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مرحبا بمك يف التقرير األول ملرشوع منطقة
اور لآلاثر .لقد مثلت حلظة وقوفنا عىل مقة
الهضاب القدمية يف تل خيرب عندما متت
إزاةل أول مكية كبرية من الرتبة يف  ٤۱مارس
 ۳۱٠٢حلظة رائعة .بعد بضعة أشهر صعبة
للمرشوع انطلق حاليا بشلك جيد بفضل
ادلمع السخي من مجيع األفراد واملؤسسات
املدرجة ابلصفحة املقابةل .وأود أن أتقدم هنا
بشكر خاص للامحنني املؤسسني دلينا :البارون
لورن ثيسن ،جلف ساندز برتوليوم ،املعهد
الربيطاين دلراسة العراق ،ومكتب اخلارجية
والكومنولث يف اململكة املتحدة.
وهذا هو أول مرشوع لعمل اآلاثر الربيطانية
يف العراق منذ عرشين عاما .ويمتثل هدفنا
األسايس ابلبحوث األثرية :اب�ستكشاف الرتاث
العرايق القدمي المثني والفريد من نوعه .وقد
اخرتان منطقة أور املهمة ،حيث مل تمت هناك
معليات حفر تقريبا منذ األربعينات ،ويف هذا
التقرير ،سوف جتدون ملخصا ملا وجدانه حىت
اآلن يف تل خيرب ،ويه مبىن خضم ،ورمبا
مسكن احلامك أو حىت معبد ،واذلي يعود اترخيه
إىل حنو  ۱۹٠٠ملا قبل امليالد.

ولكن دلينا أيضا مزيدا من األهداف .كام
أعربنا يف الرؤية األصلية لهذا املرشوع ،فأننا
نعزتم عىل:
•تعزيز صورة الرتاث العرايق اذلي ال
يضاىه ،يف ادلاخل واخلارج؛
•تشجيع ودمع جيل جديد من علامء اآلاثر
العراقيني؛
•إحياء الشعور ابلفخر بتارخي مشرتك من
قبل مجيع العراقيني؛
•اثبات أن جنوب العراق هو ماكان جيدا
للعمل من جديد.
هذه يه أهداف طموحة طويةل األجل واننا
فقط يف بداية املرشوع .يف الصفحات التالية،
سوف ترون ابلفعل مكية التقدم اذلي مت
احرازه.
ادلكتورة جني مون
وصل القناة جبانب تل خيرب.

البحث :رمس خريطة تل خيرب
رمس اخلرائط الكنتورية يظهر أين ميكن
أن تمكن املباين األخرى.

يف مساعدتنا عىل فهم كيف تشلك املوقع وما
سوف نصادفه حتت السطح.

التنقيب اجليوفزياييئ يؤكد وجود جدران
كبرية حتت السطح.

التنقيب اجليوفزياييئ
مقنا أيضا بإجراء املسح اجليوفزياييئ عىل
هكتارين اب�ستخدام فلكسغيت غراديوميرت
(أداة متخصصة لقياس احلقل املغناطييس)،
واذلي غطي املنطقة اليت أظهرت صور
األمقار الصناعية وجود مبىن كبري فهيا.
وتقيس هذه األداة التفاضل املغناطييس
للرتبة املدفونة للكشف عن املعامل املدفونة
يف املرت العلوي للموقع .عىل الرمغ من أن
حتليل النتاجئ متواصل ،فإهنا تؤكد عىل
وجود مبىن كبري م�ستطيل الشلك .عند مجع
املعلومات مع صور األمقار الصناعية ،فإن
التحليل الاكمل لهذه البياانت ميكننا من
تعيني العديد من املعامل للهيلك وال�سهتداف
احلفرايت عىل أجزاء معينة من املبىن.

