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 تنويــــه

 (95في عدد سومر ) اإلنكليزية المنشورتمت اعادة نشر بحث الدكتورة نواله المتولي باللغة 

وذلك لسقوط بعض االحرف باللغات القديمة في البحث بعد تصحيحها عبر الفونتات المستعملة 

 .في هذا المجال..
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 هور الحمـّـار في دراسة ميدانية عن المواقع األثرية

 

 عبداألمير الحمداني

 منقب اثار                                                                                  

 مقدمة جغرافية :

 األهوار :موقع 

تقع منطقة االهوار في الجزء الجنوبي 

من بالد وادي الرافدين بين  السهل الرسوبي()

شماالً  623 95و" 653 95خطي عرض"

شرقاً  "483 55و" 443 95وخطي طول "

وتتألف منالمنطقة المثلثة الواقعة بين مدينة 

العمارة شماالً والبصرة جنوباً 

االهوار حيث تكثر ، غرباً الناصرية وشرقاًو

وتبلغ مساحتها ، الواسعة المترامية األطراف 

أهوار  (2كم 5555، منها  2كم 06555)

ويبلغطول ، والبقّية أهوار موسمية ، دائمية

كم  205)المنطقة من الشمال إلى الجنوب 

وال يزيد عمقهاعن   (كم 075وعرضها 

بضعة أقدام، وتوجد فيها مرتفعات فوقمستوى 

ونبتت في أكثر ، قرى المياه أقيمت عليها ال

أقسامها نباتات القصب والبردي ذواتالفائدة 

واللذان يشكالن مع غيرهما غابة ، الكبيرة 

منخالل ممرات ضيقة اليها كثيفة يتم الدخول 

 .وأخرى  واسعة

  :مناطق رئيسة هي االهوار إلى ثالثوتقّسم 

وتمتد ، دجلة االهوار شرق المنطقة األولى :

وأكبرها  داخل األراضي اإليرانية المجاورة

هور الحويزة ، وتأخذ مياهها من نهر 

المشّرحوالكحالء وكذلك نهر الكرخة المتفرع 

من نهر الكارون وتفّرغ مياهها في نهر دجلة 

 ثانية.
وأهمها ، االهوار الوسطى  المنطقة الثانية:

في الدلتا  أبو قالم، وتقعهور هور الزجري و 

، السفلى بين نهري دجلة والفرات

مدينة العمارة شماالً والقرنة جنوباً وتحدها

ونهردجلة شرقا ونهر الفرات غرباً، وتغذيها 

جداول المجر الكبير والصغير والبتيرة 

 باإلضافة إلى  ،وتصبمياهها في نهر الفرات 

اهوار صغيرة أخرى فيمحافظتيميسان وذي 

قار ومنها هور أبو زرق ويقع جنوب 

صب ت، وهو من االهوار الدائميةاإلصالح

أما في محافظة  ، ارمياهه في بحيرة الحمّ 

الساعدية هور العمارة فهنالك هور السينية و

 في منطقتي كميتوعلي الغربي.
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اهوار غرب الفرات وأهمها  المنطقة الثالثة:

 هور الحّمار.

يقع هور الحمـّار بين الطريق الرابط بين             

من  نهر الفراتالناصرية والقرنة الممتد مع 

جهة الشمال وحافة الصحراء واالرض 

اليابسة في محافظة البصرة من جهتي 

شط  امتدادالجنوب والجنوب الغربي،ومن 

ة من جهة مة علي والقرنرگالعرب بين 

الشرق، وذنائب نهر الفرات من الغرب ومن 

ويمكن تحديده بين ،  الجهة الشمالية الغربية

شماالً  (60،45و 65،55)دائرتي عرض 

، شرقاً  (47،45و  43،65)وبين خطي 

وهو عبارة عن خزان مائي واسع بيضوي 

الشكل تقريباً ، تبدأ قاعدته السفلى الشرقية من 

وحقول نفط الرميلة شبكة جداول كرمة علي 

الشمالية وغرباً ينتهي عند غابات النخيل في 

يبلغ  ، بحيرة دائمةسوق الشيوخ مشكـاّل ً

 65-29وعرضه بيـــن)  (كم 55)طوله 

(، تبلغ مساحته السطحية القصوى حوالي كم

في موسم الفيضان وتنخفض  (2كم 6555)

خالل موسم  (2كم 355)إلى حوالي 

 .(0)الجفاف

يأخذ هور الحّمار مياهه بصورة               

رئيسية من نهر الفرات أسفل مدينة الناصرية 

وعبر بعض الجداول المتفرعة من نهر 

الفرات، ويستوعب كذلك فيضانات نهردجلة 

التي ترد إلى االهوارالوسطى عن طريق 

تصريفها بواسطة فتحات األنابيب والجسور 

 –والنواظم المقامة على طريق القرنة 

بعد تجّمعها  -تأخذ هذه المياه طريقها ،جبايش

في مصارفها )مخارجها(  -في هور الحّمار

الرئيسة إلى الخليج من خالل نهر الفرات 

، رمةعليگالذي يلتقي بدجلة عند القرنة ونهر 

كما يتحول قسم من مياه ، ثم إلى شط العرب 

نهر كرمة علي إلى جنوب الزبير ثم الخليج 

 .البصرةالعربي عن طريق شط 

 موجز تاريخي

في جنوبي  ت المجتمعاتمنذ آالف السنين عاش

العراق على ضفاف األهوار والمسطحات 

تشير األدلة والمعطيات األثرية الى أن ،و المائية

ن قد عاشوا وإستوطنوا في مناطق يالسومري

منذ  اً وبنوا أولى المدن في العالم بدء، األهوار 

في بداية  ، منتصف األلف الرابع قبل الميالد

األلف الثالث قبل الميالد ظهرت للوجود أولى 

الدول والمجتمعات المتحضرة المتمثلة بدويالت 

وبحلول نهاية  ، المدن في عصر فجر السالالت

األلفية الثالثة قبل الميالد تشكـّلت أول 

إمبراطورية في تاريخ البشرية المعروفة 

على مدى األلفين  ، باإلمبراطورية األكدية

لثاني واألول قبل الميالد، تعاقب العديد من ا

في السيطرة على مناطق  اإلمبراطوريات

ن، واألهوار : البابلي

،اونن،السلوقيون،األخمينيون،اآلراميواآلشوري

خالل هذا التاريخ الحافل والطويل ،نولفرثي

تعرضت األراضي الزراعية لإلرهاق وزيادة 

، الطويلالمتكرر االستخدامالملوحة بسبب 

وتغير مجاري األنهر، وبسبب قلة الوعي 

ل ؤبالنظام البيئي، األمر الذي أدى الى تضا

نظم الري وبالتالي خراب  وانهيارالسكان 

وهجرة المدن، وأخيراً أصبح ما كان يعرف 

أصبحت المدن  ،بمهد الحضارة أرضاً قاحلة

القديمة المعظمة في األهوار تالالً وأكواماً من 

ي بداية األلفية الميالدية األتربة والخرائب، ف

، الناس تنتج الكفاف من الطعام فقطبدأتاألولى 

من بين هؤالء كان العرب الذين وصلت 

طالئعهم قليالً قبل الفتح اإلسالمي في القرن 

 السابع الميالدي.

 
 إشارات ومحاوالت سابقة 

لقد جذب عالم األهوار الساحر، الكثير      
من طالّب المعرفة من الباحثين والمهتّمين 
باالنثروبولوجيا والحياة االجتماعية للسكان 
والطيور والنباتات واألحياء، وما يعنينا هنا 
موضوع اآلثار ، حيث قصدوا مناطق 

، ولعل هوار وأمضوا فيها أوقاتاً طويلةاال
اإليطالي بيـيترو ديال فاله  الرحالة أولهم

(Pietro Della Valle  عام )(0329 ) إذ

كتب في مذكراته عن االهوار التي َمرَّ بها 
وهو في طريقه من البصرة إلى حلب بعد أن 
زار مدينة أور)بحيرات جافة وأراض مغطاة 
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،  بالخيزران وأنواع مختلفة من القصب
رة البحيرة الكلدانية إلى اليمين ...شاهدت وف

من األصداف والقواقع ملقاة على األرض 
تلمع كأنها اللؤلؤ بعضها تام والبعض اآلخر 
مكسور، رأيت كذلك قطعاً من القار مرميًة 
عاليها سافلها، واحتفظ اآلن ببعضها كما 
احتفظ ببعض األختام وبقطع سود من الرخام 

 (0864 (وفي عام، ( 2)عليها كتابة مسمارية(

 Belly ني بيلي فريزر )زار المنطقة البريطا
freezer عقب فيضان مدّمر جرف معه )

السدود وغمر األراضي المنخفضة حتى 
البصرة وكتب يقول )تظهر آثار سكن 
وزراعة كثيفتين على امتداد النهر وعلى 

 .(6)ضفـّتيه (

توغل أآلثاري البريطاني  (0845)في عام 
( في مناطق Henry Laired هنري اليارد)

 نهر دجلة وهو في طريقهاالهوار عبر 
وقد قام ، الكتشاف العاصمة اآلشورية نينوى

برسم مضيف كان قد أعجب به ،طوله 
وبعد ذلك قام  ،(4)م(4)وارتفاعه (م02)

القنصل البريطاني في البصرة هنري 
 (0896)عام  (Henry tailor)تايلور

باستكشاف أجزاء من هور الحّمار)كان يسميه 
البحيرة الكلدانية( وعثر على ِقطٍع مصنوعة 
من الرصاص داخل جرار مدفونة مع احد 
األموات في قبرعليها كتابات آرامية تعود 

 .(9)(للقرن السادس ق.م.

 Lady Dorisوكتبت الليدي دوري)       

Rhodes)  في زيارتها األولى لمناطق

 :مايلي  (0543)شتاءعام  االهوارفي

)ومن المعتقد أن هذه األهوار الواسعة كانت 

سحيقة، إذ أنها تقع في  ةموجودة منذ أزمن

سهل رسوبي يتّعرض إلى االنغمار بالمياه 

وكانت  ،متى ما فاض النهران العظيمان

أرض المياه ـــوماً بـــمعروفة يـالمناطق ال

البابلية، لدانيين، مسكونة منذ الحقبة ـــلدى الك

وترتفع فوق  ،ولربما منذ الحقبة السومرية

الماء والقصب هنا وهناك تالل قديمة لم 

وُيطلق السّكان المحلّيون على  ، ُتستكَشف بعد

ان"، ويعتقدون بأنها ـــهذه التالل اسم "ايش

وهذا االعتقاد يوفـّر نوعاً من  ،مسكونة بالجن

الحماية ضد التنقيبات غير القانونية، على 

ب" التي ــو ذهــ"أبثل ـــالرغم من أن أسماء م

تشير إلى احتمال وجود ، أطلقوه على أحدها

وتاجر سّكان األهوار  ،كنوز مدفونة فيها

بالتأكيد كما  –د البابلي ـــعهــاألثرياء أبان ال

بالحبوب  -دى أحفادهم اليوم ــحال لــهي ال

يرها من ـتبن والقصب وغـوالسمك وال

تجفيف وتمليح السمك كان إن  ،المنتجات

صناعة أساسية على الدوام، ولربما جاءت 

زراعة الرز على مساحات واسعة في أزمان 

 . (3)الحقة(

في مهّمته لتفقـّد سكة الحديد التي تربط 
الخميسية بالبصرة كتب مفتش الضرائب 

( John Philippiالبريطاني جون فيلبي )

 وهو يستقلُّ سفينة عبر هور الحّمار جنوب
 : سوق الشيوخ مايلي

.. وحــنا مركبة ذات سقف تشبه سفينة نصعد)
حينها اضطرتنا عاصفة مفاجئة للمبيت على 

 .(7)حيرة(ـــط البــــان وســـزيرة/إيشــــج

كذلك زارها الرحالة  ويلفردثيسيغر، وهو 
ش عسكري بريطاني الجنسية، تقاعد من الجي

، حيث أمضى معظم نصرف إلى الرحالتاو
في مناطق  (0597-0590)الفترة من عام 

االهوار، وهو صاحب كتاب "عرب األهوار" 
: ويروي فيه( 0534)عام  الالذي نشر في 

عرض علّي احدهم ختماً قديماً وقطعًة )
وعًة من معدن الرصاص موشاّة مصن
: يمثـّل رموزا ً( وفي موضع آخر يقولبنحت

شاهدت تال ًاجرد يميل إلى السواد يرتفع )
حوالي ثالثين قدماً فوق البردي،َيعتبر ذلك 
لسكان االهوار ايشاناً ويعتقدون انه موقع 
مدينة غابرة منسّية،كما شاهدت رابية 

، العزيزة( ارتفاعها خمسون قدماً )يسّمونها 
تجد أجزاًء من آنية فخارية ويمكنك هناك أن 

ج والبعض اآلخر ، بعضها غير مزجّ أيضاً 
كما يجد سّكان ،  ازرق بلون السماء

االهوارمن وقت آلخر قطعة مرّبعة من 
حجارة مستوية منقوش عليها ما يشبه الرموز 
المسمارية،وأحياناً بناء منهار مزّجج بأخضر 

بعض هذه األشياء قد تعود للعصور ، غامق
يزال  ما اإلسالمية ربما،ولكن أشياء أخرى،

، قد تكون قديمة قسٌم منها مدفو ناً وغير مرئيٍّ
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تسيطر هذه األسطورة ] ) : ويضيف ،(8)جداً(
يقصد إيشان حفيظ[على عقول الكثير من أبناء 

ومما يدعم هذه  ،االهوار والمدن القريبة
األسطورة هو عثور بعض صيادي األسماك 
على لقى آثارية مصنوعة من الذهب والقطع 

سوم واختام نقشت عليها ر النقدية الذهبية التي
تشير إلى حضارات بعيدة ترجع في ، وكتابات

والعصر تأريخها إلى عصر الوركاء 
ولها تسميات ، اإلسالمي والعصور الالحقة

محلية حيك حولها العديد من القصص 
 والروايات واألساطير(.

