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جـراء  إ )٢٠٠١(، In God’s Path: The Arab Conquests and the First Islamic Empire )٢٠١٥(. امك قـام �ب

بيجان. كيـا وأذر ي اليمن وسـور�ي و�ت
ض

ية � ر يع تنقيـب آ�ث مشـار

ن والفلسـفات، لكية الدراسـات  د�ي
أ
ض واال قيـة، بقـمس التـار�ي ي املسـيحية ال�ث

ض
ة أوىل � : حمـا�ض يـاك هنـ�ت د. إر

ا، جامعة  للكية ذا�ت ، �ب يقية، جامعة لندن SOAS. وهي رئيس مشـارك ملركز العامل املسـيحي فر قية واالإ ال�ث
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أ
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ي 
ض
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 The Christian Heritage of Iraq: collected papers from the : العـراق«، وهي حمـررة الكتـاب التـاىلي

.)٢٠٠٩( Christianity in Iraq I–V Seminar Days

ض عـامي ١٩٨٦ و٢٠١٨ معل  ي عـام١٩٩٠. ب�ي
ض

، جامعـة لينينغراد � ض ـرج مـن لكية التـار�ي ض : �ت نكوفسـكي ألكـسي �ي

وع  ي فرنسـا وأملانيا وهولندا والعراق. يتـوىل منذ عام ٢٠٠٧ قيادة م�ث
ض

ئقية � كباحـث وحمـرر وصانـع أفالم و�ث

ض  ي جنوب بـالد الرافد�ي
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ية � ض غرافيـا التار�ي يطـة« )Time on Maps(، ويقـوم بدراسـة احلب ر »الزمـن عـل احلض

اث. ر وال�ت �ث
آ
ية العلوم الروسـية واهليئة العامة العراقية لال اكد�ي

أ
ر التابع ال �ث
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منجهـام، وشـغال مناصـب � و�ب

ي ميونيخ.
ض

كسـيميليان � ج ما ي جامعـة لـودو�ي
ض

فيـة � ـاث رسث ض هي زميـلت أ�ب ي العـراق. جـا�ي
ض

ميدانيـة �

ي سـور�ي 
ض

بون(. معل � نتيون سـور ريس )�ب امعـة �ب ب ر �ب �ث
آ
سـالمي واال ـري للفـن االإ ض

ض
ألسـ�ت نورثـدج: أسـتاذ �

ردن وعانـة 
أ
ال ي معـان �ب

ض
يع � امكنسـتان، وأدار مشـار بيـة السـعودية واكزاخسـتان و�ت ردن واململكـة العر

أ
واال

ضافـة إىل سـامراء. وهـو مؤلف كتـاب Studies on Roman and Islamic Amman، وشـارك  الإ لعـراق، �ب �ب

ي من 
لد الثا�ض ي ٢٠١٥. املب

ض
� Historical Topography of Samarra ون�ث ،Excavations at Ana ليف

أ ي �ت
ض

�

ي ٢٠١٥. ومعـل نورثـدج بعـد ذلك عل 
ض

ـ�ث أيًضـا �
ُ
وع سـامراء Archaeological Atlas of Samarra، ن مـ�ث

ي املوقع 
ض

ي ٢٠١٧ – �
ض

امكنسـتان. ويعمل حالًيـا – بعد تقاعـده � ي �ت
ض

مدينـة دهسـتان خـالل العصـور الوسـى �

. ب�ي ي الز
ض

ـة � ري للبـرصة القد�ي �ث
آ
اال

امعيـة. اكنـت الرئيسـة التطوعيـة  وسـط القـد�ي بلكيـة لنـدن احلب
أ
ق اال ض الـ�ث ر�ي إليانـور روبسـون: أسـتاذة �ت

ي تنظـ�ي ورشـة متحـف 
ض

ي لدراسـة العـراق مـن ٢٠١٢ حـ�ت ٢٠١٧، وشـاركت �
يطـا�ض لـس إدارة املهعـد ال�ب ملب

ي 
ض

ض وأنور عنيد )جامعة كردسـتان( – � ن – مع كوليـ�ض
آ
. وتشـارك اال ض طـان العبيـد وبـول كولي�ض

ت
البـرصة مـع �

اث  ي نتج عن ورشـة العمل، بتمويـل من صندوق أ�ب
ـ�ث وع �ب ض )٢٠١٧–٢٠٢١(، وهي مـ�ث ـر�ي إدارة شـبكة �ض

.)AHRC–GCRF( نسـانية داب والعلـوم االإ
آ
ـوث اال لـس �ب ت العامليـة وحمب التحـد�ي

امعـة رومـا  ب قيـة، �ب ي قـمس الدراسـات ال�ث
ض

د�ض القـد�ي �
أ
ق اال ر الـ�ث ي آ�ث

ض
حثـة � د. ليشـيا رومانـو: زميـلت �ب

ة، جنـوب العـراق. ي أبـو طبـ�ي
ض

ة املشـاركة لعمليـات التنقيـب � ا، واملـد�ي ض سـابي�ض

ئب  ي حيث يشـغل أيًضا منصب �ض
يطا�ض ر وأحـد كبار قّيـىمي املتحف ال�ب د. سـينجون سيمبسـون: عـامل آ�ث

ي الثقافة املادية 
ض

ي العراق. وهو متخصص �
ض

ي حاالت الطـوارئ �
ض

اث � يـب عـل إدارة ال�ت مج التدر �ض مـد�ي �ب

ـف العديـد مـن 
ّ
كـن أخـرى. أل امكنسـتان وأما ي العـراق و�ت

ض
لتنقيـب عـل نطـاق واسـع � الساسـانية وقـام �ب

ة  ان القد�ي �ي ي الإ
فـا�ض ي رح�ي إ�ي املنشـورات العمليـة والكتـب والكتالوجـات واملعـارض واكن الق�يّ عل جالـ�ي

 ،)٢٠١١( Afghanistan: Crossroads of the Ancient World :ى نذكرهـا هنـا )٢٠٠٧( وثالثـة معـارض كـ�ب

 Scythians: Warriors of ancient Siberia ،)٢٠٠٢( Queen of Sheba: Treasures from ancient Yemen

.)١٨/٢٠١٧(



مقدمة

إليانور روبسون

 
ً
( مدينـة حديثـة نسـبًيا، مقارنة ـر�يً ي أنشـئت عـام ٦٥٣ ميـالد�يً )١٤ هب

يقـة والـ�ت تعتـــ�ب مدينـة البـرصة العر

ات أالف  ية منذ ع�ث سـة آالف عام وعرفت احلياة الب�ث ك�ث من �ض
أ
ها ال ض ر�ي تد �ت ي �ي

ي العراق ال�ت
ض

ها � بغ�ي

وىل، مل يكونوا – 
أ
سـالم اال . إال أنه عندما وصل املسـتوطنون البرصة خالل عقود االإ ض ض ما قبل التار�ي السـن�ي

ة ُوجدت هنا ملدة ألف سـنة  دن املينـاء الكبـ�ي
ض

يـة حـال – أول مـن وجـد هـذا املـاكن صاحًلـا للعيـش، �
أ
�ب

. تتبع  ض ي�ي تمعـات متنوعة ومزدهرة منـذ زمن السـومر ل اكنـت موطًنـا ملب ي الـامث
ض

هـوار �
أ
قـل، بيـ�ض اال

أ
عـل اال

ـة ومـا قبل  ة احليـوات القد�ي ي سـ�ي
ض

ية واالنقطـاع � �أ االسـتمرار ي هـذا الكتـاب بعـض و�ت
ض

وراق املـررة �
أ
اال

ض واللغـة والثقافة املادية. ي منطقـة البـرصة ومـا حوهلـا، من جوانب البيئـة الطبيعية والـد�ي
ض

احلديثـة �

ول – عل وجود 
أ
ي الفصـل اال

ض
ي مقاهلما االفتتاحي �

ض
هن لك مـن فرانكـو داغوسـتينو وليشـيا رومانـو – � يـــ�ب

ة،  ي طبـ�ي �ب
أ
ي ال �ث

أ
هـوار عـل مـدار ٤٥٠٠ عاًمـا. فاملوقـع اال

أ
ـاط حيـاة سـاكن اال

ض
ي أ�

ض
ت مملوسـة � اسـتمرار�ي

ض  ة ما ب�ي ي الفـ�ت
ض

ا٤٠ هكتـاًرا اكنت عامـرة � ية مسـاح�ت ـل بقـا�ي قر
ّ
ث يـب مـن مدينـة النا�يـة حالًيـا، �ي القر

ليـج.  هـوار الواقـع عـل رأس احلض
أ
ي ذلـك الوقـت قلـب اال

ض
ـل �

ّ
ث

ت
عـام ٢٥٠٠ وعـام ٢١٠٠ قبـل امليـالد، واكنـت �

كـ�ث املـواد توافـًرا وأوسـهعا اسـتخداًما سـواء امكدة للبنـاء أو داخـل  ا مـن أ
ً

ولذلـك، اكن القصـب واحـد

مر 
أ
املنـازل، ويتوافـق ذلـك مع عودة ازدهـار معارة املضيف )بيوت القصب( التقليديـة اليوم. ال يتوقف اال

ي 
ض

ي الُتقطت �
ثنوغرافية ال�ت ر داغوسـتينو ورومانو، من خالل املقارنة مع الصـور االإ عنـد هـذا احلـد، إذ أ�ض

ا القطع املصنوعة من القصب حول املنازل  ي ُوزعت �ب
يقة املددة ال�ت السـتينيات والسـبعينيات، أن الطر

ي الطلب النا�ب 
ض

ة رئيسـية � امئة عام. اكن هذا الدليل حب ض و�ض ي عل مدار ألف�ي
بتة بشـلك اسـتثنا�أ ظلت �ث

اث العاملي لليونسـكو  ة ال�ت
أ
ن قا� هـوار العراقية �ض

أ
ي منطقة اال

ض
ركيولوجيـة �

أ
ـه لـمض املواقـع اال الـذي �ت تقد�ي

ي عام ٢٠١٦.
ض

�

كيان 
ت

ي – �
ي الفصل الثـا�ض

ض
وإذا أوغلنـا النظـر فـ�ي هو أقدم، فسـنجد نورسـت صباح ولكـسي دافنبورت – �

ي السـتينيات، 
ض

ل البرصة � ب�ي النفىي �ث ي حقل الز
ض

ي تكونـت �
يولوجية ال�ت موعـة مـن العينـات احلب قصـة حمب

ن ثالثـة قصص  و�ي ي الواقـع �ت
ض

يـدج. مهـا � ي اكم�ب
ض

رض �
أ
ي متحـف سـدجويك لعلـوم اال

ض
ن �

آ
وهي حمفوظـة اال

اري املائية حـول البرصة وما حصب  ي واملب
را�ض

أ
ي لـال ب ي التدر�ي يولوحب ض احلب مـن خـالل قصـة واحـدة: التكـو�ي

ات العملية الناشـئة عن  ي البيئات النباتية واحليوانية عل مدار ٨٠٠٠ سـنة؛ والتفسـ�ي
ض

ات � ذلـك مـن تغيـ�ي

لق معرفـة عملية وفنية جديدة من  ض حلض ض املؤلفت�ي ؛ والتعـاون ب�ي ي
دلت عـل مـدار نصـف القرن املا�ض

أ
تلـك اال

خالل هـذه العينات.

اكديـة 
أ
ي اال

ض
� māt tâmti مس هـوار – مـا يعـرف �ب

أ
ي الفصـل الثالـث دور اال

ض
نكوفسـكي � يستكشـف ألكـسي �ي

نكوفسـكي  ي املنطقة. ويسـتلهم �ي
ض

تمعية � ض الب�ض املب ي تكـو�ي
ض

ـاري املائيـة � ـة أو القطـر البحـر – ودور املب القد�ي



البصــرة: تاريخهـا وثقافتهـا وتراثهـا  ٢

وًعـا قيـد التنفيـذ، وهـو  ي ليصـف م�ث
مـ�ي احلمـدا�ض

أ
ي عبـد اال

ت
ر العـرا� �ث

آ
ـاث عـامل اال فـاكر مـن أ�ب

أ
بعـض اال

هـوار ع�ب آالف 
أ
ي اال

ض
ية � اري املياه واملسـتوطنات الب�ث ي حمب

ض
وع رمس خرائـط تصـّور بـرص�يً التحـّوالت � مـ�ث

ة ذات النطـاق  ات صغـ�ي ـا تغـ�يّ مكـت ف�ي ا ي �ت
ات الزمنيـة احلرجـة الـ�ت ديـد الفـ�ت

ت
ـدف إىل � ، و�ي ض السـن�ي

ي مواطن 
ض

ي �
ي الإحداث تغي�ي اكر�ث

ا يك�ض عية والسياسـية، �ب ي البيئة أو احلياة االج�ت
ض

املدود، سـواًء ما اكنت �

اء العامل، 
ض

تلف أ� ة من حمض ت مع بيئات طبيعية مشا�ب الب�ث واستغالل املوارد الطبيعية. ومن خالل مقار�ض

ية. هوار من حيـث ال�ية والفـرص التجار
أ
ي توفرهـا اال

ًجـا مقنعـة حـول املـزا�ي ال�ت نكوفسـكي حب يسـوق �ي

بل  ض �ب ا بـ�ي ـل قنـاة اتصال ُيعـّول عل�ي
ّ
ـاري املائيـة التابعـة للقطـر البحـري، والـذي مث ي أحـد هـذه املب

�ت
أ
و�ي

ي 
ض

ي الفصـل الرابـع. تبحـث داىلي �
ض

ي داىلي �
ـة، مكوضـوع للبحـث عنـد سـتيفا�ض ي العصـور القد�ي

ض
ليـج � واحلض

لفية 
أ
بـل، منـذ حـواىلي أوائـل اال دلت النّصيـة للحيـاة الطويـلت لقنـاة بلواكتـو أو فلوقـات الواقعـة غـرب �ب

أ
اال

ديدة  سـكندر احلب سـكندر. امك تطـرح داىلي فرضية مفادهـا أن مدينة االإ الثانيـة قبـل امليـالد وحـ�ت عـرص االإ

سـيس ملدينة القطر البحـري: دور إنليل 
أ ثابـة إعادة �ت ( اكنت �ب ـر دجـلت ية عـل �ض سـكندر هـوار )االإ

أ
ي اال

ض
�

، )حواىلي ١٥٠٠  ي
يـ�ض �ض

أ
لفّيـة الثانية وحـ�ت الهعد اال

أ
ي اكنـت مدينـة هامـة منـذ منتصف اال

ينـة، والـ�ت أو دور

امـس عـن معليـات التنقيـب  ي الفصـل احلض
ض

إىل ٥٠٠ قبـل امليـالد(. ويكتـب سـتيوارت اكمبـل وزمـالؤه �

ي 
ت

تلفـة منـذ الهعد السـلو� ا املض ا�ت
ّ

سـد ب
ت

ي نفـس مدينـة املينـاء السـالف ذكرهـا، و�
ض

ـا � ي قامـوا �ب
ة الـ�ت خـ�ي

أ
اال

ـار الصناعية 
ت

�
أ
. وقد كشـفت صـور اال ي املتأخـر، منـذ حـواىلي ٣٣٠ إىل ٦٠٠ ميـالد�يً

وحـ�ت الهعـد الساسـا�ض

 . ض ي عـن احلـدود الرئيسـية مليـط املدينـة داخـل سـورها احلصـ�ي
�أ �ي ض يوفـ�ي واملسـح السـطحي والتحليـل احلب

فـ�ي كشـفت طـرق التنقيب التقليدية عن وجود سـلع وامكليات تشـ�ي إىل الدور الرئيسي الـذي لعبته مدينة 

ي عام، عندمـا اكنت عا�ة 
ليـج وامليـط اهلنـدي منـذ حواىلي ألـ�ض ض احلض ي التجـارة بـ�ي

ض
خاركـس سباسـينو �

هوار ميسـان.
أ
مملكـة اال

ي 
ض

ي �
ـت احلـم الساسـا�ض

ت
ي الفصـل السـادس فيتنـاول سـينجون سيمبسـون قصـة جنـوب العـراق �

ض
أمـا �

 ، ي
ت احلم الساسـا�ض

ت
مس أرض ميسـان � ي اكنت تعـرف �ب

ا املنطقـة الـ�ت
ً

ديـد
ت

ـة املتأخـرة. و� العصـور القد�ي

مس مؤسس  ي مسيت ف�ي بعد �ب
مس خاركس وال�ت ا �ب

ً
ية والحق سكندر مس االإ ا �ب

ً
ي اكنت تعرف سابق

واملدينة ال�ت

ي بعض القرى 
ض

ـة � ض اسـتمرت املعتقـدات البابليـة القد�ي ي حـ�ي
ض

. و� د أردشـ�ي ا�ب رسة املالكـة آنـذاك أسـ�ت
أ
اال

موعات  نـة املسـيحية، واكن هناك أيًضـا حمب ة مـن سـاكن املدينة نفهسـا الد�ي ـاورة، اعتنقـت أعـداد كبـ�ي املب

ا 
ً

ي هذا الوقت مل تكن هذه املدينة سـوى مركًزا واحد
ض

سـاكنية من وادي السـند وح�ت من سـومطرة. لكن �

دلت عـل التجارة الساسـانية 
أ
 سيمبسـون، هنـاك العديد مـن اال

ض
ة. فـام يو� يـة كبـ�ي كـز حرصض مـن عـدة مرا

ية  لـول ذلـك الوقـت، اكنـت التجـارة البحر ق. و�ب ، وعـ�ب رسيالنـاك، إىل الـ�ث ي مـع امليـط اهلنـدي الغـر�ب

ت غ�ي املنقب عنه بعد – قد يكون هو نفسـه مينـاء أبولوجوس القد�ي – جنوب  ُبـلّ
ُ أ
قـد انتقلـت إىل مينـاء اال

ليج خلفوا  ي احلض
ض

هوار وتغ�يّ مسـتوى سـطح البحـر �
أ
سـيب اال اري املائية و�ت ـّول املب

ت
، ذلـك أن � ـر دجـلت �ض

ي حـالت جفاف.
ض

� 
ً

ال املدينـة السـابقة �ث

 ، سـون وألسـ�ت نورثـدج، عـل التـواىلي ت هويالنـد، وأنـدرو بي�ت ض السـابع والثامـن، يناقـش رو�ب ي الفصلـ�ي
ض

�

ي املوقـع الـذي ُيعـرف 
ض

ي البـرصة، �
ض

ض � وىل مـن املسـمل�ي
أ
جيـال اال

أ
ركيولوجيـة حليـاة اال

أ
يـة واال ض دلت التار�ي

أ
اال

ي تعود 
�ض مصـادر هويالنـد الـ�ت ـ�ب ض . و�ت بـلت

أ
ات جنـوب غـرب اال بـ�ي عـل بعـد بضعـة كيلومـ�ت مس الز ن �ب

آ
اال

ـص أو الكـذان –  حلب يـة املثقـلت �ب بتـه احلجر إىل القـرون الوسـى، أن اختيـار هـذا املوقـع يعـود إىل �ت

 
ض

ديـدة. وعل الر� ية احلب ة لبناء احلامية العسـكر ي وفـرت أسًسـا صلبـة ومواًدا وفـ�ي
وهـو »البـرصة« – والـ�ت



٣ مقدمة   

دلت املسـتمدة 
أ
ـاورة ل مـع اال مـارة املب ول ودار االإ

أ
وصـاف املعـا�ة لملسـجد اال

أ
أنـه مـن الصعـب توفيـق اال

نينيـات، إال أن  ي السـبعينيات وال�ث
ض

ا الفـرق العراقيـة � ي أجر�ت
مـن معليـات املسـح والتنقيـب احلديثـة الـ�ت

يـة وأركيولوجية  ض ر�ي ات �ت ، سـيظهر تفسـ�ي بـ�ي ي الز
ض

ديـد، والـذي بـدأ للتـو � ي احلب
يطـا�ض ي ال�ب

ت
وع العـرا� املـ�ث

ايد  ض  أمهيته احليوية، والذي يتعرض بشـلك م�ت
ض

 ر�
ّ

دارة هـذا املوقع اهلش ـة الإ حب جديـدة. امك سـيقدم خطـة �ض

للجـور مـن املدينـة احلديثة.

ي البـرصة، وعـن 
ض

ي واملتنـوع �
اث املسـيحي الغـ�ض ي الفصـل التاسـع ملـة عامـة عـن الـ�ت

ض
يـاك هنـ�ت � تقـدم إر

ي البـرصة اليـوم.
ض

تمعـات املسـيحية النشـطة � املب

ي لدراسـة العراق 
يطا�ض ي املهعـد ال�ب

ض
ات ألقيـت � وراق كسلسـلت مـن املـا�ض

أ
موعـة مـن اال بـــدأت هـذه املب

فتتاح  ي البرصة يومي ٢٨ و٢٩ أيلول/سـبتم�ب ٢٠١٦، لالحتفال �ب
ض

ي عقدت �
خـالل ورشـة العمـل الدوليـة ال�ت

ي الفصل 
ض

يد مـن التفصيـل � ز  جـون كرتيـس �ب
ض

متحـف البـرصة الـذي طـال انتظـاره )الشـلك ١(. وامك و�

لنسـبة ملـد�ي املتحـف،  ي اكنـت معقـدة ودقيقـة. و�ب
،، فـإن االسـتعدادات عـل مـدار العقـد املـا�ض العـارسث

ج ملـا يقرب مـن عقد اكمل مـن التخطيط، وتنميـة املوارد  ثابـة تتـو�ي طـان العبيـد، اكن االفتتـاح �ب
ت

السـيد �

ر  �ث
آ
طـان العبيـد مـع اهليئـة العامـة لـال

ت
نـذ عـام ٢٠٠٨، معـل السـيد �

ض
بـداع. � املاليـة، والتفـاؤل املثـا�ب واالإ

الشـكل ١. صـورة لبعـض املشـاركني يف ورش العمـل عنـد مدخـل متحـف البـرة يف يـوم افتتاحـه ٢٧ أيلول/سـبتمرب ٢٠١٦، برفقـة 
اثنـني مـن موظفـي املتحف. )حقـوق الصورة تعود لقحطان العبيد( من اليسـار إىل اليمـني، يف املقدمة: فرانكو داغوسـتينو، روبرت 
كيليـك، جـوان مـون، نيكـوالس بوسـتجيت، روبـرت هويالنـد، إليانور روبسـون، قحطـان العبيد، ملياء الكيـالين، جـوان ماكأيفر، بول 

كوليـر، أليكس بليم
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عيـة أصدقـاء متحـف البرصة  ـا مـع �ب
ً
، والحق ي

يطـا�ض ي واملتحـف ال�ب
يطـا�ض يـش ال�ب لعـراق، واحلب اث �ب والـ�ت

يطانيـا(، لتحويـل أحـد قصـور صـدام  ي �ب
ض

ض � ّيتـ�ي ض خ�ي عيتـ�ي ي لدراسـة العـراق )ومهـا �ب
يطـا�ض واملهعـد ال�ب

ر العراقية. �ث
آ
الكـة إىل مسـاحة عـرض متطـورة لعـرض اال السـابقة امل�ت

 ، ي للبـرصة بعـد حـرب عـام ٢٠٠٣. املتحـف القد�ي
يطـا�ض ن االحتـالل ال�ب ديـد إ�ب وع املتحـف احلب بـدأ مـ�ث

ـة، اكن مل يعد مناسـًبا هلذا الغـرض، إال أنه قد �ت  ي قلـب املدينـة القد�ي
ض

نيـة أنيقـة � الـذي اكن يوًمـا فيـال ع�ث

، كجزء من  ي
يطـا�ض يش ال�ب ر امللية. فوافـق احلب �ث

آ
ض ليصبح مقـًرا ملاكتب خدمـة اال ديـده منـذ ذلـك احلـ�ي ب

ت
�

ديـد – وهو عبارة  تلها آنـذاك ليصبح مقر املتحف احلب ي اكن �ي
ي ال�ت

خطـة انسـحابه، عـل تسـل�ي أحـد املبـا�ض

يـة لشـط العـرب.  ـة البحر ض عـل الوا�ب عـن جنـاح اسـتقبال مـن ثـالث قاعـات �ت بنـاؤه لصـدام حسـ�ي

مه مـن 
أ
صيـة املتحـف. واال ض ث

راجعـة شـاملت ودقيقـة ملتـوى وأهـداف و� ح هـذا القـرار الفرصـة للقيـام �ب أ�ت

معية  ب
ض

ي العراق واملنطقـة. �
ض

دارة املتاحـف � ـوذج جديـد الإ
ض
طـان العبيـد بتطبيق �

ت
ذلـك هـو قيـام السـيد �

اص لتوف�ي  ض العام واحلض أصدقـاء متحـف البـرصة تعمل مكجلس أمناء، دوره هو جذب الرعاة مـن القطاع�ي

ـىض املتحف كذلك  ملتحف. امك �ي ي املنـاخ �ب
ض

م �
ت

ـودة، وأنظمة � ـات عـرض، وأنظمـة أمـان عاليـة احلب وا�ب

ض لتقد�ي املسـاعدة  ض عـل خدمته، والتواق�ي �ي
أ
ض القا� ض امللي�ي ض واملتطوعـ�ي ة مـن الدامع�ي موعـة كبـ�ي بوجـود حمب

ر. �ث
آ
ض واال يـد عن التـار�ي  املز

ّ
تمع املـلي وكذلك تعمل وع وخدمـة املب ـاح املـ�ث ب

ض
مـن أجـل إ�

موعات من  يـع متاحف املافظـات العراقية نفس القصـة الوطنية، من خالل عـرض حمب ـكي �ب
ت

عـادة مـا �

ول من نوعه 
أ
 اال

ّ
ي ببغـداد. إال أن متحف البرصة ُيعـد

ت
ملتحـف العرا� يـة اممثـلت لتلـك املوجـودة �ب �ث

أ
القطـع اال

ليج، وكذلـك الثقافات العظيمة  هـوار واحلض
أ
ال ا ف�ي يتعلق �ب ض املـلي ملافظـة البرصة وما سـب�ت ي تقـد�ي التـار�ي

ض
�

لفيـة الرابعة وح�ت 
أ
ض سـيطروا عـل املنطقة منذ اال بل وآشـور، الذ�ي ، سـومر و�ب ي

ت
ـة العـرا� ي العصـور القد�ي

ض
�

ت املياه. املتحـف عبارة عن 
ت

ال مغمـورة � ض وىل قبـل امليـالد، عندمـا اكنـت منطقـة البـرصة ال �ت
أ
لفيـة اال

أ
اال

 ، سـالمي الالكسـيكي لطراز االإ ض �ب ي غامق، يعلوها سـقف مز�ي
ي – ب�ض ا مطلية بلون بنفسـحب قاعة هميبة، جدرا�ض

ار ومعـالت معدنية  ض اورة. تشـمل أقدم املعروضـات �ض ـا املب يـة مـن البـرصة وضواح�ي ـا قطـع أ�ث عـرض ف�ي
ُ
وت

امـس(. أمـا القطـع املعروضـة مـن حقبـة  ـا مـن خاركـس سباسـينو )انظـر الفصـل احلض
ً
مسـتخرجة حديث

يـة أنيقة وزخـارف جصية من  ر ـا حب
ً

ض السـابع والثامـن( فتشـمل نقوش سـالمية املبكـرة )الفصلـ�ي البـرصة االإ

 
ً

ثيال
ت
، ممثـلت � ـاري عظـ�ي ب

ت
اء � ة �ث نيـة، وهي فـ�ت ة الع�ث ضافـة إىل ذلـك، فـإن الفـ�ت الإ مـارة. �ب املسـجد ودار االإ

ي املتحـف مـن خـالل معروضـات فاخرة مثل زجاجـات العطور وجـرار البخور.
ض

ا �
ً

جيـد

وىل، 
أ
ي تطـو�ي متحـف البرصة منـذ املراحل اال

ض
شـاركته � ي لدراسـة العـراق )BISI( �ب

يطـا�ض يفخـر املهعـد ال�ب

طان العبيـد التخطيطية إىل اململكة املتحدة.١ 
ت

رات السـيد � وذلـك مـن خـالل تقد�ي الد� للعديد من ز�ي

، وبدأ التخطيط هلا بشـلك جدّي  ي ٢٠١٣ وافق املهعد عل إضافة ورشـة معل إىل حفل االفتتاح الرمسي
ض

و�

طان العبيد، 
ت

يق إعداد ورشـة العمل لك من: � ديـد موعـد االفتتـاح. و�ض فر
ت

ي أوائـل ٢٠١٦، مـا إن �ت �
ض

�

، جـون كرتيـس، إليانـور روبسـون، بـد� مـن مد�ي املهعـد علي خرصض ومنسـقة  ض ، بـول كوليـ�ض ي
مليـاء الكيـال�ض

ية قام  ـة فور �ب ، مع وجود �ت مج ورشـة العمـل اكلتـاىلي �ض يكسـن. واكن �ب ورشـة العمـل املتطوعـة آجنـس ه�ض

ي ذي قار:
ض

ء والكتـاب � د�ب
أ
اد اال

ت
ي مـن ا�

ـا أمـ�ي دو�ث �ب

ملزيـد مـن املعلومـات انظـر النـرات اإلخبارية الصـادرة عن املعهـد الربيطاين لدراسـة العـراق. ٢٣ )يف أيار/مايـو ٢٠٠٩(، ٢٦:   ١
٢٥ )يف أيار/مايـو ٢٠١٠( ٥: ٤٢ )يف تريـن األول/أكتوبـر ٢٠١٤( ٢٠، نسـخ النـرة متاحـة للتحميـل مـن خـالل الرابـط التـايل 

http://www.bisi.ac.uk/content/newsletter )تـم الدخـول عـى الرابـط يف تاريخ١متوز/يوليـو ٢٠١٨(.



٥ مقدمة   

البـرصة: تاريخهـا وثقافتهـا وتراثهـا
مؤمتـر احتفـايل مبنـاسبة افتـتاح متحف البـرصة

األربعاء ٢٨ أيلول/سبتمرب
ض رشـيد  ي لدراسـة العـراق BISI( وقيـس حسـ�ي

يطـا�ض لـس إدارة املهعـد ال�ب إليانـور روبسـون )رئيسـة حمب

حيـب لعـراق(: مقدمـة و�ت اث �ب ر والـ�ت �ث
آ
)مـد�ي اهليئـة العامـة لـال

الجلسة األوىل )رئيس الجلسة: نيكوالس بوستجيت(
ك�ب

أ
سكندر اال (: خاركس سباسينو، مدينة االإ ت كيليك )جامعة مانشس�ت ض مون ورو�ب جا�ي

ي وخاركس ي جنوب الهسل الرسو�ب
ض

اري املائية � * عادل هامسث )جامعة البرصة(: املب

سكندر كسفورد(: قناة بلواكتو والقطر البحري واالإ ي داىلي )جامعة أ
ستيفا�ض

ي جنوب العراق
ض

يطة« � ر سكندر(: »الزمن عل احلض نكوفسكي )مؤسسة االإ ألكسي �ي

الجلسة الثانية )رئيس الجلسة: عبد األمري الحمداين(
ة املتأخرة ي العصور القد�ي

ض
(: أرض ما وراء البرصة � ي

يطا�ض سينجون سيمبسون )املتحف ال�ب

وىل
أ
ا اال ت هويالند )جامعة نيويورك(: نشأة البرصة ومستوطنا�ت رو�ب

اث املسيحي للبرصة يقية، جامعة لندن SOAS(: ال�ت فر قية واالإ ياك هن�ت )لكية الدراسات ال�ث إر

هوار
أ
ة واال ا(: أبو طب�ي ض فرانكو داغوستينو )جامعة ال سابي�ض

ة رة إىل مدينة البرصة القد�ي املساء: ز�ي

الخميس ٢٩ أيلول/سبتمرب
الجلسة الثالثة )رئيسة الجلسة: إليانور روبسون(

ت وآفاق د�ي
ت

ي منطقة البرصة: �
ض

سالمية � ركيولوجيا االإ
أ
سون )جامعة ويلز(: اال أندرو بي�ت

ي
ض

اث الثقا� ي �اية ال�ت
ض

لعراق(: دور املنظمات غ�ي احلكومية � اث �ب ر وال�ت �ث
آ
* جعفر درويش )اهليئة العامة لال

ض البرصة من خالل الصور ر�ي * بنان العيادة )جامعة البرصة(: �ت

ديد  عية أصدقاء متحـف البرصة ومتحف البرصة(: نشـأة املتحف احلب طـان العبيـد )�ب
ت

جـون كرتيـس و�

ي
يطا�ض ي �ب

ت
لبرصة: تعـاون عرا� �ب

أسئلت ومناقشة

الجلسة الرابعة )رئيسة الجلسة: جوان ماكأيفر(
بية جنوب العراق ي اللغوي حول عر

* أليكس ِبل�ي )جامعة َدَرم(: العمل امليدا�ض

يدج ذها�بُ وعودة (: من البرصة إىل اكم�ب ض ليا َرسك�ي ب
ض

نورست صباح عبد الوهاب )جامعة البرصة/جامعة أ�

هوار
أ
* مي شاعر )اليونسكو(: اليونسكو واال

أسئلت ومالحظات ختامية

ت عل العود ن�ي �ت

ي شط العرب
ض

لقارب � مساًء: رحلت �ب

الجمعة ٣٠ أيلول/سبتمرب
سعدي ومنظمة طبيعة العراق

أ
هوار، شكر واجب إىل د. جامس اال

أ
بايش واال رحلت ليوم واحد إىل احلب
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 إىل هـذا الكتـاب. لـذا نقـدم هنـا 
ً

ض سـبقت أ�ؤمه عالمـة النجمـة )*( فصـوال مل يقـدم املتحدثـون الـذ�ي

نوبيـة مكوقع  هـوار احلب
أ
ال  عالقـة اليونسـكو �ب

ً
ـم. وصفـت د. مي شـاعر تفصيـال ا�ت ملخصـات موجـزة ملا�ض

ول.٢ ف�ي جاءت 
أ
ي الفصل اال

ض
، امم عّضد االستعراض العام الذي قدماه داغوستينو ورومانو � اث العاملي لل�ت

وىل 
أ
لسـة اال ي احلب

ض
ض � خر�ي

آ
ت لال ي وخاركس ممكلّ ي الهسل الرسـو�ب

ض
اري املائية � ، حول املب ورقـة د. عـادل هـامسث

ي زمن 
ض

نية الالكسـيكية لملنطقة � امس( من خالل مقارنـة التوصيفات اليو�ض )الفصـول الثالـث والرابـع واحلض

ي أواخر القرن 
ض

ض املسـتوطنات واملمـرات املائية � ركيولوجيـة لتحديد العالقة ب�ي
أ
دلت اال

أ
ال كـ�ب �ب

أ
سـكندر اال االإ

ة، أعـادت من خالهلا  الرابـع قبـل امليـالد. قدمـت السـيدة بنـان العيـادة عرًضا خال�بً لصـور البـرصة القد�ي

ي املتأخـر وهعد االنتداب.٣ وقـدم د. أليكس ِبل�ي ملة عامة عـن التنوع الفائق 
�ض ي الهعـد العـ�ث

ض
بـث احليـاة �

م. جة بي�ض ا مـع احلضور، امم أشـاع ال�ب ً ـا ميدانًيا مبارسث
ً
ث بيـة العراقيـة وأجـرى �ب للهجـات العر

بة  ـا اكنت أيًضـا ال�ت  لعمليـة طويلت مـن التخطيـط. ولك�ض
ً

مل تكـن ورشـة معـل متحـف البـرصة فقـط تلكيـال

وع خاركس  خطر لك مـن م�ث
ُ
ول/ديسـم�ب ٢٠١٦، أ

أ
ي اكنون اال

احلاضنـة للعديـد مـن املبـادرات الالحقة. فـ�ض

ا من  ً  كب�ي
ً

ويـال
ت
ما � (( بتلق�ي عيـة أصدقاء متحـف البرصة )الفصل العـارسث امـس( و�ب سباسـينو )الفصـل احلض

 نطاق معلهما ملدة ثالث سـنوات 
ّ

ي ملواصـلت ومد
يطا�ض ي ال�ب

ض
صنـدوق احلمايـة الثقافيـة التابـع لملجلـس الثقـا�

ي املقدمـة مـن املهعـد  يـ�ب وع التجر ـة )الفصـل الثامـن( منحـة املـ�ث وع البـرصة القد�ي أخـرى.٤ وتلـ�ت مـ�ث

BISI- منحـة ) ي
ي عـام ٢٠١٧، امك ُمنحـت د. نورسـت صبـاح )الفصـل الثـا�ض

ض
ي لدراسـة العـراق �

يطـا�ض ال�ب

ا، أدت  ً يـدج. وأخـ�ي ي اكم�ب
ض

ـا مـع د. لكـسي دافنبـورت � ض تعاو�ض ي الـزا�أ لتعـز�ي
ت

ي العـرا� اكد�ي
أ
Dangoor لـال

ة  حيـة ومـد�ي ض وإليانـور روبسـون مـن �ض ض بـول كوليـ�ض ض املنظمـ�ي ي ورشـة العمـل بـ�ي
ض

ي جـرت �
ت الـ�ت املـاد�ث

بعة  ر
أ
حية أخـرى، إىل تعاون واسـع النطاق ممتـد ال اوزن مـن �ض كسـ�ت ض ها ي العـراق لـو�ي

ض
مكتـب اليونسـكو �

ا. شـبكة  ا�ض ي العراق وج�ي
ض

نسـانية � ض والعلـوم االإ ي والتار�ي
ض

اث الثقـا� ض التنميـة املسـتدامة للـ�ت سـنوات لتعـز�ي

ت  اث التحد�ي ي اململكة املتحـدة وصندوق أ�ب
ض

نسـانية � اث الفنون والعلوم االإ لس أ�ب وهلـا حمب ي �ي
، الـ�ت ض ـر�ي �ض

كسـفورد، مع عدد  امعة أ ب وليان �ب تحف أمسث امعة كردسـتان، و�ب ب امعية، و�ب العاملية، هلا مقار بلكية لندن احلب

لعـراق وأصدقاء  ي لدراسـة العراق ومكتب اليونسـكو �ب
يطـا�ض ي ذلـك املهعـد ال�ب

ض
ـا � ض �ب اكء الدوليـ�ي مـن الـ�ث

ض  اث متعددة التخصصات، لتمك�ي �ب
أ
متحـف البـرصة. ومه مًعـا يقدمون أنواًعا من الد� العمـلي واملاىلي لال

اع. وسـتعمل هذه  ض ا خالل مرحلت ما بعد ال�ض امعـات واملتاحـف واملبـادرات املليـة من تلبية احتياجا�ت احلب

ا، امك سـتعيننا عل  ا وثقاف�ت ا�ث ض البرصة و�ت ماعية بتار�ي دة معرفتنـا احلب ـا – عـل ز�ي ديـدة – فـ�ي بي�ض املسـاعي احلب

عي واالقتصـادي لملنطقة خالل السـنوات والعقـود القادمة.
ي سـبيل التنميـة االج�ت

ض
تسـخ�ي تلـك املعرفـة �

مراجع

اث  ر وال�ت �ث
آ
قليات واهليئة العامـة لال

أ
موعـة الدولية حلقـوق اال ت، البـرصة: املب �ض اث الـد�ي ، ٢٠١٥. �ت ي بسـام العلـوحب

ي العراق.
ض

�

ي العراق.
ض

اث � ر وال�ت �ث
آ
: اهليئة العامة لال ي

طان العبيد، ٢٠١٦. البرصة صور من املا�ض
ت

�

.http://whc.unesco.org/en/list/1481 :لالطالع عى التوثيق الزسمي، انظر  ٢

انظر العبيد )٢٠١٦(.  ٣

انظر الرابطني:  ٤
 http://www.britishcouncil.org/arts/culture-development/cultural-protection-fund/projects/ground-survey

.http://www.britishcouncil.org/arts/culture-development/cultural-protection-fund/projects/basrah-museum



الفصل األول

أهوار العراق بني املايض والحارض

فرانكو داغوستينو وليشيا رومانو١

ي إسـطنبول عـل إضافـة أهـوار 
ض

ي جلسـة مكتمـلت ُعقـدت �
ض

يوليـو ٢٠١٦، وافـق اليونسـكو � وز/
ت
ي ١٧ �

ض
� )١(

، واملـدن  اث العـاملي ـة الـ�ت
أ

ًيـا وثقافًيـا إىل ال� ض ر�ي ـا �ت ية مرتبطـة �ب جنـوب العـراق وثـالث مـدن سـومر

ي الصفحـة التاليـة(. عنـوان امللـف هـو »أهـوار 
ض

ـدول ١.١ � يـدو والـوراكء )الشـلك ١.١؛ احلب هي أور وإر

ضج  �ت
ت
ي بيئة �

ض
«، وامك يـوحي العنـوان � ض ر�ي ض ال�ض ر مـدن مـا بـ�ي ي وآ�ث جنـوب العـراق: ملجـأ التنـوع البيولـوحب

ي كجزء 
ض

ي كتابـة امللـف الثقـا�
ض

ف املشـاركة � ي هـذه الورقـة رسث
. وقـد اكن ملؤلـ�ض ي

ض
ض الثقـا� لتـار�ي ـا الطبيـ�ي �ب ف�ي

ية، بتنسـيق مـن املركز  ض ميـع احلافظـة التار�ي ب
ت

ي أنشـأت خصيًصـا لـد� �
مـن اللجنـة العراقيـة الدوليـة الـ�ت

.) ض ي املنامـة )البحـر�ي
ض

اث العـاملي � ي للـ�ت قليـىمي العـر�ب االإ

ض موقًعا  ض وثالث�ي ة من اثن�ي
أ
ضافة إىل املواقع الثقافيـة أو البيئية، قا� الإ ، �ب ـة اليونسـكو تمض

أ
لفعـل فـإن ال� و�ب

ي 
ض

ض الثقا� لتسـاوي عل التـار�ي كز �ب ( �ت ة الاكملت
أ

ملائة من الال� ة �ب ـا« )وهـو مـا يشـلك أقل من عـ�ث
ً
تلط »حمض

ـة 
أ

حيـة أخـرى. واكنـت ال� حيـة واحلضصائـص الطبيعيـة والبيئيـة مـن �ض تـارة مـن �ض ي لملنطقـة املض
ض والتـار�ي

ـزا�أ ووادي  ي احلب
ض

ّجـر � ، ومها طاسـيلي �ض ي ي هـذه الفئـة مـن العـامل العر�ب
ض

ض فقـط � اليونسـكو تتضمـن موقعـ�ي

ة. ومن الواجب 
أ
ي هـذه القا�

ض
ن أصبحـت أهـوار جنـوب العـراق املوقع الثالث �

آ
ردن. واال

أ
ي اال

ض
رم، حمميـة �

ت �اية اليونسـكو يسـتلزم إثبـات ارتباط حضارة 
ت

ي �
ي وبي�أ

ض
اثيـة أي نظـام ثقـا� اف ب�ت إيضـاح أن االعـ�ت

تلفة. ي بيئة حمض
ض

صوصيـة البيئة واسـتحالت تطورها وازدهارهـا � ض ًرا أركيولوجيـة، �ب كـت لنـا آ�ث سـابقة، �ت

: وجاءت دوافع اللجنة عل النحو التاىلي

ي جنوب 
ض

بع مناطـق من املسـتنقعات الرطبـة � يـة وأر ت: ثالثـة مواقـع أ�ث هـوار مـن سـبعة مكـو�ض
أ
تتكـون اال

( جزًءا من بقا�ي املدن واملسـتوطنات  ض ر�ي يدو )تل أبو �ث ية الوراكء وأور وتل إر �ث
أ
العراق. وتشـلك املدن اال

ري  ي دلتا �ض
ض

لفية الرابعـة والثالثة قبل امليـالد �
أ
ض اال ض ب�ي ـر�ي ض ال�ض ي جنـوب بـالد مـا ب�ي

ض
ي نشـأت �

ية الـ�ت السـومر

ا واحدة من  ي كو�ض
ض

يـدة � هوار العراق – فر
أ
دجـلت والفـرات. وتعتـ�ب أهـوار جنـوب العراق – املعروفة أيًضـا �ب

فاف وشـدة احلرارة. حلب ض �ب ي بيئة حميطة تتم�ي
ض

ي العـامل، �
ض

يـة )البعيدة عـن البحر( � كـ�ب شـباكت الدلتـا ال�ب أ

مك  ا ي امللـف نفسـه إىل اعتبـارات تتعلق ب�ت
ض

يـة � ض ـواص الثقافيـة والتار�ي حلض ـواص الطبيعيـة �ب بـط احلض يعـود ر

ـة  غرافيـا القد�ي ي احلب
ض

ـج جديـد � ز �ض . وقـد أ�ب ض ـري دجـلت والفـرات عـ�ب آالف السـن�ي اجـع شـواطأ �ض و�ت

تـم قـراءة نسـخة مـن هـذا النص يف املؤمتر يف البرة. الجزء )١( وامللحوظة ٤ بقلم فرانكو داغوسـتينو، والجزء )٢( بقلم ليشـيا   ١
رومانو.
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٩ أهوار العراق بني املايض والحارض   

ار الصناعيـة )خاصة صور كورو�ض 
ت

�
أ
، أساسـه دراسـة صور اال ض ر�ي ض ال�ض نـوب بـالد ما ب�ي )الباليوجغرافيـا( حلب

ـاط االقتصاد املرتبطة 
ض
مهية االسـتثنائية البيئة والدلتاوية والسـاحلية وأ�

أ
ي السـتينيات(، اال

ض
ي التقطت �

الـ�ت

ي املنطقـة. وامك تقـول جينيفـر بورنيـل )Pournelle 2003: 5( فـإن التحليـل 
ض

ي تطـور وتنظـ�ي احليـاة �
ض

مـا � �ب

: ي
�ت
آ
ـار الصناعية يقـدم اال

ت
�

أ
ي مـن خـالل صور اال اهليدروجيولـوحب

ي يتعـذر 
قليـىمي الـ�ت ـاالت التفاعليـة عـل املسـتوى االإ ـة بشـلك خـاص لدراسـة املب

