليلة 

وتاأتي يف مقّدمة هذه الأعمال جمعه وتوحيده للقوانني واإ�ضدار �ضريعة 

�ضاملة عالج فيها خمتلف ان�ضطة املجتمع البابلي يف مطلع الألف الثاين 

قبل امليالد. وُدّونت ال�ضريعة باللغة البابلية وباخلط امل�ضماري على م�ضلة 

من حجر الدايورايت الأ�ضود بارتفاع مرتين. وقد اأقام حمورابي اأكرث من 

ن�ضخة من هذه امل�ضلة يف اأمهات مدن بالد الرافدين كبابل و�ضبار ورمبا 

282 مادة قانونية تعد امل�ضدر  ال�ضريعة من  واأور وغريها. وتتاألف  نفر 

التاريخي الأول للعديد من القوانني الو�ضعية القدمية. ويفتتح حمورابي 
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ثم  ال�ضريعة،  هذه  و�ضع  اإىل  دفعه  مبا  يبداأها  طويلة  مبقدمة  �ضريعته 

ينتقل اإىل متجيد الآلهة التي طلبت اإليه و�ضعها واختارته لن�ضـر العدل 

يف البالد : 

اأنا حمورابي الراعي ال�ضالح الورع

امللك القدير الذي ين�ضر �ضلطانه على اجلهات الأربع

الذي يبهج قلب مردوخ اإلهه.

اأنا امللك املتاأمل املطيع لالإله �ضم�ض العظيم

اأنا حمورابي حمبوب الإلهة ع�ضتار

عندما اأر�ضلني الإله مردوخ لقيادة �ضكان البالد

يف الطريق ال�ضوي ولإدارة البالد...

و�ضعت القانون ود�ضتور العدالة

بل�ضان البالد لتحقيق اخلري للنال�ض...

وختم حمورابي �ضريعته مبجموعة من الأقوال بداأها اأي�ضًا بتمجيد عهده 

لعنات  واإنزال  امل�ضلة  هذه  يحرف  اأو  يخرب  من  على  بالدعاء  واأنهاها 

الآلهة عليه

اأنا حمورابي امللك الكامل...

بال�ضالح الفتاك الذي وهبني اإياه

الإله زبابا والإلهة ع�ضتار

نكي
َ
وبالراأي الذي هداين اإليه الإله اأ

وبالقدرة التي منحني اإياها الإله مردوخ

اإ�ضتاأ�ضلُت دابر العدو من ال�ضمال اإىل اجلنوب

واأنهيت احلرب واأرحت البالد

وجعلت �ضكان املدن ينعمون بال�ضفاء والهناء

م�ضلتي على  كتبتها  التي  كلماتي  ال�ضخ�ض  ذلك  يتدبر  مل  … واإذا 
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وجتاهل لعناتي ومل يخ�َض لعنات الآلهة

وحما القوانني التي �ضرعتها

واأبطل اأحكامي وغريَّ �ضرائعي

وحما اإ�ضمي املكتوب وكتب اإ�ضمه

ع�ضى الإله انليل اأبو الآلهة الذي دعاين اإىل احلكم

اأن يجّرد ذلك ال�ضخ�ض ملكًا كان اأو اأمريًا اأو حاكمًا

من اأبهة امللك ويحطم �ضوجلانه ويلعن طالعه

واختفاء اإ�ضمه وذكراه من البالد

ع�ضى اأن جتعل الآلهة جي�ضه كومة من اجلثث فوق ال�ضهل.

هذا وقد عاجلت �ضريعة حمورابي يف موادها الـ 282 خمتلف �ضوؤون 

احلياة الجتماعية والقت�ضادية والع�ضكرية واملهنية.

فقد اخت�ضت املواد 1-5 بالق�ضاء وال�ضهود، واملواد 6-25 بال�ضرقة 

والنهب، واملواد 26-41 ب�ضوؤون اجلي�ض واخلدمة الع�ضكرية، واملواد 42-

100 باحلقول والب�ضاتني والبيت، واملواد 101-107 بالتعامل يف ال�ضوق 

ب�ضوؤون   195-127 واملواد  بالبيع،   126-112 واملواد  التجار،  ودكاكني 

 227-196 واملواد  بينهم،  فيما  اأفرادها  وعالقات  وحقوقها  العائلة 

بعقوبات التعوي�ض وغرامات نق�ض التفاقات والعهود والتعهدات، واملواد 

واملواد  واأثمانها،  والقوارب  للبيوت  البناء  واأجور  بالأ�ضعار   240-228

241-277 باأجور احليوانات والأ�ضخا�ض واأخريًا املواد 278-282 بتعيني 

حدود الرق وحقوق العبيد وواجباتهم.

اآ�ضورية  جالية  لالآ�ضوريني  كان  امليالد،  قبل  الثاين  الألف  مطلع  يف 

جتاريه كبرية تقيم يف منطقة كبادوكية من اآ�ضيا ال�ضغرى تتعامل باأمور 

البيع وال�ضراء وال�ضترياد والت�ضدير من بالد اآ�ضور )الوطن الأم(. وقد 

كان لهذه اجلالية الكثري من احلرية يف التعامل التجاري واحلركة كما 
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كان لها بع�ض احلقوق وال�ضطالحات القانونية والق�ضائية. وهذا يتَّ�ضح 

من العبارة التالية التي جاءت يف الوثائق القانونية لهذه اجلالية :

لقد ح�ضم الكاروم  ق�ضية ق�ضائية

عرث  لقد  الكاروم.  كان  الآ�ضورية  باللغة  الآ�ضورية  اجلالية  ا�ضم  اإن 

باخلط  نة  مدوَّ الطينية  الرقم  من  عدد  على  اجلالية  هذه  خمازن  يف 

طلق عليها ا�ضم وثائق كبادوكية، واقت�ضرت 
ُ
امل�ضماري واللغة الآ�ضورية اأ

ويعود  وال�ضراء.  البيع  ومعامالت  والتجارة  العقود  تنظيم  قوانني  على 

منت�ضف  اإىل  ال�ضغرى  اآ�ضيا  يف  الآ�ضورية  القانونية  الوثائق  هذه  زمن 

الألف الثاين قبل امليالد.

)قلعة  اآ�ضور  مدينة  يف  نقبت  التي  الأملانية،  التنقيب  بعثة  اكت�ضفت 

نة باخلط  ال�ضرقاط( يف ال�ضنوات 1903-1914 ت�ضعة رقم من الطني مدوَّ

الربع  اإىل  تاريخها  الآ�ضورية ت�ضمُّ موادَّ قانونية يرجع  واللغة  امل�ضماري 

يف  املكَت�َضفة  القوانني  هذه  وُتَعّد  امليالد.  قبل  الثاين  الألف  من  الأخري 

مدينة اآ�ضور اأبرز وثيقة تاريخية قانونية اكُت�ضفت بعد �ضريعة حمورابي. 

واإبرز ما حوته من مو�ضوعات  يتناول �ضوؤون الزواج وحق امللكية وعقود 

الرهن واجلرائم. والرقيم الأول من هذه الرقم الت�ضعة ي�ضم �ضتني مادة 

اخت�ضت ب�ضوؤون الن�ضاء واجلرائم الواقعة عليهن اأو منهن.

طيني  رقيم  )الكلدي(  احلديث  البابلي  العهد  من  جاءنا  واأخريًا 

مَّ خم�ض ع�ضرة مادة قانونية تعالج غالبيتها م�ضائل تخت�ض باحلقول  �ضَ

والطالق  الزواج  وق�ضايا  والن�ضاء  والرقيق  الأرواء  و�ضوؤون  واإدارتها 

والإرث.

الف�ضل الأول                                      جذور احل�ضارة يف بالد الرافدين



53

الف�صل الثاين

 ن�صوء العمل الآثاري يف العراق وتطّوره

1. البداية

راأيُت اأن اأبداأ هذا الف�ضل ببع�ض التعاريف وامل�ضطلحات الأ�ضا�ضية 

�ضلب  يف  دخوله  قبل  القارىء  عليها  يّطلع  اأن  املفيد  من  اأجد  التي 

املو�ضوع. اإذ اإن هذه امل�ضطلحات �ضتتكرر با�ضتمرار يف ثنايا هذا الق�ضم 

من الكتاب. ولأبداأ بتعريف موجز لكلمة الرتاث )Heritage(. لأن هذا 

ونتاجات  املا�ضي  تنطبق على خملَّفات  قد  اأمورًا كثرية  يعني  امل�ضطلح 

احلا�ضر معًا. والرتاث يف اللغة كلمة م�ضتقة من الفعل الثالثي ورث اأي 

تلقى تركة الآباء. ويقال ورث ويرث واإرثًا، وتوارث القوم اأي ورث بع�ضهم 

بع�ضًا، ثم ان املعنى اإزداد نطاقه اإت�ضاعًا يف حركة ممتدة من اخلا�ض اإىل 

العام، ف�ضار الرتاث يعني تركة الأجيال ال�ضابقة لالأجيال الالحقة. اأي 

موروثاتهم اأو معطياتهم التي يتناقلها جيل عن جيل، اأو ما يرتكه ال�ضلف 

ل  للرتاث  املعا�ضر  املفهوم  ان  نرى  وبهذا  التاريخي.  الإطار  يف  للخلف 

ينف�ضل عن اأ�ضوله اللغوية، فهو تعامل مع تركة الأجيال املا�ضية، وتداول 

لهذه الرتكة بني الأجيال. وهو اأي�ضًا مت�ضك بهذه الرتكة وعدم النزوع اإىل 

مفارقتها اأو التخلي عنها اأو تركها عر�ضًة للن�ضيان. والرتاث لغة ميكن 

اأن يعني احل�ضارة )Civilization( املتوارثة عن الأجيال بكافة اآفاقها 

وميادينها املادية والثقافية، اأي املعنوية، باعتبار ان م�ضطلح احل�ضارة 

يت�ضمن اأي�ضًا هذين اجلانبني الأ�ضا�ضيني، والرتاث ا�ضطالحًا ميكن ان 
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هي  الثقافة  ان  ومبا  الأجيال.  بني  املتناقلة   )Culture( الثقافة  يكون 

ق�ضماتها  ومينحها  وال�ضعوب  الأمم  ح�ضارات  بني  مييز  الذي  املعيار 

اخلا�ضة و�ضماتها الذاتية مبا حتويه من عقائد واأفكار وفل�ضفات وروؤى 

وعادات وتقاليد وجماليات، فاإننا ن�ضتطيع القول اإن الرتاث هو البحث 

يف خ�ضو�ضيات الأمم وال�ضعوب، ورمبا اأي�ضًا يف خ�ضو�ضيات الوحدات 

اجلغرافية الأ�ضغر م�ضاحة كاملدن �ضمن وحدات جغرافية اأكرب كالأقاليم 

والأقطار، وهو درا�ضة الثقافات على امتداد هذه الوحدات اجلغرافية. 

اإن ا�ضتمرارية الرتاث تعني دوام ال�ضلة اأو الرابطة بني املا�ضي با�ضكاله 

املميزة وروح معا�ضرة متجددة.

يد  �ضنعته  مما  املا�ضي  خملفات  فهي   )Antiquities( الآثار  اأما 

واملعتقدات  والفنون  كاملباين  الع�ضور،  مّر  فكره على  اأنتجه  اأو  الإن�ضان 

الآثار  م�ضطلح  يكون  وقد  والأ�ضعار.  والق�ض�ض  واملالحم  والأ�ضاطري 

اأردنا نحن عن ق�ضد  اإذا  مرادفًا مل�ضطلح الرتاث يف هذا اجلانب، ال 

لدينا،  الرتاثي  والن�ضاط  الآثاري  الن�ضاط  بني  للف�ضل  بينهما  التمييز 

فين�ضبُّ مفهوم الرتاث عندئذ على معطيات القرون الأخرية من الزمن، 

كما هو عليه الآن يف بع�ض دوائرنا املعنية بهذه الأمور.

وعلم الآثار )Archaeology( هو علم يدر�ض ما�ضي الإن�ضان على 

املا�ضي مادية  وُيعنى بدرا�ضة وحتليل خملفات هذا  الكوكب  �ضطح هذا 

كانت اأم فكرية، فريينا ب�ضكل متدرج التغريات التي طراأت على ما�ضي 

الب�ضرية ون�ضوء املعارف والتقنيات ومنوها وتطورها عرب الع�ضور. وي�ضمل 

ميدان علم الآثار يف حدوده الوا�ضعة ما ن�ضطلح على ت�ضميته باملخلفات 

الأثرية. والآثاري )Archaeologist( هو ال�ضخ�ض املتخ�ض�ض بدرا�ضة 

علم الآثار، مبا فيه التنقيب عن الآثار، واحل�ضارات واللغات القدمية.

اآثاريًا  يكون  فقد  بانواعه.  بالرتاث  املهتم  الإن�ضان  فهو  الرتاثي  اأما 
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اأو معماريًا اأو فنانًا اأو اأديبًا اأو كاتبًا، اأو اأي �ضخ�ض اآخر مهتم بدرا�ضة 

الرتاث، �ضريطة ان يتعامل مع معطياته ويتذوقها ويغو�ض يف مكنوناتها 

اأن  نرى  فاإننا  هذا  ومع  اجلمالية.  قيمها  ويتح�ض�ض  ا�ضولها  ويدر�ض 

امل�ضتمر  وتعامله  وا�ضتغالته  املتمر�ض احلاذق بحكم تخ�ض�ضه  الآثاري 

الأول  املقام  يف  ح  املر�ضَّ الإن�ضان  هو  اأ�ضكالها  بكل  املا�ضي  خملفات  مع 

هو  اإنه  اإذ  منها،  املادية  ول�ضّيما  املختلفة،  الرتاث  اأ�ضكال  مع  للتعامل 

املعطيات  هذه  طراز  تتبع  على  تخ�ض�ضه،  طبيعة  ح�ضب  القادر  وحده 

احل�ضارية  النماذج  يف  وبداياتها  اأ�ضولها  وتتبع  وعنا�ضرها  واأمناطها 

الرتاثية  املخلفات  اإىل  ينظر  بعد هذا  والآثاري  الأمم.  من  لأمة  الأوىل 

على اأنها امتداد طبيعي حل�ضارات املا�ضي لالأمة، وانه تطور حتمي فيه 

التي  الالحقة  الزمنية  احلقب  حاجات  مع  يتالءم  املعا�ضرة  من  �ضيء 

اأنتج فيها. والآثاري يرى كذلك يف العنا�ضر الفنية والزخرفية الظاهرة 

اأو تلك الداخلة يف تفا�ضيل  الت�ضكيلي املعا�ضر  يف لوحات واأعمال الفن 

بع�ض املباين والعمائر القائمة، اإ�ضتمرارًا طبيعيًا لعنا�ضر فنية وزخرفية 

املتعاقبة.  الأمة  القدم يف ح�ضارات  موغلة يف  اأزمان  معروفة يف  كانت 

كما يتلم�ض الآثاري كثريًا من املعتقدات والتقاليد والعادات واحلكايات 

والرموز ال�ضعبية املوروثة واملتداول بع�ضها اليوم الأ�ضول الأوىل لها يف 

معتقدات ورموز احل�ضارات املتعاقبة لالأمة على �ضاحة الوطن الكبري. 

والآثاري، بعد هذا كله، يرى يف املخلفات الرتاثية مادة ثمينة حية تعينه 

يف فهم جوانب من املا�ضي املندر�ض، واأ�ضتعادة ذلك املا�ضي وبعثه للحياة 

بن�ضو�ض  الآثاري  ي�ضتعني  كما  الرتاث.  من  النماذج  تلك  على  اعتمادًا 

اأماكن مندر�ضة يف مدن  للتحقق من  متوارثة  واأ�ضعار  وروايات  تاريخية 

وم�ضتوطنات حتولت اإىل اأكوام من الأنقا�ض والتلول عرب الزمن.
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2. التنقيب عن الآثار بني الهواية والنب�س والعلم املنظم

علم الآثار مبفهومه الوا�ضع، كما راأينا ذلك اأعاله، هو درا�ضة ما�ضي 

اأو  الآثار  لعامل  الأ�ضا�ضية  واملهمة  والفكرية.  املادية  وخملفاته  الإن�ضان 

املخلَّفات ودرا�ضتها درا�ضة  تلك  البحث عن  الآثاري، تن�ضبُّ يف  املنّقب 

وبيئته  الإن�ضان  عن  منها  ملمو�ضة  حقائق  وا�ضتنباط  ومقارنة  حتليلية 

والفنية.  والعقائدية  والفكرية  والإجتماعية  الإقت�ضادية  حياته  واأمناط 

وبكلمة اأخرى ان هذا النوع من املعرفة يبحث يف ق�ضة الإن�ضان على �ضطح 

الأر�ض كما تك�ضف عنها خملفاته التي تركها وراءه، واإن عملية التنقيب 

ل  وبدونها  الآثاري  البحث  م�ضمار  يف  املركزية  احللقة  هي  الآثار  عن 

ميكن لدار�ضي ما�ضي الإن�ضان، اأي املوؤرخني، ان يدّونوا التاريخ. وي�ضعى 

عامل الآثار يف عمله اإىل حتقيق اأمرين اأ�ضا�ضيني :

العلمية  الأ�ضاليب  باأف�ضل  املا�ضي  خملَّفات  عن  الك�ضف   : اأولهما 

واأحدثها.

خام  مادة  للموؤرخ  وتقدميها  املخلفات  هذه  وحتليل  درا�ضة   : وثانيهما 

لكتابة التاريخ.

ع�ضر  التا�ضع  القرن  يف  الآثار  عن  التنقيب  من  الغر�ض  كان  لقد 

جمع ما اأمكن جمعه من القطع الفنية واللقى باأقل ما ميكن من الوقت 

واجلهد واملال، دون الإلتفات اإىل التدقيق يف معاثر تلك اللقى والعناية 

بت�ضل�ضل  املعرفة  وعدم  فيها،  ُوجدت  التي  الأماكن  وت�ضوير  بر�ضم 

عن  عبارة  الآثار  عن  التنقيب  كان  فقد  والزمني.  الطبقي  تواجدها 

باطن  املطمورة يف  والكنوز  اللقى  اتفق جلمع  كيفما  وحفر  نب�ض  عملية 

دون  املا�ضي  حل�ضارات  والفنية  التاريخية  الرموز  من  وغريها  الأر�ض 

الإلتفات اإىل الدلئل الأثرية وما تنطوي عليه من تف�ضريات علمية عن 

املا�ضي واأحواله. ولنا يف ليارد يف العراق وبيلزوين يف م�ضر و�ضليمان 
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اأمثلة على  والعامل خري  العربية  املنطقة  واليونان وغريهم يف  تركيا  يف 

حالت النب�ض ونهب الكنوز الأثرية و�ضرقتها لبيعها ملتاحف الغرب وهواة 

المور على هذه احلال  بقيت  الع�ضرين  القرن  وقبل حلول  فيه.  التحف 

حتى بداأ بع�ض امل�ضتغلني بالدرا�ضات القدمية يف اأورپا يف اأواخر القرن 

التا�ضع ع�ضر ومطلع القرن الع�ضرين يهتمون بالدلئل الأثرية وتف�ضرياتها 

وبالطبقات البنائية وتعاقبها بجانب اهتمامهم باللقى ذاتها.

الطبقي  التعاقب  مب�ضطلح  ُيعَرف  ما  حينذاك  فظهر 

)Stratigraphy( واأهميته يف تاريخ علم الآثار. وكان من اأوائل املهتمني 

اللقى واأبرزهم اجلرنال بت  التنقيب ودرا�ضة  بهذا الأ�ضلوب العلمي يف 

ريفرز يف اأنكلرتا وال�ضري فلندربرتي يف م�ضر وال�ضرق الأدنى. ومع هذا 

فقد بقي العمل الآثاري امليداين، اأي التنقيب، يف معظم جوانبه، معتمدًا 

على املهارة اليدوية والعني املتفح�ضة والإ�ضتنتاج الذكي م�ضتعينًا بادوات 

يدوية ب�ضيطة. اإل اأنه على مّر الزمن ابُتكرت اأجهزة وو�ضائل تقنية حديثة 

املا�ضي  عن  بحثه  ويف  امليدانية  عملياته  يف  الآثاري  املنقب  ا�ضتخدمها 

ودلئله املادية، فكانت له عونًا كبريًا يف ال�ضنوات الأخرية. وقد �ضهدت 

بني  كبريًا  تعاونًا  الثانية،  العاملية  اأعقبت احلرب  التي  القليلة  ال�ضنوات 

اآفاقًا جديدة  فتح  والذرة، مما  والريا�ضيات  الطبيعة  وعلماء  الآثاريني 

اأمام البحث الآثاري يف مراحله الرئي�ضة الثالث : امل�ضح، وال�ضتك�ضاف 

والتنقيب والتحري امليداين والتحليل واملعاجلة املختربية.

من املتعارف عليه بني امل�ضتغلني يف حقل الآثار ان اأف�ضل ال�ضتك�ضافات 

وامل�ضوحات الآثارية هي ما يتم منها �ضعيًا على الأقدام. اإل اأننا يجب اأن 

�ضور  وكذلك  وقدميها،  حديثها  باأنواعها  اخلرائط  تقدمه  ما  نن�ضى  ل 

امل�ضح اجلوي، من م�ضاعدات قيمة واإي�ضاحات وافية.

توزيعات  عليها  الكبري  املقيا�ض  ذات  احلديثة  اخلرائط  معظم  فاإن 
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عليها  تظهر  الزرع.  من  اخلالية  والأخرى  املزروعة  للمناطق  وا�ضحة 

اأي�ضًا بقاع ومرتفعات وطرق وم�ضتوطنات واأنهار وقنوات ومدافن قدمية 

بالإمكان التثبت منها على الأر�ض. كما ان اخلرائط القدمية التي و�ضعت 

يف اأوائل القرن الع�ضرين، اأو نحو ذلك ذات فوائد كبرية للعمل الآثاري. 

فهي تظهر ما كانت عليه املنطقة املطلوب درا�ضتها على الطبيعة، والتي 

جمالت  يف  احلديثة  والتطورات  والبناء  الزراعة  بف�ضل  اليوم  تغريت 

احلياة املختلفة.

نفع  ذات  �ضارت  ال�ضنني  مّر  على  عديدة  اآلية  اأجهزة  ابُتكرت  لقد 

النفقات واجلهد وتخت�ضر  الآثاري امليداين، فهي تقلل من  للعمل  كبري 

الزمن اأي�ضًا. اإل اأن هذه الأجهزة ومهما بلغت درجة دقتها فانها ل تقوم 

وحدها باحلفر الوا�ضع، بل ُت�ضتخدم فقط لإجراء تنقيب اختباري �ضريع 

اأو فح�ض كهربائي اأو مغناطي�ضي لبقع معينة من الأر�ض اأو املوقع الأثري 

املزمع فح�ضه اأو اإجراء درا�ضات اإ�ضتطالعية �ضريعة فيه اأو حتر اآثاري 

للتعرف على ما  الوا�ضع وذلك  املنظم  التنقيب  باأعمال  البدء  اأويل قبل 

ذلك  كل  من  والتاأكد  اأثرية  ولقى  بنائية  بقايا  من  الأماكن  تلك  تبطنه 

قبل القيام بو�ضع برنامج وا�ضع للتنقيب يف ذلك املوقع. ان اقتطاع حفرة 

الطويل  امل�ضني  اليدوي  بالعمل   )Sounding( الإختبارية  التنقيب 

بالإمكان  املوقع  �ضطح  من  كبريًا  حّيزًا  ي�ضغل  قد  وجهدًا،  وقتًا  ي�ضتغرق 

موؤخرة  يف  يحمل   )Drill( مثقب  �ضكل  على  اآيل  بجهاز  عنه  التعوي�ض 

م�ضغر  منوذج  هو  اجلهاز  وهذا  كهربائي.  مبولد  ويعمل  حقلية  �ضيارة 

لأجهزة التنقيب عن النفط العمالقة. وباإمكان ذراعه الأنبوبية التغلغل 

مرتًا.   20-15 بني  يرتاوح  عمق  اإىل  الأثري  املوقع  اأو  الأر�ض  باطن  يف 

وراأ�ض ذراع هذا اجلهاز الأنبوبية النازلة يف باطن املوقع ينغرز يف طيات 

الذي  اللباب  من  مرة حمولته  كل  لي�ضتخرج يف  املطلوب فح�ضه  املوقع 
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هو عبارة عن كمية من ركام امل�ضتوطن ومواده الأثرية املتنوعة. اإن عمق 

الفاح�ض  ال�ضخ�ض  فيها  يتحكم  راأ�ض اجلهاز  فيها  ينغرز  التي  امل�ضافة 

اأو  واحدة  قدمًا  غرزة  كل  عمق  يكون  ان  بالمكان  اإذ  نف�ضه  )الآثاري( 

التل  اأو  امل�ضتوطن  اأعماق  اإىل  نزوًل  العملية  بتكرار هذه  قدمني. وهكذا 

احل�ضول  ميكن  اآثاريًا  فح�ضها  املطلوب  الأر�ض  من  البقعة  اأو  الآثري 

ان  اأثرية.  ولقى  دلئل  من  البقعة  هذه  ت�ضمه  ملا  وا�ضحة  �ضورة  على 

مثقب التنقيب )Drilling Machine( هذا ذو فائدة كبرية يف فح�ض 

ال�ضهول الغريبنية الوا�ضعة ك�ضهل و�ضط وجنوبي العراق الر�ضوبي ودلتا 

النيل وحو�ض نهر ال�ضند وذلك للبحث عن مواقع وخملفات ال�ضتيطان 

الب�ضري التي قامت يف هذه ال�ضهول والتي دفنت بقاياها اأ�ضفل تر�ضبات 

وطمى الأنهار وبعدة اأمتار.

الآثاري  العمل  يف  كبرية  فائدة  لهما  اآخران  جهازان  وهناك  هذا 

 )Resistivity Metre( امليداين اأي�ضًا. يعرف اأحدهما مبقيا�ض املقاومة

التو�ضيل  الأر�ض عامل مهم يف  باأن  املعروفة  القاعدة  اإىل  ي�ضتند  الذي 

الكهربائي. وملا كانت مّكونات الرتبة غري متجان�ضة وما حتويه من مواد 

فعند  لذا  مغاير.  كهربائي  تو�ضيل  لها  الخرى  والرتاكمات  كال�ضخور 

ربط اأي جم�ض مبقيا�ض وغرزه يف الأر�ض فاإن املقيا�ض �ضي�ضجل مقدارًا 

املقيا�ض  هذا  ان  اإّل  اإعتيادية.  اأر�ض  يف  الكهربائية  املوجات  من  معينًا 

نف�ضه �ضوف ي�ضجل قراءة مغايرة اإذا ما غرز جم�ضه يف كتلة �ضلدة من 

اإن  اإذا ما غرز يف خندق مملوء برتاب ه�ض.  اأو  الطابوق،  اأو  احلجارة 

جهازًا غري معقد كهذا ذو فائدة كبرية يف التعرف اإىل امتدادات ونهايات 

بع�ض اجلدران والأبنية دون احلاجة اإىل القيام بالتنقيب.

 ،)Magneto Metre( املغناطي�ضية  مقيا�ض  هو  الآخر  واجلهاز 

لقى  البحث عن  كبرية يف  وفائدته  �ضابقه،  تعقيدًا من  اأكرث  وهو جهاز 
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واآثار من احلديد واملعادن الأخرى تكون مطمورة يف املدافن اأو يف ركام 

الأبنية. ومقيا�ض املغناطي�ضية هذا جهاز ح�ضا�ض جدًا باإمكانه ت�ضجيل اأي 

�ضذوذ اأو تباين يف احلقل املغناطي�ضي العتيادي ملنطقة ما. وح�ضا�ضية 

اجلهاز العالية هذه قد يكون مبعثها ان القراءات التي يعك�ضها فيما اإذا 

كان ال�ضخ�ض الذي يعمل عليه يحمل يف جيوبه ادوات معدنية كاملفاتيح، 

اأو حتى اإذا ما مّرت بالقرب منه �ضيارة اأو قطار، اأو كانت هناك اأعمدة 

وا�ضالك كهربائية يف اجلوار.

العامل  الآثارية يف  اأغلب املتاحف واملوؤ�ض�ضات  لقد �ضارت خمتربات 

واأجهزة  كامريات  ا�ضتخدمت  بل  الأثر  ظاهر  مبعاجلة  تكتفي  ل  الآن 

ج�ضمه  وحدود  ومكوناته  الأثر  مادة  اإىل  للتعرف  ال�ضعاعي  الت�ضوير 

الأ�ضلي بعيدًا عما يحمله من �ضداأ وتراكمات خارجية و�ضوائب. وعرفت 

هذه املختربات طرقًا خمتلفة لتحليل املواد الع�ضوية للوقوف على اأزمانها 

وبالتايل معرفة اأزمان املوقع اأو الطبقة البنائية التي جاءت منها . ونظرًا 

اإىل ان الدرا�ضات املختربية توؤّلف بحد ذاتها مو�ضوعًا قائمًا بذاته قد 

يطول �ضرحه هنا. لذا �ضاأقف عند مثلني فقط يو�ضحان ال�ضتعانة بالعلم 

يف ا�ضتنطاق املواد الأثرية.

التاريخ  اأ�ضاليب  اأكرث  14 امل�ضع )c14( وهو  اأولهما : حتليل كاربون 

املطلق انت�ضارًا، ال اأنه ذو كلفة عالية ويتطلب خمتربًا خا�ضًا به. وحتليل 

كاربون 14 امل�ضع يعتمد على حتليل املواد الع�ضوية املكت�ضفة خالل عملية 

التنقيب ملعرفة مقدار ما تبقى من الكاربون امل�ضع يف تكوينها بعد توقف 

احلياة يف تلك املادة الع�ضوية يف الزمن القدمي. والكاربون امل�ضع هذا 

العليا  اجلو  طبقات  يف  النرتوجني  مع  الكونية  الأ�ضعة  تفاعل  من  ينتج 

ج�ضم  يدخل  الذي  الكاربون  اوك�ضيد  ثاين  غاز  من  النباتات  وتاأخذه 

الكائن احلي عن طريق ال�ضتهالك النباتي، ويبقى حمافظًا على كميته 
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يف الكائن الع�ضوي ما دام حيًا. غري اأنه عند موت هذا الكائن الع�ضوي 

تبداأ كمية الكاربون فيه بالتناق�ض ب�ضبب عودتها اإىل طبيعة. وقد علم 

الكائن  اإىل ن�ضف كميتها يف  امل�ضع ت�ضل  الكاربون  ان ذرات  بالدرا�ضة 

حياته  توقف  اأي  موته،  على  �ضنة   5568 بعد  للحياة  الفاقد  الع�ضوي 

وهكذا. وعلى الآثاري عند جمعه للمواد الع�ضوية من طيات املوقع الآثري 

بذل عناية خا�ضة خ�ضية تلوثها وتعر�ضها طوياًل للمحيط اخلارجي، اإذ 

اإنها بهذا �ضتعطي عند حتليلها بطريقة كربون 14 امل�ضع قراءات مغايرة 

تاريخ مطلق هي  للح�ضول على  ال�ضاحلة  الع�ضوية  املواد  ان  للحقيقة. 

اخل�ضب القدمي املتفحم واحلبوب واجللود والعظام والقرون والأ�ضداف. 

كما اأن العظام املعر�ضة لتغريات كيمياوية اأثناء التحجر ل ت�ضلح لهذا 

اأنه  حني  يف  للتغري،  عر�ضة  فيها  امل�ضع  الكاربون  ن�ضبة  ان  اإذ  الغر�ض، 

ميكن الإ�ضتفادة من العظام املحروقة وتلك التي انطمرت يف مكان جاف 

مل ت�ضله الرطوبة ابدًا.

العظام  على  كيمياوية  حتليالت  باإجراء  يتلّخ�ض   : الثاين  واملثل 

ملعرفة مقدار الفلورين املتبقي فيها، اإذ ان العظام املطورة تتعر�ض عادة 

حتجر  اإىل  يوؤدي  مما  ورطوبتها  الرتبة  معادن  مع  كيماوية  لتفاعالت 

بالتدريج.  حملها  حتل  اأو  اليها  املعدنية  املواد  ت�ضاف  بان  وذلك  فيها 

اإذ  اجلوفية.  املياه  يف  املوجودة  الفلورين  مادة  بوا�ضطة  التحجر  ويتم 

تتفاعل هذه املادة مع بلورات هيدروك�ضيد الأبتايت التي ل تتاأثر بالتاآكل 

اأو التفاعل مع معدن اآخر. هذا وان العظام املدفونة يف  اأو المت�ضا�ض 

الرتبة ملدة طويلة من الزمن حتوي ن�ضبة اأعلى من الفلور - ابتايت اإذا ما 

قورنت مع عظام مدفونة يف زمن اأق�ضر.

ويف اخلتام ل بد من الإ�ضارة اإىل ان علم الآثار ككل علم دائب على 

ال�ضتفادة مما تقدمه التكنولوجيا اجلديدة من و�ضائل علمية، فقد بداأت 
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املطلوبة  والتوارخ  واملعلومات  باملواد  الكومبيوتر  اأجهزة  تغذية  موؤخرًا 

لي�ضتعني بها الآثاري يف ا�ضتخال�ض نتائج ومقارنات �ضريعة عن الق�ضايا 

الآثارية التي يعاجلها ومنها ق�ضايا الكتابات امل�ضمارية واإعطاء قراءات 

املطلوبة.  باملادة  الكومبيوتر  تغذية جهاز  لبع�ض ن�ضو�ضها عند  �ضريعة 

وكذلك الدرا�ضات الح�ضائية لآلف املواد ال�ضوانية من الآلت الدقيقة 

امل�ضتقبل  وان  ب�ضاأنها. هذا  نتائج �ضريعة  الع�ضور احلجرية واعطاء  يف 

يف  كثريًا  الآثاري  �ضت�ضاعد  التي  العلمية  املبتكرات  من  باملزيد  �ضياأتي 

بحثه عن حقائق املا�ضي وت�ضهل له تقدميها للدار�ض واملوؤرخ بثقة اأكرب 

بعيدًا عن التكهن.

3. التنقيب عن الآثار يف العراق يف القرن التا�ضع ع�ضر

اإرتبط التنقيب عن الآثار يف العراق، ويف بقية اأقطار املنطقة العربية، 

وموقعها  املنطقة  برثوات  الأورپية  الدول  باأطماع  الأوىل،  بداياته  منذ 

وجماميعها  متاحفها  اإغناء  يف  الدول  تلك  برغبة  ارتبط  كما  احليوي، 

الفنية بنتاج ح�ضارة العراق والوطن العربي.

مواطن  اأبرز  اأ�ضاب  ج�ضيمًا  �ضررًا  تلك  بداياته  يف  كان  فقد  لهذا 

احل�ضارة يف العراق وبقية الأقطار العربية. اإذ نقل الكثري من نتاجات 

اأورپا  متاحف  اأمهات  اإىل  الفرتة  تلك  خالل  الفنية  ورموزها  ح�ضارتنا 

والوليات املتحدة المريكية والدولة العثمانية. ال اأنه با�ضتكمال اإ�ضتقالل 

�ضوؤونه  على  ال�ضيطرة  بالتدريج  اإنتقلت  نف�ضه،  لآمر  وامتالكه  العراق 

الآثارية وعمليات التنقيب فيه اإىل اأيٍد وطنية عملت بجد ومعاناة و�ضرب 

وتقاليد ومنطلقات وطنية  لالآثار ذات مفاهيم  لتكوين مدر�ضة عراقية 

العراقيني  املدر�ضة من  اأبناء هذه  اليوم حيث مالأ  ثمارها  وقومية جند 

متاحف مدننا وجامعاتنا باآثار خملفات ح�ضارة العراق على مّر الع�ضور، 
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كما جندهم ي�ضهمون بن�ضاط ومثابرة يف اإغناء املكتبة الآثارية العربية 

بالبحوث والدرا�ضات الأ�ضيلة يف خمتلف فروع املعرفة الآثارية.

كانت  ع�ضر  التا�ضع  القرن  واأوائل  ع�ضر  الثامن  القرن  اأواخر  يف 

العظميني  الدولتني  وبالأخ�ض  الإ�ضتعمارية  الدول  و�ضراعات  اأطماع 

اآنذاك اأنكلرتا وفرن�ضا ترتكز على الهند ومنطقة ال�ضرق الأدنى وم�ضر 

وبقية ال�ضمال الأفريقي العربي، تلك املنطقة الغنية مبواردها الطبيعية 

اإىل  املوؤدي  الق�ضري  الطريق  عربها  مير  حيث  ال�ضرتاتيجي  ومبوقعها 

القارة الهندية وال�ضرق الأق�ضى.

ر اإ�ضطوله يف معركة  فحاول نابليون احتالل م�ضر، اإل ان نل�ضون دمَّ

م�ضر،  يف  ع�ضكريًا  الفرن�ضية  احلملة  ف�ضلت  وبهذا   .1798 عام  النيل 

قد  كانت  فقد  اأثرًا.  واأكرب  دميومة  اأكرث  جناحًا  لفرن�ضا  حققت  لكنها 

رافقت حملة نابليون اإىل م�ضر بعثة علمية ت�ضمُّ اخت�ضا�ضات خمتلفة 

كان من اأبرز اأعمالها درا�ضة وتوثيق جغرافية واآثار م�ضر. وكان من بني 

اأع�ضائها البارزين �ضامبليون الذي ا�ضتطاع ان يقدم للعامل مفتاحًا حلل 

قرب  عليه  عرث  الذي  ر�ضيد  حجر  بوا�ضطة  الهريوغليفية  الكتابة  رموز 

مدينة ال�ضكندرية اأثناء ت�ضييد ثكنة ع�ضكرية.

والقبطية  الغريقية  باللغات  واحدًا  ن�ضًا  يحمل  احلجر  هذا  وكان 

تلك  الفرن�ضية  العلمية  البعثة  اأعمال  عن  �َض  متخَّ وقد  والهريوغليفية. 

هذا  وبعد  العربية.  الأر�ض  على  يقام  اجنبي  بحوث  معهد  اأول  تاأ�ضي�ض 

يف  احليوية  م�ضاحلهما  حتقيق  اإىل  وفرن�ضا،  اأنكلرتا  الدولتان،  �ضعت 

بتعيني  فقامتا  امل�ضلح.  ال�ضدام  عن  بعيدة  وطرق  باأ�ضاليب  املنطقة 

ممثلني دبلوما�ضيني وجتاريني لهما يف اأمهات مدن املنطقة العربية. وكان 

الوا�ضع  العالية والإطالع  الثقافة  اأ�ضا�ض  يتمُّ على  اختيار هوؤلء املمثلني 

على ح�ضارة ال�ضرق وعاداته ولغاته وتاريخه وطوائفه الدينية. كما كانت 

الف�ضل الثاين                              ن�ضوء العمل الآثاري يف العراق وتطّوره



64

دائميني يف  لنف�ضها مبقيمني  الربيطانية حتتفظ  ال�ضرقية  الهند  �ضركة 

بغداد  لها يف  اأول مقيم  والعراق. فقد عينت  العربي  اأبرز مدن اخلليج 

عام 1807، وكان هذا �ضابًا طموحًا يبلغ من العمر اأحدى وع�ضرين �ضنة، 

ويدعى كلوديو�ض جيم�ض ريج. وكان ريج يتقن اللغات العربية والفار�ضية 

والرتكية، وقد بقى يف من�ضبه يف بغداد حتى وفاته مبر�ض الكولريا عام 

العراق  واآثار مدن  تاريخ  درا�ضة  املف�ضلة يف  هوايته  ريج  مار�ض   .1921

اأجرى  التي  وبابل  اآ�ضور  مدن  يف  التنقيبات  ببع�ض  قام  كما  القدمية 

املدون  الطابوق  ك�ضر  من  العديد  على  فيها  عرث  انفاقا  بقاياها  ببع�ض 

باخلط امل�ضماري كما عرث على عدد من قطع حجرية مزينة بزخارف 

خارطته  بابل  يف  ريج  اأعمال  اأبرز  وكانت  اخل�ضب،  من  �ضريح  وعلى 

الطوبوغرافية للمدينة التاريخية والتي �ضارت مرجعًا مهمًا ملن اأعقبه يف 

التعرف اإىل البقايا التاريخية ال�ضاخ�ضة ملدينة بابل. وقبل وفاته ب�ضنة 

واحدة، زار ريج منطقة كرد�ضتان يف �ضمال العراق، ومّر باملو�ضل واّطلع 

بع�ض قطع  وا�ضتطاع احل�ضول على  الآ�ضورية،  نينوى  بقايا مدينة  على 

اأر�ضلت  امل�ضماري  باخلط  املدون  الطابوق  من  وعدد  املرمر  من  النحت 

اآ�ضورية  اآثار  اأول  بهذا  فكانت  وفاته،  بعد  الربيطاين  املتحف  اإىل  كلها 

ت�ضل اأورپا يف ذلك احلني.

التجاريون  ممثلوهم  لهم  يقدمه  كان  مبا  الإنكليز  يكتِف  مل 

والدبلوما�ضيون من معلومات عن البالد واأحوالها، بل كانوا يرغبون يف 

املياه  اأنحائها ومدنها وجماري  الدقيقة عن جميع  التفا�ضيل  املزيد من 

فيها. فاأمر امللك وليام الرابع بقيام بعثة جمهزة باأف�ضل الو�ضائل لإجراء 

اإىل  للتعرف  هما  م�ضبِّ حتى  والفرات  دجلة  نهري  ملجرى  �ضامل  م�ضح 

امكانية املالحة فيهما للو�ضول اإىل الهند، وكذلك لإيجاد اأ�ضواق عراقية 

للب�ضائع الإنكليزية. وكانت البعثة بقيادة الكولونيل ج�ضني، حيث �ضارت 
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تعرف ببعثة ج�ضني. وقد ا�ضتغرق عملها ال�ضنوات )1835-1837(، وكان 

اآثاريًا  كان  الذي  اإن�ضورث  اجلراح  الطبيب  البارزين  اأع�ضائها  بني  من 

هاويًا وخبريًا باجليولوجيا.

فقد جمع معلومات وا�ضعة عن طوبوغرافية واآثار املناطق التي مرت 

ن الكثري من املالحظات التي ف�ضرها يف �ضوء ت�ضلعه  بها البعثة، كما دوَّ

خي اليونان والرومان والعرب.  بالتوراة واّطالعه الوا�ضع على كتابات موؤرِّ

الرحالة  من  وغريهم  وبكنكهام  وان�ضورث  ريج  من  كل  لكتابات  وكان 

الأورپية  الأو�ضاط  من  العديد  تطلع  يف  الكبري  الآثر  الأوائل  الأوروپيني 

لآثار املنطقة العربية واإقبالها على اآثار املنطقة العربية واقتنائها ور�ضد 

الأموال ملن يقوم بالتنقيب يف مواطن احل�ضارة فيها.

اأعمال  من  التالية  املرحلة  قيام  اإىل  اأدت  التي  اخللفية  كانت  هذه 

من  الثاين  الن�ضف  يف  العلمي  وغري  ال�ضريع  والتنقيب  والنب�ض  احلفر 

تكن  مل  الذين  والهواة  القنا�ضل  من  عدد  باأيدي  ع�ضر،  التا�ضع  القرن 

مل  والتي  واأ�ضوله،  واأ�ضاليبه  التنقيب  بطرق  �ضابقة  معرفة  اأي  لديهم 

بوتا  اإميل  الفرن�ضي  هوؤلء  اأول  وكان  اآنذاك.  معروفة  الأخرى  هي  تكن 

)Emile Botta(. عمل بوتا يف م�ضر ب�ضع �ضنوات ثم عني عام 1842 

يف  الآ�ضيوية  اجلمعية  كلفته  وقد  املو�ضل،  يف  الفرن�ضي  للقن�ضل  نائبًا 

پاري�ض، عند تعيينه، بالبحث عن بقايا اآ�ضورية يف تل قوينجق يف مدينة 

نتائج  حتقيق  ي�ضتطع  مل  اأنه  غري  ال�ضهرية.  الآ�ضورية  العا�ضمة  نينوى 

عة يف بادىء الآمر ب�ضبب �ضخامة الرتاكمات والأنقا�ض التي تغطي  م�ضجِّ

جاء  التي  الفنية  والقطع  املنحوتات  ت�ضم  التي  واملعابد  الق�ضور  بقايا 

يبحث عنها. فحّول اهتمامه اإىل خر�ضاباد )دور - �ضروكني( العا�ضمة 

الآ�ضورية الخرى الكائنة على ب�ضعة كيلومرتات اإىل ال�ضمال ال�ضرقي من 

نينوى، وذلك اثر �ضماعه من عدد من اأبناء املو�ضل عن ظهور منحوتات 
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من املرمر فيها. وقد كان حظ بوتا هنا اأف�ضل من حظه يف نينوى. فكتب 

 : قائاًل   1846 عام  من  ني�ضان   5 يف  پاري�ض  يف  الآ�ضيوية  اجلمعية  اإىل 

الذي  الع�ضر  من  عدها  ميكن  منحوتات  اكت�ضف  من  اأول  باأين  اأعتقد 

ازدهرت فيه نينوى . وبهذا ازداد دعم اجلمعية الآ�ضيوية لبوتا لي�ضتطيع 

ر�ضامًا قديرًا  به  ونينوى. كما احلقت  الإ�ضتمرار يف عمله يف خر�ضاباد 

ُيدعى فالندن )Flandin( ليعاونه يف توثيق ور�ضم مكت�ضفاته. ويف عام 

1846 و�ضلت فرن�ضا اأول وجبة من املنحوتات الآ�ضورية حمملة على ظهر 

باخرة حربية فرن�ضية وا�ضتقرت يف متحف اللوفر يف پاري�ض. وا�ضتمرت 

التنقيبات الفرن�ضية يف نينوى وخر�ضاباد لالأعوام 1851-1855 من قبل 

مهند�ضًا  كان  الذي  بال�ض  فكتور  القن�ضل  نائب  املو�ضل  يف  بوتا  خليفة 

معماريًا. وقد �ضاعده اخت�ضا�ضه هذا على اإعداد خمطط كامل لتفا�ضيل 

ق�ضر �ضرجون الوا�ضع يف خر�ضاباد بزقورته وقاعاته الفخمة. وا�ضتطاع 

بوتا وبال�ض من ن�ضر مكت�ضفاتهما ب�ضرعة بف�ضل الدعم احلكومي الذي 

تلقياه. فكان مطبوعًا فخمًا حوى الكثري من الر�ضوم وال�ضور وال�ضروح، 

وقد عك�ض جهد املنقب والفنان واملهند�ض املعماري معًا. وكان ا�ضتقبال 

هذا الكتاب منقطع النظري يف فرن�ضا وخارجها لكرثة ما �ضمَّ من �ضواهد 

يف حينه. وهكذا ك�ضب اللوفر اأجمل مقتنياته من نفائ�ض النحت الآ�ضوري 

نينوى  ق�ضور  وفقدت  مطبوعاتها  اأغنى  الفرن�ضية  املكتبة  ربحت  كما 

وخر�ضاباد اأثمن ما كان يزين جدرانها من روائع الفن الإن�ضاين القدمي، 

ومقدرة  ما�ضيها  عظمة  عن  تنبىء  ل  وحفرًا  انقا�ضًا  بقاياهما  وُتركت 

ومهارة م�ضيديها وفنانيها اأبناء بالد الرافدين اخلالدة.

من  �ضاوؤوا  ما  ينهبون  وحدهم  الفرن�ضيني  ترك  لالإنكليز  يرق  مل 

ق�ضور الآ�ضوريني ومعابدهم يف نينوى وخر�ضاباد. كما عّز على املتحف 

الربيطاين ان ينفرد متحف اللوفر وحده بامتالك قطع النحت املده�ضة 
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التي �ضغلت العديد من �ضالته. فكلف ال�ضري �ضرتاتفورد كننك ال�ضفري 

 Henry Austin( او�ضنت ليارد اآنذاك هرني  الأ�ضتانة  الربيطاين يف 

بحفريات  للقيام  املال  ببع�ض  ده  وزوَّ املو�ضل،  اإىل  بالذهاب   )Layard
وكان   البارزة.  الفنية  والأعمال  املنحوتات  عن  بحًثا  الآ�ضورية  املدن  يف 

ليارد يف �ضبابه يتطلع اإىل درا�ضة القانون، وقد بهرته قراءاته الأوىل يف 

كتاب األف ليلة وليلة واطالعه على كتب الرحالة الأوائل واملعا�ضرين له، 

لندن،  املحاماة يف  ف�ضله يف ممار�ضة  ال�ضرق. وعند  اإىل  �ضوقه  لهبت 
َ
فاأ

ال�ضاي له يف �ضيالن. وبداأ رحلته  قبَل عر�ضًا من عمه للعمل يف مزارع 

يف  وهو   1840 عام  املو�ضل  و�ضل  وقد  والعراق  وفل�ضطني  برتكيا  مارًا 

ج�ضني،  بعثة  اع�ضاء  اأحد  اإن�ضورث،  فيها  وقابل  والع�ضرين  الثالثة  �ضن 

ف  وتعرَّ ر�ضام،  كر�ضتيان  فيها  الربيطاين  القن�ضل  بنائب  التقى  كما 

اىل اأخيه هرمز ر�ضام، الذي �ضار م�ضاعدًا له فيما بعد يف حفرياته يف 

واإر�ضالها  منحوتاتها  تبقى من  ما  نهب  كثريًا يف  وعاونه  ونينوى  منرود 

بالعديد من اجلولت يف  وقام  بغداد  اإىل  �ضافر ليارد  ثم  اإنكلرتا.  اإىل 

عند  القاطنة  الع�ضائر  من  بالعديد  واختلط  العراق  وجنوبي  و�ضط 

احلدود الإيرانية. ثم قفل راجعًا اإىل املو�ضل دون الذهاب اإىل �ضيالن. 

ويف املو�ضل، اإلتقى باملنقب الفرن�ضي بوتا وتعرف اإىل اأعماله ون�ضاطاته 

ال�ضري  ال�ضفري  اإعجاب  نال  حيث  ا�ضطنبول  اإىل  �ضافر  ومنها  الآثارية. 

واتقانه  وع�ضائره  ومدنه  العراق  باأحوال  الوا�ضعة  معرفته  ب�ضبب  كننك 

اللغات املحلية كالعربية والفار�ضية والرتكية. فعينه �ضكرتريًا  لعدد من 

باأول  للبدء   1845 عام  من  اأول  ت�ضرين  يف  املو�ضل  اإىل  اإر�ضاله  قبل  له 

تنقيباته يف العا�ضمة الآ�ضورية منرود )كالح(.

متوقعًا،  يكن  مل  جناحًا  الأوىل  الأيام  منذ  ليارد  حقق  منرود،  ويف 

حيث اأخذت تظهر للعيان قطع النحت الكبرية التي كانت تزين ق�ضور 
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املرتفع  يف  املوقع  �ضطح  عن  كثريًا  بعيدة  تكن  مل  والتي  املدينة  ومعابد 

اأوىل  اأنكلرتا  اإىل  بحرًا  واأر�ضلت  )كالح(.  العا�ضمة منرود  الرئي�ضي يف 

املكت�ضفات من الثريان املجنحة واملنحوتات الآدمية واحليوانية الآخرى. 

واأخذت احلما�ضة تت�ضاعد يف لندن لأعمال ليرد ومكت�ضفاته فانهالت 

النحت  قطع  من  املزيد  وار�ضال  احلفر  من  لال�ضتزادة  الأموال  عليه 

الآ�ضورية اإىل املتحف الربيطاين.

مل يكن ليارد يعري املباين وجدرانها التي انُتزع عنها ما كان يغّلفها 

التي  واللقى  الآثار  معاثر  اإىل  يلتفت  مل  كما  اأهمية،  اأي  منحوتات  من 

وهو  النفاق،  حفر  اأ�ضلوب  التنقيبية  عملياته  يف  اتبع  فقد  اكت�ضفها. 

اأكرث اأ�ضاليب احلفر تخريبًا يف ميدان الآثــار. وعند ن�ضر نتائج اأعماله 

التي كان ينقب فيها هي  املدينة  ان  يعتقد  1849، كان  �ضنة  يف منرود 

اإ�ضــم : نينـــوى وبقـايـاهــا نينوى،  لــذا اأطلــق على كتابــه الأول عنهــا 

)Ninevah and its Remains(. ويف طريق عودته اإىل اأنكلرتا عام 

العالية  قلعتها  فوق  من  و�ضاهد  بقاياها  ور�ضم  تلعفر  بقلعة  مّر   ،1851

ع�ضرات التلول املتناثرة على امتداد ال�ضهل جنوبًا وغربًا، وقال عنها يف 

نفاق للتاأكد 
َ
حينه انها كلها بقايا املدن الآ�ضورية. وكم كان يتمنى حفرها باأ

من احتوائها على منحوتات اآ�ضورية ياأخذها يف طريقه اإىل لندن.

ما  ا�ضتخال�ض  ليكمل  ر�ضام  هرمز  املو�ضلي  م�ضاعده  ليارد  وترك 

تبقى من منحوتات يف قوينجق - نينوى التي اأولها اهتمامه يف ال�ضنوات 

الأخرية قبل مغادرته العراق. وا�ضتمر ر�ضام يف منرود وغريها من مواقع 

يتبع يف حفره  وقد كان   .1882 البارزة حتى عام  العراق  وو�ضط  �ضمال 

اأ�ضلوب التنقيب الوا�ضع ال�ضريع يف عدد من املواقع يف وقت واحد حيث 

كان ي�ضع يف كل موقع جمموعة من العمال تعمل حل�ضابه وجتمع له الآثار 

املكت�ضفة وهو ينتقل بينها. وقد يغيب عن بع�ضها اأ�ضهرًا ثم يعود للتقاط 
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بع�ض املالحظات وت�ضلم الآثار واإر�ضالها اإىل املتحف الربيطني يف لندن 

هذه  ر�ضام  هرمز  عمل  طريقة  وكانت  حل�ضابه.  يعمل  ر�ضام  كان  الذي 

عمت  التي  الع�ضوائي  والنب�ض  امل�ضروعة  غري  التنقيبات  لظاهرة  فاحتة 

الأورپية  املتاحف  وكالء  من  بت�ضجيع  لحقة  عديدة  ول�ضنوات  البالد 

وهواة جمع التحف يف اخلارج. ويف عام 1877 ظهر مناف�ض اآخر ملتاحف 

اأورپا يف اقتناء اآثار العراق واملنطقة العربية هو عثمان حمـدي بك. كان 

العثمانية،  الدولة  يف  ال�ضابقني  الوزارات  روؤ�ضاء  اأحد  اإبن  هذا  حمدي 

عثمان  در�ض  الإمرباطوري.  للمتحف  مدير  اأول  ال�ضتانة  عينته  وقد 

پاري�ض وعمل بعد تخرجه لفرتة ق�ضرية يف  الفنون اجلميلة يف  حمدي 

لتاأ�ضي�ض املتحف  اأن يقع عليه الإختيار  ال�ضلك الدبلوما�ضي الرتكي قبل 

المرباطوري ويكون اأول مدير له.

وقد اختار حمدي لهذا الغر�ض بناية يف حدائق ق�ضر ال�ضلطان. ولكي 

يوؤمن له �ضياًل ل ينقطع من الآثار واللقى والقطع الفنية، فقد ا�ضتخدم 

الإمرباطورية  اأرجاء  يف  لالآثار  نظام  اأول  لإ�ضدار  ال�ضخ�ضي  نفوذه 

العثمانية. وبهذا �ضارت جماميع الآثار ت�ضل اإىل املتحف تباعًا عن طريق 

الق�ضمة مع البعثات الأجنبية العاملة يف القطار التابعة للدولة. فاأ�ضبح 

متحف ال�ضرق القدمي يف ا�ضطنبول بهذا واحدًا من اأغنى متاحف العامل 

باآثار العراق وم�ضر وغريهما من اأقطار الوطن العربي.

4. التنقيب عن الآثار يف العراق خالل القرن الع�ضرين

يف �ضنة 1898، تاأ�ض�ضت يف برلني اجلمعية الأملانية ال�ضرقية باأمر من 

القي�ضر فيلهلم الثاين. وقد كان من اأول اأعمال تلك اجلمعية اإر�ضال بعثة 

اآثارية للتنقيب يف مدينة بابل، وكانت البعثة برئا�ضة املهند�ض املعماري 

اأهدافًا  البداية  منذ  لها  كولدفاي  بعثة  و�ضعت  وقد  كولدفاي.  روبرت 
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حمددة للعمل يف بابل �ضعت بجد اإىل حتقيقها. ومن هذه الأهداف :

اأ : الفح�ض الدقيق جلميع البقايا البنائية يف املدينة التاريخية.

ب : التاأكيد على التعاقب الطبقي للرتاكمات الأثرية يف املوقع ل�ضتنباط 

الأبعاد الزمنية لالأدوار التاريخية التي مرت بها مدينة بابل.

ج : التو�ضل من كل هذا اإىل حقائق عن اأوجه خمتلفة من تاريخ املدينة 

وخططها واأبرز معاملها املعمارية.

وكان عمل بعثة كولدفاي يف بابل دقيقًا و�ضاماًل يف ميادين التنقيب 

والتوثيق والت�ضجيل والر�ضم. وبالرغم من عدم ا�ضتطاعتها حتقيق اأحد 

مدينة  وبالأخ�ض  ال�ضفلى،  املوقع  طبقات  ل�ضتظهار  الرئي�ضة  اأهدافها 

جميع  على  وطغيانها  اجلوفية  املياه  م�ضتوى  ارتفاع  ب�ضبب  حمورابي، 

البقايا البنائية الكائنة اأ�ضفل مدينة نبوخذ ن�ضر الثاين من مطلع القرن 

باإ�ضم  التاريخية املعروفة  اإىل املرحلة  ال�ضاد�ض قبل امليالد، والتي تعود 

الع�ضر البابلي احلديث اأو الكلدي. اإل انها متكنت بعملها الدقيق واملتاأين 

مبتكرة  طريقة  اإىل  التو�ضل   ،)1914-1899( عديدة  �ضنني  مدى  على 

املدينة  مباين  غالبية  جدران  بها  امل�ضيدة  اللنب  �ضفوف  ا�ضتظهار  يف 

الدقيق يف  للعمل  به  ُيحتذى  الطريقة منوذجًا  تلك  و�ضارت  التاريخية، 

وهكذا  الطينية.  املادة  بهذه  اأبنيتها  امل�ضيدة  املواقع  يف  التنقيب  جمال 

اطلق  الذي  الأ�ضلوب  هذا  اّتباع  بعدئذ  التنقيب  بعثات  من  عدد  متكن 

عليه اإ�ضم تفريد اللنب )Mud - Brick Articulation( يف التنقيب، 

من  اكوامًا  قبل  من  ُتَعدُّ  كانت  ملباٍن  وا�ضعة  بقايا  اكت�ضاف  اإىل  للتو�ضل 

الرتاب. كان من اأبرز معاوين كولدفاي يف بابل ثالثة اآثاريني قادوا هم 

فالرت   : هم  والوركاء  اآ�ضور  يف  ناجحة  تنقيب  عمليات  بعدئذ  اأنف�ضهم 

مدينة  يف  ونولدكه  يوردن  ويوليو�ض   ،)1914-1903( اآ�ضور  يف  اندريه 

الوركــــــــاء )1912-1914( ثم يف 1928 وما بعدها. ا�ضتطاع اندريه اأن 
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تقريبًا.  كامل  ب�ضكل  الأوىل  الآ�ضورية  العا�ضمة  بقايا  اآ�ضور  يف  يفح�ض 

الرئي�ضة يف جزئها  والأنقا�ض عن مبانيها  الركام  اأزاح  اأن  بعد  اإنه،  اإذ 

طول  على  متوازية  خنادق  باقتطاع  قام  دجلة،  لنهر  املحاذي  ال�ضمايل 

الأق�ضام  اأثرية يف  لقى  اأو  بنائية  بقايا  احتمال وجود  للتاأكد من  املدينة 

عميقة  حفرة  اقتطع  ثم  وال�ضاملة.  الوا�ضعة  تنقيباته  ت�ضلها  مل  التي 

موقع  طبقات  اأ�ضفل  لفح�ض  عموديًا  فيها  نزل   )deep-sounding(

يف  ال�ضومرية  احل�ضارة  زمن  من  بقايا  اكت�ضف  حيث  قاعه  حتى  اآ�ضور 

اأوائل الألف الثالث قبل امليالد.

وبهذا يكون اندريه اأول من مار�ض من الآثاريني اأ�ضلوب فح�ض املوقع 

بالعمق باأ�ضلوب احلفر العمودي يف تاريخ التنقيب يف العراق.

وكي�ض  واأور  والوركاء  )قوينجق(  نينوى  منقبو  ذلك  يف  تبعه  وقد 

ومن جاء بعدهم من منقبي الأربعينات وال�ضنوات التي تلتها من القرن 

الع�ضرين. ويجب اأن ُتعزى اإىل اندريه اأي�ضًا ا�ضبقيته يف تدريب الفالحني 

واأبنائهم من قرى ال�ضفة ال�ضرقية لنهر دجلة املواجهة ملوقع اآ�ضور، وهي 

الدقيقة  احلفر  اأعمال  على  وال�ضفلى،  والو�ضطى  العليا  ال�ضديرات  قرى 

وا�ضتظهار الطبقات املتعاقبة ل�ضكنى املوقع والتعرف اإىل مواد البناء من 

التنقيب  الأوائل يف ميدان  املهرة  العمال  اللنب والطني. وقد �ضار هوؤلء 

عن الآثار يف العراق يعملون بعدئذ يف جميع مواقع التنقيب يف البالد. كما 

انتقلت خربتهم هذه اإىل اأبنائهم واأحفادهم من بعدهم و�ضاروا ُيعرفون 

باإ�ضم عمال الآثار ال�ضرقاطيني.

وبالرغم من كل التقنيات والتح�ضينات التي اأدخلها املنقبون الأملان 

يف عملهم يف العراق، والتي كان من نتائجها العناية مبواقع املدن الآثرية 

ومبانيها القدمية حتى �ضار اأ�ضلوبهم مثاًل ُيحتذى به يف اأعمال التنقيب 

الالحقة، اإل انهم عملوا اأي�ضًا ما عمله غريهم من املنقبني الأجانب، من 
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الذين �ضبقوهم اأو عا�ضروهم، يف نقل ما ك�ضفوا عنه من اآثار ولقى فنية 

بارزة من بابل واآ�ضور والوركاء اإىل برلني، بعد اإجراء الق�ضمة مع املتحف 

الإمرباطوري يف الأ�ضتانة. فغادرت العراق مئات ال�ضناديق اململوءة مبا 

كان يزّين بوابة ع�ضتار و�ضارع املوكب يف بابل وق�ضر الواوين يف اآ�ضور 

من  الآلف  ع�ضرات  مع  رائعة  فنية  باأ�ضكال  ومزجج  ملون  طابوق  من 

امل�ضماري، وحلت يف متحف  نة باخلط  املدوَّ الطني  الآخرى ورقم  اللقى 

بريكامون يف برلني .