 Kevinكما زارها الرحالة  كافن يونغ)    
Yung)  وكان قد تعّرف على ثيسيغر وشاركه

في تصوير المنطقة في الخمسينيات، ووضع 
كتابا عنها بعنوان "العودة إلى األهوار"، كتب 
في الفصل الثالث منه وعنوانه )سومر( وهو 
يصف التالل األثرية في االهوار) النظر من 

سومر في مشهٍد مرقـٍّط  ضياألعلى ُيظهر أرا
والجزر التي تؤشر بآالف التالل والروابي 

مواقع األكواخ والقرى والمدن،فهذه الُبقع 
باقية هناك غامضة وملّغزة،اغلبها لم 
ُيستكشف بعد وهي غير مسّماة وتنتظر 

هنالك العديد من هذه ،  وصول الباحثين
الروابي المختبئة في االهوار، البعض منها 
َصلٌب بصالبة األرض وليس بصالبة الحجر 

المسّمى أبو شذر ويقع في وعالي جداً،احدها 
قدم  (655)االهوار الوسطى، يبلغ طوله 

قدم وارتفاعه حوالي عشرة  (255)وعرضه 
، أعلى من معّدل منسوب المياه ، أقدام 

وتدور حوله قصص مرّوعة يرويها األهالي 
من أن هنالك  أشباحاً) طناطل( تحرس ،  

كنزاً مدفونا في االيشان يخفونه عن عيون 
 .(5)نوع من السحر ( الناس بفعل

قام الدكتور شاكر  (0596)وفي سنة 
زيارة أهوار الجبايش، مكث بمصطفى سليم 

حيث كان يعد دراسة ، فيها عاما ً كامال ً 
أنثروبولوجية عن الجبايش كجزء من 
اطروحة الدكتوراه التي قّدمها الى جامعة 

من سٍم وقد تهيأت له فرصة زيارة ق ، لندن
المنطقة التي شملتها عينته  التالل األثرية في

كتب في الجزء األول من  ، الدراسية
، وهو جزيرة في (اإليشان): إطروحته مايلي 

األهوار العميقة الدائمة، يقطنها عادة ً أما 

وفي كل  ، جامعو القصب او رعاة الجاموس
أهوار الحمـّار والكسـّارة والحويزة العميقة 
الدائمة يوجد عدد من هذه ]اإليشن[ التي يعتقد 

يعلو اإليشان  ، انها مواقع مدن أثرية قديمة
عادة ًعدد من األكواخ المبنّية بشكل بسيط 
جدا ً من القصب والبردي، ويتراوح عددها 
بين الثالثين واألربعين فوق ]اإليشن[ 

خمسمائة كوخ ولكنه قد يصل ال، رة الصغي
 . (05)]اإليشن[ الكبيرة(في 

كانت أولى المحاوالت وأفضلها من     
الناحية العلمية والمهنية، التي يمكن أن نطلق 
عليها باطمئنان )مسح اثري( تلك التي قام بها 
المهندس وعالم اآلثار فيما بعد جورج رو 

(Georges Roux) ن ، في الفترة الممتدة بي

وكان ينتهز فرصة  (0597-0596)األعوام 
توفـّر الفائض من الوقت عندما كان يعمل في 

الستكشاف المنطقة ، شركة نفط البصرة 
المحيطة بحقول نفط الرميلة الشمالية وحقول 
الشعيبة، كانت زيارته تتم لهور الحّمار بدءاً 
من شمال البصرة والى سوق الشيوخ بواسطة 

ق بطائرة مروحية فوق فيما يحلـّ ، الزوارق 
المنطقة راصداً للتالل األثرية وزائراً لقسم 

لقد كان ينقصه الوقت والتسهيالت  ، منها
إلتمام زيارة باقي االهوار،فيما استطاع زيارة 

يقع ، أحدها وهو تل طوبة ، ستة مواقع أثرية 
على الحد الفاصل بين الصحراء واألرض 

الغربي من الطينية التي تشكـّل بداية الجانب 
هور الحّمار على مسافة عشرة أميال شمال 
غرب الشعيبة ،يتشكـّل الموقع من عّدة 
ربوات تؤشر ملتقطاتها السطحية إلى العهود 
اإلسالمية، أما المواقع الخمسة األخرى فتقع 
جميعها داخل المثلث المائي الذي يتشكـّل منه 
هور الحّمار، وقد قام برسم خارطة لمنطقة 

مثبـّتاً عليها المواقع األثرية التي االهوار 
 .  (00)تمكـّن من زيارتها

لقد عانى جورج رو من التعّرف بوضوح 
أو الحصول فيها، على األدوار الحضارية 

، لى ملتقطات سطحية للطبقات السفلىع
بسبب وجود طبقة حديثة العهد من النفايات 
والمخلفات البشرية والحيوانية فيها نتيجة 

بل ُمرّبي الجاموس وصّيادي ن قاستيطانها م
،تغّطي تماماً أجزاًء واسعة من هذه السمك

المواقع،لذلك اكتفى بتصنيفها من الناحية 
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التاريخية ً على أنها مواقع إسالمية وأخرى 
لما قبل اإلسالم، وهي على التوالي من 

 الجنوب إلى الشمال :

تل اسماه )نهر عمر( نسبة لنهر بهذا  .0
شمال البصرة  (كم63)االسم،يقع على مسافة 

 ى ـــإل
قرنة،مستطيل  –الغرب من الطريق بصرة .2

الشكل، يمتد من الشمال إلى الجنوب،يتكّون 
من ربوتين مرتفعتين محيط كلٍّ منهما بحدود 

عن  (م4)وأعلى نقطة فيه ترتفع ( م255)
)مستوطنة  :قال عنه  ، السهل المحيط

،وقد أكّد ذلك السيد (02) لعصور قبل اإلسالم(
ماكس مالوان عند تفحّصه بقايا الفخار أثناء 
تفقده للتل في شهر كانون الثاني عام 

استجابة لطلب قدمه جورج رو  (0599)
 لمديرية اآلثار العراقية. 

النخيلة،وهو موقع يعود للعهود اإلسالمية  .6
سر الفخار المتأخرة إستناداً لآلجر و لك

المنتشرة بكثرة على سطحه وللجدران الطينية 
المغطـّاة بطبقة من الجص، يقع بين سكـّة 

والضفة الغربية لهور ، بغداد  -قطار بصرة
الحّمار قبالة تل طوبة وقريباً من محطة قطار 

 مهجورة تحمل االسم نفسه . 
أبو صالبيخ،قام بزيارته نهاية عام  .4

حطة قطار ،يقع إلى الشرق من م(0599)
الغبيشية،بيضوي الشكل محوره األطول يتجه 
من الشرق إلى الغرب،طوله حوالي 

ُيقـّدر معَدل ارتفاعه (م255)وعرضه(م955)
فوق البحيرة بأربعة أمتار،أعلى نقطة فيه تقع 

، في الطرف الغربي وهي بحدود ستة أمتار 
وقد الحظ إثناء زيارته للتل أسس جدران 

باإلضافة إلى اآلجر لبناية مستطيلة الشكل 
 انوالفخار المنتشر على التل والسهل المحيط

به،والتقط َمسَرجة ً فخارية ومحرقة بخور 
 ،وأجزاء من جرار فخارية ذوات نقوش

استناداً للملتقطات التي جمعها ولآلجر الذي 
فقد َصّنف الموقع على انه ُمستوطنة ، شاهده 

إسالمية أُقيَمت على أنقاض ُمستوطنة أقدم 
منها تعود لفترة ساللة أور الثالثة أو الفترة 

وقد عثرعلى جّرة فخارية  ،البابلية القديمة
تحمل كتابة مسمارية تعود للفترة البابلية 
الحديثة،طبقا لرسالة شخصية بينه وبين 

 – sha)ياقين-وايزمان، فإن الكتابة َتقرأ) بيت

bit (m) – ia - kin  والشك إن أبا صالبيخ،

التي تصورها (06)ياقين -ويلة بيت،مدينة في د
النصوص اآلشورية على أنها منطقة 
من)المستنقعات وقطع الخيزران تمتد على 

المواقع األربعة ، (04)ساحل البحر الُمر(
المشار إليها تقع ضمن الحدود اإلدارية 

 لمحافظة البصرة.
شمال  (كم6)أبو شعيب: يقع على مسافة  .9

يط غرب أبي صالبيخ ويربط بينهما شر
َضيـّق من األرض، يحتلُّ الموقع الجزء 
األكبر من جزيرة وسط هور الحّمار،مساحته 

،يتكّون من أربع رواٍب ( 2م2955)بحدود 
مرتـَّبة من الشمال إلى الجنوب،أعلى نقطة 
فيه تبلغ خمسة أمتار،الحظ تحّول أجزاء 

قال  ،واسعة من التل إلى قبور حديثة العهد 
واسعة وهاّمة ُمنشاة عنه )ُمستوطنة إسالمية 

على ُمستوطنة اصغر تعود لعصور ما قبل 
 .اإلسالم(

تل آخر ذكره باسم )أكرام( لعله كان يقصد  .3
تل أبي رباب ، يبدو ذلك من سياق وصفه له 
وللمنطقة التي يقع فيها، حيث يذكر انه يقع 

شرق محطـّة قطار لقيط  (كم03)على مسافة 
ى التي )كانت هذه المحطـّة والمحطات األخر

ورد ذكرها من قبل جورج رو،تقع على سكة 
الحديد الصحراوية القديمة المندرسة حالياً 
والتي استبدلت بسكة أخرى يمر مسارها 
داخل الهور(،يصفه بأنه دائري الشكل تنتشر 
حوله عدة رواٍب،ارتفاعه بحدود أربعة أمتار، 

 ، الحظ وجود أسس جدران لبناية من اآلجر
ل مجموعة من  الجرار من خاللها ومن خال

ر أنها تعود  واألواني والتوابيت الفخارية قدُّ
 للفترة الكاشّية .

كما زار قلعة لقيط وقلعة شاووش وذكر أنهما  .7
ولم يستطع3 زيارة  اإلسالمية،تعودان للعهود 

لكن سيارتنا  إليه،تل الجديدة)حاولنا أن نصل 
من نوع جيب كانت ملتصقة بالوحل وكتل 
الطين بشكل ال أمل فيه للخالص منهما وكنا 

 .(09)المحاولة(ملزمين بترك 
 

مسح وتوثيق المواقع األثرية في األهوار 

 الجنوبية 

 الخطة واألهداف 
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على الرغم من ان معظم المواقع األثرية في         

السهل الرسوبي في جنوبي العراق قد جرى 

مسحها وتوثيقها من قبل علماء اآلثار 

، روبرت آدمز و 0580)روبرت آدمز: 

، 0572، مغواير جبسون: 0572نيسين: 

(االّ إن هنالك الكثير من 0580هنري رايت: 

فيما يعرف  المواقع لم تتم زيارتها وتوثيقها

بالجزء األسفل من بالد وادي الر افدين 

القديمة )بالد سومر( تلك المحصورة جغرافياً 

بين شريط من المدن القديمة في أوروك، 

الرسا، وبادتبيرا في الشمال والرأس الشمالي 

على سبيل  ، للخليج العربي في الجنوب

المثال، فإن روبرت آدمز من المعهد الشرقي 

غو عندما أجرى مسوحاته في في جامعة شيكا

جنوبي العراق ونشرها في كتابه )قلب المدن: 

( فإنه تجنب الوصول الى المواقع 0580

عة عند قاألثرية في المناطق الزراعية الوا

، وتوقف الى  حافات منطقة المسح المستهدفة

الشرق قليالً عند ما يعرف اليوم" المصب 

ثرية العام" ، أكثر من ذلك بقيت المواقع اال

الى الشرق من شط الهولندي وشط الغراف 

 من دون ان تجرى لها مسوحات مكثفة .

كما أن هنري رايت من جامعة والية ميشيغن 

كان قد أجرى  هوامش سومر الجنوبية()

مسحاً أثرياً للمنطقة مابين مدينتي أور و 

أريدو، االّ إنه توقف عند موقع تل اللحم ولم 

ها كانت مناطق يستطع من التوجه شرقاً ألن

أهوار ومقاصب، أو التوجه جنوباً الى مابعد 

منخفض الصليبيات ألن المنطقة كانت مغطاة 

بالكثبان الرملية وتضم أودية تمتليء موسمياً 

لهذا السبب كان من المتوقع، ،  بمياه األمطار

وكنتيجة لنقص المعلومات والمعطيات 

 األثرية المسوحات شمول وعدم األثرية

 هناك فأن الجنوب، من عديدة لمناطق السابقة

 في وفراغات األثري المسح في واضح نقص

                    الجنوب. في األثرية المواقع خارطة

 نقص عن المتحصل الفراغ ءمل أجل من

 فقد ،المواقع من كبير عدد عن المعلومات

 العراق جنوبي لمعظم داً جدي أثرياً  مسحاً  بدأت

 كانت (2505-2556) سنوات بين للفترة

 مواقع الى الوصول في تتمثل المسح خطة

 المسح أعمال تشملها لم مناطق في جديدة أثرية

 المسح مناظق في تقع أخرى ومواقع السابقة،

 ألسباب يصلوها لم اآلثار علماء ان االّ  السابق

 مختلفة.

 التي قار ذي ظةمحاف في لآلثار مفتشاً  بصفتي

 اريدو، أور، : مثل مهمة قديمة مدناً  تضم

 و الرسا، جرسو، لجش، أوروك، العبيد،

 حضارة أول والدة شهدت التي تلك أومــّـأ،

 والمجتمعات الدول أوائل وقيام بشرية

 الالزم من فكان البشرية، تاريخ في المتحضرة

 من عمله بوسعي ماكان أعمل أن والواجب

 بعد األثرية المواقع وتوثيق وحفظ حماية أجل

 في السابق النظام سقوط أعقبت التي الفوضى

 األثري المسح أعمال فإن لذلك  (2556) سنة

 حفظ ألعمال ومصاحبة مرافقة كانت ما غالباً 

 ، والسرقة النهب من األثرية المواقع وحماية

 ) مامجموعه وتوثيق مسح من تمكنت لقد

 ذي ةظفمحا في أغلبها أثري، موقع (0255

 وفي ومسؤوليتي، إشتغالي منطقة قار،

 واسط، الديوانية، في مجاورة أخرى محافظات

 التي المواقع أغلب ، وميسان البصرة، المثنى،

 زيارتها تتم لم جديدة مواقع هي مسحها جرى

 المسجلة المواقع جرد الى أضفتها وقد سابقة،

 كما والتراث، لآلثار العامة الهيئة لدى أصالً 

 المسح حمالت نتائح الى افتهاإض جرت

 .آنفاً  اليها المشار السابقة

لمواقع افكرة إجراء مسح وتوثيق  َوَرَدت

األثرية الموجودة في هور الحّمار مباشرة بعد 

وفي شهر  (2556)سقوط النظام السابق عام 

تشرين الثاني من العام نفسه تجددت الفكرة 

بعد اخذ موافقة الهيئة العامة لآلثار حول 

لموضوع والتي بدورها رّحبت بالفكرة ا

وأّيدتها ،فكان أن شكـّلنا فريقا من 

وناقشنا آلّيات وطرق المسح ، (03)االثاريين

والوسائل والوسائط التي يجب استخدامها 

أثناء عملية المسح ،في البدء لم تكن لدينا 

سوى معلومات بسيطة عن قسم من هذه 

المواقع،إذ ال تتوفـّر خرائط عن منطقة 

االهوار خصوصاً خرائط الكادسترو ذات 
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وهي خرائط خاصة  (0:05555)مقياس 

وشملت جميع  لزراعيةابمقاطعات األراضي

، األراضي العراقية باستثناء مناطق االهوار 

حيث أن المنطقة لم تشمل بمشروع تسوية 

األراضي لكونها مغمورة بالمياه ، ولم َيتم3 

تثبيت خرائط لها من ِقبـَل مديرية المساحة 

العامة ، وان الخرائط  من هذا النوع التي 

يسية أعّدها المساحون تنتهي عند منطقة الخم

كم(جنوب سوق الشيوخ،حتى خرائط 02)

المنطقة)الجبايش وسوق الشيوخ( الموجودة 

ضمن أطلس المواقع األثرية غير وافية 

واليمكن االعتماد عليها إال بصورة نسبية ، 

في نهاية الشهر حصلنا على جهاز تحديد 

( وخرائط تفصيلية جي بي اسالمواقع )

 (0:055555)حديثة وملّونة للمنطقة بمقياس 

وبالطبع كانت صّماء بالنسبة للهدف من عملنا 

وهو تثبيت المواقع على هذه الخرائط ، 

باستخدام الجهاز المذكور، باإلضافة إلى 

كاميرا رقمية لغرض تصوير وتوثيق المواقع 

 والملتقطات.

كان الفريق يهدف من خالل عملية              

المسح إلى إيجاد أجوبة ميدانية مقنعة عن 

موعة من األفكار التي تدور في أذهان مج

 يلي:أعضائه يمكن حصرها بما 

  هل صحيح أن الدلتا السفلى لحوض دجلة
والفرات الرسوبي كانت بحراً أو جزءاً من 

وهل ذلك؟هل سنجد ما يؤّيد أو ينفي  بحر؟
فيها سنعثر على مواقع يعود تاريخ االستيطان 

فـترات مبكرة من الحضارة العراقية  إلى
األمر الذي سيساعد في رسم صورة ديمة؟الق

يمكن من خاللها الجزم بوجود استيطان 
 .(07)بشري موغل في الِقـَدم لمنطقة االهوار

  تتبع المجرى القديم لنهر الفرات إلى ما بعد
النقطة التي وصل إليها هنري 

والُمتمثـّلة بتل اللحم جنوب سوق رأيت،
في المسح األثري الذي أجراه في  الشيوخ،

ستينّيات القرن الماضي لمنطقة حوض 
، أو المسح الذي قام به جاكوبسن (08)أريدو

 أور،نطقة الواقعة بين نيبور)نفـّر( وللم
أثري لمنطقة جرسو  بعنوان مسحوالمنشور 

لسنة  (29)في مجلة سومر العدد  (،)تللو
(0535)(05). 

