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سومر من الهنب إىل التنقيب

ا ملرشوع اآلاثري يف منطقة أور
ادلامعني احلاليني

البارون لورن اتيسن بورنمييزسا يف مؤسسة أوغسطس
ُگلف ساندز النفط ّية
اجمللس الثقايف الربيطاين
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شكر خاص:

معايل ادلكتور لواء مسيسم
معايل فائق نريويي
ادلكتور أمحد اكمل
ادلكتور فرانكو دأوغ�ستينو
ادلكتورة ليشا رومانو
أمري دويش
صالح هادي
محمّد املنصوري
أمحد ادلجييل
مايلك كري�سيت
ظاهر مسمل

هنب
ماحصل للمواقع السومرية األثرية ومعوم املواقع الرافدينية عام  ٢٠٠٣من ٍ
منظم ٍة لّ
عشوايئ ورسق ٍة ّ
شك اكرثة بلك املقاييس ،إذ فقد العراق بل العامل أمجع
ٍ
مدون من اترخيه  :املرسوق من آاثر املتحف موثقة ،لكن
الكثري مما هو غري ّ
مدون...
املهنوب من املواقع األثرية غري موثق أو ّ
وذكل ما تطلب العمل مع لك اجلهات احمللية وادلولية لتدارك املأساة .اليوم حيث
تشهد أرض سومر نشاط العديد من الفرق التنقيبية األجنبية والعراقية ،نشعر
أن الزمن قد دار دورة اكمةل ،وأن زمن احلرب والهنب قد مىض وأن وقت
العمل والبحث العلمي قد بدأ.
لقد إرتبطت أرض سومر يف اخليال البرشي مبا هو مبتكر وأزيل .فه�ي األرض
اليت شهدت والدة احلرف والقانون واملكتبة واحملمكة ومنيض يف التعداد لنقول أهنا
واملكوانت البكر املائة األوىل للمتدن واحلضارة .وما
أرض امل�ستوطنات األوىل ّ
يكتشف اليوم يشهد عىل ذكل ويضئي سفراً من التارخي البرشي .ومرياث سومر
هو تراث البرشية لكها والعراقيون ُأمناء عىل ذكل املرياث .
إنين من موقعي الوظيفي ،حمافظ ذي قار ،وبأمسي الثقايف رئيس اللجنة
التن�سيقية والرتوجيية ملرشوع مدينة أور الاثرية ،أش ُّد عىل أيدي الباحثني
من جامعة مانشسرت وأقول :الثقافة توحدان ،حنن أبناء هذا الكوكب :األرض،
فلنعمل للك ماهو ثقايف وإنساين يُرثي احلياة وجيدد األمل ابإلنسان والغد.

حيىي النارصي ،حمافظ ذي قار

احملافظ النارصي يزور التنقيبات يف تل خيرب

١

ا لبحث :تنقيب ا لبناية العا ّمة
بناية عا ّم ة من العرص البابيل القدمي
تؤرخ اىل القرن الثامن عرش ق.م
ّ
اكنت مبثابة مرك زاً إدار ًاي إقلميي اً
حبدود العام  ١٧٦٣قبل امليالد� ،سيطر املكل
البابيل ّمحورايب عىل جنويب العراق،أعقب ذكل
عرص من السالم واإلزدهار .إىل هذا العرص،
ٌ
تؤرخ البناية العا ّمة اليت اكنت مبثابة املركز
ّ
اإلداري للم�ستوطنة واليت أخذت إهامتماً كبرياً
من معلنا.
طيةل األسابيع امخلسة األوىل من التنقيبات مقنا
بقشط وإزاةل الرتبة السطحية اليابسة ملساحة
 ١٢٠٠مرتاً مربّعاً ،ومقنا برمس خمططات
جدران مبن ّية ابل ِل نِب ظهرت مبارشة حتت
اجلوية .وبذكل
السطح كام أوحضهتا الصور ّ
تبينّ احمليط اخلاريج للبناية بشلك واحض .هذا
مكون من قسمني منفصلني،
الرصح التذاكري ّ
أحدهام ُأضيف بوقت مُتأخر.
معظم التصممي ادلاخيل للبناية واملدخل
التحري والبحث ،لكن
الرئيس اليزال حتت ّ
٢