كان اأول املنقبني الذين ا�ضتاأنفوا التنقيب يف مواقع العراق القدمية 

�ضمن  خدموا  الذين  الإنكليز  من  الأوىل  العاملية  احلرب  انتهاء  بعد 

ومن  لال�ضتخبارات.  �ضباطًا  اأو  �ضيا�ضيني  �ضباطًا  الع�ضكرية  الوحدات 

يف  عملوا  الذين  من  اأي�ضًا  وهما  وويل،  وليونارد  تومب�ضن  كامبل  هوؤلء 

احلرب  �ضني  طوال  القاهرة  يف  العربي  باملكتب  ي�ضمى  كان  ما  اأجهزة 

الأربع. بداأ كامبل تومب�ضن تنقيباته عام 1918 يف اأور واريدو على �ضكل 

جم�ضات �ضريعة حل�ضاب املتحف الربيطاين ولفرتة ق�ضرية فقط. اأعقبه 

هول �ضنة 1919 موفدًا من املتحف نف�ضه. وا�ضتطاع هول بعد عمل ق�ضري 

يف اأور ان يحقق جناًحا اأكرب يف تل العبيد قرب النا�ضرية حيث ك�ضف عن 

بقايا معبد �ضومري تزّين واجهَته م�ضاهُد باللوان لعملية انتاج اللبان. 

وحني ا�ضتقر راأي املتحف الربيطاين للبدء يف عمل وا�ضع يف مدينة اأور، 

وقع الختيار على ليونارد وويل للقيام بذلك يف عام 1922 بامل�ضاركة مع 

جامعة بن�ضلفانيا الأمريكية. وقد دام عمل البعثة امل�ضرتكة هذه حتى عام 

1934. وحقق وويل خاللها الكثري من النجاحات يف حقل الك�ضف الآثاري 

والن�ضر العلمي. فقد اأثارت مكت�ضفاته يف املقربة امللكية وموجوداتها من 

والالزورد وغريها من  الذهب  امل�ضنوعة من  والأ�ضلحة  والآثاث  احللي 

واملتحفية،  والفنية  العلمية  الأو�ضاط  يف  كبرية  �ضجة  الكرمية  الأحجار 
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�ضكنه  الذي  الطوفان، واحلي  اآثار  لبقايا  اكت�ضافه  ثاَر اعالنه عن 
َ
اأ كما 

اإبراهيم اخلليل عليه ال�ضالم جدًل كبريًا يف الو�ضاط الدينية واملوؤ�ض�ضات 

املعنية بدرا�ضات العهد القدمي دام زمنًا طوياًل.

وكان املنقبون الأملان قد بداأوا العمل يف عا�ضمة البطل جلجام�ض عام 

1912. ولكنه توقف ب�ضبب اندلع احلرب العاملية الأوىل. وقد ا�ضتاأنفت 

بعثة اجلمعية الأملانية ال�ضرقية تنقيباتها يف الوركاء جمددًا �ضنة 1928.

البحث  يف  واملتاأين  الدقيق  العلمي  الأ�ضلوب  الأملان  املنقبون  مار�ض 

عن تفا�ضيل مرافق مباين مدينة الوركاء باأدوارها املتعاقبة واملتداخلة 

يف كثري من الأحيان. وقد حققوا نتيجة لذلك جناحات بارزة يف حقل 

العمارة التاريخية اك�ضبت عملهم �ضهرة وا�ضعة. كما تو�ضلوا اإىل نتائج 

يف  القدمية  البنائية  املظاهر  من  الكثري  اإىل  التعرف  اإىل  اأدت  مهمة 

قاطعي املدينة الدينيني اإنانا واآنو.

اأور  يف  الق�ضري  عمله  بعد   1927 �ضنة  يف  تومب�ضن  كامبل  وحتول 

�ضنة  به  والتحق  نينوى.  الآ�ضورية  العا�ضمة  قلب  يف  العمل  اإىل  واريدو 

1931 الآثاري الإنكليزي النا�ضىء ماك�ض ملوان وب�ضحبته زوجته كاتبة 

الق�ض�ض البولي�ضية املعروفة اآجاثا كر�ضتي، التي تعرف اإليها يف اأواخر 

الع�ضرينات حني عمله م�ضاعدًا مع ال�ضري ليونارد وويل يف اأور. لقد كان 

من  املزيد  عن  الك�ضف  قوينجق  تل  يف  التنقيب  موا�ضلة  من  الغر�ض 

التفا�ضيل يف بقايا املباين الآ�ضورية التي اغفلها كل من بوتا وليارد يف 

لة ال�ضريعة يف منت�ضف القرن التا�ضع ع�ضر بحًثا عن  حفرياتهم املرجَتَ

املنحوتات وقطع الفن الآ�ضوري البارزة.

و�ضل  حيث  27م  عمق  اإىل  عمودي  تنقيب  باإجراء  ملوان  قام  وقد 

ال�ضهل  م�ضتوى  اأ�ضفل  البكر  الأر�ض  عند  نينوى  يف  املوقع  قاع  بحفره 

املجاور لنهر اخلو�ضر.
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ك�ضف ملوان يف حفرة  اجل�ض العميقة تلك على بقايا الآثار والفخار 

ال�ضفليني تعقبهما يف  الطبقتني  من مراحل ح�ضونة و�ضامراء وحلف يف 

الطبقتني الثالثة والرابعة بقايا من ع�ضري العبيد والوركاء، كما حوت 

الطبقة اخلام�ضة بقايا ملرحلة جديدة تعا�ضر يف ق�ضم منها بع�ض مراحل 

زة والتي  ع�ضر فجر ال�ضاللت ال�ضومرية متيزت بفخارياتها امللونة واملحزَّ

ُعرفت يف كل مكان وجدت فيه بعد ذلك يف �ضمايل العراق وبالد ال�ضام 

.)Ninevehv( واإيران وتركيا بفخاريات نينوى الطبقة اخلام�ضة

اإنتقل ملوان يف عام 1932 اإىل العمل يف الأربجية، وهو موقع �ضغري 

يبعد قلياًل اإىل ال�ضرق من اأ�ضوار نينوى تغطي �ضطحه و�ضفوحه ك�ضرات 

من فخاريات ع�ضر حلف امللونة، حيث ك�ضف عن عدد من طبقاتها التي 

منتظم  طبقي  وبتعاقب  مت�ضل�ضل  ب�ضكل  امللون  حلف  فخار  فيها  يتواجد 

نتيجة لعمليات التنقيبات العلمية املنتظمة التي اأجراها ملوان لأكرث من 

مو�ضم. اإن الكت�ضاف املميز الذي حققه ملوان لدور حلف مببانيه املميزة 

وفخارياته امللونة اجلميلة قد القى ال�ضوء على ما اأكت�ضف �ضابقًا من هذه 

ا�ضفل  التاريخ( يف  الفخاريات ممزوجة مع فخاريات �ضامراء )ملا قبل 

حفرة اجل�ض يف قوبنجق، وقبل ذلك يف تل حلف )كوزانا( على الفرات 

يف �ضمال �ضوريا من قبل البارون فون اأوبنهامي.

يف الوقت نف�ضه الذي كان العمل يجري فيه يف نينوى والربجية كانت 

تعمل   )Spiser( �ضبايزر  يرتاأ�ضها  بن�ضلفانيا  جامعة  من  اأمريكية  بعثة 

الآ�ضورية  العا�ضمة  قرب  الفا�ضلية  قرية  يف  الكائن  كورة  تبه  موقع  يف 

خر�ضاباد حيث ك�ضفت بتنقيباتها الفقية ال�ضاملة عن م�ضاحات وا�ضعة 

كما  الوركاء،  ع�ضر  من  بارزة  ومعابد  �ضكنية  دورًا  ت�ضم  املوقع  من 

ا�ضتطاعت بحفرها العمودي ا�ضتظهار ع�ضـرين طبقة �ضـكنية ت�ضم بقايا 

مرحلتا  تتبعها   )12-20 )الطبقات  اأ�ضفلها  يف  والعبيـد  حلف  ع�ضـري 
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الوركاء ونينوى الطبقة اخلام�ضة يف )الطبقات 11-7(. ثم تاأتي فوقها 

البقايا الأثرية من الفرتات التاريخية الالحقة )الأكدية والآ�ضورية(.

بعثة  اأي�ضًا  احلربني  بني  ما  فرتة  يف  الوا�ضع  التنقيب  يف  و�ضاهمت 

املتحدة  الوليات  يف  �ضيكاغو  جلامعة  التابع  ال�ضرقي  املعهد  من  كبرية 

الأمريكية ا�ضتمر عملها عدة موا�ضم يف منطقة دياىل اإىل ال�ضرق قلياًل 

اأع�ضاء  اأبرز  من  وكان  واأ�ضمر.  وا�ضجايل  خفاجي  مواقع  يف  بغداد  من 

العوا�ضم  يف  وعملت  لويد.  و�ضينت  وجاكوب�ضن  فرانكفورت  البعثة  هذه 

ال�ضومرية ال�ضهرية يف منطقة الغراف بعثة فرن�ضية ولعدد من ال�ضنوات 

الفرن�ضي  الآثاري  العمل فيها يف موا�ضمها الخرية  تلو ترا�ض  يف مدينة 

بابل،  من  ال�ضرق  اإىل  ن�ضر،  وجمدة  كي�ض  ويف  بارو.  اندريه  املعروف 

كانت تعمل يف هذه الأثناء بعثة م�ضرتكة من جامعتي اوك�ضفورد وهارفرد 

عامل  عديدة  موا�ضم  اأعمالها  يف  �ضاهم  وقد  لنكدن،  �ضتيفن  برئا�ضة 

قرب  وعملت  وواتالن.  مكاي  واملنقبان  فيلد  هرني  الب�ضرية  الأجنا�ض 

كركوك )ارابخا( بعثة جامعة هارفرد اأي�ضًا يف موقع يورغان تبه الذي 

امليالد  قبل  الثاين  الألف  اأوا�ضط  يف  ال�ضهرية  نوزي  مدينة  بقايا  ي�ضم 

برئا�ضة الآثاري �ضتار.

البعثات الأجنبية عملت لفرتات ق�ضرية   اآخر من  وكان هناك عدد 

يف بع�ض مواقع العراق القدمية للفرتة ما بني احلربني اأي�ضًا. اإل انهم مل 

يتو�ضلوا اإىل نتائج كبرية ومهمة.

بقيام احلرب العاملية الثانية يف عام 1939، توقفت اأعمال البعثات 

الآثارية الأجنبية يف العراق. اإل ان بع�ضها عاد مبا�ضرة بعد انتهاء احلرب 

ل�ضتئناف العمل يف املواقع التقليدية ال�ضابقة كالوركاء ونفر ومنرود. كما 

قدمت بعثات اآثارية جديدة للبدء يف تنقيبات �ضاملة يف مواقع اأثرية مل 

ُينقب فيها من قبل.
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فبداأت جامعة طوكيو العمل يف تلول الثالثات قرب تلعفر يف حمافظة 

من  كل   1956 ربيع  يف  عملها  بدء  ح�ضر  ايكامي،  ناميو  برئا�ضة  نينوى 

الآمري ميكا�ضا �ضقيق امرباطور اليابان واملرحوم الدكتور ناجي الأ�ضيل 

مدير عام الآثار اآنذاك.

وجاء روبرت بريدوود مبعوثا من املعهد ال�ضرقي يف جامعة �ضيكاغو 

والبيئة  اجليولوجيا  يف  والإخت�ضا�ضني  الآثاريني  من  فريق  راأ�ض  على 

كرد�ضتان  من  خمتارة  اأماكن  يف  للبحث  القدميني  والنبات  واحليوان 

الزراعة وا�ضتئنا�ض  التي بداأت فيها  النواة  اإىل املنطقة  للتعرف  العراق 

وختام  احلديث  احلجري  الع�ضر  من  الأوىل  املراحل  خالل  احليوان 

الع�ضر احلجري الو�ضيط.

الآثار  حقل  يف  الثانية  العاملية  احلرب  �ضنني  ن�ضاطات  اأبرز  اأن  اإل 

الأ�ضتاذ  للمرحوم  كان  وقد  العراقية.  الآثار  دائرة  بها  قامت  والتنقيب 

دور  واإبانها  احلرب  قبل  ما  لفرتة  العام  الآثار  مدير  احل�ضري  �ضاطع 

بارز يجب اأن ُيذكر باعتزاز يف تطوير العمل الآثاري الوطني يف العراق 

حيث قام مبن معه من عدد حمدود من عاملني عراقيني اآنذاك بافتتاح 

اأعمال التنقيب الوا�ضعة يف وا�ضط و�ضامراء. كما بداأ حملة تاأليف ون�ضر 

و�ضامراء  بغداد  يف  الإ�ضالمية  العربية  واملباين  املواقع  باأبرز  للتعريف 

الآثار  بعلم  للتخ�ض�ض  العلمية  البعثات  اإر�ضال  على  وعمل  والأخي�ضر. 

واللغات القدمية رغبة منه يف تكوين جيل وطني متخ�ض�ض بهذا احلقل 

من املعرفة والذي كان مقت�ضرًا على الأجانب فقط.

التنقيب  حقل  يف  عاملني  اأبرز  على  لذلك  نتيجة  العراق  فح�ضل 

والدرا�ضات الآثارية واللغات وتاريخ احل�ضارات القدمية هما املرحومان 

الأ�ضتاذان طه باقر وفوؤاد �ضفر اللذان قادا التنقيب بنجاح بعد عودتهما 

وا�ضط  يف  بعدها،  وما  الثانية  العاملية  احلرب  �ضني  خالل  اخلارج  من 
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واأريدو  وح�ضونة  والعقري  وال�ضباعي  حرمل  وتل  والدير  وعقرقوف 

واحل�ضر. كما عمال على ن�ضر نتائج اأعمالهما هذه داخل وخارج العراق. 

ا�ضم  عليه  نطلق  ان  ميكننا  ملا  الر�ضينة  العلمية  الأ�ض�ض  و�ضعًا  وبذلك 

اأول معهد  لتاأ�ضي�ض  اإ�ضتثنائيًا  بذل جهدًا  كما  لالآثار.  العراقية  املدر�ضة 

مع  بالتعاون   1951 عام  البالد  القدمية يف  واحل�ضارات  الآثار  لدرا�ضة 

الذين  تالميذهما  واأ�ضبح  اآنذاك.  العايل  التعليم  حقل  يف  زمالئهما 

تخرجوا على ايديهما يف هذا املعهد النواة التي انطلقت منها ت�ضكيالت 

التنقيب  حقول  يف  م�ضوؤولياتها  �ضارت  التي  لالآثار  العراقية  الهيئة 

وال�ضيانة الآثرية والرتاثية تغطي العراق باأكمله. وقد عظمت واجباتها 

الأخرية.  ال�ضنوات  يف  البالد  يف  التنمية  حركة  بت�ضاعد  وم�ضوؤولياتها 

وتنقيب  م�ضح  بعمليات  والقيام  احلركة  هذه  مواكبة  عليها  لزامًا  وبات 

وحفاظ وا�ضعة و�ضاملة يف مواقع امل�ضاريع واأحوا�ض ال�ضدود الكربى يف 

خمتلف اأنحاء العراق.

5. م�ضتقبل العمل الآثاري يف العراق

اأ�ضا�ض  ب�ضكل  العام  واطاره  الوا�ضع  مبفهومه  الآثاري  العمل  ي�ضمُّ 

عددًا من الأن�ضطة واملجالت تتوزع على املحاور التالية :

عمليات الإ�ضتك�ضاف والتحري والتنقيب

- امل�ضح والر�ضم الهند�ضي

- الت�ضوير والتوثيق

- املعاجلات املختربية والتحاليل والرتميم

- املتحف واأ�ضاليب العر�ض ومناهجه

- اخلزن املتحفي والت�ضجيل

والدرا�ضات  امليدانية  الن�ضاطات  يعتمد  وهو  باأنواعه  العلمي  الن�ضر   -

والبحوث املقارنة.
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- املكتبة التي يجب اأن ت�ضم جماميع من املراجع والدوريات والدرا�ضات 

ورفدها  الآثارية  الن�ضاطات  جممل  حاجات  تغطي  التي  والتقارير 

با�ضتمرار مبا ي�ضتجدُّ وُين�ضر بالداخل واخلارج من مطبوعات لها م�ضا�ض 

من قريب اأو بعيد بالعمل الآثاري وميادينه واأن�ضطته املختلفة.

القرن  من  الثالثينات  اأواخر  يف  العراقية  الآثار  دائرة  قيام  منذ 

اأو  واحد  يف  �ضعف  هناك  كان  الآن،  وحتى  الالحقة  وال�ضنوات  املا�ضي 

اأكرث من هذه الن�ضاطات. ونرى اأننا اإذا ما اأردنا اخلروج بت�ضور فّعال 

تر�ضي  مقبولة  علمية  م�ضتويات  اإىل  العراق  يف  الآثارية  العملية  ينقل 

التامة  العناية  يجب  تفوقها،  ورمبا  العاملية  امل�ضتويات  وتوازي  الطموح 

وبقدر امل�ضتطاع بتوفري كل الأ�ضاليب الالزمة للقيام مبختلف الن�ضاطات 

الآثارية ودعم الآثاري نف�ضه، قائد هذه العملية ومنفذ كل ن�ضاطاتها، ان 

كان اثناء التح�ضيل الدرا�ضي اجلامعي الأويل اأو العايل، اأو عند اللتحاق 

بالعمل يف خمتلف الأن�ضطة الآثارية. اإن العناية بالآثاري نف�ضه تتوزع على 

حمورين اأو رمبا ثالثة حماور :

* الإهتمام باملناهج الدرا�ضية عند تاأهيله للتخ�ض�ض اأثناء الدرا�ضة 
لتحقيق  التاأهيل جادًا وجمديًا  ذلك  يكون  اأن  ويجب  الأولية،  اجلامعية 

والنظرية  العملية  امليادين  يف  التخ�ض�ض  هذا  من  املرجوة  الفوائد 

والدرا�ضات والبحوث.

امللتحق  اخلريج  لالآثاري  العلمي  بالتوجيه  بالإهتمام  الإ�ضتمرار   *
باأحد الن�ضاطات الآثارية يف دوائر الآثار واملتاحف ومتابعة ا�ضتزادته من 

اخلربة يف ميادين عمله ودفعه لالإ�ضهام يف الدورات واحللقات الدرا�ضية 

لإغناء حت�ضيله العلمي.

* الإهتمام بالو�ضع الإقت�ضادي وامل�ضتوى املعا�ضي لالآثاري لتمكينه 
اأو املكتبة،  اأو املتحف  اأكانت يف احلقل  من التفرغ التام لواجباته �ضواء 
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وذلك لإبعاده عن الن�ضغال بهموم معي�ضته ومعي�ضة اأ�ضرته وكفايته بحدود 

معقولة مبا يحفظ له كرامته واأمانته ويجعله متفرغًا كليًا ملهّماته.

ب�ضبب  الآثارية،  العملية  قائد  لالإن�ضان،  الأولية  اعطاء  لنا  ف�ضّ لقد 

اأهمية دوره يف تنفيذ واإجناح هذه العملية. اإل اننا يجب اأن ل نن�ضى اأي�ضًا 

ان الآثاري وحده، دون م�ضتلزمات ومتطلبات العمل، ل ي�ضتطيع القيام 

امل�ضتلزمات  تلك  توفري  ذلك  قبل  علينا  وجب  لذا  كامل.  بنجاح  بدوره 

اأي�ضًا. ففي ميدان التحري والإ�ضتك�ضاف والتنقيب من ال�ضروري تهيئة 

الو�ضائل لإجناز هذه الن�ضاطات بجانب توفري اخلربة والكوادر املتمر�ضة. 

من  انواع  توفر  يتطلبان   )Exploration( والإ�ضتك�ضاف  فالتحري 

بها  ي�ضتعني  اأدوات  يتطلبان  بها وبقراءتها. كما  تامة  اخلوارط ومعرفة 

الآثاري املكلف باجناز هذا الن�ضاط، كالآليات واملعدات الالزمة للحركة 

وامل�ضح وتثبيت املواقع على اخلوارط. وحني يتقرر القيام باإجراء تنقيب 

يف مكان معني يجب توفري الكادر العلمي املتخ�ض�ض بالن�ضاط التنقيبي 

مبا  تامًا  اإملامًا  ا  ملمَّ الآثاري،  القائد  وهو  الفريق،  رئي�ض  يكون  اأن  على 

�ضيقوم به ومبا يتطلبه العمل من دقائق وتفا�ضيل بكونه منقبًا ذا خربة 

اأي�ضًا بتاريخ املنطقة التي �ضيجري العمل فيها، ليتمكن من تقييم نتائج 

اأي�ضًا القيام  اإطارها الزمني ال�ضحيح. وي�ضتطيع  حفرياته وو�ضعها يف 

باإجراء ما يقت�ضي من تقييم ملكت�ضفاته باملقارنة والدر�ض وا�ضتخال�ض 

التنقيب  عمليـة  ولإجناح  واملوؤرخني.  للدار�ضني  �ضتقدم  التي  احلقائق 

املرت�ضـمات  و�ضـع  عن  امل�ضـوؤول  والفنـي  الهند�ضـي  الكـادر  توفـر  يجب 

واملخططات للمكت�ضـفات البنائية وموجودات الطبقات املتعاقبة ومقاطع 

التي  النتائج  التنقيب وحفر اجل�ض )Soundings( وغريه من  حارات 

يتوفر عليها الر�ضام اأو املهند�ض املتمر�ض يف ميادين التنقيب املختلفة. 

واإ�ضافة اإىل ذلك، يجب تهيئة كادر خمتربي يكون م�ضوؤوًل عن معاجلة 
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ت�ضبق  �ضريعة  خمتربية  معاجلة  اإىل  حتتاج  التي  واملكت�ضفات  اللقى 

اأجهزة  توفري  البال  عن  يغيب  ل  اأن  ويجب  الدائمة.  املركز  معاجلات 

ت�ضوير منا�ضبة وكفوءة، لأهمية الت�ضوير يف العملية الآثارية. ويف ختام 

اأن  املتحف(  اأو  اجلامعة  اأو  الآثار  )دائرة  املركز  على  التنقيب،  مو�ضم 

يوفر الوقت الكايف لتفرغ املنقب وكادره املخت�ض بعد عودتهم من ميدان 

يف  كل  احلقلي،  عمله  نتائج  درا�ضة  ا�ضتكمال  على  لالإنكباب  التنقيب 

اأعمال  بنتائج  بو�ضع درا�ضة متكاملة  البدء  بعدئذ  ليت�ضنى  اخت�ضا�ضه، 

ذلك املو�ضم ت�ضلح للن�ضر العلمي. وقد يطول وقت هذا التفرغ اأو يق�ضر 

وذلك للمدة التي تتطلب اإجناز الدرا�ضة واإعدادها للن�ضر. وعند انتهاء 

وكادره  الن�ضر  جهاز  دور  ياأتي  عملهم،  نتائج  اإعداد  من  وكادره  املنقب 

ليقوم بدوره باإخراج وطبع تلك النتائج وتقدميها للباحثني واملوؤرخني.

اإذا ما توفر هذا كله نكون قد ح�ضلنا على امل�ضتوى العلمي املطلوب 

الطموح  ليوازي  الآثاري  بالعمل  الإنتقال  يتحقق  ولكي  امليدان.  هذا  يف 

نوؤّكد جمددًا اأن تكون البداية من الداخل، اأي من البيت، الآثاري نف�ضه، 

نرى  اجلامعات.  يف  الآثار  ومعاهد  واملتاحف  الآثار  دوائر  بذلك  ونعني 

اأو الهيئة القائمة على �ضوؤون  اإعادة النظر يف ت�ضكيالت الدائرة  وجوب 

الآثار، كما تتوجب اإعادة النظر يف توجهاتها ومفاهيمها للعمل الآثاري 

واآلياته لتن�ضجم مع دفع العملية الآثارية بكل ن�ضاطاتها يف طريق الإبداع 

والتطور مبا يخدم الطموح وينتقل بهذه العملية اإىل الآفاق وامل�ضتويات 

املطلوبة علميًا وعامليًا. وقد يكون يف الآراء التي نقدمها اأدناه اأو بع�ضها 

ما يحقق �ضيئا من ذلك :

الإهتمام اجلاد بالعمل امليداين ورفده بكوادر خبرية وقديرة وراغبة 

يف ان متتلك اخلربة والقدرة على تطوير قابلياتها واإمكاناتها يف العمل 

امليداين.
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* العناية بهذه الكوادر عند توفرها ورعايتها علميًا ومعي�ضيًا.
* جتهيز الن�ضاط الآثاري امليداين بكل امل�ضتلزمات ال�ضرورية لإجناح 

العملية الآثارية  امليدانية.

الالئقة  الدرا�ضات  لو�ضع  الكايف  الوقت  امليدانيني  الآثاريني  منح   *
للن�ضر عن نتائج اأعمالهم امليدانية.

الطبيعي  املكان  هي  اجلامعات  يف  الآثار  واأق�ضام  معاهد  كانت  وملا 

لذا  وتدريباتهم،  ومهاراتهم  معارفهم  اأوىل  الآثاريون  فيها  يتلقى  الذي 

وجب الإهتمام بها اأي�ضًا عن طريق :

* العناية مبناهج الدرا�ضة وفق تخطيط مدرو�ض يوازن بني اجلوانب 
احدث  وفق  وتوجيههم  بالطلبة  العناية  ينبغي  كما  وامليدانية،  النظرية 

الطرق املتبعة يف معاهد الآثار يف اخلارج ليكونوا بعد تاأهيلهم قادرين 

البحوث  اإعداد  وعند  واملتحف  امليدان  يف  الآثارية  العملية  قيادة  على 

والدرا�ضات.

* العناية اأي�ضًا باختيار الأ�ضاتذة الكّفاء القائمني على تكوين هذه 
الكوادر ال�ضابة اآثاريًا يف اجلانبني النظري والعملي.

اأ�ضاًل  مهياأة  واأماكن  قاعات  يف  الآثارية  علومهم  الطلبة  تلّقي   *
لتدري�ض موا�ضيع الآثار )ولي�ض التاريخ( بحيث يكونون دومًا و�ضط اأجواء 

خا�ضة بكل مادة او مو�ضوع درا�ضي .

* توفري فر�ض كافية للطلبة يف مراحلهم املتقدمة لالإ�ضهام فعليًا يف 
اأعمال ميدانية وملدد كافية ولي�ض  لالإطالع فقط. 

اإذا ما حتقق  هذا كله عندئذ يكون بالإمكان توظيف الآثار والرتاث 

مبختلف اأ�ضكالها واأن�ضطتها خللق وعي اآثاري وتراثي يف اأو�ضاط املجتمع 

مبختلف �ضرائحه، وكذلك الإ�ضتفادة منها وا�ضتثمارها اإقت�ضاديًا،  وهذا 
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يقع يف نظرنا يف عدد من التوجهات :

والأمـاكن  التاريخية  واملـدن  الآثار  مبواطن  والعنـاية  الإهـتمام   *
الرتاثية و�ضيانتها وتهيئتها للزيارة وت�ضهيل الو�ضول اإليها بتعبيد الطرق 

للراحة ودور لالإ�ضرتاحة وتزويدها  اأماكن  واإيجاد  النقل  وتوفري و�ضائل 

باخلدمات الالزمة.

املي�ضرة  واملطبوعات  والفولدرات  اجلدارية  املل�ضقات  اإ�ضدار   *
بكل  وتعميمها  والرتاث  الآثار  مواطن  اإىل  للتعريف  متعددة  وبلغات 

الو�ضائل التي تو�ضلها للمواطن وال�ضائح.

* تعميم ال�ضتفادة من حتويل القطع الأثرية واملوا�ضيع الفنية البارزة 
اإىل جم�ضمات م�ضغرة ومطبوعات بهيئة النتاج الوفري وبطرق �ضناعية 

حكومية.  اأو  م�ضرتكة  اأو  خا�ضة  قطاعات  اإىل  بتنفيذها  يعهد  مدرو�ضة 

املهم ت�ضهيل تعميم هذه ال�ضناعة.

* الإهتمام باملردود القت�ضادي من عوائد واجور ا�ضتخدام وزيارات 
الأماكن الآثرية والرتاثية واملتاحف واملدن والقالع.

* الإهتمام باملردود القت�ضادي الذي يكونه اإيجار اأو ت�ضغيل الفنادق 
ودور الإ�ضرتاحة والأك�ضاك وو�ضائط النقل يف مواطن الآثار والرتاث.

البحث  وال�ضياحة  الآثار  دوائر  باإمكان  اأخرى  متعددة  �ضبل  وهناك 

عنها لالإ�ضتفادة من هذا املـوروث ال�ضخـم من الثـروة الآثريـة والرتاثيـة 

والتاريخية التي ل تن�ضب ول تعادلها اأي ثروة اخرى بقيمتها احل�ضارية 

ومردودها القت�ضادي الدائم حينما ُي�ضتخدم بال�ضكل الأمثل.

الف�ضل الثاين                              ن�ضوء العمل الآثاري يف العراق وتطّوره
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الف�صل الثالث

ح�صارات قدمية ومدن تاريخية

1. بغداد عطاء دجلة وارث احل�ضارة

اأظهرت البحوث والدرا�ضات الآثارية امليدانية خالل العقود اخلم�ضة 

الأخرية ان منطقة العراق الو�ضط، حيث يقرتب النهران دجلة والفرات 

الواحد من لآخر، كانت البقعة النواة التي التقت عندها جذور ح�ضارة 

العراق الأوىل يف مطلع الألف ال�ضاد�ض قبل امليالد. وكان ذلك بانتقال 

وفنون  العمارة  ومبادىء  والتدجني  الزراعة  يف  احل�ضارة  نواة  مكّونات 

النحت وعمل الفخار وبذور العقيدة الدينية اإىل منطقة ال�ضهل الغريني 

ودلتا بالد الرافدين يف جنوبي العراق.

زراعية  وقرى  م�ضتوطنات  ن�ضاأت  هذه  احل�ضاري  اللتقاء  بقعة  ويف 

واجلنوب  وال�ضرق  ال�ضمال  من  اطرافها،  ويف  بغداد  اأر�ض  على  اأوىل 

م�ضمار  يف  خطواتهم  اأوىل  الأوائل  العراق  فالحو  فيها  خطا  والغرب، 

الإ�ضتقرار  حلياة  ال�ضرورية  التقنيات  مبادىء  بامتالكهم  التمدن، 

وخفاجي  واملبدد  ال�ضوان  بتلول  اليوم  بع�ضها  اأبرز  يعرف  والعمران. 

اأكد وكي�ض وبابل  وال�ضباعي وحرمل وراأ�ض العمية والدير و�ضبار ومدن 

ونفر وعقرقوف وغريها كثري ما زال بعيدًا عن متناول املنقبني. ومبرور 

يف  الزراعية  املواطن  تلك  بع�ض  حتول  �ضنة  اآلف  ثالثة  من  يقرب  ما 

ال�ضيادة يف  تعاقبت على  اإىل مدن عامرة وحوا�ضر لدول  العراق  و�ضط 

اإمرباطورية  اأقدم  الأكدية،  الإمرباطورية  اقدمها  كان  الرافدين.  بالد 

من  الثاين  الن�ضف  مطلع  يف  الأكدي  �ضرجون  اقامها  التاريخ  عرفها 

الألف الثالث قبل امليالد، مّتخذا مدينة اأكد، التي توجد بقاياها يف مكان 
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ما من ال�ضهل الف�ضيح جنوبي بغداد، عا�ضمة له، وحني دخل الآموريون 

من الغرب اإىل البالد يف مطلع الألف الثاين قبل امليالد يف اعقاب انهيار 

اإمرباطورية �ضرجون ودولة اأور الثالثة ال�ضومرية، اقاموا لهم خم�ض دول 

متفرقة يف بالد الرافدين، كانت اثنتان منها يف و�ضط العراق يف منطقة 

اأ�ضنونا  مبملكة  اأولهما  عرفت  واجلنوبية.  ال�ضرقية  واطرافها  بغداد 

العبا�ضية بعدئذ  وقد انح�ضر نفوذها بني نهر دجلة حيث قامت بغداد 

و�ضهول نهر دياىل اإىل ال�ضرق. ومن اأبرز مدنها الباقية اآثارها على اأر�ض 

بغداد اإىل اليوم : تلول حرمل وال�ضباعي وحممد وحيدر وخيوط ربوعه 

الكائن  وتل حرمل  دياىل.  نهر  كبري غريها يف حو�ض  وعدد  وخفاجي، 

بقايا مدينة  ال�ضكنية لأحد احياء بغداد اجلديدة ي�ضم  الدور  الآن بني 

يف  الآمورية  اأ�ضنونا  ململكة  والإدارية  العلمية  املراكز  اأبرز  اأحد  �ضادومب 

مطلع الألف الثاين قبل امليالد. وا�ضم املدينة البابلي هذا يعني بيت املال 

اأو ديوان احل�ضابات.

توؤّكد  كما  التاريخ،  عرفها  علمية  اأكادميية  اأقدم  فيها  اقيمت  وقد 

ذلك الن�ضو�ض امل�ضمارية املكت�ضفة يف مبانيها والتي اعطت الكثري من 

احلقبة  هذه  يف  والإجتماعية  والإقت�ضادية  والعلمية  الثقافية  املعلومات 

من تاريخ العراق القدمي.

�ضمت  علمية  وثائق  املوقع  هذا  يف  املكت�ضفة  الن�ضو�ض  اأبرز  ومن 

جداول ريا�ضية وق�ضايا هند�ضية وجربية و�ضعت وحلت مبوجب معادلت 

التي تعالج  التي عوجلت بطرق �ضبيهة بالطرق  والثالثة  الثانية  الدرجة 

املربع يف  باكمال  امل�ضهور  املبداأ  ومنها  احلا�ضر.  الوقت  امثالها يف  بها 

 - هند�ضية  ق�ضية  امل�ضائل  تلك  ا�ضهر  ومن  الثانية.  الدرجة  معادلت 

جربية تقوم على مبدا ت�ضابه املثلثات القائمة الزاوية املحدثة من انزال 

عمود من الزاوية القائمة على الوتر. وهي نف�ض النظرية املن�ضوبة اإىل 
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الريا�ضي اليوناين ال�ضهري اقليد�ض الذي جاء بعد ريا�ضي العراق القدمي 

باأكرث من �ضبعة ع�ضر قرنًا. كما اكت�ضفت يف هذا املركز العلمي يف منطقة 

بغداد اأجزاء من �ضريعة عرفت بني الدار�ضني بقانون اأ�ضنونا وهي ت�ضبق 

�ضريعة حمورابي بنحو قرنني، عاجلت يف موادها التي تزيد على ال�ضتني 

جوانب عديدة من احلياة العائلية والإقت�ضادية.

يقوم  الآمورية  اأ�ضنونا  مملكة  مراكز  من  اآخر  مركز  ال�ضباعي  وتل 

يف  املوقع  هذا  ورد  ال�ضرقية.  بغداد  اأرا�ضي  من  اجلي�ض  قناة  عند 

علميًا  مركزًا  الأخرى  هي  كانت  التي  زارلو  با�ضم  البابلية  الن�ضو�ض 

الن�ضو�ض  ومن  حرمل(.  )تل  �ضادومب  كجارتها  واقت�ضاديًا  واإداريًا 

امل�ضمارية املهمة التي ك�ضف عنها التنقيب يف هذا املوقع الواحًا ريا�ضية 

اأبرزها لوح ي�ضم ق�ضية هند�ضية - جربية ذات جمهولني تتعلق باإيجاد 

اإذا ما عرفت م�ضاحته. وقد عرف ريا�ضيو هذا املركز  ابعاد امل�ضتطيل 

العلمي اأي�ضًا عالقة مربع �ضلعي املثلث القائم الزاوية مبربع وتره. وهي 

النظرية الهند�ضية نف�ضها املعروفة واملن�ضوبة اإىل فيثاغور�ض. وهذا يعني 

مرة اخرى ان ريا�ضيي بالد الرافدين قد �ضبقت معرفتهم بهذه النظرية 

وتو�ضح هذه  يقل عن خم�ضة ع�ضر قرنًا.  اليوناين مبا ل  الريا�ضي  قبل 

امل�ضاألة معرفة ريا�ضيي العراق القدمي بقوانني د�ضاتري اأ�ضا�ضية يف علم 

العدد، مثل د�ضتور مربع جمموع عددين ومربع الفرق بني عـددين. ف�ضاًل 

عن ذلك فان ريا�ضي العراق القدمي قد فاقوا ريا�ضيي اليونان، بجمعهم 

بني ال�ضكل والعدد اأي بني الهند�ضة واجلرب يف حني ان ريا�ضيي اليونان، 

الريا�ضيات  الهند�ضي فقط، قد اعاقوا تطور  الأ�ضا�ض  باعتمادهم على 

زمنًا طوياًل حتى اعاد العرب م�ضريتها التطورية ووجهها العلمي ال�ضحيح 

باهتمامهم باجلرب وجمعهم بني ال�ضكل والعدد مرة اأخرى وذلك بايدي 

نخبة من العلماء العرب امل�ضلمني، ويف مقدمتهم اخلوارزمي من القرن 

التا�ضع امليالدي.
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تقوم  التاريخية،  بغداد  �ضرقي  مواقع  اآخر من  موقع  ربوعة  وخيوط 

بقاياه �ضمن مدينة اللعاب قرب قناة اجلي�ض، واأبرز اكت�ضاف جاءنا منه 

جرة �ضغرية من الفخار ارتفاعها ل يزيد على 15 �ضم حتوي يف داخلها 

اأ�ضطوانة نحا�ضية ثبت يف  اأنها ت�ضم  جمموعة مواد تبني عند درا�ضتها 

و�ضطها ق�ضيب من حديد  يربز قلياًل عند فوهتها، وقد غطيت بطبقة 

النحا�ضية  ال�ضطوانة  قاعدة  يف  توجد  كما  )القار(  ال�ضفلت  مادة  من 

طبقة من ال�ضفلت اأي�ضًا، وقد ُطلي باطن اجلرة كلها بهذه املادة اأي�ضًا. 

موادًا  يكّون  اأنه  ظهر  الفخاري  الإناء  هذا  حمتويات  درا�ضة  �ضوء  ويف 

ملحتويات  م�ضابهة  مب�ضطة  خلية  ميثل  وهو  جافة،  كهربائية  لبطارية 

اإذا ما ا�ضيف  وان بطارية خيوط ربوعة  املعروفة. هذا  بطارية كلفاين 

اإليها نوع من احلام�ض �ضارت مقاربة متامًا لبطارية كلفاين اآنفة الذكر. 

يرجع تاريخ بطارية بغداد املكت�ضفة يف موقع خيوط ربوعة اإىل قبل نحو 

األفي �ضنة. اأي انها ت�ضبق بطارية كلفاين باأكرث من األف وخم�ضمائة �ضنة، 

وهي تعد اأقدم بطارية مكت�ضفة يف العامل.

واملعارف  تراكمت اخلرب  العراق، حيث  و�ضط  من  البقعة  هذه  على 

على مّر الزمن تاركة ب�ضماتها يف طيات الأر�ض جياًل بعد جيل، اختار 

يقيم  ان  الثاقب،  بفكره  املن�ضور،  جعفر  اأبو  الثاين  العبا�ضي  اخلليفة 

مدينة  فكانت  الطراف.  املرتامية  الإ�ضالمية  العربية  للدولة  عا�ضمة 

جنوبها  ويف  حولها  قامت  التي  النواة  دجلة  غربي  يف  املدورة  املن�ضور 

الع�ضر  �ضهدها  حا�ضرة  اأعظم  قليلة  �ضنني  بعد  دجلة  عرب  و�ضرقها 

القدمي  للعراق  احل�ضاري  الرتاكم  لكل  وريثة  بحق  فا�ضحت  الو�ضيط، 

املدار�ض  فيها  فتاأ�ض�ضت  والآداب.  والعلوم  والفنون  العمارة  ميادين  يف 

اجلامعة ودور العلم وبيوت الرتجمة.

العامل  ال�ضرق وعا�ضمة  لبابل عرو�ض  ال�ضرعية  الوريثة  بهذا  فكانت 
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حدب  كل  من  والفن  والأدب  واملعرفة  العلم  طالب  اإليها  يحجُّ  القدمي، 

املاأمون  وابنه  الر�ضيد  زمن  يف  الذهبي  ع�ضرها  بغداد  وبلغت  و�ضوب. 

واإر�ضاء  العدل  رائدها  احلياة،  مبباهج  وتزخر  الفعاليات  ب�ضتى  تعمر 

ال�ضمري وداأبها ا�ضتق�ضاء احلقائق من علمية وفل�ضفية ودينية. وان�ضب 

اإليها نتاج العامل من نفائ�ض الب�ضائع وكنوز الأر�ض، وبلغها كل جديد من 

راأي وابتكار. وبلغ العراق قلب الدولة العربية الإ�ضالمية الزاهرة يف هذا 

الع�ضر ما مل يبلغه يف تاريخه الطويل احلافل بالجماد.

بعد هذا كله، ورغم ما ح�ضل، �ضتعود بغداد من جديد عرو�ضًا للدنيا، 

وال�ضالم  للح�ضارة  بلدًا  كبوة  كل  بعد  دومًا  كحاله  العراق  �ضيعود  كما 

واملحبة...

2. منازل اإن�ضان العراق الأوىل

منطقة  يف  اجلبلية  املنطقة  كهوف  يف  الأول  العراق  اإن�ضان  عا�ض 

كرد�ضتان العراق، وا�ضتقر حينًا يف مقار يف العراء وعلى م�ضاطب نهري 

من  الأخرى  الغربية  والق�ضام  الرطبة  بادية  يف  وجتول  والفرات  دجلة 

و�ضط العراق وجنوبه يف منطقتي الرزازة والأخي�ضر واأريدو وذلك منذ 

اأكرث من ربع مليون �ضنة م�ضت. وكان ذلك الإن�ضان ل يزال يدرج، كما 

كانت حال معا�ضريه يف بقاع العامل الأخرى، يف م�ضمار التطور اجل�ضدي 

اإذ كان يختلف عن جن�ضنا الب�ضري املعا�ضر. فقد كان ينتمي  والعقلي، 

الذي ك�ضف عن عدد من هياكله  املنقر�ض  النياندرتال  اإن�ضان  نوع  اإىل 

مثيالتها  تعا�ضر  التي  اأربيل،  حمافظة  يف  �ضانيدار  كهف  يف  العظمية 

الكهوف  اإن�ضان  الكرمل. وكان  ال�ضخول يف جبل  فل�ضطني يف مغارة  يف 

العراقي بدائيًا يف �ضكله ويف طريقة معي�ضته. وكان يتميز برا�ض �ضخم 

ووجه عري�ض وحاجبني بارزين وجبهة منحدرة اإىل اخللف وذقن �ضغري 
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يكاد يكون معدومًا. ومع ان طوله مل يكن يتجاوز اخلم�ضة اأقدام اإل قلياًل، 

تك�ضبه  كانت  العري�ضة  واكتافه  الوا�ضع  و�ضدره  الغليظ  مظهره  ان  غري 

مالمح خ�ضنة وقا�ضية.

حياته  يف  معتمدًا  �ضغرية،  جماعات  يف  النياندرتال  اإن�ضان  عا�ض 

يف  اأو  وحيدًا  ي�ضعى  كان  كما  الطبيعة،  به  جتود  ما  والتقاط  جمع  على 

بها  تزخر  كانت  التي  ال�ضخمة  احليوانات  وا�ضطياد  ملهاجمة  جماعات 

بيئته اآنذاك. وكان �ضالحه فوؤو�ض مدببة من لب احلجارة، بال�ضافة اإىل 

هراوات وع�ضي من اأخ�ضاب ال�ضجار. لقد اأثبتت درا�ضات علم الإن�ضان 

املقارن يف ال�ضنوات الأخرية ان نوع اإن�ضان النياندرتال الذي �ضكن كهوف 

العراق وفل�ضطني يف املراحل الو�ضطى من الع�ضر احلجري القدمي مّر 

مبراحل تطورية اإحيائية �ضريعة قبل نحو اأربعني األف �ضنة، نتج عنها نوع 

عاقل من اجلن�ض الب�ضري له من ال�ضفات واملظاهر اجل�ضدية والطباع 

ما يجعله موؤهاًل ليكون ال�ضلف املبا�ضر جلن�ضنا الب�ضري احلا�ضر يف هذه 

املنطقة من العامل. واإذا ما تذكرنا بان �ضكنة كهف �ضانيدار من عراقيي 

اأر�ضية الكهف، وانهم قد  اأ�ضفل  النياندرتال قد ُعنوا بدفن موتاهم يف 

دوا بع�ض اولئك املوتى بزهور برية كانت تنمو يف منطقة الكهف، عرث  زوَّ

على بذورها عند جماجم هياكلهم، وانهم قد عنوا باملعوقني والك�ضيحني 

من اأبناء جن�ضهم، تاأكد لدينا التوجه الإن�ضاين والجتماعي املبكر لولئك 

الب�ضر من العراقيني الأوائل، وانهم كانوا يف طريقهم لتحقيق الطفرة 

التطورية الهائلة لبني نوعهم من الب�ضر.

اأثبتت التحريات والبحوث الأثارية ملرحلة الع�ضور احلجرية يف العراق، 

اإن�ضان  خملفات  وجود  الع�ضرين،  القرن  من  الع�ضرينات  اواخر  ومنذ 

العراق الأول يف اأكرث من بقعة من �ضمايل بالد الرافدين وغربه خالل 

فقد عرث على خملفات  املختلفة.  القدمية مبراحلها  الع�ضور احلجرية 
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اإن�ضان الع�ضر احلجري القدمي، من ق�ضميه ال�ضفل والو�ضط بهيئة اآلت 

وادوات حجرية اأبرزها حجارة القطع والفرم وبع�ض الفوؤو�ض احلجرية 

من  وغريها  واملثاقب  وال�ضكاكني  واملقا�ضط  وال�ضظايا  ال�ضكل  الكمرثية 

األف  والتي حدد زمانها بني ثالثمائة  الأ�ضولية واملو�ضتريية  ال�ضناعتني 

�ضنة اإىل ثمانني األف �ضنة قبل الآن يف �ضحراء الرطبة ومنطقة الرزازة 

- الأخي�ضر غربي كربالء ويف ال�ضحراء الكائنة بني غربي منطقة اأور 

حمافظة  يف  العراق  غربي  جنوب  من  الر�ضوبي  ال�ضهل  خارج  اأريدو   -

ذي قار وعلى طريف نهر الفرات يف منطقة الفحيمي وقرب امل�ضنع يف 

�ضد  نهر دجلة يف حو�ض  الفرات )القاد�ضية(، وعلى طريف  �ضد  حو�ض 

ا�ضكي مو�ضل واإىل اجلنوب من مركز ناحية فايدة يف حمافظة دهوك 

على ال�ضفة ال�ضرقية لنهر دجلة واكتاف الوديان املوؤدية اليه يف اأطراف 

قريتي كرخو�ض وبابرية املغمورتني مبياه احلو�ض الآن. ويف منطقة برده 

بالكه اإىل ال�ضرق قلياًل من مركز ق�ضاء جمجمال يف حمافظة ال�ضليمانية 

ويف الطبقات ال�ضفلى من كهف �ضانيدار يف حمافظة اأربيل يف كرد�ضتان 

العراق، كما عرث على بقايا الع�ضر احلجري القدمي العلى )30 األف - 

12 األف �ضنة قبل الآن( لأول مرة يف كهفي زرزي وهزار مرد يف منطقة 

كوره  بايل  كهف  ويف  �ضانيدار  كهف  يف  العليا  الطبقات  ويف  ال�ضليمانية 

وكهف بيخال يف حمافظة اأربيل وكهف باراك يف حمافظة نينوى واكتاف 

وادي الأبي�ض يف منطقة الأخي�ضر يف حمافظة كربالء. وقد اأطلق على 

هذه املرحلة الأخرية من مراحل الع�ضر احلجري القدمي يف العراق ا�ضم 

الع�ضر الربادو�ضتي )Baradostian(، ن�ضبة اإىل جبال برادو�ضت التي 

يقع فيها كهف �ضانيدار الذي تظهر بع�ض طبقاته ال�ضكنية بقايا مميزة 

لهذا الع�ضر.

وعند نهايات الع�ضر احلجري القدمي العلى )يف حدود 15 الف - 
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ع�ضر  اآخر  وقارب  بالتغري  العامل  مناخ  بداأ  وحني  الآن(،  قبل  الف   12

ت�ضود  الن�ضبي  واجلفاف  الدفء  مرحلة  وبداأت  الإنتهاء  على  جليدي 

يف  الكهوف  �ضكنة  العراقيون  اخذ  الو�ضط،  ال�ضرق  ومنطقة  العراق 

منطقة كرد�ضتان العراق يهجرون كهوفهم ولفرتات طويلة، ول�ضّيما يف 

ا�ضهر ال�ضيف باحثني عن مقار وم�ضتوطنات وقتية يف العراء غري بعيدة 

املياه،  الينابيع واجلداول وجماري  اأماكن كهوفهم ومغاورهم قرب  عن 

وينزلونها مع عوائلهم واطفالهم. ومن اأبرز تلك املقار الأوىل التي حّل 

فيها هوؤلء العراقيون بعد خروجهم من الكهوف هي زاوي جمي على �ضفة 

الزاب العلى قرب كهف �ضانيدار وكرمي �ضاهر، وا�ضفل طبقات جرمو، 

ال�ضمال  اإىل  قرب جمجمال، وملفعات على الكتف الغربي لنهر اخلازر 

دجلة  نهر  �ضفة  على  ومنريك  العام،  اأربيل   - املو�ضل  طريق  من  قلياًل 

ال�ضرقية اإىل الغرب قلياًل من مركز ناحية فايدة، واملغزلية وقرمز دره 

اإىل الغرب من قلعة تلعفر، ومترخان اإىل ال�ضمال قلياًل من مركز ق�ضاء 

نارين  لنهر  الغربي  الكتف  ريحان على  وتل  دياىل.  منديل يف حمافظة 

بانتظار  غريها  وع�ضرات  حمرين،  �ضد  حو�ض  من  الغربي  الطرف  يف 

الدائمية  �ضبه  الأوىل  وامل�ضتوطنات  املقار  هذه  ويف  والتنقيب.  الك�ضف 

النهار  اإىل م�ضقفات حتميهم واطفالهم من حر  الأوائل  احتاج �ضكنتها 

وبرد الليل ومن املطر، كما تطلبت حاجياتهم اإىل اأماكن خلزنها، فبداأوا 

ولأول مرة يف تاريخ الب�ضرية يخططون اأوىل منازل �ضكناهم وكانت اكواخ 

والطني  احلجارة  من  جدرانها  وا�ضافل  اأ�ض�ضها  �ضيدت  ب�ضيطة  دائرية 

و�ضقفت بالق�ضب واغ�ضان ال�ضجار وجذوعها.

العمل  فرق  اجرتها  التي  الأثارية  وامل�ضوحات  الدرا�ضات  اأظهرت 

التنقيبات النقاذية يف حو�ض �ضد ا�ضكي مو�ضل يف  امل�ضاهمة يف حملة 

اوا�ضط الثمانينات وجود خملفات اكيدة لإن�ضان العراق خالل املراحل 
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ثالثمائة  قبل  ما  اإىل  زمنها  يرجع  القدمي  الع�ضر احلجري  من  الأوىل 

الكائنة  األف �ضنة، ت�ضمل ادوات واآلت متناثرة يف عدد كبري من املقار 

على م�ضاطب نهر دجلة الأربع التي كونتها املراحل اجلليدية خالل دهر 

البليو�ضتو �ضني يف املليون �ضنة الأخرية من عمر الأر�ض.

فقد ُعرث على ما يقرب من اأربعني م�ضتوطنًا لإن�ضان الع�ضر احلجري 

القدمي ال�ضفل على م�ضاطب نهر دجلة فوق قرية رفان عليا اإىل اجلنوب 

من مركز ناحية زمار يف الطرف الغربي من احلو�ض. كما ُعرث على ما 

يقرب من ن�ضف هذا العدد من مقار ذلك الإن�ضان على م�ضاطب دجلة 

ويف  فايدة.  ناحية  مركز  جنوبي  اليه  املوؤدية  الوديان  واكتاف  ال�ضرقية 

اأوائل الثمانينات وجدت اعداد اخرى من مقار اإن�ضان الع�ضر احلجري 

ال�ضفل على طريف نهر الفرات يف منطقة الفحيمي قرب امل�ضنع يف حو�ض 

�ضد القاد�ضية. وقبل ذلك ويف مطلع اخلم�ضينات على وجه التحديد، ُعرث 

على العديد من م�ضتوطنات هذا الإن�ضان وادواته احلجرية يف �ضحراء 

الرطبة غربي العراق.

بق�ضـميه  القدمي  احلجري  الع�ضـر  اإن�ضـان  وادوات  اآلت  وُوجـدت 

مقار  يف  الع�ضرين،  القرن  من  ال�ضبعينات  اأوائل  يف  والو�ضط،  ال�ضـفل 

حمافظة  من  الغربي  الق�ضم  يف  الأبي�ض  وحفنة  اجلمل،  طار   : اأبرزها 

كربالء، بني منخف�ض الرزازة وق�ضر الأخي�ضر غري بعيد عن جمموعة 

كهوف الطار، كما التقطت من اأماكن مرتفعة يف نف�ض املنطقة قبل ذلك 

بعقدين من ال�ضنني ادوات واآلت حجرية يعود زمنها اإىل الق�ضم الخري 

عداٌد من 
َ
اأ ال�ضتينات  اوا�ضط  وُوجدت يف  القدمي.  الع�ضر احلجري  من 

الو�ضط  القدمي  احلجري  الع�ضر  من  املو�ضترييه  واملقا�ضط  ال�ضظايا 

يرجع زمنها اإىل ما قبل �ضبعني األف �ضنة، يف م�ضتوطن يقوم على الكتف 

ال�ضحراء  يف  الق�ضري(  ب�ضعب  اأي�ضًا  )يدعى  الق�ضري  لوادي  ي�ضر 
َ
الأ
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جنوب غربي منطقة اور - اريدو وخارج ال�ضهل الر�ضوبي.

اإن�ضان  مواطن  على  ُعرث  اجلبلية  العراق  كرد�ضتان  منطقة  ويف 

الع�ضر احلجري القدمي منذ اأواخر الع�ضرينات من القرن املا�ضي، اإذ 

ادوات هذا  ال�ضليمانية، عن  قد ك�ضف، يف جمموعة من كهوف منطقة 

الإن�ضان يف كهفي زرزي وهزارمرد : الأول كهف �ضغري يف اجلبال املقابلة 

ملركز ناحية �ضوردا�ض، وُي�ضاَهد الثاين اإىل ميني الطريق العام الذاهب 

اإىل ال�ضليمانية مب�ضافة ثالثة ع�ضر كيلومرتا. كما عرث على اآثار اإن�ضان 

�ضل�ضلة  يف  الكائن  كوره  بايل  كهف  يف  العلى  القدمي  احلجري  الع�ضر 

جبال قره داغ اإىل ي�ضار الطريق الذاهب اإىل ال�ضليمانية وقبل الو�ضول 

برده  �ضخرة  حول  وتنت�ضر  كيلومرتات.  بب�ضعة  طا�ضلوجة  تقاطع  اإىل 

ق�ضاء  مركز  من  ال�ضرق  اإىل  كيلومرتات  اأربعة  بعد  على  الكائنة  بالكا، 

جمجمال، ادوات واآلت من ال�ضناعة احلجرية الأ�ضولية، يرجع زمنها 

اإىل ما قبل مائة األف �ضنة. ويف جبال برادو�ضت، يف حمافظة اأربيل، وعلى 

ارتفاع 2100 قدم فوق �ضطح البحر، يقع كهف �ضانيدار لي�ض بعيدًا عن 

ال�ضفة ال�ضرقية للزاب العلى، وهو او�ضع الكهوف يف منطقة كرد�ضتان 

العراق، ويبلغ عر�ض فتحته 82 قدمـًا وارتفاعها 26 قدمًا، ويّت�ضع عر�ضه 

من الداخل في�ضل اإىل 175 قدمًا وعلو �ضقفه يف الو�ضط 45 قدمًا عن 

 130 بعد  على  الكهف  نهاية  ال�ضقف يف  ويتال�ضى هذا  اأر�ضيته احلالية 

قدمًا عن فتحته. بداأت اأول اأعمال الإ�ضتك�ضاف يف كهف �ضانيدار يف عام 

1951 وا�ضتمرت مبوا�ضم متقطعة حتى نهاية عام 1960. وقد ك�ضف عن 

اقدم  اإىل  العهود  احدث  الكهف احلالية من  اأر�ضية  لل�ضكن يف  طبقات 

ا�ضتيطان فيه يرقى اإىل الع�ضر احلجري القدمي الو�ضط امل�ضمى بالدور 

املو�ضتريي وكانت بدايته قبل نحو �ضبعني األف �ضنة يف قاع الكهف على 

عمق 43 قدمًا تعقبه من اعلى املرحلة الربادو�ضتية من الع�ضر احلجري 
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القدمي العلى والتي بداأت قبل ما يقرب من ثالثني األف �ضنة، تلي ذلك 

طبقة متثل الع�ضر احلجري الو�ضيط )Mesolithic( الذي يتميز باآلته 

الدقيقة من حجر ال�ضوان الذي يرجع زمنه اإىل ما قبل اثني ع�ضر األف 

الع�ضر  ببقايا  الكهف  اأر�ضية  اعلى  ال�ضكنى يف  تختم طبقات  ثم  �ضنة. 

احلجري احلديث الذي كانت بدايته قبل نحو ع�ضرة اآلف �ضنة. اإن اأبرز 

ما ك�ضف عنه التحري الآثاري يف قاع اأر�ضية الكهف الهياكل العظمية التي 

وجدت يف الطبقة املو�ضتريية ال�ضفلى. فقد ُعرث على �ضبعة منها تعود اإىل 

اإن�ضان النياندرتال، بينها هيكل لطفل من النوع نف�ضه. ودلت الدرا�ضات 

املختلفة يف التاريخ اجليولوجي للكهف، وبنتيجة فح�ض تربته، ان مناخ 

�ضمايل العراق كان يختلف عما هو عليه الآن. فقد مرت فرتة جيولوجية 

عمت فيها الرطوبة واحلرارة ادت اإىل منو انواع من النخيل يف املنطقة. 

وقد دلَّ على ذلك ما وُجد من غبار طلع النخيل يف تربة كهف �ضانيدار.

)1(

3- اأ�ضواء على اثرية ) دير مار بهنام و�ضريحه ( 

يف ال�ضهر املا�ضي كلمكم الب الدكتور يو�ضف حبي . مفتتحًا بذلك اوىل 

ندوات هذا اليوبيل بذكرى ال�ضهيد بهنام ورفاقه الأبرار. عن اأ�ضالة احلدث 

تاريخيًا، وبظني انه اأجاد يف ابراز حقيقة احلدث ونف�ض عنه الكثري من 

الوهام العالقة باملاأثور ال�ضعبي .

يف هذا ال�ضباح �ضنحاول انا وزميلي ال�ضتاذ يو�ضف ذنون القاء بع�ض 

ال�ضوء على حقيقة املخلفات الثرية واملعمارية يف مبنى الدير وال�ضريح 

)اجلب( واملرتفع الثري املال�ضق له �ضيتكلم زميلي الفا�ضل عن املعامل 

والكتابات  والزخارف  والكني�ضة  ال�ضريح  مبنى  يف  والفنية  املعمارية 

)1( األقى املوؤلف هذا احلديث يف �ضهر �ضباط من عام 1985 يف �ضل�ضلة الأحاديث 

التي األقيت مبنا�ضبة اليوبيل الألفي ل�ضت�ضهاد القدي�ض بهنام ورفاقه.
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التاريخية يف كليهما.

اما حديثي ف�ضيقت�ضر على تبيان النقاط التاليه باأخت�ضار :

1- املرتفع الأثري وعالقته بال�ضريح وكني�ضة الدير وباحلدث ككل.

2- ال�ضريح يف ح�ضارة العراق القدمي.

3- حقيقة ما يتناقله املاأثور ال�ضعبي حول النفق الذي ي�ضل بني ال�ضريح 

والعا�ضمة والآ�ضورية منرود.

ا�ضالة  على  تاأكيد  الواقع  يف  هو  جمتمعة  الأدلة  هذه  تقدمه  ما  ان   -4

احلدث وتاريخه.

تل اخل�ضر املجاور لكني�ضة دير ال�ضهيد بهنام والذي يقوم �ضريحه 

)اجلب( عند قاعدته ال�ضمالية، هو مرتفع اأثري ل يتجاوز علوه خم�ضة 

بهذا  وهو  تقريبًا.  بي�ضي  ب�ضكل  ال�ضرق  اىل  الغرب  من  طوله  امتار، 

ال�ضكل والمتداد كان يوحي للناظر لأول وهلة انه رمبا ي�ضم بني طياته 

بقايا لبناء واحد ووا�ضع م�ضيد من اللنب قد يكون كني�ضة او معبدًا وان 

ب�ضبب  اليه  املتطلع  يقوى عند  الأخري )اي كونه كني�ضة( كان  الحتمال 

�ضكله وامتداده ) غرب - �ضرق( وطبيعة الحداث التي ارتبطت باملباين 

الكائنة قربة خا�ضة اذا ما علمنا باأن ا�ضكال عمارة الكنائ�ض كانت ول 

تزال تاأخذ هذا المتداد يف الغالب وباأجتاه ال�ضرق .

ان القطع بهذا الحتمال كان �ضيجيب عليه التنقيب فقط ولي�ض غري، 

اإذ ان �ضطح املوقع و�ضفوحه خالية متامًا من اية ملتقطات اثرية ميكن 

ان تدل على مكنوناته ب�ضبب كرثة الزوار الذين يرتادون املنطقة �ضنويًا 

وعلى مر الأجيال .

ل�ضت�ضهاد  ع�ضر  ال�ضاد�ض  املئوي  باليوبيل  الحتفال  منا�ضبة  ان 

القدي�ض بهنام ورفاقه الأبرار على اأيدي الفر�ض ال�ضا�ضانيني الغزاة يف 

القرن الرابع امليالدي كان فر�ضة منا�ضبة للتفكري ب�ضكل جاد باملخلفات 
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التاريخية  بالعالقة  البت  وحماولة  وال�ضريح  الدير  جممع  يف  البنائية 

والأثرية وبينها وبني املرتفع الثري )ان وجدت( خا�ضة ال�ضريح والدير 

ب�ضورة عامة.

