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االفتتاحية

البحث  مراحَل  األثري  النشرُ  ويتوِّجُ  تدقيقه.  ويف  التاريخ  عن  معارفنا  توسيع  اآلثار يف  علم  يسهم 
والتنقيب والدراسة والتصنيف والتأريخ والتحليل، بتقديم دراسة للنتائج العلمية اجلديدة اليت مت الوصول 
إليها. وإن مل يكن هذا النشر خمصصاً عادة للجمهور الواسع، لكنه يشكل مادة ثقافة علمية أساسية 
عرب  هبا  مر  اليت  والفكرية  واالجتماعية  الثقافية  واجلوانب  وحضارته  الوطن  تاريخ  باكتشاف  ترتبط 

العصور. وهو يؤسس بالتايل لثقافة علمية وتارخيية ذات بعد وطين. 

إن اهلدف األساسي للنشر العلمي هو إتاحة العمل األثري بكافة جوانبه ونتائجه يف دراسة منهجية 
قابلة لالستخدام من قبل علماء اآلثار والباحثني يف التاريخ واحلضارة. من هنا أمهية النشر يف جملة 
علمية متخصصة بنشر تقارير التنقيب السنوية تابعة ملديرية اآلثار واملتاحف، تكون املواد املنشورة فيها 

ذات مصداقية ودقة حبيث ميكن اعتمادها كمرجع يف دراسات أخرى مقارنة من قبل الباحثني. 

املؤسسات احلكومية  يدّل على إصرار  األثرية يف سورية«  الوقائع  العدد من »جملة  إن صدور هذا 
العلمية والثقافية على االستمرار يف العمل رغم كافة الظروف اليت متر هبا سورية منذ سنوات. وبشكل 
خاص، فإن أمهية النشر العلمي األثري تتضاعف يف ظل األخطار احملدقة مبواقعنا األثرية ومتاحفنا 
وتراثنا. فالنشر العلمي لألحباث األثرية ال يشكل فقط دعامة من دعامات احلفاظ على آثارنا، بل ويف 
بتارخينا  الوطين  الوعي  العلمي، فهو يسهم يف ترسيخ  الوطنية ومقدراتنا على اإلجناز  ويؤكد وحدتنا 

وحيّفز العمل املشرتك من أجل حفظ اآلثار ودرء املخاطر عنها. 

إن العمل الذي تقوم به املديرية العامة لآلثار واملتاحف، بكوادرها املختلفة يستحق التقدير والتشجيع 
من أجل االستمرار يف هذا الدور الرائد يف الكشف عن ذاكرة الوطن واحلفاظ عليها. 

وزير الثقافة

األستاذ عصام خليل
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تقدمة

يُعدّ صدور العدد السابع من جملة الوقائع األثرية يف سورية )الكرونيك( لعام 2013م، تأكيداً على 
رغم  العلمي،  والبحث  التنقيب  جمال  يف  واملتاحف  لآلثار  العامة  للمديرية  واملستمرة  املبذولة  اجلهود 
الظروف الصعبة اليت اعرتضتها من غياب وتوّقف أعمال تنقيب البعثات األجنبية، وكذلك التخريب الذي 
تعرضت له العديد من املواقع والتالل األثرية املتواجدة يف املناطق غري اآلمنة، وعدم إمكانية الوصول إليها 
وصعوبة التنقل، باإلضافة إىل اإلمكانيات القليلة املتاحة واملتوّفرة. ولكن رغم كّل ذلك متّكنت املديرية 
العامة خالل السنوات املاضية من متابعة أعمال التنقيب املكّثفة، واليت مشلت املواقع األثرية املتواجدة 
يف املناطق اآلمنة من سورية، من خالل اعتمادها على البعثات الوطنية اليت بذلت جهداً كبرياً، وأثبتت 
إمكانية الكوادر السورية يف جمال أعمال التنقيب والبحث العلمي والرتميم، فحّققت بذلك نتائج هامة 

على الصعيدين امليداني والعلمي.

وقد انعكست هذه النشاطات املتنّوعة اليت توصّلت إليها البعثات، واإلجراءات اإلسعافية اليت اختذهتا 
لتخفيف  السوري  الشعب  بني  الوعي  ونشر  آمنة،  أماكن  يف  األثرية  والقطع  املواقع  حلماية  املديرية 
األضرار عن املواقع األثرية السورية اليت تعاني من خماطر كبرية نتيجة أعمال التنقيب السرية أو بسبب 
االشتباكات، يف منشوراهتا العلمية املختلفة الصادرة عن املديرية العامة لآلثار واملتاحف- مركز الباسل 
تُعد حبق  اليت  سورية  األثرية يف  الوقائع  من جملة  العدد  هبذا  تُوجّت  واليت  األثري،  والتدريب  للبحث 
حصيلة عمل كوادر سورية بالدرجة األوىل خالل هذه الظروف الصعبة، باإلضافة إىل بعض املشاركات 
أّنها رّكزت على تنقيبات ودراسات علمية سابقة يف مواقع خمتلفة -  األجنبية اليت - على الرغم من 
شّكلت مشاركة هامة أغنت هذا العدد مبعلوماتٍ قيمة عن بعض املواقع والتالل اليت تعرّضت للتخريب 

وقدّمت مادة علمية تساعد الباحثني يف التعرف عليها.

يشّكل هذا العدد من اجمللة قاعدة معلومات هامة لألحباث العلمية بشكل عام، إذ يسمح للباحثني يف 
التعرّف على نتائج التنقيبات األثرية للبعثات، واليت صُنّفت حسب التسلسل الزمين، وكذلك على نتائج 

التنقيبات الطارئة واإلنقاذية املهمة يف مراكز املدن الرئيسية. أو يف املناطق البعيدة. 

الباسل  مركز  وخاصة  البحثية،  مراكزها  ومن خالل  واملتاحف،  لآلثار  العامة  املديرية  فإنّ  وأخرياً؛ 
للبحث والتدريب األثري مصرّة أكثر من أيّ يوم مضى على االستمرار فيما أُوكل إليها من مهام البحث 

والتدريب األثريني، ومبا خيدم محاية وتوثيق تراثنا الثقايف العريق.

املدير العام لآلثار واملتاحف
أ. د. مأمون عبد الكريم
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مقدمة

يأتي إصدار هذا العدد من جملة الوقائع األثرية يف سورية )الكرونيك( ضمن ظروف وصعوبات كبرية 
الباسل للبحث  الرغم من تلك املعوقات فإنَّ مركز  تعصف بكافة نواحي احلياة يف سورية. لكن وعلى 
والتدريب األثري– املديرية العامة لآلثار واملتاحف يزداد إصراراً على متابعة عمله يف إصدار الدوريات 
وبأنّ  التخريب،  من  عليه  احلفاظ  العاملي وضرورة  السوري  األثري  الرتاث  بأمهية  منه  إمياناً  والكتب، 

الثقافة األثرية مع ما حتمله من قواسم مشرتكة جتمع الشعوب واألمم املختلفة. 

ضمَّ العدد السابع من اجمللة تقارير وأحباث تنمُّ عن حجم النشاط األثري يف جمال التنقيبات اليت 
قامت هبا البعثات األثرية على الرتاب السوري، وخاصة الوطنية منها، واليت أخذت على عاتقها مواصلة 
دفع النشاط األثري السوري حنو األمام. ومشلت اجمللة تقارير البعثات الوطنية عن املواقع األثرية املوّزعة 
على كامل مساحة القطر، من شرقه إىل غربه ومن مشاله إىل جنوبه، وضمّت مواقع عُرفت بأمهيتها 
باإلضافة  وغريها،  الصاغة  سوق  مكسور،  تّل  الشمرة(،  )رأس  وأوغاريت  كعمريت،  واألثرية  التارخيية 
ملسامهة بعض البعثات األجنبية املهّتمة مبتابعة نشر تقاريرها السنوية حول نشاطاهتا األثرية يف سورية، 
واليت يعود الفضل إليها إىل جانب بعثاتنا الوطنية يف التعريف بأهم االكتشافات اجلديدة وتوفري املادة 
العلمية بني يدي الباحثني، واليت كان من أمهها الكشف عن سويات هامة تعود إىل عصر احلديد الذي 
انتشر يف منطقة الساحل السوري، ولوحات الفسيفساء اهلامة العائدة إىل العصور الكالسيكية واملكتشفة 
يف موقع تّل مكسور، كما تُوّجت هذه االكتشافات يف املدافن املتنوعة اليت تعود إىل عصور الربونز، واليت 

قدّمت مناذج مهمة يف العمارة اجلنائزية من موقعي عرب امللك وهنر العرب. 

ترمجة  إىل  باإلضافة  كاتبها  بلغة  تردها  اليت  األحباث  كافة  بنشر  املتمّثلة  اجمللة  سياسة  مسحت 
ملّخصات باللغتني العربية واألجنبية، لشرحية واسعة من القرّاء والباحثني من االستفادة ممّا تقدّمه من 

علوم، كما جعلتها يف مصاف اجملالت العاملية املتخصصة يف جمال البحث والتنقيب األثري.

البعثات لتزويدنا بتقارير بعثاهتم األثرية  إاّل أن نتوجّه بالشكر ألعضاء  وال يسعنا يف هذه العجالة 
بالرغم من الصعوبات، وكّل الشكر لفريق التحرير وكّل من ساهم يف إجناز هذا العمل يف مجيع مراحل 

إعداده. 

مدير مركز الباسل للبحث والتدريب األثري
الدكتور غياث كليسلي
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التنقيبات األثرية لعام 2012م
تّل قصارين - محاة 

عبد القادر فرزات، علي القطليب 

املديرية العامة لآلثار واملتاحف- سورية

يقع تّل قصارين يف حمافظة محاة إىل الشمال الشرقي على الطريق الواصل بني محاة– سلمية، حيث 
يبعد عن مركز احملافظة حنو 4كم، وعن مدينة سلمية حنو 27كم، وهو تّل جماور لعدة تالل أثرية مل يتمّ 
الكشف عنها، كان أقرهبا تّل قمقوم، تل أبو درخية، تل الكافات. بدأت عمليات التنقيب يف التّل بسبب 
توسيع الطريق الواصل بني حمافظة محاة ومدينة السلمية، وهكذا قام أعضاء البعثة)1( بدراسة وتوثيق 
احلالة الراهنة للتّل يف مرحلة ما قبل التنقيب ودراسة مبدئية للّقى املنتشرة على سطحه، إضافة إىل 
دراسة تشكيل التّل وموقعه االسرتاتيجي اجملاور لينابيع مياه قدمية كانت قد جّفت يف تسعينات القرن 

املاضي )نبع قصارين( مقارنة مع تالل ومواقع حوض العاصي األخرى.

باشرت البعثة أعماهلا بتاريخ 2012/7/5م ولغاية 2012/9/6م، قام فريق من اآلثاريني مبساعدة 
مسّاح من مديرية اخلدمات الفنية حبماة، بأخذ نقاط متركز املربعات يف التل، وبواسطة جهاز التوتل 
ستيشن وذلك بعد االعتماد على نقطتني من اإلحداثيات )كفراع وجبل زين العابدين(، وبعد االنتهاء 
قمنا بتشكيل شبكة تربيعية، مّت تسميتها القطاع اجلنوبي، وكانت مؤّلفة من 12 مربّعاً يبعد أول مربع 
مربّع حنو  كل  املسافة بني  وكانت  املربعات حنو 10×10م،  أبعاد  بلغت  عن طريق محاة سلمية 17م، 

50سم.

أعمال التنقيب:

قامت البعثة العاملة يف التّل بتحديد املساحة اليت سيتمّ حفر املربّعات فيها على النحو التايل:

املربع A القطاع اجلنوبي )الصورة 1(:

بعد إزالة الطبقة السطحية اليت كانت عبارة عن تربة زراعية مّت الوصول إىل:
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الطبقة A003: االرتفاع 30سم

لوحظ تغري نوع الرتبة وحتوهلا إىل تربة ناعمة، كانت تغّطي أرضية من احلجارة الكلسية الكبرية، واليت 
ترتاوح أبعادها مابني )70-90سم و50-70سم(، وقد عثر فيها على كميات من الفّخار كان أمهها شفة 
لصحن ذات عجينة خالية من الشوائب ومتماسكة متلك لوناً عاجياً، وأخرى ذات لون مائل للحمرة قليالً، 
مشوية بشكل جيد. كما مّت العثور على جمموعة من القطع البازلتية كان أمهها القرص الدائري الذي كان 

يستخدم يف عملية تشكيل الطاحون الصغري )الصورة 2(.

الطبقة A004: االرتفاع: 40-80سم

قامت البعثة مبتابعة عملية الكشف عن األرضية احلجرية ومعرفة امتداد احلجر الكلسي املتوّضع 
بشكل صفوف متالصقة )مصطبة(، واملمتدة على طول اجلدار الشمايل للمربّع مبقدار بلغ 10م، وبلغ 
عرضه باجتاه اجلنوب حنو 440سم وارتفاعه 80سم، تأخذ هذه املصطبة باالرتفاع كلّما صعدنا مشاالً 
لتصل إىل ارتفاع 40سم. وكان من أهم اللقى األثرية اليت عُثر عليها يف هذه الطبقة جزء من جرن بازليت 

نصف دائري )الصورة 3(. 

الطبقة A005 /006: االرتفاع: 80- 135سم 

ذات شكل  حفرة  عن  الشمايل  اجلدار  عن  255سم  بعد حنو  وعلى  املربّع  منتصف  الكشف يف  مّت 
بيضوي، حميطها جدار املصطبة، بلغ قطرها الكبري 265سم وقطرها الصغري235سم، وعمقها 135سم، 
متلؤها تربة ناعمة جداً خالية من احلبيبات الكلسية مع كِسر فّخارية ترتاوح ما بني )شفاه، كِسر أبدان 
...إخل(، إضافة إىل العثور على كمية كبرية من العظام، ومكتشفات صوانية كان أمهها عصا متطاولة، 

ونصله مشغولة بشكل جيد سوداء اللون ذات حواف حادة )الصورة 4(.

مقطع احلفرة:

اجلهتني  من  بااللتفاف  تأخذ  ومنتظم  متني  بشكل  بعضها  فوق  متوّضعة  كبرية جداً  كلسية  حجارة 
الشرقية والغربية. وقد لوحظ على عمق 130سم تغري لون الرتبة يف احلفرة لتصبح ذات لون أسود ناعمة 
جداً، وعلى عمق135سم لوحظ أنَّ طبقة من اللنب املدكوك كانت تغطي قاعدة احلفرة قد استُخدمت 

كعازل عن األرضية الكلسية اليت تغطي احلفرة.

الصورة  2: القرص الدائري املشكل للطاحونة الصغرية.الصورة 1: املربع A القطاع اجلنوبي.



15

عبد القادر فرزات، علي القطليب 

اللنب:

كان ذا تربة خشنة، حمروق يف بعض أجزائه تتخلله حصىً 
صغرية وكِسر فّخارية صغرية جداً. لوحظ استناداً إىل طبيعة 
املوقع واملواقع األخرى )كموقع تّل املشرفة األثري(، وجود تشابه 
كبري من حيث العجينة اليت تتكون منها القطع الفّخارية، إضافة 
إىل األرضيات الكلسية مع اللنب أو الرتاب املدكوك، الذي انتشر 
مواقع  إىل  باإلضافة  الربونز يف سورية، هذا  مواقع عصر  يف 
حوض العاصي اجملاورة )اللطامنة والقرماشي( وفرتاهتا، سواءً 
ونوعية  كمية  مع  مقارنًة  غريه  أو  احلديث  احلجري  العصر 
الصوان املتواجدة يف تّل قصارين، ما يدعونا إىل التفكري بوجود 
نوع من االستيطان أو التجارة أو نقل املواد يف العصور الالحقة 

بني هذه املناطق.

القسم اجلنوبي من املربع:

الصغرية  الكلسية  احلجارة  من  أرضية  عن  عبارة  كان 
والكبرية املتقطعة يف امتدادها أحياناً، واملتصلة يف أحيان أخرى 
من  دوالب صغري  على  فيها  عُثر   .A005 للطبقة  تابعة  وهي 
حجر البازلت، بلغ قطره حنو 30سم وارتفاع 45سم، مع بعض 
الكِسر البازلتية وأدوات أخرى من احلجارة البازلتية، ونصل من 
الصوان املشغول بشكل جيد على وجهيه، ذو لون أسود مصقول 

وناعم يعود إىل العصر احلجري احلديث.

الصورة 3: قطعة من جرن بازليت.

الصورة 4: نصله صوانية.

الصورة 5: املربع B القطاع اجلنوبي.

املربع B القطاع اجلنوبي )الصورة 5(:

بعد إزالة الطبقة السطحية اليت كانت عبارة عن تربة زراعية، مت الوصول إىل:

الطبقة B003: االرتفاع 30سم

كانت األرضية اليت مّت الكشف عنها عبارة عن مصطبة ممتدة على طول وعرض املربّع بشكل حجارة 
كلسية مرصوفة ومرصوصة جبانب بعضها، ومن أهم املكتشفات األثرية فيها:

الفخار: عُثر على كميات من الفّخار ذات العجينة السوداء يف كل أجزائها تقريباً، ترتاوح مابني )كِسر 
ألبدان، شفاه وعرى جرار(، واليت تعود يف معظمها إىل عصري الربونز القديم والوسيط.

العظام: عُثر على كمية جيدة من العظام احليوانية اليت كانت متواجدة يف كل مربع من املربعات اليت 
يتم التنقيب فيها.
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 :B004/005 الطبقتني

مّت الكشف فيها عن حفرة على شكل نصف دائرة أو هالل، تقع جانب اجلدار الشرقي على عمق 
140سم، وبلغ قطرها حنو3.80سم، مع ظهور أرضية من احلجر الكلسي على هذا العمق.

املربع C القطاع اجلنوبي )الصورة 6(:

بعد إزالة الطبقة السطحية اليت كانت عبارة عن تربة زراعية، مت الوصول إىل:

الطبقة C002: االرتفاع 30-20سم

إىل  باإلضافة  صغرية،  كلسية  وشظايا  قطع  مع  كلسية  حبيبات  تتخللها  حصوية  تربتها  كانت 
الرتاكم متوّضع على طبقة من احلجر  املتوّضعة فوق بعضها، وكان هذا  الكبرية  البازلتية  احلجارة 
الكلسي املمتدّ على مساحة كبرية من املربّع، كما مّت العثور على قطعة صوانية ذات شكل أسطواني 
تقريباً منتفخ بالوسط، وتأخذ بالضيق من ناحية األطراف، بلغ طوهلا 3سم، وربّما كانت تُستخدم 

يف أعمال النسيج.

الطبقة C003: االرتفاع:40-80سم

اجلهة  باجتاه  الكشف  أعمال  متابعة  إىل  الشمايل  اجلدار  جبانب  متناثرة  حجارة  وجود  دفعنا 
اجلنوبية، حيث قمنا باحلفر إىل أنّ ظهرت طبقة من احلجر املرصوص الكلسي على عمق 80سم، أمّا 
يف الزاوية اجلنوبية الشرقية للمريّع فظهرت مصطبة من احلجارة البازلتية بطول بلغ حنو 180سم، 
وعرض 150سم. ثم قمنا نتيجة عدم وضوح معامل املبنى بفتح سرب يف الزاوية اجلنوبية الغربية، بلغت 
أبعاده حنو 300×300سم، ملعرفة مدى امتداد األرضية إىل تلك املنطقة والطبقات املتواجدة فيه، حيث 
مّت التوصل إىل أرضية من احلجر الكلسي إضافة إىل حجارة بازلتية مشغولة بشكل جيد مستطيلة 
الشكل متوّضعة على أطراف هذا السرب. عُثر على جمموعة من كِسر فّخارية لقواعد وشفاه وأبدان 
حتتوي على ثقوب، ربّما كان تستخدم من أجل تعليق القطعة الفّخارية أو ربطها خبيط من خالل هذه 

الثقوب.

املربع D القطاع اجلنوبي )الصورة 7(:

بعد إزالة الطبقة السطحية اليت كانت عبارة عن تربة زراعية مت الوصول إىل:

الطبقة D003: االرتفاع 30-40سم.

على  بالتنقيب  املربّع  من  أجزاء  على  واألرضية  احلجارة  انتشار  توّضح  اليت  الصور  أخذ  بعد  قمنا 
عمق40-60 سم، حيث لوحظ وجود طبقة من احلواّر إضافة إىل  كميات كبرية من املونة، ومّت العثور على 
كمية كبرية من العظام احليوانية والكِسر الفّخارية إضافة إىل بعض األجزاء من أدوات سحق وأجران 

بازلتية.
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الصورة 8: املربع E القطاع اجلنوبي.

الصورة 6: املربع C القطاع اجلنوبي.

الصورة 7: املربع D القطاع اجلنوبي.

لوحظ وجود طبقة من الرماد يف القسم الشرقي من املربّع, وهذا 
ما دفعنا للقيام بغربلة الرماد، فتبني وجود بعض القطع الصوانية 

والفّخارية املختلفة األشكال ذات اللون األسود نتيجة احلرق.

سرب املربع E: االرتفاع 110سم

مّت فتحه واحلفر فيه هبدف التأكد من امتداد أرضية املربّع، 
من  تربة  عن  عبارة  أصبحت  اليت  الرتبة  لون  يف  تغري  فلوحظ 

الرماد ضمت كمية كبرية من الكِسر الفّخارية احملروقة.

املربع K القطاع اجلنوبي )الصورة 9(:

زراعية،  تربة  عن  عبارة  وهي  السطحية  الطبقة  إزالة  بعد 
من   /A/ للمربع  جماور  جديد  مربع  بفتح  العمل  مبتابعة  قمنا 

اجلهة الشمالية، ومّت التوصّل إىل الطبقات التالية:

املربع E القطاع اجلنوبي )الصورة 8(:

قام فريق البعثة بالكشف عن األرضية )املصطبة( املؤّلفة من حجارة كلسية كبرية احلجم، تضم بينها 
كميات كبرية من املونة الكلسية – احلصوية. ضم هذا املربّع الطبقات التالية:

الطبقة E003: االرتفاع  20-40سم 

لوحظ أنّ األرضية يف هذه الطبقة تنخفض عن مستوى األرضية املوجودة يف القسم الشمايل، وأّنها 
تضم كميات من الفّخار والقواعد الصغرية اليت تعود إىل عصر فخار محاة.

الطبقة E004: االرتفاع 40-60سم
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الطبقة K003: االرتفاع 30سم

املبعثرة  الصغرية  احلجارة  من  كثيفة  طبقة  وجود  لوحظ 
بشكل عشوائي، مّت تصويرها أوالً ثم إزالتها بعد ذلك لتحديد 
أمهها  كان  بازلتية  حجارة  على  فيها  عُثر  انتشارها،  طبيعة 
كمركز  يستخدم  منتصفها  ثقب يف  ذات  دائرية  نصف  قطعة 

حلركة.

الطبقة K004: االرتفاع 50سم

 ،A004 املربّع  يف  املوجودة  األرضية  استمرار  لوحظ 
باجتاه الشمال، وكانت عبارة عن أرضية من احلجر الكلسي 
الرتاب  من  طبقة  وجود  لوحظ  كما  واملرصوص.  املتالصق 
املدكوك على هيئة لنب تتخلّله حصىً صغرية وكِسر فّخارية 
الكشف  مّت  كما  للمربّع،  الشمايل  اجلدار  من  بدءاً  ممتدة 
الصخري صغري احلجم،  عن جزء جلرن من احلجر  أيضاً 

الصورة 9: املربع K القطاع اجلنوبي.

الصورة 10: جزء جلرن من احلجر.

الصورة 11: قاعدة آنية فخارية.
)الصورة10(.

شفاه  البدن،  على  املثقوب  الفّخار  خاص  وبشكل  الفّخار  من  كبرية  كميات  على  عُثر  الفّخار: 
وكِسر فّخارية متنوعة، وكِسر لقواعد صغرية مفرغة من أسفلها ذات عجينة كلسية ناعمة بيضاء 

)الصورة11(.
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الطبقة K005: االرتفاع 110سم

النحو  على  موزعة  حفر   4 عن  املربّع  هذا  يف  الكشف  مت 
التايل:

- احلفرة 1: متوّضعة يف الزاوية اجلنوبية الغربية من املربّع، 
بلغ قطرها 160سم وعمقها 50سم، ممتلئة بالرماد الذي مت 
غربلته، فظهر فيه كميات من الفّخار احملروق، ومن الِكسر 

الصوانية ورأس سهم، هذا باإلضافة إىل احلجر البازليت ذو شكل دائري وشبه دائري حمروق، وجزء 
جلرن بازليت على شكل مستطيل تقريباً مع كِسر تابعة له )الصورة 12(.

- احلفرة 2: تبعد عن احلفرة 1 مسافة 120سم باجتاه الشرق وإىل الشمال قليالً، ميلؤها الرماد ويف 
هنايتها أرضية من احلجر املرصوف املنتظم. عُثر فيها على عدة قطع فّخارية ذات مساكة قليلة جداً، 

وتتخلّلها أشكال عديدة من بينها فوهة لقارورة بيضوية الشكل )الصورة 13(.
- احلفرة 3: تقع هذه احلفرة يف منتصف اجلدار الشمايل للمربّع، وهي عبارة عن حفرة بشكل قطع 
املميز هبذه  والشيء  وعمقها 35سم،  الصغري 60سم،  وقطرها  الكبري 120سم،  قطرها  بلغ  ناقص، 
احلفرة هو حميطها اخلارجي احملاط برصف منتظم ومجيل من احلجارة البازلتية ذات احلجم املوحد 

تقريباً وتوزعها املنتظم.
- احلفرة 4: تقع يف الزاوية الشمالية الغربية للمربّع، وهي ممتلئة بكميات كبرية من الرماد، عُثر فيها 
العصر  إىل  تعود  أّنها  املرجح  من  ونصله  احملروق  الفّخار  من  جداً  كبرية  كميات  على  غربلتها  بعد 
بألوان خمتلفة  مثقوبة،  دائري  شكل  على  خرز  عن  الكشف  إىل  باإلضافة  هذا  احلديث،  احلجري 
شكلت  اليت  البازلتية  الِكسر  بعض  على  أيضاً  عُثر  كما   ،)14 )الصورة  واألصفر(  واألسود  )البين 

الصورة 12: جرن بازليت.

الصورة 13: فوهة قارورة.
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أجزاء ملدقات وأجران وقبضة مزودة بعروة، وفؤوس وأدوات 
طرق )الصورة 15(، ورؤوس سهام ونصال وأجزاء من أدوات 
املنتظمة  العجينة احملروقة وغري  الفّخار ذو  أخرى، وأخرياً 
الشكل. وقد تعددت أشكال العظام اليت مت الكشف عنها يف 
هذه الطبقة، بني عدة أنواع ألسنان أو فكوك أو عظام رسغ 
الدائرية  وكاحل. وهذا ما يدفعنا إىل االعتقاد بأنّ احلفر 

استخدمت كأماكن للتخزين أو السكن.

املربع L القطاع اجلنوبي:

50سم،  عمق  إىل  النزول  مت  السطحية،  الطبقة  إزالة  بعد 
اجملاور  الغربي  اجلدار  جانب  على  احلجر  استمرار  فلوحظ 
الفّخار  وعُثر على كميات من  )الصورة 16(،   K املربع  جلدار 
خمتلفة األشكال وبشكل خاص ذلك املثقوب يف بدنه، كما مّت 
العثور على جزء حجر بازليت مكسور هو بدن جلرن متوسط 

احلجم.

الطبقة L004 االرتفاع 50سم

كانت األرضية ممتدة لألسفل  إذا  ما  قمنا باحلفر ملعرفة 
تصوير  بعد  عشوائي  بشكل  املنتشرة  احلجارة  وأزلنا  ال،  أم 
موضعها إليضاح املعامل، وما يلفت االنتباه هو أنّ احلجارة كانت 
مغطاة بطبقة من الرتاب املدكوك املستعمل يف صناعة اللنب، مت 
الكشف عنها بعد إزالة األحجار املتناثرة، فلوحظ ظهور كمية 
تلتها  الصغرية،  مع احلصى  املخلوط  الرتاب اخلشن  من  كبرية 

الصورة 14: خرز للزينة.

الصورة 15: مدقة.

الصورة 16: املربع L القطاع اجلنوبي.

الصورة 17: ضرس وقطعة عظمية.
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عبد القادر فرزات، علي القطليب 

بعد ذلك طبقة من الرماد، وأخرياً طبقة من احلجر الكلسي املرصوف بشكل منتظم حتيط باحلفرة. 
عليها رسوم )شرائط  فّخارية  وكِسر  )الصورة 17(،  العظمية  القطع  الكثري من  العثور على  وكذلك مت 
محراء اللون( تشبه فخار حلف أو فخار األلف اخلامس قبل امليالد من حيث التزيني، إال أنّ التحزيز 
الداخلي املتوازي واملنتظم للقطعة الفخارية يدل على أّنها قد صُنعت باستخدام الدوالب السريع والذي 

كان قد استخدم يف عصر الربونز. 

دراسة الفّخار:

تنوعت أشكال الكِسر الفّخارية، وكان معظمها يعود إىل عصر الربونز غالباً ،إضافة إىل بعض الكِسر 
اليت تعود إىل عصور أخرى، وكان أمهّها:

- كِسرة فّخارية لبدن جرة، حتمل على سطحها شرائط زينة ملونة باللون األمحر، كانت العجينة مشوية 
بشكل جيد، وقاسية، وخالية من الشوائب مع عدد قليل من احلبيبات الكلسية، وهي تعود إىل عصر 

الربونز املبكر.
- كِسرة فّخارية لبدن جرة، عليها شرائط متقاطعة محراء اللون، كانت العجينة نقية ذات لون رمادي 

خالية من الشوائب، مصنعة باستعمال الدوالب، وهي تعود إىل عصر الربونز الوسيط.
- كِسر فّخارية تعود إىل عصر الربونز الوسيط، ذات لون رمادي فاتح، كانت العجينة نقية وخالية من 

الشوائب مع وجود عدد قليل من احلبيبات الكلسية، الشفة مستوية وغري ملتوية.
- كِسر فّخارية حمززة من اخلارج حتمل على سطحها ثقوب دائرية، كانت العجينة نقية، غري خشنة، 

وخالية من الشوائب مع وجود عدد قليل من احلبيبات الكلسية، تعود إىل عصر الربونز الوسيط.
- كِسر فّخارية تعود إىل عصر الربونز احلديث، ذات عجينة ناعمة، وبدن أملس، متيل إىل اللون األمحر 

الفاتح، خالية من الشوائب.
- قواعد دائرية مفرغة من أسفلها, صغرية احلجم، ذات عجينة بيضاء كلسية، مقطعها ناعم جداً مع 

وجود بعض احلبيبات الكلسية يف مقطعها، تعود إىل عصر الربونز احلديث.
- كِسر فّخارية تعود إىل عصر احلديد، العجينة خشنة حتتوي على حبيبات كلسية وآثار للتنب احملروق، 
مع ظهور حبيبات كلسية أيضاً على السطح اخلارجي، هلا الشفة تأخذ الوضعية املائلة امللتوية للخارج.

اخلالصة:

الرتاب  من  بطبقة  مغطاة  منها  كبرية  أجزاء  يف  املربعات  كامل  على  املنتشرة  األرضيات  أنّ  لوحظ 
املدكوك، تليه طبقة من التلبيس الكلسي وأخرياً حجر األساس.

عدد احلفر املكتشفة يف املربعات فاق العشرة وكلها تقريبا على نفس البناء، )متوّضعة على أرضيات 
وعلى عمق خيتلف بني احلفرة واألخرى، مع استمرار اجلدار احلجري أو الكلسي امللبس بالكلس على 

مقطعها وظهور طبقة من الرتاب املدكوك تليه أرضية من احلجر الكلسي(. 

مل تكتمل عمليات التنقيب بشكل كامل يف بعض املربعات، وذلك بسبب الوقت احملدود والذي كان 
يشكل صعوبة لدى أفراد البعثة يف احلصول على أكثر النتائج بزمن قصري، إضافة إىل بعض التجهيزات 
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الضرورية اليت مل تكن موجودة لدى أفراد البعثة، األمر الذي شّكل صعوبة يف الكشف عن باقي أجزاء 
بعض املربعات. 

تؤكد حفائر التل احتواءها على عدة طبقات أثرية تعود مبجملها للفرتة املمتدة من األلف الثاني قبل 
امليالد إىل األلف الثامن قبل امليالد، مما يؤّكد تالقي املوقع مع مجلة مواقع أخرى يف حميطه مقارنًة مع 

أشكال اللقى اليت مت العثور عليها.

وزخارفها  وموادها  أشكاهلا  حيث  من  األثرية  اللقى  بأشكال  تنوعاً  احلفريات  نتائج  أثبتت  كما 
واستخداماهتا، ممّا يوحي بتنوع أشكال االستقرار والوظائف اليت شغلت هذا املوقع. كما مل تسفر أعمال 
باملواقد وغري  الشبيهة  باستثناء األرضيات واحلفر  العثور على سويات معمارية متكاملة،  التنقيب عن 

ذلك، مما يؤّكد احلاجة إىل استمرار عمليات التنقيب مع العلم أنّ احلفر مل يتجاوز )1.80م( عمقاً.

تبني من خالل نتائج التنقيب األولية غنى املوقع باللقى املختلفة، مما يؤّكد احلاجة إىل مواسم تنقيب 
أخرى لنستطيع تكوين صورة علمية واضحة عن سويّاته األثرية وعمقه التارخيي وحتديد دوره احلضاري 
وهذا يؤكده أيضاً االتساع الكبري للموقع وتعدد الفرتات التارخيية اليت تُنسب هلا القطع )عصر احلديد، 

عصر الربونز، العصر احلجري احلديث.....إخل()2(. 

اهلوامش:
1- يتكون فريق البعثة الوطنية من األعضاء: عبد القادر فرزات رئيس دائرة آثار محاة رئيساً للبعثة، علي القطليب 

مديراً ميدانياً، اآلثاري شادي العرجني، وعدد من اآلثاريني.

2- أخصّ بالشكر اجلزيل حمافظ محاة السيد حممد أنس الناعم الذي قدّم كل التسهيالت الالزمة للبعثة، كما 
وأشكر أعضاء البعثة الوطنية وفريق العمال واملسّاح زاهر املصري.
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التنقيبات األثرية الطارئة يف قرية سوسان-حلب
اكتشاف مدفن منحوت بالصخر

من عصر الربونز القديم

حممد فخرو

املديرية العامة لآلثار واملتاحف- سورية

تقع قرية سوسان إىل الشمال الشرقي من مدينة حلب، وإىل الغرب من مدينة عني العرب حنو 12كم، 
على احلدود السورية الرتكية، يتمّ الوصول إليها عن طريق ناحية الشيوخ -عني العرب )انظر خريطة عني 
العرب(، يوجد يف الطرف الغربي من القرية، تّل سوسان األثري الذي يبتعد عن مكان اكتشاف املدفن 
من جهة الشمال حنو 600م تقريباً، وهو من التالل األثرية اهلامة املسجّلة على سجالّت وزارة الثقافة يف 

منطقة عني العرب. )الصورة 1(

مّت االستدالل على مكان املدفن عن طريق أحد أبناء القرية، وذلك أثناء متديد شبكة مياه القرية، 
حيث مّت ردمها وإعادهتا إىل وضعها القديم كما كانت من قبل، وبعد إجراء الكشف الالزم على املوقع، مّت 

تشكيل بعثة وطنية من مديرية آثار ومتاحف حلب للقيام بعمليات التنقيب الطارئ يف املكان)1(.

أواًل- التنقيب األثري:

مّت فتح مربعات التنقيب يف املنطقة السهليّة الواقعة يف اجلهة الشمالية الشرقية ألحد الطرق الفرعية 
بني البيوت السكنية لقرية سوسان. 

كانت الطبقة السطحية خالية من أيّة معامل أثرية أو كِسر فّخارية، باستثناء التّل األثري )الصورة 2(. 
وبعد أن قام فريق العمل بتعزيل وترحيل الردميات من األتربة واحلجارة اليت كانت تغطي احلفرة، توّضح 
على عمق 1م بعض املعامل األثرية اليت متيّزت بأّنها كانت منحوتة ضمن الصخر )الصورة 3(. ومع استمرار 
عمليات احلفر بدأت تتوسّع هذه املعامل، لتأخذ شكالً بيضويّاً، وعند هذا املستوى وعلى عمق بلغ حنو 
18سم، ظهرت بعض األدوات الفّخارية املتكسّرة املنتشرة على أطراف الشكل البيضوي فوق الردميات، يف 
غري مكاهنا األصلي، مع بعض الِكسر العظمية اإلنسانية، لنستنتج بعد ذلك، ومع استمرار عمليات التنقيب 

أنَّ احلفرة هي سقف ملدفن أثري منحوت يف الصخر. )الصورة 4(
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الصورة 1: تل سوسان األثري.

خريطة تبني موقع سوسان.

الصورة رقم 2: فتحة سقف املدفن.

ثانياً- وصف املدفن:

احلوّاري  الصخر  ضمن  منحوتاً  املدفن  كان 
من  القريب  اللون  ذي  املنطقة،  به  تتميّز  الذي 
البيضاء  الصغرية  باحلصى  املمزوج  الربتقايل، 
سطح  على  مدخل  من  املدفن  يتأّلف  والسوداء. 
األرض من جهة اجلنوب ممتلئ باألتربة، وينتهي 
على عمق حنو 150سم، بباب مغلق حبجرة دائرية 
بلغ قطرها 100سم، ومساكتها من 7 - 10سم، 
كما لوحظ بعد الباب مباشرةً وجودُ درجة صغرية 
تقود إىل داخل املدفن. كان الباب يقود إىل حجرة 
الدفن ذات الشكل البيضوي، واليت بلغت أبعادها 

435×340سم، وارتفاعها 210سم. )الصورة 5(

عظمية  هياكل   8 لـ  بقايا  على  فيه  عُثر 
هذه  دفن  وضعية  كانت  خمتلفة،  ألعمار  بشرية 
اهلياكل املوّزعة يف كامل املدفن، وبشكل خاص يف 
وضعية  عليها  يغلب  والشمالية،  الشرقية  اجلهة 
يف  كما  الشمال،  باّتجاه  الرأس  وكان  القرفصاء، 
اهليكل رقم )1(، مع مالحظة وضعية الوجه إىل 

األسفل كما يف اهليكل رقم )4(. 

األواني  من  كبريةً  أعداداً  املدفن  ضمّ  كما 
اخلمر  )كؤوس   )1 )الشكل  املتنوّعة  الفّخارية 
أكواب،  صحون،   ،(Falsone. Sconzo.73-93)
أواني فّخارية ومعدنية، وبشكل خاص يف اجلهة 
الشمالية املقابلة للمدخل....(، إضافة إىل كسرة 
شكل  على  هندسية  بأشكال  مزيّنة  عظمية 
على  أيضاً  وعُثر   .)6 )الصورة  متقاطعة  خطوط 

الصورة 3: الردميات احلديثة متلئ املدفن.

الصورة 4: القطع الفخارية بني الرميات احلديثة.
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)أبر  بني  املتنوّعة  الربونزية  األدوات  من  العديد 
خمتلفة األحجام، رأس رمح، بلطة برونزية، سوار 
وطوق مربوم، دمية على شكل ثور، خرزات متنوّعة 

إضافة إىل أشكال هندسية أخرى(. 

الفّخارية  النماذج  دراسة  خالل  من  تبني 
والربونزية اليت عُثر عليها يف املدفن بأّنه يعود إىل 

.(EB AIII/ IV) 3/4 عصر الربونز القديم

الصورة 6: توضع القطع الفخارية يف اجلهة املقابلة للمدخل.الصورة 5:  باب حجرة الدفن من الداخل.

الشكل 1: توضع فخاريات سوسان.

ثالثاً- اهلياكل العظمية وطريقة الدفن:

توّزعت بقايا اهلياكل العظمية اإلنسانية الثمانية على كامل حجرة الدفن، أربعة هياكل عند الزاوية 
اجلنوبية الشرّقية، هيكلني يف اجلهة الغربية، هيكلني يف منتصف ومشال حجرة الدفن. وفيما يلي وصف 

للهياكل:

اهليكل1: عُثر عليه يف اجلهة الشرقية، كان الرأس يف اجلهة اجلنوبية الغربية والقدمني باّتجاه مشايل 
شرقي، بوضعية القرفصاء متاماً على أرضية املدفن، الوجه باّتجاه الشمال الغربي مقابل متاماً لوجه 

اهليكل رقم 2. )يبدوان كزوجني(. 
اهليكل2: عُثر عليه جبانب اهليكل 1، كان الرأس يف جهة اجلنوب واجلسم إىل الشمال، الوجه باّتجاه 
الشرق مقابل لوجه اهليكل 1، مل يتمّ التأّكد من وضعية الدفن بسبب الردميات الكثرية والرطوبة العالية، 

اليت غريت من أماكن متوضع العظام األصلي، موضوعاً مباشرةً فوق األرضية.
اهليكل3: )هيكل عظمي إلنسان بالغ(، عُثر عليه يف اجلهة الغربية من حجرة الدفن، كان الرأس يف جهة 
الغرب، الوجه باّتجاه اجلنوب، واجلسم باّتجاه اجلنوب الشرقي، وهو بوضعية القرفصاء، فوق األرضية 

مباشرةً.
اهليكل4: )هيكل عظمي إلنسان بالغ(، عُثر عليه مالصقاً متاماً للهيكل 3 من جهة الشمال، كان الرأس 
يف الغرب واجلسم إىل الشرق، والوجه باّتجاه األسفل، أمّا عن وضعية الدفن فقد وُجد اهليكل ملقىً على 

بطنه. )الصورة 7(
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اهليكل5: هيكل عظمي لطفل صغري، عُثر 
عليه عند الزاوية اجلنوبية الشرقية، على 
يف  الرأس  كان  الدفن،  حجرة  باب  ميني 
جهة اجلنوب، واجلسم ممتد إىل الشمال 
وكان  اجلنوب،  إىل  والوجه  الشرقي، 

بوضعية القرفصاء. 
صغري،  لطفل  عظمي  هيكل  اهليكل6: 
كان   ،5 اهليكل  من  الشرق  إىل  عليه  عُثر 
ممتد  واجلسم  اجلنوب،  جهة  يف  الرأس 
إىل الشمال، وكانت وضعية الدفن واّتجاه 

الوجه غري واضحني. 

بالغ(،  إلنسان  عظمي  )هيكل  اهليكل7: 
حلجرة  الشمايل  املنتصف  يف  عليه  عُثر 
واجلسم  الشمال،  يف  الرأس  كان  الدفن، 
إىل اجلنوب، والوجه باّتجاه الشرق، وكانت 

وضعية الدفن غري واضحة. 

بالغ(،  إلنسان  عظمي  )هيكل  اهليكل8: 
الوجه  الشمالية، كان  عُثر عليه يف اجلهة 
باّتجاه الشمال، يف حني كان باقي اجلسم 
ووضعية الدفن غري واضحة بسبب متوضع 
الكثري من األدوات الفّخارية املتكسّرة بسبب 

الردميات احلديثة فوق منطقة اجلسم.

رابعاً- األدوات الفّخارية:

عُثر  اليت  الفّخارية  األواني  مّتيزت 
إىل  والعائدة  سوسان  مدفن  يف  عليها 
عصر الربونز القديم، بتنوعها واختالف 
الرقيقة  فمنها  ومساكاهتا)2(،  أشكاهلا 
املشوية حتت درجة حرارة عالية، ومنها 
النقي  الطني  مييزها  نسبياً.  السميكة 
خاص  وبشكل  صنعها،  يف  املستخدم 
منطقة  عند  الرقيقة  اجلرار  يف صناعة 
ممزوجة  أحياناً  تكون  وقد  البطن، 
من  هي  ربّما  صغرية،  بيضاء  حبجارة 
اجلصّ بشكل خاص كؤوس اخلمر، حيث 

الصورة 7: مجاجم اهليكللني 3 ـ 4.

الصورة 8: القطع الفخارية.
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يتفاوت لوهنا بني األمحر والبنّي والرمادي واألسود، 
وقد متيّزت يف بعض أشـكاهلا عن غريها من األواني 
املستخدمة يف تلك الفرتة الزمنية )كاجلرّة رقم 84 ـ 

100( )الصورة 8(.

ومن أهم مناذج هذه األواني الفّخارية نذكر:

متيّزت   :)3((champagne cup) التقدمات  كؤوس   -1
بسماكتها وأحجامها املختلّفة، فقد عُثر على أكثر 
من 50 كأساً تشبه تلك الكؤوس اليت مّت العثور عليها 
 ،(Woolley:C.L.215-222) كركميش  مدينة  يف 
ويف تّل جرابلس حتتاني، وبشكل خاص فّخاريات 
القرب 302 (Peltenburg:97-105). )الصورتني 9، 

10(. كمثال عن هذه الكؤوس نذكر:
كبري احلجم، مرمّم  بأّنه  رقم 36: متيّز  الكأس   -
عليه  عاجي،  لون  ذو  )كمخ(  آثار متلّح  وحيمل 
اخلارجي  السطح  على  بارزة  دائرية  حزوز 
كامل  على  محراء  دائرية  وخطوط  للجسم، 
غائرة  دائرية  لوجود حزوز  باإلضافة  السطح، 
عند عنق الكأس داخلها خطوط محراء، بلغت 
الكأس  صحن  قطر  34سم،  )االرتفاع  أبعاده 

17.9سم، القاعدة 13.4سم(.
- الكأس رقم 50: كأس متوسّط احلجم يستخدم 
لشرب اخلمر ، ذو لون بنّي عليه خطوط محراء 
بارزة  وحزوز  الكأس،  سطح  كامل  على  اللون 
مرمّم وحيمل  السطح اخلارجي جلسمه،  على 
30.8سم،  )االرتفاع  أبعاده  بلغت  متلّح.  آثار 
القاعدة  قطر  17سم،  الكأس  جسم  قطر 

13سم(، )الصورة 11(.
- الكأس رقم 61: هو كأس صغري احلجم، حيمل 
احُلمرة،  إىل  لون ضارب  ذو  )كمخ(،  آثار متلّح 
اخلارجي  السطح  على  بارزة  خطوط  تظهر 
على  محراء  دائرية  وخطوط  الكأس،  جلسم 
كامل السطح اخلارجي. بلغت أبعاده )االرتفاع: 
18.1سم،  الكأس:  جسم  قطر  15.6سم، 

القاعدة: 10.7سم(. )الشكل 2(

الصورة 10: كوؤس اخلمر 1.

الصورة 9: كؤوس اخلمر 2.

الصورة 11: كأس رقم 50.
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متوسّط  كأس   :65 رقم  الكأس   -
اخلمر،  لشرب  يستخدم  احلجم 
آثار  حيمل  القاعدة،  عند  منقور 
فاتح  عاجي  لون  ذو  )كمخ(،  مّتلح 
كامل  على  محراء  خطوط  عليه 
سطح الكأس، وخطوط بارزة على 
بلغت  للجسم.  اخلارجي  السطح 
قطر  24.7سم،  )االرتفاع  أبعاده 
القاعدة  16سم،  الكأس  صحن 

12.3سم (. )الشكل 3( 
أكثر  على  عُثر   :(Dishes) صحون  2ـ 
األشكال  خمتلفة  صحناً،   25 من 
 .)13 )الصورة  واألحجام،  واأللوان 
6: صحن  رقم  الصحن  أمهّها  وكان 
ومرمّم  مكسور  احلجم  كبري  فّخاري 
قرميدي،  أمحر  لون  ذو  وناقص 
يرتكز على قاعدة بسيطة، صنع من 
التفتت،  وسريع  جداً  طرية  عجينة 
بلغت أبعاده )القطر 28سم، االرتفاع 

9.3سم(. )الصورة 12(
أكثر  العثور على  مّت   :(Cups) األكواب  3ـ 
من 12 كوباً، خمتلفة األشكال واأللوان 
والرمادي،  واألسود  األمحر  منها 

الشكل 3: كأس رقم 65.الشكل 2: كأس رقم 61.

الصورة 12: صحن فخاري.

الصورة 13: قطع فخارية متنوعة صحونـ  أكوابـ  فخار امليتاليك 
ـ جرار صغري.
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وهو   :119 رقم  الكوب  أمهّها  كان   .)13 )الصورة 
كوب فّخاري متوسط احلجم ذو فوهة واسعة، لونه 
رمادي ضارب إىل السواد، عليه حزوز غائرة وبارزة 
وخطوط  بنّية اللون، بلغت أبعاده )القطر: 8.5سم، 

االرتفاع: 8.7سم(. )الشكل 4(
أكثر من  اكتشاف  مّت   :(Jars) متنوّعة  وأواني  4ـ جرار 
60 قطعة من اجلرار الفّخارية ذات مناذج خمتلفة، 

)الصورتني 14، 14أ(. كان أمهّها: 
فوهة  ذات  فّخارية  جرّة  وهي   :96 رقم  اجلرّة   -
لون  ذات  بارزة،  وقاعدة  منتفخ  وبطن  واسعة 
أخضر ضارب إىل القرميدي، كانت حتمل آثار 
الدوران  خطوط  عليها  وتظهر  )كمخ(،  متلّح 
أعلى  وبارزة  غائرة  وخطوط  واضح،  بشكل 
محراء،  خطوط  وثالث  العنق،  عند  البطن 
)االرتفاع:  أبعادها  بلغت  الشفة،  عند  منقورة 
القاعدة:  11.3سم،  الفوهة:  قطر  15.5سم، 

7.3سم(. )الشكل 5(
متمّيزة  فّخارية  مطرة  وهي   :100 رقم  اجلرّة   -
ذات  سوسان،  فّخاريات  من  مثيالهتا  عن 
طويل،  عنق  هلا  السواد،  إىل  ضارب  بنّي  لون 
حتمل  صغرية  قاعدة  ذات  ومرمّمة،  مكسورة 
تظهر  ثقبان  فيها  ويوجد  )كمخة(،  متلّح  آثار 

الشكل 4: كوب  119 - 124.

الصورة 14 أ: جرة  فخارية.

الصورة 14: اجلرار الفخارية املتنوعة.
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عليها خطوط الدوران. بلغت أبعادها )االرتفاع 
24.5سم، قطر الفوهة 5.8سم، قطر القاعدة 

4سم(. )الشكل 6(
5ـ الفّخار املعدني (metallic ware): عُثر على حوايل 
واجلرار  واألكواب  الصحون  بني  متنوّعة  قطع   6
رقم  الكوب  أمهّها  كان   .)13 )الصورة  الصغرية 
126: وهو كوب فّخاري ذو شكل خمروطي، وفوهة 
وخطوط  متلّح  آثار  حيمل  أسود،  ولون  متوسّطة 
غائرة وبارزة إضافًة إىل ثالثة ثقوب منتظمة عند 
الفوهة )ربّما للتعليق(، والقطعة على ما يبدو كانت 
اجلنائزية.  الطقوس  بأحد  أداة خاصّة  أو  مبخرة 
االرتفاع  4.4سم،  الفوهة  )قطر  أبعاده  بلغت 

8.8سم(. )الشكل 7(

صُنع أغلب هذه األواني الفّخارية بواسطة الدوالب، 
 :26 رقم  الكأس  يف  احلال  هو  كما  يدويّ  الشكل 6: جرة رقم 100.وبعضها 

الشكل 5: جرة رقم 2-96. الشكل 7: كوب 118 ـ 126.

وهو كأس كبري احلجم ذو لون قرميدي فاتح، حيمل آثار متلّح )كمخة(، ذو شفة غليظة، عليه آثار 
ضغط األصابع حول العنق، بلغت أبعاده )االرتفاع 39.3سم، قطر صحن الكأس 20.6سم، القاعدة 
14.1سم(. كما تفاوتت درجات ألوان سطوح هذه األواني، وتنوعت حسب توّضعها داخل الفرن، وهي 
بشكل عام ذات لون رمادي مائل لالصفرار، ومزيّنة خبطوط محراء أحياناً، وتتغيّر درجة اللون يف 
بعض األحيان بسبب تعرّض اإلناء للشيّ، كما توجد على بعض األواني بقع بنّية اللون، يعود سبب 
ذلك على األغلب إىل نوعية الرتبة املستخدمة يف تصنيع األواني. كانت ثخانة األواني بشكل عام يف 
مقطعها 3.5سم، وتنوّعت أشكاهلا بني جرار التخزين، وصحون وأكواب وكؤوس التقدميات )اخلمر(. 

)الصورتني 15، 16(.
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خامساً- األدوات الربونزية:

األدوات  من  العديد  اكتشاف  مّت 
خاص  وبشكل  املدفن،  يف  الربونزية 
بالقرب من اهلياكل العظمية، كان من 

أمهّها:

اجلهة  يف  عليه  عُثر  رمح:  رأس  1ـ 
ميني  على  الشرقية  اجلنوبية 
العظمي  اهليكل  جبانب  املدخل 
رأس  عن  عبارة  وهو   ،/5/ رقم 
الشكل،  مثلثي  صغري  حادّ  رمح 
حادّة  بنهاية  ينتهي  طويل  وذيل 
لعملية  ربّما  منتصفه،  حمزّز يف 
أو  اخلشبية  العصا  مع  ربطه 
عمليات  يف  يُستخدم  التعشيق، 
النفس.  عن  الدفاع  أو  الصيد 
بشكل  شائع  النموذج  هذا  كان 
مواقع  أغلب  يف  وكبري  واسع 
العشارة  تّل  يف  كما  الربونز 
 (Buccellati, Williams,
الفرات  منطقة  ويف   ،L.M.17)
)حوض سد تشرين(، بلغت أبعاده 
نصله:  رأس  )14.36×1.2سم، 
4.6 ×1.2سم(. )الصورة 17(.

2ـ جمموعة من /9/ مشابك متنوّعة 
األحجام واألشكال: عُثر عليها يف 
الشرقية جبانب  اجلنوبية  اجلهة 
اهليكل العظمي رقم/6/، جمتمعًة 
متدرّج  بشكل  األخر  تلو  واحداً 
األصغر،  إىل  األكرب  من  ومنتظم 
املالبس  لشبك  تُستخدم  وكانت 
قبل  العصر،  ذلك  بعضها يف  مع 
يف  تزيينية  وظيفة  هلا  يصبح  أن 
وقت الحق يف تلك املنطقة، وهي 
الظهور يف مدافن عصور  شائعة 
أبعاد  بلغت  عام.  بشكل  الربونز 
قطر  ×9سم،   18 مشبك:  أكرب 

الصورة 15:  كؤوس الشمبانيا.