أ
ية مال� جيـة تفسـ�ي م�ض

ساسـية، ليس 
أ
نشـاء فرضية تؤكد عل دور الطبيعة اال ي موقع واحد، والإ

ض
ـا مـن خـالل التنقيب � الوصـول إل�ي

عية املركبة  ي تشـكيل ود� املؤسسـات االج�ت
ض

ي السـاحلية، �
فقـط لمليـاه بـل أيًضـا عـل مناطق التحول البي�أ

. ض ر�ي ض ال�ض ي جنوب بـالد ما بـ�ي
ض

ي صاغـت أسـس للتحـرصض �
الـ�ت

ت 
ّ

ا، وأن البيئـة السـاحلية شـلك
ً
ض سـابق

ة أطـول امم افـ�تُ  أيًضـا اسـتمرار ذلـك الوضـع لفـ�ت
ض

ومـن الـوا�

لفية الثالثـة قبل امليالد.
أ
اية اال قل حـ�ت �ض

أ
ض عل اال ر�ي ض ال�ض ساسـية لطبيعـة جنـوب بـالد ما بـ�ي

أ
ـواص اال احلض

ي 
زء البي�أ ا عن مركـز احلب

ً
يـة الثالثة اليوم، بعيد �ث

أ
ي لملواقع اال

ض
غرا�  من املوضـع احلب

ض
بعبـارة أخـرى، فعـل الـر�

ض هـذه املـدن  ـة بـ�ي ـار العالقـة اهليدروجيولوجيـة القد�ي س، مل يكـن مـن الصعـب إ�ض مـن الطلب/االلـ�ت

ظهـر 
ُ
ي أور ت

ض
ليـة � بيـة والامث أ الغر ركيولوجيـة، فـإن املـوا�ض

أ
دلت اال

أ
والدلتـا والبيئـة السـاحلية. )٢( ومـن أمه اال

كـن بطبيعـة احلـال االسـتدالل بشـواهد  ـا. و�ي لبيئـة املائيـة )الدلتاويـة( امليطـة �ب بوضـع عالقـة املدينـة �ب

يدو. ي الـوراكء وخصوًصـا إر
ض

ة � مشـا�ب

يدو  ركيولوجية من أور وإر
أ
ت اال ا هـو احلاجة للتدليل من خالل البيـا�ض

ً
كـ�ث تعقيـد

أ
مه واال

أ
انـب اال اكن احلب

ي 
ض

هـوار، وهـو مـا يشـ�ي إليـه االقتبـاس أعـاله. �
أ
ـم الثقافيـة مـع البيئـة البيولوجيـة لال والـوراكء عـل عالقا�ت

ي حياة قبائل معـدان، وهي 
ض

ية ثقافية ممثـلت � ي عـل اسـتمرار
ت

س العـرا� يـة لاللـ�ت كـز احلجـة املركز الواقـع، �ت

كن  قـدم سـاكن املنطقة حسـب مـا �ي
أ
ي تسـكن املسـتنقعات اليـوم، واحليـاة اليوميـة ال

موعـة القبائـل الـ�ت حمب

ثبات  انب أساسـًيا الإ . واكن هـذا احلب ض ـر�ي ض ال�ض ت منطقـة جنـوب بـالد ما بـ�ي اسـتنباطه مـن خـالل حفـر�ي

وط  نسـان والبيئة الطبيعيـة، امك تنص رسث ض االإ لذات نشـأت وتطورت ب�ي ـذا املاكن �ب وجـود عالقـة خاصـة �ب

يضاح، فإن  ، ولالإ ض ي�ي لطبـع أن قبائل معدان مه ورثة السـومر ي هذا �ب
ـا أعـاله. وال يع�ض اليونسـكو املشـار إل�ي

ي امللف.
ض

ي املتبـع � ج التفسـ�ي ذلـك ليس هـو ال�ض

ـا مؤلفـا  ي إدار�ت
ض

ي شـارك �
ة، والـ�ت ي تـل أبـو طبـ�ي

ض
ـا معليـات التنقيـب � ي أسـفرت ع�ض

دلت الـ�ت
أ
سـاعدت اال

ة  ، وقدمت رؤيـة مبارسث ي واحلـا�ض
ض املا�ض ي إثبـات هـذه العالقة بـ�ي

ض
هـذه الورقـة املوجـزة، إىل حـد كبـ�ي �

دوات.
أ
يـة للعـادات والتقنيـات/اال ض ية التار�ي لالسـتمرار

�ض عل طبق مقلوب  ، ع�ث ي من التلت
ت

� نوب ال�ث ي احلب
ض

ي املنطقة ١ �
ض

تـرصة – � ذكـرة هطي إثنوغرافيـة حمض لنبـدأ �ب

يًنا(.  ا هطي السـمك )الشـلك ٢.١ �ي ي �ت �ب
يقة ال�ت اًما بسـبب الطر

ت
ته عظم مسك اسـوّد لونه �

ت
كتشـفنا � وا

ت  هوار اليوم )وقد انت�ث
أ
ي منطقة اال

ض
طية لهطي السـمك، خاصة مسك الشـّبوط، �

ض
ر�ض بوصفة �

ّ
وهو ما يذك

للهجة   من »السـقف« �ب
ّ

اء العراق والعامل( تسـىّم »املسـكوف« )وهو امس ُمشـتق
ض

يع أ� من هناك إىل �ب

العراقية( )الشـلك ٢.١ يساًرا(.
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: ي
�ت
آ
وُيهط السمك حسب تلك الوصفة اكال

ع إىل 
ّ
 جزئًيا وتقط

ق�ثّ
ُ
ي شـلك قطعة واحدة مسـطحة. �ث ت

ض
بسـط �

ُ
ف وت

ّ
 ]السـمكة[ بطول البطن وتنظ

ّ
شـق

ُ
ت

. �ث توضع  ض انبـ�ي ثـلت احلب ة م�ت ة كبـ�ي فتـح السـمكة عـل شـلك دا�أ
ُ
ض مـن البطـن إىل أعـل... وت ثلـ�ي ض م�ت نصفـ�ي

ة  كـ�ث شـيوًعا اليـوم وهـو مشـواة حديديـة كب�ي
أ
شـبية، أو البديـل اال سـياخ احلض

أ
ض مـن اال السـمكة عـل كومتـ�ي

لقرب  سـياخ، �ب
أ
ي املشـواة أو عل اال

ض
�ك، إما �

أ
قبـض وقفـل مصممـة خصيًصـا هلـذه الوصفـة. �ث توضـع اال �ب

مـن النار عـل »هيلك النـار«...٢

ي شـلك يشـبه 
ض

ا السـمك � ي يوضع �ب
يبة ال�ت يقة الغر غلب من الطر

أ
ي اال

ض
� 

ّ
وامس الوصفة )املسـكوف( ُمشـتق

ل 
ض

صل الشـائع للملكة(. �
أ
�ض به أصدقاؤ�ض العراقيون عن اال قل ما أخ�ب

أ
السـقف فـوق النـار )أو هـذا عـل اال

يقة املسـكوف؟ ة بقا�ي وجبة من السـمك املطبوخ بطر ي طب�ي من املمكن اعتبار عظم مسك أ�ب

ي 
ض

كـ�ث وفرة �
أ
ـام اال ملهـا اسـتخدام املادة احلض ة �ي كـ�ث مبـارسث ن هنـاك أدلت أ

أ
فليكـن ذلـك مـا يكـون. هـذا ال

دوات املصنوعة من القصب 
أ
كـ�ث اال ، وهي مـادة القصب. أحد أ ي

ي املـا�ض
ض

ي الوقـت احلـا�ض امك �
ض

املنطقـة، �

ـا أصال، مثل  ة القصـب، إال أن أغـراض أخـرى من القصـب قد ُع�ث عل�ي ة هي حصـ�ي ي أبـو طبـ�ي
ض

شـيوًعا �

ي رومـا، أطروحة 
ض

ا � ض ، من جامعة ال سـابي�ض ي
طبـاق والصناديـق. كتبـت مؤخـًرا مـار�ي مونتورفـا�ض

أ
الـدالء واال

ة.  ي أبو طب�ي
ض

ض الـذي ُع�ث عليـه � ي الط�ي
ض

غـراض املصنوعـة مـن القصـب �
أ
ـا اال ك�ت ي �ت

ر املفـورة الـ�ت �ث
أ
عـن اال

ة إثنوغرافًيا بتلك  ي معليات التنقيب شـب�ي
ض

شـفت �
ُ
كت ي ا

يـة ال�ت �ث
أ
واسـتطاعت أن تثبـت أن نسـج القطـع اال

ي غرفة 
ض

ا � ي ُع�ث عل�ي
ة القصب الـ�ت هوار اليوم. وهكذا فإن نسـج حص�ي

أ
ي اال

ض
ي تسـتخدهما قبائـل معـدان �

الـ�ت

ة من صنع أبو حيدر،  ا عن نسـج حص�ي ً تلف كث�ي ض يًنا( ال �ي ( )الشـلك ٣.١ �ي ي
ت

� نـوب الـ�ث مـن املبـ�ض أ )احلب

مس  هـوار ُيعـرف عمليـا �ب
أ
وذجًيـا مـن اال

ض
تـه قصًبـا � ي صناعـة حص�ي

ض
وهـو صديـق مـن الشـبيش اسـتخدم �

ي )Phragmites australis، الشـلك ٣.١ يسـاًرا(. نو�ب القيصـوب احلب

ا   عل�ي
ّ

ة، وهي ُمسـتدل ي العصور القد�ي
ض

ة أدلت عـل اسـتخدامات هامـة أخرى للقصـب � ي أبـو طبـ�ي
ض

ـد � ب
ض

و�

ي البناء. ومـن دواعي رسور�ض أن 
ض

خص اسـتخدام القصـب �
أ
ال ثنوغرافية، �ب أيًضـا مـن خـالل الدراسـات االإ

شـاركتنا معلوماتـه اهلائلت  ، الذي تكـرم �ب ي
مـ�ي احلمـدا�ض

أ
ر الدكتـور عبـد اال �ث

آ
نذكـر هنـا صديـق لنـا، عـامل اال

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%81  ٢

الشكل ٢.١. مييًنا: عظم سمك وطبق من املبنى أ، غرفة ١، أبو طبرية. يساًرا: ما يسمى مبسقوف األهوار.
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ي الغـرف 
ض

ركيولوجيـة. �
أ
دلت اال

أ
ـم اال

ض
هـوار، امم سـاعد�ض عـل �

أ
ي منطقـة اال

ض
يـة � ض يقـة احليـاة التار�ي عـن طر

ر قصـب مصفـوف، امم يشـ�ي إىل سـياج تسـتخدم  مـل آ�ث ض �ي ١٤ و١٥ مـن املبـ�ض أ، وجـد�ض بقـا�ي مـن طـ�ي

ا قبائل  ي تسـك�ض
كواخ القصب ال�ت ي أ

ض
ال موجودة � ض لتقسـ�ي املسـاحة داخل الغرف نفهسا، وهي اممرسـة ال �ت

ر حزمة مـن القصب، تعرف  ي الغرفـة ١٤ مـن نفس املبـ�ض آ�ث
ض

ضافـة إىل ذلـك، وجـد�ض � الإ معـدان اليـوم. �ب

ثـل مركز احلياة  ي بنـاء املضيـف، وهـو بيـت القصـب الذي �ي
ض

سـتخدم �
ُ
مس أمعـدة أو أقـواس القصـب وت �ب

ول من ملحمة 
أ
لذكـر أن السـطر ١٣ من اللـوح اال يًنـا ويسـاًرا( وجـد�ي �ب هـوار )الشـلك ٤.١ �ي

أ
ي اال

ض
اليوميـة �

كن  مـل جدران الـوراكء الرائعـة، �ي
أ جلجامـش، حيـث يقـوم الاكتـب بدعـوة القارئ/املسـتمع للنظـر إىل �ت

ي قـوة)؟( 
ض

: »انظـر إىل جدارهـا، � بيغرافيـة عـل النحـو التـاىلي
أ
ي عـن بعـض الشـكوك اال

لتغـا�ض تـه �ب �ب �ت

قـواس النمطيـة لملضيف.
أ
ا إىل اال ً بوطـة«!٣( مشـ�ي عيـدان القصـب )املر

ة  ض عـادات بنـاء سـاكن أبـو طب�ي ة بـ�ي كـ�ث مبـارسث بـط بشـلك أ ز االكتشـافات، وهـو مـا ر ـا اكن أ�ب لكـن ر�ب

ة من القصب  ي الغرفـة ٩. فقد وجـد�ض هنا حصـ�ي
ض

ـفة �
َ

دلت امُلكتش
أ
ثـل اال

ت
ـة وقبائـل معـدان، هـو مـا � القد�ي

لق مسـاحة بيضاوية الشـلك  لاكمل ومقطوعة عند املنتصف حلض حمفوظة بشـلك جيد تغىي أرضية الغرفة �ب

ا   أ�ض
ض

ر ثقوب أمعدة/دعامات، مـن الوا� ر املروقـة. ووجد�ض أيًضـا أ�ث �ث
آ
ض اال ّ

اكن يوضـع فيـا املوقـد، امك تبـ�ي

ا القصب  ي أدخـل �ب
يقة ال�ت كن االسـتدالل مـن الطر ي موضهعا، امك �ي

ض
ة � أضيفـت بعـد أن ُبسـطت احلصـ�ي

يًنا ويسـاًرا(. ويتضح السـياق  ها )الشـلك ٥.١ �ي شـبية، حيث وجد�ض معدة احلض
أ
ي ثقوب اال

ض
لقوة � املتشـابك �ب

ثنوغرافية. دلت االإ
أ
ـأة إذا ما قارنناه مـع اال ب

ض
ي املعقـد � ركيولـوحب

أ
اال

ترجمة املؤلف.  ٣

الشكل ٣.١. مييًنا: منظر لحصرية القصب يف الغرفة ١، املبنى أ، أبو طبرية. يساًرا: تفصيلة من حصرية قصب معارصة.

الشكل ٤.١. مييًنا: بقايا حزمة القصب يف الغرفة ١٤، املبنى أ، أبو طيرية. يساًرا: تفصيلة من حزمة قصب معارصة.
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 ،)Young and Wheeler 1977; 1980( ي السـبعينيات نيـك ويلـر
ض

ي التقطهـا �
فـام يتضـح مـن الصـور الـ�ت

رضيـة املطروقـة 
أ
: فقبائـل معـدان تسـتخدم حصـ�ي القصـب لتغطيـة اال يـة بهسـولت �ث

أ
دلت اال

أ
كـن تفسـ�ي اال �ي

ضـاءة أو الطبـخ. أما السـقف، الذي  ي االإ
ض

ي املنتصـف لوضـع النـار املسـتخدمة �
ض

ّوفـة � داخـل الغـرف، حمب

معـدة خشـبية مثبتـة 
أ
بـط عيـدان القصـب ببعضـه، فيكـون مدعوًمـا �ب حيـان �ب

أ
ي كثـ�ي مـن اال

ض
يـ�ت بنـاؤه �

ا، ال تتجاوز ٤–٥ 
ً

ة جد م سـبب كون الثقوب صغ�ي
ض

ة القصب. وتسـاعد�ض الصورة عل � ي حص�ي
ض

ة � مبارسث

ـا.
ض

ي آخرها/أطرا�
ض

ي الواقـع مدّببة/مسـنونة �
ض

ات: فالدعـا�أ � سـنتيم�ت

ن الكث�ي 
أ
ن عل ثقـة �ب

ض
( و� ي ة )القطاع الغر�ب ي ميناء أبو طبـ�ي

ض
ي التنقيـب �

ض
خـالل احلمـلت السادسـة بـدأ�ض �

هوار اليوم.٤
أ
ي اال

ض
ت مع احليـاة � �ا من خالل املقـار�ض كتشـافاتنا سـيمكن رسث مـن ا
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 Università اتّخـذ التعـاون اإليطـايل مـع الطلب/االلتـامس العراقـي أشـكااًل أخـرى أيًضا. فقـد ُصّمم نشـاط جامعـة سـابيينزا  ٤
la Sapienza يف أور، بتمويـل مـن وزارة الشـؤون الخارجيـة اإليطاليـة، إلعـداد خطـط للحفـاظ عـى املعامل الرئيسـية للمدينة 

القدميـة. وسـاعد ذلـك يف دعـم اهتـامم العـراق برتاثه باإلضافـة إىل إنتـاج معلومات جديدة للملف نفسـه. تم وضـع الخريطة 
املحّدثـة ألور املضمنـة يف ملـف اليونسـكو باسـتخدام طائـرة مسـرّية )drone( ُوضَعت تحت ترف املـروع، وذلك يف ٢٠١٤. 
ويف نفـس الوقـت، تم إنشـاء شـكل ثاليث األبعـاد ملوقع دبالما )Dubla-mah(، مع خطة مقرتحة للحفـاظ عليه حتى تتم عملية 
ترميـم كاملـة للمـكان وللمقابـر امللكية لسـاللة أور الثالثة. وسـيكون العمل املسـتقبيل عبارة عن رسـم بيـاين تقوميي كامل مع 

إنشـاء شـكل ثـاليث األبعـاد كجـزء من خطـة الحفظ، ملعبـد زقورة أور منـو، الذي رّممـه طه باقر يف السـتينيات.

الشكل ٥.١. مييًنا: آثار حروق من املوقد. يساًرا: ثقب دعامة يف حصرية القصب يف الغرفة ٩، أبو طبرية.



الفصل الثاين

من البرة إىل كامربيدج ... ذهابًا وعودة

نورست صباح وكليس دافنبورت١

يدج. ي اكم�ب
ض

رض �
أ
تحف سدجويك لعلوم اال ة �ب اث الصغ�ي �ب

أ
ي غرفة اال

ض
جــــالسة أ�ض عل مكتب كب�ي �

ي 
ض

ّعن �
ت
ض احلّمـار. وبيـ�ض أ� اصـة بتكـو�ي موعـة مقتنيـات املتحـف احلض ـث حمب ي فنانـة وبغـرض �ب

أ�ض هنـا بصفـ�ض

ة مكّونـة من ورق  ي ع�ث حزمـة صغ�ي
موعة من اثنـ�ت ت عـل حمب ي مـن العينـات، عـ�ث

ت الـدرج الثـا�ض حمتـو�ي

ط مطاطي مل يلبث أن تكّ� مـا إن وضعت يدي عليه. احلزم مغطاة  �ب بوط �ب عـادي مطـٍو عـدة مـرات ومر

ض  كفاد�ي ي ويليـام أ. ما يولـوحب كـن مـن التعـّرف عل خط يـد احلب
ت
ـل. أ� لحوظـات متنوعـة مكتوبـة عـل عب �ب

يـع احلـزم – ولكها مؤّرخة منـذ ٥٠ عاًمـا – مطوّية بنفس  ي معروضـات املتحـف. �ب
ض

الـذي توجـد مذكراتـه �

ا  ّ حـث فضوىلي مسـتقبلي من إعـادة ط�ي نـع أي �ب
ت
ـا مـن التبعـ�ث امك � �ت نـع حمتو�ي

ت
يقـة � ـدة، بطر

ّ
يقـة املعق الطر

�ر … أقوم بفتح هذه 
أ
لقمل اال ت« �ب لت »ال تسـحق املتو�ي  �ب

ّ
ك�ب �ت خط

أ
يقـة نفهسـا. عـل احلزمـة اال لطر �ب

هصا 
ض

ي �
ض

ي بعـض الوقت �
لفعل … أق�ض ت، عـل ما يبدو، مسـحوقة إىل حد كبـ�ي �ب جـد املتـو�ي

أ
احلزمـة ال

.
ً

كـ�ب قليال
أ
صداف اال

أ
ي الغالـب حبيبات رمل وبعـض بقا�ي اال

ض
هـر... تبـدو � ـت املب

ت
يهكـا بلطـف � ر

ت
و�

ي 
ض االث�ض يته عل حـزم مكفـاد�ي أقـوم بصناعـة فيـمل قصـ�ي مـن خـالل مزج مشـاهد مـن الفحص الـذي أجر

ض  هـر. يـوحي هـذا التبـادل بـ�ي ـت مـن خـالل عدسـة املب
َ
بتـة مـن عينـات أخـرى الُتِقط عـ�ث مـع صـور �ث

، إذ تبـدو  ي
ض احلـا�ض واملـا�ض ـا، بوجـود حـوار بـ�ي ا وحركّي�ت ي سـكو�ض

ض
الصـورة الثابتـة واملتحركـة، املـواد �

ي الوقت 
ض

ـدد، � مسـاك به و�ت يـة املتحرك ع�ب الشاشـة هكدف تطارده دوامة سـوداء تسـ� إىل االإ �ث
أ
القطـع اال

بتالعه. �ب ذاتـه، 

ض يتخّيل أنه يكتب إليه قبل لك تلك السنوات. وأتساءل … من الشخص الذي اكن مكفاد�ي

لكسي دافنبورت

تجـري املؤلفتـان أبحاثًا تتقاطع بني الفن والجيولوجيا بغرض استكشـاف القطع األثريـة املختلفة القادمة من العراق واملوجودة   ١
اآلن يف متاحـف جامعـة كامربيـدج. وقـد بـدأت تسـاؤالتهم البحثيـة يف االتصـال مـن خالل طرح األسـئلة عى نطاق أوسـع: ما 
الـذي ميكننـا تعلمـه بشـأن تلـك القطـع األثريـة مـن خالل إجـراء أبحاث متـزج بني تخصصـات الفـن والجيولوجيـا، أبحاث عن 
العمليـات الديناميكيـة املؤثـرة يف أشـكال األرض وأسـطحها وكيف تسـتمر يف تشـكيل حيواتنـا اليوم؟ أفسـحت نقطة االنطالق 
األوليـة هـذه املجـال لتسـاؤل بحثـي تجريبـي ومفتـوح، وهـي تتطـور اآلن لتأخذ شـكل ثالثة خيـوط بحثية متاميـزة: أواًل، من 
البـرة إىل كامربيـدج: ذهابًـا وعودة )متحف سـدجويك لعلـوم األرض، ٢٠١٦(؛ ثانيًا، معرض وندوة البيئة الطبيعية واألرشـيف 
املتنـازع عليـه )البـرة وكامربيـدج، ٢٠١٧(؛ وثالثًـا، بـالد الرافديـن: حضـارات نُقشـت بالطـني )متحـف اآلثـار واألنرثوبولوجيا، 

.)٢٠١٨ كامربيدج، 
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ي متحف 
ض

لبرصة � يولوجية املسـتخرجة من هـور احلّمار �ب موعـة مـن العينات احلب ي عـام ١٩٦٦، �ت إيـداع حمب
ض

�

رسـلت 
ُ
ت أ لـت هذه العينات سـتة أنواع جديدة من الرخو�ي يـدج، ومسث ي اكم�ب

ض
رض �

أ
ِسـدجويك لعلـوم اال

ا من  ية، وقـد �ت احلصول عل�ي �ث
أ
ا هناك. توفر هـذه القطع اال ي ليـ�ت تصني�ض

يطـا�ض ض إىل املتحـف ال�ب بعـد حـ�ي

 ، ض كفـاد�ي ي ويليـام أ. ما يولـوحب ـا لملتحف احلب ع �ب كـة نفـط العـراق وتـ�ب اصـة ب�ث ـر التنقيـب احلض
َ
خـالل ُحف

يـدج، بعد نصف قرن مـن الزمان. ض البرصة واكم�ب ي يعـاد إحياؤه، بـ�ي
ـ�ث نقطـة انطـالق حلـوار �ب

تكوين الحّمر

ي رمال وطىمي 
ض

ية معينة � ر موعة حيوانية �ب حثون آخرون )١٩٥٧( بتحديد حمب ي البرصة، قام هدسـون و�ب
ض

�

ي هـور احلّمار،  بـ�ي جنـو�ب ي حقـل الز
ض

� ١ 
ت
ـا مـن البـ�أ االستكشـافية ر� موعـات حيوانيـة �ت التحّصـل عل�ي حمب

ي 
ض

موعـة حيوانيـة اممثلت � توي عل حمب
ت

موعـة احليوانيـة مـع رواسـب � بـط هـذه املب ي �ب
يـق البحـ�ث امك قـام الفر

ي ملنطقة هور 
ت

� ىلي الـ�ث
لقـرب مـن الشـاطأ الـامث ـر معـر عـل شـط العـرب �ب ي حقـل �ض

ض
� ١ 

ت
 ١ ور�

ت
ض ر� �ي البـ�أ

يات 
أ

ة وصفا� موعـة احليوانية من بطنقدميات صغـ�ي ي مدينـة الفـاو. وتتألـف املب
ض

ـلت �
ض

ر حص ي آ�ب
ض

احلّمـار، و�

ول مـرة 
أ
يـة وبقـا�ي قنافـد البحـر. وال ر ت �ب ت ومرجانيـات ورسطـا�ض قـات أرجـل وحـزاز�ي خياشـ�ي وزو�ي

ي املتأخر 
ية خالل العرص اهلولوسـي�ض حـوال البحر

أ
موعـة احليوانيـة أدلت جيولوجيـة عل اال قدمـت هـذه املب

ض حديث  ض احلّمار هوتكو�ي ي ١٩٥٧ أن تكو�ي
ض

ض هدسـون ومن معـه � )Hudson et al. 1957(. وعليـه، افـ�ت

ي 
ر العديد من الدراسـات ال�ت ( للعـراق. ومنـذ ذلـك الوقت �ض ي

ض
را� ب

ت
ا� رض )االسـ�ت

أ
ي السـجل طبقـات اال

ض
�

ي املنخفض. ية أسـفل طـىمي الهسل الرسـو�ب ي هـذا التعاقـب املدد للرواسـب البحر
ض

تبحـث �

فاكر 
أ
ض احلّمار اسـتناًدا إىل دراسـات متعاقبة، إىل جانب تطور اال ي لتكو�ي

 جدول ١.٢ التسلسـل الزم�ض
ض

يو�

 )Macfadyen & Vita-Finzi 1978( ي ض ض وفيتا-فيـ�ض حـول تذبذب مسـتوى سـطح البحـر. إال أن مكفـاد�ي

تلفة  ر استكشـافية عـل أمعـاق حمض يـة مـن آ�ب يـة والبحر ر موعـات احليوانيـة ال�ض ج مـن املب ـال وجـود مـز�ي �ب

موعـة احليوانية،  ض هـو من عـ�ث عل هذه املب . ولقـد اكن مكفـاد�ي ي العمـارة وكرمـة عـلي
ض

ا � ً تصـل إىل ٢١ مـ�ت

اصـة بتكـون احلّمـار،  موعـة احليوانيـة احلض ملب بطهـا �ب ي عـام ١٩٣٦، و�ت ر
ض

يـة � ت البحر ي ذلـك املنخـر�ي
ض

ـا � �ب

ي حالت 
ض

معـاق �
أ
ي هـذا املوقع وعل هذه اال

ض
ت الدقيقة � وتبًعـا لذلـك، فـإن حقيقـة العثـور عل هذه احلفـر�ي

ي إىل 
ي املا�ض

ض
ة امتـدت � ـار دجلت والفرات والـاكرون القد�ي جيـدة نسـبًيا، قـد قدمـت أدلت عـل أن دلتا أ�ض

ي اليوم. وعليـه، فإن  ليـج العـر�ب ي حـ�ت العمـارة والنا�يـة عـل بعـد ٢٥٠ مك مـن سـاحل احلض ل الغـر�ب الـامث

نواع 
أ
ت ال ض عـامي ١٩٧١ و١٩٨١ توفر بيـا�ض ي أجريت بـ�ي

قليميـة الـ�ت يولوجيـة االإ العديـد مـن املسـوحات احلب

. ي يولوجيـا الطباقية للهسل الرسـو�ب ض احلّمار واحلب يولوجيـة حول تكـو�ي تلفـة مـن الدراسـات احلب حمض

الشكل ١.٢. رسومات بالقلم الرصاص، من أعامل كليس دافنبورت. حقوق الصورة محفوظة لكليس دافنبورت.
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ىل الع

سبتها إ
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ن الح
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سوسية م
ت البحرية وامل

تحديد عمر أقدم العينا

رض(. 
ن ٥٠٠٠ سنة قبل الحا

ط )أكرث م
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اث االسـتقصائية الالحقة عن الطغيان  �ب
أ
ية، واال ت احلّمار البحر فر�ي اصة �ب يولوجية احلض دلت احلب

أ
لعبت اال

ض  ي وتكو�ي ي إعـادة إحيـاء سـؤال منشـأ الهسـل الرسـو�ب
ض

البحـري ومـدى بلوغـه العمـارة والنا�يـة، دوًرا �

ر  �ث
آ
لنسـبة لعملاء اال ي الواقع جوهر�يً �ب

ض
� 

ّ
، فـإن هذا السـؤال ُيعـد ض يولوجيـ�ي م احلب هـوار. وإىل جانـب اهـ�ت

أ
اال

ول لتغ�ي مسـتوى سـطح البحر 
أ
، ذلـك أن »الذكر اال ض وبولوجيـا ورجـال الـد�ي ن�ث

أ
ي اال

حـ�ث ض و�ب غرافيـ�ي واحلب

ي هذا الصدد 
ض

ـل أهـوار العـراق، و� ي �ب
ض

ي قصـة طوفـان نـوح« )Coe 1990( وهـذه هي نقطـة البـدء �
ض

ورد �

ض حـول حصة هذه القصة، فإن السـؤال الذي  ر ورجال الد�ي �ث
آ
تقـول كـو: »بيـ�ض يتناقـش العملـاء وعملـاء اال

ض هو أسـباب تغ�ي مسـتوى سـطح البحر«. يولوجي�ي يشـغل احلب

ول هو تذبذب مستوى 
أ
يو اال ي املنخفض. السـينار يوهات رئيسـية لتطور الهسل الرسـو�ب هناك ثالثة سـينار

 
سطح البحر. إذ قدم دي مورجان )De Morgan 1900( ولويد )Lloyd 1949( فرضية مفادها أن طغيا�ضً

قدار مسـافة ال تقل  ي �ب ي الداخلية للهسل الرسـو�ب
را�ض

أ
ي عـ�ب اال ليـج العـر�ب ـر�يً قـد حـدث عنـد رأس احلض �ب

ا  . وقـد دمعـت عدة دراسـات جيولوجيـة هذه الفرضيـة، م�ض ل غـرب خـط السـاحل احلـاىلي عـن ٢٠٠ مك �ث

 ،)Macfadyen & Vita-Finzi 1978( ي ض ض وفيتا-في�ض هدسـون وآخرون )Hudson et al. 1957(، ومكفاد�ي

ض  بط ل�ي ي عام ١٩٥٢ ر
، ف�ض ي

ي هو اهلبـوط التكتو�ض
يو الثـا�ض وعقـراوي )Aqrawi 1993, 1995, 2001(. السـينار

ي القريب 
ية حمليـة حدثت خالل املـا�ض ر ت �ب ي وفيضـا�ض

بـوط تكتو�ض ة �ب هـوار والبحـ�ي
أ
وفالكـون نشـوء اال

. ي لتطور الهسل الرسـو�ب

للقبـاب  ي حمـلي 
تكتـو�ض ارتفـاع  كـن عـزوه إىل  �ي الـذي  ي 

التكتـو�ض ـو االرتفـاع 
ض

� الثالـث  يو  السـينار أمـا 

ـت السـطحية. هـذه الفرضية 
ت

ت الضحـلت � ي املسـتو�ي
ض

نشـطة الزلزاليـة �
أ
ضافـة إىل اال الإ وحقـول النفـط، �ب

ي نشـط 
عتبـاره جـزًءا مـن حـوض أمـامي تكتـو�ض ي �ب يوديناميـكي العـام للهسـل الرسـو�ب  يدمعهـا النظـام احلب

.)Al-Sakini 1986; Aqrawi 1993; Numan 1997; Jassim and Goff 2006(

ي 
عـادة إحياء فرضيـة دي مورجان ال�ت إ ض ١٩٥٧ و٢٠٠١ �ب ة ما بـ�ي ي الفـ�ت

ض
ض � خـر�ي

آ
ض اال قـام العديـد مـن الباحثـ�ي

ض  ل )انظر جدول ١.٢(، إال أن دراسـت�ي اه الـامث ب
ت

� ليـج �ب  طغيـان البحـر مـن رأس احلض
ّ �ب تعـود لعـام ١٩٠٠ و�ت

كـن أن  تـا أن املتتاليـات الدلتاويـة اهلولوسـينية �ي
ض

لعقـراوي )Aqrawi 2001; Aqrawi et al. 2006( أوحص

يوهات الواردة أعاله، أي تغ�ي مسـتوى سـطح البحر واحلركة النيوتكتونية،  ميع السـينار ب ت �ب �ث
أ تكون قد �ت

ـم الاكمـل لتطور الهسل  رسـاب. إال أن ال�ض ات املناخيـة ومعـدالت االإ ي التغـ�ي
ض

وأن يكـون الكمهـا قـد أ�ث �

ـاالت عـمل الرسـوبيات، وعـمل  ي حمب
ض

جيـة � يـد مـن الدراسـات متعـددة امل�ض ي املنخفـض يسـتلزم املز الرسـو�ب

. شـعاعي ض االإ يولوجيا الطباقيـة الكيميائية، والتأر�ي ت، وعـمل احلب احلفـر�ي

العامل كمورد

 GEOSURV ـا ي نفذ�ت
، خاصـة تلـك الـ�ت ي قليميـة املكثفـة للهسـل الرسـو�ب يولوجيـة االإ تظهـر املسـوح احلب

تلفـة املنشـأ،  مك رواسـب حمض ا ي تتكـون مـن �ت يولوجيـا الطباقيـة للوحـدة اهلولوسـينية للهسـل الرسـو�ب أن احلب

هوار، ورواسـب 
أ
ية، ورواسـب اال �ي ، ورواسـب �ب وهي رواسـب فيضيـة، ورواسـب املنخفضـات الضحلت

نسـان  ض احلمـار(، ورواسـب مـن صنـع االإ يـة وحـت سـطحية )تكـو�ي ر سـبخية، ورواسـب مصبـات �ض

.)Yacoub 2011( حيـة ورواسـب مـن قنـوات الـري، ورواسـب ر�ي
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ـار الرئيسـية  �ض
أ
ـاري اال يـة ورواسـب قنـوات الـري عـل طـول حمب ى مسـك الرواسـب الب�ث

ّ
وبيـ�ض ال يتعـد

ـو يبلغ عدة 
ض

املهجـورة – وتضاريهسـا مرئيـة بوضـوح عـل السـطح شـبه املسـتوي للهسـل – املـ�ت الواحد، �

لفية الثالثة 
أ
ض هذه الرواسـب إىل اال ر�ي ركيولوجيـة )Yacoub 2011(، وقـد يعود �ت

أ
ي بعـض املواقـع اال

ض
أمتـار �

ي 
قبـل امليـالد )Jacobsen & Adams 1958 in Yacoub 2011(. عـالوة عـل ذلـك فـإن املسـتوطنات الـ�ت

ية  �ث
أ
ـار اال حب

أ
ـل املصـدر الرئيسي هلـذه اال

ّ
ث

ت
ي موقهعـا، �

ض
ـا � مك�ت ـت مرا

ت
ي إمـا نقلـت أو �

هـا، والـ�ت سـبق تدم�ي

يـة وتلـك  ليـط مـن الرواسـب الطبيعيـة والب�ث ي هـذا احلض
ـن الطبيـ�ي أن يضـ�ض

ض
)Yacoub 2011(، لـذا �

. ي يولوحيا الطباقيـة للهسل الرسـو�ب ا مـن التعقيـد عـل احلب
ً

يـد ـة مـن قنـوات الـري مز ب
ت

النا�

تلفـة مـن املعلومـات )الشـلك  ض فئـات حمض لـف بـ�ي
آ ، علينـا أن �ض ي ي للهسـل الرسـو�ب

ض اهلولوسـي�ض لقـراءة التـار�ي

ركيولوجية، 
أ
ية و/أو البيئية، واالكتشـافات اال ض حداث التار�ي

أ
يولوجية، واال دلت احلب

أ
: اال ٢.٢(، تشـمل مـا يـلي

. ي والنظـام املعقد للهسل الرسـو�ب

ركيولوجية، 
أ
ي إعادة قراءة وتفسـ�ي االكتشـافات اال

ض
 لنـا �

ي عـو�ضً  وتوفـر العمليـات الطبيعيـة للهسـل الرسـو�ب

ت املنتظرة  ماك�ض داد االإ ض ـة. و�ت ديد مواقع املدن القد�ي
ت

� ّ ة ومـن �ث ي تتبـع خطـوط السـواحل القد�ي
ض

وكذلـك �

 . ي لهسل الرسـو�ب رض ف�ي يتعلق �ب
أ
يوهات عمل اال تلفـة من خـالل دمج مفاه�ي وسـينار مـن هـذه املواضيـع املض

ض مصـادر�ض  عنـاه الواسـع، متخـذ�ي ي موضـوع “العـامل مكـورد” �ب
ض

، فإننـا نتأمـل � ي
ثنـا التعـاو�ض ومـن خـالل �ب

ت خالقة  نتاج اسـتجا�ب ـا حافـًزا الإ ض م�ض يـة، ومسـتلهم�ي كـرة الب�ث رض واملتاحـف والذا
أ
مـن أرشـيفات اال

ي واقعنـا الراهن.
ض

وضـاع معينـة �
أ
ال

مسـينيات  ض احلض ي حدثت ب�ي
هوار جنوب العراق )وال�ت

أ
خ�ي ال

أ
ي التجفيـف اال

ض
أدت الاكرثـة البيئيـة املتمثـلت �

ـر حـواىلي ٢٠٪ 
ض

ي مـارس/آذار ٢٠٠٤ أعيـد مع
ض

هـوار. إال أنـه �
أ
ي نطـاق اال

ض
والتسـعينيات( إىل تقليـص همـول �

/ ي ديسـم�ب
ض

بـع )Richardson et al. 2005(، و� هـوار، أي ١٥٠٠٠ مك مر
أ
صـلي ملسـاحة اال

أ
مـن االمتـداد اال

ة ١٩٧٣–١٩٧٦ قبل  ي الفـ�ت
ض

ا �
ت

ا مقارنة بنطا� اىلي مسـاح�ت هـوار إىل ٥٨٪ مـن إ�ب
أ
اكنـون أول ٢٠٠٦ عـادت اال

العامل كمورد

عينات األرض

الرواسب، املتحجر، املعدن 

واملؤرشات… إلخ
دلة 

األ

األحداث 

التاريخية/البيئية

استنزاف، إعادة غمر، 

كاريث، تغري مناخي، قضايا 

سياسية ... إلخ

سهول بالد الرافدين

االهوار، شط العرب، خليج

االكتشافات األثرية

القطع األثرية التاريخية ، 

الطرس ... إلخ

لقراءة تاريخ العر 

الهولوسيني

التأثريات والتعديل
التفسريات

ة و
قراء

ة ال
عاد

إ

آفاق وإحيائها

الشكل ٢.٢. خريطة ذهنية للخروج مبقاربة متعددة التخصصات لقراءة التاريخ الهولوسيني للسهل الرسويب.
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ي 
ض

صلي بسـبب االسـتمرار �
أ
مها اال هوار ٣٠٪ من حب

أ
ي ٢٠٠٩ بلغت مسـاحة اال

ض
التجفيف )IMOS 2016(. و�

ي الواقع، فإن لك هذه 
ض

� .)Muir 2009( ان كيا وسـور�ي وإ�ي ي �ت
ض

ر واسـتخدام املياه � بناء السـدود أعل ال�ض

حة. ض املق�ت وبوسـ�ي ن�ث
أ
ي حقبة اال

ض
ـا � كـن إدرا�ب يـة �ي التدخـالت الب�ث

ـة  رض القد�ي
أ
يـد مـن القصـص حـول اال ملز ي إمـداد�ض �ب

ض
ي تلقيننـا در�ـا الـدّوار و�

ض
ستسـتمر الطبيعـة �

ي 
كـن الـ�ت ما

أ
ـا وعـل حيـوات البـ�ث وحيـوات اال ي احلفـاظ عـل دورا�ت

ض
رض �

أ
ـا، فـ�ي ستسـتمر اال وحضار�ت

كـ�ث مـن  رض أ
أ
ي – عـل اال

ة – كتغيـ�ي بيـ�أ خـ�ي
أ
هـوار اال

أ
فيـف اال ب

ت
ى أ�ث معليـة �

ّ
. ولـن يتعـد ا البـ�ث سـك�ض

رض سـنحتفظ به إىل 
أ
ي علوم اال

ض
اثنا � ـة الرقيقـة للهيـالك الرسـوبية، ولكـن من خالل متاحفنـا وأ�ب �ي ال�ث

نسـانية. كرتنـا االإ ي ذا
ض

بـد �
أ
اال

مراجع

Al-sakini, J. 1986. Neotectonic activity in Basrah vicinity and the dryness of western canals 
of shatt Al-Arab. Pp. 415–16 in Proceedings of the First Symposium on Khor Al-Zubair, 
Marine Science Center. Basra: Basrah University.

Aqrawi, A.A.M. 2001. stratigraphic signatures of climatic change during the holocene 
evolution of the tigris–Euphrates delta, lower Mesopotamia. Global and Planetary 
Change 28: 267–83.

——, 1995. Correction of holocene sedimentation rates for mechanical compaction: the 
tigris-Euphrates Delta, Lower Mesopotamia. Marine and Petroleum Geology 12: 409–
16.

——, 1993. Implication of sea-level fluctuations, sedimentation and neotectonics for the 
evolution of the marshland (ahwar) of southern Mesopotamia. Quaternary Proceedings 
3: 21–31.

Aqrawi, A.A.M., J. Domas and s.Z. Jassim. 2006. Quaternary deposits. Pp. 185–98 in 
s.Z. Jassim and J.C. Goff (eds.), Geology of Iraq. Brno: Dolin; Prague and Moravian 
Museum.

Coe, A. 1990. sea-level change. Pp. 34–55 in A.L. Coe (ed.), The Sedimentary Record of 
Sea-Level Change. Cambridge: Cambridge University Press.

Dance s.P. and f.E. Eames. 1966. New molluscs from the recent hammar formation of 
southeast iraq. Proceedings of the Molluscan Studies 37/1: 35–43, pls. 2–4.

hudson, r .G. s., f. E. Eames and G.L. Wilkins. 1957. the fauna of some recent marine 
deposits near Basrah, iraq. Geological Magazine 94/5: 393–401.

iMOs, n.d. iraq Marshlands Observation system. Global resource information Database 
– Geneva. http://www.grid.unep.ch/activities/sustainable/tigris/mmos.php [accessed 
7.27.16].

Jassim, s.Z. and J.C. Goff. 2006. Phanerozoic development of the Northern Arabian Plate. 
Pp. 32–44 in s.Z. Jassim and J.C. Goff (eds.), Geology of Iraq. Brno: Dolin; Prague and 
Moravian Museum.

Macfadyen, W.A., and C. Vita-finzi. 1978. Mesopotamia: the tigris-Euphrates delta and its 
holocene hammar fauna. Geological Magazine 115/4: 287–300.

Morgan, J. de. 1900. Mémoires de la délégation de Perse. Paris: Leroux.
Muir, J. 2009. iraq marshes face grave new threat. BBC News, Middle East, Iraq (2/24/2009) 

http://news.bbc.co.uk.
Numan, N. M. s. 1997. A plate tectonic scenario for the Phanerozoic succession in iraq. 

Journal of the Geological Society of Iraq 30: 85–110.
raji, W. 1983. Paleontological and Environmental Study of the Mesopotamia Plain in 

Samawa- Nasiriya. Baghdad: GEOsUrV int. rep. no. 1321.



١٩ من البرة إىل كامربيدج ... ذهابًا وعودة   

richardson, C.J., P. reiss, N.A. hussain and A.J. Alwash. 2005. the restoration potential 
of the Mesopotamian marshes of iraq. Science 307: 1307–11.

Yacoub, s.Y. 2011. stratigraphy of the Mesopotamia plain. Iraqi Bulletin of Geology and 
Mining 4: 47–82.

Yacoub, s.Y., B.h. Purser, N.h. Al-hassani, M. Al-Azzawi, f. Orzag-sperber, K.M. hassan, 
J.C. Plaziat and W.r. Younis. 1981. Preliminary study of the Quaternary sediments of 
sE iraq. Joint research Project by Geological survey of iraq and University of Paris 
Xi, Orsay. Baghdad: GEOsUrV, int. rept. no. 1078.

Yacoub, S.Y., S.H. Roffa and J.M. Tawfiq. 1985. The Geology of Al-Amara – Al-Nasiriyah 
– Al-Basrah Area. Baghdad: GEOsUrV, int. rep. no. 2016.



الفصل الثالث

احتياطي من الحرية: مالحظات حول تصوير الزمن يف الخرائط التاريخية

ألِكيس يانكوفسيك١

ـدف  يطـة«، والـذي �ي ر ، »الزمـن عـل احلض ي
ي املعلومـا�ت

ض
غـرا� وع احلب جـــاء املقـال احلـاىلي مـن تطـو�ي املـ�ث

ي 
ي التنفيذ التق�ض

ض
وع � . ال تمكـن صعوبة هـذا املـ�ث ي

ض املـاك�ض ي احلـ�ي
ض

يـة � ض حـداث التار�ي
أ
إىل عـرض حـراك اال

خـرى لنظم املعلومات 
أ
جية املّتبعة. فبخالف االسـتخدامات اال ي امل�ض

ض
� ، ض كـن التخم�ي بقـدر مـا تمكـن، امك �ي

ي هـذا املقـال 
ض

ديـة. سـنقوم � ت اكفيـة بدرجـة حمب ض بيـا�ض ، ال يقـدم لنـا التـار�ي ي
غرافيـة ذات البعـد الزمـ�ض احلب

غراض التعليمية 
أ
مل أن تكون ذات فائدة لال

أ ي �ض
ـة عن معلنا وال�ت ب

ت
فـاكر واملالحظات النا�

أ
بعـرض بعـض اال

واملعرضية.