العمل يف هذه ال�سنّة أكّد أن اجلزء اجلنويب
للبناية هو م�ستطيل الشلك مع جدار حميط
بثخن ثالثة أمتار وثالثني سنمترتاً .توجد
غرف م�ستطيةل الشلك يف زوااي البناية وعند
الفواصل املنتظمة عىل طول اجلدران من لك
جانب ،ويه بذكل متث ّل خمططاً أرضياً غري
مألوفاً للغاية ومل ي�سبق لها مثيل يف العراق
القدمي عىل مايبدو .سوف نمتكّن من حتديد
الوظيفة األصلية للغرف عندما يكمتل التحليل
املفصل للرتب امل�ستخرجة مهنا ،وحتديد أماكن
ّ
املداخل فهيا ،الفرضية اليت نعمل علهيا يه
أن هذه الغرف اكنت خمازن لمك ّيات كبرية من
احلبوب.
يف وقت متأخر أضيفت توسعة كبرية للجزء
الشاميل من البناية ممكّةل اخملطط اذلي نراه
اليوم .ينعكس ذكل يف الواهجة القدمية ويف
إ�سمترار ترتيت الغرف اخلارجية وإضافة
خمازن طويةل وض ّيقة .تقع م�ستوايت األرضية
اإلبتدائية مبارشة حتت حدود تنقيباتنا احلالية
وسيمت الوصول إلهيا يف التنقيبات امل�ستقبلية،
ولكننا نعمل بأن الغرف قد أعيد إ�ستخداهما
مكطاخب ورمبا حظائر للحيواانت.

¯
جاءت أفضل املعلومات عن وظيفة البناية
من خالل «رقمي الغرفة» .تشري القراءات
األولية للواثئق اليت عرثان علهيا اىل أن تل
خيرب اكن مركزاً إدار ًاي رئيساً حيث يمت خزن
احلبوب والبضائع األخرى قبل نقلها اىل خمازن
السلطة املركزيّة .ابإلضافة اىل كوهنا خمازن،
اكنت البناية العامة تأوي املوظفني اإلدرايني
ورمبا حىت احلامك احمليل
شه ّد جنويب العراق مترداّ غري انحجاً ضد إبن
محورايب ،لكن رسعان ما حُسق ال ّمترد بقسوة
اىل درجة أن الناس جهرت بعض املدن الكبرية.
مل يعد هناك سلطة مركزيّة ليك تقوم بإدارة
إنتاج احلبوب والسلع األخرى .ميكن أن يعكس
التغيرّ اذلي حصل يف ذكل الوقت املضطرب
التغيرّ امللحوظ يف إ�ستخدام البناية.

 .١خمطط البناية العا ّمة.
 .٢أرضية مرصوفة ابللِنب اىل جوار غرفة الرقمي اثناء التنقيبات.
 .٣الغرف اخلارجية للبناية ،من احملمتل أهنا اكنت صوامعاً
للحبوب ،مع بقااي مالط عىل السطح يف املق َّدمة.
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ا لبحث :القطع األثريّة
والتحري عن الثقافة املادي ّة
البحث
ّ
يف الع راق القدمي
أدوات ،أسلحة ،ومواد خشص ّي ة
أدلةّ عىل اإلقتصاد احمل ليّ والتجارة
ملسافات ط ويةل
توفّر عامرة األبنية العامة ادلليل األول ملعرفة وظيفة
تكل األبنية ،لكن من خالل القطع األثرية اليت
تُركت داخل األبنية مي ُكن معرفة الناس اذلين عاشوا
ومعلوا فهيا .يف بعض األحيان يمت العثور عىل قطع ٍ
كثري ٍة ويف بعض األحيان أقل ،لكن مك ّية القطع
املكتشفة يف تنقيباتنا لهذه ال�سنة فاقت التوقّعات.
مت العثور عىل أكرث من  ٧٠٠قطعة وحوايل ٦٠
ألف كرسة خفارية .وهذا يوفّر إحامتلية ممتازة للعثور
عىل املزيد يف التحرياّ ت امل�ستقبل ّية .بدأ عضو
الفريق ،دانيال اكدلرابنك ،ابلعمل عىل أول رساةل
دكتوراة عن املواد الفخاريّة من تل خيرب.
توجد غرفة تضم إر�شيفاً من ُالرمق الطينيّة يف
داخل البناية العامة اليت نعرف اآلن أهنا اكنت
تؤدي وظيف ًة إقتصادية .حتوي غرفة أخرى
عىل العديد من مناذج الطني ّ
الهشة ،مبا يف
٤