مجع القطع األثرية من السطح يربز
املناطق املتخصصة.
املسح الكونتوري
ان احد أول األ�شياء اذلي عىل لك علامء
اآلاثر القيام هبا عند بدء حفرايت جديدة
هو تعيني موقعهم ابلتفصيل .يف عام ،٢٠۱۳
مقنا بإجراء مسح كونتوري تفصييل لتل خيرب
 ،۱وذكل اب�ستخدام أداة رمس اخلرائط
الرمقية .مت تعيني أكرث من مخسة هكتارات مع
خطوط كونتورية عىل بعد عرشين �سنتميرتا.
وقد كشفت هذه املعلومات تفاصيل املوقع،
مبافيه مطبات صغرية بعيدا عن التةل الرئي�سية
اليت تربز فوق الطمي .وتفيد اخلريطة
الكنتورية بشلك خاص عند مجعها مع
البياانت اجليوفزيايئية واجملموعات السطحية

اجملموعة السطحية
يغطي سطح تل خيرب راكم من الفخار
املكرس ،واخلبث ،والطوب وغريها من
األ�شياء .وقد مقنا بتصنيف مجموعة منتظمة

من هذه املواد ،وذكل اب�ستخدام نقاط مجع
وضعت عىل بعد مايقارب  ٢٠مرتا .وتضم
لك نقطة مجع ،املواد اليت مت اكتشافها مضن
مساحة  ٢٠مرت مربع (حتددها دائرة نصف
قطرها ۲٫۵۲مرت) .يف اجملموع مت تشكيل
 ۱۳۳مجموعة فوق تل خيرب  .۱عند تعيني
هذه املواد ،ميكننا أن نرى عىل الفور
املناطق اليت اكنت ت�ستخدم عىل الارحج
للتخلص من النفاايت ،مع كثافة عالية من
املواد ترتكز عىل مناطق صغرية انتئة.
ومن ما توصلنا اليه حول الفخار من املوقع،
فانه من املمكن أن خنمن اي أجزاء املوقع
احتلت يف توارخي خمتلفة وما إذا اكنت هناك
أنشطة حمددة نفذت يف بعض األماكن ،مثل
صناعة الفخار.
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 .۱حتديد خطوط مسح الغرديوميرت.
 .٢مسح تل خيرب جبهاز احملطة املتاكمةل (تواتل �ستيشن).
 .۳رمس التفاصيل مع أهجزة المكبيوتر اللوحية (توف بوك).
 .٤مجع مهنجي للمصنوعات اليدوية من السطح.
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البحث :معليات التنقب يف تل خيرب
ان اكتشاف املبىن التذاكري الكبري اكن
أبرز اجنازات هذا العام.
وميثل هذا املبىن اذلي تبلغ مساحته
٤٠٠٠مرت مربع عىل األقل ،واحد من
أكرب املباين البابلية القدمية اليت اكتشفت
يف جنوب العراق.
واكن املبىن التذاكري املريئ عرب صورة األمقار
الصناعية يف تل خيرب  ۱املاكن املالمئ لبدء
حتقيقاتنا .كنا حباجة لتحديد موقعه عىل
األرض ،حتديد اترخيه وتكوين فكرة حول وضع
احلفظ  -بعبارة أخرى ،البدأ ابلتعرف عليه.
وهذا من شأنه متكيننا من بناء اسرتاتيجيتنا
لعمليات حفر أكرث مشوال يف امل�ستقبل .مبا أن
اجلدار اجلنويب الرئييس للمبىن يظهر بوضوح
ممزي ،وذلا فإننا قد مقنا بإزاةل القرشة السطحية
عىل طول الرشيط اذلي شطر خطه ،ووجدان
هناك :مبين من الطوب الطيين املكتظ ،عرضه
يزيد عن ثالثة أمتار .كنا قادرين بعد ذكل
من تتبع خط اجلدار ملسافة ثالثني مرتا اكمل
– ونظن أن هناك عرشين مرتا أخرى لألمام!
ومن املفاىجء اننا عرثان عىل جدران عرضية