الصورة 16: القطع الفخارية.
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أصغر  أبعاد  أمّا  سم،   1.5 املؤخرة 
مشبك فكانت: 7.13 ×0.45سم، قطر 

املؤخرة 0.48 سم(. )الصورة 18(
شريط  يلّفها  مشابك  مخسة  من  حزمة  3ـ 
اجلنوبية  اجلهة  يف  عليها  عُثر  برونزي: 
الشرقية، جبانب رأس اهليكل العظمي رقم 
/1/، مربوطة مع بعضها بشريط برونزي 
واضح املعامل. بلغت أبعادها كحزمة حنو: 

10 × 1.2سم. )الصورة 19(
اإلبر  من  ومتنوّعة  غنية  جمموعة  4ـ 
عُثر  عشرة:  أربع  عددها  )املخارز( 
جبانب  الشرقية  اجلهة  يف  عليها 
اهليكل العظمي رقم /2/، ويف اجلهة 
 /4  ،3/ اهليكلني  جبانب  الغربية 
عبارة  وهي  املكان.  أرجاء  يف  متناثرة 
عن إبر صغرية هلا هناية مدببة، ورأس 
خمصّص  صغري  وثقب  وحادّ،  رفيع 
يف  املستخدمة  اخليوط  لتمرير 
عملية اخلياطة، على بعضها تزيينات 
منها  واحدة   .)20 )الصورة  متفرقة، 
هلا هناية على هيئة طائر صغري بلغت 
عند  العرض  7.5سم،  )طول  أبعادها 

الفتحة 0.5سم(، )الصورة 21(
اجلنائزية  األدوات  من  يعدّ  سوار:  5ـ 
)التزينية(، عُثر عليه يف منتصف املدفن 
العظمي/7/،  اهليكل  جبانب  تقريباً، 

الشكل 8: طوق برنزي.

الشكل 9: قالدة برونزية.
بلغت مساكة  لطفل صغري،  دائري  مرّتني على شكل سوار  ملفوف  برونزي  وكان عبارة عن شريط 

الشريط 0.24سم، وعرضه 0.4سم، يف حني بلغ قطره 5.14سم.
6ـ طوق دائري ملتف )الشكل 8(: بلغ قطره 10.46سم، عُثر عليه يف منتصف املدفن بالقرب من السوار. 
وكان عبارة عن شريط مربوم بلغ )عرضه 0.63سم، ومساكته 1.3سم(. وكان يشّكل طوقاً تزيينياً 
مفتوحاً، مشّذب من طرفيه بشكل منحين للخارج حبلقة، يوضع على األغلب على الرقبة أو أعلى 

الذراع. )الصورة 22(
7ـ قالدة )الشكل 9(: عُثر عليها عند الزاوية اجلنوبية الشرقية حلجرة الدفن، جبانب اهليكل رقم /5/، 
وكانت عبارة عن قالدة بشكل رأس حربة تعلّق يف الرقبة، عليها شريط زخريف مزيّن مبثلثات متقابلة، 
أبعادها 8.6 ×4.5سم، ومساكتها:  بلغت  الشكل.  الدائرية  التعليق  تزينية ملتّفة من جهة  وخطوط 

1.2سم. )الصورة 23(
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8ـ دمية ثور صغري: عُثر عليها يف الزاوية اجلنوبية 
الشرقية، عند رأس اهليكل العظمي رقم /1/. 
شكل  على  للثور  متثيل  عن  عبارة  وكانت 
متيمة، مزوّدة حبلقتني للتعليق، وهذا التمثيل 
للثور شائع بشكل كبري يف مواقع عصر الربونز 
تّل قملق  الفرات، )كما يف  القديم يف منطقة 
عمليات  خالل  منها  العديد  على  عُثر  حيث 
آثار  مديرية  هبا  قامت  اليت  الطارئة  التنقيب 
2.12سم،   ×  3.31( أبعادها  بلغت  حلب(، 

ومساكتها 0.23سم(. )الصورة 24(

الصورة 17: رأس رمح.

الصورة 18: املشابك الربونزية.

الصورة 19: حزمة املشابك.

الصورة 20: جمموعة من األبر.

الصورة 21:  أبرة برأس طري.

الصورة 22: طوق برونزي.
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9ـ فأس )بلطة()4(: عُثر عليها عند الزاوية اجلنوبية الشرقية جبانب املشابك، بالقرب من اهليكل العظمي 
رقم/6/، كان عبارة عن بلطة تثبت على حامل خشيب تستخدم لقطع األشجار أو للصيد والدفاع 
عن النفس، بلغت أبعادها )14.27×9.88سم، وكان القطر الطويل للجزء الذي يثبّت على اخلشب 
النصلة )11×5.36سم،  أبعاد  بلغت  والعرضي 2.18سم، ومساكته 0.66سم(، يف حني  2.99سم، 
والسماكة الوسطية 0،5سم(. وهو من املكتشفات األثرية اهلامّة اليت عُثر عليها  يف الكثري من التالل 
كتّل العشارة (Williams, L.M.24)، واليت تعدّ من األثاث اجلنائزي اهلام الذي كان يُدفن مع املوتى 

يف قبور عصر الربونز. )الصورة 25(

الشكل 11:  أداة عظمية مزخرفة.الشكل 10: أداة أسطوانية.

الصورة 24:  دمية ثور.الصورة 23:  قالدة برونزية.
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10ـ أداة أسطوانية )الشكل 10(: عُثر عليها عند الزاوية اجلنوبية الشرقية متاماً فوق القالدة، حتمل 
أّنها كانت تستخدم كحرز  ثالث أشرطة تزيينية، ومثلّثات متقابلة مفرّغة من الداخل، من احملتمل 

)تعويذة تعلّق خبيط على الرقبة(، بلغ طوهلا 5.78سم، وقطرها اخلارجي 1.7سم. )الصورة 26(
11ـ مغزل: عُثر عليه عند اجلهة اجلنوبية الشرقية بني اهليكلني )2، 5(، محل خطوط تزيينية ملتّفة 
من األعلى ذو هناية حادّة، من احملتمل أّنه كان يُستخدم على األغلب يف نسج اخليوط؟. بلغ طوله 

14.7سم، وقطره من األعلى 0.65سم.

سادساً- أدوات احلليّ والزينة)5(:

األسود واألمحر(،  )األبيض،  واأللوان  واألحجام  األشكال  متنوّعة  - جمموعة من اخلرز )عددها 11(، 
مصنوعة من احلجر. )الصورة 27( 

- تشكيالت فّضية على شكل شرائط فضية ملفوفة على شكل حلق خمتلفة األحجام، تشّكل فيما بينها 
طوقاً. )الصورة 28( 

- قطع ذهبية صغرية عددها )اثنتان()6( بلغت أبعادها 0.9× 0.7مم، وهي عبارة عن رقائق مثلثية الشكل 
عليها خطوط، حتتها فتحات صغرية للتعليق. )الصورة 26(

- أداة عظمية مزخرفة )الشكل 11(: عُثر عليها يف وسط املدفن، فوق مستوى األرضية مكسورة ومهرتئة 
بسبب الرطوبة الكبرية يف املدفن، بلغت أبعادها )الطول 14.35سم، القطر الوسطي 3.14سم، وبلغ 
القطر من مكان التعليق 3.31سم(. كانت عبارة عن عظمة حيوانية مصنّعة ومشغولة حتمل على 
سطحها أربع أشرطة تزيينية على شكل مثلّثات وخطوط عرضية خترتقها، ويظهر بينها مساحات 
غري مزيّنة، من احملتمل أّنها كانت تُستخدم للتعليق كتعويذة، أو للتزين بسبب وجود ثالث فتحات 
الفرات )مثل موقع جرابلس حتتاني(.  أغلب مواقع  للتعليق، وهذا األمر شائع يف  صغرية منتظمة 

)الصورة 30(   

سابعاً- نتائج البحث:

اّللقى األثرية اليت ضمّت  العُثور على أعداد كبرية من  التنقيب )الصورة 31(، عن  أسفرت عمليات 
أكثر من )200( قطعة فّخارية متنوّعة األشكال واألحجام واأللوان واالستعماالت، وعُثر على معظمها 
يف أماكنها األصلية حتت مستوى الردميات احلديثة وفوق مستوى األرضية الصخرية. )الصورتني 32، 
33(. إضافًة إىل األدوات املعدنية املختلفة اليت كانت حتمل مدلوالت قوية على وجود تواصل حضاري 
بني إنسان شرق الفرات )اجلزيرة( وإنسان الفرات األوسط واخلابور وبالد الرافدين، وذلك بسبب تشابه 
الُّلقى اجلنائزية اليت عُثر عليها يف عدّة مدافن متشاهبة على طول الفرات، واليت تعود إىل عصر الربونز 
القديم املمتد من 3000-2100 قبل امليالد، وبالتحديد عصر الربونز القديم 4-3 (EB AIII/ IV)، وهي 
االعتقاد  للمتوّفى حسب  اليومية  لالستخدامات  املخصّصة  اجلنائزي  باألثاث  قطع خاصّة  عبارة عن 

السائد لديهم. 

إنّ صناعة الفّخار واستخداماته املتعدّدة يف منطقة الفرات عُرفت منذ زمن بعيد، وخاصّة أنَّ طبيعة 
املنطقة قدّمت لصانعي الفّخار املواد األولية، لذلك مل حيتاجوا ملواد مستوردة من بيئات أخرى، لكوهنا 

تتمّتع بتنوّع الرتبة من رمادية ، محراء ، صفراء و سوداء.
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الصورة 26: أداة اسطوانية.الصورة 25: بلطة برونزية.

الصورة 28: خرزات فضية.الصورة 27: خرزات متنوعة.

الصورة 30: أداة عظمية مزخرفة.الصورة 29: حلي ذهبية.

الصورة 32: القطع الفخارية املتنوعة. الصورة 31: عمليات التنقيب األثري.
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اخلامتة:

سوسان  مدفن  يعدّ 
املدافن  مناذج  من  واحداً 
على  املنتشرة  الكثرية 
أمحر،  )تّل  الفرات  طول 
تّل  فوقاني،  الشيوخ  تّل 
تّل  حتتاني،  الشيوخ 
حتتاني،  جرابلس  البنات، 
مناطق  ويف  كركميش(، 
سوحيات،  )كتّل  أخرى 
دفعت  واليت   املرا(،  أم  تّل 
األثريني إىل إعادة النظر يف 
اهلامة،  املدافن  هذه  طبيعة 
حتى ذهب بعضهم إىل أّنها 
تشّكلت  اليت  النواة  كانت 
الفرات،  على  املدن  بسببها 
ألنَّ القبائل اليت كانت تأتي 
)تّل  الشمالية  البادية  من 
من  أو  حوهلا(،  وما  خويرة 
بادية الشام كان تقوم بزيارة 
ربّما  الذين  األجداد  هؤالء 
كانوا شهداء أو شيوخ قبائل، 
مع  أمهّية  زيارهتم  اكتسبت 
مزاراً  املكان  الزمن فأصبح 
وهكذا  ختديم،  إىل  حباجة 
إىل  املواقع   بعض  توسّعت 
ورمزية  قدسيّة  هلا  مدن 
ينتمون  الذين  السكان  عند 
وتربطهم  واحدة  قبيلة  إىل 
دم  رابطة  األول  باجلد 
رمزاً  املزار  ويشّكل  وقربى، 

لوحدهتم ومتيّزهم؟ 

اجلنائزية  اّللقى  أنَّ  كما 
مدفن  يف  عليها  عُثر  اليت 
سوسان تدلُّ بشكل أو بآخر 
القديم،  اإلنسان  أنًّ  الصورة 33: القطع الفخارية.على 
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اعتقد باحلياة األخرى اليت سيعيشها بعد املوت قبل أن يعرف األديان السماوية، ما استدعى منه تأمني 
تلقي الضوء  أنًّها أيضاً  مستلزماهتا بأدوات بسيطة كتلك اليت كان يستخدمها يف الطعام والعمل، كما 
على األمهية السياسية والتجارية ملنطقة شرق الفرات، مبا قدمته من مالمح هامّة لتطوّر العلوم وفكر 

اإلنسان الديين واالقتصادي. 

اهلوامش:

1- البعثة مؤّلفة من اآلثاري حممد فخرو واآلثاري قيس عبود والسائق مصطفى زم، كما شارك يف عمليات 
الرسم املهندسة مّي كاجوج، والطالب: حممد شيخ العشرة، شادي خليل. كما ال يسعنا إال أن نشكر الدكتور 
يوسف كنجو مدير آثار ومتاحف حلب سابقاً على اجلهد الكبري الذي قدمّه لنا خالل عملية التنقيب، فله منّا 

كّل االحرتام و التقدير. 

2- إنًّ اهلدف األساسي من صناعة الفّخار كما هو معروف، هو تلبية مستلزمات احلياة اليومية، مثل الطبخ 
واخلزن أو حلفظ السوائل أو للدفن مع املوتى أو لدفن املوتى أو النقل أو كوهنا تستخدم أثناء ممارسة الطقوس. 

3- بعض الباحثني ودارسي الفّخار يسميها )حامالت الفواكه(، وتتميّز بكوهنا أسطوانية الشكل ذات قاعدة واسعة 
تقريباً، يعلوها إناء مفلطح واسع عمل من كتلة واحدة، حتتوي على خطوطٍ متموّجة ما بني األطواق واحلاّفة.

4- كلمة بَـلْطـَة تعين: آلة تقطيع اخلشب، استخدمها احلّطابون القدماء يف تقطيع الشجر واخلشب، وهي من 
جمموعة »الفأس« الذي يستخدمه املزارعون يف تقليب األرض الزراعية، والفرق بينها وبني الفأس هو يف وضع 
احلدّ القاطع، ففي الفأس يكون احلدّ أفقيّاً على الذراع )اليد اخلشبية(، أمّا يف البلطة فيكون احلدّ رأسياً 

على الذراع.

5- احلليّ والزينة: كانت احلليّ وأدوات الزينة وال تزال تشكل مصدراً  إلبراز املظاهر اجلمالية للجسد، إضافة 
إىل داللتها على للمستوى االجتماعي والطبقي واالنتماء احلضاري أو احمللي، ولذلك درج اإلنسان منذ أقدم 
العصور على تصميم األدوات اليت يتزيّن هبا، وتاريخ الشعوب منذ العصور البدائية حافٌل بأدوات الزينة الرمزية 

والدينية والشعائرية والتقليدية، كتلك اليت كانت تُستخدم لدفع أذى العني والطبيعة.  

لالستزادة حول احلليّ يف املدافن راجع: روسربغ، إليزا (Elisa, Rossbergar)، »حلي للملوك واآلهلة: لقى من 
املدفن امللكي«، كنوز سورية القدمية، اكتشاف مملكة قطنا، )متحف الوالية فورمتربغ،  شتوتغارت، 2009(، 

ص. 229.

6- حول صناعة الذهب راجع: فليستنر، بيرت (Peter, Pfalzner)، »بني التقليد والتجديد: ورش تصنيع الذهب 
يف قطنا«، كنوز سورية القدمية، اكتشاف مملكة قطنا، )متحف الوالية فورمتربغ، شتوتغارت، 2009(، ص. 

.221
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تقرير أوّيل عن أعمال البعثة األثرية السورية
يف موقع رأس الشمرة- أوغاريت ملوسم 2012م)1(

خزامى البهلول

املديرية العامة لآلثار واملتاحف- سورية

مضى على اكتشاف موقع أوغاريت والعمل األثري فيه قرابة 85 عاماً، وال يزال إىل اآلن بعض النقاط 
واألسئلة اليت مل يستطع الباحثون التحّقق منها، وكان من أهم هذه األسئلة موضوع حتصينات املدينة اليت 
مازالت املعلومات املتعلقة هبا غري مستكملة بعد: هل كان السور حييط بكامل املدينة؟ كيف كان تنظيم 
الشوارع وارتباطها مع السور؟ هل كان الشارع من النمط الدائري الذي ظهر يف املنطقة الشمالية الشرقية 
من املوقع واستمر حنو الغرب؟ أم كان من النمط املستمر بدورانه على كامل املوقع؟ أم أنه فقط شارع 

بسيط ليس له أي ارتباط بتنظيم املدينة؟

اجلنوبية  املنطقة  السوري)2( يف  للفريق  قطاع خاصّ  تقرّر ختصيص  املسائالت  هذه  من  وانطالقاً 
الغربية من املوقع على السور (area D)، وكان هلذه األعمال عدّةُ أهداف:

- التحّقق من وجود التحصينات يف هذه املنطقة. 
- التحّقق من وجود مناطق سكنية. 

- التحّقق من استمرارية الشارع امللكي الغربي باّتجاه اجلنوب.

خالصة األعمال األثرية للفريق السوري من 2005-2010م:

التحّقق من مجيع  املاضية من  الستة  املواسم  اليت متت خالل  امليدانية  األعمال  مّكنتنا جممل  لقد 
األهداف املرجوّة، بشكل خاص التحّقق من وجود السور على املنحدر اجلنوبي الغربي من املوقع وذلك 
على امتداد التحصينات املكتشفة سابقاً يف اجلهة الغربية )املخّطط العام للموقع 1(، إضافًة إىل وجود 
سكن يف هذه املنطقة من السور، كما أّننا استطعنا التحّقق من وجود استمرارية للشارع امللكي الغربي 

باجتاه اجلنوب )املخّطط 2(. 

سأقوم يف هذا التقرير بتقديم موجز ألهمِّ النتائج اليت مّتت على السور، بشكل خاص املبنى املكتشف 
خالل املواسم السابقة:
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املسكن األوغارييت: 

كما هو معلوم يف التصميم املعماري األوغارييت سواء يف القصور أو يف املنازل السكنية، فإّنها مجيعاً 
تشرتك مع بعضها بوجود فناء داخلي مكشوف وجمموعة من الغرف احمليطة به، وعادة ما تكون مزوّدة 
بتجهيزات تقليديّة من آبار ودرج يؤدّي إىل الطابق العلوي وأنظمة تصريف املياه حنو فتحات التصريف 

باإلضافة إىل وجود املدفن العائلي.

املخطط 1: املخطط العام للموقع.

.D املخطط 2: توضع احلقل
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نتائج أعمال التنقيب األثري من 2005 إىل 2010م:

استطعنا خالل ست محالت تنقيبية الكشف عن مبنى كبري حيتّل مساحة تقدر بـ 900م2 تقريباً، وال 
الشرقية  السور، حدوده  البناء مبين بشكل مباشر على سطح  باّتجاه اجلنوب والشمال،  يزال مستمرّاً 
واضحة، بينما احلدود الغربية مقطوعة بطبقة تعود إىل العصر اهللنسيت املتأخّر )القرن األول ق.م.(. 

كان للمبنى مدخل صغري يقع يف اجلهة اجلنوبية- الشرقية وينفتح بشكل مباشر على الشارع امللكي.

بين هذا املبنى على منسوبني، اجلزء الغربي أعلى من منسوب اجلزء الشرقي من 0.40م إىل 0.60م، 
وهذا يؤكد لنا أنّ بناءه جاء بعد االنتهاء من بناء السور، حيث بُين متاماً على سطح السور)3(، ومن هنا 

الحظنا أنّ أساسات اجلدران مبنية متاماً فوقه.

الصعود  يتمّ من خالهلا  الدرج  بينها )3 فسحات مساوية(، وغرفة  املبنى من 18 غرفة من  يتأّلف 
للطابق العلوي، باإلضافة إىل مدفن عائلي، وكانت األبواب كثرية العدد تُستخدم بالتأكيد للمرور وكذلك 

لتهوية الطابق األرضي)4(.

مّحاماً،   (XII) رقم  والغرفة  (XI) مطبخاً،  رقم  الغرفة  مثل  الغرف  بعض  استطعنا حتديد وظائف  لقد 
)املخّطط 4(، كما كشفنا عن تنظيم لشبكات الصرف الصحي اليت تدور داخل املبنى، حيث متَّ الكشف عن 
ثالث حفر صرف صحّي موزعة مع بعض األقنية الفخارية لتصريف املياه املاحلة ضمن هذه احلفر، أو عن 
طريق أقنية تصريف خلارج املبنى. إنّ التنظيم املعماري للمبنى وطبيعة اللقى األثرية املكتشفة فيه قادتنا إىل 
متييز قسمني ضمن املبنى: األول سكين خاص والثاني شعائري، كما أنَّه قدَّم لنا دليالً على وجود مصلّيات 
(sanctuary) لتقديم الذبائح ربّما والطقوس الشعائرية كانت تُقام يف الساحة رقم III اليت سنتحدّث عنها 

الحقاً. 

قدّم لنا هذا املبنى نتائج تعدّ األوىل يف تاريخ العمارة األوغاريتية بشكل عام وعمارة املدافن بشكل 
خاص، كما هو معلوم أنّ املدافن تتأّلف من ممر (Dromos) يؤدّي إىل باب غرفة الدفن، الذي كان مفتوحاً، 
وتشري الدراسات إىل احتمال وجود باب خشيب، دون التأكيد على ذلك، إىل أن جاء اكتشافنا ملدفن عائلي 
له باب حجري مؤّلف من درفتني األوىل ال تزال قائمة مبكاهنا، بينما األخرى منهارة ضمن غرفة الدفن. 

واجلدير ذكره أنّ املبنى قد تعرّض إىل زلزال قويّ، يؤّكد هذا الشيء فرق مناسيب األرضيات داخل 
املنزل، باإلضافة إىل ميول اجلدران.

:D الطبقات األثرية للحقل

السويّة 1: تعود للعصر اإلسالمي )اململوكي والعثماني()5(.
السويّة 2: تعود للعصر اهللنسيت )القرن األول ق.م.()6(. 

السويّة 3: تعود لعصر الربونز احلديث وتضم ثالث مراحل زمنية:
املرحلة 1: عصر الربونز احلديث III )1365-1200ق.م.(.
املرحلة 2: عصر الربونز احلديث II )1450-1365ق.م.(.

املرحلة 3: تعود لنهاية عصر الربونز الوسيط وبداية عصر الربونز احلديث I )1600-1450 ق.م.(.
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الصورة 1: طبقة القبور اإلسالمية.

الصورة  2: طبقة القبور من اجلهة الشرقية واخلط 
األمحر هو هناية احلفريات القدمية لكلود شيفر.

الصورة 3: املدخل املعمّد.

السويّة 4: تعود لنهاية عصر الربونز الوسيط ب II )1700- 1600ق.م.(.

نتائج أعمال التنقيب ملوسم 2012م:

ترّكزت أعمال التنقيب امليدانية هلذا املوسم على اجلهة الشمالية)7( من املبنى، وذلك هبدف التحرّي 
عن حدود املبنى، باإلضافة إىل استكمال أعمال الكشف والتحري يف الساحة رقم III، كما أّننا قمنا بعمل 
أسبار عند هناية املنحدر يف اجلهة اجلنوبية الغربية)8(، باإلضافة إىل فتح عدد من املربّعات من الغرب 

G25,G24,G23 :إىل الشرق

ونتيجة ألعمال التنقيب، مت الكشف عن املدخل الرئيسي للمبنى، باإلضافة إىل الكشف عن 4 غرف 
إضافية ليصبح جمموع الغرف 27 غرفة و3 فسحات مساوية )املخّطط 4(، يعود تاريخ املبنى إىل فرتة 

.III-II الربونز احلديث
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 :XX والرواق رقم XXIV الرواق رقم -

.(G24, G23) (H24,H23) يقع هذان الرواقان ضمن املربّعات

- الرواق األول رقم XXIV: ويضمّ السويّات األثرية التالية: 

السويّة 1: وتضمّ طبقتني: 

الطبقة رقم I: عبارة عن اهنيارات الطابق العلوي )أحجار، كلس وتربة صفراء هشة( مساكتها 2م. 
الطبقة رقم II: طبقة القبور اإلسالمية )الصورتني 1، 2(.

III-II :السويّة 2: تعود لعصر الربونز احلديث

قمنا بتوضيح املعامل املعمارية للرواقني، وتبيّن لنا أنّ الرواق رقم XXIV ميّثل املدخل الرئيسي للمبنى 
العمود  بعمودين، عرض  ومعمداً  5.50م  عرضه  فخماً  مدخالً  ويشّكل  الشرقية،  الشمالية  اجلهة  من 
الواحد 0,50م مع عتبة مرصوفة من احلجارة )9511( )الصورة 3(. بلغت أبعاد الرواق حنو )4.98× 
6.14م(، ينفتح من اجلهة اجلنوبية على الرواق رقم XX ضمن حمور واحد )مشال- جنوب( ويتعامد 
الرواقان مع املدخل بشكل حرف L )املخّطط 3(، أرضية الرواق خمرّبة بسبب االهنيارات اليت تعرّض هلا 
 III املبنى. وطبقاً للمعطيات األثرية من اّللقى والكِسر الفّخارية استطعنا تأرخيه بعصر الربونز احلديث

القرن 13 ق.م.

وكان أهمّ هذه القطع: الدرع الربونزي )الصورة 6(، وخرزة مصنوعة من العقيق اليماني )الصورة 4( واليت 
 (Monochrome) وُجدت عند املدخل متاماً، باإلضافة إىل بعض الكِسر الفّخارية من منط آحادي اللون

القربصي، وكِسر من صحون وسرج فّخارية حملّية تعود لنفس العصر.

املخطط 3: ميثل كامل املنطقة املنقبة ملوسم 2012م.
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:XX الرواق الثاني رقم -

بلغت أبعاد الرواق حنو 4.75 × 4.50م، وكان يّتجه مشال- جنوب وله بابان، األول يُفتح على الرواق 
رقم XXIV والثاني جنوبي ينفتح على الساحة رقم III، بلغ عرض كل واحد منهما حنو 2.75م، وكانت 
األرضية خمرّبة بالكامل بسبب االهنيارات وتعرّض املبنى للحريق، يغطي اجلدار الشرقي واجلنوبي طبقة 

مالط مساكتها حنو 10سم. )الصورتني 7، 8(.

أما عن التسلسل الطبقي هلذا الرواق فهو نفسه يف الرواق األول، )طبقة القبور اإلسالمية وطبقة 
االهنيارات( )الصورة 1(، وقد مّت الكشف يف هذا الرواق عن جمموعة من القطع األثرية أمهّها: أداة من 

الربونز )مكشط( تعود لفرتة الربونز احلديث III )الصورة 5(.

 :XIX الغرفة رقم

الشمايل  اجلزء  الغرفة يف  هذه  تقع  2010م،   -2009 املومسني  الغرفة خالل  هذه  عن  الكشف  مّت 
الغربي للساحة رقم III، هلا شكل شبه مستطيل، بلغت أبعادها حنو 1,55× 5م، الضلع الشرقي 1,55م 
بينما الضلع الغربي 1.90م، هلا باب يُفتح على الساحة من اجلهة اجلنوبية (H24-9014)، بلغ عرضه 
حنو 1.25م، وباب آخر مقابل من اجلهة الشمالية (H24-9013)، باإلضافة إىل البئر رقم )9030(، كانت 
النتائج اليت قدّمتها جيّدة من حيث القطع األثرية إذ مّت العثور على ختم أسطواني منقوش علية كتابة 
أوغاريتية، أمّا أعمالنا هلذا املوسم فقد اقتصرت يف هذه الغرفة على إزالة القرب الذي يقطع اجلدار رقم 

)9020( والتوسّع جنوباً.

وتبيّن لنا وجود مرحلتني زمنيتني:

الصورة 6: الدرع الربونزي.الصورة 5: أداة من الربونز )مكشط(الصورة 4: خرزة من العقيق اليماني
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املخّطط 4: خمطط عام للمبنى.
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.II املرحلة 1: تعود لعصر الربونز احلديث

غرفة هلا بابان متقابالن، اجلدران مسيكة تصل إىل 1م يف اجلزء اجلنوبي والشرقي، وهي تعود طبقاً 
للخصائص املعمارية هلذه الفرتة. )املخّطط 3( و )الصور 9، 12(.

 .III املرحلة 2: تعود لعصر الربونز احلديث

مّت يف هذه املرحلة إغالق الباب رقم )9013( باجلدار رقم )9405(، الذي بلغ عرضه حنو 0.70م، 
 (Cratères) وكان يّتجه شرق- غرب، باإلضافة إىل العثور على مناذج فّخارية مستورد منها كِسرة كراتري

من منط MYC IIIb )الصورة 11(.

 الصورة 8: الصورة تظهر الرواقان.الصورة 7: الصورة مأخوذة من الشمال.

الصورة 10: يظهر اجلدار املضاف يف الفرتة الثانية.الصورة 9: يظهر الباب اجلنوبي للغرفة.

 الصورة 12: ختم أسطواني تظهر األحرف األوغاريتية عليه.الصورة 11: كسرة من إناء ميسيين كراتري.
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: XXII –XXI الغرفة رقم

السويّة 1: وتضمّ الطبقة 1، وهي عبارة عن 
طبقة مسيكة من االهنيارات مقطوعة 
بلغ  اليت  اإلسالمية،  القبور  بطبقة 
عددها مخسة قبور، كان بعضها مثل 
رقم  اجلدار  يقطع   )198( رقم  القرب 
يقطع   )200( رقم  والقرب   ،)9307(

اجلدار رقم )9406( )الصورة 13(.
.III السويّة 2: تعود لعصر الربونز احلديث

مّت الكشف عن غرفة مستطيلة الشكل 
هلا ممر صغري يف اجلهة الشمالية، بلغت 
وكان عرض  3.30م(،   ×4.80( أبعادها 
بينما  خمرّبة،  األرضية  )1.20م(،  املمر 
)املمرّ(  الشمايل  اجلزء  يف  نالحظ 
املصقول  النوع  من  طينية  أرضية  وجود 
اجلنوبية  الزاوية  يف  أمّا   ،)14 )الصورة 

الصورة 14: تظهر جزء من األرضية املصقولة يف  الصورة 13: طبقة القبور اإلسالمية.
اجلزء الشمايل.

الصورة 15: قدر طبخ.
الشرقية للغرفة فقد كشفنا عن قدر طبخ موضوع على األرضية بشكل مباشر )الصورة 15(، ويؤرّخ إىل 

.III عصر الربونز احلديث

 :XX III الغرفة رقم

وهي عبارة عن حيز معماري مربّع الشكل، بلغت أبعاده حنو 2.20 × 2.20م، ال ميلك مدخالً، وتتميز 
جدران الغرفة بعرضها الذي تراوح بني 1م و 1.20م، مت بناء الغرفة يف عصر الربونز الوسيط ب II، ومن 

.II ثمّ مّت إعادة البناء يف عصر الربونز احلديث

السويّة 1: عبارة عن طبقتني: طبقة اهندامات، وطبقة املقربة اإلسالميّة )الصورة 13(.
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السويّة 2: سويّة عصر الربونز احلديث:
نالحظ أنّ اجلدار اجلنوبي رقم 9412 املّتجة 
شرق- غرب يتقاطع مع اجلدار رقم 9408 املّتجة 
مشال- جنوب، ومرتبط مع اجلدار الشرقي رقم 
مرتبطني مع األرضية رقم  9413، وكانوا مجيعاً 
للمعطيات  طبقاً  تأرخيهم  استطعنا  وقد   ،9408
وكانت   ،II احلديث  الربونز  عصر  إىل  الفّخارية 
مع  ختزين  جلرار  تعود  الفّخارية   الكِسر  أغلب 

بعض الكِسر لصحوٍن وسرٍج ذات إنتاج حملي.

 .II ب  الوسيط  الربونز  عصر  سويّة   :3 السويّة 
)الصورة 18(، )املخّطط 3(:.

تألفت من اجلدار رقم 9419، وهو متصل مع 
أرضية طينية رقم 9416، كانت من النوع املدكوك 
عُثر  لألصفر،  املائل  األبيض  اللون  ذو  القاسي 
ذات  لصحون  حملية  فّخارية  مناذج  على  فوقها 
القعور  إىل  باإلضافة  الداخل،  حنو  مطويّة  شفاه 
.II املسطحة املشهورة يف عصر الربونز الوسيط ب

حجرية  قناة  وجود  إىل  نشري  أن  علينا  كما 
املقطع،  يف  ظهر  الذي  الشمايل  اجلدار  ضمن 
)الصورة 17(، إذ مل نستطع حتديد وظيفته هنا، 
علماً بأنّ املصارف واألقنية احلجرية عادة تُوضع 
التوسّع  علينا  يتوجب  لذلك  األرضيات،  حتت 

مشاالً لنتمكن من فهم هذا احليز.

الغرفة رقم XXIII: )املخّطط 3(.

تقع هذه الغرفة يف اجلزء الشمايل الغربي من 
املبنى وضمن املربّع G25، يتوسط الغرفة مدفن، 
األثرية  السويّات  وتضمّ  مكتشفة،  غري  حدودها 

التالية:

السويّة 1:

. XXIIو XXI الصورة 16: صورة عامة للغرفة رقم

.XXII الصورة 17: السويّة الثانية للغرفة

.XXII الصورة 18: السويّة الثالثة للغرفة

الصورة 19: طبقة القبور.
كانت عبارة عن طبقة مسيكة من الرتاب األسود واألحجار بسماكة 50سم تليها طبقة القبور اإلسالميّة 
)الصورة 19(. واجلدير بالذكر وجود نسبة كبرية من الفّخار بكثافة )فّخار خليط، برونز وسيط وبرونز 

حديث(. 
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السويّة 2:

 كانت عبارة عن أرضية من الطني املدكوك 
صفراء قاسية جدّاً يكثر فيها الفّخار الذي يعود 
لعصر الربونز الوسيط ب II، وكانت األرضية من 
.XXII نفس النوعية اليت ظهرت يف احليز رقم

املدفن  غطاء  جنوب  مشال-  يتجه  املدفن: 
)معاد استخدامه كبالطات للقبور اإلسالميّة(.

وغرفة   (Dromos) ممر  من  املدفن  يتألف 
الدفن )الصورة 20(، واستخدم يف بنائه أحجار 
غري مشّذبة، ويعدّ من املدافن القليلة يف أوغاريت.

 ×1.48( أبعاده  بلغت   :(Dromos) املمر   -1
)الصور  درجات  ثالث  يتضمّن  0.77م(، 
20، 23- 24( يؤدي بشكل مباشر إىل غرفة 

الدفن )2.10 × 1.45م(.
2-  الباب عرضه )0.50م(. 

بلغت  مستطيل،  شكل  تأخذ  الدفن:  غرفة   -3
أبعادها )2.10 × 1.45م(، وهي أخفض من 
عتبة الباب بـ 0.45م، وقد تعرّضت لتخريب 
إىل  العائدة  الطبقة  من  كان  سواءً  واضح 
العصر اإلسالميّ أو من عصور أقدم، حيث 
نالحظ تبعثر األثاث اجلنائزيّ داخل وخارج 
أّننا أثناء عملية الرتميم للقطع  املدفن، علماً 
خارج  منها  أجزاء  وجود  الحظنا  الفّخارية 
الفّخار  غزارة  لنا  يفسّر  ما  وهذا  املدفن، 

سواءً كان بالطبقة 1 أو على األرضية.

وهي  املدفن  أرضية  وهي  األخرية  الطبقة 
معمولة من الرتاب القاسي واملعجونة مع الكلس 
أرضية  ويتوسّط  ومتانة،  صالبة  يعطيها  الذي 
لوضع  كمكان  تستخدم  ما  )عادة  جرّة  املدفن 
العظام القدمية والتقدّمات القدمية(، بلغ قطر 
تعود  وهي  0.60م،  وعمقها  0.40م،  الفوهة 
وقد   ،)22 )الصورة   II الوسيط  الربونز  لعصر 

الصورة 20: املمّر (Dromos) مع غرفة الدفن.

 الصورة 21: غرفة الدفن.
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الصورة 22: جرة دفنيه.

. (Dromos) الصورة 23: تظهر املمّر

.(Dromos) الصورة 24: درج املمّر

استمر استخدامه حتى عصر الربونز احلديث 
 .III

كان أهمّ القطع األثرية املكتشفة على أرضية 
 ،)25 )الصورة  الربونز  من  ملقط  الدفن،  غرفة 

وخامت من الفضة )الصورة 26(.

 :III الساحة رقم

هذا  يف  املكتشفة  الساحات  أهمّ  من  تعدّ 
م2(   111.399  ( حنو  مساحتها  بلغت  املبنى، 
يف  غرفتني  على  الساحة  هذه  تطّل  تقريباً، 
 XIX اجلهة الشمالية )الصورة 1( الغرفة رقم
يف   XV رقم  الغرفة  وعلى   ،XX رقم  والغرفة 
فلها  الغربية  اجلهة  يف  أمّا  اجلنوبية،  اجلهة 
اّللقى  طبيعة  من  أمهيتها  تأتي  مداخل،  ثالث 
املكتشفة فيها، واليت تشري إىل طقس شعائري 

 الصورة 25: ملقط من الربونز.
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كان يُقام فيها ومن أهمّ املكتشفات كان النصب 
العاج  من  قطع  إىل  إضافة  لبعل،  احلجري 

وجرار فّخارية.

يف  املوسم  هلذا  بالساحة  العمل  ترّكز 
مشال  يقع  الذي  املائي  املصرف  عن  الكشف 
حجري  بغطاء  مغطى  واملصرف  الساحة، 
حنو  املصرف  أبعاد  بلغت  حجرية(،  )بالطة 
1.20×0.90م وعمقه 1.85م، )الصورة 29(، 

)املخّطط 4(.

الفّخارية  الكِسر  بغزارة  املصرف  هذا  متيّز 
وكانت يف معظمها تعود لصحون وطاسات صغرية 
احلجم نقوم حالياً برتميمها ودراستها، وإىل وجود 
حبّات من بذور الزيتون )الصورة 27(، إضافًة إىل 
بعض القطع الربونزية وقطعة )رقيقة( من الذهب 

)الصورة 28(.

الساحة  هذه  يف  ألعمالنا  وكخالصة 
مكاناً  كانت  الساحة  بأنّ  حندّد  أن  نستطيع 
لتقديم الطقوس الشعائرية، وحالياً حنن بصدد 

عمل دراسة تفصيليّة عنها.

السور: )التحصينات(:

األسبار على املنحدر الغربي وربطها بالسور 
املكتشف يف موسم 2005م:

استطعنا نتيجة ألعمال الكشف والتنقيب 
عن  الكشف  للموقع  الغربي  املنحدر  على 
سور مبين من أحجار غري مشّذبة )غشيمة( 
كلسيّة، كما أّننا كشفنا عن تقنية بناء السور، 
اليت اعتمدت على نظام بناء املصاطب على 
ما  )غالباً  املطلوبة  امليول  إلعطاء  املنحدر 
تكون 45 درجة)9((، حيث الحظنا وجود جدار 
جدار  مبثابة  ويعدّ  املنحدر  على  مبينّ  أفقي 
استنادي مع وجود طبقة مسيكة من الكلس 
األبيض عند بداية أو هناية كّل مصطبة وذلك 

الصورة 28: مناذج من اللقى.

الصورة 26: خامت من الفضة. 

الصورة 27: حبّات بذور الزيتون. 
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إلعطاء املتانة وامليول املرادة، يلي ذلك احلشو باحلجارة غري املشّذبة، أمّا املرحلة األخرية هي إكساء 
السور بنوع من البالطات احلجرية كما هو احلال عند البوابة، لكن لسبب ما مل يتم إكساؤه هبذه 
اجلهة، ربّما أُعيد استخدام هذه احلجارة يف مراحل متأخّرة، ومع ذلك قدّم مثاالً واضحاً عن الطرق 

املّتبعة يف بناء األسوار.

الصورة 29: املصرف.

.III الصورة 30: صورة عامة للساحة

الصورة 31: مكان توزع األسبار على هناية املنحدر الغربي.

الصورة 32: قاعدة السور، الصورة مأخوذة من اجلنوب إىل الشمال. 

الصورة 34: مناذج من أدوات صوانيه اكتشفت على السور. الصورة 33: الصورة مأخوذة من الغرب إىل الشرق.
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نتائج األسبار يف موسم 2012م: 

قمنا بفتح أربعة أسبار )الصورة 31( سنقدّم شرحاً عن أهم سرب نظراً ألمهّيته:

:A السرب 

يقع مكان السرب على املنحدر الغربي وعلى نفس حمور التحصينات الغربية للمدينة، فقد مّت الكشف 
عن رصف حجري عند املنحدر الغربي وهو من األحجار الكلسية غري املشّذبة )الصورتني 32، 33(، مبينّ 
على تربة بنيّة مائلة لألسود ومرصوصة بشكل جيد )وهذا يقودنا لالفرتاض أّنه بُين على تلّة صناعية(، 
ومن ثمّ تبدأ املراحل التالية يف البناء اليت حتدثنا عنها سابقاً، من استخدام املصاطب واستخدام الكلس 
املرصوص(، وهلذا إن كشفنا عن قاعدة السور سيعدّ اكتشافاً هامّاً، واليت مل نستطع التحّقق من وجود 
هنايتها على املنحدر اجلنوبي- الغربي. وعليه فإنّ املعطيات األثرية اهلامّة املستمدّة من التنقيب ضمن 
واستمراره يف هذه  السور  تؤكد مجيعها على وجود  للتّل،  الطبوغرايف احلايل  واملخّطط  األسبار،  هذه 
املنطقة. إال أنّ غزارة الصوّان العائد إىل فرتة العصر احلجري احلديث، والعصر احلجري- النحاسي، 
املكتشف على سطحه قد تضعنا أمام نتيجة جديدة تتطلّب منا دراسًة متأّنيًة ودقيقًة لتأكيد فيما إذا كان 
هذا السور املكتشف هنا هو استمرارية للسور املكتشف من قبل )Schaeffer 1936( يف اجلهة الشمالية 
الشرقية واجلهة الشمالية، اليت أُّكد فيها وجود حتصينات تعود لفرتة العصر احلجري احلديث، وهذا ما 

نقوم بدراسته.

اخلالصة:

بُين هذا املبنى جبهد معماري وتقين كبري خالل عصر الربونز احلديث II واستمرت نشاطات البناء 
الحقاً من ترميم وإغالق لبعض الغرف وتغيري لوظائفها خالل عصر الربونز احلديث III، وقد لوحظ ذلك 

.XXII واحليزّ رقم  XIX بوضوح يف الغرفة رقم

لقد قدّمت املعطيات الفّخارية من عصر الربونز احلديث III االستعمال األخري للمبنى، إنّ اكتشاف 
خرزة العقيق بشكلها املوشّح اجلامع أللوان خمتلفة ونادرة يف أوغاريت واملوجودة يف القصر امللكي، دليٌل 
على أمهّية هذا املبنى وإشارةٌ واضحٌة إىل أنّ صاحب هذا املبنى ذو صلة بالعائلة املالكة أو ربّما أحد 

أفرادها.

وأخرياً: تظهر أمهّية البناء يف موقعه االسرتاتيجي حيث يطّل املدخل على الشارع امللكي وقبالة القصر 
اجلنوبي، حيث يبعد املدخل عن القصر اجلنوبي )مدخل بيت يبنانو( حنو 11م، وهذا ما يعطي للمبنى 

أمهيًة كبرية )املخّطط 2(.
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اهلوامش: 
بعثة  ولغاية 2010م  ثمّ من عام 1996م  وإىل عام 1995م،  بعثة فرنسية من عام 1929م  املوقع  تعمل يف   -  1

سورية- فرنسية، ويف عام 2012م بعثة أثرية سورية.

مديراً  البهلول  د. خزامى  مديراً،  د. مجال حيدر  واملتاحف  لآلثار  العامة  املديرية  قبل  الفريق من  تشّكل   -  2
ميدانياً، م. غصون كراز عضواً )موسم 2005م وموسم 2010م(، م. منري شاهني عضواً )2005- 2006م(، م.م. 

سهام امساعيل عضواً 2012م، الطبوغرايف ياسر خضور عضواً، كما قام برسم اللقى السيدة سحر زلف.

- بلغ عرض السور 4م، كانت أرضيّته بسماكة 60سم، معمول من الكلس األبيض املدكوك والقاسي جداً.  3

- التقنيات املعمارية، لقد اعتمد البنّاؤون األوغاريتيون يف بناء املنازل على مواد تقليدية مثل )احلجر، الرتاب،   4
اخلشب( فكانت احلجارة املشّذبة تُستخدم كدعائم، ولتشكيل أيضاً فتحات األبواب، كما كانت تُستخدم لعمل 
األدراج باإلضافة إىل وظائف أخرى، وبسبب تعرض أوغاريت للزالزل فقد ابتكر البنّاؤون األوغاريتيون تقنية 
إضافة عنصر جديد على بناء اجلدار وهو اخلشب الذي يعدّ من املواد املاصّة لالهتزازات، كما أّنه يساهم يف 
استقرار البناء، نذّكر بأنّ اجلدران اخلارجية )احلدود(، مل تكن على استقامة واحدة فقد عمل له دعامات من 
كل جهة وذلك لتقوية وتدعيم املبنى ضدّ الزالزل، وال تزال بعض اجلدران حتمل آثاراً ملكان متوضع اخلشب 
فيه، كما استخدم املالط لتغطية اجلدران وهو معمول من الرتاب والتنب، أمّا عن أنواع األرضيات املستخدمة 
فهي على ثالثة أنواع: النوع األول: مصنوع من تراب كلس )حبص ناعم وصدف مطحون(، النوع الثاني: مصقول 

لونه مائل للرمادي، أمّا النوع الثالث: فهو من الرتاب املدكوك القاسي.

- مقربة إسالمية متتد هذه الطبقة على كامل املساحة املنّقبة.  5

- فرن لشي الفّخار يعود للقرن األول ق.م.، متموضع على سطح السور، وهنا أودُّ أن أشكر د. مسعود بدوي   6
الذي قام بتأرخيه.

- قمنا بوصل حفرياتنا مع هناية حفريات كلود شيفر )القصر اجلنوبي مع الشارع امللكي(.  7

- بناءً على طلب من املديرية العامة لآلثار واملتاحف بعمل أسبار يف العقار 186، هناية املنحدر الغربي، فقد   8
تقرّر تشكيل فريق للعمل باألسبار بعضوية كل من: د. أمحد ديب، اآلثاري نظمي يوسف، والطبوغرايف ياسر 

خضور، السيدة سهام امساعيل وبإدارة كاتب املقال.

- لقد قام جاك الغارس بدراسة مفصّلة عن تقنية بناء التحصينات يف كل من أوغاريت ورأس الشمرة.  9

املراجع:

AL-Maqdissi, M., Bahloul, K., 2007, “Le chantier du «rempart», in  «Rapport prélimi-
naire sur les activités de la mission syro-française de Ras Shamra- Ougarit en 
2005 et 2006 (65e et 66e campagnes»”, Syria, Vol: 84, Pp. 35-54.

Al-Maqdissi M., Al-Bahloul, K., 2010, “Le chantier du «rempart», en «Rapport prélimi-
naire sur les activités de la mission syro-française de Ras Shamra- Ougarit en 
2007 et 2008 (67e et 68e campagnes)»”, Syria, Pp.21-51

AL-Maqdissi, M., Al-Bahloul, K., 2013, “ Le chantier dit «du Rempart» in «rapport pré-
liminaire sur les activités de la mission archéologique Syro-Française de Ras 
Shamra – Ougarit en 2009 et 2010 (69e et 70 campagnes)»”, Syria, Vol: 90, Pp. 
442-447
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نتائج املوسم احلادي عشر ألعمال البعثة الوطنية للتنقيب
يف موقع تّل الدبّة/ بريكة لعام 2013م- السويداء

أشرف أبو ترابة

املديرية العامة لآلثار واملتاحف- سورية

باشرت البعثة الوطنية أعمال املوسم احلادي عشر للتنقيب يف تّل الدبّة من تاريخ 2013/8/11م، 
واستمرّت إىل 2013/9/5م، كان اهلدف من هذا املوسم، استكمال الكشف عن القطاع الشرقي من التّل، 
النبطية يف اجلنوب،  الفرتة  إىل  العائدة  الثانية  املعمارية  الوحدة  الشرق بني  السّور من  الواقع مبحاذاة 
وأساسات املنزل اليت ُكشف عنها يف املوسم اخلامس عام 2007م يف الشمال )املخّطط 1()1(، وهو اجلزء 
الذي  أمسيناه »القطاع 1«، ملا يتميّز به من بقايا معمارية مرتابطة مع بعضها )كحجر ختزين، مستودعات 
الُّلقى املكتشفة ضمن هذا القطاع )كأدوات حياكة  حبوب، صوامع حبوب...إخل(، باإلضافة إىل نوعيّة 
ونسيج، مدّقات حجرية، مفارك بازلتية، جرار ختزين...إخل(. تؤّكد هذه املعطيات اليت تعود إىل الطبقة 

الثانية املؤرّخة من عصر احلديد )900-700 ق.م.(، بأّننا أمام منشأة خدمية هامة. 

وبالتايل فإنّ اهلدف من هذا املوسم، يتمّثل باستكمال العمل مبربّعات القطاع وفتح املمرّات بينها، 
هبدف فهم الرتابط القائم بني العناصر املعمارية، ووضع خمّطط متكامل بدأنا العمل به منذ عام 2010م.

املربّع ب/3، 1/3)2(:

يقع يف أطراف اجلهة اجلنوبية- الشرقية للتّل، جياور املربّع ب/4، 1/3 من اجلنوب، واملربّع ب/3، 
2/3 من الشرق، مّت ضمن هذا املربّع الكشف عن طبقتني:

الطبقة 1: كانت املعامل اليت ضمّتها هذه الطبقة، بعد رفع احلجارة السطحية، عبارة عن بعض البقايا 
املعمارية املكوّنة من رصفة بسيطة، وقاعدة عامود، باإلضافة إىل جرنني من حجر البازلت، وبعض أجزاء 
من جدار مكوّن من مدماك واحد )املخّطط 2، الصورة 1(، جيدر اإلشارة إىل أنّ معامل الطبقة األوىل 
ضمن هذا القطاع، قليلة جدّاً مقارنة مع معامل الطبقة الثانية، وال تشّكل معطيات ميكن من خالهلا وضع 
أيِّ تصوٍّر معماري، فكلُّ ما مّت الكشف عنه حّتى اآلن عبارة عن بقايا ألساسات موّزعة يف هذا اجلزء من 

التّل أو ذاك، واليت قد تكون ناجتة عن أعمال قام هبا البدو خالل فرتة إقامتهم يف التّل)3(.
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األساسي  اهلدف  تشّكل  اليت  الطبقة  وهي   :2 الطبقة 
من العمل ضمن هذا القطاع، واليت كما أشرنا سابقاً بأّنها 
مؤرخة بني عام )900-700 ق.م(. قمنا بعد توثيق عناصر 
العمل  ومتابعة  بإزالتها،  والتصوير  بالرسم  األوىل  الطبقة 
مّت  حيث  معاملها،  وإظهار  الثانية  الطبقة  ردميات  بإزالة 

الكشف عن حجرتني وممر )هبو؟( )املخّطط 3(.

احلجرة رقم 1: تقع يف اجلزء اجلنوبي الغربي من املربّع، 
هذا  بني  الفاصل  املمرّ  أسفل  احلجرة  جدران  متتدّ  حيث 
املربّع واملربّع ب/3، 2/3 اجملاور من الغرب، واملربّع ب/2، 

 -  2004 عامي   بني  الدبة  التل  يف  التنقيب  مواسم   :1 املخطط 
.2013

ب/3،  املربع   ،1 القطاع  الدبة،  تل   :2 املخطط 
1/3، الطبقة األوىل.

ب/3،  املربع   ،1 القطاع  الدبة،  تل   :3 املخطط 
1/3، الطبقة الثانية.

1/3 اجملاور من اجلنوب، وكّل ما مّت الكشف عنه هو جزء من أساسات اجلدارين الشرقي والشمايل 
)الصورة 2(، املكونني من ثالثة مداميك من احلجارة العادية غري املنحوتة أو املشّذبة )الصورة 3(، 

يرتاوح ارتفاعها بني 80- 85 سم، أرضية احلجرة من اللنب.

املمرّ  أسفل  تقع  أجزائها  بقيّة  أنّ  أي  كسابقتها  الشمال،  من   1 رقم  2: جتاور احلجرة  رقم  احلجرة 
الفاصل بني هذا املربّع واملربّع اجملاور له من الغرب ب/5، 2/3، وتشرتك احلجرتان باجلدار الشرقي املمتد 
على طول احلجرتني من اجلنوب إىل الشمال، وكذلك احلال بالنسبة للجدار الفاصل بني احلجرتني واملمتد 
شرق- غرب، تتكوّن اجلدران من ثالثة مداميك من احلجارة العادية، بارتفاع يرتاوح بني 80-85سم، أمّا 

األرضية فعبارة عن رصفة حجرية )الصورة 4(. 

املمّر )البهو؟(: جياور احلجرتني رقم 1 و2 من الشرق، أطلقنا عليه تسمية »ممر أو هبو« لطوله الذي 
يصل إىل 7.20 م وبعرض 2م تقريباً، أيّ على امتداد املربّع من اجلنوب إىل الشمال، مع اإلشارة إىل أنّ 
حدود املمرّ مل تُكشف بشكل كامل من الشرق لوجود ردميات من احلجارة الكبرية، واليت ترسم إىل حدّ 
ما أطراف اجلزء العلوي من التّل )الصورة 5(، يُالحظ بأنّ اجلدار الشرقي للممرّ والذي يصل ارتفاعه 
إىل80 سم، مبين حبجارة منتظمة ومشّذبة نوعاً ما مقارنة مع بقية اجلدران العائدة إىل هذه الطبقة، 
وبأسلوب أكثر إتقاناً أيضاً، باإلضافة إىل كونه مبنيّاً بشكل مستقّل، أي أّنه مل يتمّ االستفادة من جدار 
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وقد  اللنب،  املمرّ فكانت من  أرضية  أمّا   .)3 )املخّطط  بُين بشكل مالصق هلما  بل  و2  رقم 1  احلجرة 
حوت العديد من األواني الفّخارية ذات األحجام املتوسّطة والكبرية، وكانت مشاهبة للنماذج اليت ظهرت 
يف العديد من الغرف العائدة للطبقة 2 يف هذا اجلزء من التّل، اجلرار كلّها مهشّمة ومكسّرة باستثناء 
واحدة منها )الصورة 6(، يالحظ بأنّ غالبية اجلرار كانت مثبّتة باألرضية من خالل إحاطة قواعدها 

الصورة 4: تل الدبة، القطاع 1، املربع ب/3، 1/3، الطبقة 
الثانية، الزاوية اجلنوبية الشرقية من احلجرة 1.

الصورة 1: تل الدبة، القطاع 1، املربع ب/3، 1/3، معامل 
الطبقة األوىل.

الصورة 2: تل الدبة، القطاع 1، املربع ب/3، 1/3، الطبقة 
الثانية، احلجرة 1.

الصورة 3: تل الدبة، القطاع 1، املربع ب/3، 1/3، الطبقة 
الثانية، اجلدار الشمايل للحجرة 1.

الصورة 6: تل الدبة، القطاع 1، املربع ب/3، 1/3، الطبقة 
الثانية، املمر؟

الصورة 5: تل الدبة، القطاع 1، املربع ب/3، 1/3، الطبقة 
الثانية، املمر؟
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حبجارة صغرية )الصورة 7(. يقع املدخل يف اجلدار 
اجلنوبي للممرّ، مكوناً من حجارة كبرية نسبياً ذات 
حواف مشّذبة، وإذا ما قارّنا املدخل مع غريه من 
البناء  وأسلوب  املستخدمة  احلجارة  حجم  حيث 
إىل  تدفعنا  املقارنة  هذه  فإنّ   ،)8 )الصورة  املتقن 
الرئيسي  الباب  ميّثل  املمرّ  مدخل  بأنّ  االعتقاد 

للبناء الذي تتقدّمه الفسحة أو الفناء.  