  زيارة المواقع األثرية وجمع الملتقطات
السطحية والتي ستفيدنا حتماً في تحديد 
الفترات التاريخية واألدوار الحضارية لكل 

وسوف تـُعطينا انطباعاً أولّياً عن تاريخ موقع،
المنطقة بشكل عام وتوثيق األبنية وأسس 

وعمل البارزة،الجدران الشاخصة والمعالم 
تي سيشملها المسح خارطة حديثة للمنطقة ال

بمقياس رسم ُمعّين تثبـّت عليها المواقع 
 زيارتها.األثرية التي ستتمُّ 

عضاء الفريق شديداً لذلك كان حماس أ           

يدفعهم في ذلك حب ، إلنجاز العمل

االستكشاف والتعرف على مناطق لم يتسّن 

أو دخلوا إلى ، لآلثاريين الدخول إليها سابقا 

ردُّ ذلك إلى أن المواقع مناطق منها ،ومَ 

األثرية في منطقة األهوار عموما وهور 

الحّمار منها بالتحديد كانت قبل التجفيف 

وان ، أّما كـُلّيا أو جزئياً ، مغمورة بالمياه 

األجزاء القليلة الظاهرة منها أحاطت بها 

غابات كثيفة من نباتات القصب والبردي 

موس وقد استوطنها مرّبو الجا، والَحلفاء 

وصيادو السمك، وقد تغطت تماما بمخلفات 

بيوتهم المصنوعة من القصب والبردي 

والطين وبنفايات الحيوانات األمر الذي أضاع 

، فرصة الحصول على ملتقطات سطحية 

وكان من الصعوبة بمكان تتّبع ومعرفة 

أِضف3 إلى ذلك صعوبة  ، الطبقات الحضارية

ا عن الوصول إلى تلك المواقع بسبب ُبعِده

اليابسة ووقوعها في مناطق موحلة ومليئة 

بنباتات الهور يصعب الوصول إليها إال 

بالزوارق من خالل ممّرات مائية تتغّير 

 مساراتها بين فترة وأخرى .

 المرحلة األولى : هور الحمـّار

بين سوق الشيوخ و شاووش )البحيرة  -1
 الكلدانية( :

وتل  قصر ثامربدأنا العمل في تل            

جاكوبسون قد نقطة كانالجديدة، وهي آخر 

وصل إليها في المسح الذي أجراه عام 

 في القسملمجاري األنهر القديمة  (0538)

وقد بّرر الرافدين،األسفل من بالد وادي 
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كم شرق تل اللحم(  22توقفه عند تل الجديدة)

بان المنطقة التي تليها هي عبارة عن 

ال يمكن  طينية مقاصب ومستنقعات وأراٍض 

 ذلك.وهو محق في فيها،الدخول إليها والعمل 

قصر يقع التالن المذكوران)الجديدة            

(عند نهاية الحافـّة الغربية لهور الحّمار ثامر

داخل منطقة موحلة  للصحراء،والمتاخمة 

تشكـّل جزءاً من االهوارالموسمية التي عادًة 

الن ويشكـّ الفيضان،بالمياه في موسم  تمتلئما 

معاً ما يمكن أن نسّميه البداية الفعلية للبحيرة 

 الدائمية لهور الحّمار.

من ربوة عالية  قصر ثامر يتشكـّل تل          

عن السهل الُمحيط ، ُيحيط بها  (م3)بارتفاع 

ج نحو الشمال لمسافة  سفح يمتـُّد بتدرُّ

ينتهي عند المجرى القديم لنهر  (م755)

الفرات، الجهة الجنوبية للتل مزالة بفعل نهر 

اروائي ينقل المياه العذبة من الناصرية إلى 

تؤّشر الملتقطات السطحية للتل،  ، البصرة

نة من أجزاء من جرار وكؤوس فخارية  الُمكوَّ

ق م(  965-343إلى العصر البابلي الحديث)

م(لكننا  227 -ق م 295والفترة الفرثية)

وخالل تجوالنا في السفح الشمالي شاهدنا 

كان قد أحَدثها  (م2×6×4)حفرة بقياس 

اللصوص في فترة الفراغ األمني التي أعقبت 

يبدو منها  جدار  (2556)الحرب في نيسان 

مبنّيً  (م0،9)على طول الحفرة، بارتفاع 

تبني اللون،  (سم3×28×28)بآجر ذي قياس 

نايا تشبه الدخالت تظهر في واجهته ح

والطلعات تنتهي إحداهن بقوس بنائي يفضي 

إلى قبو مدفون باألتربة،وقد وجدنا في 

أرضية الحفرة ُحلّياً نحاسية مؤلـّفة من خاتم 

باإلضافة إلى جّرة ، وسوارين من النحاس 

فخارية صغيرة الحجم، كمثرّية الشكل َمطلّية 

بخطوط سود متوازية على طول البدن،يمكن 

اع تلك الملتـقـّطات إلى العصر البابلي إرج

ق م ( وقد قام العاملون 0995-0854القديم )

معنا بردم الحفرة ودفنها باألتربة المنطقة 

الواقعة إلى الشمال من هذه الحفرة ،عبارة 

اسطوانية الشكل عن مقبرة بدليل وجود قبور 

العالية والتي  أما الربوة، مصنوعة من الفخار

، فقد أقام الجيش العراقي كلتبدو هرمية الش

السابق فوقها منصة لألسلحة والصواريخ 

الُمضادة للطائرات كجزء من منظومة 

 الحماية الخاصة

بمخازن عتاد الخميسية القريبة من التل، فيما أقام  

معسكراً وساحة للتدريب محاطة بسواتر 

وفي الجهة  ، ترابية على السفح الغربي

الحظنا وجود أسس الجنوبية والشرقية للربوة 

لجدران مصنوعة من اجر بقياس 

وقد كانت جزءاً ، لوناحمر ال (سم25×25)

من قصر ثامر بك السعدون شيخ عشائر 

 0779المنتفق في زمن اإلمارة السعدونية )

( فقد كان التل واألراضي الُمحيطة 0508 -م

كم إلى  9به وصوال إلى قرية الخميسية ) 

رٌّ المشيخة الشمال الغربي( بمثابة  َمق

السعدونية ومن خاللها كانوا يديرون إمارتهم 

الممتّدة من البصرة جنوباً إلى الكوت في 

الشمال ، باإلضافة إلى كونها مكاناً لتبادل 

ى سوق السلع والبضائع ونقلها من البصرة إل

،إذ كانت السفن الشيوخ والناصرية والسماوة

تصل إلى قصر ثامر بك أو تنطلق منه وهي 

لة بالبضائع عبر مجرى الفرات القديم محمّ 

والذي أُعيَد َحفرهُ وأطلق ، المار شمالي التل 

عليه اسم)كري سعدة( في الفترة التي سبقت 

حفر المجرى الحالي لنهر الفرات 

المسمى)الحفـّار( في بداية خمسينيات القرن 

ل خط المالحة النهرية إليه  الماضي وتَحوِّ

ُيسّمى شط )هناك مجرى آخر لنهر الفرات

الَحميدي نسبة إلى السلطان العثماني 

عبدالحميد ، يبدأ شماالً من سوق الشيوخ ثم 

ينحدر جنوباً في هور الحّمار ماراً بعدة قرى 

تزال بقاياها شاخصة على حافـّة مجراه  ما

 المندرس(.

عند الضفة الشمالية لمجرى الفرات              

قصر شمال تل  (م855)القديم وعلى مسافة 

يوجد تل الكرطة )بالكاف  ثامر

قطره بحدود  تقريباً،دائري الشكل (،الفارسية

عن األرض  (م2)وارتفاعه حوالي  (م095)

 قصر ثامرتتطابق ملتقطاتـُه مع  المحيطة،

غرب قرية  (كم2)على مسافة 
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 الطـَبطـُبة،تقع تالل  المهجورة،الخميسّية

ع مخازن عتاد الخميسية وقد  داخل ُمجمَّ

أزيلت معظمها بعد إن ُشّيدت فوقها تلك 

 صغيرة.ولم يتبقَّ منها إالّ أجزاًء  المخازن،

ومجرى  قصر ثامرإلى الشمال قليالً من تل  

الفرات القديم وفي داخل هور النواشي وهو 

الجزء األعلى القصّي من هور الحّمار، يوجد 

ألدهم،على التوالي من تال أبو عليمات وا

الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي، تماماً 

مقابل مدينة سوق الشيوخ وخلف الساتر 

الترابي الشمالي لمخازن عتاد الخميسية، 

متـّصالن مع بعضهما بشريط ارضي 

مستطيل الشكل ُنحتـَت وتـَّعَرت جوانبه بفعل 

موجات الماء ،التل األول مستطيل الشكل 

ض في بعض أقسامه،طوله يستدقُّ ويعر

تنتشر  (م6)وارتفاعه حوالي  (م955)بحدود 

على سطحه العديد من أشجار النخيل وبقايا 

بيوت طينية لقرية حديثة،أما تل األدهم فـََشكلُه 

شبه دائري وتربته تميل إلى اللون الُبنّي 

ومن هنا ، نتيجة تجّمع األسباخ على سطِحِه 

لسواد(، وهو جاءت تسميته باألدهم )المائل ل

إذ ال يتجاوز ارتفاعه ، اصغر من األول 

المترين، تشير الملتقطات السطحية للتلّين إلى 

عصر فجر السالالت السومرية ) حوالي 

ق م( وساللة أور  2455 -6555

ق م( إلى الشمال  2553 – 2006الثالثة)

 رزيجان .وأبو الضروك الغربي هنالك تال

هما إلى الشرق من (كم3)على مسافة  

وعلى اإلمتداد واالتجاه نفسه هناك تالل 

الهـَيصامة ، الِدكـَر، َملحة ، أم الملح، الُكُعم، 

أبو صنكر وأم الودع، تقع إلى الجنوب 

الغربي من محطة قطار الكرماشية على 

ارض مرتفعة قليالً  داخل منطقة مياه ضحلة 

تسّمى الجفر، لكنها مليئة بالقصب ونباتات 

قصر نتهي جنوباً عند تل الهور األخرى، ت

أو أزيلت  اختفتلقد  ، السابق ذكره ثامر

أجزاٌء واسعة من األرض العالية التي تحتـّلها 

هذه التالل نتيجة التعرية التي تحدثها مياه 

الهور عند اصطدامها بطبقات األرض ، وقد 

ُغطـّيت أسطـُُحها بطبقة من ُمخلـّفات وبقايا 

الي الجزء البارز قرية حديثة،فيما استخدم األه

من تل أم الودع كمدفن للموتى من األطفال 

وحتى كبار السن ،إلى جوار مدفن وضريح 

إن كلمة )الودع( في لهجة  ، ألحد األولياء

السكـّان المحلية  تدلُّ على  ِكَسر الفخار 

المطلّية بالزجاج األخضر واألزرق الذي 

ينتشر بكثرة على أسطح التالل وُيغطـّي 

اسعة منها ،وهو دليل كافي مساحات و

لإلشارة إلى أن هذه التالل تضم مستوطنات 

تعود للفترة الفرثية ثم استمر السكن فيها في 

م( والعهدين  367-229الفترة الساسانية )

 م( والعباسي732-330) االسالميين: األموي

 م(.   0298 -732)

يقع تل الجديدة وسط جزيرة موحلة       

المتخـّلف من فترة  ما قبل  مليئة ببقايا القصب

يمتدُّ ( م0552)التجفيف الذي حدث سنة 

بشكل بيضوي واسع من الشرق إلى الغرب 

أعلى نقطة فيه ( م0855)بطول يصل إلى 

( م9)حوالي  بارتفاعتقع في الطرف الغربي 

الحظنا وجود أبنية حديثة من الطابوق واللبن 

وقد كان ، الطيني تعود لفترة ما قبل التجفيف 

يسكنها مرّبو الجاموس وممتهنو صيد السمك 

باإلضافة إلى انتشار بقايا عدة قرى حديثة ، 

إذ تشتهر ، حول التل تعود لمزارعي الرز 

المنطقة بزراعة أجود أنواعه بعد انتهاء فترة 

الفيضان كلَّ عام، وقد جاءت تسميته 

واألراضي الُمحيطة به باسم )الجديدة(بسبب 

ض تظهر للعيان بعد االنحسار كونها أول ار

النسبي لمياه الفيضان في هذا الجزء من هور 

تنتشر بكثرة على سطح التل كسر  ، الحّمار

الفخار ذي اللونين التبني واألحمر،منها 

السمج الساذج في صناعته وآخر مصقول 

ويحوي زخارف ، السطح ورقيق البدن 

وحزوز غائرة قوامها إشكال هندسية وخطوط 

وملتوية، وكذلك الفخار المزّجج  مستقيمة

بلونيه األزرق الفاتح واألخضر 

، المزَرق،إضافًة  إلى ِكَسر الزجاج الشفـّاف 

منها ماهو عديم اللون أو ملّون باألخضر 

الزيتوني واألحمرالعقيقي واألزرق النيلي ، 

فيما تكثر األصداف والقواقع النهرية عند 
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الحجر  الحافة الغربية للتل مختلطًة مع كسر

والزجاج البركاني التي نقلتها سيول األمطار 

توجد ِكَسر اآلجرِّ  ، من على سطح التل

وقد الحظنا ، بكثافة في الطرف الشمالي للتل 

في هذا المكان صفوف من اآلجر مرصوفة 

ويمكن مشاهدتها ، تحت أكوام من األتربة 

بوضوح خالل طّيات الرابية الشمالية،بينما 

ضوعاً في صفوف بالتناوب الحظنا اللبن مو

المحّدب ضمن  -مع لِبن من النوع المستوي

جدران متقاطعة داخل حفرة عميقة نسبّياً في 

منتصف قّمة التل، وطبقاً لتلك الُملتقطات 

يمكن القول إن تل الجديدة هو ُمستوطـَنة تعود 

إلى عصر فجر السالالت ودويالت المدن 

َمت ثم نـَ ، السومرية وربما أبكر من ذلك 

وتوّسعت وازَدهرت في العصور التاريخية 

الالحقة )العصر السومري الحديث/ أور 

الثالثة، العصر البابلي القديم والحديث 

فالفترتان الفرثية والساسانية وصوالً للعهود 

اإلسالمية(. أمـّا في العصور الحديثة 

والمعاصرة فقد استمرَّ اإلستيطان والَسكـَن 

يُف االهوار عام فيه إلى أن َحَدَث تجف

 (.م0552)

ر بفعل  وكسابقه، فإن تل الجديدة قد تضرَّ

نهر الماء العذب الذي يخترق طرفه 

حيث منه،وقد أزال وَجَرَف أجزاء ً الشمالي،

تبدو ِكَسر الفخار واآلجر وبقايا القار واضحًة 

 النهر.عند ُجرفـَي 

إلى الشمال من تل الجديدة  (كم6)على مسافة 

بغداد والتي  -د قطار بصرةتوجد سكـّة حدي

تخترق هور الحّمار من جهته الشرقية وتكاد 

تكون فاصالً بينه وبين بحيرة أخرى تابعة له 

وتقع في طرفه الجنوبي ،حيث يدخل الهور 

بعمق نسبي داخل الصحراء، مشكـّلة ما يشبه 

ع فيه المياه الزائدة  خّزان مائي تتجمَّ

ه المترّشحة من أعالي الهور، تسّمى هذ

البحيرة باسم هور المالح أو هور )شاووش( 

وقد ، وهو اسم تركي يعني الدركي أو الخفير 

جاء نسبًة لقلعة كان يسكنها الجنود والدرك 

العثماني ، مبنّية فوق تل يحمل اسم أبو 

الذهب وهو اسم يطلقه عليه السكـّان 

ومن المحتمل أنهم قد عثروا فيه ، المحلـّيون 

الذهب، كما يطلقون على قطع مصنوعة من 

 ، (25)على التل اسم آخر وهو )بنات الصائغ(

التل يتوسط البحيرة تقريباً ويقع على مسافة 

جنوب شرق  (كم2)شرق تل الجديدة و (كم5)

يتألف التل من  ، محطة قطار الشويعرية

ً واسع اً ربوتين متقابلتين ،يعلوان سفح  ا

بشكل حاد نسبياً،مغطى بالطمي  اً ومتدرج

الربوة األولى ، والرمل وقواقع صغيرة الحجم

الشمالية هي األكبر واألكثر ارتفاعاً 

م ( تحوي في قّمتها أسس  8)ارتفاعها بحدود 

الحجر غير لبناية من  (م0،9)جدران بارتفاع 

مكسّية بطبقة سمجة من الجص المهندم، 

شكل الخشن المخلوط مع الرماد،مرّبعة ال

تتجه أضالعها نحو  (م65×65)قياسها 

ألف من جدارين يحيطان تالجهات األربع، ت

بالبناية يفصل بينهما ممر فاصل عرضه 

الجدار الخارجي مبني بإحكام  (سم75)بحدود 

تنتهي أركانه األربعة  (م0)عرضه حوالي 

الواحد  ج دائري الشكل قطرابرأجميعها ب

البناية لم نتمكن من تحديد مدخل ( م2منها)

بطبقة عالية من الركام  لكونها مغطاة

، لكن من المؤكد أن المدخل يقع في واألتربة

 واتجاهمنتصف الجدار الشمالي بعكس الرياح 

المطر السائد في المنطقة التي غالباً ما تكون 

غرف البناية صغيرة الحجم ،جنوبية شرقية

حيط وتـُ ، وهي ُمالصقة للجدار الداخلي، نسبّياً 

يوجد في ، وسطّية مرّبعة الشكل بقاعةٍ 

منتصف ضلعها الشرقي تقّعر مرّبع الشكل 

نصف اسطواني من  عمودايضمُّ بـِداِخلِه 

 ،أشرطـًٌة بهيئة تشبه جذع نخلةه قوامُ ، الُجصِّ 

البناية  من الواضح جداً من خالل مواصفات

،أنها قلعة أو حصن والعناصر الدفاعية فيها

عسكري يعود للفترة العثمانية او أنها كانت 

مبنية في العصور االسالمية المتأخرة وأعيد 

 ترميمها واستخدامها في العصر العثماني. 