تنمتي إىل غرف عىل اجلانبني ،وعىل الرمغ انه
من الواحض أن هذا هو اجلدار الرئييس للمبىن،
فإنه ليس اخلاريج .وذلكل فان هذا الرتتيب
الغريب حيتاج إىل مزيد من التحقيق.
أربعني مرتا إىل الشامل الرشيق ،ميكننا أن نرى
عىل السطح تفاضل يف اللون اذلي ظننا أنه يشري
اىل جدار أكرب من ذكل .غري أنه اتضح اهنا أرضية
مقصورة متتد حتت سطح التةل احلديثة .حدود
الغرفة املرتابطة مل حتدد بعد ،لكن ميكننا القول أن
عرضها يزيد عن ثالثة أمتار ،مع قبو عىل جانب
واحد ،وطولها ثالثة عرش مرتا عىل األقل .ان
طريقة معاجلة األرضية ابالضافة اىل جحمها يويح
أهنا اكنت غرفة هممة ،ولكن ما اكنت طبيعة
ا�ستخداهما؟ كام عرث أيضا عىل أجزاء من ثالث
غرف متجاورة ،اثنني مهنا تمتزي بأرضية مطوبة
برباعة .ومن املؤكد ان هذه املنطقة سوف حتظى
مبزيد من التنقيب يف العام املقبل!
واآلن حنن نعرف عىل وجه اليقني أن دلينا
مبىن همم واذلي يغطي أكرث من ٤٠٠٠
مرت مربع ،ومن املصنوعات اليدوية والفخار،
ميكننا القول انه يعود عىل األرحج إىل حوايل
عام  ۱۹٠٠ما قبل امليالد ،يف وقت مبكر
4

من الفرتة البابلية القدمية .حاليا ما زلنا خنمن
وظيفته ،ولكن املزيد من العمل سيسفر عن
أرساره.
هذا أحدث مبىن عىل قيد احلياة عىل املوقع.
ما حدث يف خيرب قبل ذكل؟ للبدء يف
ا�ستكشاف ذكل ،اخرتان منطقة خارج املبىن
الرئييس اىل اجلنوب الغريب ،وحفران عىل
طول الطريق وصوال اىل م�ستوى املياه اجلوفية
احلديثة ،حيث ابلطبع اكن علينا أن تتوقف.
وحفران ۲٫٥مرتا من الودائع األثرية ،ولكن حىت
أدانها مل يبدو أنه ميتد ملا قبل عام  ۱۹٠٠ما
قبل امليالد .وقد وجدان هنا وهناك شظااي خفار
شاذة متتد لفرتة قبل ذكل بكثري وذلكل البد انه
اكن هناك استيطان سابق يف ماكن ما .رمبا هو
أكرث معقا ،ال ميكن الوصول إليه دون منسوب
املياه اجلوفية .أو رمبا اكن هناك استيطان
متنقل وسوف جنده يف جزء آخر من املوقع
أقرب إىل السطح.
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 .۱أعالم حتدد خط جدار الطوب الطيين اذلي يبلغ عرضه  ۳أمتار.
 .٢التنقيب عن وعاء جيذب امجلهور.
 .۳اإلفطار امجلاعي اكسرتاحة ترحيبية.
الصفحة التالية :تل خيرب  ٢٠۱۳موظفني أعامل احلفر.
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البحث :معلية التجميع
ان مجموعة غنية ومتنوعة من القطع تربهن
عىل وجود أعامل جتارية وإدارية ورمبا
أنشطة عبادية.
وتعود هذه القطع الوائل الفرتة البابلية
القدمية ،يف حوايل عام  ۱۹٠٠ما قبل
امليالد.
ان وجود جسالت مكتوبة يظهر اماكنية
التوصل ملعلومات اترخيية قمية.
ان القطع األثرية اليت مت العثور علهيا يف
وابلقرب من املبىن الكبري تثبت عىل وجود
مجموعة واسعة من األنشطة ،بعضها من
أدوات الا�ستعامل اليويم ،والبعض اآلخر
أكرث ختصصا .وكنا سعداء خصوصا ابكتشاف
املواد املكتوبة :مخسة أجزاء من ألواح الكتابة
املسامرية ومتثال منقوش .وتتعلق األلواح
ابل�سيطرة عىل املناطق الزراعية والبساتني
واحلدائق واحلقول .واحدها يذكر حمافظ ،مؤكدا
عىل أمهية امل�ستوطنة .بيامن المتثال ،اذلي ميثل
عىل األغلب لكب ،عليه نقش ينوه اىل الشفاء
من املرض ،وغوال ،إلهة الشفاء.