عن  املمّر  من  الشمايل  اجلزء  ضمن  ُكشف 
ثالث  من  مُكوٍّن  1م،  بعرض  درج  أو  مصطبة 

الصورة 7: تل الدبة، القطاع 1، املربع ب/3، 1/3، الطبقة 
الثانية، أرضية املمر.

الصورة 8: تل الدبة، القطاع 1، املربع ب/3، 1/3، الطبقة 
الثانية، مدخل املمر من اجلنوب.

الصورة 9: تل الدبة، القطاع 1، املربع ب/3، 1/3، الطبقة 
الثانية، الدرج من الغرب.

الصورة 10: تل الدبة، القطاع 1، املربع ب/3، 1/3، أرضية 
الطبقة الثانية.

الصورة 11: تل الدبة، القطاع 1، املربع ب/3، 1/3، الطبقة 
األوىل، قطعة لنب.

الحقة  فرتة  إىل  يعود  احلجارة  من  بينهما مبدماك  الفصل  مّت  حجرية،  رصفة  إىل  يفضي  درجات 
)الصورة 9()4(.  

وبعد االنتهاء من رفع اجلرار الفّخارية وتنظيف األرضية، اّتضحت معامل الطبقة الثانية من املربّع 
بشكل كامل، حيث ضمّت حجرتني، وممرّ جياورها من الشرق )املخّطط 3، الصورة 10(.



63

أشرف أبو ترابة

أخرياً، جيدر اإلشارة إىل قطعة اللنب اليت ُكشف عنها ضمن ردميات 
الطبقة 1 من املربّع، حيث بلغت أبعادها: )طول 60سم، عرض 30سم، 
وارتفاع 10سم( )الصورة 11(، كانت جمّففة وليست مشويّة، ما جعلها 
هشّة وسهلة التفّتت، ونشري هنا أيضاً إىل ما ظهر يف املقطع اجلنوبي 
للمربّع وضمن ردميات الطبقة 2 من كتل تظهر بوضوح بقايا لقطع من 

اللنب املماثلة لسابقتها )الصورة 12(.

املربّع ب/5، 3/3 )املخّطط4(:

من   1/3 ب/3،  واملربّع  الشمال،  من   3/3 ب/4،  املربّع  حيدّه 
اجلنوب، كان اهلدف من فتح هذا املربّع، هو الكشف عن السور املمتد 
على طول القطاع الشرقي من اجلنوب إىل الشمال، مبسافة تزيد عن 

30م، وبعرض تراوح بني 100-11سم تقريباً )الصورة 13(:

هذه  ضمن  متميّزة  معمارية  عناصر  أي  تظهر  مل   :1 الطبقة 
الطبقة، وكل ما تبيّن من خالل أعمال التنقيب كان عبارة عن ردميّات 
فالطبقة  آنفاً،  إليه  أشرنا  ما  وهذا  األحجام،  املختلفة  احلجارة  من 
األوىل اليت ظهرت يف اجلزء الشمايل من القطاع، كانت عبارة عن بقايا 

ألساسات جدران غري مرتابطة مع بعضها )الصورة 14(.

مّت  ق.م.(،   700-900( احلديد  عصر  من  املؤرخة   :2 الطبقة 
الكشف ضمنها عن اجلدار الشمايل للحجرة رقم 1 اليت ظهرت يف 

الصورة 12: القطاع 1، املربع ب/3، 
1/3، املقطع اجلنوبي للمربع، يظهر 

بوضوح بقايا لقطع اللنب.

 ،1 القطاع  الدبة،  تل   :4 املخطط 
املربع ب/5، 1/3، الطبقة الثانية.

الغربية من  الشمالية  الزاوية  للحبوب ظهر يف  إىل مستودع  باإلضافة  املربّع ب/4، 3/3 عام 2011م، 
املربّع )الصورة 15(، مل يكشف عن املستودع بشكل كامل وذلك المتداده أسفل املمرّ من الشمال والسور 
د لنا أنّ القراءة األولية القائلة: إنّ هذا اجلدار ميّثل سوراً  من الشرق، وتأتي أمهّية هذا املستودع بأّنه أكَّ
يفصل القطاع، الذي امتاز بالكشف عن 9 مستودعات للحبوب، عن بقية أجزاء التّل، مل تكن صائبة، 
وحتتاج إىل التدقيق، فمع ظهور امتداد هلذا املستودع أسفل السور، فإّنه ميكن القول إنّ السور ال يعود إىل 

الطبقة 2 املؤرخة بني 900-700 ق.م.، وإّنما يعود إىل الطبقة 1)5(.

وجيدر اإلشارة هنا إىل كون املستودع خيتلف من حيث املساحة عن كل ما مّت الكشف عنه حّتى اآلن 
ضمن القطاع، فمستودعات احلبوب ضمن هذا القطاع واليت وُجدت يف املربّعات: ب/1- 1/3، ب/5- 
1/3 وب/5- 2/3، كان أغلبها ذات شكل دائري أو شبه دائري وبأحجام خمتلفة، منها ما هو مرصوف 
باحلجارة البازلتية )الصورة 17(، وأخرى ذات أرضية من اللنب )الصورة 16(، كان أكرب هذه املستودعات 
ال يزيد قطره عن 2م، أمّا هذا املستودع فيمكن تقدير قطره من خالل األجزاء املكتشفة مبا يزيد عن 
3م، وعن عمق يزيد عن 1م، مع العلم أّننا مل نصل إىل أرضيته بسب انتهاء موسم التنقيب )الصورة 18(، 
األمر الذي دفعنا إىل االعتقاد بأنّ هذا البناء ميّثل صومعة حبوب مركزية، ولكنّها ليست حبجم تلك اليت 
مّت الكشف عنها يف املوسم الثامن عام 2010م )املخّطط 5، الصورة 19()6(، ربّما تكون صومعة لتخزين 

أحد أنواع احلبوب ذات االستخدام الثانوي.
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فتح املمرّات:

يُقسم موقع تّل الدبة إىل شبكة من املربّعات، مساحة الواحد فيها )10×10م2(، حبيث مّت ترك 1م 
من كل جهة من جهات املربّع كممرّ لسهولة التنّقل، بعد االنتهاء من الكشف عن كامل مربعّات »القطاع 
بينها،  الفاصلة  املمرّات  إزالة  املربّعات على بعضها من خالل  بفتح  واملتمثلة  املرحلة 2  انتقلنا إىل   ،»1

 ،3/3 ب/5،  املربع   ،1 القطاع  الدبة،  تل   :13 الصورة 
السور.

الصورة 14: تل الدبة، القطاع 1، املربع ب/5، 3/3، الطبقة 
األوىل.

الصورة 15: تل الدبة، القطاع 1، املربع ب/5، 3/3، الطبقة 
الثانية، بداية ظهور صومعة حبوب.

الصورة 16: تل الدبة، القطاع 1، املربع ب/5، 2/3، الطبقة 
الثانية، مستودع حبوب مرصوف باحلجارة.

 ،1/3 ت/1،  املربع   ،1 القطاع  الدبة،  تل   :17 الصورة 
الطبقة الثانية، مستودع حبوب بأرضية من اللنب.

املخطط 5: تل الدبة، القطاع 1، املربع ت/1، 2/3، الطبقة 
الثانية.
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1- املمرّ الفاصل بني املربّعني ب/1/4،3 وب/1/5،3 )املخّطط 6(: 

مّت العمل يف املربّع ب/5، 1/3 عام 2008م، ويف املربّع ب/4، 1/3 عام 2009م، ظهر ضمن األخري 
أساسات جدارين: كان األول ميتد شرق- غرب والثاني جنوب-مشال، مُكونني من مدماكني من احلجارة، 
يكوّنان معاً اجلدارين الشمايل والشرقي حلجرة ذات رصفة من احلجارة املتوسّطة والصغرية احلجم، 
متتد بقية أجزائها أسفل املمرّ اجملاور من الشمال )الصورة 20(، ومن خالل متابعة العمل وإزالة املمّر، مّت 
الكشف عن كامل أساسات احلجرة املمتدة على طول املربّع تقريباً من الشرق إىل الغرب، وهي ذات شكل 
مستطيل تقريباً بطول 350سم، وبعرض  أعظمي220سم، أمّا األساسات فهي مّكونة من مدماكني من 
احلجارة بارتفاع 40سم، يقع مدخل احلجرة يف الزاوية الشمالية- الشرقية )الصورة 21(. جياور احلجرة 
من الشمال رصفة من احلجارة املسّطحة واملستويّة بشكل جيّد مقارنة مع رصفة احلجرة السابقة، حييط 
هبا صفٌّ من احلجارة مكون من مدماك واحد بطول 230×125سم2 تقريباً )الصورة 22(. أخذت معامل 
الطبقة 2 ,مع انتهاء العمل من إزالة املمرّ، بالوضوح أكثر ضمن هذا اجلزء من القطاع )الصورة 23(. 

 ،1 القطاع  الدبة،  تل   :18 الصورة 
الثانية،  الطبقة  املربع ب/5، 3/3، 

جزء من صومعة حبوب.

 ،1 القطاع  الدبة،  تل   :19 الصورة 
الثانية،  الطبقة  املربع ت/1، 2/3، 

صومعة حبوب.

وذلك بشكل منهجي ومتسلسل يضمن الكشف عن املربّعات بشكٍل 
كامل، دون أن يؤثر ذلك على سهولة التنقل وترحيل الردميات من 
حجارة وتراب، األمر الذي سيساعدنا يف تكوين تصوّر كامل عن 
العديد من  أنّ  املعمارية وعالقتها مع بعضها، السيما  األساسات 
الغرف أو املستودعات مل تُكشف بشكل كامل، نظراً لوجود أجزاء 
املمرّات يساعد يف  إزالة  اهلدف من  أنّ  كما  املمرّات،  أسفل  منها 

فهم التداخالت بني الطبقات الثالث املكونة هلذا اجلزء من التّل.

األول  كامل عن ممرين:  الكشف بشكل  مّت  املوسم  خالل هذا 
يفصل بني املربّعني ب/4، 1/3 وب/5، 1/3، أمّا الثاني فيفصل 

بني املربّعني ب/4، 2/3 وب/5، 2/3. 

 1/3 ب/3،  واملربع    ،1/3 ب/4،  املربع   ،1 القطاع  الدبة،  تل   :6 املخطط 
الطبقة الثانية.
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ضمن ردميات هذه الرصفة مّت العثور على قطعة عظميّة منقوشة بأشكال زخرفية وفنّية متثّل الغريفون 
(Griffon)، وهي مماثلة للقطعة اليت مّت الكشف عنها عام 2008م ضمن القطاع ذاته.

2- املمرّ الفاصل بني املربّعني ب/4، 2/3 وب/5، 2/3 )املخّطط 7(:

مّت العمل يف املربّع ب/5، 2/3 عام 2008م، ويف املربّع ب/4، 2/3 عام 2009م، حيث متيّز املمرّ بوجود 
حجرة مل يتمّ الكشف عنها كامالً حينها، ترجع إىل الطبقة 3 املؤرخة إىل هناية عصر الربونز احلديث بني 
1350-1200 ق.م.، من خالل ما مّت الكشف عنه ضمن األرضية من أواني فّخارية مؤرخة من تلك الفرتة، 

كما تتميز هذه احلجرة بوجود درج مكون من 6 درجات تقود إىل أرضيّتها )الصورة 24(.

مل يتمّ العثور ضمن األرضية سوى على كِسر فّخارية تعود إىل أواني متنوعة، باإلضافة إىل كِسرة 
صحن بازليت، ومن خالل متابعة العمل، تبيّن أنّ هذه احلجرة املستطيلة الشكل ذات األرضية املصنّعة 
من اللنب تبلغ مساحتها 225× 375سم2، وبارتفاع 120سم )الصورة 25(، مع اإلشارة إىل أنّ اجلدارين 
من  للحجرة  اجملاور   2/3 ب/4،  املربّع  طول  على  واضح  امتداد  هلما  احلجرة  هلذه  والغربي  الشرقي 
اجلنوب )املخّطط 7(، ضمن هذه احلجرة مل يعثر على أيّ مدخل ضمن اجلدران، وبالتايل فإنّ املدخل 

الوحيد املؤدّي إىل هذه احلجرة يتمثل بالباب الذي يتقدّم الدرج. 

املخطط 7: تل الدبة، القطاع 1، املربع ب/4، 2/3،  واملربع 
ب/3، 2/3، الطبقة الثانية.

الصورة 20: تل الدبة، القطاع 1، املربع ب/4، 1/3، الطبقة 
الثانية، جزء من حجرة ذات رصفة حجرية.

الصورة 21: تل الدبة، القطاع 1، املربع ب/4، 1/3 وب/3، 
1/3،  الطبقة الثانية، احلجرة بعد إزالة املمر.

الصورة 22: تل الدبة، القطاع 1، املربع ب/4، 1/3 وب/3، 
1/3 الطبقة الثانية، رصفة حجرية.
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الُّلقى:

مع  مقارنًة  باللّقى  غنياً  املوسم  هذا  يكن  مل 
العثور  مييّزه  ما  أهم  ولعّل  مواسم،  من  ما سبقه 
متكاملة  لقطعة  تعود  كِسر عظميّة)7(،  ثالثة  على 
الغريفون  متثّل  وفنّية  هندسية  بأشكال  مزخرفة 
(Griffon))8(، ُكشف عنها ضمن ردميات الطبقة 
1 للممّر الفاصل بني املربّعني ب/4، 1/3 وب/5، 
عام  عليها  عُثر  اليت  لتلك  مشاهبة  وهي   ،1/3

2008م ضمن القطاع ذاته)9(.  

يبلغ طول القطعة 5.9سم، اجلزء العلوي يأخذ 
3.2-4.1سم  بني  يرتاوح  بقطر  بيضويّاً  شكالً 
ومساكة 0.2سم، أمّا القاعدة فهي دائرية الشكل 
تقريباً بقطر 3.2سم، ومساكة ترتاوح بني 0.3- 
املخروطيّ  الشكل شبه  0.8سم، وباالعتماد على 
قرن  من  جزء  إّنها  القول  ميكن  العظم،  لقطعة 
بثقبني  العلوي  اجلزء  من  مثقوبة  القطعة  حيوان، 
القطعة  من  السفلي  اجلزء  ثُقب  بينما  متقابلني، 
بأربعة ثقوب موّزعة على مسافة متساوية، حبيث 
الثقوب  أنّ  املؤكد  من  متقابالن،  منهما  اثنني  كل 
وُجدت لوصل هذه القطع بقطع أخرى، ربَّما تكون 
يظهر  كما  والشكل،  النوع  حيث  من  هلا  مماثلة 
إىل  يشري  اللون،  رماديّ  طالء  بقايا  القطعة  على 
للقطعة  مطليّة، مماثلة  بأكملها  كانت  القطعة  أنّ 
امتازت  واليت  2008م،  عام  املكتشفة  العظمية 

بطبقة من الطالء األسود. 

تتكوّن الزخارف من ست أشرطة يفصل بينها 
من  التايل  الشكل  على  وهي  حمفورة،  خطوط 

الصورة 23: تل الدبة، القطاع 1، بعد إزالة املمر الفاصل 
بني املربعني ب/4، 1/3 وب/3، 1/3، الطبقة الثانية.

الصورة 24: تل الدبة، القطاع 1، املربع ب/4، 2/3، الطبقة 
الثالثة، حجرة الدرج.

الصورة 25: تل الدبة، القطاع 1، بعد إزالة املمر الفاصل 
الثالثة،  الطبقة   ،2/3 وب/3،   2/3 ب/4،  املربعني  بني 

أرضية حجرة الدرج.

األعلى إىل األسفل:

- شريط مكون من شبكة من األشكال اهلندسية خلطوط متقاطعة مكونة معيّنات.
- شريط من خطوط مائلة متوازية.

- شريط يضم تشكيلني فنيني يلتّفان إىل األعلى على شكل خّط حلزوني، باإلضافة إىل شكل مثلثني 
متجاورين بدون قاعدة، ميثالن اجلزء العلوي من الشجرتني اّللتني تظهران يف املشهد الفنّي األساسي 

للقطعة العظمية.
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- شريط مكون من شبكة من خطوط متقاطعة، أحياناً تشّكل معيّنات مماثلة للتك اليت تظهر يف الشريط 
العلوي.

- شريط يضمُّ املشهد األساسي املكون للقطعة، وهو عبارة عن شكلني للغريفون برأس وجناح طري وجسد 
الغريفون بوضعية اجللوس، وبشكل متتايل يفصل بينهما تشكيل نباتي قد ميّثل شجرة  أسد، مثل 
احلياة )الشجرة املقدّسة( املعروفة بامليثولوجيا، أو من احملتمل استخدام هذا الشكل النباتي للفصل 
دقيقة  بواسطة خطوط  األجنحة  لت  شُكِّ الطائران جناحيهما خلف اجلسد،  يبسط  املشهدين.  بني 

طوالنية، أمّا ريش اجلسد فشُّكل بشبكة من اخلطوط املتقاطعة على شكل معيّنات. 
- شريط زخريف من شبكة من املعيّنات املكونة من خطوط متقاطعة، مماثالً للشريط العلوي.

أخرياً، جيدر اإلشارة إىل أنّ القطعة العظمية تُضاف إىل جمموعة من الُّلقى اهلامّة املكتشفة ضمن 
الطبقة 2 من القطاع 1، مع العلم أنّ املساحة املكتشفة حتى اليوم ال تزيد عن 5٪ تقريباً من مساحة التّل 
البالغة حنو 4 هكتارات، نذكر من هذه اّللقى: األواني القربصيّة الرائعة، القطعة العظمية اليت أُشري إليها 
سابقاً، وقالب لسكب احُلليّ الذهبيّة)10(، وجرن مدّق الطيب )صالية()11(، باإلضافة إىل األواني احلجرية 
وعالقته  ودوره  الدبّة  لتّل  السكين  االستيطان  أمهية  تؤّكد  املعطيات  هذه  كلُّ  الصنع،  املتقنة  البازلتية 

االقتصادية خالل عصر احلديد، وحتديداً بني 900-700 ق.م.
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7- الِكسر كانت مغّطاة بطبقة قاسية، ومّت معاجلتها وترميمها من قبل رئيس شعبة املعمل الفين يف دائرة آثار 
السويداء، مهند الطويل. 

8- الغريفون (Griffon): يعود ظهور هذا املخلوق األسطوري إىل هناية األلف الرابع قبل امليالد يف عيالم، ثمّ يف 
مصر حنو 3000 ق.م.، وكان على شكل خملوق جبسد أسد ورأس وأجنحة نسر، ما لبثت هذه الصورة األولية 
لغريفون أن طرأت عليها تطوّرات فنّية مع مرور الزمن، حيث عُرف منها ثالثة أشكال: غريفون الطري جبسد 
أسد، الغريفون األسد برأس وجسد أسد، وأرجل خلفية لطائر، الغريفون األفعى الذي مثل جبسد أسد ورأس 

(DELPACE 1967: p.50) .أفعى وأرجل أمامية ألسد، وخلفية لطائر
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أشرف أبو ترابة

9- القطعة مدروسة ضمن كتاب للدكتور علي أبوعسّاف، يضمُّ أعمال التنقيب بني عامي 2003-2009م )قيد 
اإلعداد(. 

10- القطعة مدروسة ضمن كتاب للدكتور علي أبوعسّاف، يضمُّ أعمال التنقيب بني عامي 2003-2009م )قيد 
اإلعداد(. 

11- أبوترابة 2010-2011: ص 102.  

املراجع:

أبوترابة، أ.، 2012م، »نتائج أعمال البعثة الوطنية يف موقع تّل الدبّة لعام 2011م«، الوقائع األثرية يف سورية، ج 
6، ص ص.93-103. 

أبوعسّاف ع.، 2005/2004م، »تقرير أوّيل عن نتائج التنقيب يف تّل دبّة بريكة مبحافظة السويداء خالل مومسي 
السورية، ج 47/48، ص  العربية  األثرية  والثاني يف عام 2003-2004م«، احلوليات  األول  التنقيب 

ص.91-148.
Delpace, C.,1967, «Le griffon créto-mycénien», L’Antiquité Classique, Vol: 36, Pp. 49-

86.
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مدافن عرب امللك الواقعة
جنوب - غرب سهل جبلة 

مسعود بدوي            

املديرية العامة لآلثار واملتاحف- سورية

تقع قرية عرب امللك على بعد 11كم جنوب مدينة جبلة، وعلى بعد 5كم جنوب تّل سوكاس)1(، على 
يتمّيز شاطئها بطبيعته  الذي حيدّها من جهة اجلنوب )الصورة 1(.  السنّ،  اليمنى ملصبّ هنر  الضفة 
الصخرية، وهو ميتدّ على طول الواجهة الغربية للقرية، وذلك ضمن منطقة زراعية خصبة مروية مبياه 
هنر السّنّ، املعروف خالل األلف الثاني قبل امليالد باسم باداس-Badas أو بالداس-Baldas)2(، والذي 
ذكره سرتابون-Strabon بأّنه ينبع عند أقدام جبل سن الدرب-Sinn ed-Darb)3(. عرفت هذه املنطقة 
االستيطان منذ األلف الرابع قبل امليالد يف تّل داروك)4(، فالقرية احلالية مبنية فوق موقع يعود للعصر 
الربونز واحلديد )األلفني الثاني واألول قبل امليالد( وإىل العصور الكالسيكية وكان معروفاً بامسه القديم  

.Paltos –بالتوس

يالحظ وجود بعض األعمدة الغرانيتية الرمادية اللون والتيجان الكورنثية الرخامية املنتشرة ضمن 
طرقات القرية، كما يوجد جنوب القرية على النهر جسر له قنطرتان، وقد بُين خالل العصور الوسطى، 
وتعود أساساته إىل العصر الروماني، وقد اسُتعمل مصبّ النهر كميناء، وذلك خالل عصر احلديد ويف 
على  النقود  سكّ  مراكز  أحد  بالتوس  كانت  كما  اإلسالمية،  الفرتات  بعض  ويف  الكالسيكية،  العصور 
من  اليسرى  الضفة  عند  الصليبية  احلمالت  أثناء  للقرية  اجلنوبية  اجلهة  وعُرفت  الفينيقي.  الساحل 
مصب النهر باسم بُلدا امللك Balda al-Milk، حيث نالحظ وجود آثار حصن صغري يعود إىل العصور 

الوسطى، وعلى شاطئ هذه املنطقة يوجد مقلع للحجارة)5(.

قامت البعثة األثرية الدمناركية أثناء أعماهلا يف سهل جبلة بسربٍ أثري يف منتصف القرية من أجل 
معرفة طبيعة االستيطان يف هذه املنطقة، والذي تبّني من خالله بأنّ أقدمها يعود لعصر الربونز احلديث، 

فعصر احلديد الثالث، ثم العصرين اهللينسيت والروماني، فالعصر البيزنطي والعصور الوسطى. 
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املوقع اجلغرايف واكتشاف املدفن: 

تقع مدافن قرية عرب امللك اليت تعود للعصر الروماني يف اجلهة الشمالية من القرية على مقربة من 
شاطئ البحر، إذ مل يتم العمل يف هذه املدافن )الصورة 2(، إىل أن قادتنا الصدفة عام 2012م إىل الكشف 
عن مدفن مجاعي حمفور بالصخر، وذلك أثناء قيام إحدى آليات احلفر يف استصالح األراضي مشال 
القرية، عندما مت هبوط إحداها ضمن حفرة، فتبّني وجود مدفن، تسبّب وقوع اآللية فيه إىل حتطيم 

سقفه بشكل كامل. 

الذي يربط  العام  الطريق  القرية وعلى مقربة 30م من  املدفن على بعد 800م تقريباً، مشايل  يقع 
قرية عرب امللك مبدينة جبلة )الصورة 3( وعلى بعد 200م جنوبي املدفن املكتشف. وقد امتدت األعمال 

امليدانية من 4 أيار وحتى 9 متوز 2012م)6(.

الصورة  1: صورة جوية لقرية عرب امللك من جهة اجلنوب، عن : 
Oldenburg and Rohweder, 1981, Fig. 53, p. 117.
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سنقدم يف هذه الدراسة أعمال تنقيب ومعطيات هذا املدفن، باإلضافة إىل النصب اجلنائزي الذي 
ّتم العثور عليه عند أطراف منطقة املدافن، وإفريز زخريف عثر عليه ضمن القرية.

املعطيات األثرية:

كانت بداية األعمال اليت قمنا هبا الكشف عن الفتحة اليت ّتم من خالهلا معرفة وجود املدفن، واليت 
بلغت أبعادها )440سم شرق-غرب، 280سم مشال-جنوب(، )الصورة 4(.

منطقة  مدافن  يشبه  وهو  الزخارف  من  خالياً  وكان  الكهف،  بطريقة  بالصخر  املدفن حمفوراً  كان 
يتمّ الكشف عن  إذ مل  العزي)7( يف جبلة. كان املدفن بشكل عام خّمرب منذ مدّة طويلة،  أو  اجلبيبات 
البالطات احلجرية اليت كانت تغّطي مدخله، أو حّتى أغطية مداخل املعازب، كما أنّ سقفه كان منهاراً 

الصورة 2: معازب الواجهة الشمالية للمدفن املكشوف 
سابقاً.

الصورة 3: خمطط يبني مكان املدفن ضمن منطقة عرب امللك.

الصورة 4: صورة عامة للمدفن باجتاه اجلنوب تبني فتحة 
السقف.
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ضمن هبو املدفن بسبب آلة احلفر، فمدخل املدفن عندما ّتم الكشف عنه كان ممتلئاً باألتربة بشكل كامل، 
أمّا البهو واملعازب فكانت ممتلئة باألتربة بارتفاعات متفاوتة )الصورة 5(.

عُثر داخل املدفن على تابوت كامل مصنوع من الفّخار ضمن املعزب رقم 6، وتابوت آخر مكسور 
جزء منه ضمن املعزب رقم 7، واألجزاء الباقية كانت مبعثرةً ضمن البهو، ويبدو أنّ هذا التابوت قد 
املعزب رقم 10،  تابوت كامل ضمن  أثناء هنب املدفن سابقاً، وغطاء  املعزب  تّكسر خالل سحبه من 
الِكسر  املعازب. عُثر على بعض  البهو ويف بعض  باإلضافة لبعض كِسر ألغطية كانت مبعثرة ضمن 
العظمية اليت كانت مبعثرة ضمن البهو، ويف بعض املعازب، وبالتايل مل نتمّكن من حتديد عدد املدفونني 

الصورة 6: مدخل حجرة الدفن من الداخل.الصورة 5: املعزبني 5-6 قبل أعمال الكشف.

الصورة 7: خمطط مسقط ومقطع للمدفن.

الصورة 8: معازب اجلهة اجلنوبية.

الصورة 9: معازب اجلهة الشرقية.
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يف كل معزب ومدفن. فاألثاث اجلنائزي كان مُخرّباً أو منهوباً، وعثرنا على بعض القطع األثرية مثل: 
السّرج الفّخارية وبعض القطع الزجاجية، باإلضافة لبعض القطع األخرى خمتلفة املواد واليت ساعدتنا 

يف تأريخ املدفن.

وصف املدفن: 

كان مدفن مجاعي حمفور بالصخر، يأخذ مدخله شكل مستطيل باّتجاه مشال-جنوب، طوله 250سم، 
عرضه 110سم. يتمّ النزول إىل حجرة الدفن بواسطة درج مؤّلف من تسع درجات منحوتة بالصخر، أبعاد 
الدرجة األوىل )طول 110سم، عرض 30سم وارتفاع 24سم(، وينتهي الدرج أمام مدخل حجرة الدفن 
بعتبة متتد )طول 85سم وعرض 46سم وارتفاع 18سم(. يّتجه باب احلجرة حنو اجلنوب وبلغ )ارتفاعه 
128سم وعرضه 88سم(، )الصورة 6(، يتمّ الدخول منه لبهو، له شكل شبه منحرف بلغت أبعاده: )يف 
االجتاه شرق-غرب 4م من جهة اجلنوب و310سم من جهة الشمال، ويف االجتاه مشال-جنوب 310سم 
من جهة الشرق و320سم من جهة الغرب، ارتفاع البهو 180سم(. يوجد يف الزاوية الشمالية الغربية من 
أرض البهو حفرة صغرية ذات شكل دائري تقريباً )قطرها 20سم وعمقها 10سم(، ينفتح البهو على اثين 

عشر معزباً حمفورين بالصخر )الصورة 7(.

1- املعزب األول: يقع يف اجلهة الشمالية، ميني مدخل حجرة الدفن، )بلغ عمق املعزب 230سم، وعرضه 
75سم، وارتفاعه 92سم، وارتفاعه عن أرض البهو 35سم(.

2- املعزب الثاني: يقع يف اجلهة الغربية، )بلغ عمق املعزب 223سم، وعرضه 75سم، وارتفاعه 92سم، 
وارتفاعه عن أرض البهو 38سم(، وكان اجلدار الفاصل مع املعزب رقم 3 خمرباً، والصخر هشّ وذلك 

بسبب نسبة الرطوبة العالية يف املنطقة. 
3- املعزب الثالث: يقع يف اجلهة الغربية، )بلغ عمقه 230سم، وعرضه 70سم، وارتفاعه 95سم، وارتفاعه 

عن أرض البهو 50سم(.
4- املعزب الرابع: يقع يف اجلهة الغربية، )بلغ عمقه 220سم، وعرضه 80سم، وارتفاعه 98سم، وارتفاعه 

عن أرض البهو 45سم(. 
وارتفاعه 96سم،  )بلغ عمقه 216سم، وعرضه 80سم،  يقع يف اجلهة اجلنوبية،  املعزب اخلامس:   -5

وارتفاعه عن أرض البهو 56سم(.
وارتفاعه 87سم،  )بلغ عمقه 216سم، وعرضه 75سم،  يقع يف اجلهة اجلنوبية،  السادس:  املعزب   -6

وارتفاعه عن أرض البهو 60سم(، يضم يف داخله تابوت كامل من الفّخار، )الصورة 8(.
بلغت أبعاد التابوت )طول 202سم، وعرض 65سم، وارتفاع 30سم، وعرضه عند القاعدة 51سم، وأبعاده 

من الداخل طول 177سم، عرض 43سم وبعمق 26سم(.
96سم،  وارتفاعه  78سم،  وعرضه  226سم،  عمقه  )بلغ  اجلنوبية،  اجلهة  يف  يقع  السابع:  املعزب   -7

وارتفاعه عن أرض البهو 58سم(، وعُثر بداخله على نصف تابوت من الفّخار.
98سم،  وارتفاعه  76سم،  وعرضه  209سم،  عمقه  )بلغ  اجلنوبية،  اجلهة  يف  يقع  الثامن:  املعزب   -8

وارتفاعه عن أرض البهو 46سم(.
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9- املعزب التاسع: يقع يف اجلهة الشرقية، )بلغ عمقه 
220سم، وعرضه 70سم، وارتفاعه 99سم، وارتفاعه 

عن أرض البهو 45سم(، )الصورتني 9 -10(.
)بلغ  الشرقية،  اجلهة  يف  يقع  العاشر:  املعزب   -10
وارتفاعه  85سم،  وعرضه  220سم،  املعزب  عمق 
كانت  45سم(،  البهو  أرض  عن  وارتفاعه  93سم، 
11 خمرب  رقم  املعزب  مع  الفاصل  اجلدار  بداية 
بسبب الرطوبة، وعُثر بداخلة على غطاء تابوت من 
وعرض  58سم،  )طول  أبعاده  بلغت  كامل  الفّخار 
45,5سم، ومساكة 2,6سم ومساكة عظمى 4سم(.

الشرقية،  اجلهة  يف  يقع  عشر:  احلادي  املعزب   -11
وارتفاعه  90سم،  وعرضه  217سم،  عمقه  )بلغ 

100سم، وارتفاعه عن أرض البهو 57سم(.
12- املعزب الثاني عشر: يقع يف اجلهة الشمالية على 
220سم،  عمقه  )بلغ  الدفن،  حجرة  مدخل  يسار 
وارتفاعه عن  وارتفاعه 100سم،  وعرضه 80سم، 

أرض البهو 30سم(

األثاث اجلنائزي: 

ّتم العثور على عدد قليل من األثاث اجلنائزي ، وقد 
أو  أثاث مدافن جبلة  استطعنا من خالل مقارنته مع 

مدافن مدينة الالذقية، بتأريخ املدفن. 

القطع الفّخارية: 

الصورة 11: تابوت وغطاء من الفخار.

الصورة 10: الزاوية اجلنوبية-الشرقية من البهو.

بعض  السرج،  األباريق،  وأغطيتها،  التوابيت  مثل:  اجلنائزيّ  األثاث  معظم  الفّخارية  القطع  شّكلت 
الِكسر الفّخارية ألنية األمفوراة وقدور طبخ.

كامل  واحد  غطاء  وعن  كامل،  أحدمها  الفّخار  من  تابوتني  عن  الكشف  ّتم  واألغطية:  التوابيت 
حافة  وهلا  مستطيل  تأخذ شكل  التوابيت  كانت   .)11 )الصورة  األغطية  من  للعديد  الِكسر  وبعض 
األمناط  وهذه  فّخارية  أغطية  أربعة  أو  بثالثة  تُغّطى  وكانت  الزخارف،  من  وهي خالية  األعلى  من 
معروفة يف العصر الروماني، صُنعت التوابيت بالقالب من عجينة فّخارية قاسية وبألوان ترتاوح بني 
األمحر، الزهري، األصفر احمّلمر والبنّي الباهت، يوجد مثل أمناط هذه التوابيت واألغطية يف مدافن 
اجلبيبات)8(، ومدفن العزي يف جبلة)9(، مدافن مارتقال بالالذقية)10(، مدافن عازار جنوب طرطوس، 

ويف بريوت يف لبنان)11(. 
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األباريق:

 3 اإلبريق  جند  حيث  بالدوّالب،  مصنوعان  احلجم،  يف  خمتلفني  الفّخار  من  إبريقني  على  عُثر 
)الصورة 12( وهو كامل وخاٍل من الزخارف، صُنع من طني ناعم حيوي بعض الشوائب، وكانت العجينة 
قاسية كفاية، بلون بين حممر، يأخذ البطن شكالً كرويّاً وله عنق قصري، مت ضغط احلاّفة املقابلة للعروة 
على شكل مثعب اُستخدم كمصبّ، القاعدة مسّطحة ويؤرّخ للقرن الثالث امليالدي. أمّا اإلبريق رقم4 
)الصورة 12( فهو مكسور ومرمّم، صُنع من طني ناعم، حيوي على نسبة كبرية من الشوائب، العجينة 
مضلّع  بطن  مع  القاعدة  عنق  ويرتبط  كرويّاً  شكالً  البطن  يأخذ  أصفر حممّر،  بلون  وملوّنة  قاسية 
الشكل، ومّت ضغط احلافة املقابلة للعروة بشكل بسيط على شكل ميزاب اُستخدم كمصبّ، القاعدة 

مرتفعة قليالً، ويؤرّخ هذا النمط للقرن الثالث-الرابع امليالدي.

السرج: 

بألوان  بالقالب من طني ناعم،  العدد األكرب من األثاث اجلنائزي، وصنعت  الفّخارية  السّرج  شُّكلت 
ترتاوح بني الزهري، األمحر، البنّي الفاتح، والبنّي احملمّر الفاتح، ويالحظ على مثاعب هذه السرج وجود 
آثار حرق وهذا يدل على استخدامها. كانت بعض السرج خالية من الزخارف، كما متيّز بعضها بزخارف 
بسيطة مثل وجود زخرفة حلزونية عند املثعب، مثل السراج رقم 5 )الصورة 13(، أو تزيني سطح السراج 
)اإليقونة( بزخارف إنسانية أو حيوانية مثل السرج رقم 7، 13، 14 )الصورة 13(. أمّا السراج رقم13/8 
فحمل على قاعدته كتابة يونانية تشري إىل اسم صانع السراج أو اسم مشغل صانع السرج تيودوروس- 
Theodoros)12(، عُثر على سراج حيمل نفس الكتابة يف مدافن اجلبيبات يف جبلة)13(، وهذا يشري إىل 
انتشار سرج هذا الصانع أو املشغل يف سهل جبلة، يوجد مثل أمناط هذه السرج يف مدافن تّل سوكاس، 

الصورة 13: جمموعة من السرج وكسر فخارية، )5-الصورة  12: إبريقني من الفخار.
14 تعود للعصر الروماني(، 15 يعود للعصر البيزنطي.
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الثاني والثالث امليالدي. كما مّت الكشف على سراج يؤرّخ للقرن اخلامس  وتؤرّخ هذه األمناط للقرنني 
امليالدي السراج رقم 13/15 وهو من أمناط السرج املكورة (en galet) القربصية، يوجد مثل هذه األمناط 
يف موقع املصيطبة)14( جببلة ويف مدفن قرية الثورة، ويف موقع سالمني (Salamine)  يف قربص، ويبدو 

أنّ هنب هذا املدفن بدأ منذ العصر البيزنطي. 

الزجاج: 

عُثر على أربع قطع زجاجية خمتلفة األحجام واألنواع، مثل حنجور صغري (Pot à onguent)  بلون أخضر 
 (Balsamaire) ملّونة باألزرق واألصفر والبنّي، وعلى دماعة (Fiole petit flacon) فاتح، وقارورة صغرية

الفريت  من  وخرز  زجاجية  قطع  من  جمموعة   :14 الصورة 
وعجينة الزجاج.

الصورة 15: حلقات من احلديد وإطار زخريف من 
الرصاص.

الصورة 16: نصب جنائزي من احلجر الرملي. الصورة  17: إفريز من احلجر الرملي.
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بلون أزرق فاتح ودماعة أخرى بلون أخضر غامق. كما متيزت القطعتني 18-19 )الصورة 14( بسماكة 
الزجاج، يوجد مثل منط القطعة رقم 18 يف مدافن اجلبيبات)15(، كما عُثر على أمناط القطعة رقم 19 يف 
مدافن اجلبيبات، موقع قمة نيبال )معبد روماني( يف جبال منطقة جبلة)16(، ويف جمموعة متحف اللوفر 

يف باريس، ويؤرّخ هذا النمط للقرنني الثاني والثالث امليالدي.

عجينة الزجاج والفريت: 

عُثر على خرزتني، األوىل من عجينة الزجاج بلون أزرق غامق ومزّينة بشريط بلون أبيض، والثانية 
من الفريت بلون أزرق فاتح، سطحها مضلّع، ويبدو أنّ هاتني اخلرزتني كانتا منظومتني ضمن عقد، رقم 

20-21 )الصورة 14(. 

معادن: 

كانت القطع املعدنية قليلة ومصنوعة من احلديد أو من الرصاص، وقد عُثر على أربع حلقات من 
من  مصنوع  صندوق  أو  صغري  لتابوت  كقبضات  استُعملت  رمبا   ،)15 )الصورة   25-22 رقم  احلديد 
اخلشب، وعلى قطعة من الرصاص مصنوعة بالقالب عليها زخارف نباتية ربّما استخدمت كإطار ملرآة 

أو عنصر تزييين على صندوق من اخلشب القطعة رقم 26 )الصورة 15(. 

:)17(stèle نصب جنائزي

عُثر على النصب عام 2010م مشال-غرب قرية عرب امللك على شاطئ البحر ضمن منطقة تسمى 
الفاخورة)18(، على بعد حنو 500م جنوب-غرب املدفن الذي ّتم الكشف عنه عام 2012م، ومن الواضح أنّ 

هذا النصب نُقل من منطقة املدافن الواقعة مشال القرية.

كان النصب مصنوعاً من احلجر الرملي املشّذب )الصورة 16(، بلغت أبعاده )ارتفاع أعظمي 157سم، 
وعرض 60سم، ومساكة 52سم(، على الوجه األمامي فوق القاعدة حنت نافر على شكل واجهة األبنية 
الرومانية، وعلى اجلانبني عمودين يعلومها تاجني من الطراز األيوني ويعلومها جبهة مثلثية يف منتصفها 
نقش كتابي باللغة اليونانية Νουμη̣νίου - قرب نومينوس- Numénius)19(، وبني العمودين حنت نافر 
حنو  منسدلة  اليسرى  واليد  صدرها،  على  اليمنى  يدها  تضع  طويالً،  ثوباً  ترتدي  واقفة  امرأة  ميّثل 
األسفل، حتمل شيئاً، وحول عنقها طوق، الوجه متآكل ومكسور جزء منه، باإلضافة ألجزاء من اجلبهة 

املثلثية، يؤرّخ النصب للعصر الروماني )القرن األول- القرن الثالث امليالدي(.

إفريز من احلجر الرملي: 

عُثر على اإلفريز عام 2001م يف منتصف القرية، وذلك أثناء استصالح أرض مقابل جامع القرية، 
وهو من احلجر الرملي احمللي)20(، بلغت أبعاده )طول 75سم، وعرض أعظمي 47سم، وارتفاع 43سم(، 
)الصورة 17(، وعلى واجهة اإلفريز يوجد زخرفة متثل شريطاً حيمل أشكاالً ألحياء حبرية )أخطبوط، 
جنمة حبر، ثالث مسكات(، وعلى احلافة السفلية زهرتني بأربع بتالت، ويعود هذا اإلفريز ألحد املباني 



80

الوقائع األثرية يف سورية

يف مدينة بالتوس )رمبّا يكون أحد العناصر 
العصر  خالل  معبد(  ديين-  ملبنى  املعمارية 

الروماني )الصورة 18(.

اخلالصة: 

امللك-  عرب  مدافن  أنّ  املالحظ  من 
بالتوس خالل العصر الروماني)21( كانت تقع 
مركزها،  من  بعد 700م  على  القرية  مشال 
هذه  يف  وجوده  املتوقع  السور  حدود  خارج 
شاطئ  عن  150م  حنو  تبعد  وأّنها  املنطقة 
ونرى  1500م.  حنو  مشاالً  ومتتد  البحر، 
املدافن غري متجاورة ومتالصقة مع بعضها 
فيها  جند  اليت  اجلبيبات  مدافن  بعكس 
استغالالً بشكل كامل للكتلة الصخرية. كان 
املدفن املنقب عنه خيصّ عائلة، كانت تعيش 
قرية  الواقعة حتت  الرومانية  املدينة  ضمن 
األثاث  كان  حني  يف  احلالية.  امللك  عرب 
اجلنائزي الذي عُثر عليه قليل مبقارنته مع 
جبلة،  سهل  يف  عنها  كشف  أخرى  مدافن 
ومن خالل املعطيات األثرية جند بأنّ بعض 
 الصورة 18: منظور يبني مكان اإلفريز يف العمارة الرومانية.معازب املدفن مل يتمّ الدفن فيها، ويبدو أنّ 

ختريب وهنب املدفن ألول مرة ّتم خالل القرن اخلامس امليالدي، لذلك ميكن تأرخيه من القرن الثاني 
حتى القرن الرابع امليالدي. 
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املذكورة يف وثائق أوغاريت خالل األلف الثاني قبل امليالد.

راجع: حجازي،  امللك،  قرية عرب  ومغاور مشال  كهوف  البحري حسني حجازي حول وجود  العميد  أشار   -5
1992، خمطط 10، ص. 146، ص. 164.

6- ّتم التنقيب وتوثيق املدفن من قبل شعبة التنقيب يف دائرة آثار جبلة مبشاركة األستاذ عبد الستار صباغ 
)آثاري(، السيدة سهام إمساعيل )رفع هندسي( الصورة 7، املهندس وائل قنجراوي )طبوغرايف( الصورة 3 
واآلنسة شريين قاضون يف حتبري الصورة 18، مت تصوير األشكال من قبل كاتب البحث، ويسرني أن أتوجه 

بالشكر إىل األستاذ إبراهيم خري بك رئيس دائرة آثار جبلة على املساعدة يف تسهيل هذه األعمال.

7-  تقع مدافن العزي يف اجلهة اجلنوبية-الشرقية من املدينة القدمية، ّتم يف عام 2002م الكشف عن مدفن 
مجاعي حمفور بالصخر أثناء حفر أساسات بناء سكين.

8-  التوابيت حمفوظة ضمن الرواق الرئيسي يف مسرح جبلة.

9- ّتم الكشف على 16 تابوت من الفّخار مع أغطيتها، متيز أحدها بوجود زخرفة هندسية بواسطة التلوين بلون 
أمحر، التوابيت حمفوظة ضمن الرواق الرئيسي يف مسرح جبلة.

10- التوابيت واألغطية بعضها حمفوظة يف أروقة متحف الالذقية

11- ّتم الكشف على بعض التوابيت واألغطية الفّخارية يف حي األشرفية ببريوت وذلك ضمن أعمال التنقيب 
الطارئ لعام 2008م.

12- أتوجه بالشكر للباحث الفرنسي جوليان أليكو Julien Aliquot - من مركز بيت املشرق والبحر املتوسط يف 
ليون - فرنسا يف ترمجة الكتابة. 

CNRS, UMR 5189 Hisoma, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon, France.

13- عُثر أثناء حفريات عام 1981م، عى املدفن اخلامس ضمن البهو، السراج حمفوظ يف مستودع آثار جبلة.

14- عُثر على نفس النمط يف موقع املصيطبة عام 2001م يف السرب A ضمن سوية تعود للعصر البيزنطي.

15- عُثر على مثل هذا النمط خالل موسم 2012م يف مدافن اجلبيبات، القطعة حمفوظة يف مستودع آثار جبلة.

16- ّتم الكشف على بعض النماذج ضمن املوسم األول عام 2005م، القطع حمفوظة يف مستودع آثار جبلة.

17- النصب اجلنائزي حمفوظ ضمن الرواق الرئيسي يف مسرح جبلة.

18- مسيت بالفاخورة بسبب وجود مشغل لصناعة الفّخار وما زال يعمل حتى يومنا هذا.

19- متت ترمجة الكتابة من قبل الباحث الفرنسي جوليان أليكو.
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20- من املقلع الواقع جنوب مصب هنر السن.

21- استمرار أعمال التنقيب والكشف يف هذه املنطقة رمبا تساعدنا حول معرفة وجود دفن يف هذه املقربة خالل 
العصر اهللينسيت.
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تقرير أوّيل لبعثة تّل هنر العرب )تل الشامية( - الالذقية
ملوسم 2012م

أمحد ديب

املديرية العامة لآلثار واملتاحف- سورية

يقع تّل هنر العرب يف اجلهة الشمالية الغربية من مدينة الالذقية، على مرتفع صخري، ميرُّ مبحاذاته 
تقريباً،  تبعد عنه مسافة 3كم  للتّل،  ماراً يف قرية جماورة  يتابع طريقه  الذي  العرب،  بنهر  يُعرف  هنر 

وتُعرف باسم قرية الشّامية.

يأخذ التّل شكل مثلّث متساوي األضالع، حيثُ تبلغ مساحته حنو 6 هكتارات، وقد بلغ طول حموره 
الشرقي الغربي حنو 240م، واحملور الشمايل اجلنوبي حنو 250م. أظهرت الصور اجلويّة امللتقطة لسطح 
أّنها فواصل من  التّل وجود خطوطٍ متقاطعةٍ تقسمه إىل أجزاء غري متساوية، تبيَّن بعد الكشف عنها 
كاّنوا  الذين  املزارعني،  التّل بني  لتقسيم  الفرتة احلديثة  استخدمت يف  اليت  واألتربة  الصغرية  احلجارة 

يقومون حبراثته وزراعته حّتى فرتة متأخّرة )الصورة 1(.

تاريخ التنقيبات األثرية يف املوقع:

 ،(Claude Schaeffer) أُجري عام 1932م عدّة أسبار أثرية يف التّل من قبل العامل الفرنسي كلود شيفر
الذي قام بفتح 4 أسبار على السطح، تبيَّن من خالهلا وجود بقايا معمارية ودرج منتظم يعود إىل عصر 
احلديد 3، كما عُثر على إناء إغريقي أمحر ملون باألسود، وجعران مصرية، باإلضافة إىل كِسر فّخارية 
منوّعة تعود إىل عصور: احلديد والربونز احلديث والوسيط. ثم قامت بعثة سورية يابانية برئاسة كلٍّ من 
د. بسام جاموس ود. مجال حيدر ود. أكريا تسونيكي (A. Tsuneki)، عام 2001م، مبسح أثري للموقع، 
والفرتة  احلديد  )كعصر  خمتلفة  عصور  إىل  تعود  معمارية،  وعناصر  فّخارية  كِسر  وجود  تبيَّن  حيث 

الكالسيكية()1(.
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بدأت يف موسم عام 2010م أعمال التنقيب والبحث األثري يف تّل هنر العرب )الشامية(، من خالل 
بعثة وطنية بإشراف د. بسام جاموس، ود. ميشيل املقدسي مديراً ميدانياً، ود. أنطوان سليمان مديراً 
علمياً، وأسفرت عن النتائج التالية)2(: وجود عناصر معمارية تعود للعصر اهللنسيت دون أن تشّكل وحدةً 
معماريًة متكاملًة، كما تبيَّن وجود كتل معمارية عائدة إىل عصر احلديد3 (Phase IV)، باإلضافة إىل 
وجود بقايا معمارية تعود إىل عصر الربونز الوسيط، وقبور بئرية منهوبة، وحمفورة بالصخر تعود لنفس 

الفرتة.

أعمال التنقيب يف موسم عام 2012م)3(:

قامت البعثة الوطنية بأعمال التنقيب يف هذا املوسم بإدارة ميدانية من قبل مُعدِّ هذا التقرير)4(، 

حُدِّدت أعمال التنقيب يف التّل هلذا املوسم ضمن ثالثة حقول: 

.V-VI احلقل 1 )الغربي( يضمّ القّطاعني -
.XI-XII احلقل 2 )الشرقي( يضمّ القّطاعني -

- احلقل 3 )منطقة املدافن( يف السفح الشرقي من التّل.

مّت يف البداية القيام بأعمال التعشيب يف احلقلني الغربي والشرقي ملدة ثالثة أيام )الصورة 2(، ثمّ 
قام الفريق بأعمال الرفع الطبوغرايف وتطبيق املخططات الطبوغرافية املنجزة سابقاً، وربطها بشبكة 

املربعّات اليت حُدِّدت من أجل أعمال التنقيب هلذا املوسم وربطها بالشبكة الرئيسية)5(.

الصورة 1: صورة جويّة تبني تّل الشامية.
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أ- املنطقة الغربية )املخطط 1(:

ترّكزت التنقيبات األثرية يف هذه املنطقة يف قّطاعني)6(:

T10 – S10 – R10 – Q10 وضمّ املربعّات :V 1- القّطاع
T11-S11-R11-Q11-T12-S12 وضمّ املربعّات :VI 2- القّطاع

حيث مّت تقسيم شبكة الرتبيع للقّطاعني بأبعاد 5×5م لكلِّ مربعّ.

وقد كشفت أعمال التنقيب يف هذين القّطاعني عن التسلسل الطبقي الذي ميكن أن نبيّنهُ كما يلي:

- املرحلة 1 ( phase I): كانت عبارة عن تربة زراعية سطحية تراوحت مساكتها بني 20 إىل 40سم، 
وضمَّت كِسراً فّخاريًة، تعود إىل العصر اهللينسيت وعصر احلديد2 و3 وعصر الربونز احلديث.

- املرحلة 2 (phase II): مّت الكشف عنها يف املربّع T10، حيث ظهر فيها قرب فردي ليافع مُمدَّد ومُوجَّه 
شرق- غرب، هيكله العظمي غري كامل، ويصعب إعطاء تاريخ دقيق هلذا القرب، نظراً لعدم وجود أثاث 
جنائزي مرافق له، ولكنّنا منيل إىل االعتقاد بأّنه يعود إىل هناية القرن 19 وبداية القرن 20 )الصورة 3(، 
كما ضمّت هذه املرحلة طبقًة من الردميات احلجرية اليت ظهرت يف الزاوية اجلنوبية الشرقية من املربعّني 

S11 وR10 )الصورة 4(.

- املرحلة 3 (phase III): ُكشف عنها يف أغلب مربّعات هذا القطاع، وضمّت جدران مبنيّة من حجارة 
كبرية ومتوسّطة احلجم، ومنها اجلداران W1-W2، اللذان يسريان بشكل متواٍز باّتجاه مشال- غرب، 

املخطط 1: يبني احلفرية الغربية.
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مع  يتعامدان  أّنهما  ويبدو  شرق،  وجنوب- 
اجلدار W4، الذي يظهر يف الزاوية الشمالية 
الغربية من املربعّ S10، وهو باّتجاه جنوب- 
غرب، ومشال- شرق )لكنّ ذلك مل يتوّضح 
االفرتاضية غري  التقائهما  منطقة  ألنّ  بعد، 
 ،W1 منّقبة بعد( )الصورة 4(. كان اجلدار
مل  والذي  130سم،  حنو  عرضه  بلغ  الذي 
نتمّكن من ربطه مع اإلنشاءات اجملاورة يف 
هذا املوسم، يبدو أّنه يعود إىل منشأة كبرية 

والتنظيف للطبقة  التعشيب  الصورة 2: صورة ألعمال 
السطحية.

.T10 الصورة 3: القرب يف املربّع

.R10 مع األرضية يف الصورة 4: طبقة االهندامات يف املربّعW1-W4-W2 الصورة 5: صورة تبني اجلدران
.T10 املربّع

.S10 الصورة 6: صورة تبني الكتلة 1 يف املربّع
الكبري  إىل عرضه  باإلضافة  كبري،  ذات حجم  من حجارة  اجلدار  بناء  رأينا طبيعة  ويدعم  احلجم، 
)الصورة 5(، كما أنّ ظهور مناذج من الفّخار األتيكي ذي النمط black figure يف مربّعات هذه املرحلة 
هو دليل على التواجد اإلغريقي هنا، إضافًة إىل نوع من اجلرار الرودسية واجلرار الفينيقية، ذات 
العنق القصري، واليت تُؤرّخ هذا اجلدار إىل عصر احلديد3 )القرن 6 ق.م(. كما وُجد يف هذه املرحلة 

يف الزاوية اجلنوبية الغربية من املربعّ 4 حجريات حجرية مرتبطة مع اجلدار W1 وهي كالتايل:
احلجرية 1: مبنيّة من احلجر كانت بوضعية الوقوف ومغلقة من مجيع جوانبها، عملنا على تعزيلها 
وتنظيفها من األتربة واألحجار املتهدّمة بداخلها، حيث وُجد فيها العديد من الكِسر الفّخارية، وقد 

مّت الوصول إىل أرضيتها )الصورة 6(.
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مع  تشرتك  احلجر،  من  مبنيّة   :2 احلجرية 
كبريتني  حجريتني  ببالطتني   1 الكتلة 
سم   45( أبعادها  الوقوف،  بوضعية 
بداخلها  وُجد  عرض(،  70سم   × ارتفاع 
أجزاء جلرّة فّخارية كبرية مكسورة نتيجة 
إىل  إضافًة  سابقاً،  احلاصلة  االهنيارات 
قاعدة كبرية جلرّة أخرى مع بعض أجزاء 
فّخارية  كِسر  على  عُثر  كما  كِسرها،  من 
آلنية عليها آثار حرق ربّما تكون آنية طهي 

.S10 الصورة 7: صورة تبني الكتلة 2 يف املربّع

)الصورة 7(.
الوقوف،  بوضعية  كبريتني  ببالطتني حجريتني   2 الكتلة  مع  مبنيّة من احلجر، تشرتك   :3 احلجرية 
أبعادها )45سم ارتفاع × 75سم عرض(، وُجد فيها عدد من الكِسر الفّخارية، كما عثرنا فيها على 

جرن من احلجر )الصورة 8(.
الوقوف،  بوضعية  كبريتني،  ببالطتني حجريتني   3 الكتلة  مع  مبنيّة من احلجر تشرتك   :4 احلجرية 
أبعادها )60 سم ارتفاع × 75سم عرض(، ولكن ما مييّزها عن احلجريات الثالثة السابقة أرضيتها 
املرصوفة باحلجر، وهي مغلقة من مجيع جوانبها )الصورة 9(. وُجد يف هذه احلجريات فّخار 

أتيكي وفوهات جلرار فينيقية ذات عنق قصري.