لـامت الطبيعية  ا �ب
ً
ا وثيق

ً
تبـط ارتباط ض �ت ي جنـوب بـالد الرافد�ي

ض
يـة � ض حـداث التار�ي

أ
ن ديناميـات اال

أ
نظـًرا ال

بنـا مـن  ن تقّر
أ
غرافيـا الطبيعيـة كفيـلت �ب ات احلب ي أو تغـ�يّ

ض
يوجغـرا� ض لملنطقـة، فقـد رأينـا أن احلـراك الف�ي

يبية. ولنكون  ر ب
ت

التجسـيد البـرصي املرتكـز عـل الزمن، ولذلك وقـع اختيار�ض عل هـذه املنطقة لدراسـة �

اكدية تقع 
أ
ا لملصـادر اال

ً
ـا هي منطقة القطـر البحـري، وهي وفق منـا عل�ي ـز�ض اه�ت

ّ
ي رك

ـة، فاملنطقـة الـ�ت
ّ
كـ�ث دق أ

ـري الفـرات ودجـلت وروافدمهـا  ة ل�ض ـا القنـوات املتغـ�ي ل، وتنتـ�ث ف�ي يًبـا جنـوب خـط عـرض ٣٢° �ث تقر

ول 
أ
اع عل أن التطور اال ة. وعل ما يبدو فإن هناك إ�ب

أ
ات املومسية والدا� والقنـوات االصطناعيـة والبحـ�ي

ض قد نشـأ عـن التفاعل  ي جنـوب بـالد الرافـد�ي
ض

ول أشـاكل الـدولت �
أ
عيـة املعقـدة وال للعمـران والنظـم االج�ت

 Van de Mieroop 2007: 13; Kozyreva 2016: 26( ض البيئـة املسـتنقعية ومناطـق الزراعـة املرويـة  بـ�ي

مع الدراسات احلديثة(.

ي )al-Hamdani 2015: 177( القائـلت إن القطـر البحـري هـو 
مـ�ي احلمـدا�ض

أ
ـة نظـر عبـد اال ـن مـع و�ب

ض
و�

ا 
ً

منطقـة املسـتنقعات حيـث توجـد مسـاحات مـن امليـاه املفتوحـة والعميقـة، وليـس البحر املفتـوح بعيد

بت  ع �ث
ّ
ي تصـور املسـتنقعات مكضل

، فال ينبـ�ض ي. ونظـًرا لطابهعـا املـومسيّ واملتغـ�ي ـو حـرصض
ض
كـز � عـن أي مرا

لها 
ّ
عـات ذات حدود ملتبسـة وتتخل

ّ
ة مـن املضل غرافيـة، بـل مكجموعـة متغ�ي ي سـياق نظـم املعلومـات احلب

ض
�

عدادات  لنسـبة لالإ ية �ب ور ها قنوات الري والرصف. إن هذه الصورة املتشـابكة �ض ر ع�ب
ت
ي مزروعة �

أرا�ض

ي 
 احلمدا�ض

ضّ
م ظـروف التفاعل. يـو�

ض
ا تسـاعد عـل � �ض

أ
ي شـلٍك مبسـط، ال

ض
التعليميـة أو املتاحـف، حـ�ت �

يًبا، ومعـه نظام اكمل  ل تقر ق، جنوب خـط عـرض ٣٢°٣٠ �ث ـو الـ�ث
ض

ًيـا � ب ـول تدر�ي
ت

ـر دجـلت قـد � أن �ض

ـار الصناعيـة 
ت

�
أ
ي املبدئيـة، واملسـتندة إىل صـور اال

ظهـر خرائـط احلمـدا�ض
ُ
مـن الروافـد واملسـتنقعات. وت

مروع الزمن عى الخريطة، سانت بطرسربغ.  ١
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ض العرص البابلي القد�ي والعـرص العبا�ي )أي من  هوار بـ�ي
أ
ركـت منطقة اال

ت
رضيـة، كيـف �

أ
واملسـوحات اال

 ، ي انـب الغر�ب ـة مثـل أور عل احلب يـة القد�ي كـز احلرصض (، مـن املرا حـواىلي ١٨٠٠ قبـل امليـالد إىل ١٠٠٠ ميـالد�يً

ض  رها خاركس سباسـينو )انظـر اكمبل وآخر�ي حية خوزسـتان، وأ�ث ، �ض ي
ت

� انـب ال�ث حـدث عـل احلب
أ
إىل اال

ـه بعض التناقضـات امللية. لـد(. ومـع ذلـك، فـإن تّيـار التحـّول هذا توا�ب ي هـذا املب
ض

�

كيـة، خاركـس  ية، أنطا سـكندر �ء التاليـة: االإ
أ
ي ٣٣٤ قبـل امليـالد و�لـت لك مـن اال

ض
سـكندر � أّسـهسا االإ

ي عل أطراف   عل وجود مركز حـرصض
ً

 تلك املدينة مثـاال
ّ

عـد
ُ
، كـرخ ميسـان. ت د أردشـ�ي ا�ب سباسـينو، أسـ�ت

سـالمية،  لعصور الوسـى ح�ت العصور االإ ة ومـروًرا �ب القطـر البحـري، اسـتمر منـذ أواخـر العصور القد�ي

 من أن معر املدينة 
ض

ي ١٣٤٠ م. )Hansman 1967: 27(. وعل الر�
ض

ي �
ض

ض جـاء آخـر ذكـر هلا بقمل املسـتو� حـ�ي

ي حالت خاركس 
ض

مهية: حـواىلي ١٩٠٠ عام �
أ
حـواىلي نصـف معـر مدينـة أور، إال أنه عل مقياس مشـابه من اال

عي واالقتصادي 
يبيـة تعكـس الواقـع االجـ�ت ي حـالت أور. والبـد أن هـذه املـدة التقر

ض
كـ�ث � و٣٥٠٠ سـنة أو أ

ض عـل الصمود أمام  ي بالد الرافد�ي
ض

ـة � ي مل تقـدر بعدهـا املدينة القد�ي
ة الزمنيـة الـ�ت ي الفـ�ت

ض
� : ي

ض
واهليدروغـرا�

ي موقهعا.
ض

ات � ر والتغـ�يّ سـيب قـاع ال�ض �ت

، مع دورات  اره بشـلك ديناميكي والت منطقة املسـتنقعات بشـلك واق�ي هو إ�ض
ت

ار � �ض السـبيل الوحيد الإ

ت اكفية لتحديـد مواقـع القنوات  ـا شـبكة القنـوات. نظـًرا لعـدم توفـر بيـا�ض ي مـرت �ب
التطـو�ي واهلجـر الـ�ت

شـبه 
أ
 من مظهرها اال

ض
ية. عل الـر� رة كسـ�ي ب

ث
سـتخدام دالت � اكة معظـم املواقـع �ب م حمـا ض بشـلك دقيـق، نعـ�ت

ي توفيق 
ض

وذًجا يسـاعد �
ض
ا أن تكون � ك�ض شـارة بـرص�يً إىل مـا اكن عليه الواقع، امك �ي ي أداة مفيـدة لالإ

ض
بلعبـة، �

ار وإن اكنت أقل  �ب ي االإ
ض

ا تضاهي شـبكة القنوات نفهسـا � غرافيـة. لعبة أخرى، ر�ب يالتنـا مـع احلقائـق احلب ض �ت

.)Frascati & Lanzoni 2013( ر مـن خالل التعرجـات ـوالت قناة ال�ض
ت

� 
ض

ضيـة تـو� نفًعـا، هي دالت ر�ي

ـوذج 
ض
ي »�

ض
ـا � د وص�ض ي الكثـ�ي مـن العمليـات الطبيعيـة، و�ي

ض
ليـة املوجـودة �

آ
يتبـع تطـور اهليدروغرافيـا اال

ة يـؤدي  مك أحـداث صغـ�ي ا عـ�ض �ت ـم ذاتًيـا«، �ب
ّ

ـا »تعقيـد منظ نفلـد عـل أ�ض ض نغ-ڤ�ي ك-�ت صنـدوق رمـال« �ب

ي مـع مثـل تلـك 
نسـا�ض تمـع االإ ي حـالت نظـام مـا )Bak 1996(. يتكّيـف املب

ض
ات اكرثيـة � مـع القـت إىل تغيـ�ي

ة  حـداث الصغـ�ي
أ
ـم ذاتًيـا مـن خـالل اال

ّ
ليـة التعقيـد املنظ ضـع الح�ت ض حـداث الاكرثيـة، لكنـه نفسـه �ي

أ
اال

ي نطاق 
ض

ـا � كـن التنبؤ �ب كـن توقهعـا مـن حيـث املبـدأ ولكـن ال �ي ـا، وهي �ي ـر �ب ي �ي
ات الاكرثيـة الـ�ت والتغـ�يّ

ًدا«، أي 
ّ

ي، »نظاًما ُمبد ، الطبي�ي والبـ�ث ض د )Jankowski 2011: 74(. وُيعتـ�ب لك مـن النظام�ي
ّ

ي حمـد
زمـ�ض

ي الـدوران.
ض

ي للطاقـة ليسـتمر � اجـة إىل مصـدر خـارحب �ب

كـن أن يقـال عن احلـالت املقابلت  ـاذا �ي
ض

� . ي
قيـق أقـ� تطـّور لشـبكة القنـوات أثنـاء العـرص الساسـا�ض

ت
�ت �

ي كتابـه مسـارات 
ض

� )Diakonoff 1999: 7( كونـوف ي امليـط؟ يـرص إيغـور د�ي تمـع البـ�ث ي املب
ض

للطاقـة �

تمـع  ي أي حمب
ض

� .» عي
نسـان تعتمـد عـل تقييمـه النفـسي واالجـ�ت عيـة لالإ نشـطة االج�ت

أ
ض عـل أن »اال التـار�ي

ثل  يـة« من املعادلت �ي ية؛ بيد أن جزء »احلر كراه )أو االضطـرار( واحلر ض االإ عامـل يوجـد تـوازن دقيـق ب�ي

ق 
ّ
ق

تُ
عيـة ال � د. فاملهـام االج�ت

ّ
عتبـاره نظـام ٌمبد عي �ب

ـا اهليـلك االجـ�ت ـار بدو�ض ي ي�ض
ـالت الطاقـة، والـ�ت

َ
ُمدخ

. هلية املسـتقلت
أ
ال ـا �ب ض يقومون �ب فـراد الـذ�ي

أ
بشـلك مناسـب دون شـعور اال

ي مبدأ ك�ى، حسب رواية املسعودي:
ض

وامك جاء �
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رض عـل الزراعـة، وتعتمـد الزراعـة 
أ
يبـة اال رض، وتعتمـد �ض

أ
يبـة اال تعتمـد السـلطة امللكيـة عـل ... �ض

ض عل موثوقية  ، وتعتمد سـالمة املسـؤول�ي ض اهة املسـؤول�ي ض دارة العـادلت عل �ض ، وتعتمـد االإ دارة العـادلت عـل االإ

�ب عن مسيث  ي يقظـة امللـك وقدرته عـل مقاومة رغباته الشـخصية ... )م�ت
ض

ـل ذروة لك هـذا �
ّ
، وتتمث الـوز�ي

وهر(. ٢٠٠٣: ٢٠٠، مـن كتـاب املسـعودي: مـروج الذهب ومعـادن احلب

فراد – يصبح اهلرم املثاىلي للدولت الساسـانية سـالًما: اختفت 
أ
بدون هذا املكّون – املشـاركة الشـخصية لال

ك�ث  ائـب املفروضة أ سـاس، وأصبحـت الرصض
أ
ـا مل تكـن موجـودة من اال ض أو أ�ض ض احلكوميـ�ي اهـة املسـؤول�ي ض �ض

مل 
ت

ـزت أو تقاعسـت الـدولت عـن � ـاوي بعـد أن عب ي ال�ت
ض

ا، وبـدأ نظـام شـبكة القنـوات املتطـورة �
ً

از ض ابـ�ت

ي 
ي العرص ما بعد الساسـا�ض

ض
يار شـبكة القنوات � يطتنا ا�ض  خر

ض
ي نظام الري الضخم. وتو�

ض
ر � تلكفة االسـت�ث

يـار  ـت مـن هـذا اال�ض ب
ض

ي الصاحلـة للزراعـة. لكـن يبـدو أن خاركس-كـرخ ميسـان قـد �
را�ض

أ
ـص اال

ّ
وتقل

قرون. لعدة 

ك�ث  نسـانية بشـلك أ غرافيـة الطبيعيـة، علينـا االنتقال إىل التفاعالت االإ ـاء مـن رمس الـامت احلب بعـد االن�ت

ري من سوسـيان مع  ب ر كرخة الذي �ي ا، بـدًءا مـن التجـارة. اكن موقـع خاركـس عند نقطة التقـاء �ض
ً

ديـد
ت

�

ي واهلند. واسـتلزم  ليج العر�ب ض وسـور�ي إىل احلض ل بـالد الرافد�ي ثابـة ممر من �ث دجـلت مـع نظـام مسـتنقعاته، �ب

اطر،  ـار اكنـوا يضطـرون إىل االختباء مـن العديد مـن املض ب
ت

؛ � ض البضائـع بمكيـات هائـلت ـز�ي ض ذلـك: نقـل و�ت

ـات فاعلت داخـل وخارج احلكومة. قـد تفيد هنا املقارنة مـع حمطة التجارة  ي ذلـك خطـر ال�قـة؛ و�ب
ض

ـا � �ب

لفيـة الثانيـة قبل 
أ
ي أوائـل اال

ض
كيـا، � لقـرب مـن مدينـة قيرصيـة احلديثـة ب�ت ي اكنيـش، �ب

ض
ية القـد�ي � شـور

آ
اال

بة من  ية مقّر دارة الرئيسـية لتلك املنظمة التجار امليـالد )Jankowska 1968: 41, 47–49(. فبيـ�ض اكنـت االإ

يق،  د التجارة اليومية عـل القرى الواقعة عل طول الطر ـا تسـل�ي البضائع ل، اكن اع�ت القـرص ومطلـوب م�ض

ض  كـن التخز�ي منـا هـذه تلعـب أما ي أ�ي
ض

ض وإخفـاء البضائـع عـل وجـه التحديـد. وحـ�ت � ـز�ي ض وعـل فـرص �ت

ثابة ملجأ  ي اكنت �ب
ن الطبي�ي أن نتصور أن املسـتنقعات، الـ�ت

ض
ـارة املنطقـة. � ب

ت
ي �

ض
غـ�ي الظاهـرة دوًرا همًمـا �

ي جعل خاركس مركًزا عاملًيا 
ض

ض من هعد رسجون إىل هعد صدام، قد سـاعدت أيًضـا � بـ�ي ميـع أنـواع اهلار حلب

ا أو تدمر دون عبـور القطر البحري. نـه اكن مـن املسـتحيل الوصول إىل بـ�ت
أ
للتجـارة، ذلـك ال

ّصنة، 
ُ

ي بيئة حم
ض

ة أو الوسـى قامت � ية تعود إىل العصور القد�ي ار ب
ت

كز � مثـلت ملرا
أ
يوجـد أيًضـا العديـد مـن اال

 مركز التجارة 
ّ

ا. ُيعد ض والنقـل �ب ي الوصـول إىل املدينـة نفهسـا وإىل مرافق التخز�ي
ض

ح إحـاكم السـيطرة � امم أ�ت

 أرواد، وهي 
ً

ـال
ً
ناك مث

ض
كن ذكر أمثـلت أخرى أيًضا. � مثـلت املعروفـة، ولكن �ي

أ
ي تدمـر أحـد اال

ض
الصحراويـة �

ـت البحر. اكنت 
ت

مكلهـا قبالت السـاحل السـوري وتسـتمد املياه مـن مصدر �
أ
ة �ب ة تشـغل جـز�ي بلـدة صغـ�ي

ي عـدة مواضـع بعـد ذلـك وح�ت 
ض

ي عـرص العمارنـة، حـواىلي ١٣٥٠ قبـل امليـالد، ولكـن جـاء ذكرهـا �
ض

رزة � �ب

ال موجـودة ح�ت يومنـا هـذا )Yunusov 2015: 317(. ومدينة البندقية،  ض ابو )اسـطرابون( وال �ت وقـت سـ�ت

اري همم  ب
ت

رمان واهلـون، مثال معروف آخر ملركـز � ي أسـهسا الالجئـون الرومـان الفـارون من غـزو احلب
الـ�ت

ة مسـتنقعية. �ي ّصنـه موقعه داخل �ب �ي

هوار 
أ
يـة أنتجت اال ات عدم اسـتقرار القوة املركز ي ف�ت

ض
ي أطروحتـه غـ�ي املنشـورة إىل أنه �

ض
ي �

يشـ�ي احلمـدا�ض

ز بشـلك خاص 
ّ
ك قـدم وخارجـه فـ�ي بعـد. وهو �ي

أ
ي العصـور اال

ض
ي � »الـدول الظـل« – عـل الهسـل الرسـو�ب

 » ض مـن »الدولت ك�ي عـل االسـتقالل السـيا�ي هلـذه الدويـالت، لكن من أجـل أغراضنا هنا، سـنحّول ال�ت
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ة للجزء الصحراوي  إىل »الظل«.٢ يقدم ميشـال جوليكوفسـكي )Gawlikowski 1994: 31( صورة مشـا�ب

لاكمل عـل العالقات مع القبائـل البدوية.  ـاح لك قافـلت ... يعتمد �ب ب
ض

يـق تدمـر التجـاري: »إن � مـن طر

اء املدينة.«  مك الصحراء وو�ب ض حا َسـب ب�ي
َ
ا من الضيافة والتبعية وح�ت الن

ً
علينا أن نتخّيل نسـيًجا معقد

هـوار كذلك.
أ
وينطبـق الالكم نفسـه عل حاكم اال

تاج إىل 
ت

ي ال �
، واكنـت الكونفدرالية التعاونية الـ�ت كـن التنبؤ بـه لتجنب الفو�ض هنـاك حاجـة إىل نظـام �ي

ر  ـن مـن آ�ث تثبيـت مؤّسـسي إحـدى أشـاكل ذلـك. حـ�ت إذا اكن التعـرض املتكـّرر لقطـع الطـرق مـن �ض

مك الدولت من  ي ذلك حرمان حـا
فًعا للتجـارة. ومل يع�ض تيـب مثـل هـذا، فالتعامـل بنظـام غـ�ي رمسيّ ُيعتـ�ب �ض �ت

ـا ما  يـة خـرج م�ض المس فقـط إىل املؤسسـات السياسـية املركز ي انتمـت �ب
هـوار الـ�ت

أ
كـب. اال لقـاب واملوا

أ
اال

�ك إىل املـدن امليطـة: فقـد أنتجـت أيًضـا أفراًدا 
أ
لبـان واال

أ
كـ�ث مـن حصـ�ي القصـب ومنتجـات اال هـو أ

، واكن  ـا صعبة أو مسـتحيلت ية ف�ي كـن اكنـت سـيطرة الـدولت املركز ي أما
ض

ـا وتقاليدهـا، � نشـأوا وسـط عادا�ت

ور�يً للبقـاء عـل قيـد احلياة. ي، �ض تمـع بـ�ث ي أي حمب
ض

هليـة، أي »ُمدخـل الطاقـة« �
أ
ال االإحسـاس �ب
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الفصل الرابع

قناة بلوكاتو والقطر البحري واإلسكندر

ستيفاين دايل١

، فإن إحاطة  ض ض املاضيـ�ي ق العمارة خـالل القرن�ي بـــسبب الطبيعـة املسـتنقعية لملنطقـة الواقعـة جنوب رسث

ن حمـدودة. إال أن العمـل الذي تقوم به عدة فـرق عراقية ودولية 
آ
ـذه املنطقـة اكنـت حتـة اال ر �ب �ث

آ
عملـاء اال

ت  ض مـون ورو�ب ض أعضـاء تلـك الفـرق سـتيوارت اكمبل وجـ�ي بصـدد أن يغـ�يّ مـن ذلـك الوضـع، ومـن بـ�ي

ي هـذا الكتـاب(، وأيًضا املتحف 
ض

ية – خاركـس سباسـينو )راجـع التفاصيـل � سـكندر ي موقـع االإ
ض

كيليـك �

ي هذه املواقع إىل حٍد 
ض

ـاث � �ب
أ
كز اال سـو. و�ت ي موقع ج�ي

ض
مه � اف سيباسـتيان ري وغـ�ي ـت إرسث

ت
ي �

يطـا�ض ال�ب

ـا الكث�ي مـن متخص�ي الدراسـات  �ت �ب ي �ي
ت بنـاء الحقـة عل تلك الـ�ت ات زمنيـة ومسـتو�ي مـا عـل فـ�ت

سـتعراض املناطق املسـتنقعية  ية، لكن آمل أن تسـمح �ب ية وأمثاىلي من متخص�ي الكتابة املامر شـور
أ
اال

ار وارتباطه بنشـأة  �ض
أ
ض إدارة القنوات وفروع اال ر�ي ة وبدراسـة �ت ي العصور القد�ي

ض
ي جنوب العراق �

ض
تلفة � املض

ية جديدة. ينصب  سـكندر ملوقع بنـاء إسـكندر  لنـا سـياق اختيار االإ
ض

هـذه املناطـق املسـتنقعية، وأن تـو�

دلت عل اسـتخدام مطـّول ومتواصـل ح�ت وإن 
أ
ميـع اال ب

ت
دف � ض بشـلك خـاص عـل قنـاة بلواكتـو �ب كـ�ي ال�ت

ات صيانـة وتعديالت. للتـه بال شـك ف�ت ض �ت

ة بسـالالت القطر البحري،  ية القد�ي ض ي العصـور التار�ي
ض

ية � ي قـوا�أ امللوك املامر
ض

مُسيـت بعـض السـالالت �

ا 
ً
ي ولكنه ارتبط ارتباط

طلـق عـل بعـض ملوهكم »اللكدان« وهو مصطلـح ال زال ينقصه تعريف مر�ض
ُ
امك أ

حية  ة مثل الرسـا )سـنكرة( والـوراكء وأور من �ض ض املـدن القد�ي ت العالقـة بـ�ي �ث
أ لقطـر البحـري. �ت ـا �ب ً واحصض

ت  دارة القنوات والسـيطرة عل الفيضا�ض إ حية أخرى دون شـك �ب هـوار مـن �ض
أ
ي اال

ض
وأهـل القطـر البحـري �

يًبا  امن تقر ض ري دجلت والفرات اكنت ت�ت ت الوافـدة من �ض ي الزراعيـة، حيـث أن الفيضا�ض
را�ض

أ
ي اال

ض
خاصـة �

 املسـؤولون العمرانيون إدارة 
ّ

ي أوقات الرخاء، توىل
ض

ة. � اًرا كب�ي ا إحداث أ�ض ك�ض مع وقت احلصاد واكن �ي

ية  كز دينية وشـعا�أ ـرد مرا ولـت إىل حمب
ت

ي أوقـات الركـود قـد تكـون تلـك املـدن قـد �
ض

ت، ولكـن � الفيضـا�ض

ت من لك جانب. يطها الفيضـا�ض
ت

ـذ مـن القـالع مركًزا هلا بيـ�ض �
ّ

تتخ

األهوار يف جنوب غرب العمرة

 Wilfred( هـوار
أ
يـد ثيسـيغر، عـرب اال ي الغـرب، ممـن اسـتمتعوا بقـراءة كتـاب ويلفر

ض
ـا يعتقـد بعضنـا � ر�ب

ي املنطقـة الواقعة جنوب 
ض

ي العـراق توجـد بشـلك أسـا�ي �
ض

هـوار �
أ
Thesiger, The Marsh Arabs(، أن اال

كان مـن دواعـي رسوري أن تتـاح يل فرصـة املسـاعدة يف إنشـاء متحـف البـرة الجديـد، الـذي تشـكل تحـت القيـادة الفاعلة   ١
والفعالـة لقحطـان العبيـد وفريقـه مـن مجلـس الدولـة لآلثار والـرتاث. ولقد أسـعدتني كثريًا فرصـة العمل معهم عـى التاريخ 

الغنـي ألقـدم ثقافـة حضاريـة يف العـامل القديم.
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رائط  ي هذا الكتاب(. وبعض احلض
ض

نكووسـكي � ر دجلت )انظر �ي العمارة وخاصة إىل غرب املسـار احلاىلي ل�ض

كـز عل تلك املنطقـة. بي�ض تظهر أخـرى املنطقة  ـة �ت ي العصـور القد�ي
ض

هـوار �
أ
ض اال ّ

ي تبـ�ي
املبدئيـة احلديثـة الـ�ت

تلفـة تشـ�ي إىل تهّكنات  عة حمض
ّ
ـرا دجـلت والفرات، مـع خطـوط متقط  �ض

ت
امليطـة بشـط العـرب حيـث يتـال�

ديـد 
ت

ي �
ض

ـار الصناعيـة مؤخـًرا �
ت

�
أ
. وقـد سـامه العديـد مـن أمعـال املسـح وصـور اال ـط السـاحل القـد�ي ض �ب

ا أو  ض نشـو�أ ر�ي ديد �ت
ت

ار وفروهعا وروافدها، ولكن من الصعب � �ض
أ
ي مسـارات اال

ض
ات معّينة � خطوط تغ�يّ

مهال. ة مـن االإ ـا اسـتخداهما أو عـاد بعد ف�ت ـل ف�ي
ُ
ي بط

وقـات الـ�ت
أ
اال

ي أواخـر القـرن الثامـن وأوائـل القـرن السـابع قبـل امليـالد هي مدينة 
ض

ـر مـدن القطـر البحـري � اكنـت أ�ث

د موقهعـا بعـد واكنت ملجأ مللـك القطر البحري مـردوخ بالدان )مردوخ 
ّ

ـد
ُ
، وهي مسـتوطنة مل �ي ض قـ�ي دور �ي

ي 
ض رسجـون الثـا�ض ي�ي شـور

آ
ض اال ي هعـد امللكـ�ي

ض
� : ض ض منفصلتـ�ي تـ�ي ي ف�ت

ض
بـل � ي الـذي حـم �ب

أبـال إيدينـا( الثـا�ض

ض أن  ت�ي ض الف�ت اثيل القرص من هات�ي
ت
 النقوش و�

ض
)٧٢١ –٧٠٥ ق.م.( وسـنحاريب )٧٠٤–٦٨١ ق.م.(. وتو�

ا بشـلك مؤقت إذ  ا ر�ب ي ذلـك الوقت، ولك�ض
ض

لفعل منطقة مسـتنقعية � ض اكنت �ب قـ�ي املنطقـة امليطـة بـدور �ي

. جـراء دفاعي ـا اكن مقصـوًدا اكإ أن الفيضـان ر�ب

األهوار رشق بورسيبا واسم »بلوكاتو«

يفية الواقعة  ار أن املنطقة الر �ض ية الإ اسـتخدم سـتيفن كول )١٩٩٤( أدلت مسـتخلصة من النصوص املامر

ي 
ض

لفت �
أ بـل، �ت ي مـن �ب نـوب الغر�ب ي احلب

ض
لقـرب مـن بورسـيبا، عـل بعـد أميال قليـلت � ـر الفـرات �ب غـرب �ض

ض أوائـل القـرن السـادس قبـل امليـالد وحـ�ت وقت  ة مـا بـ�ي ـث كـول الفـ�ت هـوار. ويشـمل �ب
أ
ـا مـن اال أغل�ب

ت  طلق عل إحـدى بوا�ب
ُ
ماتـو( وأ مس القطـر البحـري )�ت . عرفـت تلـك املنطقـة أيًضـا �ب كـ�ب

أ
سـكندر اال االإ

ي 
ض

كـ�ث مـن واحـدة، للتحم � ـا أ مدينـة بورسـيبا امس »بوابـة البحـر«. اكنـت توجـد أيًضـا بوابـة هويـس، ر�ب

سـىّم 
ُ
بية ت ر الفرات عل ضفته الغر ي تسـحب املياه مـن �ض

ي ذلـك الوقـت. واكنـت القناة ال�ت
ض

تدفـق امليـاه �

كد من امس  ي العصـور البدائيـة. و�ت التأ
ض

ًمـا � ًصا حك�ي ض ث
ي �

سـتخدام ملكـة تعـ�ض »قنـاة صاحبـة احلمكـة«، �ب

ـاء ال لبـس فيـه مـن أدلت تنتـىمي ملنتصـف القـرن السـادس قبل امليـالد، وهو عرص  ول مـرة مـع هب
أ
القنـاة ال

تـب 
ُ
ي ك

راء حـول مـا إذا اكنـت هـذه القنـاة هي نفهسـا الـ�ت
آ
امللـك نبـو نيـد )٥٥٦ – ٥٣٦ ق.م.(. تنقـمس اال

 ÍD ÁB.GAL : ض تلفتـ�ي ض حمض يقتـ�ي ي بطر
سـتخدام رمس لفـىض ض بكثـ�ي �ب ي أوقـات تسـبق ذلـك التـار�ي

ض
امسهـا �

ي ف�ي يبدو »قناة البقر 
لفية الثانية قبل امليـالد(، ويع�ض

أ
ي أوائل اال

ض
مك كيش � ي عـام امللـك هاليـوم، وهـو حـا

ض
�(

يـب؛ أو ÍD NUN.ME وهي كتابـة بديـلت لــ AB.GAL )»قنـاة ذات احلمكة«( قد  « وهـو امس غر الكبـ�ي

 ÁB.GAL .) Edzard & Farber 1974: 252–3( لفيـة الثالثة قبل امليـالد
أ
ي أواخـر اال

ض
غلـب �

أ
ي اال

ض
نشـأت �

ض املبكـر  ي ذلـك التـار�ي
ض

بـل � ـا اكنـت �ايـة �ب مـع العالمـة AB2 قـد تكـون كتابـة بديـلت للعالمـة  AB(1). ور�ب

سـا�ي مـن جلب مياه إضافيـة جنو�بً عل 
أ
ي وقـت الحق، فاكن اهلدف اال

ض
أقـل أمهيـة امم أصبحـت عليـه �

ض  سـ�ي
ت

يدو، وكذلك � ي الزراعية الواقعـة حول أور وإر
را�ض

أ
ي مـن فـروع الفـرات هـو ري اال انـب الغـر�ب احلب

بل. ومن شـبه املؤكد  ا عـن بورسـيبا و�ب
ً

ت املومسيـة بعيـد ويـل ميـاه الفيضـا�ض
ت

لقـوارب أو � ُسـُبل النقـل �ب

ديدات وتوسـعات 
ت
ية اكنت عبارة عن � ي املصادر املامر

ض
ض � ي مّساهـا امللوك البابليـ�ي

أن بعـض القنـوات الـ�ت

سـاس إىل القناة نفهسا.
أ
ي اال

ض
شـارات � ض أن تكـون لك االإ ـا�أ ملسـارات مائيـة سـابقة، ومـن احلب

»بلواكتـو«  نيـة  اليو�ض لملكـة  �ب ن 
آ
اال الباحثـون  بطهـا  �ي »أباكالتـو«.  لملكـة  حمتمـلت  أصـول  ثالثـة  توجـد 

ي النسـخة البابليـة 
ض

ض � كن�ي ض سـا ي تبديـل حرفـ�ي
)pallakottas( امك ذكرهـا الكتـاب الرومـان. وهـذا يعـ�ض



البصــرة: تاريخهـا وثقافتهـا وتراثهـا  ٢٦

، انقسـام«. وهذا من  ي »تقسـ�ي
تبـط جذرهـا بملكة تع�ض ة �ي خـ�ي

أ
لتتحـول »أباكالتـو« إىل »أبالاكتـو«، واال

ويل 
ت

ا � ي �ت ف�ي
يًبا النقطة ال�ت ي أن موقع مدينة الفلوجة احلديثـة اكن تقر

مس الفلوجـة، امم يعـ�ض بطهـا �ب شـأنه ر

 مـن موقـع 
ً

ال ض أن موقـع الفلوجـة أبعـد �ث ـر الفـرات إىل القنـاة. لكـن يعتقـد بعـض الباحثـ�ي امليـاه مـن �ض

ي 
(. يتعلـق أصل الملكة الثا�ض ل عن سـيبار )زمب�ي ة إىل الامث ض نقطة تبعد مسـافة قص�ي بدايـة القنـاة، مفّضلـ�ي

لوقـات بدائية حكيمة  ية، حمض ي صـورة نصف مسكية نصـف ب�ث
ض

ض تظهـرمه الرسـومات الفنية � حلـامء الـذ�ي �ب

هـوار جزًءا من 
أ
وا اال يون اعت�ب ي أن السـومار

يـة، امم يع�ض و جالبـة مهعـا فنـون احلضارة للب�ث ض جـاءت مـن أ�ب

ية(  ي السومر
ض

ا أن إل املياه إ�ي )أو إنكي � رض. و�ب
أ
ا مصدر املياه العذبة عل سطح اال ي اعتقدوا أ�ض

و ال�ت ض أ�ب

ـاص لشـعوب القطـر البحـري، فيمكننـا اسـتنتاج وجود  ل احلض ضافـة إىل كونـه االإ الإ اكن أيًضـا إل احلمكـة �ب

ض القطـر البحري وفكـرة احلمكة. رابـط خـاص بـ�ي

ض  صلـ�ي
أ
ال ـم اكنـوا عـل درايـة �ب ـن املتمـل أ�ض

ض
لملكـات وجـذور الملكـات، لذلـك � ض اللعـب �ب راق للبابليـ�ي

صـل ملكـة »بلواكتـو«، أي معـ�ض »البقـرة 
أ
يـار الثالـث ال ـة. حـ�ت احلض ي العصـور القد�ي

ض
ض للملكـة � املذكـور�ي

ي بعض السـياقات، وأن رأس البقرة 
ض

عت�ب أنـ�ث �
ُ
كـن التسـل�ي بـه إذا تذكـر�ض أن احلمكـة اكنت ت ة«، �ي الكبـ�ي

ض كعالمـة عـل احلمكـة، حيـث أن ملكة  تـ�ي ض كب�ي ذنـ�ي
أ
اكن يتمتـع، عـل أختـام نـوزي عـل سـبيل املثـال، �ب

شـاكل املؤسسـة للحياة 
أ
»هسيسـو« اكن هلا معنيان: »أذن« و«حمكة«. وقد نشـأ العديد من الفنون واال

ي بيئـة القطـر البحري.
ض

ة � املتحـرصض

ق بعدم دخول  ي الـ�ث
ض

ا مـن مغامراته �
ً

صـح امللـك البطل بيـ�ض اكن عائد
ُ
سـكندر، فقـد ن  إىل قصـة االإ

ً
وعـودة

 بسـبب املسـتنقعات فتجاهل 
ً

قيـة، إال أنـه وجد دخوهلا من الغرب مسـتحيال بـل مـن الناحيـة ال�ث مـن �ب

. ويشـ�ي وجود قناة  وت بعد ذلك بوقت قص�ي ق و�ي ى من الـ�ث ض ليصـل إىل العا�ـة الكـ�ب مشـورة العّرافـ�ي

الشكل ١.٤. خريطة مبدئية لبابل توضح الخطوط واملواقع املقرتحة لبعض القنوات واألنهار واملدن.

نهر الفرات

الرمادي

نهر الفرات
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  بابل

    بورسيبا
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   اسن

  الوركاء
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  أور
   إريدو

    دير
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دياال
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شامل
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ت والتجديدات( يشـ�ي  مـ�ي سـكندر )مـع ال�ت إىل غـرب الفـرات مـن العـرص البابـلي القـد�ي وحـ�ت زمن االإ

بل  ـدف �ايـة مدينـة �ب ي املنطقـة الواقعـة حـول بورسـيبا �ب
ض

ي الزراعيـة �
را�ض

أ
هـوار عـل اال

أ
إىل تفضيـل اال

ي )٦٠٥–٥٦٢ ق.م.(. 
لول عرص نبوخذ نرص الثـا�ض ت، خاصـة �ب واملناطـق الداخليـة الزراعيـة مـن الفيضا�ض

ي ذلك 
ض

ي املوجودة فوق تل القلعة الرئيسـية �
ت كولدوي أن املبا�ض ا رو�ب ي قام �ب

ـرت أمعـال التنقيـب الـ�ت أ�ض

ا يصل إىل سـبعة أمتار.  رض �ب
أ
ـا بصورة متكررة، مع رفهعا عن مسـتوى اال ـب أن ُيعـاد بنا�أ ب الوقـت اكن �ي

هـداف الرئيسـية لبنـاء القنوات إذن 
أ
لك جانـب القلعـة. اكن مـن اال

آ ـم للحيلـولت دون �ت ض قـ�ي حاجـز حصض
ُ
امك أ

يد من  ي الغالـب إىل وصول املز
ض

بل وبورسـيبا، وقد أّدى ذلك � ي �ب
ت حـول مدينـ�ت السـيطرة عـل الفيضـا�ض

اض  ة واحلضالف حول مسـار قنـاة بلواكتو، امم يدفع إىل اف�ت لـو من احل�ي ض مـر ال �ي
أ
هـوار. إال أن اال

أ
امليـاه إىل اال

تلفة. ي أزمنة حمض
ض

تلفـة � ت تسـميات حمض
ّ

ذ ض ـا ا�ت تلفـة م�ض أن أجـزاء حمض

اختيار موقع خاركس سباسينو أو إسكندرية نهر دجلة

ه إىل  ض ر�ي ي القطر البحري، يعـود �ت
ض

وىل �
أ
رسة اال

أ
ية مـن اال ـر أرشـيف مـن ألواح النصـوص املامر عندمـا �ض

كُت 
ّ
لـواح من منطقـة العمارة. وقد تشـك

أ
ء اال ي ـحب لفيـة الثانيـة قبـل امليـالد، رست شـائعات �ب

أ
منتصـف اال

ديـد عل خاركس سباسـينو، أدركت  ض احلب كـ�ي ن، ومـع ال�ت
آ
ي اال

ي موثوقيـة ذلـك املصـدر، إال أ�ض
ض

ي البدايـة �
ض

�

 )Dalley 2009( ي تلـك النصـوص
ض

كـن املذكـورة � ما
أ
بـة تلـك الشـائعات للحقيقـة. فـأ�ء اال إماكنيـة مقار

ا  ي سـكن�ت
ـا مـن نفـر )نيبـور(: منطقـة دجـلت الواقعـة جنـوب نيبـور والـ�ت ي بعـض احلـاالت بقر�ب

ض
ُعرفـت �

ا لنص من نيبـور من القرن الثامن 
ً
عياد، وفق

أ
ال قبيـلت بوخـودو واكن أفرادهـا يذهبـون إىل نيبـور لالحتفـال �ب

ي 
لقـرب من ميناء خاركس سباسـينو، ال�ت نوبيـة �ب قبـل امليـالد )Cole 1996: nos. 27 & 46(، واملنطقـة احلب

ينـة.  ـة تسـىم دور ض الطبيـ�ي )Pliny [1969]: 31.1.138( مكوقـع لبلـدة قد�ي ي كتـاب التـار�ي
ض

ي �
ذكرهـا بليـ�ض

ك�ث تكراًرا 
أ
ا المس دور إنليـل. وامس املـاكن اال ً ينـة تشـو�ي ح هرتسـفيلد )Herzfeld 1968: 9( أن دور ويقـ�ت

وىل هـو دور إنليـل – إال أنـه مـن غـ�ي املؤكـد إذا اكن دور إنليل ودور 
أ
ي نصـوص ارسة القطـر البحـري اال

ض
�

ية  سـكندر لنسـبة الإ تلفتـان المس نفس املاكن أم ال )Nashef 1982: 90–91(. أما �ب جئتـان حمض إنليـلت مهـا �ت

ة �ت تغي�ي   قد�ي
سـكندر وامللوك السـلوقيون اكنت مـد�ضً ي أسـهسا االإ

كن ال�ت ما
أ
، فـإن العديـد من اال ـر دجـلت �ض

ر دجـلت )أوبيه(،  ـدد، عل سـبيل املثـال دورا أوروبوس )دامارا(، سـلوقية �ض أ�ءهـا لتناسـب احلـاكم احلب

ي )سوسـة(. ر ت�ي أفاميـا )نيا(، سـلوقية �ض

ة، واكن ذلـك  ة قصـ�ي ديـدة قبـل وفاتـه بفـ�ت ية احلب سـكندر سـكندر أسـس االإ يقيـة أن االإ تؤكـد مصـادر إغر

ي ذلك جزر 
ض

ـا � ي �ب ليج الستكشـاف السـاحل العـر�ب ي احلض
ض

ـار � �ب لعـدة أغـراض: بنـاء سـفن قـادرة عـل االإ

يـق ال�ب أو  بـل، سـواًء مـا اكن ذلـك عـن طر يـق امللـكي إىل سوسـة و�ب ض الطر بـط بـ�ي ، والر ض فيلـاك والبحـر�ي

بـط مل يكن موجوًدا مـن قبل، ولكن  ي هذا أن الر
ليـط مـن تلك السـبل. قـد يع�ض ض ـر أو �ب عـ�ب القنـاة أو ال�ض

�ب إماكنية السـفر عل  ي �ت
لفيـة الثالثة قبل امليـالد، وال�ت

أ
ـص اال ض ـا فـ�ي �ي ي �ت التوصـل إل�ي

االسـتنتاجات الـ�ت

بل إىل  ي من �ب
قل احلضشـب اللبنا�ض

ُ
ا. فقد ن

ً
ل مسـتبعد عل ذلك االح�ت ب

ت
املياه من أور والرسـا إىل سوسـة، �

ول )حم ٥٢٢–٤٨٦ ق.م.(، امم يشـ�ي إىل وجود 
أ
يـوس اال ت دار �ض كتـا�ب ـ�ب ض ، امك �ت ي

يـ�ض �ض
أ
ي العـرص اال

ض
سوسـة �

ض  يق، فقـد اكن البـد من وجـود حاميـات لتأم�ي مهيـة عـل طـول ذلـك الطر
أ
مسـتوطنات عـل قـدر مـن اال

ائب. ـع الرصض بة لتهسيـل التجارة و�ب أ املتقار القـوارب مـن الغـزو، واملـوا�ض
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بلية   عل موقع حامية �ب
يِ
سكندر مل يكن بكًرا، بل ُب�ض ي أسهسا االإ

ن موقع املدينة ال�ت
أ
اح هرتسفيلد �ب يث�ي اق�ت

لفية الثانية قبل 
أ
ر دجلت يعود إىل منتصـف اال ل وجـود مينـاء رئيسي عـل �ض ي دور إنليـل)ة(، احـ�ت

ض
ـة � قد�ي

ر اكرون  بة مـن تقاطع �ض ليـج اكن منذ ذلـك الوقت عل مقر ي احلض
ض

ي هـذا أن خـط السـاحل �
امليـالد. ويعـ�ض

 .)Gasche & Tanret 1998: 27( ]ـا عندما ُبنيـت خاركس ]امك هـو شـائع
ً
، ومل يتحـول الحق ـر دجـلت مـع �ض

ي نفـس ذلـك املوقـع، واكن رجاهلـا – 
ض

ض بوقـت طويـل � نيـة بعـد ذلـك التـار�ي ركـزت القـوات الاكر�ي
ت
وقـد �

تلكون همارة بناء السـفن  ول – �ي
أ
يـوس اال يـة دار ر ـت قيـادة سـايالكس، قائـد �ب

ت
صـل �

أ
ي اال

ض
ض اكنـوا � الـذ�ي

نيـون مـن القلعـة امللكيـة،  ا اكر�ي كـس، سـك�ض ديـدة، خارا ية احلب سـكندر ي أن االإ
وإصال�ـا. كتـب بليـ�ض

ا  ي ُع�ثِ عل�ي
ا ما ذكرت نصوص موراشـو ال�ت ً ينة«. وكث�ي نية »دور ي اليو�ض

ض
ي مُسيـت �

سـيليوس تيكـوس الـ�ت �ب

ة، وقد جـاء بعض هؤالء من  خ�ي
أ
ينيـة اال �ض

أ
ي املنطقـة خـالل الهعـود اال

ض
ض يعيشـون � نيـ�ي ي نيبـور وجـود اكر�ي

ض
�

ة  ض مـن الف�ت ي جنـوب بـالد الرافد�ي
ض

ض � نيـ�ي يـق تتبـع وجـود الاكر�ي ة. وعـن طر مـرص وليـس مـن اكر�ي مبـارسث

ي القطـر البحـري وقت 
ض

كـن اسـتنتاج وجـود فصيـل همـم مـن السـاكن � سـكندر، �ي ينيـة إىل وقـت االإ �ض
أ
اال

ديدة. ية احلب سـكندر سـيس االإ
أ �ت

ي تتكـون من ملكة »دور«، ومعناها سـور أو حصن، متبوعة 
كـن الـ�ت ما

أ
ي النصـوص البابليـة تشـ�ي أ�ء اال

ض
�

ا �اية  كن م�ض اتيجية حيـث �ي لطبع مواقع اسـ�ت ، وهي �ب ض ض مائي�ي مس ملـكي أو مقـدس، إىل تقاطـع مسـار�ي �ب

ـراكت غ�ي عادية.
ت

ائب ورصد أي � ـع الرصض التجـارة و�ب

ي عرص 
ض

ـا مقصـودة( همًمـا �  أ�ض
ض

ـع مـن الـوا� واكن موقـع دور إنليـل)ة( »سـور/جدار إنليـل« )بصيغـة �ب

ي 
ض

ـا )van Soldt 2013(. و� ي تل�ت
ة الكيشـية ال�ت ي الف�ت

ض
وىل )حواىلي ١٥٠٠ ق.م.( و�

أ
سـاللت القطـر البحـري اال

ت 
ت

ي ذكره �
، اكنت أمهية املاكن اكفية ليأ�ت ض ي أرشـيف شـو�ي

ض
وىل املوجودة �

أ
أرشـيف أرسة القطر البحري اال

، وهي ملكة �ت  وسـوكو« القـد�ي
أ
داراجاالميـه )؟( عندمـا أعـاد امللـك بنـاء »اال ي هعـد أ�ي

ض
� H العـام املسـىّم

 
ّ

ي خد
سـا�ي الـذي يع�ض

أ
ازي لملع�ض اال ي اسـتخدام حمب

ض
ـا تشـ�ي إىل حمطات املياه � كتشـاف أ�ض مؤخـًرا فقـط ا

ي 
ض

ا � يًبا ُعـ�ثِ عل�ي ة تقر ، مل ُينـ�ث بعـد(. امك توجـد ألواح تنتىمي لنفـس الف�ت نسـان أو َوجنتـه )كتـاب لـداىلي االإ

ـار دور إنليل. حمب ـا [من قناة] �ض راٍض زراعيـة ي�ت ر�يّ
أ
ـا ذكـر ال نيبـور ويوجـد �ب

بل وسوسـة  ض �ب ض ورصد حركة التنقالت ب�ي سـ�ي
ت

ي �
ض

سـكندر، رغبـة منـه � اض أن يكـون االإ كننـا إذن افـ�ت �ي

ذا االكتشـاف  ي للخليج، قد قام �ب ا استكشـاف السـاحل العر�ب كنه م�ض يـة �ي ر سـيس قاعـدة �ب
أ ي �ت

ض
وأيًضـا �

ري،  يناء �ض اتيجًيا مكدينـة �ب لفعل موقًعا اسـ�ت ي د�ي إنليـل: »حاميـة ملكيـة« معرهـا عـدة قـرون تشـغل �ب
ض

�

ته وآخرها. ك�ب إسـكندر�ي ا أ
ت

ليشـّيد فو�
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الفصل الخامس

ما قبل البرة: ميناء خاركس سباسينو

ستيوارت كامبل، ستيفان هاوزر، روبرت كيليك، جني مون١

ا  ار�ت . جال �ب ي ليج العـر�ب م موقهعا عـل رأس احلض ية، ازدهارهـا مضمون �ب ر اكنـت البـرصة دوًمـا مدينـة �ب

ـا عـن البضائـع 
ً
ث مـا �ب ي وامليـط اهلنـدي وعر�ض ليـج العـر�ب ن العـرص العبـا�ي – بطـول احلض ارهـا – إ�ب ب

ت
و�

ي ذلك الوقت 
ض

ـار البرصة � ب
ت

وات عظيمة إذ بلغ الدخل السـنوي لبعض � ـم النجـاح �ث ، وجلـب عل�ي والـر�ب

بـو عـن املليـون درمه – أي مـا يعـادل ٢٥٠ آلـف دوالر اليـوم )Hitti 1996: 132–3(. لكـن مـاذا عن  مـا �ي

ر  �ث
آ
ليـج؟ حـدد املؤرخون وعملـاء اال يـاه احلض ال مغطـاة �ب ض رض هنـاك ال �ت

أ
زمنـة املبكـرة؟ عندمـا اكنـت اال

أ
اال

اء والرخـاء اممثـل للبرصة؛ مدينـة الفرات  دمهـا – عـل قـدر مـن الـ�ث م حمب ي أ�ي
ض

ل، اكنتـا – � ي الـامث
ض

ض � مدينتـ�ي

رها  يـة وتقع آ�ث ة – املينـاء الرئيسي للبضائع البحر سـالم مبارسث ي سـبقت االإ
ي اكنـت – خـالل القرون ال�ت

الـ�ت

ـا موقع مدينـة أقدم وهي خاركس سباسـينو. لقـرب م�ض ىلي البـرصة. و�ب
ا �ث ً عـل بعـد ٣٥ كيلومـ�ت

مس كرخ ميسـان – هي  بية �ب رامية والعر
آ
ي املصادر اال

ض
( وتعرف � ض )سباسـ�ي خاركس سباسـينو – حصن هي

ليـج بداية مـن القرن الثالث قبل امليالد وح�ت السـادس بعد امليالد. أّسـهسا  حلض عا�ـة ميسـان وأمه مرفـأ �ب

امـس  سـيهسا عـل يـد أنطيوخـوس احلض
أ ت وأعيـد �ت ، �ث ُجرفـت جزئيـا بفعـل الفيضـا�ض كـ�ب

أ
سـكندر اال االإ

ت مـرة أخـرى. ومسيـت املدينـة  ـا الفيضـا�ض ي حـواىلي سـنة ١٦٦/١٦٥ قبـل امليـالد، حـ�ت أغرق�ت
ض

تـور � إيو�ب

�ر( والذي استقل 
أ
اب« والية البحر اال ي السـابق )أو »سـا�ت

ت
مك السـلو� ، عل امس احلا ض ديدة هيسباسـ�ي احلب

ول، أصبحت خاركس 
أ
يداتس اال �ث ي م�ي

شـاك�ض
أ
ته عل يد امللك اال ملدينة سـنة ١٤٠ قبل امليالد. وبعد هز�ي �ب

لعراق –  ت أشـاكنية تقـع داخل ما يعرف اليـوم �ب نوبيـة من ثالث وال�ي عا�ـة مملكـة ميسـان – الواليـة احلب

ة الساسـانية –  شـاكنية ومعظم الف�ت
أ
ة اال ق«.٢  امك ظلـت خاركـس – طوال الفـ�ت ـار الـ�ث ب

ت
واكنـت »ملتـ�ت �

ي قطسـيفون، وحمكهـا – أغلـب ذلـك 
ض

مك املـلي التابـع مللـك امللـوك � حمـل إقامـة امللـك، وامللـك هـو احلـا

يدعم العمل عى خاركس سباسـينو كل من بارون لورن ثايسـني – بورمنيزا مبؤسسـة أوغسـطس، والسـفارة الربيطانية بالعراق   ١
واملعهـد الربيطـاين لدراسـة العـراق، وبدايـة مـن ٢٠١٧، بـدآ الفريـق باسـتقبال منحة مـن صندوق حاميـة الثقافة الـذي متوله 
وزارة الرقميـات والثقافـة واإلعـالم والرياضـة الربيطانيـة مـن خـالل املجلـس الثقـايف الربيطاين. ونـود أن نعرب عـن امتناننا أيًضا 
ملجموعـة إس يك إيـه لتقدميهـم الدعـم الفنـي بالعراق، املروع هو رشاكة بني جامعة مانشسـرت وجامعة كونسـتانتس، والهيئة 
العراقيـة العامـة للـرتاث واآلثـار. كـام قـام األسـتاذ جـروج فاسـبيندر بجامعـة لودڤيـج – ماكسـيميليان مبيونيـخ مسـح قيـاس 
املغناطيسـية يف ٢٠١٦. ونـود أيًضـا أن نشـكر موظفـي الهيئـة العامة للرتاث واآلثار عـى دعمهم، خاصة أسـتاذ قحطان العبيد، 
مديـر متحـف البـرة، والـذي دلنـا عـى خاركس سباسـينو وشـجعنا عى العمـل هنـاك. وميتد شـكرنا إىل أعضـاء فريقنا خالل 
املوسـمني األوليـني عـى مهنيتهـم الصامـدة يف وجـه الظـروف الجويـة من حـرارة وغريهـا: أحمد عبد اللـه املمـوري، ود مارتن 

جروبـر، وعبـد الـرزاق خـادم، ود سـيمون مـول، وأدريان مـرييف، ود ماري شيربسـون، وفاي سـالتر، وروزيالنـد واد-هادون.

