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مقدمة
اكرب  سسباسينو  اكرك��س  مدينة  متثل 
العراق.  جنوب  يف  ب��رشي  جتمع  و�أق��دم 
ودراستنا هذه يه اول دراسة شامةل عن 
يف  العراق  وجنوب  البرصة  منطقة  اترخي 

العصور اليت سسبقت الاسالم.
�أوال  وال��مت��دن  بواكريالتحرض  ب��د�أت 
من  ال���ش���امل  اىل  وابب����ل  س��وم��ر  يف 
سسباسينو  اكركس  ولكن  البرصة،  منطقة 
عهد  يف  مزتايدة  �أمهية  تكتسب  ب��د�أت 
عهد  يف  منت  مث  املقدوين،  الاسكندر 
)الفرثية(  الارشاقية  الامرباطوريتن 
والساسانية. و�أدى ت�أسيس مدينة البرصة 
الفتح  بداية  يف  غزوان  بن  عتبة  يد  عىل 
املنطقة  تقدم  اسس��مت��رار  اىل  الاس��اليم 
والان  احل��ايل.  ع��رصان  حىت  وتطورها 
ي�أيت افتتاح متحف البرصة ذي املسستوى 
مسامهة  عىل  حيا  شاهدا  ليكون  العاملي 
النظري  املنقطع  الرتاث  احياء  يف  البرصة 

العريق.  البد  لهذا 
املعرضة  ال��س��ه��ول  يف  احل��ي��اة  اكن��ت 
للفيضان يف جنوب العراق متثل حتداي كبريا 
وكفاحا مسسمترا. وحتمل مدينة االإسكندر، 
اكركس سسباسينو، ارضار كثرية انمجة عن 
آلك، مث تعرضت  الغزوات والفيضاانت والت�
حديثا اإىل �أخطار جديدة اكحلرب العراقية 

الايرانية والسلب والهنب اذلي تبعها. 

من  خسية  منحة  مبساعدة  هدفنا،  اكن 
الثقايف،  الرتاث  محلاية  الربيطاين  الصندوق 
السطحية  البقااي  وتوثيق  تسجيل  ه��و 
للمدينة واملنطقة احمليطة هبا، مث وضع خطة 
دامهتا يف املسستقبل. مت حتقيق جزء  محلايهتا واإ
جنازمسح جيوفزياييئ  كبري من هذا الهدف ابإ
اكمل مكننا من مسح ما حتت الأرض من 
شوارع و�أبنية يف هذه العامصة السحيقة يف 
القدم. وحنن نعمل هذا ابملشاركة مع الهيئة 
العامة للآاثر والرتاث، حيث اكن الآاثريون 
الشسباب من منتسبهيا يساعدوننا يف العمل، 
نفس  اتقان  الآن  عاتقهم  عىل  �أخ��ذوا  وقد 
الأساليب يف مسح وتقيمي بقية املوقع الأثري 
البحوث  مؤسسة  �أيضا  شاركت  ب�أنفسهم. 
عادة  الأملانية، بتخصيص مبالغ لأعامل مثل اإ
اكتشاف اجملرى القدمي للهنر وتقيمي الشلك 

الآاثري للمدينة.
وبتسارع التقدم يف العمل، يمت اكتشاف 
يمت  ليك  تسجيل  اىل  حتتاج  �أخرى  مواقع 
وتطويرها.  فهيا  والتنقيب  هبا  الاع��رتاف 
نقوم الآن بوضع خطة  وكجزء من هدفنا، 
مقنا  وق��د  وحاميهتا.  املنطقة  الدارة  معل 
املواقع الاثرية  حدود  تبن  خرائط  بتوزيع 
والادارات  احمللية  الرشطة  مراكز  اإىل 
البدية، ابالضافة اىل الهيئة العامة للآاثر، 
لمتكيهنم من توفري امحلاية الأمنية الالزمة. 