.S10 الصورة 8: صورة تبني الكتلة 3 يف املربّع

.S10 الصورة 9: صورة تبني الكتلة 4 يف املربّع
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حُفظت أرضية احلجريات واجلدارين W1-W2 بشكل جيد بطبقة من الرتاب املدكوك القاسي ذي 
اللون الرمادي الفاتح )الصورة 9(. مل نتوصّل بعد وبشكل هنائي بسبب بناء هذه احلجريات، إىل ماهية 
للتخزين،  بعضها  استُخدم  قد  يكون  ربّما  أّنها  أوّيل  بشكل  االعتقاد  إىل  ومنيل  ووظيفتها،  استخدامها 

وبعضها اآلخر كموقد للطبخ )الصورة 10(.

كما وُجد يف املربّع R10 حجريات: احلجرية رقم 1 أبعادها 80 × 90 سم، كانت مبنيّة من حجارة كبرية، 
أحدى األحجار منحوتة على شكل زعرور )معاد استخدامه يف هذه الكتلة(، بلغت أبعاده )40×45سم(، 

)الصورة 11(.

الغشيم  احلجر  من  مبنيّة  كانت  فقد  × 75سم(،   100( أبعادها  بلغت  اليت   2 رقم  أمّا احلجرية 
متوسّط احلجم، وهي جماورة للكوة رقم 1، وتشرتك معها بصفًّ من األحجار، تستند هذه الكتلة 
على املقطع الشرقي للجدار W8، حيث عثرنا جبانب مقطعها الشرقي على أجزاء من جرة فّخارية 

)الصورة 12(.

- املرحلة 4 (phase IV): تتميز هذه املرحلة بوجود عمارة تعود لفرتة أقدم، بدليل وجود فّخار مطلي 
وثنائي اللون جبانب اجلدار W6 ، املرتبط باجلدار W7، والذي يعود إىل عصر احلديد2 )القرن 9- 8 

ق.م(، )الصورة 13(.

.S10 الصورة 10: صورة للكتل األربعة يف املربّع .R10 يف املربّع W5-W6-W7-W8 الصورة 11: اجلدران

.R10 الصورة 13: مناذج من الفّخار املطلي ثنائي اللون.الصورة 12: صورة الكتلتني 1و2 مع األرضية يف املربّع
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الربونز  يأخذ منط جدران عصر  والذي   ،W6 للجدار  السرب املالصق  أظهر   :(phase V) املرحلة 5   -
احلديث، وجود أمناط من الفّخار املطلي األمحر، ولكنّنا لن نقوم بتأرخيه هلذا العام ألّننا حنتاج إىل 
ربطه مع طبقة واضحة، علماً أّننا عَثرنا على كِسر فّخارية تعود لعصر الربونز احلديث يف هذا احلقل.

ب- املنطقة الشرّقية )املخّطط 2(:

W28-X28-X29- املربّعات  والذي ضمَّ   ،XI القّطاع  املنطقة يف  األثرية يف هذه  التنقيبات  ترّكزت 
W29-X30-W30-V29-V30-U30 )7(. حيث مّت تقسيم شبكة الرتبيع للقطاع بأبعاد 5×5م لكلِّ مربعّ.

 كشفت أعمال التنقيب يف هذا القّطاع عن التسلسل الطبقي الذي ميكن أن نبيّنه كما يلي:

- املرحلة 1 (phase I): متيّزت هذه املرحلة بالرتبة الزراعية السطحية، اليت تراوحت مساكتها بني 20 إىل 
30سم، وضمّت كِسر فّخارية تعود إىل العصر اهللنسيت وعصر احلديد2 و3 وعصر الربونز احلديث.

- املرحلة 2 (phase II): تبيَّن وجود بنية معمارية تتأّلف من أربع غرف )الصورة 14(:

الغرفة 1: متتد على املربعات (X28-X29-X30)، وهي غرفة مستطيلة الشكل مالصقة للغرفة 
املعروفة  الفينيقية  اجلرار  من  أمناط  بوجود  متيّزت  وقد   ،W1 باجلدار   1 الغرفة  مع  وتشرتك   ،2

املخطط 2: يبني احلفرية الشرقية.
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النمط  وجود  إىل  إضافة  الساحل،  على  واسع  بشكل 
اجلرار  وجود  هو  هنا  املميز  الشيء  ولكنّ  الكنعاني، 
ما  غالباُ  واليت  سورية،  وسط  يف  املشهورة  اآلرامية 
لتميزها.  بصمات  عليها   أو  خمتومة  فوهتها  نرى 
 2 احلديد  بعصر  اشتهرت  اجلرار  أنواع هذه  ومجيع 
وجود  إىل  باإلضافة  امليالد،  قبل  و8   9 القرنني  أي 
أنواع من الصحون املطلية بلون مائل للصفرة واللون 
األمحر املصقول )الصورة 15(، ومثل هذه الصحون يف 
فرتة احلديد 2 وأنواع من الفّخار الثنائي اللون وأمناط 
 3 الغرفة  أمّا  املستورد.  الشكل  اهلندسي  الفّخار  من 
فتميزت بوجود مرحلتني من االستيطان، وهنا علينا 
وذلك  العمارة،  مع  وربطه  الفّخار  بدراسة  نرتوّى  أن 
بسبب ظهور أنواع جديدة منه، حيث وُجد يف املرّبعات 
W28-W2، نفس أمناط الفّخار املكتشف يف الغرف 
السابقة من جرار فينيقية، وصحون مطليّة باألمحر 
وأمناط من ثنائي اللون األمحر واألسود ومجيعها تعود 

لعصر احلديد 2.

- املرحلة 3 (phase III): وُجد يف املربّع W29 اجلدار 
على  مبينّ   ،2 احلديد  عصر  من  جدار  وهو   ،W8
جانب  إىل  احلديث،  الربونز  من  جدار  أساسات 
اجلدار هناك جمموعة من احلواصل، اثنان يف املربّع 
W29، وجمموعة أخرى ظهرت معاملها يف املربّعات 
 ،)16 )الصورة   W29 يف  فقط  نُّقب   ،V28 –V30
الذي قدّم لنا دالئل أثرية وتارخيية هامّة جداً من 
أمناط جديدة من الفّخار، تعود إىل عصر احلديد1، 
هناية عصر  بعد  االستيطان  إعادة  على  يدّل  وهذا 
الشمرة/  رأس  مدينة  عكس  على  احلديث  الربونز 

أوغاريت )الصورة 17(.

الصورة 14: صورة تبني احلفرية الشرقية.

الصورة 15:  مناذج من الفّخار ثنائي اللون.

الصورة 16: صورة تبني احلاصل.

الصورة 17: مناذج من فخار عصر احلديد 1.
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- املرحلة 4 (phase IV): احلاصل: تشري الدالئل األثرية أّنه بُين بعصر احلديد 1، وأُعيد استخدامه 
خالل عصر احلديد 2، من أهمّ القطع املكتشفة فيه إناء من منط white painted cyprus، يعود اىل 

القرن 11-10 ق.م.، باإلضافة إىل صحن مطلّي ذي قاعدة ومرتفع قليالً.
- املرحلة 5 (phase V): تظهر يف املربّع W29، من خالل وجود فّخار يعود إىل عصر الربونز احلديث، 
والذي ميكن ربطه باجلدار W13، أنّ نسبة الفّخار يف هذا املربّع قليلة، ولكنّ وجود كِسر من طاسات 
تُؤرّخ هذه  اليت تتشابه إىل حدٍّ كبري مع فّخار رأس الشمرة،  القواعد املسطحة  احلليب، وكِسر من 
املرحلة بشكل أوّيل )الصورة  18(، كما أنّ ظهور كتلة معمارية تعود إىل أواخر عصر الربونز احلديث 2، 
متتد ضمن املربّعات X30-X31-W29-W30-W31-V28-V29-V30، واليت تشّكل مبنىً مؤلفاً من 
مخس غرف. تظهر طبقة حريق بشكل واضح باملربعّات W31-V28، ال نعلم إذا كان سببها )هجمات 
شعوب البحر(، لكن طبقاً للمعطيات األثرية، فإّنها تشري إىل آخر مرحلة من عصر الربونز احلديث 
النماذج الفّخارية سواء احمللية أو املستوردة مثل طاسات  وبداية عصر احلديد، هذا ما دّلت عليه 

احلليب.

ج- منطقة املدافن تقع على السفح الشرقي للتّل:

تبيَّن يف زيارتنا األوىل للتّل هذا املوسم، وجود مدفن منهوب وخمرب من قبل لصوص اآلثار، وبعد 
الكشف عليه تبيَّن وجود كِسر فّخارية يف داخله. أطلقنا عليه املدفن رقم /IV/ بسبب ظهور ثالثة مدافن 
يف املوسم األول)8( منهوبة منذ وقت طويل، حيثُ مّتت أعمال الكشف هلذه املدافن من قبل الفريق الذي 
أنطوان  د.  املقدسي ومبشاركة  ميشيل  ود.  بسام جاموس  د.  برئاسة  األول  املوسم  املوقع يف  عمل يف 

سليمان واليت تعود حبسب تقرير احلفرية إىل عصر الربونز الوسيط 2.

األتربة  من  أكوام  وجود  تبيَّن  حيثُ  املدفن،  هذا  يف  التنقيب  بأعمال  املوسم  هذا  يف  البعثة  قامت 
والصخور املفتتة اليت سقطت من سطح املدفن، كما ظهر لدينا جمموعة من الكِسر الفّخارية تعود ألواٍن 
متنوعة من جرار، وأكواب، وكؤوس، وصحون وغريها..، ومّت مجعها وإرساهلا إىل خمرب البعثة من أجل 

ترميمها ودراستها )الصورة 19(.

كما قمنا بإزالة أكوام األتربة واحلجارة املتهدّمة من سقف املدفن ووضعها يف مكان خاص من أجل 
إعادة الكشف عليها مرة أخرى بعد أن جتفّ، لبيان ما إذا كانت حتوي قطعاً مدفنيًة صغرية مفقودةً بني 

األتربة)9(.

الصورة 19: صورة تبني أعمال الفرز والرتميم لألواني الفّخارية الصورة 18: مناذج من فّخار احلاصل.
.VI للمدفن
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دراسة أوّلية لنمط املدفن:

البئري  النمط  من  كان  املدفن  أنّ  األوّلية  الدراسة  أظهرت 
احملفور بالصخر، ذي مسقط بيضوي الشكل، بلغ قطره 4.5م، 
كان مدخله جانيب بلغ عرضه 106سم، وتقدّمه درجتان، وكان 
يضمّ يف اجلهة الغربية منه معزبة طولية، تراوح ارتفاعها بني 
105 و70سم، وبلغت أبعادها 250 × 85سم، أمّا ارتفاع املدفن 

التقرييب يف أعلى نقطة فقد بلغ حنو 177سم )الصورة 20(. 

معه،  مباشر  بشكل  مرتبط  جدار  املدخل  يسار  على  وُجد 
بلغ ارتفاعه 150سم، مبينّ من احلجارة املتوسّطة احلجم، متيز 
بأسلوب العمارة الذي يشبه إىل حدٍّ كبري شكل العمارة يف موقع 
رأس الشمرة، كما وُجد يف أسفل ومنتصف اجلدار كتلة صغرية، 
يف  وُجد  أّنه  نؤّكد  أن  نستطيع  فّخاري،  سراج  بداخلها  وُجد 
مكانه األصلي، ويبدو أّنه الستخدامات مرافقة لطقوس الدفن 

)الصورة 21(. الصورة 22: صورة لثالثة قطع مدفنية.

.VI الصورة 21: صورة تبني السراج الفّخاري يف اجلدار أمام مدخل املدفن.الصورة 20: خمطط للمدفن

الُّلقى اجلنائزية )الصورة 22(:

وُجد يف املدفن كميّة كبرية من اللُّقى الفّخارية احملّطمة واملتنوّعة األشكال واألحجام، يتجاوز عددها 
400 قطعة فّخارية، وُجد بينها 7 قطع مكتملة هي:

- سراجان فّخاريان )وُجد األول يف املدفن، والثاني بني الركام أمام املدخل(.
- إبريق فّخاري صغري، ينقص منه جزء صغري عند القاعدة.

- صحن فّخاري صغري.
- كوب فّخاري ناقص عند الشفة.
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- إبريق فّخاري متوسّط احلجم.
- إبريق فّخاري مستورد.

 كما مّت العثور على جمموعة من القطع األثرية الثمينة واهلامة بني الركام، أثناء أعمال الغربلة اليت 
قمنا هبا بعد رفع األنقاض من املدفن، وكانت عبارة عن خرزات متعدّدة األحجام واألشكال، بينها خرزتان 
من الفريت اهلشّ، كما وُجدت جمموعة من القطع الربونزية )أجزاء من مشابك وحلي(، باإلضافة إىل 
قطع من احلديد اليت هلا استعماالت خاصّة، مل نتمّكن من معرفتها حاليّاً كوهنا كانت صغرية احلجم، كما 
مّت العثور بني األنقاض على ختم أسطواني حبالة جيدة، حيمل مشاهد من أشكال التعبّد، إذ تظهر فيه 
شجرة اخللود يف اجلزء األول منه، كما مّت العثور على قطعة مشغولة من العاج، حتمل أشكال هندسية 
يبدو أّنها استُخدمت كمقبض ألداة، كما وُجدت قطعة صغرية مشغولة من العظم شكلها أسطواني، مّت 
تفريغها يف الوسط، ومّت االحتفاظ باجلزء املفرَّغ مع القطعة، مل نتمّكن بعد من فهم وظيفتها، ولكنّها 

تبدو قطعة مهمّة ومتقنة الصنع.  

البقايا العظمية:

إنّ حجم التخريب والتلف للهياكل العظمية مل ميكنّا من معرفة عدد األشخاص املدفونني يف املدفن، 
ولكن ميكن تقدير عدد األشخاص من خالل كميّة العظام اليت مّت مجعها بأّنه يرتاوح بني 5-7 أشخاص.

اخلالصة:

مّكنتنا أعمال التنقيب امليدانية اليت مّتت يف موسم 2012م يف هنر العرب )تّل الشامية( من احلصول 
على بعض النتائج اهلامة اليت ميكن أن نلخصها كما يلي:

أ- وجود كتل معمارية هامة تعود إىل عصر احلديد 3 يف املنطقتني الشرقية والغربية من التّل، كان قد أشار 
إليها العامل الفرنسي كلود شيفر يف األسبار اليت قام هبا يف املنطقة اجملاورة للحفريات الغربية اليت قمنا 
هبا يف هذا املوسم. نستطيع أن نقول أنّ العمارة اليت مّت الكشف عنها يف املنطقة الشرقية، هي عمارة 
مدنية تعود على األغلب ملنشأة صناعية، ندعم فكرتنا هذه من خالل وجود غرف مبساحات كبرية 
نسبياً، كشف يف أرضياهتا عن جمموعة من املفارك احلجرية والبازلتية واملغازل، كما وُجد جبوارها 
صومعة «Cell»، ربّما استخدمت للتخزين، أمّا العمارة املدنية اليت كشف عنها يف املنطقة الغربية، فقد 
متيّزت باجلدران الكبرية والعريضة نسبيّاً، وصل عرضها إىل 130سم، وبالتايل فهي تشري إىل وجود 
مبنى مهمّ يعود إىل تلك الفرتة، مل نتمّكن من الكشف عن كامل هذا املبنى يف هذا املوسم، ولكنّ املعطيات 
األوّلية تشري إىل أّنه مبنى كبري أو منشأة هامّة، كما أنّ وجود االهنيارات الكبرية لألحجار يف هذا القّطاع، 

وتشابك العمارة اليت تعود لفرتة أقدم حالت يف هذا املوسم من التوصل إىل نتائج أفضل.
ب- وجود كتل معمارية تعود إىل عصر احلديد 2 يف كال املنطقتني الشرقية والغربية تتشابك عمارهتا 

مع فرتة احلديد 3.
ت- بداية ظهور سوية عصر الربونز احلديث يف جزء من املربّع V30 من خالل الكِسر الفّخارية اليت 
وُجدت على أرضية من الرتاب املدكوك، وكانت مرتبطة مع جدران مبنيّة بشكل متقن متشاهبًة إىل حدٍّ 

كبري مع تقاليد العمارة اليت وُجدت يف رأس الشمرة.
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من  بعمارة  مرتبط  وكان  بدرجتني،  يبتدئ  جانيب  مدخله  بالصخر،  حمفور  مجاعي  مدفن  ظهور  ث- 
احلجارة الكبرية واملتوسّطة، يعود هذا املدفن إىل عصر الربونز احلديث.

إنّ اكتشاف هذا املدفن يف تّل الشامية يعدّ هامّاً ومميزاً لسببني:

األول: أّنه مدفن مجاعيّ، حمفور يف الصخر الطبيعي، والثاني: أّنه يعود إىل عصر الربونز احلديث، 
حيث إّننا نعلم ندرة انتشار هذا النمط من املدافن اليت تعود هلذا العصر يف الساحل السوري.

كانت النتائج اليت توصل اليها فريق البعثة هلذا املوسم هامة، لكن البُدّ من اإلشارة إىل وجود جمموعة 
من التساؤالت اليت ورد أغلبها يف هذا التقرير حتتاج إىل توسّع يف أعمال التنقيب لإلجابة عنها، وبشكل 
خاص الكتل املعمارية اليت اكتشفت يف احلفريتني الغربية والشرقية. كما أنّ الكتل اليت وُجدت يف احلفرية 
الغربية حتتاج إىل دراسة بعد فهم الكتلة املعمارية اجملاورة هلا ملعرفة الوظيفة اليت أُنشئت من أجلها، 
أيضاً يف املوسم القادم سنحاول فهم مراحل االستيطان من خالل دراسة معمّقة للفّخار واللُّقى األثرية 
اليت مّت احلصول عليها جرّاء التنقيبات األثرية هلذا املوسم، علّنا نصل إىل نتائج تفيد يف حلِّ اإلشكاليات 

يف هذا املوقع.

اهلوامش:
1- تقرير عن مشروع املسح األثري يف مواقع الالذقية

2- املقدسي ميشيل: تقرير أويل عن أعمال التنقيب يف تل هنر العرب )الشامية( املوسم األول )عام 2012(

3- شُكلت البعثة مبوجب األمر اإلداري رقم 32 تاريخ 13-5-2012 برئاسة كلٍّ من الدكتورين بسام جاموس 
ومجال حيدر مدراء بالتناوب واآلثاري أمحد ديب مديراً ميدانياً، ومشاركة جمموعة من اآلثاريني واملهندسني 

والفنيني.

4- وعضوية كلٍّ من: اآلثاري نظمي يوسف من مديرية التنقيب يف مديرية اآلثار بدمشق، واآلثاري حممد رضوان، 
جامعة  خرّيج  جاموس  غيث  واآلثاري  الالذقية،  آثار  دائرة  من  رضوان  وإيالث  حرفوش  ردينة  واملهندستني 

دمشق، ونادين أمحد، وكندا حامت من موقع رأس الشمرة، واملرمّمة صبا ميّا بأعمال الرتميم.

5- قام كلٌّ من الطبوغرافيني عاطف أبو عراج وياسر خضور بأعمال الرفع الطبوغرايف للتل يف موسم 2010م.

6- متت األعمال يف هذين القطاعني بإشراف اآلثاري نظمي يوسف

7- مت أعمال احلفريات يف هذا القطاع بإشراف اآلثاري حممد رضوان من دائرة آثار الالذقية ومبشاركة اآلثاري 
غيث جاموس.

8- متت أعمال الكشف عن هذه املدافن بإشراف املدير العلمي لبعثة 2010م د. أنطوان سليمان.

9- البدّ من اإلشارة بأنّ املدفن كان خمرباً بشكل كبري، حيث مّت العبث مبحتوياته وتكسري األواني الفّخارية بداخله 
بشكل متعمّد من قبل لصوص اآلثار, السبب الذي منع فريق البعثة من إمكانية القيام بأعمال التنقيب املنهجي 

يف التل.
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تقرير أوّيل عن التنقيبات الوطنية يف عمريت
موسم 2003م مدفن أبو عفصة 

ياسر يوسف

املديرية العامة لآلثار واملتاحف- سورية

تعدّ مدافن عمريت من النماذج اهلامّة اليت بقيت حتى يومنا هذا، وكانت خمصّصة لسّكان عمريت 
وجزيرة أرواد يف النصف الثاني من األلف األول ق.م بسبب ضيق األرض، وبقيت أساليب الدفن منتشرة  
الروماني والبيزنطي، حيث شيّد السكان مدافناً هلم يف منطقة مقابر عازار. وفيما يلي  حتى العصر 

وصف موجز لبعض النماذج املوجودة يف مدينة عمريت.

1- املغازل: تقع إىل اجلنوب الغربي من املعبد، عُرفت باسم املغازل، نظراً لشموخ نصبها التذكاري 
الضخم، وكانت ختصّ ملوك أرواد وعمريت، وتعود إىل القرنني 6 و5 قبل امليالد. وظهر هلا عدة مناذج 

نذكر منها:

- املدفن اهلرمي: 

ويتمّ  القاعدة،  مثمّن  هبرم  متوجة  أسطوانة  تعلوها  مبسط  بطنف  تنتهي  مكعبة  قاعدة  من  يتأّلف 
الصخرية،  الطبقة  ضمن  منحوت  ومنحدر  اجلنوب،  حنو  مفتوح  درج  طريق  عن  املدفن  إىل  الوصول 
الفردية، والثانية  للقبور  تصطف على جانبيه قبور فردية، وينتهي إىل غرفتني متتاليتني: األوىل منها 
القائمة يف صدر املدفن، وتتوسطها مصطبة أُعدّت لوضع تابوت رب العائلة. يعود تاريخ املدفن إىل القرن 

اخلامس قبل امليالد.

- املدفن القبيبّ الشكل:

يقع إىل جوار املدفن اهلرمي، ويتأّلف النصب القائم فوقه من قاعدة مربعة الشكل تعلوها أسطوانة 
من أربع قطع، ُزيّنت أطرافها مبنحوتات ألسودٍ جاثيةٍ على قوائمها األمامية مشاهبة للطراز الفارسي، 
مشاهبة  فتملك شراريف  الثانية  أمّا  مغلقة،  بشراريف  األوىل  تنتهي  القطر،  متفاوتتا  أسطوانتان  يليها 
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لألوىل لكنها تنتهي بشكل قبيب. كان درج املدفن منحدر ينتهي بثالث 
درجات وفسحة صغرية، يليها الباب املؤدّي إىل داخل املدفن املؤلف 

من غرفتني. )الصورة 1(.

2- مدفن مجاعي: يقع إىل الشرق من املغازل، ويضمّ غرفتني ومعازب.
احلجارة  من  كتلتني  من  يتأّلف  الشكل  مكعب  تذكاري:  نصب   -3

الضخمة، ذو طنف متأّثر بالفنّ املصري.

الصورة 1: املغازل )املدفن القبيب واهلرمي(.

الفخارية  التوابيت   :2 الصورة 
انسانية الشكل.

4- مدافن فردية: تنتشر على مساحات واسعة على شكل آبار حمفورة بالصخر، وتتوّزع املعازب بداخلها.
5- مدافن عازار: أطلق عليها هذه التسميّة األستاذ نسيب صلييب، وتقع يف السهل املمتد بني طرطوس 
وعمريت. كانت عبارة عن جمموعة من املدافن اجلماعية والقبور الفردية، يتمّ الدخول إىل بعضها 
بواسطة باب حجري حمكم اإلغالق، وعُثر يف عدد منها على توابيت رصاصيّة مزينة بعناقيد العنب 

وربّة النصر. 
كان أهم ما اكتشف يف هذه املدافن عام 1996م، مدفن فينيقيّ عائلي يعود إىل أواخر القرن اخلامس 
قبل امليالد، حمفور يف الصخر، يتمّ الوصول إليه بواسطة درج يؤدي إىل موّزع ذي معازب بلغ عددها 
تسعة، أربعة منها ضمت توابيت خشبية تلفت مجيعها، أمّا اخلمسة الباقية فقد ضمت توابيت فّخارية 
ذات شكل إنساني، جيّدة الصنع، متأّثرة بالفن املصري والتدمري والقربصي، الواضح يف غطاء الرأس 

وزهرة اللوتس، واألقراط وتسرحية الشعر والعيون والشفاه )الصورتني 2- 3(.

تنقيبات 2003م:

كشفت أعمال تنقيب عام 2003م، عن مدفن مؤلف من قرب فردي مزخرف، وكان يضمّ متاثيل نصفية، 
ولوحات جدارية زينت جدران املدفن وأعمدته والتوابيت، وعند التوسّع بأعمال التنقيب على كامل حواف 
اجلرف الصخري، ظهر مدفن صغري حمفور بالصخر، ومعصرة. وأثناء القيام بتنظيف اجلرف الصخري 
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من جهة اجلنوب الشرقي مّت الكشف عن بوّابة املدفن امللكي الضخم، والذي يعدّ أكرب اإلجنازات ألمهيّته 
التارخيية واألثرية وحفاظه على الكثري من موجوداته.

كان أهم املكتشفات األثرية حسب التسلسل الزمين:

القرب رقم 1:

قرب فردي مبينّ من احلجر الرملي املغطى بطبقة كلسية، حمفور عليها رسومات هندسية ونباتية، 
مصبوغة باللون األمحر القرميدي واألخضر الفاتح. ضمّ هذا القرب هيكل عظمي لرجل كان بوضعية 

االستلقاء على الظهر. بلغت أبعاده: )210سم طوالً، و50سم عرضاً، 45سم ارتفاعاً( )الصورة 4(.

القرب رقم 2:

يبعد عن القرب رقم 1 حنو 5م، وهو قرب فردي، مبينّ من احلجر الرملي املغطى بطبقة كلسية ناعمة، 
ال حتمل أيّ زخارف أو ألوان، كان غطاء القرب عبارة عن عدد من القطع احلجرية الرملية املغطاة بطبقة 
كلسية خشنة خملوطة بالرمل البحري على الوجه الداخلي فقط. بلغت أبعاده )210سم طوالً، و50سم 
عرضاً، و45سم ارتفاعاً(، كان اجتاه القرب جنوب -غرب/ مشال –شرق. مل يعثر داخل القرب على اهليكل 

العظمي، ولكن تبني من خالل اللقى األثرية أّنه يعود المرأة. وكان أهم هذه اللقى:

1- جرّتان من الفّخار )األنفورة(، لكل منها عروة واحدة وعنق طويل مزخرف حبزوز دائرية، وقاعدة طويلة 
أسطوانية ضيّقة مفرّغة من الداخل، بلغ ارتفاع )األوىل 42سم، والثانية 47سم(، وجدت عند القدمني، 

واحدة يف كل زاوية، وكانتا تلتقيان يف األسفل لتشّكالن زاوية مفتوحة باجتاه األعلى )الصورة 5(.
2- سوار زجاجي بيضوي الشكل، أسود اللون، على حميطه اخلارجي والداخلي حزوز صغرية، بلغ قطره 

8.8سم.

الصورة 3: التوابيت الرخامية انسانية الشكل.
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ذهبية  ورقة  عبارة عن  الذهب:  من  ورقة   -3
من  مثقوبة  الكينا،  ورقة  تشبه  رقيقة 
الطرفني، بلغ طوهلا حنو 15.5سم. كانت 

تطوق الرقبة. 
وهو  الكريم:  واحلجر  الذهب  من  طوق   -4
قطع  شكل  على  ذهبية  سلسلة  عن  عبارة 
صغرية موصولة ببعضها بواسطة حلقات، 
كل قطعة حتمل حجراً كرمياً أخضر اللون 
بلغ عددها حنو 22 قطعًة خمتلفة األحجام 
واألطوال، بلغ طوله حنو40سم ووزنه كامالً 

حنو38.80 غ.
5- حلق مزدوج من أربع قطع: اثنان على شكل 
الذهب  من  بتالت  ست  من  مكوّنة  وردة 

املرصّع باألحجار الكرمية، يف كل بتلة يتوّضع حجر كريم أخضر اللون، ويف الوسط تويج من العاج 
ينتهي بنتوء ليدخل يف األذن. أمّا االثنني اآلخرين فكانا على شكل دائري ينتهي بنتوء صغري يدخل يف 
األذن، عليه تشكيل آخر بشكل دائري حيمل خرزة من العاج. عُثر على كلٍّ من الزوجني املختلفني مع 

بعضهما على ميني ويسار الرأس )الصورة 6(.

القرب رقم 3:

يقع إىل الشمال الشرقي من القرب رقم 1، حيتوي بقايا هيكل عظمي موضوع بشكل غري نظامي بسبب 
تعرضه للتخريب، فقد وُجدت اجلمجمة واليدين والرجلني بالقرب من بعضها، ومل نعثر إال على جزء من 

جدار القرب، املبينّ من احلجر الرملي.

القرب رقم 4: 

هو قرب فردي مليء بالردميات نتيجة عدم حفظه بشكل جيّد، مل نعثر بداخله سوى على بقايا هليكل 
عظمي. بلغت أبعاده )210سم طوالً، 50سم عرضاً، و45سم ارتفاعاً(.

ملونة  بطبقة  مغطى  فردي  قرب   )1( رقم  القرب   :4 الصورة 
ومزخرفة بأشكال نباتية وهندسية )الفريسك(.

الصورة 5: انفورتني جنائزيتني من الفخار وجدت يف 
القرب رقم )2(.

الصورة 6: طوق من الذهب واحلجر الكريم : وهو عبارة عن 
سلسال ذهيب على شكل قطع صغرية موصولة ببعضها بواسطة    
حلقات ، كل قطعة حتمل حجر كريم أخضر اللون عددها /22/ 
ورقة  وكذلك  قطع،  أربع  من  مؤلف  مزدوج  حلق  مع  قطعة،  

ذهبية تطوق الرقبة. وجدوا يف القرب رقم )2(.
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القرب رقم 5:

 ،2 رقم  القرب  من  بالقرب  يقع  بالصخر،  قرب حمفور  هو 
كان وضع القرب سيّئاً، مل نعثر بداخله سوى على بقايا هيكل 
عظمي، بلغت أبعاده )210سم طوالً، و70 سم عرضاً، و45سم 

ارتفاعاً(.

اليت  الفرتة  نفس  إىل  تعود  اخلمسة  القبور  هذه  كانت 
يرجع إليها املدفن امللكي رقم 7، أي إىل العصر الرومانية 

املتأخّرة )القرن 3 ميالدي(.

املدفن رقم 6:

يقع يف اجلهة الشمالية الشرقية من اجلرف الصخري 
بالقرب من القبور اخلمسة السابقة، وهو عبارة عن جتويف 
يف الصخر، قوسيّ الشكل، ال يشبه بقية املدافن املكتشفة 
يف املنطقة، ال من حيث الشكل وال من حيث احلجم. كانت 
مليئة  وكانت  حنو1م،  طوهلا  وبلغ  الصخر،  من  أرضيته 
بالنفايات والِكسر الفّخارية. ضمّ املدفن فسحة مستطيلة 
الشكل بلغت أبعادها )75×210سم، وعمقها يف األرض حنو 
150سم(، تبدأ بعدها فتحة أخرى، تصل إىل ردهة حمفورة 
بالصخر، ذات حوافّ ضيّقة على شكل نصف دائرة، سقفها 
بني  برونزي  نقد  على  إال  بداخلها  نعثر  مل  االرتفاع،  قليل 
رمسة  اآلخر  الوجه  وعلى  المرأة  صورة  عليه  الردميات، 
غري واضحة املعامل. نعتقد أّنه عندما بدأ حفر هذا املدفن 
عنه،  النظر  فُغضّ  للدفن  يصلح  ال  أّنه  السكان  اكتشف 
وأصبح مكباً للنفايات الفّخارية اليت تعود إىل عدّة عصور.  

اللقى املكتشفة داخل املدفن رقم 6:

عنق  ذات  اللون،  محراء  الشكل،  مغزلية  فّخارية  آنية   -1
بلغ  الفوهة،  ناقصة  واحدة،  عروة  هلا  دائرية  وفوهة 

ارتفاعها حنو 13.4سم )الصورة 7(.
2- آنية فّخارية صغرية احلجم ذات شكل بيضوي، هلا عروة 

الصورة 7: آنية فخارية )دماعة( مغزلية الشكل، 
محراء اللون وجدت يف املدفن 6.

الصورة 8: آنية فخارية صغرية احلجم ذات شكل 
بيضاوي هلا عروة واحدة ملتصقة بالشفة متتد 
من الشفة حتى أول البطن وجدت يف املدفن 6.

واحدة ملتصقة بالشفة، مّتد من الشفة حتى أوّل البطن، وُجدت يف الزاوية الشمالية الشرقية، بلغ 
ارتفاعها حنو 5.5سم، وقطر القاعدة 2سم )الصورة 8(.

3- آنية من اخلزف على شكل كوز الصنوبر، مدبّبة من األسفل ذات فتحة صغرية، هلا عنق صغري ودالئل 
حنو  ارتفاعها  بلغ  واألسود،  باألبيض  ملونة  مكسورة،  وكلّها  جهة،  كل  من  واحدة  عروتني،  لوجود 

8.5سم )الصورة 9(.

كوز  شكل  على  اخلزف  من  آنية   :9 الصورة 
الصنوبر وجدت يف املدفن 6.
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األلباسرت،  حجر  )من  الشكل  أسطوانية  آنية   -4
تنتهي  األعلى،  من  وضيّقة  األسفل  من  واسعة 
على  مكسورة،  مسّطحة  فتحة  هلا  صغري  بعنق 
جانبيها بروزين ليسهل محلها، بلغ ارتفاعها حنو 

14سم )الصورة 10(.

املتأخّرة  الفينيقية  الفرتة  إىل  املدفن  هذا  يعود 
)القرن 5 قبل امليالد(، ثم أصبح مكباً للنفايات يف 

الفرتة الكالسيكية وخاصة البيزنطية.

املعصرة:

الصورة 10: آنيتني )دماعة( من حجر األلباسرت وجدت يف 
املدفن 6.

الصورة 11: حوض صغري حمفور يف الصخر يقع يف هناية 
املعصرة.

مزين  جسمها  مكسورة،  فخارية  مصفاة   :12 الصورة 
خبطوط حلقية دائرية فيها مخسة ثقوب على اجلوانب ويف 
الوسط ثقب كبري، والشكل االخر سراج فخاري مكسوريف 

االعلى،  وجدت ضمن حوض الرتقيد التابع للمعصرة.

وتتأّلف  تقريباً،  األجزاء  كاملة  كانت  الصخري معصرة لصناعة اخلمر،  ظهرت يف منطقة اجلرف 
من: مكان دهس العنب، وحوض الرتقيد األساسي، وله حفرة يف زاويته الشمالية الشرقية لتسهل وقوف 
الشخص الذي يقوم برفع اخلمر املرسّب من احلوض، وسواقٍ حمفورة يف الصخر للتصريف، وحوض 
صغري للرتقيد النهائي ينتهي بسواقٍ صغرية تصل إىل خارج اجلرف الصخري، وحفر صغرية دائرية الشّكل 
متناظرة، حمفورة بالصخر لتثبيت دعائم خشبية، رمبا كانت حتمل سقفاً فوق املعصرة، وخزان ماء مربّع 

الشكل )الصورة 11(.

كان سبب ترجيحنا أنّ هذه املعصرة هي معصرة مخر وليس معصرة زيتون، هو أنَّ غرفة الدهس لو 
كانت هلرس الزيتون لعثرنا بداخلها على دوالب بازليت يقوم على عامود مثبّت يف األرض، ألنّ الزيتون 
حيتاج ملثل هذا الدوالب لقساوته، وإذا كان الدوالب قد ُفقد من املكان، فال بدّ من أن نعثر على احلفرة 
الدوالب لوقت  العمود الذي حيمله، وكذلك البدّ من أن تكون األرضية ناعمة نتيجة دوران  تثبّت  اليت 
طويل أثناء عمليات اهلرس، وكانت هنا األرضية خشنة. يعود تاريخ هذه املعصرة إىل الفرتة البيزنطية 

)القرن 4 ميالدي(. 
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اللقى املكتشفة يف املعصرة:

1- مصفاة فّخارية مكسورة، جسمها مزيّن خبطوط حلقية دائرية، ويوجد يف األسفل مخسة 
ثقوب على اجلوانب، ويف الوسط ثقب كبري، بلغ ارتفاعها حنو10سم، وجدت ضمن حوض الرتقيد 

)الصورة 12(.

له زخارف من اجلانبني  اللون  القبضة، ذو فوهة طويلة ومّتسعة، رمادي  2- سراج فّخاري ناقص 
على شكل وردة، وله فتحة صغرية يف الوسط، وُجد على حواف املعصرة من جهة الغرب، بلغ قطره 9سم 

)الصورة 12(.

املدفن امللكي )أو املدفن 7(:

مّت الكشف بعد إزالة الردميات عن مساحة واسعة من اجلرف الصخري املقابل للخزان، ومن اجلهة 
الشرقية، عن جتويف على شكل مشكاة، كان وجهه الداخلي مطلي بطبقة كلسية ملوّنة باألمحر القرميدي. 
ظهر بعد إزالة هذا التجويف فتحة بيضوية الشكل، حتجب وراءها فراغ، يضم فسحة واسعة ملدفن ضخم 

تعرض للتخريب والنهب )الصورتني 14-13(. 

الصورة 13: خمطط يوضح باب مدفن أبو عفصة 
قبل فتحه والدخول اىل املدفن.

الصورة 14: صورة توضح باب مدفن أبو عفصة بعد فتحه.
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البوّابة  ثمّ  بواسطة عشر درجات يف اخلارج  إليه  الدخول  يتمّ  الشكل،  املدفن ذا خمّطط مستطيل  كان 
وثالث درجات يف الداخل، تؤدي إىل هبو مستطيل الشكل، على جانبيه معازب طابقيه، ضمت قبور فردية 
يوجد يف داخل كل واحدة منها تابوت من الفّخار أومن الرصاص. ُفصل البهو عن غرفة التوابيت بواجهة 
)الصورة 20( مؤّلفة من قوس يف الوسط مبينّ من احلجارة الكلسية البيضاء، وحممولة على أربعة أعمدة، 
اثنان يف الوسط حيمالن القوس، وواحد يف كل جانب ملتصق مع جدار املدفن )الصورتني 15-16(. كانت 
جدران املدفن مغّطاة بطبقة كلسية نُقشت عليها لوحات جدارية ملونة باألخضر واألمحر القرميدي واألسود 
واألصفر الباهت، وكانت تضم أشكاالً هندسيًة ونباتيًة وحيوانيًة )الصورتني 17- 18(، كان أهمّ هذه األشكال:

الصورة 15: خمطط مدفن أبو عفصة من الداخل.

من  عفصة  أبو  مدفن  توضح  صورة   :16 الصورة 
الداخل قبل عمليات التنظيف والتنقيب.

الصورة 17: حجارة مغطاة بزخارف وألوان ) الفريسك( 
تشكل غطاء لبوابات املعاذب يف مدفن أبو عفصة.

عن  عبارة  وهي  اجلدران  على  الفريسك  بقايا   :18 الصورة 
زخارف هندسية ونباتية وحيوانية )مدفن أبو عفصة(.
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- مسكة بلون أمحر، وأمامها يظهر شخص يفتح رجليه.
- طائر الطاووس مرسوم باللون األسود، ومزركش باللون 
األمحر، وأمامه شكل نباتي يشبه نبتة الرمان أو زهرة 

اخلشخاش.
كانت أرضيّة املدفن مليّئة باحلجارة الكبرية والصغرية 
املشغولة وغري املشغولة والِكسر الفّخارية وقواعد األعمدة 
وبعض التيجان )الصورة 19(. كانت أهمّ اللّقى املكتشفة 

ضمن املدفن امللكي:

1- سراج فّخاري كامل ذو لون عاجي، له فوهة مّتسعة 
من األمام، وواحدة أضيق يف الوسط عليه حزوز، ويف 
الوسط تشكيل غري معروف، بلغ قطره حنو 8.6سم.

األمام،  من  فوهة  له  عاجي،  لون  ذو  فّخاري  سراج   -2
وثقبني يف الوسط، أحدمها مّتسع نتيجة الكسر، بلغ 

قطره حنو 8.8سم، )الصورة 21(.
كبش  شكل  على  قرميدي،  لون  ذو  فّخاري  سراج   -3
يف  نتوء  له  مستطيلة  قاعدة  على  يقوم  )خروف(، 
القرون  وتظهر  قليالً  مكسوراً  رأسه  وكان  األعلى، 

الصورة 19: بقايا الفريسك على اعمدة الواجهة داخل مدفن أبو 
عفصة.

الصورة 20: خمطط يوضخ الواجهة الداخلية ملدفن 
أبو عفصة.

الصورة 21: جمموعة من األسرجة الفخارية وجدت 
داخل مدفن أبو عفصة ضمن صالة التوابيت.

الصورة 22: سراج فخاري على شكل خروف وجد 
يف البهو داخل مدفن أبو عفصة.

ملفوفة، وجسمه مليء بأشكال صغرية، وله ثقب صغري عند الرقبة، بلغ طول القاعدة 8.3سم، وطوله 
من الرأس إىل آخر القاعدة 15.5سم. )الصورة 22(.

4- سراج فّخاري ذو لون قرميدي مكسور، له فوهة مّتسعة من األمام، وثقبني يف الوسط، وواحد بالقرب 
من الفوهة، يوجد على اجلوانب زخرفة على شكل حزوز، ويف الوسط تشكيل على شكل وردة، بلغ 

قطره حنو 8.4سم.
5- قبضة من العظم ضيّقة من اخللف ومّتسعة من األمام، عليها حيّزان دائريّان يف األمام، ومخسة يف 

الوسط، بلغ  قطرها من األمام 4.3سم، ومن اخللف 3.5سم،  وكامل طوهلا  10.4سم.
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6- قطعة من احلجر األسود أسطوانية الشكل، منزّل 
صغرية  دائرية  ثقوب  فيها  الرصاص،  مادة  هبا 
من  مكسورة  وجوه  كأّنها  أكرب،  دوائر  هبا  حتيط 
املكسورة  اجلهة غري  من  بلغ طوهلا  أطرافها،  أحد 

2.7سم، وقطرها 2.3سم.
تشكيل  هلا  ليس  صغرية  ذهبية  قطع  جمموعة   -7

خاصّ، بلغ وزهنا 3.50غ.
نعلة  شكل  على  فردي  حلق  تشكل  ذهبية  قطعة   -8
بلغ  الذهب،  من  نقط صغرية  على سطحه  فرس، 

قطره 2.2سم، ووزنه 2.2غ.
9- قطعة ذهبية دائريّة، يوجد يف وسطها مقطع لنجمة، 
ويف وسط النجمة دائرة، بداخلها عني تسقط منها 
العني:  أمّا  وعاجي،  أسود  بلونني  النجمة  دمعة، 
فكان احلاجب مع البؤبؤ أسوداً، وحميطها عاجياً، 
بلغ قطرها 2.2سم، ووزهنا 1.90غ. )الصورة 23(.

لوهنا  الشّكل،  أسطوانية  كريم  حجر  من  قطعة   -10
أخضر مربوطة خبيط ذهيب.

11- جمموعة من اخلرز خمتلفة األشكال واألحجام، 
تراوح لوهنا بني األخضر واألزرق السماوي، وكانت 

على شكل قلوب بلغ عددها 17 قطعة.
صورة  وجهيه  أحد  على  محل  الربونز،  من  نقد   -12
حييط  لثور  رسم  اآلخر  الوجه  وعلى  لشخص، 

باإلطار كتابة، بلغ قطره 2.2سم.
13- متثال نصفي المرأة، مصنوع من الرخام حمّطم 
إىل ثالثة أجزاء، له قاعدة أسطوانية، التمثال مفرّغ 
القاعدة على شكل عمود  مع  من اخللف موصول 
على  اخللف  من  ومربوط  ممشّط  شعرها  صغري 
شكل وردة، بلغ ارتفاع التمثال بعد الرتميم 59سم 

)الصورة 24(.
الرخام،  من  لرجل، مصنوع  كامل  نصفي  14- متثال 
اخللف،  من  مفرّغ  أسطوانية  قاعدة  على  يقوم 
واضح،  بشكل  احللمتان  وتظهر  مّتسع،  صدر  له 
وجبهة  خفيف،  وشعر  خفيفان  وشارب  حلية  له 

عريضة، بلغ ارتفاعه 60سم )الصورة 25(.
قاعدة مدببة  فّخارية مكسرة، هلا  15- مخسة جرار 

وعنق طويل وعروة طويلة على طول العنق.

وجدت  الذهبية  القطع  من  جمموعة   :23 الصورة 
ضمن املعاذب وصالة التوا بيت يف مدفن أبو عفصة.

وهو  الرتميم  بعد  املرأة   لتمثال  صورة   :24 الصورة 
عبارة عن متثال نصفي وجد داخل مدفن أبو عفصة.

الصورة 25: صورة لتمثال الرجل  وهو عبارة عن متثال 
نصفي من حجر املرمر وجد داخل مدفن أبو عفصة.
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أكدت املكتشفات األثرية أنّ املدفن مّت بناؤه يف الفرتة الفينيقية املتأخرة )القرن اخلامس قبل امليالد(، 
ومن ثمّ أعيد استخدامه يف الفرتة الرومانية املتأخرة )هناية القرن الثالث امليالدي(، وأنّ معظم موجوداته 

احلالية تعود إىل هناية القرن الثالث امليالدي.

كان هذا املدفن ذا أمهية بالغة من الناحية التارخيية واألثرية واملعمارية، حيث إّنه من املدافن النادرة 
يف الساحل السوري احملفوظة هبذا الشّكل، وقيمته تكمن فيما يلي:

- هذا املدفن هو مدفن ملكي، وحيمل صفة دينية حيث تظهر آثار لطقوس زيارة.
التوابيت، واليت  الواجهة الداخلية، واألشكال احملفورة على  التأثري الشرقي يف  - يظهر يف هذا املدفن 

تذّكرنا باملدافن التدمرية وبعض املدافن املوجودة على الساحل.
- وجود اللوحات اجلدارية، وهذا نادراً ما يبقى على حاله يف السواحل البحرية املليئة بالرطوبة واألمالح.

املدفن ذو أمهّية بالغة، وجيب أن نذّكر بأنّ هذا املدفن قد يوّضح تاريخ عمريت يف هذه الفرتة، لوقوعه 
بالقرب منها، ومن هنا نقول: جيب علينا احملافظة عليه، وإعادة ترميمه وتأهيله ليصبح متحفاً ومرجعاً 
وأثريّاً، كجزء مكمّل ملدينة عمريت، مع ضرورة احملافظة على معصرة العنب واملدفن رقم 6،  تارخيياً 
كوهنم مجيعاً يقومون ضمن كتلة صخرية واحدة، مع العمل على إعادة حجارة القرب رقم 1، إىل مكانه 
األصلي ليكمل العناصر اليت سيتم احملافظة عليها يف املوقع، والذي مّت وضعه يف املتحف ليتمّ احملافظة 

عليه، ومعاجلة ألوانه.
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تقرير أويل عن التنقيبات الوطنية يف عمريت
موسم 2012م الشرحية اخلامسة- امللعب

مروان حسن، ياسر يوسف

املديرية العامة لآلثار واملتاحف- سورية 

البحر  تقع مدينة عمريت األثرية على بعد 7كم جنوبي مدينة طرطوس، وقرابة 700م عن ساحل 
املتوسط، خيرتقها هنر صغري معروف باسم هنر عمريت )هنر مارتياس قدمياً(، ومتتد على مساحة أثرية 
تقدّر بستة كيلومرتات مربعة، وتعدّ من أبرز مدن الساحل الكنعاني– الفينيقي، جياورها التّل األثري الذي 

يقع شرقي املعبد ويبلغ ارتفاعه حنو17م.

يذكر املؤرخ الدكتور فيليب حيت يف كتابه )لبنان يف التاريخ( أنَّ اسم عمريت )أمريت االسم الكنعاني 
القديم( قد ورد يف النصوص املصرية من بني أربع عشرة مدينة فينيقية أخرى، كما ورد ذكرها يف محالت 
حتومتس الثالث حتت اسم قرت عمروت ومسّاها املصريون عمروت، ويذكر اآلثاري والرحالة األملاني 
بوركهارت يف كتابه النقوش الكتابية الكنعانية القدمية يف مصر أنّ اسم قرت عمروت هو اسم شرقي 
ويعين مدينة التمر أو مدينة النخيل. ويعتقد األستاذ مالتيوس جغنون أنّ االسم آرامي غربي ال سيّما 
وأّننا نعلم أنّ االستيطان اآلرامي يف هذه املنطقة أمر ثابت تارخيياً ويعين اسم عومرتو باآلرامية املعمورة 
اليونانية  باللغة  ماراتوس  باسم  املقدوني  اإلسكندر  عصر  مؤرّخو  ذكرها  وقد  األرض،  من  واملسكونة 
ووصفوها بأّنها مدينة مزدهرة جدّاً، ولعلّها من أكرب مدن الشرق، وقد أمضى فيها اإلسكندر بعض الوقت 
لدى قدومه إليها يف فتوحاته الشهرية، حيث وجدها كبرية وغنية وفيها استقبل مبعوثي امللك داريوس 

الفارسي وبودلت الرسائل العنيفة بينهما. 

وباالنيا  امللك(  )عرب  بالتوس  من  كل  ضمّ  حلفاً  معها  وشّكلت  أرواد  خضعت عمريت جلزيرة 
وخمازهنم  مساكنهم  فيها  ويقيمون  الشاطئ،  على  لألرواديني  توسّع  مركز  كانت  كما  )بانياس(. 
ومصانعهم ومقابرهم بدليل اآلثار املتناثرة على مساحات كبرية منها. ثم ما لبست أن حتررت من 
سيطرة أرواد يف أواخر القرن 3 ق.م.، وبالتحديد عام 219 ق.م.، فزادت األحقاد والضغائن بينهما 
وبعدها  ق.م.،   148 أي حنو سنة  ق.م.   2 القرن  منتصف  دمّروها يف  أن  األرواديني  من  كان  فما 
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ذكر اسرتابون عمريت املدينة املهدّمة، وأن 
األرواديني تقامسوا أراضيها، فقدت عمريت 
ثم  األول،  الروماني  العصر  خالل  منزلتها 
عادت لتبين جمدها يف أواخر هذا العصر 
عليه  مادلت  وهذا  البيزنطي،  والعصر 
أمُهلت  ثم  1992م.  عام  التنقيبات  نتائج 
عمريت وأخذ الصليبيون يستعملون حجارة 
طرطوس  مدينة  حتصينات  يف  منشآهتا 
مقلعاً  بذلك  وأصبحت  وغريمها،  وأرواد 

سهالً للحجارة حتى عهد قريب.

الصورة 1: معبد إله الشفاء ملكارت يف عمريت.

الصورة  2: منظر عام يوضح موقع أعمال التنقيب يف عمريت.

الصورة 3: منظر عام ألعمال التنقيب يف الشرحية اخلامسة عمريت.

. A1 الصورة 4: إزالة الطبقة السطحية من املربع

يعدّ موقع عمريت من أهم املواقع األثرية على ساحل البحر املتوسط، إذ سُجلت عمريت كموقٍع أثريٍّ 
أرضياً ومستودع املقدسات ومدفناً  بشكل كامل )تضمّن املعبد وامللعب والتل واملدافن واملغازل ومدفناً 
ذا نصب مكعب وبرج البزاق وبيتاً صخرياً )الصورة 1( عام 1988م(. زار عمريت الرحالة بوكوك عام 
1745م وسجّل بعض مشاهداته عن معبدها وذكر وجود برجني عند مدخله الشمايل، كما قام العامل 
بعد ذلك يف كتب  وتوارد ذكرها  األثرية فيها، هذا  التحريات  بإجراء بعض  رينان عام 1860م  أرنست 
الرحالة واملستشرقني، ويف عام 1926م قام موريس دونان بتحريات أثرية يف مستودع املقدسات الواقع 
التنقيب  توالت أعمال  النذرية)1(، كما  التماثيل  على بعد 100م غربي معبدها وعثر على جمموعة من 
األثري يف موقع عمريت من قبل املديرية العامة لآلثار واملتاحف وبأيادٍ وطنية منذ عام 1954م وماتزال 

مستمرة إىل اليوم. 
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1- موسم 2012م:

قامت البعثة الوطنية بأعمال التنقيب ملوسم 2012م)2( يف جزء من الشرحية اخلامسة )الواقعة إىل 
الشرق من املدفن/ اخلزان املكتشف عام 2005م(، واليت تقع جنوب مدينة طرطوس، وتبعد حنو 6كم من 
مركز املدينة. حيدّ املوقع من اجلهة الغربية البحر األبيض املتوسط، وجياوره شرقاً طريق طرطوس- 
بأّنها رملية  الربيع، وجنوباً مدينة عمريت األثرية، ومتتاز أرض هذه الشرحية  طرابلس ومشاالً شارع 
منبسطة )رمال صفراء متوسطة النعومة(، خط الشاطئ مستقيم تقريباً، تطّل حنو البحر بزاوية واسعة 

)حنو180درجة( )الصورة 2(.

كما مّت اختيار امللعب وإجراء عدّة أسبار فيه ملعرفة أبعاده احلقيقية وإعادة توصيفه، إضافًة إىل القيام 
بأعمال التعشيب يف كٍل من امللعب واملعبد والطريق املؤدي منه إىل امللعب.