ما يدعوني لإلعتقاد بهذا الرأي هو تصميم   

البناية ووظيفتها الدفاعية أوالُ، وثانياً ألنها 

نت مقراً قريبة من منظقةالخميسية حيث كا

لإلمارة السعدونية التي كانت تتلقى الدعم 
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والمساندة من والي البصرة العثماني ضد 

مردات عشائر سوق الشيوخ ثورات وت

في محاولتها للتخلص من الهيمنة ، والجبايش

وتجنب دفع األتاوات والضرائب ، العثمانية

الي كانت تفرضها السلطة العثمانية وحلفائهم 

 ك األراضي والفالحينآل السعدون على مال

كما إن مجرى نهر الفرات أو أحد فروعه  ،

والمسمى بـ " كري سعدة" كان يمر بجوار 

يمت القلعة أو الحصن قتل أبو ذهب؛ حيث أ

لتأمين نقل البضائع واألشخاص وأفراد 

 الجيش العثماني بين سوق الشيوخ والبصرة. 

الرابية الثانية اقلُّ ارتفاعاً ،لكنـّها واسعة 

( م655)متدُّ نحو الجنوب الغربي لمسافة وت

َع قواعَد ومقابَض وفوهاٍت  استطعنا َجم3

لِجرار، وأوان ٍ وكؤوس، قسًم منها كامٌل ، 

باإلضافة إلى انتشار ِكَسر من َحَجر البازلت 

واالوبسيد والكلس والعقيق، والزجاج وِكَسر 

وكذلك ومن خالل َمقطع في ،  اآلجر الفرشي

لتل أَحدثُه َمبزٌل حديث ُشقَّ الجهة الجنوبية ل

بعد التجفيف ، تمكّنا من مشاهدة العديد من 

صفوف اآلجر وكسر الفخار وبقايا الرماد 

األسود وأجزاء من قبور فخارية مطلّية من 

الداخل بمادة زيتية سوداء اللون تشبه 

الراجح إن تل أبي ذهب هو  ، القطران

مستوطنة إسالمية أقيمت على أنقاض 

مستوطنة أوسع وأقدم منها تعود لعصر فجر 

وربما أكثر ِقَدَماً من ، السالالت  السومرية 

ذلك وقد استَمرَّ االستيطان فيها في العصور 

التاريخية الالحقة ابتداًء من ساللة أور الثالثة 

يم والحديث ثم مروراً بالعصرين البابلي القد

 الفترة الفرثية والساسانية. 

إلى الشرق والجنوب الشرقي من التل   

توجد بحيرة  (كم2) وعلى مسافة ال تتعّدى

نت بفعل المياه المتسّربة ، مالحة المياه  تكوَّ

وفي وسطها تقع ، من مبزل المصّب العام 

تالل الُحُمر)بفعل تربها الغرينية المائلة الى 

كانت مغمورة كـُلـّياً بمياه هور اللون األحمر( 

شاووش ، أّما اآلن فتـُحيط بها المياه من 

ويمكن الوصول إليها بالسّيارة ، جميع جهاتها 

فقط من خالل طريق وعر يمر فوق الكتف 

تشير ملتقطاتها ، األيسر لمبزل مائي 

السطحية المتمثلة باآلجر الفرشي بمختلف 

السمج  وِكَسر الفخار، األشكال والقياسات 

الساذج أو الصقيل المصنوع بالدوالب 

، والفخار المزَجج بلونيه األزرق واألخضر 

والقوارير الزجاجية وِكَسر من ُحلي نحاسية، 

تشير الى ُمستوطنة من عصر فجر السالالت 

وقد استمرَّ بها الَسكـَن حتى العهود ، 

ت3 بفترة ساللة أور  اإلسإلمية ، وبالطبع، َمرَّ

صور البابلية )القديم والوسيط الثالثة والع

 والحديث( ثم الفترة الفرثية.

تدخل سكة حديد    في الشويعريةوالشاطي

بغداد إلى هور الحمار بعد  -قطار بصرة

من محطـّة قطار  (كم3)اجتيازها مسافة 

كم شمال غرب حقول نفط  05ارطاوي)

الرميلة الشمالية(، وبعد دخولها في هور 

اللهجة المحلّية ضفة أو الجفـّة )ويعني االسم ب

تصل إلى محطة  (كم6)حافة الهور( لمسافة 

قطار الغبيشية الُمقامة أصالً على تل اثري 

، أزيلت معظم طبقاته  هيحمل االسم نفس

نتيجة رفع األتربة منه إلقامة السواتر والسداد 

األمنية أيام النظام السابق، ولم يتبقَّ منه غيُر 

تًه إلى الفترة الفرثية َسفح ٍُمتآكل تشير ُملتقطا

والوصف نفسه ينطبق  ، والعهود اإلسالمية

على محطة قطار لـَقيط التي تقع على بعد 

التل شبه  ، غرب محطة الغبيشية (كم09)

بيضوي محوره من الغرب إلى الشرق بطول 

توجد  (م6)أعلى نقطة فيه بارتفاع  (م695)

فيه بقايا أسس جدران قلعة مبنّية باألجر 

تـُنَسب إلى لقيط بن عامر بن والحجر 

أو الى لقيط بن ، ، وهو األقرب (20)المنتفق

 .(22)يعمر األيادي 

بعد محطـّة لقيط ، تدخل سكـّة القطار في           

منخفض هور شاووش العميق نسبّياً،وتجتاز 

لتصل األرض اليابسة عند  (كم02)مسافة 

كم شمال غرب تل 2محطة قطار الشويعرية )

أبو الذهب(عند هذه المحطة والى الشمال من 

سكة الحديد، يتشكـّل شريط من أرض غرينية 

مترّسبة حمراء اللون، ُيشبه اللسان، مستطيل 

يبلغ  (كم03)الشكل تقريباً طوله بحدود 
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عرضه في طرفه الشمالي الغربي حوالي 

ثم ينحدر ويضيق تدريجياً كلـّما  ( ،مك9)

حيث ، تقّدمنا نحو الجنوب الشرقي القصّي 

ينتهي و يذوب في هور السناف، تحيط بهذا 

الشريط اهوار: شاووش من الجنوب، 

والكرماشية و الشويعرية من الغرب و أبو 

 ، حديدة و أبو عجاج والسناف من الشمال

ّينة تغمر مياه الهورأجزاًء منه في مواسم مع

في موسم الفيضان، وقد  ، السيمامن السنة 

 ، عملت أمواج الماء فعلها في تآكله و تعريته

يزرع أحيانا بمحصول الذرة البيضاء في 

 الصيف والحنطة والشعير في الموسم الشتوي

وقد الحظت وجود عدد من اآلبار الُمندرسة  ،

التي كان َيستخرج األهالي الملح منها 

ى والمجتمعات القريبة بما ويقايضونه مع القر

تبدأ عند  ،( 26)يحتاجونه من سلع ٍومنتوجات

طرفه العريض سلسلة مّميزة من التالل 

ومن الجدير بالمالحظة إن ٍكَسر  ، األثرية

الفخار واآلجر تنتشر بكثرة في اغلب أجزاء 

ويكاد ال يخلو متٌر من األرض ، هذا الشريط 

وهي ، التي سرنا عليها من ملتقطات سطحية

مبثوثة بين التالل وعلى الضفاف والقيعان ، 

من المحتمل جداً أنها منقولة من سفوح وقمم 

 التالل بفعل تيارات الماء القوية الجارفة. 

إن نظرة فاحصة لهذه التالل على  

األرض وعلى الخارطة تظهر أنها تكاد تكون 

ممتدة على خط مستقيم واحد تقريباً على 

الحافة الجنوبية للشريط األرضي، مما ُيعّزز 

، الفرض بأنها كانت تقع على ضفة نهر قديم 

أو أحد أن مجرى نهر الفرات  من المحتملو

يالد كان يمر في األلف الثاني قبل المفروعه 

بجوار تلك المستوطنات ابتداًء من تل الجديدة 

، وان مجراه يبدو واضحاً للعيان وقد انخفض 

عن السهل المحيط به، تميل تربته إلى اللون 

ُ نتيجًة لترّسب المواد العضوية  البنـّي أحيانا

فيه من بقايا هياكل وعظام األسماك والقواقع 

ن األبيض والحيوانات النهرية، أو الى اللو

 لترّسب الرمال البيضاء.

، وبعد أن حصلت على 2558في سنة  

صوٍر جويٍة عالية الدقة من جامعة نيويورك 

تغطي معظم جنوبي العراق، قمت بتتبع 

أبتداًء من ، مجرى هذا النهر القديم المندرس 

منخفض الصليبيات شمال غرب أريدو الى 

ر وشرقاً الى الحافة الجنوبية لهو، تل اللحم 

الحمئـّـار وصوالً الى شمال حقول نفط 

من المفيد أن أتحدث قليالً ،  لة الشماليةيالرم

يبدو مجراه واضحاً إبتداًء  ، عن هذا النهر

من الجزء الشمالي من منخفض الصليبيات 

ثم يجتاز تلول ، عند سلسلة تلول الُحُمر 

، الدحيلة ليتجه غرباً ماراً بتلول أم الجماجم 

رف نحو الشرق مجتازاً تل ثم يعود لينح

، أريدو من الجهة الجنوبية نحو تلول الحزم 

حيث يلتقي بنهر قادم من أور ليشكال نهراً 

واسعاً ينحدر نحو الشرق ليمر بتلول الطويل 

ومريجب الكبير قبل أن يصل الى تل اللحم، 

، ي النهر بفرع آخر قادم من أور أيضاً قيلتثم 

يخ بعد أن يعبر تل أم البطوش وأبو صالب

يجتاز منطقة أهوار قديمة خالية من التالل 

يتحد النهران في منطقة الخميسية  ،األثرية 

الى الشمال من تل قصر ثامر وتل جبارة 

الجديدة، أبو  ولليكمل مسيرته بإتجاه تل

رباب، الجرباسي، أبو شعيب، وأخيراً يختفي 

الى الشرق من تل أبو صالبيخ في محافظة 

انية شمال حقول نفط الرميلة البصرة ليظهر ث

ويضيع ، علوي ومنيصفة يالشمالية عند تل

 ،مساره ثانية في أراضي ناحية الهارثة

المتمثلة بقطع  إستناداً الى الملتقطات السطحية

تعود فإن معظم التالل المذكورة أعاله  الفخار

تاريخياً الى النصف األول من األلف الثاني 

 .قبل الميالد 

 الشويعريةتلول 

وسوف أبدأ بوصف التالل الواقعة في 

منطقة هور الشويعرية بحسب موقعها من 

 الشمال إلى الجنوب:

 على الجزء األعلى  الشويعرية ُيطلق إسم
الغربي من الشريط وعلى الهور المتاخم 
له،وهو منبسط نسبّياً تغمره المياه معظم أيام 

ماعدا طّية من األرض مرتفعة قليالً  ،السنة 
م( 2يمتد فوقها تل اثري يبدأ مرتفعاً)بحدود
 ، من محطة القطار التي َشغلت ُمعظمهُ 
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ويتـّجه بانحدارنحو الشمال الشرقي بمحور 
، يمرُّ في وسطه مجرى ( كم2)يبلغ طوله 

نهر الماء العذب الذي ُحفر بعد حملة التجفيف 
، كما أقيمت في طَرفِه الشمالي سّدة ترابية 

نشئت هذه السّدة من تراب خلف قرية حديثة، أُ 
التل األثري ولوحظ وجود ُحفر واسعة نـُقلت 

كما لوحظ ، منها األتربة بواسطة الجّرافات 
وجود كسر الفخار بكثافة مختلطة مع التربة 
على جانبي السدة ، تشير ملتقطات التل إلى 

 العصر البابلي الحديث والى الفترة الفرثية. 

 من منطقة (24)تبدأ تلك السّدة الترابية
وتمر ، الكرماشية إلى الشمال من الشويعرية

بجوار تل اثري اسمه الخويسة يبعد عن تل 
يعتلي جزيرة  (كم4)الشويعرية بمسافة 

وأعلى  م(655)دائرية الشكل  قطرها بحدود 
وسط غابة  (م6)نقطة فيها ترتفع بحدود 

كثيفة من القصب والبردي،تقطنه حالياً قرية 
المائي، تـَركت مخلفاتها من مرّبي الجاموس 

التل فقير بالملتقطات، لم ، طبقة سميكة فوقه 
نتمكن من الحصول إالّ على عدد قليل من 
كسر الفخار المزجج يمكن نسبته باطمئنان 

 إلى الفترة الفرثية والعهود اإلسالمية.
   إلى الغرب من تل الخويسة وعلى خـَط

يقع تل الَجفـًر في نهاية منطقة  تقريباً،مستقيم 
جنوب  نفسه،المياه الضحلة التي تحمل االسم 

لم الجديدة،بين تل جبارة وتل  القطار،سكـّة 
يتبّق منه غير مرتفع صغير الحجم قليل 

ته السطحية المتمثـّلة اتشير ملتقط االرتفاع،
بكسر الفخار إلى فترة ساللة أور الثالثة 

 ة.والفترة البابلية القديم
  إلى الشرق من تل الشويعرية وبعد اجتيازنا

َمشياً على اإلقدام لُمنخفض يسّمى باللهجة 
المحلّية )دوب( قليل العمق ومليء بكسر 

وهي مختلطة مع القواقع واألصداف ، الفخار 
ثم ترتفع األرض قليالً لنصل إلى ايشان العين 
وتوأمه ايشان حمود المالصق والمكّمل له ، 

أعلى نقطة  (م755)رة قطرها يشكـاّلن دائ
منهما  أزيلت أجزاءٌ  (م0،9)فيهما ال تتعّدى 

لتعلية السّدة األمنية التي أقيَمت فوق طرفيهما 
الشمالي ، الحظنا وجود بقايا قرية حديثة كان 
يـَقطـُنها المزارعون وصيـّادو السمكمن 
الراجح إننا أمام ُمستوطنة تعود ألقدم من 

لكنـّها ، مرية عصر فجر السالالت السو

ُهجرت وتـُركت بعد فترة ساللة أور الثالثة أو 
 العصر البابلي القديم.