من اجللي الآن ان ال�ضريح )اجلب( بعمارته احلالية ورمبا الأقدم 

عند  بال�ضل  اقتطعت  الر�ض  من  بقعة  على  �ضيد  قد  بكثري  ذلك  من 

ال�ضهل  ار�ض  �ضطح  ا�ضفل  وغا�ضت  الأثري  للمرتفع  ال�ضمالية  القاعدة 

اطراف  من  القتطاع  هذا  ان  تقريبًا.  امتار  ثالثة  من  باأكرث  املجاور 

لفح�ض  رحبًا  جماًل  لنا  وفرت  �ضرقًا  املجاورة  والبقعة  الأثري  املرتفع 

مكونات التل وبعناء قليل ا�ضتطعنا التعرف على ما يبطنه من قمته وحتى 

اوا�ضط  املا�ضي حتى  ال�ضارع املجاور، وهي متتد يف اعماق  اأ�ضفل  قاعة 

الألف ال�ضاد�ض قبل امليالد حيث تقوم اول واأقدم طبقة �ضكنية يف هذا 

امل�ضتوطن والتي يرجع زمنها اىل املرحلة املعروفة لدى الآثاريني بع�ضر 

ح�ضونة )احد اول ادوار الفخار الوىل يف مرحلة ما قبل التاريخ حيث بداأ 

يعقبها  الزراعية(  تاأ�ضي�ض قراهم  العراق  �ضمايل  الوائل يف  العراقيون 

مراحل  اأوىل  بداأت  )حيث  والوركاء  والعبيد  حلف  طبقات  اعلى  من 

احل�ضارة العراقية النا�ضجة وامل�ضماة بال�ضومرية ن�ضبة للعراقيني الذين 

تكلموا اللغة ال�ضومرية يف تلك الفرتة(. ثم جاءت طبقة �ضكنية �ضميكة 

اىل حد ما لت�ضري اىل مرحلة تواجد ال�ضتيطان الأكدي يف هذه البقعة 

من �ضمايل العراق )وهي زمن اول امرباطورية عربية يف التاريخ ا�ض�ضها 

تاريخية  مراحل  بقايا  اأعلى  من  اعقبتها  جون(.  �ضر  الأكدي  العاهل 

ُعرفت يف املنطقة يف الألف الثاين قبل امليالد كالعهود الآ�ضورية القدمية 

والو�ضطى واحلديثة. كما ن�ضاهد يف امل�ضتويات العليا للموقع �ضواهد قليلة 

على زمن الحتالل الفرثي وال�ضا�ضاين الفار�ضي للمنطقة.

بهذا نكون قد وقفنا على مكونات املرتفع الثري امل�ضمى بتل اخل�ضر 
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حمليًا اذ انه بدًل من ان ي�ضم بقايا بناية واحدة كما كان يظن، ظهر 

اكرث  امتداد  وعلى  ما�ضي قطرنا  ملراحل طويلة من  بقايا  على  احتواوؤه 

قمته  لفح�ض  انتقلنا  حلاله  املوقع  نرتك  ان  وقبل  �ضنة.  الف  �ضتة  من 

جلدار  بقايا  اآثار  اقتفاء  من  متكنا  جهد  وبقليل  الوا�ضع(  �ضطحه  )اي 

مبادة  25*25*7�ضم(  )مقا�ضاته  ال�ضكل  املربع  الطابوق  من  م�ضيد 

اجل�ض يقع اأ�ضفل �ضطح التل بعمق ل يتجاوز اربعني �ضنتمرتًا. تاأكد لنا 

عندئذ ان بقايا هذا اجلدار يطابوقه املميز يعود لبناء او اكرث من الفرتة 

التابكية يف اواخر الع�ضرالعبا�ضي )القرن ال�ضاد�ض الهجري - الثاين 

ع�ضر امليالدي(. وهذا الزمن يتفق متامًا مع زمن بناء الكني�ضة احلايل 

قد  واملقا�ض  ال�ضكل  بهذا  طابوق  من  كبرية  اعدادًا  ان  اذ  وال�ضريح. 

ا�ضتخدم يف ت�ضييد اجزاء ظاهرة من كن�ضية الدير وال�ضريح )اجلب(. 

خا�ضة يف جدران الدهليزين املوؤديني اىل غرفة ال�ضريح ذات القبة . ان 

هذه العداد املميزة من الطابوق التابكي الداخلة يف ت�ضييد او جتديد 

اأق�ضام من الكني�ضة وال�ضريح قد تكون منقولة من ذلك البناء الذي كان 

الفرتة  الكني�ضة وال�ضريح يف  التل الثري عند جتديد  يقوم على �ضطح 

نف�ضها اي�ضًا. وعلى ما يظهر ان كال من كني�ضة الدير وال�ضريح قد جددا 

ع�ضر  الثالث  القرن  )اأواخر  الالحقة  الخلانية  الفرتة  يف  اخرى  مرة 

والقرن الرابع ع�ضر امليالديني( اذ ان غالبية الطابوق امل�ضيدة به جدران 

الكني�ضة وال�ضريح هي من فرتات لحقة تعود لهذا الع�ضر.

مما مر اعاله، يالحظ ان املرتفع الثري املال�ضق ملبنى ال�ضريح يعود 

لزمان موغلة يف القدم، وانه كان منت�ضبًا بارتفاعه احلايل على القل 

حني وقوع احلدث رمبا عند �ضفوحه ال�ضمالية، حيث اقتطع يف تلك البقعة 

التي حدثت فيها ال�ضهادة قربًا جماعيًا ي�ضم رفات ال�ضهيد ورفاقه، يرجع 

زمانه اىل اواخر القرن الرابع امليالدي )وهو زمن وقوع احلدث(.
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والتعرف  الول  ال�ضريح  للو�ضول اىل ذلك  �ضبيل  ولي�ض من     هذا 

على �ضكله وطرازه دون التنقيب اأ�ضفل او طيات ال�ضريح احلايل املجدد 

اأبعد احتمال(. مع هذا  امليالدي على  العا�ضر  القرن  بعد  بعدئذ )فيما 

و�ضيد  اقتطع  قد  الول  ال�ضريح  ذلك  باأن  الآن  التكهن  فبا�ضتطاعتنا 

عميقًا يف الر�ض على عادة القبور واأ�ضرحة الفرتة الهلن�ضت�ضية ال�ضائدة 

اآنذاك والذي هو ا�ضلوب وعادة عراقية ا�ضيلة وقدمية جدًا يف ح�ضارة 

وادي الرافدين.

حيث  الوركاء  يف  امليالد  قبل  الرابع  الألف  اأواخر  منذ  عرفناها  اذ 

اقتطع العراقيون يف زمن جمدة ن�ضر حفرة يف الر�ض جوار معبد الله 

انو من املدينة التاريخية و�ضيدوا �ضريحًا م�ضتطيل ال�ضكل من احلجارة 

اأنف�ضهم  القدامى  العراقيون  فعل  كما  دموزي.  – امللك  لالآله  املهندمة 

ال�ضيء نف�ضه يف منطقة دياىل ومن نف�ض الع�ضر اي�ضًا )جمدة ن�ضر( 

مركز  يف  ال�ضلد  اللنب  من  م�ضيدة  تقريبًا  م�ضتطيلة  دكة  ت�ضاهد  حيث 

بناء دائري م�ضقوف، وتلف حول دكة ال�ضريح هذه �ضبعة ممرات دائرية 

اي�ضًا  – امللك دموزي  الآله  ال�ضريح  الطواف حول رمز  يتم  حيث كان 

يف تل الكبة عند ملتقى نهر نارين بدياىل يف اخ�ضب بقعة خ�ضراء من 

حو�ض �ضد حمرين . ول نن�ضى املقربة امللكية يف اور الغائرة يف الر�ض 

مدينة  يف  امللكية  املقربة  وكذلك  امليالد  قبل  الثالث  اللف  اوا�ضط  يف 

اآ�ضور والتي �ضمت رفات م�ضاهري امللوك الآ�ضوريني خالل الألف الثاين 

قبل امليالد والتي ن�ضاهدها غائرة يف الر�ض هي الأخرى اىل اجلنوب 

قلياًل من منطقة الزقورة وق�ضر الأباء )الق�ضر القدمي( يف العا�ضمة 

الآ�ضورية الوىل. هذا وان املقابر والأ�ضرحة العديدة املنحوتة او امل�ضيدة 

حتت الأر�ض والتي ك�ضفت عنها التنقيبات الأثرية على طريف نهر الفرات 

يف منطقة غمر حو�ض �ضد القاد�ضية. والتي ترجع باأزمانها اىل اأوا�ضط 
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الألف الول قبل امليالد وما بعده دليل وا�ضح على ا�ضتمرار هذه الطريقة 

من اقامة ال�ضرحة يف قطرنا. وان �ضريح ال�ضهيد بهنام ورفاقه البرار 

احلايل  ب�ضكله  ال�ضريح  ان  غري  احل�ضاري.  التقليد  لهذا  ا�ضتمرار  هو 

الذي هو عليه الآن بقبته العالية والدهليزين املنحدرين اىل غرفة الدفن 

من جهة الغرب حيث تقوم غرفة عالية تتاألف من ق�ضمني : املدخل يف 

املقدمة يعقبه غرفة مربعة حيث تقام �ضعائر الزيارة ومن هذه الغرفة 

الخرية تنحدر عدد من الدرجات تقود اىل الدهليزين .

هذا البناء باأكمله �ضيغة متاأخرة على ما نعتقد لل�ضريح الول الذي 

يقوم يف مكان ما ا�ضفل البناء احلايل كما ا�ضلفنا اأعاله .

ان احلفرة الغائرة التي ظهرت يف العام املا�ضي اثناء ت�ضوية الر�ض 

اأكيد على مدخل  الكائنة بني غرفة الدفن واملرتفع الثري تدلنا ب�ضكل 

ال�ضريح الأقدم )الول( الذي ان اردنا البحث عنه علينا النزول عميقًا 

ا�ضفل هذه احلفرة باجتاه القرب .

ب�ضبب وجود فتحة مدخل �ضغرية تقود اىل فجوة يف احلنية اجلنوبية 

للفرتة  لحقة  فرتة  من  احلجم  �ضغري  بطابوق  معقودة  الدفن  لغرفة 

التابكية )زمن جتديد ال�ضريح والكني�ضة(، �ضاد العتقاد ال�ضعبي عن 

الثانية  الآ�ضورية  والعا�ضمة  ال�ضريح  وجود نفق حتت الر�ض ي�ضل بني 

مما  ان  غربًا.  كيلومرتات  ع�ضرة  عن  يزيد  بعد  على  والكائنة  منرود، 

ن�ضج  الذي  ال�ضعبي  املاأثور  يف  جاء  ما  البع�ض  لدى  العتقاد  هذا  يعزز 

حول حدث ال�ضت�ضهاد وربطه ب�ضيدة منرود يف ذلك الزمن، وهي زوجة 

تاأتي  كانت  وانها  �ضارة  واخته  بهنام  ال�ضهيدين  واأم  ال�ضا�ضاين  احلاكم 

خل�ضة لزيارة قرب ولديها ورفاقهما عرب ذلك النفق. ان طبيعة املنطقة 

باقامة  ت�ضمح  ل  بينهما  وامل�ضافة  وت�ضاري�ضها  املكانني  بني  تف�ضل  التي 

مثل هذا النفق مطلقًا.
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ان ال�ضيغة املقبولة يف هذه احلالة والتي ب�ضببها على ما نعتقد بني 

ان�ضئ  الذي  الول  ال�ضريح  ان   : هو  النفق  وجود  حول  ال�ضعبي  املاأثور 

اليه  ينحدر  كان  ببعيد،  لي�ض  بزمن  بعد احلدث رمبا  الر�ض  باطن  يف 

اجلدار  وراء  الكائنة  احلفرة  اآثار  عليه  تدلنا  �ضيق  عمودي  مبدخل 

اجلنوبي لل�ضريح احلايل، وان هذا املدخل كان يقود يف حينه اىل مزار 

التل،  الول ورمبا مكانها يف قمة  ال�ضريح  كني�ضة �ضغرية قريبة من  او 

او عند منحدره ال�ضمايل. وعند انتفاء احلاجة لتلك الكني�ضة ال�ضغرية 

ومن ثم ازالتها وبعد جتديد ال�ضريح بالهيئة التي ن�ضاهده عليها اليوم 

بعد  الدهليزين  طريق  عن  اإليه  الو�ضول  واأ�ضبح  مدخله  تغري  بحيث 

املرور بالغرفة املتقدمة للدرج، ظلت �ضورة املدخل العمودي الذي يقود 

للكني�ضة ال�ضغرية يف اجلوار عالقة بالذهان حيث انتقلت مبرور ال�ضنني 

التخلي  ل ميكن  البع�ض حقيقة  واأ�ضبحت يف ذهن  ال�ضعبي  املاأثور  اىل 

التي حتيط  ال�ضعبية  عنها وامتزجت بكثري من القا�ضي�ض واحلكايات 

باحلدث ال�ضلي وظروفه .

تنتظر  التي  والأخرى  الأثرية  الأدلة  باأن هناك من  تقدم جند  مما 

التنقيب كافية مبجموعها للقاء ال�ضوء على اأ�ضالة احلدث وتاريخيته، 

مهما علق بهذا احلدث من اقا�ضي�ض وحكايات قد تبدو للبع�ض انها على 

�ضئ من اخليال. 

 
(2(

4 - حتامل اليهود على احل�ضارة العراقية القدمية 

اإهلكوا جميع ما يف املدينة من رجل وامراأة وطفل و�ضيخ ! 

                                                                                           “اي�ضوع”

)2( اأجرى هذا احلوار مع املوؤلف الكاتب عادل كامل يف جملة اآفاق عربية عدد 11 

)ت�ضرين ثاين( ل�ضنة 1985.
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اليهود  بتاريخ  ال�ضوف  ابو  بهنام  د.  الثاري  املوؤرخ  معرفة  تعود 

ن�ضو�ض  بع�ض  على  اطلع  فقد  الالحقة  واملراحل  الطفولة  مرحلة  اىل 

التاريخ  بهذا  معرفته  وازدادت  الوىل،  الدين  درو�ض  التوراة من خالل 

للتاريخ  درا�ضته  اخل�ضو�ض  وجه  وعلى  الالحقة،  الدرا�ضية  املراحل  يف 

ربع  خالل  املو�ضوع  مع  وتعامله  القدمية.  واحل�ضارات  والثار  القدمي 

لن�ضو�ض  املتكررة  والقراءات  املعمقة  الدرا�ضات  وعرب  اكرث  او  قرن 

العهد القدمي، وما مياثلها يف ح�ضارات العراق وال�ضرق الدنى القدميني 

ف�ضاًل عن درا�ضتة العلمية الدقيقة للن�ضو�ض الكرث قدمًا، والكرث �ضلة 

بجذور ح�ضارات املنطقة العربية تو�ضل الدكتور ابو ال�ضوف اىل جملة 

موؤرخ  وبروؤية  امل�ضبق،  التع�ضب  من  املتجردة  وال�ضتنتاجات  الراء  من 

�ضاملة تتوخى و�ضع احلقائق يف مكانها وزمانها احلقيقيني، دون موؤثرات 

والعموميات  ال�ضالل  اىل  يقود  تع�ضب  ودون  نوعها  كان  مهما  خارجية 

التي ل تخدم البحث التاريخي ل�ضيما ونحن يف ع�ضر بلغت فيه ادوات 

البحث وو�ضائله من العمق والدقة ما ل يدع جمال لغري الراء املتجردة 

من الهوى وامل�ضندة باحلقائق والدلة واملوثقة بعناية وبفكر وا�ضح وروؤية 

فاح�ضة وواعية مل�ضتلزمات املوؤرخ والباحث يف ع�ضرنا. ان عملية اعادة 

كتابة التاريخ، تتطلب هذا املنهج الفاح�ض، والروؤية الوا�ضحة، والميان 

ب�ضرورة اعادة النظر يف تاريخ امتنا وح�ضارتنا ال�ضيلة وت�ضذيبها مما 

علق بها من ت�ضويه وحتريف على مر الع�ضور...

ان هذا احلوار مع املوؤرخ الثاري بهنام ابو ال�ضوف ي�ضعنا يف اخطر 

ق�ضية وهي الق�ضية القدمية – اجلديدة التي تواجه امتنا يف مرحلة هي 

غاية يف التعقيد .. انها تخ�ض

املت�ضربلة  ال�ضهيونية  احلركة  مع  امل�ضيحي  الغرب  تعاطف  اوًل: 

بغالف ديني وتخ�ض.
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اقـوى  يف  القدمية  العراقية  احل�ضـارة  على  اليهود  حتامل  ثانيــًا: 

مــــــراحلـــهـــــا الع�ضكــرية وال�ضيــا�ضيــة والفكــرية. كمـــا تو�ضــح.

�ضادة  بكونهم  التاريخ،  عرب  اليهود،  ادعاءات  تخ�ض  جوانب  ثالثًا: 

الب�ضرية وا�ضحاب احل�ضارة والفكر والت�ضريع. بينما هم لي�ضوا يف الواقع 

– ويف كتبهم  – ويف ا�ضفارهم كلها  ال نا�ضخني ومتاأثرين بو�ضوح تام 

وتعاليمهم بالفكر والثقافة والفل�ضفة والت�ضريع يف العراق وال�ضرق الدنى 

القدميني.

الذي  املوؤرخ  الباحث  لآراء هذا  نعد هذا احلوار خال�ضة  ان  وميكن 

عمل يف حقل الثار واحل�ضارات القدمية اكرث من ثالثني �ضنة، ق�ضاها 

اراء ل تخ�ض عملية اعادة  النظري وامليداين، وهي  والتتبع  الدر�ض  يف 

ح�ضارتنا  بروح  عميق  وعي  على  جتعلنا  بل  فح�ضب،  التاريخ  كتابة 

وعقائدية  وفل�ضفية  فكرية  روؤية  ومتنحنا  الن�ضانية،  الكلية  و�ضموليتها 

ننطلق منها نحو بناء عالقاتنا اجلديدة مع الغرب وحماولة التاأثري يف 

او�ضع  ملناق�ضات  بدء  اعتبار هذا احلوار نقطة  املغلوطة وميكن  قناعاته 

وا�ضمل تخ�ض جوانب عديدة مل نناق�ضها هنا ل�ضيق املجال .

· يف الغرب منذ قرن من الزمان او ما يزيد، ارتفعت ا�ضوات موؤيدة 
للحركة ال�ضهيونية، تنادي بان�ضاء الدولة اليهودية العن�ضرية التي تبناها 

الكثري من الو�ضاط واملعاهد واجلمعيات التوراتية. وقد انطلت حججها 

...." يف حينه وما زالت منطلية على البع�ض يف هذا " الغرب 

 راأيكم يف ال�ضباب التاريخية والنف�ضية التي جعلت الغرب مع هذه 

الدعوة العرقية ؟

- ظل الغرب قرونًا طويلة وما يزال يقراأ ما فر�ضه عليه كتبة اليهود 

اليهود  له  اراد  ما  الغرب   هذا  �ضدق   وقد  ا�ضفارهم،   يف  واحبارهم 

وال�ضهيونية ان ي�ضدق، وانطلى التمويه واخلداع حتى على الكثري من اآباء 
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الكني�ضة، فا�ضتطاع اليهود بهذا تكري�ض كل املفاهيم واملبالغات القائمة 

على التحريف والتزوير وزرعها يف نفو�ض �ضعوب تلك املنطقة التي بدا 

لها ان تاريخ اليهودية، واآلمها املزعومة عرب القرون هي تاريخ الكني�ضة 

ومعاناتها، وان الناجيل وما فيها من احداث وحكم وامثال هي امتداد 

لنبوءات اأنبياء بني ا�ضرائيل وروؤاهم، وان اعداء يهود العهد القدمي هم 

اأعداء امل�ضيحية، وان الآ�ضوريني والبابليني هم قتلة “�ضعب اهلل املختار” 

وانبيائه، وان نينوى وبابل، مدينتي “الكفر واخلطيئة” قد حقت عليهما 

لعنة الرب )بهوه( ولن تقوم لهما قائمة اىل البد ! اإل انهم )اي احبار 

اليهود( ن�ضوا او تنا�ضوا ان يخربوا الغرب امل�ضيحي باأن روما قد احرقت 

القد�ض وجعلتها طعمة للنريان يف عام )70( ميالدية، وانها ا�ضتاأ�ضلت 

يف  روما  يلعنوا  ان  ون�ضوا  الفاق.  يف  و�ضردتهم  جذورهم  من  اليهود 

اأ�ضفارهم ومزامريهم، رغم ان ما فعلته بهم قريب عهد بالمكان تذكره 

وادخاله يف ا�ضفارهم من جديد، كما فعلوا باحداث وم�ضائل اأخرى حينما 

دونوا ال�ضفار الأخرية من العهد القدمي. من الوا�ضح انهم احجموا عن 

فعل ذلك لأن روما هي عا�ضمة احل�ضارة الغربية وفيها مركز الكني�ضة 

وقاعدتها التي تريد اليهودية خداعها وحتري�ضها. وامعانا يف ا�ضتغفال 

هذا الغرب وتاأجيج حقده وكراهيته على ال�ضرق، و�ضعوا على ل�ضان احد 

اأقرب تالميذ امل�ضيح اليه واحبهم اىل نف�ضه )يوحنا احلبيب( جملة من 

ورد  22 ف�ضال،  تتاألف من  يوحنا” التي  “روؤيا  وال�ضتائم، ففي  القوال 

يف الف�ضول 16-17-18 من الروؤيا، اقوال وم�ضائل ل عالقة لها بر�ضالة 

ال�ضيد امل�ضيح والتعاليم واملفاهيم امل�ضيحية الن�ضانية، بل فيها الكثري من 

الت�ضفي وال�ضتائم وال�ضتعداء على عا�ضمتي العامل القدمي نينوى وبابل. 

يتلفظ  ان  ال�ضالم(  )عليه  عي�ضى  حواريي  لحد  ميكن   ل  اقوال  وهي 

اية م�ضلحة لالتيان مبثلها  لعقيدته اجلديدة  ول  له  لي�ض  انه  كما  بها، 
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اي عطف جمتمعات   .. مثلما خططوا متاما  النتيجة  وكانت  وتدوينها. 

والوقوف  جانبهم  اىل  كلها  وك�ضبها  وموؤرخيه  و�ضا�ضته  وكنائ�ضه  الغرب 

ب�ضف خمططاتهم وتاآمرهم و�ضرورهم .

اأ�ضباب اأخرى ت�ضرتك مع ما ذكرته يف تاأييد احلركة  هناك  · وهل 
ال�ضهيونية ودعمها ؟

- بالتاأكيد هناك ا�ضباب معروفة للجميع ومنها ال�ضباب ال�ضيا�ضية 

عديدة  منا�ضبات  يف  كثريا  بحثت  والتي  وال�ضرتاتيجية  والقت�ضادية 

اطماع  حركت  الأ�ضباب  وهذه  وا�ضعة.  وموؤلفات  درا�ضات  فيها  وو�ضعت 

الغرب خللق موطئ قدم يف املنطقة العربية، ال ان الأ�ضباب التاريخية 

النف�ضية التي ذكرناها اعاله، توؤلف القاعدة ال�ضعبية ال�ضلبة التي لعبت 

دورًا كبريًا يف تهيئة اأذهان الغرب امل�ضيحي مبختلف �ضرائحه وطبقاته.

· �ضنتطرق يف حديثنا لحقًا اىل حتامل اليهود على احل�ضارة العراقية 
القدمية وا�ضباب هذا التحامل .. لكننا نود ان نتعرف على �ضيء مما ورد 

يف الف�ضول )16-17-18( التي ذكرتها يف روؤيا )يوحنا احلواري( ؟

- اإليك بع�ضًا من هذه القوال التي و�ضعت على ل�ضان تلميذ ال�ضيد 

امل�ضيح، �ضاحب احد الأناجيل الأربعة املعروفة .. ومنها:

 )و�ضارت املدينة العظيمة - بابل - ثالثة اأق�ضام ومدن الأمم �ضقطت، 

وبابل العظيمة ذكرت امام اهلل ليعطيها كاأ�ض خمر �ضخطه وغ�ضبه(. 

- وقول اآخر:

)وعلى جبهتها ا�ضم مكتوب، �ضر بابل العظيمة، ام الزواين وجنا�ضات 

الأر�ض(.

اقوال  مايلي من  التعابري ويف  القدمي  يف هذه  العهد  ا�ضلوب  لحظ 

ن�ضبت اىل يوحنا احلبيب اي�ضًا :

�ضلطان عظيم  له  ال�ضماء  نازًل من  اآخر  راأيت مالكًا  بعد هذا  )ثم 
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قائاًل:  عظيم  ب�ضوت  ب�ضدة  و�ضرخ   .. بهائه  من  الأر�ض  وا�ضتنارت 

�ضقطت بابل العظيمة و�ضارت م�ضكنًا لل�ضياطني وحمر�ضًا لكل روح جن�ض 

وحمر�ضًا لكل طائر جن�ض وممقوت(.

ويف الن�ض التايل وما يليه كاأننا نن�ضت اىل �ضوت “يهوه” يهدر :

)ثم �ضمعت �ضوتًا اآخر من ال�ضماء قائاًل: اخرجوا منها يا �ضعبي لئال 

لأن خطاياها حلقت  تاأخذوا من �ضرباتها  ولئال  ت�ضرتكوا يف خطاياها 

ال�ضماء وتذكر اهلل اآثامها(.

وهنا ياأتي انتقام يهوه قا�ضيًا :

)جازوها كما هي اي�ضًا جازتكم، و�ضاعفوا لها �ضعفًا نظري اعمالها، يف 

الكاأ�ض التي مزجت فيها امزجوا لها �ضعفًا( ..

)بقدر ما جمدت نف�ضها وتنعمت بقدر ذلك اعطوها عذابًا وحزنًا( ..

والن�ضو�ض التالية مملوءة بالت�ضفي والكراهية : 

حينما  معها  وتنعموا  زنوا  الذين  الر�ض  ملوك  عليها  وينوح  )و�ضيبكي 

ينظرون دخان حريقها(

واآخر :  

وقرمز  وارجوان  ببز  املت�ضربلة  العظيمة  املدينة  ويل  ويل  )ويقولون 

واملتحلية بذهب وحجر كرمي ولوؤلوؤ( والفرح ب�ضقوطها: ) �ضوت ال�ضاربني 

بالقيثارة واملزمرين والنافخني بالبوق لن ي�ضمع فيك يف ما بعد و�ضوت 

عري�ض وعرو�ض لن ي�ضمع فيك يف ما بعد(.

)يوحنا( ؟ اىل  ن�ضبت  الن�ضو�ض  هذه  · كل 
التي  الثالثة  الف�ضول  يف  ورد  غريها  وكثري  الن�ضو�ض  هذه  كل  نعم   -

كثريًا  تختلف  انها  ا�ضلوبها  من  لحظنا  والتي  روؤياه،  من  اليها  ا�ضرت 

عن ا�ضلوبه والفاظه يف بقية الروؤيا او يف اجنيله. ومن امللفت للنظر يف 

ببابل قد لقت  يتعلق منها  روؤيا يوحنا هذه بخا�ضة ما  ان  ال�ضدد  هذا 
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غالبية  اقحمت  بحيث  وا�ضعة  و�ضهرة  رواجًا خا�ضًا  امل�ضيحي  الغرب  يف 

وانتقلت  بعده  وما  النه�ضة  فناين ع�ضر  اعمال كثري من  موا�ضيعها يف 

كذلك اىل الدب والق�ضة وال�ضعر واملو�ضيقى يف القرنني املا�ضيني على 

وجه اخل�ضو�ض.

روؤيا “ يوحنا ” ويبدو انه قد دون  خالل  من  عليه  تعرفنا  ما  · هذا 
بتاأثريات توارتية )يهودية( .. ترى كيف كانت نظرة التوارة اىل ح�ضارة 

العراق ..؟

- يف العراق القدمي، وعلى عهد الدولتني ال�ضورية والبابلية )الكلدية( 

اليهود يف م�ضائل ح�ضارية وفنية وعقائدية وت�ضريعية على ايدي  تتلمذ 

العراقيني. ففي نينوى ومن مكتبتها ال�ضهرية )مكتبة اآ�ضور بانيبال( وقفوا 

على علوم العراق القدمي ومعارفه واآدابه ومالحمه وق�ض�ضه واأ�ضاطريه 

وفل�ضفته وحكمته، كما ا�ضتقوا من املكتبات واملعابد يف بابل و)بور�ضيبا( 

الكثري  اآنذاك  البابلية  الدولة  حوا�ضر  من  والعديد  و)نفر(  و)�ضبار( 

من املعارف والعقائد والمثال واحلكم وال�ضرائع والنا�ضيد، لقد وجدنا 

العراق  يف  دونوها  التي  ومزامريهم  وكتبهم  ا�ضفارهم  يف  كلها  اثرها 

العراقية  احل�ضارة  نتاجات  من  كاملة  اقتبا�ضات  هناك  ان  خارجه.  او 

والت�ضريع  والحبار  التكوين  ا�ضفار  يف  بو�ضوح  تظهر  عديدة  وم�ضائل 

والخبار وامللوك واحلكمة والمثال ون�ضيد الن�ضاد، وبدًل من ان يعرتفوا 

بف�ضل ح�ضارة العراق عليهم راحوا ميلوؤون ا�ضفارهم باللعنة وال�ضباب 

والت�ضهري والت�ضفي بهوؤلء العراقيني، معلميهم، �ضامتني ب�ضقوط عا�ضمتي 

العامل املتمدن اآنذاك نينوى وبابل، ل ل�ضيء ال لأن هوؤلء العراقيني ابوا 

ان ي�ضمحوا لليهود باإ�ضرام الفنت وال�ضغب يف املنطقة.

وب�ضبب هذا جاء حتامل اليهود على الدولتني العراقيتني وعلى ل�ضان 

عدد من )انبيائهم( ابتداًء بيونان وناحوم و�ضفنيا الذين �ضبوا كل حقد 
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اليهود و�ضماتتهم على ال�ضوريني والعا�ضمة اخلالدة نينوى، بينما اخت�ض 

دانيال وا�ضعيا وايرميا بالدعاء والت�ضفي بالبابليني وعا�ضمتهم ال�ضهرية 

)بابل( واليك مناذج من كل من هوؤلء كما جاءت يف ا�ضفارهم.

)قم اذهب اىل نينوى وناد عليها فقد �ضعد �ضرها امامي(.. )بعد 

اربعني يومًا تنقلب نينوى( )وبلغ المر ملك نينوى فقام عن كر�ضيه وخلع 

رداءه عنه وتغطى مب�ضح وجل�ض على الرماد( 

يونان : الف�ضل الول والثاين

البكر  ورع�ضة  ال�ضوط  �ضوت  كذبًا.  مليئة  كلها  الدماء!  ملدينة  )ويل 

وبريق الرمح وكرثة اجلرحى ووفرة القتلى.يغرتون بجنتهم.�ضرتى المم 

عورتك واملمالك حزنك. واطرح عليك او�ضاخًا واهينك واجعلك عربة ملن 

يراك. خربت نينوى من يرثى لها(

ناحوم : الف�ضل الثالث

)او�ضى يهوه باأن يختفي ا�ضمك من كل بيت وتقفر معابدك وتنب�ض 

فزال  نذورك  واويف  يايهوذا  )عيدي   .. �ضرت(  ملعونة  لأنك  قبورك 

عدوك ودمر(

ناحوم : الف�ضل الول

)�ضوف   .. كو�ض(  بن  �ضفنيا  اىل  �ضارت  التي  يهوه  كلمة  )هذه 

نينوى  من  و�ضيجعل  اآ�ضور  ويدمر  ال�ضمال  نحو   – يهوه   – يده  يب�ضط 

مكانًا مهجورًا وار�ضًا قاحلة كال�ضحراء و�ضت�ضبح ار�ضًا مرتعًا للبهائم 

ولكل وحو�ض الر�ض. و�ضتنعق البوم والغربان يف خرائبها. انظر ما حل 

باملدينة ال�ضعيدة، املدينة املتباهية املتغطر�ضة التي كانت تتباهى باأن ل 

من  احليوانات.  لوحو�ض  وملجاأ  ا�ضبحت �ضحراء  كيف  ي�ضاهيها.  احد 

�ضيمر بها �ضيلعنها(
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�ضفنيا : الف�ضل الثاين

؟ والكلديني  بابل  ب�ضدد  · وماذا 
واود  وايرميا..  وا�ضعيا  دانيال  ل�ضان  على  جاء  مما  مناذج  اليك   -

املقيمون  واليهود  هو  اقرتفه  وما  بابل  يف  دانيال  عن  حقيقة  او�ضح  ان 

املتاأهبني  الفر�ض  والتاآمر مع اعدائها  الدولة  التاريخية بحق  يف املدينة 

البابلي  العاهل  ا�ضكنهم  الذين  اليهود  احد  دانيال  كان  فقد  لغزوها. 

العظيم )نبوخذ ن�ضر( مدينة بابل، حيث اختلط هوؤلء ب�ضكان املدينة 

ولقوا معاملة ح�ضنة من الدولة، حتى ان بع�ضهم ا�ضبح ميتلك الر�ض 

لبابل  والعقار واملال ويدير اعماًل م�ضرفية ال انهم بقوا على عدائهم 

يكيدون لها ويتاآمرون مع اعدائها. فحني كان )كور�ض( – وهو موؤ�ض�ض 

الدولة الخمينية يف فار�ض – يتاأهب لغزو العراق كان على راأ�ض الدولة 

نائيد(،  )نبو  امللك  ونائب  )بيل�ضا�ضر(  العهد  ويل  حينه  يف  بابل  يف 

الذي كان حينذاك من�ضغاًل يف )تيماء( �ضمال اجلزيرة العربية. ورغم 

�ضقطت  انها  ال  الدولة  عن  للدفاع  ا�ضتعداد  من  )بيل�ضا�ضر(  ابداه  ما 

امللك  غياب  ابرزها  وخارجية،  داخلية  عدة،  عوامل  بفعل  الغزو  امام 

رجال  بع�ض  وخيانة  )الديني(  الداخلي  والنق�ضام  بابل،  العا�ضمة  عن 

ال�ضلطة  مركز  من  القريب  اليهودي  اخلام�ض  الطابور  ود�ضائ�ض  الدولة 

كلمات غريبة  بع�ض  تخط  اخذت  التي  ال�ضابع  ق�ضة  ان  العا�ضمة.  يف 

اقامها يف  التي  الكربى  الوليمة  )بيل�ضا�ضر( ومدعويه يف  ناظري  امام 

ق�ضره يف بابل ع�ضية �ضقوطها والتي ي�ضورها الف�ضل اخلام�ض من �ضفر 

)دانيال( هي احدى حلقات احلرب النف�ضية التي كان ميار�ضها زعماء 

اليهود يف بابل. 

ويف مايلي مقتطفات من هذه الق�ضة كما جاءت على ل�ضان دانيال 

يف نبوءته :
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)بيل�ضا�ضر امللك �ضنع وليمة عظيمة و�ضرب خمرًا .. يف تلك ال�ضاعة 

فتغريت   .. ينظر  وامللك  احلائط  على  وكتبت  ان�ضان  يد  ا�ضابع  ظهرت 

ي�ضتطيعوا  فلم  واحلكماء  ال�ضحرة  ادخال  وطلب  افكاره  وافزعته  هيئته 

قراءة الكتابة او تف�ضريها(

فاأخذ  )بيل�ضا�ضر(  زوجة  من  باقرتاح  امللك  على  دانيال  ادخل  ثم 

يقراأ الكتابة كما يلي :

)منا منا تقيل وفر�ضني ( وتف�ضريها الآتي : 

“ملكك”  وزن   : تعني  ثقيل  وانهاه.  ملكك  الرب  اح�ضى   : تعني  )منا 

مادي  اىل  فاأعطيت  مملكتك  ق�ضمت   : تعني  فر�ضني  ناق�ضًا.  فوجده 

وفار�ض(

وت�ضتمر الق�ضة لتخربنا باأن نبوءة دانيال قد حتققت. ففي تلك الليلة 

بالذات دخل الفر�ض بابل. وهذا ما ورد يف الف�ضل اخلام�ض من “�ضفر 

مع  وتعاونه  لكور�ض  اليهود  من  ورهطه  دانيال  خدمات  ولقاء  دانيال” 

قواته الغازية فقد لقى اليهود من كور�ض معاملة ح�ضنة و�ضمح لبع�ضهم 

بالعودة اىل فل�ضطني.

ن�ضبه  فقد  الغزاة  للفر�ض  الكبرية  خدماته  لقاء  دانيال  ولتكرمي 

كور�ض واحدًا من وزرائه الثالثة يف بابل.

دانيال الف�ضل ال�ضاد�س

ا�ضعيا ؟ �ضفر  عن  · وماذا 
 –  13 النبوءات )الف�ضالن  ا�ضعيا ثالث جماميع من  - تن�ضب اىل 

واملجموعة  عهده.  يف  احداث  من  جرى  ما  تنقل  الوىل  املجموعة   )14

الثانية خا�ضة باأيام القامة يف بابل والثالثة تتكلم عن امل�ضتقبل.

ومن اقواله يف بابل ما يلي :

على  حممولة  الوثان  بهذه  الغالب  و�ضيذهب  غدًا  بابل  )و�ضت�ضقط 

الدواب(
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اآنذا اهيج عليهم املاديني الذين ل يعتدّون بالف�ضة ول ي�ضّرون  )... ها 

بالذهب(

)وت�ضري بابل، بهاء املمالك وفخر الكلدانيني، خرابًا يبابًا(

)ل تعمر اىل البد ول ت�ضكن(

)ل يخيم هناك اعرابي ول يرب�ض هناك رعاة(

متالأها وحو�ض القفر، والبوم ميالأ بيوتهم(

وت�ضيح بنات اآوى يف ق�ضورهم وترعى الذئاب يف هياكلهم(

ا�ضعيا : الف�ضل الثالث ع�ضر 

)واقطع من بابل ا�ضمًا ون�ضاًل وذرية واكن�ضها مبكن�ضة الهالك(

ا�ضعيا : الف�ضل الرابع ع�ضر

الثامن ق.م. وان احداث  القرن  – قد عا�ض يف  نعلم  – كما  ا�ضعيا  ان 

بابل و�ضقوطها قد حدثت يف الن�ضف الثاين من القرن ال�ضاد�ض ق.م. ما 

املوقف املو�ضوعي من هذا ..؟

اىل  تن�ضب  النبوءات  من  جماميع  ثالث  هناك  ان  البداية  يف  قلت 

الذي  فال�ضفر  اذن  تويف حوايل )700( ق.م.  النبي  ان هذا  اذ  ا�ضعيا، 

يحمل ا�ضمه قد ن�ضب اليه وقد دّون بعد وفاته باأكرث من مائتي �ضنة.

؟ ايرميا  عن  · وماذا 
يف  فهو  الفل�ضطيني،  الريف  يف  ق.م.   )645( حوايل  ايرميا  ولد   -

ن�ضاأ  وقد  احلقول،  واجواء  الريفي  بالو�ضط  متاأثر  وا�ضتعاراته  ا�ضلوبه 

له  و�ضمح  ن�ضر(  )نبوخذ  بيد  يهوذا  �ضقوط  و�ضاهد  كهنوتية  عائلة  يف 

بالذهاب اىل م�ضر حيث مات وهو �ضيخ يف ال�ضبعني من العمر. ونقراأ 

بابل و�ضقوطها  تنبوؤات عديدة عن   )51 – الف�ضلني )50  يف �ضفره يف 

والت�ضفي بخرابها ونهايتها:

)هكذا قال يهوه ان ا�ضوار بابل العظيمة تدمر تدمريًا وابوابها ال�ضاخمة 

حترق بالنار(
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)�ضقطت بابل بغتة وحتطمت(

)انظر كيف �ضارت بابل خربة بني ال�ضعوب(

من  امة  عليها  طلعت  اوثانها.  خربت  مردوخ.  ان�ضحق  بيل.  خزي  بابل 

او  ان�ضان  من  �ضاكن  فيها  يكون  فال  خرابًا  ار�ضها  جتعل  هي  ال�ضمال. 

حيوان(

)وتكون ار�ض الكلدانيني غنيمة(

كل مار ببابل يتعجب وي�ضفر ب�ضبب كل �ضرباتها(

ا�ضطفوا على بابل وحواليها يا جميع الذين ينزعون بالقو�ض ارموا عليها 

ل توفروا ال�ضهام لأنها قد اخطاأت اىل يهوه(

وال�ضماتة.. بالرغم من  والتحامل  العداء  هذا  كل  �ضبب  ما  · ترى 
ان اليهود قد اخذوا الكثري من تراث العراق القدمي وح�ضارته وفل�ضفته 

كما ذكرمت �ضابقًا ..؟

- يكمن ال�ضبب يف حتامل اليهود وانبيائهم وجتنيهم على الآ�ضوريني 

الآ�ضورية  الدولتني  ان  حقيقته  يف  )الكلديني(  البابليني  بعدهم  ومن 

والبابلية اجتهتا وبالتعاقب ومنذ الن�ضف الثاين من القرن الثامن ق.م. 

وخالل القرنني التاليني اىل اجتثاث ا�ضباب ال�ضغب من ار�ض فل�ضطني 

الكيان  ذلك  كان  فقد  املنطقة.  يف  وال�ضتقرار  المن  ي�ضتتب  كيما 

ازاحة �ضكانها ال�ضليني من  بعد  املغت�ضب لأجزاء من ار�ض فل�ضطني، 

الفل�ضطينيني والكنعانيني خالل تلك الفرتة، م�ضدرًا للفنت والد�ضائ�ض 

والتحري�ض على الدولة الآ�ضورية وزرع الفرقة بينها وبني دويالت املدن 

يف بالد ال�ضام من جهة وبينها وبني م�ضر من جهة اخرى. لذا فقد قام 

– 721 ق.م. مرورًا   727 الآ�ضوريون ومنذ عهد )�ضلمن�ضر( اخلام�ض 

الق�ضم  من  كيانهم  ازال  الذي  ق.م.   705  –  721 الآ�ضوري  ب�ضرجون 

ثم  ق.م.   721 يف  )ال�ضامرة(  حا�ضرتهم  ودمر  فل�ضطني  من  ال�ضمايل 
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من  انهوا  الع�ضكرية  العمليات  من  بعدد  ق.م.   681 –  705 �ضنحاريب 

الق�ضم  اىل  ال�ضرى  من  باأعداد  واتوا  البالد  يف  اليهود  نفوذ  خاللها 

وعندما  واطرافها.  نينوى  يف  ا�ضكنوهم  حيث  العراق  من  ال�ضمايل 

اآخر  حكم  دال  ان  بعد  الآ�ضورية  الدولة  ج�ضد  يف  ال�ضعف  عوامل  دبت 

– 629 ق.م.( وحترك احللف   669 اآ�ضوري قوي )اآ�ضور بانيبال  عاهل 

امليدي – الكلدي من اجلنوب وال�ضرق نحو العا�ضمة نينوى، كان اليهود 

اآنذاك  الرئي�ضة  الآ�ضورية وعند مدنها  القاطنون يف قلب المرباطورية 

عاماًل ا�ضافيًا يف تعجيل �ضقوط الدولة، فقد بذلوا جهدهم لدعم القوات 

�ضفوف  يف  والنهيار  الحباط  روح  باثني  العا�ضمة،  لإ�ضقاط  املتقدمة 

ابيها  بكرة  عن  واحرقت  نينوى  العا�ضمة  �ضقطت  اذا  حتى  املدافعني 

اعلنوا ت�ضفيهم وفرحهم مبا حل بها. وتكررت احلالة نف�ضها مع العاهل 

البابلي العظيم نبوخذ ن�ضر 604 – 562 ق.م الذي ما ان ا�ضتتب المر 

له يف العراق حتى اجته نحو اخلارج لتاأمني حدود امرباطوريته وطرق 

ببقايا  الآخر  هو  فا�ضطدم  والغرب،  ال�ضمال  مع  وات�ضالتها  جتارتها 

الكيان اليهودي يف جنوب فل�ضطني الذي كان قد بداأ ي�ضتعيد بع�ض قواه 

اثر انهيار الدولة الآ�ضورية، فكان ل بد للعاهل البابلي من اجتثاث بقايا 

هذا الكيان مرة اخرى والق�ضاء على م�ضدر الفتنة يف فل�ضطني. وقد مت 

له ذلك بثالث حمالت موفقة كان اآخرها يف عام )581 ق.م.( عندما 

بابل  اىل  ا�ضرى  منهم  كبرية  باأعداد  واتى  فل�ضطني  من  وجودهم  ازال 

و�ضواحيها ومدن الفرات اآنذاك. اذن هذا هو ال�ضبب املبا�ضر الذي دفع 

باليهود واخبارهم وكتبتهم الذين دونوا ا�ضفارة التوراة بعدئذ اىل ملء 

القدمي  العراق  بدولتي  وال�ضماتة  والدعاء  بال�ضتيمة  ال�ضفار  بع�ض هذه 

العظيمتني.

· اود ان حتدثنا عن الزمن الذي دونت فيه التوراة .. هل هو من زمن 
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واحد ام يعود اىل اأزمنة واأوقات متباينة ؟

- يتاألف العهد القدمي من جمموعة من الكتب او ال�ضفار دونت على 

متباينة  جمموعة  تاأليفها  يف  ا�ضهمت  فقد  عديدة.  وباأيد  مراحل  عدة 

من الحبار والكتبة، لهذا ل جند يف ا�ضفار العهد القدمي ا�ضلوبًا واحدًا 

متجان�ضًا، فقد تكّون هذا الكتاب خالل زمن طويل دام ب�ضعة قرون وقد 

ختم يهودّي ذو ثقافة يونانية جمموعة العهد القدمي يف عام )80( ق.م. 

فيه موقف  وابرز ما  بكتاب اخري، هو كتاب )احلكمة(  ال�ضكندرية  يف 

كتابًا  واربعني  خم�ضة  من  القدمي  العهد  ويتاألف  الوثنية.  من  اليهودية 

تنق�ضم ح�ضب نوعها ومو�ضوعها كما يلي :

اوًل : كتب النامو�ض :

وتدعى  القدمي،  العهد  من  الوىل  ال�ضفار  وهي  خم�ضة،  وعددها 

العبادة(،  )طقو�ض  الحبار  اخلروج،  التكوين،  ا�ضفار  وت�ضم  بالتوارة، 

العدد، تثنية ال�ضرتاع )ويغلب عليه الطابع الت�ضريعي(.

ثانيًا : كتب التاريخ :

وعددها �ضتة ع�ضر وهي : اي�ضرع بن نون، الق�ضاة، راعوث، �ضموئيل 

الول، �ضموئيل الثاين، امللوك الول، امللوك الثاين، اخبار اليام الوىل، 

املكابني  ا�ضتري،  يهوديت،  طوبيا،  ونحميا،  عزرا  الثانية،  اليام  اخبار 

الول والثاين ...

ثالثًا : كتب النبياء :

وعددها �ضبعة ع�ضر وهي : اي�ضعيا، ايرميا، باروك، حزقيال، دانيال، 

يونان، ميخا، ناحوم، حبقوق، �ضفنيا، حجاي،  يوئيل، عوبديا،  هو�ضع، 

مالخي .. الخ

رابعًا : كتب احلكمة :

ن�ضيد  اجلامعة،  المثال،  املزامري،  ايوب،   : وهي   .. �ضبعة  وعددها 
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الن�ضاد، احلكمة، ي�ضوع بن �ضرياخ ..

�ضفر  عدا  ما  العربية  باللغة  القدمي  العهد  ا�ضفار  معظم  كتب  وقد 

احلكمة واملكابيني الول والثاين فاإنها دّونت باليونانية .. هذا واقدم ن�ض 

بالعربية )عرث عليه يف عام 1947 بالقرب من البحر امليت( هو ملف من 

الرق عليه الن�ض الكامل بالعربية ل�ضفر ا�ضعيا ويرجع زمانه اىل القرن 

خمطوطان  من  الينا  انحدر  ما  اقدم  فاإن  هذا  عدا  ما  للميالد.  الول 

التا�ضع امليالدي  كاملة لأ�ضفار العهد القدمي بالعربية يرجع اىل القرن 

وما بعده، ال انه و�ضلتنا ثالث خمطوطات م�ضهورة باليونانية من هذا 

ويرجع  م   1481 عام  منذ  الفاتيكان  مكتبة  يف  حمفوظة  اولها  الكتاب. 

تاريخها اىل القرن الرابع امليالدي. والثانية خمطوطة اكت�ضفت يف دير 

القدي�ضة كاترينا يف �ضحراء �ضيناء من القرن الرابع امليالدي اي�ضًا وقد 

)لندرا(  يف  حمفوظة  والثالثة   .1933 عام  الربيطاين  املتحف  اقتناها 

ال�ضكندرية  1826 وقد كانت من بني كنوز وحتف بطريركية  منذ عام 

ويرجع زمانها اىل القرن اخلام�ض امليالدي.

ويهوه يف ال�ضفار الوىل من التوراة هو اآله اجلو وال�ضواعق والغيوم 

)متامًا كالآله ادد يف ح�ضارة وادي الرافدين ومنذ اللف الثالث ق.م.( 

القدمي  العراق  يف  – )يقابله  – ال�ضباووت  اجلنود  اآله  اىل  حتول  ثم 

الآله ننورتا لدى الآ�ضوريني يف اوائل اللف الول ق.م.( واحلرب، وهو 

اآله عبو�ض جبار منتقم وقا�ض. وانه اآله ا�ضرائيل القومي كما كان مردوخ 

ي�ضبع من  القوميني، وقد كان يهوه ل  البابليني والآ�ضوريني  اآلهي  واآ�ضور 

القرابني والدماء وال�ضحايا، حتى الب�ضرية منها.

· هل هناك مثل على حب يهوه للدماء والقرابني ؟
كاماًل  ا�ضبوعًا  جل�ض  الذي  �ضليمان  امللك  زمن  من  مثل  هناك   -

ليهوه،  قربانًا  واخلرفان  العجول  من  الذبائح  تنحر  وامامه  الهيكل  يف 
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ال�ضبوع بكامله، حتى بلغ عدد �ضحاياه من النوعني ع�ضرات اللوف. وعن 

ق�ضوة يهوه وانتقامه نقراأ يف �ضفر اي�ضوع ما يلي :

)اهلكوا جميع ما يف املدينة من رجل وامراأة وطفل و�ضيخ حتى البقر 

والغنم واحلمري بحد ال�ضيف .. واحرقوا املدينة وجميع ما فيها بالنار( !!

اإبان  للدماء  وتعط�ضهم  اليهود  ق�ضوة  عن  لنا  يك�ضف  الن�ض  وهذا 

هجومهم على فل�ضطني وا�ضتالب اجزاء منها قدميًا.

5- �ضيء من تاريخ الردن وح�ضارته يف الع�ضور القدمية

جتاوره  ال�ضام،  بالد  من  ال�ضرقية  اجلنوبية  الجزاء  الردن  يوؤلف 

حدوده  تنتهي  كما  ال�ضرق،  من  وال�ضعودية  والعراق  ال�ضمال  من  �ضوريا 

فل�ضطني.  الغرب  العربية، وجتاوره من  ارا�ضي اجلزيرة  اجلنوبية عند 

اثر وا�ضح يف تاريخه  للموقع اجلغرايف هذا وطبيعة مناخ الردن  وكان 

الطويل منذ اقدم الع�ضور وحتى الوقت احلا�ضر.

ع�ضوره  منذ  اأر�ضه  على  الب�ضرية  امل�ضتوطنات  قيام  وان  هذا 

وتدجني  الوىل  الدميية  الزراعة  مار�ضت  التي  تلك  وخا�ضة  احلجرية 

احلجري  الع�ضر  مطلع  يف  الزراعية  القرى  اقدم  وتاأ�ضي�ض  احليوان 

املدن  ون�ضاأة  النا�ضجة  للح�ضارة  الوىل  النواة  كانت  والتي  احلديث 

والو�ضطى واجلنوبية ومنها  ال�ضمالية  اق�ضامه  املتعاقبة يف  الدول  وقيام 

العمونية واملوؤابية والدومية. وتّكون البادية الردنية ما يقرب من ثالثة 

املرتفعات اجلبلية،  ال�ضرق من منطقة  وتقع اىل  ارباع م�ضاحة الردن، 

وهي تخلو من النهار، ار�ضها قاحلة ومناخها �ضحراوي، وكمية المطار 

التي ت�ضقط فيها قليلة جدًا. هذا وتنوجد امل�ضتوطنات الب�ضرية الوىل يف 

الردن والتي مار�ض اهلها الزراعة وتدجني احليوان بالقرب من م�ضادر 

املياه الدائمة، ومن ابرزها عني غزال على وادي الزرقاء ووادي �ضعيب 
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وال�ضفية على وادي املوجب وعني اجلمام بالقرب من وادي اجلمام

يف  الردن  يف  والدومية  واملوؤابية  العمونية  الثالث  املمالك  قامت   

اواخر اللف الثاين قبل امليالد وقد بلغت اوج قوتها وازدهارها يف القرن 

بال�ضعف والنحالل  انها اخذت  ال  بقليل،  بعده  او  امليالد،  التا�ضع قبل 

امليالد حيث حلت حملها  قبل  والرابع  ال�ضاد�ض  القرنني  بني  التدريجي 

الدولة النبطية العربية وعا�ضمتها البرتاء، والتي امتد نفوذها ايام قوتها 

حتى دم�ضق يف ال�ضمال والعال يف احلجاز يف اجلنوب. واكرث الراء قبوًل 

امل�ضرية  الكتابية  للم�ضادر  تبعًا  وذلك  الثالث،  الدول  هذه  قيام  حول 

وكياناتها  وجودها  طورت  انها  )الكلدية(  احلديثة  والبابلية  وال�ضورية 

وال�ضهلية من  املناطق اجلبلية  ا�ضاًل يف  �ضكانها قد وجدوا  وان  حمليًا، 

الردن. ول �ضحة للراأي القائل الذي يعزي وجودها اىل تغلغل هجرات 

وغزوات من اخلارج.

هذا وقد �ضغلت مملكة عمون املنطقة املمتدة بني وادي الزرقاء يف 

ال�ضمال واملوجب يف اجلنوب، كما كانت ارا�ضي مملكة موؤاب حم�ضورة 

بني وادي املوجب �ضماًل واحل�ضا جنوبًا، وا�ضتقر �ضكان مملكة ادوم بني 

وادي احل�ضا �ضماًل وخليج العقبة جنوبًا.

اتخذ العمونيون من ربة عمون )جبل القلعة يف عمان( عا�ضمة لهم، 

الألف  منت�ضف  حتى  الثاين  الألف  اأواخر  من  مملكتهم  ازدهرت  وقد 

الأول قبل امليالد.

مناطق  يف  بال�ضتقرار  بداأوا  قد  كانوا  العمونيني  ان  البع�ض  ويرى 

عام  حدود  يف  ومادبا  وح�ضبان  جاوة  وتل  العمريي  وتل  والبقعة  عمان 

على  ووثائقهم  الكتابية  ن�ضو�ضهم  العمونيون  دّون  امليالد.  قبل   1200

الع�ضور  يف  واآثاره  الردن  تاريخ   : كتاب  على  الفقرة  هذه  اعداد  يف  الكاتب  اعتمد   )3(

القدمية، تاأليف الدكتور زيدان كفايف . دار الن�ضر/املقتب�ض  - عمان  - الردن عام 2006
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احلجارة واحلجارة الكرمية واملعادن والفخار. واغلب الكتابات العمونية 

املكت�ضفة حمفورة على اختام موؤرخة بني القرنني الثامن وال�ضاد�ض قبل 

اآثار عمارية ومتاثيل  الآخر منقو�ضًا على  بع�ضها  امليالد، كما عرث على 

ومنها متثال امللك العموين )يرح – عازر( الذي يرجع اىل القرن الثامن 

قبل امليالد. لقد وجدت اي�ضًا بع�ض الكتابات مدونة على عدد من الواين 

املعدنية مثل قارورة تل �ضيدان وطا�ضة ام اذينة، كما وجد غريها مدونًا 

غور  دير عال يف  وتل  املزار  تل  مواقع  عليها يف  فخارية عرث  ك�ضر  على 

الردن، وام دنانري و�ضحاب وتل العميدي وح�ضبان يف منطقة املرتفعات 

ال�ضابع  القرنني  خالل  وقوتها  عمون  مملكة  ازدهار  وكان  اجلبلية. 

وال�ضاد�ض قبل امليالد.

ار�ض  تعني  قد  منها  موؤاب،  لإ�ضم  التف�ضريات  من  عدد  هناك 

الغروب، او قد ي�ضري ال�ضم اىل قبيلة بدوية عا�ضت يف ال�ضحراء. وقد 

الواردة يف  حاول البع�ض الربط بني ا�ضم موؤاب وبع�ض ا�ضماء الأماكن 

الن�ضو�ض امل�ضرية، خا�ضة من عهد الفرعون رعم�ضي�ض الثاين. غري ان 

ل  جغرافية  بقعة  اىل  ي�ضري  موؤاب  مملكة  ا�ضم  ان  يوؤكد  الآخر  البع�ض 

غري.

كانت الأرا�ضي التي ت�ضغلها مملكة موؤاب تقع يف املنطقة الكائنة اىل 

ال�ضرق من البحر امليت والتي يحدها من ال�ضمال وادي املوجب الدائم 

من  قليل  عدد  على  حتوي  وهي  احل�ضا،  وادي  اجلنوب  ومن  اجلريان 

الينابيع.

احل�ضا  وادي  من  اجلنوب  اىل  الواقعة  املنطقة  يف  الدوميون  �ضكن 

على جانبي وادي عربا. وكلمة اأدوم �ضامية اجلذر وتعني اللون الحمر 

اأدوم  مملكة  حدود  البع�ض  حدد  وقد  املنطقة،  تلك  �ضخور  اىل  ن�ضبة 

جنوبًا،  احل�ضمي  ووادي  �ضماًل  احل�ضا  وادي  بني  الكائنة  البقعة  يف 
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اململكة  يعرف عن هذه  وما  ال�ضرق.  وال�ضحراء يف  ووادي عربة غربًا، 

امل�ضادر  من  معظمه  جاء  ازدهارها  وفرتة  قيامها  عن  وبالخ�ض 

الفرعونية وال�ضورية والبابلية احلديثة )الكلدية( ا�ضافة اىل ما قدمته 

ذكر  اقدم  ورد  فقد  القدمي.  العهد  ن�ضو�ض  وبع�ض  الثرية  املكت�ضفات 

اأدد-نراري  ال�ضوري  امللك  ال�ضورية من عهد  الكتابات  اأدوم يف  ململكة 

عدد  وا�ضماء  اأدوم  مملكة  ا�ضم  يرد  كما  ق.م(،   783 –  810( الثالث 

من ملوكها يف امل�ضادر ال�ضورية. كما عرث يف تنقيبات ام البيارة على 

طبعة ختم للملك الدومي )قو�ض جبار( مطبوعة على غطاء طيني وفيه 

ذكر مللك اأدوم. وقد اطلق ا�ضم اأدوميا على مكان قيام الدولة الدومية 

خالل الع�ضر الهلن�ضتي )بعد عام 332 قبل امليالد(. ومهما يكن من امر 

فاإنه ابتداًء من القرن الرابع قبل امليالد او قبل ذلك بقليل بداأ العرب 

النباط بالظهور يف منطقة اآدوم وخا�ضة يف �ضرقي وادي عربة. وقد اخذ 

النباط عن الدوميني الكثري من �ضفاتهم وطبيعة تعاملهم مع الر�ض 

التي ا�ضتقروا فيها. كما ا�ضتفادوا من خملفات من �ضبقهم يف املنطقة 

يف جمال العمارة والتح�ضينات الدفاعية وو�ضعوا حدود منطقتهم �ضرقًا 

احل�ضينة  البرتاء  من  وجعلوا  ا�ضافية  حت�ضينات  بت�ضييد  قاموا  كما 

النباط  ان  اىل  الثارية  والبحوث  التنقيبات  نتائج  ت�ضري  لهم.  عا�ضمة 

قد ا�ضتقروا يف جنوبي الردن، كما و�ضعوا من نفوذهم بحيث ا�ضبحت 

وال�ضويداء يف  و�ضعيا  وب�ضرى  فل�ضطني  الّنقب يف  ت�ضم منطقة  دولتهم 

جنوبي �ضوريا، وو�ضلوا جنوبًا حتى �ضمال احلجاز، وامتدوا �ضرقًا اىل ما 

وراء نهر الردن. ترك النباط وراءهم ما يدل على تقدمهم احل�ضاري 

و�ضلع وخربة  البرتاء  والقالع ومنها  املدن  واقامة  والعمران  الت�ضييد  يف 

التنور ومدائن �ضالح وام اجلمال. ومعظم من�ضاآتهم العمرانية البارزة 

اخلزنة(،  )ا�ضهرها  واملعابد  كالقبور  البرتاء  عا�ضمتهم  يف  ت�ضاهد 
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وامل�ضارح والقنوات وال�ضدود و�ضهاريج املاء.

والخري  والثالث.  والثاين  الول  احلارث  النباط  ملوك  ا�ضهر  ومن 

كان ا�ضهرهم على الطالق وقد متتعت الدولة يف عهده باأزها ع�ضورها 

بارز يف حياة  اثر  للدين  لقد كان  – 62 ق.م.   87 الفرتة  وقد حكم يف 

النباط ف�ضيدوا الكثري من املعابد.

وعبدوا اآلهة متعددة منها الالت والعزى ومناة وذي ال�ضري، �ضقطت 

البرتاء عام 106 ميالدي بيد الرومان الذين خلفوا ال�ضلوقيني يف بالد 

ال�ضام.

الأدهمي.  والدكتور حممد مظفر  املوؤلف  بني  زيد  بن  رعد  الأمري  �ضمو 

جامعة  يف  املن�ضرم  القرن  من  ال�ضتينات  مطلع  يف  �ضموه  زامل  املوؤلف 

كمربدج بانكلرتا.