2- الشرحية اخلامسة:

يف  السياحة  مديرية  قبل  من  االسم  هبذا  سُمّيت  اليت  اخلامسة  الشرحية  منطقة  يف  التنقيب  مّت 
طرطوس، حيث مّت فتح مربعّات يف اجلزء الواقع إىل الشرق متاماً من اخلزان )املدفن(، وإىل اجلنوب 
من الطريق القادم من طرطوس إىل املعبد، وإىل اجلنوب منها يقع هنر عمريت. كان اهلدف من اختيار 
هذه املنطقة هو الكشف والتعرف على السّويات األثرية فيها، وملعرفة مدى أمهيتها لوجود اخلزان أو 
املدفن جبوارها، إضافة لقرهبا من معبد عمريت الذي يبعد عنها باجتاه اجلنوب الشرقي حنو 450م. 
أطلقنا على هذه املنطقة اسم القطاع A الذي ُقدّرت مساحته بنحو 600م2، وكان يُطلق عليها من قبل 
السكان احملليني بالفرنساويات، حيث يذكر بعض املواطنني أّنه أثناء احلملة الفرنسية إىل طرطوس، سكن 

الفرنسيون هذه املنطقة وقاموا بأعمال ختريب لآلثار املوجودة فيها بقصد سرقتها.

قمنا بإزالة وتعشيب املنطقة، حيث قام الطبوغرافيون بوضع النقط الطبوغرافية وحتديد شبكة املربعّات، 
وربط هذه الشبكة مع الشبكة العامة ملوقع عمريت، حيث قمنا بتنفيذ شبكة مربعّات )10×10م(، وبلغ عددها 

 A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 )3 6، أمسيناها ابتداءً من الشمال باجتاه اجلنوب، املربعّات )الصورة

:)4-1( A1 املربع

قمنا يف البداية بتقسيم العمل فيه إىل قسمني شرقي وغربي، بلغت أبعاد كل قسم حنو 5×5م، كشفت 
أعمال التنقيب فيه عن وجود جمموعة من الطبقات اليت اعتمدنا يف تأرخيها على اجلدران، كون معظم 
الطبقات األثرية خمربة بفعل أعمال الزراعة والتخريب بغرض التنقيب السري عن اآلثار منذ الوجود 

الفرنسي وحتى عهد قريب، فأعطينا تسلسل الطبقات من 100-103 )الصورة 4(

:A1- 100 الطبقة

طبقة سطحية جتاوزت 40سم، ذات تربة زراعية محراء اللون، ضمّت كِسراً فّخارية متعدّدة األشكال 
واألحجام واالستخدامات، تعود أغلبها إىل عصر احلديد والعصر اهللنسيت، كان من بينها كِسر فّخارية 
مطلية باللون األسود تعود للعصر اهللنسيت. كما عُثر يف الزاوية الشمالية من املربع على مسامري برونزية، 
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كانت تستعمل يف تثبيت التوابيت، وعلى دمّاعة من الفّخار بلغ طوهلا 8سم، إجاصية الشكل ناقصة العنق 
والشفة واجلزء السفلي )الصورة 5(.

:A1- 101 الطبقة

ظهر يف الزاوية اجلنوبية الشرقية للمربع ثالث جرار فّخارية مصفوفة بالقرب من بعضها، تأخذ 
شكل مثلث، أجزاءها العلوية مفقودة نتيجة أعمال الفالحة، ألّنها كانت قريبة من سطح األرض بنحو 
25سم، تبعد عن زاوية املربع اجلنوبية الشرقية 1.50سم. كان اجلزء األكرب من اجلرة الثالثة حتت مقطع 
املربع من اجلهة اجلنوبية، يف حني كان جزء بسيط من اجلرة الثانية أسفل املقطع من اجلهة الشرقية، 
أمّا اجلرة األوىل فوُجدت يف اجلهة الغربية وكانت فوهتها مقلوبة حنو األسفل )الصورة 6(، وكانت اجلرار 
الثالث باجتاه الشمال. كما ظهر جدار واضح املعامل أعطيناه اسم M1، كان من جهة الغرب خمرباً يقوم 
منه  الظاهر  الطول  كان   .A3 املربع  باجتاه شرق غرب، وميتد شرقاً حتت مقطع  واحد  على مدماك 
90سم، وعرضه من الشرق 60سم ومن الغرب 44سم. ظهر بالقرب منه من اجلهة الشمالية الشرقية 
كتلة من احلجارة صغرية احلجم غري واضحة الشكل، من احملتمل أّنها بقايا مهدمة من اجلدار كون بعضها 

مشّذب وقريبة احلجم من حجارة اجلدار.

:A1- 102 الطبقة

ظهر يف منتصف املربع جدار مؤلف من صفني من احلجارة املتوسطة احلجم، بينها حجارة صغرية 
)دبش(، بلغ طول اجلدار 3م، وعرضه 70سم، وكان ينتهي يف اجلهة الشرقية بصف واحد من احلجارة 
بعرض 20سم، نتيجة التخريب أخذ اسم M2. ظهر بالقرب من املقطع الغربي للمربع صف من احلجارة، 
باجتاه مشال جنوب مرصوف بشكل جيد ليشّكل معه زاوية مفتوحة، ينتهي حتت مقطع املربع، يظهر أّنه 

.M3 أمسيناه M2 متعامد مع اجلدار

ُكشف إىل الشمال منه عن أرضية رمادية فاحتة، فيها صف من احلجارة متوّضع بشكل يوازي اجلدار 
M2، خمربة يف بعض أجزائها، وحتوي على حصى هنرية ناعمة. كما ظهر لدينا يف اجلزء الغربي من هذا 

املربع كتل برونزية خام )غري مصنعة(، ونقد من الربونز غري واضح املعامل.

الصورة  5: دماعة من الفخار وجدت يف 
الطبقة السطحية للمربع.

الصورة 6: ثالث جرار وجدت متقابلة يف زاوية املربع الطبقة A1-101 وأمامها 
.M1 اجلدار
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:A1- 103 الطبقة

هي طبقة ذات تربة بنية فاحتة، مّت العثور فيها على بعض مسامري وإبزيم وخمرز من الربونز، وعلى 
حجرة مستطيلة الشكل بلغ طوهلا 50سم وعرض 40سم، وهي عبارة عن جمرات تصريف هلا حواف 
مرتفعة قليالً، تظهر عليها آثار مادة مائلة للسواد، وهي آثار مواد التصريف، مل حتدد بعد ماهية هذه 
املواد، كانت فتحة التصريف من اجلهة الشمالية، وإىل الغرب منها بنحو 90سم ظهر حجر مكسور يف 
الوسط بلغ طوله 95سم وعرضه يضيق باجتاه الشمال من 40 إىل 30سم، كما مّت الكشف عن أرضية 
كلسية )جمرات للتصريف(، يتخلّلها قطع من حجارة وهي بالقرب من اجلدار M2، وكانت متوّضعة بشكل 
عشوائي وغري مشّذبة نتيجة الردم. ظهر إىل الشرق من هذه األرضية قطعة حجرية مزجّجة على شكل 
عني، وكانت حدقتها بلون بين فاتح، والبؤبؤ بلون بين غامق، من احملتمل أنّ هذه القطعة تعود لعني متثال 
أو ربّما هي تعويذة وهذا حيتاج إىل دراسة معمقة، باإلضافة لوجود الكثري من الِكسر الفّخارية املتعدّدة 

األشكال.

:)4-2( A2 املربع

ُقسم العمل يف البداية إىل مرحلتني بلغت أبعاد كل مرحلة 5×5م، أعطينا تسلسل الطبقات من 200- 203 
)الصورة 7(.

:A2- 2000 الطبقة

هي طبقة سطحية يصل عمقها إىل حنو 50سم، عُثر فيها على العديد من الِكسر الفّخارية املتعددة 
متأكسدين وغري واضحني،  الربونز  نقدين من  لعدّة عصور خمتلفة، وعلى  تعود  واالستخدام،  األشكال 
كذلك ُكشف عن جمموعة من األحجار املتوسطة والكبرية احلجم بعضها مشذب، عُثر يف الزاوية اجلنوبية 
الغربية للمربع على جزء من قناع فّخاري )اجلزء األمين( على شكل وجه إنسان، تظهر األذن والعني بشكل 
واضح، األذن واضحة وفيها ثقب غري نافذ، والعني مثقوبة بشكل نافذ، ناقص األنف والفم وجزء من 

اخلد، كما يظهر الشعر بشكل مزخرف يعود لعصر احلديد، بلغ طوله 16سم )الصورة 8(.

عمريت ضم  اخلامسة  الشرحية   A2 املربع    :7 الصورة 
املربع تسلسل الطبقات من 200- 203.

 A2 الفينيقي املربع  العصر  من  فخاري  قناع   : 8 الصورة 
الطبقة السطحية A2-200 الشرحية اخلامسة عمريت.
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:A2- 201 الطبقة

املربع  وسط  ويف  الطبقة  هذه  ضمن  ظهر 
M4، اجتاهه غرب شرق منقطع  جدار أخذ اسم 
غري  احلجارة  من  صّفني  من  ويتألف  الغرب،  يف 
بعضها  احلجم،  ومتوسطة  صغرية  املتناسقة، 
وبقايا  )دبش(  صغرية  حجارة  يتخلّلها  مشّذب 
كلس، يقوم على مدماك واحد ميتد بطول 6.20م 
املربع  إىل  اجلدار  هذا  ويستمر  60سم،  وعرض 
الربونز  نقد من  الغربية على  عُثر يف اجلهة   ،A4
غري واضح املعامل، وأيضا وجد بالقرب من اجلدار 
M4 يف اجلهة اجلنوبية نقدٌ آخر متوسط احلجم 
الشمالية  الزاوية  من  بالقرب  عُثر  ومتأكسد. 
إىل  باإلضافة  ثالث،  نقد  على  املربع  من  الغربية 
العديد من الِكسر الفّخارية املطلية باللون األسود 
)الصورة 9(. كما ظهر يف اجلهة اجلنوبية الغربية 
احلجم،  وصغرية  متوسطة  حلجارة  بقايا  للمربع 
وكِسر  أتربة  يتخلّلها  عشوائي،  بشكل  متوّضعة 

فّخارية، نعتقد بأّنها بقايا جلدار.

:A2- 202 الطبقة

الشرقية  الشمالية  املربع  زاوية  يف  ظهر 
للشيّ،  معرّضة  )آجر(  اللون  قرميدية  طبقة 
تشبه تلك الرتبة املستخدمة يف صناعة األفران، 
متتد يف زاوية املربع على شكل دائرة، ال يتجاوز 
الكلس.  حببيبات  خملوطة  واحداً،  مرتاً  قطرها 
اللون خملوطة  رمادية  أرضية  لدينا  كما ظهرت 
باجلص، مهشّمة ومقطعة نتيجة أعمال التخريب 

)الصورة 10(.

الصورة 9: جمموعة من الكسر الفخارية املطلية بطبقة سوداء 
املربع A2 الطبقة A2-201 الشرحية اخلامسة عمريت.

الصورة  10: املربع A2 الشرحية اخلامسة عمريت.

الشرحية   A4 املربع  ضمن  اجلدران  توضع   :11 الصورة 
اخلامسة عمريت. 

:A2- 203 الطبقة

واحلجارة  اجلدران  من  اخلايل  املكان  يف  املربع  من  الغربية  الشمالية  اجلهة  يف  بالعمل  قمنا 
واألرضيات، لنتمّكن من التعرف على مدى امتداد اجلدار واألرضية. ضمّت هذه الطبقة العديد 
أو  أثر جلدران  أو  أيّ معلم  الربونزية ومل جند فيها حتى اآلن  القطع  الفّخارية وبعض  الِكسر  من 

أرضيات.
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:)4-3( A3 املربع

مل يتمّ الرتكيز على هذا املربع نتيجة حجم األعمال اليت ظهرت يف املربعات A1-A2-A5-A6، قمنا 
بالعمل فقط يف الطبقة 300، وهي طبقة سطحية ذات تربة زراعية بلون بين فاتح، ظهر فيها الكثري من 

الِكسر الفّخارية املتعددة األشكال.

:)4-4( A4 املربع

كان تسلسل الطبقات فيه من 402-400: 

:A4- 400 الطبقة

طبقة سطحية ذات تربة زراعية بلون بين فاتح، ضمت كِسراً فّخارية، من بينها آنية فّخارية صغرية 
كاملة بلون عاجي فاتح، هلا عروة من أعلى الشفة إىل منتصف البطن.

:A4- 401 الطبقة

ُكشف بعد إزالة الطبقة السطحية عن جدار أعطيناه اسم M5، يقع يف اجلهة الغربية من املربع يّتجه 
امتداداً  يعّد هذا اجلدار  التشذيب،  لكنّها غري متقنة  غرب-شرق، ذو حجارة مرصوفة بشكل نظامي، 
للجدار M4، وكان يقوم على مدماك واحد، ويتّألف من صّفني من احلجارة غري متقنة التشذيب يتخلّلها 
حجارة صغرية )دبش( مع بقايا مواد كلسية للتثبيت، بلغ طوله 3م وعرضه 80سم )الصورة 11(. كما عُثر 
يف هذه الطبقة على أجزاء من تابوت مصنوع من الرصاص، وعلى كِسر فّخارية، كان من بينها أجزاء 
ألسرجة، وجزء صغري آلنية حجرية مكسورة بلون أسود، ومصقولة يتخلّلها عروق بيضاء، وحجر خام 

يعود لنفس نوع احلجر الذي صنعت منه هذه اآلنية.

:A4- 402 الطبقة

ُكشف أثناء أعمال التنقيب يف هذا املربع يف جزئه الشرقي على مدماك من احلجر مستطيل الشكل، 
متقابلتان  اثنتان  اهللنسيت،  العصر  تشبه حجارة  الدقة،  فائقة  بطريقة  يتّألف من ثالث حجارة، مشّذبة 
بينهما فراغ بسيط تأخذان اجتاه مشايل- جنوبي، واحلجر الثالث متعامد معهما ويربطهما )حجر ربط(، 
ليشّكلوا مع بعضهم مدماكاً يف غاية الدقة أعطيناه اسم اجلدار M6 اجتاه شرق- غرب، يبدو أّنه يتقاطع 
مع اجلدار M5، كان هذا اجلدار مهدماً ومستمراً باجتاه اجلنوب لينقطع جمدّداً نتيجة التخريب يف الزاوية 
اجلنوبية الشرقية، ثمّ يعود ليظهر على شكل صّفني من احلجارة املتعامدة باجتاه الغرب، لتظهر بعدها 
الرتتيب  بنفس  M6 وهي  اجلدار  بعدها ثالث حجارة تشبه متاماً  تأتي  كبرية احلجم،  حجارة مستطيلة 
أعطيناها اسم M7، كما مّت الكشف عن طبقة من الرتبة املخلوطة بالرماد ال يتجاوز قطرها 1م، وهذا ما 

يفسّر لنا سبب انقطاع اجلدارين، ألّنه يدل على أنّ املكان قد أُعيد استخدامه يف فرتات زمنية الحقة.

:)5-4( A5 املربع

كان تسلسل الطبقات فيه من 500-504 )الصورة 12(. 
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:A5- 500 الطبقة

طبقة  وهي  الطبقة  هذه  بإزالة  قمنا 
فّخارية  كِسراً  ضمّت  زراعية،  سطحية 
وبعض  األسود،  باللون  مطلي  بعضها 
والربونز  احلديد  من  املصنوعة  املسامري 

)الصورة 13(.

:A5- 501 الطبقة

بدأت  السطحية  الطبقة  إزالة  بعد 
زاوية  يف  احلجرية  الكتل  بعض  تتوّضح 
الغربية، وهي  املربع من اجلهة اجلنوبية 
مشّذبة،  وغري  مرصوفة  غري  حجارة 
ومتوّضعة بشكل عشوائي وهي استمرار 
املربع  يف  ظهرت  اليت  احلجرية  للكتلة 
A6. عُثر بني هذه احلجارة على نقدين 
والثاني  واضح،  غري  أحدمها  الربونز  من 
تظهر فيه بعض التفاصيل، إذ يظهر على 
الوجه  وعلى  لشخص  رسم  وجهيه  أحد 
ما  شيء  بيده  حيمل  إله  يظهر  اآلخر 
الِكسر  إىل  إضافة  أو صوجلان(،  )عصا 

الفّخارية.

ُكشف يف اجلهة الشرقية للمربع عن 

الصورة  12: مسمار وأجزاء من مسامري برونزية تستخدم يف تثبيت 
.A5-500 الطبقة السطحية A5 التوابيت املربع

 A5 الصورة 13: جدار حديث يقوم فوق جمموعة من اجلرار املربع
.A5-502 الطبقة

أرضية من الرتبة، ذات لون بين فاتح، خملوطة بالكلس واحلصى الصغرية، فيها بقع صفراء غامقة هي 
بقايا فتات حجر رملي. حتتل هذه األرضية نصف املربع تقريباً من اجلهة الشرقية، وهي يف نفس السوية 
اليت ظهرت فيها الكتلة احلجرية، ممّا يدّل على أّنها قد تكون ممتدّة على كامل املربع ولكنّها معرّضة 
للتخريب، كما ظهر بالقرب منها يف اجلهة الشرقية، بعض احلجارة الصغرية املتوّضعة بشكل عشوائي. 

وعُثر بينها على نقد من الربونز غري واضح املعامل.

:A5- 502 الطبقة

ُكشف يف هذه الطبقة عن صفني من احلجارة على شكل جدار مّتجه غرب- شرق، وكان مستمراً 
أسفل األرضية اليت ظهرت يف الطبقة 501. كانت حجارة هذين الصفني غري مشّذبة وغري متناسقة، 
وُجدت  فقد  الغربية  جهته  من  أمّا  زمنية حديثة،  لفرتة  تعود  مؤقتة  وُضعت الستخدامات  أّنها  يبدو 
بقايا ألرضية بلون عاجي فاتح، قد ُقطعت لبناء هذين الصفني من احلجارة فوقها. عُثر أسفل هذين 
الصفني من احلجارة من اجلهة اجلنوبية على جرة فّخارية كبرية، تقع هذه اجلرة على عمق 75سم من 
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الغربي  اجلنوب  إىل  عُثر  املربع.  سطح 
وبالقرب  أخرى  جلرة  بقايا  على  منها 
منها ظهر أيضاً جزء سفلي بسيط، وهو 
جزء آلنية )أنفورة( مغزلية الشكل. قمنا 
بعد  احلجارة  من  الصفني  هذين  بإزالة 
األثري  والرفع  الرسم  عمليات  إكمال 

والتصوير.

:A5- 503 الطبقة

الصورة  14:  املربع A6.ظهر بعد إزالة صّفي احلجارة اجلزء 
السفلي من اجلرة بشكل واضح، وكانت مليئة بالرتاب ويتوّضع عليها حجر بازليت دائري الشكل، يُستخدم 
ألغراض زراعية. ظهر يف الزاوية اجلنوبية الغربية للمربع صف من احلجارة أمسيناه اجلدار M8، يقوم 
على مدماك واحد حجارته كبرية ومتوسطة غري متقنة الرتتيب، يّتجه من الغرب باجتاه الشرق، ويتقاطع 
مع صفني من احلجارة تشّكل جداراً أمسيناه M9، يتألف من صفني من احلجارة الصغرية املرصوفة، 
بشكل غري متقن يتجه مشال جنوب، يشّكل مع اجلدار M8 زاوية مفتوحة، عُثر يف هذه الطبقة على كِسر 

فّخارية.

:A5- 504 الطبقة

التوثيق األثري ورفع أجزاء  التنظيف حول أجزاء اجلرار واجلدران وأعمال  إكمال أعمال  ظهر بعد 
اجلرار، يف اجلهة الغربية الواقعة بني أجزاء اجلرار واجلدار M8، أرضية بلون بين فاتح خملوطة بشكل 

كبري مبادة الكلس، عُثر فيها على بعض الِكسر الفّخارية، وجزء صغري لسراج فّخاري مكسور.

:)6-4( A6 املربع

كان تسلسل الطبقات فيه من 600-605 )الصورة 14(.

:A6- 600 الطبقة

بدأت أعمال التنقيب يف هذا املربع بإزالة الطبقة السطحية، وهي تربة زراعية ختلّلها بعض الكِسر 
الفّخارية، وعلى عمق حنو 20سم، بدأت تتوّضح بعض األحجار املتوّضعة بشكل عشوائي، وتظهر على 

امتداد القسم الغربي من املربع.

:A6- 601 الطبقة

املبعثرة وبالتحديد يف منتصف  الطبقة السطحية وظهور جمموعة من احلجارة  إزالة  ُكشف بعد 
املربع من جهة الشرق عن طبقة حمروقة، أمّا يف القسم الشرقي فقد ظهرت أرضية جصّية قاسية 
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ممتدة، يُعتقد أّنها كانت مستمرة على كامل املربع، وذلك بسبب عدم وجود حواف نظامية هلا، حيث 
جندها متقطعة من جهة الغرب واجلنوب الغربي يف منطقة اتصاهلا باحلجارة اليت ظهرت يف اجلزء 
الرملي. قمنا بعد  الناعمة والكلس وبقايا فتات احلجر  الغربي، وهي أرضية حديثة مليئة باحلصى 
أعمال التوثيق األثري بإزالة احلجارة ليتبيّن أّنها قائمة على طبقة ردميات مكونة من الرتبة واحلجارة 

الصغرية.

:A6- 602 الطبقة

ُظهور األرضية يف القسم الشرقي من املربع جعلنا نعمل فقط يف القسم الغربي وجبزء بسيط يف 
الزاوية اجلنوبية الشرقية. ُكشف بعد إزالة احلجارة املبعثرة وطبقة الردميات اليت تقوم عليها عن عدة 
جدران، ففي الزاوية الشمالية- الغربية للمربع ظهر صف من احلجارة املشّذبة، ميتد حتت مقطع املربع 
باجتاه املربع A5، وكان يتألف فقط من حجرين مشذبني. ثم ظهر أثناء عملية التوسع جنوباً يف وسط 
املربع جدار بلغ عرضه حنو 90سم وطوله حنو 7م، يتجه شرق- غرب، يقوم على عدة مداميك أعطيناه 
املربع  اليت ظهرت يف  كتلك  ليست  لّكنها  الكبرية،  يتألف من صفني من احلجارة   ،M10 اسم اجلدار 
A4، ينتهي يف الشرق حبجارة صغرية تتجه شرقاً. كما ظهر باجتاه الشمال والشمال الشرقي من هذا 
اجلدار بنحو 2م صف من احلجارة املستطيلة الشكل، مؤلف من 3 قطع ذات حجم متوسط، مرصوفة 
بشكل غري متقن، مل يتضح ماهية استخدامها. كما ُكشف إىل اجلنوب من اجلدار  M10 على جدار آخر 
يتجه غرب- شرق ويوازي اجلدار M10، يبعد عنه حنو 3م، حجارته ليست كبرية بل متوسطة وصغرية، 
M11، بلغ طوله حنو 7م وعرضه حنو 90سم، وكان ينتهي بصف من احلجارة  أعطيناه اسم اجلدار 
الصغرية تتقدّم شرقاً، ويلتقي بصف احلجارة ليشّكالن معاً جداراً من احلجارة الصغرية، أعطيناه اسم 

.M12 اجلدار

الكثري منها جلرار كبرية وصحون،  يعود  الفّخارية،  الِكسر  العديد من  الطبقة على  عُثر ضمن هذه 
وعلى رأس متثال من الفّخار لرجل ملتٍح، يظهر الوجه والعنق بشكل واضح مع هتشّم بسيط لألنف والعني 

اليسرى، بلغ طول الفم وجزء من اللحية 4.4سم.

:A6- 603 الطبقة

بعد أن مّت تنظيف اجلدران وإظهارها بشكل جيد، قمنا مبتابعة أعمال التنقيب حول هذه اجلدران، 
 M11 وذلك بإزالة الكتل احلجرية العشوائية املتواجدة حوهلا )بعضها مشّذب(. ظهر على حدود اجلدار
 ،M13 مدماك من احلجارة املشّذبة بشكل جيد على شكل اجلدار، اجتاهه غرب- شرق أمسيناه اجلدار
يتألف من صفني من حجارة مقطوعة، على شكل مخسة أحجار، اثنان منها يف وسط القسم الغربي، 
واثنان يف الشرق يربطهما )حجر ربط( يف الوسط، ليكتمل باجتاه الشرق حبجارة صغرية غري مشّذبة، 
ثم يتوسّع حبجارة مقطوعة كسابقتها، ليتقاطع مع اجلدار M12، هذا ولوحظ وجود بوابة ضمن هذا 

اجلدار. 

ظهر بعد التوسع يف اجلهة اجلنوبية الشرقية للمربع مدماك مشّذب مؤّلف من أربعة حجارة، 
مل  آخر،  مدماك  منه  اجلنوب  إىل  يظهر  اجلنوب،  من  ربط  حجر  يربطهما  الشمال  من  اثنان 
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بشكل  تظهر  واحد،  منه سوى حجر  يبق 
يبعد حنو   ،M15 متتابع أمسيناه اجلدار 
حتت  له  املوازي   M14 اجلدار  عن  5م 
)األشكال  اجلنوب  من جهة  املربع  مقطع 

.)16 -15

كان أهم اللقى األثرية يف هذه الطبقة 
صغري،  فّخاري  متثال  من  سفلي  جزء 
اليمنى  القدم  كانت  قاعدة،  على  يقف 
منه متآكلة كما يظهر على اجلانبني جزء 
طوله  بلغ  التآكل،  بسبب  ناقص  رداء  من 
10سم. كما عُثر على سراج فّخاري حبالة 
جيدة له كعب مقعّر غري مزخرف، حييط 
جداً  عروة صغرية  له  حرق،  آثار  باملثعب 
8.8سم  طوله  بلغ  نافذ،  غري  ثقب  فيها 

)الصورة 17(. 

:A6- 604 الطبقة

اجلدران  العمل حول  متابعة  بعد  ُكشف 
الظاهرة يف القسم الغربي من املربع وجزء 
من قسمه اجلنوبي الشرقي، عن طبقة من 
الرتبة بلون قرميدي خملوطة بالكلس، عُثر 
ضمنها على عدد من الِكسر الفّخارية منها 
جزء  مفقود  واحدة،  عروة  هلا  صغرية  آنية 
لرجل  صغري  متثال  رأس  وعلى  منها،  كبري 
ملتٍح يعلو الرأس قلنسوة، وعلى نقدين من 
الربونز، أحدمها صغري حبجم حبة العدس 

غري واضحي املعامل. 

.A6 الصورة  15:  توضع اجلدران واألرضيات يف املربع

.A6 الصورة  16: توضع بقية اجلدران واألرضيات يف املربع

.A6 الصورة  17: سراج فخاري الطبقة 603 يف املربع

:A6- 605 الطبقة

ُكشف فيها عن طبقة رمادية اللون، فيها خليط من الرتبة الرملية القرميدية اللون، املخلوطة بالكلس. 
عُثر ضمن هذه الطبقة على حجر صوّاني مسّطح ينتهي بانتفاخ، نُحت عليه وجه حيوان ربّما رأس أسد، 
عُرف من خالل إطار نافر حوله على شكل مثلث يشبه شكل الفروة املوجودة حول عنق األسد، بلغ طوله 

4سم )الصورة 18(.
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2- اخلالصة:

2012م  ملوسم  التنقيب  أعمال  لنا  قدّمت 
من  جمموعًة  اخلامسة  الشرحية  منطقة  يف 

املعطيات أمهها: 

- وجود كتل معمارية هامة تعود لعدّة عصور 
أمهها العصر اهللنسيت، واليت بدت واضحة 

.A4-A6 يف املربعني
املعمارية  الكتل  بعض  يف  ترابط  وجود   -
املربعني  يف  كما  الزمنية  الفرتات  حبسب 
شكل  على  حجارة  وجود  )مع   A4-A6
إىل  باإلضافة  املواد(،  لتصريف  جمرّات 
وجود اللقى األثرية وقطع الربونز والزجاج 

عليه  بانتفاخ حنت  ينتهي  مسطح  صواني  حجر   :18 الصورة  
وجه حيوان رمبا رأس أسد عرف من خالل إطار نافر حوله على 
شكل مثلث يشبه شكل الفروة املوجودة حول عنق األسد الطبقة 

.A6 605 يف املربع
اخلام، واجلزء الذي يعود آلنية حجرية مكسورة، بلون أسود، مصقولة، يتخلّلها عروق بيضاء، واحلجر 
اخلام الذي يعود لنفس نوع احلجر املصنوعة منه هذه اآلنية، جيعلنا نقف مليّاً أمام عمارة مدنية قد 

تعود ملنشأة صناعية، هذا ما يؤّكد لنا ضرورة التوسّع بأعمال التنقيب يف املوسم القادم. 

3- امللعب:

يقع امللعب الذي يعود تارخيه إىل القرن اخلامس قبل امليالد حسب بعض الدراسات احلديثة على بعد 
300م إىل الشمال والشمال الشرقي من املعبد. كان حمفوراً يف الصخر ومتآكالً يف بعض أطرافه، كما 
أنّ قسماً من أجزائه الغربية قد أُزيلت بالكامل، وكان ميتد بطول 230م وعرض 30م، ويتّألف من سبع 
درجات، ويّتسع لنحو 11200 متفرج )الصورة 19(، كان قسمه الشرقي على شكل حدوة حصان، يتخلله 
ممران يسمحان للمتسابقني بالدخول واخلروج من امللعب، كما يوجد ممر آخر يف اجلانب اجلنوبي على 
شكل نفق، يتألف من 12 درجة تصل إىل وسط امللعب. يشبه ملعب عمريت إىل حدٍ كبري ملعب مدينة 
أليس يف اليونان، من حيث الشكل مع فارق باألطوال، وميكن اعتباره من مالعب األوملبياد اليت كانت 

جتري فيها األلعاب آنذاك كاجلري وسباق العربات.

4- األسبار:

قمنا يف هذا املوسم بعمل جمموعة من األسبار يف اجلهة الشرقية، ويف املنتصف وإىل الغرب من 
امللعب. كان اهلدف من هذه األسبار الكشف عن كثري من إشارات االستفهام حول امللعب، ووصفه ومعرفة 

أطواله وامتداده ومدى ارتباطه باملعبد.

السرب 1:

أجرينا هذا السرب خارج حدود امللعب من اجلهة اجلنوبية الشرقية بطول 14م وعرض 2م. ُكشف فيه 
عن كتل صخرية بعضها مشّذب. كما عُثر أمام البوابة اجلنوبية على رأس المرأة مع غطاء، مصنوع من 

الفّخار، بلغ طوله 3سم.مل يظهر يف هذا السرب أيّ معامل معمارية.
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السرب 2: 

قمنا بإجراء سرب أمام املدخل احملفور يف 
الصخر الواقع يف اجلهة اجلنوبية من امللعب 
على طول املدخل، فظهر بعد إزالة الطبقة 
متوّضعة  صغرية  حجرية  كتل  السطحية 
تشّكل  رملية  تربة  يتخلّلها  بشكل عشوائي، 
مبجملها أرضية. ثم قام فريق العمل بفتح 
اجلزء  يف  السرب  هذا  ضمن  صغري  سربٍ 
ظهر  حيث  1×1م،  بأبعاد  بلغت  اجلنوبي، 
أسفل طبقة الكتل احلجرية الصغرية طبقة 
4سم،  مساكتها  تتجاوز  ال  اللون،  صفراء 
وحتتها مباشرة الكتلة الصخرية اليت يقوم 

عليها امللعب.

السرب 3: 

من  100م  بعد  على  السرب  هذا  فتح  مّت 
السرب 2، ومن اجلهة اجلنوبية للملعب، بلغ 
طوله 4م وعرضه 2م، تبني بعد إزالة الطبقة 

الصورة  19: مدرجات ملعب عمريت.

الصورة  20: السرب 3 منتصف للملعب بالقرب من املدرج الشمايل.
السطحية وجود طبقة مؤّلفة من تربة سوداء اللون بسبب تراكم البقايا العضوية، ظهر ضمنها طبقة 
تشبه الطبقة اليت ظهرت يف السرب 2، هذا يدل على استمرار األرضية أيضاً، وبإجراء سرب صغري ضمن 
هذا السرب ظهرت لدينا نفس الطبقة الصفراء والكتلة الصخرية اليت يقوم عليها امللعب متاماً كما يف 

السرب 2 )الصورة 20(.

السرب 4:

قام فريق العمل هبدف معرفة مدى طول امللعب احلقيقي بفتح جمموعة من األسبار خارج نطاق الـ 
السرب 4 على  أُجري  الصخري(، حيث  الغرب )مقلع احلجارة واجلرف  باجتاه  امللعب  230م على طول 
حدود اجلرف الصخري غرب امللعب، بلغ طوله 10م وعرضه 2م. ظهر بعد إزالة الطبقة السطحية )طبقة 
الردميات( املؤلفة من بقايا جذور النباتات والشجريات وأتربة تضم خليطاً من الِكسر الفّخارية وقليل 
من الكتل الكلسية وكِسر ألغطية توابيت من الفّخار، طبقًة من الرتبة الزراعية، ضمت كذلك بعض كِسر 
الفّخار واحلجارة، ثم طبقة صفراء اللون تشبه الطبقة اليت ظهرت ضمن امللعب يف السرب 2 و3، والقائمة 

على الكتلة الصخرية اليت يقوم عليها امللعب.

كما قمنا بعد ذلك بتنظيف اجلرف الصخري، الذي بدا واضحاً أّنه مكمّل للمدرج الشمايل للملعب، 
لكنَّ درجاته قد أُزيلت بفعل استخدام حجارته يف البناء يف فرتات الحقة من تاريخ بناء امللعب، الواضح 

منها جليّاً ظهور بروزات يف الصخر على شكل درجة مقطوعة.
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السرب 5:

متَّ فتح هذا السرب إىل الغرب من السرب 4، 
ويف نفس االمتداد، بلغ طوله 4.5م وعرضه 
الردميات  إزالة  بعد  التوصل  مّت  3.5م. 
والرتبة إىل أرضية صخرية هلا حافة من جهة 
املرتاكمة  الرتبة  إزالة  ثمّ وبعد  اجلنوب، ومن 
أرضية  إىل  الوصول  احلافة،  هذه  على 
السرب،  عرض  على  ممتدة  أخرى  صخرية 
امللعب  طول  استمرار  على  يدل  ما  وهذا 

)الصورة 21(. 

السرب 6:

أجرينا هذا السرب إىل الغرب من السرب5 
بلغ  4م،  حنو  عنه  يبعد  االمتداد،  وبنفس 
املقلع  بداية  وهو  1م،  وعرضه  3.5م  طوله 
السطحية  الطبقة  إزالة  وبعد  الصخري، 
النباتات،  وجذور  األعشاب  من  املكونة 
إىل  مائلة  اللون  رمادية  طبقة  إىل  وصلنا 
السواد ناجتة عن تفحّم مواد عضوية نباتية، 
بأشجار  مزروعة  املنطقة  هذه  كانت  حيث 
تواجد  من  واضحاً  كان  ما  وهذا  الزيتون 
بقايا جذور شجر الزيتون، لنصل إىل عمق 
واليت  األصفر،  اللون  ذات  الطبقة  إىل  1م 
تقع مباشرة فوق األرضية الصخرية متاماً 

)الصورة 22(.

السرب 7:

الصورة 21: السرب 5 خارج مسافة 230م احملددة كنهاية امللعب من 
الغرب مع ظهور الدرجة االخرية وباقي الدرجات مقطوعة.

الصورة 22: السرب 6 خارج مسافة 230م احملددة كنهاية امللعب من 
الغرب نالحظ استمرار األرضية الصخرية املخربة.

الصورة 23: األحواض الثالث يف اجلرف الصخري من جهة الغرب 
والذي يعترب امتداد للمدرج الشمايل للملعب.

يبعد عن السرب 6 حنو 14.5م ويف نفس االمتداد، بلغ طوله 4م وعرضه 1م وعمقه 1.10م، مّت الوصول 
إىل األرضية الصخرية املهشّمة نتيجة أعمال االستصالح الزراعي باستخدام أالت حفر كبرية )البلدوزر(.

السرب 8: 

بلغ طول هذا السرب 3.5م وعرضه 1.5م، وكان يبعد عن السرب 7 حنو 26م غرباً وبنفس االمتداد 
كسابقيه، ظهرت لدينا الطبقة الصخرية على عمق 1.20م وهي أرضية مهشّمة بفعل البلدوزر.
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السرب 9: 

قمنا بالتوسع باجتاه اجلرف الصخري إلزالة الردميات املرتاكمة عليه، فتمّ الكشف عن بقايا أحواض، 
كانت تُستخدم يف منشأة صناعية )معصرة(، هلا أرضية كلسية، وجدران األحواض مطلية مبادة الكلس، 
بُنيت هذه األحواض بعد اقتطاع أجزاء من اجلرف الصخري يف  وكانت تقوم على اجلرف الصخري. 

العصر البيزنطي لتُستخدم كأحواض ترقيد للمعاصر، واليت بلغ عددها ثالثة )الصورة 23(.

5- اخلالصة:

تعرّضت املنطقة الواقعة غرب امللعب بالكامل ألعمال ختريب وقطع للحجارة، يف عصور خمتلفة بداية 
من فرتة احلمالت الصليبية، كما كانت عمريت حسب الدراسات يف العصر البيزنطي مقلعاً للحجارة، 
اليت اقتُطعت منها لبناء مدينة طرطوس وأرواد، كذلك يف العصور اإلسالمية ويف زمن قريب تعرّضت 
للتخريب وقطع حلجارهتا باستخدام اآلالت الثقيلة كالبلدوزر لغايات استصالح هذه املنطقة زراعياً. كان 
سبب القيام مبجموعة أسبار يف امللعب وخارجه هو إيضاح الشكل احلقيقي هلذا املعلم األثري املهم جداً، 
وكون الدراسات السابقة حوله قليلة، ومبا أنّ هذا املعلم من املعامل النادرة يف العامل، حاولنا قدر املستطاع 
أن نلقي الضوء أكثر والتوسع يف عمليات األحباث األثرية حوله، وحنتاج أيضاً يف املواسم القادمة لتوسّع 

حول املقلع الواقع إىل الغرب والشمال الغربي منه.

اهلوامش:

1- موريس دونان، نسيب صلييب وآغوب كرييشـيان، 1956م »حفريات عمريت يف عام 1954م، تقرير أويل«، 
احلوليات األثرية العربية السورية، ج. 5/4، ص ص: 179-171.

2- كانت البعثة برئاسة املهندس مروان حسن رئيس دائرة آثار طرطوس، وبإدارة ميدانية من قبل اآلثاري ياسر 
يوسف معدّ هذا التقرير، وعضوية كلٍّ من اآلثاري سعد علي واآلثارية مياسة عيسى، واملهندسني الطبوغرافيني 
مروان حممد وياسر سليمان، ومساعد املهندس حممد مصطفى، كما شارك يف أعمال التنقيب اآلثاري متام 

مرهج واآلثارية أروى حممد خرجيو قسم اآلثار جامعة دمشق.

املراجع: 

أويل«،  تقرير  1954م،  عام  يف  عمريت  »حفريات  1956م،  كرييشـيان،  وآغوب  صلييب  نسيب  موريس،  دونان، 
احلوليات األثرية العربية السورية، ج. 5/4، ص ص: 179-171.

دونان، موريس ونسيب صلييب، 1956م، »تقرير أويل عن حفريات عمريت لعام 1955م«، احلوليات األثرية العربية 
السورية، ج. 6، ص ص: 93-90.

صلييب، نسيب، 1984م، عمريت، جنوبي طرطوس، دمشق.

رئيف هيكل، حممد، 1996م، عمريت وطبيعة االستيطان يف سهل عكار، دمشق. 
Saliby, Nessib, 1989, Amrith, Archéologie et Histoire de la Syrie II, la Syrie de l’époque 

Achéménide à l’Avènement de l’Islam, éd. J.-M. Dentzer et W. Orthmann, 
Saarbrücken, Pp. 19-30.
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املديرية العامة لآلثار واملتاحف- سورية

يقع تّل مكسور يف حمافظة محاة، جنوب سهل الغاب، بالقرب من قرية هنر البارد حنو 1كم تقريباً، 
ويبعد عن جمرى هنر العاصي القديم حنو 2كم تقريباً. بلغت مساحة التّل، ذي الشّكل اإلهليلجي 10هكتار، 

ويرتفع عن سطح البحر 242م، أمّا عن السهل احمليط به فيبلغ ارتفاعه 23م. )خارطة سورية( 

حييط بتّل مكسور العديد من التالل واملواقع األثرية، نبتدئها من اجلهة اجلنوبية: )املخطط 1( 

ما  البارد،  هنر  نبع  رأس  عند  يقع  الروماني،  العصر  يف  بناؤه  أُعيد  اهللنسيت،  العصر  من  معبد 
تزال بعض جدرانه قائمة، ومن املعتقد أنّ هذا املعبد يرتبط مبوقع تّل مكسور خالل هذين العصرين 

)املخطط 2(.

تّل دبني: إىل اجلنوب على بعد حنو 3 كم تقريباً. تشري دراسة الِكسر الفّخارية امللتقطة عن سطح 
التّل، ومن األراضي الزراعية احمليطة به، أنّ هذه الِكسر تعود إىل عصر احلديد، العصر اهللنسيت، العهد 

األيوبي و العهد اململوكي)1(.

تّل العشارنة: إىل اجلنوب الشرقي على بعد حنو 4كم. توجد به سويات خمتلفة أبرزها حّتى اآلن سوية 
من عصراحلديد1 و2 وعصر الربونز احلديث، دّل عليهما تنقيبات البعثة الكندية يف التّل)2(.

تّل عمورين: إىل الشرق على بعد حنو2.5كم. يضم سويات من خمتلف العصور.

تّل الشمرة: إىل الشمال الشرقي على بعد حنو 2.5كم. أظهرت دراسة الِكسر الفّخارية امللتقطة عن 
سطح التّل وجوانبه، أّنها تعود إىل العصر اهللنسيت والعصر الروماني)3(.
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أفامية: إىل الشمال الشرقي حبدود 16كم. 
خالل  هبا  مرتبط  املوقع  يكون  أن  املمكن  ومن 
العصور الكالسيكية، وكان موقع مدينة أفامية 
)نيخي(  باسم  القدمية  النصوص  يف  معروف 

اليت ورد امسها بصيغيت )نيئي( و)نيّا()4(.

جورة عني الكروم: إىل الشمال الغربي10كم 
وفيها مدفن هرمي وبقايا مبان، وجدران تعود 

للعصر البيزنطي)5(.

املخطط 1: خمطط للتالل احمليطة بتل مكسور.

املخطط 2: خمطط املعبد اهللنسيت.

قرية رشه: إىل الغرب حنو 8كم تقريباً، فيها مدفن هرميّ وبقايا أبنية تعود للعصر البيزنطي وإىل 
الغرب منها توجد نواويس من العصر الروماني.

 جياور تّل مكسور مخسة تالل أصغر حجماً و ارتفاعاً، ولكن من املعتقد أنّ التالل املذكورة مل تكن 
سوى امتداد طبيعي الستيطان بشري، شغل املنطقة منذ العصور احلجرية وحتى العصر اإلسالمي. 
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خارطة سورية.

األعمال السابقة:

شُّكلت بعثة وطنية للعمل يف التل، بعد اكتشاف 
السّكان احملليني يف  أرضيّة فسيفساء من قبل 
العمل  وبدأ  التل،  من  الشرقية  اجلنوبية  اجلهة 
يف  وانتهى  2009م.  عام  ربيع  خالل  املوقع  يف 
صيف العام ذاته. كان من نتائج العمل اكتشاف 
سجادتني  من  مكوّنتني  أرضيتهما  غرفتني، 
الصورة 1: لوحة هندسية ضمت مربعات كبرية وصغرية.فسيفسائيّتني زيّنتا بالزخارف اهلندسية، ونُّفذتا 

بتقنية األبوس تيسالتوم Opus tessellatum)6(، مّت تزيني حقل أرضيّة الغرفة R8 )املخطط 3( بلوحات 
من الزخارف اهلندسية، واليت برزت فيها املعيّنات املنفذة باملكعّبات البازلتية السوداء كعنصر زخريف 
أساسي يف النصف الشمايل منه، فيما ازدان النصف اجلنوبي بلوحة هندسية متثلت مبربّع كبري، زخرف 
من الداخل مبوجات نّفذت باملكعّبات البازلتية، حصرت بداخلها مربعات أصغر )الصورة 1(. أمّا يف 
الغرفة R10  فقد ازدانت بـ لوحة ضمن حقل السجادة مّكون من دائرة بداخلها زهرة هندسية، مؤلفة من 
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املخطط 3: أرضيات الغرف املزينة بالفسيفساء.

ست بتالت حمصورة ضمن مربّع 
اللون  ذي  الرخامي  احلجر  من 
ضمنه  حيصر  لألصفر،  املائل 
الرخامية  باملكعّبات  منّفذة  دائرة 
ذات اللون املائل لألمحر، يشاهد 
ثالثة  بتالت  ست  الدائرة  ضمن 
الدائرة،  مكعّبات  نفس  من  منها 
نفس  من  األخرى  الثالثة  أمّا 
البتالت  تتالقى  املربّع،  مكعّبات 
األصغر  الدائرة  خّط  عند  السّتة 
يف  البازلتية،  باملكعّبات  املنّفذ 
الدائرة  مركز  عن  عُرب  حني 
مبكعّب من الرخام األبيض،. مبا 
احمليطة  املكعّبات  مع  أّنه  يوحي 
صغرية،  زهرة  أو  صليباً  ميّثل 
أربعة  املربّع  زوايا  على  توّزع  كما 
صلبان صغرية )زهرات( متقابلة، 
مكوّن  يوجد صليب  زاوية  كل  يف 
وأربع  أسود،  بازليت  مكعّب  من 
يقابله  بيضاء،  رخامية  مكعّبات 
يف الزاوية املقابلة نفس الصليب، 
أمّا الصليب األخر: فهو مكوّن من 

مكعّب بازليت أسود يف الوسط وأربع مكعّبات رخاميّة محراء، يقابله يف الزاوية املقابلة نفس الصليب، 
وأربعة  الوسط،  بازليت يف  أسود  تكوّنت من مكعب  البتالت ستة صلبان،  الدائرة وبني  بداخل  ويتناثر 
مكعّبات رخاميّة محراء شّكلت الصليب، وكّل املشهد اهلندسي نُّفذ على أرضية من املكعّبات الرخامية 

البيضاء )الصورة 2(. 

يالحظ من خالل النظرة التحليلية هلذا املشهد، وباملقارنة مع السجادات الفسيفسائية املكتشفة يف 
مدينة أفامية بالنسبة للسجادة املكتشفة من الغرفة R8 واليت متّثل املعيّنات واملربعّات: 

اُعتمد عليها يف  اليت  املعّينات  أفامية، ومنها  الزخرفة باألشكال اهلندسية كانت سائدة يف مدينة  إنّ 
الزخرفة اهلندسية لفسيفساء سقراط واحلكماء الذين معه فيها واليت تعود لعام 361م أيام حكم اإلمرباطور 
فسيفساء  ويف  363م،  لعام  تعود  واليت  اجلمال  سباق  فسيفساء  املعيّنات يف  اُستخدمت  قد  جوليانوس، 
واملتمّثل   R8 الغرفة  القسم اجلنوبي من سجادة  وأمّا  امليالدي،  للقرن اخلامس  تعود  اليت  األيل  بيت  من 
بالزخارف ضمن مربّع تربز من أضالعه وإىل الداخل زخرفة متثل موجات البحر، وهذه الزخرفة متّثل 
تقليداً زخرفياً يف فسيفساء أفامية، وهي ترمز لعنصر املاء الذي كان حمافظاً على أمهّيته املعنوية يف كل 
املعتقدات واألديان، فاملاء عند الفيلسوف اليوناني »طاليس امللطي« هو أصل األشياء واملادة اهليولية األوىل.
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 أمّا يف الغرفة رقم R10، فتظهر دائرة ضمن 
الزخرفة  وهذه  بتالت،  بـستِّ  زهرةً  تلفُّ  مربّع 
ظهرت يف الرتكلينوس »البناء ذي اآلسرة الثالثة« 
وكذلك  امليالدي،  األول  القرن  خالل  أفامية  يف 
ولكن  فلسطني،  يف  بيسان  يف  يشاهبها  ما  ظهر 
بالنسبة للفسيفساء املكتشفة يف الغرفة R10 يف 
ال  فنّي  لتقليد  استمراراً  متّثل  فإّنها  مكسور،  تل 
الصورة 2: فسيفساء تضم زهرة بست بتالت.أكثر، ويف نفس املنطقة ظهرت مثل هذه الزخرفة 

الصورة 3: باب املدفن اهلرمي يف جورة عني الكروم.

السابع  القرن  وبداية  السادس  القرن  ألواخر  يعود  الذي  الكروم،  اهلرمي جلورة عني  املدفن  باب  على 
نواويس  دائرة على  بتالت ضمن  أي ستّ  الزخرفة،  نفس  كذلك ميكن مشاهدة   )3 )الصورة  امليالدي 
وصناديق زخائر يف متحف محاة تعود للقرن اخلامس امليالدي. أمّا يف جنوب سورية، ففي مدفن حينة 
والذي يؤرّخ إىل العصر البيزنطي يف القرن السادس امليالدي، مّتت زخرفة أرضية املدفن الفسيفسائية 
إنّ تأريخ فسيفساء تّل مكسور ال يزال  بزخرفة الزهرة، ذات الستّ بتالت ضمن دائرة )املخطط 4(. 
حباجة إىل دراسة أدّق وأعمق، بالتزامن مع دراسة العمارة املوجودة، واللقى األثرية اليت عُثر عليها، واليت 
تعود لنفس السويّة األثرية. كما مّت الكشف عن جدارين من سور يعود للعصر الروماني، حيث يبلغ طول 

اجلدار الشمايل للسور 46م، أمّا اجلدار الغربي فقد كشف من امتداده 30م.

كما نّفذ سربين يف تلني جماورين للتّل الرئيس، ففي التّل الشمايل الشرقي أفادت األسبار بالعثور على 
مدفن وقد استخدم يف الدفن جرتان فخاريتان متعاكستان لتوارى اجلثة فيهما. وأمّا يف التلة الشمالية 

الغربية، فعثر على جدران بناء وأدوات صوانية من األلف الرابع قبل امليالد.

أعمال البعثة الوطنية يف موسم 2012: توقف العمل يف املوقع بعد موسم عام 2009م، ليبدأ العمل مع 
البعثة الوطنية خريف عام 2012م)7(، وكان اهلدف من العمل الكشف عن السويات املوجودة يف املوقع من خالل:
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املخطط 4: خمطط مدفن حينة العائد إىل العصر البيزنطي.

اجملرى 20سم، وعمق اجملرى 8سم )الصورة 4(. 

أمّا أثناء العمل يف الطبقة السطحية فقد عُثر على جمموعة من اللقى ومنها:

1-  جزء من أرضية فسيفساء مع مكعباهتا الرخامية باللونني األبيض واألمحر 5×5سم، وكانت التقنية 
 .Opus tessellatum املستخدمة يف تصنيع هذه الفسيفساء هي األبوس تيسالتوم

2- قرميدتان، بلغت أبعاد الواحدة منهما 48×40سم.
3- نقد من الربونز حيتاج إىل تنظيف ودراسة.

4- كِسر فّخار.

5- كِسر زجاج.
6- نصال صوّانية )الصورة 5(

:I ثانيا- العمل يف السّوية

تتكوّن من طبقتني: الطبقة رقم 1 والطبقة رقم 2:
1- الطبقة رقم 1: تتكوّن من تربة بنّيّة اللون، حتوي حجارة دبش صغرية وكِسر من القرميد عُثر فيها على:

املخطط 5: التسلسل الطبقي للموقع.

.I 1- متابعة الكشف عن السّوية
2- كشف السّوية  II والوصول إىل أرضيتها.

3- تنفيذ سرب متدرّج من أعلى التّل الرئيس 
إىل أسفله.

الشمالية  اجلهة  يف  مكانه  اختيار  مّت 
الغربية، وذلك للوقوف على التسلسل الطبقي 
توضع  معرفة  دّقة يف  للموقع، ممّا سيحّقق 

الطبقات وتسلسلها يف املوقع )املخطط 5(.

قطاعات  أربع  إىل  التّل  الفريق  قسّم 
به  العمل  ليتمّ   A القطاع  واُختري   A,B,C,D
موسم 2012م، وأسفرت أعمال التنقيب عن 
كشف طبقة سطحيّة، وسويتني أثريتني مها 

.II والسّوية  I السّوية

أوال- الطبقة السطحية:

هي تربة زراعية سوداء اللون. أزال فريق 
العمل البقايا املتواجدة عليها، وأثناء ذلك عُثر 
أحد  يف  حفر  منحوتة،  أحجار  مثانية  على 
قناة  من  جزءاً  يشّكل  رّمبا  جمرى،  وجوهها 
مائية. يبلغ مسقط احلجر من جهة اجملرى 
وقطر  احلجر27سم،  وارتفاع  54×40سم، 
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من  مصنوع  نصفي  متثال  أثينا:  الرّبة  دمية  أ- 
أّنه كان يوضع  الربونز- بالقالب- من املمكن 
على خوذة حربية، يبلغ ارتفاع التمثال 6سم، 
حتت  من  يظهر  ومصفف،  أجعد  أثينا  شعر 
تربز  اخلوذة  وفوق  تعتمرها،  اليت  اخلوذة 
ورقة األكانثا وأسفلها من اخللف يوجد ثقب 
قطره 2مم، وارتفاع ورقة األكانثا عن اخلوذة 
الصدر  وأمّا  4مم،  الرقبة  طول  2.1سم، 
كِسر  وجود  املالحظ  ومن  2.1سم.  فعرضه 
وممّا  األسفل،  ومن  اخللف  من  التمثال  يف 
يؤّكد أّنه كان مّثبتاً على خوذة، وجود جمرى 
عرضاني أسفل التمثال، ممّا يشري إىل أّنه كان 
مّثبتاً بسلك معدني يدخل يف اجملرى، ويرتبط 
مع الثقب املوجود أسفل ورقة األكانثا، حيث 
يعود  طيّات،  ذي  عسكريّاً  ثوباً  أثينا  ترتدي 
التمثال للعصر الروماني )الصورة 6(. ميكن 
مقارنتها مع متثال كامل ألثينا )منريفا(، )عثر 
عليه يف السويداء ويعود للقرن األول امليالدي، 
حيث كان هناك تشاهباً يف شكل اخلوذة وورقة 
األكانثا اليت تعلوها(، وأثينا حبسب األسطورة 
اليوناني،  اإلهلي  اجملمع  آهلات  من  اليونانية 
ولدت من )رأس زيوس، وهبت شجرة الزيتون 
امسها،  منحتها  اليت  أثينا  ملدينة  املقدّسة 
انتصرت على بوسيدون إله البحار، تطابقت 
مع منريفا يف العصر الروماني، وكان يُحتفل 

بعيدها يف شهر أذار()8(.
ب- كِسر فّخار.

ت- أدوات صوّانية.
ث- كِسر زجاج.

خمتلفني  نوعني  من  فسيفساء  مكعّبات  ج- 
باألحجام 1×0.8سم و2×1.8سم.

ح- مسمار حديد طوله 6.5سم.
خ- ناب حيوان )بقر(.