هكـذا كانـت تسـمى ميسـان يف »نشـيد اللؤلـؤة« وهـو قصيدة رسيانيـة من القـرن الثالث امليـالدي، أدرجت الحًقـا يف »أعامل   ٢
تومـاس« والتـي كانـت نصـا عـن مهمـة الرسـول يهـوذا تومـا، واعتـربت ملفقـة يف القـرن السـادس، انظـر عـى سـبيل املثـال 

Schuol 2001: 165–7 مـع املزيـد مـن املراجـع.
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ـري دجـلت واكرون،٣  اكن  ـم موقهعـا عنـد ملتـ�ت �ض الوقـت – أفـراد مـن العائـالت املالكـة املتعاقبـة. و�ب

ي 
ض

شـاكنية �
أ
رسة اال

أ
ية اال اطور م�ب ي اكنـت القلـب االقتصـادي الإ

بـل ال�ت ض اهلنـد و�ب ميناؤهـا حمطـة للتجـارة بـ�ي

خص عـ�ب تدمر.
أ
ال فرثيـا، امك �لـت التجـارة مـع منطقـة البحر املتوسـط و�ب

د أردشـ�ي –  آ�ب ـا أيًضـا أسـ�ت كيـة )أنطيوخيـة(، خاركـس سباسـينو، كـرخ ميسـان، ور�ب ية، أنطا سـكندر االإ

ي سـعت 
ت ال�ت اطور�ي م�ب مارات واالإ ي سـالف العصور بشـلك يعكـس تنوع االإ

ض
ـا املدينة � يهعـا أ�ء �ل�ت �ب

ض املدينـة موثق ر�ي ـا. �ت إىل السـيطرة عل�ي

كــ�ب الــذي يصــف نشــأة املدينــة 
أ
ي اال

ي پليــ�ض
ــة، بدايــة مــن املؤلــف الرومــا�ض ي املراجــع القد�ي

ض
ا �

ً
جيــد

ي أحد 
ض

ل مقتل آخر حاكهمــا � ي الــذي �ب )Pliny [1969]:  31.138–9( وحــ�ت العــامل الفــار�ي الطــ�ب

كتشــاف  ض عاما مضت وا ســ�ي املعــارك )Bosworth 1999: 13–14( غــ�ي أن موقهعــا ظــل لغزا ح�ت �ض

رهــا مل يبــدآ إال خالل عــام ٢٠١٦. آ�ث

ي 
ي املنبسـط، وهي العالمة الوحيد ال�ت ا�ب يمن عل الهسل ال�ت ال أسـوار خاركس سباسـينو إىل اليوم �ت ض ال �ت

سـوار هو 
أ
ـاورة )الشـلك ١.٥(. اكن ارتفـاع هـذه اال ر النفـط املب �ب

آ
معـدة املضيئـة ال

أ
انـب اال ب ـا �ب كـن رؤي�ت �ي

ططون  ان، مل يتمكن املض وقـات؛ فنظًرا لقـرب املدينة من احلـدود مـع إ�ي
أ
ي الكثـ�ي مـن اال

ض
ـا � �ت مصـدر معا�ض

دلت عل ذلك 
أ
انيـة مـن مقاومة إغراء اسـتخداهما مكتاريس دفاعيـة. واال �ي يون للحـرب العراقيـة االإ العسـكر

ت  أ الداخليـة �ت إخالؤها لملخ�ي ـا�ب سـوار، وحمض
أ
ت حمفـورة داخل اال �ب ـاء املـاكن: مواضـع للـد�ب

ض
ي أ�

ض
ماثـلت �

لك ببطء  ة مـن أغلفـة القذائـف الفارغـة ومـواد أخرى هنـا وهنا وتتـآ ية، بيـ�ض تتبعـ�ث مكيـات كبـ�ي العسـكر

ي اعتبـار املنطقـة حمظـورة عـل عملـاء 
ض

ان � بـة املاحلـة. امك تسـبب القـرب مـن إ�ي بفعـل الصـدأ داخـل ال�ت

ر  �ث
آ
يـة أيًضـا مـن اال �ث

أ
ة. ومل تسـمل البقـا�ي اال خـ�ي

أ
كـ�ب مـن العقـود اال

أ
ـزء اال ي احلب

ض
مه مـن الـزوار � ر وغـ�ي �ث

آ
اال

ملـاء بشـلك منتظـم بسـبب  ـرت املنطقـة �ب
ضُ

ض مع �ي ـ�ت منتصـف القـرن العـ�ث
ض

السـلبية للعوامـل املناخيـة، �

سـيب طبقات  ي بعض املناطق و�ت
ض

ر � �ث
آ
يـف اال ر ب

ت
ي �

ض
يبـة امم تسـبب � ـار القر �ض

أ
ت السـنوية مـن اال الفيضـا�ض

 . رض احلـاىلي
أ
ـت سـطح اال

ت
كـ�ث � ض أو أ �ي ي مناطـق أخـرى. وتقبـع اليـوم أول مدينـة مـ�ت

ض
مـن الطـىمي �

مطار 
أ
ح واال لـر�ي ـس الصيف الالهبة متبوعة �ب ، فقد تسـببت مسث ض ّ

مر اهل�ي
أ
ال يـة أيًضـا �ب ومل تكـن عوامـل التعر

خـرى. ولذلك فـمل يكن من امًلسـَتغَرب 
أ
بـة املـرة تلـو اال ة خارجيـة عـل سـطح ال�ت ض �ث حمـو قـ�ث ي تكـو�ي

ض
�

م داخل تلك  ر خاركـس سباسـينو أنـه مل يبـق هنـاك مـا يث�ي االهـ�ت ي وجـد آ�ث أن يظـن أول عـامل أركيولـوحب

.)Hansman 1967( سـوار
أ
اال

.Heyvaert et al. (2013)  عن تغيري مسارات نهري كارون والكرخة، انظر  ٣

الشكل ١.٥. ال تزال أسوار مدينة خاركس ال تزال موجودة بارتفاعات ملحوظة.
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ٍء من الوجل، فمل يكن  ي
بيع ٢٠١٦ بـسث ي ر

ض
يطانيا والعـراق وأملانيا العمل � ر مـن �ب �ث

آ
يقنـا مـن عملـاء اال بـدأ فر

يطة لملوقع عل مسـاحة تقارب  ولية بسـيطة؛ رمس خر
أ
ده. اكنـت أهدافنا اال ب

ض
لدينـا فكـرة حقيقيـة مّعـا قد �

ي 
�أ �ي ض يـة املوجـودة مـن خـالل تنقيب جيوفـ�ي �ث

أ
ديـد مـدى ومعـق البقـا�ي اال

ت
بعـة، و� ات مر سـة كيلومـ�ت �ض

 ّ
ي مسـار شـبكي

ض
ة )درون( طـارت � ة ُمسـ�يّ يـق اسـتخدام طـا�أ يطـة عـن طر ر وحفـر حمـدود. و�ت رمس احلض

ي 
ض

عت لك الصور لصنع موزاييك فوتوغرا� ن. �بُ
آ
ك�ث من ١١ ألف صورة لسـطح املنطقة امك هي اال والتقطت أ

دوات هممة لملسـح 
أ
ي أمدتنا �ب

ية ال�ت
ت

امت الر� ية( واملب رائط اهليلكية )الكونتور م واسـُتخلصت منه احلض ض حصض
ن.٤

آ
الـذي نقوم بـه اال

يبا من املاكن الذي  ، قر ي
�أ �ي ض يوفـ�ي جراء التنقيب احلب ي لملدينة الإ نو�ب زء احلب ي احلب

ض
ووقـع االختيـار عـل منطقـة �

اكم  ي هذا املـاكن مل تكـن ُمزد�ة �ب
ض

رض �
أ
ـة. فـاال يـة قد�ي ر ـار الصناعيـة صـوًرا لشـبكة �ض

ت
�

أ
التقطـت فيـه اال

شـارات املغناطيسـية(، امك اكن قـد �ت العثور عل عدد  ن املعـادن تتداخل مع االإ
أ
احلـرب )وهـو أمـر همـم ال

ية عل السـطح هناك. �ث
أ
ية واال نيـة الفخار

آ
معقـول مـن اال

ي 
ـا املبا�ض ي ُوجدت ف�ي

بعات السـكنية الاكمـلت امُلكّونة لملدينـة وال�ت وجـاء العمـل الالحـق ليكشـف عن املر

ـا ملعايـ�ي 
ً
اض أن تصميمهـا �ت وفق كننـا االفـ�ت بكثافـة عاليـة. ونظـًرا النتظـام التخطيـط الشـبكي لملدينـة �ي

ا. وإذا اكنت القياسات  طيط املدينة وقت نشأ�ت ض كن استنتاج أن هذا هو �ت  �ي
، ومن �ث ي

التخطيط اهليلنس�ت

ا،  ً ي تبلغ أبعادها حواىلي ١٥٦ × ٨٥ م�ت
، وال�ت ي يظهرها القياس املغناطيسي

بعات السـكنية ال�ت حصيحة، فاملر

بعـات العوا�  ـم مر جمهـا يتجـاوز ح�ت حب
ض

� ، بعـات السـكنية ملـدن العـامل القـد�ي كـ�ب املر ـن أ عتـ�ب �ض
ُ
ت

ا،  ً ر دجلت هي ١٤٤,٧ × ٧٢,٣٥ م�ت بعات السـكنية لسـلوقية املطلت عل �ض السـلوقية السـابقة؛ فقياسـات املر

كية املقامة  نطا
أ
اصة �ب تيكية )Gullini 1967(، وتلك احلض

أ
يونية – اال

أ
لقياس اال أي ما يعادل ٥٠٠ × ٢٥٠ قدم �ب

 Downey 1963: 22;( ا أي مـا يعـادل ٤٠٠ × ٢٠٠ قـدم ً ـر العـا�ي اكنـت ١١٥,٨ × ٥٧,٩ مـ�ت عـل ضفـة �ض

ي الغالب إىل 
ض

ي تعـود �
ض

ي يظهرها املسـح �
ي املنفـردة البـارزة الـ�ت

لنسـبة لملبـا�ض De Giorgi 2016: 61(. أمـا �ب

قل عـن التنظ�ي الشـبكي لملدينة وتظهر املسـاحة 
أ
ا عـل اال يـد واحد م�ض عـرص الحـق عـل ذلـك بقليـل، و�ي

ي )الشـلك ٢.٥(.
ض

ض � ساسـات السـابقة قبل إنشـائه، امك هـو مب�ي
أ
ـا أخليـت من هيالك اال حـول أ�ض

طـارت الطائـرة املسـرية عـى ارتفـاع ١٠٠ مرت يف مسـار شـبيك مـن خالل برنامـج نظام تحديـد املواقـع مثبت عـى الطائرة، تم   ٤
تغطيـة مربعـات عمرانيـة تبلـغ ٥٠٠ مـرت يف ٥٠٠ مرت يف كل رحلة جوية، والتقطت صور رأسـية بنسـبة تداخـل بلغت ٨٠٪، تم 
تغطيـة ١٢ كيلومـرتًا مربًعـا بهـذه الطريقـة، أي بشـكل يغطـي مسـاحة املدينة وجـزء من األرض حولها. تم إنشـاء سـتني نقطة 
تحكـم أرضيـة مؤقتـة باسـتخدام نظـام تحديد املواقع عايل الدقة، بدقة تصل إىل +/- ٧ سـم. الحًقا، تم رسـم خرائط باسـتخدام 

برمجيـات تجاريـة )AgiSoft PhotoScan Pro(. أقـى دقـة وضـوح للموزاييـك الصوري هي ٥ سـم لكل بيكسـل.

الشـكل ٢.٥. التنقيـب الجيوفيزيـايئ )إىل اليسـار( وصـورة مـن الطائـرة املسـرية )إىل اليمـني(، يقدمان وسـائل تكاملية للكشـف عن 
املبـاين املدفونـة، ويظهر هنـا مبنى ٢.



٣٣ ما قبل البرة: ميناء خاركس سباسينو   

زء مـن املدينة.  ي ذلك احلب
ض

يـة � �ث
أ
لك البقا�ي اال

آ ي �ت
ض

ـر قـد�ي تسـبب � ـرى �ض وامتـد املسـح جنـو�بً إىل حافـة حمب

ض  سـيبات املائية تشـ�ي إىل فيضان�ي ـر، فال�ت رى ال�ض ج احلفـر االختبـاري الـذي �ت عل حمب
أ

وهـذا مـا تؤكـده نتـا�

ار  �ض
أ
ت اال  لـرصاع سـاكن خاركـس سباسـينو الـدا�أ مـع ميـاه فيضـا�ض

ض
ي تذكـ�ي وا�

ض
قـل، �

أ
ض عـل اال �ي كبـ�ي

يبة. القر

رض، لكـن اكنت هناك 
أ
ـت اال

ت
مة � ض يـة حصض ـرت قـراءات املسـح املغناطيـسي بوضـوح وجـود هيالك أ�ث أ�ض

ارجية  دران احلض ذاء احلب ية مادية، وعليه قـرر�ض احلفر �ب اد بقا�ي أ�ث ب ج من خالل إ�ي
أ

كيـد هـذه النتـا� حاجـة لتأ

د القطاعات السـكنية لملدينة. 
ت

ي �
طية ال�ت رمهـا املسـح )مبـ�ض ١ ومبـ�ض ٢( وع�ب أحد املعـامل احلض ض أ�ض ملبنيـ�ي

رها املسـح  ي أ�ض
كن العالمات ال�ت ي نفس أما

ض
ض عن وجود جدران � ـوار البنايت�ي ب ـر خندقـان كشـفيان �ب وأ�ض

ا من الطوب  حته الرئيسـية أرضي�ت ا، �ب ً بع الشـلك ويبلغ طول ٤٥ م�ت تلفـة، فاملبـ�ض ١ مر لكـن بتكوينـات حمض

ي 
ارجية من الطوب الطي�ض يطهـا جـدران مـن القرميد، خالفا لملب�ض ٢ والذي ُصنعت جدرانـه احلض

ت
ي �

الطيـ�ض

ا صف واحد من الغـرف عل ثالث جوانب  لقرميد، هـذه الباحة �ب حتـه الداخلية �ب بيـ�ض ُبلطـت أرضيـة �ب

. ي
ت

� ل–رسث ـاه احلائط الامث ب
ت

ومدخل حمتمل �

ن –  : حائطان متواز�ي د أحد القطاعات السـكنية عن أمر حمـ�ي ىي الذي �ي
 احلض

َ
وكشـف احلفـر عـ�ب املعـمل

م هو ما ُع�ث  يًبا وعصًيا عـل ال�ض ض – لكن مـا اكن غر ض متجاور�ي ض سـكني�ي بع�ي غلـب حـدان ملر
أ
مهـا عـل اال

ي ملرصف موجود عل  نو�ب ـزء احلب ض مقلوبة ومصفوفة عل طول احلب ـز�ي ض مـا. فقـد وجد�ض سـبع جرار �ت عليـه بي�ض

وانب  ب ، وهي رفيعة �ب يد طول لك جرة عن امل�ت ض ي الصفحة التالية(. �ي
ض

ي )الشـلك ٣.٥ �
بع السـك�ض حافة املر

صلية تكون 
أ
ـا اال ي حال�ت

ض
قة الطرف بشـلك طفيـف. �

ّ
رزة وقواعدهـا مسـتد مهـا غـ�ي �ب

ت
شـديدة االسـتقامة، �

الشكل ٣.٥. صف من جرار تخزين مرصوص رأسا عى عقب عى األرض.
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الشكل ٤.٥. وعاء مطيل ثاليث القوائم )ارتفاعه ١٤ سم(.

وعيـة هو حفظ السـوائل اكلنبيذ، إال 
أ
ـرار مبطنـة بطبقـة قـار مضادة لملاء ويكـون الغرض هذه اال تلـك احلب

ي خـط واحد رأًسـا عـل عقب فوق 
ض

ـت �
ْ
طعـت قواعدهـا بعنايـة، وُصف

ُ
ي هـذه احلـالت ُوجـدت وقـد ق

ض
ـا � أ�ض

مـر لغـًزا. وعـل 
أ
ـاز �ف مـن نـوع مـا، لكـن ال زال اال ض اكن �ب ي ظننـا، أن هـذا التكـو�ي

ض
طـىمي جـاف. �

رص. ل �ب
ّ

ا اكن أيًضا معد تلفة وبعهصض ك�ب ذات أشـاكل حمض ض أ ز�ي ض رار، وجدت أوعية �ت بـة مـن هـذه احلب مقر

ـن ما  نـادق الكشـفية، ومـن �ض يـة بوفـرة سـواء عـل السـطح أو داخـل احلض ار ض �ض عـل آنيـة �ض لطبـع عـ�ث و�ب

رع وسـطح مصقول )الشـلك ٤.٥(. حال  نيـة الفخمة ذات شـلك أنيق وتصم�ي �ب
آ
ـا نـوع مـن اال �ض عل�ي عـ�ث

صـلي اكن أخـرصض المًعـا، هـذا وقـد عـ�ث املنقبـون عـل 
أ
صفـر لكـن لونـه اال

أ
بيـض أو اال

أ
ن إىل اال

آ
الطـالء اال

ضـوا أن منشـأها هـو ورش العمـل غ�ي  ليـج واف�ت حلض ي مواقـع التنقيـب �ب
ض

يـة � نيـة الفخار
آ
هـذا النـوع مـن اال

ول قبـل امليـالد والقـرن 
أ
ض القـرن اال ي خاركـس سباسـينو. وهي ُمصّنعـة بـ�ي

ض
املكتشـفة حـ�ت تلـك اللحظـة �

.)Salles 1990( ول بعـده
أ
اال

أ من أنشـطة التجارة، امك دلت  اء املدينـة النا�ث ي زجاجيـة فاخـرة كدالئـل إضافيـة عل �ث
جـاءت بقـا�ي أوا�ض

بيـض املضبـب، ُصنعت من 
أ
صـب بـدوا�أ من اال كـن حمض تقـاىلي دا عليـه خـرزة قرصيـة الشـلك ذات لـون �ب

ز مظاهـر الفخامـة  ال يثمـن حملًيـا حـ�ت اليـوم )الشـلك ٥.٥(. وال تـ�ب ض ض مـن العقيـق الـذي ال �ي نـوع معـ�ي

ة املنقوشـة وبقا�ي  ـار الكب�ي حب
أ
ططـات البنـاء لكـن أيًضا من قطـع اال ـم حمض رث املعمـاري فقـط مـن حب ي االإ

ض
�

ي وحيد  �ض عـل مكعب زجاحب بية احلديثة، امك ع�ث ـرت إىل السـطح بفعل العمليـات احلر ي �ض
معـدة والـ�ت

أ
اال

م. �ي
أ
ي يوم مـن اال

ض
ىلأ �

أ
ة، اكن غالًبـا جـزءا من موزاييك متـال هـارة كبـ�ي مقطـوع �ب
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الشكل ٥.٥ )أعاًل(. فص عقيق )قطره ٢٩ مم(.

الشكل ٦.٥ )مييًنا(: بقايا حجر منقوش.
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يـة البابليـة واهلنـد، و�لـت  ض املناطـق احلرصض زمنـة نقطـة وصـل بـ�ي
أ
ي غـا�ب اال

ض
مثلـت خاركـس سباسـينو �

وليـة 
أ
ج اال

أ
ق املتوسـط. وتدفـع النتـا� بـل ورسث ض واهلنـد و�ب ض الصـ�ي ـارة السـلع الفاخـرة بـ�ي ب

ت
لقـرون عديـدة �

وع كب�ي متعـدد التخصصات لدراسـة هذا  �ث ـاه إحلاق املسـح �ب ب
ت

ي ا�
ض

يقنـا � ـا فر ي توصـل إل�ي
املشـجعة الـ�ت

املركـز االقتصـادي والسـيا�ي اهلام.
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سينجون سيمبسون

مقدمة

لــول أواخر  ق� مــن التقــدم والتعقيد �ب
أ
ي العــراق حــده اال نــو�ب ب ي �ب

بــــلغ التطــور الــزراعي والعمــرا�ض

ىلي 
زء الامث . ويظهــر احلب ســالمي ت العرص االإ ي وح�ت بدا�ي

ــة امتــداًدا من العرص الساســا�ض العصــور القد�ي

ــد�ض بقــدر هائــل مــن املعلومــات عن احليــاة هناك  مــارا( امم �ي ت التملــود البابــلي )احلب ي كتــا�ب
ض

بكثافــة �

 القمــح والشــع�ي والتمر حماصيــل الغذاء الرئيســية امك اكن 
ّ

ي ذلــك الوقــت )Simpson 2015(. شــلك
ض

�

ــد إال أنه ال  بــة عل املهسث  من ســيطرة زراعة ال�ت
ض

ي ســبقت ذلــك، وعل الــر�
لفيــات الــ�ت

أ
ي اال

ض
احلــال �

بقار اكنت أمه أنواع املاشــية وشــلكت 
أ
ــراف واملاعز واال خرى، فاحلض

أ
ت اال كــن إغفــال أمهية االقتصــاد�ي �ي

ا مســتداًما، واكن 
ً
مصــادًرا لملنتجــات الثانويــة، امك جعلت املاصيل الليفية من صناعة النســيج نشــاط

نوب. وتشــ�ي املســوحات  ية وأق� احلب ر ي املناطق ال�ض
ض

ت الغذاء � ي اقتصاد�ي
ض

لطبع ركًنا هاًمــا � الصيــد �ب

ض دجــلت والفرات وروافدمها  بطت ب�ي ي ر
لقنــوات ال�ت مكلها اكنت مغطاة �ب

أ
ركيولوجيــة إىل أن املنطقــة �ب

أ
اال

ا بيد، 
ً

ي يــد ي واحلرصض
ي�ض ي نظــام دقيــق لملواصــالت وتوفــ�ي امليــاه )Adams 1981(. ومــ�ض النمــو الر

ض
�

 Adams 1962;( بيــة ــاه، وهنــاك أدلت مطابقة مــن خوزســتان الغر ّ خر و�ض
آ
مــا عــل اال فاعتمــد لك م�ض

Eqbal 1976: 116, table 20, fig. 49; Walstra, Heyvaert and Verkinderen 2010( ومــن سوســيان 

 .)Neely  1974( دهلــران  و�ــل   )Wenke 1975/76; Moghaddam and Miri 2003: 103–5(

ض مكثفة اممثلت  ة نفهسا – حركــة توطــ�ي ــاورة هلا – خــالل الفــ�ت ــر واملناطــق الداخليــة املب ــدت بو�ث و�ث

ي فــارس بنمط 
ض

ــر كــور ومناطــق أخرى � ــوض �ض ج املســوحات �ب
أ

)Carter et al. 2006(، امك تــوحي نتــا�

 .)Hartnell 2014( ي اهلامشــية
را�ض

أ
ايــد لال ض مشــابه مــن تكثيف البناء، وتقدم أدلت عل االســتغالل امل�ت

، فقد زاد من قدرة اســتيعاب  ي
ر البارزة عل االقتصاد الساســا�ض �ث

آ
واكن لتكثيــف الزراعــة العديــد من اال

ية،  كــ�ب للصناعات احلرار ، وكفل إمدادات وقود أ نتاج الــزراعي م وانتظام االإ ي للســاكن ومــن حب
را�ض

أ
اال

ائب عــل املاصيل. لــذا ال بد وأن املناطــق احلضصبة  ايــدة مــن خالل فــرض الرصض ض ًحــا م�ت وجلــب أر�ب

ر  د االســت�ث ب
ض

أ أن � فراد عل حد ســواء، وليــس من املفاحب
أ
ي نظر الدولت واال

ض
 هممــة �

ً
اكنــت تعتــ�ب أصوال

ي تلــك املناطــق، ليــس فقط من خــالل أمعال هندســة املياه، ولكــن أيًضا من خــالل أمعال 
ض

يصــّب �

.)Simpson 2017( يــف ض الر يــة وخطط مكثفة لتوطــ�ي تية حرصض
ت

بنيــة �
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البيئة الطبيعية

ـة أشورسـتان )عرفـت عنـد  ض جزئًيـا املقاطعـة الساسـانية القد�ي تعـادل الهسـول الرسـوبية لبـالد الرافـد�ي

بل وأرض كسـكر وأرض ميسـان  ا ملقاطعات أرض �ب
ً
ي قسـمت الحق

مس سـواد العراق( وال�ت ا �ب
ً
العرب الحق

وىل والثانية، وجزم 
أ
ض اال دلت القادمـة مـن املقاطعتـ�ي

أ
)Morony 1982(. وركـزت أغلـب الدراسـات عـل اال

هـوار، ولذلـك ليـس هلـا أمهيـة تذكـر. 
أ
ـا اال نوبيـة غط�ت ن املقاطعـة الثالثـة احلب

أ
ض �ب أغلـب العملـاء املعـا��ي

سـتعراض البيئة  نوبية. تبدأ الورقة �ب دلت الـواردة من تلك املقاطعة احلب
أ
ي اال

ض
ن تعيـد هـذه الورقـة النظـر �

آ
واال

دلت 
أ
تـرص لال ي هـذه املنطقـة املهمـة مـن العـراق، ويلي ذلـك نقاش حمض

ض
الطبيعيـة وكيـف شـلكت االقتصـاد �

ـة املتأخرة. ركيولوجيـة للعصـور القد�ي
أ
يـة واال ض التار�ي

ا �ول  تـد خل�ض
ت
ي و� ليـج العر�ب تد إىل احلض

ت
ار دلتاويـة � ـر من مصّبـات أ�ض ـزء مـن طـرح ال�ض يتكـون هـذا احلب

عل  ب وفية، امم �ي زء ميـل الضحل للغاية مع ارتفاع منسـوب مياهـه احلب ض هـذا احلب ـ�يّ ات وأهـوار. �ي ـ�ي طينيـة و�ب

ي منسـوب امليـاه إىل إغـراق املناطق 
ض

، فيـؤدي أي تغـ�يّ طفيف � ـار وضفـاف القنـوات تفيـض بهسـولت �ض
أ
اال

لية تغ�ي اهلور من مؤقت إىل دا�أ خالل  داد اح�ت ض ، و�ت ري دجلت والفرات بشـلك مومسي أو دا�أ اورة ل�ض املب

ي 
ض

قل تغي�ي �
أ
كن ال ـر أو تصدعات تكتونية مؤقتـة، امك �ي رى ال�ض ي مسـار حمب

ض
ـا تغي�ي � ي حـدث ف�ي

املراحـل الـ�ت

ر  هوار منطقـة مصب ال�ض
أ
فاًضـا مـن اال ض كـ�ث ا�ض

أ
. وتشـلك املسـاحة اال مسـتوى البحـر أن يكـون ل أ�ث كبـ�ي

ض  �ي عـدل م�ت ض يومًيا �ب ـر )املاحلة جزئًيـا( مرتـ�ي تفـع وينخفـض مسـتوى مياه ال�ض ـزر، حيـث �ي ض املـد واحلب بـ�ي

ـاورة. ويهُسـل ري سـالالت الشـع�ي املقاومـة لمللوحـة أو املتكيفـة  ـداول املب ي شـط العـرب واحلب
ض

يًبـا � تقر

ي املرتفعـة 
را�ض

أ
رز، عـل طـول القطاعـات الضيقـة مـن اال

أ
ـار النخيـل واال ب

ث
ضافـة إىل أ� الإ مـع امللوحـة، �ب

ـداول الرئيسـية. ويعتـ�ب القصـب )Phragmites communis( هو املصـول التقليدي  ـار واحلب �ض
أ
انـب اال ب �ب

ي بلدات 
ض

ي فصـل الصيف �ث يباع �
ض

ـاء املنطقة، وعادة ما ي�ت حصاده �
ض

يـع أ� ي �ب
ض

هـوار، وينمـو �
أ
الرئيـسي لال

ي 
ض

ول �
أ
ي املقـام اال

ض
(. وقـد اسـُتخدمت البـواري � ي البنـاء وصناعـة البـواري )احلصـ�ي

ض
سـواق ليسـتخدم �

أ
اال

كواخ واحلقول. 
أ
ي اال

ض
ازن للحبـوب � كـواخ واملصاطب، واسـُتخدمت أيًضـا كغطاء لملحاصيل وحمض

أ
صنـع اال

ي احلاالت 
ض

ث، واكن مصـدًرا هاًمـا للوقود، واكن ُيسـتخدم أيًضا كعلف � �ث
أ
ي صنـع اال

ض
امك اسـتخدم القصـب �

ي اكنت 
ع القصـب، وخالل القرن املـا�ض ي �ب

ض
صصـت بعـض القبائـل � ض ـا طازًجـا وغًضـا. و�ت ي يكـون ف�ي

الـ�ت

ـن البـواري حـ�ت 
ث

ـا اكن يـ�ت � رفيـة، وم�ض بايـش واحلض كـز املليـة لصناعـة نسـيج البـواري هي قـرى احلب املرا

ي اكنت تنمو 
دي – وال�ت البرصة وبغداد )Bawden 1945: 393; Salim 1962: 104–12(. أما أعشـاب ال�ب

كواخ ضد 
أ
ض اال بط أعـواد القصب ولتعـز�ي ي هـور احلّمـار – فاكنـت تسـتخدم كعلـف للجواميس ولر

ض
فقـط �

ر �ث ي�ت بيعه  �ب
آ
ي هلور احلّمـار، واكن ُيسـتخرج عـ�ب اال نو�ب ح. واسـُتخدم امللـح بكثافـة عـل الطـرف احلب الـر�ي

ي إقليـىمي العمـارة والغراف 
ض

ـاورة و� ي القـرى املب
ض

رز أو مـا غـ�ي ذلـك، �
أ
أو مقايضتـه، مقابـل احلبـوب أو اال

ي املناطـق 
ض

حصنـة �
أ
بـل واال ضافـة إىل ذلـك توافـرت أراٍض جيـدة لـرعي االإ الإ )Salim 1962: 19–20(. و�ب

ي تصدرهـا البـرصة هي التمـور 
مسـة الرئيسـية الـ�ت لـول أواخـر عـام ١٩١٩ اكنـت املنتجـات احلض ـاورة، و�ب املب

.)Dowson 1921: 43( يـول لود واحلض واحلبـوب والصـوف واحلب

ـم »عرب  هـوار عـل قبائـل معـدان أو مـن ُيطلـق عل�ي
أ
ي تناولـت منطقـة اال

ركـّزت معظـم الدراسـات الـ�ت

 Thesiger 1964; Thesiger and Maxwell 1958; Maxwell 1959; Young and Wheeler 1977;( »هوار
أ
اال

ض  ض الثالث�ي اوح أعدادها ب�ي ـا من القصب، تـ�ت
ً

كواخ Ochsenschlager 2004(. اكن هـؤالء عـادة يسـكنون أ

ـة. 
أ
ي الرطبـة الدا�

را�ض
أ
ي مناطـق اال

ض
ـار أو عـل التـالل � �ض

أ
لقـرب مـن اال ي لك مسـتوطنة(، �ب

ض
واحلضمامئـة )�
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دي  ة مصنوعـة من القصب وال�ب
أ
ة عل مصاطب عا� كن صغ�ي وخـالل مـومس الفيضان اكن ي�ت إنشـاء مسـا

ي 
والرمـل، أو عـل جـزر قصـب مرتفعـة. واعتمـد اقتصـاد هـذه القبائـل عـل رعي جواميـس املـاء، والـ�ت

ي 
ض

اء العراق السـتخدامه �
ض

يع أ� ي �ب
ض

ي صناعـة السـمن الذي ارتفعت قيمتـه �
ض

ـا الغنيـة � اسـتخدمت ألبا�ض

ي فصل 
ض

�ك، وخاصة مسك الشـبوط، وكذلك الطيـور املهاجرة �
أ
صطياد اال . امك قـام أفـراد القبائـل �ب الـهطي

اورة  سـواق املب
أ
م اعتمدوا عل بلدات اال . غ�ي أ�ض الهكم امللي وز، وذلك السـ�ت

أ
الشـتاء، وخاصة البط واال

رز.
أ
 إىل احلبوب واال

ً
ي امليـاه واملالبس ووصـوال

ـم، بدًءا مـن الزوارق وأوا�ض لسـد معظـم احتياجا�ت

سـواق: 
أ
ا يقـع عدد من بلدات اال ي املنطقـة، ولكـن عل النـواحي القبلية خل�ض

ض
كـ�ب مدينـة � اكنـت البـرصة أ

ا  العمـارة وسـوق الشـيوخ وقلعـة صـاحل والقرنة. امك ُوجدت أيًضا عـدة قرى عل أطراف اهلور الدا�أ تسـك�ض

 . ض ي الصلبة واملندائي�ي
ضافة إىل أعداد أصغر من قبيل�ت الإ ي حسـن، �ب

ا قبيلت ب�ض �ض تلفة من �ض بية حمض قبائل عر

رز 
أ
ر، امك زرعـوا اال ـر وعل ضفـاف القنوات أعـل ال�ض وزرع هـؤالء القمـح الشـتوي والشـع�ي عـل طـول ال�ض

سـار 
ض

ي فصـل الصيـف تـّو ا�
ض

ي املناطـق الواطئـة �
ض

� )Sorghum vulgare( 
ض

)Oryza sativa( وذرة السـور�

ي هذه 
ض

ا � ي روا�ب
�ت
أ
ملياه ومـن هنـا �ي مداد املسـتمر �ب ـة عـل االإ رز الناحب

أ
بيـع. تعتمـد زراعـة اال ت الر فيضـا�ض

، خاصة عل طول شـط  ي
هـوار أيًضـا الـذرة البيضـاء )Panicum( مكحصول صي�ض

أ
املنطقـة. وزرع سـاكن اال

ي املناطق 
ض

ة من املصـول � ، وهي عبـارة عـن صنـف مقـاوم بشـدة للجفاف وقـادر عل طرح مكيات كب�ي احلي

ضافة إىل ذلك  الإ ي الوحيد املعروف من جنـوب العـراق. �ب
 املصـول الصيـ�ض

ّ
اليـة مـن الُعشـب، وشـلك احلض

. ر دجلت لقرب مـن �ض بقـار احللوب، وال سـ�ي �ب
أ
بيـة اال وات و�ت ـرصض اكن يـ�ت زرع احلض

ي الرطبـة 
را�ض

أ
ي اال

ض
ض اعتـادوا السـك�ض � موعـة سـاكنية أخـرى هممـة مـن البـدو الـذ�ي لفـت حمب

أ ا، �ت ً وأخـ�ي

ان  نوبيـة أو التـالل السـفحية جنـوب غـرب إ�ي عـل أسـاس مـومسي قبـل االنتقـال إىل الصحـراء احلب

ي 
را�ض

أ
ض اال نـة هنـاك. فقبل فـرض احلدود احلديثة اكنت احلركة مسـتمرة بـ�ي السـتغالل مناطـق الـرعي الر�يّ

ق العمـارة اعتـاد بنـو  ل رسث ي منطقـة �ث
ض

ان والكويـت. و� الواقعـة داخـل احلـدود احلديثـة للعـراق وإ�ي

لبعيـد  انيـة )Drower 1940: 371(، وحـ�ت وقـت ليـس �ب �ي ي الصيـف إىل التـالل االإ
ض

ـم � الم نقـل قطعا�ض

/ ـور مـن أغسـطس/آب إىل ينـا�ي ج عـل قضـاء الهسث ض – اعتـاد بـدو حـد�ي �ي – سـبعينيات القـرن العـ�ث

ي 
ض

هـوار �
أ
سـار اال

ض
ي العـراق »حيث يتسـبب ا� يًبـا مـن تلـول اهلبـا جنـو�ب هـوار قر

أ
ي منطقـة اال

ض
ي �

�ض اكنـون �ث

دة  لتمدد مرة أخرى بسـبب أمطار الشـتاء وز�ي هـوار �ب
أ
ـم«، ولكـن »عندمـا تبدأ اال توفـ�ي املـراعي لقطعا�ض

ج جنـو�بً إىل الكويـت والصحـاري  هـوار، ينتقـل بـدو حـد�ي
أ
ي اال

ض
اسـتخدام ري القنـوات والـذي يصـب �

ـر يوليـو/ ي �ث
ض

ي العـراق �
ض

ي السـعودية، حـ�ت يعـودون مـرة أخـرى إىل هـذه املنطقـة �
را�ض

أ
ي اال

ض
ى � الكـ�ب

 .)Ochsenschlager 1974: 162–3( »كـ�ث حرارة مـن الصيـف
أ
زء اال ـوز أو أغسـطس/آب خـالل احلب

ت
�

تلفة،  ض القبائل املض ا بـ�ي
ًّ
ووصـف ديكسـون )Dickson 1949: 545–9( هـذه التنقـالت بتفاصيـل أدق مفرق

ر، وقبائل البو  ي زوبع والرفيعات مـن حلف مسث
ة، وقبيل�ت يـة وهي قبيلت مـن البرصة القد�ي ب�ي مثـل قبيـلت الز

، فاكنت تغادر حوض  ع الغـ�ض ي مالـك من حلف املنتفـق. واكنت لك تلك القبائل �ت
جـود وبـ�ض

أ
صـالح واال

ي وادي الباطـن: »خـالل  ض أول مـن لك عـام لتسـافر إىل جانـ�ب �ي /تـ�ث كتو�ب ـر أ ي منتصـف �ث
ض

الفـرات �

/شـباط ومـارس/آذار تغـىي قبائـل الرعـاة اكمـل املنطقـة الواقعـة جنوب وغـرب الكويت«  ا�ي ـري ف�ب �ث

ر عندما  ر مايـو/آ�ي يل/نيسـان أو أوائل �ث ر أ�ب ايـة �ث لول �ض ل »عـادة �ب ـم اكنـوا يعـودون إىل الـامث ولك�ض

ـف عشـب الصحراء«  ب ـر الفـرات قبـل أن �ي غنـام أن تعـود إىل �ض
أ
يحـة ويكـون عـل اال

ث
تصبـح امليـاه �

لبون مهعم  ب ـم �ي �ض
أ
فاوة »نظًرا ال ض �ب )Dickson 1949: 547(. واكن بـدو املنطقـة يسـتقبلون هـؤالء الوافـد�ي



البصــرة: تاريخهـا وثقافتهـا وتراثهـا  ٤٠

بيـض 
أ
�ـر واال

أ
ـراف اال يـام وفـراء احلض ا )مسـن(، والكثـ�ي مـن صـوف احلض

ً
حلـم ضـأن رخيـص، ودهًنـا ممتـاز

�أ الرعي هذه وجود   و�ت
ض

بل« )Dickson 1949: 546(. تو� ا السـتخدامه كغطاء ل�ج االإ ً ب
أ

والذي اكن را�

لفية الثانية 
أ
ت الـرعي البدوية، إذ وجدت عالقة اقتصادية وثيقة منـذ بداية اال تلفـة مـن اقتصاد�ي ـاط حمض

ض
أ�

ل  ي �ث
ض

ض وتلـك القاطنـة � ر�ي ض ال�ض ي بـالد ما بـ�ي
ض

ض القبائـل القاطنـة عـل أطـراف الصحـراء � قبـل امليـالد بـ�ي

بية. ة العر ـز�ي ق شـبه احلب ورسث

 هذا االسـتعراض 
ض

عتبارهـا منطقـة متأخـرة لكـن، وامك أو� هـوار �ب
أ
غالًبـا مـا اكن يـ�ت التقليـل مـن شـأن اال

يط  ملوارد املتجـددة، ف�ث زمنـة. اكنت غنيـة �ب
أ
ت أبعادهـا عـ�ب اال ي بيئـة متحركـة وحيويـة تغـ�ي

ض
� ، ض الوجـ�ي

ـار النخيـل والشـع�ي املتحّمـل لمللوحـة  ب
ث

ـا لزراعـة أ� ً ـاري املائيـة اكن مال�أ ـذاء املب ي املرتفعـة �ب
را�ض

أ
اال

ي املناطـق البيئيـة القـادرة عـل د� 
ض

هـوار تنوًعـا �
أ
. قدمـت اال ت جيـدة للـرعي ـا إمـاك�ض رز، امك اكن �ب

أ
واال

ة  خ�ي
أ
ر الرئيسـية، واكنـت اال كـ�ب عل قنـوات ال�ض

أ
كـز السـاكنية اال ة املنعـزلت وأيًضـا املرا تمعـات الصغـ�ي املب

ـا مدينـة صاخبـة وكوزموبوليتانية،  �ض
أ
رت البـرصة منـذ العصور الوسـى �ب ثابـة ممـرات للنقـل. وقـد اشـ�ت �ب