  ،بعد نهاية ايشان حمود مباشرة بأمتار قليلة
ة األمنية في موضع منخفض تنتهي السدّ 

مثلـّث الشكل ُيعتبر جزءاً وإمتداداً لهور 
شاووش، وعند نهايته المدّببة شمال السّدة ، 

وهوتل واسع ومترامي  (29)يبدأ تل الَحد
يمتـّد من الغرب ، األطراف، بيضوي الشكل 

يبلغ عرضه عند  (م0955)إلى الشرق بطول 
وارتفاعه  (م655)أوسع نقطة فيه حوالي 

كانت زيارتنا للمنطقة في بداية ( ، م4)بحدود 
وقد وصلنا التل بعد أيام قليلة  2556شتاء 

حيث تربة التل مازالت ، من توقـّف األمطار 
هّشة وطرّية باستثناء منطقة تقع عند طرفه 
الشرقي ، تبدو تربتها طينية بيضاء وقد جفّت 
سريعاً قبل األرض المحيطة بها المائلة إلى 
السواد، لقد استطعنا من خالل ذلك أن نمّيز 

ومن الراجح أنها ، بسهولة امتداد الجدران 
تتبع ضلعها بناية مستطيلة الشكل، تمكّنا من 

وضلعها الجنوبي  (م65)الشرقي بطول 
، لكننا لم نتمكـّن من تتّبع باقي ( م25)بطول

ختفية تحت امتدادات الجدران ألنها مندّسة وم
ومليئة بالمخلفات ، طبقة سميكة من األسباخ

العضوية وبقايا جذور وسيقان القصب 
المنتشرة بكثافة على الجهتين الشرقية 

هي لّما تـَزل3 متشبثـّة و، والشمالية للتل 
باألرض لكنـّها جافـّة وتميل إلى السواد بفعل 
حريق كان قد لحق بأطرافها ُمحيالً األرض 

في الجهة الغربية العالية ، إلى اللون الفاحم 
شاهدنا انتشار كسر الفخار بكثرة وهي 
ملتصقة داخل طبقة صلبة من الملح واألسباخ 

، كما إلى درجة يصعب قـَلعها من األرض
شاهدنا عظاماً آدمية مبعثرة وقبوراً فخارية 
محطـّمة يميل لونها إلى األصفر المخّضر ، 
توجد في البدن شقوٌق وأخاديَد صغيرةٌ كانت 
تحوي قــِطع القشِّ والتـِبن المخلوط مع الطين 
عند الُصنع قبل احتراقه في عملية الَشيِّ 

تبدو اسطوانية الشكل ذوات حافات  ، بالنار
يكة ناتئة إلى الخارج يمتد تحتها مباشرة سم

خطوط غائرة معمولة باإلصبع ملتفة بشكل 
متواز ٍحول البدن ، مطلّية بمادة زيتية سوداء 
اللون، ُملقاة داخل ُحفر مرّبعة الشكل تمتدُّ 

وقد ُوضَعت األتربة ، على هيئة القوس 
الُمستخرجة منها داخل أكياس النايلون على 
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الراحج إنها كانت تستخدم جوانب كلِّ حفرة،
،  كمتاريس ومواضع حديثة إلطالق النار

تشير ملتقطات التل إلى عصر فجر السالالت 
وفترة ساللة أور الثالثة والعصر البابلي القديم 

 . والفترة الفرثية أخيراً 
   أجد من الضروري أن أتعّرض باإلشارة

لمجاري األنهر القديمة خالل الوصف كلما 
 ،ذلك، و من المهم تثبيته هنا سنحت الفرصة ل

أن األرض إلى الشمال قليالً من  تل الحد تبدأ 
باالنخفاض التدريجي إلى عمق أكثر من 

عن السهل المنبسط وبأربعة أمتار عن  (م2)
بما يسمح للقول والفرض إن ، تل الحد 

المجرى القديم لنهر الفرات الذي تحدثنا عنه 
ما يدعم هذا سابقاً كان يمر في هذه النقطة، وم

الفرض باإلضافة إلى االنخفاض الملحوظ 
لألرض،كثرة الترسبات الغرينية ووجود كسر 
الفخار على ضفتيه التي يفصل بينهما مسافة 

دة يسواًء في الضفة المحا (م655)تربو على 
لتل الحد أو في الضفة األخرى الشمالية التي 

 يقع عندها تل شّروح وتوابعه.
صغيرة الحجم  من روابٍ وتل َشّروح مؤلـَّف 

 القديم،بالقياس للتل األكبر المالصق للمجرى 

يكاد يتطابق مع تل الحد من حيث فتراته 

ُمحيطه (،م2)أعلى نقطة فيه تبلغ  التاريخية،

تربته حمراء ( ، م0955)مع توابعه بحدود 

بعد نهاية التالل التابعة لشّروح ،  اللون

عند  تستمر األرض باإلرتفاع لتنتهي شماالً 

كانت مياه الهور قد ضربته ، جرٍف عاٍل 

 بشّدة وقللت من سفحه الشمالي المتدرج .

جاء اسم  الجرف،يعتلي تل الشاطي قّمة هذا 

الشاطي ألنه كان مرسًى لسفن صيادي 

السمك ومرّبي الجاموس وهم يجلبون 

تـُبّين عجاج،والحشائش والقصب من هور أب

ملتقطات التل إلى أنـّه ُمستوطنة قد يعود 

 السومرية،تاريخها إلى عصر فجر السالالت 

باإلضافة إلى ملتقطات تؤّشر إلى فترة ساللة 

أور الثالثة والعصر البابلي القديم والعصر 

 البابلي الحديث وانتهاًء بالفترة الفرثية.

  الذكر،في منتصف الشريط األرضي سابق 
فق تل أبو ُرباب شاغالً الشريط يلوح في األ

 (م0255)من الشمال إلى الجنوب بطول يبلغ 

يشبه الكثيب  (،م8)وارتفاع يزيد عن 
قد عملت بتحّدب،بيضوي الشكل  الرملي،

سيول األمطار أخاديد غائرة في قّمـته 
وجرفت أمواج مياه الهور أجزاًء  وسفوحه،

حتى عملت ما يشبه الشمالية،من جهته 
يه، تبدو منه صفوف اآلجر وطبقات الَمقطع ف

التل واضحة وهي مليئة بكسر الفخار ومالط 
القار،فيما أظهرت األمواج وكشفت في الجهة 
نفسها عن  قبور من الفخار الَمطلي بالقار، 

 بيضوية واسطوانية الشكل.  
، التل مليء بالملتقطات السطحّية        

متمثلًة بجرار كأسية الشكل ذوات قواعد 

بة، وأخرى كمثرّية ومخروطّية الشكل  مدبَّ

ذوات قواعد مستوية ومسطـّحة بارزة إلى 

اإلمام، باإلضافة إلى كؤوس طويلة نسبياً 

ذوات قواعد مستوية، وأجزاء من دمى 

حيوانية مصنوعة من الفخار، وكسر من 

بعضها يحوي زخارف هندسية  جرار وأوانٍ 

قوامها خطوط غائرة، مستقيمة أو 

غلب الفخار من النوع السمج متموجة،ا

البدائي والخشن ، المصنوع باليد ،وآخر 

صقيل ورقيق مصنوع بواسطة دوالب 

الفخار،قطعت القواعد بواسطة خيط تبدو 

الحظنا ،  آثاره واضحة على أسفل القواعد

على سطح التل وجود  قبور فخارية هي 

جرار كبيرة الحجم بيضاوية  عبارة عن

رض بشكل شبه ة داخل األ،موضوعالشكل

إذ ، نت أجزائها العليا الظاهرة محطمة،كاأفقي

كشف اللصوص عنها األتربة ثم جرى 

تحطيمها لمعرفة ما بداخلها، شاهدنا عظام 

آدمية محطمة ملقاة في داخل تلك القبور أو 

 اكذلك يشهد التل انتشار،  مبعثرة بجوارها

 ،للكسر الحجرية وكسر اآلجر الفرشي اواسع

فخار بكثرة على الجزء الجنوبي تنتشر كسر ال

للتل بحيث تشكل طبقة متراصة تكسو السطح 

وتقل كسر الفخار تدريجياً كلما ابتعدنا إلى ، 

في قمة الجزء الشمالي هنالك ، الشمال 

وارتفاع  (سم275)جدارين متوازين بطول 

عن سطح التل، تفصل بينهما مسافة  (سم24)

مبنيان بآجر احمر ذي قياس  (سم005)

ينتشر اآلجر بكثرة إلى (، سم3×62×62)
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الشمال قليالً من هذين الجدارين ويكثر 

وفي داخل حفرة ، جوانب الوجوده على 

من  (م65)مرّبعة الشكل تقع على بعد 

ن، ومن المؤكد أن هذين يالجدارين المتوازي

الجدارين واآلجر الُمَبعثر يشكـاّلن جزءاً من 

تحيط  ،بناية تمتد تحت أتربة ورمال بيضاء 

بالقسم العالي من التل سفوح واسعة ممتّدة في 

كل االتجاهات ،أوسعها السفح الجنوبي الذي 

 ، يصل إلى الضّفة الشمالية لنهر الماء العذب

من الواضح أن التل وسفوحه خالية من أّية 

بينما تنبت شجيرات برّية ، أشجار أو نباتات 

خارج حدوده وهي من النوع الذي لم تألفه 

وقد وفد إليها طارئاً على اثر ، االهوار ارض 

 تصّحرها بعد حملة التجفيف.

يمتد السفح الشرقي للتل منخفضاً ويصل بعد 

إلى ربوة دائرية الشكل ،  (م055)حوالي 

وارتفاعها ال يتجاوز  (م055)قطرها بحدود 

،ُيطلق عليها اسم الُهوي ، تكاد تكون  (م2)

ت مياه كان ، جزءاً من أبو رباب أو هي كذلك

الهور تغطـّيها بالكامل بدليل كثرة وجود 

َجَرفت تلك المياه  ، القواقع على سطحها

طبقات وأجزاًء من التل وكشفت عن سلسلة 

من قبور فخارية ،دائرية واسطوانية الشكل 

وأخرى تشبه الحوض، من الراجح أن تل 

الهوي هو مقبرة تابعة للمستوطنة الموجودة 

زمنها إلى ما قبل رباب التي يعود  وفي أب

ثم فترة ، عصر فجر السالالت السومرية 

ساللة أور الثالثة فالعصر البابلي القديم 

ثم العصر ،  ق م(  0032-0959والوسيط )

 البابلي الحديث وانتهاًء بالفترة الفرثية.

  من تل أبو رباب  (كم2)بعد اجتياز مسافة
يبدأ الشريط األرضي باالنحدار ويقلُّ عرضه 

حيث ،  شرقيالشمال القليالً باتجاه وينعطف 
يوجد تل مجبل عند هذا الموضع، يختلف لون 
تربته تماماً عن لون تربة األرض المحيطة 

َشكلُه شبه دائري يمتدُّ من الشمال الغربي  ، به
 (م955)نحو الجنوب الشرقي بمحور طوله 

سفوحهمنبسطة وغير حاّدة االرتفاع ، أعلى 
قليل الملتقطات  (م2،9)نقطة فيه تبلغ بحدود 

بسبب كثرة وجود االسباخ وُمخلـّفات أكواخ 
من  ، مبنّية من القصب، تعود لقرية حديثة

الممكن نِسَبة التل إلى فترة ساللة أور الثالثة 
والعصر البابلي القديم والفترة الكاشية ثم 
العصر البابلي الحديث، استناداً للُملتقطات 

 ول عليها. التي بالكاد تمكـّنا من الحص
  أخيراً وصلنا إلى النهاية  الشرقية للشريط

األرضي ،وعندها توجد تلول  الُحُمر و أبو 
وقد أطلق اسم الُحُمر على مجموعة ، حديدة 

متقاربة ومتالصقة من التالل ، ذلك الن 
لقد ،  تربتها رسوبية تميل إلى اللون األحمر

ضاعت معالم هذه التالل واختفت3 تحت أبنية 
طين والطابوق لقرية حديثة تمتد فوقها من ال

،وقد رفعت أتربة من أجزاء منها وُبنيت3 بها 
ت منها سواتر ترابّية أوأنش، بيوت من الطين 

تشير  ، تحيط بالقرية لتقيها خطر الفيضان
الُملتقطات الموجودة على أسطح التالل وفي 
الطّيات والُمنحدرات إلى ساللة أور الثالثة 

القديم ثم الوسيطة والعصر والعصر البابلي 
 البابلي الحديث.

  من فوق تل أبو حديدة يمكن رؤية تال ً آخر
تقريباً إلى  (كم6)يدعى المشيهد ، على مسافة 

وقد ، الشرق من نهاية الشريط األرضي 
وصلنا إليه بواسطة سفينة انطلقنا بها من 

، ذلك الن المياه الفائضة (23)شريعة أبو حديدة
تتجّمع في قنوات اروائية من نهر الفرات 

، ومبازل تصبُّ جميعها في هور ابو عجاج 
وهو الجزء الشمالي من هور السناف،تحيط 
المياه بالتل من جميع الجهات وقد غمرت 

عن مستوى  (م6)يرتفع التل بحدود ، اسافله 
المياه، يمتد بشكل طولي من الشمال إلى 

ينتشر على سطحه اآلجر ذي اللون ، الجنوب 
وآجر تبني  (سم3×28×28)مر قياسه األح

 .( سم4×25×25)اللون بقياس 
 

 الحميدي شط على ضفتي 

كما أشرُت سابقاً ، فان نهر الفرات        

بمجراه القديم قد مّر بجوار المستوطنات 

المشار إليها آنفاً في الشريط األرضي ،وقد 

أكمل دورته شرقاً باتجاه تل الجرباسي في 

لكنني سأدع ، مجرى يسمى كري سعدة 

الحديث مؤقتاً عن المجرى القديم جانباً 

ى مسافة وسأتحدث عن مجرى ثاٍن يقع عل

كان قد شغله ، تقريباً إلى الشمال منه  (كم09)

نهر الفرات قبل تحّوله شماالً إلى مجراه 
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هذا المجرى واسمه ، الحالي)شط الحّفار( 

)شط الحميدي( نسبًة للسلطان العثماني 

، وقد كـُِرَي م(0555 - 0873) عبدالحميد

النهر أو أُعيد َحفرهُ في فترة ُحكمه،حيث 

 على االسم السابق للنهر.  غلب هذا االسم

إن ما يدفعني للتعّرض للنهر هو وجود عّدة  

مستوطنات على ضفـّتيه تعود للفترة الفرثية 

 تعلوها قرى حديثة.  اإلسالمية،وللعهود 

يبدأ شط الحميدي من جنوب مدينة سوق 

الشيوخ ويتـّجه شرقاً ماّرا ً بقصبة كرمة بني 

منها  إلى الجنوب (كم2) سعيد،وعلى مسافة

مشّيدة أصالً على بقايا  المؤمنين،توجد قرية 

مستوطنة بجوار شط الحميدي تشير ملتقطاتها 

السطحية إلى العصور اإلسالمية الحديثة 

نسبياً، صغيرة الحجم بالقياس لحجم القرية، 

مستطيلة الشكل  دينية،توجد فيها بقايا لمدرسة 

يعود تاريخ بنائها إلى  (،م43×35)قياسها 

أسسها العالمة الميالدي،القرن العشرين بداية 

 )*(السيد عناية هللا من أسرة )آل جمال الدين(

وهو االسم الذي أطلق على القرية وعلى 

 المدرسة.