من  ظهرت  اليت  املدهشة  النتاجئ  من 
سسباسينو  لاكركس  الأويل  املسح  ه��ذا 
الارشايق  العهد  من  كبري  قرص  اكتشاف 
)الفريث(؛ ويبقى الكثري حباجة اىل التنقيب 

عنه وكشفه.
الزمالء،  للك  ابلشكر  مدينون  حنن 
من داخل العراق وخارجه، اذلين مدوا لنا 
يد املساعدة، وخاصة السسيد وزير الثقافة 
والسسيد  امحل��داين،  الأم��ري  عبد  ادلكتور 
البرصة،  آاثر  � دائرة  رئيس  العبيد  حقطان 
الصعاب  تذليل لك  ي�أليا هجدا يف  ذلين مل 
الىت تواهجنا، وكذكل لبدية و�أهايل مدينة 
بعطفهم  مغ��روان  اذلي��ن  ال��ك��رام  النشوة 

وحسن ضيافهتم وحامسهم للمساعدة.

العمل.  �أثناء  اجليوفزياييئ  فريقينا 

SELEUCID

ARSACID 
(PARTHIAN)

SASANIAN Conquered by the Sasanian king Ardashir I 
Refounded as Astarabadh Ardashir?

MAIN EVENTS IN THE HISTORY OF CHARAX SPASINOU

Local ruler deposed by Vologaeses III

City submits to the Emperor Trajan

Incorporated into Arsacid Empire on death of Hyspaosines

Rebuilt by Hyspaosines, renamed Charax Spasinou 

Rebuilt after �ooding by Antiochus IV, renamed Antiochia

Founded as Alexandria by Alexander the Great324 BC

140 BC

166 BC

124 BC

116 AD

151 AD

226 AD



وصفنا   )2017( لنا  تقرير  �آخر  يف 
املسح  يف  لتجربتنا  املدهشة  النتاجئ 
كثرية  بنية  �أ ظهرت  حيث  اجليوفزياييئ، 
العرشة  الهكتارات  مساحة  يف  بوضوح 
وقد  والآن،  فهيا.  املسح  �أج��ري  اليت 
مليون  هكتار)  مائة  مسح  فريقنا  امكل 
ذات  اخرى  مناطق  ظهرت  مربع(،  مرت 

متاما.  خمتلفة  مظاهر 
قطاعا  عرشين  حنو  عن  الكشف  مت 
القدمي  اجملرى  قرب  املدينة  قطاعات  من 
القطاعات  وه��ذه  �أ(.  )املساحة  للهنر 
لك  مساحة  تتجاوز  ق��د  ج��دا،  كبرية 
بنية  �أ وحتوي   ، مربع  مرت   13000 مهنا 
يف  سكنية  هن��ا  اإ يبدو  مرتاصة  صغرية 
�آكرب  بنية  �أ �أحياان  بيهنا  ويظهر  طبيعهتا، 
تنقيب  اىل  حيتاج  خمتلف  شلك  ذات 
حتيط  طبيعته.  ع��ن  للكشف  �أمع���ق 
بزوااي  تتقاطع  ش��وارع  القطاعات  هبذه 
الشوارع  هذه  �أحد  تتبع  مت  وقد  قامئة، 

مرت.  800 عن  تزيد  ملسافة  املسستقمية 
وتنسسيقا  انتظاما  قل  �أ املدينة  تبدو 
الهنر،  جمرى  عن  البعيدة  املناطق  يف 
بن  الفواصل  متيزي  الصعب  من  ويصبح 
ال  اليت  وتبدوالشوارع،  و�أخر.  قطاع 
ويه  شلكه،  عىل  حمافظا  بعضها  يزال 
جت��اه  واالإ املسستقمي  اخلط  عن  منحرفة 

وضع خرائط املدينة
ال��ص��ح��ي��ح. والح��ظ��ن��ا وج���ود جف��وات 
بنية  الأ ن  لأ رمب��ا  بنية،  الأ من  خالية 
حفران  ولكنا  �أكرب.  معق  عىل  موجودة 
بعمق  خندقا  الفراغات  هذه  �أحد  يف 
�أي  ع��ىل  نعرث  �أن  دون  ونصف  م��رت 
هذا  ب�أن  عتقاد  االإ يرحج  مما  ثرية،  �أ لقى 
طوفان  �أو  فيضان  عن  انشسئا  اكن  رمبا 