) ال�ضورة يف مكتب �ضموه يف احتاد املعاقني يف �ضباط 2009 (
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الف�صل الرابع

اإطاللة على تاريخ اليمن وح�صارته

1. مدخل تاريخي 

اإ�ضتيطان  اليمن  بالد  يف  الآثارية  وامل�ضوحات  املكت�ضفات  اأثبتت 

احلجرية  الع�ضور  خالل  العربي  الوطن  من  اجلزء  هذا  يف  الإن�ضان 

الأوىل )Lower Palaeithic( قبل اأكرث من ربع مليون �ضنة. كما تدل 

ال�ضناعات احلجرية املبكرة وا�ضكالها على �ضالت ب�ضرية قامت يف تلك 

احلقب ال�ضحيقة من الع�ضر احلجري بني هذا الركن من البالد العربية 

يف  اأر�ضية  ج�ضور  عرب  اأفريقيا  �ضرقي  يف  الأوىل  الإن�ضان  مواطن  وبني 

منطقة باب املندب اآنذاك. وا�ضتمرت اليمن القدمية يف تطوير اأدواتها 

لفت من فوؤو�ض يدوية معمولة من لب احلجارة. ثم حتول 
َ
احلجرية التي تاأ

اإنتاجها اإىل اأنواع من املقا�ضط وال�ضكاكني وروؤو�ض ال�ضهام من ال�ضظايا، 

وذلك خالل املراحل املتقدمة من الع�ضر احلجري القدمي واأوائل الع�ضر 

احلجري  الع�ضر  ح�ضارة  ان  اإل   .)Neolithic( احلديث  احلجري 

احلديث مل ت�ضتكمل �ضروطها يف هذا اجلزء من الوطن العربي مبكرًا، كما 

كانت احلال عليه يف بالد الرافدين وبالد ال�ضام حيث ظهرت فيهما اأوىل 

بواكري التدجني والزراعة قبل اأكرث من ع�ضرة اآلف �ضنة، بينما تاأخرت 

يف الظهور يف اليمن حتى مطلع الألف الثالث قبل امليالد. وتاأخرت كذلك 

اإقامة اأوىل القرى الزراعية وقيام م�ضاريع الري حتى اأواخر الألف الثاين 

قبل امليالد، كما هي عليه احلال يف موقع هجر بن حميد يف وادي بيحان 

الذي تقع عنده مدينة متنع عا�ضمة مملكة قتبان القدمية.
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يجمع الباحثون يف الدرا�ضات اليمنية القدمية على ان بداية ظهور 

احل�ضارة اليمنية القدمية كان خالل الن�ضف الثاين من الألف الثاين 

واملنظمة  الوا�ضعة  الري  م�ضاريع  مظاهرها  اأبرز  كان  وقد  امليالد.  قبل 

التي �ضارت بالتايل ال�ضمة الأ�ضا�ضية حل�ضارة جنوب اجلزيرة العربية 

وبالد اليمن ال�ضعيدة. لقد متركزت امل�ضتوطنات الزراعية الأوىل يف بالد 

الوديان الرئي�ضة وبخا�ضة وادي بيجان ووادي ح�ضر  اليمن يف اطراف 

موت وغريهما من الوديان. وقد ادت اأعمال ال�ضيطرة على تنظيم املياه 

اجتماعية  تنظيمات  قيام  اإىل  اإىل ظهور احلاجة  الري  م�ضاريع  وادامة 

ودينية و�ضيا�ضية.

ف�ضهدت بالد اليمن بهذا تطورات ب�ضرية اأملتها الظروف الإقت�ضادية، 

قرى  جمموعة  حدود  يف  �ضغرية  وم�ضيخات  حملية  زعامات  فقامت 

تعتمد موردًا مائيًا معينًا اأدت اإىل م�ضالح متداخلة ملجاميع من القرى 

تنت�ضر يف م�ضاحة جغرافية وا�ضعة. وانتهت امل�ضالح الزراعية امل�ضرتكة 

�ضلطات  يف  تبلورت  اجلماعية  الروابط  من  نوع  اإىل  التجاري  والتبادل 

العظم(،  الكاهن  وهو  مكرب  )جمع  املكاربة  بزعامة  دنيوية   - دينية 

 )Ensi اأو اأن�ضي En وهي كثرية ال�ضبه ب�ضلطات ال�ضيد اأو احلاكم ) ان

املزدوجة )دينية - دنيوية( يف العراق القدمي قبل ظهور امللكية يف مطلع 

الألف الثالث قبل امليالد. وملا حتققت للمكاربة ارباح طائلة من جتارة 

العامل  عوا�ضم  اإىل  ت�ضل  هذه  منتوجاتهم  و�ضارت  والطيب،  البخور 

القدمي اآنذاك، اإىل بالد الرافدين وبالد ال�ضام وم�ضر واليونان، اأخذت 

مكانتهم ال�ضيا�ضية بالتبدل. فتحول املكرب من كاهن اأعظم اإىل ملك له 

ال�ضلطة الدنيوية املطلقة، مع حق ال�ضراف على �ضوؤون الآلهة واملعابد، 

كما كانت احلال عليه يف معظم ح�ضارات العامل القدمي الأخرى. وعند 

اأبرزها  وكان  املعظمة،  واملمالك  الدول  قيام  اليمن  بالد  �ضهدت  ذلك 
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زمنيًا  تفاوتت  وقد  �ضنة،  األف وخم�ضمائة  نحو  دامت  دول معروفة  �ضت 

اإىل الأخرى  اأحداها  متَّ  البع�ض و�ضُ يف ظهورها، كما عا�ضرت بع�ضها 

وَنت يف الآخر دولة مينية مركزية واحدة. وقد قامت دول اليمن هذه  وكَّ

يف الأق�ضام اجلنوبية الغربية من اجلزيرة العربية يف املنطقة املح�ضورة 

بني البحر الأحمر غربًا، وخليج عدن و�ضاحل ح�ضرموت جنوبًا، وجنران 

اليمنية، مبا  املوؤثرات  ان  اإل  �ضماًل.  الربع اخلايل)الدهماء(  واطراف 

فيها امل�ضتوطنات واملحطات التجارية، قد انت�ضرت يف رقعة وا�ضعة خارج 

هذه احلدود. فقد انتقل اليمانيون قدميًا بلغتهم وكتاباتهم اإىل احلب�ضة 

وحمطاته  احلجاز  وواحات  مدن  يف  �ضماًل  انت�ضروا  كما  وال�ضومال 

التجارية.

املفيد  من  نرى  اليمن،  لبالد  التاريخي  الإطار  من  املزيد  ولإظهار 

مبتدئني  ال�ضت،  اليمن  دول  من  دولة  كل  عن  موجزة  خال�ضة  اعطاء 

باأقدمها وا�ضهرها، وهي دولة �ضباأ التي ظهرت يف مطلع القرن العا�ضر 

قبل امليالد وانتهى نفوذها ال�ضيا�ضي يف القرن الثالث امليالدي. وكانت 

عا�ضمة �ضباأ الأوىل �ضرواح ثم �ضارت بعدئذ ماأرب التي ما زالت اآثارها 

القرن  مطلع  يف  �ُضّيد  الذي  ال�ضهري  ماأرب  �ضد  قرب  للعيان،  ظاهرة 

الأثرية  واملواقع  امل�ضتوطنات  من  اخر  بجانب عدد  امليالد،  قبل  ال�ضابع 

برز  التي  ح�ضرموت  ودولة  اليمن.  بالد  من  وا�ضعة  رقعة  يف  املنت�ضرة 

نفوذها اأي�ضًا خالل القرن العا�ضر قبل امليالد وخبا بريقها خالل القرن 

الثالث امليالدي، وهي اأحدى اأقوى دول اليمن القدمية التي مّرت بفرتات 

ازدهار ورقي ح�ضاري كبري ت�ضهد عليه بقاياها الغنية التي ك�ضفت عنها 

التنقيبات وال�ضتك�ضافات الآثارية يف حمافظتي �ضبوه وح�ضرموت. ويف 

بداية قيام هذه الدولة )ح�ضرموت( اتَّخذت من مدينة ميفعة عا�ضمة 

لها، ثم �ضارت �ضبوه بعدئذ العا�ضمة الرئي�ضة حل�ضرموت ومركز الن�ضاط 
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التجاري البارز للدولة. كانت التجارة اأبرز مظهر اقت�ضادي للدولة. ومما 

البخور  بانتاج  ال�ضهرية  ظفار  مدينة  قيام  الإقت�ضادية  مكانتها  يف  زاد 

واللبان يف اأرا�ضيها. وقد تطلب هذا اإيجاد موانىء متعددة على ال�ضاحل 

من اأبرزها قنا و�ضمهرم. وكانت ح�ضرموت ت�ضدر وت�ضتقبل الكثري من 

م  عام210  يف  اإليها  ح�ضرموت  دولة  �ضمت  وقد  املوانىء.  عرب  ال�ضلع 

دولة قتبان، غري انها دخلت بدورها، يف اأواخر القرن الثالث امليالدي، 

يف اإطار الدولة املركزية احلمريية. وقامت قتبان يف القرن الثامن قبل 

امليالد يف وادي بيحان اخل�ضب واتخذت من مدينة متنع عا�ضمة لها، 

وعندما  �ضبوه.  حمافظة  يف  وتقع  كحالن،  حجر  اليوم  بقاياها  وتدعى 

اأحرقتها قوات ح�ضرموت، انتقلت العا�ضمة اإىل مكان اخر ُتعَرف بقاياه 

اليوم بـ هجر بن حميد يف منطقة بيحان اأي�ضًا.

اليمن  دول  من  كغريها  التجاري  بن�ضاطها  قتبان  دولة  ا�ضتهرت 

عديدة  وتاريخية  اأثرية  و�ضواهد  خملفات  تركت  وقد  لها،  املعا�ضرة 

تنبىء بعظمة ورقي تلك الدولة، من اأبرزها وثيقة قانونية مهمة باخلط 

التجاري  القانون  با�ضم  اليمنية  بالدرا�ضات  املهتمني  ُعرفت بني  امل�ضند 

وانتهت دولة قتبان  التجار الخرين.  الدولة مع  وُنظمت مبوجبه جتارة 

ككيان �ضيا�ضي يف عام 210 م، بعد حرب طاحنة مع مملكة ح�ضرموت 

التي �ضمتها اإليها نتيجة تلك احلرب. برزت دولة مَعنّي يف القرن الثامن 

قبل امليالد يف منطقة اجلوف واتخذت من قرنا وعا�ضمة لها. ومن اأبرز 

مدنها: ن�ضن ون�ضق وجنران. تعد معني من اأ�ضهر دول اليمن القدمية على 

الطالق، وذلك ب�ضبب دورها التجاري البارز مع العامل اخلارجي. فقد 

عرث على نقو�ض )كتابات( معينية يف جزيرة ديلو�ض يف اليونان ويف م�ضر 

على طريق  وكانت حمطة جتارية  احلالية( يف احلجاز  )العال  وريدان 

القوافل بني اليمن و�ضواحل البحر الأبي�ض املتو�ضط.
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واختفت دولة معني من امل�ضرح ال�ضيا�ضي يف القرن الثاين قبل امليالد 

امليالد  قبل  ال�ضابع  القرن  يف  وقامت  اإليها.  �ضباأ  دولة  تها  �ضمَّ عندما 

واحدة من اأقوى دول اليمن القدمية وعرفت بدولة او�ضان. اإّل انها مل تدم 

طوياًل، اإذ ق�ضى على ا�ضتقاللها احللف املتكّون من دول �ضباأ وح�ضرموت 

وقتبان يف عام 410 قبل امليالد، كما ق�ضى على معظم مدنها، حتى ان 

عا�ضمتها ل ُتعرف على وجه الدقة. ورمبا كانت يف املو�ضع الذي يعرف 

وقوتها  عزها  اأيام  او�ضان  دولة  ا�ضتطاعت  لقد  هجرالناب.  با�ضم  الن 

كما  وقنا،  عدن   : وهما  القدمية  اليمن  يف  مينائني  اأهم  على  ال�ضيطرة 

�ضيطرت على عدد من املناطق التابعة لدولتي قتبان و�ضباأ. والكثري من 

اثار هذه الدولة ت�ضاهد الن يف متحف مدينة عدن.

يف القرن الثالث امليالدي، ا�ضتطاعت قبيلة ِحْمرَي بقيادة يا�ضر يهنعم، 

واحدة  مركزية  بدولة  اليمن  بالد  توحيد  �ضمريهرع�ض،  اإبنه  بعد  وفيما 

عرفت يف النقو�ض )الكتابات( اليمنية بدولة �ضباأ وذي ريدان وح�ضرموت 

اخلام�ض  القرن  ويف  لها.  عا�ضمة  ظفار  مدينة  من  واتَّخذت  ومينت، 

امليالدي، وعلى عهد ملكها ا�ضعد كرب �ضمت اإليها املناطق الواقعة �ضماًل 

وحتى اوا�ضط �ضبه اجلزيرة العربية و�ضارت تعرف بدولة �ضباأ وذي ريدان 

القرن  مطلع  ويف  والتهائم.  اجلبال  يف  واعرابهم  ومينت  وح�ضرموت 

املركزية  اليمنية  الدولة  هذه  ال�ضعف  بوادر  انتابت  امليالدي  ال�ضاد�ض 

ب�ضبب توايل الغزو الأجنبي لليمن وبالأخ�ض الك�ضوميني الحبا�ض الذين 

�ضنوا حمالت متوا�ضلة على اليمن يف هذا القرن اأبرزها حملة عام 516 م 

وحملة عام 525 م التي انتهت ب�ضقوط الدولة اليمنية واحتالل اليمن من 

قبل الحبا�ض. وقد ت�ضدى اليمنيون لهذه الغزوات بقيادة ذي نوؤا�ض الذي 

خا�ض ن�ضاًل اإ�ضطوريًا �ضد الغزاة، اإل انه لقي حتفه يف معركة عام 525م. 

وا�ضتمر احتالل الحبا�ض لليمن حتى عام 578 م. وحدثت خالل تلك املدة 
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انتفا�ضات عديدة �ضد الوجود الجنبي، اأبرزها ثورة �ضيف بن ذي يزن، 

وزال يف اعقابها احتالل احلب�ضة لليمن. اإل ان الفر�ض ال�ضا�ضانيني حلوا 

حمل الحبا�ض يف احتالله عام 598 م. ومل ينته احتاللهم لهذا اجلزء 

اأواخر حياة  من الوطن العربي حتى جاء التحرير العربي الإ�ضالمي يف 

الر�ضول حممد �ضلى اهلل عليه و�ضلم.

2. اأبرز مظاهر احل�ضارة اليمنية 

اقت�ضادية متينة قوامها جتارة  �ض�ض 
ُ
اأ اليمنية على  قامت احل�ضارة 

دولية مزدهرة ف�ضاًل عن مواردها الزراعية امل�ضتندة اإىل نظام ري دقيق 

متقن. ا�ضتهرت العطورالعربية ب�ضكل خا�ض يف انحاء العامل القدمي، فقد 

كانت ت�ضدر بحرًا وعن طريق القوافل اإىل بالد الرافدين وبالد ال�ضام 

مهمًا  جتاريًا  مركزا  اليمن  بالد  وكانت  وروما.  اليونان  وبالد  وم�ضر 

وذلك  اإيجة،  بحر  وجزر  وم�ضر  ال�ضام  وبالد  الهند  بني  ال�ضلع  لتبادل 

ب�ضبب موقعها اجلغرايف اخلا�ض. فقد اأقام ال�ضبئيون موانىء مهمة يف 

�ضواحل الهند واأفريقيا اتاحت لهم ال�ضيطرة على جتارة الذهب والبخور 

واملر واخ�ضاب الزينة التي ت�ضدرها تلك املناطق اإىل دول ال�ضمال.

اعتمدت زراعة اليمن على الري وتنظيمه، كما اعتمدت على ت�ضييد 

ال�ضدود يف م�ضايق الوديان البارزة. واأكرث ما ا�ضتهرت به اليمن القدمية 

من هذه ال�ضدود �ضد ماأرب الذي �ضيدته الدولة ال�ضباأية يف مطلع القرن 

واّتخذت مدينة ماأرب عا�ضمة  بقليل،  اأو قبل ذلك  امليالد،  ال�ضابع قبل 

لها، وذلك يف اأواخر حكم املكاربة الكهنة العظام. وقد �ُضّيَد هذا ال�ضد 

للتحكم يف م�ضادر املياه يف وادي اذنه وخزنها لغرا�ض الري. و�ُضّيد �ضد 

ماأرب من الرتاب بارتفاع اأربعة اأمتار فوق م�ضتوى عقيق الوادي وغلفت 

جوانبه بحجارة كبرية مهندمة، اإل ان اأرتفاع بقاياه الن تزيد عن اأربعة 

الف�ضل الرابع                                   اإطاللة على تاريخ اليمن وح�ضارته



125

ع�ضر مرتًا وهذا ناجم بالطبع عما ا�ضيف اإىل بدنه من زيادات اقت�ضتها 

طبيعة الرتاكمات التي كانت تزيد يف م�ضتوى ارتفاع قاع الوادي. وُت�ضاَهد 

التي  الرتميم  اأعمال  عدد  اإىل  ت�ضري  كتابات  ال�ضد  حجارة  بع�ض  على 

الرتميمات قد مت  اأحد هذه  اجريت يف بدنه يف خمتلف الزمنة. وكان 

عام 450 ميالدية واأجراه امللك �ضرحبيل بن يعفر. وهناك اإ�ضارات اإىل 

لليمن. وحتمل  اأيام الحتالل احلب�ضي  542 ميالدية  اآخر مت يف  ترميم 

قاعدة ال�ضد كتابات ت�ضري اإىل زمن املبا�ضرة بت�ضييده. ورمبا ُيعزى انهيار 

اأواخر حكم الأحبا�ض لليمن اإىل �ضعف ال�ضلطة املركزية  �ضد ماأرب يف 

املختلفة.  ال�ضد  اق�ضام  يف  ال�ضيانة  اأعمال  واهمال  الفو�ضى  وانت�ضار 

ويعزو الأخباريون العرب ت�ضتت ال�ضبئيني )تفرق اأيدي �ضباأ( اإىل انهيار 

اليمن  اندثار ح�ضارة  اأ�ضباب  اآحد  اإىل  يلمحون بذلك  �ضد ماأرب، وهم 

القدمية.

املنا�ضب  اجلرانيت  وبحجر  باحلجارة،  العرب  جزيرة  غنى  اإن 

للبناء ب�ضكل خا�ض، جعل اليمانيني يعتمدونها يف البناء ب�ضورة وا�ضعة 

بالخ�ض يف عمائرهم الدينية ومدافن عظمائهم وق�ضورهم وقالعهم. 

كما اعتمدوا اأي�ضًا الخ�ضاب التي كانت توفرها الغابات يف تلك الأزمان. 

الطابوق  اأعمدتهم  وتيجان  مبانيهم  �ضقوف  يف  اليمنيون  وا�ضتخدم 

با�ضكال خمتلفة. كما برعوا يف نحت وهند�ضة احلجارة التي تدخل يف 

تلك  تزيني  يف  كبرية  عناية  وبذلوا  واعمدتها.  املباين  واجهات  ت�ضييد 

اجلدران والأعمدة بف�ضو�ض من الذهب وغريه من املعادن التي كانت 

بكرثة  العمدة  عماراتهم  يف  اليمنيون  اإ�ضتخدم  بها.  غنية  اليمن  بالد 

بنقو�ض  زينوها  ان�ضابًا عالية  نحتوا  كما  والإ�ضطوانية.  املربعة  بنوعيها 

كتابية. و�ضيدوا معابدهم با�ضكال بي�ضوية اأو مربعة. ومعبد مدينة ماأرب 

البي�ضوي الكبري خري مثال على النوع الأول من عمارة اليمن القدمية. 
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واجهة  تزين  اأي�ضًا.  ال�ضكل  البي�ضوي  �ضوره  عن  التنقيبات  ك�ضفت  وقد 

معبد مدينة ماأرب الكبري ثمانية اأعمدة مربعة ال�ضكل. ومدخله الرئي�ض 

مكون من ثالثة اأبواب متال�ضقة توؤدي اإىل الرواق. ويف هذا الرواق منفذ 

واحد يقود اإىل فناء املعبد الوا�ضع. ومن الأمثلة اجليدة على طراز املعابد 

املربعة يف جنوبي اجلزيرة العربية الذي اأظهرته احلفريات اأخريًا معبد 

بالغة  املعبد  هذا  وجدران  ُعمان.  �ضلطنة  يف  حاليًا  الكائن  روري  خور 

مدخل  املعبد  ولهذا  اأقدام.  ع�ضرة  من  اأكرث  �ضمكها  يبلغ  اإذ  ال�ضمك، 

واحد �ضيق اأقيم يف جداره ال�ضرقي. ويف بناء املعبد مذبحان وبئر يت�ضل 

ا عن عدد من القالع امل�ضيَّدة  بها �ضهريج للماء. وك�ضف يف اليمن اأي�ضً

من  �ضيدت جميعها  مدافن  وا�ضوار  ابراج  ك�ضف عن  كما  بعدة طوابق، 

احلجارة املهندمة اأو الطابوق. كان بناء ال�ضدود يف اليمن القدمية نوعًا 

من الفن املعماري الدنيوي له اهميته اخلا�ضة. وقد اظهرت التنقيبات 

يف منطقة متنع عا�ضمة دولة قتبان، عن �ضبكة كاملة من ال�ضدود تت�ضل 

بها قنوات و�ضهاريج لتوفري مياه الري لرقعة وا�ضعة من البالد. وكانت 

ابنية املدافن مو�ضع عناية خا�ضة عند اليمانيني، وقد ك�ضفت عن غرف 

دفن وا�ضرحة وان�ضاب تزينها يف الغالب �ضورة املتوفى ونق�ض )كتابة( 

اأثاثًا  تذكاري، كما ك�ضفت يف متنع عن مدافن نحتت يف ال�ضخر ت�ضم 

فيها  ك�ضف  كما  الخر.  العامل  اإىل  لرحلته  املتوفى  لحتياجات  ولوازم 

العديد من النقو�ض )الكتابات( التذكارية.

مل يبلغ فن النحت يف اليمن ما بلغته العمارة فيها من رقّي وازدهار. 

وكان النمط ال�ضائد يف النحت متاثيل �ضغرية لأ�ضخا�ض تو�ضع عادة يف 

املعابد قرابني ونذور. وقد عرث على عدد من التماثيل الربونزية اجلميلة 

من  اليفة  حليوانات  متاثيل  من  اأنواع  عن  ك�ضف  كما  ورجال،  لن�ضاء 

الربونز اأبرزها احل�ضان. يغلب على فن النحت اليمني القدمي �ضيء من 
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البدائية والغلظة. فنجد يف اأ�ضكال الب�ضر املنحوتة عامة ان اجل�ضم يف 

و�ضعية املواجهة )امامية( بينما القدمان يف و�ضع جانبي. كما ان الوجوه 

�ضعيفة الداء وتعرّب عن موقع ومكانة ال�ضخا�ض باختالف احلجوم، كما 

هي احلال يف منحوتات من العراق القدمي. ومل ي�ضتطع فنانو اليمن من 

التغلب على مو�ضوع البعاد. فاكتفوا برتتيب ال�ضياء بع�ضها فوق البع�ض 

الخر، اأو و�ضعها بازاء بع�ضها. اإل اننا مع هذا ن�ضاهد ان الفنان اليمني 

والزهار  احليوانات  ل�ضكال  نحته،  يف  ابداعًا  واأكرث  توفيقًا  اأكرث  كان 

مثاًل،  الروعة  البالغة  اجلمل  كمنحوتة  الهند�ضية،  والر�ضوم  والكاليل 

قطع  انتاج  يف  كثريا  واأبدعوا  حاليًا.  الربيطاين  املتحف  يف  هي  التي 

فنية �ضغرية تغنى الكتاب اليونان والرومان بروعتها وجمالها كالكوؤو�ض 

والوعية التي عملها ال�ضبئيون من الذهب والف�ضة. كما عمل اليمنيون 

دبابي�ض وف�ضو�ضًا واختامًا من الربونز عليها موا�ضيع ملعارك بني اآلهة 

وحيوانات مفرت�ضة تذكر باختام العراق القدمي الإ�ضطوانية مبوا�ضيعها 

العقائدية والرمزية.

وتفنن �ضناع احللي اليمنيون بانتاج قطع جميلة من احللي الذهبية 

والف�ضة  الذهب  من  النقود  و�ضربت  والفنية.  التاريخية  القيمة  بالغة 

اقتداًء بالعامل اليوناين اآنذاك.

من  كبرية  طائفة  اجلنوبية  العربية  )الكتابات(  النقو�ض  وت�ضمل 

يف  التعقيد  بالغ  لالآلهة  نظام  وجود  يوؤكد  مما  والقابها،  اللهة  اأ�ضماء 

تتمثل  للبالد  الرئي�ضة  الآلهة  كانت  فقد  القدامى.  اليمنيني  معتقدات 

القدمي، وهو  العراق  بثالوث كوين، كما كانت احلال عليه يف معتقدات 

موؤلف من اآلهة جنمة ال�ضباح والقمر وال�ضم�ض. وكانت بقية اللهة على 

كرثتها مظاهر ثانوية لهذا الثالوث. واإَله جنمة ال�ضباح اليمني معروف 

يف ال�ضرق الدنى القدمي بهيئة موؤنثة فهو ع�ضتار لدى الأكديني والبابليني 
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عند  ع�ضرت  الذكر  الله  انه  اإل  الكنعانيني.  عند  وع�ضرتوت  والآ�ضوريني 

اأهل اجلنوب العربي. اأما الها القمر وال�ضم�ض فلهما اأ�ضماء خمتلفة : فاله 

الإله عم عند  ال�ضبئيني، وهو  القمر ا�ضمه ود عند املعينيني واملقه عند 

قتبان. و�ضن، كما يف بالد الرافدين يف ح�ضرموت.اأما اإله ال�ضم�ض، وهو 

اأو �ضم�ض يف قتبان وح�ضرموت  اإله موؤنث لدى اليمنيني، فيدعى �ضم�ض 

اإىل جانب اأ�ضماء اأخرى، كما كانت عليه احلال يف العراق القدمي. واإىل 

جانب هذه اللهة امل�ضرتكة كانت هناك طائفة من اللهة اخلا�ضة حتمي 

بع�ض الأماكن اأو القبائل وال�ضر، وي�ضار اإليها غالبًا با�ضم بعل، كما هي 

عليه احلال لدى الكنعانيني يف بالد ال�ضام، ومعناه ال�ضاحب اأو ال�ضيد. 

اإليها  يبتهل  لها  اأ�ضماء  ل  اللهة  من  عدد  اجلنوبيني  العرب  اآلهة  وبني 

فرادى اأو جماعات با�ضم اآلهة مكان اأو جماعة اأو �ضعب. كما ان هناك 

عرب  اعتاد  اإلهية  اأ�ضماء  تركيبها  يف  تدخل  الأعالم  اأ�ضماء  من  عدًدا 

اجلنوب اطالقها على الآلهة يف ابتهالتهم، من ا�ضهرها : الأب والّرب 

وامللك العزيز والعادل والأمني.

وكانت جميع منجزات اليمنيني العمرانية والقانونية كاملعابد وال�ضدود 

والقنوات وان�ضاب املدافن وامل�ضالت تو�ضع يف رعاية الآلهة، ومن ينتهك 

وغ�ضبها  اآللهة  لعنة  عليه  ف�ضتقع  يدن�ضها،  اأو  بها  يعبث  اأو  حرمتها 

وانتقامها. كما كانت للمعابد وللقائمني عليها من كهنة وم�ضوؤولني مكانة 

لدخل  م�ضادر  لهم  رتبت  كما  الع�ضور  لهم  فخ�ض�ضت  ومهمة.  بارزة 

ثابت لتوفري الموال الالزمة لتعهد املعابد وادامتها. واآمن �ضكان اليمن 

القدماء بحياة ثانية بعد املوت فزودوا مدافن وقبور موتاهم بالعديد من 

احللي والكوؤو�ض والختام وغريها من لوازم خمتلفة يحتاجها املتوفى يف 

حياته الثانية تلك.

كتب العرب اجلنوبيون باأبجدية موؤلفة من 29 حرفًا على غرار حروف 

البجدية العربية ال�ضمالية و�ضابقتها الكنعانية. وُتقراأ ن�ضو�ض كتاباتهم 
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ونة قبل القرن ال�ضابع  من الي�ضار اإىل اليمني، خا�ضة القدمية منها املدَّ

قبل امليالد، على غرار الكتابات ال�ضومرية والأكدية والبابلية والآ�ضورية. 

ومتتاز حروف البجدية اليمنية يف مراحلها الأوىل باإ�ضتقامتها وبخلوها 

من احلركات اإل ما ندر. غري انها اأخذت متيل مبرور الزمن اإىل النحناء، 

واخلا�ضية الأخرية �ضارت دلياًل مفيدًا لقارئ الن�ضو�ض اليمنية للتمييز 

بني  اجلنوبية  العربية  الكتابات  تعرف  واأزمانها.  الن�ضو�ض  تلك  بني 

كما  واجلمايل.  الزخريف  ملظهرها  وذلك  النقو�ض  مب�ضطلح  الدار�ضني 

يف  املكت�ضفة  الن�ضو�ض  وغالبية  اأي�ضًا.  امل�ضند  اخلط  ا�ضم  عليها  يطلق 

انحاء اليمن حلد الن كتابات ق�ضرية نذرية وتذكارية من بينها اعداد 

البناء  عمليات  ت�ضف  التي  النقو�ض  وبع�ض  املدافن  نقو�ض  من  كثرية 

والت�ضييد للمعابد والق�ضور وال�ضدود. اأما الن�ضو�ض الطويلة اأو الكتابات 

التاريخية فقليلة بني ما اكت�ضف حلد الآن من هذه النقو�ض. مع هذا فان 

للن�ضو�ض املكت�ضفة واملقروءة منها اإىل الآن فائدة عظيمة لتاريخ اليمن 

اليمنيني  انها قد القت الكثري من ال�ضوء على معتقدات  اإذ  وح�ضارته. 

املعتقدات.  لتلك  املرافقة  واملرا�ضيم  الطقو�ض  بجانب  واآلهتهم  القدمية 

وقد جاءتنا من بني تلك الن�ضو�ض قوائم كاملة با�ضماء ملوك دول اليمن 

الن�ضاطات  وبع�ض  احلكم  و�ضكل  الإدارية  النظم  من  وجوانب  القدمية 

ال�ضيا�ضية والع�ضكرية.

تت�ضل  لغة  عام  ب�ضكل  اجلنوب  وعرب  القدماء،  اليمن  �ضكنة  تكلم 

بن�ضبها وا�ضلها مبجموعة لغات اجلزيرة العربية وبالد الرافدين وبالد 

اللغات  جمموعة  التوراتي  امل�ضطلح  قدميا  عليها  يطلق  وكان  ال�ضام. 

الأكدية،  ب�ضقيقتها  ال�ضبه  كثرية  القدماء  اليمن  اأهل  ولغة  ال�ضامية. 

البابلية  عنها  تفرعت  والتي  ال�ضومرية  للغة  التالية  القدمي  العراق  لغة 

القراآن  لغة  ال�ضمالية،  العربية  اللغة  عن  كثريًا  تبعد  ل  كما  والآ�ضورية، 

الكرمي. وب�ضبب العديد من اخل�ضائ�ض املكانية والزمانية، تفرعت عن 
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املمالك  اإىل  ن�ضبت  رئي�ضية  لهجات حملية  اأربع  اجلنوبية  العربية  اللغة 

وقد احتفظت  وقتبان وح�ضرموت.  �ضباأ ومعني   : البارزة  الأربع  اليمنية 

بع�ض مناطق اليمن اإىل اليوم بلهجة اأو اأكرث من تلك اللهجات القدمية 

وخا�ضة يف مناطق املهرة و�ضحرى وجزيرة �ضوقطرة. ولكي يقف القارىء 

على منوذج من الكتابات )النقو�ض( العربية اجلنوبية من اخلط امل�ضند 

اإىل  منقوًل  ال�ضلية  بلغته  البارزة  اأمثلتها  اأحد  ادناه  نقدم  وطبيعتها 

العربية الف�ضحى احلالية. والن�ض ميثل �ضورة من الأدب الديني اليمني 

اإلهة  نف�ضه  الوقت  يف  وهي  )موؤنث(  ال�ضم�ض  اإلهة  اإىل  هًا  موجَّ القدمي 

املطر، منقو�ضًا على �ضخرة عرث عليها الدكتور يو�ضف حممد عبد اهلل 

اأحد الآثاريني اليمنيني املعروفني واملتخ�ض�ض بعلم النقو�ض )الكتابات( 

اليمنية القدمية، يف عام 1977، يف اأحد اإ�ضتطالعاته الآثارية يف وادي 

قانية بناحية ال�ضوادية يف حمافظة البي�ضاء وُعرف يف الن�ضريات اليمنية 

بعدئذ بنق�ض �ضاحة اجلذمة، و�ضاحة مبعنى مرتفع بلهجة اأهل اليمن. 

ال�ضحيحة،  قراته  اإىل  التو�ضل  وحماولة  الن�ض  درا�ضة  ا�ضتغرقت  وقد 

اأكرث  الآخر وغرابته،  البع�ض  وته�ضم  اق�ضامه  بع�ض  ب�ضبب عدم و�ضوح 

من ع�ضر �ضنوات. ولعله يرجع اإىل القرون الثالثة الأوىل للميالد. وفيما 

مكت�ضفه  عليه  اطلق  وقد  القدمية.  اليمن  اأهل  بلغة  منقوًل  الن�ض  يلي 

وقارئه يف نق�ض الق�ضيدة احلمريية، اأو ترنيمة ال�ضم�ض :

ن�ضرن خري كمهذ هقحك ب�ضيد خنون

مـاأث نحك وقرنو �ضـعب ذقـد

ق�ضــحك ولب علهن ذيحر فقحك

وعيلت اأاأدب �ضــلع فذحــك 

وعني م�ضفر هنجر و�ضحك

ومن �ضرم وتدا ه�ضلحك
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ومه�ضع يخن احجني ك�ضحك

ونوى تغ�ض ذكن ربجك

و�ضرف الغذ دام ذو �ضحك

وجهنللت هن�ضنق فتحك

وذي ت�ضخب هح�ضمك برحك

وين مزركن ك�ضقحك

ور�ضل لثم ورم ف�ضحك

و�ضن �ضحح داأم ه�ضححك

وكل ير�ض�ض عرب ف�ضحك

وكل اخوت ذقد هب�ضحك

ولليث �ضظم دام ت�ضحك

وكل عدو عربت توحك

وكل هنحظي املك ربحك

واك ذتعكر ار اكفقحك

ومن �ضعيب عر ان هلجحك

وجب يذكر كلن ميحك

حمدن خري ع�ضيك توحك

هن�ضمك هندام واك �ضلحك

هود اكن �ضم�ض واك تن�ضحك

تبهل عد اي�ض م�ضحك

ومعنى الق�ضيدة بالعربية احلالية كما يلي :

ن�ضتنجد بك يا خري، فكل ما يحدث هو مما �ضنعت

مبو�ضم �ضيد خنوان مائة ا�ضحية �ضفحت

ورا�ض قبيلة ذي ق�ضد رفعت
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و�ضدر علهان ذي يحري �ضرحت

والفقراء يف املاأدب خبزًا اطعمت

والعني من اعلى الوادي اجريت

ويف احلرب وال�ضدة قويت

ومن يحكم بالباطل حمقت

وغدير تفي�ض ملا نق�ض زيدت

ولبان العز دائمًا ما بي�ضت

و�ضحرالالآت ان ا�ضتد ظالمة بلجت

ومن يجاأر ذاكرًا بنعمك رزقت

والكرم �ضار خمرًا ملا ان �ضطعت

ولالبل املراعي الوافرة و�ضعت

وال�ضرع القومي �ضحيحًا ابقيت

وكل من يحفظ العهد ا�ضعدت

وكل احالف ذي قد ابرمت

والليايل الغدر بال�ضباح جليت

وكل من اعتدى علينا اهلكت

وكل من يطلب احلظ مال ك�ضبت

ور�ضى من تعرث حظه مبا ق�ضمت

ويف ال�ضعيب اخل�ضيب ازجيت

وبئر يذكر حتى اجلمام مالأت

احلمد يا خري على نعماك قدرت

وعدك الذي وعدت به ا�ضلحت

اغنيتنا يا �ضم�ض ان انت امطرت

نت�ضرع اليك فحتى بالنا�ض �ضحيت.
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الف�صل اخلام�س

ح�صارات املايا والأزتيك والنكا

يف اأمريكا الو�صطى واجلنوبية

     يرى دار�ضو ح�ضارات اأمريكا الو�ضطى وا�ضاطريها القدمية ان 

واحدًا من اأبرز اأ�ضباب النهيار الفجائي وال�ضريع لمرباطورية الأزتيك، 

اإحدى اأقوى اإمرباطوريات �ضعوب الناهواتل الهندية التي قامت يف وادي 

املك�ضيك يف القرن الرابع ع�ضر واخلام�ض ع�ضر امليالديني، اأيام الغزاة 

ال�ضبان يف املدة )1518-1522(، يعود اإىل ا�ضطورة الإله كوتزا كواتل، 

اإله احلكمة والفنون، الذي انحدر من ال�ضماء، وعا�ض على الأر�ض بني 

�ضوؤونهم  ويدير  يحكمهم  وبقي  والفنون،  احلكمة  يعلّمهم   
َ
وبداأ النا�ض، 

اإيقاعه يف اخلطيئة والنت�ضار  ال�ضحرة من  َن  اجياًل عديدة، حتى متكَّ

َه �ضرقًا يف املحيط، بزورق م�ضنوع  عليه. فهجر �ضعبه الذي يحبه، واجّتَ

من جلد الثعبان. وقبل ذهابه وعد �ضعبه بالعودة حيث �ضي�ضهد ع�ضرًا 

ب�ضوق  وتنتظر  عودته  اإىل  تتوق  الناهواتل  �ضعوب  بقت  جديدًا.  ذهبيًا 

ظهوره بينهم من جديد.

هكذا قال ال�ضيوخ يف الع�ضور القدمية

حقًا ان كوتزا كواتل ما يزال حيًا

اإذ انه مل ميت و�ضوف يعود يومَاً ليحكم
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ر يف ماآثرهم وفنونهم بهيئة رجل اأبي�ض ملتٍح.  وكان هذا الإَله ُي�ضوَّ

اإىل  الأربعمائة  كورتيز مع رجاله  ال�ضباين هرناندو  القائد  قبل 
َ
اأ وحني 

�ضواطئهم ظنه الأزتيك ذلك الإَله العائد اإليهم من البحر فبهتوا وا�ضقط 

العا�ضمة  اأمــامه. فدخل كورتيز ومن معه  لَقوا با�ضلحتهم 
َ
واأ اأيديهم  يف 

 )Montezuma( مونتزوما  ملكهم  على  القب�ض  والقى  مقاومة،  دون 

انهيار  يف  مبا�ضر  ك�ضبب  التف�ضري  هذا  �ضح  و�ضواء  رهينة.  به  واحتفظ 

كورتيز  بقيادة  ال�ضبان  الغزاة  طالئع  فان  ي�ضح،  مل  اأم  الأزتيك  دولة 

اخلا�ضعة  والقبائل  الأزتيك  �ضعب  على  التامة  ال�ضيطرة  لهم  متت  قد 

حلكمهم بوقت ق�ضري.

نقلوا  وقد  والذهبية.  الفنية  وثرواتها  البالد  كنوز  ينهبون  واخذوا 

الكثري منها اإىل ا�ضبانيا، كما نقلوا هم ومن جاء بعدهم من ار�ضاليات 

التب�ضري العديد من املخطوطات املدونة باللغات املحلية والتي ت�ضم الكثري 

من معتقدات وا�ضاطري واآداب وعلوم �ضعوب اأمريكا الو�ضطى واجلنوبية. 

ول يزال الكثري منها ُي�ضاَهد يف متاحف ومكتبات اأورپا والوليات املتحدة 

الأمريكية.

العديد  واجلنوبية  الو�ضطى  اأمريكا  من  حمدودة  بقاع  يف  قامت 

وم�ضتوطنات  قرى  من  بعدد  ممثَّلة  الأوىل  الزراعية  احل�ضارات  من 

امل�ضتوطنون  بداأ  التي  الذرة  زراعة  قوامها  احلديث  الع�ضراحلجري 

الهنود لهذه ال�ضقاع من الدنيا اجلديدة يكرثون زراعتها يف منت�ضف 

الألف الثاين قبل امليالد، رافقتها معارف اأوىل يف العمارة والنحت وعمل 

الفخار. لقد تعرف الرعاة جامعو القوت اإىل نبات الذرة الذي كان ينمو 

لف الثالث قبل 
َ
بريًا يف هذه ال�ضقاع من العامل اجلديد يف منت�ضف الأ

بالد  يف  منطقتنا  مرتفعات  فالحي  طالئع  تعرف  كما  متامًا  امليالد، 

حدود  يف  الربيني  وال�ضعري  احلنطة  نباتي  اإىل  ال�ضام  وبالد  الرافدين 
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حقولهم  يف  وزراعتها  بتدجينها  وبداأوا  امليالد،  قبل  �ضنة  اآلف  ع�ضرة 

اأمريكا  ملناطق  الآثاري  ال�ضجل  يخلو  �ضنة.  األفي  بنحو  ذلك  بعد  الأوىل 

بارزة  ملعامل  م�ضتمر  ح�ضاري  تعاقب  من  الآن  اإىل  واجلنوبية  الو�ضطى 

ملدنيات ت�ضبق ح�ضارات املنطقة ال�ضهرية الثالث املايا والأزتيك والنكا 

واملعارف  والفنية  العمرانية  املعامل  من  هائلة  ثروة  وراءها  خلفت  التي 

الق�ض�ض  من  العديد  ُن�ضَج حولها  التي  واملعتقدات  وال�ضاطري  والآداب 

والروايات داخلها ال�ضيء الكثري من اخليال واملبالغة. مع هذا فاإن ن�ضج 

هذه احل�ضارات الثالث وبلوغها قمة التطور والرقي كان متاأخرًا اإذا ما 

قورن بح�ضارات العامل القدمي وبالخ�ض ح�ضارة بالد الرافدين وبالد 

ال�ضام وم�ضر وغريها. وانها كانت ل تزال يف اوج اإزدهارها عند و�ضول 

ع�ضر  ال�ضاد�ض  القرن  مطلع  يف  الو�ضطى  اأمريكا  اإىل  ال�ضبان  الغزاة 

امليالدي.

ح�ضارة املايا

موطًنا  الو�ضطى  اأمريكا  �ضواطىء  على  املنخف�ضة  الأر�ض  كانت 

املنخف�ضة  الأرا�ضي  ح�ضارات  واأعظم  اأبرز   ،)Maya( املايا  حل�ضارة 

يف ن�ضف الكرة الأر�ضية الغربي. لقد كان �ضعب املايا معزوًل عن بقية 

م�ضتوطني �ضبه جزيرة املك�ضيك. فقد كانت املياه حتيط بهم من جهات 

ثالث واجلبال العالية تعزلهم من جهة الغرب. لذا فقد منت ح�ضارتهم 

وتطورت م�ضتقلة عما عا�ضرها يف تلك ال�ضقاع. لقد اعتمدت حياة املايا 

وقد  والتبغ.  والكاكاو  والبطاطا  والبقول  الذرة  زراعة  على  الإقت�ضادية 

زودتهم الغابات بالخ�ضاب التي ا�ضتخدموها يف البناء والوقود و�ضناعة 

اأرا�ضيهم قد وفر لهم  الكل�ض املوجود بكرثة يف  الزوارق. كما ان حجر 

الدينية والحتفالية. كما وفر لهم مادة  الأ�ضا�ضية لقامة البنية  املادة 
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اجل�ض الالزمة للبناء. وت�ضاهد بقايا ابنيتهم الدينية ال�ضهرية اليوم يف 

مواقع اأوك�ضمال وبيتني و�ضي�ضني اإتزا.

تزخر  ومعابدهم  بانواعه،  النحت  باعمال  املايا  ح�ضارة  ا�ضتهرت 

بامل�ضاهد املنحوتة يف احلجر لالآلهة وبعدد كبري من �ضعائرهم الدينية 

م�ضاهد  النحت  قطع  من  العديد  ويف  ملوكهم.  وانت�ضارات  وطقو�ضهم 

مدن  اأبرز  بالنك،  مدينة  ا�ضتهرت  وقد  والفاعي.  واحليوانات  للطيور 

يرجع  التي  البارزة  النحت  اأعمال  من  بعدد  القدمية،  الإمرباطورية 

تاريخها اإىل القرن ال�ضابع امليالدي. ا�ضتخدم �ضعب املايا الكتابة ال�ضورية 

من  عدد  لديهم  كان  كما  معّينة.  معاٍن  اإىل  ترمز  عالماتها  كانت  التي 

العلوم واملعارف. ومع ان ح�ضارة املايا كانت يف مراحلها الأخرية عند 

غزو ال�ضبان، يف منت�ضف القرن ال�ضاد�ض ع�ضر امليالدي، اإل ان الكهنة 

الكتابة. وبدافع  العلمية وبفن  باملعرفة  والطبقة احلاكمة كانت حتتفظ 

اجلهل والتع�ضب الديني عمل الغزاة ال�ضبان على حمو الكثري من تراث 

ومعارف املايا. فقد قاموا باحراق العديد من خمطوطاتهم يف الرتاث 

ر�ضل اإىل اأورپا 
ُ
والتاريخ والفلك والريا�ضيات. ومل ينُج اإل القليل الذي اأ

كتحف نادرة. وهناك خمطوطة يف مدينة در�ضدن ُتَعّد اأبرز ما �ضلم من 

كتب املايا.

يف  الهمية  من  كبري  قدر  على  معلومات  املخطوطة  هذه  وت�ضم 

وخ�ضوف  ال�ضم�ض  ك�ضوف  اأوقات  فيها  دونوا  فقد  والفلك،  الريا�ضيات 

فيها  ازدهرت  التي  الأماكن  تقع  الكونية.  الظواهر  من  وغريها  القمر 

تلك  مواطن  واأبرز  وغواتيمال.  وهندورا�ض  يوكاتان  يف  املايا  ح�ضارة 

احل�ضارة التي ت�ضاهد فيها بقاياها اليوم هي: اوك�ضاكتون وتيكال وكوبان 

وبالنك.
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ح�ضارة الأزتيك

فيه  تقوم  الذي  املكان  يف  مدنهم  اأوىل   )Aztec( الأزتيك  اأ�ض�ض 

اإىل وادي املك�ضيك  اليوم مدينة املك�ضيك احلالية، وذلك بعد و�ضولهم 

القرن  اأوا�ضط  وبعد ذلك، يف  امليالدي.  الثالث ع�ضر  القرن  اوا�ضط  يف 

اخلام�ض ع�ضر، متكنت قبائل الأزتيك وعدد من القبائل املتحالفة معها 

من الهنود الناهواتل من تو�ضيع نفوذها واإن�ضاء اإمرباطورية �ضملت ه�ضبة 

املك�ضيك كلها، و�ضار نفوذها يغطي جميع املناطق الكائنة بني �ضواطئ 

املحيط الطل�ضي يف ال�ضرق و�ضواطىء املحيط الهادي يف الغرب، وذلك 

يف حدود الن�ضف الأول من القرن اخلام�ض ع�ضر امليالدي. كان جمتمع 

الأزتيك اأر�ضتقراطيًا تتمتع فيه الطبقات العليا من النبالء والكهنة وقادة 

املقاتلني بحياة باذخة، ولها امتيازات وا�ضعة، وعلى را�ضها ملك ي�ضتمد 

مكر�ضًا  اإلهًا  الأزتيك  عبد  الآلهة.  �ضلطة  من  الوراثي  مركزه  قد�ضية 

للحرب، واقاموا له معبدًا فخمًا فوق م�ضطبة عالية م�ضيَّدة من احلجارة 

الرافدين، ترتفع فوق  املهندمة �ضبيهة باهرامات م�ضر وزقورات بالد 

مباين املدينة لتكون مو�ضعًا متميزًا يليق ب�ضحايا اإله احلرب هويتز بلو 

بو�ضتلي. كانت تقوم اأمام معابد الهرامات تلك �ضاحات وا�ضعة يتجمع 

فيها الأزتيك مل�ضاهدة الطقو�ض التي تراق فيها دماء ال�ضحايا فوق درج 

املعبد.

باأمن  يخّلون  الذين  معاقبة  يف  مت�ضدد  ق�ضائي  نظام  لالأزتيك  كان 

املجتمع و�ضالمته. فكانت عقوبة ال�ضرقة مثاًل العدام. ولالأزتيك نوعان 

من املدار�ض. مدار�ض يتلقى فيها التالميذ درو�ضًا يف الوطنية واحلرب 

والتاريخ، ويطلق عليها ا�ضم بيوت ال�ضباب. اأما املدار�ض امللحقة باملعابد 

فكانت تخرج كهنة مت�ضلعني ب�ضوؤون العبادات والطقو�ض الدينية. وكان 

كانت  التي  ورموزها  ال�ضورية  الكتابة  اأ�ضول  يتلقون  فيها  التالميذ 
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ُت�ضتخَدم ب�ضكل خا�ض لتدوين القوانني والوثائق التجارية. كما كان على 

تالميذ املعابد ان يحفظوا اعدادًا كبرية من الرتاتيل الدينية، والأنا�ضيد 

والأغاين. وقد حفظت لنا تلك الرتاتيل والأغاين العديد من ال�ضاطري 

الأزتيك  من  الناهواتل  حكماء  مت�ضك  لقد  الأزتيك.  ومعتقدات  واآداب 

مبعتقداتهم وطرائق عبادتهم رغم العنف الذي مار�ضه الغزاة ال�ضبان 

واعتناق  القدمية  ديانتهم  ترك  على  حلملهم  معهم  التب�ضري  وبعثات 

امل�ضيحية. وقد احتفظت بع�ض املكتبات يف اأورپا ب�ضيء من ردود حكماء 

وكهنة الأزتيك على اأولئك املب�ضرين :

تقولون اإننا ل نعرف �ضيد كل مكان خالق ال�ضماوات والأر�ض.

 تقولون ان اآلهتنا لي�ضت الآلهة احلقة

تلك كلمات غريبة تلك التي تقولون

لقد ا�ضطربنا ل�ضماعها لأن اأجدادنا الذين كانوا هنا

اأولئك الذين عا�ضوا على هذه الأر�ض مل يتكلموا كذلك

لقد اعطونا و�ضايا احلياة التي اعتربوها حقًا

وقدموا الإجالل لها، لقد عبدوا الآلهة

واحلوا علينا بكل �ضور الإحرتام

وبكل اأ�ضباب العبادة

ولكن اإذا كانت اآلهتنا كما حتدثوننا عنها قد ماتت

فدعونا نحن اأي�ضًا منوت الآن

دعونا نهلك الآن

لآن اآلهتنا قد ماتت كما تقولون.
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اإمرباطورية الأنكا

الأنكا )Inca( بالأ�ضل قبيلة تدعى كوجوا كانت تقطن اأحد وديان 

ه�ضبة بريو على ارتفاع ع�ضرة اآلف قدم فوق �ضطح البحر. كان افراد 

تلك القبيلة يعملون بزراعة الذرة والبطاطا وبعدد اخر من املح�ضولت 

ول  باحلجارة  جدرانها  بتقوية  فائقة  عناية  ُعنوا  مدرجات  يف  انبتوها 

تو�ضعت  و�ضفوحها.  التالل  الآن يف منعطفات  اإىل  ت�ضاهد  بقاياها  تزال 

واملناطق  الأنديز  ه�ضبة  جميع  لي�ضمل  نفوذها  وامتد  الأنكا  قبيلة  قوة 

الأخرى املحاذية ل�ضواطئ املحيط الهادي يف كولومبيا والإكوادور وبريو 

م(   1532-1438( العوام  يف  غدت  حتى  اجلنوب  يف  و�ضيلي  وبوليفيا 

ا�ضم  وي�ضري  اجلنوبية.  اأمريكا  يف  الهنود  اإمرباطوريات  واأعظم  ا�ضهر 

كما  الوا�ضعة.  الإمرباطورية  هذه  حتكم  كانت  التي  القبيلة  اإىل  الأنكا 

اأو امللك الوراثي الذي  طلق هذا ال�ضم اأي�ضًا على من�ضب الإمرباطور 
ُ
اأ

كان يّدعي اأنه من �ضاللة اإله ال�ضم�ض.

اأربع مناطق، يحكم كاًل منها  اإىل  الأنكا مق�ضمة  اإمرباطورية  كانت 

برز  كوزكو.  العا�ضمة  من  به  خا�ض  ق�ضم  يف  ويقيم  لالإمرباطور  نائب 

وح�ضنوها  معابدهم  �ضيدوا  وقد  البناء  وهند�ضة  العمارة  فن  الأنكا يف 

بكتل �ضخمة من احلجارة املهندمة التي ُعنوا عناية كبرية بنحتها و�ضقل 

الت�ضال  لتي�ضري  وت�ضويتها  الطرق  ب�ضّق  اهتموا  كما  وزواياها.  جوانبها 

�ضاحلة  جعلها  على  عملوا  وقد  الوا�ضعة.  اإمرباطوريتهم  اأجزاء  بني 

لالإ�ضتخدام يف ف�ضول ال�ضنة املختلفة ويف جميع الظروف املناخية. برع 

�ضناع املعادن من الأنكا يف �ضناعة الأدوات والأواين النحا�ضية والربونزية 

وكان  والتطعيم.  والَطرق  ال�ضب  طرق  م�ضتخدمني  والذهبية  والف�ضية 

الذهب متوفرا لديهم بكرثة حتى انهم زينوا ق�ضر الأنكا )الإمرباطور( 

بافاريز من الذهب اخلال�ض كما عملت جميع اأواين واأدوات ق�ضره من 
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الذهب اأي�ضًا. وحني و�ضل القائد ال�ضباين بيزارو عا�ضمة الأنكا يف عام 

اتاهولبا.  الإمرباطور  ورثة  بني  العر�ض  على  نزاع  هناك  كان  م   1532

املتنازعني  بت�ضفية  وقاموا  ل�ضاحلهم  النزاع  هذا  ال�ضبان  فا�ضتغلَّ 

واحدًا بعد الآخر وبذلك اجهزوا متامًا على عائلة الأنكا امللكية واأتباعها 

على  واحل�ضول  البالد  ثروات  بنهب  بعدئذ  ال�ضبان  انهمك  املقربني. 

يف  الزراعـة  عماد  كانـت  التي  الري  باأنظمـة  العناية  واهمـلوا  الذهـب 

لل�ضكان،  واملعا�ضية  القت�ضادية  احلالة  فرتدت  الإمرباطورية.  اأنحـاء 

من  وبالرغم  منهم.  كبرية  باعداد  فتكت  التي  الأوبئة  بينهم  وتف�ضت 

فقدان تراث الأنكا الأدبي والعلمي ب�ضبب ق�ضاء ال�ضبان على حكمائهم 

بني  جند  نزال  ل  اأننا  اإل  وخمطوطاتهم،  ملوؤلفاتهم  وحرقهم  وكهنتهم 

الفولكلورية  واملظاهر  واملمار�ضات  ال�ضمات  بع�ض  النديز  منطقة  هنود 

التي تذّكر ببع�ض جوانب احلياة التي قامت على اأ�ضا�ضها ح�ضارة الأنكا 

واإمرباطوريتهم ال�ضهرية.

اجلديد  العامل  حل�ضارات  الدار�ضني  بني  ال�ضائد  العتقاد  كان 

القدمية يف العقود الأوىل من القرن الع�ضرين انها ن�ضاأت وتطورت حملًيا 

وتراكم  الإكت�ضافات  بتتابع  انه  اإل  خارجي.  تاأثري  اأي  عن  تامة  وبعزلة 

بالمكان  �ضار  املقارنة  والدرا�ضات  التنقيبات  وفرتها  التي  املعلومات 

ال�ضـارة باطمئنان اإىل ان ا�ضـحاب ح�ضـارات اأمريكـا الو�ضـطى القدمية 

وبالخ�ض املايا والأزتيك قد طوروا معارفهم يف البناء والكتابة وبع�ض 

الدنى  ال�ضرق  َحَملة ح�ضارة  ببع�ض  احتكاكهم  بعد  واملعتقدات،  العلوم 

القدمي. ويتاأكد هذا الراأي اأكرث اإذا ما علمنا ان البدء بت�ضييد امل�ضاطب 

املخروطية العالية من احلجارة والتي تقوم فوقها معابد �ضغرية لالآلهة 

كان بعد عام 800 قبل امليالد اأي بعد احتكاك ا�ضحاب تلك احل�ضارات 

فينيقيا  بالد  من  القادمني  الكنعانيني  والبحارة  التجار  من  مبجاميع 
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الألف  مطلع  يف  الو�ضطى  اأمريكا  �ضواحل  و�ضلوا  الذين  حاليًا(  )لبنان 

الأول قبل امليالد. كما ت�ضري اإىل ذلك كتابة فينيقية على حجر عرث عليه 

يف اأحدى غابات الربازيل.

للمايا  ال�ضكل  هرمية  العالية  للم�ضاطب  الفاح�ضة  النظرة  ان 

والأزتيك جتعل املرء يتجه بفكره على الفور اإىل بالد الرافدين وزقوراته 

العالية ومعابد الآلهة ال�ضغرية التي يعلو بع�ضها وما يكمن وراءها من 

فكر ديني وطقو�ضي. لهذا كله اظن ان با�ضتطاعتنا ان ن�ضري باطمئنان 

بح�ضارات  الو�ضطى  اأمريكا  ح�ضارات  ل�ضحاب  الوا�ضح  التاأثر  اإىل 

ال�ضرق الدنى القدمي وبالذات ح�ضارة بالد الرافدين.

بع�س املراجع املفيدة لهذا املو�ضوع

1- ا�ضاطري العامل القدمي. مرتجم. القاهرة 1975.

2- ع�ضور ما قبل التاريخ: د. تقي الدباغ و د. وليد اجلادر 1983. مطبعة 

جامعة بغداد.

Lost world : L.Cottrell. 1962 -3

 the Adventure of Archaeology : 1988 National Geographic -4

Society .Washinton D.c

 Builders of the Ancient World.1986 National Geographic -5

.Society. Washinton  D.c

الف�ضل اخلام�ض    ح�ضارات املايا والأزتيك والنكا يف امريكا الو�ضطى واجلنوبية





143

الف�صل ال�صاد�س

Delmun دملون

جنة ال�صومريني واأر�س اخللود لديهم

1. توطئة :

ال�ضرقية ل�ضبه جزيرة العرب يقوم منخف�ض اخلليج  ال�ضواحل  عند 

�ضواطىء  من  كيلومرتًا،  وخم�ضني  ثمامنائة  طوله  يبلغ  الذي  العربي 

العراق �ضماًل حتى م�ضيق هرمز جنوبًا، حيث يت�ضل عنده بخليج عمان 

ثم بالبحر العربي واملحيط الهندي. كما يرتاوح عر�ضه بني خم�ضني اإىل 

�ضبه جزيرة  عند جنوب  اق�ضاه  على  ويكون عر�ضه  كيلومرت،  اأربعمائة 

قطر. وعمق مياه اخلليج يرتاوح بني ع�ضرة اأمتار اإىل مائة مرت، ويزداد 

هذا العمق كلما اجتهنا جنوبًا و�ضرقًا نحو �ضواحل اإيران. غري ان حالة 

مياه اخلليج العربي مل تكن على ما جندها عليه اليوم، بخا�ضة يف املراحل 

الأخرية من الع�ضور اجلليدية التي مرت على الكرة الأر�ضية يف املليون 

�ضنة الأخرية. وت�ضري الدرا�ضات اجليولوجية التي اجريت يف قاع اخلليج 

اإىل  انخف�ضت  قد  مياهه  ان  الع�ضرين  القرن  من  ال�ضبعينات  مطلع  يف 

مادون مائة مرت يف حدود خم�ضة ع�ضر األف �ضنة قبل امليالد، اأي قاعه قد 
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ا�ضبح اآنذاك اأر�ضًا ياب�ضة. ويعتقد ان نهري دجلة والفرات كانا يجريان 

يف هذه الأر�ض منف�ضلني وي�ضبان يف خليج عمان. وعند انق�ضاء رابع 

واخر موجة جليدية، اأخذت منا�ضيب املياه ترتفع يف البحار واملحيطات 

يف اعقاب ذوبان كتل هائلة من اجلليد. فنال حو�ض اخلليج العربي منها 

ح�ضته حتى بلغ م�ضتوى املياه كما هو عليه الن، اأي مائة مرت. وقد اثبتت 

اأن ثالثة  قاع اخلليج  التي در�ضت  الملانية  البحاث اجليولوجية  �ضفينة 

القاع نتيجة لتدرج امتالء حو�ض اخلليج  �ضطاآن تظهر بو�ضوح يف هذا 

مرتًا   30 العماق  عند  ت�ضاهد  ال�ضطاآن  وهذه  مراحل.  ثالث  يف  باملياه 

و50 مرتًا و62 مرت على التوايل، وح�ضب امتالء قاع اخلليج تبعا للكميات 

اخلليج  مياه  كانت  امليالد،  قبل   7700 �ضنة  ففي  املياه.  من  امل�ضتلمة 

العربي اأقل منها على ما هي عليه اليوم بثالثني مرتًا. ويف عام 4900 قبل 

امليالد، اأ�ضبحت تقل مب�ضتواها عنها الآن باأربعة اأمتار. واخريًا و�ضلت 

اإىل ما هي عليه يف الوقت احلا�ضر عام 4000 قبل امليالد.

تتاألف دملون من ثالث وثالثني جزيرة منت�ضرة و�ضط اخلليج العربي 

مبحاذاة ال�ضاحل ال�ضرقي ل�ضبه جزيرة العرب، وتبعد عنه م�ضافة خم�ضة 

للحركة  ن�ضيطًا  بحريًا  طريقًا  امل�ضافة  هذه  وتوؤلف  كيلومرتًا.  وع�ضرين 

واأبرز  القدمية.  الع�ضور  خمتلف  عرب  احل�ضارية  وال�ضالت  التجارية 

اجلزر هي البحرين واملحرق و�ضرتة واأم النع�ضان والبني �ضالح. واغلب 

�ضخور جزيرة البحرين جريية واملياه التي حتيط بها �ضحلة. وتكرث يف 

اأم املهور قرب املحرق والكوكب عند  اأبرزها  العيون والينابيع  اجلزيرة 

واظهرت  غويغة.  واأم  خالد  اآبار  توجد  املنامة  جزيرة  ويف  خورق�ضت. 

العربي كان  البيئية ان مناخ دملون وغريه من اقطار اخلليج  الدرا�ضات 

رطبًا غزير المطار قبل نحو ع�ضرة اآلف �ضنة.