ما بقي من المدرسة هي أسس جدران بارتفاع 

في وسطه تجويف (،م0،9)وعرض  (سم95)

محشو بمخلفات األغلفة المحيطة بحّبات الرز 

دعامة  (04)مع  الحراري،لغرض العزل 

من األجر كانت تعلوها أقواس نصف 

بقي منها اثنان يرتفع فوقهما قّبة دائرية،

 قائمة.قّبة كانت  (02)أصلنصف كروّية من 

جنوب الثّم ينحدر شط الحميدي بإتجاه 

شرقي ماّراً بعّدة ُجُزر تضمُّ قرى حديثة ال

واقعة فوق مستوطنات تعود للعهود 

منها توجد فيه ملتقطات  اإلسالمية، وقسمٌ 

،ضاعت ، صغيرة الحجمر للفترة الفرثيةتؤشّ 

وإنَدَرست3 معالمها نتيجًة لعّدة عوامل منها: 

سّيما الالتعرية التي ُتحدثها تيارات الماء 

ر في اغلب وان تلك الجزر تتعرض لل غـَم3

، وكون تلك الجزر واقعة األوقات من السنة

ية التي على العديد من طرق المالحة المائ

ـالتهم يستخدمها سكـّان المنطقة في تنق

وما ُتحدثه ، بالزوارق والمراكب والسفن

حركتها واصطدامها المتكرر من إزاحة 

وإزالة للتربة ، باإلضافة لالستيطان 

حيث يقوم السكان برفع أتربة من ، المستمر 

التالل مكونين جزرا ً صغيرة ، مرتفعة عن 

وتهم التي عادة سطح التل، ليقيموا فوقها بي

 ،ما تـُبنى بالطين المأخوذ من التل نفسه 

وهي على التوالي من أعلى النهر إلى 

 أسفـله:

ر تل(،الَعُكب .0 بالكاف الفارسية )الِتلَيل)مصغَّ
إليها  ىومعناه األرض المرتفعة التي ال يرق

الماء ماعدا موسم الفيضان والتي تظهر أوالً 
بعد انقضائه(، الخيط )ومعناه في اللهجة 

وتقع  نسبياً(مرتفع ارضي طويل المحلية،
 الفهود.جنوب قصبة 

العشرين وأبو زرازير جنوب قصبة  .2
 الحّمار.

، أبو ُشويعر، الِدبن )وكان أبو غزيالت .6
االيشان يحمل اسم الحصان ثم تحول اسمه 

لى الدبن(، ويعني االسم طبقات من القصب إ
والبردي مرصوفة ومخلوطة مع الطين، 
عملها األهالي بتكرار فوق اإليشانالواطيء 
نسبّياً تجنـّباً للغمر بمياه الفيضان(، أبو 
َحالّب، أبو لَمظة ) جاء االسم نتيجة للبريق 
الصادر من ِكسر الزجاج والفخار المزجج 

تعكس أشعة التي تغطي االيشان وهي 
الشمس(، أبو الُسبوس )والسبوس هي األغلفة 
المحيطة بحّبات الرز ،ويبدو إن التل إستخدم 
كموضع لتجميع محصول الرز من الحقول 
ر معبد(،  المجاورة له(، مَعيبد)مصغَّ

وتقع جميعاً إلى الجنوب من  ،الداؤودي
 الجبايش.

غير أنّي سوف أتحدث ببعض التفصيل      

ع بين شط الحميدي والمجرى عن مستوطنة تق

الحالي لنهر الفرات، اسمها المحلي يدعى 

المدق، وجاء االسم للداللة على المكان 

المرتفع الذي تضربه األمواج  وتصطدم به ، 

وهي كذلك، إذ أنها تقع غير بعيدة عن 

المجرى الحالي لنهر الفرات ، وسط بحيرة 

متالطمة األمواج تدعى بركة وانة )بالكاف 

رسية(،األسم نسبًة الى مخفر َبناه اإلنكليز الفا

على مرتفع إلى الشمال قليالً من المدك في 
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العقد الثاني من القرن الماضي لتامين طريق 

المالحة النهرية بين سوق الشيوخ 

والبصرة،يحمل الرقم واحد)باإلنكليزية وان 

One مرّبع الشكل ذي تحصينات دفاعية،)

عند زواياه  يشبه القلعة،له أبراج دائرية

مدق بالعودة إلى ال، األربع، مبني بآجرٌّ فرشي

، تختزن صوراً فان ذاكرتي وأنا المولود فيه

ومشاهد كنت أالحظها وأنا صبي في 

سبعينيات القرن الماضي، هي كثرة وجود 

الفخار العادي أو المزّجج ذي اللونين األزرق 

واألخضر باإلضافة إلى كسر الزجاج واآلجر 

الواضح أنها تعود للفترة الفرثية  والقار، من

والعهود اإلسالمية ، ويحدث أحياناً أن تظهر 

المياه هياكل عظمية وبقايا قبور مصنوعة من 

فخار أو أن يحطـّم المزارعون جراراً فخارية 

وهم يشقون األرض في جداول إليصال المياه 

 أثناء شّحتها. 

 الجفـّة:هور  -2
لنعد اآلن إلى المجرى القديم لنهر الفرات      

)كري سعدة( الواقع في الجزء الجنوبي من 

انه وبعد اجتيازه  هور الحّمار والذي قلنا عنه

، يتـّجه شرقاً إلى تل للشريط األرضي

الجـِرباسي )بجيم أعجمية( ويصله بعد قطعه 

يقع التل  ، داخل هور السناف (كم05)مسافة 

ة كانت محاطة بالمياه، على جزيرة واسع

كانت توجد فيها منازل آل الشيخ وهم شيوخ 

قبيلة بني أسد، قبل أن يهجروها ويستقّروا في 

قصبة الجبايش، وقد الحظنا أثناء زيارتنا للتل 

وجود بقايا أكواخ قصب وبيوت مبنية بالطين 

وصلنا التل بعد ،  أو الطابوق من دون سقوف

رضي أن قدمنا من نهاية الشريط األ

مستخدمين طريقا ً ترابيا ً يمرُّ بمحاذاة نهر 

الماء العذب،هذا النهر الذي اخترق مجراه 

 النهاية الجنوبية للتل. 

شكل التل شبه بيضوي مع استطالة، يمتدُّ من 

الغرب إلى الشرق بطول يربو على 

محسوباً معها السفوح المنبسطة  (م0955)

 المكّملة له،أعلى نقطة فيه تقع في وسطه

معظم قّمته ( ، م8)ويبلغ ارتفاعها حوالي 

ُمغطـّاة بطبقة من مخـّلفات االستيطان 

الحديث، فيما تعتلي سفوَحُه رواسب غرينّية 

كان  ، ورمال تميل الى اللون الرمادي

واضحاُ للعيان اثر اصطدام أمواج المياه التي 

تتسق مع اتجاه الرياح السائدة في المنطقة 

ُ ما تكون  شمالية غربية،لذلك كان التي غالبا

تأثيرها واضحا في هذا الجزء من التل، فقد 

فخارية  كشفت عن أجزاء من جرار وأوانٍ 

ل من خاللها وعن كسر اآلجر التي يمكن القو

إن التل يعود لفترة ، ومن خالل كسر الفخار

ساللة أور الثالثة والعصر البابلي القديم ثم 

 الوسيط ) الفترة الكاشية( فالحديث.

الى الشمال الغربي  (كم6)على مسافة       

من تل الجرباسي ، يقع تل األَُبّيض، وقد 

جاءت التسمية بسبب لون تربتة البيضاء 

فهو ُيرى ، مقارنة بلون المنطقة المحيطة به 

ناصع البياض وسط غابة خضراء داكنة من 

 (م6)يرتفع التل بحدود  ، القصب والبردي

الشكل بقطر عن السهل المحيط به، دائري 

، فتراته التاريخية مماثلة لتل ( م095)حوالي 

 الجرباسي. 

بعد تل الجرباسي، تنحرف الحافـّة       

التي تـُشكـّل الحد الجنوبي  -الصحراوية

تدريجياً نحو الشمال الشرقي لتدخل  -للهور

في هور الحّمار ،ويستمرُّ هذا الدخول لعدة 

كيلومترات ثم تعود الحافة الصحراوية إلى 

مسارها السابق مشّكلة أشبه ما يكون ببرزخ 

بجيم  - الجفـّةسمى ارضي مثــّلث الشكل ي

وتعني الحافة العالية وهنا تعني ، أعجمية 

كان  ، تتخلله ِخلجان صغيرة -حافة الهور

السكـّان يستخدمون هذا البرزخ كمرسى 

للسفن )ِشريعة باللهجة المحلية( المنطلقة من 

قرى االهوار نحو اليابسة التي يسافرون منها 

االً أو بغداد شم، بالقطار إلى البصرة جنوباً 

عند توقــّفه في محطـّة قطار الغبيشية ،أو 

كمحطة لتبادل السلع  -اليابسة –يستخدمونها

والبضائع وكاستراحة للرعاة منهم وهو 

يجلبون ماشيتهم إلى البادية الجنوبية حين 

انقضاء فصل الشتاء وبداية موسم الربيع طلباً 

للمرعى، وعائدين بها إلى قراهم في بداية 

نهاية الخريف لترعى  فصل الصيف حتى
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ماشيتهم أدغال الهور ونباتاته وبقايا نباتي 

يطلق اسم الجفـّة  ، الرز والذرة بعد الحصاد

أيضاً على الهور الممتد من اليابسة إلى هور 

إلى الشمال  (كم6)على بعد ،  السناف شماالً 

توجد جزيرة متكّونة من  -اليابسة–من الجفـّة 

م، تمتد من تربة رسوبية حمراء وحصى ناع

الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي ،تقع 

ايش جنوب مدينة الجب (كم23)على مسافة 

، يتشكل وتتطابق معها بخط الطول نفسه

 .ها ثالثة تالل أثرية وهيفوق

  ايشانالجـِّفة: تل منبسط َيشِغُل الجزء الجنوبي
من الجزيرة ، جـََرفت المياه تربته وغدا 

ض المحيطة إال من متساوياً تقريباً مع األر
بعض المرتفعات ،أبرزها مرتفع في الجهة 
الشمالية ،يتكون من رابية  دائرية الشكل 

ثم  (م2)م، ترتفع بحدود 75)،قطرها حوالي 
تنحدر جوانبها لتتالشى مع سطح التل 
،ومرتفع آخر في الجهة الجنوبية الشرقية، 

تشير الملتقطات (م45)يمتد باستطالة لحوالي 
غلبها كسر فخارية، إلى فترة السطحية وا

ساللة أور الثالثة والعصر البابلي القديم ثم 
 الوسيط فالحديث.

  يبدأ تل الَحصبي من حيث ينتهي إيشان الجفّة
إذ تبدأ  ، شرقاً ويكاد ال يفصل بينهما فاصل

الجهة الغربية المنبسطة لتل الحصبي 
باالرتفاع التدريجي نحو الشرق لمسافة 

الجزء المرتفع من التل حيث يشمخ  (م855)
تقريباً عن السهل  (م7)بارتفاع يصل إلى 

شكل هذا الجزء بيضوي، يمتد  ، المحيط
محوره من الغرب إلى الشرق بطول 

، تغلب الرمال البيضاء على تربته ( م655)
وتنتشر طبقة من القواقع الصغيرة على جهته 
الشمالية المنحدرة بتدّرج والتي كانت تواجه 

 ، المياه القادمة بقوة من هورالسنافموجات 
وربما  -من المحتمل إن الطبقة العليا للتل

تعود للعهود اإلسالمية  -الطبقة التي تليها
المتأخرة، يبدو ذلك واضحاً من خالل كسر 
الفخار العادي والمزّجج وكسر الزجاج ، 
وكذلك من خالل أسس جدران لبناية مستطيلة 

أضالعها  ،تتجه(م25×29)الشكل قياسها 
ترتفع هذه األسس قليالً  ، نحو الجهات األربع

عن سطح التل ويمكن مالحظة ثخن الجدار 
، مبني بآجر فرشي قياس  (سم025)بحدود 

، للبناية غرف صغيرة ( سم4×25×25)
تنتشر  ،الحجم تحيط بقاعة مستطيلة الشكل

فوق سطح التل كسر اآلجر ذي اللونين التبني 
حصًى صغير  واألحمر وهي مبعثرة مع

لكن ذلك ال يمنع  ، الحجم ذي ألوان مختلفة
من القول إن الطبقات التالية من التل تعود 

في الطّيات المنخفضة  -لفترت أقدم، إذ وجدنا
آجر  –من التل أو المتآكلة بسبب التعرية 

، وأجزاء من يشبه آجر فترة ساللة أور الثالثة
دمى فخارية وقواعد وفوهات و ِكَسرا ً من 

ترة نفسها رار مصنوعة من الفخار تعود للفج
لبابلي والحقاً للعصر ا، وللعصر البابلي القديم

، باإلضافة إلى الحديث ثم الفترة الفرثية
من ، الفخار المزّجج وكسٍر من أحجار

حديث فوق التل  الستيطانالمالحظ أن ال اثر 
 على العكس من التالل السابقة.

 يمكن رؤية من فوق تل الحصبي ،
يشانالجـِلعة )وهو االسم المحلي للقلعة، ا

وربما كانت هناك قلعة حربّية مبنّية بالطين 
تعود لقبيلة بني أسد،على غرار القالع التي 
ُبنَيت3 في المنطقة في بداية القرن العشرين 
وربما ابعد من ذلك ، وكانت تستخدم في 
القتال بين العشائر المتنازعة فيما بينها على 

يرها(، وإذ وصلناه وجدنا أنه األراضي أو غ
، شماالً  (كم6)يبعد عن تل الحصبي بحدود 

ق إليه يأخذ أكثر من هذه لكن الطري
،بسبب كثافة وجود أشجار الطرفاء المسافة

واألثل البّري المتيّبسة على طول وعرض 
المسافة الفاصلة بين التلـّين، كان البد لنا من 

مجرى االلتفاف بطريق يتجه غرباً، ويجتاز ال
كري ِسعدة( القديم لنهر الفرات المسمى) 

، عند بيوت حديثة وينتهي في مشارف التل
العهد مبنية بالطابوق تعود لقرية كانت تقطنها 
إحدى عشائر قبيلة بني أسد.ُبنَيت3 القرية في 
منتصف السفح الغربي للتل الذي يمتد خلفها 

( م055)من الشمال إلى الجنوب بطول 
قع خلف وسط القرية ،أعلى نقطة فيه ت

، يميل سطحه للون األحمر (م6)وبارتفاع 
يمرُّ  ،بفعل ترسب طبقة من الغرين األحمر

نهر الماء العذب في منتصف السفح الشمالي 
للتل وقد ُدّمرت وأزيلت أجزاٌء منه، حيث 
تنتشر على ضفـّتيه بكثافة، كسر وأجزاء من 
جرار فخارية مخروطية الشكل أو المدورة 

حافات المستقيمة البارزة والقواعد ذوات ال
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القرصية أو االسطوانية البدن ذوات الحافات 
الناتئة أو المستقيمة والقواعد الحلقّية أو 
المحّدبة ،باإلضافة إلى اآلجر وأجزاء من 
قبور فخارية اسطوانية ذوات نهاية محدبة 

، وأخرى تشبه الحوض ذوات قاعدة مستوية 
لنهر اوعظام آدمية على طول مجرى 

 الملتقطات،للتل. تشير تلك  المخترق
الحظناها داخل طّية أخرى،وُملتقطات 

عملها  القرية،منخفضة من األرض تقع خلف 
األهالي للحصول على الطين الالزم لبناء 

تشير إلى أن ايشانالجلعة مستوطنة  بيوتهم،
تعود لفترة ساللة أور الثالثة واستمر السكن 
فيها في العصر البابلي القديم والوسيط ثم 

 الحديث فالفترة الفرثية.
  حيث تبدأ الحدود للجزيرة،عند النهاية الشرقية

يوجد تل صغير  البصرة،اإلدارية لمحافظة 
نا من بالكاد تمكـّ  بالملتقطات،فقير الحجم،

العثور على القليل من كسر الفخار فيه تعود 
 غباشي.يسمى ايشاناإلسالمية،للعهود 
إلى الشمال الشرقي من إيشانالجلعة        

منه يبدأ شريط ارضي  (كم6)،وعلى مسافة 

آخر، يتـّجه من الشمال الغربي إلى الجنوب 

الشرقي، َشـكلُه شبه دائري ذو امتداد طولي 

يضيق هذا االمتداد كلـّما ، في جهته الشرقية

توّجهنا نحو الشرق إلى تل أبو صالبيخ، يبدو 

تربة  ،االمتداد وكأنه ضفـّة مجرى قديم هذا

الشريط طينية رسوبية حمراء اللون، يعلو 

سطحه الكثير من القواقع واألصداف النهرية  

 ،بسبب غمره بمياه الهور اغلب أيام السنة

م أجزاء يغطـّي تل شعيب أو أبو شعيب معظ

يصرُّ  ، هذا الشريط ويأخذ الشكل نفسه

السكان المحليون على أن ثمة عالقة بين التل 

وبين النبي شعيب،مهما يكن من أمر،فمن 

المؤكـّد أن ال وجود لمثل هذه العالقة، إذ ال 

يوجد مصدر تاريخي او ديني يشير إلى قدوم 

الرجل ألرض العراق، ومن المحتمل أن 

بارزة تعود ربما  االسم يعود لشخصية

للعصور اإلسالمية المتأخرة أو للعصر 

 الحديث .