حسيق. عهد  يف  حدث 
هذه  مع��ر  وحت��دي��د  اترخي  ي��زال  ال 
ولكن  دراس����ة،  ىل  اإ حب��اج��ة  ب��ن��ي��ة  الأ
ال��رئ��ي��س  ال��ت��ص��م��مي  ان  ال����واحض  م��ن 
من  ت�أسيسها  زمن  ىل  اإ يعود  للمدينة 
 324 ع��ام  امل��ق��دوين  س��ك��ن��در  االإ قبل 
عىل  احملافظة  متت  وقد  امليالد.  قبل 
مع  رمب��ا  للمدينة،  الأص��يل  التخطيط 
حيث  الحقا،  والتطوير  التوسسيع  بعض 
حصلنا  اليت  الفخارية  اللقى  بعض  اكنت 
تدل  التنقيب  خنادق  بعض  من  علهيا 
اىل  الأول  القرن  اىل  تعود  اهن��ا  عىل 

امليالدي. الثالث 
الهنر،  عطفة  داخ��ل  ال��رشق،  اىل 
حائط  حييطها  خضمه  منفردة  بناية  تقع 
ورمغ  ه�(.  مسستطيل)املساحة  بشلك 
آلك  ت� آاثر  � علهيا  تبدو  البناية  هذه  �أن 
متتد  اهنا  الا  الفيضان،  بسبب  شديد 
مع  ق��ل،  الأ عىل  مرتا   60 x 33 ملسافة 

�أمتار.  اربعة  عن  مسكها  يزيد  ج��دران 
ثالثة  م��ن  خ��اص  ب��ط��راز  متتازالبناية 
تفصلها  الصغرية  ال��غ��رف  م��ن  صفوف 
هبا  حييط  طويةل،  ساحات  �أو  قاعات 
مرت.  مائة  عن  طوهل  يقل  ال  جدار  لكها 
اترخي  �أو  وظيفة  الآن حتديد  يمت حىت  مل 

البناية. هذه 
املسح  لنا  يروهيا  اخرى  قصة  وهناك 
للسور  احملاذية  املنطقة  عن  اجليولويج 
الرشيق )املساحة ب(، يبدو �أهنا منطقة 
عىل  الأفران  من  سلسةل  تضم  صناعية 
عرشون  عرضها  قناة  �أو  شارع  امتداد 
مرتاصة  صغرية  ابنية  وجت��اوره��ا  م��رتا، 
وهجة  عن  وهجهتا  ختتلف  ش��وارع  عىل 
اجلنوب. اىل  للمدينة  الأصلية  الشوارع 

ش��اق��ا  اجل��ي��وف��زياييئ  امل��س��ح  اكن 
جوية  بظروف  العمل،  لفريق  ومتعبا 
ما  اىل  هنارا  فهيا  احل��رارة  تصل  صعبة 
و�أحياان  مئوية.  درج��ة   40 من  يقرب 
اىل  املنطقة  حتول  غزيرة  �أمطار  هتطل 
فيه.  التحرك  يسستحيل  الطن  من  حبر 
 500 قطع  من  الفريق  متكن  ذكل  ومع 
طول  عىل  ق��دام  الأ عىل  سريا  كيلومرت 
الهائل  المك  يظهر  مما  املنطقة،  وعرض 
اىل  حب��اج��ة  ت��زال  ال  ال��يت  الآاثر  م��ن 

والتنقيب. البحث 
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3 41

املسح  الىت غطاها  املدينة  1- مساحات 

اجليوفزياييئ.

الشارع/القناة  الصناعية حول  الأفران  2- صف 

)املساحة ب(.