6.2×5.8سم  الصّوّان:  حجر  من  مدق  د- 
)الصورة 7(.

أمحر  لونه  اجلدارية:  الرسوم  من  كِسر  ذ- 
)الصورة 8(.

الصورة 4: أحجار منحوتة رمبا تشكل جزء من قناة مائية.

الصورة 5: نصال صوانية.

الصورة 6: دمية برونزية للربة أثينا.
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2- الطبقة رقم 2: أرضية فسيفساء منّفذة بتقنية األبوس تيسالتوم، خمرّبة يف معظم الغرف املكتشفة 
فيها، حفظ منها شرطان الوصل مع اجلدران، وأمّا اللوحات فكلّها خمرّبة باستثناء جزء من لوحة 
يف الغرفة R1، تظهر فيها زخرفة لكأس مكرّر، عروتا الكأس تظهران بوضوح، واستخدمت ألوان 
متعدّدة يف اللوحة كما يظهر يف اجلزء احملفوظ كاألسود واألبيض واألمحر واألصفر، وكلّها من احلجر 

الرخامي، أمّا املشهد فيظهر كؤوساً متعاقبة واحداً تلو اآلخر )الصورة 9، املخطط 6(.

S1 ساعد يف فهمها السرب :II ثالثا- السوية

- السرب S1: )املخطط 7(

بعد تقدم العمل واكتشاف جدران من السّوية I، قمنا بفتح سرب بني اجلدارين W3 واجلدار W4 العائد 
للسّوية I، هبدف الوصول إىل أرضية السّوية II، حيث ظهرت جدران تعود هلا W1,W2,W3، وبلغت أبعاد 

السرب 3×2.70م، عثرنا خالله على 7 طبقات هي:

أ- الطبقة 1)تنتمي للسّوية I(: طبقة من الرتاب ذي اللون البين حتوي حصى هنريّة وحجارة دبش صغرية.
ب- الطبقة 2 )تنتمي للسّوية I(: طبقة من الكلس امللتصق مع اجلدار w3، وهي على طول السرب وبعرض 

70سم، ومل نعثر فيها على أي لقى.
ت- الطبقة 3 )تنتمي للسّوية I(: مكوّنة من تربة رمادية اللون، عثرنا فيها على مكعّبات فسيفساء وكِسر 

فّخار.

الصورة 7: مدق من احلجر.

الصورة 8: كسرة من الرسوم اجلدارية.

الصورة 9: أرضية فسيفسائية خمربة.
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 w3 تتكوّن من جدار مبينٍّ حبجارة دبش صغرية، ويتعامد مع اجلدار :)II ث- الطبقة 4 )تنتمي للسّوية
بعرض 90سم، ويعود للعصر الروماني .

العصر  من  فّخار  كِسر  على  فيها  عثر  اللون،  بين  تراب  من  تتكوّن   :)II للسّوية  )تنتمي   5 الطبقة  ج- 
الروماني.

ح- الطبقة 6 )تنتمي للسّوية II(: رصف من احلجارة وفوقها كِسر قرميدية، عثر ضمنها على ثقالة نول، 
بلغ ارتفاعها 8.1سم، ومساكة قاعدهتا 4سم، ومساكة قمتها 2سم، مثقوبة يف أعالها بثقب قطره 

0.5سم، عُثر على مثيالهتا يف موقع جنديرس وتّل عني دارة يف سهل العمق)9( )الصورة 10(.
خ- الطبقة 7 )تنتمي للسّوية II(: أساسات اجلدار w3، وهي من حجارة الدبش الكبرية نوعاً ما، نافرة 

عن أسفل اجلدار w3 قليالً، وقد ظهر عليها آثار حريق.

رابعا- دراسة معمارية لألبنية اليت اُكتشفت: )املخطط 3(

:I السّوية 

مّت اكتشاف العديد من الغرف، تتبع هلذه السّوية جدراهنا مبنية من حجارة دبش ومكوّنة من حبّتني، 
بينهما حشوة من احلجر الصغري وكِسر الفّخار وكِسر القرميد، أمّا هنايات اجلدران، فقد استخدم البنّاء 
أوتاداً من احلجارة املقطوعة واملنتزعة من اجلدران األقدم W1,W2,W3، ومت إكساء اجلدران بالرسوم 
اجلدارية، وتبيّن أّنه مكونٌ من طبقتني، ممّا يشري إىل إكساء أوّل ومن ثم إعادة إكساء، واأللوان املستخدمة 

هي: األمحر واألخضر واألبيض واألزرق.

املخطط 7: السرب S1.املخطط 6: خمطط أرضية الفسيفساء املخربة.
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القرميد  فاسُتخدم  الغرف  تسقيف  يف  أمّا 
ألواح  من  السقف  وكان  48×40سم،  بقياس 
الرتاب،  من  طبقة  عليها  ووضعت  اخلشب 
واستخدم احلصى النهري الصغري كطبقة ثانية، 
كما  جيد،  بشكل  وثبّت  القرميد  وُضع  ثُمّ  ومن 
عُثر فريق العمل على غرفة توّضع فيها القرميد 
كانت  الغرفة  تلك  أنّ  يشري  مما  كثيف،  بشكل 
البيت  غرف  يف  املستخدم  للقرميد  مستودعاً 
العائد للسّوية I، ويبدو أنّ اهندام قرميد السقف 
األرضية  على  الشرقية  اجلهة  يف  حادّاً  كان 
معظمها  ختريب  إىل  أدّى  ممّا  الفسيفسائية، 

)الصورة 11(.

فرُصفت   R1,R8,R9 الغرف  أرضيات  أمّا 
بالفسيفساء، واعتُمدت تقنية األبوس تسالتوم 
يف رصف املكعّبات، وتّتضح الزخرفة اهلندسية 
موسم  املكتشفة   ،R8 الغرفة  أرضيّة  من خالل 
2009م، ومن خالل جزء من األرضية املكتشفة 

يف الغرفة R1 املكتشفة هذا املوسم.

:II ثانيا- السّوية

املكتشفة  اجلدران  يف  تتمّثل  اجلدران:   -1
من السّوية II وهي W1,W2,W3 مبنية حبجر 
كلسيّ هشّ قليالً واملقطوع بشكل جيد، ومزوّدة 
بدعامات من الداخل واخلارج، وهذه الدعامات 
هي من أصل اجلدار، والذي يبلغ عرضه 50سم، 
والبعد بني الدعامات 130-135سم، وكان بروز 
الدعامات 30-50سم )الصورة 12(. وممّا يثري 
االهتمام أنّ قناةً فوق اجلدار الشرقي W3 مبنية 
من أصل اجلدار حبجارة جموّفة على شكل ربع 
وعلى  اجلدار،  من  كمدماك  ومّطبقة  دائرة، 
اجلهة الشرقية من اجلدار الشرقي  W3 توجد 
الفتحة  قطر  النافرة  الدعامات  ضمن  فتحات 
25سم، وهي غري معروفة االستخدام حتى اآلن، 
الدبش  من حجارة  فهي  الداخلية  اجلدران  أمّا 
يشري  ممّا  90سم،  اجلدار  وعرض  الصغرية، 
من  كانت   ،II السّوية  يف  الداخلية  اجلدران  أنّ 

الصورة 10: ثقالة نول حجرية.

الصورة 11: اهندام القرميد على أرضية الفسيفساء.

الصورة 12: اجلدران املبنية من احلجر الكلسي.
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حجارة الدبش غري املنتظمة أيضا، وغري مرتبطة مبونة من الرتاب املنقى وذرّات من الكلس والفحم الناتج 
عن وضع بقايا رماد معها.

 ،W 2- األساسات: أساسات اجلدران من احلجارة الكبرية غري املنتظمة، والبارزة قليال عن اجلدار
واليت يبلغ ارتفاعها 1م متاماً.

نتائج احلفرية:

أوال- تّل مكسور من التالل املهمّة، واليت تضمّ تسلسالً طبقياً منتظماً، ميتدّ حّتى األلف اخلامس 
قبل امليالد، يؤكدّ ذلك أسبار موسم عام 2009م، إضافًة لِكسر صوانية وفّخارية ملتقطة من فوق سطح 
املنطقة احمليطة، وبنظرة طبوغرافية من على التّل الرئيس، واملنطقة احمليطة، سيُستنتج أّنه كان مّتسعاً 
ليشمل التليالت الصغرية احمليطة به، وأنّ أعمال استصالح األراضي منذ مخسينيات القرن السابق قد 
أودت بالكثري من الطبقات األثرية اليت كانت موجودة، ممّا يوحي للوهلة األوىل بأنّ منطقة التّل الرئيس 

واملنطقة احمليطة به حتتوي العديد من التالل املنفصلة عن بعضها بدون أيّ ترابط.

ثانيا- إنّ اجلدران املكتشفة، من السور والعائد للسّوية II، واملنتمية للقطاع A جنوب شرق التّل تعود 
للعصر الروماني، وتتوّضع فوقها سويّة من العصرين الروماني والبيزنطي، وفوقها كانت تتوّضع سّوية 
ولكنّها خُرّبت  والعثمانية،  واململوكية  األيوبية  العهود  أكثر نشاطاً يف  كانت  العصر اإلسالمي، رمبا  من 
نتيجًة لتجريف قديم، وممّا يشري لوجود سّوية العصر اإلسالمي بعض اللقى اليت عثرنا عليها يف الطبقة 
السطحية، مثل قطعتني نقديتني، كما أنّ الطبقة 1 العائدة للسّوية I احتوت كِسر من غاليني، إضافة للقى 
متعدّدة اختلطت مع بعضها، ومنها كِسر ألدوات صوانية، ممّا يشري إىل أنّ هذه الطبقة استخدمت لردم 

السّوية البيزنطية، وتكوين سّوية استيطان جديدة للموقع هي السّوية اإلسالمية.

ثالثا: الطبقة 2 من السّوية I: هي أرضية الفسيفساء واملصنّعة بتقنّية األبوس تيسالتوم، واليت متّتد 
املوقع، والذي يرجّح  البيزنطية، ولكنّها خمرّبة نتيجة هتديم   I السّوية  الغرف املكتشفة من  على بعض 
أّنه خُرّب بفعل زلزال خالل القرن السادس امليالدي ومعروف )زلزايل 526- 528م اللذان ضربا أفامية 

ومنطقتها()10(.

رابعا- السّوية II الرومانية: تكوّنت نتيجة استيطان املوقع يف العصر الروماني، وكانت مكونة من ثالث 
طبقات: هي الطبقات 3،4،5 حبسب السرب S1، الذي أتاح فهم توضعها، والوصول إىل األرض البكر، حيث 

ال يوجد طبقات أقدم على األقل مكان السرب.

ومن املمكن أن تكون هناك عالقة كبرية بني موقع تّل مكسور ومدينة أفامية، أو أّنه كان تابعاً هلا خالل 
العصور الكالسيكية، من خالل منط العمارة املماثل ملا هو موجود يف أفامية، وهو ما حيتاج إىل متابعة 
العمل يف املوقع لكشف السّويات الكالسيكية فيه، إضافًة للقيام مبقارناتٍ بني عمارة هذا املوقع ومدينة 

أفامية بعد ذلك.

البعثة ختم أسطواني، عُثرت عليه  بتسليم مدير  البعثة  العامالت يف ورشة  وأخرياً: قامت إحدى 
على الطبقة السطحية )يف وقت سابق لعمل البعثة( من التّل الرئيس، وكان اخلتم مصنع من حجر 
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0.9سم،  وقطره  2سم،  طوله  بلغ  الستياتيت، 
مشهد  عليه  نُحت  0.4سم،  الثقب  وقطر 
مواجه  بشكل  شخص  فيه  يظهر  أسطوريّ، 
حليوان خرايفّ جمنح، رأسه غري واضح بسبب 
هتشيم حاصل على اخلتم، يرتدي الرجل رداءً 
الركبة،  حتت  حتى  الرقبة  أسفل  من  ميتد 
اليمنى  يده  وميدّ  قلنسوة،  يعتمر  رأسه  وعلى 
باجتاه احليوان اجملنّح، أمّا يد الرجل اليسرى 
فهي متتدّ خلفه ويعلوها شخص )جين(، يرفع 
يديه إىل األعلى، ويقابله أيل قائمتاه األماميتان 

ترتفعان قليالً )الصورة 13(

خامساً: دراسة الفّخار

ثالث  من  فّخار  على  العمل  أثناء  عثرنا   
طبقات:

1- الطبقة السطحية:
أ- قاعدة إناء لوهنا بيج قطرها 3.5سم، مع 
بالدوالب،  مصنّعة  اإلناء  بطن  من  جزء 
رمل  ذرات  وحتوي  ناعمة  عجينتها 
خمتلطة مع ذرات رمل وكلس، إضافة إىل 

ذرات من الكوارتز الشفاف )الشكل 1(.
مع جزء  قطرها 3سم  بلغ  إناء،  قاعدة  ب- 
عجينتها  بين،  لوهنا  اإلناء،  بطن  من 
الكلس،  من  ناعمة  ذرات  حتوي  ناعمة 
أثر أصابع يد الصانع تظهر داخلها أثناء 
عملية التشكيل األوّيل، ممّا يدّل على أّنها 

صُنعت بالقالب )الشكل 2(. 
ت- قاعدة إناء، بلغ قطرها 3سم مع جزء من 
بطن اإلناء، لوهنا برتقايل، عجينتها ناعمة 
حتوي ذرات من الرمل الناعم )الشكل 3(.

الداخل  لوهنا من  إناء،  قاعدة  ث- جزء من 
بين ومن اخلارج برتقايل، ممّا يشري إىل 
درجة   1000 بلغت حنو  الشّيّ  درجة  أنّ 
الكثري من  ناعمة حتوي  مئوية، عجينتها 

ذرّات الكلس )الشكل 4(.

الصورة 13: ختم اسطواني مصنوع من حجر الستاتيت.

الشكل 1: الطبقة السطحية أ.

الشكل 2: الطبقة السطحية ب.

الشكل 3: الطبقة السطحية ت.
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شفة  من  صغري  جزء  مع  عروة  من  جزء  ج- 
إناء مزخرفة بدمغة طينية نافرة، عجينتها 
ناعمة حتتوي ذرّات من الفحم والكلس، لون 
الِكسرة من الداخل أمحر أمّا من اخلارج فهو 
عملية  إىل  يشري  ممّا  للسواد،  مائل  رمادي 
شي يف فرن، ُفتحت أبوابه، ومن ثمُّ أغلقت 

قبل هناية عملية الشي بقليل )الشكل 5(.
2- الطبقة 1:

أ- كِسرة من آنية فّخارية مزخرفة من اخلارج 
أرضية  على  بنّيّ  لوهنا  متقاطعة،  خبطوط 
وذرّات  قليالً  خشنة  العجينة  بيج،  لوهنا 

الرمل فيها كثرية، مقطعها حبسب األلوان:
- رمادي من الداخل، خشن قليالً حيوي ذرّات 

من مطحون اآلجر )الشكل 6(.
- بيج يؤهّل لوضع تزيينات وزخرفة عليه. 

السراج،  كتف  من  جزء  مع  سراج  عروة  ب- 
على  قطرها  نافرة  بدمغة  زخرفة  عليهما 
الباقي  اجلزء  على  أمّا  1.5مم.  العروة 
الكسرة  لون  2.5مم،  فقطرها  الكتف  من 

برتقايل مائل لألصفر )الشكل 7(.
مع جزء  قطرها 5سم  فّخاري  إناء  قاعدة  ت- 
من البطن، لوهنا بيج، عجينتها ناعمة، حتوي 

ذرّات آجر وذرّات من الكلس )الشكل 8(.
من  جزء  مع  7.8سم  قطرها  إناء  قاعدة  ث- 
بنّيّ  بطن اآلنية، لوهنا من اخلارج والداخل 
مائل لألمحر، عجينتها ناعمة حتوي ذرّات 
من الفحم وذرّات من الكلس، وكذلك ذرّات 

من مطحون اآلجر )الشكل 9(.
ج- قاعدة آلنية مزخرفة حبريف Ο Υ )قد يكون 
اختصارا السم الصانع أو رمزا للورشة( من 
القاعدة  خارج  نباتية  زخرفة  مع  اخلارج، 
بيج  اخلارج  من  اللون  اإلناء،  بطن  وباجتاه 
بصمات  بنّيّ،  فهو  الداخل  من  أمّا  وبنّيّ 
ممّا  الداخلي،  الوجه  على  تزال  ال  الصانع 
يبيّن أنّ هذه اآلنية صنعت بالقالب عجينتها 
ناعمة وتكثر فيها ذرّات الفحم )الشكل 10(.

الشكل 4: الطبقة السطحية ث.

الشكل 5: الطبقة السطحية ج.

الشكل 7: الطبقة 1-ب.

الشكل 6: الطبقة 1-أ.
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مائل  رمادي  لوهنا  إناء  شفة  من  كِسرة  ح- 
ذرّات  حتوي  ناعمة  عجينتها  لألخضر، 

من الفحم )الشكل 11(.
لألمحر،  مائل  بنّيّ  لوهنا  إلناء  قاعدة  خ- 
عجينتها ناعمة وحتوي ذرّات من الرمل 

الناعم وذرّات من الكلس )الشكل 12(.
أمحر  اخلارج  من  لوهنا  آنية  من  كِسرة  د- 
لزهرة  زخرفة  عليها  بيج،  الداخل  ومن 

اللوتس )الشكل 13(.

الشكل 9: الطبقة 1-ث.الشكل 8: الطبقة 1-ت.

الشكل 11: الطبقة 1-ح.الشكل 10: الطبقة 1-ج.

الشكل 13: الطبقة 1-د.الشكل 12: الطبقة 1-خ.

الشكل 14: الطبقة 1-ذ.
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ذ- كِسرة من شفة آنية لوهنا بنّيّ مائل لألمحر من الداخل، أمّا من اخلارج فلوهنا رمادي، عجينتها 
ناعمة وتكثر فيها ذرّات الكلس مصنّعة بالدوالب )الشكل 14(.

3- الطبقة 2:
أ- قاعدة آنية فّخارية 3.5سم لوهنا بنّيّ من اخلارج وأمحر من الداخل، عجينتها ناعمة وحتوي ذرّات 

من الرمل الناعم وذرّات من الكلس وذرّات من الفحم مصنعة بالدوالب )الشكل 15(.
ب- قاعدة آنية مع جزء من البطن، خطوط دوران الدوالب واضحة، اللون من اخلارج والداخل بيج، 

عجينتها ناعمة وخمتلطة مع ذرّات من الكلس وذرّات من اآلجر )الشكل 16(.

الشكل 16: الطبقة 2-ب.الشكل 15: الطبقة 2-أ.
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اكتشــــــاف شـــــــاهدة جنائزيـــــة نادرة
من العصر الروماني يف مدينة دمشق

مهّام شريف سعد

املديرية العامة لآلثار واملتاحف- سورية

متَّ خالل القرن العشرين الكشف عن عشرات املدافن املؤرّخة إىل العصر الروماني يف مدينة دمشق)1(، 
حبكم الصدفة، أثناء القيام بأعمال شقّ الطرق وقنوات الصّرف الصّحّي ومشاريع البناء املختلفة، إاّل 
أنّ ما جتدر اإلشارة إليه هو اندثار أغلب ما مّت الكشف عنه، أو نقل ما تبّقى من مكانه، فضالً عن قلّة 

الوثائق واملنشورات املتعلّقة هبذه املكتشفات. 

ظهرت يف عام 2009م جمموعة من املكتشفات األثرية اهلامّة يف مدينة دمشق كان ضمنها جمموعة 
الروماني، وتبعها يف عام 2010م مكتشفات أخرى أُضيفت للمجموعة  املؤرّخة إىل العصر  املدافن  من 
السابقة)2(. تأتي أمهية هذا املكتشفات كوهنا أظهرت مناذج جديدة ملخّططات املدافن وطرازها خالل 
هذا العصر، كما أّنها أمدّتنا مبعلومات هامّة عن تطوّر العمارة اجلنائزية والطقوس والعادات اليت كانت 
السياق  العصر. وضمن هذا  املناطق األخرى خالل ذلك  مّتبعة يف هذا اجلزء من سورية، مقارنة مع 
شّكلت املعلومات اليت مّت التوصّل إليها من خالل هذه املدافن، إىل جانب املدافن األخرى املكتشفة سابقاً، 
املدينة  لسور  بالنسبة  توّزعها  وأماكن  دمشق  اجلنائزية يف  العمارة  تطوّر  مراحل  لتتبّع  جيدة  انطالقة 
قدّمتها،  اليت  املعلومات  أمهّية  ورغم  املكتشفات  تلك  أنّ  إال  الزمين)3(.  التسلسل  االعتبار  بعني  آخذين 
اقتصرت على منوذج واحد للمدافن وهو املدافن األرضية، يف حني ال يوجد حتى الوقت احلاضر أيّ 
اكتشافات أمدّتنا بنماذج أخرى للعمارة اجلنائزية الدمشقية، خالل العصر الروماني، أو حتى ما قبله، 
مع العلم أّنه ميكن أن جنزم بوجودها، وسبب اندثارها هو استمرار السكن يف املدينة عرب كافة العصور 
التارخيية، وتوسع العمران حنو املناطق اليت كانت تضمّ مدافن املدينة سابقاً، ونذكر من هذه املناطق 
املدافن  أنّ  يعين  وهذا  دمشق.  جامعة  منطقة  كذلك  امليدان،  اجملتهد،  باب سرجية،  املثال  على سبيل 
إزالتها، على عكس املدافن األرضية، اليت بقيت حمفوظة، واليت يتمّ الكشف عنها  السطحية)4( قد مّت 
بني الفينة واألخرى، بطريق الصدفة كما ذكرنا أعاله. ثم مّت يف عام 2010م من خالل القيام بأعمال 
حفر أساسات بناء سكين، الكشف عن جمموعة من القطع احلجرية األثرية اليت أُعيد استخدامها يف 
فرتة الحقة، وكان من ضمنها غطاء تابوت حجريّ وشاهدة جنائزية نادرة )موضوع البحث( قدّمت لنا 

معلوماتٍ جديدةً حول العمارة اجلنائزية يف دمشق خالل العصر الروماني.
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موقع االكتشاف:

أحد  2010م  عام  هناية  يف  حصل 
القاطنني يف منطقة القنوات )الصورة 1( 
وأثناء  عقاره)5(،  بناء  إعادة  رخصة  على 
من  جمموعٌة  صادفته  األساسات،  حفر 
فوق  متوّضعة  الكبرية  احلجريّة  القطع 
الزاوية  يف  منتظم،  غري  بشكل  بعضها 
اجلنوبية الشرقية من العقار، حيث تابعت 
منها،  قطع  عدة  وأزالت  عملها  اآلليات 
وكانت الصدفة وجود إحداها حتمل كتابة 
آثار  دائرة  أثرها مّت إعالم  يونانية، وعلى 
وتبيّن  املكان  تفحّص  مّت  حيث  دمشق، 
من  واضحة،  غري  معمارية  بقايا  وجود 
تعرّضت  قد  كانت  اليت  الشاهدة  ضمنها 
على  بناءً  أجزائها.  بعض  يف  للتخريب 
ذلك مّت تشكيل فريق عمل)6( للكشف عن 
هويّة هذه البقايا، واستمرّت األعمال ملدة 
أساسات  وجود  النتائج  وكانت  أسبوعني، 
)املرجّح  اإلسالمي  للعصر  يعود  لبناء 

الصورة 1: موقع العقار بالنسبة لسور املدينة مكان اكتشاف الشاهدة.

الصورة 2: بقايا القطع احلجرية أثناء أعمال الكشف عنها.
وأعيد استخدامها يف األساسات، وقد  القطع احلجرية ذات طراز روماني  أنّ  إال  اململوكي()7(  العصر 
تأّلفت هذه القطع من مداميك كبرية كلسيّة، مشاهبة حلجارة السور، ويف بعضها اآلخر من القواعد 
)الصورة 2(، كذلك مشلت على غطاء تابوت من احلجر الكلسي حبالة جيّدة، موضوع بشكل مقلوب، 
نُقش على جانبه كلمة يونانية KAIEY )الصورة 3( تعين شجاعة)8(، كانت رمزية هذه العبارة مرتبطة 
برحلة املتوّفى إىل العامل السفلي، وإنّ أمثلة هذه العبارة معروفة عند اليونانيني ومن بعدهم الرومان، 
وما جتدر اإلشارة إليه يف هذا السياق، وجود عبارات مشاهبة عُرفت قبل اليونان والرومان، فعلى سبيل 
املثال عند الفراعنة ارتبط وجود هذه العبارات باملفهوم السائد عن املوت، املتمّثل بكونه نقطة االنطالق 
يف رحلة طويلة ملسار الروح عرب خماطر وصعوبات مجّة، حّتى وصوهلا إىل املستقر النهائي، إال أنّ أمثلتها 
تظهر للمرّة األوىل يف مدنية دمشق. يُسلّط هذا األمر الضوء على وجود أحد املفاهيم السائدة لدى 
سّكان دمشق عن املوت يف تلك الفرتة، إال أنّ الغموض يبقى مرتبط مبدلول هذا املفهوم ورمزيته، بشكل 

خاص يف ظلِّ غياب األمثلة العديدة واملصادر الكتابية. 

أمّا القطع احلجرية األخرى فلم حتمل أيّ نقوش كتابيّة، ومصدرها مباٍن غري جنائزية، أمّا خبصوص 
هويّة املبنى الذي تشّكل أساسه هذه القطع احلجرية، فهو جمهول بسبب عدم العثور على أيّ لقى أو دالئل 
تساعدنا على فهم وظيفته، كما أّنه مل يتمّ الكشف سوى عن جزء بسيط من األساس، نظراً المتداده 

أسفل املباني اجملاورة ومن الصعب جدّاً متابعة أعمال التنقيب.
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الشاهدة اجلنائزية:   

الشاهدة هي إحدى القطع احلجرية اليت أُعيد 
وهذا  مقلوب،  بشكل  األساس  ضمن  استخدامها 
ظل  يف  خاص  بشكل  حفظاً،  أكثر  جعلها  األمر 
اللون  أنّ  لالنتباه  وامللفت  املتسرّبة،  املياه  وجود 
حاله  على  بقي  الكتابية  النصوص  فوق  األمحر 
هذه  أمهيّة  تأتي   .)4 )الصورة  األماكن  أغلب  يف 
الشاهدة كوهنا املثال الوحيد املعروف حتى اآلن يف 
مدينة دمشق، وندرهتا تتمّثل بوجود النصّ اليوناني 
املؤّلف من 22 سطراً بأسلوب رثاء. وتبلغ أبعادها 
حنو 1م طوالً )القسم احملفوظ(، و50 سم عرضاً، 
اجلزء  أنّ  له  اإلشارة  جتدر  وما  مساكًة.  و20سم 
العلوي مفقود، ونرجّح أّنه كان يأخذ شكل جتويف 
تبقى  حبيث  املتوّفاة  لصورة  خمصّص  )مشكاة( 

مرئيّة فوق القرب )الصورة 5()9(.

يبدأ النص بذكر اسم املرأة املتوّفاة وعمرها، إاّل 
أّنه ُفقد مع اجلزء الذي يضمّ صورهتا، جند فاصالً 
كان عبارة عن نتوء، ليبدأ بعدها النص بذكر صفات 
خملصًة  ومجيلًة،  جيّدةً  امرأةً  كانت  بأّنها  املتوّفاة 
لزوجها وحمبًّة ألطفاهلا، كما يذكر النّص والدها، 
عن  باحلديث  رثائي  بأسلوب  يستمر  ثمّ  ومن 
أعماهلا. لقد استطعنا من خالل هذا النّص معرفة 
العديد من التفاصيل عن تلك املرأة ومكانتها، أمّا 
أّنه  إال  معروف،  غري  فهو  وفاهتا  تاريخ  خبصوص 
خالل  من  الشاهدة  تاريخ  إىل  التوصّل  من  مكننّا 
الصورة 5: إعادة تصور لشكل الشاهدة.شكل وأسلوب كتابة األحرف اليونانية، الذي تبني 

الصورة 3: الكلمة اليونانية فوق غطاء التابوت.

الصورة 4: بقايا اللون األمحر فوق األحرف.
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أّنه من النوع السائد ضمن القرن 1م)10(. وتأتي ندرة هذه الشاهدة من وجود النص اليوناني ذي األسلوب 
الرثائي الذي يظهر للمرة لألوىل يف مدينة دمشق، عالوة على ذلك فإنّ املعلومات األخرى اليت أمدّتنا هبا، 
واملتعلّقة بنماذج العمارة اجلنائزية، واليت كنّا أشرنا إليها من قبل، فوجود الشاهدة أثبت انتشار منوذج 
القبور الفردية يف مدينة دمشق، وأّنها كانت ختصّ طبقات ميسورة احلال وليست منتشرة بني طبقة 
العامة، وإنّ تأرخيها على القرن 1م يتطابق مع ما هو سائد يف املناطق األخرى من سورية، خصوصاً يف 
املنطقة اجلنوبية، اليت أظهرت العديد من أمثلة الشواهد، وأغلبها حيمل نصوصاً كتابيًة تشري بشكل عام 
السم املتوفى وعمره، وحّتى الوقت احلاضر، وحسب املنشورات املتعلّقة هبذا املوضوع، ال يوجد أيّ مثال 
من تلك الشواهد مشاهباً ألسلوب شاهدة دمشق)11(. األمر اآلخر الذي يتوجّب اإلشارة إليه يتعلّق بتمثيل 
التمثيل معروفٌة جيّداً يف العديد من املواقع السورية خالل العصر  إنَّ أمثلَة هذا  صورة املتوفى، حيث 
الروماني، وإنّ وجود صورة املتوفى مرتبطة مبفاهيم كانت سائدة يف تلك الفرتة، فعلى سبيل املثال يف 
مدينة تدمر ارتبطت مبفهوم النفش Nefsh، هذا املفهوم الذي يشري إىل الروح، وبعبارة أخرى حضور 
املتوفى يف عامل األحياء لتخليد ذكراه. وهذا املفهوم كان سائداً بشكل خمتلف عند اليونانيني، وكان يُعرف 
باسم بسيشه Psyche والذي يشري بدوره إىل روح املتوّفى وحضوره بني عامل األحياء، إاّل أّنه يتعدّى هذا 

اإلطار ويدخل يف تفاصيل أخرى تتعلّق بالتمييز ما بني الروح والنفس وأمور فلسفية حبتة. 

إنّ اكتشاف هذه الشاهدة يف مدينة دمشق، إىل جانب مناذج املدافن األرضية، أزال الغموض عن كثري 
من األمور، منها ما يتعلّق بنماذج العمارة اجلنائزية، وأمناطها، ومراحل تطورها، وهذا األمر يلقي الضوء 
السائدة  والطقوس  باملعتقدات  يتعلّق  ما  ومنها  املدينة،  لسّكان  واالجتماعية  االقتصادي،  اجلانب  على 
التعبري ومصطلحاهتا، وحبسب  وأساليب  باللغة  املرتبطة  األخرى  املعلومات  الفرتة، فضالً عن  تلك  يف 
املواضيع كالرثاء أو اهلجاء أو املديح ...إخل. ونأمل أن تقدّم لنا الصدف مكتشفات أخرى مستقبلية تغين 

معلوماتنا عن كل ما يتعلّق مبدينة دمشق وسكاهنا خالل العصر الروماني.
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اهلوامش:

1- مّت يف عام 1969م الكشف عن 10 مدافن أرضية يف منطقة باب سرجية، ومّت تنقيبها من قبل قاسم طوير، 
ونُشرت نتائج أوّلية عنها، راجع هبذا اخلصوص: طوير، قاسم، »النتائج األولية للتنقيب يف عشرة جمافن من 

العهد الروماني يف دمشق«، احلوليات األثرية السورية، 1/20+2)1970(، ص ص. 61- 66.

للصرف  قنوات  أعمال متديد  امليدان خالل  منطقة  أرضيني يف  مدفنني  على  العثور  2004م  عام  مّت يف    -2
الصّحي، وتبعها اكتشاف مدفنني يف منطقة الربامكة )ضمن حرم اجلامعة(، وأُرّخت إىل العصر الروماني راجع 
هبذا اخلصوص: دبور، يامن: 2008- 2009، »مذكرة حول اكتشاف مدافن رومانية مبكرة يف مدينة دمشق«، 

احلوليات األثرية السورية، 51+ 52)2009/2008(، ص ص. 33-  37.

ابراهيم، ورو، »املدافن املكتشفة خارج سور مدينة دمشق«، احلوليات األثرية السورية، 51+ 52)2009/2008(، 
ص ص. 25- 27.

3- إنّ مجيع املدافن اليت مّت العثور عليها حتى الوقت احلاضر هي مدافن أرضية مؤّلفة من حجرات تضم يف 
داخلها أماكن الدفن كاملعازب والقبور احلجرية املعقودة أو املصاطب وقد مّت تأرخيها ما بني القرن 1م حتى 

القرن 3م. راجع هبذا اخلصوص: 

سعد، مهّام: 2012، »اكتشاف مدفن روماني يف مشفى اجملتهد ومشروع احلفاظ والرتميم«، جملة مهد احلضارات، 
العدد 15+16)2012(، ص ص. 173- 178.

4- إنّ مناذج املدافن السطحية متنوعة وأمثلتها معروفة بكثرة يف سورية خالل العصر الروماني، مثل املدافن 
املعابد، األبراج، الدعائم ...إخل، وهذه النماذج غاليا ما تكون خمربة ومهدّمة، على عكس املدافن األرضية اليت 

تبقى بعيدة عن متناول أيدي املخربني واللصوص.

اآلثار هبذا اخلصوص من قبل  يتمّ أخذ رأي مديرية  األثرية وبالتايل ال  العقار يقع خارج حدود الشرحية   -5
باألعمال عن طريق الصدفة،  آثار دمشق  دائرة  الرئيسية، فقد علمت  املشاكل  حمافظة دمشق وهي إحدى 
وهنالك الكثري من البقايا األثرية اليت فقدت نتيجة هلذه األعمال، ومن املفرتض أن يكون هناك مشرفني على 

أيّ أعمال حفر، حتى وإن كانت خارج حدود الشرحية األثرية.

6- تشّكل الفريق من دائرة آثار دمشق، ومبساعدة طالب قسم اآلثار وال بدّ لنا من توجيه الشكر إىل د. غزوان 
ياغي رئيس دائرة آثار دمشق يف تلك الفرتة، ملتابعته ومساعدته يف إمتام األعمال، كما نشكر األصدقاء يف 
حممود  واألستاذ  حنّا،  جوزيف  األستاذ  العوابدة،  ميالد  األستاذ  إدريس،  أبو  صفاء  اآلنسة  ومنهم:  الدائرة 
الغضبان، للمساعدة املقدمة خالل األعمال، وأخرياً نشكر طالب قسم اآلثار ومنهم: رشا يوسف، لورا البشارة، 
سليم محوي، معتز الشايب، علي صاحل، سومر الشعار، والسيد حسن الشيخ علي، ملشاركتهم يف أعمال التنقيب 

والرسم والرفع للبقايا املكتشفة.

7- إنّ فرضية تأريخ إعادة استخدام القطع احلجرية بالعصر اململوكي غري مؤّكدة لكنها مرجّحة وذلك باالعتماد 
على املونة الرابطة بني القطع احلجرية واليت عثرنا على أشباهها يف الكثري من املواقع يف مدينة دمشق املؤرخة 

إىل العصر اململوكي.

8- نوجّه شكرنا اجلزيل لألستاذ الدكتور مارك كريزامير مدير املعهد الفرنسي آلثار الشرق األدنى الذي تفضل 
برتمجة النصوص اليونانية املكتشفة.
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9- نوجّه الشكر للمهندسة أحالم املصري، اليت توّلت أعمال الرسم والتوثيق وإعادة استكمال األجزاء الناقصة.

10- تُرجم النّص بشكل موجز من قبل الدكتور مارك كريزامير مدير املعهد الفرنسي آلثار الشرق األدنى، كذلك 
دراسة النص وترمجته  اليونانية، ويتمّ حالياً  أشار إىل تاريخ الشاهدة باالعتماد على أسلوب كتابة األحرف 

بكاّفة التفاصيل إلمكانية نشره يف املستقبل القريب.

11- خبصوص الشواهد يف املنطقة اجلنوبية مل يتمّ العثور على أيّ شاهدة حتمل نصاً كتابياً مشاهباً لشاهدة 
دمشق وإّنما أغلبها يشري فقط السم املتوّفى ويف بعض احلاالت عمره وعمله.
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تقرير أوّيل عن نتائج أعمال التنقيب 
لسور مدينة دمشق لعام 2011- 2012م

مهّام شريف سعد، صالح شاكر

املديرية العامة لآلثار واملتاحف- سورية

بدأت دائرة آثار دمشق منذ عام 2008 م، ضمن خّطتها املتعلّقة بأعمال التنقيب، بوضع سور مدينة 
دمشق يف صدارة تلك األعمال، نظراً لوجود إشكالية علميّة حول تاريخ بنائه والفرتات التارخيية املختلفة 
الوقائع  اليت أحدثت تغيريات يف شكله أو يف طريقة بنائه، وكنا قد حتدّثنا ضمن األعداد األخرية من 
تناولت هذا  اليت  السابقة  والفرضيّات  والدراسات  إشكاليّة سور مدينة دمشق،  األثرية يف سورية عن 
املوضوع، كما أشرنا إىل أعمال التنقيب السّابقة ونتائجها، واألعمال األخرية اليت أظهرت وجود اختالف 
يف تأريخ أساسات السّور احلايل. ومن هذا املنطلق وبناءً على اخلّطة املوضوعة من دائرة آثار دمشق 
واملتمّثلة مبتابعة أعمال التنقيب حول السّور بالكامل، يف سبيل احلصول على رؤية علمية واضحة ملا 
يعرتيه الغموض فيما يتعلّق بتأريخ األساسات للسور احلايل، مّت خالل عامي 2011 و2012م عمل أسبار 
جديدة)1( يف اجلهة الشرقية من السّور تقاطعت نتائجها مع النتائج السابقة، ويف نفس الوقت أظهرت 

تفاصيل أخرى مل تكن معروفة، واليت سنأتي على ذكرها.

موقع األسبار السابقة واحلالية:

ترّكزت  حيثُ  السّور،  حول  املتاحة  املساحات  على  األوىل  بالدرجة  األسبار  موقع  حتديد  اعتمد 
األعمال السابقة بشكل أساسي يف اجلهة اجلنوبية، باعتبارها املنطقة الوحيدة اليت ال تزال مأهولة 
عام  األعمال  تلك  أوىل  كانت  وبالتايل  والغربية،  الشمالية  اجلهة  عكس  على  احلاضر،  الوقت  حتى 
1999م من قبل بعثة أملانية، تبعها يف العام 2004م أعمال أخرى من قبل بعثة وطنية يف نفس املكان، 
وكانت النتائج خمتلفة عمّا سبق، ثمّ توالت األعمال الحقاً لكن يف منطقة أخرى، ففي عام 2009م مّت 
عمل سربين أثريني يف اجلهة الشماليّة الشرقية، حيث توجد حديقة باب توما، وكان اهلدف هو مقارنة 
النتائج اليت ستظهر مع النتائج السابقة للجهة اجلنوبية، ويف عام 2010م ترّكزت األعمال يف اجلهة 
إذا  وبالتايل  واحد،  أمكن ضمنها عمل سرب  العثور على مساحة خالية،  مّت  أن  بعد  الغربية  اجلنوبية 
نظرنا إىل مواقع األسبار السابقة كافًة على خمّطط السّور، جندها ترّكزت يف اجلزء اجلنوبي أكثر من 
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الصورة 3: توضع األسبار داخل العقار املتوضع فوق السور.

الصورة 2: السور واألبراج يف اجلهة الشرقية بني باب شرقي الصورة 1: موقع األسبار حول سور مدينة دمشق.
وباب كيسان.

األجزاء األخرى، مع العلم أنّ نتائج أغلب هذه األسبار متشاهبة باستثناء نتائج أعمال 2004م، إاّل أّنه ال 
ميكننا أن نطلق نتيجة عامة على كافة سور املدينة دون متابعة األعمال ضمن األجزاء األخرى، ال سيّما 
األجزاء الشمالية وهي اخلّطة املوضوعة من قبل دائرة آثار دمشق،. ويف عام 2011م مّت فتح سربين يف 
اجلزء الشرقي جبانب السور من اجلهة الداخلية ضمن العقار 825، الذي يقع بني باب شرقي وباب 
كيسان )الصورة 1( وقد انتهت األعمال خالل عام 2012م)2( وقدّمت نتائج مرضية وتفاصيل جديدة 

مل تكن معروفة.

بداية األعمال ومتوضعها:

بدأت األعمال بعد أن تقدّم مالك العقار 825 منطقة باب توما لرخصة إعادة بناء للعقار، والحقاً 
للكشف الذي أُجري من قبل دائرة آثار دمشق، مّت اقرتاح عمل عدّة أسبار قبل احلصول على الرخصة 
بعد أن تبيّن أنّ العقار املذكور يقوم يف بعض أجزائه على سّور املدينة، وأمهيّة هذه األعمال تأتي أوّالً: 
من املوقع بني باب كيسان وباب شرقي، وهذا اجلزء من سور املدينة مل يتم ضمنه عمل أيّ أسبار أثرية، 
وثانياً: إنّ اجلهة الداخلية للسور غري معروفة هنائياً باستثناء بعض املعلومات البسيطة، مقارنًة مع السور 
اخلارجي الذي كان مكشوفاً يف العديد من أجزائه، ال سيما يف اجلهة الشرقية حتى منتصف القرن 20 
تقريباً )الصورة 2(. وبالتايل: إنّ الكشف عن السّور الداخلي يف هذا اجلزء سيقدّم الكثري من املعلومات 
عن أجزاء السور وأساساته، والتعديالت اليت طرأت عليه عرب املراحل التارخيية املختلفة، باعتبار أّنه أكثر 

حفظاً ومل يتعرّض للتخريب مقارنة مع األجزاء املكشوفة.
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بلغ عدد األسبار فوق السور اثنني، وأُطلق عليهم تسمية A وF، أمّا باقي األسبار فكانت أبعد قليالً 
عن السور باّتجاه الداخل )الصورة 3( ومّت تأجيل األعمال ضمنهم بسبب ضيق الوقت وانتهاء امليزانية 
الداخلي  السور  أساسات  عن  الكشف  إىل  هتدف   ،Fو  A السربين  ضمن  األعمال  وكانت  املخصّصة، 

والوصول إىل األرض الطبيعية.

- السرب A: بلغت أبعاده 6× 3م، يقع يف اجلزء الشمايل الشرقي من العقار )الصورة 4(، وكانت تشغله 
جمموعة من البقايا املعمارية احلديثة اليت شُيِّدت فوق مداميك السّور اخلارجي، الذي تعرض لفقدان 
عدّة مداميك من حجارته الكلسيّة الكبرية، واستبداهلا بقطع حجرية بازلتية صغرية، وقد أظهرت نتائج 
هذا السرب معطيات جديدة متّثلت بالكشف عن أجزاء السّور بالكامل، وما نودّ اإلشارة إليه أنّ الطبقات 
األثرية اليت مّت الكشف عنها كانت يف جمملها عبارة عن ردميات، بعضاً منها يعود للعصر احلديث )ّضمت 
العثور ضمن  املثال مت  فعلى سبيل  إسالمية،  تارخيية  فرتات  إىل  يعود  اآلخر  والبعض  نفايات حديثة( 
الطبقة رقم 407، على قربين لطفلني دُفنا جبانب بعضهما، ومها حديثا الوالدة وال تتجاوز أعمارهم 
30شهراً )الصورة 5()3(. وضمّت هذه الطبقة العديد من الِكسر الفّخارية املؤرخة إىل العصرين اململوكي 

والعثماني، مع اإلشارة إىل عدم وجود أيّ نفايات حديثة.

من احلجارة  مبين  من جزئني:خارجي  املؤّلفة  السور  أقسام  السرب عن  هذا  الكشف ضمن  وقد مت 
الضخمة، وداخلي مؤّلف من حجارة صغرية احلجم، تعلوها مداميك من اللنب اجملّفف )الصورة 6(. 

.A الصورة 5: أحد اهلياكل العظمية لطفل املكتشفة جبانب الصورة 4: السرب
مداميك السور الداخلي.
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إنّ حجارة مداميك السّور اخلارجي املعروفة بأّنها تعود إىل العصر الروماني، إاّل أنّ مكاهنا يف السور 
غري أصلي، ويظهر من خالل طريقة بنائها وتداخل القطع احلجرية الصغرية بينها وأماكنها العشوائية 
بأّنها منقولة من مكان آخر، بينما يتألف السور الداخلي من أساس بارتفاع 140سم، يعلوه سبعة مداميك 
بشكل منّظم بارتفاع 175سم، )الصورة 7( وعرض 210سم، ويعود إىل العهد األيّوبي، وهذا األمر تؤّكده 
املصادر التارخيية اليت تشري بوضوح إىل تعريض السور )زيادة مساكته( خالل فرتة امللك املعّظم عيسى 

بني عام 1218- 1237م)4(.

الداخلي  السور  وتعلو  مدماكاً  عشر  مخسة  عن  عددها  يزيد  اليت  اللنب  مداميك  خبصوص  أمّا 
)احلجري(، فهي تأتي من فرتة الحقة )الصورة 8(، يعتقد أهنا تعود إىل العصر العثماني، خصوصاً يف 
ظّل تناقص أمهّية الوظيفة الدفاعية للسور يف تلك الفرتة نتيجة لتطور األسلحة النارية، مع العلم أنّ 
بعض املصادر التارخيية )مثل ابن شدّاد املتوّفى سنة 1333م، وابن طولون املتوّفى سنة 1547 م( تشري إىل 
وجود العديد من أعمال الرتميم للسّور واألبواب خالل فرتة السالطني املماليك، دون اإلشارة بشكل دقيق 
ملداميك اللنب. إنُّ املعلومات السابقة تتطابق إىل حدٍّ كبري مع الِكسر الفّخارية اليت عثر عليها ضمن هذا 
السرب، حيث أُرخت إىل العصور اإلسالمية )األيّوبي واململوكي والعثماني(، وما جتدر اإلشارة إليه عدم 

وجود أيّ كِسر فّخارية أو لقى تعود للعصر الروماني.

- السرب F: بلغت أبعاده 6× 4م، ويقع يف اجلزء اجلنوبي الشرقي من العقار )الصورة 9(، وكان يشغل 
السّور  الوقت نفسه فوق مداميك  اليت شُيّدت يف  املعمارية احلديثة،  البقايا  أيضاً جمموعٌة من  مكانه 

.F و  A الصورة 6: مسقط ومقطع للسربين
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اخلارجي، إاّل أنّ املداميك احلجرية الكبرية يف هذا اجلزء حمفوظة بشكل جيّد مقارنة مع السرب السابق 
واليت بلغ عددها ستة مداميك بقياس وسطي 75× 75سم )الصورة 10(. 

ضمن هذا السرب حالفنا احلّظ بوجود فجوة ضمن احلشوة الداخلية للسور الداخلي، األمر الذي مسح 
لنا بالكشف عن أساسات السور األساسي )السور احلايل من اجلهة اخلارجية( الذي توّضع مباشرةً فوق 
األرض الطبيعية املؤّلفة من حصى هنرية تداخلها أتربة صفراء اللون، وهو اللون املميّز لألرض الطبيعية 
ملدينة دمشق )الصورة 11(، وقد وصل ارتفاع السور يف هذا السرب من األرض الطبيعية حتى املدماك 
السادس 7 م تقريباً، وتعود هذه املداميك إىل العصر الروماني إاّل أّنه أُعيد استخدامها يف فرتة الحقة، 
كما هو احلال بالنسبة لنتائج األسبار األخرى، وهذا األمر وضح من خالل وجود مداميك وضعت بشكل 

الصورة 8: مداميك اللنب فوق السور الداخلي ضمن السرب A.الصورة 7: مداميك السور الداخلي مع األساس.

.F الصورة 9: السرب.F  الصورة 10: مداميك السور اخلارجي ضمن السرب
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غري منتظم ضمن األساسات وبشكل مقلوب، إىل جانب وجود فراغات كبرية بني املداميك، وهذا األمر 
خيتلف عن تقنيات بناء األسوار خالل العصر الروماني.

أمّا خبصوص أجزاء السّور األخرى فقد مّت الكشف عن امتداد السّور الداخلي الذي عُثر عليه ضمن 
السرب السابق، والذي يعود إىل العصر اإلسالمي األيّوبي، كما ذكرنا وبلغ ارتفاعه مع األساس 360سم، 
كذلك مّت الكشف عن امتداد سور اللنب الذي توضع مباشرة فوق السور الداخلي، إاّل أّنه تعرّض للتخريب 
يف هذا اجلزء بشكل أكرب من السابق بسبب وجود منشآت حديثة. أدّت نتيجة أعمال حفر األساسات 
إىل فقدان الكثري من مداميك اللنب املذكورة )الصورة 12(. وقد أظهرت الِكسر الفّخارية واّللقى اليت عُثر 
عليها ضمن هذا السرب تطابقاً مع ما عُثر عليه ضمن السرب السابق، من حيث إنَّ غالبيتها يعود إىل العصر 
الروماني،  العصر  تعود إىل  أو لقى  كِسر فّخارية  أيّ  العثور على  يتمّ  والعثماني، ومل  واململوكي  األيّوبي 
باستثناء بعض الِكسر قليلة العدد من الفّخار والزجاج ضمن طبقة ردميات منقولة من أحد املدافن، وهذا 
األمر مّت استنتاجه من طبقة األتربة اليت عُثر ضمنها على هذه الِكسر، حيث إنَّ طبقة األتربة هذه مميّزة 
ملا يعثر عليه ضمن املدافن، كذلك األمر بالنسبة للكِسر الزجاجية اليت تعود ملا يُطلق عليه اسم دماعات.

خالصة:

قادتنا األسبار السابقة اليت مّت تنفيذها ضمن اجلزء اجلنوبي الشرقي من السور إىل استكمال نتائج 
األعمال السابقة، وأضافت عليها الكشف عن أجزاء جديدة من السّور، ال سيما ما يتعلّق منها بالسور 
الداخلي من مداميك اللنب، أمّا خبصوص السور اخلارجي املبين من املداميك احلجريّة الكلسيّة الكبرية 
احلجم، واليت هي يف األصل من العصر الروماني، تبني أّنه أُعيد استخدامها يف هذا اجلزء من األساس 
النتائج تتطابق مع نتائج األسبار السابقة باستثناء نتائج عام  العلوية، وبالتايل فإنّ هذه  حتى األجزاء 

2004م. 

رغم وجود تطابق يف أغلب األسبار حتى الوقت احلاضر، واليت تشري إىل أنّ أساسات السور احلايل 
ضمن أماكن األسبار تعود إىل فرتة الحقة للعصر الروماني، إاّل أّنه ال ميكننا أن نطلق نتيجًة هنائيًة للسور 
بشكل عام، خصوصاً سور مدينة دمشق الذي تعاقبت عليه العديد من الفرتات التارخيية، وضمن كّل 
فرتة كان هنالك الكثري من أعمال البناء والرتميم، ويف الوقت ذاته ال ميكننا أن نتحدث عن السور احلايل 

الصورة 12:  مداميك اللنب احملفوظة فوق السور الداخلي. أساسات  وتوضع  الطبيعية  األرض   :11 الصورة 
.F السور اخلارجي ضمن السرب
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بأّنه من العصر الروماني بناءً على نتيجة أسبار عام 2004م، اليت توّضعت ضمن جزء بسيط من مساحة 
السور. والتساؤل الذي ميكن أن نطرحه يف هذا السياق هل مّت ختريب السور بالكامل خالل العصور 
اإلسالمية، ال سيما العصر العباسي وأُعيد بناؤه من جديد؟ أم تعّرض السور للتخريب يف أجزاء معينة 
وأعيد ترميمها؟ فيما خيص اإلجابة عن التساؤل األوّل: إنّ فرضية ختريب السور بالكامل من األساس 
وإعادة بنائه، أظهرت نتائج األسبار حتى الوقت احلاضر إمكانية األخذ هبذه الفرضية، فضمن اجلزء 
اجلنوبي مّت عمل ثالثة أسبار أّكدت هذا األمر، وضمن اجلزء اجلنوبي الشرقي كذلك تبيّن إعادة بناء 
السور بالكامل خالل فرتة الحقة للعصر الروماني، ويف اجلزء الشمايل الشرقي )حديقة باب توما( تبيّن 
وجود النتيجة نفسها، وبالتايل البدّ من االستمرار بعمل أسبار أخرى يف األجزاء األخرى السيما الشمالية 
والغربية. أمّا خبصوص اإلجابة عن التساؤل الثاني حول إمكانية تعرض السور ألعمال ختريب يف أجزاء 
معينة، فإنّ النتائج تُظهر ضعف هذه الفرضية حتى الوقت احلاضر، لكن ميكننا أن نطرح فرضية أخرى 
وهي أّنه يف حال كان السور احلايل من العصر الروماني وتعرّض للتخريب يف أجزاء معينة فقط، فال 
بدّ من العثور على أماكن حتتفظ باألساس الروماني، وهذه األجزاء يتوجّب علينا البحث عنها، جبانب 
األبواب، ال سيما وأنّ هنالك عدّة أبواب أشارت األحباث التارخيية أّنها من العصر الروماني، مثل باب 
توما، ويف مثل هذه احلالة إذ مّت العثور على أجزاء رومانية من السور جبانب األبواب فقط، ميكن أن 
نتحدّث عن وجود تغيري وتوسعة يف األجزاء املمتدّة بني األبواب، وهلذا األمر جند السّور يف هذه األجزاء 
يعود لفرتة الحقة للعصر الروماني، كما هو احلال يف اجلزء املمتدّ بني باب كيسان وباب الصغري، خصوصاً 
إنّ  البابني، وبالتايل  باّتجاه اخلارج وال يأخذ شكل خّط مستقيم بني  وأنّ السور يف هذا اجلزء يتقدّم 
عمل أسبار أثرية يف األجزاء الداخلية اليت تقع على حمور مستقيم بني البابني، ربّما من شأهنا أن تقدّم 
إيضاحات حول هذه الفرضية، كذلك إنّ متابعة واستكمال األعمال األثرية يف املستقبل حول أجزاء السور 

بالكامل وما حوله ستقدّم العديد من النتائج واملعلومات اجملهولة حاليّاً.
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 اهلوامش:

1- متت هذه األسبار بتمويل من املديرية العامة لآلثار واملتاحف، وبإشراف دائرة آثار دمشق ويف هذا السياق 
نوجه شكرنا للمدير العام لآلثار واملتاحف الدكتور مأمون عبد الكريم، واألستاذ أمحد فرزت طرقجي مدير 
التنقيب والدراسات األثرية على الدعم والتشجيع، وتقديم كاّفة التسهيالت املمكنة خالل األعمال، كذلك نوجه 
شكرنا العميق لألستاذ أمحد دايل رئيس دائرة آثار دمشق الذي كان ملتابعته اليومية لألعمال وتزويدنا بكافة 
وسائل املساعدة من معدات وأدوات دوراً كبرياً يف إمتام األعمال بنجاح، إىل جانب قيام املهندسني يف دائرة آثار 

دمشق بأعمال الرفع والرسم األثري ومها اآلنسة نور مرعي واآلنسة أحالم املصري.