تقع على  يتكّون التل من أربع روابٍ         

خط مستقيم تقريبا من الشمال إلى الجنوب، 

مرتفعة عن سطح التل وسفوحه، أعلى نقطة 

فيه تقع في التل الثاني من الشمال وتبلغ 

 يبلغ قطر ،عن السهل المنبسط  (م9)بحدود 

تنتشر العديد من القبور  ( م355)التل بحدود 

حديثة العهد على سطح  التل والروابي، وقد 

َجَمَع األهالي حولها كسر اآلجر والفخار 

في الجهة الغربية من  ، لتعليمها وتمييزها

التل هنالك جداران متعامدان يشكـاّلن جزءا 

من بناية مدفونة تحت ركام من األتربة وكسر 

ذين الجدارين متآكل ويمكن اآلجر، آجر ه

صفوف منه وهو بنوعين  (3–9)مشاهدة من 

،  (سم4×25×25)األعلى تبني اللون قياسه :

واألسفل الذي يبدو من خالل تجويف حدث 

بفعل تيارات الماء في سفح التل الغربي، 

داكن،  واألصفر المشرببأخضرألوانه األحمر 

توجد أرضية من اجر مرصوف في أسفل 

ثم تختفي  (م2)الجدار من الداخل،تمتد بطول 

سطح التل مليء  ، باختفائه تحت األتربة

، بكسر اآلجر وكسر الفخار العادي والمزجج 

باإلضافة إلى انتشار واسع لكسر الحجر 

من الراجح إن أبو شعيب  ،والحصى والقواقع

قامة على مستوطنة إسالمية واسعة مُ 

مستوطنة أخرى أقدم منها تعود إلى العصر 

 البابلي الحديث ثم الفترة الفرثية.

يب سبق القول أن النهاية الشرقية لتل أبو شع

ينتهي ، يمتد منها شريط ضّيق من األرض

ضمن  عند تل أبو صالبيخ( كم2)بعد مسافة 

يقوم التل على ، أراضي محافظة البصرة

ل، الحظنا أن جزيرة مرتفعة بيضوية الشك

التل  ،أجزاًء منها قد ُجرفـَت بفعل تّيار الماء

بيضوي الشكل تقريباً يمتد من الغرب إلى 

، ترتفع أعلى ( م755)الشرق بطول حوالي 

، في الجهة الغربية (م9)نقطة فيه بحدود 

ينتشر  ، تنحدر سفوحه بتدّرج نحو الشرق

في  (سم4×25×25)قياس  واآلجر األصفر ذ

بي من التل،في حين يتواجد في الجزء الجنو

الجزء الشمالي منه آجر اكبر حجماً، لونه 

احمر يميل إلى الُبنّي وبقياس 

أو بقياس  (سم3×28×28)

،قسم من هذا اآلجر من (سم8×62×62)

المحّدب مبعثرعلى السطح  -النوع المستوي
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أو مجتمع مع بعضه في كتل ملقاة على 

على  المنتشرة -من خالل الملتقطات ، السطح

سطح التل أو في الطّيات المنخفضة أو في 

أالماكن التي تعـَّرَضت3 لموجات المياه القوية 

والمتمثلة بأجزاء من جرار  -وُجرفـَت تربتها

فخارية مخروطية و بيضوية وكروية الشكل 

،قسم منها معمول باليد والقسم اآلخر مصنوع 

بدوالب الفخار، ذوات قواعد محّدبة أو 

ة بواسطة خيط تبدو آثاره مستوية مقطوع

واضحة، وكسر فخارية مطلّية بخطوط 

اللون،على أرضية  داءمتوازية عريضة سو

تبنّية اللون، وأخرى ذوات لون اصفر 

مخّضر تحوي زخارف هندسية 

غائرة،وأجزاء من أقداح قمعية الشكل ذوات 

قاعدة منبسطة، وطاسات مقّعرة ذوات فوهات 

فة إلى دمى واسعة وأبدان مستقيمة، باإلضا

حيوانية وقبور فخارية اسطوانية الشكل أو 

بيضوية وكسر حجرّية، من خالل ذلك كله 

في تل أبو  استيطانالقول :إن أّول  باإلمكان

صالبيخ يعود لعصر فجر السالالت 

وقد استمر االستيطان فيه في  ،السومرية 

ساللة أور  -الحقب التاريخية التالية:

قديم،العصر لبابلي الثالثة،العصر البابلي ال

الوسيط ثم الحديث فالفترة الفرثية وصوال 

هنالك تالل أثرية صغيرة  ، للعهود اإلسالمية

 تحيط بالتل وهي تابعة له.

 جزر جنوب الجبايش -3
في هذه النقطة انتهى توغـّلنا نحو الشرق 

باتجاه البصرة وكان علينا متابعة المسح 

شماالً باتجاه مدينة الجبايش، حيث أخذنا دليلنا 

وهو رجل كبير في السن يسكن سابقاً في 

قرية بالقرب من  تل الجرباسي، وما أن 

إلى الشمال من أبو  (كم05)قطعنا مسافة 

ِرتبة و شعيب حتى وصلنا ايشاني ال

الشريبة،إلى الجنوب من مجرى شط الحميدي 

يمتد ايشان الرتبة  ، المندرس السابق ذكره

بشكل مستطيل من الشمال إلى الجنوب 

وعرض يبلغ حوالي  (م855)لمسافة 

عن  (م6)أعلى نقطة فيه تبلغ  (م055)

مستوى السهل المحيط به وتقع في الجهة 

سطح التل مغطى بطبقة من  ،الشمالية منه

الرمل األبيض الفيضي، وتنتشر فوقه كسر 

اآلجر الفرشي وأجزاء من أواني فخارية 

وقطع حجرية، تؤشر جميعها إلى قدم 

االستيطان في الموقع ويمكن إرجاعها إلى 

والى نهاية ، منتصف األلف الثالث ق.م 

ينتمي ايشان الشريبة ، األلف الثاني ق.م.

)مصغـّر شربة والتي تعني في اللهجة 

لية: الجّرة المصنوعة من الفخار(إلى المح

القائمة على ضفــّتي نهر صنف المستوطنات 

،حيث يغلب على ملتقطاته فخار الحميدي

التل  ، الفترة الفرثية والعهود اإلسالمية

صغير الحجم وقليل االرتفاع، أزيلت أجزاٌء 

منه بفعل التعرية ،تعلوه طبقة من مخلفات 

 وبقايا قرية حديثة العهد.

 الصةالخ

بعد أن تمكـنــّا من مسح المواقع األثرية في 

المواقع التي تمكـّنا  األقل،هور الحّمار،أو في 

وعددها يناهز الستـّين  إليها،من الوصول 

 :موقعاَ، يمكن القول أنها تقع على خطين

  األول وهو الجنوبي، يبدأ من تل جبارة
نظرة متفّحصة ، وينتهي عند تل أبو صالبيخ

على الخارطة التي عملناها للمنطقة التي 
شملها المسح، تظهر أن هذه التالل كانت 

ضفتي مجرى مندرس،قد يكون تنتشر على 
المجرى القديم لنهر الفرات بعد مدينة أور أو 

على  ،أحد أفرعه القادم من أريدو وتل اللحم
الرغم من وجود أدلة ألستيطان يعود الى 

الثة، إالً أن مواقع هذا الخط قد ساللة أور الث
، اتسعت عمرانياً في األلف الثاني قبل الميالد

عصر خصوصاً في العصر البابلي القديم ، 
كما  ، الساللة الكاشية وساللة القطر البحري

أن قسماً منها إزدهر ثانية في العصر البابلي 
الحديث وكان تابعاُ إلمارة بيت ياقين اآلرامية 

كما توجد فيها ، ا في تل اللحم التي كان مقره
صغيرة من العصر الفرثي  اتمستوطن

والعهود اإلسالمية، خصوصاً في العصر 
، أن نظام إنشاء المستوطنات يرتكز  العباسي

على أن توزيعها من الجغرافية يقع على طول 
نهر قديم مندرس يخترق هور الحمارفي 
قسمه الجنوبي قادماً من اريدو وتل اللحم ، 



 

 86    (95سومر المجلد: )
 

بالخميسيةفالشويعرية والجفة ثم منطقة  ماراً 
هور صلين والرميلة الشمالية الى الهارثة 

 على شط العرب . 
   ،الثاني وهو المجرى المندرس لشط الحميدي

والى الجنوب األول،يقع إلى الشمال من الخط 
يظهر  الفرات،قليالً من المجرى الحالي لنهر 

تواجد التالل على ضفتيه ابتداًء من جنوب 
ويستمر تواجدها شرقاً إلى  الشيوخ،وق س

فيها يعود  االستيطانأن تاريخ فالقرنة،الجبايش
في  واتسعتالى العصر الفرثي لكنها نمت 

 اإلسالمية.العصور 
في هور الحمـّار  االستيطانيقسم  جغرافياً،

 قسمين:الى 

 الحّمار،الجنوبي من حوض هور الجزء -1
حيث يعود االستيطان فيه الى نهاية األلف 

من  الميالد،الثالث وبداية األلف الثاني قبل 
تاريخ  اعتباريمكن  التاريخية،الناحية 

ات التاريخية لمواقع فتراالستيطان امتداّد لل
يقع الى الشمال من  ذيال أريدو-أورحوض 

 اختباربالطبع من دون اجراء  الحّمار،هور 
( 04فورمولوكي واختبار كاربون ) -ميكرو 

ور ع والصدف وبقايا النباتات لتربة هقللقوا
، اليمكن الحّمار السطحية وتحت السطحية

 تحديد بداية تشكل الهور .
الذي  الحّمار،الجزء الشمالي من هور  -2

تأخر استيطانه الى بداية األلف األول 
لعباسي.نهاية العصر االميالدي الى 

 



 48   (95سومرالمجلد:)
 

 

 (: فهرست المواقع األثرية في هور الحمـّـار1ملحق ):  المالحق

 اسم الموقع ت
الوحدة 

 اإلدارية
 اسم الهور/المسّطح المائي الفترات التاريخية GPSالرقم على جهاز 

1.  

 أبو شعيب

 
 الجبايش

N 30°45'40.4 

E 47°05'11.0 

يث، فرثي، ساساني، دبابلي ح

 إسالمي
 هور ابو شعيب

2.  

 جرباسي

 
 الجبايش

N 30°44'56.5 

E 47°57'03.6 
 هور السناف كاشي، بابلي حديث

3.  
الحصبي 

 الكبير
 الجبايش

N 30°43' 33.4 

E 47°04'48.4 

بابلي حديث، فرثي، ساساني، 

 إسالمي
 هور السناف

8.  
الحصبي 

 الصغير
 الجبايش

N 30°43'41.1 

E 47°03'47.3 
 هور السناف فرثي، ساساني، إسالمي

9.  

 الجفّة

 
 الجبايش

N 30°43'41.7 

E 47°43'41.7 
 هور السناف فرثي، ساساني، إسالمي

6.  

 الجلعة

 
 الجبايش

N 30°45'00.7 

E 47°03'40.2 

بابلي حديث، فرثي، ساساني، 

 إسالمي
 الجفــّةهور 

7.  

 الُحُمر

 
 الجبايش

N 30°46'39.6 

E 46°50'32.5 
 هور ابو حديدة إسالمي

4.  

 أبو حديدة

 
 الجبايش

N 30°45'59.7 

E 46°50'59.8 
 هور ابو حديدة كاشي، فرثي

5.  

 مجبل

 
 الجبايش

N 30°46'42.5 

E 46°48'35.9 
 حديدةهور ابو  كاشي، بابلي حديث

11.  

 ألهوي

 
 الجبايش

N 30°45'38.6 

E 46°47'16.4 
 هور ابو حديدة كاشي، بابلي حديث، فرثي

11.  

 الشاطي

 
 الجبايش

N 30°46'36.3 

E 46°45'16.4 
 هور ابو حديدة كاشي، بابلي حديث، فرثي

12.  

 أبو رباب

 
 الجبايش

N 30°45'46.8 

E 46°46'39.6 
 هور الشويعرية كاشي، بابلي حديث، فرثي

13.  

 الحد

 
 الجبايش

N 30°45'34.7 

E 46°44'11.8 

الرسا، بابلي قديم،  -إيسن

 كاشي
 هور الشويعرية

18.  

 حمود

 
 الجبايش

N 30°45'41.5 

E46°42'7.90 
 هور الشويعرية الرسا، بابلي قديم -إيسن
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19.  

 العين

 
 الجبايش

N 30°45'37.9 

E 46°41'47.1 
 هور الشويعرية الرسا، بابلي قديم -إيسن

16.  

 الشويعرية

 
 الجبايش

N 30°45'9.59 

E 46°40'34.3 
 هور الشويعرية كاشي ، بابلي حديث، فرثي

17.  
قرية 

 الشويعرية
 الجبايش

N 30°47'11.3 

E 46°41'20.7 
 هور الشويعرية كاشي ، بابلي حديث، فرثي

 الجبايش شّروح  .14

 

N 30°46'10.0 

E 46°44'44.9 

 هور الشويعرية كاشي ، بابلي حديث، فرثي

15.  
بنات الصايغ 

 )أبو ذهب(
 الجبايش

N 30°44'22.9 

E 46°41'31.0 

الرسا، بابلي قديم،  -إيسن

كاشي، بابلي حديث، فرثي، 

 إسالمي

 هور شاووش

21.  

 المدك

 
 الجبايش

N 30°55'45.0 

E 46°47'24.7 
 بركة وانة فرثي، إسالمي

21.  

 أبو لمظة

 
 الجبايش

N 30° 55 43.6 

E 47° 01 42. 4 
 هور الدبن فرثي، ساساني، إسالمي

 الجبايش أبو السبوس  .22
N 30°55'48.4 

E 47°3'39.3 
 هور الدبن فرثي، ساساني، إسالمي

23.  

 معيبد

 
 الجبايش

N 30°54'39.7 

E 47°3'26.0 
 هور الدبن فرثي، ساساني، إسالمي

28.  

 الداوودي

 
 الجبايش

N  30° 56' 51.4 

E 47°05' 44.6 
 هور الدبن فرثي، ساساني، إسالمي

29.  

 الدبن

 
 الجبايش

N 30°  54' 45.3 

E 47° 00' 15.2 
 هور الدبن فرثي، ساساني، إسالمي

26.  

 الشرّيبة

 
 الجبايش

N 30°  52 '16.9 

E 47° 02' 06.0 
 هور الدبن فرثي، ساساني، إسالمي

27.  

 الرتبة

 
 الجبايش

N 30°  51 46.3 

E 47° 02 15.5 
 هور الدبن فرثي، ساساني، إسالمي

24.  

 أبو شويعـر

 
 الجبايش

N 30°54'15.1 

E 46°55'35.3 
 هور الدبن فرثي، ساساني، إسالمي

25.  