ان األواين الفخارية الاكمةل اليت مت العثور علهىا
ابلقرب من السطح تؤكد ان فرتة الاستيطان
تعود اىل وقت مبكر من الفرتة البابلية القدمية،
عىل سبيل املثال مطلع الالفية الثانية ما قبل
امليالد.

ابلن�سبة لنا .وغالبا ما توجد يف املعابد وفامي
حولها ولكن توجد يف أماكن أخرى أيضا،
وذلكل ال أدةل قاطعة عىل أن بنائنا هو معبد.
ان املعطيات البيئية -بقااي النبااتت واحليواانت-
اليت مت مجعها خالل معليات احلفر أو اليت مت
التوصل الهيا من خالل غربةل الرطب يف ادلالء
يه حاليا يف طور ادلراسة من قبل متخصصني
يف جامعات يورك وليفربول.

وتشهد األدوات خمتلفة األنواع عىل وجود
العديد من األنشطة الاقتصادية .املسننات
الكبرية وبفااي صواين املنجل تؤكد أن احلبوب
اكنت تزرع وحتصد هنا ،وجدالت املغزل
املشلكة من قطع اانء خزيف لعمل الن�سيج.
واخملرز النحايس اذلي اكن ي�ستخدم رمبا لعمل
اجللود أو اخلشب .ويف منطقة واحدة ،وجدت
قطع حلجر غريب ،بعضها من طاسات مرمر
مكرسة  ،مت اعادة تركيهبا عىل شلك قطع
ألعاب جذابة .ويدل خلخال حناس كبري عىل
ثراء بعض املواطنني عىل األقل.

أظهرت أعاملنا األولية أننا ميكن أن نتوقع العثور
عىل مكيات وفرية من القطع اليدوية ،وأهنم يف
حاةل مقبوةل من احلفظ .وقد مت ابلفعل إيداع
اكفة القطع ذات النوعية املتحفية يف املتحف
العرايق يف بغداد ،ومت ختزين مجيع املواد
األخرى بشلك آمن يف أور ملزيد من ادلراسة
خالل املوامس القادمة لعمليات احلفر.

كنا حمظوظني مبا فيه الكفاية للعثور عىل قطع
فنية أيضا ،عىل شلك ثالث لوحات من
الطني املصبوب متثل خشصيات برشية :عبدا
ذكر ،الهة أنىث ،وامرأة يف رداء منتفض .وهذه
اللوحات يه منوذجية من تكل الفرتة ،ويرحج
أن يكون لها أمهية دينية حىت اآلن غري واحضة