 . ي ي وامليـط اهلندي الغر�ب ليج العر�ب بط همم لتجـارة احلض ي العـراق، ومينـاء ر
ض

وهي املينـاء البحـري الوحيـد �

ـة. ي أواخـر العصـور القد�ي
ض

ركيولوجيـة هلـذه املنطقـة �
أ
يـة واال ض دلت التار�ي

أ
ن إىل اال

آ
ننتقـل اال

أرض ميسان

لنسـبة للعصـور   مـن عـدم توفـر املصـادر امك هي احلـال مـع مناطـق أخـرى أو امك هي متوفـرة �ب
ض

عـل الـر�

ا اكن موجوًدا  ً ا اقتصـاد�يً مشـا�ب
ً
ط

ض
 مع ذلـك أن �

ض
ات الالحقـة، إال أنـه مـن الـوا� الوسـى املبكـرة والفـ�ت

ي من أرض كسـكر  نـو�ب ي واحلب
ت

� زء الـ�ث ـن احلب ة الساسـانية عندمـا اكنـت هـذه املنطقـة تقـع �ض خـالل الفـ�ت

قلـ�ي املنفصـل »أرض ميسـان« )Morony 1982: 30–39; Hansman 1984(، وقـد  )انظـر أعـاله( واالإ

عي  داري الر�ب وجـب أحـاكم التقسـ�ي االإ ي مـن مملكة ميسـان السـابقة. و�ب نـو�ب ـزء احلب خـ�ي مـن احلب
أ
 اال

ّ
تشـلك

« الـذي ارتكـز  ي نـو�ب بـع احلب يـة الساسـانية املتأخـرة، اكنـت أرض ميسـان جـزًءا امم يسـىم »الر اطور م�ب لالإ

 ، ا لذلك التقسـ�ي
ً
ديده وفق

ت
ها االقتصادي أعيـد � ليـج. وبناًء عليه فـإن تو�ب ـل منطقـة احلض عـل فـارس ومسث

« الـذي اكن يواجه رومـا إىل الغرب. ي بـع الغر�ب ن »الر ض وقعـت �ض ـر�ي ض ال�ض ض أن بقيـة بـالد مـا بـ�ي ي حـ�ي
ض

�

ية الرئيسـية  ر يهعا عل القنوات ال�ض ن إقل�ي أرض ميسـان، وتقع �ب �ت إقرار وجود ثالث مدن ساسـانية �ض

، وتقـع حمـل العا�ـة السـابقة ململكـة ميسـان خاركس سباسـينو ( د أرداشـ�ي ا�ب وىل هي أسـ�ت
أ
لملالحـة. اال

ـذا االمس(، وقد ظلت  مك �ب ي بناهـا حوهلا حا
ي مسيـت عـل امس السـدود الواقية ال�ت

ض والـ�ت حصـن هيسباسـ�ي

لقـرب مـن تقاطـع  ـت امس كـرخ ميسـان )أي قلعـة ميسـان( وموقهعـا �ب
ت

قيـة خـالل القـرون الوسـى � �ب

ثلهـا موقع  ، و�ي ر دجـلت ـة ل�ض ي( مـع الضفـة الُيـ�ى لقناة مـذار القد�ي ـر تـ�ي ـر الكرخـه )وُيسـىّم أيًضـا �ض �ض

 .)Hansman 1967: 36–45, pls. V–VIII( يفـه مـان أول مـن قـام بتعر ض ي املصـن، واكن ها�ض �ث
أ
يسـان اال �ض

ر  رضية ل�ض
أ
ة اال لكها بفعل جـرف القـ�ث

آ ت رواسـب طمييـة و�ت
ت

ـر هـذه املدينـة جزئًيا �
ض

 مـن مع
ض

وعـل الـر�

كن املصفوفة داخل شـبكة  ـرة عـن معـارة املسـا ـر أدلت م�ب ـا أ�ض
ً
ئًيـا حديث �ي ض الكرخـة، إال أن مسـًحا جيوف�ي

ن نفـس التخطيط  ية �ض بـان تذاكر ي مرحلت الحقة �ب
ض

كن جزئًيـا � بدلت املسـا
ُ
، وقـد اسـت طرقـات مسـتطيلت

مع الكنسي النسـطوري )٥٤٤( أسـقف  ي هـذا الكتـاب(. ويصف املب
ض

التعامـدي ) Killick et al. [2016 ] و�

مكـل )Chabot 1902: 89, 94, 345, 350(. أمـا املدينـة الثانية 
أ
نـه مطـران إقلـ�ي ميشـان �ب

أ
مهـان أردشـ�ي �ب �ب

ن املوقع املسـّور  مان أيًضا )Hansman 1967: 46–53( �ض ض ا ها�ض ي�ض مان أرداشـ�ي وقام بتعر مس �ب فعرفت �ب



٤١ أرض ميسان وما وراء البرة يف العصور القدمية املتأخرة   

مس  ي �ب
ي املـا�ض

ض
امُلسـىّم مغلـوب، وتقـع هـذه املدينـة أيًضـا عـل الضفـة الُيـ�ى لقناة مـذار وقد عرفـت �

، امليناء  ُبـلت
ُ أ
ي اال

ض
مس فـرات ميسـان. أمـا آخـر املـدن الثالثـة � سـالمية املبكـرة �ب ، وخـالل العصـور االإ ا�ت �ب

ي تعـرف اليوم 
ي املنطقـة ال�ت

ض
ي الـذي مل يّنقـب فيـه بعـد وموقعـه عـل الضفـة اليمـ�ض لقنـاة دجـلت �

الساسـا�ض

ي نفـس موقعـه، وقـد اكن هـذا املينـاء هـو منفـذ 
ض

ر�ب إىل جانـب مينـاء أبولـو القـد�ي أو �
أ
بعشـار، عـل اال

.)Morony 1982: 37( يـة مـع اهلنـد التجـارة البحر

يـة واملينـاء البحري بوضـوح إىل أن أرض ميسـان اكنت مقاطعـة مزدهرة  كـز احلرصض يشـ�ي وجـود هـذه املرا

ض  ـدة ب�ي
ّ
غلـب عالقـات معق

أ
ي اال

ض
ي أزمنـة أقـرب، اكنـت هنـاك �

ض
ة الساسـانية. وامك هـو احلـال � خـالل الفـ�ت

ـار وأطراف الصحراء. وتشـ�ي  �ض
أ
ن اال هـوار وود�ي

أ
ي اال

ض
يـف � ض والتجـار وسـاكن الر سـاكن احلـرصض املسـتقر�ي

ة  ي العصور القد�ي
ض

تمعـات ذات أطيـاف متنوعة اكنت تشـغل هذه املنطقـة � املصـادر املكتوبـة أيًضـا إىل حمب

ض أرسة اعتنقـت عبـادة  ي )٣٠٩–٣٧٩ م.( قـد نقـل مـا يقـرب مـن تسـع�ي
املتأخـرة. ويقـال إن شـابور الثـا�ض

يـة قـرب كركـوك )Morony 1984: 386(. واسـتقر أهل السـند  هلـة البابليـة عشـتار مـن ميسـان إىل قر االإ

واميـس املائيـة خـالل  بيـة احلب ي هـذا املـاكن، وقامـوا ب�ت
ض

ة مـن وادي السـند وسـوماطرا � ب واهلنـود السـيا�ب

يبـة اكنـت هذه  ـا قبـل ذلـك )Kröger 1981; Asa Eger 2011: 77(. وحـ�ت عقـود قر مويـة، ور�ب
أ
ة اال الفـ�ت

ض  ة عل الصدفة أن املندائي�ي
أ
، ويشـ�ي عدد من االكتشـافات القا� ض تمع كب�ي من املندائي�ي املنطقة موطًنا ملب

كتشـافات متكررة للفائف  ة املتأخرة، فقد اكنت هناك ا لفعل خالل العصـور القد�ي سـكنوا هـذه املنطقـة �ب

ر، وهو  ب
ث

ي إيشـان أبـو �
ض

هـا إىل حواىلي القرن السـادس � ض ر�ي
أ �ب أن يعـود �ت رصـاص ذات نقـوش مندائيـة �ي

منطقـة مل تتعـرض للتنقيب:

ي أعل 
ض

يًبـا � ة أقدام تقر ردة وتصـل إىل ارتفـاع عـ�ث ائـة �ي
ث
ـا ثال� يـة، عر�ض كنـة العار رض الدا

أ
ة مـن اال جـز�ي

ي الواقع مل أر أ�ي 
ض

ار أو قطـع من الصخـور، و� ء. مل تكـن هنـاك أحب ي
ـا �ث ُ عل�ي مللـح ومل يـ�ض بـة �ب ّ نقطـة ]…[ م�ث

رض، يبدو أن أ�ب 
أ
هـوار. وإذا حمكنـا مـن خـالل الطـوب وقطع الفخـار امللقاة عـل اال

أ
ال ي أي مـاكن �ب

ض
ـا � م�ض

ة، وإن املعدان  ز�ي ي هذه احلب
ض

� 
ـر اكنـت موقًعـا ملدينة منسـية. قال صدام: »يقولون إن هنـاك ذهًبا مدفو�ضً ب

ث
�

وا  . وأضـاف: »مل يع�ث ض حفروا؟« وأشـار إىل بعـض احلفر الضحلت ون أ�ي ثـا عنـه. انظـروا، هـل �ت خرجـوا �ب

)Thesiger 1964: 76–77; cf. Young and Wheeler 1977: 40( »ء ي
عـل أي �ث

ي ١٨٥٣ عـل »بضعـة لفائف 
ض

ّصـل �
ت

يلـور � ي �ت ي رولينسـون وجـاء فيـه أن حب أعـد أول هـذه التقـار�ي هـ�ض

ـا اكن قـد �ت إيداهعـا مـع  ـا الرمـوز اللكدانيـة« وهي »تبـدو أ�ض قشـت عل�ي
ُ
 الرصـاص وقـد ن

أ
مـن صفـا�

 British Museum archives/Middle East/Correspondence, letter( » ي أوعيـة الق�ب
ض

جثـث املو�ت �

.)dated 4 March 1853; quoted by Sollberger 1972: 134

ر من نفس العـام، عندما  ي ٢١ مايـو/آ�ي
ض

سـيوية �
آ
ع للجمعيـة امللكيـة اال ي اجـ�ت

ض
فـادة � تكـّرر حمتـوى هـذه االإ

موعة متعـددة من النقـوش مكتوبة  ا مـن حمب
ً

ـل واحـد
ّ
ث ورد أن رولينسـون قـد أرسـل نسـخة مـن نقـش »�ي

ي مـاكن ُيـدع أبـو 
ض

ي وجـدت �
ي أوعيـة القبـور الـ�ت

ض
 الرصـاص ُرّصـت مًعـا �

أ
عـل قطـع رقيقـة مـن صفـا�

وعيـة مل تكـن 
أ
كيـد حصيـح، إال أن تلـك اال لتأ ي أوعيـة �ب

ض
ن اللفائـف اكنـت مرصوصـة �

أ
ـر«. القـول �ب ب

ث
�

ِض.
ت القبـور امك افـ�تُ ـن حمتـو�ي ورة �ض لـرصض �ب
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ي نفــس املوقــع إذ ُعــرض أحدهــا عــل ثيســيجر الــذي 
ض

كتشــافات اممثــلت � ــًرا ا
ّ

ــا اســتمرت مؤخ  ور�ب

ي 
ربشــات ... والرجل الــذي أعطا�ض حلض ة من الصفيــح الرصــا�ي مغطــاة �ب ــا »قطعــة صغــ�ي �ض

أ
ــا �ب وص�ض

 Thesiger 1964: 78;( »ة ــا ذخــ�ي ة أذيبــت ليصنعــوا م�ض ــا اكنــت جزًءا مــن لفــة كبــ�ي هــا قــال إ�ض إ�ي

.)cf. Young and Wheeler 1977: 41

ها إىل حواىلي القرن السـادس أو السـابع فقد  ض ر�ي ـا يعود �ت ي ر�ب
أمـا آنيـة الرقيـة ذات النقـوش املندائيـة وال�ت

ه  ض ـا جـاءت مـن منطقـة العمـارة وشـطران املنتفـق )de Morgan 1904: pls. I–II(، ويصـف جـو�ت ورد أ�ض

ما من  ما »�ت التحّصل عل�ي �ض
أ
لنقوش املندائية �ب ض �ب ء املزدان�ي �ض رة واالإ )Goetze 1946: 17–18, fig. 9( احلب

ر[ الكرخه«. ة عـل ]�ض ض ي ]هور[ احلو�ي
ض

ض � أنقـاض مسـتعمرة الصابئـ�ي

بـ�ي )البـرصة  لز ي مسيـت �ب
بيـة الـ�ت ية العر حلاميـة العسـكر ُبـلت �ب

ُ أ
بدلت مدينـة اال

ُ
ي اسـت بعـد الفتـح العـر�ب

بـ�ي الـذي اكن وقتئـذ املصـّب الرئيـسي للفـرات عـل  ي ٦٣٩/٦٣٥ م. عـل هـور الز
ض

سسـت �
أ ـة( و�ت القد�ي

الشــكل ١.٦. املنــارة يف الزبري كام 
بريديــة  بطاقــة  يف  ُمبيّنــة  هــي 
بريطانيــة مــن الحــرب العامليــة 
األوىل. اســتُخدمت الصــورة هنــا 
مبعرفــة مجلــس أمنــاء املتحــف 

الربيطــاين،

.BM EPH-ME. 1406
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لقـرب مـن سـبع حصـون حصراويـة حدوديـة ساسـانية،  ي )Gasche ed. 2007: fig. 69(، �ب ليـج العـر�ب احلض

ا  ً ض كيلوم�ت �ي ب�ي وعـ�ث ق الز ات رسث ي تقع عل بعد سـبعة كيلومـ�ت
أحدهـا قـد يكـون موقـع تلول الشـعيبة ال�ت

بـوة تبعـد حـواىلي ٥٠٠  يـت هنـا فـوق ر ي أجر
جنـوب غـرب البـرصة. وقـد كشـفت معليـات التنقيـب، الـ�ت

ينـه زخـارف جصيـة  ض ي �ت
ّبـع صغـ�ي مـن الطـوب الطيـ�ض ، عـن حصـن مر مـوي الرئيـسي

أ
مـع اال مـ�ت عـن املب

ينة بصلبـان وزخارف  تومة ومز ي ذات املـاكن فقـد احتوى عل بقـا�ي حمض
ض

بسـيطة. أمـا الفخـار الـذي وجـد �

;Majhul 1972( ة الساسـانية املتأخـرة ـا تنتـىمي إىل الفـ�ت كـن القـول مـن خـالل الوصـف أ�ض  حيوانيـة �ي

.)Postgate 1972: 145

دًرا  ـا �ض ـا إال أ�ض  مـن �ـولت الوصـول إل�ي
ض

بيـة، وعـل الـر� ن ضـواحي البـرصة الغر
آ
بـ�ي تشـغل اال  موقـع الز

ي 
ض

ا مـا ُصـّورت � ً ـا كثـ�ي ر، ولك�ض �ث
آ
وائـل أو عملـاء اال

أ
ض اال وروبيـ�ي

أ
ض اال ت املسـافر�ي ي كتـا�ب

ض
كـرت �

ُ
مـا ذ

وىل 
أ
ي املنطقة وقت احلـرب العاملية اال

ض
يطانية املتمركـزة � نتـج للقـوات ال�ب

ُ
ي اكنـت ت

يديـة الـ�ت البطاقـات ال�ب

ـة املتأخـرة، ُمعـاد  ق متوسـىي مـن العصـور القد�ي ثـال رسث
ت
ي مـاكن مـا هنـا ُعـ�ث عـل �

ض
)الشـلك ١.٦(. و�

ي صـورة »الـراعي الصـاحل«،
ض

ـل املسـيح الشـاب �
ّ
ث

ُ
ي، �ي ـر جـ�ي اسـتخدامه ومصنـوع مـن حب

ي 
ئـب املفـوض املـد�ض ـا منصـب �ض لبـوت ويلسـون )١٨٨٤–١٩٤٠(، الـذي شـغل وق�ت واكن السـ�ي أرنولـد �ت

ي عـام 
ض

ي �
يطـا�ض ي الصفحـة التاليـة(، هـو مـن عـ�ث عليـه وقدمـه إىل املتحـف ال�ب

ض
ي بغـداد )الشـلك ٢.٦ �

ض
�

ض  ض قـام إرنسـت هرتسـفلد بتـدو�ي ي ١٩٠٨/١٩٠٧ حـ�ي
ض

ي املوقـع �
ض

١٩١٩. وجـاء أول االستكشـافات املسـجلت �

 Sarre and Herzfeld 1911: vol. I, 249–52, vol. III,( ـة للجامـع الكبـ�ي
أ
مالحظاتـه عـن املئذنـة القا�

عـدمي مـن قـمس 
أ
سـة الدكتـور خالـد اال �أ ي ١٩٧٣/١٩٧٢ قامـت بعثـة استكشـافية، �ب

ض
pl. XXXVII)، و�

امع لي�ت كشـف التصم�ي العام للجامع وبقا�ي  ي موقع مب�ض احلب
ض

ي �
ز�أ لتنقيب احلب ي جامعة البرصة، �ب

ض
ض � التار�ي

 .)Postgate 1973: 191–2( ت والنقـوش الكوفية املصنوعـة من الطوب املقصـوص تـه ذات الكتـا�ب وا�ب

ي حلسـاب اهليئة العامة  نا�ب ـددت معليـات التنقيـب عل نطاق أوسـع بقيادة الدكتور اكظم احلب ب
ت

ي ١٩٧٨ �
ض

و�

ة العباسـية املبكرة، لكـن مل ين�ث عن  ي مـن الف�ت
ر، وكشـفت هـذه العمليـات عـن جزء من حي سـك�ض �ث

آ
لـال

ي حدثت 
ب الـ�ت قد أرشـيف االكتشـافات أثنـاء معليات ال�ض

ُ
هـذا الكشـف سـوى تفاصيـل موجـزة، وقد ف

ة معليات  خـ�ي
أ
ونـة اال

آ
ي اال

ض
وىل )Postgate and Watson 1979: 147–8(. وجـرت �

أ
ليـج اال بعـد حـرب احلض

ة العباسـية املبكرة )حمادثة  ية وفرن أو تنور من الف�ت ار ض كتشـاف مواد �ض ا ا تنقيب إنقاذية حمدودة نتج ع�ض

طان العبيـد، ٢٠١٠(.
ت

صيـة، � ض ث
�

ا  ـر. واكن �ب مهيـة االقتصاديـة للبرصة لتحل حمـل املدن الساسـانية الواقعة أعل ال�ض
أ
رسعـان مـا تنامـت اال

 .)Morony 1984: 196 ُبلت )انظر
أُ
ة من املتمل أن يكون أغلب أفرادها قد انتقلوا من اال انية كب�ي جالية إ�ي

سـواق واكنـت مركـًزا 
أ
ـا العديـد مـن اال وائـل إىل أن البـرصة اكن �ب

أ
ض اال ت الكتـاب املسـمل�ي وتشـ�ي كتـا�ب

ا بعـد( أدلت هممة  ي مل يـ�ت التنقيب ع�ض
سـواق )ال�ت

أ
ي هلذه اال

ـاه املـاك�ض ب
ت

نتـاج والتجـارة. ويقـدم املوقـع واال� لالإ

ي الصفحة 
ض

ة والناشـئة عل حد سـواء )الشـلك ٣.٦ � ـاالت التجـارة القد�ي عـن كيفيـة اسـتغالل املدينـة ملب

عـة وصانعـو الزجاج يشـغلون السـوق الكب�ي عل  كـواب و�ب
أ
التاليـة(. فـاكن صانعـو النحـاس وصانعـو اال

نوبية  ي الزاويـة احلب
ض

لقرب من سـوق السـمك عل قناة سـيحان � ض ُوِجـد سـوق الفخار �ب ي حـ�ي
ض

قنـاة بـالل، �

ا للقوافـل والبدو 
ً

بية فـاكن مقصد نوبيـة الغر بـد الواقع عـل احلافة احلب قيـة مـن املدينـة. أمـا سـوق املر ال�ث

 .)Naji & Ali 1981( ار املاشـية والطيور والدهون والعطـور والعقاقـ�ي ب
ت

مـال و� عة أرسـنة احلب فـاكن يـمض �ب
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ر  ي فيه ال�ض
ري إىل هـذا املوقع الذي يلتـ�ت ي و�ب ي تطـور البـرصة من معسـكر إىل مينـاء �ب

ض
ويعـزى الفضـل �

احظ: «، �ث ذهب إىل ما قال احلب ا »كون صغـ�ي �ض
أ
ي القرن العارسث �ب

ض
ـا اكتب � لبحـر والصحـراء، وقـد ص�ض �ب

ى  ى قـرص أنـس ]ب. مالـك[، سيشـاهد أرًضـا بيضـاء اكلاكفور وسـ�ي يـة و�ي ر ي إىل هـذه القنـاة ال�ض
�ت
أ
مـن �ي

ي عل دفته 
�ك وصيادي السـمك، وسـوف يسـمع البحار يغـ�ض

أ
كـن صيدهـا والغـزالن واال ي �ي

السـحاىلي الـ�ت

ي ١٩٦٨، ص. ١٢٣( ـل. )الثعالـ�ب ث �ب وأنشـودة حـادي العيـس الـذي �ي

كن  ي سـوق القـزازه، عـل سـبيل املثـال، �ي
ض

�« : ي القـرن الثامـن عـ�ث
ض

لبـرصة � ة �ب قـّرت أسـواق مشـا�ب
ُ
 امك أ

ي آنية النحاس. واكنت هناك أسـواق 
ض

صص سـوق الصفافـ�ي � ض ، بي�ض �ت ض ـد احلـر�ي ومـواد التطـر�ي ب لملـرء أن �ي

وات، والبخـور، والعديد  ـرصض �ك، واحلض
أ
يـول، واال غنـام، واحلض

أ
بـل، واال قـالم، واالإ

أ
، واال ض شـة، والسـاكك�ي

ت
�

أ
لال

غلب مع 
أ
ي اال

ض
سـواق �

أ
ت تلـك اال ، تشـا�ب ض ي الك احلالتـ�ي

ض
� .)Abdullah 2001: 24( »خـرى

أ
شـياء اال

أ
مـن اال

ا لتغ�ي الوضع السـيا�ي  ً و أسـواق البدو انعاكًسـا مبارسث
ض
ا اكن � سـالم، لكن ر�ب ي برصة ما قبل االإ

ض
ا � سـابقا�ت

الشــكل ٢.٦. متثال يصّور املســيح 
يف صفــة »الراعــي الصالــح«، ُعرث 
عليه يف الزبري. اســتُخدمت الصورة 
هنــا مبعرفة مجلــس أمناء املتحف 

الربيطاين، 

.BM 1919,1213.1 = 114262
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ة مـن منتصف وأواخـر القرن  ـدت الفـ�ت ي الـذي تبعـه. و�ث ي وازدهـار االقتصـاد العـر�ب بعـد الفتـح العـر�ب

ض  بيـة ح�ي ة العر ـز�ي ي احلب
ض

يـة � ر �ث
آ
ي عـدد املواقـع اال

ض
ة � دة كبـ�ي ت القـرن التاسـع ز�ي  إىل بـدا�ي

ً
السـابع وصـوال

ي الزجاجية 
وا�ض

أ
ة من الفخـار واال السـتقرار. فقد اسـتوردوا مكيات كب�ي تمعـات البدوية السـابقة �ب بـدأت املب

ة أيضا ازدهاًرا  دت هذه الفـ�ت كن أخـرى. �ث خـرى من جنـوب العراق وأما
أ
ـا العديـد مـن البضائـع اال ور�ب

ركيولوجيـة تعـود 
أ
رت مـن الناحيـة اال ي اشـ�ت

ة الـ�ت د�ي
أ
ق. فالعديـد مـن الكنائـس واال ي تطـور كنيسـة املـ�ث

ض
�

 
ً

ـف ووصـوال ب
ض

لقـرب مـن � بيـة �ب ة، وتتـوزع مواقهعـا بـدًءا مـن أطـراف حصـراء العـراق الغر إىل تلـك الفـ�ت

. وتعتـ�ب مسـتوطنة القـرن الثامـن  ي ليـج العـر�ب ي احلض
ض

س � ي �ي
إىل جـزر عـاكظ وفيلـاك وخـرج وصـ�ي بـ�ض

ة  ي قطـر وجـز�ي
ض

ي مـروب �
ض

ة عنـد خليـج الكويـت، وكذلـك مسـتوطنات القـرن الثامـن والتاسـع � الكبـ�ي

بيـة املتحدة، انعاكًسـا حلركة النمـو االقتصادي نفهسا  مـارات العر ي االإ
ض

يمـة � لقـرب مـن رأس احلض احلليـلت �ب

.)Kennet, Ulrich & Le Maguer 2013; Guérin & Al-Naimi 2010; Sasaki & Sasaki 1996(

أرض ما وراء البرصة

ي أواخـر 
ض

يـة. � ر �ث
أ
 تعتـ�ب منطقـة البـرصة واحـدة مـن أقـل مناطـق العـراق املستكشـفة مـن الناحيـة اال

نوبيـة هلـور احلّمـار  انيـة تـالل مغمـورة جزئًيـا عـل طـول احلافـة احلب
ث
ـل جـورج رو � مسـينيات �ب احلض

لفيـة الثالثـة والعـرص 
أ
ي مـن اال

ض النصـف الثـا�ض هـا بـ�ي ض ر�ي
أ يـة قـرب السـطح يتـوزع �ت ار ض مـع وجـود مـواد �ض

هـوار خالل التسـعينيات وإعادة تطو�ي 
أ
سـالمي )Roux 1960(. وقـد أدى التجفيـف الالحـق ملعظـم اال االإ

املربد

شامل

الشـكل ٣.٦. املواقـع التقريبيـة ألسـواق البـرة داخـل وخـارج األسـوار حسـب املصـادر املكتوبـة اإلسـالمية األوىل. منقـول عـن 
.Naji & Ali 1981
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ي أن هـذه املناطق مل تكن مسـتنقعية 
يـد مـن التـالل، امم يعـ�ض كتشـاف املز غـراض الزراعـة إىل ا

أ
ي ال

را�ض
أ
اال

هـا بدقـة بعـد  ض ر�ي
أ ي االعتبـار أن معظـم هـذه املواقـع مل يـ�ت �ت

ض
خـذ �

أ
بنفـس الدرجـة وقـت ُسـكناها، مـع اال

خـ�ي لملواقـع الساسـانية عـل خط القنوات 
أ
)Gasche ed. 2007: fig. 65(. ومـع ذلـك فـإن االكتشـاف اال

صـل امتـداًدا للهسـول 
أ
ي اال

ض
ىلي مـن هـذه املنطقـة اكن �

ـزء الـامث ق شـط الغـراف يؤكـد أن احلب الواقعـة رسث

ة(  سـو القد�ي ي تل تيلوه )ج�ي ض الواقعة عـل جان�ب ض واملـدا�أ ي رقبـة املـدا�أ
ض

الرسـوبية، وأن املـدن الساسـانية �

هنا جنو�بً تتحول هذه الهسول إىل أهوار،  ب
ت

هي جزء من هذه الشبكة )انظر Ghirshman 1936(. وملكا ا�

ض  ة، وال سـ�ي خالل القرن�ي ي العصور القد�ي
ض

هـوار �
أ
تلفـة بشـأن االمتـداد الفعلي ملنطقة اال لكـن هنـاك آراء حمض

ـا 
ت

ـا عـن نطا�
ً
تلف ـا مل يكـن حمض هـوار وق�ت

أ
ض اعتبـار أن نطـاق اال راء بـ�ي

آ
اوح تلـك اال امـس والسـادس، وتـ�ت احلض

مكلهـا كجزء 
أ
احلـاىلي سـوى بشـلك طفيـف )Lees & Falcon 1952( والنظـر إىل املنطقـة جنـوب الـوراكء �ب

«( مـع ندرة وجود   )»املسـتنقع الكب�ي
أ

لبطا� ي �ب ي مصـادر مـا بعد الفتح العـر�ب
ض

ي توصـف �
مـن املنطقـة الـ�ت

رضية 
أ
ة اال مستوطنات هناك )Adams & Nissen 1972: 59–62, fig. 21(. الطبيعة العرضية حلركة الق�ث

ك�ث  يومورفولوجية إىل صـورة جيولوجية أ ـاث احلب �ب
أ
، بل وتشـ�ي اال ي ليج العر�ب ي تغـ�يّ خـط سـاحل احلض

تعـ�ض

 Larsen 1975; Kirkby 1977;( ي
ي مسـتوى سـطح البحـر والتغـ�ي املنـاحض

ض
ات � ـة عـن التغـ�ي ب

ت
� ا �ض

ً
تعقيـد

ح فيه بعض املصادر  ي الوقـت الـذي تقـ�ت
ض

al-Asfou Larsen 1975; Kirkby 1977; al-Asfour 1978(. و�

ض  ض ونصـف املاضيتـ�ي لفيتـ�ي
أ
ليـج مل يتغـ�ي بشـلك جوهـري خـالل اال املكتوبـة أن الشـلك العـام لـرأس احلض

 .)Gasche ed. 2007: 54( ك�ث ديناميكية ات أ )Hansman 1978(، تشـ�ي مصـادر أخـرى إىل مروره بتغـ�ي

هـوار، هور احلمار 
أ
ي اال

ض
لت �

ّ
ي الرطبـة املمث

را�ض
أ
بون املشـع أن قلـب اال لكر بـة املؤرخـة �ب وتظهـر عينـات ال�ت

 Pournelle( لنسـبة إىل شط العرب ، وكذلك احلال �ب سـالمي ي أوائل العرص االإ
ض

� 
ّ

ة، قد تشـلك ض وهور احلو�ي

ي أوائل العصور الوسـى 
ض

ي جنوب العراق �
ض

ي الرطبة �
را�ض

أ
ي هـذه احلـالت فـإن امتداد اال

ض
� .)2003: 126–7

 ، ي سـور�ي
ض

ر العا�ي � ي منطقة وسـط �ض
ض

ي �ـل العمـق و�ل الغـاب �
ض

يتطابـق مـع النمـط الـذي لوحـظ �

امم يـوحي أن هـذه املناطـق هي نتـاج لسـوء إدارة البـ�ث لملـوارد املائيـة وليسـت بيئات طبيعيـة أزلية.

سـالم« املرور عـل طول قناة مذار،  ا »قبل االإ ك�ض ض رسـته، فـإن القـوارب القادمـة من اهلند اكن �ي ـا ال�ب
ً
وفق

 ،)Le Strange 1966: 27–28( ـا بلـوغ قطيسـفون ك�ض ، بـل واكن �ي ـر دجـلت ي احلـاىلي ل�ض
ت

� أي املسـار الـ�ث

ويل امليـاه إىل قناة 
ت

امـس )٤٢١–٤٣٩( قـد قـام بسـد هـذه القنـاة من أجـل � ـرام احلض ـا لياقـوت فـإن �ب
ً
ووفق

ا  �ض
أ
ض وخوزسـتان، ال ض خانقـ�ي ، بـ�ي بيـة، ونتـج عـن ذلـك قطـع امليـاه عـن مناطـق أرض جـوحض كسـكر الغر

ـر الفيضـان 
ض

ـا للبـالذري مع
ً
ق الـوراكء. ووفق ـا رسث

ً
ففـة حديث ي املب

را�ض
أ
ي اال

ض
ديـدة � اكنـت مطلوبـة للحقـول احلب

راهعا مـرة أخـرى بعـد ذلـك، حـ�ت حدوث  ض ول )٤٨٨–٥٣١( ولكـن �ت اسـ�ت
أ
ي هعـد قبـاد اال

ض
هـذه املنطقـة �

هـا التخـلي عـن أنظمـة  ي حـواىلي عـام ٦٢٩ م. واكنـت مدمـرة هـذه املـرة و�ت عـل إ�ث
ض

ت أخـرى � فيضـا�ض

ي روايـة 
ي الفـدا والقزويـ�ض يـة Hitti. 1916: 453(. ويكـرر الك مـن أ�ب ض ل�ي ب

ض
ـة إ� �ب يـة السـابقة )�ت الـري املركز

ّدي صيانة القنوات حيث اكن الفارسـيون  ة نتجت عن �ت خـ�ي
أ
ت اال ي تقـول إن تلـك الفيضا�ض

البـالذري الـ�ت

ـا أحـد، امك فشـل املـالك  ـدث دون أن يلتفـت إل�ي
ت

ي اكنـت �
لقتـال فتجاهلـوا الصـدوع الـ�ت »مشـغولون �ب

ت العرب تصوًرا  ية Hitti. 1916: 454(. وتد� روا�ي ض ل�ي ب
ض

ة إ� �ب ي إصال�ـا« )�ت
ض

قطاعيـون )الدهـاكن( � االإ

ي غيـاب 
ض

يـار � ي نظـم ري واسـعة النطـاق، ولكـن اكنـت تلـك عرضـة لال�ض
ض

مفـاده أن الـدولت اسـتثمرت �

ـط حيـاة بديل.
ض
ـا � لتوسـع لينتـج ع�ض ي الرطبـة �ب

را�ض
أ
الصيانـة. �ث بـدأت اال
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التجارة بني الخليج العريب واملحيط الهندي

ركيولوجية، سـنجد أن منطقة البرصة اكنت 
أ
ا واال تلفة، املكتوبـة م�ض ت املض موعـات البيـا�ض ض حمب إذا قارننـا بـ�ي

ا خالل أوائل العصور  ي اسـتمرت عل�ي
ي ال�ت

اطوري الساسـا�ض م�ب لنسـبة لالقتصاد االإ مهية �ب
أ
بنفس درجة اال

ي 
ض

ي – ولك ذلك � ليج العـر�ب ض ووجـود ميناء عـل احلض ض جديـد�ي يـ�ي ض حرصض سـالمية. إذ يـدل إنشـاء مركـز�ي االإ

ار  ب
ت

نطـاق منطقـة البـرصة – عـل أن املدينـة اكنـت تتمتع بـد� أحصاب السـلطة، وأيًضا عل وجـود طبقة �

. ة وشـباكت نقل متاكملت ضافـة إىل قاعدة زراعية كب�ي الإ متناميـة وإدارة فعـالت وتعـداد قـوي، �ب

ي واملياه بناء عل مسـوح أركيولوجية 
را�ض

أ
دارة الساسـانية لال قش العديد من الدراسـات مدى وكفاءة االإ �ض

ي 
ض

ي من خـالل أدلت مقابلت �
ـث كفـاءة التعمـ�ي والتخطيط العسـكري الساسـا�ض ان، امك �ت �ب مـن العـراق وإ�ي

كـدت دراسـات عديـدة عـل أمهيـة التجـارة  دراسـات أخـرى )Simpson 2017; Sauer et al. 2013(. وأ

مهية ما زاال غ�ي 
أ
ض هذه اال ، إال أن نطاق وتكو�ي ي ليج العر�ب ي وتطو�ي احلض

لنسبة إىل االقتصاد الساسا�ض املالحية �ب

ي 
ض

� )Whitehouse & Williamson 1975( اوس وويليامسـون ض خى واي�ت . واتبع معظم الباحث�ي ض �ي
ض

واحص

 Daryaee 2003;( ة العباسية نظمة املعروفة من الف�ت
أ
نظمة اكنت عالية التطور واممثلت لال

أ
ن هذه اال

أ
القول �ب

تع 
ت
نتاج الـزراعي امللي � ي طر�ـم فقالـوا إن االإ

ض
كـ�ث حـذًرا � ض اكن آخـرون أ ي حـ�ي

ض
� ،)Morony 02/2001

اف ولفتوا االنتباه  ي بندر سـ�ي
ض

ة � ي للطبقات القد�ي
ض الساسـا�ض ي التأر�ي

ض
كوا �

ّ
ليج وشـك ل احلض ي �ث

ض
ك�ب � مهية أ

أ
�ب

ي )عل سـبيل املثال 
ا�ض �ي ي االإ ج لفكرة التفّوق البحري احلر�ب و�ي ي ال�ت

ض
إىل السـياق السـيا�ي احلديث ودوره �

ـرت إعادة  ليـج، فقد أ�ض نوبيـة مـن احلض لنسـبة إىل الناحيـة احلب Priestman 2005(. عـالوة عـل ذلـك، و�ب

ة  ـز�ي ق احلب ي رسث
ض

ـة �
أ
ـاث أحـدث، أن نطـاق املسـتوطنات الدا� ضافـة إىل أ�ب الإ تقيـ�ي ملسـوحات سـابقة، �ب

.)Kennet 2007( ي السـابق
ض

ًضا � ة اكن أضيق بكث�ي امم اكن مف�ت بيـة خـالل هـذه الف�ت العر

ان، فـإن هنـاك أدلت أركيولوجيـة متناميـة عل  ة مـن العـراق أو إ�ي دلت املبـارسث
أ
 مـن نـدرة اال

ض
لكـن عـل الـر�

ي 
ض

ي )Howard-Johnston 2017(. و� ي امليـط اهلنـدي الغـر�ب
ض

نطيـة( � ض التجـارة املالحيـة الساسـانية )والب�ي

ي أوىل 
ض

ي التواجـد �
ي كيـف »اكن التجـار الفارسـيون دا�أ

وكوبيـوس القيـ�ا�ض وي �ب ، �ي إشـارة ذات داللت

اور( امك اكنوا يبتاعون �والت السـفن  م يسـكنون البلد املب �ض
أ
ا السـفن اهلندية )نظًرا ال سـو �ب ي �ت

أ ال�ت املوا�ض

مس  ول ميالديـة وُيعرف �ب
أ
ي كتـاب يعـود إىل القـرن اال

ض
ي زمـن أبعـد، ورد �

ض
مكلهـا » )Wars I, XX, 12(. و�

أ
�ب

مـة تبحـر مـن  ض �ـر« )Periplus of the Erythraean Sea( احلديـث عـن سـفن حصض
أ
ي البحـر اال

ض
ـار � �ب »االإ

ي ُيسـىّم  ليـج العر�ب بـلت )أبولوجـوس( ومينـاء أخـر عـل احلض
أ
ي واليـة غوجـارات إىل اال

ض
ـازا( � ب ر�ي ـروش )�ب �ب

: ي
�ت
آ
ال (، واكنـت هذه السـفن حممـلت �ب ـا�ض أو أومـا�ض

ُ
)مع

ال�سـوع وخشـب  نبـات  مـن  لشـتالت، وجـذوع  السـاج، وحـزم،  النحـاس، وخشـب  مـن  إمـدادات 

ة مـن اللؤلـؤ لكـن جودتـه  بيـة مكيـات كبـ�ي ة العر ـز�ي ـازا واحلب ب ر�ي ض إىل �ب بنـوس... ويصـدر الك املينـاء�ي
أ
اال

ة مـن التمـور، وذهـب، وعبيـد.  ـور، ومكيـات كبـ�ي شـة حمليـة، و�ض
ت

شـة أرجوانيـة، أ�
ت

أقـل مـن اهلنـدي، وأ�

)Casson 1989: 71–73 يـة  ض ل�ي ب
ض

إ� ـة  �ب )�ت

ت  د�ي ي �ب
ض

، الـوارد � ض مابولـ�ي ـم �ـوالت السـفن مـن خـالل وصـف سـفينة ه�ي كـن االسـتدالل عـل حب و�ي

ثل الفلفل حواىلي  ك�ث من ٦٢٠ طًنا، �ي
أ
ا �ب ر �ول�ت

ّ
، الذي يقـد ي

ي تعـود إىل منتصـف القرن الثا�ض
يـس الـ�ت موز�ي

ًنـا تبـادل  ي �ض
مـلت امم يعـ�ض حلب اء �ب وكوبيـوس معليـات رسث ـا )De Romanis 2015: 139(. ويذكـر �ب ٨٦٪ م�ض
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أ أن السـفن نفهسـا اكنـت  ملفـاحب  ذلـك فليـس �ب
ض

انيـون، ر� �ي ـاري واسـع النطـاق اكن يقـوم بـه التجـار االإ ب
ت

�

كيـد أن هذا الوضع 
أ
. واال ي ليـج العر�ب خشـاب املناسـبة لبناء القـوارب عل طول احلض

أ
هنديـة نظـًرا لنـدرة اال

اء أحصـاب السـفن اهلنديـة، ومـن هنـا جـاءت إشـارة الراهـب البـوذي والرّحـالت فـا شـيان إىل  اكن وراء �ث

ي أنورادابورا 
ض

� » يلت مة و�ب ض متالك منازل »�ض يتية »سا-پو« أو »سـارثڤاها« �ب لسنسـكر ض �ب التجار امُلسـّم�ي

ـم االزدهـار االقتصـادي مـن خـالل العـدد  ز حب امـس )Banaji 2015: 125(. ويـ�ب ي أوائـل القـرن احلض
ض

�

ديد مواقع 
ت

كن إىل حد معقـول � ي �ي
ول والسـادس، والـ�ت

أ
ض اال ي القرن�ي

ض
أ جنـوب آسـيا املوثقـة � اهلائـل ملـوا�ض

رار البيضاوية الساسـانية –  ة مـن بقا�ي احلب عـداد الكب�ي
أ
 اال

ض
ـا )Banaji 2015: 115(. وتـو� سـة عـ�ث م�ض �ض

ي جنوب اهلند – اتسـاع نطـاق تصد�ي 
ض

ـور بتصـد�ي الفلفـل � يـس املهسث ا مـن مينـاء موز�ي ي �ت اسـتخرا�ب
الـ�ت

ا قوات  ي رأ�ت
ة مـن الفلفل الـ�ت ي أمفـورات النقـل تلـك، امك تفـ� مصـدر المكيات الكب�ي

ض
يـوت � النبيـذ والز

 .)Tomber 2007; cf. Greatrex & Lieu 2002: 215( ي دسـتجرد
ض

ـازن امللكيـة � ي املض
ض

اطـور هرقـل � م�ب االإ

ض بندر  ي ب�ي
ا�ض �ي ية قبالت السـاحل االإ ت املائية للجرار البيضاوية واملعدات العسـكر

ت
وتشـ�ي االكتشـافات �

ي هـذه املنطقـة )Tofighian, Nadooshan & Mousavi 2011(. امك �ت 
ض

ـار السـفن � ـر إىل إ�ب غنـاوه وبو�ث

 ، ي
يـق وأمفـورات وأوعيـة زجاجيـة، تعـود لكهـا إىل العـرص الساسـا�ض ر ي مائـدة مطليـة وأ�ب

العثـور عـل أوا�ض

بيـة  ة العر ـز�ي ق شـبه احلب ي مواقـع متفرقـة مـن رسث
ض

ان، � ق إ�ي ينـة مرسـومة مـن جنـوب رسث وأيًضـا آنيـة ز

.)de Cardi 1972; Kennet 2004; Andersen 2007(

ق امليط اهلندي. وقد �ت استخراج  ي غرب ورسث
ض

ية � ض الشباكت التجار ية ب�ي ت رسيالناك النقطة املور
ّ

شلك

ي أنورادابـورا 
ض

ي ١٩٨٤ )Carswell 1991: 199, fig. 11.2(، امك ُعـ�ث �
ض

ي مانتـاي �
ض

ي �
ي ساسـا�ض

لـوح كتابـة طيـ�ض

ان )Stern et al. 2008(. أما  ق إ�ي سـتخدام قـار يعـود أصـل إىل جنـوب رسث نـة �ب
ّ
عـل ِجـرار بيضاويـة ُمبط

بيـة، فقـد �ت اسـتخراج بقـا�ي مـن آنيـة مائدة مرسـومة  ة العر ـز�ي ي مينـاء قـا�ض جنـوب احلب
ض

حيـة الغـرب، � �ض

ان )Simpson 2007b(، وكذلك عدد قليل من  ق إ�ي ووعـاء مـن الزجـاج املقصـوص يعـودا إىل جنـوب رسث

ة الزمنيـة مـن القـرن الثالـث إىل أواخـر القرن الرابـع أو أوائل  ي الساسـانية املطليـة تنتـىمي إىل الفـ�ت
وا�ض

أ
اال

ت  كسـومية تنتـىمي إىل بـدا�ي ي منطقـة شـبوة )Rutten 2009(، وأخـرى ذات أصـول أ
ض

امـس � القـرن احلض

 Phillips 2000: 326–7, fig. 284;( ي الليبيـال
ض

كسـوم وعند كنيسـة القديـس جـورج � ي أ
ض

القـرن السـادس �

ا تؤكد حركة تداول  ا، إال أ�ض ة مكًّ  من أن أغلب هذه االكتشـافات صغ�ي
ض

لر� Manzo 2005: 60–62(. و�ب

ي نسـق مشـابه لنسـق 
ض

ي أوعية حممكة، �
ض

ئق املفوظة � وعية والو�ث
أ
تلفة، مثل أدوات املائدة واال غراض املض

أ
اال

ق وجوده بعد 
ّ
، وهـو ما مل يوث ي ي امليط اهلندي الغر�ب

ض
ـة واملعا�ة � نطيـة الرومانيـة القد�ي ض تـداول السـلع الب�ي

. سـالمي ـالف أوائل العرص االإ ض يقيـا جنـوب رأس حافـون، �ب ق أفر ي رسث
ض

�

ختام

ية الساسـانية  اطور م�ب ع االإ ض أر�ب بـط ب�ي ي الر
ض

ة املتأخرة � مكنـت أمهيـة منطقـة البـرصة خالل العصـور القد�ي

ي 
ض

كن املبالغة � . وال �ي ي ليج العـر�ب ان واحلض ثـل اليـوم دولت العراق وجنـوب إ�ي نـوب، أي مـا �ي ي الغـرب واحلب
ض

�

ية  كز احلرصض مهيـة االقتصاديـة لتوحيـد تلك املناطق داخل إدارة واحدة. إن وجـود عدد من املرا
أ
تقـد�ي اال

كـز وصيانـة  ي البـ�ض التحتيـة هلـذه املرا
ض

ر �  عـل االسـت�ث
ً

 دليـال
ّ

يـة ُيعـد ر قـة عـل طـول القنـوات ال�ض
ّ
امُلوث

ي سوسـيان 
ض

ي واملياه �
را�ض

أ
دارة اال خططات واسـعة النطـاق الإ ـا املائيـة، وارتبـط ذلـك بشـلك وثيـق �ب ار�ي حمب