هبا  احمليط  احلائط  مع  الضخمة  البناية   -3

ه�( )املساحة 

احملافظة  �أ ، حيث متت  املساحة  4- جزء من 

الأصيل. الهيلنيسسيت  التصممي  عىل 



املدينة حامية 
حتتاج املدن، عىل مدى العصور، اإىل 
والأع��داء.  �ألأخطار  من  حتمهيا  دفاعات 
وسورا  سدة  سسباسينو  اكركس  وحتوي 
والأع���داء.  الفيضان  من  حيمهيا  حمصنا 
اهنا  حيث  �ألأك��رثخ��ط��ورة،  هو  والأول 
من  شديد  سسنوي  فيضان  اىل  معرضة 
ودمرت  غرقت  وقد  القريبة.  الأهنر  مياه 
مرتن يف القرن الثاين قبل امليالد، واعيد 
الفيضان الأول من قبل املكل  بناؤها بعد 
 164 عام  حوايل  الرابع  �أنطايك  السلويق 
�أخرى  مرة  بناؤها  اعيد  مث  امليالد.  قبل 
هيسسباوسسينس  احمليل  حامكها  قبل  من 
مرة  ودمرت  غرقت  عندما  )سسباسينو( 

قرن. بربع  بعد ذكل  اثنية 
عىل  ابقية  احملصنة  السدة  ت��زال  ال 
عىل  للمدينة  والرشيق  الشاميل  الطرفن 
مرتا   15-20 بعرض  ترابية  سدة  شلك 
تلف  �أصاهبا  وقد  �أمتار؛  �أربعة  وارتفاع 
العسكرية  الرتابية  التحصينات  من  شديد 
متتد  الايرانية.  العراقية  احل��رب  خ��الل 
كيلومرت،   2,4 حنو  اىل  الشاملية  السدة 
للعيان،  ظاهرا  واحدا  كيلومرتا  والرشقية 
ي��دل عىل  اجل��ي��وف��زياييئ  امل��س��ح  ول��ك��ن 
متوازين،  خطن  شلك  عىل  اسسمترارها 
سدة  بناء  من  خمتلفتن  ملرحلتن  اكان  رمبا 
حيمي  �أوسور  لسدة  �أثرا  جند  مل  املدينة. 

الغربية، ولكن حامت اكن  املدينة من اجلهة 
هتاك ما حيمي املدينة من تكل اجلهة. �أما 
احلد  هو  نفسه  الهنر  ن  فاإ اجلنوب،  من 

للمدينة. الطبيعي 
عىل  �أبراج  والسور  للسدة  اكن  رمبا 
ولكن  امتدادهام؛  من  معينة  مسافات 
الكهام  شسيد  لربجن  سوى  �أثرا  جند  مل 
القريبن  الااثر  رساق  املفخور.  ابلآجر 
�أحد  زوااي  دمروا  سسباسينو  اكركس  من 
آلية  � جرافة  ابسستعامل  الربجن  هذين 
ىل  اإ وحفروا  ليه،  اإ يؤدي  خندق  حلفر 
الأمل  يفقدوا  �أن  قبل  �أمتار  عدة  معق 

حتته. "كزن"  بوجود 
فوجدان  هذا،  الرساق  خندق  نظفنا 
برجا مربعا، بعرض �أحد عرشمرتا من لك 
اسستعمل  �أمتار.  مخسة  وارتفاع  جانب، 
يف بناء الربج نفس الآجر املثلث الشلك 
اذلي اسستعمل يف بناء القرص املليك اذلي 
للميالد،  الثاين  القرن  يف  م�أهوال  اكن 
ىل  اإ �أيضا  يعود  نفسه  ال��ربج  اكن  ورمب��ا 

التارخي. ذكل 

بعد  الشاميل  السور  فوق  املفخور  الآجر  برج 

الآاثر، وميكننا  اذلي حفره رساق  اخلندق  تنظيف 

الرساق  العمودي اذلي حفره  اخلندق  �أيضا رؤية  للمدينة. السورالرشيق 



القرص
بعد  عىل  للمدينة  الرشيق  الشامل  اىل 
حنو 400 مرت داخل السور الشاميل، تقع 
وقد  ب�أهنا قرص.  ميكن وصفها  بناية خضمة 
جلبت انتباهنا �أوال لوجود عالمات هدم 
ورسقة  هنب  حم��اوالت  عن  تمن  حديثة 
الآجر  قطع  من  �أك��وام  فهناك  متعمدة؛ 
وعندما  ابجل��راف��ة.  جتميعها  مت  واجل��ص 
الروبوتية  ابلطائرة  املوقع،  خارطة  �أمكلنا 
اننا  واحضا  اكن  اجليوفزياييئ،  ابملسح  مث 
واحدة،  كبرية  بناية  �أط��الل  مع  نتعامل 
�ألف  عرش  اربعة  عن  مساحهتا  تقل  ال 
كبرية يف  قاعة  �أو  ساحة  هناك  مربع؛  مرت 
من  هبا  وحييط  ب�أمعدة،  حماطة  الوسط 