 .1جرة خفار ،ابرتفاع  12,٨مس.
 .2لوح طيين مع كتابة مسامرية ،بعرض  6,٥مس.
 .۳قرص جحري ،بقطر  3.9مس.
 .4قطع ألعاب املرمر ،وأكربها يبلغ طوهل  ۳٫۹مس.
 .5خلخال حنايس ،بقطر  ۱0,٥مس.
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ا جملمتع
معل أربعة علامء آاثر عراقيني مع الفريق
ادلويل.
�ستة مقابالت إذاعية وعرشات من
املقاالت الصحفية عن املرشوع.
جتذب مواقع املرشوع عىل وسائل
الاعالم الاجامتعية متابعة جوهرية.
ان تشجيع ودمع جيل جديد من العراقيني
للعناية برتاهثم هو هدف رئييس ملرشوعنا.
وقد معل أربعة علامء آاثر عراقيني جنبا إىل
جنب مع الفريق ادلويل يف تل خيرب يف عام
 ،٢٠۱۳وتعمل أحدث التقنيات واألساليب.
للمبتدئيني ،مشل هذا معليات احلفر
األسا�سية ،مثل كيفية ا�ستخدام جمرفة بشلك
حصيح ،وكيفية إدارة منطقة العمل بطريقة
منضبطة وآمنة للك من املوظفني واآلاثر.
ومع اخلرباء اكن هناك تبادل ممثر من اخلربات
حول نظم التسجيل والتكنولوجيا .وقد
استمثرت الفرص الرمسية والغري الرمسية لرفع
م�ستوى املهارات اللغوية عىل الك اجلانبني.

واآلن ومبا أنه تشلك دلينا تصور جيد ملا
طبيعة املهارات املطلوب نقلها ،وفاننا خنطط
لتو�سيع وإضفاء الطابع الرمسي عىل عنرص
التدريب للمرشوع ،والدارة مدرسة ميدانية
للطالب اجلامعيني العراقيني يف امل�ستقبل.
واننا ن�ستكشف الرشاكء احملمتلني ،وإماكنية
إدراج الاعامتد من جامعة مانشسرت.
وان دمع اجملمتع احمليل للمرشوع هو أمر ابلغ
األمهية .ونرشت الصحافة احمللية مقاالت
حول احلفرايت مما دفع لزايرات قام هبا كبار
الشخصيات من املدن احمللية من البدها،
رفاعي و النارصية .حنن حمظوظون ألننا نلنا
عىل املوافقة احلازمة لل�شيخ الغزي ،واذلي
عين بتقدمي حراس املوقع والعامل.
ووفرت السلطات احمللية األمن الشخيص،
وعىل الرمغ من القيود الطفيفة عىل السفر
اليت فرضت برضورة األمر ،فقد متكنا
من بدء الاتصال مع جامعات ذي قار
والقاد�سية ،والقيام بزايرات إىل جملس
ادلوةل لآلاثر والرتاث يف بغداد.

ان تعزيز املاكنة العاملية للرتاث العرايق
هو هدف أسايس آخر ،واكنت التغطية
ادلولية للمرشوع واسعة النطاق .وقام
الربوفسور ستيوارت اكمبل ابلعديد من
املقابالت اإلذاعية عند عودته ،مبا يف
ذكل لليب يب يس راديو  ٤وراديو أورواب
احلرة .اكنت هناك مقابالت حصفية يف
العراق ويف اململكة املتحدة ،ومقال لواكةل
اسوشيتد برس يف جريدة اتميز ،وا�شنطن
بوست وميل اون الين ،وكذكل يف
عرشات الصحف اإلقلميية يف مجيع أحناء
العامل .وأعطيت أخبار حول املرشوع
ابنتظام عرب املوقع اإللكرتوين ،وعرب وسائل
الاعالم الاجامتعية مثل تويرت ومتبلر ،وقد
ارتفع عدد أتباع املرشوع بشلك كبري.