 ابو زرازير

 
 الجبايش

N 30°55'50.3 

E 46°57'28.1 
 هور بحيرين فرثي، ساساني، إسالمي
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 الجبايش المشيهد  .31
N 30°46'28.7 

E 46°54'40.6 

بابلي حديث، فرثي، ساساني، 

 إسالمي
 هور أبو عجاج

 الجبايش لطزلا  .31
N  30°47'2.4 

E 46°54'4.4 
 هور أبو عجاج فرثي، ساساني، إسالمي

 الجبايش تليل عبادة  .32
N  31°98'921134  

E 46°45'52.119 
 هور أبو عجاج ساساني، إسالمي

33.  
خيط بني 

 مشّرف
 الجبايش

N 30°54'33.52 

E 46°46'45.704 
 هور أبو عجاج فرثي، ساساني، إسالمي

 الجبايش العشرين  .38
N 30°54'26.219 

E 46°48'22.356 
 هور السناف إسالميساساني، 

 الجبايش ألحيمرا  .39
N 30°44'58.441 

E 46°43'57.696 
 هور شاووش ساساني، إسالمي

 أم الودع  .36
سوق 

 الشيوخ

N 30°48'33.1 

E 46°32'2.4 
 هور الكرماشية ساساني، إسالمي

 الهيصامة  .37
سوق 

 الشيوخ

N 30°49'0.7 

E 46°30'59.3 
 هور الكرماشية إسالمي

 مغامس  .34
سوق 

 الشيوخ

N 30°57'5.8 

E 46°26'26.4 

الرسا،  -أور الثالثة، أيسن

 إسالمي
 هويرة العكيكة

 المسري  .35
سوق 

 الشيوخ

N 30°59'43.2 

E 46°28'6.5 
 هويرة العكيكة إسالمي

 األدهم  .81
سوق 

 الشيوخ

N 30°49'16.6 

E 46°28'14.6 

الرسا،  -أور الثالثة، أيسن

 بابلي قديم
 هور النواشي

 أبو عليمات  .81
سوق 

 الشيوخ

N 30°49'57.3 

E 46°26'28.9 

الرسا،  -أور الثالثة، أيسن

 بابلي قديم
 هور النواشي

 عويجيلة  .82
سوق 

 الشيوخ

N 30°56'53.8 

E 46°27'47.6 
 هويرة العكيكة الرسا، إسالمي -أيسن

 أم الحلفة  .83
سوق 

 الشيوخ

N  30°56'41.5 

E 46°30'16.8 
 هويرة العكيكة إسالمي -أور الثالثة

 قصر ثامر  .88
سوق 

 الشيوخ

N 30°44'14.6 

E 46°30'21.4 

الرسا، بابلي قديم،  -أيسن

 كاشي، فرثي، إسالمي
 هور الجفر

 الجديدة  .89
سوق 

 الشيوخ

N 30°45'29.9 

E 46°35'37.1 
 هور الشويعرية كاشي، فرثي، إسالمي



 47   (95سومر المجلد: ) 
 

 الحصّيـن  .86
سوق 

 الشيوخ

N 30°57'55.223 

E 46°33'22.327 
 هور الجويبر إسالمي

 الخويسة  .87
سوق 

 الشيوخ

38R PV 57498 

MGRS 07285 
 هور الشويعرية فرثي، ساساني، إسالمي

 رحّيـل  .84
سوق 

 الشيوخ

N 31°3'28.789 

E 46°25'39.049 
 الهويرة إسالمي

85.  

 جديوة

 

سوق 

 الشيوخ

N 31°2'18.273 

E 46°26'13.538 

الرسا،  -أور الثالثة، أيسن

 بابلي قديم
 الهويرة

91.  

 المؤمنين

 

سوق 

 الشيوخ

N 30°52'51.471E 

E46°35'27.852 
 السفحة فرثي، ساساني، إسالمي

91.  

 كباشي

 
 المدينة

N 30° 43 07.6 

E 47° 08 55.4 
 هور السناف إسالمي

 المدينة أبو صالبيخ  .92
N 30° 45 22.9 

E 47° 07 49. 2 
 هور السناف بابلي حديث

 المدينة منيصفة  .93
N 30°39'56.516 

E 47°30'45.679 
 هور صليـّن فرثي، ساساني، إسالمي

 المدينة أبو مكوار  .98
N 30°37'16.373 

E 47°34'32.141 
 هور صليـّن فرثي، ساساني، إسالمي

 المدينة إعلوي  .99
N  30°35'0.596 

E 47°26'37.552" 
 هور صليـّن إسالمي

 المدينة أبو غزالن  .96
N 30°40'14.921" E 

47°31'2.879" 
 هور صليـّن إسالمي

 الهارثة العاجر  .97
N 30°35'44.337" E 

47°39'48.656" 
 هور الصاّلل فرثي، ساساني، إسالمي

 الهارثة حرير الكبير  .94
N 30°35'37.674" 

E 47°43'4.313" 
 هور الصاّلل ساساني، إسالمي

95.  
حرير 

 الصغير
 الهارثة

E 47°42'8.534" 

N 30°36'9.224" 
 هور الصاّلل إسالمي

 الهارثة الخورة  .61
E 47°41'4.324" 

N 30°35'0.957" 
 هور الصاّلل إسالمي

 الهارثة نهر عمر  .61
E 47°38'15.071" 

N 30°40'19.086" 
 هور الصاّلل إسالمي

 الشافيهور  إسالمي "E 47°31'13.077 الدير حمدان  .62

فترة العبيد  وأوروك  وجمدة نصر                                                -1

 عصر فجر السالالت -2

                                                                       الفترة األكدية-3

 العصر السومري الحديث/ ساللة أور الثالثة -4

                                                               العصر البابلي القديم-5

 العصر البابلي الوسيط -6

                                                  العصر البابلي الحديث           -7

 الفترة الفرثية -8

      القترة السلوقية                                                             -9

 الفترة الساسانية -10

 العهود اإلسالمية -11
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N 30°51'42.395"  

 الدير خيابر  .63
E 47°34'1.508" 

N 30°54'17.088" 
 سلوقي، فرثي، ساساني

 الدير هور
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 .، طبقة بنائية تعود الى العصر البابلي الحديث2118
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إلعضاء فريق  امتنانيأعّبر عن كامل تقديري و  -16 

الصاحب عيسى،  المسح كل من : اآلنسة وسن عبد

السيد أبا ذر راهي سعدون، السيدة وصال نعيم جاسم و 

السيد عامر عبدالرزاق عطية والمرحوم يحيى غافل 

علوان. أذ عمل الفريق في ظروف إستثنائية صعبة 

للغاية، منها: الوضع األمني المتردي في حينه، طبيعة 

وكثرة الطرق  انعداممنطقة المسح من وعورة أو 

كنا نضطر أحيانا ً  واألدغال بحيثسباخ واأل األوحال

الى السير مشيا ً على األقدام لمسافات طويلة في أماكن 

دها السيارات، أو نخوض في مياه ضحلة ال نتتوقف ع

كذلك أن اثني  وال يفوتنييمكن استخدام الزوارق فيها. 

على حريجة سلطان من قضاء  األدالء:على جهود 

الجبايش اللذين  من قضاء وخشن ضعينسوق الشيوخ 

سهـاّل لنا التنقل بين التالل األثرية لمعرفتهما الدقيقة 

بالطرق والممرات المائية في األهوار، واألخير قام 

بواسطة زورقه  عمق األهواربتأمين رحالتنا في 

البخاري. كما أثني على جهود الشيخ مناف فهد الخيون 

 من عائلة آل الشيخ وهم شيوخ قبيلة بني أسد.

هناك دالئل تاريخية على ان هور الحمـّار تكّون  -17

ميالدية . فقد وصف لي سترانج  611في حوالي عام 

كيف تكّونـت أهوار جنوب العراق قبيل نهاية القرن 

األول الخامس الميالدي إّبان ُحكم الَملك الساساني قوباذ 

-قوباذيقصد  –السداد الموجودة في أيامه  كانت)

حل دجلة كما كان يجري في على طول سا والممتدة

عّرضت لإلهمال عدة سنين. وطغى الماء تذلك العهد قد 

فجأة ً فتدفق من عدد من الثغرات وأغرق كل األراضي 

الواطئة الواقعة في الجنوب والجنوب الغربي(. وفي 

عهد الملك الذي تال قوباذ األول، أصلحت السداد 

التي  إصالحا ً جزئيا ً وعاد الفالحون يزرعون األرض
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ميالدية  636غمرها الماء مرة أخرى، ولكن في سنة 

حدث أن) إرتفع الماء في نهري دجلة والفرات مرة 

أخرى بطغيان عات ٍ لم يعرف له مثيل من قبل، فدّمر 

النهران سدودهما في أماكن ال تحصى وغمرا بالماء 

 ;.Le strange، Gكل مايحيط بهما من أرض(. أنظر 

The Lands of Eastern Caliphate، 

Cambridge، 1905، p.26. 

18- Wright Henry T. 1981. The Southern 

margins of Sumer. in Heartland of Cities، ed 

R.M Adams. pp 295-346. Chicago: The   

19- Thornily Jacobsen1969.A survey of the 

Girsu (Telloh) region. Sumer 25: 103-9. 

إن التل قد َسكـَنُه صائغ للحلي في إشارة إلى  -21

الذهبية، وهو اعتقاد يسود بين الناس كتفسير وتبرير 

لوجود الذهب في التل مقارنة بوضعهم المعاشي 

 المترّدي.

هو الصحابي لقيط بن عامر بن المنتفق . بن  -21

عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن 

وافد  صعصعة بن معاوية بن بكر، أبو رزين العقيلي

بني المنتفق، روى عنه بن أخيه وكيع بن عدس وعبد 

هللا بن حاجب وعمرو بن أوس الثقفي. من حديثه ما 

أخرجه عبد هللا بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند عن 

عبد هللا بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي عن أبيه 

عن عمه لقيط بن عامر انه خرج وافدا الى رسول هللا 

عليه وسلم ومعه نهيك بن عاصم بن مالك بن  صلى هللا

المنتفق. العسقالني، أحمد بن علي بن حجر: اإلصابة 

 في تمييز الصحابة.

 285لَقيِط بِن َيعُمر بن خارجة اإليادي ) -22

م( شاعر جاهلي فحل، من أهل الحيرة،  341ق.هـ/

كان يحسن الفارسية واتصل بكسرى سابور )ذي 

والمطلعين على أسرار دولته  األكتاف(، فكان من كتابه

ومن مقدمي مترجميه. لقيط هو صاحب القصيدة التي 

مطلعها )يا دار عمرة من محتلها الجرعا(، وهي من 

إياد، ينذرهم بأن غرر الشعر، بعث بها إلى قومه، بني 

لغزوهم وسقطت القصيدة في يد من  كسرى وجه جيشاً 

 ه.أوصلها إلى كسرى فسخط عليه وقطع لسانه ثم قتل

في كل ٍ من الشويعرية والجرباسي مايقرب من   -23

بئرا ً،أما الجلعة ففيها  39بئرا ً للملح، وفي الشاطي 91

 بئر. 35نحوا ً من 

أطلق عليها النظام السابق مصطلح )أمنّية(، بحكم   -28

استخدام قواته األمنية لها في ضرب وقمع المناوئين 

طيلة عقدي للنظام، المتواجدين في هور الشويعرية 

 الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.

يشكـّل موقعه الحّد الفاصل بين األراضي التابعة  -29

لعشيرة آل حسن والعشائر الصغيرة المنضوية تحت 

لوائها وبين أراضي قبيلة بني أسد التي تمتد أراضيها 

 إلى الجنوب والشرق من تل الحد

األهالي على مرسى الشريعة : مصطلح يطلقه -26 

ن برفع والسفن، قد يعني الموضع الذي يبدأ فيه المالح

 أشرعة  السفن.

تعتبر أسرة جمال الدين من األسر العلمية الدينية  )*(

منها الكثير من العلماء واألدباء، المعروفة التي تخّرج 

ى قرى مدينة سوق ، إحدسكنون في قرية المؤمنيني

على السيد ) محمد ( الى جدهم األالشيوخ. ينسبون 

الذي كان يلقب بـ ) جمال الدين ( لتبحره بالعلوم الدينية 

. . ويتصل نسب هذه األسرة باإلمام علي بن أبي طالب 

لمبرقع ابن اإلمام محمد عن طريق السيد موسى ا

 ثامن األئمة لدى المسلمين الشيعة(.الجواد )

 يوجد في منطقة هور الحمـّـار العديد من القالع    

، منها مامبني بالحجر  ذوات الغرض الدفاعي الحربي

، واخرى مبينة باآلجر كنقطة  كقلعتي لقيط وشاووش

ثالثة وهي األكثر عدداً مبنية ، و وانه والعبيد والشديد

أقدمها يؤرخ الى العصور اإلسالمية  ، الطين من

 المتأخرة وبقيت في اإلستخدام خالل الحكم العثماني ،

، وأحدثها يعود  إلمارة السعدونيةخصوصاً في زمن ا

الى القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين 

كانت هذه القالع تمثل حصوناً ومخافر ، الميالديين 

لحراسة وحماية النقل النهري في نهر كري سعدة الذي 

كان يمثل خط المالحة النهرية بين البصرة والقرنة من 

 ، جهة ثانيةوبين سوق الشيوخ والناصرية من ، جهة 

كما أن قسماً من هذه القالع كانت تقيمه العشائر لصد 

هجمات العشائر المنافسة لها على األراضي، كما هو 

،  الحال في قالع عشائر بني اسد، عبادة، آل حسن

 وآل بوحمدان. النواشي، بني خيكان،

أن معظم المواقع األثرية في هور الحمار كانت      

تجفيف األهوار في تسعينيات ، قبل  والى وقت قريب

، مساكن لقرى حديثة من المزارعين  القرن الماضي

، ألنها كانت المكان  ومربو الجاموس وصيادي السمك

الوحيد الصالح للسكن بعد أن تزداد مناسيب المياه في 

 .األهوار

 المصادر العربية: 

القيسي،علي مصطفى حسين : هور الحمار "  -1

 هدكتورااطروحة عية ".دراسة في الجغرافية الطبي

غير منشورة، قسم الجغرافية، كلية األداب، جامعة 

 .1558بغداد،
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."مقدمة في تاريخ 1573اقر، طه : ب -2

، بغداد، مطبوعة 3، ط1الحضارات القديمة"، ج

 الحوادث.

يونغ، كيفن : العودة الى األهوار، ترجمة حسن  -3

 .2116بغداد ،ردار المدى للثقافة والنش الجنابي،

 والفرات، دجلة دوري: على ضفاف الليدي -8

بيروت  ، دار الوراق للنشر،1ط تعريب فؤاد جميل،

2114. 

) دراسة  شاكر مصطفى: الجبايش سليم، -9

أنثروبولوجية لقرية في أهوار العراق(، مطبعة 

 .1596الرابطة، بغداد 

العسقالني، احمد بن علي بن حجر: االصابة في  -6

 تمييز الصحابة.

 المصادر االجنبية :

1-Pietro Della Valle: The Travels in Persia (2 

parts). 

2- Austen Henry Layard 2001. Discoveries in 

the Ruins of Nineveh and Babylon; with 

Travels in   Armenia، Kurdistan and the 

Desert: Part 1. Adamant Media 

Corporation، John Murray London. 

3- Phillips، H. 1935. Lady Doris Rhodes. British 

Bridge World. Reprinted in Hasenson P. 

British Bridge Almanack. 77، London. 

4- - Wilfred Thesiger 2007. The Marsh Arabs،  

penguin classics، New York، USA 

5-. Georges Roux 1960. Recently Discovered 
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Nos.1&2. The Directorate of 

Antiquities.Baghdad. 
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 خارطة المواقع األثرية في هور الحمـّـار

1. 280:31-65. 

 

  Georges Roux 1960المواقع التي زارها جورج رو:  (1خارطة )
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 ( كسرة فخار تحمل كتابة مسمارية1شكل )

عليها جورج رو في تل أبو صالبيخ عثر  

 

 خرائط طوبغرافية رسمها رو لبعض المواقع 

سطحية عثر عليها جورج رو في تل أبو صالبيخ األثرية ملتقطات  
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