ذكل عرابت ذوات جعالت ،حصان وحيواانت
أخرى ،متاثيل آدمية ،وأشاكل غامضة ثالثية
األبعاد .عرثان أيضاً عىل خمت إسطواين مصنوع من
الطني .املشهّد املنقوش عىل اخلمت موضوع متداول
يف العرص البابيل القدمي :يتألف من خشص
قامئ يقرتب من آخر جالس عىل كريس (عادة
مايكون إهل) .النقش معمول بطريقة اخلطوط
خشص
الب�سيطة ،مما يعزز الرأي أن صانع اخلمت ٌ
مبتديء يف الصنعةُ ،مألت الفراغات بط ٍري
وزوجٍ من املاعز.أ�ستعملت األختام للمصادقة
والتوقيع عىل الواثئق من خالل دحرجة اخلمت عىل
لوحٍ مصنوعٍ من الطني الرطب.
ّزودتنا غرف اخملازن يف القسم الشاميل من البناية
بواحدة من اإلكتشافات غري املتوقّعة ،تكل اكنت
رمز العني مصنوعة من الزجاج وتعترب من أقدم
األمثةل عىل القطع املصنوعة من الزجاج ،رمبا اكنت
جز ًء من متثالّ .زودان القسم الشاميل أيضاً مبواد
م لزنيّة عىل نطاق صغري ،مثل ُأبر مصنوع ٌة من
العظام ،مصقوةل والمعة نتيجة كرثة اإل�ستخدام،
ابإلضافة اىل صدفة مسنّنة احلافة اكنت تُ�ستخدم
مكنشار ب�سيط .أن مسأةل إعادة إ�ستخدام غرف
اخلزن بعد وظيفهتا األصلية قد توقفت.

التعرف يف غرفة أخرى عىل �شبكة صيد
مت ّ
أسامك من خالل وجود العديد من ثقّاالت
الغطس املصنوعة من الفخار .تد ُّل املَعاصرِ
واملطاحن املصنوعة من األجحار امل�ستوردة
الصوان أن
وشفرات املنجل املعموةل من جحر ّ
هناكل أنشطة صناعية وزراعية اكنت ُمتّبعة يف
تل خيرب وفامي حوهل من أرايض.

٢
١

عُرث يف البيوت اخلاصة القريبة من البناية العا ّمة
عىل أدوات وأسلحة مصنوعة من النحاس،
مُظهر ًة الغىن الن�سيب اذلي اكن يمتتع به ساكنهيا.
مت التنقيب يف زاوية غرفة يف أحد البيوت ليمت
العثورعىل قربة إمرأة يف العرشينيات من العمر.
اكنت مدفون ًة داخل زوجٍ من اجلرار الفخارية
مكونة
الكبرية ،مرتدي ًة
ّ
دبويس زينة وقالدة مزدوجة ّ
من أكرث من مخسني جحرة �شبة كرمية .جاءت املواد
األولية اليت صنعت مهنا هذه القطع من أقالمي بعيدة
لتؤشرّ روابط جتارية واسعة.
 .١خمت إسطواين مصنوع من الطني ،اإلرتفاع  ٢٢ممل.
 .٢قطعة زجاجيّة ،الطول  ٣١ممل.
 .٣رمح من النحاس ،الطول  ٤٧-١٣٣ممل.
 .٤جزء من متثال حصان .الطول  ٥٥ممل.
 .٥منشار مصنوع من صدفة مسنّنة ،الطول  ٣٧ممل.
 .٦أدوات مصنوعة من العظام ،الطول  ٤٥ممل.