الغرف. لك جانب عدد من 
املنطقة  يف  اسستكشافيا  خندقا  حفران 
�أمع��دة  وج��ود  عن  فكشف  اجمل��روف��ة، 
بعضها  واجل��ب��س،  احل��ج��ر  م��ن  خضمة 
يف  ووجدان  للسقوط؛  مائل  �أو  ساقط 
الساحة  من  الغربية  اجلنوبية  الناحية 
مكننا  كبرية.  �أمعدة  لثالثة  مربعة  قواعد 
القاعة؛  اكن��ت  كيف  ختيل  م��ن  ه��ذا 
مع��ودا  هناك  ان  نعرف  الآن  ف��رصان 
وهناك مخسة  زاوية،  مربعا خضام يف لك 
اكنت  جانب.  لك  عىل  بيضوية  �أمع��دة 
طول  خضمة،  البيضاوية  الأمع��دة  هذه 
مرت  الوسط  ف�ي  ومسكه  مرتان  مهنا  لك 

من  مغزيل  بشلك  يسستدق  مث  واح��د، 
وخضامهتا  الأمعدة  عدد  يدل  طرف.  لك 
علواي  طابقا  تسسند  اكنت  رمبا  اهنا  عىل 
مدخل  هناك  الغربية  اجلهة  ىل  اإ اكمال. 
ىل عدد من الغرف  حماط ب�أمعدة، يؤدي اإ
اجلنوب  ىل  واإ الاخ��رى؛  خلف  واح��دة 
لالسستقبال،  غرف  ب�أهنا  نعتقد  ما  توجد 
للت�أكد  التنقيب  ىل  اإ حباجة  تزال  ما  ويه 
ابلعثورعىل  حمظوظن  كنا  وظيفهتا.  من 
الغرف  حدى  اإ يف  النقود  من  قطعة   23
مسستوى  عىل  الشاملية،  الناحية  عىل 
قمية  ذات  لكها  اكنت  البقية.  من  امعق 
التلف  الكثري من  امسية واطئة، و�أصاهبا 
تلفا  مهنا  كثري  يف  والحظنا  آلك؛  وال��ت���
قدمية  طريقة  ويه  اجلانب،  ىل  اإ صغريا 

من  متكنا  النقود.  صالحية  سقاط  اإ يف 
النقدية:  القطع  حدى  اإ عىل  اترخي  قراءة 
املقابةل  السلويق،  العهد  من   164 سسنة 
ان  عىل  يدل  مما  ميالدية،   149/150 ل� 
الفرتة. وحنن  م�أهوال يف تكل  القرص اكن 
عزل  التارخي  هذا  من  عام  بعد  انه  نعمل 
"مكل  امره،  ويل  قبل  من  احمليل  احلامك 
الثالث.  فولواكسيس  الأرشايق  امللوك" 
احلادثة،  هذه  من  سسنة   75 حنو  وبعد 
ابلأرشاقين  �أطيح  للميالد،   226 عام 
اردشري  الساساين  املكل  قبل  من  لكهم 
ميسان  منطقة  اجتاح  اذلي  الأول، 
اكنت  ورمبا  سسباسينو.  اكركس  واحتل 
نتيجة  هتدميه  تعمد  �أو  القرص  هذا  هناية 

احلوادث. هذه  لأحد 

ب�أمعدة. احملاطة  القاعة  من  لتعمري جزء  حماوةل 

ابجلرافة. للقرص  حديث  ختريب 

لتصويرها. اسستعدادا  القاعة  تنظيف 

متثل  القاعة.  الأمعدة حول 

الأجزاء  البيضاء  املسستطيالت 

اخملربة �أو  املسلوبة 

الغربية. اجلنوبية  الناحية  يف  الأمعدة  قواعد  قاعدته. البيضوية، وقد سقط عن  الأمعدة  �أحد  من  جزء 