)Delmun( الف�ضل ال�ضاد�ض                                                      دملون
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2. دملون يف الع�ضور القدمية 

من  عدد  خالل  البحرين  يف  والتنقيب  الإ�ضتك�ضاف  نتائج  اأبرز  من 

العقود املا�ضية من ال�ضنني التو�ضل اإىل راأي مقبول ب�ضان مملكة دملون 

البحرية )تلمون يف الن�ضو�ض امل�ضمارية( التي ورد ذكرها يف الكتابات 

واملالحم العراقية القدمية، والتي عرفت بعالقاتها احل�ضارية والتجارية 

وال�ضيا�ضية مع بالد الرافدين يف ع�ضورها التاريخية املختلفة. وت�ضف 

بحرية  رحالت  القت�ضادية  امل�ضمارية  والن�ضو�ض  الوثائق  من  عدد 

انطلقت من مدن العراق القدمي اجلنوبية اأور ولر�ضا وجل�ض ونفر واأكد، 

العربي.  للخليج  الغربي  ال�ضاحل  يف  دملون  مملكة  موانىء  اإىل  متجهة 

الأوىل  جل�ض  �ضاللة  ملوك  اأحد  زمن  من  الوثائق  هذه  اأقدم  وجاءت 

2520 قبل امليالد يذكر فيها ان �ضفنًا من دملون حمملة  يف حدود �ضنة 

باخل�ضب و�ضلت اإىل مدينته )جل�ض( قادمة من البلدان الأجنبية )مدن 

الأكدي  �ضرجون  يذكر  كما  وموهنجدارو(.  خرابا  ال�ضند  نهر  حو�ض 

)القرن الرابع والع�ضرين قبل امليالد( ان �ضفنًا من دملون تر�ضو يف ميناء 

يف  �ضوهدت  التي  احلريق  اآثار  ان  كبري  احتمال  وهناك  اأكد.  عا�ضمته 

حلملة  نتيجة  تكون  قد  البحرين  قلعة  من  ال�ضفلى  الطبقة  مدينة  بقايا 

�ضرجون اأو حفيده نرام �ضني على عا�ضمة مملكة دملون يف مطلع القرن 

الثالث والع�ضـرين قبل امليالد. وهناك ن�ض اآخر للعاهل ال�ضـومري كوديا 

2225 قبل.امليالد، حاكم جل�ض، يذكر فيه ان زوجته اأر�ضلت اإىل دملون 

الذي  النحا�ض،  مبعدن  مقاي�ضة  واجلنب  وال�ضعري(  )احلنطة  احلبوب 

م�ضمارية  ن�ضو�ض  اأي�ضًا  وهناك  )عمان(.  مكان  اإقليم  من  يجلب  كان 

اكُت�ضفت يف مدينة اأور والتي يرجع تاريخها اإىل الربع الأخري من الألف 

برمت بني جتار مدينة اأور من 
ُ
الثالث قبل امليالد، تذكر عقودًا جتارية اأ

ِدّلة 
َ
ال�ضومريني وجتار من اإقليم دملون البحري، وان هناك عددًا من الأ
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اأور  جتار  قبل  من  التعامل  يف  كانت  التي  واملكاييل  الوزان  اإىل  ت�ضري 

ودملون. وا�ضتمرت ال�ضالت التجارية بني بالد الرافدين ومملكة دملون 

قبل  الثاين  الألف  مطلع  يف  والك�ضي  القدمي  البابلي  الع�ضرين  خالل 

نة باخلط  امليالد واوا�ضطه، بدليل العثور على عدد من رقم الطني مدوَّ

امل�ضماري تذكر ال�ضفقات التجارية التي ُعقدت بني اأمهات مدن العراق 

القدمي ومدن مملكة دملون واقليمي مكان وملوخا )عمان وحو�ض وادي 

نهر ال�ضند(. وي�ضري اأحد هذه الن�ضو�ض اإىل ا�ضترياد التمر من دملون. 

وقد ا�ضتمر التبادل التجاري واحل�ضاري بني مملكة دملون وبالد الرافدين 

طيلة الن�ضف الأول من الألف الأول قبل امليالد. اإذ يذكر ملوك الع�ضر 

الآ�ضوري احلديث انهم كانوا على عالقات ودية مع مملكة دملون البحرية 

وان ملوك دملون كانوا ير�ضلون الهدايا اإىل البالط الآ�ضوري با�ضتمرار. 

هذا وان اخر ن�ض م�ضماري اكُت�ضف يف بالد الرافدين فيه ذكر لدملون 

يعود اإىل عام 544 قبل امليالد.

م�ضريًا  ودملون  البحرين  بني  ربط  من  اأول  رولن�ضون  هرني  وكان 

العربي هي موقع دملون  البحرين يف اخلليج  اإىل احتمال ان تكون جزر 

هذا  راأيه  يف  رولن�ضون  ا�ضتند  وقد  الأقل.  على  عا�ضمتها  اأو  القدمية، 

اإىل كتابة م�ضمارية كان قد عرث عليها الكابنت ديوراند يف البحرين عام 

وباللغة  امل�ضماري  باخلط  ا�ضطر  ثالثة  تتاألف من  الكتابة  وهذه   ،1879

ال�ضومرية جاءت على حجر ب�ضكل قدم اإن�ضان وترجمتها :

ق�ضر رميوم

خادم الإله انزاك 

من )قبيلة( اكاروم

الرافدين على  الآلهة يف بالد  قائمة  انزاك يف  الإله  ورد ذكر  ولقد 

اأنه كبري اآلهة دملون. كما عرف يف جميع عهود العراق القدمي احل�ضارية 
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باأنه حامي جزيرة )اأو جزر( دملون واملناطق ال�ضاحلية. وقد جاء و�ضف 

لدملون يف الكتابات امل�ضمارية من بالد الرافدين باأنها جزر فيها الكثري 

من املياه العذبة، تبعد عن بالد الرافدين م�ضافة يومني بطريق البحر 

اإذا �ضاحبتها ريح طيبة. وهناك ترتيلة �ضومرية يرجع تاريخها اإىل نحو 

األفي �ضنة قبل امليالد حتكي :

ان دملون اأر�ض مقد�ضة باركها اإلآله انكي، اإله املياه العذبة، ومنحها 

اإىل طلبها  اإلهة دملون نن - �ضيكال. واإذ ي�ضتجيب انكي  املاء بطلب من 

الرتتيلة  وتختتم  دملون  اإىل  العذب  املاء  ي�ضل  ال�ضم�ض  اإله  اوتو  وبربكة 

بهذه الكلمات :

مدينتها ت�ضرب املاء الوفري

دملون ت�ضرب ماء الرخاء

اآبارها ذات املاء املر انظروا

تراها قد �ضارت مياهها عذبة

حقولها انتجت الغلة والقمح

دملون �ضارت دارًا لل�ضواطىء

ومرا�ضي الأر�ض

يا اأر�ض دملون الطاهرة

يا اأر�ض دملون املقد�ضة

يا اأر�ض دملون النقية

ل ينعب الغراب يف دملون

وال�ضد ل يفرت�ض

والذئب ل ينته�ض احلمل

والكلب امل�ضعور ل يفرت�ض الأطفال
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ول تقول املراأة امل�ضنة )يف اأر�ض دملون(

اأنا امراأة طاعنة يف ال�ضن

ول يقول ال�ضيخ الكبري )يف اأر�ض دملون(

اأنا طاعن يف ال�ضن

وي�ضم ن�ض الرتتيلة تعيني الله انكي ابنته لتكون الإلهة احلامية لدملون:

ويجيب الله انكي ابنته نن - �ضيكال :

احللوة  املياه  باح�ضار  ال�ضماء  امل�ضتقر يف  ال�ضم�ض(  )اله  اوتو  ليقم 

ت�ضرب  دملون  يجعل  دعيه  الأر�ض،  من  املياه  م�ضادر  من  الأر�ض،  من 

املياه بوفرة، فلتنتج اطيانك وحقولك قمحها ولتتحول مدينتك اإىل مرفاأ 

الأر�ض.

من  الوحيد  الناجي  ان  اإىل  اإ�ضارة  ال�ضومرية  الطوفان  ق�ضة  ويف 

الكارثة املروعة قد كوفئ مبنحه اخللود وا�ضكن يف دملون. كما ان  تلك 

بحًثا  اوتوناي�ضتم  يقيم جده  دملون حيث  اإىل  �ضعى  قد  البطل جلجام�ض 

عن اخللود.

هذا وان اإكت�ضاف القدم احلجرية التي حتمل ال�ضطر الثالثة باخلط 

قلعة  يف  ووا�ضحة  موؤّكدة  اأثرية  بقايا  يف  ال�ضومرية  وباللغة  امل�ضماري 

البحرين يدعم الراأي الذي يذهب اإىل ان موقع دملون القدمية هو جزر 

البحرين اأو انها كانت يف الأقل حا�ضرة لذلك القطر البحري الذي جاء 

ذكره يف امل�ضادر امل�ضمارية على اأنه مملكة دملون وان حدوده ال�ضمالية 

الإله احلامي  انزاك كان  الإله  وان  الكويت،  فيلكا يف  تبداأ عند جزيرة 

لتلك اململكة البحرية التي كانت لها عالقات اإقت�ضادية وح�ضارية بارزة 

ولفرتات طويلة من التاريخ القدمي مع بالد الرافدين.
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3. البقايا الأثرية والعمرانية يف دملون 

يف  العربي  اخلليج  راأ�ض  بني  امل�ضافة  منت�ضف  يف  دملون  مملكة  تقع 

ال�ضمال ونهايته اجلنوبية عند م�ضيق هرمز. وجزيرة البحرين الرئي�ضية 

�ضغرية ن�ضبًيا، يقع طرفها العري�ض يف ال�ضمال حيث تقوم معظم املدافن 

ال�ضغرية وت�ضيق اجلزيرة يف طرفها اجلنوبي الذي تغطيه الرمال. ويف 

منت�ضف ال�ضاحل ال�ضمايل حيث تقوم العا�ضمة منامة تقع قلعة البحرين 

ممثلَّة بتل كبري طوله 450 مرتًا وعر�ضه 200 مرتًا، وعلى قمته تنه�ض 

بقايا القلعة التي �ضيدها الربتغاليون يف حدود عام 1522 والتي تعرف 

بالقلعة الربتغالية اأو قلعة البحرين، يحيط بها خندق بعمق ع�ضرة اأمتار. 

وا�ضتخدم الربتغاليون هذه القلعة نحو ثمانني �ضنة، وقد جرى ترميمها 

بعد ذلك واتُّخذت مكاًنا لل�ضجن يف مطلع القرن الع�ضرين.

القرن  من  اخلم�ضينات  خالل  الدامناركية،  البعثة  تنقيبات  ك�ضفت 

املن�ضرم، عن بقايا خلم�ض طبقات �ضكنية اأو بقايا خلم�ض مدن متعاقبة، 

اأي  امليالد،  قبل  الثالث  الألف  مطلع  اإىل  يرجع  ا�ضفلها،  اأي  اأقدمها، 

بداية ما ي�ضمى بالع�ضر البزنزي، واحدثها اأي اعالها يعود اإىل الفرتة 

الهلن�ضتية )القرن الثالث قبل امليالد(.

ال�ضفلى  الطبقة  تراكمات  بقايا  ودمار بني  اآثار حريق  �ضوهدت  لقد 

2300 قبل  قد يكون �ضببها الهجوم الأكدي الذي تعر�ضت له يف حدود 

دور  حيث  البحر  مبحاذاة  ال�ضفلى  الطبقة  بقايا  معظم  وتقوم  امليالد. 

البنائية الفخمة ملدينة  البقايا  لل�ضكنى �ضغرية ومتوا�ضعة، وقد غطتها 

فتحة  تتخلله  �ضخم  �ضور  من  اأجزاء  ومنها  )الرابعة(،  التالية  الطبقة 

لبوابة املدينة. يعود زمن تا�ضي�ض املدينة الرابعة هذه يف قلعة البحرين 

اإىل ما بعد عام 2300 قبل امليالد. اأي يف اأعقاب خراب املدينة ال�ضفلى 

يربو  طوياًل  زمنًا  الرابعة  املدينة  دامت  الأكديني.  بايدي  )اخلام�ضة( 
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على 500 عام. ومن املحتمل ان ا�ضحابها كانوا قد اأقاموا اآلف املقابر 

باربار  معبد  ت�ضييد  عن  امل�ضوؤولني  وكانوا  اجلزيرة  و�ضط  املنت�ضرة 

)Barbar( بادواره الثالثة. وقد �ضمي املعبد هكذا ن�ضبة لإ�ضم القرية 

عمارة  البنائي  تخطيطه  يف  املعبد  وي�ضبه  باربار.  تدعى  التي  املجاورة 

فجر  ع�ضر  اأواخر  من  الرافدين  بالد  يف  ال�ضومرية  املعابد  وتخطيط 

ال�ضاللت )منت�ضف الألف الثالث قبل امليالد(. وقد احيط املعبد بجدار 

وهو  اأي�ضًا.  ال�ضكل  بي�ضوية  على م�ضطبة  ويقوم  ال�ضكل  بي�ضوي  �ضخم 

دياىل يف  منطقة  تل خفاجي يف  ال�ضومري يف  املعبد  نظريه  ي�ضبه  بهذا 

و�ضط العراق. وعرث بني بقايا الطبقة الرابعة اأي�ضًا على عدد من الختام 

والوزان م�ضدرها على ما يظهر مواقع ح�ضارة وادي نهر ال�ضند، �ضمال 

من  عدد  يف  عليها  عرث  التي  بتلك  �ضبيهة  وهي  الهندية،  القارة  غربي 

اأمهات املدن ال�ضومرية، بالد الرافدين.

وهذه ا�ضارة وا�ضحة اإىل �ضعة التبادل التجاري ل�ضكنة دملون يف هذه 

وال�ضمال  ال�ضند(  نهر  )حو�ض  ال�ضرق  مع  القدمي  التاريخ  من  الفرتة 

الرابعة يف  الطبقة  مدينة  ان  بعد هذا  املعتقد  ومن  الرافدين(.  )بالد 

اأبرز مدن مملكة دملون التي ورد ذكرها يف  قلعة البحرين كانت اأحدى 

. يرجع زمن  بالذات  الفرتة  امل�ضمارية يف هذه  القدمي  العراق  ن�ضو�ض 

مدينة الطبقة الثالثة يف قلعة البحرين اإىل حدود العوام )1200-1700 

اإذ ان الكثري من بقاياها الفخارية م�ضابهة ملثيالتها من  قبل امليالد(، 

الع�ضر البابلي القدمي والكا�ضي يف العراق القدمي. وقد ك�ضف عن اأجزاء 

اإىل اجلنوب من القلعة الربتغالية  بنائية وا�ضعة بني ركام هذه الطبقة 

الآ�ضورية  الإمرباطورية  زمن  الثانية  الطبقة  مدينة  وتعا�ضر  مبا�ضرة. 

احلديثة )911-612 قبل امليالد( يف بالد الرافدين.

وقد اأ�ضار عدد من امللوك الآ�ضوريني يف هذه الفرتة اإىل عالقاتهم مع 
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مملكة دملون وعا�ضمتها بالذات. هذا ومن املالحظ ان بقايا الرتاكمات 

دور  من  عدد  �ضوى  جدًا  �ضئيلة  )الأوىل(  العليا  الطبقة  ملدينة  الأثرية 

املقدوين  ال�ضكندر  ع�ضر  يف  املدينة  هذه  تاأ�ضي�ض  كان  وقد  ال�ضكنى، 

وخلفائه من ال�ضلوقيني. اإذ ك�ضف عن جماميع من فخاريات ودمى الطني 

اليونانية التي ت�ضري بو�ضوح اإىل عالقات جتارية وح�ضارية مع ال�ضلوقيني 

يف بالد الرافدين وبالد ال�ضام.

4. مدافن دملون 

األف قرب حتتل م�ضاحة قدرها ع�ضرون  يف دملون ما يقرب من مائة 

مياًل من الطرف ال�ضمايل من اأكرب جزر البحرين، مكّونًة بذلك اأ�ضخم 

املنطقة  الوا�ضعة  املقربة  اأر�ض  وتغطي  القدمي.  العامل  عرفها  مقربة 

بقرية  املحيطة  بالب�ضاتني  مارة  الهملة  وطريق  عايل  قرية  بني  املمتدة 

د�ضتان وكرزكان واملالكية.

جرت اأول حماولة للتنقيب يف تلول املقابر هذه يف العوام )1906-

البحرين،  يف  الربيطاين  املعتمد  بريدوك�ض،  امليجر  قام  فقد   .)1908

املقابر  تلول  من  تاًل  وثالثني  خم�ضة  عن  بالك�ضف  الفرتة  هذه  خالل 

ال�ضغرية. وقام بعده يف عام 1924 الآثاري املعروف ارن�ضت مكاي باحلفر 

يف تل اآخر من تلول املقابر. ثم اعقبه بيرت كورنوول باأعمال مماثلة ن�ضر 

خالل  الدامناركية  البعثة  واعقبته   .)1941-1940( عامي  يف  نتائجها 

اخلم�ضينات حيث قامت بفح�ض اأكرث من خم�ضني تاًل من هذه املقابر يف 

عدد من موا�ضمها التي اأجنزتها يف البحرين. واخريًا تولت دائرة الآثار 

التي اأ�ض�ضتها حكومة البحرين التنقيب يف تلول املقابر بكوادرها الوطنية 

التي تخ�ض�ضت بعلوم الآثار واملتاحف.

يرجع زمن مقابر دملون يف الغالب اإىل مطلع الع�ضر الربونزي، يف 
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يف  متت  التي  التنقيبات  اظهرت  وقد  امليالد.  قبل  الثالث  الألف  بداية 

عدد كبري منها ان ل�ضو�ض الآثار قد نب�ضوا معظمها وعبثوا به يف حقب 

اإىل  وت�ضربت  �ضرقت  قد  حمتوياتها  من  كبرية  جماميع  وان  خمتلفة، 

اخلارج. ومدافن دملون هذه على نوعني:

Single chamber tomb القرب اأو املدفن املفرد

Double chamber tomb واملدفن املزدوج، اأي قرب ذي غرفتني

النوع الأول : اأي املدفن املفرد ، ُيَعدُّ النموذج ال�ضائع لقبور الع�ضر 

ال�ضرق  تتَّجه من  لف هذا املدفن من غرفة دفن واحدة 
َ
ويتاأ الربونزي. 

اإىل الغرب، ويقع مدخلها يف الطرف الغربي من القرب ومييز بجدارين 

ال�ضيء عن ال�ضلع الكائنة فيه. تغطي غرفة الدفن عادة  بارزين بع�ض 

املدفن  جدران  وت�ضيد  املدفن  �ضقف  بذلك  مكونة  كبرية  حجرية  قطع 

عادة بعدد من �ضوف احلجر تر�ضف بجانب بع�ضها بدون مالط. كما 

تر�ضف اأر�ضية املدفن باحلجارة اأي�ضًا. اإل انها تغطي بطبقة من الرمل. 

عند ال�ضروع بدفن املوتى، يو�ضع املتوفى عادة على جنبه الأمين وركبتاه 

مثنيتان وقدماه باجتاه مدخل القرب واليدان م�ضبكتان على ال�ضدر بو�ضع 

يجعلهما متجهتني اإىل الوجه.

ومن اأبرز اثاث الدفن يف قبور هذا النوع جرار فخارية كمرثية ال�ضكل 

يف الغالب بعنق طويل تزين اج�ضامها حزوز دائرية غائرة، وهي معمولة 

بالدولب من طينة حمراء واحجامها خمتلفة يرتاوح ارتفاع بع�ضها من 

6-10 اجنات. وبع�ض اجلرار ال�ضغرية احلجم تكون كروية ال�ضكل تغطي 

اج�ضامها ق�ضرة حمراء. ومع املتوفى يو�ضع يف هذه القبور طعام لرحلة 

الذهاب اإىل العامل الآخر، يتكون عادة من حلوم حيوانات األيفة كالغزلن 

واخلراف واجلمال اأحيانًا. ويكون الطعام مطبوخًا عادة. وُك�ضف يف عدد 

من املدافن عن بع�ض هياكل عظمية لكالب و�ضعت عند قدمي املتوفى، 
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ويف بع�ضها الآخر اأكوام من التمر. كما عرث يف ق�ضم منها على كميات من 

ق�ضور بي�ض النعام امل�ضبوغة باللون الأحمر الفاحت، وكانت هذه تعد اأكواًبا 

للماء ترافق املتوفى. اأما مدافن الرجال فتزود عادة باأ�ضلحة املتوفى من 

�ضيوف وروؤو�ض حراب وخناجر تلقى على اأر�ضية املدفن بجوار املتوفى اأو 

ُتَغمد يف جدران غرفة الدفن.

والنوع الثاين : من املدافن، اأي املدافن املزدوجة، يك�ضف عنها عادة 

البحرين  من  الغربي  ال�ضمايل  الطرف  واملرتفعة يف  الكبرية  التالل  يف 

على مقربة من قرى اجلنينة والقرية و�ضار. ويتاألف املدفن املزدوج يف 

من  النوع  هذا  قطر  ويبلغ  الأخرى.  فوق  اإحداهما  غرفتني  من  العادة 

عادة  ويحاط  اأمتار،   6 و   4 واإرتفاعه  مرًتا  ع�ضرين  الغالب  يف  املدافن 

ال�ضفلى  املدفن  غرفة  اأر�ضية  وتفر�ض  ال�ضخمة.  احلجارة  من  بدائرة 

باحلجارة والرتبة العذراء ويكون يف جدارها المين )بالن�ضبة للداخل( 

فتحتان تخلو منهما جدران الغرفة العليا.

نقية  وتربة  احل�ضى  من  بك�ضر  العليا  املدفن  غرفة  اأر�ضية  وتغطى 

موتاهم على  بدفن  يرغبون  كانوا  القوم  ان  اإىل  ي�ضري  وهذا  الرمل  من 

اأر�ض نظيفة وتربة عذراء اإعتقادا منهم مب�ضاألة اخللق، اأي العودة بعد 

املوت اإىل الأر�ض العذراء والرتبة النقية التي ُخلقوا منها. ولقد تعر�ضت 

املدافن املزدوجة اأكرث من غريها اإىل النب�ض والنهب، حتى ان من نقب 

فيها مل يجد اأية قطعة من الثاث اجلنائزي، وان هياكل املوتى يف بع�ضها 

وجدت مبعرثة من جراء عبث الل�ضو�ض ونب�ضهم.

Giant Tumuli of Aale  5. مدافن عايل العمالقة

تنت�ضر هذه املدافن العمالقة حول قرية عايل وهي من اأكرب وا�ضخم 

املنطقة.  يف  النخيل  اأ�ضجار  فوق  منها  ال�ضخمة  تعلو  دملون،  مدافن 
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ارتفاع  بلغ  كما  وع�ضرين مرتًا،  اأكرث من خم�ضة  اأحدها  ارتفاع  بلغ  وقد 

اأكرث  ت�ضعة منها ع�ضرين مرتًا لكل منها، بينما يكون علو خم�ضة اأخرى 

من خم�ضة ع�ضر مرتًا عن الأر�ض املجاورة. يتاألف املدفن العمالق من 

�ضرق  باجتاه  م�ضتطيل  منها  كل  �ضكل  الخرى،  فوق  اأحداهما  غرفتني 

اأحيانًا  مثلها  تنوجد  حنايا،  ال�ضرقيتان  الغرفة  زاويتا  وت�ضم  غرب.   -

باحلجارة  م�ضيدة  هذه  واملدافن  غرفة.  لكل  الغربيتني  الزاويتني  يف 

وجدرانها الداخلية مغطاة باملالط، و�ضقوفها تتاألف من حجارة �ضخمة 

تغلق  وهي  الغربي  ا�ضفل جدارها  تكون عادة يف  ومداخلها  الكل�ض،  من 

احلجارة  من  اأكوام  عليها  تهال  ثم  الدفن،  مرا�ضم  ختام  بعد  باإحكام 

كله  هذا  ومع  والعبث مبحتوياتها،  اخرتاقها  منًعا من حماولة  والرمال 

فقد وجد بع�ضها منهوبًا.

الكابنت  املنقبني  من  العمالقة  عايل  قبور  يف  التحري  بداأ  من  اأول 

ديوراند، م�ضاعد املقيم الربيطاين يف البحرين، عام 1879. وقد اجنز 

ومع  اآنذاك.  الهند  حكومة  حل�ضاب  اأحدها  يف  وتنقيبًا  م�ضحًا  حينه  يف 

�ضخامة املدفن فقد وجده خاليًا متامًا. واعقبه يف هذا امل�ضعى املنقب 

بينيت وزوجته. وبعد انق�ضاء ع�ضر �ضنوات يف هذا العمل اإ�ضتطاعا فتح 

مدفنني وجدا يف اأحدهما بقايا عظمية ب�ضرية وبع�ض لقى، منها متثال 

العاج  من  �ضغرية  و�ضناديق  العاج  من  لثور  �ضاق  مع  العاج  من  �ضغري 

العظمية،  املتوفى  بقايا  �ضحبة  ال�ضفلى،  املدفن  غرفة  يف  وعرث  اأي�ضًا، 

على كمية من املالب�ض املتهرئة. ويف عام 1903، قام البلجيكي جوانني 

مبحاولة فتح مدفن اآخر من املدافن العمالقة غري اأنه وجده خاليًا من 

اأي بقايا. هذا وان اأبرز اأعمال التنقيب يف هذه املدافن قام بها امليجر 

بريدوك�ض يف عام 1906 حيث فتح ت�ضعة مدافن واأجنز ر�ضم خمططاتها 

مو�ضحًا بذلك اأ�ضلوب ت�ضييدها وطبيعة عمارتها. غري اأنه مل يعرث يف اأي 
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منها على بقايا هامة ما عدا ك�ضرة عاج ل�ضاق لثور يف اأحدها وعلى خامت 

من الذهب يف اآخر. وبالرغم من ذلك فان الدرا�ضة الوافية التي و�ضعها 

بريدوكـ�ض عن مدافن عايل العمالقة �ضـارت مرجعًا مفيدًا للدار�ضني ملا 

تت�ضمنه من مالحظات ميدانية وخرائط وخمططات مدعومة بالأرقام 

والقيا�ضات لهذه املدافن.

مكاي  ارن�ضت  الآثاري  عايل  مدافن  يف  العمل  يف  بريدوك�ض  اأعقب 

بع�ضها من  كان  منها،  فنقب يف عدد كبري   ،1925-1924 ال�ضنوات  يف 

بينها �ضناديق  اللقى  املزدوجة. وقد ك�ضف مكاي عن عدد من  املدافن 

مه�ضمة من العاج ومتثال فاقد الرا�ض من العاج اأي�ضًا وعدد من روؤو�ض 

من  كبرية  واأعداد  الفخارية  الأواين  من  وجماميع  الربونز  من  حراب 

بي�ض النعام.

وقامت بعد ذلك، خالل اخلم�ضينات وال�ضتينات من القرن املن�ضرم، 

البعثة الدامناركية التي متكنت من الدخول اإىل اثنني واأربعني مدفنًا وجد 

معظمها م�ضروقًا وخمربًا. اإل انها جمعت اعدادا من اللقى الهامة بينها 

اأواين من حجر مرمر �ضمعي وهياكل عظمية لكالب واعداد كبرية من 

اأقداح من بي�ض النعام وروؤو�ض حراب من الربونز وجماميع من الأواين 

الفخارية �ضبيهة ملثيالتها يف معبد باربار، وحلقة ذهبية حلزونية ال�ضكل 

واأختام معمولة من حمار بحري. ونتيجة الدرا�ضة املقارنة التي اجريت 

لهذا كله تبني ان مدافن عايل العمالقة ترجع بزمنها اإىل الن�ضف الثاين 

من الألف الثالث قبل امليالد.

وقرب قرية احلجر يف البحرين ك�ضفت دائرة الآثار البحرينية، يف 

اجلماعية  املدافن  من  عدد  عن  املن�ضرم  القرن  من  ال�ضبعينات  مطلع 

مقابر  من  الواحد  القرب  ي�ضمُّ  العمالقة،  عايل  مقابر  زمنها  يف  تعقب 

ومداخل  مبمرات  ببع�ضها  تت�ضل  الدفن  غرف  من  عددًا  هذه  احلجر 
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اإليها واخلروج منها. ومن املالحظ  و�ضالمل من احلجر ت�ضهل الدخول 

عيد فيه الدفن مرات عديدة وخالل 
ُ
ان عددًا كبريًا من قبور احلجر قد اأ

ازمان متعاقبة.

وجدت دائرة اآثار البحرين العديد من اللقى يف مدافن احلجر على 

جانب كبري من الأهمية نظرًا اإىل م�ضابهتها ملثيالتها يف ح�ضارة العراق 

امليالد،  قبل  الثاين  الألف  مطلع  يف  القدمي  البابلي  الع�ضر  من  القدمي 

كالختام ال�ضطوانية واأواين فخارية واأواين من حجر ال�ضتيتايت ت�ضبه ما 

يعا�ضرها من الفرتة الآ�ضورية احلديثة يف مطلع الألف الأول قبل امليالد، 

واخرى م�ضابهة ملثيالتها من الع�ضر البابلي احلديث )الكلدي( مع اأواين 

فخارية واختام ا�ضطوانية و�ضيف من احلديد. كما وجدت يف قبور اأخرى 

يف مدافن احلجر اأواين زجاجية جميلة من الع�ضر ال�ضلوقي )مطلع املائة 

الفخاريات  من  عدد  على  الآخر  بع�ضها  يف  وعرث  امليالد(.  قبل  الثالثة 

والختام القر�ضية الدملونية.
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6. الكهوف واملالجىء ال�ضخرية وتّكّونها

الكهوف واملالجىء ال�ضخرية )Caves and Rock shellers( هي 

واله�ضاب  اجلبلية  املناطق  يف  عادة  وتوجد  الطبيعية،  الإن�ضان  منازل 

الليل  يف  احلجرية  الع�ضور  اأقدم  منذ  الإن�ضان  و�ضكنها  واملرتفعات، 

خا�ضة ويف الف�ضول املطرية والباردة من ال�ضنة. وقد ت�ضتمر �ضكنى بع�ض 

الكهوف لع�ضور متعاقبة تالية للع�ضور احلجرية حيث تكون عادة �ضكنى 

وقتية لأنا�ض جبليني ورعاة يق�ضدونها يف بع�ض موا�ضم ال�ضنة ال�ضديدة 

الربودة والمطار.

وقد خلف لنا الإن�ضان بقاياه يف هذه الكهوف واملالجىء ال�ضخرية 

البع�ض  بع�ضها  فوق  ترتاكم  الكهف  اأر�ضية  يف  متعاقبة  طبقات  بهياأة 

بقاياه  اآلته من احلجارة وال�ضوان والعظم مع  تنت�ضر يف طياتها  حيث 

العظمية. كما قد يرتك اأي�ضًا اآثاره الفنية ور�ضومه على جدران الكهوف 

اأو �ضقوفها كما يف كهوف ا�ضبانيا وفرن�ضا و�ضمايل اأفريقيا.

بفعل  و�ضغريها،  كبريها  ال�ضخرية،  واملالجئ  الكهوف  وتّكونت 

عوامل جيولوجية واأخرى طبيعية. وان العامل الرئي�ضي يف تكّونها املياه 

اجلوفية املتدفقة با�ضتمرار يف باطن اجلبال والوديان. وان اأي كهف من 

اختفاء  وان  لنهر جويف،  قاع  اأو  املعروفة هو عبارة عن حو�ض  الكهوف 

هذا النهر اأو اجلدول اجلويف حاليًا من هكذا كهوف �ضببه ان النهر الذي 

اآخر  اآخر يف م�ضتوى  له جمرى  ال�ضنني قد وجد  اآلف من  كونها خالل 

ادنى )اأعمق( واختفى عن النظار.

جريانها  خالل  لها  اأنفاق  حفر  يف  اجلارية  اجلوفية  املياه  ويرافق 

عامالن اأحدهما كيميائي والآخر ميكانيكي.

ان مياه الأمطار حتوي يف �ضقوطها دومًا كميات ل ي�ضتهان بها من 

اك�ضيد  ثاين  اإحتاد  عن  ناجت   )Carbonic Acid( الكربونيك حام�ض 
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الكربون املوجود يف الهواء مع بخار املاء يف اجلو. وكما هو معروف ان 

احلوام�ض تعمل على تاآكل الكربونات، وملا كانت معظم ال�ضخور اجلبلية 

اأو  الكل�ض  اأي  الكال�ضيوم  كاربونات  عن  عبارة  الكهوف  تتواجد  حيث 

اجلب�ض اأو مزيج من كاربونات منغنيز الكال�ضيوم، لذا فاإن �ضطوح هذه 

ال�ضخور تتاآكل بالرت�ضب الطبيعي مكّونة بذلك البيكاربونات التي تكون 

بدورها قابلة للذوبان باملاء. وبتكرار هذه العملية على مّر الع�ضور حتدث 

فجوات يف ال�ضخور تنفد من خاللها املياه اجلوفية املتدفقة. ومع العامل 

الكيميائي يعمل الفعل امليانيكي عن طريق املاء املتدفق الذي يجرف يف 

طريقه ال�ضخور والرتبة التي تعمل بدورها يف تاآكل و�ضقل ال�ضطوح التي 

الأرا�ضي  يف  الكهوف  وجود  �ضبب  تف�ضري  ياأتي  وبهذا  خاللها.  من  متر 

واملناطق الكل�ضية ولي�ض يف تلك التي حجارتها جرانيتية .

اإن تكّون اأعمدة ال�ضتلكتايت )Stalactites(  وال�ضتلكمايت هي نتيجة 

بيكاربونات  يحوي  الذي  املاء  ينفذ  حينما  اإذ  اأعاله.  للعملية  طبيعية 

ذائبة اإىل اأحد الكهوف وعند تبخره داخل الكهف تتخلف عنه كاربونات 

الرت�ضيح  عملية  با�ضتمرار  بالرتاكم  تاأخذ  تر�ضبات  بهياأة  الكال�ضيوم 

تبهر  خمتلفة  حجوم  ذات  جميلة  اأعمدة  بذلك  مكّونة  ال�ضنني،  لآلف 

انظار من ي�ضاهدها. ان اإ�ضتمرار البحث العلمي للك�ضف عن عدد ال�ضنني 

اأو القرون التي حتتاجها اأعمدة ال�ضتلكتايت وال�ضتلكمايت حتى تتكون مل 

ي�ضل اإىل نتيجة موؤكدة اإىل الآن، لأن تكوين تلك الأعمدة يف الواقع هو 

وليد ال�ضدفة يف اأغلب الحيان، اذ يعتمد على كمية املياه وما حتويه من 

اأمالح معدنية، وعلى نوع الرتبة التي تنفذ خاللها واجتاه تيارات املياه 

املتدفقة.

)Delmun( الف�ضل ال�ضاد�ض                                                      دملون



159

الف�صل ال�صابع

 تنقيبات واأعمال ميدانية

 مقدمة :

فيما يلي جمموعة من البحوث والدرا�ضات الثارية هي نتائج تنقيبات 

واعمال ميدانية قام بها الكاتب بنف�ضه، او ا�ضرف ميدانيًا وعلميًا على 

منطقة  يف  حمرين  �ضدي  حو�ضي  يف  �ضاملة  انقاذية  )تنقيبات  بع�ضها 

دياىل �ضرقي بغداد، وا�ضكي مو�ضل يف حمافظتي نينوي ودهوك(، بني 

الأعوام 1956 وحتى مطلع ربيع 1986 عند تقاعده من العمل الوظيفي. 

والتنقيب يف موقع  دوكان  �ضد  الآثار يف حو�ض  والبدء مبو�ضوع مواطن 

الكاتب  التحاق  بداية  عند  اجنازه  ب�ضبب  كان   )1 )الرقم  با�ضمو�ضيان 

بالعمل يف موؤ�ض�ضة الآثار يف اأواخر متوز 1955 بعد تخرجه مبا�ضرة يف 

ق�ضم الآثار واحل�ضارة يف كلية الآداب. فقد ذهب �ضحبة املرحوم الثاري 

حممد علي م�ضطفى اىل منطقة احلو�ض يف �ضهل بتوين يف �ضهر ايلول 

من نف�ض العام، حيث قاما مب�ضح اآثاري �ضامل للمواقع التي �ضتغمرها مياه 

اأما م�ضيا  احلو�ض بعد النتهاء من ت�ضييد ال�ضد. لقد اجنز هذا امل�ضح 

على القدام او على ظهور اخليل عند توفرها، وعلى طريف نهر الزاب 

ال�ضفل، وخالل ا�ضبوعني مت اح�ضاء ما ل يقل عن اربعني موقعًا اثريًا 

معر�ضة للغمر ي�ضار اىل و�ضف خمت�ضر لغالبيتها يف ثنايا هذا البحث. 

التنقيب يف  امل�ضح هذا،  بنتائج  الذي اعددناه  التقرير  او�ضينا، يف  وقد 

با�ضمو�ضيان،  تل  بينها  من  كان  الغمر  منطقة  يف  التلول  من  كبري  عدد 
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الذي كان العمل فيه من ح�ضة الكاتب مع عدد من الزمالء من منت�ضبي 

هذا  �ضمن  اي�ضًا  نتائجه  وتعر�ض   1956 عام  �ضيف  يف  الآثار  موؤ�ض�ضة 

البحث. كانت عمليات التنقيب يف با�ضمو�ضيان جتربة الكاتب الوىل يف 

اعمال التنقيب اإثر تخرجه من الكلية، ال انها كانت جتربة غنية بحلوها 

ومرها. وقد ا�ضتطاع الكاتب رغم �ضغر �ضنه وحداثته يف العمل امليداين 

اع�ضاء  زمالءه  تعاون  بف�ضل  وذلك  جيدة  نتائج  حتقيق  من  اآنذاك 

وبالخ�ض  )ال�ضطوات(  العمالية  الكوادر  بالذات  ومنهم  العمل،  فريق 

املرحومني عي�ضى الطعمة وحممد الحمد احلمي�ضة، وبقية ال�ضطوات 

ال�ضرقاطيني الذين منحوه وب�ضخاء خربتهم وجتربتهم الطويلة يف اعمال 

احلفر والتنقيب عن الآثار وذلك للهفته على التعلم منهم واجللو�ض اليهم 

يف خنادق التنقيب طوياًل وال�ضتماع بجد اىل �ضروحاتهم ومالحظاتهم. 

وكان لهذا كله جوانب ايجابية جمزية بقت تالزمه وترافق تنقيباته يف 

الآثار يف  امليداين يف  نهايات عمله  فيها حتى  او منطقة عمل  موقع  كل 

اأواخر الثمانينات من القرن املن�ضرم. اقمنا خميم هيئة التنقيب قرب 

م�ضافة  على  با�ضميان  موقع  يقوم  حيث  الغربية  ال�ضغري  الزاب  �ضاطئ 

ن�ضف كيلومرت باجتاه مغيب ال�ضم�ض والذي تغطى �ضفوحه ال�ضرقية قرية 

با�ضمو�ضيان الكردية ورئي�ضها ال�ضيخ كاكه حمه والذي كان لتعاونه معنا 

الثر الكبري يف جناح مهمتنا العلمية خالل مو�ضم التنقيب. ورغم ا�ضهر 

ال�ضيف احلارة ال ان مناخ املنطقة كان معتدًل عدا ما كان يعكر هذا 

العتدال الرياح ل�ضرقية الالهبة والتي يطلقون عليها حمليًا ا�ضم الر�ضبه 

)اي الهواء ال�ضود(. وكانت هذه الرياح حتيل حتى ليايل ال�ضيف الباردة 

والغط�ض  التخفف من مالب�ضنا  نقدم على  فكنا  ن�ضبيًا اىل فرن لهب. 

يف مياه نهر الزاب لتفادي �ضموم الر�ضبة.واحدى موجات هذه الر�ضبة 

اأواخر �ضهر متوز، �ضار يتقدم نحو املخيم ليحيق به  اثارت حريقًا، يف 
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من جهاته الثالث ف�ضرنا كلنا ومعنا العمال ال�ضرقاطيني و�ضكنة القرية 

على  بال�ضرب  وذلك  املخيم  ابعادها عن  النار حماولني  نكافح لطفاء 

التبغ  مزارع  من  نزعناها  التي  اخل�ضراء  التبغ  باأوراق  اللهب  حافات 

يف  �ضامراء  قرب  ال�ضوان،  تل  تنقيبات  بحوث  جمموعة  ومن  القريبة. 

و�ضط العراق، اأقدم نتائج تنقيبات املو�ضم الرابع )الرقم 2(. لقد كان 

�ضببان  �ضاملة يف حينه  تنقيب  لعلميات  املوقع  اختيار هذا  وراء  الهدف 

كما هو مو�ضح يف مقدمة البحث عن نتائج اعمال هذا املو�ضم : اولهما 

الك�ضف يف هذه املنطقة من و�ضط العراق اىل ما قد ي�ضري اىل احتمال 

اأواخر  يف  واجلنوب  ال�ضمال  بني  احل�ضاري  التالقي  بقعة  على  العثور 

الع�ضر احلجري احلديث )الألف ال�ضاد�ض ق.م( وثانيهما التعرف على 

املزيد من بقايا ع�ضر �ضامراء ملا قبل التاريخ ا�ضافة لفخار ياته املعروفة 

�ضابقًا يف مواقع ال�ضمال ويف عدد من القبور وجدها هرتزفيلد يف مطلع 

القرن الع�ضرين يف مكان ما ا�ضفل بقايا ق�ضر اخلليفة يف �ضامراء عند 

احلافة ال�ضرقية لنهر دجلة. وقد جاءت نتائج تنقيبات املو�ضم الول وما 

اعقبها من اعمال )نتائج تنقيبات املو�ضم اخلام�ض يف ادناه – الرقم 3( 

اإ�ضافة للك�ضف عن بقايا عمارية واأدلة دفاعية  التوقعات  م�ضداقًا لكل 

التي يك�ضف عنها لأول مرة يف هذه  ال�ضمعي  ولقى ومتاثيل من احلجر 

البقعة من بالد الرافدين او ال�ضرق الدنى القدمي.

ان جمموعة موا�ضم التحري والتنقيب يف تل قالينج اغا الكائن و�ضط 

املنطقة ال�ضكنية يف مدينة اأربيل، جنوبي قلعتها وعلى ي�ضار الطريق العام 

اأرا�ضي  به من  ب�ضبب عائديته مع ما يحيط  الذاهب اىل كركوك، كان 

لحدى عوائل اربيل والتي اعلنت عن رغبتها بتق�ضيم هذه الرا�ضي مبا 

فيها املوقع الثري وبيعها للمواطنني للبناء، مما دفع موؤ�ض�ضة الثار اىل 

ا�ضتمالكها باأكملها، بعدان تاأكد لجهزتها العلمية، نتيجة ملو�ضمني من 
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29 كانون  اعمال ال�ضرب والتحري ق�ضريين )كان الول ملدة ثمانية من 

ثاين- �ضباط 1967، والثاين  للمدة من 4-31 اآذار 1967(، اعقب ذلك 

ن�ضرت  اأيلول(   5  – 1968)17حزيران  �ضيف  يف  �ضاملة  تنقيبات  كله 

 1969 �ضنة   15 املجلد  �ضومر  يف  والنكليزية  بالعربية  كاملة  نتائجها 

)الرقم 4(. وقد اظهرت كل هذه ال�ضبار والتنقيبات ال�ضاملة عن ادلة 

توؤكد ان تل قالبنج اآغا قد �ضكن لأزمان متعاقبة خالل اللفني اخلام�ض 

والرابع قبل امليالد يف ادوار حلف والعبيد والوركاء، ورمبا كان ال�ضكن قد 

انقطع فيه يف مطلع اللف الثالث قبل امليالد. ا�ضافة اىل العدد الكبري 

�ضيف  يف  ال�ضاملة  التنقيبات  اعمال  خالل  املكت�ضفة  الثرية  اللقى  من 

عام 1968، مبا فيها الفخاريات والدمى الطني واحلرز واخلرز والقالدة 

الكاملة من الذهب وروؤ�ض العجول ذات القرون من الطني وا�ضكال اآلهة 

العيون الكبرية العدد من الطني )Eye-ldols( وغريها. كما ان الطبقة 

الثالثة يف املوقع والتي يعود تاريخها اىل ع�ضر الوركاء كانت غنية اي�ضا 

بالبقايا العمارية. وقد ك�ضف فيها عن حيني �ضكنيني يف�ضل بينهما �ضارع 

ينحدر نحو الغرب وينتهي عند �ضطح التل قرب م�ضار ال�ضارع املحاذي 

الذاهب اىل كركوك. يتو�ضط كل من هذين احليني معبد ثالثي التخطيط 

البنائي )Tri – partite( يقوم كل منهما على م�ضطبة من اللنب، قد 

تكون هي ومثيالتها يف تل العقري يف و�ضط العراق البدايات الوىل ملباين 

الثالث ق.م وما بعده  الزقورات الالحقة التي متيزت بها عمارة اللف 

يف بالد الرافدين. هذا واأن جدران غرفة امل�ضلى يف معبد احلي الغربي 

يف قالينج اأغا الداخلية كانت م�ضبوغة بطالء ابي�ض، كما وجدت على 

ا�ضفل اجلدار ال�ضرقي لهذه الغرفة بقايا افريزمنقو�ض باللونني الحمر 

وال�ضود على الر�ضية )الطالء( البي�ضاء با�ضكال معينات .

يف البحث رقم 5 كالم مقت�ضب للكاتب بنتائج التنقيبات النقاذية 
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والتي  بغداد  �ضرقي  دياىل  منطقة  يف  حمرين  �ضد  حو�ض  يف  ال�ضاملة 

بغداد  جامعتي  بعثتي  فيها  مبا  عراقية،  تنقيب  بعثات  قبل  من  اجنزت 

املرحوم  برئا�ضة  الفل�ضطينية  التحرير  ملنظمة  عربية  وبعثة  واملو�ضل، 

بريوت  يف  المريكية  اجلامعة  يف  الآثار  ق�ضم  رئي�ض  برامكي  الدكتور 

وع�ضوية الدكتور ابراهيم ابو غو�ض م�ضوؤول الآثار يف املنظمة مع لفيف 

من طلبة وطالبات اجلامعة. بال�ضافة اىل عدد كبري من بعثات التنقيب 

 -  1977 لالعوام  وذلك  ويابانية،  وكندية  وامريكية  اوروبية  الجنبية 

1980 وقد كان الكاتب م�ضرفًا علميًا واداريًا على كامل اعمال التنقيب 

النقاذية  التنقيبات  باأعمال  خال�ضة   6 رقم  املقال  و�ضم  احلو�ض.  يف 

الوا�ضعة يف حو�ض �ضد ا�ضكي مو�ضل يف �ضمال العراق، للبعثات العراقية 

والجنبية لالعوام 1980 - 1986 فقد كان الكاتب اي�ضًا م�ضرفًا علميًا 

على هذه العمال ا�ضافة اىل عمله مديرًا عامًا لآثار ومتاحف املنطقة 

ال�ضمالية يف حينه. والبحث رقم 7 والذي عنوانه : تاريخ منطقة املو�ضل 

احل�ضارية  املو�ضل  مو�ضوعة  بحوث  �ضمن  ن�ضر  قد  كان  والذي  القدمي 

الذي ا�ضدرته جامعة املو�ضل. واملو�ضوع ي�ضم خال�ضة بتاريخ وح�ضارة 

منطقة املو�ضل وقلعتها بالذات املكونة من تل وا�ضع مرتفع يوؤلف مركز 

مدينة املو�ضل العتيقة املطلة على نهر جلة يف جزءها ال�ضرقي لقد كان 

هذا التل املرتفع، والذي يطلق عليه حمليًا ا�ضم قليعات، ح�ضنا او قلعة 

ا�ضورية، واحدًا من عدد كبري من القالع ال�ضورية الدفاعية اىل الغرب 

من العا�ضمة نينوى عرب نهر دجلة خالل تواجد ال�ضوريني يف املنطقة 

منذ اواخر اللف الثالث ق.م وحتى �ضقوط العا�ضمة نينوى يف العام 612 

بابلية  ري  من�ضاآت  واكت�ضاف  امليدي.  الكلدي  التحالف  ايدي  على  ق.م 

حماذية لنهر دجلة يف منطقة خ�ضر اليا�ض يف جانب الكرخ من بغداد 

هو البحث الخري ذو الرقم 8 يف هذه املجموعة من بحوث نتائج العمال 
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التي  وال�ضتك�ضاف  اعمال احلفر  نتائج  يلخ�ض  والذي  للكاتب  امليدانية 

راأ�ضها الكاتب خالل �ضيف عام 1975 حني كان العمل جاريًا يف ت�ضييد 

اعمال  ا�ضطدمت  الكرخ، حيث  املعظم ومقرتباته يف جانب  باب  ج�ضر 

احلفر ل نزال ا�ضاطني اجل�ضر يف هذه الناحية من ال�ضاطئ، يف جانب 

الكرخ ببقايا جدران من الطابوق مربع ال�ضكل وباأحجام كبرية، مما هو 

معروف يف ابنية مدينة بابل التاريخية على ايام العاهل الكلدي - البابلي 

نبوخذ ن�ضر الثاين )605 -562  ق.م( ويف غريها من اأمهات مدن بالد 

الرافدين التي امتدت اعماله العمرانية اليها. وقد جاءت نتائج اعمال 

والن�ضو�ض  التاريخية  للمعطيات  املقارنة  والدرا�ضة  امليدانية  احلفر 

هية  ما  احتمال عن  الكاتب مرجحة لكرث من  كما طرحها  امل�ضمارية، 

هذه املن�ضاأت بكونها �ضاذروانا او م�ضناة او �ضورًا )وهذا الرجح( �ضيده 

نبوخد ن�ضر بدايته فوق مدينة اوب�ض على دجلة ونهايته عند �ضبار )ابو 

العا�ضمة  امليدين على  اعداءه  احتمال هجوم  ل�ضد  الفرات  حبة( على 

بابل ولهذا يدعوه البع�ض با�ضم ال�ضور امليدي.

1 - مواطن الآثار يف حو�س دوكان

والتنقيب يف تل با�ضمو�ضيان - املو�ضم الول 1965 -

اأ. مقـــــدمـة :

الزاب  على  دوكان  �ضد  لن�ضاء  العراقية  احلكومة  نية  اجتهت  حيـن 

ال�ضفل اىل اجلنوب من مركز ناحية مرزة ر�ضتم قررت مديرية الآثار 

املياه  �ضتغمرها  التي  احلو�ض  ملنطقة  �ضامل  اثري  مب�ضح  القيام  العامة 

املتجمعة وراء ال�ضد ب�ضكل خزان هائل على هيئة بحرية وا�ضعة �ضمن خط 

الرتفاع 520 م فوق �ضطح البحر وا�ضندت اجناز هذا امل�ضروع بهيئة فنية 

موؤلفة من ال�ضادة حممد علي م�ضطفى ومظفر ال�ضيخ قادر وكاتب هذا 
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.
)4( 

املقال وقد اكملت الهيئة عملها خالل �ضهر ايلول من �ضنة 1955

لقد كان الغر�ض من هذا امل�ضح ال�ضامل هو ك�ضف وتثبيت جميع التلول 

واملواقع الثرية الكائنة يف منطقة احلو�ض ودرا�ضة ملتقطاتها ال�ضطحية 

اأهمها  انتخاب  ثم  ومن  المكان  بقدر  اإزمانها احل�ضارية  على  للتعرف 

لجراء اأعمال ال�ضرب والتنقيب لنقاذ اكرب كمية ممكنة من الآثار واللقى 

املطمورة يف طياتها قبل ان تغمرها مياه احلو�ض نهائيًا، �ضيما وان حفر 

اثري مل يجر �ضابقا يف هذه املنطقة من �ضمال العراق .

 1955 هيئة  و�ضعتها  التي  الثري  امل�ضح  تقارير  اىل  وا�ضتنادًا 

وا�ضعة  خطة  العامة  الآثار  مديرية  اقرت  فقد  ال�ضاأن  بهذا  وتو�ضياتها 

 : منها  بتوين  �ضهل  تلول  بع�ض  يف  والتنقيب  اجل�ض  بعمليات  للمبا�ضرة 

كمريان، الدمي، قورة �ضينه، �ضم�ضارة، وبا�ضمو�ضيان. وقد و�ضعت بع�ض 

يف  املواقع  تلك  بع�ض  تنقيبات  نتائج  عن  الأثرية  والبحوث  الدرا�ضات 

، ويف الق�ضم الثالث من هذا البحث 
)5(

جملة �ضومر ميكن الرجوع اليها

ال�ضابقني قد  العراقية  الثار  ال�ضيد �ضربي �ضكري من مفت�ضي مديرية  )4( كان 

قام يف �ضنة 1950 بتثبيت املواقع الثرية يف منطقتي رانية ومرزة ر�ضتم كجزء من 

املنهاج العام ملديرية الآثار العامة يف اح�ضاء املواقع الثرية يف جميع انحاء القطر 

قبل اجناز اعمال ت�ضوية حقوق الرا�ضي من قبل مديرية الت�ضوية العامة .

)5( عبد القادر التكريتي : �ضومر جملد 16 )1960( �ض 160-93 . 

هارولد انكلولت : �ضومر جملد 13 )1957( �ض 215-214 .

يون ل�ضو : �ضومر جملد 15 )1959( 18-15 .

يون ل�ضو : �ضومر جملد 16 )1960( �ض 19-12 .

بيدر مورتن�ضن : �ضومر جملد  18 )1962( �ض 80-76 . 

بيدر مورتن�ضنت : �ضومر جملد 20 )1964( �ض 36-28 .

بهنام ابو ال�ضوف : �ضومر جملد 20 )1964( �ض 42-37 .
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اكرب  با�ضمو�ضيان،  تل  يف  الول  املو�ضم  تنقيبات  بنتائج  موجزا  �ضاأورد 

واأهم التلول الأثرية يف حو�ض دوكان .

ب. و�ضف موجز لتلول حو�ض دوكان : 

يتناول هذا الق�ضم من البحث و�ضفًا موجزًا ملعظم التلول التي متت 

درا�ضة ملتقطاتها ال�ضطحية وان ادوارها وتواريخها املثبتة تعتمد بالدرجة 

الوىل على نتائج تلك الدرا�ضة وبخا�ضة ك�ضرات الفخار املنت�ضرة عليها. 

فاأزمان هذه التلول ترتاوح ب�ضورة عامة بني اوائل الألف ال�ضاد�ض ق.م 

يف  ترد  تاريخية  ع�ضور  بع�ض  ت�ضميات  ان  كما  احلا�ضر.  الوقت  وحتى 

املنت كالع�ضر الكدي واخلوري وامليدي متثل بطبيعة احلال حقبًا زمنية 

معينة متتد من الن�ضف الثاين من الألف الثالث ق.م واوائل الألف الثاين 

ومنت�ضفه وحتى ما بعد الفرتة الآ�ضورية احلديثة .

1- كرد بور :

بينهما  ويف�ضل  تقريبًا،  400م  م�ضافة  بع�ضهما  عن  يبعدان  تالن 

وادي جتري فيه مياه المطار �ضتاء. التل ال�ضمايل دائري ال�ضكل تقريبًا 

حميطه 500م وارتفاعه 3م واجلنوبي، الذي يقوم على ن�ضز مرتفع من 

الر�ض، قطره 100م وارتفاعه 4م ازمان التلني : ع�ضر الوركاء وما قبله 

بقليل )رمبا العبيد اي�ضا(، اخلوري وال�ضوري احلديث . 

2- مال عمر :

ال�ضفل. حميطه  للزاب  الغربي  الكتف  يقوم على  ال�ضكل  دائري  تل 

200م وقطره عند القمة 15م حيث توجد بقايا ا�ض�ض ظاهرة من اجل�ض. 

ازمانه : اخلوري، ال�ضوري احلديث، امليدي، الفرثي .

3- كمريان :

عل  يقوم   . 12م  وارتفاعه  70م  قطره   ، ال�ضكل  خمروطي  عايل  تل 

الكتف ال�ضرقي لنهر الزاب. اأزمانه : �ضامراء، حلف، العبيد، الوركاء، 
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الكدي، اخلوري، الآ�ضوري الو�ضيط، امليدي.

4- بواتان : 

تل وا�ضع م�ضتطيل ال�ضكل تقريبًا طوله 150م عر�ضه 70م وارتفاعه 

يرتاوح بني 6-8 م. يقع قرب ال�ضفة ال�ضرقية لنهر الزاب. اأزمانه : حلف 

)ورمبا ما قبله(، اخلوري، ال�ضوري، امليدي.

5- تل الدمي : 

تل ن�ضف كروي تقريبًا، قطره 70م وارتفاعه 12م. تنت�ضر على قمته 

و�ضفوحه اعداد غفرية من ح�ضى كبري احلجم.اأزمانه: العبيد، الوركاء، 

الكدي، ال�ضوري، اخلوري، امليدي .

6- َكله :

الزاب.  لنهر  ال�ضرقية  ال�ضفة  قرب  يقع  تقريبًا،  ال�ضكل  بي�ضوي  تل 

ازمانه:  20م.  وارتفاعه  70م،  قمته  وقطر  100م  حوايل  قاعدته  طول 

الآ�ضوري، اخلوري، امليداين، الفرين واوائل الع�ضر ال�ضالمي. 

7- تنكيجة : 

150م  طوله  الأر�ض  من  مرتفع  فوق  يقوم  الرتفاع  قليل  م�ضتوطن 

وعر�ضه 100م والتفاعه 3م. ازمانه : ع�ضور ما قبل التاريخ، ا�ضوري، 

ميدي .

8- كله كاوي : 

م�ضتوطن قليل الرتفاع، طوله 250م يقع اىل ال�ضرق من ناحية مرزة 

7م.  بارتفاع  70م  وعر�ضه  200م  طوله  ناجيان.  �ضي  وادي  يف  ر�ضتم 

ازمانه : االعبيد، الوركاء، الآ�ضوري، امليدي . 

9- قره قاج : 

ازمانه:  150م.  وعر�ضه  250م  طوله  الرتفاع،  قليل  م�ضتوطن 

فخاريات  من  متعددة  انواع  �ضفوحه  على  تكرث  كما  امليدي،  الآ�ضوري، 
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حملية حديثة ال�ضنع. 

10- مال�ضل :

طوله  ال�ضمايل  التل  الزاب.  لنهر  ال�ضرقي  الكتف  على  يقعان  تالن 

الآ�ضوري،  التاريخ  قبل  ما  ع�ضور   : ازمانه  200م.  واجلنوبي  150م 

امليدي. 

11- هيز : 

 : ازمانه  15م.  ارتفاعه  150م  وا�ضع قطر قاعدته حوايل  م�ضتوطن 

ع�ضور ما قبل التاريخ اخلوري، ال�ضوري، امليدي .

12- بابو كوران :

200م  اكربهما  قاعدة  قطر  300م،  م�ضافة  بينهما  تف�ضل  تالن 

ازمانهما   . 6م  ارتفاعه   ، 100م  الآخر  قاعدة  وقطر  م،   8 وارتفاعه 

الآ�ضوري  والع�ضرين  التاريخ  قبل  ما  ع�ضور   : اىل  وترجع  مت�ضابهة 

وامليدي . 

13- ما مند : 

م�ضتوطن وا�ضع قطر قاعدته 150م وارتفاعه 5م. ازمانه : ع�ضور ما 

قبل التاريخ، ال�ضوري، ميدي .

14- تبه كوران : 

250م  بطول  والآخر  50م  وعر�ضه  150م  طوله  اوطاأهما  تالن، 

وارتفاعه 3م. تظهر على قمة الول بع�ض بقايا اأ�ض�ض من الطابوق لأبنية 

اآ�ضورية. اأزمانهما اآ�ضوري حديث، ميدي، �ضا�ضاين، ا�ضالمي.

15- �ضم�ضارة :

 تل عايل خمروطي ال�ضكل يطل على نهر الزاب، ارتفاعه 25م قطر 

قاعدته تزيد عن 50م، وقطر قمته يقرب من 20م.ازمانه : ع�ضور ما 

قبل التاريخ، اآ�ضوري، ميدي، ا�ضالمي.
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16- كولك :

تل منتظم ال�ضكل، ن�ضف كروي تقريبًا قطر قاعدته 100م وارتفاعه 

8 م. اأزمانه : ع�ضور ما قبل التاريخ، ا�ضوري، ميدي، ا�ضالمي. 

17- باره بو�ضت :     

ارتفاعها  يرتاوح  70م  بعر�ض  200م،  معا  طولهما  �ضغريون  تالن 

بني 2-3 م. اأزمانهما : ع�ضور ما قبل التاريخ، اآ�ضوري حديث، ميدي، 

�ضا�ضاين.

18- با�ضمو �ضيان : 

اكرب التلول يف �ضهل بتوين، يقع على م�ضافة 12كم اىل اجلنوب من 

ق�ضاء رانية، يقرب حميط قاعدته من 1500م وارتفاعه 23م. ازمانه : 

ع�ضور ما قبل التاريخ، اآ�ضوري، خوري، ميدي، �ضا�ضاين، ا�ضالمي.

19- قوره �ضينه : 

20م تقريبًا.  70م وارتفاعه  م�ضتوطن وا�ضع، قطر قاعدته نحو من 

هنا  تكرث  الوركاء، حيث  التاريخ )خا�ضة ع�ضر  قبل  ما  ازمانه ع�ضور 

فخارياته املميزة( اآ�ضوري، ميدي.

20- �ضرخمة : 

تل وا�ضع يقع يف وادي با�ضالن، احد فروع نهر الزاب الغربية. قطر 

قاعدته 200م، وقطر قمته نحو من 100م وارتفاعه 20م.

ازمانه : ع�ضور ما قبل التاريخ، اآ�ضوري.

21- بو�ضكني :

تل وا�ضع قطر قاعدته نحو من 200م وارتفاعه 20م تقريبًا. ازمانه : 

ع�ضور ما قبل التاريخ، اآ�ضوري، ميدي .

22- كولن :

 طوله 150م، عر�ضه 100م وارتفاعه 10م. ازمانه : �ضامراء، حلف، 
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العبيد، اآ�ضوري حديث، ميدي. 

23- كامه م : 

قطر قاعدته 250م، ارتفاعه 15م. اأزمانه : ع�ضور ما قبل التاريخ، 

اآ�ضوري، ميدي، �ضا�ضاين، ا�ضالمي.

24- كندو :

�ضامراء،  ح�ضونة،   : ازمانه  12م  ارتفاعه  300م،  قاعدته  حميط 

العبيد، اآ�ضوري، خوري، ميدي. 

25- قوراله ال�ضمايل :

10م،  بارتفاع  50م  وعر�ضه  200م   طوله  تقريبًا،  ال�ضكل  بي�ضوي 

ازمانه : العبيد، الوركاء، اآ�ضوري، ميدي. 

26- قوراله اجلنوبي : 

20م،  100م وارتفاعه  250م وعر�ضه  بي�ضوي ال�ضكل تقريبًا، طوله 

ازمانه : العبيد، الوركاء، اآ�ضوري حديث، ميدي.

27- حممود هبا�ض :

ميدي،   حديث،  ا�ضوري   : ازمانه  10م،  ارتفاعه  200م،  طوله 

ا�ضالمي.

28- غزنة : 

ميدي،   ا�ضوري،   : ازمانه  21م،  وارتفاعه  تقريبًا،  200م  طوله 

ا�ضالمي.

29- عربان :

ميدي،  اآ�ضوري،   : اأزمانه  20م،  وارتفاعه  تقريبًا،  250م  طوله 

ا�ضالمي.

30- قره تبه كون :

طوله300م، ارتفاعه 20م، ازمانه : ع�ضور ما قبل التاريخ، اآ�ضوري 
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و�ضيط وحديث، �ضا�ضاين، ا�ضالمي.

31- كردل : 

طوله 200م، وارتفاعه 10م، يقع على الطريق املوؤدي اىل مركز ناحية 

بنكرد يف قرية �ضيد كان، ازمانه : العبيد، الوركاء، اآ�ضوري، ميدي.