٣

٥

٤

٦

ا لبحث :اآلاثر والعمل
تقن ّي ة الطيف احملمول ت ُم كّ ن من
ملكونة للقطع األث رية
حتليل العنارص ا ّ
مقاطع رقيقة تكشف أدلةّ جمه رية عن
األنشطة اليت اكنت متارس يف الغرف
اكنت التنقيبات يف البناية العا ّمة ودراسة القطع
األثرية امل�ستخرجة يه اخلطوات األسا�س ّية لفهم
امل�ستوطنة القدمية يف تل خيرب والبيئة احمليطة
هبا� .ستكون املعلومات التفصيليّة اليت ميكن
احلصول علهيا من خالل حفص التفاصيل ادلقيقة
خاصة.
عىل امل�ستوى اجملهري ذات قمية ّ
مقنا بتنفيذ املمكن من التحليل التفصييل ادلقيق
أثناء وجودان يف مقر البعثة يف أور حبيث
ُأتيحت فرصة املشاركة لزمالئنا العراقيون.
يف هذه ال�سّنةُ ،كنّا قادرين عىل إكتشاف العنارص
ملكونة للقطع األثريّة من خالل إ�ستخدام األشعة
ا ّ
ال�سينيّة الطيفيّة .أظهرت تقن ّية الفحص هذه أن
رأس ا ُلرمح اذلي عرثان عليه اكن مصنوعاً تقريباً من
النحاس اخلالص وليس من الربونز ،وأن ادلاببيس
جرتني اكنت
اليت وجدانها يف املدفن املؤلف من ّ
٦

معمو ٌةل من سبيك ٍة غري معهود ٍة من النحاس
والفضّ ة .مع ذكل ،مل نمتكّن من إ�ستخدام تقنيّات
متوفرة حالياً
أخرى ذكل أهنا ّ
تتطلب خمتربات غري ّ
يف العراق .يف هذا العام ،٢٠١٤،وافقت الهيئة
العا ّمة لآلاثر والرتاث لنا مشكور ًة بأخذ ع ّينات
من الفخار والعظام وبقااي النبااتت وأتربة من أجل
املزيد من الفحص يف اململكة املتّحدة .أن توفّر
مواد جديدة من جنويب العراق موضو ٌع مثريٌ
للحامس للمجمتع العلمي اآلاثري حيث أن العديد
اخملتصني يتطلّعون قدماً وقد وافقوا عىل تطبيق
من ّ
للمرة
تقنياهتم ّ
اخلاصة عىل الع ّينات ،معظهم يتعامل ّ
األوىل مع مواد من العراق القدمي.
ملكوانت الرتبة مبثابة تقنيّة
اكن الفحص ادلقيق ّ
أخرى أ�ستخدمناها للبحث عن األدلةّ اجملهريّة
حول األنشطة اليت اكنت جتري يف الغرف .يف
هذه العمل ّية ،وضعت مادة الراتنج عىل طبقات
من عينات األتربة األثرية مث جرى تقطيعها اىل
رشاحئ رقيقة بثخن من  ٣٠-٢٠ميكرون (جزء
من املليون من املرت) .أظهر الفحص اجملهري آاثر
نبااتت ومعادن وقطع صغرية من الطمى .ميكن أن
تثبت هذه التقنية  ،عىل سبيل املثال ،أين اكنت
تمت معليات َط ْح ْن احلبوب ،أو أن ت ُظهر وجود بقااي

املنسوجات عىل األرض .سيمت إعداد العينات يف
اكمربيدج ليمت درا�سهتا يف جامعة أدنربه.
تضمن معلية تصفية األتربة واخمللفات اليت تمت
بطريقة الغربةل اجلافة أو التعومي ابملياه إماكنية أن
حنصل عىل أكرب قدر ممكن من العظام والبقااي
النباتية وكذكل القطع األثرية الصغرية .هذه العمليّة
سزتودان مبعلومات جديدة عن مواضيع اإلقتصاد
ّ
الزراعي واألغذية.