لآلثار  العامة  املديرية  نفقة  وعلى  فريق وطين  قبل  بعد عام 1999م، من  اليت متت  األعمال  كافة  أجُنزت   -2
واملتاحف، ومبشاركة جمموعة من خرجيي وطالب قسم اآلثار، نوّجه هلم شكرنا على جهودهم ومسامهتهم يف 
أعمال 2011- 2012م، وهم: ريتا ديوب، رشا عدرا، رفيف حممود، كنانة شنوي، ازدهار احلجلي، ربا دياب، 
يامسني حممود، فردوس احملمّد، وطالّب السنوات الثالثة والرابعة لورا البشارة، معتز الشايب، سيمون حنا، 

عالء أبو فراج، نوار داوود، عدي ديب، بشار الغضبان، بافل ديوب، حممد رستم، و جلنار جندل.

3- نوجه شكرنا لآلنسة يامسني حممود اليت تناولت دراسة اهلياكل العظيمة للطفلني، ألقت ضمنها الضوء على 
العديد من التفاصيل الدقيقة ال سيما املتعلّقة بوضعية الدفن والعمر.

4- املصدر التارخيي يشري إىل تعريض السّور )زيادة مساكته( بأمر من امللك املعّظم عيسى، وقد مّت اإلشارة إىل 
هذا التعريض من قبل ابن حجّة احلموي يف كتابه التاريخ املنصوري وأشار إليه الباحث بسّام ديّوب يف مقالته 
»سور دمشق: التاريخ والتطور من خالل املصادر العربية اإلسالمية«، جملة كرونوس، 25)2012م(، ص. 236.

قائمة املصادر واملراجع:

احلموي، ابن حجّة، 1982م، التاريخ املنصوري، ت. أبو العيدو دودو، دمشق.

ديوب، بسام، 2012م، »سور دمشق: التاريخ والتطور من خالل املصادر العربية اإلسالمية«، جملة كرونوس، ج. 
25، ص ص. 223- 241.

سعد، مهّام، ياغي، غزوان، بنش، كريستوف، »نتائج أعمال التنقيب يف دمشق 2010«، الوقائع األثرية السورية، 
6)قيد الطباعة(.

ياغي، غزوان، سعد، مهّام، 2011م، »نتائج أعمال التنقيب يف دمشق 2009«، الوقائع األثرية يف سورية، ج. 5، 
ص ص. 140-127.

Braune, M., 1999, «Archeological Excavation at the city-wall of Damascus», Preliminary 
Report, Hanover. 

Dabbour, Y., 2005,»La fouille archéologique à la muraille de Damas près de Bâb Kysan 
en 2004», Preliminary Report, Damascus.

Dabbour, Y., 2006, La Muraille de Damas Étude Historique et Archeologique, Paris.
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املديرية العامة لآلثار واملتاحف- سورية

إنشاء  كبرياً، متثل ذلك يف  ومعماريّاً  اهللنستية حتوّالً عمراّنياً  الفرتة  شهدت مدينة دمشق خالل 
املدينة ذات الشوارع املتعامدة، اليت تّضم املسرح واملعبد واآلغورا )الساحة العامة(، وقد حافظت املدينة 
املدينة  وأنشئ معبد جوبتري يف قلب  )املخطط 1(،  الروماني  العصر  البنائي خالل  النظام  على هذا 
بتخطيط مشابه للمعابد الرومانية اليت أقيمت يف العديد من املدن األخرى. أما خالل الفرتة البيزنطية 
ألوىل  مكاناً  صارت  اليت  األرض  وهذه  القديم  املعبد  هذا  أرض  من  جزء  على  الكنيسة  حلت  فقد 
العمارات اإلسالمية املبكرة حيث قام اخلليفة األموي معاوية بن أبي سفيان بإقامة قصر اخلضراء 
جنوبي الكنيسة كما تشري املصادر التارخيية حيث اليزال موقع هذا القصر موضع خالف بني العلماء 
والباحثني وغري بعيد عن هذا القصر ويف مكان الكنيسة واملسجد القديم أنشئ الوليد بن عبد امللك 

سنة 715م اجلامع األموي الكبري. 

وظل االستخدام التارخيي لألرض املمتدة جنوب اجلامع األموي موضع نقاش لقلة الشواهد األثرية 
وندرة املعلومات التارخيية لكن من املؤكد أنه بدءاً من القرن الثاني عشر استخدم املكان كسوق للذهب 
واستمر هذا االستخدام حتى وقتنا احلاضر. مع اإلشارة إىل أنه خالل فرتة احلكم العثماني ظهر سوقني 
للذهب أو الصاغة: سوق الصاغة الرباني )جنوب اجلامع األموي( سوق الصاغة اجلواني )جبانب املدرسة 
النورية(، إىل أن أصابه حريق يف النصف الثاني من القرن العشرين=960(. وحتولت حمالت الذهب إىل 

أطراف السوق الشمالية والغربية.

وما زال هذا املكان يشد الدارسني ملدينة دمشق بسبب موقعه اهلام وقد نال نصيباً من اهتمام العلماء 
من خالل تناوهلم للجامع األموي ومعبد جوبتري ومن هؤالء الرحالة بورتر Porter يف كتابه »مخسة أعوام 
يف دمشق« والباحثني األملانيني وولتزينغر ووايتزينغر الذين وضعا كتاباً عن دمشق يف جزئني األول عاجل 
املدينة يف الفرتة الكالسيكية و الثاني عاجلها يف الفرتة اإلسالمية. كما وضعت العديد من الكتب عن 
دمشق وعن اجلامع األموي خاصة مثل كتب الباحثني: أمحد اإليبش ود.عفيف هبنسي ورضوان عقيلي. 
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كما كان قد ذكره الرحالة الفرنسي دارفيو الذي زار دمشق يف  منتصف القرن )16م(، والرحالة اخلياري 
الذي زار دمشق يف القرن )17م(. ونظرا لقلة املصادر يف الفرتة الرومانية فإننا نعتمد على مالحظات 

الرحالة واملؤرخني ونتائج احلفريات األثرية وأغلبها طارئة.

العمل األثري:

نظراً ألمهية املوقع قامت املديرية العامة لآلثار واملتاحف بتشكيل بعثة أثرية برئاسة األستاذ نسيب 
صلييب )1973-1974م( قامت بعمل سرب أثري يف املوقع كانت تأمل العثور على قصر اخلضراء ولكنها 
كشفت يف املوسم الثاني عن منهل ماء مبين من حجر كلسي مؤلف من مخس فتحات فيها أنابيب فخارية 
التزال يف مكاهنا األصلي ثم توقف العمل حتى 1992م ليعود من خالل عمل شبكات مربعات نظامية 
)5×5م( وكشف هذه املرة عن سويات إسالمية )أيوبي – مملوكي – عثماني(. مبنية على سويات أقدم 

يعود أبرزها للفرتة الرومانية حيث ظهرت يف هذه السوية بقايا هامة ملا يسمى )معبد حوريات املاء(.

يف املوقع املنقب تتضح أساسات جدران كبرية من حجر البازلت يبدو أهنا لبناء كبري استخدمت يف 
بنائه عناصر معمارية كالسيكية )قواعد أعمدة-أعمدة، شرفات، مذابح( وملحقاته من قنوات التصريف 
وأنابيب جر املياه. ويف اجلهة الشمالية خزان لتوزيع املاء مثاني األضالع على كل ضلع أنبوب من الفخار  
ومن الواضح أن املاء كان يصل للخزان بواسطة الطالع املرتبط بنظام التوزيع املائي بدءا من هنر بردى 
النمط  من  الوردية  واحلجارة  السوداء  البازلتية  احلجارة  من  وأرضيات  األيوبي،  الطراز  من  أنه  يبدو 

العثماني )املخطط 2(.

املخطط 1: خمطط مدينة دمشق يف العصر الروماني.
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حفريات عام 2011:

نظراً لقيام حمافظة دمشق بطرح مشروع لتأهيل هذا املوقع للزيارة فقد قامت دائرة آثار دمشق شعبة 
التنقيب بإشراف الدكتور غزوان ياغي بسرب أثري يف اجلهة الغربية للموقع كوهنا اجلزء الوحيد املتبقي 
من املوقع  بدون تنقيب بعد إن أضيف على أرض املوقع خزانني للماء والكهرباء )املخطط 3(. إىل الشمال 
من اخلزانني مت حتديد أبعاد السرب األثري )4×3م( يف البداية ثم توسيعها ليصبح )4.5 × 4.5م(. وبدأنا 

املخطط 2: خمطط مدينة دمشق داخل السور ويظهر فيه موقع سوق الصاغة.

املخطط 3: حفريات سوق الصاغة - جنوب اجلامع.
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احلفر من سوية القرن العشرين حيث قمنا بتفكيك املصاطب العائدة للمحالت احملرتقة يف العام 1960م 
وإزالة األرضية اإلمسنتية احلديثة لتظهر بعدها املعامل األثرية وكانت النتائج كما يلي:

سوية القرن العشرين: وهي بقايا أساسات احملالت احلديثة املنفذة من اإلمسنت واحلجر والحظنا 
إننا كنا نعمل بالقرب من الرواق الرئيسي للسوق احملرتق الذي كانت حتيط به حمالت الذهب.وقمنا 
بتفكيك هذه األجزاء احلجرية وإزالة األرضية اإلمسنتية احلديثة  اليت على األغلب كانت تشكل بقايا 

السوق احملرتق )الصورة 1(.

مثل  واحلجر  اآلجر  من  إنشاءات  بقايا  ومتثلت يف  املوقع  كانت حاضرة يف  اليت  العثمانية:  السوية 
جمرور من اآلجر أغطيته من احلجر لكنها مفقودة. وبقايا أرضية من اآلجر كبري احلجم . وقد ختربت 
هذه الطبقة نتيجة إقامة أساسات جدران احملالت. وقد عثر يف هذه السوية على جزء من عمود نقشت 
عليه كتابة عربية وجمموعة غاليني خمتلفة األحجام و األشكال وكسر فخارية من النمط العثماني وقد 

الحظنا أن الباب الشمايل بشكله احلايل يعود هلذه الفرتة.

السوية اململوكية: مل نعثر على آثار معمارية تعود هلذه الفرتة إال أننا عثرنا على كسر فخارية ميكن 
تأرخيها هبذه الفرتة اليت يعترب وجودها حقيقة ال ميكن إنكارها ألمهية هذا املوقع يف تلك الفرتة  املزدهرة 

من تاريخ املدينة .

السوية األيوبية: عثرنا على بقايا أرضية من اجلص يف الزاوية الشمالية الغربية من السرب، وعثرنا 
فوق هذه األرضية على كسر من فسيفساء زجاجية خمتلفة األلوان رمبا كانت جزءاً من  لوحة كبرية 
)الصورة 2(. وقد عثرنا على  كسر من فخار احلياة اليومية من هذه الفرتة. كما عثرنا يف هذه السوية 

على قوالب من العظم حمفورة عليها رسوم خمتلفة.

وهذه القوالب كانت أهم اكتشاف عثرنا عليه يف املوقع وإن كنا جنهل كيفية استخدامه إال أنه حيمل 
دالالت أثرية وتارخيية هامة حيث  يدل على تقدم واضح يف جمال استخدام العظم يف الصناعة التزينية. 
ومن الواضح يف هذا السرب أن مساكة الطبقة اليت تعود للفرتة األيوبية بلغت أكثر من 50سم وقد احتوت 

على دالئل أثرية خمتلفة . 

الصورة 2: السوية األيوبية.الصورة 1: سوية القرن العشرين.
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وهذه السوية يف املوقع تؤشر إىل وجود بناء ضخم من حجر البازلت رمبا كان قصراً ألحد الوجهاء أو 
الوالة بسبب موقعه اهلام وطراز عمارته . 

السوية البيزنطية: وهي غري واضحة يف املوقع إال أن كسر فخارية عثر عليها دلت على وجود هذه 
السوية وعند بدايتها بدء لون الرتبة يتغري حيث بدا أقرب إىل األصفر . وكون التغريات هنا اقتصرت على 
بناء الكنيسة على جزء من مساحة املعبد ال تظهر عناصر معمارية تدل على  حدوث تغريات على هذا 

الصرح اإلنشائي )الصورة 3(.

السوية الرومانية: أسفل السوية البيزنطية ونفس لون الردميات األقرب إىل األصفر. وأسفل هذه 
الطبقة من الردميات عثر على قناتني من الفخار )أنابيب فخارية تربط بينها مونة جصية( وكانت األوىل 
اإلنشاءات  نتيجة محوالت  الوسط  وقد تكسرت يف  الثانية يف اجلهة اجلنوبية   و  الشمالية  يف اجلهة 

الالحقة إال أهنا التزال يف حالة جيدة )الصورة 4(.

ومن املرجح أن هلذه القنوات الفخارية عالقة مباشرة مبنهل املاء املكتشف يف حفريات موسم 1974م. 
ورمبا كانت جزءاً من النظام املائي الذي يغذي املعبد وتستمر هذه القنوات أسفل الردميات يف اجلهة 

الغربية وحتتاج ألعمال سرب موسعة يف تلك اجلهة ملعرفة إىل أين تذهب ملعرفة اجتاه سريها.

أسفل هذه السوية عثرنا على أرضية مؤلفة من حجارة صغرية ومتوسطة احلجم تربط بينها مونة 
شديدة القساوة أمكن تكسريها بصعوبة لتظهر األرض الصخرية احلرة. ويبدو أن هذه الطبقة استخدمت 

إلعطاء إستوائية لألرضية الصخرية.

وبالرغم من أننا مل نعثر على جمموعات معمارية إال أن السرب قدم مؤشرات هامة عن التتابع الطبقي 
)السرتاتغرايف( يف املوقع، بدءاً من الفرتة العثمانية وحتى الفرتة الرومانية اليت تعترب السوية األهم يف هذا 

املوقع .

وبناءً عليه ميكن أن نقول وبشكل أويل أن األجزاء املكتشفة هي جزء من املعبد الكبري )معبد جوبتري( 
ومتثل معبداً صغرياً كان يقع إىل جنوب اهليكل املتوسط للمعبد الكبري وكان يطلق عليه اسم معبد حوريات 
املاء الذي كانت األجزاء املكتشفة من السوية الرومانية كالقنوات واألجران واألحجار املنقورة واحملفورة 

الصورة 4: السوية الرومانية.الصورة 3: السوية البيزنطية.
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أهم مكوناته املعمارية اليت حتتاج لدراسة واسعة معمقة مقارنة لفهمها ورمبا يذكرنا مبعبد سيع املكتشف 
يف القرب من مدينة قنوات يف السويداء )املخطط 4(.

و النزال حباجة ألن نفهم اجلزء الشرقي من املوقع حيث نتوقع وجود مدخل املعبد يف اجلهة الشمالية 
. وهنا نشري إىل بورتر Porter  الذي كان قد رسم  هذه اجلهة وتظهر فيها أعمدة رمبا كانت حتيط بأحد 

أروقة املعبد.

املخطط 4: معبد جوبيرت وواجهات املعبد.
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غزوان ياغي، صالح شاكر

أهم اللقى األثرية:

- جمموعة من الغاليني الفخارية تعود للقرنني )17- 18م(
- جمموعة من رؤوس النرجيلة مصنوعة من الفخار تعود للقرن )18م(.

- كسر زجاجية تعود آلنيتني خمتلفتني.
- كسر فخارية تعود ألواني من اإلستعمال اليومي . بعضها حملي الصنع وبعضها مستورد.

- جزء من عمود نقش عليه جزء من نص كتابي باخلط العربي
- جمموعة قوالب من العظم.

إن وجود هذا الصرح املعماري يف قلب املدينة القدمية دليل على املكانة احلضارية اليت وصلت إليها 
دمشق حتت حكم الرومان، حيث وصلت إىل درجة عالية يف بناء املدن وتنظيمها ودليل على تقدمها يف 
جمال البناء والعمران قبل الرومان. كون دمشق هي املدينة الثالثة بعد انطاكية وأفاميا أعطاها مكانة مهمة 
 .)Metro Polo بفضل حالة السلم اليت عمت البالد حتت حكم الرومان ونظراً ألمهيتها لقبت )ميرتو بولو
والزلنا جنهل كثرياً من صفحات تارخيها الطويل واليت متدنا احلفريات األثرية ببعضها على الرغم من 

صعوبة احلفر داخل املدينة.

ولكنها تضيف  وتؤكد هذه املكتشفات ما نعرف عن أمهية هذه املدينة يف العصر الروماني عموماً 
حتديداً معلومات جديدة عن بعض األجزاء املعمارية العامة اليت كانت يف الساحات املنتشرة داخل أسوار 
معبد جوبيرت الكبري مبا يسهم يف بعض املعلومات التفصيلية اليت ما زالت عصية على التجميع مبا يسهم 
برسم صورة علمية متكاملة عنها بالرغم من أن اإلكتشافات األخرية اليت نشرت سابقاً يف العقار 323 
اليت حتتاج الستمرار عمليات  الصورة  إيضاح هذه  باملقابل إضافة سامهت يف  قنوات هتدمت  منطقة 

الكشف والتنقيب والدراسة حيث تصبح واضحة بالشكل األمثل.





امللخصات





165

تنقيبات البعثة السورية- البولونية 
يف تّل قرامل )املوسم 12-2011م(

ريسزارد أف. مازوروفسكي، يوسف كنجو

معهد اآلثار يف جامعة وارسو- بولونيا، املديرية العامة لآلثار واملتاحف- سورية
تلخيص: مياسة ديب

بدأت أعمال التنقيب يف نيسان عام 2011م، كان اهلدف من ذلك متابعة التنقيب للكشف عن السويات 
األقدم لالستيطان العائدة إىل املرحلة االنتقالية بني العصر احلجري القديم والعصر احلجري احلديث 
وإىل مرحلة العصر احلجري احلديث ما قبل الفّخار أ املبكر يف املربع K7، وذلك ألنّ املربعات اليت مّت 
فتحها يف املواسم السابقة كانت قد قدمت نتائج مهمة وبقايا غنية تعود إىل فرتة ما قبل العصر احلجري 

 .L5- M5 احلديث. دفع هذا أعضاء البعثة إىل فتح مربعات جديدة أخذت األمساء التالية

احلجري  العصر  ماقبل  إىل  العائدة   15 السوية  يف   K7 املربع  يف  السابقة  التنقيب  أعمال  كشفت 
احلديث، عن جمموعة من الكتل املعمارية )منازل( ذات شكل دائري بلغت أبعادها 4م، وكانت متلك جدران 
حجرية، وعُثر يف أرضيتها على جمموعة من األدوات الصوانية اليت دلت بدورها على النشاطات اليومية 
والوظائف اليت كانت متارس يف هذه املنازل. يف حني ضمت السوية 16 العائدة إىل املرحلة االنتقالية بني 
العصر احلجري القديم والعصر احلجري احلديث كتل معمارية ذات شكل شبه بيضوي، ضمت مطبخ، 

وعُثر يف أرضيتها املغطاة بطبقة من الرماد على جمموعة من الدمى الطينية احليوانية.

يف حني كشفت أعمال التنقيب يف املربع L5، عن أفضل السويات احملفوظة بشكل جيد يف اجلزء 
الشرقي واجلنوبي منه ألهنا كانت متوضعة أسفل طبقات عصر الربونز القديم 4. ضمت السوية 3 جدران 
حجرية تعود إىل الفرتة املبكرة من العصر احلجري احلديث ما قبل الفّخار أ. كما كشفت أعمال التنقيب 
أيضاً عن سويتان معماريتان، األوىل: السوية 4 اليت تعود إىل ما قبل العصر احلجري احلديث، عُثر فيها 
على جمموعة من احلفر البيضاوية الشكل ضمت أنواع خمتلفة من عظام احليوانات واألدوات الصوانية. 
يف حني ضمت السوية 1 اليت تعود إىل العصر االنتقايل بني العصر احلجري القديم والعصر احلجري 
على عظام حليوانات  فيها  عُثر  موقد،  يتوسطها  تقريباً  الشكل  دائرية  )منزل(  معمارية  كتلة  احلديث 

خمتلفة وعلى أدوات صوانية.
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أنّ أقدم  التنقيب فيه  أثبتت أعمال  M5، وقد  وهبدف فهم تسلسل الطبقات مّت فتح سرب يف املربع 
السويات تعود إىل العصر احلجري احلديث ما قبل الفّخار أ، وهي كانت متوضعة أسفل طبقات سكن 
عصر احلديد املبكر. ضم املربع السوية 2 اليت ُكشف فيها عن حفرتان صغريتان دائريتا الشكل وبقايا 
جدران، كما ُكشف يف الزاوية اجلنوبية الغربية منه عن كتلة معمارية )منزل( ضمت باحة دائرية الشكل 
الفّخارية  واألواني  الصوانية  األدوات  فيها على جمموعة مهمة من  عُثر  اليومية،  للنشاطات  خمصصة 

املهمة. 

يف النهاية كان موسم عام 2011م مهم جداً ألّنه قدم معطيات أثرية تدل على أمهية موقع تّل قرامل 
الذي ساعد يف تكوين فكرة عن بداية تدجني احليوانات والعمارة يف مشال سورية ويف املشرق العربي 
القديم، كما أّنها قدمت لنا معطيات مهمة عن الثقافة القراملية يف العصر احلجري احلديث ما قبل 

الفّخار أ.
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اجلديد يف األحباث حول النيولييت يف سورية:
تّل حالوال على الفرات

مايكل موليست وآخرون

SAPPO، قسم التاريخ، جامعة أوتونوما برشلونا- إسبانيا
ترمجة وتلخيص: موسى ديب اخلوري

استُؤنفت يف السنوات األخرية األحباث حول العصر احلجري احلديث السوري من خالل دراسة موقع 
تّل حالوال على الفرات، خاصّة مع تطور التحليالت والدراسات النوعية بعد سنوات من أعمال التنقيب 
الكبرية،  األدوات  ودراسة  الفّخارية،  والبقايا  املعماري،  التحليل  حول  األحباث  ترّكزت  وقد  املوقع.  يف 
وخاصة فيما يتعلّق بأدوات الطحن، والصناعة احلجرية والعظمية، وأخرياً بالتحليل املرتبط باملمارسات 
اجلنائزية. وقد جرت هذه الدراسات بالتوازي مع برنامج واسع لنشر نتائج التنقيب ودراسات هذا املوقع. 

حتليل الوثائق املعمارية: حتديد »بيوت«: 

كان القسم املخصص يف برنامج البحث احلايل ملراجعة وحتليل املعطيات املعمارية قد رّكز على خّطي 
عمل متكاملني. وقد كان هناك اجلانب األكثر حتليلية واملتعلق بتحديد مسات املادة األولية املستخدمة 
يف البناء من مرحلة العصر احلجري احلديث ما قبل الفخار ب PPNB. وهذا اجلانب هو يف الواقع 
مقاربة معمارية قياسية مع االهتمام باستنتاج تركيب الرتبة، اليت مّت البناء هبا كمادة أولية تبعاً ملختلف 
املباني أو أيضاً يف أقسام خمتلفة من البناء نفسه. وهكذا فإنّ جمموعة من العيّنات من اللنب من مباني 
املرحلتني 9 و 10 قد مت حتليلها بواسطة مناهج التحليل الكيميائي واملسامية واملقاومة وغريها. ومصدر 
هذه اجملموعات أقسام خمتلفة من عمارة األبنية )جدران، شبكة األساس، فرن، بنية خفيفة مستطيلة 

أمام البيت(. 

أمّا احملور الثاني يف العمل فريّكز على حتديد ومراجعة »أمناط« البيوت يف كل أفق تارخيي حمدد، 
لكي يتم فيما بعد اقرتاح إعادة بناء باالعتماد على معطيات تقنية وأثرية، ونذّكر هنا بأنّ هذه األمناط 
حمددة متاما بالنسبة ملراحل ما قبل الفخار ب. وهي عبارة عن بيوت مستطيلة الشكل حمفوظة بشكل 

جيد ذات جدران من اللنب وذات ارتفاعات ملحوظة. 
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بالنسبة لعصر ما قبل حلف، استمر بناء البيوت متعّددة احلجرات، ذات املخطط املستطيل الشكل 
ولكن بدرجة أقل من العناية والكمال وبشكل خاص بدرجة أقل من اجلهد املبذول واملواد. مع ذلك كان 
اجلديد يف بناء هذه البيوت هو ظهور البناء ذي املخطط الدائري واملسمى عادة ثولوا tholoi. وتوجد 
األمثلة املكتشفة يف املوقع يف السويات من العصور اليت تعود إىل العصر احلجري احلديث املتأخّر، أي 

ما قبل حلف وحلف. 

املنظومات املعقدة من عصر حلف:

يتفق الباحثون اليوم على أنّ املتوالية الطبقية يف تّل حالوال مسحت بالتعرف يف بداية التسعينيات 
على منط من الفخار ذي شوائب معدنية، سابق للفّخار الذي حتوي عجينته على مواد نباتية، وال بد من 
اعتباره أول مثال على إنتاج الفّخار. وتتوافق التنقيبات احلديثة أيضاً يف منطقة دجلة األعلى مع هذه 

املكتشفات، وتعطي مصداقية أكرب لصحة هذه املنتجات األوىل وتطورها الالحق. 

رّكزت مراجعة توثيق وحتليل أوىل املنتجات الفّخارية يف تّل حالوال خالل السنوات األخرية حول مسألة 
ظهور الزخرفة امللونة على هذه املنتجات، وقد بيّنت التحليالت غياب تقنية الزخرفة بواسطة الرسومات 
يف املرحلة الفّخارية األوىل )7000 ـ 6700 قبل امليالد معايرة(، أي يف الفرتة املبكرة األقدم، واستخدامها 
للمرة األوىل يف املرحلة الفّخارية الثانية. ويف املرحلة الفّخارية الثالثة ازدادت الزخارف امللونة، ولكن يف 
إطار عام متيز باستخدام أكرب لتقنيات الزخرفة بشكل عام، خاصة اليت كانت تستخدم تقنيات الضغط 
على الفّخار وحزّه. وكانت الزخارف امللونة يف معظم األحيان تقع يف القسم األعلى من اآلنية. وأخرياً، 
أساسي  بشكل  احلديد  أكسيد  نتيجة خلط  كانت  املستخدمة  األلوان  أنّ  األصباغ  بينت حتليالت  فقد 

)اهليماتيت واملغنيتيت(. 

حتليل األدوات: مسة منظومة التقنيات: 

رّكزت دراسات التقنية احلجرية يف تّل حلف على تقنية النصال ذات االجتاهني، اليت شّكلت قاعدة 
 .PPNB الفّخار ب  العصر احلجري احلديث ما قبل  امتداد االستيطان يف  الصناعات احلجرية على 
العثور عليها يف  مّت  اليت  النصال ذات االجتاهني  تنويع من تقنية  بناء  بإعادة  الدراسات  ومسحت هذه 
الثمانينيات، وقد وُصفت بـ »الطريقة الزورقية من منط دواره« واليت وصفت بشكل منهجي يف التسعينيات، 
ثم أُعيد حتديدها وتعريفها حديثاً (offsetbidirectionnel stratégie). وهذه االسرتاتيجية يف التصنيع 
واجتاه  العمل على احلجر ضيقة جداً،  وتكون مساحة  النحت.  يف  ودقيقة جداً  نوعية  تتميز مبتوالية 

الطرق موجهاً بشكل طفيف، األمر الذي يسمح بنسبة مرتفعة من اإلنتاجية للنصال املركزية املعمّمة. 

وتشري الدراسات إىل أن هذه االسرتاتيجية النحتية off- set bidirectionnel stratégie ظهرت يف 
وادي الفرات األوسط حنو 7800 قبل امليالد cal، وهي موثقة بشكل جيد حتى عام 7100 قبل امليالد 

cal. مشّكلة تقنية معّقدة نوعية يف املشرق الشمايل خالل هذه املرحلة الزمنية. 

ال بدّ من اإلشارة أيضاً إىل العمل على حتليل الصناعة احلجرية من كتل كبرية بدءاً من املواد اخلام، 
مروراً بالتصنيع والشكل واالستخدام والتحليل الكامل للسلسلة العملياتية. 
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أما الصناعة العظمية فكانت متنوعة وعُثر عليها يف كافة املراحل الزمنية من استيطان التل، على 
اليت  املستويات  العثور عليه يف كل مرحلة كان خمتلفاً. وهي أغزر بكثري يف  مّت  الذي  العدد  الرغم من 
تعود إىل الفرتة ما قبل حلف. وجتري حالياً دراسة جممل هذه األدوات العظمية. وهي تتأّلف من أدوات 
مقرتن  األدوات  من هذه  والكثري  أو حلي  مقابض  ومن  قاطعة  أدوات  ومن  واملخارز  اإلبر  مثل  مستدقة 
بأعمال منزلية يف املوقع، مثل األعمال املرتبطة مبهام زراعية أو بأعمال النسيج أو صناعة السالل أو 

الفّخار أو اجللد. 

الدراسة اآلثارية ـ األنثروبولوجية للمدافن من العصر احلجري احلديث ما قبل الفّخار ب: 

إنّ أحد أهم املصادر األثرية وأغناها يف السويّات القدمية للموقع هي املدافن. وقد أُجُريت عليها عدة 
حتليالت ومت نشرها، لكن كان ينقصها دراسة معمّقة حول املمارسات اجلنائزية، حيث تشري املالحظات 
األولية إىل تنوع ظاهر يف معاجلة األجسام، ألّنه يبدو أّنه كان يوجد قبور بسيطة مفردة إىل جانب قبور 

متعددة. 

كانت  تّل حالوال  الزراعية يف  أوىل اجملتمعات  أنّ  أظهرت  النتائج  فإنّ  كان متوقعّاً،  ما  وعلى عكس 
متارس الدفن بطريقة عادية جداً، وكان يُطبّق على مجيع أفراد اجملتمع دون متييز فيما يتعلّق باجلنس 

أو العمر أو خمتلف الوحدات املنزلية. 

املواقع  كافة  بني  استثنائية  كانت  اجللوس  وضعية  أنّ  مواقع مبالحظة  عدّة  بني  املقارنة  ومسحت 
املعاصرة يف الشرق القديم، لكنّها كانت القاعدة العامة يف شعائر الدفن يف تّل حالوال خالل ذلك العصر. 
معاجلة  أم يف  املقربة  تنظيم  أكان خيص  سواءً  اجلنائزية،  للممارسات  والشائع  العام  التطبيق  هذا  إنّ 
التنظيم التقين للمساحة املبنية، مع استمرارية  األجسام، فقد ترافق بتطبيق عام كما هو معروف يف 
زمنية واضحة. وجيعل ذلك من املزراعني/ املربني يف حالوال حالة خاصة ال مثيل هلا يف جمتمعات العصر 

احلجري احلديث يف سورية. 
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عناصر من عمارة عصر احلديد
يف تّل الناصرية- محاة

غيوم جرنيز 

MC، باريس 1- فرنسا
تلخيص وترمجة: موسى ديب اخلوري

كشفت مواسم التنقيب األوىل يف تّل الناصرية عن آثار معمارية من عصر احلديد حمفوظة بشكل 
جيد. ممّا مسح بتشكيل صورة أولية للمسكن يف هذا العصر يف املوقع، وذلك من حيث وجهة نظر املواد 

والتقنيات أو البناء أو الشكل والسمات الوظيفية وتنظيمه. 

إنشاء املسكن:

من خالل أعمال املسح والتنقيب يف احلقول ,B, C, D, E و F، يظهر أنّ جممل املوقع كان مسكوناً يف 
عصر احلديد الثاني، حيث كانت مساحة املوقع مكونة من 76 هكتار ومقسمة على ثالثة أجزاء رئيسية: 
الذي يوجد عليه مبنى رمسي واحد على  مرتفعات األرض مثل السور والنهر كحدود هلا، واألكروبول 

األقل، واملدينة املنخفضة. 

تبني معظم املباني احملررة اجتاها معمّماً متشاهباً. وعلى الرغم من أّنه مل يتم الكشف عن أيّ مبنى 
كامل فإنّ اجلدران موجهة باجتاه مشال غرب ـ جنوب شرق، ومشال شرق ـ جنوب غرب، سواءً أكان ذلك 
يف املدينة العليا أم يف املدينة املنخفضة )احلقالن E وF(. إنّ جدران املبنى الكبري )احلقل D( منحرفة 
هذا  يكن  مل  وإذا  األكروبول(.  )شكل  طبوغرافية  وذلك ألسباب  احملاور،  هلذه  بالنسبة  درجات  بضعة 
االجتاه املالحَظ يعود للصدفة يف إنشاء احلقول، فإنه على األرجح ناجم عن إرادة مدنية تطرح مسألة 
استمرارية منو املدينة. أو من املمكن أنّ هجرة طويلة للموقع )عصر احلديد األول؟( تالها سلسلة من 
التجهيزات التحضريية إلنشاء مدني يف عصر احلديد الثاني. بعبارة أخرى، حنن هنا أمام مدينة جديدة، 

وحدها األسبار يف املدينة املنخفضة وتنقيب موسع أكثر ميكن أن يثبتا هذه الفرضية. 
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تنظيم ووظيفة األبنية:

ذلك، كشفت  مع  األبنية.  الصعب حتديد منط هذه  وبالتايل من  بالكامل.  مبنى  أيّ  يتم حترير  مل 
احلقول الثالثة اليت وجدت آثار سكن فيها عن ثالث حاالت متمايزة. 

احلقل D: مّت الكشف عن بناء ضخم، يظهر أّنه أقرب إىل القصر منه إىل البناء الدفاعي )يقع بعيداً 
عن األسوار وباجتاه النهر(. ترتاوح ثخانة اجلدران بني 2.50 إىل 3م، وحتدد عدة قاعات مستطيلة  
واسعة. مل يُعرف بعد خمطط البناء إال بشكل جزئي، وليس باإلمكان بعد حتديد تنظيمه وال تبيان 
وظيفته. مع ذلك، فإنّ أبعاده وموقعه وثخانة جدرانه ونوعيتها ونوعية جتهيز أرضيته يسمح بافرتاض 

أّنه بناء ملكي أو رمبا قلعة. 
احلقل E: بناء جدرانه عريضة، فيه على األقل ممر وأرضيات جمهزة. لكنّه حمفوظ بشكل سيئ جداً، 
هاماً، لكن ال نعرف  الشرق، وربّما كان مسكناً  األكروبول واملرتفع إىل  وهو يقع على منخفض بني 

تبعيته أو وظيفته. 
احلقل F: بناء متعدد األمناط، بين يف عدة أجزاء منه وفق وظائف متنوعة )استقبال، سكن، نشاط بييت، 
ختزين(. يقع يف املدينة املنخفضة غري بعيد عن األبواب اليت تنفتح على النهر، وميكن أن يكون بيتاً 

كبرياً أو بناءً كبرياً مرتبطاً بإدارة احملاصيل أو خمزونات أخرى. 
يتألف قلب هذا البناء من بنية ثالثية األجزاء متناظرة بالكامل، ومن جدران مسيكة )بني 75 و 95 
سم( وأرضيات جمهزة مؤلفة من طبقة من اجلص الصلب، وعتبة ضخمة من حجارة منحوتة تنفتح على 
باحة مكونة من حجارة مشععة الرصف. ويتم الولوج إىل كل جزء من هذه املساحة املركزية )باستثناء 

واحد منها فقط( عرب باب كان خشبياً على األرجح جمهز بعتبة. 

أبعاد ووظائف متنوعة: باحة مشععة الرصف من  املركزي توجد مساحات ذات  القسم  وحول هذا 
احلجارة، وقاعة مفتوحة ذات مصطبة، وفضاءات ذات جدران مليّسة متوّضعة بشكل متناظر على طريف 

احملور األوسط للباحة 59. وهي مبجملها ست حجرات هلا منفذ مباشر على الباحة. 

القاعات املستطيلة الشكل خمصصة  والفضاءات امللحقة خمصصة للطبخ والتخزين. وكانت بعض 
لتخزين السلع الغذائية، وكانت حتوي على األقل ثالث جرار مكسرة وجرة يف حالة سليمة بوضعية واقفة. 
ووفقاً حملتواها، كانت احلجرات األصغر منها خمصصة لتحضري األطعمة. ويف اجلنوب الغربي كانت 
توجد فضاءات خمصصة للتخزين حيث تكثر اجلرار الكبرية. وتظل مسألة االنتقال بني هذه الفضاءات 
غري واضحة. فبعض القاعات ليس هلا باب. ومن احملتمل أن يكون الوصول إليها عرب الطبقة األعلى من 

الطبقة اليت حُفظت، وبالتايل كان الباب أو املنفذ أعلى من سوية األرض. 

أما التسلسل الزمين للبناء فمعقد: إنّ التنظيم العام يسمح باقرتاح أن يكون القلب الثالثي األجزاء هو 
املشيد أوالً، وأن تكون اجلدران األخرى قد رُفعت بعده. مع ذلك، الكثري من عمليات إعادة جتهيز البناء 

نفذت الحقاً كما يشري إىل ذلك باب مّت سدّه وآخر ينفتح على جدار. 

بالرماد(. ويف جدران هذه  النار )حفر جمهزة، مملوءة  إيقاد  أو  البناء منطقة للشوي  وتوجد خارج 
احلفر ثقوب بعمق بضعة سنتمرتات موجهة أفقياً أو حنو األعلى، رمبّا كانت توضع فيها مواد قابلة للتلف 
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خمصصة لتسهيل حركة اهلواء وحتسني عملية االحرتاق. إنّ املسكن البييت غري معروف بشكل جيد يف 
املشرق الشمايل خالل عصر احلديد الثاني. 

امليزات املعمارية:

على الرغم من االختالفات املالحظة بني املباني، لكنّنا نلحظ أيضا العديد من التكرار يف منط البناء 
وجتهيز العناصر املعمارية. 

بالنسبة ملواد البناء، جند أنّ املباني مؤلفة مهما كانت وظيفتها أو أبعادها من املواد نفسها: احلجارة 
وحجارة  للجدران  بالنسبة  اللنب  ومن  األوىل،  واملداميك  لألساسات  بالنسبة  غالبا(  احلجم  )صغرية 
الرصف، ومن خليط ذي قاعدة جصية بالنسبة للياسة األرضيات واجلدران، وأخرياً من اخلشب )بالنسبة 
لعتبات األبواب، واألبواب، والدرجات احملتملة(. ونشري أيضاً إىل وجود آثار آلجر مشوي صغري احلجم مل 

تستخدم بشكل أساسي يف املسكن. 

ومن املهم اإلشارة إىل أّننا مل جند أي عنصر تغطية، وال نعرف بالتايل نظام وعناصر رفع السقوف، 
فلم جند أي نقب يشري إىل وجود عمود وال أي قاعدة كذلك. ورمبا يفسر عدم احلاجة هلا صغر حجم 
العريضة وحدها  أن حتمل اجلدران  D، حيث ميكن  األمر يف احلقل  وكذلك   ،F احلجرات يف احلقل 

العوارض أو اجلسور. 

أمّا بالنسبة للجدران، فإنّ النموذج املعماري هو نفسه بالنسبة للجدران السميكة أو الرفيعة، يف حني 
أنّ األرضيات كانت خمتلفة األمناط. وقد مّت إثبات مخسة أمناط منها: األرضيات املغطاة بتبليط من 
اللنب )يف البناء الكبري يف احلقل D حصراً(، واألرضيات املغطاة حبصيات )الفضاءات اخلارجية كما يف 
تّل العشارنة(، واألرضيات اخلشبية اليت رُفعت على جذوع خشبية )غري مثبتة بعد(، أمّا األرضيات يف 
األماكن العامة )التخزين واحلرف واملرور والتنقل واملطبخ( فال يوجد فيها أرضية من الرتاب املدكوك 
أو احلصى، يف حني أنّ فضاءات االستقبال والسكن أو األهبة فهي أفضل إعداداً )حيث هناك طالء أو 

لياسة لألرضية(. 

توضع  كانت  إىل احلفر حيث  املسكن، فإضافة  كثرية ضمن  إنشاءات معمارية  التعرف على  يتم  مل 
أو تطمر اجلرار الكبرية، جند بشكل خاص مصاطب حجرية منضدة )احلجرتان 60 و123( ورصيفني 
الباب بني  )؟( يف مساحة االنتقال واملرور رقم 135. ونشري أيضا إىل درجتني حجريتني على مستوى 

الفضائني 32 و172. 

كما كان هناك جتهيزان مائيان، حيث مّت التعرف على بالوعة )مرحاض؟( يف القاعة 58 وعلى جمرى 
تصريف صغري )من احلجر( أمام القاعة 123 )وهي وظيفة ال تزال حباجة لإلثبات(. 

إنّ أحد العناصر األكثر متيزاً يف العمارة البيتية والضخمة يف سويات عصر احلديد يف الناصرية 
هو العناية بتجهيزات اجلدران وتوازن تناسبات القاعات )كلها مستطيلة أو مربعة(، وتوزعات الفضاءات 
وأماكن األبواب إخل. ومن الواضح أنّ البناء هو مثرة ختطيط مسبق ومدروس. وقد بنيت اجلدران يف 
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زوايا قائمة بال استثناء، ممّا يفسر األرضية املمهدة ومييل لتأكيد فرضية حصول عملية متهيد واسعة 
قبل إنشاءات عصر احلديد الثاني، أو حصول هجرة/ أو دمار خالل فرتة طويلة نسبياً سبقت البناء. 

وأخرياً، مثة عنصران ميكن أن يسامها يف تعميق معرفتنا وفهمنا للمدنية واملسكن يف املوقع على 
عدة مستويات: القيام بعملية مسح جيومغنطيسية من جهة، من أجل حتديد تنظيم وشكل األبنية ونظام 
الشوارع والتنقل واملخطط املدني، ومن جهة أخرى توسيع التنقيب يف احلقلني F وD، ممّا يسمح بتقدير 

العمارة البيتية والعمارة الكبرية بشكل دقيق. 
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F األثاث الفخاري يف احلقل

غيوم جرنيز

MC، باريس 1ـ- فرنسا
تلخيص وترمجة: موسى ديب اخلوري

مّت يف املدينة املنخفضة يف احلقل الذي يتميز بالعمارة اجلميلة من العصر اآلرامي بناء حمفوظ، رغم 
أّنه يقع على حافة املنحدر )خالل موسم 2009ـ  2010م(. وكشف هذا البناء عن عمارة مميزة من احلجر 

وجمموعة من الفّخار من عصر احلديد الثاني. 

النمط الوظيفي لألوعية الفّخارية من عصر احلديد الثاني )950ـ720 ق م(:

العجائن بشكل عام من  كافة  تتألف  الفخار. حيث  يف  كبرياً  تقنية نالحظ جتانساً  من وجهة نظر 
الصلصال العاجي اللون، مع مزيل دسم معدني غالباً، وقد مت تصنيع الفّخار بواسطة الدوالب بينما كان 

الشي قليل األكسدة والسطوح اخلارجية لآلنية بلون عاجي أيضاً. 

يف احلقل F، الفّخار الناعم نادر. وجند أغلبية الفّخار من الفّخار العادي الشائع، مع بعض القطع 
املعتنى هبا. 

وهناك بعض القطع اليت تتميز بشكل جذري عن جممل فّخار احلقل يف العجينة كما ويف تقنية الشي، 
وأكثرها متيزاً هي األمفورات مما يشري إىل أّنها من مصادر خارج املنطقة. 

إنّ الفّخار الذي عُثر عليه يف احلقل F يشتمل على جمموعة كاملة متثل جممل آنية املائدة وأواني 
النقل والتخزين يف تلك الفرتة. وتتألف آنية املائدة من أوعية وقدور مفتوحة ومغلقة، وصحون وأقداح 
وقصعات، وكؤوس ذات قاعدة. ومتثل الفّخاريات املشوية أوعية كروية الشكل مزودة بعروتني. وبالنسبة 
كانت  للتخزين  بالنسبة  وأخرياً  اجلرار.  على  مفّضلة  كانت  األمفورات  فإنّ  التخزين(  من  )وجزء  للنقل 

تستخدم البيثوا الكبرية. 
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األمفورات والتبادالت بني الساحل والداخل السوري:

أمفورتني  وجود  فإنّ  املباني،  أرضيات  على  اليت وجدت  األثاث  ونوعية  املنقبة  املساحة  إىل  بالنظر 
كاملتني والعديد من أجزاء األمفورات األخرى حيمل مغزى معينا بالنسبة لنا، فهذه األمفورات تعود إىل 
إذا أخذنا بعني االعتبار شكلها ومنطها. ويطرح ذلك مسألة حمتواها  منط ساحلي، وأصلها فينيقي، 
من جهة وما كانت تنقله، ويطرح من جهة ثانية مسألة التبادالت اليت كانت تتم بني الساحل املتوسطي 

وسورية الداخلية إىل ما بعد جبل األنصارية. 

وإذا كان قد وُجد أجزاء من أمفورات من منط آخر حتى منعطف الفرات )تّل شيوخ فوقاني مثالً(، فإنّ 
معظم األمفورات الفينيقية مصدرها الساحل وكانت تستخدم يف النقل البحري )املركبان تانيت وإليسا 
اللذان اكتُشفا منذ بضع سنوات يف قبالة ساحل عسقالن كانا حيويان على عدة مئات منها(. ووجود 
أمفورات من هذا النمط يف الناصرية يدعم فكرة وجود شبكات منظمة للنقل بدءاً من الساحل وحتى 
وادي العاصي. وإن كنّا ال نستطيع ختمني املنتجات املنقولة بشكل دقيق )هل هي من اخلمر أم الزيت أم 
العسل(، فإّنه من الضرورة أن نشري إىل أمهية اكتشاف هذه األمفورات من وجهة نظر فهم ورسم الطرق 
التجارية اليت كانت موجودة. ومع انتظار اكتشافات ومعطيات تكمل الصورة، فإّنه ال يسعنا سوى اقرتاح 

فرضيات منها: 

- مسار يبدأ من الشمال، من سهل جبلة )وهو يتطلب مع ذلك اجتياز مضيق على األقل قبل الوصول إىل 
سهل الغاب(، أو من سهل أنطاكيا، حبيث يعود بالتايل يف جمرى العاصي. ويف احلالتني، فإن مسألة 

إمكانية اإلحبار يف النهر تظل مطروحة. 
- مسار يبدأ من اجلنوب الغربي، عرب سهل عكار، وفتحة محص ثم وادي العاصي عرب محاة. ويبدو لنا 
هذا املسار الثاني أكثر قابلية للتنفيذ، بسبب املسافة وقابلية احلالة الطبوغرافية لألرض. مع ذلك، 
هنا أيضاً ال بد من التساؤل حول منط النقل، فإذا كان يتم يف جزء منه عرب طريق بري، فإّنه ال يستبعد 
أنّ بعض أجزاء هنر العاصي كان يتم استخدامها، حبيث كان يتم الوصول إىل الناصرية كأحد املواقع 

املمكنة للتحميل. 

العناصر املتبقية من عصر الربونز األوسط 2 )1750ـ  1600 ق م( والربونز احلديث )1600ـ  1180 ق م(:

جند يف ردميات أرضيات السكن كما يف كتل األساسات يف اجلدران من فرتة استيطان عصر احلديد 
الثاني بني 5% و 10% جمموعة من كِسر الفّخار املتبقية املؤرخة بشكل أساسي من عصر الربونز األوسط 
الثاني والربونز احلديث. ويعود وجود هذه الِكسر إىل أعمال كثرية من حفر ومتهيد لألرضيات وغري ذلك 

كان يقوم هبا سكان عصر احلديد عند بناء مساكن. 

مل حندد بعد يف املنطقة املعنية كسراً فّخارية تعود بشكل أكيد إىل الربونز القديم أو الربونز األوسط 
األول أو إىل عصر احلديد األول. وستساعدنا األسبار املستقبلية يف حتديد إذا كانت هذه الفجوة تعود 

لصدفة التنقيبات أو الستيطان متفاوت للمنطقة. 

وهنا نشري إىل أنّ عجائن فّخاريات عصر الربونز ختتلف بشكل واضح عن تلك املعروفة من عصر 
وترتاوح  أكثر،  أفضل، وقاسية  أنعم، وعجينة مشوية بشكل  على شوائب  دائماً  احلديد، فكانت تشتمل 

سحناهتا بني اللوني املخضر والنبيذي. 
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تّل الناصرية
E املادة احلجرية يف احلقل

إكزافييه فيفر

 املركز الوطين للبحث العلمي- فرنسا
تلخيص وترمجة موسى ديب اخلوري

مّت نبش أربعني أداة حجرية يف احلقل E من تل الناصرية خالل موسم التنقيب خريف عام 2009م، 
وهي على النحو التايل: 11 قطعة حجر رحى أو أجزاء من حجارة رحى مسطحة، 5 أجزاء من حوامل 
ثالثية، حجران هلما قمع من اجلري أو البازلت، 21 مقابضاً ومدّقاتاً، حلقتان من البازلت، وقرص حجري، 

ونصل ومثقب من الصوان. 

مّت الوصول إىل هذه األدوات احلجرية مباشرة حتت الطبقة السطحية. كان بعضها موجوداً يف وسط 
مع كتل حجرية جّفت يف  الزراعية واحلراثية، وكان بعضها اآلخر خمتلطاً  باألعمال  خملخل، وخاصة 
بناء اجلدران واستُخرجت ربّما إلعادة استخدامها منذ العصور القدمية )اجلدران 2، 5، 20، 36، املربع 
77/107؛ واجلدار 41، املربع 78/107(. وأخرياً، يبدو أنّ قطعاً أخرى تنتمي إىل جمموعات متجانسة 

تكشف عن نشاطات يف الطحن أو السحق. وميكننا متييز أربع تركيزات متموضعة يف: 

 يف حميط قواعد اجلرار املطلية باجلص )القطعة 77، املربع 77/107(

حول بنية الفخار الذي حيمل طبعات السالل )القطعة 68، البنية 6، املربع 77/107(

يف احلجرة 64 )بني اجلدران 3 و 40 و 41، املربع 78/107(، 

أو أيضاً غري بعيد عن تنور )جنوبي الفسحة 71، املربع 78/107(. 

أو حريف، ومت حتديد بعضها بشكل جيد، يف حني ظّل  القطع هي شواهد على نشاط بييت  وهذه 
بعضها اآلخر غامضاً نسبياً. وهي تشرتك مع ذلك بقدرهتا على االحتكاك، والقساوة العالية، والقدرة 
على املقاومة وعدم التلف بسهولة. ومن وجهة نظر علم الصخور، فإنّ مصدرها صخور بركانية، بشكل 
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أساسي من البازلت، ويف أحيان قليلة من احلجر الرملي أو اجلريي أو الصوان. وحتمل هذه األدوات من 
جهة أخرى آثار استخدام تُظهر عملها. 

وهي يف الواقع كانت خمصصة بأغلبيتها لعملني أساسيني: الطحن )حتويل املواد إىل طحني( والسحق 
)وهو حتويل كافة أمناط املادة إىل مسحوق(، وذلك من كافة املنتجات النباتية واحليوانية أو املعدنية. 
الطارقة(  )نسميها  فاعلة  إحدامها  معاً،  تعمالن  أداتني  بني  مكرر  إيقاع  وفق  يتم  النشاط  هذا  وكان 

واألخرى سلبية )تدعى املطروقة(. وكان ألدوات أكثر ندرة وظيفة قاطعة. 

تستعرض هذه الدراسة بشكل متتال األدوات الساحقة )من حجارة الرحى واألجران( من أجل الطحن 
والسحق، واألدوات الطارقة )املطارق واملساحق واحللقات البازلتية واملقابض( اليت تكملها يف السلسلة 

العملياتية وأخرياً األدوات القاطعة. 

املواد:

نالحظ وفق شكل هذه األدوات أنّ املواد املستخدمة لصنعها مل يتم اختيارها بالصدفة. فقد اعتمدت 
بعض املعايري مثل: التوفر احمللي للمواد، املتوافق مع »أشكال مسبقة« هامة ـ التناوب الطبيعي الوظيفي 
الذي يسمح باالستخدام اجليد ـ ومع نوعيات آلية خاصة )مثل اخلشونة واملتانة والصالبة اليت جيب 
أن تضاف القساوة هلا، واملقاومة والتماسك والتكوين(. وتلعب هذه السمة األخرية دوراً هاماً يف صياغة 
أدوات الطحن: فنستطيع احلصول على عدة أشكال وفق املهمة املراد القيام هبا. كذلك يرتبط اختيار هذه 

األدوات بالسلع الغذائية أو املادة املراد معاجلتها. 

كان البازلت هو املفضل غالباً بسبب صفاته، فهذا الصخر الربكاني مصدره املغما املتربدة بسرعة 
عند متاسها مع املاء أو اهلواء، ممّا يعطيه بنيته املرتاصة يف حبيبات دقيقة بلون داكن أو أسود. أمّا أصله 
فليس واضحاً دائماً، طاملا ميكن أن يكون من سورية، بل ومن اخلليج العربي أو من إيران. وهناك عدة 
جماري بازلتية يف سورية، ممّا جعل من البازلت مادة شائعة نسبياً فيها، يف سورية الشمالية يف منطقة 
اخلابور ويف سورية اجلنوبية يف حوران، وهناك مصادر أبعد يف العراق قرب تبه غورا. ومن الواضح أّنه 
كان يُستثمر يف تّل الناصرية من املصدر اجليولوجي األقرب هلا، حيث نشري إىل وجود البازلت يف الشمال 
)الشريط البازليت يف كركور( ويف الشرق من محاة ويف منطقة محص. كذلك استُخدمت صخور أخرى 

أكثر ندرة لصناعة أدوات الطحن والسحق هذه )مثل اجلري والصخر الرملي والصوان والديوريت...(. 

طريقة عمل احلجر:

إنّ صناعة هذه األدوات يشري بوضوح إىل معرفة تقنية عمرها آالف السنني، كانت تُمارس وتتطور منذ 
عصور ما قبل التاريخ على أدوات ضرورية للحياة اليومية وللصيد، فهي من عمل أخصائيني خاصة أنّ 
احلجر املطلوب مل يكن متوفراً دائماً يف املوقع ويتطلب اختيارا متناسباً مع الوظيفة املخصصة له. ونادراً 
ما مّت إثبات وجود مشاغل وأدوات خاصة بشغل احلجر، لكنّ اإلنتاج يشري إىل تقنية وإىل أدوات مناسبة 
متوافقة مع قساوة املادة احلجرية. فإذا كانت املواد احلجرية لينة فإّنه ميكن معاجلتها بسهولة بأدوات 

قاطعة، فقد كان من الضروري استخدام مثاقب وجماخل ملعاجلة احلجارة األكثر صالبة. 
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من جهة أخرى، فإن إنتاج األسلحة واألدوات احلجرية املنحوتة الشائعة مل يتوقف بعد ظهور املعدن. 
إنّ اخلصائص القاطعة للصوان واألوبسيديان جعلها تبقى مستخدمة كنصال أو مكاشط. لكنّها أصبحت 
حمدودة خارج منطقة الساحل املشرقي ابتداء من عصر الربونز الوسيط وخاصة يف الربونز احلديث، 

ويبدو أنّ احلفاظ عليها كان من مسات املشرق. 