ل 
ّ
ي الـذي مث

ُبلت الساسـا�ض
أُ
 مينـاء اال

ً
ة وخوزسـتان وجنـوب العـراق. وقـد سـبق وجـود مينـاء البرصة مبـارسث
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 ، ي ي وامليط اهلنـدي الغر�ب ليـج العر�ب حلض ض �ب ر�ي ض ال�ض بـط بالد ما بـ�ي غلـب البوابـة املالحيـة الرئيسـية لر
أ
ي اال

ض
�

ي 
ض

ـع أن تـؤدي معليـات التنقيب �
ّ
اصـة. ومـن امُلتوق رات العامـة واحلض واكن بـال شـك نقطـة جـذب لالسـت�ث

ة  خ�ي
أ
اث العقود اال رت أ�ب منا للتجارة املالحية الساسـانية، مثملا أ�ض

ض
ي �

ض
مينـاء مثـل هـذا إىل تغي�ي اكمل �

ة املتأخـرة امم اكن متصوًرا  ي العصـور القد�ي
ض

ك�ث حيويـة � �ـر أن هـذه املنطقـة اكنـت أ
أ
ي منطقـة البحـر اال

ض
�

ي 
ض

هوار �
أ
مـه عـن املناطـق الداخلية لال )Sidebotham 2011; Tomber 2007(. مـا زال أمامنـا الكثـ�ي لن�ض

ا، وسيسـاعد التنقيب  ي الطميّية املزروعة خل�ض
را�ض

أ
ـر واال ملـدن أعـل ال�ض /البـرصة وكيفيـة ارتبا�ـا �ب ُبلت

أُ
اال

جابـة عـن  ي منطقـة شـط الغـراف عـل االإ
ض

ا مؤخـًرا �
ض

كتشـا� ي �ت ا
كـ�ث مـن املواقـع الـ�ت ي موقـع واحـد أو أ

ض
�

ض هـذه املنطقة. ر�ي
أ ص �ت ض أسـئلت �ت
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الفصل السابع

نشأة البرة وتطورها األول

روبرت هويالند

ض العرب  ان حـول العـام ٦٦٠ ميـالد�يً أن البـرصة ُبنيت »لتوطـ�ي ي جنـوب غـرب إ�ي
ض

ي �
�ض كتــب مـؤرخ رس�ي

ي املزروعـة والصحراء« 
را�ض

أ
ض اال ي تقع بـ�ي

، وال�ت ي البحر الكبـ�ي
ض

ـر دجـلت � ي يصـب عندهـا �ض
ي النقطـة الـ�ت

ض
�

بية الباقية من القرن التاسـع، أي أن البرصة  )Hoyland 1997: 186(. وهـذا أيًضـا مـا تؤكـده املصادر العر

ا من أجل توف�ي مسـتوطنات للجنود العـرب وعوائلهم. لكن ماذا نعرف عن 
ً

ي وقـت مبكـر جد
ض

سسـت �
أ �ت

ي أوائل 
ض

وانب اململوسـة للبـرصة � ـال هنا، فسـأركز عل احلب ـا؟ نظـًرا ملدوديـة املب ي سـنوات تكوي�ض
ض

املدينـة �

ي ٢٤٠ ه./٨٥٤ م.( 
ض

ي �
ض

ض خياط )تـو� ـادات لٍك من خليفـة �ب ، وسـأقرص مصـادري عل �ث سـالمي العـرص االإ

ي ٢٧٩ ه./٨٩٢ م.(.
ض

ي �
ض

ـ�ي البالذري )تـو� ض �ي وأ�ـد �ب

ما أيًضا  ، اكن لـلك م�ض ض ض املسـمل�ي ض لتار�ي قي�ي ض �ب قـدم نصـ�ي
أ
ض ال مـا مؤلفـ�ي ضافـة إىل كو�ض الإ ـذان العاملـان، �ب

ض
�

ض خيـاط، فقـد اكن هو وعائلته من سـاكن  ي حـالت ا�ب
ض

لـذات. �  خاًصـا يؤهـل للكتابـة عـن البـرصة �ب
ً

مدخـال

ء ذكر اثنان  ي ب ا أيًضا مـن مواليد البـرصة. و�ي ي ينقـل ع�ض
، امك أن العديـد مـن املصـادر الـ�ت ض صليـ�ي

أ
البـرصة اال

ي ٢٠٩ ه./٨٢٤ م.(، 
ض

ي �
ض

ض املث�ض )تـو� ت البـالذري، ومها أبو عبيدة معمـر �ب ي كتـا�ب
ض

مـن تلـك املصـادر أيًضـا �

ي ٢٢٢ ه./٨٢٧ م.، 
ض

ي البـرصة �
ض

ي �
ض

، الذي تو� ض القحـذمي ض هشـام �ب ـا، والوليد �ب مـن سـاكن البـرصة ومؤرخ�ي

ان وأصبح  ص�ض
أ
سـالمي ال رِس أثناء الفتح االإ

ُ
حد أسـالفه الذي أ

أ
 �ب

ً
ملدينة، بدءا واكن لعائلتـه صـالت ممتـدة �ب

ي 
ض

ا � دوم�ي . اسـتقرت هـذه العائلت مـع حمض ي ي الن�ب
ت

، الـذي اكن بـدوره من معتو� ي
ي بكـرة الثقـ�ض عتيـق عائـلت أ�ب

منـا بشـلك خـاص هـو واحـد من أفـراد هذه  البـرصة، وهكـذا بـدأت صـلت القحاذمـة مـع املدينـة. ومـا �ي

بعة  ر
أ
ي البرصة خالل العقود اال

ض
سـالمية � دارة االإ ي االإ

ض
ذم، معل �

ت
ي � ض أ�ب ـذم �ب

ت
� 

ً
رسة، وُيطلـق عليـه عـادة

أ
اال

ض  موي معر �ب
أ
ي هعد الـواىلي اال

ض
ـراج )صاحب بيت املال( � وىل مـن القـرن الثامـن، ليصبـح القـا�أ عل احلض

أ
اال

ي البـرصة، وقد مرر هذه 
ض

ئق عن احليـاة املادية � . ومكنـه هـذا املنصـب من الوصـول إىل و�ث ي
يوسـف الثقـ�ض

ض خيـاط والبالذري. ئـق إىل حفيـده، ومن خـالل وصلت إىل ا�ب الو�ث

املوقع

كننا االنتقـال إىل احلديث  ض البرصة املبكـر، �ي ر�ي ض عـن �ت ينـا الرئيسـي�ي لفيـة مصدر ض ن وبعـد أن أملمنـا �ب
آ
اال

يـة  ـا إىل السـنة اهلجر ي ينسـب أحدا�ث
ملروّيـة التاليـة الـ�ت ض خيـاط )ص. ١٢٨( �ب سـيهسا. يفتتـح ا�ب

أ عـن �ت

الرابعـة عـ�ث )أي ٦٣٥ م.(:

… 
َّ

لوها ِبمس الل ض ة أ�ض َبرْصَ
ْ
 َهِذِه ال

َ
ال

َ
ق
َ
 الكذان الغليظ ف

َ
وجد

َ
بد ف وضع املر زَوان �بِ

َ
ض غ مر عتَبة �بْ
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. وكتـب املؤرخ  ض معـ�ي ي نعامـة عـن خالـد �ب ض عِيـس عـن أ�ب ض خيـاط هـذه املروّيـة إىل صفـوان �ب وأسـند ا�ب

ض  ًدا عـل الناقلـ�ي ـا نسـخة مهسبـة مـن املروّيـة نفهسـا اعـ�ت
ً
ي ٣١٠ ه./٩٢٣ م.( الحق

ض
ي �

ض
ي )تـو� حممـد الطـ�ب

ي الرقـاد )١، ٢٣٧٩(: ـوْيس أ�ب
ُ

ضافـة إىل ش الإ الثالثـة �ب

ْرِض 
َ
َ� أ

ْ
ق
َ
ي أ ِ

ض
� ْ ْنـ�تُ

ُ
ا ك

َ
، َحـ�تَّ ِإذ

َ
ـَت َوَمْن َمَعك

ْ
ن
َ
 أ

ْ
ِلـق

َ
ط

ْ
: ان ُ  لَ

َ
ـال

َ
ق
َ
، ف

َ
ـْزَوان

َ
ضَ غ  �بْ

َ
ـاِب ُعْتَبـة

َّ
ضَط ضُ احلْ ـُر �بْ َ

ُ
 مع

َ
َبَعـث

ـوا: َمـا َهـِذِه 
ُ
ال

َ
كـذان ق

ْ
ا ال

َ
وا َهـذ

ُ
َبـِد َوَجـد ْر ِ

ْ
مل ـوا �بِ

ُ
ن

َ
ا اك

َ
ـوا َحـ�تَّ ِإذ

ُ
َبل

ْ
ق
َ
أ
َ
ِقيُمـوا ف

َ
أ
َ
َعَجـِم، ف

ْ
ْرِض ال

َ
 أ

ْد�ضَ
َ
َعـَرِب َوأ

ْ
ال

؟ ِة َبرْصَ
ْ
ال

ت  ي العديد مـن املرو�ي
ض

كر �
ُ
ي اختيـار املوقع، وهو مـا ذ

ض
 حامًسـا �

ً
بـة عامـال ـل نـوع ال�ت

ّ
ض مث ي لكتـا املرويتـ�ي

ض
�

ي 
ض

ض معر )تو� ي عل ذكر املؤلـف القد�ي سـيف �ب ي الطـ�ب
�ت
أ
خـرى عـن نشـأة املدينـة. فعـل سـبيل املثـال �ي

أ
اال

ي املرويـة التاليـة )١، ٢٣٨٠(:
ض

ي ١٨٠ ه./٧٩٦ م.( �
ض

�

اَم 
َ
ق
َ
أ
َ
َعَرِب، ف

ْ
ِة ال َ َياِل َجِز�ي ِ ـاِطأِ �بِ

َّ
 الش

َ
 َعل

َ
ضَل َ ْنِد، �ض ِ

ْ
 فرج اهل

َ
ِ ِإىل

ض ِ ا�أ
َ

د َ ُّ ِمَن املْ
ي ِ
اِز�ض َ  املْ

َ
ـْزَوان

َ
ضُ غ  �بْ

ُ
ـَه ُعْتَبـة َوجَّ

َ
ـا ت َّ ملَ

ي  ِ
ض

وا �
ُ
ل ضَ

َ �ض
َ
، ف ضَ �ي

ِّ
ا اْجَتـَوُوا الط

َ
اٍن ِإذ

َ
ْوط

َ
ِة أ

َ
الث

َ
 ث

َ
َجـَر َبْعد َ  احلْ

َ
ِل

ض ْ  ُي�ض
ْ

ن
أَ
ـُر �بِ َ

ُ
َمـَرُه مع

َ
 َحـ�تَّ أ

َ
ِلـك

َ
ْوا ذ

َ
ـك

َ
َّ ش ُ ، �ث

َ
َرز

َ
َّ أ ُ ِليـال �ث

َ
ق

. ا ِجصٌّ َ اَر�تُ َ ْرٍض ِحب
َ
 أ

ُّ ُ
 لك

ُ
ة َبرْصَ

ْ
- َوال

َ
ة َبـرْصَ

ْ
اِبَعـِة ال الرَّ

ـة وانتقـل إىل 
أ
قامـة الدا� ي الطينيـة غـ�ي الصاحلـة لالإ

را�ض
أ
ك الصحـراء واال مـر أن جيـش عتبـة �ت

أ
يبـدو اال

سـاس ومكواد 
أ
ـا عـل احلجارة، حيث اسـتخدمت احلجـارة لوضع اال كـن العثـور ف�ي ي �ي

داخـل املناطـق الـ�ت

يـش قوامه عـدة أالف. بنـاء لتشـييد املنـازل الالزمـة حلب

ٍر  ْ َ ـْم ِب�ض ُ َمَر ]عتبة[ لَ
َ
ص موقع البـرصة. »َوأ ض ا عن عامل أخـر �ي مـلت الالحقـة مـن املروّيـة ذا�ت وتكشـف احلب

ديدة للحصول عل مياه  رض احلب
أ
ي اال

ض
فـر قناة � ح، لذا قاموا �ب ديد املق�ت « إىل املسـتقر احلب

تَ ـَرى ِمـْن ِدْجـلَ ْ ب
ُ
�ي

ة أخرى  ض ي عبيـدة – إىل قـرب مصـادر امليـاه، وذكر مـ�ي ب. امك أشـار البـالذري أيًضـا – اسـتناًدا إىل أ�ب الـ�ث

: ملوقـع البـرصة وهي توافر أراض للرعي

ضل  ض من م�ض ها وأنه ال بد لملسـمل�ي ول إ�ي ض طـاب يعمله �ض ض احلض ر �بْ َ  معُ
َ

يبـة كتـب ِإىل ر ض غـزوان احلض ضل عتبـة �بْ ملـا �ض

ي موضع واحد 
ض

ـع أحصابـك � يشـتون بـه إذا شـتوا، ويكنسـون فيـه إذا انرصفـوا مـن غـزومه، فكتـب إليه ا�ب

ي طرف 
ض

ة القصبـة � ي وجدت أرضـا كث�ي
 بصفتـه، فكتـب إليـه إ�ض

َ
كتـب ِإىل يبـا مـَن املـاء والـرعي وا وليكـن قر

يبة مَن املشـارب  ة قر : َهِذِه أرض نرصض
َ

ال
َ
ا قصباء، فملـا قرأ الكتاب، ق ـا مناقـع مـاء ف�ي يـف ودو�ض  الر

َ
الـ�ب ِإىل

ها )ص.٣٤٦(. هلـم إ�ي ض هلا الناس، فأ�ض ض تطـب وكتـب إليـه أن أ�ض واملـراعي واملض

ك�ث 
أ
ـلت »طـرف الـ�ب إىل الريف« ملكات املؤرخ خوزسـتان املذكـور أعاله، وكذلـك التوصيف اال اثـل �ب

ت
�

يـة وخالطت الريف«. ومن  ي ال�ب
ض

ض خياط عـن اختيار موقع الكوفة: »طعنت � ية الـذي جـاء بـه ا�ب شـعر

لنسبة  ء �ب ا غر�ب ي يعد ساك�ض
يفية وال�ت ي الر

را�ض
أ
وائل من اال

أ
ض اال ملت تعكس حذر املسمل�ي املر�ب أن هذه احلب

ورة. لفة ووسـائل اهلرب إذا اسـتدعت الرصض
أ
نحهم الصحراء اال

ت
ض � ي ح�ي

ض
هلم ومصدر عداء حمتمل، �



٥٥ نشأة البرة وتطورها األول   

ية )املعسـكرات(  يع املدن العسـكر كن اسـتنتاجه من حقيقـة أن �ب سـبب آخـر النتقـاء موقـع البـرصة �ي

ة، والفسـطاط  لنسـبة إىل احل�ي ى عامرة، اكلكوفة �ب بة نسـبية من مدن ك�ب وىل اكنت عل مقر
أ
سـالمية اال االإ

 مـن عـدم ذكـر ذلـك �احة 
ض

هـا. فعـل الـر� سـالمية للعقبـة الرومانيـة وغ�ي لبابـل الرومانيـة، والعقبـة االإ

ديـد موقـع اسـتقرار 
ت

ي �
ض

بـلت – مدينـة املينـاء املزد�ـة – اكن ل دوًرا �
أ
 مـن اال

ض
إال أن قـرب البـرصة الـوا�

ة  ي مدينة قد�ي
ض

� ، ض ي�ي شـور
آ
ي نقـوش اال

ض
ـا الـواردة � بـلت ذا�ت

أ
ي جنـوب العـراق. وإذا اكنـت هي اال

ض
ض � املسـمل�ي

ول 
أ
ي كتيـب للتجـارة املالحيـة يعود إىل القـرن اال

ض
ي حـال اكنـت هي املدينـة املذكـورة �

ض
لفعـل. أمـا � ا �ب

ً
جـد

�ر« )Periplus of the Erythraean Sea( فلقد ظلت مدينة 
أ
ي البحر اال

ض
ـار � �ب مس »االإ ميالديـة وُيعـرف �ب

قت�ض القانـون« ومن املر�ب  ا »مدينة سـوق �ب �ض
أ
ي النـص املذكور �ب

ض
ا، ووصفت �

ً
حيويـة لوقـت طويـل جـد

يبـة مـن  ـم عـل مسـافة قر سـيس قاعد�ت
أ ض عـل �ت ـع املسـمل�ي ب

ث
أن النشـاط التجـاري اكن السـبب الـذي �

غـرب املدينة.

املسجد ودار اإلمارة

ول مـا أن �ت االسـتقرار عـل موقـع البـرصة هـو وضـع 
أ
وع عتبـة اال ض خيـاط )ص. ١٢٩(، اكن مـ�ث ـا ال�ب

ً
وفق

ي مروية البـالذري )ص. ٣٤٦(. 
ض

كـر أيًضا �
ُ
مر الذي ذ

أ
لقصب، اال طـط املسـجد، والـذي يقـال إنه بنـاه �ب حمض

ا اكن أمًرا يعكس  ض تثبيت الفتوحـات، أو ر�ب ـا اكن ذلـك بسـبب أن البـرصة مل تكـن إال حمطة مؤقتة حل�ي ر�ب

: ا امك يلي ، واكنـت بداي�ت ـذا املع�ض وىل حمملت �ب
أ
ايـة العـامل الوشـيكة، إذ جـاءت خطبته اال شـعور عتبـة ب�ض

ي ١، ٢٣٧٩(. ِء )الط�ب
�ضَ َصَباَبِة االإِ

َ
 ك

ٌ
ا ِإال َصَباَبة َ ْ  ِم�ض

َ
ْ َيْبق اَء، َولَ

َّ
ْت َحذ

َّ
َمْت َوَول رَصَّ

َ
 ت

ْ
د

َ
َيا ق

ْ
ن

ُّ
 الد

َّ
ِإن

ي يقـال هلا اليوم  ِ
ـ�ت
َّ
ي الرحبـة ال

ض
مـارة دون املسـجد �

أ
ويقـول البـالذري )ص. ٣٤٦–٣٤٧(: »بـ�ض عتبـة دار اال

ـا السـجن والديـوان«. وُبنيـت الـدار كذلك مـن القصب،  ، واكنـت تسـىم الدهنـاء وف�ي ي هـامسث
رحبـة بـ�ض

رور الوقت،  ـّزن �ث يعاد بناؤها عند العودة. إال أنه �ب ض زم و�ي ي �ي
ويقـال إنـه أثنـاء الغـزوات اكن قصب املبا�ض

ر�ب خـالل 
أ
اصـة ويبنـون منـازل صلبـة، وحـدث ذلـك عـل اال ـددون ملكيـة مواقهعـم احلض بـدأ النـاس �ي

ض  مارة إىل »ِل�ب شـعري )١٧–٢٩ ه./٦٣٨–٦٥٠ م.( الـذي قـام بتحويل املسـجد ودار االإ
أ
ي مـو� اال واليـة أ�ب

ز الفرصة أيًضا لتوسـيع املسـجد.١ لعشـب، وان�ت ما �ب « وسـق�ض ض وطـ�ي

ي البـرصة العامـة حدثـت مـع 
ي مبـا�ض

ض
ى � ات الكـ�ب �ض )ص. ٣٤٧–٣٤٨( أن التغيـ�ي ـ�ب ض إال أن البـالذري �ي

نه 
أ
 ال

ً
خ املتبـ�ض للخليفـة معاويـة. أوال

أ
ي سـفيان )٤٤–٥٧ ه./٦٦٤–٦٧٧ م.( وهـو اال ض أ�ب د �ب قـدوم الـواىلي ز�ي

نوبية  هـة احلب ي احلب
ض

حيـة القبـلت � مـارة إىل �ض مـام أن يتخـى النـاس«، فنقـل دار االإ ي لالإ
اعتـ�ب أنـه »ال ينبـ�ض

ي 
ض

د � ى ز�ي . امك انـ�ب ي حائط القبـلت
ض

ب � ض من خـالل �ب ض االثنـ�ي مـن املسـجد، وذلـك ليتمكـن مـن احلركـة بـ�ي

ذم، املصدر البرْصي الرئيـسي للبالذري، عن 
ت

ض � ض هشـام �ب �ب الوليد �ب ض ـم لتوسـعة املسـجد، و�ي ض وع حصض مـ�ث

س سـواري« وجعل  د املسـجد جعـل صفته املقدمة �ض سـة عنـا� لتلـك التوسـعة، أوهلا: »ملا ب�ض ز�ي �ض

ت  ي مدخل املسـجد. وتكشـف حفر�ي
ض

� 
ّ

بعـة عقـود )أقـواس( امم يفيد بوجـود رواق مغى ـا أر عـل لٍك م�ض

ي معمـار 
ض

ا �
ً

مسـجد الكوفـة عـن نفـس النسـق املعمـاري امم يؤكـد أن هـذا اكن أحـد الـامت املبكـرة جـد

ي عنا� التوسـعة هي أن 
�ض ي مسـاجد الواسـط واملدينة وصنعاء. �ث

ض
� 

ّ
ر الرواق املغى ا �ض

ً
املسـاجد، والحق

جدير بالذكر أن رواية ابن الفقيه بهذا الصدد )ص. ٢٣٠( تطابق رواية البالذري )ص.٣٤٧(.  ١
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ي مئذنة 
ي ذلـك الوقـت ال تعـ�ض

ض
لذكـر أن منـارة � حلجـارة«، وجـد�ي �ب ًدا »بـ�ض منارتـه – أي املسـجد – �ب ز�ي

يـق أو وضع حاجز، أو قد  ض الطر ي إما فنارا لتمي�ي
ذان( ولكـن هنا تعـ�ض

أ
يـوان الـذي اكن يقـام منـه اال )أي االإ

ة والقصـور والقالع،  د�ي
أ
ي املـزارع واال

ض
يـة شـائعة � ـة مسـة معمار ي العصـور القد�ي

ض
ج � ًجـا وقـد اكن الـ�ب ي �ب

تعـ�ض

ي اسـتنتاج 
ج امم سـبق، ومن املنط�ت واكن يسـتخدم كنقطـة مراقبـة او عالمـة أو كدليـل عـل الفخامـة أو مز�ي

د هنـا اكن يتبـع هـذا التقليد. أن ز�ي

ي مقدمة 
ض

د »أول مـن معـل املقصـورة« وهي االمس الـذي يطلق عادة عل املسـاحة املسـّورة � ـا: اكن ز�ي
ً
لث �ث

ي الرعيـة أو ليق�ي العدل. وعـل ما يبدو 
ض

مـر املـاكن ليخطب �
أ
ي يسـتخدهما الـواىلي أو القـا�أ �ب

املسـجد والـ�ت

سـالمي  ي العامل االإ
ض

ا وليس �
ً

ديـد
ت

أن املقصـود هنـا أنـه اكن أول مـن أدخـل املقصـورة إىل مسـجد البرصة �

ض  سـتثناء مصـدر�ي ـوم، �ب ـذا امل�ض سـالمية متفقـة أن معاويـة اكن أول مـن جـاء �ب بشـلك عـام، فاملصـادر االإ

ن. ليفـة ع�ث ينسـبان الفكـرة إىل احلض

 قبلت املسـجد« 
َ

مارة ِإىل د »نقـل دار االإ ، وهي أن ز�ي ي مرويـة القحـذمي
ض

لعنـرص الرابـع � تبـط املقصـورة �ب �ت

ض رعيته، ومن  ة دون أن يضطر لملرور بـ�ي ي أنـه اكن يسـتطيع املـرور من مسـكنه إىل املسـجد مبـارسث
امم يعـ�ض

يل إىل 
ت
سـالمية �  أن املصادر االإ

ض
املـر�ب أن يكـون ذلـك هـو ذاتـه الغرض من مقصورة معاوية بدمشـق، ر�

ي حمتمل، مثل تسـلل منشـق إىل املسـجد أو دخول لكب. 
اق أم�ض ي اخ�ت

أ
تفسـ�ي نشـأة املقصورة كرد فعل ال

 » ض ض وط�ي هـا من لـ�ب : »واكن بنـاؤه إ�ي ض فـف وطـ�ي ا يذكـر القحـذمي أن البنـاء �ت بطـوب حمب ً خامًسـا وأخـ�ي

ي ٨٢٨ م.( وزاد أنه »سـقفه 
ض

ي �
ض

��ي )تـو�
أ
ـا لعـامل النحـو والـرصف البرْصي اال

ً
ـص«، وفق جـر واحلب

آ
ال أو »�ب

ي بعد ٨٦ ه./٧٠٥ م.( 
ض

ي )تو�
ض بدر الغدا�ض د بشـاعر معا� هو حارثة �ب لسـاج«. غ�ي أن البالذري يسـتهسث �ب

ي ١٥٢ ه./٧٦٩ م. أو ١٨٢ ه./٧٩٨ م.(، عامل لغة وأديب 
ض

ي �
ض

ض حبيـب النحوي )تو� وقـد روى عنـه يونـس �ب

لفعل  . ومن املـر�ب أن احلجارة اسـتخدمت �ب ض حلجارة وليـس الط�ي ي �ب
مـن البـرصة، ليقـول إن املسـجد ُبـ�ض

ج والذي يتفق  جل بناء معـامل املباهاة مثل الـ�ب
أ
ي املواضـع املهمـة حيـث اكنـت املتانـة مطلوبـة، وكذلك ال

ض
�

القحـذمي أن بنـاءه اكن من احلجر.

امللكية الخاصة

ض صفحة  �ي ول هو طول البالغ سـبع وع�ث
أ
، اال ض ـزء الـذي خصصه البالذري للبرصة من سـبب�ي تنبـع أمهيـة احلب

ة أمثال  صـص لبغداد وع�ث زء املض ّصـص للكوفة وثالثة أضعاف احلب زء املض ويعـادل ذلـك ضعـف طول احلب

اصة من منازل وقصور وعقارات  مللكيات احلض ي هو إملامه املفّصل �ب
صص للواسـط. السـبب الثا�ض زء املض احلب

، والذي اكن  ض هشـام القحـذمي كـن رّد جـزء كب�ي من هذه إىل جد الوليد �ب هـا. و�ي وقنـوات و�امـات وغ�ي

 أنه قام بشـلك ما بتمـر�ي معلومات رمسيـة إىل أحفاده. فعل 
ض

، ومـن الوا� ـا رفيـع املقـام لـدى الـدولت
ً
موظف

ي ديوان جند العـرب: نظرت 
ّ

سـبيل املثـال يـورد البـالذري بضمـ�ي املتـمل إفادة جـد الوليد أنـه عندمـا ُوىل

ض ألـف عيل  �ي ض ألفـا ووجـدت عياهلـم مائـة ألـف وعـ�ث انـ�ي
ث
ـم � د فوجد�ت م ز�ي اعـة مقاتـلت البـرصة أ�ي ي �ب

ض
�

مس »قطيعة  رض اكنت تعرف �ب
أ
ي موضع آخر )ص. ٣٦٧( أن بقعة معينة من اال

ض
)ص. ٣٥٠(. بي�ض يذكر �

ض بيـت  ـا أمـ�ي وزتـه رسـالت كت�ب ي مناسـبة أخـرى )ص. ٣٥١( يقـول الوليـد أنـه وجـد �ب
ض

ة«، و� ض هبـ�ي معـر �ب

ص  ض لبرصة. �ت ض شـعبة بشـأن حقـل �ب ة �ب ليفـة معـر إىل املغ�ي لنيابـة عـن احلض ي فاطمـة �ب ض أ�ب املـال املعيقيـب �ب

 أو شـارًعا أو �اًما 
ً

 أو حقال
ً

ال ض كن – سـواء اكن م�ض ما
أ
أغلـب هـذه التقـار�ي مـن القحذمي نوًعا معيًنا من اال

ضافية، مثل كيفية  أو عقـاًرا أو قنـاة، أو مـا إىل ذلـك – ومالكـه، إىل جانب بعـض املعلومات الثانويـة االإ
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ي أجراهـا عليه، أو كيـف أورثه ملن بعـده. واملعلومات 
ات الـ�ت اقتنـاء املالـك لملـاكن أو العقـار، أو التغيـ�ي

ي 
ـا أ�ض ، لكن �ب ض ومـ�ت  مـن امتلـك مـاذا وأ�ي

ض
يطـة تـو� ـا رمس خر كـن �ب ي �ي

الـواردة مفّصـلت إىل الدرجـة الـ�ت

، فلنجعل ذلك موضـوع ورقة أخرى. قـ� مـن الملكات هلـذه املداخـلت
أ
وصلـت إىل احلـد اال

مصادر

ض، ١٩٨٥(. ر�ي العمري )الر�ي
ت

� ، ض ر�ي
أ ض خياط، �ت خليفة �ب

ر�ي M.J. de Goeje )اليدن، ١٨٦٦(.
ت

أ�د البالذري، فتوح البلدان، �

ر�ي M.J. de Goeje وآخرون )اليدن ١٨٧٩–١٩٠١(.
ت

� ، ض ر�ي
أ ي، �ت حممد الط�ب
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أندرو بيرتسون وألسرت نورثدج١

عتبارهـا واحـدة مـن أوىل املسـتوطنات  يـة والثقافيـة للبـرصة �ب ض مهيـة التار�ي
أ
ي تقـد�ي اال

ض
كننـا املبالغـة � ال �ي

ض  سـالمية املبكرة املؤرخ�ي نت املعلومات الواردة من املصادر االإ
ّ
سـالمية. مك ض احلضارة االإ ر�ي ي �ت

ض
ية � احلرصض

ءات  ي ذلـك التجمعـات القبليـة واالن�ت
ض

ا � عي لملدينـة، �ب
ض االجـ�ت ات التكـو�ي ض ديـد العديـد مـن مـ�ي

ت
مـن �

ـاري املياه واملقـا�ب )انظر هوليالند  سـواق وحمب
أ
ديـد بعـض الـامت املادية مثل مواقع اال

ت
الدينيـة، وكذلـك �

 
يـة والطبوغرافيا احلديثة لملنطقـة ينقهصا أحيا�ضً ض ض املعلومـات التار�ي ي هـذا الكتـاب(. إال أن العالقـة بـ�ي

ض
�

ات الحقـة وقد تعكس  ي من ف�ت
�ت
أ يـة �ت ض ي أن الكثـ�ي مـن املعلومـات التار�ي

ض
الوضـوح. هنـاك أيًضـا مشـلكهت �

ركيولوجية تقـدم فرًصا هممة 
أ
ي ضوء هذه املشـالك فإن الكشـوفات اال

ض
تلفـة مـن تطـور املدينة. و� مراحـل حمض

عي لملدينة.
 عن التطـور املادي واالجـ�ت

ض
لـق رؤيـة أو� حلض

املوقع

ض شـط العـرب واملنطقة  ـم أركيولوجيـا املدينـة هو حركة املسـتوطنة الرئيسـية ب�ي
ض

أحـد أصعـب جوانـب �

ي املنطقة 
ض

ية الرئيسـية � ة الساسـانية اكنت املسـتوطنة احلرصض الل الف�ت ض . �ض ي نـوب الغر�ب الصحراويـة إىل احلب

ا(. واكن موقع مسـتوطنة 
ً
ـوار دجـلت العوراء )شـط العرب حديث ب ُبـلت )Απολογν Εμποριον( �ب

ُ أ
ي اال

ض
تقـع �

ي املوقع ذاته )Kramers 2000(. أما 
ض

ا � بة من مدينة البرصة احلديثة، أو ر�ب ة الساسانية تلك عل مقر الف�ت

وقهعا الصحراء إىل 
ض

ي ثالثينيات القرن السـابع ميالد�يً �
ض

سسـت �
أ ي �ت

سـالمية املبكرة ال�ت مسـتوطنة البرصة االإ

هوار ُعرضة للغمر خالل فصل الشـتاء. وقد نشـأت 
أ
ا منطقة من اال ، تفصلها ع�ض ُبلت

أ
ي من اال نوب الغر�ب احلب

 )Vahistabdh Ardashir( ي
ة من العرص الساسـا�ض ر بلدة صغ�ي �ث

آ
ي املنطقة امليطة �ب

ض
سـالمية � املسـتوطنة االإ

موعة مـن العوامل،  «. وخالل القرن العارسث تسـببت حمب ـراب الصغـ�ي يبـة »احلض ر مس احلض معروفـة للعـرب �ب

ي مرة أخرى إىل ضفاف شـط العرب حيث 
ض االسـتيطا�ض كـ�ي ي انتقـال ال�ت

ض
� ، ض مـات قرامطـة البحـر�ي ـا هب م�ض

ا  �ض
أ
ُبلت �ب

أُ
ي القرن العارسث ُوصفت اال

ض
ـت مدينـة البـرصة احلديثة حول خور العشـار )Longrigg 1979(. و�

ض
�

أصبـح هـذا البحـث ممكًنا بسـبب حامسـة ودعم وتشـجيع قحطـان العبيد ومجلـس الدولة للـرتاث واآلثار يف العـراق. ويعرب   ١
كاتبـا هـذه الورقـة عـن امتنانهـام للمعهد الربيطاين لدراسـة العـراق عى املسـاعدة اللوجيسـتية والدعم املايل ملـروع البرة 
اإلسـالمية القدميـة. كـام قدمت مؤسسـة ماكس فـان برشـن )Max van Berchem Foundation( متوياًل إضافيًـا ال يقّدر بثمن 
لدعـم املزيـد مـن العمل امليداين. وحصلنا أيًضا عى مسـاعدة كبرية من جولييت ديسـبالت يف األرشـيف الوطني التي سـاعدتنا 

يف الوصـول إىل صـور جويـة وخرائـط وتقارير عن البـرة القدمية..
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جر  سـالمية املبكـرة مل �يُ ـن املتمـل أن موقع املدينة االإ
ض

كـ�ب مـن البـرصة )Kramers 2000(. ومـع ذلـك � أ

ض  بـ�ي �ب �ي الز ي املناطـق امليطـة برصض
ض

ة � امـس عـ�ث امليـالدي بـدأ نشـوء بلـدة صغـ�ي ي القـرن احلض
ض

لاكمـل و� �ب

بية  ي القرن الثامن عـ�ث مع وصول بعـض القبائل العر
ض

ديـدة � بـ�ي احلب العـوام. وزاد عـدد سـاكن مدينـة الز

.)al-Qatrani 2015( ض ض السـعودي�ي هـر�بً من تعصب الوهابي�ي

املنشأ

بية أو الصحراوية  ي البرصة املنطقة الغر
ض

ول مرة �
أ
بية اختارت القبائل عند استقرارها ال ا لملصادر العر

ً
وفق

لقرب  تاروا االسـتقرار داخـل أو �ب ض ـم مل �ي . من املالحـظ أيًضا أ�ض صـلي
أ
ـم اال ـا أقـرب ملوط�ض ـر لكو�ض مـن ال�ض

ية، فإن ڤر�ض نوتسـل قد أشـار إىل  ل حصة هذه النظر . ومع اح�ت ي أبلت
ض

من املسـتوطنة الساسـانية املوجودة �

ر  ملياه بسـبب فيضان �ض ا، حيث اكنت مغمورة �ب صعوبة بناء املسـتوطنات حول ضفاف شـط العرب وق�ت

 .)Nutzel 1982b: 149( بية هنـاك ـا اكن ذلـك سـبًبا اكفًيـا لعدم اسـتقرار القبائـل العر ي ٦٢٩، ور�ب
ض

دجـلت �

يار السـدود عل  ا ا�ض نسـان ولكـن اكن اكرثة طبيعية سـّب�ب غلـب مل يكـن ذلـك الفيضـان مـن صنع االإ
أ
ي اال

ض
�

مك  ا ج عـن �ت
ت

ي النـا�
ض

ضـا� يـار السـدود بسـبب الضغـط االإ ـا اكن ا�ض ـر )Nutzel 1982a: 148(، ور�ب طـول ال�ض

حـوال، فقـد اكنـت النتيجـة أن 
أ
يـع اال ي �ب

ض
ـر فـوق مسـتوى الهسـول امليطـة. � الطـىمي الـذي رفـع قـاع ال�ض

ُبلت 
أُ
ض الكوفة واملوقع احلـاىلي للبرصة، وح�ت لو اكن مينـاء اال ة احلّمار( بـ�ي ـ�ي ة قبليـة شاسـعة )�ب ـ�ي تكّونـت �ب

ي ذلـك الوقت.
ض

ـن املؤكد أنـه مل يكن موقًعا مرغـو�بً فيه �
ض

ـا مـن الغمـر � ب
ض

قـد �

استكشافات

ا لسـاكن املنطقة 
ً
ا معروف ً اًما واكن دا�أ

ت
سـالمية املبكـرة مل ُينس �  إىل أن موقـع املدينـة االإ

ً
شـارة أوال ـدر االإ ب

ت
�

ي ١٥٥٤ ليتـوىل 
ض

ي سـيد عـلي ريـس إىل البـرصة �
�ض ال العـ�ث مـ�ي

أ
وزوارهـا. فعـل سـبيل املثـال، عندمـا أ�ت اال

حـلت إىل أنقـاض املدينـة املبكـرة  ي ريـس، قـام �ب ي بعـد إعـدام بـ�ي
�ض قيـادة أسـطول امليـط اهلنـدي العـ�ث

ي 
ض

ض مالـك )Sayyid Ali Reis 1577(. و� ض العـوام وأنـس �ب بـ�ي �ب رة مقـا�ب حسـن البـرصي وطلحـة والز لـز�ي

يـق عودتـه مـن  ي طر
ض

ض نيبـور إىل البـرصة � ـاركي اكرسـ�ت
ض
ي الد�

ملـا�ض
أ
القـرن الثامـن عـ�ث جـاء املستكشـف اال

ي أسـباب 
ض

ر �
ّ
ة وتفك ـة. وقد رصد أنقـاض املدينة القد�ي سـالمية القد�ي رة إىل موقـع املدينـة االإ �ي ض اهلنـد وقـام �ب

ض الطبوغرافيـا احلديثة لملوقع  جيـة للتوفيـق ب�ي تدهورهـا )Niebuhr 1780: 297–300(. أمـا أول حمـاولت م�ض

رة أطـول  ي ١٩٠٧ وز�ي
ض

ة � رة قصـ�ي ـا لويـس ماسـينيون، وذلـك بنـاًء عـل ز�ي يـة فقـد قـام �ب ض واملصـادر التار�ي

ي حاولت إعادة 
ـاث الالحقـة الـ�ت �ب

أ
سـاس ملعظـم اال

أ
ثابـة اال ه �ب ي ١٩٤٥ )Massignon 1954(. واكن تقـر�ي

ض
�

ي سـبعينيات 
ض

ي هذا املوضوع. �
ض

ت � ـ�ث
ُ
ي ن

معـال الـ�ت
أ
 أمه اال

ّ
ال ُيعـد ض ـة، وال �ي سـالمية القد�ي ّيـل املدينـة االإ ض �ت

ب�ي  ي مدينة الز
ض

ة التوسـع � ي موا�ب
ض

ت أركيولوجيـة لملوقع � ـو�ث ض �ت إجـراء أول �ب �ي انينيـات القـرن العـ�ث
ث
و�

ه(. ي العراق )انظـر أد�ض
ض

ر � �ث
آ
ت اهليئـة العامة لـال ت تلـك البحـو�ث

ّ
احلديثـة، ونفـذ

الطبوغرافيا

ة املنتمية لعصور  ض تـوي عـل العديد من الـامت املمـ�يّ
ت

ـدة للغايـة و�
ّ
بـ�ي احلاليـة معق طبوغرافيـا منطقـة الز

ة  خـ�ي
أ
ونـة اال

آ
ي اال

ض
الشـديد � ي 

البيـ�أ التدهـور  املنطقـة عانـت مـن  أيًضـا إىل أن  شـارة  ـدر االإ ب
ت

تلفـة. � حمض

ضافـة إىل التحـّوالت املرتبطـة بتغـ�ي املنـاخ  الإ نتيجـة النتشـار املنشـآت الصناعيـة والنشـاط العسـكري �ب
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مـل 
ت

كـن أن � ي اكن �ي
)Jabbar & Zhou 2011(. ونتيجـة لذلـك، فـإن بعـض احلضصائـص السـطحية الـ�ت

 
ض

ر أحداث الحقة. لكـن ال زالت هناك عل الر� ت آ�ث
ت

ض املوقـع قـد اختفـت أو ُدفنت � ر�ي الدالئـل عـل �ت

يل الطبوغرافيا  ض ي إعـادة �ت
ض

كن أن تسـاعد � ي �ي
ت بعض احلضصائص واملعامل الرئيسـية ال�ت مـن تلـك الصعـو�ب

ـة لملدينة. القد�ي

ض عبيد  رزة مثل حسـن البرصي وطلحـة �ب حـة لشـخصيات إسـالمية �ب ول مقـا�ب أو أ�ض
أ
ي املقـام اال

ض
توجـد �

يـة  ض ـادات التار�ي ي الهسث
خـر إىل يومنـا هـذا. وتضـ�ض

آ
ض العـوام، وهي ال زالـت موجـودة بشـلك أو �ب بـ�ي �ب والز

ية عل هوية  صالت واالسـتمرار
أ
ض نيبور نوًعا من اال ض بطوطة وسـيد علي ريس واكرسـت�ي لشـخصيات مثل ا�ب

يـة املذكورة  ض مـام عـلي املعـروف مـن خـالل املصـادر التار�ي حـة. ُيضـاف إىل ذلـك مسـجد االإ �ض
أ
هـذه اال

ه(. ر الباقيـة إىل يومنـا هذا )انظـر أد�ض �ث
آ
ركيولوجيـة واال

أ
ر اال �ث

آ
أعـاله وأيًضـا مـن خـالل اال

كـ�ب لوجود  ا أ ـاري املائيـة. إال أن تلـك إشـاكلي�ت الفئـة الثانيـة مـن احلضصائـص املوجـودة هي القنـوات واملب

ي املنطقة. وقد 
ض

ا � ي وقت الحق و�ت التنقيـب ع�ض
ض

ي نشـأت �
العديـد مـن قنـوات الـري والرصف واملالحة ال�ت

ل واملنفذ  ي الامث
ض

وار الكوفـة � ب ض الفرات �ب بط بـ�ي ض نيبـور منـذ ١٧٦٤ أمهيـة وجود قناة مائية �ت الحـظ اكرسـ�ت

ي القـرن الثامن ع�ث ُعرفت هذه القناة للسـاكن 
ض

مس خـور عبد هللا. و� ي املعـروف �ب ليـج العـر�ب ي احلض
ض

ي �
املـا�أ

ا  �ض
أ
مس حصفـة زادة أو جـارة زادة )Hasfe Zaade, Dsjarra Zaade(. وعـّرف نيبور هذه القناة �ب ض �ب املليـ�ي

ي أوائل القرن السـابع قبـل امليالد )انظر 
ض

ا � ديدة، ر�ب ة البابليـة احلب ي الفـ�ت
ض

ي ُحفـرت �
ـة الـ�ت قنـاة بلواكتـو لقد�ي

ن يكـون 
أ
ي ذلـك الوقـت وجـزم �ب

ض
ض نيبـور أن القنـاة اكنـت جافـة � ي هـذا الكتـاب(. والحـظ اكرسـ�ت

ض
داىلي �

ي 
ض

ا م�ت توقفـت املياه عـن التدفق �
ً

كيـد ـة. ليـس أ سـالمية القد�ي ـر املدينـة االإ سـباب وراء هب
أ
ذلـك أحـد اال

امس عـ�ث أو أوائل القرن  لقرب من الكوفـة ينتىمي إىل القرن احلض القنـاة، ولكـن وجـود جـ� فـوق القناة �ب

. ض ي هـذا التار�ي
ض

ملياه � ال ممتلئة �ب ض ن القناة اكنـت ال �ت
أ
، وهـو قنطـرة كري سـعدة، يـوحي �ب السـادس عـ�ث

الشـكل ١.٨. منظـر مـن الجـو للمسـجد الجامع يف البرة القدمية، التقطه سـالح الجو املليك الربيطاين بتاريـخ ٣١ يوليو/متوز ١٩٣٥. 
Ref.SOP.GSR 5458. مـن األرشـيف الوطني الربيطاين يف كيو.
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ية، ومها  ض ي املصـادر التار�ي
ض

ض � ض مذكورت�ي ي�ي ض أخر ديـد قنات�ي
ت

ن من �
ّ
ك

ت
ـاث نيبور و� ي ماسـينيون عـل أ�ب

بـ�ض

ي 
و، أمـا الثا�ض ول مـن خـالل الصـور الفوتوغرافيـة امُللتقطة من احلب

أ
ديـد اال

ت
جانـة. �ت �

أ
ـر اال ـر املعقـل و�ض �ض

ـار الصناعيـة لملوقع من عـام ٢٠١٧ 
ت

�
أ
ظهـر صـور اال

ُ
كـة نفـط العـراق. ت ي يعمـل مـع رسث فعـ�ث عليـه جيولـوحب

بط  مس خور عبـد هللا(، و�ت ا �ب
ً
بـ�ي )املعـروف سـابق ل وخـور الز ة ّ�ـار إىل الـامث ـ�ي ض �ب املنطقـة الواقعـة بـ�ي

ديدة  ا إىل أي مدى تقـوم هذه القناة احلب ً ي ١٩٨٣. ليس واحصض
ض

كتملـت � ي ا
ن قنـاة شـط البـرصة ال�ت

آ
مـا اال بي�ض

ض  س/بلواكتو إىل الغـرب، ب�ي الكو�ت د موقـع قنـاة �ب
ّ

ـة، إال أن ماسـينيون قـد حـد بتكـرار مسـار القنـاة القد�ي

ة، امم  بية للقنـاة القد�ي صلية عـل الضفـة الغر
أ
. امك أنـه يضع املسـتوطنة اال بـ�ي مـام عـلي وبلـدة الز مسـجد االإ

ك�ث  انب املقابل لملسـجد، وهو أمر مسـتبعد. تسـتخدم واحدة من أ يعـ�ض إن اكن حصيًحـا وقوهعـا عل احلب

سـواق، إال أن تلك 
أ
تية لتحديد مواقع اال

ت
يطة � ّيـل املدينة شـبكة القناة كخر ض عـادة �ت املـاوالت املفيـدة الإ

ض القنـوات حصيحـة، فـإن  يطـة مبدئيـة، وإن اكنـت عالقـات الوصـالت بـ�ي ـا خر يطـة ال تتعـدى كو�ض ر احلض

ها. اكنت 
ّ
خرى املعروفـة لملنطقة ال زالت ألغاز يصعـب حل

أ
حلضصائص اال ـا �ب شـلك تلـك الوصـالت وعالق�ت

، وهي  ت نفس املشـلكهت يهعا وا�ب ة ولكن �ب ّيل شـلك املدينة القد�ي ض عادة �ت هنـاك عـدة حمـاوالت أخـرى الإ

.)Wheatley 2001: 245, fig. 17 ي املصـادر املوجـودة )انظر عل سـبيل املثـال
ض

وصـاف املاديـة �
أ
نـدرة اال

التنقيب األركيولوجي

ي 
ض

نينيـات للتخفيف � ي السـبعينيات وال�ث
ض

ي � جـراء معليات تنقيب أركيولـوحب إ ر �ب �ث
آ
قامـت اهليئـة العامـة لـال

ت.  و�ي وكـ�ي بـ�ي احلديثـة واملنشـآت املرتبطـة بصناعـة الب�ت ي ملدينـة الز
ول مـن وطـأة املـد العمـرا�ض

أ
املقـام اال

ى بدعامـات نصـف  يـط بـه جـدار ُمقـوَّ ا �ي ً مًعـا سـكنًيا كبـ�ي ـا حمب ي �ت الكشـف ع�ض
تضمنـت اهليـالك الـ�ت

رضية مرتفعـة ولوحة جصية 
أ
ض �ب ا غرفة للصـالة تتم�ي ص وللك م�ض حلب ينـة �ب يـة، وسلسـلت مـن املنـازل املز دا�أ

ي ١٩٧٦ 
ض

يـت لالسـتخدام التجـاري. و� م معرصة ز ة لالهـ�ت ـن الكشـوفات املثـ�ي مـاكن املـراب. واكنـت �ض

ضافة إىل ذلـك، أجرت جامعة  الإ ي ملنـع أمعـال البناء داخلهـا. �ب �ث
أ
 حـدود املوقـع اال

ضّ
يطـة تـو� �ت رمس خر

ديـد أبعاد 
ت

ـدف إىل � ( �ت مـام علي امـع القـد�ي )جامـع خطوة االإ لقـرب مـن احلب البـرصة معليـات تنقيـب �ب

مه اهلائـل وعن وجود أمعدة من احلجـر الرملي مصدرها حمتجر  ومعـارة هـذا املبـ�ض املهم، امم كشـف عن حب

ـة، اكن معظمها  جبـل سـنام. امك جـرت منـذ عـام ٢٠٠٦ معليـات تنقيب أخرى داخـل منطقة البرصة القد�ي

يع بنـاء جديدة. ا ملشـار
ً

هيد
ت
�

الخزف

ي منطقة البرصة، 
ض

ـا � كـواب، ع�ث عل�ي ي ١٩٥٢ �ت تقـد�ي بعـض أجـزاء مـن فـرن وقطـع خزفية من أطباق وأ
ض

�

ة، فإن املوقع 
ض

ي نيويـورك. وبي�ض اكنت ظروف الكشـف نفهسا غـ�ي واحص
ض

وبوليتـان للفنـون � إىل متحـف امل�ت

. وتشـ�ي الدراسـات  ض التاسـع والعارسث ض الذي ينسـب القطع إىل القرن�ي ق عليه وكذلك التأر�ي
ّ
قل متف

أ
عل اال

ي ُع�ث 
ة الـ�ت زفية املشـا�ب ي ١٩٩٠ إىل أن عـدد كبـ�ي مـن املـواد احلض

ض
ـزف � يـت عـل احلض ي أجر

وغرافيـة الـ�ت الب�ت

 Mason and( ي البرصة
ض

ليج وامليط اهلندي قد صنعـت أيًضا � ـاء منطقة احلض
ض

ي أ�
ض

تلفـة � ي مواقـع حمض
ض

ـا � عل�ي

ل وجـود عـدد  ـاث )Priestman 2011( يشـ�ي إىل احـ�ت Keall 1991(. إال أن مـا جـاء بعـد ذلـك مـن أ�ب

ي عـن احلضزف  �ث
أ
ي جنـوب العـراق. ومـع ذلك تظـل احلقيقـة أن البحث اال

ض
خـرى �

أ
نتـاج اال كـز االإ مـن مرا

ي البـرصة ل أمهيـة دولية.
ض

�
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الشـكل ٢.٨. عواميـد مـن الصخـر الرميل، مـن عمليات تنقيب يف سـبعينيات القرن العرين داخل املسـجد الجامع )أبريل/نيسـان 
.)٢٠١٧

الشكل ٣.٨. جدار مركّب مع دعامات نصف دائرية تم كشفها يف سبعينيات القرن العرين )أبريل/نيسان ٢٠١٧.