١

أكرث من  ٢٠٠٠لرت من األتربة مت تصفيهتا بطريقة
التعومي ،ذكل بأن يمت تعوميها ابملاء مث يمت مجع البقااي
النباتية واملواد الصغرية .إبتدا ًء ،مت إكامل تصنيف
وحساب وقياس عظام احليواانت واألسامك .كذكل
مت أخذ عينات لتحليل امحلض النووي والكوالجني
الربوتيين .سيمت تقيمي البقااي النباتية مبدئياً يف
جامعة ليفربول ،وسيمت إجراء حتليل امحلض النووي
للحبوب يف جامعة مانشسرت.
 .١توفّر التصفية بطريقة التعومي للبقااي النباتية أدلةّ حيويّة عن
البيئة القدمية.
 .٢تُزيد غربةل األتربة امل�ستخرجة من الغرف من إماكنية العثور
عىل القطع الصغرية.
 .٣تتطلب العديد من القطع األثرية صيانة ختصصيّة ومعاجلة
يف احلقل.

٢
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ا لبحث :الواثئق ا ملسام ريّة
األر�شيف اإلداري للع راق القدمي
اآلجر املنقوش ملكل أور
مت العثور عىل أربعة عرش رقاميً يف حفرايت
هذه ال�سنةُ ،وجدت مجيعها يف غرفة يف
البناية العامة .تنتظر العديد من ُالرمق الطينية
الكشف عهنا ،لكن طبيعهتا ّ
الهشة تتطلّب
احلذر الشديد أثناء التنقيبات وكذكل خالل
معلية الصيانة ،مبا يف ذكل إجراء معلية جتفيف
لها اىل حد معينّ وتنظيفها وتسجيلها .مجيع
ُالرمق املكتشفة  -عدا واحداً -عبارة عن نصوص
إقتصادية تُس ّجل إيصاالت رمسية وتوزيع للسلع.
تتنوع ُالرمق املسامرية بني مالحظات قصرية
ّ
اىل جسالت طويةل متاماً ،يبلغ أطولها حبدود
أكرث من مائة سطر .بعضها مفقو ٌد منه أجزاء
كبرية وأخرى اكمةل وحمفوظة .النوع الشائع هو
جسالت توثّق إ�ستالم احلبوب .ختتلف مقادير
احلبوب بني مك ّيات صغرية ومئات اللرتات ،وأن
عدد األفراد امل�ستلمني أو املسامهني هو عدد
كبري .المكيّات اإلجاملية ،واليت اكن من الصعب
جداً تتبعها بدقّة ،اكنت كبرية.
٨

توجد أسامء العديد من األشخاص ويه معرفّة
بالك من إمس الشخص وإمس العائةل ،بيامن يف
بعض احلاالت يمت ذكر وظيفة الشخص بد ًال
من إمسه ،وذكل يشمل العاملني يف احلدائق
والن ّجارين والصيادين وصيادي األسامك.
هناك فئة من ُالرمق تتعامل مع ادلقيق لكن
بمك ّيات صغرية .من الراحج أهنا مك ّيات من
ادلقيق مت تسلميها اىل املؤسسة املركزيّة بعد أن
مت طحهنا من قبل عوائل أدرجت أسامء أفرادها
يف قامئة.
مكرساً للامرسة والتجريب
هناكل رق ٌمي واح ٌد اكن ّ
فيه عالمات مسامرية ب�سيطة منقوشة بشلك
مكرر .ميكن أن يكون مترين لطالب ،مما يعين
أن البناية العا ّمة اكنت تضم مدرسة للنسخ.
لكن مع عدم وجود مؤرشات عىل ذكل حلد
اآلن ،فأن موضوع الرقمي ميكن أن يكون نتيجة
ألن أحد موظفي التسجيل أراد أن خيترب قمل
الكتابة.
مل يمت ذكر اإلمس القدمي لتل خيرب يف ٍأي من
ُالرمق املكتشفة حلد اآلن ،وعىل الرمغ من