32- قرب ال�ضحابة : 

م�ضتوطن قليل الرتفاع، يطل مبوقعه على مركز ناحية مرزة ر�ضتم 

)قبل ان تغمرها املياه(، وقد اتخذ ق�ضم كبري منه مقربة ل�ضكنة الق�ضبة، 

ازمانه : ع�ضور ما قبل التاريخ، اآ�ضوري، ميدي.

ج. تنقيبات املو�ضم الول يف با�ضمو�ضيان :

ال�ضفة  قرب  بتوين،  �ضهل  يف  الثرية  املواقع  اكرب  با�ضمو�ضيان  تل 

الغربية لنهر الزاب، واىل اجلنوب من مركز ق�ضاء رانية مب�ضافة 12كم 

ان ارتفاع با�ضمو�ضيان يبلغ 23م وحميط قاعدته يتجاوز 1500م، ويربز 

يف  �ضكن  الرتفاع،  قليل  م�ضتوطن  الغربي  ال�ضمايل  قاعدته  طرف  من 

قرية  ان  نف�ضه.  للموقع  العليا  الطبقات  متثله  مما  بكثري  اأقدم  اأزمان 

با�ضمو�ضيان التي كانت ت�ضغل م�ضاحات وا�ضعة من جهات التل ال�ضرقية 

واجلنوبية والغربية �ضميت على ما يظهر با�ضمه، وان عمرها يزيد عن 

ن�ضف قرن من الزمان )كما اأخربنا امل�ضنون من �ضكانها(. ان عدد بيوت 

القرية يقرب من اربعني، وان اأغلبها قد �ضيد من الطوف على ا�ض�ض من 

احل�ضى النهري الكبري، وكذلك اأ�ضافل جدرانها يف بع�ض احلالت، كما 

ان �ضقوفها م�ضطحة م�ضيدة من اأخ�ضاب واأغ�ضان الأ�ضجار املتوفرة يف 

املحا�ضيل  اأهم  ان من  بالطني.  الدور  املنطقة وقد لط�ضت �ضطوح هذه 

�ضهل  يف  الخرى  القرى  كذلك  )و  با�ضمو�ضيان  قرية  ل�ضكنة  الزراعية 

بتوين ( كان التبغ والقطن والرز وبدرجة اقل احلنطة وال�ضعري.
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لقد ا�ضتغرقت عمليات التنقيب للمو�ضم الول يف با�ضمو�ضيان ثالثة 

املوفدة  الهيئة  وكانت   ،)1956 اأول  ت�ضرين   11 لغاية  )10متوز  ا�ضهر 

جلمريان  برهان  وال�ضادة  رئي�ضا  املقال  كاتب  من  تتاألف  الغر�ض  لهذا 

ح�ضني  و�ضعالن  ور�ضمها  الآثار  ت�ضجيل  عن  وم�ضوؤول  للرئي�ض  م�ضاعدًا 

وح�ضن  للمقر  مديرًا  اآنذاك(  املو�ضل  متحف  مالحظ  )معاون  ك�ضرة 

الحمد  وحممد  والعمل  العمال  ملراقبة  الطعمة  وعي�ضى  حما�ضبًا  عزام 

املكت�ضفة  البنية  ور�ضم  الهند�ضية  العمال  يف  للم�ضاعدة  احلمي�ضة 

وخارطة منحنيات املوقع.

كانت عمليات احلفر قد بداأت ب�ضق خندقني )مقطعني( كل منهما 

بعر�ض 20م : املقطع اأ يتجه من قمة املوقع �ضرقًا ومب�ضافة  40 م، واجتاه 

املقطع ب اىل الغرب مب�ضافة 25م. وان ا�ضتمرار التنقيب خالل ال�ضابيع 

الربعة الوىل اثبت باأن البقعة الكائنة يف منت�ضف قمة التل واملح�ضورة 

كافيًا  �ضببًا  هذا  وكان  للمعابد.  حارة  حتوي  ب  و  اأ  املقطعني  بني  الآن 

البقعة بالذات وحتى نهاية املو�ضم، اما  لرتكيز عمليات احلفر يف هذه 

طبقات  خم�ض  عن  الك�ضف  فكان  نف�ضيهما  املقطعني  يف  العمل  ح�ضيلة 

بنائية يف كل منهما، ول�ضيق الوقت فقد اقت�ضر على عر�ض خم�ضة اأمتار 

فقط لكل من املقطعني اأ�ضفل الطبقة الثانية )ترقيم الطبقات كان من 

العلى(، ول بد من ال�ضارة اىل ان الطبقات البنائية واللقى املكت�ضفة 

املقطعني  كال  يف  م�ضو�ضة  كانت  قد  الفخار  ك�ضرات  بينهما  ومن  فيها 

املوقع  التي اقتطعت من قمة  التخريبات واحلفر احلديثة  وذلك ب�ضبب 

وان �ضكنة الدوار املتاأخرة من التل ت�ضببوا يف احداثها بال�ضافة اىل اهل 

قرية با�ضمو�ضيان انف�ضهم.
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* و�ضف الطبقات البنائية يف كال املقطعني :
من املالحظ ان معظم بقايا الطبقة العليا )الوىل( يف كال املقطعني 

)اأ و ب( معدومة ما عدا اأجزاء متناثرة من اأ�ض�ض من احل�ضى ل ميكن 

تكوين فكرة وا�ضحة منها عن طبيعة ال�ضكل البنائي ل�ضكنة هذه الطبقة 

من املوقع. اأما فخارياتها فمزيج يرجع على الغالب اىل القرنني الثامن 

والتا�ضع امليالدي، كما اأن هناك بقايا قربين كبريين من الطابوق نازلني 

يف هذه الطبقة ورمبا يرجعان اىل الع�ضر الخلاين، وجدا يف الطرفني 

ال�ضرقي والغربي من املوقع. اأن جدار الطابوق ال�ضخم الذي يلف حول 

الطرف الغربي من اأعلى التل ي�ضبه اىل حد كبري ما يحيط بقلعة اأربيل 

مثال من جدار �ضاند يلف حولها من جميع اجلهات.

تدل املواد الأثرية املكت�ضفة على ان هناك فجوة �ضكنية بني الطبقتني 

فاأ�ض�ض  ال�ضئيلة،  البنائية  بقاياهما  ت�ضابه  من  بالرغم  والثانية  الوىل 

النهايتني  عند  وخا�ضة  الثانية(  الطبقة  يف  )اي  هنا  متناثرة  احل�ضى 

ال�ضرقية والغربية يف كال املقطعني، كما ان هنالك اأر�ضيات او تباليط من 

الطابوق عرث عليها يف الطرف الغربي من املقطع اأ يف هذه الطبقة )اي 

الثانية(. ومن املالحظ ان ا�ض�ض الطبقة الثانية قد تغلغلت اىل ال�ضفل 

ا�ضالمي  ك�ضر فخار  امتزاج  اىل  اأدى  وهذا  الثالثة،  الطبقة  بقايا  حيث 

مع فخاريات من ع�ضور اقدم بكثري. اإن اأهم البقايا البنائية يف الطبقة 

الثالثة هي بناية املعبد الول الذي �ضنتكلم عنه فيمايلي، اما فخاريات 

هذه الطبقة فريجع زمانها على الغالب اىل منت�ضف الألف الثاين ق.م. 

كما ان هذه الطبقة نف�ضها قد تكون م�ضدر ك�ضرات رقم الطني املكتوبة 

باخلط امل�ضماري والتي يرجع زمنها اىل الع�ضر الآ�ضوري الو�ضيط والتي 

عرث عليها يف حفرة اقتطعت يف الطبقة الرابعة خارج اجلدار اجلنوبي 

للمعبد الثاين.
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لقد ك�ضفت لنا تنقيبات الطبقة الرابعة، بال�ضافة اىل دور اأقدم من 

بناية املعبد الول دعيناه باملعبد الثاين، ب�ضعة جدران �ضميكة من اللنب 

- وخا�ضة ما ظهر منها يف املقطع ب - لعلها متثل بقايا مرافق بناية ذات 

اأهمية خا�ضة لكونها تعا�ضر زمن املعبد الثاين، ولكن اأر�ضياتها م�ضو�ضة 

اأعلى، يرجع زمن  اأماكن متعددة ب�ضبب احلفر احلديثة النازلة من  يف 

فخاريات الطبقة الرابعة ب�ضورة رئي�ضية اىل الن�ضف الول من الألف 

الثاين ق.م، كما حتوي هذه الفخاريات مناذج مميزة من النوع املعروف 

ب�ضناعة اخلابور.

كان �ضغريًا  املقطعني  الطبقة اخلام�ضة يف كال  ا�ضتظهر من  ما  ان 

ن�ضبيًا، ومع هذا فقد ظهرت فيهما بقايا بنائية وا�ضحة متمثلة بجدران 

�ضميكة من اللنب عليها عدة طبقات من اللطو�ض باللون الرمادي املائل 

الألف  بداية  اىل  مبحتوياتها  اخلام�ضة  الطبقة  زمن  يرجع  للخ�ضرة. 

الثاين ق.م. لقد كانت عمليات تنقيب املو�ضمني الثاين والثالث ) �ضيفي 

1957 و 1958 ( متممة من عدة وجوه لتنقيبات املو�ضم الول، فقد قام 

الزميل ال�ضيد عبد القادر ح�ضن التكريتي والذي كان م�ضوؤوًل عن تنقيبات 

اأ�ضفل  اىل  والنزول  املعابد  حارة  ا�ضتظهار  باكمال  الخريين  املو�ضمني 

الطبقة اخلام�ضة وحتى الطبقة ال�ضاد�ضة ع�ضر حيث تاأكد لديه ب�ضورة 

عملية باأن تل با�ضمو�ضيان كان قد �ضكن خالل معظم الألف الثالث ق.م 

وكذلك يف ع�ضور الوركاء والعبيد وحلف و�ضامراء.

تل  يف  املكت�ضفني  املعبدين  من  معبد  كل  يتاألف   : املعابد  حارة 

م�ضتطيلة،  واحدة  غرفة  من  الول  املو�ضم  حفريات  اأثناء  با�ضمو�ضيان 

ان  املالحظ  من  ان  الربع.  الكونية  اجلهات  اىل  الربع  زواياها  تتجه 

بناية  ت�ضبه من وجوه عديدة  الثالثة )املعبد الول(  بناية معبد الطبقة 
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من  خا�ضة  وب�ضورة  الرابعة(  الطبقة  )يف  حتتها  الكائنة  الثاين  املعبد 

حيث �ضكل البناء وحجمه، فيما عدا كون اأ�ض�ض املعبد الول وجدرانه قد 

انحرفت قلياًل اىل ال�ضرق عن مثيالتها يف املعبد الول.

ولقد وجدنا انه من املفيد اعادة ر�ضم خمطط ار�ضي ملعبد الطبقة 

الرابعة معتمدين بذلك على ال�ضور والقيا�ضات املتوفرة. 

الول  املعبد  جدران  �ضيدت   : الول(  )املعبد  الثالثة  الطبقة  معبد 

اأ�ض�ض �ضخمة من  على  ن�ضبيًا )44*40*10�ضم(  كبري احلجم  لنب  من 

احل�ضى الكبري، ان جدران املعبد ال�ضخمة البالغ ثخنها 3م قد لط�ضت 

بالطني من اخلارج والداخل ولأكرث من مرة. لقد وجد ان معظم جدران 

املعبد هذه قد تك�ضرت يف اأماكن عديدة نتيجة للحفر النازلة من اأعلى ويف 

اأوقات خمتلفة. لقد كانت الأوجه اخلارجية جلدران هذا املعبد على ما 

يظهر مزينة بتغ�ضنات معمارية )Buttresses and Recesses(، كما 

هو ماألوف يف معابد العراق القدمي، ومما يوؤكد هذا الراأي وجود حنية 

)دخلة Recess( عر�ضها 2.6م قرب الزاوية الغربية للجدار اجلنوبي 

الغربي من اخلارج، وكذلك طبيعة مدخل هذا املعبد الفخم املزين بهذه 

التغ�ضنات، وعددها �ضتة يف كل ركن من ركني املدخل. ان عر�ض فتحة 

هذا  اأر�ضية  اأن  اليه  ال�ضارة  اجلدير  ومن  فقط،  1.60م  هذا  املدخل 

املدخل عليها اآثار حريق وتنت�ضر هذه الآثار اىل الف�ضحة الكائنة اأمامه 

من اخلارج. من بني تفا�ضيل غرفة املعبد نف�ضها م�ضاطب قليلة الرتفاع 

�ضم   40 امل�ضطبة  املعبد، عر�ض  اأ�ضافل جدران  ل�ضق  اللنب  م�ضيدة من 

بارتفاع 25�ضم، كما تتو�ضط الغرفة دكة للقرابني من اللنب اي�ضًا،  طولها 

املحراب  حنية  الغربي  ال�ضمايل  ال�ضلع  وتتو�ضط  1.1م.  بعر�ض  2.3م 
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التي عر�ضها 2م وترتفع قاعدتها عن اأر�ضية الغرفة 30�ضم، توؤلف �ضلعًا 

وي�ضاهد  20�ضم،  واحدة  كل  عر�ض  متعاقبة  تغ�ضنات  املحراب  حنية 

احلجم  ال�ضغري  الطابوق  من  بناء  املعبد  غرفة  اىل  الداخل  ميني  اىل 

)30*25*6�ضم( ا�ضطواين ال�ضكل كائن ل�ضق الزاوية ال�ضمالية للغرفة 

عمقه 1.5م بقطر 90�ضم من املحتمل ان يكون هذا البناء ال�ضطواين 

حمال للماء الذي ي�ضتعمل لغرا�ض عقائدية، كما انه من اجلائز ان يكون 

مو�ضعا ل�ضنارة باب املعبد ؟  ولكن الحتمال الول اقرب اىل الواقع.

الثاين  املعبد  بناية  ترفع   : الثاين(  )املعبد  الرابعة  الطبقة  معبد 

م�ضطبة متدرجة من اللنب يرتاوح عدد �ضوفها بني 6-12 �ضاف، وارتفاع 

10-12�ضم، لقد اقتطعت  ال�ضاف الواحد من هذه امل�ضطبة يرتاوح بني 

هذه امل�ضطبة املتدرجة يف بقايا الطبقة اخلام�ضة ان جدران هذا املعبد 

قبل  من  واحد  حمل  من  اأكرث  يف  اقتطعت  قد  ولكنها  عري�ضة  �ضخمة 

فاجلدار   : واحد  بثخن  لي�ضت  الثاين  املعبد  وجدران  الول،  املعبد  بناة 

اجلنوبي الغربي �ضمكه 3م وال�ضمايل ال�ضرقي 3.25م بينما ثخن اجلدار 

اجلنوبي ال�ضرقي 3.5م، يالحظ يف �ضلب اجلدار اجلنوبي الغربي من 

اخلارج وقرب نهايته حنية - Recess - بداخلها ثالثة اأن�ضاف اأعمدة 

من اللنب حماطة من اجلانبني بتغ�ضنات كما اأن هناك مزيدًا من بقايا 

حلنايا اأخرى يف �ضلب جدران املعبد تظهر خا�ضة يف الزاوية اجلنوبية 

الثاين مزدانه  للمعبد  يوؤكد كون اجلدران اخلارجية  وهذا دليل وا�ضح 

بهذا النوع من التغ�ضنات املعمارية كماهو مقرتح يف املخطط الر�ضي 

لهذا املعبد. 

مل نقف على اأية تفا�ضيل ملدخل املعبد الثاين وذلك ب�ضبب التهدميات 
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التي تعر�ض لها فال اأثر هنا للتزيينات التي تظهر يف مدخل املعبد الول 

ومن املمكن الفرتا�ض باأن ذلك املدخل مل يكن اقل مهابة )ان مل يكن 

افخم  قيا�ضًا على التزيينات املعمارية يف جدرانه من اخلارج والداخل 

من مدخل معبد الطبقة الثالثة. ان اأبعاد غرفة املعبد الثاين من الداخل 

كما يلي :

الطول 10م والعر�ض 6.5م، ولقد وجدت تفا�ضيل هذه القاعة �ضليمة 

اىل درجة كبرية، ان حنية املحراب هنا اكرب قليال مما كانت عليه يف 

ال�ضرقية  اجلنوبية  ال�ضلع  و�ضط  يف  اتخذت  قد  انها  كما  الول  املعبد 

دكة  املحراب  حنية  امام  توجد  الثالثة  الطبقة  معبد  يف  مكانها  بعك�ض 

قليلة الرتفاع )ارتفاعها 20�ضم( طولها بعر�ض الغرفة نف�ضها )6,5م( 

م�ضاطب  الداخل  من  املعبد  باأ�ضفل جدران غرفة  2م. حتيط  وعر�ضها 

17�ضم،  13�ضم،  ارتفاعها  من  واملتبقي  �ضم   40 بعر�ض  الرتفاع  قليلة 

واجلنوبي  ال�ضرقي  وال�ضمايل  الغربي  ال�ضمايل  ال�ضالع  ل�ضق  22�ضم 

ال�ضرقي على التوايل وتتو�ضط غرفة املعبد دكة للقرابني مربعة ال�ضكل 

طول �ضلعها 175�ضم وارتفاعها 33 �ضم تزين الوجه الداخلية ل�ضالع 

قاعة املعبد الثاين ان�ضاف ا�ضطوانات من اللنب : ففي كل من ال�ضلعني 

بينها  تف�ضل  هذه  ال�ضطوانات  ان�ضاف  من  جماميع  ثالثة  الطويلني 

على  فيحتوي  الق�ضري  الغربي  ال�ضمايل  ال�ضلع  واأما  مت�ضاوية  م�ضافات 

جمموعتني فقط من هذه التزيينات : ان املجموعة التي تواجه املدخل يف 

ال�ضلع اجلنوبي الغربي الطويل قد تاآكلت. ان عر�ض كل ن�ضف عمود 40 

�ضم بثخن 14�ضم، من املالحظ ان اأر�ضية مدخل هذا املعبد حتوي اآثارًا 

حلريق متامًا كما كان احلال يف ار�ضية مدخل املعبد الول اأي�ضًا .
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وبالرغم من ارتفاع امل�ضطبة املتدرجة التي ترفع جدران هذا املعبد 

داخل  هي  مما  اعلى  املعبد  خارج  الرابعة  الطبقة  ار�ضية  م�ضتوى  فاأن 

اأدى اىل وجود انحدار ملحوظ يف م�ضتوى الدروب املتجهة  غرفته مما 

البنية  يف  ومتوقع  وا�ضح  مظهر  وهذا  اجلهات  جميع  يف  املعبد  نحو 

الدينية التي يدوم ا�ضتخدامها عادة لفرتات اأطول بكثري مما هو احلال 

يف بقية اأبنية ودور �ضكنى الطبقة او الدور البنائي الكائنة فيه مع تكرار 

جتديدها وادامتها لعدة اأدوار زمنية اأحيانًا، ان هناك دورا بنائيًا اأقدم 

عهدا من غرفة املعبد الثاين متكنا من الو�ضول اليه يف الأيام الأخرية 

القليلة من مو�ضم التنقيب الأول وذلك باحداث حفرة درا�ضية �ضغرية يف 

اأر�ضية املعبد الثاين قادتنا اىل الوقوف على بع�ض تفا�ضيل البناء الكائن 

حتته مبا�ضرة.

2 - التنقيب يف تل ال�ضوان

املو�ضم الرابع - ربيع 1967

مقدمة :

ال�ضفة  على  بالقائم  املعروف  الن�ضب  قرب   ،
)6(

ال�ضوان تل  يقع 

ع�ضر  اأحد  م�ضافة  على  �ضامراء  مدينة  جنوبي  دجلة،  لنهر  ال�ضرقية 

تقريبًا  ال�ضكل  بي�ضوي  تاًل  توؤلف  للموقع  الثرية  البقايا  وان  كيلومرت. 

طوله من ال�ضمال اىل اجلنوب 230 مرتًا  وعر�ضه من ال�ضرق اىل الغرب 

)6( انظر “�ضومر” املجلدات 19-22 فيما يتعلق مبوجز تنقيبات املوا�ضم الثالثة 

الوىل يف هذا املوقع، وكذلك الق�ضم الجنبي من املجلدين 21 و 23 ب�ضدد النتائج 

التف�ضيلية للمو�ضمني الول والثالث .
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110 اأمتار ول يزيد ارتفاعه عن ثالثة اأمتار ون�ضف عند اعلى بقعة على 

�ضطحه .

الآثار  لتل ال�ضوان هو عامل  التفت اىل الطبيعة الثرية  اأول من  ان 

الملاين ارن�ضت هرت�ضفيلد الذي كان ينقب يف اطالل �ضامراء ال�ضالمية 

العامة  املديرية  قامت  ثم  م(.   1914  -  1912( القرن  هذا  مطلع  يف 

امللتقطات  نوعية  وميّزت  اأثريته  عن  بالعالن   1949 عام  يف  لالآثار 

 1964 اأوائل عام  اأزمانها احل�ضارية. ويف  وثبتت  املنت�ضرة على �ضطحه 

قررت املديرية املذكورة اجراء تنقيبات علمية �ضاملة فيه وكان وراء ذلك 

التفكري  العراق جعل  اأولهما وقوع تل ال�ضوان يف و�ضط   : اأمران  القرار 

على  ال�ضوء  تلقي  اأثرية  دلئل  الك�ضف يف طياته عن  احتمال  اىل  يتجه 

نوع الرتباط احل�ضاري بني �ضمايل وجنوبي بالد الرافدين يف الن�ضف 

الثاين من اللف ال�ضاد�ض قبل امليالد، حني بداأ العراقي القدمي ينحدر 

اىل منطقة ال�ضهول الغرينية يف و�ضط وجنوبي وادي الرافدين لتاأ�ضي�ض 

اأوىل القرى الزراعية هناك. 

ثانيًا : ان كل ما كنا نعرفه عن املرحلة امل�ضماة بطور �ضامراء ملا قبل 

ال�ضاد�ض قبل امليالد( هي فخارياتها املميزة  اأواخر اللف  التاريخ )يف 

التي ك�ضف عنها هر ت�ضفيلد الول مرة يف قبور من هذه الفرتة يف مكان 

الكثري عن  ال�ضيء  اأ�ضفل ق�ضر اخلليفة يف �ضامراء. وقد كنا جنهل  ما 

كبريا  اأملنا  وكان  احل�ضارية،  املرحلة  لتلك  اخرى  ومقومات  عنا�ضر 

تو�ضح  الخرى  واآثارها  باأبنيتها  الطور  هذا  من  قرية  على  هنا  بالعثور 

الثاين  الن�ضف  يف  القدمي  العراق  تاريخ  من  وهامة  كثرية  جوانب  لنا 

 - احلجري  بالع�ضر  ي�ضمى  ما  وبداية  احلديث،  احلجري  الع�ضر  من 

اأظهرته  توقعناه �ضحيحًا. فبالإ�ضافة اىل ما  املعدين.  وكان معظم ما 
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1964( واملوا�ضم  20 مار�ض  نتائج تنقيبات املو�ضم الول )17 �ضباط - 

25 ت�ضرين  الربعة التالية )اجنزنا تنقيبات املو�ضم اخلام�ض بني املدة 

األقت  ح�ضارية  نتائج  من   )1968 الثاين  كانون   25 لغاية   1967 الثاين 

ال�ضوء على جوانب كثرية من هذين ال�ضوؤالني، فانها ك�ضفت ولأول مرة 

عن لقى وبقايا اأثرية تفوق كثريًا ما كان يدور مبخيلتنا وخميلة امل�ضتغلني 

. تنقيبات املو�ضم الرابع :
)7(

بهذا احلقل يف اخلارج 

بداأت تنقيبات املو�ضم الرابع يف تل ال�ضوان يف الول من اآذار 1967 

وا�ضتمرت لغاية الثامن من حزيران من نف�ض العام. وكانت بعثة التنقيب 

عواد  وحيدة،  غامن  ال�ضادة  وع�ضوية  املقال  هذا  كاتب  برئا�ضة  تتاألف 

النتائج  ن�ضرت  وقد  الول،  املو�ضم  تنقيبات  عن  م�ضوؤوًل  املقال  كاتب  كان   )7(

التف�ضيلية لذلك املو�ضم يف الق�ضم الأجنبي من “�ضومر” املجلد 21 ل�ضنة 1965 

بتنقيبات املو�ضم الثاين، والتي تعترب من عدة وجوه مكملة لأعمال املو�ضم الول، 

الع�ضرين من  اأدرجت �ضمن مقدمة املجلد  التنقيبات قد  بنتائج هذه  وان موجزًا 

جملة “�ضومر” ل�ضنة 1964 كما ان ال�ضيد العظمي نف�ضه يعد تقريرًا مف�ضاًل بتلك 

النتائج لين�ضر يف هذه املجلة. ونظرًا لالأهمية العلمية البالغة التي اأظهرتها نتائج 

ارتاأت  باأكمله فقد  املوقع  الك�ضف عن  والثاين، ورغبة يف  املو�ضمني الول  تنقيبات 

املديرية العامة لالآثار بدء عمليات املو�ضم الثالث باأ�ضلوب احلفر الفقي ال�ضامل 

ابتداء من قمة امل�ضتوطن الو�ضطي )ب( حيث ك�ضفنا �ضابقًا عن جزء من طبقته 

وحيدة  غامن  بال�ضيد  بالتنقيب  املكلفة  الهيئة  رئا�ضة  وانيطت  )اخلام�ضة(،  العليا 

الذي ن�ضر نتائج هذا املو�ضم )اي الثالث( يف لبق�ضم الجنبي من “�ضومر” املجلد 

23 ل�ضنة 1967 . وميكن ايجاز نتائج املو�ضم الثالث مبايلي : )اأ( اكمال ا�ضتظهار 

امل�ضتوطن  من  )العليا(  اخلام�ضة  للطبقة  املتبقية  البنائية  املرافق  جميع 

)ب(. الو�ضطي 

)ب( البدء بالك�ضف عن اأبنية الطبقة التي تليها من اأ�ضفل )الرابعة( والتي كنا قد 

ا�ضتظهرنا اجزاء منها اأثناء املو�ضم الول يف ربيع 1964 . 
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الك�ضار، ويا�ضني ر�ضيد، وكان ال�ضيد ح�ضني ر�ضوًل م�ضوؤوًل عن ح�ضابات 

البعثة كما كان ال�ضيد عي�ضى الطعمة م�ضوؤوًل كالعادة عن ادارة العمال 

ومراقبة العمل وال�ضيد حممد الحمد احلمي�ضة للم�ضاعدة يف العمال 

الهند�ضية كما التحق بالبعثة يف ال�ضهر الخري من املو�ضم ال�ضيد رمزي 

ال�ضيد  وقام  والفخار.  الآثار  ور�ضوم  املخططات  بتحبري  للقيام  نعوم 

انرتان ايفان بت�ضوير احلفريات والآثار.

املرافق  جميع  ا�ضتظهار  باكمال  الرابع  املو�ضم  اأعمال  تركزت  لقد 

البنائية للطبقة الرابعة �ضمن اخلندق الدفاعي يف امل�ضتوطن الو�ضطي 

)ب( حيث اأكمل ذلك يف منت�ضف �ضهر ني�ضان )1967( ثم بدئ باحلفر 

يف الطبقة التي تليها من اأ�ضفل )الثالثة( ويف نف�ض امل�ضتوطن اأي�ضا. ومن 

اجلدير بال�ضارة اليه يف هذا ال�ضدد ان اأجزاء بنائية من هذه الطبقة 

الأخرية، )اأي الثالثة(، وخا�ضة يف طرفها اجلنوبي، كانت قد اأ�ضتظهرت 

يف  اأق�ضامها  بع�ض  عن  ك�ضف  كما  الول،  املو�ضم  تنقيبات  اثناء  �ضابقا 

املو�ضم الثاين اأي�ضًا . 

اخلندق  حول  يلف  الذي  ال�ضخم  اجلدار  ا�ضتظهار  اكمال  مت  لقد 

�ضمن  الثالثة  الطبقة  اأبنية  مبعظم  حميطًا  الداخل  من  الدفاعي 

)اأو  ان هذا اجلدار  ال�ضرقي.  ق�ضمه  وخا�ضة  الو�ضطي )ب(  امل�ضتوطن 

يف  الثالثة  الطبقة  زمن  بداية  يف  �ضيد  قد  يظهر  ما  على  كان  ال�ضور( 

على  �ضيد  قد   12 رقم  البناء  ان  كما   .)Level III B( الأ�ضفل  دورها 

بداية  اأو رمبا يف  الثالثة  الطبقة  اأواخر زمن  ال�ضمايل يف  امتداد �ضلعه 

املو�ضم )الرابع(  لقد ك�ضف يف هذا  تعلوها.  التي  الرابعة  الطبقة  زمن 

عّما يقرب من ثمانية اأبنية، �ضبعة منها ذات تخطيط بنائي موحد ي�ضبه 

اىل حد كبري احلرف الالتيني )T(، كما هي احلال يف البناء رقم 12 

)املذكور اأعاله( والذي مت اكت�ضافه خالل حفريات املو�ضم الثاين واطلق 
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عليه ا�ضم " معبد الطبقة الرابعة " .

مر�ضوف  بع�ضها  ودروب  وا�ضعة  �ضاحات  البنية  هذه  وتتخلل 

باحل�ضى. ويف احدى ال�ضاحات ت�ضاهد جمموعة من التنانري مال�ضقة 

ان  الطبقة.  هذه  يف  القرية  �ضور  من  اجلنوبية  لل�ضلع  الداخلي  للوجه 

بقايا اجلدار ال�ضخم املجاور للبناء رقم 1 من الغرب رمبا متثل ال�ضلع 

الغربي ل�ضور قرية الطبقة الثالثة. وملا كانت معظم اأبنية الطبقة الثالثة 

)ورمبا جميعها( حتوي على م�ضتويني )اأر�ضيتني(، العلوي منهما عادة 

من اجل�ض، فقد تاأكد لدينا ب�ضورة قاطعة ان هذه البنية )ل بل الطبقة 

نف�ضها( قد مرت بدورين �ضكنيني على الأقل ن�ضميها: )1( دور  التاأ�ضي�ض 

الول اي الأ�ضفل )اأ(، و)2( دور التجديد اأو اعادة ال�ضكنى وهو الدور 

العلوي )ب(. كما ظهر لنا ب�ضورة ل تقبل ال�ضك باأن معظم م�ضتمالت 

لقد  للغالل.  خمازن  اتخذت  قد  ال�ضغرية  بغرفها  )ب(  العلوي  الدور 

وعظام  الغالل  تلك  من  بقايا  املخازن  هذه  اأغلب  باطن  من  جاءتنا 

والدوات  الآلت  وكذلك  للطعام  ا�ضتفادوا من حلومها  التي  احليوانات 

وان  هذا  واحل�ضاد.  وللحراثة  الطعام  لتهيئة  ا�ضتعملت  التي  احلجرية 

من  العلوي  الدور  وم�ضتمالت  املخازن  هذه  بع�ض  بكون  احتمال  هنالك 

التي  الرابعة  الطبقة  اأوائل زمن  بقى م�ضتعمال حتى  الثالثة قد  الطبقة 

تعلوها.

القبور :

كانت القبور املكت�ضفة خالل املو�ضم الرابع يف تل ال�ضوان على نوعني : 

الوىل التي يرجع زمنها اىل دور �ضامراء، ملا قبل التاريخ، دفن اأ�ضحابها 

على ما يظهر من قبل �ضكنة الطبقة الثالثة نف�ضها، كما اأن بينها ما هو 

املجموعة  اأما  واخلام�ضة(.  )الرابعة  العلويتني  الطبقتني  من  مدفون 

الثانية من القبور فرتجع بزمنها اىل الع�ضر البابلي اأو الكا�ضي )حوايل 
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اأوا�ضط الألف الثاين قبل امليالد( حني اتخذ �ضطح املوقع مقربة بعد اأن 

هجر املكان بزمان طويل .

الأ�ضنان  طبيب  �ضديقنا  ان  اىل  ن�ضري  ان  املنا�ضبة  هذه  يف  ي�ضرنا 

ب�ضحبة  التنقيب  اأثناء  للموقع  بزيارة  قام  قد  جرجي�ض  جالل  الدكتور 

عددا  �ضوية  وفح�ضا  مقاد�ضي  فائزة  الدكتورة  الأ�ضنان  طبيبة  زوجته 

من اأ�ضنان انا�ضي ع�ضر �ضامراء والع�ضر البابلي القدمي )اأو الكا�ضي( 

وخل�ضا اىل ان ا�ضنان �ضكنة تل ال�ضوان يف ع�ضر �ضامراء )اأواخر اللف 

اأ�ضنان  من  وت�ضاقطًا  وت�ضو�ضًا  تاآكال  اكرث  كانت  امليالد(  قبل  ال�ضاد�ض 

الدور الخري )اأي الع�ضر البابلي القدمي(، وهذا مرجعه كما يعتقدان 

اىل نوع الغذاء ال�ضائد حينئذ.

املواد الغذائية الرئي�ضية :

يكتفي  ل  احلا�ضر  الوقت  العلمي يف  التنقيب  يعمل يف حقل  من  ان 

من  متحف  اي  مطلب  هي  التي  البارزة  اجلميلة  الآثار  عن  بالبحث 

متاحف العامل، بل هو ي�ضعى جهده اىل التو�ضل ب�ضتى الو�ضائل املبتكرة 

اىل الك�ضف عن بقايا مادية تلقي ال�ضوء على جوانب عدة من حياة �ضكنة 

اأذهان  ي�ضغل  اأخذ  القت�ضادي  اجلانب  ان  فيه.  يعمل  الذي  امل�ضتوطن 

علماء الآثار يف الآونة الخرية وخا�ضة من يبحث منهم يف فرتات ما قبل 

التاريخ واملراحل التي اأعقبت تدجني احليوان ومعرفة الزراعة للتعرف 

على منط احلياة القت�ضادية وانواع املواد الغذائية الوىل التي عرفها 

وا�ضتخدمها الن�ضان بعد ان ا�ضتقر يف قرى ثابتة قرب الينابيع والأنهار 

اأو يف املناطق التي تتوفر فيها المطار الكافية للزراعة دميا، وهذا ما 

�ضعينا اليه دومًا يف خمتلف موا�ضم التنقيب يف تل ال�ضوان وقد كوفئنا 

على بحثنا بالعثور على مناذج من الغالل والبقايا العظمية للحيوانات 

التي اقتات على حلومها �ضكنة هذا املوقع يف خمتلف ادواره. ففي املو�ضم 
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الول )ربيع 1964( عرثنا على مناذج من احلبوب املتفحمة يف جهة من 

ال�ضلع ال�ضمالية من اخلندق الدفاعي تفرغ على درا�ضتها اأحد م�ضاهري 

املخت�ضني بالنباتات القدمية، هو الربوفي�ضور هان�ض هيلباك من املتحف 

الوطني يف كوبنهاكن بالدمنارك، والذي اأفادنا باأن من جملة املحا�ضيل 

احلقلية لأهايل تل ال�ضوان هي احلنطة وال�ضعري، وان �ضكنة املوقع كانوا 

الغالل، كما  النوعني من  ال�ضقي يف زراعة هذين  اأحيانًا على  يعتمدون 

هي احلالة الن يف نف�ض املنطقة، لقلة الأمطار يف و�ضط العراق يف ذلك 

الزمن كما هي عليه الن .

الناجم عن حفريات خمتلف  والركام  الرتبة  الدقيق يف  البحث  ان 

املو�ضم  عمليات  خالل  الثالثة  الطبقة  وخمازن  النباتية  البقايا  اأجزاء 

الليفة  احليوانات  عظام  بقايا  من  كبرية  مبجاميع  زّودنا  قد  الرابع 

واقتات على حلومها  املوقع،  الن�ضان يف هذا  ا�ضطادها  والتي  والربية، 

وا�ضتفاد من بقاياها الخرى. وبنتيجة تفرغ املخت�ضني بعظام احليوانات 

واملاعز  اخلراف  باأن  ظهر  العظيمة  البقايا  هذه  وفح�ض  درا�ضة  على 

والغزلن كانت عماد الرثوة احليوانية لأهل هذه املنطقة من العراق يف 

اللف ال�ضاد�ض قبل امليالد . كما ان ال�ضمك كان الغذاء الرئي�ضي ل�ضكنة 

تل ال�ضوان يف جميع عهوده .

3- التنقيب يف تل ال�ضوان

املو�ضم اخلام�ض - )�ضتاء 1968-1967(

يف  ال�ضوان  تل  يف  اخلام�ض  املو�ضم  تنقيب  عمليات  ابتداأت   -1

1967 وا�ضتمرت لغاية اخلام�ض  الثاين  اخلام�ض والع�ضرين من ت�ضرين 

والع�ضرين من كانون الثاين 1968 وكانت البعثة املكلفة بالعمل برئا�ضتنا 

غامن  ال�ضيواين،  على  حممد  �ضاه  الآثاريني  ال�ضادة  من  كل  وع�ضوية 
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كالعادة  املكت�ضفة  والأبنية  احلفريات  �ضور  وقد  يا�ضني.  ووليد  وحيدة 

ال�ضيد انرتان ايفان رئي�ض امل�ضورين يف مديرية الآثار العامة كما قام 

اعمال  يف  و�ضاعد  الطعمة  عي�ضى  ال�ضيد  والعمال  العمل  مراقبة  مبهام 

الهند�ضة والرت�ضيم املرحوم حممد الأحمد احلمي�ضة الذي كانت وفاته 

العلمية  املوؤ�ض�ضة  لهذه  ال�ضاد�ض خ�ضارة  املو�ضم  املفاجئة خالل عمليات 

�ضنني  طيلة  وزاملوه  عرفوه  الذين  جلميع  عميقني  وحزن  ا�ضى  ومبعث 

طويلة.

كان الهدف الرئي�ض من تنقيبات املو�ضم اخلام�ض هو اكمال ا�ضتظهار 

بقية الجزاء البنائية يف الطبقة الثالثة بدوريها ال�ضفلي والعلوي )اأ، ب( 

وبحدود اخلندق الدفاعي وال�ضور املحاذي له من الداخل وكذلك الك�ضف 

عما يبطنه الق�ضم ال�ضرقي من التل الو�ضطي )ب( والذي كانت معظم 

اأق�ضامه العليا قد تعر�ضت لتخريبات وا�ضعة من قبل املزارعني املجاورين 

يف الأعوام الأخرية. كانت تنقيبات املو�ضم ال�ضابق )الرابع( قد اجنزت 

من  )الرتقيم  الرابعة  الطبقة  بقايا  اغلب  عن  الك�ضف  اىل  بال�ضاقة 

 يتميز بع�ضها )البنية 2، 4 
)8(

ال�ضفل(، ا�ضتظهار ثمان وحدات بنائية 

- 8( ب�ضكل موحد من اخلارج ي�ضبه مبظهره اخلارجي احلرف الالتيني 

ال�ضكل اخلارجي  الأبنية ذات  باأن هذه  لدينا يف حينه  ثبت  وقد   .)T(

حياة  من  متعاقبتني  زمنيتني  فرتتني  يف  القل  على  ا�ضغلت  قد  املوحد 

الأ�ضفل  وترتيبها   )Phase A( اأ  بالفرتة  �ضميناهما  الثالثة  الطبقة 

الفرتة  الأعلى  من  تعقبها  التاأ�ضي�ض،  فرتة  وهي  الطبقة،  هذه  يف 

يف  كان  البنية  هذه  من  الرابع  املو�ضم  عمليات  �ضتظهرته  ما  ان  الواقع  يف   )8(

الغالب حدودها اخلارجية بال�ضافة اىل التنقيب يف جميع م�ضتمالت فرتتها العليا 

)الدورب( والنزول احيانًا ) خا�ضة يف البنية 5-7( اىل م�ضتويات دور التاأ�ضي�ض 

) الفرتة ال�ضفلى اأ(.
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جدران(  الأحيان  اأغلب  )ويف  اأر�ضيات  طليت  وفيها   )Phase B( ب 

م�ضتمالت هذه الأبنية باجل�ض بعد ان ارتفع بع�ضها مبعدل 80- 120�ضم 

)بفعل امللء املتعمد بالنق�ض( مع بقاء نف�ض اجلدران ال�ضلية للفرتة اأ  

الداخل عادة(  ا�ضافة جدران جديدة مال�ضقة لالوىل )من  اأحيانًا  او 

طليت هي الخرى باجل�ض اأي�ضًا. وقد ا�ضتخدم اغلب ما نتج عن هذه 

 )Granaries( للغالل  كمخازن  العليا  الفرتة  يف  املعمارية  التغريات 

املعماري  بال�ضكل  الحتفاظ  مع  الفرتة،  هذه  يف  املوقع  �ضكنة  قبل  من 

اخلارجي لهذه الوحدات البنائية كما كان �ضائدا يف زمن التاأ�ضي�ض مع 

تغيري عدد وحجوم بع�ض غرف هذه البنية وذلك بتق�ضيم كل منها اىل 

غرفتني �ضغريتني او اكرث ل�ضتيعاب اأ�ضناف متعددة من الغالل واملواد 

املراد خزنها ملوا�ضم قادمة. 

2- اظهر التنقيب يف الق�ضم ال�ضرقي من التل الو�ضطي )ب( خالل 

يعترب  بارزة  وبنائية  اأثرية  بقايا  )اخلام�ض(  احلايل  املو�ضم  عمليات 

الثالثة  البنائية  الطبقة  لأجزاء  مكمال  البنائية(  البقايا  )اأي  بع�ضها 

الوا�ضعة )اعطيت الرقم  التي ك�ضفت عنها يف موا�ضم �ضابقة. فالبناية 

13( الكائنة قرب الزاوية ال�ضمالية من هذا امل�ضتوطن لها نف�ض املظهر 

الطبقة  الثالثة وقد عاي�ضت فرتتي هذه  الطبقة  اأبنية  املعماري كغالبية 

واملتعددة  الوا�ضعة  بغرفها  البناية  هذه  التاأ�ضي�ض يف  فرتة  تتميز  اأي�ضًا. 

اىل  البناية  غرف  حتولت  حني  العلوي  الدور  يف  ذلك  معظم  تغري  وقد 

خمارن �ضغرية متعددة للغالل وحاجيات �ضكنتها الخرى من فخاريات 

 .
)9(

و�ضالل واأدوات والآت من حجر وعظم و�ضوان وزجاج بركاين ا�ضود 

لقد تي�ضر لنا يف هذا املو�ضم حتديد اأبعاد هذه البناية و�ضكلها اخلارجي 

هذه  من  غرفنتي  دفن  يف  وجدت  امللونه  حلف  فخاريات  من  ك�ضر  ب�ضعة   )9(

البناية.
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اكمل  التي  الأبنية  ومن  العليا،  فرتتها  م�ضتمالت  يف  التنقيب  وكذلك 

دوريها  يف  املرتاكم  النق�ض  من  وتفريغها  م�ضتمالتها  جميع  ا�ضتظهار 

العلوي وال�ضفلي بنايتني حماورتني لبع�ضهما البع�ض ب�ضورة خا�ضة على 

وفخاريات  منزلية  ولوازم  حجرية  اأدوات  وبع�ض  حمروقة  ومواد  بقايا 

لأغرا�ض الطبخ واخلزن. ومن املرجح اأن تكون هذه البناية قد اتخذت 

يف زمن الدور العلوي للطبقة الثالثة خمزنًا ملواد ووقود التنانري والأفران 

الكائنة يف ال�ضاحة املجاورة. اأدت تنقيبات املو�ضم اخلام�ض اىل الك�ضف 

عن عدد من ال�ضاحات ل يقل عن ثالث موزعة يف اأرجاء الطبقة الثالثة 

يف الق�ضم ال�ضرقي من التل الو�ضطي ا�ضتخدمت لغرا�ض عامة وب�ضورة 

الوا�ضعة  اجلنوبية  فال�ضاحة  القرية.  �ضكنة  قبل  من  م�ضرتكة  جماعية 

حتوي ل�ضق �ضلعها اجلنوبي عدد من التنانري يرتاوح بني 8-10 ا�ضتمر 

ا�ضتخدامها حتى يف زمن الطبقتني الرابعة واخلام�ضة بعد عدة جتديدات 

ظاهرة من تراكم هذه التنانري فوق بع�ضها البع�ض .

من املكت�ضفات الثرية الهامة يف هذا املو�ضم ثالثة اأفران كبرية من 

الطني عرث عليها يف طريف ال�ضاحة الو�ضطية الغربي وال�ضرقي، وهناك 

لل�ضاحة  الغربي  الطرف  عند  الوىل  الكورة  تكون  اأن  يف  كبري  احتمال 

داخل غرفة مربعة تقريبًا كما عرث على كورة ثانية اأ�ضفلها والكورة الثالثة 

وجدت عند الطرف ال�ضرقي لهذه ال�ضاحة ل�ضق غرفة م�ضتطيلة وعلى 

بعد 7م من مكان الكورتني ال�ضابقتني ويبلغ قطر كل من الكورتني الوىل 

والثانية 2م، اأما قطر الكورة الثالثة فيقل عن ذلك بقليل، اإن �ضكل الكور 

اأر�ضياتها وجوانبها  الثالث دائري، م�ضيدة بكتل من الطني وقد طليت 

واأن  20-25�ضم  بني  يرتاوح  ارتفاع جدرانها  من  والباقي  اي�ضًا  بالطني 

اآثار احلريق ال�ضديد ظاهر للعيان يف اأر�ضيات وجدران هذه الكور وهذا 

ناجت بالطبع عن تكرار عمليات احلرق ول�ضنني عديدة. من املالحظ ان 
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بناة الكورة الوىل )العليا( مل يتقيدوا عند بناء فرنهم بنف�ض امتدادات 

الكورة الثانية )ال�ضفلى( بل انحرفوا بفرنهم العلوي اىل الغرب قليال. 

ولكن  الكور  لهذه  العليا  الق�ضام  وو�ضعية  �ضكل  معرفة  اىل  نتو�ضل  مل 

بقايا كتل الطني املت�ضاقطة يف باطنها وانحراف جدرانها التدريجي اىل 

يقرب  ب�ضكل  كانت  �ضقوفها  باأن  الأكرث  على  تدل  ارتفعت  كلما  الداخل 

اىل القبة اأو ما ي�ضبه ذلك. لهذه الكور فتحات جانبية قريبة من القاع 

ا�ضتخدمت لدخال واإخراج الأواين وللوقود اأي�ضًا.

ترجع هذه الكور يف زمنها اىل ع�ضر الطبقة الثالثة، ورمبا ا�ضتمر 

�ضح  لو  واخلام�ضة(  )الرابعة  التاليتني  الطبقتني  زمن  يف  ا�ضتعمالها 

ما  اأعاله  اليه  ذهبنا  كما   ،
)10(

الفخار  ل�ضي  كورا  الفران  هذه  اعتبار 

كنا نكون قد وفقنا اىل اكت�ضاف هام يوؤكد ما ذهبنا اليه �ضابقا من ان 

�ضناعة  هي  طبعا(  امللونة  بينها  )من  انواعها  بكل  �ضامراء  فخاريات 

حملية يف تل ال�ضوان ولي�ضت م�ضتوردة ثم ان غزارة هذا النوع من الفخار 

هنا يوؤكد بان موقع تل ال�ضوان كان واحدا من املراكز املهمة والرئي�ضية 

لهذه ال�ضناعة يف الق�ضم الو�ضطي من العراق ومنه كانت تتزود القرى 

وامل�ضتوطنات الخرى يف هذه املنطقة من بالد الرافدين.

اخلام�ض:  املو�ضم  لتنقيبات  نتيجة  هامتان  ظاهرتان  برزت  لقد 

ابنية الق�ضم  اولهما تكرر ظهور �ضالمل من درج من ج�ض ل�ضق اغلب 

 ،)IIIB( ال�ضرقي من التل الو�ضطي يف زمن الدور العلوي للطبقة الثالثة

التي  اجل�ض  وقواطع  ار�ضيات  مع  �ضوية  ال�ضالمل  هذه  ا�ضيفت  اذ 

)10( قد يف�ضرها البع�ض اأفرانا او مواقدا كبرية لطبخ، باأن تو�ضع قدور الطبخ 

الفخارية يف قاعها وتوقد النار ا�ضفلها وحواليها )اي القدور( وهذا جائز اي�ضا. 

الواردة  الدلة  اىل  ا�ضتناد  الفخار  حلرق  كورا  بكونها  الول  الراأي  نرجح  ولكننا 

اأعاله.
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الغالب،  ال�ضالمل اجل�ض يف  الغر�ض من  كان  البنية.  تلك  اىل  ادخلت 

الثالثة  الطبقة  من  الثاين  الدور  ابنية  اعايل  اىل  اخلارج  من  ال�ضعود 

حيث خمازن الغالل واحلاجات الأخرى اأما الظاهرة الثانية فهي دروب 

مر�ضوفة باحل�ضى تنحذر عاده من اعايل امل�ضتوطن الو�ضطي منتهية يف 

اطرافه ال�ضرقية حيث ال�ضور واخلندق الدفاعي. بالمكان تتبع احد هذه 

الدروب عند املمر ال�ضيق الكائن بني البنية يف اعايل امل�ضتوطن ومروره 

يف ال�ضاحة الو�ضطية وحتى نهايتها ال�ضرقية. لقد مّر هذا الدرب بثالث 

حيث  �ضريه  منت�ضف  يف  اقتطعت  �ضرب  حفرة  اظهرتها  زمنية  مراحل 

ي�ضاهد مقطع عر�ضي تظهر فيه ثالث طبقات من احل�ضى املر�ضوف: 

ان  وبعد   )IIIA( الثالثة  الطبقة  تاأ�ضي�ض  زمن  يف  ر�ضف  وقد  ال�ضفل 

الطبقة  هذه  من  العلوي  الدور  زمن  يف  املجاورة  الأبنية  م�ضتوى  ارتفع 

)IIIB( اعيد ر�ضف الدرب مب�ضتوى اأعلى كما ر�ضفت للمرة الثالثة عند 

نهاية زمن الطبقة الثالثة وبقيت �ضاحلة لال�ضتعمال طيلة زمن الطبقتني 

)الرابعة واخلام�ضة( على الكرث.

اجزاء  الو�ضطي  التل  من  الغربي  الق�ضم  يف  التنقيب  يظهر  مل   -3

بنائية تذكر، ما عدا بقايا قليلة من ثالثة جدران تتخللها بع�ض اأر�ضيات 

تعود جميعها لبناء غري وا�ضح املعامل ك�ضف عنه يف نهاية الطرف الغربي 

من  اجلدران  هذه  حول  املكت�ضفة  الثرية  اللقى  تتاألف  الثالثة.  للطبقة 

عدد من ك�ضرات من فخار �ضامراء باأنواعها مع ب�ضعة ك�ضرات من النوع 

امللون بعد احلرق )من ع�ضر �ضامراء اأي�ضًا( و�ضنارة باب من احل�ضى 

.)Celts( وعدد من حجارة امل�ضن ب�ضل الزميل

اجلزء  هذا  يف  البنائية  البقايا  اغلب  زوال  يف  الرئي�ض  ال�ضبب  ان 

وتكرار  ن�ضبيًا  العهد  القبور احلديثة  يرجع اىل كرثة  الو�ضطي  التل  من 

الدفن ل�ضنني طويلة بالإ�ضافة اىل ما �ضببه ا�ضتيطان جديد اعقب ع�ضر 
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�ضامراء واأبنيته يف هذه الناحية من املوقع فقد ك�ضف يف منت�ضف الق�ضم 

الغربي من التل الوا�ضطي عن بقايا اأ�ض�ض من احل�ضى ب�ضكل بقعة دائرية 

ال�ضرقي  طرفها  من  يخرج  20�ضم  وب�ضمك  12م  حويل  قطرها  وا�ضعة 

اأ�ض�ض  فوق  تنت�ضر  ال�ضكل.  م�ضتطيلة  اأي�ضًا  احل�ضى  من  ا�ض�ض  بقايا 

احل�ضى هذه وحواليها اأعداد من ك�ضرات فخار حلف امللونة خا�ضة كما 

كانت ت�ضاهد بع�ض ك�ضرات من هذا النوع من الفخار يف م�ضتويات اعلى 

فوق هذه البقعة يف دفن الطبقتني العلويتني )الرابعة واخلام�ضة(. وتعود 

اأكيدة  و�ضكنى  ا�ضتيطان  اىل  حلف  فخار  وك�ضرات  هذه  احل�ضى  اأ�ض�ض 

لأ�ضحاب هذه احل�ضارة. ان حملة ح�ضارة حلف القادمني من ال�ضمال 

قد حلوا يف تل ال�ضوان يف الزمان الخرية من حياة املـــوقع )الطبقتني 

يف  خا�ضة   )Tholoi( الدينية  ابنيتهم  واقامــوا  واخلام�ضة(  الرابعة 

الق�ضم الغربي من امل�ضتوطن الو�ضطي حيث نزلت اأ�ض�ضها من احل�ضى 

اأدى اىل حتطيم واإزالة ق�ضم كبري من  اىل م�ضتوى الطبقة الثالثة مما 

اأبنيتها.

تل  يف  اخلام�ض  املو�ضم  عمليات  نتائج  يف  بحثنا  اختتام  قبل   -4

ما  لتقييم  اأولية  مبحاولت  لل�ضروع  حان  قد  الوقت  بان  نرى  ال�ضوان 

و�ضلنا من معلومات بتكرار التنقيب يف هذا املوقع وحماولة و�ضع ادواره 

البنائية واملواد الأثرية املكت�ضفة فيها يف اطارها الزمني املنا�ضب. لقد 

م�ضى على �ضروعنا بالتنقيب يف تل ال�ضوان ما يقرب من ع�ضرة �ضنوات 

اأجنز خاللها ثمان موا�ضم كاملة من العمل. لقد اأعطتنا تنقيبات املو�ضم 

الول ) ربيع 1964( فكرة �ضاملة ووا�ضحة عن حمتويات املوقع بطبقاته 

البنائية اخلم�ض واملقربة الغنية بالتمثيل والواين احلجر والكائنة حتت 

جزء كبري من املوقع الثري خا�ضة التلني الو�ضطي واجلنوبي )ب،ج(. 

املو�ضم  عمليات  حققته  ما  الالحقة  املوا�ضم  حفريات  نتائج  اأكدت  لقد 
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الأول وزادت عليها ال�ضيء الكثري.

تل  مقربة  يف  وجد  الذي  الن�ضاء  متاثيل  من  الكثري  العدد  ان 

، قد يعني ان املوقع كان يف اوائل اللف ال�ضاد�ض ق.م )ورمبا 
)11(

ال�ضوان

قبل ذلك بقليل( مركزًا رئي�ضًا لعبادة الم اللهة ا�ضتطعنا ان منيز احد 

معابدها فيه منذ ا�ضفل الطبقات ورمبا اقيمت لها مزارات اخرى قبل 

زمن هذه الطبقة يف م�ضتوطن �ضبق قد يك�ضف عنه التنقيب يف املوا�ضم 

. لقد و�ضعت 
)12(

القادمة ا�ضفل التل الو�ضطي وبحدود اخلندق الدفاعي 

متاثيل الم اللهة يف قبور ال�ضغار خا�ضة لتحميهم وترعاهم يف رحلتهم 

.
)13(

الطويلة يف عامل ما بعد املوت 

واملقربة  والثانية(  )الوىل  ال�ضفليتني  الطبقتني  ابنية  يف  جند  اننا 

الكائنة ا�ضفلها وحدة ح�ضارية متجان�ضة تختلف عما يعلوها يف الطيقات 

والثانية(  )الوىل  الطبقتني  هاتني  ففي  واخلام�ضة  والرابعة  الثالثة 

فالأواين   : وح�ضونة  جرمو  ح�ضارتي  من  عنا�ضر  حتتهما  املقربة  ويف 

ال�ضمجة  الدمى  وبع�ض  احلجر  والقالئد  وال�ضاور   )rings( واملحاب�ض 

من الطني كلها عنا�ضر من احل�ضارة الوىل )اي جرمو(. كما ان الفخار 

املنزلية من احلجر والآت  الطعام  تهياأة  واأدوات  ال�ضمج والدمى الطني 

ح�ضارتي  مظاهر  من  الطبقتني  هاتني  يف  وال�ضوان  والعظم  احلجر 

)11(  نعني بها دائما املقربة الكائنة حتت الطبقة ال�ضفلى من املوقع. 

)12( ال اذا افرت�ضنا باأن اوائل �ضاكني املوقع هم ا�ضحاب الطبقة البنائية الوىل 

)ال�ضفلى( عندئذ �ضوف ل يكون وجود لهذا امل�ضتوطن. ان الدلئل الثرية ت�ضري اىل 

ما ي�ضبق ابنية الطبقة ال�ضفلى. فاخلندق الدفاعي بال�ضل كان قد اختط لغرا�ض 

�ضبقت زمن الطبقة الوىل حيث بع�ض اجزائها البنائية قد عطت اق�ضام من هذا 

اخلندق. 

  P.J Ucko : 13( للتف�ضريات العديدة حول دمى الن�ضاء او الم اللهية، انظر(

Anthropomorphic Fgureines ")1968(  خا�ضة ال�ضفحات 426-409.
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ح�ضونة وجرمو ما بعد ظهور الفخار. ثم ان القليل من فخاريات ح�ضونة 

هنا هي من  املكت�ضفة  املحزز  وامللون  وامللون،  اخل�ضن  باأنواعها  الأكيدة 

ال�ضوان  تل  يف  تظهر  العنا�ضر  هذه  كل  املتقدم.  ح�ضونة  طور  مظاهر 

بطابع وا�ضلوب حمليني ولي�ض ن�ضخًا او تقليدًا لتلك التي مواطنها الأ�ضلية 

بغرفها  والثانية  الأوىل  الطبقتني  الكبرية يف  الأبنية  ان  ثم  ال�ضمال.  يف 

املتعددة الوا�ضعة وامل�ضيدة باللنب ذي احلجوم الكبرية ل نظري لها ل يف 

جرمو ول يف ح�ضونة ول يف اي مكان اخر نقب حلد الن ...

لهذا كله، ومع علمنا بعدم جدوى الكثار من الت�ضميات، فاننا قد ل 

نكون مغالني يف اطالقنا الت�ضمية : ح�ضارة تل ال�ضوان         

)Tell es-Sawwan Culture( على كل ما ميت ب�ضلة للطبقتني الوىل 

والثانية واملقربة الكائنة ا�ضفلها. ان ح�ضارة تل ال�ضوان تتميز باحتوائها 

خا�ض  حملي  باأ�ضلوب  وح�ضونة  جرمو  طوري  من  كل  من  عنا�ضر  على 

بها، كما ان لها عنا�ضرها املميزة اخلا�ضة بها فقط ونعني بذلك البناء 

والواين  ال�ضمعي  املرمر  احلجر  من  والأواين  التماثيل  نحت  والنحت: 

وال�ضكال العقائدية الخرى من احلجر اي�ضًا. 

يف  الظهور  يف  ت�ضتمر  )ح�ضونة(  املحززة  الفخاريات  بع�ض  ان  مع 

الطبقة الثالثة ال اأن عن�ضر الفخار الرئي�ضي فيها ويف الطبقتني التاليتني 

)الرابعة واخلام�ضة( هو �ضامراء بكل انواعها: ال�ضمجة، قليلة اخل�ضونة، 

املدلوكة، امللونة، امللونة املحززة، واملحززة، ثم ان غالبية اأبنية الطبقة 

اأقل يف  بدرجة  ا�ضتمر  رمبا  معماريًا خا�ضًا،  ا�ضلوبًا  تتبع  اخذت  الثالثة 

 .)T( الطبقتني العلويتني، يتميز من اخلارج مبظهر احلرف الالتيني

�ضامراء  اأبنية ع�ضر  الواقع، كون  بعيد عن  يكون  احتمال، قد ل  هناك 

اأبنية  مع  احلال  كان  كما  متامًا  عقائدية،  لأغرا�ض  ت�ضيد  كانت  هذه 
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ع�ضر حلف ذات ال�ضكل املزدوج ذي الغرفة الدائرية الكبرية والخرى 

امل�ضتطيلة املل�ضقة بها Tholoi وب�ضبب �ضيادة هذا النوع من العمارة، مع 

طغيان فخاريات �ضامراء املميزة يف الطبقات الثالثة والرابعة واخلام�ضة 

فاننا نعتقد باأن ما حتويه هذه الطبقات الثالث ي�ضتحق بكل جدارة حمل 

يكون  ورمبا  الخرى.  املواقع  اكرث من غريها يف  �ضامراء  ا�ضم ح�ضارة 

مركز هذه احل�ضارة هو تل ال�ضوان بالذات !

ان ح�ضارة حلف التالية قد تركت طابعها اأي�ضًا بو�ضوح يف الق�ضام 

العليا من تل ال�ضوان. فبالإ�ضافة اىل ك�ضرات فخار هذا الع�ضر املميزة 

التي كانت ول تزال تظهر بني طيات املوقع العليا فقد ظهرت اأثناء عليات 

عقائديًا  بناءا  يكون  ان  يحتمل  ملا  احل�ضى  من  اأ�ض�ض  اخلام�ض  املو�ضم 

)Tholos( من هذا الع�ضر.