مسوحات ٢٠١٧

ركيولوجية 
أ
ت اال ماك�ض حلت ميدانية أولية إىل البرصة لتقي�ي االإ يل/نيسان ٢٠١٧ قاما اكتبا هذا النص �ب ي أ�ب

ض
�

ي طـور التنفيـذ، لكـن 
ض

ال هـذا العمـل � ض يـة. وال �ي �ث
أ
ي تتعـرض هلـا املواقـع اال

ديـدات الـ�ت وتقـد�ي مـدى ال�ت

 . ي
يـد مـن العمـل امليـدا�ض ديـد مسـار املز

ت
ي �

ض
أمكننـا صياغـة عـدة مالحظـات أوليـة ستسـاعد بدورهـا �

ح وتوضيـح للخصائـص املعروفـة، حيث جعـل أيًضا  ـرد رسث كـ�ث مـن حمب ـر صـور القمـر الصنـاعي أ
ّ
ح توف أ�ت
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الشـكل ٤.٨. مطحنـة يدويـة مصنوعـة مـن مـادة زجاجيـة سـوداء، ُعـرث عليهـا يف قناة جافـة تقـع إىل الجنوب الرقي من املسـجد 
الجامع )أبريل/نيسـان ٢٠١٧(.

يطة ثالثية  سـاعدة خر ي ٢٠١٨ �ب
�ض /اكنون �ث ي ينا�ي

ض
كتشـاف خصائـص جديـدة ممكًنا. اسـُتمكل هذا العمـل � ا

يطة  ر سـتخدم احلض
ُ
ات بدون طيـار. وت نِتجـت مـن صـور معوديـة �ت التقا�ا من طـا�أ

ُ
بعـاد عاليـة الدقـة أ

أ
اال

 ، ي
ي املدينة منذ سـبعينيات القرن املا�ض

ض
ا � ي �ت التنقيب ف�ي

ية املعروفة ال�ت �ث
أ
يـع املواقـع اال لتحديـد موقـع �ب

ي ذلك معليـات التنقيب.
ض

ـا � ث �ب يـد مـن البحو�ث ديـد مسـار املز
ت

ركيولوجيـة و�
أ
دارة املـوارد اال سـاس الإ

أ
واك
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الفصل التاسع

الرتاث املسيحي للبرة

إريكا هنرت

ي سـنة. واكن ملدينة خاركس سباسـينو ولنشـأة 
ض منـذ مـا يقـرب من أل�ض ي بـالد الرافـد�ي

ض
ُوجـدت املسـيحية �

، وكذلك عل طول طرق التجارة  ض ي جنوب بالد الرافد�ي
ض

ي انتشـار املسـيحية �
ض

البرصة ف�ي بعد دوًرا رئيسـًيا �

ليـج الفار�ي إىل اهلند. يـة ع�ب احلض البحر

القرن الثاين: األصول األسطورية

ـة، إال أن املنطقـة مرتبطة  ـوض العصـور القد�ي
ض

ـا مع
ض يل�ضّ ـر�ي ض ال�ض ي جنـوب بـالد مـا بـ�ي

ض
أصـول املسـيحية �

ي 
ض

تب �
ُ
وذا توما، الـذي ك كي كتاب أمعـال �ي ض وهـو القديـس توما الرسـول. و�ي بواحـد مـن أعظـم القديسـ�ي

اء الرسـول توما وإرسـال إىل امللك ُجندفار  جر امسه حبان ب�ث نيـة، كيف قام �ت للغـة ال��ي ي �ب
القـرن الثـا�ض

ري دجـلت والفرات  ي مملكتـه اهلندية.١ وتبعـت رحلت توما �ض
ض

ي ل قـرًصا جديـد �
ي حرفًيـا ليبـ�ض

الـذي اكن يبـ�ض

ي رحلت ملحمية إىل اهلند وقام – حسـب الرواية 
ض

ليـج، حيث انطلـق � مـن سـور�ي إىل املينـاء عنـد رأس احلض

رض البعيدة.
أ
ي تلـك اال

ض
رع بـذور املسـيحية � ض الشـائعة – �ب

من القرن الثالث إىل القرن الرابع: األسقفية والتبشري

سيس أسقفيات 
أ ض �ت �ت ي القرن الثالث ح�ي

ض
ض � ر�ي ض ال�ض ي جنوب بالد ما ب�ي

ض
 لوجود مسيحي �

ض
تظهر أدلت أو�

شـًيا مع وضهعا التجـاري البارز، أصبحت خاركس سباسـينو 
ت
يـة الساسـانية. و� اطور م�ب بطـول وعـرض االإ

ليج إىل اهلند. وقد سـافر ديفيد، أسـقف  ض ع�ب احلض ض املسـيحي�ي �ي نقطة انطالق لتصد�ي البضائع وأيًضا املب�ث

ض مـن إديسـا )أورفـة( إىل  ي�ي ض السـور ـرة التجـار املسـيحي�ي يـل.٢ أمـا هب ب
ض

� الإ خاركـس، إىل اهلنـد للتبشـ�ي �ب

يق البحري من جنوب  ي حواىلي سـنة ٣٤٥ م. ع�ب الطر
ض

ا وقعت � ر بقيادة توما قا�ض فُيقال إ�ض سـاحل ماال�ب
٣. ض ر�ي ض ال�ض بالد ما بـ�ي

قـام ويليـام رايـت )William Wright 1871( بتحريـر وترجمـة النسـخة الرسيانيـة مـن كتـاب أعـامل توما. أما أحـدث تقييم   ١
.)Klijn 1963( علمـي وترجمـة باللغـة اإلنجليزيـة فقـام بهـام كاليجـن

.Neill 2004: 41  ٢

.Gillman & Klimkeit 1999: 167  ٣
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من القرن الخامس إىل القرن السادس: املطرانية

امـس وح�ت  ي القرن احلض
ض

ض � ـر�ي ض ال�ض نـوب بـالد مـا بـ�ي يـة قويـة عـل الطبيعـة املسـيحية حلب ض ر�ي توجـد أدلت �ت

امس والثامن،  ض احلض ض القرنـ�ي ض ب�ي ر�ي ض ال�ض ي بالد ما بـ�ي
ض

ض املسـيحية � ر�ي القـرن السـادس. وأحـد أمه مصـادر �ت

ينتال( الذي  قية )سـينوديكون أور امع ال�ث ، هو كتاب املب سـالمي ي االإ
ة التحول الساسـا�ض ا يشـمل ف�ت أي �ب

ي ُعقـدت مـن ٤١٠ إىل ٧٧٥ م.٤ ويمض عل 
امـع الكنسـية العليـا ال�ت موعـة التقـار�ي الصـادرة عـن املب يـمض حمب

يع  ر معلومات قّيمة حول التوز
ّ
تلفـة، امم يوف امع املض سـاقفة املؤيدة لقرارات املب

أ
وجـه احلضصـوص توقيعات اال

سـالمية ف�ي بعد. ية الساسـانية �ث الدولت االإ اطور م�ب ـاء االإ
ض

ي أ�
ض

شـيات � �ب
أ
ي اال

ض
ي �

ض
وغـرا� الد�ي

ي اكن موقهعـا عنـد 
امـع كنسـّية إىل مشـاركة مطارنـة فـرات ميسـان وهي املطرانيـة الـ�ت تشـ�ي تقـار�ي عـدة حمب

اتبية  ي ٤١٠ م. فقـد اكن وراء تنظ�ي �ت
ض

ي سلوقية-قطسـيفون �
ض

مـع مـار إ�ـاق الـذي أق�ي � ليـج. أمـا حمب رأس احلض

ي العا�ة الساسـانية تدار من 
ض

سـقفية الرئيسـية املوجودة �
أ
ي الكنيسـة »الفارسـية«.٥ واكنت اال

ض
سـاقفة �

أ
اال

شـيات التابعـة.٦ ويؤكـد إدراج مطرانية  �ب
أ
ـا واليـة عـل عـدد مـن اال خـالل سـت مطرانيـات اكن لـلك م�ض

ليج  سـقفيات العليا هـذه أن منطقة رأس احلض
أ
ة اال

أ
ي قا�

ض
ي أصبحـت البـرصة فـ�ي بعد – �

فـرات ميسـان – الـ�ت

امس مركًزا رئيسـًيا لملسـيحية. لول القـرن احلض اكنـت قـد أصبحـت �ب

ي فرات ميسـان، 
ض

سـاقفة زابدة وميِلس واك�ض أسـاقفة �
أ
ئق سـينودس مار إ�اق اال ض عل و�ث ض املّوقع�ي من ب�ي

ض عل سـينودس داديشـوع لسـنة  وكذلـك مـراي واكن أسـقف كـرخ ميسـان.٧ اكن زابـدة أيًضـا مـن املوقع�ي

لقـرب مـن حـراء، ومـن أمه ما  غلـب موقـع �ب
أ
ي اال

ض
ي مركبتـا )مركبتـا العـرب( وهـو �

ض
٤٢٤ م. الـذي انعقـد �

نطـة.٨ واملّوقـع هنـا عن أسـقفية  ض ي هـذا السـينودس إعـالن اسـتقالل الكنيسـة »الفارسـية« عـن ب�ي
ض

جـاء �

بعـة عـ�ث الفاصلت  ر
أ
رسـاي، امم يشـ�ي إىل خالفتـه ملـراي خـالل السـنوات اال سـقف �ض

أ
كـرخ ميسـان هـو اال

. ض ض الوثيقت�ي بـ�ي

ي ٤٨٦ م. أسـقف ُيسىّم هاي 
ض

اكسـيوس � وا سـينودس أ ض حرصض ض الذ�ي ع�ي
ّ
ض املوق �ي مسـة وع�ث ض احلض واكن من ب�ي

ي ٤٩٧ م.، جاء ا� أنفاي ومراي 
ض

ي الذي أق�ي � �ب ي سـينودس مار �ب
ض

وهو أسـقف فرات أو كرخ ميسـان.٩ و�

سـقف فرات ومطران ميسـان.١٠ 
أ
ما اك ض موقًعـا، وجاء وص�ض ض تسـعة وثالثـ�ي ض الرابـع والسـادس بـ�ي ي املركـز�ي

ض
�

ي ٥٧٦ م.، 
ض

ي سـينودس مار حزقيال الذي ُعقد �
ض

أما مسيون، مطران فرات ميسـان، فقد ورد امسه مكشـارك �
مل لقب أسـقف فرات ومطران.١١ ي ٦٠٥ م. واكن �ي

ض
يغوري � ي سـينودس غر

ض
بي�ض شـارك جوزيف �

نُّقح السـينودس يف القرن الثامن. انظر تشـابوت )Chabot 1902( لالطاّلع عى النص الرسياين والرتجمة اإلنجليزية للمخطوط   ٤
.)Vosté 1929: 63–9( لالطّـالع عـى وصـف للمخطوطـة، انظر فوسـتيه .Alqosh Syr. 169

انظـر  لالطّـالع عـى وصـف تفصيـيل إلدراج املطارنـة وفًقـا لألقدميـة واألسـاقفة االختصاصيـون تحـت واليـة كل مطـران،   ٥
 ièges qui sont honorés, place l’un après l’autre, selon la grandeur تحـت العنـوان الفرعـي ،Chabot, op. cit., 472

du ville. األسـاقفة الخاضعـني لسـلطة مطـران ميسـان يف ص. ٤٧٣.

برتتيـب األقدميـة: كسـكر )جنوب بالد الرافدين(، بيت الفاط )جنديسـابور( يف خوزسـتان )يف إيران الحديثـة(، نصيبني )يف تركيا   ٦
الحديثـة(، فـرات وميسـان )يف رأس الخليـج(، أربيـل )تحـت حكومـة إقليم كردسـتان حديثًا(، كرخ بيت سـلوخ )كركـوك حديثًا(.

انظر ما سبق، ص. ٢٧٤.  ٧

انظر ما سبق، ص. ٢٨٥.  ٨

انظر ما سبق، ص. ٣٠٦.  ٩

انظر ما سبق، ص. ٣١٥.  ١٠

املرجع نفسه، ٣٦٨ )حزقيال(، ٤٧٨ )غريغوري(.  ١١



٦٧ الرتاث املسيحي للبرة   

القرون السادس إىل التاسع: االستمرارية يف خضم التغيري

مـة للكنيسـة، مـع وصـول الفرسـان العـرب إىل جنـوب بـالد  ض ات حصض جـاء منتصـف القـرن السـابع بتغيـ�ي

ي منتصـف القـرن 
ض

ي ٦٣٦ م. �
ض

سـيس املعسـكر الـذي تطـور بعـد ذلـك إىل مدينـة البـرصة �
أ ض و�ت الرافـد�ي

ق  ا للبـرصة، وهـو ُيعت�ب أحد أعظم بطاركة كنيسـة ال�ث
ً
ول )٧٨٠–٨٢٣ م.( أسـقف

أ
ي اال

ـب تيمـو�ث صِّ
ُ
التاسـع ن

ليفة املهدي، ويشـ�ي تنصيبه هذا   فكر�يً مع احلض
ً

اال رسـطية – �ب
أ
وخاض – بصفته عامًلا دارًسـا للفلسـفة اال

ي املدينة.
ض

إىل اسـتمرار الوجـود املسـيحي �

ي 
ض

يـة هممـة خـالل العـرص العبـا�ي � ح البـرصي، مسـامهات فكر واكن ملطـران فـرات ميسـان، يشـوعد�ض

الت اكتب  ي �ب
ض

ت � ه الكنسي إال أن أجزاء منه قـد دحمب ض ر�ي  من ضيـاع �ت
ض

لـر� منتصـف القـرن التاسـع. و�ب

. امك يعرض  ض ض الساسـاني�ي عت�ب مصدًرا رئيسـًيا ف�ي يتعلق بتار�ي
ُ
ي ت

، وال�ت ي
القرن احلادي ع�ث إلياس النصيبي�ض

ي عوامل الفرس والعرب(، وهو كتابه 
ض

ة � د�ي
أ
ض مؤسـسي اال ر�ي ي كتاب العفة )أو كتاب �ت

ض
ح � املطران يشـوعد�ض

، بدًءا مـن مار أوغن، الذي  ض ي بالد الرافد�ي
ض

ي إىل يومنـا هـذا، معلومـات هامة عن تطور الرهبنـة �
الـذي بـ�ت

ي القرن الرابـع، وح�ت منتصف القرن التاسـع.١٢
ض

ي املنطقـة �
ض

نـه مؤسـس الرهبنـة �
أ
عـرف �ب

ي لك 
ض

ض � ض املسـيحي�ي حـد أعظـم الصوفانيـ�ي
أ
ة الذاتيـة ال دًرا عـن السـ�ي ويتضمـن كتـاب العفـة أيًضـا رسًدا �ض

ن  سـقف نينـوى، إىل د�ي ر�ب
أ
ة اك ة قصـ�ي ي قطـر وعـاد، بعـد فـ�ت

ض
العصـور، وهـو إ�ـاق النينـوّي. وقـد ُولـد �

ح عـل 
ض
ّصـل يشـوعد� ي كتابـة أمه أمعـال.١٣ كيفيـة �ت

ض
ض عاًمـا � بعـ�ي ي خوزسـتان، حيـث أمـ�ض أر

ض
شـابور �

ض البرصة  حـوال إىل وجود صالت بـ�ي
أ
يع اال ي �ب

ض
م ويشـ�ي � تلـك املعلومـات الشـخصية هـو أمـر مث�ي لالهـ�ت

تلفة عل طول  ي مواقع حمض
ض

ا � ي �ت العثور عل�ي
دلت املادية اهلامة الـ�ت

أ
ي واال

ي الغـ�ض د�ب
أ
نتـاج اال ـد االإ ليـج. ويهسث واحلض

ن – 
آ

ض الثامن والتاسـع.١٤  مل تظهر – ح�ت اال ي عل نشـاط حياة الرهبان خالل القرن�ي ليج العر�ب سـاحل احلض

ي البـرصة، ولكـن امم ال شـك فيـه أن املنطقة اكن جزًءا مـن ذلك احلراك احلضاري.
ض

أدلت أركيولوجيـة �

القرن الثالث عرش: مؤلفات

ي تكريس 
ض

ا � ً ي نفس العام اكن حـا�ض
ض

ي ١٢٢٢ م. و�
ض

ن أسـقف البـرصة � اسـتمّر تكريـس املطارنـة. ُرمس سـل�ي

 عل ماكنة 
ً

 دليال
ّ

ي بغداد، امم ُيعـد
ض

يشـوع الرابـع )١٢٢٢–١٢٢٤ م.( � ق الاكثوليكيـة، س�ب ك كنيسـة املـ�ث بطـر�ي

ـا دينًيا وفلسـفًيا للعامل من 
ضً
ر�ي ن أمه أمعـال كتـاب النحـل١٦ ليقـدم من خـالل �ت شـيته.١٥ وقـد كتـب سـل�ي أ�ب

مـع الرحيق من زهـرة إىل زهرة   الـ�تي �تب
ت

ا مـن النحـل
ً

ـذ
ّ

خـرة،١٧ متخ
آ
ء املسـيح الدجـال واال ي ليقـة إىل مب احلض

رض 
أ
لق والامء واال ـا احلض تلفة م�ض  تناقش موضوعات حمض

ً
ض فصـال سـ�ي سـة و�ض . ويتكـون الكتاب من �ض

ً
مثـاال

.)Chabot 1896: 1–80, 225–91( لالطاّلع عى ترجمة فرنسية لهذا العمل، انظر تشابوت  ١٢

.)Brock 1997: 260–1( لالطاّلع عى ترجمة إنجليزية لسرية إسحاق، انظر بروك  ١٣

لالطـالع عـى أحـدث تلخيـص ونقـاش حول األدلـة األركيولوجيـة للوجود املسـيحي يف مواقع مختلفـة يف جنوب بـالد الرافدين   ١٤
..St. John Simpson 2018 والخليـج، انظـر

Assemani 1728: vol. II, 453. اسـتمد عاصـامين هـذه املعلومـات مـن رسد تاريـخ البطاركـة باللغـة العربية يف كتاب أسـفار   ١٥
..Gismondi 1896–1899: vol. 2, 116, line 3 :األرسار الـذي جّمعـه صليبـة بـن يوحنـا. انظـر الطبعـة التاليـة

لالطّـالع عـى ترجمـة إنجليزيـة والنصـوص الرسيانية مأخوذة عـن مخطوطات يف لندن وأكسـفورد وميونيخ، انظـر واليس بدج   ١٦
.)Wallis Budge 1886(

.Brock 1997: 74–5  ١٧



البصــرة: تاريخهـا وثقافتهـا وتراثهـا  ٦٨

ديـد، وقـوا�أ امللـوك والبطاركـة،  ، وأحـداث الهعـد احلب نـة، وبطاركـة الهعـد القـد�ي واملالئكـة والظـالم واحلب
ويـوم القيامة.١٨

القرن السادس عرش: أبعاد جديدة

ي الـذي بـدأ 
�ض قطـاعي املـلي صاحـب النفـوذ أفراسـياب مـن التخلـص مـن احلـم العـ�ث كـن االإ

ت
عندمـا �

ي املنطقـة. فقـد 
ض

ـرت أبعـاد مسـيحية جديـدة � ا عـل شـط العـرب، �ض ً ي ١٥٣٤، �ث نّصـب نفسـه أمـ�ي
ض

�

يـة امك حصلـوا  ار ب
ت

تغاليـون حمطـة � ض سـلطته، وأنشـأ ال�ب تغـال لتعـز�ي أقـام أفراسـياب العالقـات مـع ال�ب

موعـة  حمب ي 
ض

� ـا  تضمي�ض �ت  يطـة  خر ي 
ض

� ذلـك  ويظهـر  البـرصة.  حـدود  عـل  كرمـلي  د�ي  لبنـاء  إذن  عـل 

ا والصـادة عـن النـارسث بيـ�ت فـان د�ي آ 
ً

لـد ض حمب �ي Galérie agréable du Monde املكونـة مـن سـبعة وعـ�ث

يطـة أيًضـا عـدًدا مـن الكنائـس واملسـاجد داخـل  ر ر احلض صـوِّ
ُ
ي اليـدن )الشـلك ١.٩(. ت

ض
� )١٦٥٩–١٧٣٣(

ض 
ض الذ�ي

تغالي�ي ضافة إىل ال�ب الإ صـورة«.١٩ وخدم الد�ي الطوائف املسـيحية امللية �ب مس »�ب املدينـة، ُمعنونـة �ب

امس ع�ث  ي القـرن احلض
ض

كتشـاف فاسـكو دي جاما � ي أعقاب ا
ض

ـة مـع اهلنـد � ـارة التوابـل املر�ب ب
ت

ي �
ض

معلـوا �

ر. يـق البحـري إىل سـاحل مـاال�ب للطر

القرن العرشون: الوجود األنجليكاين

لياكنية  ب
ض

�
أ
يطانيـا املدينـة بعـد معركة البرصة، ُبنيت كنيسـة مار بطـرس اال ي سـنة ١٩١٤، عندمـا احتلـت �ب

ض
�

ي ُبنيـت 
رض الـ�ت

أ
ول، ولكـن اال

أ
ي املقـام اال

ض
يطانيـة � ويـة ال�ب بيـة واحلب ي احتياجـات أفـراد القـوات احلر

ّ
لُتلـ�ب

كة  اكت التابعة ل�ث كـة نفط البـرصة )إحدى الـ�ث ـور رسث ـا اكنـت مملوكـة للـدولت العراقيـة.٢٠ �ث أّدى �ض عل�ي

دي  دة أعداد مر�ت بعينيـات، إىل ز�ي ر
أ
ي اال

ض
يطانيـة � ة مـن القوات ال�ب النفـط العراقيـة(، ووجـود أعـداد كب�ي

ي 
ض

ي تتوقـف �
يطانيـة الـ�ت يـة ال�ب اعيـة والتجار الكنيسـة. وخدمـت كنيسـة مـار بطـرس أيًضـا السـفن ال�ث

رمـن وأحصـاب 
أ

ض اهلنـود واال
ـل احلضـور �ضي الكنيسـة املسـيحي�ي ، مسث ض

يطانيـ�ي ضافـة إىل ال�ب الإ املينـاء. ٢١و�ب

خـرى �ضي البرصة جيدة 
أ

خـرى«.٢٢ وظلت العالقات مع الكنائس املسـيحية اال
أ
رثوذكسـية اال

أ
ت اال �ض »الـد�ي

م 
أ
ي ١٩٤٨ كتـب القـس ماتشـيت عـن �ع اللغـة اال

ض
رات املتبـادلت وتبـادل املعايـدات. و� مـن خـالل الـز�ي

يـل  ية.٢٣ �ضي أ�ب رثوذكسـية السـور
أ
ي الكنيسـة اال

ض
وكيـف بـدا ل ذلـك واقعًيـا عنـد حضـوره مل�حيـة املهـد �

ا بنـاء مؤقت.٢٤ ـا وقـام ماك�ض يـق قـ�ض عل�ي ١٩٥٧ تعرضـت كنيسـة مـار بطـرس حلر

.)Assemani 1728: vol. III, 309( لرسد مطّول ملحتويات أعامل سليامن، انظر عاصامين  ١٨

ضّمن فان دير آ أكرث من ٣٠٠٠ لوحة نحاسية.  ١٩

رئيس الشاممسة هارولد بكستون، رسالة بعد زيارته للعراق يف نوفمرب/ترين ثاين وديسمرب/كانون أول ١٩٣١. مراسالت مل تُنر   ٢٠
.]JMECA ( Jerusalem and Middle Eastern Church Association) Archives, St. Anthony’s College, Oxford[

.Adeney 1938–1939  ٢١

Matchett 1948. وكان ماتشـيت املناصـب اآلتيـة: »قسـيس مـدين، البـرة والخليـج العريب، وقسـيس ميناء، إرسـالية البحارة،   ٢٢
البرة«.

رشحه.  ٢٣

.Bible Lands. Journal of the Jerusalem and Middle East Church Association :تقرير أبريل/نيسان ١٩٥٧، نر يف  ٢٤
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 الشكل ١.٩. Pieter van der Aa. 1729. “Pays de Bassora”. Galérie agréable du Monde. متاح يف املجال العام:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Basra,_Gal%C3%A9rie_agr%C3%A9able_du_Monde.jpg

القرنني العرشين إىل القرن الحادي والعرشين: الكساد/اإليقاف واإلحياء

ر االحتـالل  وىل )١٩٩١(، �ث آ�ث
أ
ليـج اال انيـة )١٩٨١–١٩٨٨( وحـرب احلض �ي أّدت تقلبـات احلـرب العراقيـة االإ

ي 
ض

ي تعـداد أفـراد الطوائـف املسـيحية املقيمـة �
ض

اجـع حـاد � ي ٢٠٠٣، إىل �ت
ض

ت املتحـدة � الـذي قادتـه الـوال�ي

بعة لروما  ض للكنيسـة اللكدانيـة الاكثوليكية، وهي كنيسـة �ت ّمع من املسـيحي�ي ب
ت

كـ�ب � البـرصة. اليـوم ينتـىمي أ

موعة واسـعة  نشـاء حمب إ در �ب ي البرصة منذ ٢٠١٤، وقد �ب
ض

، مطـران اللكدان الاكثوليك � أ�ـا حبيـب النوفـلي و�ي



البصــرة: تاريخهـا وثقافتهـا وتراثهـا  ٧٠

ض عل حد سـواء. يبلغ تعـداد الطائفة اللكدانيـة الاكثوليكية  ض واملسـمل�ي دم املسـيحي�ي ض ي �ت
يع الـ�ت مـن املشـار

ية  رثوذكسـية السـور
أ
ة من الطوائف اال ّمعـات كنسـّية صغـ�ي ب

ت
ي البـرصة �

ض
ن حـواىلي ٣٥٠ أرسة. امك توجـد �

آ
اال

اهـر الكنائـس بنشـا�ا وتتقابـل  ب
ت

يئيـة(. � يليـة والسـبتية )أو املب ب
ض

� رمنيـة، وكذلـك االإ
أ
رثوذكسـية اال

أ
واال

ي 
يطـة القـرن الثامـن عـ�ث الـ�ت كـرة خر ـد يسـتدعي إىل الذا ي مهسث

ض
ي �ء املدينـة، �

ض
الصلبـان مـع املـآذن �

.»La Galérie agréable du Monde« ـن رسـومات وردت �ض

ي 
ض

كـ�ب الكنائـس وأمههـا � ي ١٩٠٧، أ
ض

نشـئت �
ُ
ي أ

عتـ�ب اكتدرائيـة مـر�ي العـذراء اللكدانيـة الاكثوليكيـة، الـ�ت
ُ
ت

ي 
ض

ة � خ�ي
أ
ي ١٨٨٦. وتقع اال

ض
ي بنيـت �

ي كنيسـة مار توما)س( اللكدانيـة الاكثوليكية ال�ت
ض

البـرصة. أمـا أقدهمـا �

ية  ض بطبلت جدار ي تتم�ي
ا ال�ت �ت درة بوا�ب يـة �ض لبـرصة وقـد ُبنيت من القرميد، وهي عالمة معمار احلي القـد�ي �ب

. اكنت الكنيسـة  ي ورحب ة عل الطـراز املعماري احلب ض دنطيـلي مـن العـاج، وكذلك نوافذ مسـتد�ي مثلثـة وإفـر�ي

ي العبادة. و�ت مؤخًرا 
ض

شـطة ح�ت عام ،٢٠٠٤ لكن ت�يب السـقف لملاء جعلها غ�ي صاحلة لالسـتخدام � �ض

كن للكنيسـة  ّص بسـبب املياه. ومع التجديدات �ي حلب ي حلقت �ب
ار ال�ت �ض

أ
إصالح السـقف وأمكن عالج اال

نو. مل القس املق�ي أبـو�ض آرام �ب
أ
، امك �ي قيقـه ُمسـتطاع بتلكفة معقـولت

ت
أن تعـود إىل االسـتخدام، وهـو أمـر �

مالحظات ختامية

ي سـنة واسـتمر حـ�ت يومنـا هـذا، 
يًنـا امتـد إىل مـا يقـرب مـن ألـ�ض

ث
� 

ً ا�ث ي البـرصة �ت
ض

 الوجـود املسـيحي �
ّ

ُيعـد

أن  العامـة حقيقـة  الفكـرة  ويعـّزز   . ض التـار�ي مـدى  بـات عـل 
ّ
والتقل ت  الصعـو�ب مـن  العديـد  متخطًيـا 

ي البـرصة، امك اكن احلـال عـل مـدى قـرون 
ض

ض يواصلـون العيـش جنًبـا إىل جنـب � ض واملسـمل�ي املسـيحي�ي

اث  ي كتّيـب أصدرتـه �ـلت �ت
ض

ي ثقافـة البـرصة مؤخـًرا �
ض

ـا � سـامهة الكنائـس وقيم�ت اف �ب عديـدة. �ت االعـ�ت

يـع كنائـس البـرصة مـع تفاصيل موجزة  ي املدينـة، ويـمض �ب
ض

ض املؤسسـات الدينيـة � ر�ي ن، يسـتعرض �ت د�ي
أ
اال

طان 
ت

ي منطقـة البرصة �
ض

ر � �ث
آ
اف مفتش اال ـت إرسث

ت
ي �

ا. حـّرر الكتّيـب بسـام الوا�ث هـا وإنشـا�أ ض ر�ي عـن �ت

ي أقـ� 
ض

ي الـذي شـلك أسـاس هـذه املدينـة الواقعـة �
ـا عـل التنـوع الديـ�ض

ً
 الئق

هـا�ضً  �ب
ّ

العبيـد، وهـو ُيعـد

ـا. ـا ف�ي
ال را�ضً ض ي سـنة، وال �ي

كـ�ث مـن ألـ�ض جنـوب العـراق عـل مـدار أ
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جون كُرتيس

ي يوم ٢٤ 
يطـا�ض ملتحـف ال�ب ي مدينـة البـرصة إىل لقـاء غـداء �ب

ض
وع إنشـاء متحـف جديـد � تعـود أصـول مـ�ث

ي 
ض

يطانيـة � ا أعـل للقـوات ال�ب
ً

ض مؤخـًرا قائـد ّ
ي وايت-سـبا�ض قـد ُعـ�ي

ر�ض يـق �ب /أيلول ٢٠٠٧. اكن الفر سـبتم�ب

ق العراق، واكن مـن املقّرر أن يبـدأ خدمته  نـوب رسث ب نسـيات �ب ا عاًمـا للقـوات متعـددة احلب
ً

العـراق وقائـد

ي 
ض

اث الثقا� ي �اية ال�ت
ض

كنه معل لملسـاعدة � ن يعـرف مـا الذي �ي
أ
/شـباط ٢٠٠٨، واهـ�ت �ب ا�ي ي ف�ب

ض
ي العـراق �

ض
�

ية والدبلوماسـية  ض الشـخصيات السياسـية والعسـكر ي هـذا الصـدد بـ�ي
ض

ا �
ً

يـد كننـا اعتبـاره فر . �ي ي
ت

العـرا�

ع  ـت دعوته حلضـور اج�ت
ت
مـه ذلك، � . واسـتجابة اله�ت ـو يسـتحق الكثـ�ي مـن التقـد�ي

ض
يطانيـة وهلـذا � ال�ب

ض  رتيس واكن أم�ي
ُ
ـا مد�ي املتحف، والدكتور جـون ك ور واكن وق�ت ب كجر�ي ي مـع نيـل ما

يطـا�ض ي املتحـف ال�ب
ض

�

ح خالل الغداء أن 
ي املتحف، وتشـارلز مور، املرر السـابق للدايلي ِتِلجراف. واق�تّ

ض
وسـط �

أ
ق اال قمس ال�ث

ا قد تعرض  ركيولوجية، واكن من املعـروف أن العديد م�ض
أ
ـص املواقع اال

ض
ض � مـ�ي

أ ي �ت
ض

مه يمكـن �
أ
االحتيـاج اال

 . ي
يطا�ض يـش ال�ب ت احتالل احلب

ت
ديد املتاحف داخـل املنطقة الواقعـة � ب

ت
ـب الشـديد، وأيًضـا �ايـة و� لل�ض

ذا الشـأن. كن فعل �ب لنظـر فـ�ي �ي ووعـد وايت-سـبا�ض �ب

لبرصة  يطانية �ب وع، وقبل موعد انتشـار القوات ال�ب ا لمل�ث ً ض الرائد هوجو الكرك مد�ي ّ
 بوعـده، فعـ�ي

ض
وقـد أو�

ي أواخر ١.٢٠٠٧
ض

رتيس عـدة مرات �
ُ
قابلت ك /شـباط ٢٠٠٨، قـام الكرك �ب ا�ي ي منتصـف ف�ب

ض
�

ض  ك�ي م ال�ت سـباب أمنية ولوجسـتية – سـيكون عل�ي
أ
لبرصة أنه – وال جرد اسـتقراره �ب ورسعان ما قرر الكرك �ب

/شـباط، اكن الكرك قـد توصـل إىل هويـة مـد�ي  ا�ي لـول أواخـر ف�ب عـل إنشـاء متحـف داخـل املدينـة. و�ب

رة اكنت  �ي ض ة بسـالمته الشـخصية – �ب اطرة كبـ�ي  حمض
ّ

طـان العبيـد، والـذي قـام – فـ�ي ُيعـد
ت

متحـف البـرصة، �

ـر  ي أوائـل �ث
ض

ملطـار واكن ذلـك � ي �ب
يطـا�ض يـش ال�ب رات إىل املقـر الرئيـسي لقاعـدة احلب ض عـدة ز�ي وىل بـ�ي

أ
اال

ول اكن موقـع 
أ
ديـد. اال ي هـذا الوقـت، اكن يـ�ت دراسـة ثالثـة مواقـع حمتمـلت لملتحـف احلب

ض
مـارس/آذار.٢ �

ته،  و نصف حمتو�ي
ض

وىل ورُسق �
أ
ليج اال ي أعقاب حرب احلض

ض
ب � ، والذي تعرض لل�ض صلي

أ
متحف البرصة اال

يف ١٩ نوفمرب/تريـن ثـاين ٢٠٠٧ يف املتحـف الربيطـاين، ويف ٢٦ نوفمرب/تريـن ثـاين ٢٠٠٧ يف حفل اسـتقبال يف جمعية الرق   ١
األوسـط يف شـارع بوري بلندن من أجل إطالق جمعية الصداقة الربيطانية-العراقية املتوقف نشـاطها، ويف ١١ ديسـمرب/كانون 
األول ٢٠٠٧ يف املقـر الرئيـيس للفرقـة الثالثـة للجيـش )اململكـة املتحـدة( يف بولفـورد، ويلتشـاير، عندمـا حـارض جـون كُرتيس 

القـوات التـي كانـت بصـدد االنتشـار يف العراق حـول حامية الـرتاث الثقايف.

يف أول لقـاء مـع الجيـش جـاء العبيـد بصحبة محمـد العزاوي، مفتش آثار البرة، وكان املفتش الذي سـبقه قـد قتل بالرصاص،   ٢
يف حضـور العبيـد، يف ١٠ يوليو/متوز ٢٠٠٦.
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ىلي من 
انب الامث ضل خالب يقع عـل احلب ي عـام ٣.١٩٩١ وهو م�ض

ض
ي إىل بغـداد أغلقـت أبوابه �

ت
وبعـد نقـل البـا�

ة  ي خالل الف�ت
شـبية الدقيقـة، ُب�ض فات والزخارف احلض لعديد من ال�ث ض �ب ي وسـط البـرصة، يتم�يّ

ض
خـور عشـار �

يش  ـودي معل مع احلب ور �ي
ت
جر � ن، وهو �ت ض سـل�ي  لروبـ�ي

ً
صـل مملـواك

أ
ي اال

ض
١٩١٩–١٩٢٩ )الشـلك ١.١٠( واكن �

ي عام ١٩٤٥ 
ض

نيـة � ـول بعد وفاتـه ليصبح مقر القنصليـة اليو�ض
ت

ي خـالل احلـرب العامليـة الثانيـة، و�
يطـا�ض ال�ب

ي املتمل 
اث العراقية. أما املوقـع الثا�ض ر وال�ت �ث

آ
قلـت تبعيتـه إىل اهليئة العامة لـال

ُ
وحـ�ت عـام ١٩٧١ عندمـا ن

مس  ض ُيعرف �ب ا لصدام حسـ�ي
ً
ود بيـل«، والثالـث اكن قرًصا سـابق �ت مس »بيـت غـ�ي فـاكن املبـ�ض املعـروف �ب

سـباب 
أ
مه وموقعه )ال ي حالت متداعية، امك أن حب

ض
صلي اكن �

أ
كـد العبيـد أن املتحف اال ة«. وأ »قـرص البحـ�ي

ماكنيـة الوصـول( جعـاله غـ�ي صـاحل هلـذا الغـرض، و�ت اسـتبعاده. ومل يتحّمـس  إ أمنيـة وأسـباب تتعلـق �ب

رح سـؤال ما 
ُ
ض اكختيار وحيـد. وط ود بيـل، امم أبـ�ت عـل قـرص صـدام حسـ�ي �ت ي لبيـت غـ�ي

ت
انـب العـرا� احلب

، وبعـد اسـتطالع الرأي 
ً

ض سـيكون مقبـوال وىل المس صـدام حسـ�ي
أ
حـرف اال

أ
إذا اكن املبـ�ض املفـور عليـه اال

 حمتمل لملتحف 
ث

ة مكر� ي ذلك. وعليه اعُتمد قرص البحـ�ي
ض

طـان العبيـد عدم وجود مشـلكهت �
ت

كـد � املـلي أ

ي الصفحـة التالية(.
ض

شـاكل مـن ٢.١٠ إىل ٤.١٠ �
أ
)اال

يل/نيسـان ٢٠٠٨  ة مـن ١٢ إىل ١٦ أ�ب ي الفـ�ت
ض

يـش � قامـة مـع احلب رتيـس إىل القـدوم للعـراق واالإ
ُ
ُدعي جـون ك

ـا مـن خالل  ركيولوجيـة والوصـول إل�ي
أ
ـص املواقـع اال

ض
وع. وثبـت مبدئًيـا إماكنيـة � ملـ�ث ي قدًمـا �ب

– لملـ�ض

ة مروحيـة فـوق الـوراكء وأور،  ي ذلـك الوقـت العبـور بطـا�أ
ض

ملروحيـات. إذ اكن مـن املمكـن � ان �ب الطـ�ي

ملتحف،  ـاص �ب زء احلض حلب ويـة.٤ أمـا فـ�ي يتعلـق �ب مـام عـلي احلب رة أور مـن قاعـدة االإ يـدو، وز�ي ي إ�ي
ض

واهلبـوط �

ي مع لك 
يطـا�ض ي املقر الرئيـسي للجيش ال�ب

ض
ع � يل/نيسـان لعقد اجـ�ت طـان العبيـد يـوم ١٥ أ�ب

ت
فقـد حـرصض �

، ومستشـار العالقـات العامة  يكي مر
أ
يش اال ض مـن احلب �ض يـدج، هولـواي، والنقيـب ب�ي ّ رتيـس، الكرك، �بَ

ُ
مـن ك

ة، والـذي اكن قد  ططات لقـرص البح�ي يـدج أن يعـرض لنا حمض ّ �ب »هـاش«. اسـتطاع �بَ يـف واملـ�ت ويليـام ر

ال يزال املنزل تابًعا للهيئة العامة لآلثار والرتاث ويستخدم اآلن )أكتوبر/ترين أول ٢٠١٧( كمكتب إلدارة اآلثار.  ٣

تألـف فريقنـا خـالل جولة املروحية تلـك من الرائد هوجو كالرك والرائد روبرت بَّريدج )من سـالح املهندسـني امللكيني( والرائد   ٤
تـوم هولـواي )مسـؤول إعالمي( واثنني مـن املصورين.

الشـكل ١.١٠. متحـف البرة 
خـور  عـى  املطـل  السـابق 
عشـار، تم التصويـر يف ٢٠١٣.
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أمامـي  منظـر   .٢.١٠ الشـكل 
ملتحف البرة )سـبتمرب/أيلول 

.)٢٠١٦

الشـكل ٣.١٠. صـورة ملتحـف 
جديـدة  الفتـات  مـع  البـرة 

.)٢٠١٣ )فرباير/شـباط 

خلفـي  منظـر   .٤.١٠ الشـكل 
مجـرى  مـن  البـرة  ملتحـف 
شـط العـرب املـايئ يف ٢٠٠٨.
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لـس حمافظـة البـرصة  لـس الـوزراء ومـن حمب ت مـن حمب زاره مـن قبـل، وعـرض العبيـد عـل احلضـور خطـا�ب

مثل 
أ
يار اال ة هو – مبدئًيـا – احلض ميع عل أن قـرص البح�ي ديـد. واتفـق احلب ختيـار مبـ�ض لملتحـف احلب  �ب

ّ
ـول ض �ت

تيبات الالزمة من أجل  ـاذ ال�ت ض �ت يدج �ب ّ طوات التالية هي أن يقوم �بَ ديـد، واتفقـوا عـل أن احلض لملتحـف احلب

ي أقرب 
ض

رة املب�ض � �ي ض طان العبيـد �ب
ت

، ويقـوم � طط تفصيلي لملب�ض ض بوضـع حمض ض امللكيـ�ي قيـام سـالح املهندسـ�ي

وقـت ممكن.