الغذاء:

مسح التحليل اجملهري لسطح األدوات من حجارة رحى ومقابض ومدقات وغريها إىل حتديد أنواع 
األدوات.  بواسطة هذه  يتم حتويلها ومعاجلتها  اليت كان  املعدنية  أو  أو احليوانية  النباتية  األولية  املواد 
كما مسح مبعرفة نوعية ونعومة الطحني. تشري النتائج إىل أنّ الغذاء كان يرتكز على أساس من احلبوب 
املكسرة مثل الربغل، أو السميد الناعم، والعصيدة واخلبز وكعكات العجائن بل برية الشعري ايضاً وأحياناً 

برية القمح. وكانت البرية تصنع مثلها مثل الغذاء الصلب أو املتماسك بشكل بييت وبشكل مجاعي. 

املعطيات النصية: من املواد إىل الغذاء:

النصوص  تشري  احلجرية.  للمواد  املخصصة  الكتابية  والوثائق  املواد  تناولت  الدراسات  من  القليل 
البابلية القدمية إىل أنّ حجارة الرحى السلفية كانت من الديوريت )أوسوم( واحلجارة العليا من حجر 
اإليسوم، وربّما هو احلجر الرملي )؟(، ويذكر أحد النصوص حجر سحق بازليت )أتربوم( جيد النوعية مع 
ما يبدو املدقة أو احلجر الساحق التابع له. وكانت أمناط عديدة من البازلت مستخدمة، لكنّ املصطلح 
كان عامّاً حيث استُخدمت عبارة »حجر أسود« للبازلت أو للدولرييت. وتشري النصوص أخرياً إىل أنّ بعض 

أماكن التخزين كانت مفّضلة وفقاً للحاجات احمللية من املواد واالستخدام املراد منها. 

إنّ نصوصاً كثرية من ماري بني رسائل نوموسدا هنراري تشري إىل عمليات نقل يف املراكب تتطلب دفع 
رسوم حلجارة رحى بكميات كبرية، وألجران ومساحق مصدرها على األرجح مشايل سورية. 

وال بدَّ من الرجوع إىل النصوص أيضاً من أجل تكوين فكرة أدق حول استخدام هذه األدوات ومكانتها 
ومنتجاهتا  احلبوب  إنتاج  معلومات حول طرق  نوزي  نصوص  مثالً  لنا  وتقدم  االقتصادية.  احلياة  يف 
العاملني  إىل  إشارة  هناك  وكذلك  احلصص.  توزيع  حسابات  من خالل  موثقة  وهي  فيها،  والعاملني 
يف عمليات حتويل احلبوب هذه يف نصوص نوزي، وهي تشتمل على قوائم طويلة للعاملني يف التوزيع 
وذكرت النساء صانعات البرية والنساء املكلفات بطحن احلبوب جنباً إىل جنب، ممّا يدل على الصلة بني 

العملني. 

وهكذا، فإنّ املادة احلجرية يف تّل الناصرية فتحت أمامنا حقالً واسعاً للدراسة، ومواضيع خمتلفة 
حول  متمركزة  وكانت  وانشغاالهتم،  القدماء  لدى  اليومية  االهتمامات  تفاصيل  يف  فأكثر  أكثر  تدخلنا 
األدوات املالئمة حلاجاهتم، وحول نشاطهم يف حتويل املنتجات الغذائية املخصصة لعيشهم، بل وحول 

املنتجات اليت ميكن أن يُستفاد منها يف األعمال احلرفية. 
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التأريخ املعاير بالكربون 14 
للمقربة ذات قبور ترميد اجلثث: 

نتائج أولية

ألني تنو

معهد الدراسات املشرقية- فرنسا
تلخيص وترمجة: موسى ديب اخلوري

اكتُشفت مقربة تّل الناصرية منذ موسم التنقيب األول عام 2008م، يف حقل مفتوح يف املدينة املنخفضة 
آنية حلفظ رماد  املوقع. وعند إغالق احلقل مع هناية موسم عام 2011م، كان قد مّت حتديد 54  من 
الرتميد فيها. وقد نقلت 25 جرة حلفظ رماد املوتى اكتشفت عام 2008م إىل متحف محاة حيث جرى 
تنقيبها هناك عام 2009م. ومّت تأريخ مخس عينات من هذه اجلرار يف مركز التأريخ بواسطة الكربون 

املشع يف ليون، وكذلك مّت تأريخ عينة سادسة لعظم حمروق ورماد من تنقيب مت عام 2010م. 

وقد حاولنا بالنسبة هلذا اخليار األول يف التأريخ بالكربون 14 أن نضاعف معايري التأريخ بالتأكيد 
على املواد املقرتنة بامليت وعلى منط اجلرة املستخدمة بدالً من التأكيد على موضع اجلرة داخل املقربة. 
إنّ ندرة اجلرار من النمط 3 ذات املقبض الواحد، والواضح أنّ النموذجني املكتشفني منها كانا فارغني 

من املواد ممّا أدى إىل استبعادمها من هذا االنتقاء األويل للتأريخ. 

النتائج األولية

قدّمت هذه التأرخيات رغم أّنها مّتت على عينة حمدودة جدا مؤشرات هامة كثرية، منها:

1ـ اإلطار الزمين املتسلسل للمدفن

ميكن أن نالحظ التأريخ على ارتفاع مخسة قبور مدروسة، تنتمي كلها إىل الربونز احلديث الثاني أو 
إىل عصر احلديد األول. يعود قربان رمبّا إىل القرن اخلامس عشر قبل امليالد ويكونان بالتايل معاصرين 
للمدافن املكتشفة يف آالالخ على يد وويل عام 1955م. ولكن يف حني أنّ قبور الرتميد يف آالالخ كانت 
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موزعة بني املساكن، كما يف قبور الرتميد يف تّل حممد دياب أو تّل الصيب أبيض، فإنّ هذه القبور يف تّل 
الناصرية تشكل جزءاً من مقربة، هي بالتايل كما اعتقد أقدم إثبات على مقربة للرتميد يف الشرق األدنى 
مؤرخة وفق تأريخ مطلق. وحتى وإن كان التجميع يف مقربة مثبت بشكل أساسي يف بداية عصر احلديد، 

إال أنّ املقابر كانت موجودة بالتأكيد منذ عصر الربونز احلديث. 

2ـ املقربة واستعماهلا

التأريخ املعطى للعينة املأخوذة من ركام النفايات رقم 456 هو األحدث بالنسبة هلذه السلسلة، وهو 
يثبت أنّ األمر ال يتعلق بعظام قدمية مصدرها قبور اخنفضت سويتها، بل على األحرى مبرحلة استخدام 

أحدث للمقربة مع حاالت دفن جديدة وتوسعة للمقربة باجتاه الشرق. 

من جهة أخرى فإن استمرار التنقيبات سوف يسمح لنا بتأريخ اجلرتني رقم 435 و 437 اللتني سحقتا 
ببالطة ذات قمع )رقم 436(، ومبعرفة أفضل للمقربة من الداخل اليت يظهر أّنه أُعيد استخدامها لعدة 

قرون تالية. 

3ـ استخدام عدة أمناط من جرار الرتميد

تسمح لنا التأرخيات القليلة اليت مت احلصول عليها  بواسطة هذه العينات بطرح فرضية أنّ اختيار 
منط اجلرة )1 أو 3( كان مسألة مرتبطة بالفرتة الزمنية للعصر. ويف الواقع، فإنّ النمط 1 مثبت ما بني 
عامي 1445 و 1021ق.م. )± 30 سنة( والنمط 2 مثبت بني 1389 و 1052ق.م. )± 30 سنة(. وبالتايل 
فال بدّ من البحث عن عوامل أخرى من أجل تفسري استخدام هذه اجلرار املختلفة. وال بدّ أنّ التحليل 
الذي يتم حالياً على العظام سوف يقدم لنا بعض املؤشرات، فاجلرار 214 و 215 و 224 على سبيل املثال 
اليت تبدي بعض التشاهبات الشكلية كانت قد استخدمت من أجل وضع عظام أشخاص خشنة مقارنة 
باألمثلة األخرى املكتشفة يف املقربة أو املتميزة بسمات ذكورية. وهذه املالحظة األولية حتى اآلن ميكن أنّ 

تشري إىل أنّ جنس امليت كان عامالً حامساً يف منط اجلرة احلاوية لعظام املتوفى. 

4ـ تأريخ أشياء خاصة: رأس مدبب حديدي وخرزات من اخلزف مثقبة

أمكن تأريخ العديد من القطع أو أمناط القطع من خالل حميطها الذي وُجدت فيه. وهذا هو بشكل 
خاص حال الرأس احلديدي املدبب املكتشف يف القرب رقم 201 واملؤرخ بني عامي 1263 و 1052 ق.م. 
)± 30 سنة(. إنّ تعدين احلديد مثبت قبل فرتة طويلة من عصر احلديد لكنّه ظّل لوقت طويل مرتبطاً 
بلواقط لربط احللي. أمّا هذه القطعة احلديدية املكتشفة يف هذا القرب فهي ال شكّ كانت الستخدام معني 
رمبّا لشغل الصوف. ويعطينا التأريخ الذي مّت هلا يف تّل الناصرية عنصراً جديداً يدعم فكرة »إرجاع« 
عصر إدخال احلديد يف جمال استخدام األشياء اليومية اليت تعود بالتايل إىل األلف الثاني قبل امليالد، 
وليس إىل األلف األول قبل امليالد. ويف الواقع، فإنّ أدوات حديدية، هي عبارة عن أسلحة بشكل أساسي، 
اكتشفت يف تّل شيوخ فوقاني ويف ماري أو أيضا يف تّل عمودا ضمن إطار جنائزي أيضاً، تثبت هذا التأريخ 
القديم. إضافة إىل ذلك تذكر رسالة اكتشفت يف موقع تّل شيخ محد مؤرخة من القرن الثالث عشر قبل 
امليالد أسلحة حديدية وكذلك كتابة للملك تغالت بالصر األول )1115 ـ 1075 ق م( حيدد فيها هذا 
األخري أّنه قتل أربعة ثريان قوية جداً بفضل سهام مزودة برؤوس حديدية. ال شكّ أنّ هذه األدوات كانت 
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ال تزال نادرة، وهذا االكتشاف ميكن أن يشري إىل حالة من الرخاء كان يعيش فيها امليت. إنّ اهلدف من 
تأريخ القربين 210 و 233 كان أيضاً إدراج اخلرزات اخلزفية املثقبة اليت وُجدت فيهما، واليت مل يُعثر على 
مثيل هلا يف أماكن أخرى، باستثناء احللي الرائعة من الذهب اليت وجدت يف موقع قطنا. ورمبّا تعود ندرة 

هذه احللي اخلزفية إىل مدة استخدامها القصرية اليت كانت حمدودة بالقرن الثالث عشر قبل امليالد. 

إنّ تأريخ هذه القبور هام جداً ألنّ التسلسل الزمين للمدافن ذات الرتميد يف سورية الغربية ظل لفرتة 
طويلة حمدوداً باالكتشافات اليت مّتت يف بداية القرن العشرين حول كركميش، ثم بالفرتة ما بني احلربني 
العامليتني يف محاة. فهذه اجملموعات على الرغم من تنقيبها املميز خالل تلك اآلونة مل تعطنا تأرخيا 
مطلقاً، وكان ترتيبها الزمين يرتكز حصراً على املواد اليت كانت مقارناهتا ترتكز على تنقيبات أقدم أيضاً. 

وقد مّت حديثاً استكشاف مقربة ترميد أخرى على بعد حنو 15 كيلومرتاً جنوبي كركميش يف تّل شيوخ 
فوقاني، والتأرخيات اليت مّت احلصول عليها حتى اآلن بواسطة الكربون املشع هي من الفرتات نفسها اليت 
مّت احلصول عليها يف تّل الناصرية أو أحدث منها بدرجة بسيطة جداً. إنّ املدافن ذات الرتميد كانت قد 
بدأت بالظهور بالتايل يف هناية عصر الربونز احلديث وليس يف بداية عصر احلديد كما كان يُعتقد سابقاً. 

إنّ هذا التأريخ األقدم الذي كنّا نتوقعه منذ فرتة طويلة يبدو من اآلن فصاعدا مثبتاً، وهو يعيد طرح 
املسألة حول االنتقال بني عصر الربونز احلديث وعصر احلديد يف بداية عصر احلديد. ويف الواقع، فإنّ 
املدافن ذات الرتميد مل يتم التخلي عنها أبداً، وهو إثبات على استمرارية أكيدة ضمن إطار عام كان ينظر 

له عادة على أّنه غري مستقر ومتيز بانقطاعات عنيفة. 
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طبعات األختام على الفّخار يف تّل الناصرية
مالحظات أولية

دومينيك بارايري 

جامعة ليل 3- فرنسا
تلخيص وترمجة: موسى ديب اخلوري

تشهد طبعات األختام على الفخار املؤرخة من الربونز القديم على ممارسة خاصة يف املشرق تعود إىل 
األلف الرابع قبل امليالد، وكانت منتشرة كثرياً يف سورية الداخلية خالل الربونز القديم الثالث والرابع. 

وقد نُشرت العديد من الدراسات حوهلا يف الثمانينيات والتسعينيات، وهناك كِسر فّخارية مطبوعة 
على هذا النحو تظهر باستمرار يف تنقيبات املنطقة املشرقية، الشمالية واجلنوبية على حد سواء. فال بدّ 
أنّ األمر يتعلق بإنتاج مشاغل موزعة يف قرى أو يف جمتعمات ريفية، حيث كانت تشكل متييزاً إلنتاج وتوزيع 
املنتجات الزراعية عن إنتاج وتوزيع املشاغل اخلاصة بالقصر. وقد أحصت ماتزوني S. Mazzoni ثالثة 
أمناط من اجلرار املوافقة لثالث مناطق إنتاج )الساحل السوري والفلسطيين، سورية الداخلية، وسورية 
»قبيل  تسمى  أختام  بواسطة  تُختم  »اجلرار«  هذه  كانت  غذائية خمتلفة.  ملنتجات  الشمالية( وخمصصة 
سورية عامة« تتميز عن األختام اليت كانت تُدرج على الرُقم وعن أختام الصلصال يف اإلدارة التابعة للقصر. 

وقد ظهرت أمهية موقع الناصرية يف هذا اجملال من األحباث بشكل واضح منذ موسم تنقيبات عام 
2010م يف أول حقل تنقيب مت الوصول فيه إىل سويات األلف الثالث قبل امليالد، هلذا فإنّ هذه املقالة 
القصرية ليست أكثر من مدخل بسيط إىل املوضوع، وتتطلّب الدراسة بالتأكيد تقاطع أكثر من اختصاص 

يف جمال منط الفخار ومنط التصوير وطبوغرافية النقش. 

وجدت مواد الفّخار املختومة يف سرب صغري مبساحة 4 م2 جنوبي غرب املدينة املنخفضة )احلقل 
H(، على املنحدر من التل املقابل للطريق الذي شقّته اآلليات الضخمة. فتحت طبقة السطح وسوية من 
الربونز األوسط IB فظهرت سويتان مؤرختان بواسطة الفّخار من الربونز القديم الرابع، ومها ملوضع 
مطبخ ومكان ختزين ضمن بناء كبري أو ضمن حي سكين. والواقع أنّ الفّخاريات ذات الطبعات يف املشرق 

اكتُشفت يف مواضع متنوعة جداً. أمّا السوية األقدم فكانت قد احرتقت. 
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من هذا السرب مت استخراج كِسر فّخارية معلّمة مبا ال يقل عن سبعة أختام خمتلفة )مقارنة بـ 44 
ختماً مطبوعاً على املواد املكتشفة يف إيبال واملنشورة عام 1992م(. إنّ كثافة املواد املكتشفة يف موسم 
واحد تسمح لنا بأن نأمل حبصاد وفري يف املستقبل، يغين جمموعة الفّخار املختوم ويساعد يف إعادة طرح 

اإلشكاليات خاصة فيما يتعلق بالقرب من محاة. 

وهندسية  نباتية  أشكال  املختومة هي  واألشكال  قدور،  بني جرتني ومخسة  املختومة  الِكسر  تتوزع 
باستثناء حالتني: 

 .N10-H49-P3و N10-H35-P1 ؛N10-H59-P1 و N10-H17-P1 »مقبض أو كتف جرة »معدنية
أو نبتتني خمططتني ولوردات بسيطة و/  لنبتة  ومتثل األختام األسطوانية املدرجة على اجلرار تزييناً 
إدراج  كثرياً حبيث ال نستطيع حتديد طول  الوثائق مكسرة وجمزّأة  بتالت كبرية غري متصلة، وهذه  أو 

األسطوانة الكلي. 

 N10-H53-P1،و ،N10-H43-P1, N10-H49-P1, N10-H49-P2, N10-H49-P4 :حواف القدور
N10-H54-P1. ومنيز يف األختام األسطوانية املدرجة على القدور ثالثة أمناط تزيينية: نبتة ختطيطية 
ووردات غري متصلة متاماً )كما على اجلرار(، ونبتة ختطيطية وخطوط متقاطعة يف الفراغات، وأخرياً 
جند يف ثالثة مناذج وردة معدة بشكل جيد ضمن حاشية مطرزة ومقرتنة مع شارة أو تشبيك أو غزال 
الِكسرة األخرية، بينما تشري النسختان  خمطط، ويظهر شغل احلاشية كتمثيل لثعبانني متموجني على 
املوازيتان إىل ارتباط الوردة مع الثعبان يف النموذجني اآلخرين، كما يشري الربوز الواضح للختم والشغل 
املسطح إىل أختام مصنوعة من اخلشب أو من العظم أو ربّما من العاج أو احلجر اللني أو الطني املشوي. 

النماذج املوازية األكثر إقناعاً مصدرها من سويات محاة J ومن القصر G يف إيبال. وعموماً من سورية 
الداخلية اجلنوبية والوسطى يف الربونز القديم الرابع، وبشكل خاص من العاصي األوسط ومنطقة تل 

مرديخ. 

نفسه   باخلتم  وإيبال خمتومة  جرار يف محاة  وجود  إىل  أشارت  قد  ماتزوني  كانت  أخرى  جهة  من 
ومشغولة يف املشغل نفسه، وهو دليل برأيها على الصالت االقتصادية القوية جداً بني املنطقتني خالل 
عصر القصر G يف تل مرديخ. وقد الحظنا أنّ حافة القدر املكتشف يف الناصرية N10-H49-P2 خمتوم 
باخلتم نفسه الذي وُجد على القدر B 105 يف محاة J3. وستسمح حتليالت العجينة بتحديد املشغل، كما 
أنّ ظهور قطع جديدة واكتشافات جديدة ستسمح بإعادة تشكل العالقات احمللية بني محاة والناصرية 

وبشكل أعم العالقات اليت كانت سائدة يف سورية الداخلية. 
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تداول النقود يف مدينة بصرى )سورية(
بني القرن اخلامس والسابع امليالدي

جيوفانا بوسّي

جامعة بولونا- إيطاليا
تلخيص وترمجة: مياسة ديب

تتعلق هذه الدراسة بتداول النقود يف مدينة بصرى يف العصر البيزنطي، واليت مّت مجعها من قلعة بصرى 
يف منطقة حوران. ميزت هذه الدراسة بني 137 عملة نقدية سُكت بني القرن اخلامس والثامن امليالدي جاءت 

من مناطق خمتلفة من القلعة وحُفظ بعضها يف املتحف.

صُنعت جمموعة العمالت املعدنية البيزنطية من النحاس، وقد متّكن الفريق العامل يف مدينة بصرى بعد 
دراسته وحتليله للمسكوكات من تقسيمها إىل بنسب مئوية وذلك حسب عهد اإلمرباطور: حيث أُورخ 18% منها 
إىل عهد اإلمرباطور جوسنت، 16% إىل عهد اإلمرباطور جوستنيان، 10% إىل عهد اإلمرباطور جوسنت الثاني، 
15% إىل عهد اإلمرباطور تيربوس الثاني، 7% إىل عهد اإلمرباطور موريتيوس تيربوس، 10% إىل عهد اإلمرباطور 
هرياكليوس (Heraclius)، 2% عمالت معدنية عربية- بيزنطية، 2% إىل عهد اإلمرباطور قسطنطني الرابع، 
2% مسكوكات جمهولة اهلوية )من احملتمل أّنها تعود إىل عهد اإلمرباطور جون األول- أليكسيوس األول(، %1 

قادمة من منطقة القدس، 1% قادمة من منطقة قربص و4% غري معروفة املصدر والعهد.

والبد من اإلشارة إىل أّنه قد مّت العثور على نقود من فئة الـ40 نومي، محلت نقشاً للحرف M، ونقود من 
فئة الـ20 نومي محلت نقشاً للحرف K، ونقود من فئة الـ12 نومي مُيزت بـ IB، ونقود من فئة الـ6 نومي محلت 

.E ونقود من فئة الـ5 نومي محلت نقشاً للحرف ،S نقشاً للحرف

بعد هذه املقدمة القصرية والعامة حول املسكوكات ميكن القول أنّ هذه الدراسة مكنتنا من التعرف على 
خصائص النقود البيزنطية من حيث )القيمة، الوزن، ومعطيات تدل على العدد(، كما أّنها ركزت على التواصل 
بني مراكز تداول وتوزيع النقود من الناحية السياسية والتجارية والعمرانية يف املقاطعات العربية بني القرن 
اخلامس والسابع امليالدي، كما مّت مقارنتها مع بعض املصادر القادمة من املراكز البيزنطية الرئيسية مثل 
مسكوكات مدينة أثينا، كورنثا ورافينا، إلكمال هذه العمل وتأكيد العالقات القوية بني االقتصاد والتطورات 

العمرانية. 
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تقرير بعثة دورا أوروبوس لعام 2011م

بيري لوريش وأمحد الصاحل

املركز الوطين لألحباث العلمية-فرنسا، املديرية العامة لآلثار واملتاحف- سورية
تلخيص وترمجة: موسى ديب اخلوري

على  العمل  تركيز  وكان  2011م.  أيار   1 حتى  آذار   2 من   MFSED للبعثة  التنقيب  أعمال  جرت 
االستكشاف واملسح األثريني ودراسة املواد وحتضري النشر وحفظ الصروح. وكان الفريق يتألف من سبعة 
أعضاء من املديرية العامة لآلثار واملتاحف ومخسة عشر عضواً فرنسياً. وبفضل امليزانية الكبرية اليت 
خصصتها املديرية العامة لآلثار من أجل الرتميم، فقد مّت إجناز عملية واسعة لإلنقاذ األثري يف املنطقة 
الشمالية من القلعة. ورغم كل الصعوبات نستطيع القول إنّ هذه البعثة استطاعت الوصول إىل نتائج 

هامة جداً. 

املنحدر الدفاعي:

مّت يف بعثة عام 2011م متابعة حفر السرب غري املكتمل الذي كانت قد فتحته بعثة جامعة يال يف القسم 
الشمايل الشرقي للمنحدر )القطاع الشمايل الشرقي وN1(، ومّت فتح ثالثة قطاعات جديدة للتنقيب 
يفصل بينها ممر بعرض مرت واحد على اجلانب الشمايل للمنحدر )وهي القطاعات N2, N3 و N3 وهي 

تغطي مساحة كلية تصل إىل 78م2(.

الشرقية،  اجلنوبية  الزاوية  باستثناء  مساحته،  كامل  على  نُّقب  قد  الشرقي  الشمايل  القطاع  كان 
حيث مّت اكتشاف خندق روماني مّت متويهه يف عام 2009م من أجل جتنّب االعتداءات عليه. ويف الزاوية 
الشمالية الشرقية من هذا القطاع، مل يتجاوز عمق احلفر نصف مرت بسبب وجود طبقة كثيفة من الرماد 
واحلجارة احملرتقة، وهي بكل تأكيد بقايا ميدان القتال القديم بني الساسانيني والرومان. وقد مّت ردم 
هذا اجلزء من أجل حفظه. أمّا يف القسم اجلنوبي من هذا القطاع، فإنّ كتلة الرتاب املمزوجة مع حجارة 
املنحدر، قد حُفرت بعمق أكثر ومّت الكشف عن منحدر خفيف معدّ من أجل تصريف مياه األمطار باجتاه 
الغرب. وكشف اجلدار اجلنوبي للميدان عن وجود خندقني رومانيني آخرين عموديني، من املرجّح أنّ 

الساسانيني كانوا قد ردمومها. 
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اشتمل العمل يف القطاع N1 بشكل أساسي على حترير بناء الواجهة الشمالية من عمارة املنحدر. مع 
ذلك مل يظهر أساس هذا اجلدار. وكشف حترير القطاع N2 )5.5 × 4 م وعمق 0.90م( عن طبقات 
جديدة من اللنب يربط بينها مالط من اجلص. ونرى أنّ الواجهة الشمالية هلذا البناء واجهة عمودية، 
وعدم وجوده يف االجتاه نفسه لكتلة الزاوية الشمالية الشرقية للمنحدر، طرح إشكالية مل نستطع حلّها 
يف هذا املوسم. ويف القطاع N3 )5 × 5 وعمق 0.60م( والقطاع N4 )6× 5 وعمق 0.65م( قد مّت رفع 

وإبعاد كتل من احلجارة والرتاب والرماد واللنب أو الرمل وهي كلها نتاج ركام التنقيبات القدمية. 

توّقف التنقيب يف كافة هذه القطاعات عرب الطبقات اليت تغلف املنحدر على ارتفاع حنو 40 إىل 50 
سم فوق املستوى الصخري )ارتفاعه حبدود 221.85 عن سطح البحر(، ومّت جتهيز عمق كل من هذه 
القاعات حبيث مّت تشكيل احندار حنو قناة موازية للواجهة الشمالية للمنحدر، واهلدف من هذه القناة 

هو تصريف مياه األمطار باجتاه حفرة معدة إىل الشمال الغربي من املنحدر. 

األعلى من اجلدار  القسم  إثبات وجود  إىل  املعمارية  البنى  تنظيف  أدّى  املنحدر فقد  أمّا على قمة 
الشرقي للمنحدر، املواجه للسور. وهو عبارة عن جتهيز من اللنب بقياس من 28 إىل 34 سم على جانبه، 
وقد اهنار هذا اجلدار يف ثالث كتل، وقد مّت أيضاً خالل األعمال اكتشاف بضعة سهام من احلديد، ونقود 
مؤكسدة وحراشف حناسية )من درع(. واألهم من ذلك هو جزء من قطعة طني مشوي ميثل إهلة معتمرة 

قلنسوة ونصف قالب ميثل القسم األسفل من متثال أنثوي آخر.

منزل ليزياس:

كامل  تقريباً  املدينة، وحيتل  الشرقي من  القسم اجلنوبي  D1، يف  ليزياس يف اجلزيرة  يقع مسكن 
البعثة  خالل  البيت  هذا  نقبت  قد  الفرنسية  األمريكية-  البعثة  كانت  35م(.   ×  70( اجلزيرة  مساحة 
التاسعة )1935-1936م(، لكنّ هذه األعمال مل تنشر أبداً. وهلذا استُعيد العمل يف هذا الصرح هبدف 
عام  الدكتوراة  أطروحة  إطار حتضري  يف   S. de Pontbriand بريان  دو  بإشراف  مّت  عمل  وهو  نشره، 

2007م.

ووفق املخططات القدمية والدراسة املعمارية اجلارية للبناء مّت التعرف على مخسة قطاعات داخل 
املسكن. القسم اجلنوبي من اجلزيرة مقسوم إىل قطاعني: القطاع D يف الغرب والقطاع E يف الشرق. 

وكل منهما ميثل املخطط النمطي لبيت يف دورا أوروبوس )باحة حماطة حبجرات من ثالث جهات(. 

ترّكزت أعمال بعثة عام 2011م بشكل أساسي على القسم اجلنوبي من البناء، وهي األقل تفصيالً 
على املخططات القدمية. وكان من أهداف العمل امليداني أيضاً دراسة احلالة األقدم ملسكن ليزياس 
من أجل وضع تسلسل زمين نسيب لبناء هذا القسم من اجلزيرة. وبنتيجة التنقيبات يف ثالث قطاعات 
الشمايل  اجلدار  بواسطة  قسمني  إىل  مّقسم  أّنه  تبيّن  ليزياس  مسكن  من  اجلنوبية  املنطقة  ضمن 
اجلنوبي M207. البناء يف القسم الشرقي بسيط ولكنّنا جنده ضخماً يف القسم الغربي، مع وجود درج 
من احلجر بشكل خاص. وميكنّنا اآلن التأكيد بأّنه مل يكن يوجد يف املرحلة األخرية شارع متوافق مع 
املخطط الشطرجني بني اجلزيرتني. لكنّ أسئلة كثرية تظّل مطروحة ستكون موضوع البعثة التنقيبية 

التالية. 
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ونشري إىل أمٍر هام وهو أنّ البقايا واحلطام الناتج عن الواجهة اجلنوبية للمسكن يشتمل على طبلة 
عمود دوري من اجلص. وهي منحوتة بشكل دقيق مثل التاج األيوني املكتشف عام 2010م، ممّا يثبت 
وجود صرح يف هذا القطاع من منط هلينسيت. وممّا يؤّكد هذه الفرضية وجود نقشني حجريني من 
اجلبس يف القسم املركزي من الواجهة اجلنوبية للمسكن، ومها من منط مطابق لنقوش احلجرية اليت 

 .D3-D4  وُجدت يف قصر احلاكم العسكري أو تلك اليت وجدت يف اجلزيرة

لقد بات من الثابت أنّ القسم اجلنوبي من مسكن ليزياس بُين على آثار صرح رمسي سابق من العصر 
اهللينسيت. وعلينا اآلن إجياد عناصر أخرى حول هذه النقطة. يثبت ذلك حتى اآلن وجود عمارة فخمة 

يف بداية وجود مدينة دورا أوروبوس. 

املقطع الغربي للقلعة:

املقطع الذي مّت فتحه عام 2010م  أسفل اجلدار الغربي للقلعة مّتت توسعته ومدّه حنو اجلنوب حتى 
أقصى االرتفاع احملفوظ للجدار )حنو 25 × 2 م(. وكما يف عام 2010م، فإنّ تطبيق املنهج الوحيد املقبول 
يف معاجلة املناطق األثرية، أي التقنية األثرية، وجدت مربّرها عندما مّت الكشف عن سويات هامة من 
االستيطان ممتلئة مبواد غنية من الفّخار املتوّضعة جيداً يف طبقات وخاصة بالنسبة للمرحلة البارثية. 

يف القسم اجلنوبي من هذا املقطع أُوقفت عملية احلفر على مسافة 47 و53.5 مرت من الربج الشمايل 
الغربي من القلعة )الربج B( بسبب وجود جدارين من اللنب باجتاه شرق غرب، مبنيني على جبهة املقلع 
اليت حتمل اجلدار الغربي للقلعة. ومّت حتديد منطقة تنقيب هامة جداً بني هذين اجلدارين. وأدّى العمل 
الدقيق إىل الكشف عن قاعدة مذبح من اجلص والعديد من أجزاء من رسومات جدارية مرتكزة على 

األرض بني املذبح واجلدار اجلنوبي للبناء. 

وعلى الرغم من احلالة اجملزّأة هلذه الرسومات، ميكنّنا بسهولة حتديد مشهد ديين، فيه العديد من 
األشخاص الذين يرتدون ثياباً رومانية، والواقفني بشكل مواجه أمام املشاهدين، وقد رفعوا يداً حبيث 
اجته كفها إىل األمام. ومّثة ثالثة شرائط ملونة تشري إىل االتصال بني اجلدران والسقف. وقد مّت تلوين 
البناء اسم معبد زيوس  اسم زيوس باللون األمحر على خلفية حمضرة بعناية، وهلذا أطلقنا على هذا 
وزيوس  زيوس جميستوس  القدمية:  املدينة  يف  لزيوس  أخرى  معابد  ثالثة  من  أجل متييزه  من  القلعة 

كرييوس وزيوس ثيوس، ورمبّا عن معبد رابع هو معبد بل )زيوس جمستوس(. 

كان اجلزء األعلى من املذبح قد دُمرّ بشكل مقصود ممّا يشري إىل إبطال تكريس هذا الصرح الديين 
لسبب ال يزال جمهوالً. وبعد فرتة متأخّرة وقعت كتلة حجرية من جدار القلعة على هذا البناء، جمتازاً 
سقفه ومؤدياً إىل أضرار يف الزاوية اجلنوبية الغربية للقاعدة، مع اهنيار كتل حجرية أخرى جنوبي املعبد، 
مؤدية إىل أضرار جزئية يف اجلدار اجلنوبي للصرح، ومع هناية املوسم مّت إعادة ردم هذا املعبد اجلديد 

إلخفائه عن أخطار التنقيب غري الشرعي. 

من املبّكر جداً احلديث عن معنى الرسومات اليت تشغل 28 إطاراً مربعاً طول ضلعها 50 سم، هذه األجزاء 
من الرسومات هّشة جداً، ألّنها مرسومة مباشرة على اجلص هلذا طلبنا معونة عاجلة من املرمّم غسان عبد 

العزيز من املديرية العامة لآلثار واملتاحف، من أجل تثبيت هذه الطبقة اجلدارية حتى قبل تنظيفها. 
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إنّ هذه الرسومات هي من عمل فنّان موهوب وحمرتف، استخدم األلوان املتنوعة، مع إحساس جيد 
من  أكثرها قرباً  الرسومات من بني  الوجوه، ونوعية جيدة جداً يف رسم احلروف. وتعدّ هذه  بتعبريية 
النمط الغربي يف املوقع، وهي تعود بالتأكيد إىل املرحلة األخرية من املدينة. يتأّكد ذلك من خالل الفّخار 

الذي وُجد مقرتناً معها وبوجود مصباحني يُؤرّخان من النصف األول من القرن الثالث للميالد. 

إنّ الدراسة الفعلية هلذه اللقى االستثنائية ستّتم خالل موسم البعثة القادم من قبل أخصّائيني يف 
الرسومات اجلدارية يف متحف دمشق ومن خمترب فرنسي متخصّص. 

األفران:

كان موسم2011م فرصة ملتابعة العمليات امليدانية يف قطاع القلعة، حيث مّت حترير فرنني كانت بعثة 
جامعة يال قد نّقبتهما يف املاضي. 

يقع أول الفرنني أسفل البدنة اجلنوبية للقلعة )الفرن 3( يف اجلزيرة B2، وقد مّت كشفه من جديد. 
غرفة النار فيه مستطيلة الشكل بطول 2.8م وعرض مرت واحد. ويتألف جدار الفرن من لنب رمادي اللون 
بقياس 37 سم طول ضلعه وقد صُفّ مباشرة على الصخر. حتول لون اجلدار داخل الفرن إىل األخضر 
ممّا يشري إىل أنّ دراسة حرارة االحرتاق فيه كانت ضعيفة، وميكن أن يكون هذا الفرن قد استُخدم يف 

صناعة اجلبس لكنَّ وضعه احلايل ال ميكنّنا من تأكيد ذلك. 

كذلك كانت بعثة يال قد نّقبت فرناً بيضوياً داخل القلعة )الفرن 5(. وهو الفرن الوحيد من هذا النمط 
يف املوقع. مع ذلك، مل يكن ّثمة خمطط حمدّد هلذا الفرن، ومسحت إعادة كشف الفرن باالستنتاج أّنه 
كان قد حُفر مباشرة يف الصخر يف سويات االستيطان. ويصل عرض غرفة االحرتاق بيضوية الشكل 

إىل 3.40م. 

تسع عضادات تنّظم بناء الغرفة. وكانت قد أُنشئت ببساطة مستندة على الصخر ثم ُكسيت مبالط 
من الطني. وقد شهد هذا الفرن درجات حرارة عالية كما يدل على ذلك طبقة كثيفة من امحرار الصخر 

)30سم(. وال نعرف حالياً وظيفة هذا الفرن الدقيقة. 

معبد بل:

بطلب خاص من املديرية العامة اشتمل برنامج التنقيب لعام 2011م على إهناء األسبار يف أساسات 
السور الشمايل للمدينة اليت استند عليها بناء معبد بل، لكن مل نستطع القيام بأي عمل خيص معبد بل، 

بسبب تغيّب السيدة جيالن عن البعثة الفرنسية هلذا املوسم. 

األعمال األخرى يف املوقع:

كانت موجودة يف  اليت  اليت قمنا هبا حول طبيعة احليوانات  الدراسة  اإلشارة إىل أمهية  بدَّ من  ال 
املنطقة. مل يتم حتديد عدد كبري من األنواع يف املنطقة حالياً، مع ذلك مت تعداد عشرة أنواع من الثدييات 

الربية، و64 نوعاً من الطيور. 
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أمّا بالنسبة للمنطقة اليت تشكل شريطاً خصباً على ضفيت الفرات، فهي مزروعة يف معظمها اليوم، 
هلذا مل تعد النباتات الطبيعية يف الوادي موجودة سوى على بعض اجلزر. ففي العصور السابقة كان 
النهر مغطى بشكل طبيعي بنباتات من احلراش، ومنها حور الفرات والصفصاف والطرفاء والقصب. 
ومل يكن من السهل الوصول إىل ضفاف النهر الذي كانت السبخات والروافد املقطوعة واملناطق املغمورة 
تكثر حوله. إنّ وجود حيوانات حتى اآلن مثل ابن آوى والقضاعة والضبع املخطط وغريها يعد فرصة 
جيدة للموقع للعناية بطبيعته البيئية. وميكن أنّ يشّكل املوقع بسبب ذلك ومناخه املناسب بيئة استيطان 
ومحاية مناسبة ألنواع نادرة مهدّدة باالنقراض على مستوى العامل مثل أبو منجل األصلع. من جهة ثانية 

يشري ذلك كله إىل الغنى والتنوع احليوي الذي كانت تتمتع به منطقة املوقع قدمياً. 

حفظ الرتاث:

مّت يف عام 2009م إطالق برنامج كبري إلنقاذ كامل اجلزء الشمايل لقلعة أوروبوس املهددة باالهنيار. 
وقد موّلت مديرية اآلثار واملتاحف هذا الربنامج الذي شارك فيه مهندسون فرنسيون وسوريون من قسم 
الرتميم يف املديرية. وبعد موسم مت فيه أخذ املعلومات وحتليل املعطيات امليدانية، وموسم آخر مّت فيه 
إجناز أسبار وحفر جزئي ملقطع تصريف املياه عند سفح اجلدار الغربي للقلعة، كان جيب البدء مبرحلة 
هامة من املشروع تشتمل على: رفع جممل الطالء السيئ الذي وُضع يف شتاء 2005-2006م على الواجهة 
الغربية للقلعة، ورفع كتل الردميات وإنشاء مصرف للمياه يف قاعدة الواجهة الشمالية للقلعة وتدعيم 
ارتفاع اجلدار. كذلك  الفرات. وقد كشف رفع اجلص السيئ عن تشّقق كبري عمودي على كامل  سور 

كشف رفع الطالء عن بنية اجلدار العامة. 

وكما هي العادة، جرت عدة تدعيمات ألبنية خمتلفة كانت قد تضرّرت منذ بعثة موسم عام 2010م. 
وكان علينا القيام خبيارات صعبة وقرّرنا العمل على ثالثة أبنية حالتها خطرة هي املعبد العسكري ومعبد 

أفلد وبشكل خاص البيت الروماني. 

باملقابل مل نستطع يف هذه السنة استكمال األعمال املخصّصة إلنقاد وتدعيم وهتيئة معبد أرمتيس، 
على الرغم من أنّ هذا املعبد هو أحد أقدم املعابد يف املوقع وأحد أكثرها مجاالً، وكذلك أحد أكثرها 
القيام  املعبد على  اليوم مع حالة هذا  القدمية. وحنن جمربون  املدينة  الدينية يف  الصروح  بني  تضرراً 

بعملية إنقاذ له تكون من أولوياتنا يف املوسم املقبل. 

إنّ املعبد العسكري املواجه للقلعة هو أحد األبنية األوىل يف املوقع الذي مّت تنقيبه من قبل بعثة يال. 
بأعمال صيانة  للقيام  اضطرنا  عام 2010م، ممّا  فيه خالل  أساسات جدارين خارجيني  اهنارت  وقد 

ملحّة. فتمّ تدعيّم األساسات واجلدران اليت حتملها وفق التقنيات القدمية. 

كذلك معبد أفلد هو أحد أقدم املعابد يف املدينة طاملا أّنه يعود إىل عام 31 للميالد. وقد قدّم لنا أحد 
أمجل النقوش البارزة يف املوقع. وهنا، فإنّ جزءاً من الواجهة الشرقية تضرّر خالل شتاء 2010-2011م. فقمنا 
بتدعيم وإصالح عمارة الواجهة بواسطة اجلص األسود، وأُعيد بناء األجزاء املهدّمة اعتماداً على صور قدمية. 

ويف البيت الروماني، اهنار اإلكساء على الواجهتني الغربية واجلنوبية، وذلك بسبب ضعف ثخانته اليت 
مل تكن تتجاوز يف كثري من املواضع 2 إىل 3 ملم بدالً من 2 إىل 3 سم. كما أنّ مالط الطني على اجلدار 
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مل يكن معاجلاً بشكل صحيح، ممّا كان مينعه من تثبيت طالء اجلص بشكل عادي. هلذا كان ال بدّ من 
رفع كامل اجلص القديم، ووضع مالط جديد من اجلص األسود. تُثبت هذه التجربة ضرورة العودة إىل 

مناهج وطرق مثبتة يف علم اآلثار التجرييب ومطبقة يف املوقع على يد خرباء مؤهّلني حملياً. 

خامتة:

املوقع وخاصًة  تاريخ  الفرتات يف  كافة  املعلومات حول  السنة كمية كبرية من  حتمل مكتشفات هذه 
الفرتات األقدم، اليت مل تكن معروفة جيداً، وكذلك حول الفرتة الرومانية. 

فعلى املستوى اآلثاري مّت حتقيق تقدّم كبري ميدانياً مع اكتشاف آثار جديدة هلنستية ودرج ضخم يف 
القطاع اجلنوبي من منزل ليزياس، مع ظهور عنصرين جديدين يف بناء املنحدر اخلاص بالقتال والدفاع 
مع أوىل املؤشّرات على بناء حقل للمعركة والقتال ودراسة منط جديد من األفران. كذلك حّقق العمل على 
الفّخار تّقدماً ملحوظاً سيسمح بنشر املكتشفات والدراسات، وخاصة ما يتعلّق منها بالتسلسل الزمين 
لدراسة كافة املواقع من العصر اليوناني والبارثي والروماني يف الشرق  النمطي الذي سيكون منوذجاً 

األدنى. 

من جهة أخرى، فإنّ منهج اآلثار املستخدم يف حتضري عمليات اإلنقاذ املطبّقة على عدّة صروح أثبت 
ضرورته عند تطبيقه على الصروح القدمية. وقد زوّدنا مبواد فّخارية كثرية من فرتة مل تكن موثقة بشكل 
جيد حتى اآلن، وأثبت بشكل مدهش وجلي املخطط الذي مّت التعرف عليه منذ عدة سنوات لشروط بناء 

املدينة يف العصر اهللينسيت. 

وقد حفظت لنا هذه املقاربة مفاجأة رائعة بكشفها عن وجود معبد غري معروف من العصر البارثي 
لتوّنا دراسة هذا الصرح اجلديد، لكن  بدأنا  والروماني خمصّص لزيوس ومزيّن برسوم جدارية. وقد 
ميكنّنا القول منذ اآلن أنّ أسلوب التزيني خمتلف عن األسلوب الذي جنده يف صروح فخمة أخرى يف 
املوقع مثل الكنيس وامليثرايوم أو البيت املسيحي، إّنما هو قريب على األرجح من بعض لوحات معبد بل. 

العمل يف معبدي  التقليدية، ومّت إرجاء  التقنيات  الرتاث، مّتت محاية بعض الصروح وفق  ويف جمال 
أرمتيس وبل إىل املوسم القادم ألسباب خمتلفة. أمّا يف القلعة، فقد أعادت األعمال ولو بشكل جزئي هلا 
شكلها األصيل من خالل إزالة الطالء السيئ من اجلص عن اجلدار الغربي. وكذلك جرى العمل على 
تدعيم هذا اجلدار وسور الفرات. أمّا فيما يتعلق بتصريف املياه وحترير املنحدر الشمايل للقلعة، فقد أبرز 
عظمة وقيمة هذا البناء الذي يشكل مع السور الغربي للمدينة الصرح اهللينسيت األهم حالياً يف سورية. 

العصور  يف  أوروبوس  يف  تطورت  اليت  احلضارة  ونوعية  حيوية  عن  تكشف  النتائج  هذه  كافة  إنّ 
اهللينستية والبارثية والرومانية. وجيب أن تستمر هذه األعمال لكي تغين عملية النشر اجلارية. 

وأخرياً، تسمح لنا اخلربة اليت مّت االستفادة منها يف علم احليوان والنبات من أخصائيني يف البيئة 
النباتية واحليوانية بإعادة تشكيل البيئة احليوانية والنباتية للمدينة القدمية. وهي تربز أيضاً الضرورة 
امللحّة لتوسعة منطقة محاية أوروبوس إىل جزر الفرات، من أجل تشكيل حممية من األنواع النادرة أو اليت 

يف طريقها لالنقراض يف هذه املنطقة أو يف البلد كله، مع البدء بسياسة تنمية مستدامة. 
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جبل خالد يف منطقة الفرات

جريم كالرك

مدير البعثة األسرتالية العاملة يف جبل خالد، اجلامعة األسرتالية، أسرتاليا
تلخيص وترمجة: مياسة ديب

نُّفذ يف أعوام 2000م، 2006م و2008م جمموعة من أعمال التنقيب يف املنطقة C، والبد من اإلشارة 
هنا إىل أنّ هذه املنطقة املهمة تقع إىل اجلنوب متاماً من املنطقة S، منطقة السوق، وعلى بعد 125م 
مشال املعبد )املنطقة B(، كانت هذه املنطقة مهمة جداً ألّنها ضمت جمموعة من األعمدة اليت أشارت 

إىل موضع البناء األساسي.

أسفرت أعمال التنقيب يف املواسم الثالثة السابقة النتائج التالية:

البناء األساسي الذي ظهر يف هذه املنطقة ضم 8 أعمدة مدعمة بأرصفة، ُكشفت يف موقعها األصلي، 
يف كل جانب من زاوية اجلهة الشمالية- الشرقية واجلنوبية- الشرقية، ورصيف واحد فقط يف اجلهة 

الشمالية- الشرقية، وأنّ املبنى كان قد شٌيد يف العصر اهللنسيت.

التنقيب للوصول إىل حجر األساس يف اجلانب اجلنوبي، إذ أنّ املوقع كان قد حُفر إىل عمق كبريا، 
بدون شك كان اهلدف من ذلك هو احلصول على مادة البناء اليت استعملت لبناء األبنية احلديثة، ثم قام 
السكان مبلئه باحلجارة الكلسية جلعل أرضه مستوية، وهذا أكد أنّ البناء العائد إىل العصر اهللنسيت 
كان قد هُجر ثم أُعيد السكن فيه بشكل ثانوي ومن احملتمل أّنه سُكن بشكل مومسي يف العصر اهللنسيت 

املتأخر.

كشفت أعمال التنقيب عن وجود جمموعة من أواني الفّخار )األنفورا( وجرار ماء ضخمة عدد كبري 
قاطعًة حجر  دائري  بشكل  توضعت  قد  وكانت  الفناء  جوانب  على  األصلي  موقعه  يف  عليه  عُثر  منها 
األساس )من احملتمل أّنها استعملت جلمع مياه األمطار القادمة من األسطح(. كان الفناء حماطاً بصف 
من الغرف )غرفة اخلدم، غرف الدراسة اخلاصة باألوالد للقرأة والكتابة والرياضيات واملوسيقا، والبد 



196

من اإلشارة إىل أّنه ومن احملتمل قد مّت استعمال الفناء للقيام سكان املدينة بتدريباهتم اليومية اجلسدية 
)مصارعة، مالكمة، القفز، وألعاب أخرى(. 

يستطيع  االجتماعية، حيث  النوادي  مثل   (Palaestrai) باالسرتاي  عليه  أطلق  الذي  البناء  يعدّ هذا 
رجال البلدة االجتماع فيه ملشاهدة ألعاب كمال األجسام والرياضات التنافسية والتدريبات العسكرية، 
باإلضافة إىل أّنه كان تتمّ فيه حصص للمحاضرات واملناقشات للخطباء والفالسفة يف قاعات األروقة 
املعمدة، كما أنّه ضمّ محامات خبار وغرف غسيل. كان هلذا املبنى أمهية كربى ودور مركزي يف احلياة 

االجتماعية والثقافية يف مدينة جبل خالد يف العصر اهللنسيت.



197

الرصافة، سورية، مدينة حج وسكن اخلليفة،
املوسم النهائي ربيع عام 2011م

اإلعداد والتحضري ملشروع النشر النهائي،
مشروع الرصافة 2011- 2013م

دوروثي زاك، حممد سرحان ومارتن غوسون

جامعة تو برلني قسم التاريخ- برلني، املديرية العامة لآلثار واملتاحف- سورية
تلخيص وترمجة: مياسة ديب

كانت مدينة الرصافة األثرية، اليت ضمت كنائس حج وجدار املدينة احملفوظ بشكل جيد، من أهم 
املدن يف املشرق العربي القديم. عُرفت املدينة من العصور اإلسالمية املبكرة كأحدى املستوطنات املهمة، 

فأصبحت مقر إقامة اخلليفة هشام ابن عبد امللك الذي أطلق عليها اسم رصافة هشام.

دُرس املوقع من اخلمسينات من قبل معهد اآلثار األملاني، ثمّ بدأ يف عام 2006م بالتعاون مع املديرية 
العامة لآلثار واملتاحف مشروع الرصافة/ رصافة هشام، مدينة حج وسكن اخلليفة هشام. ركز املشروع 
على تكوين وجهة نظر شاملة للمدينة واملنطقة احمليطة هبا كمنطقة متامخة للمستوطنة، ثمّ حُدّدت يف 
ربيع عام 2011م حدود العمل امليداني يف املدينة، هبدف اإلجابة عن األسئلة املتعلقة بسكن وسفر وإقامة 
اخلليفة يف املدينة، لكن هذه األعمال كانت قد توقفت بسبب األحداث اليت جرت يف سورية. هذا ما دفع 
فريق العمل بعد أنّ أصبح غري قادر على متابعة العمل يف الرصافة، إىل إعادة جتميع ودراسة بيانات 

احلفريات القدمية، لبدأ املشروع الذي ُقسم إىل:

الزمنية  املراحل  عن  املتوفرة  املعلومات  كافة  وتدّمج  تضمّ  للموقع،  أثرية  خارطة  وضع   :1 املشروع 
اليت تساعد يف معرفة وفهم تاريخ مدينة الرصافة )من مدينة العصر الروماني يف القرن األول امليالدي 
وحتى بداية القرن 21(، وذلك هبدف فهم وإظهار التطورات اليت حدثت يف املدينة وكتلها املعمارية يف 
كافة العصور. وكان أحد أهدف اخلارطة األثرية هو التحقق من احليز الداخلي للكنائس، وتوثيق جدران 
البازليكا B وC وإعادة ترميمها الحقاً ودراسة النقوش والرسوم اليت كانت قد زينة جدراهنا باالعتماد 

على املسح الليزري األرضي.
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املشروع 2: اآلثار والتنقيب، فقد استمر عمل الفريق وأجنز نتائج مهمة يف ربيع 2011م، يف حتليل 
لآلثار  العامة  املديرية  مع  بالتعاون  مّت  حيث  2006م،  عام  منذ  واجملمعة  املكتشفة  املسكوكات  ومتيز 
واملتاحف يف سورية تنظيف وترميم هذه املسكوكات من أجل تصنيفها وتأرخيها. وقد تبيّن أنّ معظم 
املسكوكات العائدة إىل العصر األيوبي جاءت من جنوب سورية ومن فلسطني، يف حني أّنها كانت قليلة يف 

مشال سورية واملوصل. كما مّت تصوير هذه املسكوكات.

 املشروع 3: العمل على الصور اليت كانت قد أُلتقطت سابقاً للموقع )من صور جوية وعادية لألسبار 
واحلفريات(، حيث متكن فريق العمل عند دراسة هذه الصور من متيز أربعة مراحل زمنية مرت على 
مدينة الرصافة: فقد كانت املكتشفات األكثر أمهية يف املدينة تعود إىل العصر األموي )القرن 8 امليالدي(، 
وهو العصر الذي تتطورت فيه املدينة بشكر كبري، ثمّ بعد ذلك يالحظ توقف حاد يف العصر العباسي 
بالنسبة  العصر بطيء جداً، وكذلك األ مر  التوسع يف هذا  الثامن والتاسع امليالدي( فقد كان  )القرن 
للعصر األيوبي )القرن 12 و13 امليالدي(، قبل أنّ ينتهي ويتوقف االستيطان يف املدينة وحميطها يف هناية 

القرن 13 امليالدي بسبب هجوم املغول، ونكسة املماليك.

املشروع 4: العمل على االستكشافات األولية وأعمال الرتميم يف املختربات اخلاصة اليت ركزت على 
الكنائس  القطاعات كان أمهها قطاع دراسة  العمل إىل جمموعة من  دراسات ربيع 2011م، وقد قسم 
واحلجارة )احلجارة التذكارية والنصفية الفردية(، حيث مّت توثيق األضرار اليت كانت قد أصابتها، وكذلك 
دراسة احلجارة اليت بُنيت منها الكنائس، والعمل على أخذ عينات صخرية خمتلفة )من اجلبس، الصخور 
الرسوبية، حجر الكلس( اليت دُرست يف خمابر جامعة حلب. كما مّت العمل على رسم هذه الكنائس بسبب 

أمهيتها، ووضع املخططات هلا إلعادة بناءها من جديد.

املشروع 5: إدارة املوقوع والعمل على وضع دليل أثري له ونشر ُكتيب صغري يوضح أعمال التنقيب اليت 
مّتت يف املوقع من عام 1985م وحتى 2007م باللغة اإلنكليزية باإلضافة إىل ترمجته إىل اللغة العربية.

بسبب األوضاع اليت مترّ هبا سورية توقف العمل على هذا املشروع الذي كان سوف ينجز بالتعاون 
مع املديرية العامة لآلثار واملتاحف يف سورية، وتركز األعمال على النشر فقط، وال بد من اإلشارة إىل 
العودة بأسرع ما ميكن إىل سورية ملواصة تعاوننا املشرتك بني جامعة برلني ومعهد األثار  أُمنياتنا يف 

األملاني واملديرية العامة لآلثار واملتاحف يف دمشق لتمكن من إجناز هذا املشروع املهم.