وجود رقميني حيواين صيغاً اترخيية لااّ أهنام
غري حمفوظان بشلك جيّد حييث ميكن قرائهتام.
حنن جيب أن ننتظر بشلك طويل قلي ًال
ملثل هذه املعلومات التارخيية .مع ذكل ،فأن
التحليل اإلبتدايئ لطريقة الكتابة واملصطلحات
امل�ستخدمة يف النصوص يشريان اىل أن اترخي
النصوص يعود اىل وقت املكل محورايب ،مكل
اببل ( ١٧٥٠-١٧٩٢ق.م) ،أو بعد ذكل
بوقت قصري .يذكر واحداً من ُالرمق قرصاً،
معززاً بذكل فرضية أن البناية اكنت مرفقاً
حكومياً.

١

آجرات منقوشة،
عُرث عىل ثالثة اجزاء من ّ
اكنت ابألصل يف تل خيرب من عصور أقدم ،
بعدُ .
لكن مل يمت التحقّق مهنا ُ
حتمل واحداة من
اآلجرات امس املكل أمار -سن اذلي َح َمك أور
من  ٢٠٤٤اىل  ٢٠٣٦ق.م  ،مب ّينة الصةل
بني امل�ستوطنة يف تل خيرب والعامصة أور
القريبة مهنا.
 .١نصف رقمي مكسور كام ُوجد.
 .٢الرقمي نفسه بعد الصيانة وبعد أن عرث عىل نصفة الثاين وأعيد
توحيدهام١١٤ ×٨٢،ممل.
 .٣آجرة منقوشة بإمس املكل أمار -سن ،حامك أور ،احلد األقيص
للطول  ١٠٤ممل.

٣

٢

ا جملمتع
تع زيز م اكنة ت راث الع راق الف ريد
ماكن جي ٌد
إظهار أن جنويب الع راق ٌ
للعمل
حصل املرشوع عىل تغطية إعالمية واسعة.
ظهرت أخبار املرشوع يف الصحافة العراقية
ويف الصحافة العربية ،وكذكل كتبت واكةل
روترز عن املوضوع مقا ًال بعنوان « رمغ مشالك
العراق ،اآلاثريون يعودون للعمل » واذلي
إنترش يف مجيع أحناء العامل .قامت قناة العراقية
الفضائية واألرضية واليت يمت متابعهتا من حوايل
 %٤٠من ساكن العراق ببث برانجماً عن
املرشوع متض ّمناً مقابالت مع مدراء املرشوع
والاكدر .ظهرت جني مون عىل برانمج راديو
هيئة اإلذاعة الربيطانية العاملية نيوزداي ،اليت
مكون من  ١٨٠مليون متابع.
دلهيا مجهور ّ
الزوار للتنقيبات يف هذه ال�سنة.
إزداد عدد ّ
اكن من دواعي رسوران أن نرحب مبعايل لواء
مسيسم  -وزير ال�سياحة واآلاثر ،حيىي النارصي-
حمافظ ذي قار ،ادلكتور أمحد اكمل – مدير
عام التنقيبات والتحرياّ ت يف الهيئة العامة لآلاثر
١٠