4- التنقيب يف تل قالينج اأغا يف اأربيل

من ي�ضل مدينة اأربيل قادمًا اإليها بطريق كركوك ي�ضاهد على ميينه 

م�ضتوى  عن  يعلو  وا�ضعًا  تاًل  املحلية(  لالدارة  الريا�ضي  امللعب  )جوار 

)تل(  كرد  حمليا  يدعي  امتار  �ضبعة  عن  يزيد  مبا  له  املحاذي  ال�ضارع 

قالينج اغا، يتو�ضط هذا التل اأر�ضا خالية تقوم بلدية اأربيل بان�ضاء فندق 

�ضياحي فخم يف طرفها ال�ضمايل، وي�ضغل هذا التل الأثري م�ضاحة كبرية 

املنطقة  رقعة  ازدياد  ان  مربع.  مرت  األف  ثالثني  عن  تزيد  الأر�ض  من 

ي�ضمل  الذي  العمراين  والتو�ضع  الخرية  ال�ضنوات  اأربيل يف  ال�ضكنية يف 

تل  وقوع  اىل  اأدى  امل�ضهورة  قلعتها  مركز  عن  وبعيدة  كبرية  م�ضاحات 

قالينج اأغا و�ضط الحياء اجلديدة من املدينة مما حدا مبالكي الر�ض 

التي يقوم و�ضطها هذا التل اىل مطالبة املديرية العامة لالآثار ال�ضماح 

تق�ضيمها اىل وحدات  بعد  العمرانية  اأر�ضهم لالغرا�ض  با�ضتغالل  لهم 
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النافذ  القدمية  الآثار  قانون  مواد  وبحكم  النا�ض.  اىل  وبيعها  �ضكنية 

املوافقة على  الآثار عن  امتنعت مديرية  التاريخي  البلد  وحماية لرتاث 

من  يبطن  مما  ق�ضم  باإزالة  اأو  عليه  بالبناء  الأثري  املوقع  مزية  تغيري 

اأزمنة  الدرا�ضات الالزمة ملعرفة  اأثرية قبل اجراء  بقابا عمرانية ولقى 

ونوعية تلك الآثار. ولكن حر�ض مديرية الآثار العامة على م�ضلحة ذوي 

العالقة من املواطنني واحرتامًا منها حلق امللكية اخلا�ضة فقد اأجازت 

اأرا�ضي خالية من  الأثري من  بامل�ضتوطن  الت�ضرف بكل ما يحيط  لهم 

البقايا التاريخية ريثما يتم لها اجناز درا�ضاتها وحترياتها بالك�ضف عن 

واحلر�ض  الدقة  يتطلب  بطيء  علمي  عمل  وهذا  املوقع،  من  جزء  اأكرب 

ال�ضديدين وقد ي�ضتغرق عدة موا�ضم من التنقيب الثري املنتظم. وللبدء 

بتلك الدرا�ضات فقد اأوفد املوؤلف يف اأواخر �ضنة 1965 للك�ضف على املوقع 

والتعرف ولو ب�ضورة اولية على طبيعته الثرية وادواره التاريخية. وبعد 

فح�ض التل و�ضفوحه ودرا�ضة الك�ضرات الفخارية الكثرية املنت�ضرة عليه 

مع غريها من امللتقطات ال�ضطحية متكنا من التو�ضل اىل ان قالينج اغا 

امليالد  قبل  والرابع  اخلام�ض  اللفني  خالل  متعاقبة  اأزمان  يف  �ضكن  د 

ما  ع�ضور  من   
)14(

والوركاء والعبيد  حلف  باأدوار  املعروفة  الفرتات  يف 

)14( �ضمي كل دور من هذه الأدوار بال�ضم احلديث للموقع الذي ك�ضف فيه عن 

اآثاره وفخارياته لأول مرة. فدور الوركاء الذى حتدد زمانه بني 3500-3100 قبل 

امليالد تقريبًا اكت�ضفت بقاياه املميزة للمرة الوىل يف الطبقات ال�ضفلى من مدينة 

الوركاء ال�ضومرية ال�ضهرية قرب مركز حمافظة ال�ضماوة. ودور العبيد الذي يبداأ 

زمانه يف حدود 4300 �ضنة قبل امليالد ورمبا قبل ذلك بقليل وينتهي يف بداية ع�ضر 

الوركاء يف حدود 3600 ق.م عرفت اثاره املميزة اأول يف تل العبيد القريب من اور 

يف حمافظة النا�ضرية. واأما دور حلف)يف حدود 4900-4300 ق.م تقريبا( فقد 

القدمية( يف  تل حلف )موقع مدينة كوزانا  لأول مرة يف  املميزة  بقاياه  عرث على 

الكثرية  املخت�ضة  الدرا�ضات  البحوث  و�ضعت  لقد  �ضوريا.  �ضمايل  اخلابور  اأعايل 

عن هذه الأدوار احل�ضارية ومميزاتها وازمانها. ولعل خري مرجع يلخ�ض ويبحث 
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قبل التاريخ ورمبا هجر املكان نهائيا يف اأوائل اللف الثالث قبل امليالد 

حيث مل جند اأية اآثار باقية لدوار �ضكنى تعقب هذا الزمن الخري  بني 

الفخاريات وامللتقطات ال�ضطحية الظاهرة. كما تراءى لنا يف حينه باأن 

بالنظر  املوقع  �ضميكة يف هذا  قد كون  الوركاء  لدور  الثرية  الرتاكمات 

الوا�ضع  وانت�ضارها  الدور  لهذا  امليزة  ال�ضطحية  واللقى  البقايا  لكثافة 

فقد  هذا  كل  من  التاأكد  ولزيادة  الغربية.  واطرافه  قمته  على  وخا�ضة 

قمنا يف اأوائل �ضباط من عام 1966 بتنقيبات ا�ضتك�ضافية دامت ثمانية 

اأيام مب�ضاعدة عدد من العمال املحليني اأعارتنا اياهم م�ضكورة حمافظة 

)اجلزء  القدمية  احل�ضارات  تاريخ  يف  مقدمة  هو  العربية  بالغة  الأدوار  هذه  يف 

الأول(. لال�ضتاذ املرحوم طه باقر. ونود ان نذكر باخت�ضار ان الدرا�ضات احلديثة 

قد اثبتت باأن بالد الرافدين ب�ضماله وجنوبه كان مهدا ملولد وتطور معظم العنا�ضر 

احل�ضارية املكونة لهذه الدوار وغريها من الدوار التي �ضبقها اأو اأعقبتها يف فرتتي 

الع�ضر احلجري احلديث واحلجري املعدين، ومنها انت�ضرت اىل البقاع املجاورة 

يف ال�ضرق الأو�ضط. كما اأن الأهمية اخلا�ضة التي يتميز بها دور الوركاء دون �ضواه 

من الدوار احل�ضارية يف هذه احلقبة من تاريخ العراق القدمي ان فيه قد و�ضعت 

الأ�ض�ض واملقومات الوىل للح�ضارة ال�ضومرية العظيمة التي ازدهرت واينعت بعد 

ذلك يف و�ضط وجنوبي العراق يف بداية اللف الثالث قبل امليالد ففي هذا الدور 

)الوركاء( ات�ضعت الزراعة كثريًا وتو�ضعت القرى حتى ا�ضبحت مدنًا عامرة ب�ضكانها 

ومبناطقها ال�ضكنية وابنيتها الدينية الفخمة التي اخذ بع�ضها يرفع على م�ضاطب 

مدرجة من اللنب ال�ضلد هي بداية الزقورات ال�ضاهقة التي ا�ضتهرت بها ح�ضارات 

العراق الوىل قبل غريها بالف ال�ضنني ويف هذا الدور ن�ضج واكتمل فن النحت 

فانتجت مناذج رائعة من اوائل قطع النحت يف العامل كما بداأ الفنان باحلفر على 

التي جلبت  الثمينة  الحجار  انواع من  وعلى  با�ضكال عديدة  ال�ضطوانية  الختام 

خاماتها من مناطق مناجمها من اماكن بعيدة كافغان�ضتان وايران و�ضواحل اخلليج 

الدور  هذا  منجزات  ومن  النهائية  مرحلته  وبلغ  الفخارى  دولب  وتطور  العربي. 

للفرتة  فا�ضاًل  و�ضعت حدًا  التي  ال�ضورية  للكتابة  ا�ضتنباط طريقة  اىل  التوا�ضل 

املعروفة بع�ضور ما قبل التاريخ يف العراق حيث بداأ التدوين، فدخلت البالد مرحلة 

الع�ضور التاريخية حواىل �ضنة 3000 ق.م. 
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المد  الق�ضرية  التحريات  هذه  نتائج  من  وكان  بلديتها  ورئا�ضة  اأربيل 

مبقيا�ض  مقطع  يف  الوركاء  دور  من  متعاقبة  طبقات  �ضت  عن  الك�ضف 

اأثرية  طبقات  خم�ض  وعلى  امل�ضتوطن  قمة  على  2,22م  وعمق  6*2,5م 

اىل  الذاهب  العام  ال�ضارع  املوقع، جوار  الغربية من  النهاية  مماثلة يف 

2,15م(  1,24م وعمق  1,80م وعر�ض  اأخرى )بطول  كركوك يف حفرة 

ت�ضتقر طبقتها اخلام�ضة )اأي ال�ضفلى( على الر�ض البكر مبا�ضرة والتي 

. وهذه دللة قاطعة على 
)15(

تنخف�ض عن م�ضتوى الطريق املجاور مبرتين

اأن �ضهل اأربيل قد ارتفع بفعل عوامل طبيعية خمتلفة مبا يزيد عن املرتين 

عما كان عليه يف حدود 5000 �ضنة قبل امليالد حني ابتداأت ال�ضكنى يف 

قالينج اغا ورمبا يف قلعة اأربيل نف�ضها )ان مل تكن ال�ضكنى قد بداأت فيها 

اأقدم من ذلك يف بداية دور تاأ�ضي�ض القرى وبدء الزراعة يف حدود 7000 

ق.م(. وان معظم ما اأعطتنا حفرتا اجل�ض يف �ضنة 1966 من لقى اأثرية 

الحمر  وهي  املعروفة  الثالثة  باأنواعه  الوركاء  لدور  املميز  الفخار  كان 

والرمادي والنوع العتيادي الب�ضيط وهو الغالب.

والتعرف  اأغا  فالينج  ما�ضي  عن  اأخرى  معلومات  من  ولال�ضتزادة 

الك�ضف  �ضرورة  راأينا  النا�ض  من  عليه  تعاقب  من  وحياة  اأحوال  على 

ال�ضتك�ضافية  التنقيبات  فكانت  الثرية  تراكماته  من  اأكرب  م�ضاحة  عن 

. فقد كان من 
)16(

التي دامت هذه املرة طيلة �ضهر اآذار من عام 1967 

ح�ضيلة هذه العمليات ال�ضتك�ضافية الثانية التغلغل يف احلفرة الدرا�ضية 

ثم  اأمتار  الثانية ع�ضر على عمق خم�ضة  الطبقة  اىل  امل�ضتوطن  قمة  يف 

قالينج يف  الوىل يف  ال�ضتك�ضافية  التنقيبات  لهذه  تف�ضيلية  درا�ضة  ن�ضرنا   )15(

الق�ضم الجنبي من جملة �ضومر، املجلد 22 ل�ضنة 1966، �ض 82-77.

)16( ن�ضرنا نتائج املو�ضم الثاين من التنقيبات التجربية بال�ضرتاك مع الزميل 

يف  املو�ضم  ذلك  يف  احلفر  عمليات  يف  �ضاركنا  الذي  ال�ضيواين  علي  حممد  �ضاه 

الق�ضم الجنبي من جملة �ضومر املجلد 23 ل�ضنة 1967 �ض 75-69.
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قمة  بني  يربط  اأمتار  �ضتة  وعر�ض  مرتا   92 بطول  كبري  خندق  اقتطاع 

املوقع، حيث حفرة اجل�ض العميقة ونهايته الغربية ك�ضف فيه عن العديد 

اىل  وبال�ضافة  نف�ضه.  الوركاء  دور  اىل  العائدة  البنائية  الطبقات  من 

كميات وفرية من فخار ع�ضر الوركاء املعهود فقد جاءتنا اعداد كبرية 

 
)17(

املوتى مالب�ض  ورمبا  و�ضدور  اأعناق  تزين  كانت  واخلرز  احللي  من 

وكانوا  خا�ضة.  قبور  يف  ذويهم  بيوت  اأر�ضيات  اأ�ضفل  يف  دفنهم  عند 

يدفنون الطفال يف جرار كروية ال�ضكل ذات فوهات وا�ضعة يو�ضع فيها 

الطفل املتويف بهيئة ت�ضبة اىل حد كبري و�ضعية اجلنني يف الرحم. ومن 

ابرز الثار التي جاءتنا من تلك القبور هي قالدة ذهبية وجدت يف قرب 

امراأة تتاألف من عدد كبري من خرز خمتلفة احلجوم وال�ضكال )ت�ضاهد 

بال�ضافة  ت�ضم  �ضومر(  من  والع�ضرين  الثاين  املجلد  اأول  يف  �ضورتها 

ثمينة  اأحجار  من  اأخرى  خرز  ذهبية  قطعة  خم�ضني  على  يزيد  ما  اىل 

جتدر  ومما   )Garnelian( والعقيق   )Lapis Lazuli( كالالزورد 

ال�ضارة اليه يف هذا املقام ان اكت�ضاف حلى ذهبية يف موقع قالينج اأغا 

املكت�ضفة  الذهبية  احللى  اأقدم  من  واحدة  فهذه  اآثارية.  �ضابقة  يعترب 

، كما اأنها من الدلة الوىل على ا�ضتفادة الن�ضان من ذلك 
)18(

حلد الآن 

)17( ان اعدادًا كبرية من اخلرز تتكون من ال�ضدف اأو العظم اأو اأحجار ثمينة 

كالالزورد والعقيق وجدت حول �ضدر الهيكل العظمى او قرب الركبتني والقدمني 

تدل على انهما كانت مطرزة على الثياب لتزيينها متامًا كما تفعل الن�ضاء الن يف 

بع�ض ثيابهن اخلا�ضة باملنا�ضبات. ونود ان ن�ضري بهذا ال�ضدد اىل اأننا عرثنا على 

بع�ض متاثيل طينية �ضغرية يف تل ال�ضوان )من اأوائل اللف ال�ضاد�ض ق.م ( كانت 

تزين ركبها واقدامها وكذلك يلف حول و�ضطها حبيبات من الطني اأي�ضًا حماكاة 

لقالئداخلرز التي كانت تطرز يف الثياب.

)18( عرث يف عدد من القبور العائدة اىل ع�ضر الوركاء يف موقع تيه كوره قرب 

املو�ضل على عدد من اخلرز واحللى الذهبية يف الثالثينيات من القرن الع�ضرين 

من قبل البعثة المريكية التابعة جلامعة بن�ضلفانيا.
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املعدن الثمني لغرا�ض الزينة بعد طرقة و�ضياغتة. ومع ان الذهب يعترب 

من املعادن الوىل التي اجتذبت انظار الن�ضان يف ع�ضور ما قبل التاريخ 

حني  طويلة  فرتة  بعد  ال  تتم  مل  اخلا�ضه  لغرا�ضه  ا�ضتغالله  ان  ال 

ومار�ضها ب�ضورة  للتعدين )بالطرق(  الوىل  املبادئ  تو�ضل اىل معرفه 

اأوا�ضط الألف  النحا�ض )رمبا كان ذلك يف  اأولها  اأخرى  عملية يف مواد 

ال�ضاد�ض قبل امليالد(. وملا كان الذهب موجودًا ولو ب�ضورة �ضئيلة جدًا 

يف جميع ال�ضخور والتكوينات احل�ضوية والغرينية، كما هو موجود يف 

�ضكنة  عليه  ح�ضل  فرمبا  والر�ضا�ض،  كالنحا�ض  املعادن  بع�ض  خامات 

املواقع القدمية يف �ضمايل العراق )تبة كوره وقالينج اغا ورمبا ع�ضرات 

غريها من املواقع القدمية( حمليا من غ�ضل املواد ال�ضخرية والغرينية. 

اما احلجارة الثمينة الخرى كالالزورد والعقيق وال�ضذر فانهم ح�ضلوا 

عليها من مناطق مناجمها يف افغان�ضتان واأيران و�ضواحل اخلليج العربي 

عن طريق التجارة. 

التي  ال�ضتك�ضافية  التنقيبات  من  الق�ضريين  املو�ضمني  هذين  وبعد 

ب�ضورة  )ولو  اأغا  قالينج  تل  ما�ضي  من  كثرية  جوانب  لنا  اأو�ضحت 

حمدودة( وامل�ضتوى احل�ضاري الذي بلغه �ضكنته من العراقيني القدامى 

قبل اأكرث من خم�ضة الآف �ضنة بداأنا نخطط حلفريات �ضاملة تك�ضف لنا 

بقايا  الغربي حيث  وخا�ضة يف طرفه  الثري  التل  وا�ضعة من  رقعة  عن 

ع�ضر الوركاء الغني بقبوره ومنجزاته العمرانية وكان هدفنا من ذلك :

1 - ا�ضتكمال البحث يف املقربة الغنية باآثارها الثمينة والتي ظهرت 

1967 وذلك خ�ضية العبث مبحتوياتها  التنقيب لعام  بوادرها يف مو�ضم 

عن طريق نقل التربة او التجاوز باحلفر غري امل�ضروع.

ال�ضكنى  طبقات  من  طبقة  كل  من  وا�ضعة  م�ضاحة  عن  الك�ضف   -2

مبا  م�ضتوطناتهم  تخطيط  على  وا�ضحة  ب�ضورة  التعرف  من  لنتمكن 
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فيها من دور �ضكنى واأبنية دينية ومرافق عامة ودروب وما �ضابه يف هذه 

ال�ضرق  بل  )ل  القدمي  العراق  تاريخ  من  الوركاء(  )دور  الهامة  الفرتة 

عامرة  مدنا  لت�ضبح  بالت�ضاع  القرى  اأخذت  حيث  كله(  القدمي  الدنى 

مكتظة ب�ضكانها بف�ضل الرخاء القت�ضادي وات�ضاع الزراعة والتخ�ض�ض 

باحلرف مبختلف انواعها.

3- التحقق من احتمال الك�ضف يف الطبقات العليا من هذااملوقع عن 

مناذج من الكتابة ال�ضورية الوىل التي ت�ضاهي يف القدم ما ك�ضف منها 

يف و�ضط وجنوبي العراق )يف الربع الخري من اللف الرابع قبل امليالد( 

ان   ،
)19(

ن�ضر وجمدة  والعقري  وفارة  كالوركاء  �ضهرية  اأثرية  مدن  يف 

الك�ضف عن بع�ض فخاريات ولقى اأثرية من الفرتة الزمنية التي تعرف 

 يف الطبقات املتاأخرة )العليا( من تل 
)20(

بع�ضر نينوى الطبقة اخلام�ضة

قالينج اأغا قد حدا بنا اىل التفكري باحتمال الوقوف هنا على الواح من 

ال�ضومريني  ا�ضل  عن  القائمة  امل�ضكلة  على  ال�ضوء  بع�ض  يلقي  ذلك  لعل   )19(

وح�ضارتهم ولغتهم ولو ان الكاتب يوؤمن بان ا�ضل ومقومات احل�ضارة ال�ضومرية 

وعنا�ضرها املختلقة يف العمارة والفخار والنحت والفنون الخرى قد ولدت وتطورت 

يف بالد الرافدين كما يوؤمن اي�ضا بان ل �ضحة ملا يدعيه بع�ض امل�ضتغلني يف هذه 

الدرا�ضات من علماء اثار غربيني من ان ال�ضومريني وح�ضارتهم ولغتهم غرباء عن 

هذه البالد ويجعلون منبتها احيانا مراكز يف اأوا�ضط ا�ضيا واأحيانًا يرجعون ا�ضول 

بع�ض عنا�ضرها الفنية والتقنية اىل تركيا او ايران.

يف  ويعا�ضرها  العراق  �ضمال  يف  الوركاء  دور  مبا�ضرة  الفرتة  هذه  تعقب   )20(

اجلنوب دور جمدة ن�ضر )ورمبا بداية دور فجر ال�ضاللت ال�ضومرية( وهي الفرتة 

الزمنية التي ظهرت فيها الكتابة لول مرة يف و�ضط وجنوب العراق )حوايل 3200 

العثور  اىل  ن�ضبة  اخلام�ضة(  الطبقة  نينوى  ع�ضر  )اي  هكذا  �ضميت  وقد  ق.م(. 

لأول مرة على فخارياتها املميزة بانواعها امللونة واملربق�ضة بحزوز غائرة والأخرى 

اجل�ض  حفرة  من  اخلام�ضة  الطبقة  يف  مرة  لأول  النقو�ض  من  اخلالية  الب�ضيطة 

العميقة يف تل قوينجق يف نينوى من قبل الربفو�ضور ملون �ضنة 1932-1931. 
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تلك الكتابات الأوىل. واإن كان احلظ مل ي�ضعفنا يف هذا املو�ضم بالعثور 

على دليل بهذا ال�ضاأن فلعلنا �ضن�ضل اإليه يف مكان اآخر من قالينج اأغا قد 

يتناوله معول التنقيب يف املوا�ضم القادمة اأو رمبا �ضيك�ضف عنه يف موقع 

.
)21(

اآخر من مواقع العراق ال�ضمالية 

نتائج تنقيبات املو�ضم الثالث :

الثالث  التنقيب  مو�ضم  كان  فقد  يتحقق  مل  الأخري  الهدف  ان  ولو 

، مثمرا للغاية اذ 
)22(

والذي دام نحو من ثالثة اأ�ضهر من �ضيف 1968 

بال�ضافة اىل ما اأظهرته لنا الطبقات الثالث التي مت التنقيب فيها من 

بقايا معمارية دينية و�ضكنية مهمة فقد ك�ضف بني طياتها وحتت اأ�ضفل 

قربًا  اخلم�ضني  على  يربو  الطفال  قبور  من  عدد  منازلهاعن  اأر�ضيات 

الثمينة  والأحجار  والعظم  ال�ضدف  ي�ضم معظمها قالئد من خرز من 

مع بع�ض احللى الذهبية القليلة، منها مكحلة �ضغرية مدببة من الزجاج 

دللة  الذهب  من  حزام  و�ضطها  حول  يلف  ال�ضفاف  الأبي�ض  الربكاين 

على مكانة �ضاحبتها املرموقة. كما عرث يف هذه الطبقات الثالث على 

العديد من التمائيل ال�ضغرية من الطني بهيئة ن�ضاء على الغالب بو�ضعية 

والكثار  واخل�ضب  احلياة  رمز  احلمل  عالمات  عليهن  تظهر  اجللو�ض 

)21( قد نكون متفائلني بع�ض ال�ضئ يف هذا ال�ضدد وقد يكون �ضكنة مواقع �ضمال 

بالد الرافدين مل يتو�ضلوا اىل الكتابة ال�ضورية الوىل وقد يكون اجلنوب لأ�ضباب 

ح�ضارية معينة واحلاجة امللحة للتدوين لت�ضريف �ضوؤون املعابد وما �ضابه ا�ضتنبط 

طريقة مب�ضطة للكتابة بعد حماولت وجتارب عدة. على كل حال �ضيكون اجلواب 

القاطع بهذا ال�ضاأن يف معول املنقب.

)22( كانت الهيئة امل�ضوؤولة عن تنقيبات املو�ضم الثالث يف قالينج اغا تتاألف من 

الهيئة  لرئي�ض  م�ضاعدًا  ال�ضيواين  علي  حممد  �ضاه  وال�ضادة  رئي�ضًا  املقال  كاتب 

وا�ضماعيل حجارة م�ضوؤول عن تر�ضيم وت�ضجيل الآثار وحت�ضني عبد الوهاب واح�ضان 

ح�ضني للم�ضاركة يف الأعمال احلقلية وخ�ضر عبد اهلل ملراقبة العمل والعمال وحممد 

الأحمد احلمي�ضة للم�ضاعدة كالعادة يف اأعمال الهند�ضية ور�ضم الأبنية املكت�ضفة.
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م�ضحة  عليها  تبدو  كانت  الطينية  الدمى  بع�ض هذه  اللهة.  لالأم  ترمز 

من الرمزية والتحوير عن الطبيعة حيث قد �ضكلت اأج�ضام بع�ضها بهيئة 

ويرمز  عليها  الأرجل  اأو  لالأيدي  اأثر  ل  خمروطية  اأو  ا�ضطوانية  اأ�ضكال 

للوجه  تعطي  اأكرث  اأو  ندبة  جانبيه  اأحد  من  تخرج  بتدبب  عادة  للراأ�ض 

بع�ض تفا�ضيله. كما ك�ضف عن ع�ضرات من ال�ضور احليوانية املج�ضمة 

النمر.  والعجل وحتى  والكب�ض  والكلب  بينها احل�ضان  اأي�ضًا  الطني  من 

وللدللة على اهتمام �ضكنة قالينج اغا بحياكة املالب�ض من ال�ضوف اأو 

املغازل  اأقرا�ض  من  املئات  وراءهم  لنا  خلفوا  فقد  املغزول  املاغر  �ضعر 

من الطني باأ�ضكال خمروطية اأو قر�ضيه وثقالت من الطني اأو احلجر اأو 

احل�ضى جلومة احلياكة اليدوية الب�ضيطة وكانت بع�ض مالب�ض الن�ضاء 

والطفال تطرز بخيوط عديدة من اخلرز ال�ضدف اأو الأحجار الثمينة. 

اأو يف و�ضطه  والتطريز عادة كان بتثبيت هذه املواد على حافات الثوب 

الثرية  اللقى  ومن   .)17 رقم  الهام�ض  اأي�ضًا  )انظر  اأكمامه  اأو حافات 

التي لها تف�ضري عقائدي روؤو�ض من الطني لعجول بقرنني �ضغريين وجد 

عن  ك�ضف  كما  الدينية.  الأبنية  بع�ض  غرف  اأر�ضيات  يف  مثبتًا  بع�ضها 

من  تنتهي  تقريبًا  دائري  �ضكل  ذات  وهي  الطينية  الأج�ضام  من  عدد 

الأعلى بقرنني. وقد يدل هذا على تقدي�ض �ضكنة تل قالينج اغا يف زمن 

الوركاء للعجول اأو الثريان ب�ضورة خا�ضة بحيث كانت روؤو�ضها اأو اأ�ضكال 

يف  خا�ضة  غرف  يف  تن�ضب  اأحيانًا  الطبيعة  عن  املحورة  الروؤو�ض  تلك 

منازلهم اأو دور عبادتهم )ونود ان نذكر بهذا ال�ضاأن ان �ضكنة موقع جتل 

قد  وال�ضابعة  ال�ضاد�ضة  الطبقتني  �ضكنة  وخا�ضة  تركيا  غربي  يف  هيوك 

اتخذوا لروؤو�ض ثريانهم املقد�ضة بقرونها الطويلة املقو�ضة احيانًا معابد 

خا�ضة اأ�ض�ضوها لهذا الغر�ض يف اأواخر اللف ال�ضابع قبل امليالد و�ضبغوا 

الثريان  تقدي�ض  انا  وحيوانية(  اآدمية  ب�ضور  اأحيانًا  ونق�ضوها  جدرانها 
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واظهار روؤو�ضها بقرونها البارزة كان من اأهم الطرز التي تزين جدران 

امليالد(.  قبل  اخلام�ض  الألف  )اأوائل  حلف  لع�ضر  الفخارية  الواين 

الفخاريات  تلك  بع�ض  الطراز على  تطور هذا  يتتبع  اأن  للباحث  وميكن 

من �ضكله احلقيقي الذي يحاكي الطبيعة حتي اأ�ضبح رمزيًا حم�ضًا بعد 

.
)23(

مروره بعدة مراحل بني هذا وذاك

تنقيبات  اعطتنا  بع�ض  تلك  الطينية  العجول  روؤو�ض  اىل  وبال�ضافة 

التي  الغريبة  الفخارية  الأ�ضكال  بع�ض  املوقع  1968 يف هذا  �ضيف عام 

جتويفان  عادة  اأعالها  يف  الطبيعة  عن  حمورة  ب�ضرية  لج�ضام  ترمز 

كبريان يرمزان اىل مو�ضع العيون كما ان ا�ضافلها بهيئة قر�ضية �ضلدة اأو 

جموفة ول اأثر لالأرجل اأو الأيدي على هذة الأ�ضكال. وتعرف هذه الأج�ضام 

 Eye-Goddesses or العيون  بالهة  عادة  الآثاريني  من  الباحثني  عند 

Eye-Symbols or Eye-ldol وكان تقدي�ض هذا النوع من الآلهة من 
الطني )واأحيانًا اأخرى من احلجارة اأو احل�ضى( منت�ضرًا يف بقاع عديدة 

يف �ضمال وجنوب العراق و�ضمايل �ضوريا اأي�ضًا، فقد وجدت مناذج عدة 

املو�ضل وكري ري�ض قرب  تبة كورة قرب  العيون هذه يف موقع  اآلهة  من 

باللف  منها  وجد  كما  ولك�ض،  واأور  نف�ضها  الوركاء  مدينة  ويف  �ضنجار 

ماري  حفريات  واأظهرت  �ضوريا(  )�ضمايل  اخلابور  على  براك  تل  يف 

املعبود  لهذا  افرد  قد  كان  براك  ويف   .
)24(

منها العديد  )تل احلريري( 

احدى  يف  حلف  ع�ضر  فخاريات  بع�ض  على  التطور  هذا  م�ضاهدة  ميكن   )23(

خزانات املتحف العراقي يف بغداد ) قاعة ع�ضور ما قبل التاريخ(. 

)24( انظر بهذا ال�ضدد :  

O.G.S. Crawford  ”The Eye Goddess“ London 1957 

القدمي  الدنى  ال�ضرق  يف  ن�ضاأتها  العيون  الهة  هذا  كتابه  يف  املوؤلف  يدر�ض  حيث 

وانت�ضرها غربا ب�ضكل او باخر اىل اليونان وجنوبي ايطاليا وجزيرة �ضقلية وا�ضبانيا 

وغربي فرن�ضا وانكلرتا وايرلندا و�ضمايل افريقيا وجزر الكناري.
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منه  مكان  ابرز  يف  عالية  دكة  اقيمت   )Eye-Temple( خا�ضا  مزارا 

رفع عليها �ضكل كبري من احلجر لله العيون هذا، كمازين اجلدار وراءه 

 1968 �ضيف  يكن  مل  امللونة.  بالحجار  ومطعم  بالذهب  حملى  بافريز 

غنيا باللقى الثرية فح�ضب بل اأن ما ك�ضف عنه من اأبنية دينية و�ضكنية 

يف الطبقة الثالثة يف قالينج اأغا يعترب اإ�ضافة هامة ملعلوماتنا عن تاريخ 

العمارة العراقية القدمية وتخطيط املدن يف ع�ضر الوركاء. ففي م�ضاحة 

وا�ضعة من الطبقة الثالثة تقرب من ثالثة الف مرت مربع وعلى الطرف 

باحلي  دعيناهما  وا�ضعني  �ضكنيني  حيني  على  وقفنا  املوقع  من  الغربي 

ال�ضرقي واحلي الغربي من الطبقة الثالثة يخرتقهما �ضارع رئي�ض يزيد 

طوله عن �ضتني مرتا ويرتاوح عر�ضة بني 2-3م ينحدر من اأعلى الطرف 

لت�ضبح  اجلنوبية   نهايتة  تت�ضع  اجلنوب  باجتاه  للم�ضتوطن  ال�ضمايل 

الطعام.  واعداد  للخبز  وافران  تنانري  اأطرافها  يف  تتناثر  وا�ضعة  حارة 

يتجهان غربا  اأقل منه طول  ال�ضارع طريقان  ويتفرع من منت�ضف هذا 

و�ضرقا. وكانت بع�ض الطرق يف هذه الطبقة )اأي الثالثة( والطبقة التي 

الر�ضف  وي�ضل  واملتو�ضط  الناعم  باحل�ض  مر�ضوفة  )الثانية(  تعلوها 

اأحيانًا اىل عتبات املداخل اخلارجية لبع�ض الدور يف هاتني الطبقتني. 

الثنني  الثالثة  الطبقة  اأحياء  من  حي  كل  يف  املكت�ضفة  البنية  عدد  ان 

حمدود ن�ضبيًا. فهنالك مايزيد عن �ضت وحدات بنائية يف احلي ال�ضرقي 

بينما ت�ضم بقايا احلي الغربي نحوا من خم�ض بنايات. ان من ابرز ابنية 

املنطقة ال�ضرقية معبدا �ضغريا ذا �ضكل م�ضتطيل تقريبا اأبعاده 8,5*7م 

نتو �ضطة غرفة طويلة حتف بها من اجلانينب غرف اأ�ضغر منها حجما 

الكبرية  الو�ضطية  الغرفة  ابواب جميعها اىل  توؤدي  اثنتان يف كل جانب 

التي هي عبارة عن غرفة امل�ضلى واأقد�ض مكان يف البناء كله. وكان هذا 

البناء كغريه من ابنية املوقع م�ضيدا مبادة اللنب )طابوق جمفف بال�ضم�ض 
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45*25*8 �ضم( املهياأ  معمول بقالب وبحجوم كبرية مقا�ضها يف حدود 

من الطني. ول�ضفاء �ضفة خا�ضة على اأبنية املعابد كانت تزين اأ�ضالعها 

وزواياها من اخلارج بدعامات من نف�ض مادة بناء املعبد تك�ضبها طابعًا 

هند�ضيًا جمياًل كما تزيد من متانة البناية ومقاومتها للعوامل املناخية 

الكونية  اجلهات  اىل  عادة  توجة  للمعبد  الأربع  الزوايا  كانت  املتغرية. 

العراقية  املعابد  بناء  تخطيط  لزمتا  الخريتان  وامليزتان  الربعة. 

القدمية منذ اأول ظهورها )يف بداية اللف ال�ضاد�ض قبل امليالد( حتى 

زمن متاأخر من تاريخ العمارة العراقية القدمية يف اأوائل الن�ضف الثاين 

من الألف الأول قبل امليالد )رمبا يف الع�ضر الكلدي - البابلي احلديث 

عن  تتعدى  فال  ال�ضرقي  احلي  اأبنية  بقية  واأما  بقليل(.  ذلك  بعد  اأو   -

كونها دورا لل�ضكنى تتاألف كل دار يف الغالب من غرفتني اأو ثالث، وكان 

املطبخ يقوم يف جهة من الفناء واحيانا هناك غرفة اأو مرفق �ضغري يف 

كل دار ت�ضتعمل كمخزن للغالل والقدور والواين الفخارية وغريها من 

ادوات حجرية لتهيئة الطعام. ان ابرز بناء يف احلي الغربي )يف الطبقة 

9,5*9,30 �ضم كثري  اأبعاده  تقريبًا  ال�ضكل  اآخر مربع  الثالثة( هو معبد 

ال�ضبة مبعبد احلي ال�ضرقي وتتو�ضطه اأي�ضا غرفة امل�ضلى الطويلة وحتف 

بها كالعادة غرفتان من كل جانب يظهر يف احداها )الغرفة ال�ضمالية 

يف اجلانب ال�ضرقي( جدار من اللنب يظن باأنه كان لدعم بناية الدرج 

املعبد  هذا  يف  الو�ضطية  امل�ضلى  لغرفة  اإن  املعبد.  �ضطح  اىل  املوؤدي 

الغربي اأهمية خا�ضة اإذ اأن اأوجة جدرانها الداخلية كانت على ما يظهر 

م�ضبوغة بطالء اأبي�ض وجدت بقاياه، بني ركام الغرفة وعلى اأر�ضيتها 

كما ان هناك بقايا لفريز منقو�ض على اأ�ضفل جدارها ال�ضرقي باللونني 

معينات  عن  عبارة  النق�ض  وقوام  بي�ضاء  اأر�ضية  على  وال�ضود  الحمر 

كبرية متعاقبة وا�ضكال هند�ضية اأخرى غري وا�ضحة املعامل ب�ضبب التاآكل 
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جتدر  ومما  الزمن،  ومرور  والرطوبة  التهدم  ب�ضبب  باجلدار  احلا�ضل 

ال�ضارة اليه يف هذا ال�ضدد باأن هذه اللوان اجلدارية املكت�ضفة يف تل 

قالينج اغا يف اأربيل تعترب واحدة من اأقدم ماك�ضف عنة التنقيب الثري 

يف هذه البالد من األوان ونقو�ض جدارية بعد تلك التي ظهرت يف بع�ض 

معابد واحد دور ال�ضكن يف موقع تبة كوره )من دور العبيد( قبل اأكرث من 

ثالثني �ضنة.

5- تنقيبات انقاذية �ضاملة يف حو�س �ضد حمرين يف دياىل

يف  والأجنبية  والعربية  العراقية  البعثات  لعمل  ملخ�ضًا  فيمايلي 

حو�ض �ضد حمرين. على اأثر تلقينا من اجلهات املعنية يف وزارة الري نباأ 

البدء يف تنفيذ م�ضروع �ضد حمرين الروائي على نهر دياىل قرب موقع 

اإجراء  الآثار  موؤ�ض�ضة  يف  بداأنا   .1976 عام  من  اآذار  �ضهر  يف  ال�ضدور 

م�ضح اآثاري �ضامل ملنطقة احلو�ض التي �ضتتحول اىل بحرية بعد ان�ضاء 

هذا ال�ضد. وقد اجنزنا عملية امل�ضح هذه يف اأوائل �ضنة 1977 واعددنا 

من  يقرب   ما  عليها  و�ضعنا  لالنغمار  �ضتتعر�ض  التي  للمنطقة  خارطة 

�ضبعني موقعًا اأثريًا �ضيتناول الغمر جميعها، وترتاوح اأزمنة هذه املواقع 

بني اأواخر الألف ال�ضاد�ض قبل امليالد )حيث ظهرت على بع�ضها بوادر 

من فرتتي �ضامراء وحلف( وبني القرن الثاين ع�ضر امليالدي )ال�ضاد�ض 

نهر  املواقع على طريف  تنت�ضر معظم  بقليل.  بعد ذلك  ورمبا  الهجري( 

ديايل، خا�ضة يف الأرا�ضي املنخف�ضة القريبة من �ضواطئ النهر وعند 

فرعيه الرئي�ضيني نارين وكوردرة وقد تبعد قلياًل عن جماري هذه الأنهار 

قدميًا  كانت  جماري  ورمبا  وعيون  جداول  تتوفر  حيث  �ضماًل  اأو  �ضرقًا 

�ضاحلة لال�ضتخدام اندثرت مبرور الأجيال وبفعل الرت�ضبات والعوامل 

الطبيعية الأخرى.
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و�ضهل حمرين ب�ضكل عام منخف�ض وا�ضع من الأر�ض ميتد مبحاذاة 

ال�ضفوح ال�ضرقية ل�ضل�ضلة جبال حمرين وهو يتكون من التواء مقعر وا�ضع 

حم�ضور بني التوائني حمدبني وقد مالأته عوامل التعرية بطبقة �ضميكة 

من الرت�ضبات الرملية والطينية التي حملتها النهار وال�ضيول من التالل 

واله�ضاب املجاورة. ان �ضل�ضلة جبال حمرين التي عرف ال�ضهل با�ضمها 

تعترب اأطول �ضل�ضلة جبلية يف العراق اذ متتد من احلدود العراقية اليرانية 

جنوبي مدينة خانقني حتى نهر دجلة ومل�ضافة 250 كم وهي �ضيقة يرتاوح 

عر�ضها 5 - 12 كم. ويبلغ  اأعلى ارتفاع لها 527 م بالقرب من نهر دجلة، 

وان معدل ارتفاعها العام نحو من 200م ويقل هذا الرتفاع يف اجزاءها 

ل  الغرب  من  حمرين  �ضد  حو�ض  منها  يحد  الذي  والق�ضم  ال�ضرقية. 

يتجاوز عر�ضه 7 كم وهو قليل الرتفاع، وتعترب �ضل�ضلة جبال حمرين اول 

�ضل�ضلة جبلية تعقب نهر دجلة من ال�ضرق، وهي متتد ك�ضائر ال�ضال�ضل  

اجلبلية من اجلنوب ال�ضرقي باجتاه ال�ضمال الغربي يقطعها نهر العظيم 

كما  العظيم.  بندر  با�ضم  املعروف  املكان   اأجنانة يف  قرية  بالقرب من 

امتدادها عرب نهر  القريبة من بيجي ويعرف  الفتحة  تقطعها دجلة يف 

دجلة من بعد الفتحة با�ضم جبل مكحول ويظن باأن �ضل�ضلة جبال حمرين 

اعتربها  والتي   )Ebech( ابخ  با�ضم  امل�ضمارية  الكتابات  يف  وردت  قد 

عا�ضمتهم  امتدادها من  وحددوا  اآ�ضور  اآلهتهم  كبري  ال�ضوريون موطن 

با�ضم  الن�ضو�ض  نهر دياىل جاءت يف  اآ�ضور وحتى مدينة على  املقد�ضة 

يف  دياىل  لنهر  ا�ضم  هو  وترنات  دياىل،  مياه  تعني  والتي  ترنات   - مي 

امل�ضادر البابلية والآ�ضورية. هذا وان لالآ�ضوريني الها با�ضم هذه ال�ضل�ضة 

من اجلبال.

الثاين من �ضهر مار�ض  الن�ضف  العامة  لالآثار يف  املوؤ�ض�ضة  ابتداأت 

1977 حملة تنقيب انقاذية وا�ضعة يف ارجاء احلو�ض. فاأوفدت اأوًل بعثة 
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اآثارية للتنقيب يف تلول �ضليمة واآق تبه والزاوية واخلبارى وامام ا�ضماعيل 

وابن  وكرجية  عمه  وعبد  وار�ضيدة  �ضعود  وابو  و�ضعري  وال�ضغري  الكبري 

عام  اوائل  يف  اخرى  بفرق  اعقبتها  ثم  و�ضباغ  وال�ضيب  وبردان  علوان 

ابو  ثم  اآغا،  وحممود  تبه  و�ضور  ور�ضيدة  عبادة  تلول  يف  للتنقيب   1978

كباب وابو �ضعاف وقا�ضم وكري�ض وخيط منلة. كما �ضاهمت جامعة بغداد 

وابتداأت جامعة  عيا�ض.  تل  التنقيب يف  البداية يف  ومنذ  الآثار  ق�ضم   -

حالوة  تل  يف  التنقيب  الثرية  والدرا�ضات  البحوث  مركز   - املو�ضل 

من  الثاين  الن�ضف  للحو�ض يف  ال�ضمايل  الطرف  عند  والكائن  الوا�ضع 

�ضهر �ضباط 1978.

هذا ورغبة من املوؤ�ض�ضة يف م�ضاركة اكرب عدد ممكن من املوؤ�ض�ضات 

يف  تخو�ضها  التي  النقاذية  التنقيب  حملة  يف  اخلارج  يف  الآثارية 

فيها  تدعو  اليون�ضكو  منظمة  طريق  عن  نداءات  وزعت  فقد  احلو�ض. 

�ضكن  ت�ضمل  مادية  ت�ضهيالت  وفق  رغبت  ان  للم�ضاهمة  املوؤ�ض�ضات  هذه 

اع�ضاء البعثات امل�ضاهمة وتزويدهم مبواد ولوازم العمل والعمال والوقود 

والدامة لآلياتهم وو�ضائط نقلهم يف احلو�ض وذلك وفق توجيهات الدولة 

واهتمامها ودعمها املادي واملعنوي الكامل. وقد ا�ضتجابت لهذه الدعوة 

القطر وخارجه منها ق�ضم  الآثارية داخل  واملوؤ�ض�ضات  املعاهد  كثري من 

جامعة  يف  الأثرية  والدرا�ضات  البحوث  ومركز  بغداد  جامعة  يف  الآثار 

املو�ضل حيث عملتا كما ا�ضلفنا يف تلي عيا�ض وحالوة على التوايل، كما 

بغداد  يف  لالآثار  اليطايل  العراقي  واملركز  تورينو  جامعة  بعثة  بداأت 

عملها، ومنذ اأوائل احلملة يف تلول اليلخي واأبو ح�ضيني وال�ضراح وح�ضن. 

عملها  اليابانية  كوكو�ضيكان  جامعة  بعثة  بداأت   1977 عام  خريف  ويف 

يف منطقة منخف�ضة من احلو�ض قريبة من ملتقى دياىل بفرعه نارين 

حيث تقوم جمموعة من التلول املتقاربة من ع�ضور خمتلفة منها الكبة 
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)الوركاء، جمدة ن�ضر، فجر ال�ضاللت والع�ضر الأخميني يف الأعلى( 

و�ضنكر مب�ضتوطناته الثالث من ع�ضري حلف والعبيد )ورمبا �ضامراء( 

يف  انكليزية  بعثة  وعملت  وال�ضا�ضاين(.  البارتي  )الع�ض  واحلميديات 

تل مظهور )من ع�ضر العبيد( بالقرب من قرية ك�ضكول ويف تل ربي�ضة 

)ع�ضر الوركاء( عرب نهر نارين يف الطرف الغربي من احلو�ض. وقد 

كانت بعثة امريكية من جامعة نيويورك قد عملت يف اوائل �ضتاء 1978 

وملدة �ضهرين يف خيط كنج )بداية الألف الثاين ق.م. من الع�ضر البابلي 

خيوط  يف  فرن�ضية  بعثة  التوايل  علي  الثاين  للمو�ضم  وعملت  القدمي( 

قا�ضم )مقربة من ع�ضر فجر ال�ضاللت ورمبا جمدة ن�ضر( كما عملت 

بعثة بلجيكية واخرى من�ضاوية يف موقعي �ضربة )فجر ال�ضاللت، بابلي 

قدمي والخميني( والعبابرة )البابلي القدمي( على التوايل واجنزت بعثة 

جامعة ميونيخ الملانية مو�ضمًا يف اأواخر عام 1978 يف تل البكع الوا�ضع 

قرب  ال�ضرقي من احلو�ض  الطرف  واكدي( يف  قدمي  بابلي  )اخميني، 

قرية جميلة كما اجنزت يف نف�ض الفرتة بعثة املانية اأخرى من متحف ما 

قبل التاريخ يف برلني الغربية مو�ضم عمل يف جمموعة تلول احمد احلتو 

قرب  الكائنة  القدمي(  والبابلي  ال�ضاللت  فجر  ن�ضر،  جمدة  )وركاء، 

النهاية ال�ضمالية من احلو�ض. وقد اأجرت اأ�ضبار وا�ضعة يف هذه املجموعة 

من التلول للتعرف ب�ضكل �ضريع على ما تبطنه يف جميع اأق�ضامها املتباعدة. 

وقام يف نف�ض الوقت عدد من اجليولوجيني الآملان التابعني للبعثة الأخرية 

املانية  بعثة  كما عملت  املنطقة  نف�ض  وبيئية يف  درا�ضات حقلية  باإجراء 

اأخرى من معهد الآثار الملاين يف بغداد يف تل الزبيدية )البابلي القدمي 

والكا�ضي( الكائن يف منطقة متو�ضطة بني بردان والكبة بعد ان كانت قد 

اأجرت يف خريف 1978 ا�ضبار �ضريعة يف تل اأمليحية )كا�ضي(. وعملت 

بعثة من املعهد ال�ضرقي جلامعة �ضيكاغو يف جمموعة تلول اأوج تبه عند 
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الطرف ال�ضمايل للحو�ض ويف منطقة منخف�ضة تغمرها املياه طيلة اأيام 

ال�ضتاء. وقد ركزت البعثة عملها يف تلني رئي�ضني )عتيقة ورزوق( اأولهما 

من الفرتة الكدية والآخر من ع�ضر فجر ال�ضاللت وجدت البعثة فيهما 

مباين هامة من هاتني الفرتتني وجتري البعثة ا�ضبارا يف تل ثالث يقع 

اىل ال�ضرق قلياًل من تل رزوق يدعى تل اأحمد املغري.

هذا عر�ض موجز و�ضريع ملا قام به الزمالء من عراقيني واأجانب يف 

احلو�ض. اأعطانا هذا العمل �ضورة وا�ضحة ملا يف هذه املنطقة من قطرنا 

الذي  احلو�ض  يف  احل�ضاري  التدرج  على  وقفنا  فقد  اأثرية  بقايا  من 

�ضكن ومنذ الألف ال�ضاد�ض قبل امليالد وبدون انقطاع )هناك موقع من 

ع�ضر �ضامراء عرب نارين، تل ريحان( يف فرتات �ضامراء وحلف )�ضنكر 

وح�ضن( وان كانت �ضكنى �ضامراء وحلف غري كثيفة ووا�ضحة ب�ضكل بارز 

هنا ب�ضبب عدم العثور، حلد الآن على مبان اأكيدة ولقى منوعة من هاتني 

الفرتتني يف التلول التي ظهرت بوادرها فيها. اإل ان ع�ضر العبيد كان 

اأكرث بروزًا وو�ضوحًا يف احلو�ض. اذ ان تلي عبادة ور�ضيدة يف الطرف 

وبارزة  كاملة  واأثرية  بنائية  بقايا  اعطيانا  قد  احلو�ض،  من  ال�ضرقي 

وبدرجة  ح�ضيني  وابو  و�ضنكر  عيا�ض  تلول  وكذلك  الع�ضر.  هذا  من 

اأقل مظهور. لقد ا�ضتمرت ال�ضكنى بدون انقطاع يف احلو�ض يف فرتات 

الوركاء )احمد احلتو ، الكبة( وجمدة ن�ضر )خيط قا�ضم، اأبو قا�ضم، 

مظهور، الكبة( وفجر ال�ضاللت )الكبة، مظهور، زروق، خيط قا�ضم، ابو 

قا�ضم( والكدي )مظهور، عتيقة، �ضليمة، حالوة، الزاوية، البكع( ثم 

عا�ض احلو�ض بغالبية م�ضتوطناته فرتة الع�ضر البابلي القدمي بكل و�ضوح 

وجالء. فرنى بقايا بنائية واأثرية لهذا الع�ضر منت�ضرة يف جميع مناطق 

احلو�ض وبكل و�ضوح )تلول �ضليمة، الزاوية، ال�ضيب، اليلخي، خيط كنج، 

ا�ضتمرت  وقد  غريها(.  وع�ضرات  حالوة  �ضربة،  العبابرة،  امليحية، 
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ال�ضكنى يف احلو�ض يف الفرتات الكا�ضية والآ�ضورية )ب�ضكل قليل جدًا(. 

ثم تربز بعدئذ بوادر الحتالل الخميني والبارثي وال�ضا�ضاين يف غالبية 

تلول احلو�ض )اآق تبه، اخلبارى، �ضعود، �ضعري، امام ا�ضماعيل، بردان، 

وغريها(.  كباب  اأبو  احلميديات،  الكبة،  �ضعاف،  ابو  �ضباغ،  ار�ضيدة، 

حتى جميء الفتح العربي ال�ضالمي للقطر وحتريره لهذه املنطقة اأي�ضًا. 

هامة  حيوية  منطقة  ال�ضالمي  العربي  الع�ضر  يف  احلو�ض  اأ�ضبح  لقد 

ففيها كان مير طريق خرا�ضان التجاري ال�ضهري.

املو�ضل يف حمافظة  ا�ضكي  �ضد  �ضاملة يف حو�س  انقاذية  تنقيبات   -6

نينوى 1986-1981

نينوى  حمافظتي  يف  مو�ضل،  ا�ضكي  �ضد  بتنفيذ  البدء  تقرر  ملا 

اثار  دائرة  يف  الثاريني  من  عدد  قام  ال�ضبعينات،  اواخر  يف  ودوهك. 

حمافظة نينوى باأجراء الدرا�ضات واملو�ضوحات الالزمة لح�ضاء التلول 

وامل�ضتوطنات الثرية التي �ضتتعر�ض للغمر مبياه البحرية الوا�ضعة التي 

الدرا�ضة  هذه  بنتيجة  اأعدت  وقد  ال�ضد  هذا  ت�ضييد  اجراء  من  �ضتن�ضاأ 

خارطة تف�ضيلية ت�ضم ع�ضرات التلول واملباين املندر�ضة واملغاور والقالع 

التي تنت�ضر بقاياها يف ربوع الوادي على طريف نهر دجلة والتي كانت يومًا 

ماأهولة بال�ضكان يف خمتلف حقب التاريخ.

بعد ا�ضتكمال العديد من الأعمال التمهيدية وتخ�ضي�ض مبالغ �ضخية 

الدائرة  بداأت   ،1985-1981 اخلم�ضية  خطتها  يف  الدولة  ار�ضدتها 

الوا�ضعة  النقاذية  التنقيبات  حملة  اأعمال  واملتاحف  لالآثار  ال�ضمالية 

ال�ضرقي من احلو�ض يف  الطرف  ومواقع  تلول  يف احلو�ض يف عدد من 

ومن  دجلة  ونهر  دهوك  اىل  الذاهب  العام  الطريق  بني  فايدة،  منطقة 
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اأبرز هذه املواقع : جمبور، بقاق، كري قا�ضم، جيكان، خرابوك، م�ضرفة، 

كرهول، �ضعبو، جالوقة، زهرة خاتون، كرانة والعديد غريها. كما قامت 

جامعة املو�ضل بنف�ض الوقت بالتنقيب يف تلول م�ضيفنة و�ضالل و�ضويج 

يف منطقة زمار اىل الغرب من نهر دجلة.

من  تنقيب  بعثات  بداأت   ، العراقية  الثار  موؤ�ض�ضة  لدعوة  وتلبية 

اقطار خارجية خمتلفة ت�ضل القطر منذ ربيع 1982 للم�ضاهمة يف حملة 

اأ�ضكي مو�ضل. فعملت بعثة انكليزية  التنقيبات النقاذية يف حو�ض �ضد 

يف عدد من املواقع على طريف دجلة منها: حممد عرب، خاتونية، خربة 

ملو�ضم  ونقبت  ال�ضويدي.  ووادي  �ضيانات  دير�ضتون،  ق�ضرج،  �ضطاين، 

وكرخو�ض  كوتان  تلول  يف  وفرن�ضية  عنزة  تل  يف  من�ضاوية  بعثة  واحد 

ق�ضمه  القدمي من  الع�ضر احلجري  ان�ضان  مقار  على عدد من  وعرثت 

الوديان  بع�ض  اكتاف  على  احلجرية  الأدوات  من  وخملفاته  الأ�ضفل 

املنحدرة اىل نهر دجلة يف هذه البقعة من الطرف ال�ضرقي من احلو�ض 

على  التالل  من  جمموعة  يف  اليابانية  كوكو�ضيكان  جامعة  بعثة  وعملت 

طريف نهر دجلة يف منطقتي فايدة وزمار منها : جيكان، ف�ضنة دير هال، 

وار�ضو  جامعة  بعثة  وقامت  البنت.  وق�ضر  �ضويج  جي�ضاري،  م�ضريفة، 

حتف  التي  دجلة  نهر  م�ضاطب  على  اثرية  م�ضوحات  باإجراء  البولونية 

مبجراه يف منطقتي رفان وفايدة و�ضجلت عددًا من م�ضتوطنات ان�ضان 

الع�ضر احلجري القدمي اىل اجلنوب من مركز ناحية زمار على �ضفة 

دجلة الغربية. كما وقفت على بقايا اأقدم قرية زراعية من بداية الع�ضر 

�ضفة  على  فايدة  من  الغرب  اىل  منريك  قرية  عند  احلديث  احلجري 

دلة  ورجم عمر  رفان  موقعي  نقبت يف  كما  فيها  ونقبت  ال�ضرقية  دجلة 

وعملت بعثة �ضوفيتية من اأكادميية العلوم يف مو�ضكو ملو�ضم واحد يف تل 

�ضيخ حم�ضي على �ضفة دجلة الغربية اىل ال�ضمال من مركز ناحية زمار 

الف�ضل ال�ضابع                                                  تنقيبات واأعمال ميدانية



212

ونقبت بعثة ايطالية من جامعة تورينو يف موقع حتارة اىل ي�ضار طريق 

يف  هامبورك  جامعة  من  م�ضرتكة  بعثة  وحفرت  العام.  دهوك  مو�ضل- 

املانيا وجامعة نابويل اليطالية يف موقعي كرانة 3 وخربة �ضالح. واأجرت 

بعثة جامعة هايدلربك يف املانيا حفريات ق�ضرية يف م�ضتوطن وا�ضع يف 

عقار بابرية.

اأظهرت نتائج امل�ضوحات ال�ضطحية والتنقيبات الوا�ضعة التي اجريت 

يف عدد كبري من مواقع احلو�ض خالل ما يقرب من خم�ض �ضنوات ان 

وادي دجلة يف هذه املنطقة من �ضمال القطر كان ماأهوًل بال�ضكان ب�ضكل 

كثيف وعلى طريف النهر ومنذ اأكرث من ربع مليون �ضنة ابتداء من الع�ضر 

احلجري القدمي مرورًا ببقايا ال�ضتيطان يف اأوائل ع�ضر القرى الزراعية 

وح�ضونة  جرمو  ادوار  يف  مبا�ضرة  وبعده  الفخار  �ضناعة  معرفة  قبل 

و�ضامراء وحلف والعبيد يف اللفني ال�ضابع واخلام�ض قبل امليالد كما ان 

غالبية مواقع احلو�ض قد �ضهدت �ضكنى كثيفة خالل ع�ضر الوركاء يف 

 . الثالث ق  الألف  بداية  الالحقة من  والفرتة  امليالد  قبل  الرابع  اللف 

م والتي تعرف يف الق�ضام ال�ضمالية من العراق و�ضمايل �ضوريا بع�ضر 

الرافدين  بالد  وجنوبي  و�ضط  تعا�ضر يف  وهي  الطبقة اخلام�ضة  نينوى 

بداية  اىل  النتقالية  والفرتة  ن�ضر  جمرة  ع�ضر  من  النهائية  املراحل 

ا�ضارات  ال�ضد  حو�ض  تالل  بع�ض  وقدمت  ال�ضومرية.  ال�ضاللت  فجر 

الألف  من  الأخري  الن�ضف  يف  الأكدية  المرباطورية  زمن  من  موؤكدة 

تعقب  ق.م  الثالث  الألف  خمتتم  يف  ال�ضومري  النبعاث  ع�ضر  الثالث، 

ذلك ويف معظم مواقع التنقيب لقى وفرية وبقايا بنائية من مرحلة بداية 

املميزة  الفخاريات  اللقى  تلك  واأبرز  الثاين ق.م وحتى منت�ضفه  الألف 

يعا�ضرها من فخار  وما  واملعروفة بفخاريات اخلابور  املرحلتني  لهاتني 
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الو�ضيط  ال�ضوري  الع�ضر  فخاريات  وكذلك  القدمي  ال�ضوري  الع�ضر 

وفخار اخلوري ونوزي الذي يعا�ضره.

تلي ذلك بقايا بنائية وفخارية من مرحلة الع�ضر ال�ضوري احلديث 

يف الن�ضف الأول من الألف الأول ق.م. تعقبها ا�ضارات من مراحل الغزو 

الفرثي الفار�ضي وال�ضا�ضاين لهذه املنطقة وك�ضف عن مباين وقالع وبقايا 

الع�ضر  اأواخر  ال�ضالمية من  العربية  ازدهار احل�ضارة  مدن من زمن 

العبا�ضي وفرتات احلكم التابكي واليلخاين للمنطقة. وقد وجدت بقايا 

بع�ض مباين هذه املرحلة بحالة جيدة تغطيها النقا�ض والأتربة كمباين 

م�ضيدة مبادة  وكلها  3و4  وبقاق  وزهرة خاتون  و�ضرفية  مواقع خرابوك 

اجل�ض واحلجارة او الطابوق.

من  املتخ�ض�ضة  الثارية  الو�ضاط  عليه  ح�ضلت  اكت�ضاف  اأبرز  ان 

الأخرية  الفرتة  مو�ضل يف  اأ�ضكي  �ضد  وم�ضوحات حو�ض  تنقيبات  نتائج 

الوا�ضعة يف مرحلة موغلة  الب�ضرية  التحركات  ال�ضوء على  يلقى  والذي 

يف التقدم من حياة قطرنا ومنطقتنا العربية هو التو�ضل اىل اكت�ضاف 

الع�ضر  من  الوىل  املراحل  خالل  العراق  لن�ضان  موؤكدة  خملفات 

احلجري القدمي يرجع زمنها اىل اكرث من ربع مليون �ضنة م�ضت. وهذه 

املخلفات ممثلة بالآت واأدوات ذلك الن�ضان يف عدد كبري من املقار على 

دهر  خالل  اجلليدية  الع�ضور  خلفتها  التي  الربع  دجلة  نهر  م�ضاطب 

على  عرث  فقد  الر�ض  عمر  من  الأخرية  �ضنة  املليون  يف  البالي�ضتو�ضني 

ما يقرب من اأربعني م�ضتوطنا لن�ضان الع�ضر احلجري القدمي ال�ضفل 

على م�ضاطب نهر دجلة الكائنة فوق قرية رفان العليا اىل اجلنوب من 

مركز ناحية زمار كما عرث على ما يقرب من ن�ضف هذا العدد من مقار 
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ذلك الن�ضان على م�ضاطب دجلة ال�ضرقية واكتاف الوديان املوؤدية اليه 

جنوبي مركز ناحية فايدة واأبرز تلك اللت امل�ضنوعة من احلجر مفارم 

لتلك  واملمثلة  بال�ضولية  املعروفة  ال�ضناعة  من  كلها  ومقا�ضط  وفوؤو�ض 

الفرتة ال�ضحيقة من الع�ضر احلجري القدمي. ان الظاهرة البارزة على 

هذه اللت والأدوات احلجرية انها ومثيالتها املكت�ضفة على طريف نهر 

الفرات يف حو�ض �ضد القاد�ضية يف اوائل الثمانينيات والخرى التي عرث 

عليها يف غري كربالء بني منخف�ض الرزازة ومنطقة الخي�ضر يف اوائل 

ال�ضبعينيات كرثة ال�ضبه مبا اكت�ضف �ضابقًا من النوع من اللقى حلجرية 

ومن نف�ض الفرتة الزمنية يف ه�ضبة اجلزيرة العربية ال�ضمالية.

اتخذه  الذي  امل�ضار  توؤكد  املواد احلجرية  لهذه  املقارنة  الدرا�ضة  ان 

الأكرث  العربية وكان دائما يتخدذه يف الزمان الالحقة  ان�ضان املنطقة 

الوقت  نف�ض  يف  يوؤكد  وهو  العظيمة  الأنهار  وديان  نحو  باجتاهه  حداثة 

ا�ضتقرت  التي  الب�ضرية  املوجات  معظم  موطن  هي  العرب  جزيرة  ان 

الع�ضور  ومنذ  النيل  ووادي  وفل�ضطني  ال�ضام  وبالد  الرافدين  بالد  يف 

احلجرية القدمية. بقي ان نذكر اأخريًا ان اأنواعًا من الأدوات احلجرية 

من ال�ضناعة املو�ضتريية الالحقة )80-40 الف �ضنة قبل الن( والتي 

تت�ضابه مع مثيالتها يف مقار جبال العراق ال�ضمالية وال�ضرقية وكهوفها 

قد وجدت اأي�ضًا يف بع�ض مقار �ضفتي دجلة يف حو�ض �ضد اأ�ضكي مو�ضل 

�ضمايل مدينة املو�ضل. وانها من ال�ضناعات املحلية يف تلك املقار، والتي 

كانوا  الذين  املناطق  تلك  �ضكنة  قبل  من  الزمن  مر  على  فيها  تطورت 

�ضفاف  اىل  والتهم احلجرية  ادواتهم  معهم  اأحيانًا حاملني  ينحدرون 

نهر دجلة.
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7- تاريخ منطقة املو�ضل القدمي من الكهف اىل القرية

1- �ضهد العراق بجباله وه�ضابه و�ضهوله و�ضفاف نهريه العظيمني 

ربع  يقرب من  ما  منذ  الب�ضرية  تاريخ  اأوىل يف  تطورات  والفرات  دجلة 

مليون �ضنة. فقد عا�ض على هذه الر�ض وجتول ان�ضان العراق الول يف 

ع�ضوره احلجرية القدمية. وكان ذلك الن�ضان ل يزال يدرج، كما كان 

حال معا�ضريه يف بقاع الدنيا الخرى، يف م�ضمار التطور، فقد كان ينتمي 

بقاياه  من  عديدة  مناذج  لدينا  الذي  املنقر�ض  النياندرتال  ان�ضان  اىل 

العظمية يف كهف �ضانيدار يف حمافظة اأربيل والتي تعا�ضر مثيالتها يف 

فل�ضطني يف مغارة ال�ضخول يف جبل الكرمل. كان ان�ضان الكهوف العراقي 

هذا بدائيًا يف �ضكله ويف طريقة معي�ضته. والفرد منه يتميز براأ�ض �ضخم 

ووجه عري�ض وحاجبني بارزين وجبهة منحدرة اىل اخللف وذقن �ضغري 

يكاد يكون معدومًا. ومع ان طوله مل يكن يتجاوز اخلم�ض اقدام ال قلياًل، 

فاإن مظهره الغليظ و�ضدره الوا�ضع واكتافه العري�ضة كانت تك�ضبه مالمح 

خ�ضنة وقا�ضية. وقد عا�ض ان�ضان النياندرتال يف جماعات �ضغرية معتمدًا 

يف حياته على جمع والتقاط ما جتود به الطبيعة اآنذاك، كما كان ي�ضعى 

وحيدًا او يف جماعات ملهاجمة وا�ضطياد احليوانات ال�ضخمة التي كانت 

القا�ضية. وكان �ضالحه فوؤو�ضًا مدببة من لب احلجارة  بيئته  تزخر بها 

يهيئها لهذا الغر�ض، ف�ضاًل عن هراوات وع�ضى من اخ�ضاب ال�ضجار.