1

 .۱جني وعيل يف مؤمتر عن إدارة الرتاث يف جامعة ذي قار.
 .٢الاخنراط مع وسائل اإلعالم احمللية وادل ولية هو جزء
من هممتنا.
 .۳املوقع الالكرتوين ثنايئ اللغة هو أداة هممة للتواصل مع
امجلاهري الناطقة ابللغة العربية.
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ا لمتويل
متتد ال�سنة احملاسبية للمرشوع من  ١مايو
اىل  ۳٠أبريل .األرقام الواردة هنا يه للعام
۱۳ -٢٠١٢ويه مازالت أولية .سلامن
ورشاكه ،الرشيك احمليل يف العراق لربايس
ووترهاوس كوبرز ،يعمل حاليا عىل مراجعة
حساابت هذه الفرتة.
ال يتلقى مرشوع منطقة أور لآلاثر أي
متويل نظايم وذلكل فانه يعمتد اعامتدا لكيا
عىل التربعات الطوعية .وبفضل خساء
اجلهات املاحنة ،تلقى املرشوع £ ٨٤٫٧٥٠
يف  .۱۳–٢٠١٢ابالضافة اىل املساعدة
اجلوهرية العينية ،مثل السكن ،والامن،
واملواصالت ،واملعدات اليت مت التربع هبا
أيضا ،مبا تقدر قميته ب .£ ۳٠٫٠٠٠
من القوامس املشرتكة مع العديد من املنظامت
األخرى القامئة عىل املعرفة ،ان تاكليف
املوظفني متثل أكرب بند من بنود النفقات.
وهذا يعكس الزتامنا بتجنيد علامء آاثر همنيني
لهذا املرشوع ،وابلتايل ضامن نتاجئ من ادلرجة
األوىل ،وبنفس القدر من األمهية ،ا�سمترارية
املوظفني عىل مدى معر املرشوع.

مرشوع منطقة اور لآلاثر
ا لمتويل

السفر والتنقل
13%

التاكليف يف البدل
3%

تاكليف املوظفني

املعدات

53%

23%

امحلةل الرتوجيية
8%

وتشمل النفقات املالية رشاء أهجزة المكبيوتر
ومعدات التصوير ،فضال عن مجيع املواد
األخرى الالزمة لبدء العمل امليداين ملرشوع
أثري .وتشمل ايضا التاكليف الرتوجيية يف
مكتب اململكة املتحدة وتاكليف مجع التربعات.
وان أكرب بند من بنود اإلنفاق يه تلكفة إقامة
الفريق يف البالد.
يف عام  ،٢٠۱٤سوف نكون فريقا أكرب
بكثري للتنقيب يف العراق .مع زمالئنا العراقيني
وخمتصيننا سوف يكون عددان يف بعض
األحيان أكرث من عرشين .كام سيمت احلفر

والتنقيب لفرتة أطول� .سيؤدي هذا إىل زايدة
اإلنفاق دلينا يف مجيع اجملاالت .عىل وجه
اخلصوص ،سوف تكون هناك حاجة لمتويل
اضايف لتوفري مساكن إضافية يف أور ،وكذكل
املركبات للتنقل اليويم من وإىل تل خيرب.
وحنن عىل ثقة أن النتاجئ األولية الواردة
يف هذا التقرير سوف تظهر قمية املرشوع
وتشجع املاحنني احلاليني عىل مواصةل دمعهم،
ابالضافة اىل جذب ماحنيني جدد عىل امليض
قدما بدمع املرشوع.

فريق عام ٢٠۱۳

د .جني مون ،مديرة منسقة للمرشوع
الربوفسور ستيوارت اكمبل ،مدير منسق للمرشوع
د .روبرت كيليك ،مدير منسق للمرشوع
عيل قدمي غامن ،عامل آاثر خبري
عقيل سفيح نشوة ،عامل آاثر
دانيال ابريت ،مدير املوقع
لؤي ريسان محود ،عامل آاثر
مصطفى فضيل حسوين ،عامل آاثر
أدراين مرييف ،مدير املكتشفات
د .اليونور روبسون ،عامل النقوش والكتاابت القدمية
فاي سالتر ،عامل آاثر

مع جزيل الشكر ل:

حمي ادلين حسني عبدهللا
أمحد شليب
عبد األمري محداين
فرانكو داجو�ستينو
هميار اكظم
خادل همدي
ليشا رومانو
جون سامويلز
زاب �سيثنا
الزيابث �ستون
ويلمي واكهيام
هرني رايت
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