١

والرتاث ،ومارك برايسون -ريتشاردسون -انئب
السفري الربيطاين .ومن اجملمتع احمليل يف البطحاء،
إ�ستقبلنا وفداً من اجمللس البدلي ،وكذكل مجموعة
من املعلمني اذلين انق�شنا معهم ُط ُرق تنظمي
زايرات للطالب يف امل�ستقبل.
حرضان يف النارصية العديد من الفعاليات
واألنشطة الثقافية ،وقدّم أعضاء الفريق حمارضات
يف عدة أماكن من بيهنا معهد الفنون امجليةل
واملركز الثقايف يف النارصية .متت زايرة احلرم
اجلامعي اجلديد الرائع جلامعة ذي قار حيث بدأان
عالقة أاكدميية م�سمترة خصوصاً وأن اجلامعة
تنوي فتح قسم لآلاثر يف القريب العاجل.
ال تزال الظروف يف العراق جتعل األمر أكرث
صعوب ًة ّمعا ُكنّا نرغب فيه يف السفر حبرية يف
مجيع أحناء البالد والتن�سيق مع اكفة الهيئات
واملؤسسات مثل اجلامعات األخرى .لكن
الوعي عن معلنا بدأ يمنو ،وإن األطراف
املهمتة واملعنية ،وخاصة الطلبة العراقيني،
بدأوا ابلعثور علينا واإلتصال بنا  .وقد لعبت
وسائل اإلعالم والتواصل اإلجامتعي عام ًال
رئيساً يف هذا اجملال ،وأن صفحة تل خيرب عىل

الفي�سبوك  -واليت بدأان بإنشاهئا يف شهر اكنون
الثاين -أصبح فهيا ما يقرب من ألف مش ّجع،
 %٤٠مهنم من الناطقني ابللغة العربية.
ق ّدمت جني يف اململكة املتّحدة حمارضة يف
مؤسسة احلوار اإلنساين،ويف هذه ال�سنة
�سيكون املومس ال�سنوي للمحارضات يف
املعهد الربيطاين دلراسة العراق اذلي �سيقام يف
مكرساً للحديث
األاكدميية الربيطانية يف لندن ّ
عن تل خيرب .كذكل ويف شهر آاير املايض
قدمنا حمارضة عامة عن تل خيرب يف جامعة
روما ال�سبيزنا بدعوة من زمالئنا اإليطاليني.
مصوراً يف
ويف شهر حزيران ق ّدمنا عرضاً ّ
املؤمتر ادلويل التاسع آلاثر الرشق األدىن اذلي
أقمي يف ابزل بسويرسا حبضور أكرث من عرشة
آالف مشارك ،ووهجت لنا ادلعوة للمشاركة
يف املؤمتر ال�سنوي لعام  ٢٠١٤اذلي يُقميه
جملس املدارس األمريكية للبحوث الرشقية يف
ساندييغو يف شهر ترشين الثاين القادم.
 .١ال�شيخ زايد انرص الشهد ض ّيف الفريق لوجبة غداء داعامً
بذكل عالقاتنا مع اجملمتع احملليّ .
 .٢معلمني من البطحاء يزورون تل خيرب.
 .٣يعترب في�سبوك ووسائل التواصل اإلجامتعي األخرى قنوات
تواصل هم ّمة للعديد من العراقيني.

٢
٣

ا لتطلّع ُقدماً
بناء القدرات بني امله نيني الع راقيني
إرشاك اجملمتع العلمي ادلويل
أثبت العمل يف هذه ال�سنة أمهية تل خيرب،
وأرش لنا إجتهات امل�ستقبل ،إذ الشك أن
ماكن هم ٌم للبحث ،خصوصاً مع
تل خيرب ٌ
إكتشاف أر�شيف من الواثئق اإلقتصادية
مضن ال�سياق البنايئ واذلي ميكن أن يمت
درا�سته بطريقة علميّة منبئاً برثوة من
املعلومات عن جنويب العراق يف واحدة من
أمه فرتاته التارخيية.
ميكننا اآلن امليض قدماً وتعزيز التواصل
مع املتخصصني املنا�سبني ،وتو�سيع نطاق
عالقاتنا مع املؤسسات األخرى سواء يف
اململكة املتحدة أوخارهجا .شاركت جامعات
مانشسرت ،يورك ،ليفربول وادنربه ،واللكية
اجلامعية يف لندن فع ًال ابلعمل ،وحنن نتعاون
مع زمالئنا يف جامعة روما السابيزنا لتجميع
وزايدة املوارد .فتح التسهيل اذلي قدمته
الهيئة العامة لآلاثر والرتاث ابلرتخيص املؤقت
يف أخذ عينات علمية إماكنيات حبثية جديدة
١٢