ي يبـدو أن 
ـاء العـراق، والـ�ت

ض
ض فيأ� ي بناهـا صـدام حسـ�ي

ة أحـد القصـور العديـدة الـ�ت ويعتـ�ب قـرص البحـ�ي

مج النفـط مقابـل الغـذاء )OIP(.٥ يقـع القرص عل  �ض وعـة مـن خـالل �ب يقـة غـ�ي م�ث ويـل بطر
ت
ـا �ت � بعهصض

ي ٢٠٠٣، استخدمه 
ض

رى خور عشار. وبعد غزو العراق � ات أد�ض حمب أطراف البرصة، عل بعد عدة كيلوم�ت

ي ٢٠٠٧. ويتكـون املدخـل 
ض

ية قبـل أن ينسـحب إىل مطـار البـرصة � ي كقاعـدة عسـكر
يطـا�ض يـش ال�ب احلب

ي مـن املبـ�ض عـل 
لـ�ض ـزء احلض ة، بيـ�ض يطـل احلب ة صناعيـة صغـ�ي ـ�ي مـامي للقـرص مـن رواق ًمعّمـد أمامـه �ب

أ
اال

ية  ة املب�ض عـل نقوش تذاكر ينة لوا�ب شـبية املز ية واحلض معال احلجر
أ
تـوي اال

ت
. و� ي

ـرى شـط العـرب املا�أ حمب

شـب منحوت وجص  ض ض ببذخ �ب ـز�يّ
ض

ـزء الداخلي � ض )الشـلك ٥.١٠(،٦ أمـا احلب ي بصـدام حسـ�ي
تـ�ض

ت
عديـدة �

ل  ض �ث ي الصفحـة التاليـة(، والكث�ي من هذه النقـوش عبارة عن أمعال يدوية حلرفي�ي
ض

مطـلي )الشـلك ٦.١٠ �

ض وثالث مسـاحات  تـ�ي ض كب�ي ي مـن مسـاحت�ي
ر�ض

أ
ر�ب مـن املغـرب. ويتكـون الطابـق اال

أ
، عـل اال ض يقيـ�ي إفر

لف م�ت 
أ
الية تتجـاوز اال وذجية لملتحف، مع مسـاحة عـرض إ�ب

ض
يهعـا صـاالت عـرض � أصغـر سـتكون �ب

وكانـت األمـم املتحـدة قـد أسسـت مكتـب برنامـج النفـط مقابـل الغـذاء عـام ١٩٩٥ للسـامح للعراق ببيـع النفط يف السـوق   ٥
العامليـة بـرط اسـتخدام العائـدات لراء األغذية والدواء للتخفيـف من معاناة املواطنني العراقيني بعـد فرض العقوبات. لكن 
عـى مـا يبـدو أن قـر البحرية قد بني يف عام ١٩٩٢ )انظر الشـكل ٥.١٠(. وقد قام صدام حسـني »بإهداء« بعض هذه القصور 

ملختلـف الزعـامء األجانـب، وهكـذا تـم تقديم قـر البحرية إىل العاهـل األردين امللك حسـني، إال أن األخري مل يـزره أبًدا.

العديـد مـن هـذه القصـور تـم نهبهـا وإلحـاق أرضار بالغـة بهـا يف ٢٠٠٣، وقـر البحـرية هـو واحد مـن القصور القالئـل التي   ٦
احتفظـت بحالتهـا نسـبيًا. وبذلـك، فهـو يُعـد شـاهًدا عـى مرحلة معينة مـن التاريـخ العراقي، وعـى الرغم من ارتباطه باسـم 
صدام حسـني )علاًم بأنه مل يسـكنه قط( إال أنه يسـتحق الِحفظ كيشء قائم بذاته. ولذا تبّنت السـلطات العراقية وجهة النظر 

التـي تؤيـد الحفـاظ عـى النقـوش الخاصة بصـدام عى املبنـى كام هي.

الشـكل ٥.١٠. أعـامل خشـبية 
مزخرفـة فـوق البـاب األمامي 
ملتحـف البـرة تحمـل اسـم 
صدام حسـني وتاريخ ١٩٩٢ يف 
)أبريل/نيسـان  اليمـني  أسـفل 

.)٢٠١٠
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قامـة متحـف إقليـىمي هـام، امك يمض املبـ�ض أيًضا مسـاحات أخرى  ـدّرت هـذه مكسـاحة مثاليـة الإ
ُ
بـع، وق مر

دارة متحـف حديث. عتـ�ب أساسـية الإ
ُ
ت

يع  رة بعض آو �ب ماكنية اللوجسـتية لـز�ي كد�ض من االإ
أ وع. فقـد �ت رة املبدئيـة جـدوى امل�ث أثبتـت هـذه الـز�ي

اث  سـتخدام املروحيـات، طاملا لدينا املوافقـة الاكملت من اهليئـة العامة لل�ت ة �ب
أ
املواقـع املوجـودة عـل القا�

طـوة التاليـة هي تقد�ي هذه  لبرصة. واكنت احلض ر. امك حـدد�ض املبـ�ض قـد يكـون مناسـًبا ملتحـف جديـد �ب �ث
آ
واال

ا، عـل أمل إقرارها. تمـع الدوىلي لي�ت مناقشـ�ت ض واملب ض العراقيـ�ي حـات لملسـؤول�ي املق�ت

اث  ت عنـوان »�اية ال�ت
ت

يل/نيسـان ٢٠٠٨ � ي يوم ٢٩ أ�ب
يطـا�ض ملتحف ال�ب وعليـه، �ت تنظـ�ي ورشـة معـل �ب

اث  ل�ت م خاص �ب م اهـ�ت ًصا ممن لد�ي ض ث
ي جنـوب العـراق«. حرصض الورشـة املغلقة حواىلي سـتون �

ض
ي �

ض
الثقـا�

 عل الرضا بشـلك خاص.٧ وخالل 
ً
عثا ض أمـًرا �ب بعـة مـن الزمالء العراقي�ي ، واكن حضـور أر ي

ت
ي العـرا�

ض
الثقـا�

اء  ضة، و�ب عـالم والر�ي ـام، وز�ي الثقافـة واالإ �ض ـور، قـدم لك من آندي �ب ب كجر�ي أ�ـا نيـل ما ي �ت
الورشـة الـ�ت

، ملكـات افتتاحية. �ث عـرض الرائد هوجو  يق وايت-سـبا�ض اث، والفر ر والـ�ت �ث
آ
ميـاح مـن اهليئـة العامـة لال

ا من التفاصيل عن 
ً

يد رتيـس مز
ُ
يدج وجون ك ّ ت �بَ وع. وقـدم لك من الرائد رو�ب الكرك تصـوًرا عاًمـا لملـ�ث

ة  ي ف�ت
ض

ليل مع احلضـور. �
ت

،٨ وتال ذلك مناقشـة و� ري عـل التواىلي �ث
آ
وع اال وع متحـف البـرصة واملـ�ث مـ�ث

ئـق الوطنيـة العراقية، أداره الدكتور سـعد  ة اكن هنـاك نقـاش مثـ�ي حـول دار الكتب والو�ث مـا بعـد الظهـ�ي

تامية.  ي، املالحظات احلض زا�أ اء مياح، والدكتور مفيد احلب ، و�ب يق وايت-سبا�ض إسكندر، �ث قدم لك من الفر

ح: متحف البرصة واملسـح  وع املقـ�ت ي املـ�ث
ـز�أ وقـد أعـرب املشـاركون العراقيـون عـن دمعهـم الصـادق حلب

ر، �ت  �ث
آ
اث واال وافقـة اكملت من اهليئـة العامة للـ�ت ـذا التلكيـف الصـادر مـن ورشـة العمـل، و�ب ري. و�ب �ث

آ
اال

ان ٢٠٠٨. ة مـن ١ إىل ١٠ يونيو/حز�ي ي الف�ت
ض

وع لتكـون � وضـع خطـة املرحـلت التاليـة والرئيسـية من امل�ث

األربعـة هـم: الدكتـور مفيـد الجزائـري )رئيـس اللجنـة الثقافيـة مبجلـس النـواب العراقي(، السـيد بهـاء مياح )مستشـار وزير   ٧
السـياحة واآلثـار العراقـي( الدكتـور إسـامعيل حجـارة )املستشـار الثقـايف لفريـق إعادة إعـامر الحلة(، الدكتور سـعد إسـكندر 

)مديـر دار الكتـب والوثائـق الوطنيـة(.

قدمت كل من الدكتورة مارجريت فان إس والربوفسورة إليزابيث ستون مساهامت قيّمة يف مناقشة املروع اآلثاري.  ٨

مـن  نقـش   .٦.١٠ الشـكل 
الجـص متعـدد األلـوان بقر 

البحـرية.
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ض مـن  رتيـس والدكتـور بـول كوليـ�ض
ُ
ـا الدكتـور جـون ك رة إىل العـراق قـام �ب لفـت هـذه املرحـلت مـن ز�ي

أ و�ت

وفيسـورة  ، وال�ب ض لـ�ي ي �ب
ض

ر � �ث
آ
ي لـال

ملـا�ض
أ
يـت فـان إس مـن املهعـد اال ، والدكتـورة مارجر ي

يطـا�ض املتحـف ال�ب

وك بنيويـورك. اكنت هـذه املهمة ذات غرض مـزدوج: إجراء تقي�ي  ي �ب
ابيـث سـتون مـن جامعـة سـتو�ض ض إل�ي

ة مكوقع ملتحف  ي إماكنية اسـتخدام قـرص البح�ي
ض

يد من البحث � تـارة، واملز ركيولوجيـة املض
أ
حـالت لملواقـع اال

ا  ً ، واكن حا�ض ي
يطـا�ض يـش ال�ب وع نيابة عن احلب ا لملـ�ث ً ديـد. وقـد ظـل الرائـد هوجـو الكرك مد�ي البـرصة احلب

ان(،  م )مـن ٥ إىل ٧ يونيو/حز�ي ص املواقع عل مدار ثالثة أ�ي
ض

يـت معليات � يـع املراحـل. أجر خـالل �ب

. وانمض إلينا ثالثـة من الزمالء  ض ض مروحية مرلـ�ي ويـة عل م�ت مام علي احلب ان مـن حمطـة االإ مـن خـالل الطـ�ي

اث، حمسـن  ر والـ�ت �ث
آ
ي اهليئـة العامـة لـال

ض
ض رشـيد، رئيـس معليـات التنقيـب � ض ومه: قيـس حسـ�ي العراقيـ�ي

انيـة مواقع 
ث
ص �

ض
كّنـا مـن �

ت
� . ي

مـ�ي احلمـدا�ض
أ
، عبـد اال ي

ت
ي العـرا�

ئـب مـد�ي املتحـف الوطـ�ض ، �ض حسـن عـلي

فـردت تغطية 
ُ
ـش، تـل اللحم. وأ ، حلب يـدو، تـل عبيـد، الـوراكء، الرسـا، وتـل العويـلي تلفـة، وهي أور، أر حمض

نا 
ت

ان ٢٠٠٨، � ي يونيو/حـز�ي
ض

يـة »العـراق )Curtis et al. 2008(. و� اكد�ي
أ
يـة اال ي الدور

ض
شـاملت هلـذا العمـل �

ي 
ت

، التقينا هناك بوفد عرا� (، وإىل جانـب قيامنا بتفقد املبـ�ض رة ىلي لملبـ�ض ة )وهي أول ز�ي رة قـرص البحـ�ي �ي ض �ب
٩. ي

يطا�ض ئبة القنصـل العـام ال�ب وانضمـت إلينـا أيًضـا فيو�ض جيـب، �ض

اث  ر والـ�ت �ث
آ
ـا املسـؤولون مـن اهليئـة العامـة لـال يـت مناقشـة بنـاءة وواسـعة النطـاق أعـرب ف�ي وأجر

ـاذ إجـراءات رمسيـة أخـرى قبـل  ض ض ا�ت  أنـه سـيتع�ي
ض

وع، ولكـن اكن مـن الـوا� ـد لملـ�ث
ّ
عـن دمعهـم املتق

ي عـل وجـه احلضصـوص، السـيد صـدوق سـلطان، 
ت

ئـب رئيـس الـوزراء العـرا� وع. وأبـدى �ض إقـرار املـ�ث

وع  يـق لمل�ث ض فر ـب تكو�ي ب جـراءات السـليمة. فـاكن �ي ورة اتبـاع االإ وع مـع إ�اره عـل �ض ييـده لملـ�ث
أ �ت

ـاد مصـادر  ب طـة املوضوعـة. امك لكتـا هنـاك إشـاكلية إ�ي حلض ي قدًمـا �ب
طـوات املطلوبـة واملـ�ض  لتنفيـذ لك احلض

حمتملت للتمويل.

ي أوائل 
ض

ي من العـراق �
يطـا�ض يش ال�ب ، وانسـحاب احلب ي

يطا�ض ويـل حكـومي �ب
ت
ل وجـود أي � مـع انتفـاء احـ�ت

ـوز 
ت
ان إىل ٣ يوليو/� ة مـن ٢٧ يونيو/حـز�ي ي الفـ�ت

ض
وع. إال أنـه أعيـد إحيـاؤه � عـام ٢٠٠٩، �ت تعليـق املـ�ث

ي القنصلية 
ض

قامـة � رة العراق مرة أخرى واالإ ض مـن ز�ي رتيـس وبول كولي�ض
ُ
كـن لك مـن جـون ك

ت
٢٠٠٩، عندمـا �

مـا الرائـد هوجـو الكرك، ولكـن مل يكـن ذلـك  اف�ت ويـة. اكنـت النيـة أن �ي ي قاعـدة البـرصة احلب
ض

يطانيـة � ال�ب

ن 
أ
. ولسـوء احلـظ، مل يكـن مـن املمكن أيًضا السـفر إىل البـرصة خالل هـذا الوقت ال ممكًنـا خـالل الرحـلت

عات املفيدة  كّنا منـه هو عقد عدد مـن االج�ت
ت
ليـق املروحيـات، ولكن ما �

ت
ابيـة أعاقـت � العواصـف ال�ت

(، وكذلك السـيدة زهرة �ـزة البجاري، عضوة  ض ويـة. فالتقينـا بقحطـان العبيد )مرت�ي ي القاعـدة احلب
ض

ا �
ً

جـد

كـة اهلندسـة املدنية  ض مـن رسث ر، ومـع مسـؤول�ي �ث
آ
ي واال

ض
اث الثقـا� نـة الـ�ت لـس حمافظـة البـرصة ورئيسـة حلب حمب

ي إماكنيـة 
ض

لـس الـوزراء مـا زالـوا ينظـرون � لـد«. و�ت إبالغنـا أن أعضـاء حمب كدو�ض يطانيـة »مـوت ما ال�ب

ي الوقت ذاتـه، اكنوا أيًضـا يبحثون فكرة 
ض

ـم � ة مكوقـع لملتحـف ومل يسـتبعدوه، ولك�ض اسـتخدام قـرص البحـ�ي

ر  �ث
آ
اح أن تسـ� اهليئة العامة لال اسـتخدام قرص النقيب الواقع عل الكورنيش مكوقع حمتمل. وُعرض اق�ت

ة وقـرص النقيب إذ مـن املؤكد أن ي�ت  ض السـتخدام قرص البح�ي ي تقـد�ي الطلبـ�ي
ض

لـس املافظـة � اث وحمب والـ�ت

طان 
ت

ابية للغايـة، وأبدى لك مـن � ب عـات إ�ي اختيـار أحدمهـا ليكـون موقـع املتحـف. اكنـت أجـواء االج�ت

ضم الوفد: قيس حسـني رشـيد، محسـن حسـن عيل، قاسـم عبد الحميد البري )مدير التعاون الثقايف(، محمد حسـوين نارص   ٩
)مفتـش اآلثـار يف منطقـة البرة(، قحطان العبيد، السـيدة أزهار جعفر هاشـم )مديرة الهندسـة والصيانـة يف البرة(، صدوق 

سـلطان )أبـو مريـم( وكان عـى ما يبـدو ممثل رئيـس الوزراء املاليك يف البرة واملسـؤول عن مسـتقبل القصـور امللكية.
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ميع عـل أن القرار  اه إنشـاء متحـف جديد. واتفـق احلب ب
ت

ا �
ً

العبيـد والسـيدة زهـرة البجـاري �اًسـا شـديد

. ي
ت

انـب العرا� ي من احلب
�ت
أ
ـب أن �ي ب ي الختيـار املبـ�ض �ي

ـا�أ ال�ض

لس  ـوز ٢٠٠٩، تلقينـا أخبـاًرا طـال انتظارهـا مفادهـا أن الك مـن رئيـس الوزراء نـوري املالكي وحمب
ت
ي يوليو/�

ض
�

ديـد. واكنت هـذه النتيجة املمتازة  ة مكوقـع ملتحف البرصة احلب حمافظـة البـرصة وافقـا عـل طرح قـرص البح�ي

ي العراق.
ض

خـرون �
آ
طان العبيـد وزمالؤه اال

ت
ا � ي قـام �ب

 لملسـاعي املسـتمرة وغـ�ي املتوانيـة ال�ت
ً

تلكيـال

ميـس ٢٤  ي يـوم احلض
يطـا�ض ي املتحـف ال�ب

ض
ع � ـت الدعـوة إىل اجـ�ت

ت
ديـدة � وبنـاء عـل هـذه التطـورات احلب

كـن  ة لـد� مـا �ي وع.١٠ واكنـت هنـاك �اسـة كبـ�ي ملـ�ث ي قدًمـا �ب
/أيلول ٢٠٠٩ ملناقشـة كيفيـة املـ�ض سـبتم�ب

ـب أن يكون مصدره من القطاع  ب ويل �ي
ت
ا أيًضا أن أي � ً صـل، لكـن اكن واحصض

أ
ي اال

يطـا�ض وًعـا �ب اعتبـاره م�ث

م�ي  ي ل�ت
لي�ض اجة إىل حـواىلي ١٠ مليـون جنيه إسـ�ت ـا أننـا �ب ر�ض وق�ت

ّ
يطانيـة. وقـد ـاص وليـس احلكومـة ال�ب احلض

ـع مبلـغ ٦٥٠ ألـف  ي �ب
بـة معليـة امم يعـ�ض ي مقار

ّ ويـل إىل متحـف. لكننـا اتفقنـا عـل تبـ�ض
ت

ة و� قـرص البحـ�ي

ي العمـل، ومـن �ث مطالبـة احلكومـة 
ض

وع � ي للـ�ث
ي مـن داخـل اململكـة املتحـدة مكبلـغ مبـد�أ

لي�ض جنيـه إسـ�ت

سـة الدكتور صالح  �أ ية �ب نة توج�ي رتيس كذلك بتشـكيل حلب
ُ
ف جون ك

ُ
ي التاكليف. ولك

ت
� العراقية بتغطية �ب

ململكـة املتحدة. ، سـف�ي العـراق السـابق �ب الشـيخلي

ور أعضـاء  ض
ح فيـه أن �ي

/اكنون أول ١١.٢٠٠٩ واقـ�تُ ي ٢ ديسـم�ب
ض

ول �
أ
هعـا اال يـة اج�ت عقـدت اللجنـة التوج�ي

ي 
يطا�ض ئبة القنصـل ال�ب طـان العبيد و�ض

ت
وع مع � ي أقـرب وقت ممكن ملناقشـة امل�ث

ض
اللجنـة مدينـة البـرصة �

ت 
ت

ضور أليـس والبول و� ية، �ب ع آخر للجنـة التوج�ي ي غضـون ذلـك الوقـت، ُعقد اج�ت
ض

أليـس والبـول. �

/شباط ٢٠١٠. ا�ي ي ٢٣ ف�ب
ض

نس الكرك، � ِ ِ
سـة السـ�ي �ت ر�أ

لـوس إىل جانـب لكـ�ي  حلب ـا �ب ي احلـظ ف�ي
ي مائـدة عشـاء حالفـ�ض

ض
يل/نيسـان ٢٠١٠، وجـدت نفـسي � ي ٢٠ أ�ب

ض
�

وع متحف  حـكي هلـا عن مـ�ث
أ
ـزت الفرصـة ال يطانيـة(، وان�ت كـة النفـط ال�ب كـة BP )رسث بيبنجتـون مـن رسث

ي ذلـك الوقت، 
ض

ي لندن �
ض

ا �
ً

طـان العبيـد متواجـد
ت

. واكن � ض لغـ�ي ًمـا وتشـجيًعا �ب البـرصة. وأبـدت لكـ�ي اه�ت

يل/نيسـان  رة لكـ�ي يوم ٢٣ أ�ب �ي ض ر، فقمـت معه �ب
ت
ض مـن أجل حضـور مؤ� بعـة مـن زمالئـه العراقيـ�ي فقـة أر �ب

ي الحـق، تطرقـت لكـ�ي 
و�ض يـد إلكـ�ت ي �ب

ض
ي ميـدان سـانت جيمـس بلنـدن. و�

ض
كـة � ي املقـر الرئيـسي لل�ث

ض
�

سـيس 
أ حـت أيًضـا �ت ليـة أن تكـون مؤسسـة BP قـادرة عـل تقـد�ي مسـامهة لـد� املتحـف، واق�ت إىل اح�ت

معية  ي اململكـة املتحـدة، عـل أن ي�ت إطـالق احلب
ض

يـة مسـجلت � »أصدقـاء متحـف البـرصة« كجمعيـة خ�ي

كن من خالهلا ملؤسسـات  ثابة قناة �ي معيـة �ب . إذ سـتكون احلب ي
يطا�ض ملتحـف ال�ب ي حفـل اسـتقبال �ب

ض
رمسًيـا �

وع. مثـل BP تقـد�ي د� مـادي لملـ�ث

حـرض اللقـاء كل مـن: نيـل ماكجريجـور )رئيـس املتحـف الربيطاين(، أليـس والبـول )حاملة وسـام اإلمرباطورية ونائبـة القنصل   ١٠
الربيطـاين يف البـرة(، فينيشـا سـميث )من مكتب الشـؤون الخارجيـة والكومنولث(، كيـث نيكول )مـن وزاؤة الثقافة واإلعالم 
والرياضـة(، ديفيـد سـتيفنز )مـن وزارة الدفـاع(، أنـدي سـتيفنز )مـن املكتبـة الربيطانيـة(، جـني ويكـس )مـن املجلـس الثقايف 
الربيطـاين(، الرائـد دومينيـك هاياكاوا )من الجيش الربيطـاين، الفرقة الثالثة(، ملياء الكيالين فري )أكادميية عراقية مسـتقلة(، جون 

كُرتيـس، كايت تشـايلدز، جسـن موريـس، بـول كولينـز، هانـا بولتون، أنجيال سـميث )من املتحـف الربيطاين(.

ترأس االجتامع الدكتور شـيخيل وكان جون كُرتيس سـكرتري االجتامع وقامت أنجيال سـميث بتدوين املالحظات، بحضور: السـري   ١١
تِرِنـس كالرك، الدكتورة ملياء الكيـالين، الرائد هوجو كالرك.
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يـل/ ة مـن ٢٧ أ�ب ي الفـ�ت
ض

ـا أعـاله – � رة املشـار إل�ي رة البـرصة – الـز�ي �ي ض يـة �ب وقـام أعضـاء اللجنـة التوج�ي

عـات، عـ�بً لك مـن مع الدكتور شـلتاغ عبود  ر ٢٠١٠ )الشـلك ٧.١٠(.١٢ وخـالل االج�ت نيسـان إىل ١ مايـو/آ�ي

ـم رئيـس جامعـة البـرصة عـن �ا�مـا ودمعهمـا احلار  ب
ض

سـتاذ الدكتـور صـاحل �
أ
امليـاح حمافـظ املدينـة واال

لس  لـس املافظة وحمب وافقة حمب ديـد �ب ة لملتحف احلب صيـص قرص البحـ�ي ض كيـد عـل �ت وع. و�ت التأ هلـذا املـ�ث

ي املسـتقبل 
ض

حـالل الالزمـة � ي أن تـ�ت أمعـال التجديـد واالإ
ض

ي عـن أمـل �
ت

انـب العـرا� الـوزراء. وأعـرب احلب

اث لتطو�ي  ر وال�ت �ث
آ
ية هو التعـاون مع اهليئة العامة لال يـب. و�ت التشـديد عـل أن دور اللجنة التوج�ي القر

لاكمل  وم، هذا وسـوف يدار املتحف �ب
أ
ي املقام اال

ض
وًعا عراقًيا � ديـد الذي سـيصبح م�ث متحـف البـرصة احلب

ي ذلك الوقت، 
ض

لفعـل � ويالت متوفـرة �ب
ت
 مـن أنه مل تكن هنـاك أي �

ض
. وعـل الـر� ي

ت
انـب العـرا� مـن قبـل احلب

ية. وأبدى حمافظ  ور ع بعض التمويـالت الرصض ي حمـاولت �ب
ض

يـة اكنت تقوم بدور نشـط � لكـن اللجنـة التوج�ي

ي إنشـاء متحـف جديـد يليق 
ض

يطانيـة لملسـاعدة � ـا للجهـود ال�ب
ً
 معيق

البـرصة عـل وجـه احلضصـوص امتنـا�ضً

 ، ي
يطا�ض وًعا ذا أصل �ب عتباره م�ث وع �ب جيال القادمة سـوف تنظر إىل هذا امل�ث

أ
لبرصة، وأشـار إىل أن اال �ب

لبرصة. �ـر« �ب
أ
� اال ـا إىل »احلب ي ينظر �ب

يقـة نفهسـا الـ�ت لطر �ب

رة قرص  ض لز�ي ية والقنصل العـام والزمالء العراقيـ�ي عضاء اللجنـة التوج�ي
أ
رة الفرصـة ال حـت هـذه الـز�ي امك أ�ت

خـر. واكن هناك 
آ
لنسـبة للبعـض وفرصـة ملعاينـة إضافيـة للبعض اال وىل �ب

أ
رة اال ة، واكنـت تلـك الـز�ي البحـ�ي

لضبـط احلجـم املطلـوب مـع وجـود إماكنيـة  جمـه هـو �ب
ض

ـا رائًعـا، �
ً
ـاع عـل أن القـرص سـيكون متحف إ�ب

كن  ما
أ
و مـن اال

ض
وقـع جـذاب عل ضفاف شـط العرب. عـالوة عل ذلك، � تعـه �ب

ت
ضافـة إىل � الإ للتوسـع، �ب

ـب أثنـاء حـرب العراق واكنت حالته جيدة بشـلك الفت. العيب الوحيـد امللحوظ اكن الوجود  �ض
ُ
ي مل ت

الـ�ت

ا جزء  ، ولكن �ت االتفاق عـل أ�ض ينـة لملبـ�ض ي النقـوش املز
ض

ض � وىل المس صـدام حسـ�ي
أ
حـرف اال

أ
ـف لال

ّ
املكث

كة موت  ن إليوت وبيـ�ت هانت من رسث يـق أيًضا بلك من إ�ي ـا. والتـ�ت الفر ي إزال�ت
ض املوقـع وال ينبـ�ض ر�ي مـن �ت

ات  ليـل للتلكفـة. وبلغـت تقد�ي
ت

لقيـام بعمـل مسـح تفصيـلي جديـد لملبـ�ض و� عـت �ب ي ت�ب
لـد والـ�ت كدو�ض ما

ضمـت املجموعـة السـري تِرِنـس كالرك والدكتـور جـون كُرتيـس والدكتـورة مليـاء الكيـالين فـري. وقـد متـت الزيارة بفضـل منحة   ١٢
سـخية مـن وزارة الثقافـة واإلعـالم والرياضـة. وكان مضيفانا يف البرة هـام أليس والبول )نائبة القنصل العـام( ودوج مكميالن 
)القنصـل العـام( وقـد نظـام أيًضـا اجتامعـات يف البرة مع السـيدة زهـرة البجاري وقاسـم عبد الحميـد البري وقحطـان العبيد.

أمنـاء  مجلـس   .٧.١٠ الشـكل 
متحـف  أصدقـاء  جمعيـة 
العراقيـون  والزمـالء  البـرة 
يف موقـع املتحـف يف أبريـل/

اليسـار:  مـن   .٢٠١٠ نيسـان 
قاسـم عبـد الحميـد البـري، 
جـون  د.  الكيـالين،  مليـاء  د. 
كُرتيـس، السـيدة زهـرة حمزة 
السـيدة  فخامـة  البجـاري، 
تِرِنـس  السـري  والبـول،  أليـس 

العبيـد. قحطـان  كالرك، 
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ي الوقـت املتفـق عليـه – ٢,٩٧٢,٥٦٣ دوالًرا، 
ض

لـد � كدو�ض كـة مـوت ما ـا رسث ي أعد�ت
ديـدة – الـ�ت التلكفـة احلب

ويتضمـن ذلـك تلكفة صناديـق العرض.

وراق املطلوبـة 
أ
عـداد اال إ ، دون مقابـل، �ب ي امللـكي

لـس القانـو�ض كـول، مـن املب لـغ قـام كريسـتوفر ما وبكـرم �ب

يـة،  ع التـاىلي للجنـة التوج�ي يـة، فاكنـت جاهـزة خـالل االجـ�ت للتقـد�ي مـن أجـل التسـجيل مكؤسسـة خ�ي

سسـت 
أ ية«. وقد �ت �ي معية احلض  أيًضـا وثيقة بعنـوان »أهداف احلب

ّ
ـوز ٢٠١٠، وأعـد

ت
ي ٣٠ يوليو/�

ض
والـذي عقـد �

ي ٩ أغسـطس/آب.١٣ وخالل 
ض

يـة، � ع التـاىلي للجنة التوج�ي عيـة أصدقـاء متحـف البـرصة خالل االجـ�ت �ب

طط مسـاحة ووضع  مس حمض ، قـام خـالل �ب ي
يطـا�ض ي املتحـف ال�ب

ض
ـًرا � طـان العبيـد �ث

ت
يـف ٢٠١٠، قـ�ض � خر

ديد. خطـة معـل لملتحـف احلب

كتبـة امللك  ي حفـل اسـتقبال �ب
ض

ديـدة � يـة احلب �ي معيـة احلض /اكنون أول ٢٠١٠. �ت إطـالق احلب ي يـوم ١ ديسـم�ب
ض

و�

مسـية، واكن مـن 
أ
جـز املتحـف هلـذه اال كرة �ب ي قامـت شـا

كـة BP، والـ�ت عايـة رسث ، �ب ي
يطـا�ض ملتحـف ال�ب �ب

تشـكل أول مجلـس أمنـاء مـن السـري تِرِنس كالرك رئيًسـا، وجـون كُرتيس سـكرترًيا، وملياء الكيـالين فري، وصالح الشـيخيل، وكلري   ١٣
بيبنجتـون، وأليـس والبـول )حاملـة وسـام اإلمرباطورية(. ومتت استشـارة رشكـة RPS للطاقة القرتاح أمني صنـدوق، ويف الوقت 

املتفـق عليـه تـم تعيـني ليان بوتـر كعضوة مجلـس أمناء وأمينـة صندوق.

 معرض بابل
Babylon Gallery

 معرض البرة
Basrah Gallery

 منطقة التوجه
Orientation Area

 مكاتب
Offices

 معرض آشور
Assyria Gallery

 املعارض املؤقتة
Temporary Exhibitions

 مجمع األمن
Security Complex

 مراحيض
Toilets

 مكتب املعلومات
Information Desk

 معرض سومر
Sumer Gallery

الطابق األريض

الشكل ٨.١٠. مخطط املساحة الخاص مبتحف البرة الجديد الذي أعده قحطان العبيد يف ٢٠١٠.

ground floor
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كنـوا مـن احلضـور.١٤ وخـالل احلفل ألـ�ت الملكات لك 
ت
ض � جـة أن سـبعة مـن الزمـالء العراقيـ�ي بواعـث ال�ب

نـس الكرك.  ِ ِ
كـة BP، والسـ�ي �ت ، الرئيـس التنفيـذي ل�ث ـو وقيـس رشـيد وبـوب َددىلي ب كجر�ي مـن نيـل ما

ضافة إىل مناشـدات  الإ طط مسـاحة لملتحف )الشـلك ٨.١٠( وخطة تشـغيل، �ب عت كتيبات تشـمل حمض
ّ

وُوز

عية  اث و�ب ر وال�ت �ث
آ
ض اهليئة العامة لـال وع. امك �ت توقيع مذكرة تفامه بـ�ي ع لتمويـل املـ�ث تدعـو احلضـور للتـ�ب

نـس الكرك، حيـث وعـد الطرفـان بتقد�ي  ِ ِ
ض قيـس رشـيد والسـ�ي �ت هتـ�ي ـل احلب

ّ
أصدقـاء متحـف البـرصة ومث

ي لدراسـة العـراق 
يطـا�ض ديـد )الشـلك ٩.١٠(. امك أعـرب املهعـد ال�ب نشـاء املتحـف احلب التعـاون املطلـوب الإ

، تلقت  طالق الرمسي ة مـن االإ ض ة وج�ي وع. وبعد ف�ت يطانية-العراقيـة عـن دمعهما لمل�ث عيـة الصداقـة ال�ب و�ب

صـول تبلغ حواىلي ٣٥٠  وع �بأ عات السـخية.١٥ وبذلك �تكّنا مـن بدء امل�ث يـة عـدًدا مـن الت�ب �ي معيـة احلض احلب

. ي
لي�ض ألـف جنيه إسـ�ت

بيع عـام ٢٠١١، ونظمته أليس والبول  ي ر
ض

ي البرصة وذلك �
ض

ية � �ي اكن هنـاك حفـل إطـالق آخـر للجمعيـة احلض

 . ض ي جـون جنكي�ض
يطا�ض لـس حمافظة البـرصة ورئيس جامعـة البرصة والسـف�ي ال�ب ه مسـؤولون مـن حمب وحـرصض

هـم قيـس حسـني رشـيد )آلن رئيـس مجلـس إدارة الهيئـة العامـة لآلثـار والـرتاث(، والدكتـورة أمـرية عيـدان )املديـرة العامـة   ١٤
للمتاحـف العراقيـة(، والسـيد سـعد خلف عـوض املوسـوي، وقحطان العبيد، وقاسـم عبد الحميد، وجاسـم الحمـداين )مفتش 
اآلثـار بالبـرة(، وأيـاد حسـن عابـد )مديـر الشـؤون القانونية بالهيئـة العامة لآلثـار والرتاث(، والسـيدة زهرة حمـزة البجاري، 

والسـيد عـيل الزبيـدي )من مكتـب املحافـظ بالبرة(.

املانحون: رشكة BP مببلغ ٥٠٠ ألف دوالر، رشكة برتوفاك مببلغ ٢١,٧٣٥ جنيًها إسـرتلينيًا، صندوق تشـارلوت بونهام كارتر مببلغ   ١٥
٤,٠٠٠ جنيـه إسـرتليني، رشكـة IPBD املحـدودة مببلـغ ٣,٠٤٨ جنيًهـا إسـرتلينيًا. زائـد عـدد مـن التربعات األصغر مـن الركات 
واألفـراد: رشكـة بَلـس برانـدز مببلـغ ألف جنيه اسـرتليني، الدكتورة سـتيفاين دايل مببلغ ٥٠٠ جنيه إسـرتليني، السـيد ر ويلسـون 
مببلغ ٢٠٠ جنيه إسـرتليني، السـيد أ أمني مببلغ ١٠٠ جنيه إسـرتليني، السـيدة جوان ماكأيفر مببلغ ١٠٠ جنيه إسـرتليني، السـيدة 
جوديـث نوجـي مببلـغ ٥٠ جنيًهـا إسـرتلينيًا. شـكر خاص مايكل تاونسـند من رشكـة BP الذي أبـدى اهتامًما كبـريًا باملروع يف 

مراحله. جميع 

الشـكل ٩.١٠. السـري تِرِنـس كالرك والدكتـور قيس رشـيد يوقعان 
املتحـف  يف   ٢٠١٠ أول  ديسـمرب/كانون   ١ يف  التفاهـم  مذكـرة 

الربيطـاين.



البصــرة: تاريخهـا وثقافتهـا وتراثهـا  ٨٢

ي ذلك 
ض

وليـة أن القرص �
أ
. واكن أحـد التعقيدات اال ي جـولت إرشـادية لملب�ض

ض
طـان العبيـد الـزوار �

ت
ورافـق �

لـس حمافظة البـرصة بتخصيص   من قيـام حمب
ض

ر البـرصة، وذلـك عل الـر� الوقـت اكنـت تشـغل هيئـة اسـت�ث

ر البرصة أخلت ة السـتخدامه مكتحف. لكـن هيئة اسـت�ث قـرص البحـ�ي

 ، ض ض أساسـي�ي مناء تقسـ�ي أمعال إعداد املوقع إىل شـق�ي
أ
لس اال اية عام ٢٠١١، وبعد ذلك قرر حمب املب�ض قبل �ض

وىل �ضي 
أ

ذ الشـق اال
ّ
ف
ُ
لعمل املطلـوب.١٦ ن مـان« للقيـام �ب

أ
نشـاءات العراقيـة »�ب اال كـة االإ و�ت التعاقـد مـع رسث

ل إغـالق النوافذ  لد، ومسث كدو�ض كة مـوت ما ض مـن رسث اف عليـه املهنـدس عـلي عبـد احلسـ�ي ـت إرسث
ت

� ٢٠١٢

ديد  ب
ت

بيب الرصف، و� ت أمن من الصلب، وتطه�ي املصـارف وأ�ض كيـب بوا�ب سـباب أمنيـة( و�ت
أ
لطـوب )ال �ب

كيب مصابيـح أمنية حول املوقع. . و�ت ملب�ض دورات امليـاه، وتنظيـف املنطقـة امليطـة �ب

/شـباط ٢٠١٣، وأبـد�ي  ا�ي ة مـن ١٢ إىل ١٥ ف�ب ي الفـ�ت
ض

ي بتفّحـص العمـل �
رتيـس ومليـاء الكيـال�ض

ُ
قـام جـون ك

ض وجودتـه. امك أتيحـت هلمـا فرصـة مقابـلت  ـازه حـ�ت ذلـك احلـ�ي ب
ض

جـم العمـل الـذي �ت إ� ا �ب
ً

ـاًرا شـديد ان�ب

لس  ن حمب
أ
ي أبلغتنـا �ب

لـس حمافظـة البـرصة، والسـيدة زهرة البجـاري، الـ�ت ، رئيـس حمب ي
و�ض ض السـيد صبـاح الـ�ب

ـا مليـون دوالر لصناديـق العـرض. وع، م�ض حمافظـة البـرصة قـام بتخصيـص ٣,٧ مليـون دوالر لملـ�ث

لس حمافظـة البرصة  ة بعـد ذلـك، حـ�ت عـام ٢٠١٥، انتظـاًرا للتمويـل الـذي وعـد بـه حمب انقطـع العمـل لفـ�ت

طان العبيد والسلطات 
ت

وافقة � ي العراق. ونتيجة لذلك، و�ب
ض

ص املوازنة � ض ت �ت خر بسبب صعو�ب
أ والذي �ت

ويـالت لتجديد 
ت
ي ٢٠١٥ اسـتخدام مـا تبـ�ت مهعم من �

ض
عيـة أصدقـاء متحـف البـرصة � العراقيـة، قـررت �ب

ض أن افتتاح جزء من املتحف سيشـّجع قدوم  ملتحف، آملـ�ي وافتتـاح قاعـة عـرض واحـدة وقاعـة تعليمية �ب

ا،  ض البـرصة وضواح�ي صيـص قاعـة العـرض تلـك لتـار�ي ض وع. وتقـرر �ت يـد مـن الـد� الـالزم لبقيـة املـ�ث املز

ي البرصة 
ض

ـا � لد قـد أغلقت مكت�ب كدو�ض كة مـوت ما لـول ذلـك الوقت اكنـت رسث ومُسيـت قاعـة البـرصة. و�ب

كة إتش  ي رسث  هـذا الفـراغ. وبيـ�ت هانت هو مؤسـس وأحـد مـد�ي
أ
ـال لكـن حلسـن احلـظ قـام بيـ�ت َهنـت �ب

ض بتمكلت هذا الشـق  كر�ي ي البرصة، وقاموا شـا
ض

كة هندسـة مدنية هلا مكتب � اكء، وهي رسث دبليو إتش وال�ث

مان مرة أخرى، 
أ
كـة �ب اال ي من أمعال إعـداد املوقع إىل رسث

سـِند الشـق الثـا�ض
ُ
وع دون مقابـل. �ث أ مـن املـ�ث

ي أملانيا.
ض

كـة را�ي � ـات العـرض الزجاجيـة من رسث و�ت طلـب وا�ب

ت  ي أواخر عـام ٢٠١٥ وبدا�ي
ض

حـالل � ي من أمعـال التجديد واالإ
مـان بتنفيـذ الشـق الثـا�ض

أ
كـة �ب اال قامـت رسث

 ، ور�يً صيـة أي�ض اكن ذلـك �ض معـال إصـالح واسـتبدال الرخـام والزخـارف احلب
أ
لـت هـذه اال عـام ٢٠١٦، ومسث

ديـدة  كيـب صناديـق احلب ـدران، و�ت ، وطـالء احلب شـبية داخـل وخـارج املبـ�ض ديـد النقـوش احلض ب
ت

وإصـالح و�

بيع عـام ٢٠١٦. ي ر
ض

ء، وقـد وصلـت صناديـق العـرض إىل املتحـف � لهكـر�ب وإمدادهـا �ب

فتتاح قاعة البرصة. بدت الغرفة  /أيلول ٢٠١٦ �ب ء ٢٧ سـبتم�ب ـزء من القصة يوم الثال�ث ايـة هـذا احلب جـاءت �ض

ا املتقـن املصنوع من  ن بنفسـجية وسـق�ض
آ
ي أصبحت اال

ـا ال�ت ـا مـن البـالط املنقـوش وجدرا�ض رضي�ت
أ
رائعـة �ب

ي 
ض

ـاوط القاعة. و�
ت

ي �
حلجـارة املصقولت الـ�ت معدة السـتة املكسـوة �ب

أ
ـص املطـلي واال احلضشـب املنحـوت واحلب

ات الفرثية والساسـانية  ي ينتىمي معظمهـا إىل الفـ�ت
ـت القطـع املعروضـة الـ�ت

ّ
ي ُصف ض صنـدوق زجـاحب �ي عـ�ث

، والبـالط  كـو�ت ا ي الزجاجيـة، وأمعـال ال�ت
وا�ض

أ
سـالمية، واشـتملت عـل املعروضـات مـن الفخـار، واال واالإ

لنيابة  يـة، والتوابيـت، والقطـع النقديـة. كتـب حمتوى لوحـات املعلومـات، �ب والطـوب، والزخـارف املعمار

قبل الروع يف تنفيذ العمل، متكنت ليان بوتر من زيارة املوقع وتقديم املالحظات إىل زمالئها يف مجلس األمناء.  ١٦



٨٣ نشأة املتحف الجديد بالبرة: تعاون عراقي-بريطاين   

وليان. وحـرصض االفتتاح حواىلي  ض من متحف أمسث ي لدراسـة العـراق، الدكتور بول كوليـ�ض
يطا�ض عـن املهعـد ال�ب

يـون والصحافـة. وألـ�ت الملكـات لك مـن حمافـظ البـرصة، وقيـس   التلفز
ت
ـص وعـدد مـن طـوا� ض ث

ائـة �
ث
ثال�

رتيـس، 
ُ
، وجـون ك ي

ت
لـس النـواب العـرا� ي حمب

ض
عـالم � نـة الثقافـة واالإ ي رئيسـة حلب رشـيد، وميسـون الدملـوحب

طـان العبيد.
ت

و�

مالحظات أخرية

لـس أمنـاء متحـف البـرصة طلًبـا إىل صنـدوق احلمايـة الثقافيـة الذي �ت  ي أغسـطس/آب ٢٠١٦، قـدم حمب
ض

�

ضة، من أجل احلصول عل  عـالم والر�ي ي ووزارة الثقافة واالإ
يطا�ض ي ال�ب

ض
لـس الثقا� ه املب ـا ويـد�ي

ً
إنشـاؤه حديث

ملوافقـة عـل طلـب  /اكنون أول ٢٠١٦، �ت إبالغنـا �ب ي ديسـم�ب
ض

لبـرصة. و� ديـد �ب منحـة السـتامل املتحـف احلب

ض جـوان بور�ت  نباء السـارة، �ت تعي�ي
أ
. عقب هـذه اال ي

لي�ض صولنـا عـل مبلـغ ٤٦٠ ألـف جنيـه إسـ�ت املنحـة و�ب

ي أغسـطس/آب 
ض

ي تنفيذه. و�
ض

منـاء �
أ
لـس اال ي ملسـاعدة حمب

يطا�ض انـب ال�ب وع عـن احلب يفـر مكنسـقة لملـ�ث
أ
اك ما

/ ي وقت كتابة هذا التقر�ي )ديسـم�ب
ض

. و� ي
لي�ض دة املنحة بقيمة ٧٠,٦٠٠ جنيه إسـ�ت ت املوافقة عل ز�ي

ت
� ،٢٠١٧

اكنـون أول ٢٠١٧(، �ت طلـب صناديـق عـرض للصـاالت الثالثـة املتبقيـة، ووقت كتابة هـذه الملكات اكنت 

بيـع عام ٢٠١٩. يـة، وامليعـاد املتوقع الفتتـاح املتحف هو ر بقيـة أمعـال إعـداد املوقـع جار

نه قرص  ض هكتاًرا، والـذي يقع �ض انـ�ي
ث
سـة و� مـع القصور املمتد عل مسـاحة �ض ومـن املأمـول أن يصبـح حمب

امعـة البـرصة مـن  ض الطبيـ�ي التابـع حلب لفعـل نقـل متحـف التـار�ي ًهـا ثقافًيـا. إذ �ت �ب ض ة امُلسـّور، مت�ض البحـ�ي

ح  ة. واقـ�ت مـع وقـرص البحـ�ي ض بوابـة املب يـق بـ�ي مبـ�ض عـل الكورنيـش إىل قـرص صغـ�ي أو جنـاح عـل الطر

كن الوصول  ، والـذي �ي ي ي قرص ال�احب
ض

ي احلديـث �
ت

ض العرا� السـيد جعفـر آغـا جعفر إنشـاء متحف للتـار�ي

صيص مب�ض 
خـرى لملجمـع �تض

أ
احات اال .١٧ تتضمـن االق�ت ة عـ�ب ج� مقّوس صغـ�ي إليـه مـن قـرص البحـ�ي

. قامـة بيناىلي الإ
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بنى جده قر الرساجي يف أواخر القرن التاسع عر.  ١٧
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