 Physical اجل�ضدي  الن�ضان  لعلم  املقارنة  الدرا�ضات  اثبتت  لقد 

النياندرتال  ان�ضان  نوع  ان  الخرية  ال�ضنوات  يف   Anthropology
ع�ضر  من  الخرية  املراحل  يف  وفل�ضطني  العراق  كهوف  ي�ضكن  الذي 

البالي�ضتو�ضني قد مر مبراحل تطورية احيائية �ضريعة خالل الـ 35 – 40 

الف �ضنة املا�ضية نتج عنها نوع عاقل من اجلن�ض الب�ضري له من ال�ضفات 
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واملظاهر والطباع ما يجعله موؤهاًل ليكون ال�ضلف املبا�ضر جلن�ضنا الب�ضري 

احلايل يف هذه املنطقة من العامل القدمي، ومنها العراق بالذات. واذا ما 

تذكرنا باأن عراقي كهف �ضانيدار قد اعتنوا عناية خا�ضة بدفن موتاهم 

اأ�ضفل اأر�ضية الكهف، وانهم زودوا بع�ض اولئك املوتى بزهور برية كانت 

من  عدد  راأ�ض  عند  مدفونة  بقاياها  وجدت  اجلبال  �ضفوح  على  تنمو 

هياكلهم، كما قاموا بالهتمام باملعوقني والك�ضيحني من ابناء جن�ضهم 

يف اثناء حياتهم، تاأكد لدينا التوجه الن�ضاين املبكر لأولئك الب�ضر �ضكنة 

العراق الوائل وانهم رمبا كانوا يف طريقهم اىل حتقيق الطفرة التطورية 

الهائلة لبني نوعهم من الب�ضر.

اأكدت الدرا�ضات والبحوث الآثارية ملرحلة الع�ضور احلجرية يف   -2

القطر، ومنذ اأواخر الع�ضرينات من القرن املا�ضي، على وجود خملفات 

ان�ضان العراق يف اأكرث من بقعة من �ضمايل بالد الرافدين وو�ضطه وغربه 

على  عرث  فقد  واحلديثة.  والو�ضطى  القدمية  احلجرية  الع�ضور  خالل 

والأو�ضط  الأ�ضفل  ق�ضميه  القدمي من  الع�ضر احلجري  ان�ضان  خملفات 

بهيئة اآلت وادوات حجرية معمولة اأبرزها حجارة القطع، والفرم وبع�ض 

الفوؤو�ض احلجرية الكمرثية ال�ضكل وال�ضظايا واملقا�ضط وال�ضكاكني من 

ال�ضناعيتني ال�ضولية واملو�ضتريية والتي حدد زمانها بني ثالثمائة الف 

الرزازة  ومنطقة  الرطبة  �ضحراء  يف  الآن  قبل  �ضنة  الف  وثمانني  �ضنة 

وجزيرة  الفحيمي  منطقة  يف  الفرات  نهر  طريف  وعلى  كربالء  غربي 

�ضد  حو�ض  يف  دجلة  نهر  طريف  وعلى  القاد�ضية  �ضد  حو�ض  يف  بيجان 

اأ�ضكي مو�ضل اىل اجلنوب من مركز ناحية فايدة على ال�ضفة ال�ضرقية 

اليه يف اطراف قريتي كرخو�ض وبابرية  املوؤدية  الوديان  لدجلة واكتاف 

املغمورتني مبياه احلو�ض الآن.
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ومنطقة برده بالكة قرب مركز ق�ضاء جمجمال يف حمافظة التاأميم. 

ويف الطبقة ال�ضفلى من كهف �ضانيدار يف حمافظة اأربيل. كما عرث على 

قبل  �ضنة   12000  –  30000( العلى  القدمي  احلجري  الع�ضر  بقايا 

يف  مرد  وهزار  زرزى  كهفي  يف  العراق  �ضمايل  يف  مرة  لأول  امليالد( 

منطقة ال�ضليمانية يف عام 1928. ويف الطبقات العليا من كهف �ضانيدار 

حمافظة  يف  كوره  بايل  كهف  ويف  راوندوز.  قرب  اأربيل  حمافظة  يف 

ال�ضليمانية وكهف ببيخال يف حمافظة اربيل وباراك يف حمافظة نينوى. 

وقد اطلق على هذه املرحلة الخرية من مراحل الع�ضر احلجري القدمي 

فيها كهف  يقع  التي  برادو�ضت  اىل جبال  ن�ضبة  الربادو�ضتي  العراق  يف 

�ضانيدار ببقاياه املميزة لهذا الع�ضر وعند نهايات هذا الع�ضر يف حدود 

15 األف – 12 األف �ضنة م�ضت حني بداأ مناخ العامل بالتغري وقارب اآخر 

الن�ضبي  واجلفاف  الدفء  مرحلة  وبداأت  النتهاء  على  جليدي  ع�ضر 

ت�ضود العراق، ومنطقة ال�ضرق الأو�ضط، اخذ العراقيون �ضكنة الكهوف 

يف الأق�ضام ال�ضمالية من قطرنا يهجرون كهوفهم لفرتات طويلة وخالل 

غري  العراء،  يف  وقتية  وم�ضتوطنات  مقار  فيها  يختارون  ال�ضيف  اأ�ضهر 

بعيدة عن اأماكن كهوفهم تلك، قرب الينابيع واجلداول وجماري الأنهار 

ينزلونها مع عوائلهم واأطفالهم.

العراقيون  فيها  التي حل  الأوىل  وامل�ضتوطنات  املقار  اأبرز هذه  ومن 

اأثر خروجهم من الكهوف، زاوى جمي على �ضفة الزاب الأعلى ال�ضرقية 

ق�ضاء  بالقرب من مركز  �ضاهر  وكرمي  �ضانيدار،  بعيدًا عن كهف  لي�ض 

جمجمال يف حمافظة التاأميم، وملفعات على الكتف الغربي لنهر اخلازر 

قرب طريق مو�ضل– اربيل يف حمافظة نينوى، ومنريك على �ضفة دجلة 

ال�ضرقية اىل الغرب من مركز ق�ضاء فايدة يف حمافظة دهوك واملغزلية 

مل  غريها  وع�ضرات  نينوى،  حمافظة  يف  تلعفر  بلدة  غربي  دره  وقرمز 
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وامل�ضتوطنات  املقار  هذه  ويف  الآن.  حلد  الآثاري  البحث  عنها  يك�ضف 

من  واطفالهم  يحميهم  ملجاأ  اىل  الوائل  العراق  �ضكنة  احتاج  الوىل 

حر النهار وبرد الليل ومكان يجمعون فيه حاجاتهم وادواتهم الب�ضيطة 

الر�ض  يف  دائرية  حفر  ثمة  وكانت  الوىل،  منازلهم  يخطون  فبداأوا 

واغ�ضان  بالق�ضب  وي�ضقفونها  والطني  باحلجارة  جدرانها  يرفعون 

وار�ضياتها  الدائري  ب�ضكلها  الأوىل  العراق  اأكواخ  تلك  فكانت  ال�ضجار 

واحدة  حجرة  من  الغالب  يف  وتتاألف  احلجارة،  اأو  باحل�ضى  مفرو�ضة 

فتم بهذا للعراقيني تعلم البناء ومبادىء العمارة الب�ضيطة قبل اكرث من 

اثنتي ع�ضر األف �ضنة. وبقت لهم خطوة اخرى اذا ما حققوها ف�ضي�ضعون 

وهذه  للح�ضارة.  يقود  الذي  ال�ضتقرار  نحو  مرحلة  اأول  على  قدمهم 

اخلطوة هي الزراعة وتدجني احليوان.

مل مت�ض على خروج �ضكنة الكهوف من العراقيني وا�ضتيطانهم العراء 

واأدلة  امارات  تلك  بقايا مقارهم  نواجه بني  بداأنا  �ضنة حتى  الفي  غري 

بعد  وتدجني احليوان،  الزراعة  وبدء  القوت  انتاج  �ضيطرتهم على  على 

ان كانوا ولألوف عديدة من ال�ضنني جامعني للقوت و�ضيادين. ومن هذه 

المارات حبوب متفحمة للقمح وال�ضعري املزروعة يف حقل والتي تختلف 

واملاعز  للخراف  وقرون  عظام  وكذلك  بريًا.  تنمو  التي  مثيالتها  عن 

وادوات من  الآت  ال�ضغرية. ف�ضاًل عن  مدجنة وغريها من احليوانات 

من  امل�ضنوعة  كاملناجل  واحل�ضاد.  والدق  واجلر�ض  للطحن  احلجارة 

�ضفرات من حجر ال�ضوان واملل�ضقة مع بع�ضها بالقار واملثبتة مبقب�ض 

ماهرة  باأيدي  للح�ضاد  �ضاحلة  مناجل  لت�ضبح  اخل�ضب  او  العظم  من 

اأحيانًا  ي�ضطاد  تلك  بيئته  يف  العراق  ان�ضان  بقي  هذا  بجانب  ومدربة. 

ويجمع القواقع والبلوط لغذائه اأي�ضًا.

ثابتة منت  قرى  النهائي يف  ال�ضتقرار  نحو  حثيثًا  ي�ضري  بدا  اأنه  ال 
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قبل  وال�ضاد�ض  ال�ضابع  اللفني  خالل  ال�ضكني  فيها  وتعاقبت  وات�ضعت 

فيها  وتتنوع  تزداد  الوائل  العراق  فالحي  مهارات  بداأت  حيث  امليالد. 

فاأتقنوا فن العمارة وت�ضييد الدور من الطوف واللنب وباأ�ضكال مربعة او 

تعلموا  كما  الواحدة.  العائلة  حاجات  تفي  الغرف  من  وبعدد  م�ضتطيلة 

املاعز  و�ضعر  اخلراف  ا�ضواف  وغزل  وحرقه  وتلوينه  الفخار  �ضناعة 

منها  وحاكوا  الطني  او  احلجارة  من  اقرا�ضها  مبغازل  الكتان  وخيوط 

وا�ضتوردوا  اأي�ضًا.  الطني  او  ثقالتها من احلجارة  بدائية  بجوم  اقم�ضة 

بع�ض اخلامات ومواد الزينة من اقطار بعيدة كبالد النا�ضول واخلليج 

العربي و�ضرقي ايران و�ضمايل افغان�ضتان.

ان تو�ضل الن�ضان اىل معرفة الزراعة وتدجني احليوان وال�ضتقرار 

على  الطويلة  م�ضريته  يف  خطريًا  انقالبًا  يعد  الوىل  الزراعية  قراه  يف 

�ضطح الر�ض. ويوؤ�ضر هذا النقالب بداية للع�ضر احلجري احلديث يف 

منطقتنا والعراق بالذات. وقد اطلق عليه موؤرخو احل�ضارات القدمية ثورة 

الع�ضر احلجري احلديث او ثورة انتاج القوت واحيانًا الثورة الزراعية. 

اذ انها قد نقلت الب�ضرية من عهد طويل من التنقل وال�ضعي وراء القوت 

التي  القرى  وت�ضييد  والمن  ال�ضتقرار  وال�ضيد اىل مرحلة جديدة من 

منت فيها املعارف واملهارات والتقنيات وتنوعت تبعًا حلاجات الن�ضان 

هذه  من  العديد  وتطور  والعقائدية.  والفنية  والجتماعية  القت�ضادية 

القرى الوىل خالل اللف الرابع قبل امليالد يف �ضمال وو�ضط وجنوبي 

العراق اىل نواة لعدد كبري من املدن التي ا�ضتهرت يف بداية اللف الثالث 

الالحقة.  التاريخية  القدمي يف ع�ضوره  للعراق  ق.م. حوا�ضر مزدهرة 

كمدن نينوى، و�ضامراء، ومنرود، واآ�ضور، وبابل، وكي�ض، والعقري، ونفر، 

والوركاء، واور، والعبيد، وتلو، واريدو، والعديد غريها. وقالع املو�ضل، 

وتلعفر، واربيل، وكركوك.
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بارز  دور  دجلة  طريف  على  الوا�ضع  واقليمها  للمو�ضل  كان   -3

ان�ضان العراق الول يف ع�ضوره احلجرية القدمية. كما  ومهم يف حياة 

الوىل  البدايات  الغربية  وباديتها  الف�ضيحة  اخل�ضبة  �ضهولها  �ضهدت 

لال�ضتيطان الزراعي الدائمي لفالحي القطر الوائل يف مرحلتي ما قبل 

الفخار وبعدها يف مفتتح الع�ضر احلجري احلديث خالل اللفني الثامن 

وال�ضابع قبل امليالد وما بعدهما بقليل. لقد اثبتت الدرا�ضات وامل�ضوحات 

التي اجرتها فرق العمل الثارية يف حو�ض �ضد ا�ضكي مو�ضل يف اوا�ضط 

الثمانينات وجود خملفات اكيدة لن�ضان العراق خالل املراحل الوىل من 

الع�ضر احلدري القدمي يرجع زمنها اىل اكرث من ربع مليون قبل الآن. 

وهذه املخلفات ممثلة بالآت وادوات ذلك الن�ضان يف عدد كبري من املقار 

وعلى م�ضاطب نهر دجلة الربع التي كونتها الع�ضور اجلليدية خالل دهر 

البالي�ضتو�ضني يف املليون �ضنة الخرية من عمر الر�ض. فقد عرث على ما 

يقرب من اربعني م�ضتوطنًا لن�ضان الع�ضر احلجري القدمي ال�ضفل على 

م�ضاطب نهر دجلة الكائنة فوق قرية رفان عليا اىل اجلنوب من مركز 

ناحية زمار يف الطرف الغربي من احلو�ض. كما عرث على ما يقرب من 

ال�ضرقية  العدد من مقار ذلك الن�ضان على م�ضاطب دجلة  ن�ضف هذا 

واكتاف الوديان املوؤدية اليه جنوبي مركز ناحية فايدة. وابرز تلك الآلت 

ال�ضناعة  من  وكلها  ومقا�ضط  وفوؤو�ض  مفارم  احلجارة  من  امل�ضنوعة 

املعروفة بال�ضولية واملمثلة لتلك الفرتة ال�ضحيقة من الع�ضر احلجري 

انها  احلجرية  والدوات  الآلت  هذه  على  البارزة  الظاهرة  ان  القدمي، 

ومثيالتها املكت�ضفة على طريف نهر الفرات يف حو�ض �ضد القاد�ضية يف 

اوائل الثمانينات والخرى التي عرث عليها يف غربي كربالء بني منخف�ض 

الرزازة ومنطقة الخي�ضر يف اوائل ال�ضبعينات كثرية ال�ضبه مبا اك�ضتف 

�ضابقًا من هذا النوع من اللقى احلجرية ومن نف�ض الفرتة الزمنية يف 
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اللقى  لهذه  املقارنة  الدرا�ضة  ان  ال�ضمالية.  العربية  اجلزيرة  ه�ضبة 

ان�ضان املنطقة العربية، وكان دائمًا  توؤكد امل�ضار الذي اتخذه  احلجرية 

النهار  وديان  نحو  باجتاهه  حداثة،  الكرث  الالحقة  الزمان  يف  يتخذه 

العرب هي  ان جزيرة  نف�ضه  الوقت  يوؤكد يف  وهو  املنطقة.  العظيمة يف 

الرافدين وبالد  ا�ضتقرت يف بالد  التي  الب�ضرية  املوجات  موطن معظم 

ال�ضام وفل�ضطني ووادي النيل ومنذ الع�ضور احلجرية القدمية.

ال�ضناعة  من  احلجرية  الدوات  من  انواعًا  ان  نذكر  ان  بقي 

املو�ضتريية الالحقة )80 – 40 الف �ضنة قبل امليالد( والتي تت�ضابه مع 

وكهوفها  ال�ضرقية  وال�ضمالية  ال�ضمالية  العراق  جبال  مقار  يف  مثيالتها 

قد وجدت اي�ضًا يف بع�ض م�ضتوطنات �ضفتي دجلة يف حو�ض �ضد اأ�ضكي 

مو�ضل �ضمايل مدينة املو�ضل وانها من ال�ضناعات املحلية يف تلك املقار 

والتي تطورت فيها على مر الزمن على يد �ضكنة تلك املناطق الذين كانوا 

�ضفاف  اىل  وادواتهم احلجرية  اآلتهم  معهم  احيانًا حاملني  ينحدرون 

نهر دجلة طلبًا للماء والقن�ض.

ان من اأبرز منازل ال�ضتيطان الأوىل لطالئع فالحي منطقة املو�ضل، 

الكهوف  من  خروجهم  على  �ضنة  اآلف  اربعة  من  يقرب  ما  م�ضي  بعد 

والتمر�ض يف مبادىء الزراعة وتدجني احليوان، التي ك�ضف عنها البحث 

ال�ضمال  اىل  الغربية  اخلازر  نهر  �ضفة  على  ملفعات  الآن  حلد  الآثاري 

الغرب  اىل  واملغزلية  درة  وقرمز  – اأربيل.  – مو�ضل  قلياًل من طريق 

اقليم  قرى  بداية ظهور  �ضنة  األف  بحوايل  اعقب ذلك  تلعفر.  بلدة  من 

والفخارية  البنائية  بقاياها  ن�ضاهد  التي  الدائمية  الزراعية  املو�ضل 

واأدوات املنزل اخلا�ضة باإعداد الطعام والتنانري واملواقد وخمازن الغالل 

واقرا�ض املغازل وثقالت جوم احلياكة وخرز وقالئد الزينة من العظم 

واحلجارة وال�ضدف والحجار الثمينة ومتاثيل �ضغرية لالأم الآلهة من 
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الطني واحلجر. ومواد اأخرى عديدة تطلبتها احلياة اجلديدة امل�ضتقرة 

تل  ا�ضفل طبقات  اأماكن عديدة منها  ال�ضاد�ض ق.م. يف  يف قرى اللف 

قوينجق يف مدينة نينوى التاريخية وا�ضفل تراكمات قلعة املو�ضل املطلة 

مدينة  �ضرقي  والربجية  بقليعات،  امل�ضماة  املنطقة  يف  دجلة  نهر  على 

خر�ضباد  مدينة  قرب  بال  وتل  جنجي  وتل  كورا  وتبه  باملو�ضل،  الزهور 

على ميني  كم   18 املو�ضل مب�ضافة  مدينة  والطواجنة جنوبي  التاريخية 

– كركوك، وح�ضونة يف منطقة حمام  – كوبر  الطريق اجلديد مو�ضل 

العليل وابراهيم عزو يف منطقة ال�ضحاجي جنوب غربي مدينة املو�ضل 

�ضنجار  منطقة  يف  �ض  ره  وكرى  تلعفر  منطقة  يف  والثالثات  تبه  ويارم 

وام الدباغية اىل الغرب من مدينة احل�ضر التاريخية. و�ضويج و�ضال�ضل 

وم�ضيفنة و�ضيخ حم�ضي يف منطقة زمار من حو�ض �ضد اأ�ضكي مو�ضل 

ال�ضرقي من احلو�ض،  وجيكان ودير هال وكوثان وكرخو�ض يف الطرف 

والعديد غريها �ضيك�ضف عنها البحث الثاري يف ال�ضنوات القادمة.

الزراعة  منها  متعددة  حرفًا  هذه  املو�ضل  قرى  �ضكنة  مار�ض  لقد 

املاعز  و�ضعر  ال�ضوف  وغزل  وحرقه  وتلوينه  الفخار  و�ضناعة  والرعي 

وخيوط الكتان وحياكة القم�ضة. كما مار�ضوا التجارة بنوعيها الداخلية 

واخلارجية فجلبوا حجر الزجاج الربكاين من اماكن تواجده يف و�ضط 

بالد النا�ضول، وقد �ضلكوا طريق �ضمايل �ضوريا مرورًا مبنطقة �ضنجار 

على  الكائنة  والقرى  احل�ضر  ومنطقة  ال�ضمالية  البادية  فقرى  وتلعفر 

طريف نهر دجلة يف منطقة املو�ضل. واتوا ب�ضدف بحري خا�ض والعقيق 

كما  العربي،  اخلليج  منطقة  من  والطفال  الن�ضاء  لزينة  قالئد  لعمل 

يف  مناجمه  مناطق  من  والالزورد  ايران  �ضرقي  من  ال�ضذر  ا�ضتوردوا 

�ضمايل افغان�ضتان.

ان اكت�ضاف التماثيل ال�ضغرية من الطني للن�ضاء يف كل هذه القرى 
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منطقة  �ضكنة  عند  اللهة  الم  تقدي�ض  عقيدة  انت�ضار  على  وا�ضح  دليل 

املو�ضل خالل هذه الفرتة، كما هو احلال يف بقية مناطق القطر والعامل 

لهم  منحتها  التي  والكثار  والعطاء  اخل�ضب  اىل  رمزوا  لقد  القدمي، 

الر�ض بدمى �ضغرية لن�ضاء بحالة احلمل. ف�ضارت املراأة لديهم رمزًا 

كلتاهما  واأ�ضبحت  احلامل  باملراأة  �ضبيهة  املعطاة  والأر�ض  للخ�ضب. 

الأر�ض واملراأة رمزًا للخ�ضب. والر�ض �ضبيهة باملراأة احلامل واأ�ضبحت 

كلتاهما الأر�ض واملراأة رمزًا مقد�ضًا للعطاء واحلياة.

8- اكت�ضاف من�ضاآت بابلية

حماذية لدجلة يف جانب الكرخ من بغداد

منت�ضف  يف  املعظم  باب  ج�ضر  م�ضروع  بتنفيذ  البدء  تقرر  حينما 

والدرا�ضات  التحري  اعمال  وابتداأت  املن�ضرم  القرن  من  ال�ضبعينيات 

البقعة  يف  بغداد  من  والر�ضافة  الكرخ  جانبي  يف  الولية  الهند�ضية 

مديرية  يف  جانبنا  من  قمنا  دجلة،  �ضفتي  على  وملقرتباته  له  املحددة 

كال  يف  اجل�ضر  مقرتبات  �ضتحتلها  التي  املنطقة  بفح�ض  العامة  الآثار 

الواقعة منها يف جانب الكرخ يف املنطقة امل�ضماة  طرفيه، وخا�ضة تلك 

بخ�ضر اليا�ض. اذ كنا على علم بوجود م�ضناة م�ضيدة باآجر بع�ضه قدمي 

البابلية  بابل ويف غريها من امهات املدن  النوع املعروف يف مدينة  من 

القريبة من بغداد، وبع�ضه الآخر حديث. بالإ�ضافة اىل ان مادة البناء 

هي الخرى غري متجان�ضة، فالقار واجل�ض وال�ضمنت كانت ت�ضاهد يف 

هذه  وجود  �ضبب  ان  الوا�ضح  من  امل�ضناة.  هذه  من  الظاهرة  الجزاء 

جانب  من  املنطقة  هذه  حلماية  كان  بغداد  من  املكان  هذا  يف  امل�ضناة 

الكرخ من اخطار الفي�ضانات. ان ما كان ظاهرًا من هذه امل�ضناة للعيان 

كان يبدو للنظر املتفح�ض حديثًا. لذا فقد كان ال�ضك ي�ضاورنا يف قدم 
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اجزاء هذه امل�ضناة، كما كان الظن يتجه اىل احتمال كون الآجر القدمي 

املدن  او من غريها من  بابل  امل�ضناة منقول من  تلك  بع�ض  به  امل�ضيدة 

القدمية يف و�ضط العراق. ومل يكن يف حينه، اى �ضبيل لفح�ض الجزاء 

امل�ضترتة من هذه امل�ضناة. اذ كان ما يقع منها خلف الواجهة املطلة على 

ذلك  وبعد  كامل،   �ضكني  بحي  مغطى  اليا�ض،  مزار خ�ضر  عند  دجلة، 

)اي بعد هدم ذلك احلي( بانقا�ض ذلك احلي بارتفاع ل يقل عن ب�ضعة 

امتار، مما يجعل من العمل الثارى والتنقيب العلمي اأمر �ضعب للغاية. 

التي  البقعة  ت�ضوية  اعمال  تبداأ  حتى  النتظار  حينه  يف  اآثرنا  فقد  لذا 

�ضتقوم عليها مقرتبات اجل�ضر يف هذا املكان وعندها �ضي�ضبح بالمكان 

.
)25(

فح�ض حقيقة هذه امل�ضناة وما يقع وراءها 

من  كان عدد   ،)1975 �ضيف  )اأوائل  الت�ضوية يف  اأعمال  بداأت  وعندما 

منت�ضبي مديرية الآثار العامة املخت�ضني يتناوب يف ال�ضراف على تلك 

العمال املالحظة ما ي�ضتجد نتيجة لزالة النق�ض والتربة املرتاكمني. 

امل�ضناة  واجهة  وراء  ممتدة  قدمية  بناية  اجزاء  بالفعل  لوحظت  وقد 

البنائية  الجزاء  وهذه  املجاور.  الكاظم  مو�ضى  المام  �ضارع  باجتاه 

القدمية م�ضيدة بالآجر والقار. ولأجل التعرف ب�ضورة او�ضح على هذه 

دجلة،  نهر  عند  املكان  هذا  وجودها يف  والغر�ض من  وطبيعتها  البقايا 

لجراء  عاجلة  خطة  و�ضع  اىل  لالآثار  العامة  املديرية  �ضارعت  فقد 

تنفيذ  على  القائمني  مع  بالتن�ضيق  امل�ضناة  منطقة  يف  الوا�ضع  التنقيب 

)25( ب�ضدد ما ذكر عن وجود ما ي�ضبه املرتاأ�ض يحاذي �ضفة دجلة الغربية م�ضيد 

املا�ضي،  القرن  اأوا�ضط  منذ  ذلك  وم�ضاهدة  القار،  من  ومالطه  لبابلي  جـر  بال 

انظر دليل خارطـة بغداد قدميا وحديثا )1958( للمرحوم الدكتور م�ضطفى جواد 

والدكتور احمد �ضو�ضه  �ض 28-27. 
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م�ضروع اجل�ضر يف ال�ضركة العراقية للمقاولت واملديرية العامة للطرق 

واجل�ضور. وقد ابتداأت بالفعل اعمال التنقيب املو�ضع يف اوا�ضـط حزيران 

العمل  ازدحام منطقة  ب�ضبب  توقفت  �ضهرين،  ملدة  وا�ضتمرت   )1975(

يف  الياب�ضة  على  اجل�ضر  دعامات  ل�ضب  ا�ضتعدادا  واملعدات  بالآلت 

منطقة خ�ضر اليا�ض ال اننا كنا ناأمل با�ضتئناف التنقيب مرة اخرى فور 

.
)26(

النتهاء من العمال الن�ضائية ملقرتبات اجل�ضر يف هذا املكان 

مت خالل هذين ال�ضهرين الك�ضف عن بقايا جدران �ضخمة م�ضيدة بالآجر 

املربع )الفر�ضي( والقار. طول �ضلع الآجرة الواحدة يرتاوح بني33 اىل 

8 �ضم. تعلو �ضطح العديد من  7 اىل  35�ضم كما ان �ضمكها يرتاوح بني 

الثاين )605  ال�ضهري نبوخذ ن�ضر  البابلي  هذا الآجر طبعة ختم امللك 

-562 ق0م( اأبرز ملوك المرباطور ية البابلية احلديثة. وترجمة ن�ض 

هذا اخلتم كالآتي :-

 البن البكر للملك 
)28(

وايزدا
 )27(

)نبوخذ ن�ضر ملك بابـل حامي اي�ضاكال

نبوبال�ضر ملك بابل(.

 تتاألف البقايا املكت�ضفة، حلد الآن، من كتلتني �ضلدتني، اجلنوبية منهما 

الآجر  من  �ضخمة  دعامة  عن  عبارة  اليا�ض  خ�ضر  مزار  ل�ضق  الكائنة 

م�ضافات مل  اىل  دجلة  يدخــل حو�ض  ال�ضرقي  ذراعها  كان  رمبا  والقار 

)26( كانت الهيئة املكلفة باإجراء التنقيب تتاألف من كاتب املقال رئي�ضا وع�ضوية 

الآثاريني ال�ضيدين �ضاه حممد علي ال�ضيواين وا�ضماعيل ح�ضني حجارة. كما كان 

الهند�ضي.  والرت�ضيم  امل�ضح  اعمال  ال�ضندوق م�ضوؤول عن  ال�ضيد عزالدين جعفر 

وقد �ضور احلفريات واللقـــى املكت�ضفة ل�ضيد مظهر غالب 

)27( معبد الآله مردوخ يف مدينة بابل.

)28( معبدالآله نابو يف بور�ضيبا )بر�ض منرود جنوبي مديبة احللة(.
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حلد  الدعامة،  هذه  من  ا�ضتظهر  ما  طول  ان  بعد.  حتديدها  ن�ضتطيع 

ال�ضمايل  طرفه  عند  فتحة  تتخلله  17,5م  وعر�ضها  تقريبًا  24م   الآن، 

رمبا كانت لدرج ينزل اىل النهر اما الكتلة ال�ضمالية فتتاألف من جدارين 

�ضخمني متوازيني يذكراننا بدفاعات مدينة بابل على عهد نبوخذ ن�ضر 

طول ما ا�ضتظهر منهما 41م تقريبًا، يح�ضران بينهما فراغا وقد يكون 

5,2م تنحدر اىل قاعه درجات م�ضيدة بنف�ض مادة بناء  ممرًا عر �ضه 

نهايتيه بحيث  والقار(. لقد �ضيق هذا املمرعند  الآجر  اجلدارين )اى 

ُجـعل 1,80 ثم اإغلق هذا الت�ضيق اأي�ضًا يف فرتة لحقة هذا وتخرتق كل 

ي�ضبه  دائرى  ن�ضف  قو�ض  يعلوها  بوابة  املتوازيني  اجلدارين  من هذين 

ب�ضكله تلك القوا�ض التي تعلو بوابات ومداخل ممائلة يف اأبنية ودفاعات 

مدينة بابل من الفرتة ذاتها متتد بقايا هذه الكتلة اىل م�ضافة يف حو�ض 

النهر حيث ظهرت بقاياها يف مكان انزال دعامة اجل�ضر الأول يف املاء 

قرب ال�ضفة الغربية لدجلة. لقد اإهملت هذه املن�ضاآت البابلية وا�ضتغني 

)139ق0م- العراق  يف  الفرثية  الفرتة  زمن  يف  كليا  ا�ضتخدامها  عن 

226م(. اإذ وجدت اأبنية وبقايا هذه الفرتة وقد غطت تلك املن�ضاآت يف 

قاعده  منها  جعلت  بحيث  مهدتها  ان  بعد   
)29(

املكت�ضفة الأجزاء  جميع 

ان  الظن  واغلب  ال�ضكنية.  واحيائها  ق�ضورها  فوقها  �ضيد  )م�ضطبة( 

تواجدهم  يف  الفرثيني  اعقبوا  الذين  )226م-637م(  ال�ضا�ضانيني 

مو�ضعا  املكان  هذا  اتخاذ  يف  اإ�ضتمروا  قد  اآنذاك  العرق  من  اجزاء  يف 

املعروف،  ال�ضخم  اللنب  خا�ضة  الفرثية،  البناء  مواد  ذلك  على  الدلة   )29(

الفخارتات املمثلة لتلك الفرتة ثم النقد الفرثي الذي يرجع للملك وجل�ض الثالث 

)�ضنة 489 يلوقية املقابلة لل�ضنة 178 امليالدية(.
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 .
)30(

لق�ضورهم و�ضـُكناهم. كما اتخذه العبا�ضيون بعد ذلك اأي�ضًا 

الن،  حلد  امل�ضتظهرة  ولالآجزاء  الكت�ضاف،  ملنطقة  موجز  و�ضف  هذا 

والغر�ض من  املن�ضاآت وطبيعتها  املتعلق مباهية هذه  املهم  بقى اجلانب 

ت�ضييدها يف هذا املكان عند نهر دجلة.

بالطبع ان الق�ضام امل�ضتظهرة من هذه املن�ضاآت لي�ضت كبرية او كافية، 

اىل حد ما، بحيث متكننا من اعطاء تف�ضريات مبا�ضرة وقاطعة ولهذا 

�ضاأحاول هنا تقدمي اكرث من احتمال معتمدا على ما قدمته لنا التنقيبات، 

الق�ضرية ن�ضبيا، من ادلة مادية وكذلك على ما هو متوفر من ن�ضو�ض 

.
)31(

ومدونات لها عالقة من قريب او بعيد مبو�ضوع البحث 

ان كون هذه املن�ضاأت املو�ضوفة اعاله بابلية من الفرتة املعروفة بالدور 

يف  �ضيدت  ق.م(  ال�ضاد�ض  القرن  من  الول  )الن�ضف  احلديث  البابلي 

الغالب يف زمن ا�ضهر ملوك تلك الفرتة نبوخذ ن�ضر الثاين �ضيء موؤكد 

ومطابقتها  املن�ضاأت  لهذه  املعمارية  الطبيعة  اىل  ا�ضتنادا  وذلك  الن 

ملن�ضات من الفرتة ذاتها يف مدينة بابل. ا�ضافة اىل ا�ضتخدام القار يف 

)30( رمبا تكون رحى املعركة التي دارت بني ق�ضم من جي�ض خالد بن الوليدوالفر�ض 

يف هذا املكانن لل�ضيطرة على املحل املعروف انذاك بقرية �ضوق بغداد. حيث مت عبور 

الغربي اىل اجلانب  دي�ضم)12ه633م( من اجلانب  بن  الن�ضيم  القوة  تلك  قائد  

ال�ضرقي على ج�ضر �ضا�ضاين كان معقودا هناك. هذا وقد ا�ضتفاد العبا�ضيون من 

– 993 م وهو  383هـ  �ضنة  والغربي فعقدوا هناك ج�ضر  ال�ضرقي  كر�ضي اجل�ضر 

اجل�ضر الذي نزل على مقربة منه الرحالة ابن جبيري ايام زيارته لبغداد �ضنة 580 

هـ – 1184م. انظر املرحوم الدكتور م�ضطفى جواد )اثار بغداد ال�ضالمية( يف 

دليل تاريخي على مواطن الثار يف العراق. بغداد 1952�ض 12-5.

)31( ان اي احتمال اخر يقدم من القاري الكرمي يرحب به وهو عر�ضة للمناق�ضة، 

كما ان الحتمالت التي �ضاقدمها هنا هي الخرى عر�ضة للمناق�ضة.
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، كما وان �ضراحة الن�ض على 
)32(

البناء كما هو احلال يف بابل نف�ضها 

الجر يعزي هذا الجر،على القل، اىل نبوخذ ن�ضر نف�ضه.

حتما  يوؤ�ضر  دجلة  كنهر  عظيم  نهر  �ضفة  على  املن�ضاأت  هذه  اقامة  ان 

الطبيعة  مينحها  اي  النهر  بهذا  عالقة  ذات  من�ضاآت  كونها  طبيعة  اىل 

البقايا  كانت هذه  فهل   : احتمال  اكرث من  يكمن  اأي�ضًا  وهنا  الروائية. 

جزءًا من �ضاذروان عظيم متتد ذراعه )لحظ الدعامة اجلنوبية( اىل 

اىل  مياهه  من  بالفائ�ض  وتلقى  منا�ضيبه  من  لرتفع  دجلة  يف  م�ضافات 

فتحات او بوابات كائنة على �ضفته )لحظ الفتحات التي تعلوها اقوا�ض 

 
)33(

يف الكتلة ال�ضمالية( تن�ضاب بعدها اىل جداول وحقول يف بقاع جماورة

ام كانت هذه البقايا مل�ضناة او ناظم عظيم �ضيده نبوخذ ن�ضر يف هذا 

املكان للحد من طغيان دجلة يف زمن الفي�ضانات خوفا من انحداره من 

ثغرة يف هذه البقعة واغراقه ما يحيط ببابل من حقول ومزارع، ل بل 

تهديده مدينة بابل نف�ضها. ورمبا ا�ضتفاد نبوخذ ن�ضر من هذا الناظم 

اأي�ضًا. فبال�ضافة اىل درء خطر الفي�ضان عن بابل وما  لغر�ض دفاعي 

احلاجة  عند  الناظم  هذا  بوابات  فتح  اىل  يعمد  كان  قد  فاإنه  يحيطها 

ملليء املنخف�ضات املحيطة ببابل لتغدو م�ضتنقعات يتعني على املهاجمني 

اجتيازها قبل حما�ضرتهم لبابل نف�ضها. هناك احتمال اخر ي�ضنده ن�ض 

)32( كرث ا�ضتخدام القار يف البناء مع الجر منذ الع�ضر البابلي احلديث، وبقي 

ا�ضتخدامه �ضائعا يف ابنية العراق القدمي حتى اواخر الع�ضر ال�ضلوقي ) 139-312 

ق.م(.

)33( ان املنطقة الكرخ يف هذه البقعة مل تكن بالرتفاع الذي ت�ضاهد عليه الن. 

وان �ضبب ارتفاعها احلايل ناجم عن وجود هذه املن�ضات اول ثم ما عالها بعدئذ 

من من�ضات فرثية ف�ضا�ضانية وعبا�ضية وحديثة .

الف�ضل ال�ضابع                                                  تنقيبات واأعمال ميدانية



229

 يف كون هذه املن�ضاآت هي بقايا لبداية �ضور عظيم 
)34(

لنبوخذ ن�ضر نف�ضه

 عند نهر دجلة. 
)35(

�ضيده نبوخذ ن�ضر حمكما قويا بدايته فوق اوب�ض�ض 

ونهايته عند مدينة �ضبا )اأبوحية( على الفرات )يف منطقة اليو�ضفية( 

ل�ضد هجمات اأعداء مملكته امليدنية. 

Lane, W. H. 1923 : 34( انظر(

"  Babylonian Problems", pp.163-137 and 188- 189.

)35( ا�ضم اطلقه املوؤوخون اليونان امثال �ضرتابوا )24 ق.م( على مدينة �ضومرية 

اوبي  ت�ضميتها  ا�ضبحت  ثم  ال�ضومرية  املدونات  يف  اك�ضاك  با�ضم  عرفت  قدمية 

عند  )اوبي(  الخرية  اللفظة  حورت  وقد  الكا�ضية.  الفرتة  يف  البابلية   )Upe(

املوؤرخني اليونان اىل اوب�ض ) املرجع ال�ضابق : �ض 1-3 ( وهناك اكرث من احتمال 

من  ويجعل  دجلة  على  بلد  قرب  وجودها  يفرت�ض  احدهما  الدينة  هذه  موقع  عن 

جنوبي  كم   27 بعد  على   ( بلد  من  ال�ضمال  اىل  والكائن  باللنب  امل�ضيد  اجلدار 

�ضامراء( اجلدار امليدي، اي جدار نبوخد ن�ضر كما ان راأيا اخرا )حديثا( يفرت�ض 

ال�ضا�ضانية كوخة يف منطقة �ضلوقية )انظر جملة ما  وجودها ا�ضفل بقايا املدينة 

بني النهرين اليطالية ) تورينو( املجلد الول، 1966 �ض 17 – 38( ان �ضح الراأي 

الخري يكون مو�ضع ال�ضور الذي نتحدث عنه يف منطقة خ�ضر اليا�ض اكرث مالئمة 

ملاورد يف ن�ض نبوخذ ن�ضر املار ذكره اعاله، خا�ضة اذا ما علمنا باأن ال�ضور الذي 

كان يعرف بامليدي �ضابقا )الكائن �ضمايل بلد( قد �ضيد على الكرث يف اوائل الفرتة 

با�ضم  عرف  وقد  التالية،  ال�ضالمية  الع�ضور  يف  ا�ضتخدامه  وا�ضتمر  ال�ضا�ضانية 

املطبق عند الرحالة والثاريني الوائل ) �ضومر ، املجلد الع�ضرون 1964، �ض 83-

89، الق�ضم الجنبي(.

الف�ضل ال�ضابع                                                  تنقيبات واأعمال ميدانية





231

كلمــة اأخيـــــــرة

اأو ثورة انتاج القوت قبل  اإن�ضان العراق الأول الثورة الزراعية  حقق 

وهذا  بنف�ضه.  قوته  انتاج  اإىل  تو�ضل  حيث  �ضنة  اآلف  ع�ضرة  من  اأكرث 

كان اأخطر انقالب يف حياة الب�ضرية، وبهذا الجناز و�ضع فالحو بالد 

الرافدين الأوائل نهاية لعهد من احلياة البدائية املت�ضمة بال�ضعي وراء 

حتقق  ان  ونبات.  ثمر  من  الطبيعة  يف  ما  والتقاط  ل�ضيده  احليوان 

اإنتاج الغذاء وتدجني احليوان من قبل �ضكنة العراق الأوائل قادهم اإىل 

اللت�ضاق بالأر�ض وال�ضكن قرب حقولهم وحيواناتهم الليفة.

هذه  ويف  التاريخ.  يف  الإن�ضان  وقرى  جتمعات  اأوىل  قامت  وبذلك 

القرى تو�ضل العراقيون اإىل عدد من التقنيات وال�ضناعات والفنون التي 

والت�ضييد،  البناء  الإن�ضان يف  ال�ضتقرار. فبجانب معرفة  تطلبتها حياة 

الطني  ومن  ال�ضالل.  و�ضناعة  واحلياكة  والغزل  الفخار  �ضناعة  اتقن 

انتج مناذجه الأوىل من الأ�ضكال الآدمية واحليوانية وبهذا عرف الفن. 

اعطاء  يف  العالية  وقيمتها  الأر�ض  اأهمية  الإن�ضان  هذا  ادرك  وعندما 

احلوامل،  بالن�ضاء  �ضبيهة  دقيقة  بتماثيل  اإليها  ورمز  قد�ضها  الغذاء، 

عنوان اخل�ضوبة والولدة وجتدد احلياة. ف�ضارت الأر�ض والأم رمزها 

وقد  الدينية.  العقيدة  نواة  الإن�ضان  عرف  وبهذا  الأوىل،  معبودتهم 

ان  اإىل  لحقة  عديدة  اجياًل  واخل�ضب  الأر�ض  �ضيدة  عبادة  ا�ضتمرت 

عرفها  كما  ال�ضومريني،  عند  اأنانا  با�ضم  التدوين  جميء  بعد  عرفت 

الأكديون ومن ثم البابليون والآ�ضوريون من بعدهم با�ضم ع�ضتار.

وتطور العديد من قرى العراق الوىل خالل الألف الرابع قبل امليالد يف 

�ضمايل وو�ضط وجنوبي بالد الرافدين اإىل نواة للكثري من املدن ا�ضتهرت 

القدمي يف  للعراق  امليالد حوا�ضر مزدهرة  قبل  الثالث  الألف  يف مطلع 
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واور  وبابل  وكي�ض  واآ�ضور  نينوى  مدن  مثل  التالية  التاريخية  ع�ضوره 

وجل�ض والوركاء وقالع املو�ضل واأربيل وكركوك. ويف مدن العراق الأوىل 

هذه كانت ح�ضارة ال�ضومريني تزدهر بعد ان �ضهدت قرى ع�ضر الوركاء 

الوا�ضعة بدايات ن�ضوئها وتطورها يف ميادين العمارة الدينية والتذكارية 

م والبارز والختام ال�ضطوانية، واكتمال  الفخمة، والنحت بنوعيه املج�ضَّ

النحا�ض  من  الأواين  و�ضناعة  ا�ضتخدامه  وانت�ضار  الفخار  دولب  تطور 

والف�ضة و�ضيوع ا�ضتعمال الذهب للحلي.

وتوجت نهايات ع�ضر الوركاء مبعرفة الكتابة، التي كانت يف اأول امرها 

�ضورية حم�ضة. وجند بدايات هذه الكتابة يف نظام مب�ضط للعد ابتكره 

�ضكنة قرى العراق الأوىل منذ اأكرث من ت�ضعة الآف �ضنة وا�ضتخدموه يف 

تعامالتهم اليومية. وقد تطورت ا�ضتخدامات �ضور ال�ضياء مبرور الزمن 

اأواملعدن له راأ�ض  اإىل رموز جمردة تطبع على الطني بقلم من الق�ضب 

بالكتابة  الباحثني  قبل  من  الرموز  تلك  ُدعيت  لذا  م�ضمار.  راأ�ض  ي�ضبه 

امل�ضمارية. وقد ُهذّبت هذه الكتابة وكرث ا�ضتعمالها يف خمتلف ال�ضوؤون 

احلياتية. وبدخول اإن�ضان العراق عامل الكتابة والتدوين �ضار يّدون افكاره 

ومعتقداته بالكون والآلهة واحلياة يف ق�ض�ض وا�ضاطري ومالحم وحكم 

وامثال باخلط امل�ضماري. والق�ض�ض وال�ضاطري واملالحم ال�ضومرية هي 

اقدم اأنواع الآدب املدون التي عرفها العامل القدمي وقد تاثرت بها اآداب 

املناطق املجاورة ومعتقداتها وفنونها.

ال�ضومريني،  اإىل  يرجع  الف�ضل  ان  ال�ضومرية  اللغة  بحوث  واأثبتت 

املعـارف  من  الكثري  اأ�ضـ�ض  و�ضـع  يف  الأوىل،  العراق  ح�ضارة  اأ�ضحاب 

املعمول  وال�ضيا�ضية  الإدارية  والت�ضكيالت  والتعليم  والرتبيـة  والعـلوم 

ملكها  زمن  على  الوركاء  مدينة  دولة  �ضورى  هيئة  ان  فمثاًل  حاليًا.  بها 

للرجال  والآخر  لل�ضيوخ  اأحدهما  جمل�ضني  من  موؤلفة  كانت  جلجام�ض 

كلمة اأخيـــــــــرة
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العامل  يف  الربملاين  للنظام  منوذج  اأقدم  اإنه  القتال.  على  القادرين 

بيت  با�ضم  ال�ضومريني  زمن  على  عرفت  التي  املدر�ضة  ان  كما  القدمي. 

الرقم )اي - دوبا( هي اأي�ضًا النموذج الأول لكل اأ�ضكال املعاهد الرتبوية 

والعلمية الالحقة.

فيها  يجل�ض  التاريخ،  يف  ق�ضائية  ق�ضية  اأقدم  و�ضلتنا  الق�ضاء  ويف 

حملَّفون لالإ�ضهام يف اإ�ضدار قرار احلكم، عر�ضت اأمام حمكمة مدينة 

نفر يف مطلع الألف الثاين قبل امليالد. ويف اأمور ال�ضيدلة و�ضلتنا اأقدم 

نها طبيب �ضومري كان  و�ضفة طبية ت�ضمُّ اثني ع�ضر نوعًا من العالج دوَّ

ميار�ض مهنته يف مدينة اأور يف اوا�ضط الألف الثالث قبل امليالد.

ويف مدينة نفر اأي�ضًا عرث على اأقدم تقومي زراعي ي�ضمُّ العديد من 

البذار  وموعد  احلقل  باإعداد  اخلا�ضة  الزراعية  والتعليمات  التو�ضيات 

وبع�ض امور الري واحل�ضاد، و�ضعه فالح عراقي على رقيم طيني �ضمَّ 

لأدب  مناذج  اقدم  جاءت  القدمي  العراق  ومن  فقرة.  وثالثني  خم�ضا 

البطولة واحلكمة ممثلة مبلحمة جلجام�ض.

ويف زمن ال�ضومريني اأي�ضًا برزت لأول مرة يف التاريخ حدود امللكية 

وبني  والدولة  الفراد  بني  القت�ضادية  العالقات  وتو�ضحت  ال�ضخ�ضية 

الفراد انف�ضهم. واقت�ضى هذا كله و�ضع ا�ضالحات اإجتماعية واقت�ضادية 

النواة  الثالث قبل امليالد، كانت هي  يف وقت مبكر من منت�ضف الألف 

بعد ذلك يف  والتي ظهرت  الب�ضر  القانونية يف حياة  للت�ضريعات  الأوىل 

للعاهل  الكاملة  القانونية  ال�ضريعة  وتوجتها  ذاته،  الثالث  الألف  اواخر 

البابلي حمورابي وم�ضلته ال�ضهرية التي �ضمت 282 مادة قانونية عاجلت 

خمتلف نواحي احلياة.

وتاأتي اأهمية ع�ضر الإمرباطورية الآ�ضورية من كرثة املخلفات التي 

الكبرية  ومعابدها  الفخمة  بق�ضورها  عوا�ضمهم  يف  الآ�ضوريون  اأقامها 

كلمة اأخيـــــــــرة
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املنحوتات  من  المتار  ومئات  وبواباتها  وا�ضوارها  ال�ضاهقة  وزقوراتها 

والر�ضوم اجلدارية امللونة والتماثيل الآدمية واحليوانية والثريان املجنَّحة 

التي جتمع بني حكمة الإن�ضان وذكائه وقوة الثور وجلده، وم�ضالت خمتلفة 

احلجوم وال�ضكال.

يرجع  قبل.امليالد(   562-605( ن�ضر  نبوخذ  العظيم  القائد  واإىل 

فل�ضطني  املغت�ضب لجزاء من  العربي  الكيان  بقايا  اإجتثاث  الف�ضل يف 

باعمال  نبوخذن�ضر  قام  وقد  موفقة،  حمالت  بثالث  القد�ض  وحترير 

القدمي.  العراق  الكثري من مدن  بابل ويف  العا�ضمة  وا�ضعة يف  عمرانية 

العلم  لطالب  وحمجة  القدمي  للعامل  عرو�ضًا  زمانه،  يف  بابل،  ف�ضارت 

كان  طموحًا،  وم�ضلحًا  فذًا  ع�ضكريًا  قائدًا  كونه  جانب  واإىل  والثقافة. 

على  ويحر�ض  الآلهة  يخ�ضى  ورعا  ملكًا  كان  هذا  وفوق  عادًل،  م�ضرعًا 

ر�ضاها. وبعد وفاته مل يظهر قائد مقتدر حمنك قادر على احلفاظ على 

اأمام  امليالد  قبل   539 عام  يف  بابل  فكبت  و�ضيادتها،  البالد  ا�ضتقالل 

الغزو الخميني الفار�ضي الذي حاول عبثًا طم�ض معامل ارثها احل�ضاري 

ال�ضخم. كانت كبوة بابل نتيجة لعوامل داخلية واأخرى خارجية اأبرزها 

غياب قيادة الدولة عن العا�ضمة بابل طوياًل وخيانة بع�ض رجال ال�ضلطة 

على  املرتب�ض  بالعدو  وات�ضالهم  بابل  يف  القاطنني  اليهود  ود�ضائ�ض 

احلدود ال�ضرقية.

وبعد �ضقوط بابل �ضهدت اأر�ض العراق موجات من الغزاة مرت بها 

واختفت. فبعد الفر�ض الخمينني جاَء ال�ضكندر املقدوين، ثم ال�ضلوقيون، 

من بعده، وتالهم الفر�ض الفرثيون، واخريًا الفر�ض ال�ضا�ضانيون. وبرغم 

تلك الحداث املوجعة ووطاأة الغزاة الثقيلة، بقيت هامة العراقيني عالية 

ترتى  الثورات  فكانت  غاٍز.  حمتلٍّ  �ضطوة  ترهبها  ول  لظلم  تنحني  ل 

متعاقبة هنا وهناك يف اأر�ض بابل ويف غريها من حوا�ضر العراق القدمي. 
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وقد نال العراق ب�ضبب ذلك ال�ضيء الكثري من اذى الفر�ض ال�ضا�ضانيني 

حالها اإىل اأطالل، كما 
َ
الذين دّمروا دولة احل�ضر العربية تدمريًا �ضاماًل اأ

اغتالوا النعمان بن املنذر، اآخر ملوك احلرية وا�ضلبهم عوًدا، يف حماولة 

منهم لت�ضتيت القبائل العربية وف�ّض التفافها حول زعامة دولة احلرية 

العربية. وكان اغتيال النعمان ال�ضرارة التي اأوقدت نار احلرب واملواجهة 

الغزاة  وبني  �ضيبان  بني  بقيادة  العراق  بني عرب  مرة،  ولأول  ال�ضاملة، 

ال�ضا�ضانيني. فكانت واقعة ذي قار ال�ضهرية التي حتقق فيها للعرب ن�ضر 

َج يف نفو�ضهم م�ضاعر الحرتام للعراقيني الذين دقوا بن�ضرهم  عظيم هيَّ

الرائع يف هذه الواقعة امل�ضمار الول يف نع�ض الإمرباطورية ال�ضا�ضانية.

وقد خلد الر�ضول حممد �ضلى اهلل عليه و�ضلم يوم ذي قار امل�ضهور 

وبي  العجم  من  العرب  فيه  انت�ضف  يوم  اأول  )هذا   : ال�ضريف  بحديثه 

ن�ضروا(.

بعد ذلك ب�ضنوات قليلة تخل�ض العراق نهائيًا من الت�ضلط الأجنبي 

نه�ضته  ينه�ض  فاأخذ  ال�ضالمية.  العربية  القوات  اأيدي  على  بتحريره 

ال�ضاملة وقامت فيه مدن كربى مثل الب�ضرة والكوفة ووا�ضط، وعمرت 

الدين  بعلوم  ت�ضع  والأنبار، و�ضارت مراكز  مدن قدمية كثرية كاملو�ضل 

واللغة والفل�ضفة.

ال�ضالمية  العربية  للدولة  قلبًا  العراق  �ضار  العبا�ضيني،  زمن  ويف 

لدولة  حا�ضرة  وات�ضاعها،  تا�ضي�ضها  بعد  بغداد،  �ضارت  كما  الكربى، 

العرب امل�ضلمني يف اأزهى ع�ضورها يحج اإليها طالب العلم والأدب والفن 

من كل حدب و�ضوب، وبلغت ع�ضرها الذهبي يف زمن اخلليفة الر�ضيد 

وابنه املاأمون تعمر ب�ضتى الفعاليات وتزخر مبباهج احلياة، رائدها العدل 

وار�ضاء ال�ضمري، ودابها ا�ضتق�ضاء احلقائق من علمية وفل�ضفية ودينية. 

واأن�ضبَّ اإليها نتاج العامل من نفائ�ض الب�ضائع وكنوز الأر�ض. وبلغها كل 
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جديد من راي وابتكار. وبلغ العراق يف هذا الع�ضر ما مل يبلغه �ضابقًا 

يف تاريخه الطويل احلافل بالأجماد. وهناك من اثاره، ان كان يف بغداد 

اأو خارجها ال�ضيء الكثري. وهذه �ضامراء التي �ضيدها اخلليفة املعت�ضم 

ومبعدل  طوًل  كيلومرتًا  الأربعني  تبلغ  الأر�ض  من  وا�ضعة  رقعة  لتحتل 

ثالثة كيلومرتات عر�ضًا بامتداد ال�ضفة ال�ضرقية لنهر دجلة ف�ضاًل عن 

عا�ضمة  العبا�ضيون  اتخذها  وقد  الغربية.  �ضفته  على  القائمة  الق�ضور 

لهم طوال نحو خم�ضة واأربعني عامًا. ان خطط املدينة �ضاهد على ح�ضن 

هند�ضتها ورقيها. ففيها �ضوارع عري�ضة م�ضتقيمة وق�ضور وا�ضعة كثرية 

ومنها  �ضعتها  يف  املرء  يحار  وم�ضاجد  وادقها  الزخارف  باجمل  مزينة 

160 مرتًا،  240 مرتًا وعر�ض  املتوكل بطول  �ضيده  الذي  جامع اجلمعة 

املرمر  من  عمودًا   580 داخله  ويف  الآجر،  من  �ضميك  جدار  به  يحيط 

ب�ضخامتها  تدل  التي  بامللوية  املعروفة  املئذنة  واأمامه  ال�ضقوف،  لدعم 

وب�ضاطتها على عظمة الع�ضر و�ضفاء الفكر والدعوة اإىل الإميان.

ودارت عجلة الزمن وتكالب الدخالء والطامعون والغزاة من اعاجم 

مَة الكثرُي من 
ُ
ومغول على دولة العرب وعا�ضمة اخلالفة بغداد فنال الأ

الأذى على ايديهم.

ما  جملة  من  العراق،  على  العثمانيني  ا�ضتيالء  كله  ذلك  واعقب 

وج�ضعه  وتخلفه  حكمهم  ق�ضوة  ومع  العرب،  اأر�ض  من  عليه  ا�ضتولوا 

وحماولتهم اليائ�ضة طم�ض املعامل الوطنية والقومية للعراق وبقية اأجزاء 

الوطن العربي، اإل ان العراق بقي �ضامدًا، كما بقيت كل اأر�ض العرب، 

والإن�ضانية.  الروحية  وقيمه  ال�ضخم  احل�ضاري  وتراثه  واإن�ضانه  باأر�ضه 

حترر  العثماين،  الحتالل  على  قرون  ثالثة  نحو  مرور  وبعد  الآخر  ويف 

العراق يف اأعقاب احلرب الكونية الأوىل، واخذ ينه�ض حثيثًا من كبوته 

بتاأ�ضي�ض احلكم الوطني فيه يف اأعقاب ثورة الع�ضرين.
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املوؤلف يف �ضطور - بهنام نا�ضر نعمان ابو ال�ضوف

- ولد يف مدينة املو�ضل بالعراق يف عام 1931

- اأكمل درا�ضته الأبتدائية والعدادية يف مدينته املو�ضل.

الأداب جامعة  كلية  الآثار واحل�ضارة من  بكالوريو�ض يف  - ح�ضل على 

بغداد يف عام 1955.

درجة  على  وح�ضل  بانكلرتا  كمربدج  جامعة  يف  العليا  درا�ضته  اأكمل   -

الدكتوراه يف الآثار ونواة احل�ضارة وعلم الن�ضان يف خريف 1966.

- عمل ل�ضنوات عديدة يف التنقيب عن الآثار يف عدد من مواقع العراق 

الأثرية يف و�ضط و�ضمال العراق. وكان م�ضرفًا علميًا على تنقيبات اإنقاذية 

وا�ضعة يف حو�ضي �ضدي حمرين )يف منطقة دياىل( واأ�ضكي املو�ضل على 

القرن  من  الثمانينات  منت�ضف  وحتى  ال�ضبعينات  اأواخر  يف  دجلة  نهر 

املا�ضي.

يف  احلديث  احلجري  الع�ضر  مطلع  من  جديدة  ح�ضارة  عن  ك�ضف   -

و�ضط العراق يف اوا�ضط ال�ضتينات القت الكثري من ال�ضوء على معلوماتنا 

من تلك الفرتة املوغلة يف القدم.

والتاريخ يف  والآثار  ل�ضنوات عديدة يف مادة جذور احل�ضارة  - حا�ضر 

عدد من جامعات العراق ومعهد التاريخ العربي للدرا�ضات العليا.

- اأ�ضرف على عدد من الر�ضائل اجلامعية للماج�ضتريوالدكتوراه لطلبة 

عراقيني وعرب.

- ناق�ض العديد من ر�ضائل املاج�ضتري والدكتوراه لطلبة عرب وعراقيني 

يف موا�ضيع الآثار واحل�ضارة والتاريخ واملالحم القدمية.

- اأ�ضهَم يف العديد من موؤمترات الآثار واحللقات الدرا�ضية داخل العراق 
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وخارجه.

- ُدعي لإلقاء احاديث وحما�ضرات يف جامعات اأمريكية واأورپية عن اآثار 

وح�ضارة العراق وعن نتائج تنقيباته.

تنتائج  عن  العلمية  والتقارير  والدرا�ضات  البحوث  من  العديد  ن�ضر   -

اعماله امليدانية ودرا�ضاته املقارنة يف جمالت علمية عراقية واجنبية.

- له اأربعة كتب مطبوعة :

1( فخاريات ع�ضر الوركاء - اأ�ضوله وانت�ضاره، بالنكليزية.

2( ظالل الوادي العريق - بالعربية.

3( العراق : وحدة الر�ض واحل�ضارة والن�ضان، بالعربية اأي�ضًا.

4( قراءات يف الآثار واحل�ضارات القدمية - بالعربية.

- �ضغل عددًا من املواقع العلمية والإدارية يف هيئة الثار والرتاث : منها 

، ومديرًا عامًا  املواقع الثارية  للتحريات وحماية  ، مديرًا  باحث علمي 

لالآثار ومتاحف املنطقة ال�ضمالية.

- رغم تقاعده من العمل الوظيفي يف اواخر الثمانينات اإل انه ا�ضتمر - 

ول زال يف ن�ضاطاته الكادميية والعلمية يف داخل العراق وخارجه.

املوؤلف يف �ضطــور
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ثور اآ�ضوري جمنح

بقايا من بابل وبوابة 

ع�ضتار )معادة(

مغنية )من�ضدة( اآ�ضورية
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لالأم  �ضمعي  حجر  من  متاثيل 

يف  الثالثة  الطبقة  خمطط  الآلهة 

تل ال�ضوان. 

بدايات الكتابة ال�ضومرية ال�ضومري  النحت  من  مناذج 

)اأواخر الألف الرابع ق.م(

مناذج من النحت ال�ضومري وجدت يف الوركاء )اأواخر الألف الرابع ق.م(

متاثيل من تل 

ال�ضوان 

بقايا بناء من 

جرمو

ملحق ال�ضـــور



243

راأ�ض حمورابي وم�ضلته 

الأ�ضود  احلجر  من 

الثاين  الألف  )مطلع 

ق.م(

بقايا زقورة عقرفوف

اآ�ضور بانيبال
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الأكدي  �ضرجون  راأ�ض 

)اأواخر  الربونز  من 

الألف الثالث ق.م(

منرود  كنز  من  بع�ض 

الذهبي

الذهبي  القيثارة  راأ�ض 

من املقربة يف اآور 

ملحق ال�ضـــور
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زيارته  اأثناء  وم�ضيجان  �ضيكاغو  جامعتي  اأ�ضاتذة  من  عدد  بني  املوؤلف 

للمعهد ال�ضرقي يف جامعة �ضيكاغو يف خريف عام 1985 والقاءه عدد من 

املحا�ضرات هناك.

ملحق ال�ضـــور
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