ا ملرشوع اآلاثري يف منطقة أور
ومثرية ،مثل تطبيقات امحلض النووي وحتليل
الربوتني .يربز عمل اآلاثر يف العراق برسعة من
عرص الظالم اىل عرص جديد حيث التقنيات
املتطورة أصبحت يف متناول اليد.
أن البحث ،كام نش ّدد دامئا ،هو الغرض
األساس من املرشوع .بناء قدرات البدل
املُض ّيف يف إدارة الرتاث الفريد وحتقيق
أسايس  :كام
أمر
ٌ
اإل�ستفادة القصوى منه هو ٌ
يشري حمافظ ذي قار ،إرث العراق هو إرث
للبرشية مجعاء ،وأنه حيتاج للبحث وادلراسة
عىل املدى الطويل .حنن نق ّدم ابلفعل العمل
والتدريب لثالثة آاثريني حمليني ،وهندف
اآلن إىل تو�سيع هذه العملية لتشمل الطالب
واملوظفني اجلدد يف قطاع الرتاث� .سيكون
هذا حتد ًاي إضافياً،عىل األقل من انحية
أمر ي�ستحق أن
المتويل ،ولكننا نعتقد أنه ٌ
نأخذه عىل عاتقنا.
التواصل هو جحر الزاوية يف مجيع جوانب
معلنا ،سواء يف العراق أو عىل امل�ستوى
ادلويل .إن الوقت الفاصل بني موامس التنقيب
ليس مكرساً فقط للبحث واإلعداد لتنقيبات

العام القادم ،ولكن أيضاً لكتابة املقاالت
والتقارير وإلجراء األحاديث واحملارضات
والندوات من أجل رفع م�ستوى الوعي بأمهية
العراق .ومن خالل القيام بذكل ،وعىل الرمغ
من لكام ما ي ُسمع عن البدل ،يبقى جنويب
ماكن عظ ٌمي للعمل ،وحنن نأمل أن
العراق ٌ
تتش ّجع املزيد من الفرق ادلولية ابلعودة
إىل همد احلضارة وتبادل اخلربات مع زمالئنا
العراقيني.
من املقرر أن تٌنفّذ اجلوةل القادمة من التنقيب
يف تل خيرب بني شهري اكنون الثاين وآذار
أمر يعمتد عىل توفّر
من عام  ،٢٠١٥وهذا ٌ
المتويل .حنن ممتنون بشلك خاص للمتربعني
اذلين يلزتمون بدمعنا �سنو ًاي ،ولكن ما زلنا
حباجة إىل تو�سيع وتعزيز قاعدة المتويل دلينا.
للحصول عىل التحديثات ،يرىج زايرة
موقع املرشوع عىل �شبكة اإلنرتنت وصفحة
الفي�سبوك ،ومتابعتنا عىل تويرت (التفاصيل يف
اجلهة املقابةل).

فريق مومس ٢٠١٤
ادلكتورة جني مون ،املديراملشارك للمرشوع
األ�ستاذ ستيوارت اكمبل ،املديراملشارك للمرشوع
ادلكتور روبرت كيليك ،املديراملشارك للمرشوع
عيل اكظم غامن  ،الهيئة العا ّمة لآلاثر والرتاث
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العا ّمة لآلاثر والرتاث

Facebook: https://www.facebook.com/tellkhaiber
Web site: http://www.urarchaeology.org
Twitter: @EaNasir

https://www.facebook.com/tellkhaiber

www. urarchaeology.org
http://www.urarchaeology.org
twitter: @EaNasir