سك النقود يف اكركس سسباسينو
لسك  دارا  سسباسينو  اكركس  �أنش�أت 
الثاين  ال��ق��رن  يف  هب��ا  اخل��اص��ة  ال��ن��ق��ود 
للحمك  خضعت  وعندما  امل��ي��الد.  قبل 
منطقة  ح��امك  اكن  ذكل،  بعد  الأرش���ايق 
احل��اكم  م��ن  اكرك��س(  ميسان)وعامصته 
ابصدار  هلم  مسح  اذلين  القالئل  احمللين 
املدينة  دور  عىل  هذا  يدلنا  ورمبا  نقود. 
من  الكثري  وج��دان  ادلولية.  التجارة  يف 
سطح  ع��ىل  ال��ربون��زي��ة  النقدية  القطع 
قطعة   300 حنو  مهنا  مجعنا  وقد  املوقع؛ 
�أثناء املسح  حىت الآن، عرث عىل معظمها 
الثالثة  القطع  ابسستثناء  اجليوفزياييئ، 

القرص. علهيا حتت  اليت عرثان  والعرشين 
النقود  عىل  املطبوعة  التوارخي  متتد 
القرن  ىل  اإ امليالد  قبل  الأول  القرن  من 
العمةل  من  وغالبيهتا  امليالدي،  الرابع 
ميسان.  ملوك  قبل  من  حمليا  املسكوكة 
مثل  ملوك  صور  النقود  من  قسم  حيمل 
م��ام،  الأ يف  والرابع  الثالث  �أاتمبيلوس 
الاهل  ص���ورة  م��ع  ك��ت��اب��ة  اخل��ل��ف  ويف 
صورة  ويه  جالس،  وه��و  هري�لكيس 
سسباسينو.  اكركس  نقود  معظم  يف  تتكرر 
علهيا  ع��رثان  ال��يت  القطع  معظم  اكن��ت 
من   1/48( جالكوي  اما  قليةل،  قمية  ذات 
درامخة(.   1/24( دجيالكوي  �أو  ادلرامخة( 
متصةل  النقود  من  ع��ددا  وج��دان  وق��د 

ان  ويبدو  طويل.  صف  بشلك  ببعضها 
قالب طويل  معا يف  تصب  اكنت  النقود 

منفردة. قطع  ىل  اإ ذكل  بعد  تقطع  مث 
النقدية  اللقى  لهذه  دراستنا  تزال  ال 
يساعدان  وق��د  البدائية؛  مراحلها  يف 
الضوء عىل  لقاء  اإ ادلراسة يف  اكامل هذه 
نشاء الأجزاء اخملتلفة من املدينة  اإ توارخي 
وج��ود  ان  ت��ط��وره��ا.  فهم  يف  ويعيننا 

يف  سكت  اليت  النقدية  القطع  �أوغياب 
يساعدان  قد  �أماكن غري اكركس سسباسينو 
املناطق  بن  التجارية  العالقات  فهم  يف 
العمةل  سك  دراسة  تؤدي  بيامن  اخملتلفة؛ 
لالمرباطورية  �أدق  فهم  ىل  اإ احمللية 
اليت  ميسان  منطقة  وخاصة  الأرشاقية، 

حمدودة. عهنا  معلوماتنا  زالت  ال 

1

2

3

4

الوجه-   7003  :36 السطح  برونزية وجدت عىل  نقدية  قطعة   -1

اهل  بتاج وشعر منسدل و حلية صغرية .يف اخللف  ر�أس املكل، 

الثالث. ااتمبيلوس  الكتابة عىل  تدل  مع صوجلان_  جالس 

ر�أس  الوجه  السطح7006:1  برونزية وجدت عىل  نقدية  قطعة   -2

اخللف  بظفرية، شعر بشلك خصالت مدورة يف  مع اتج مربوط 

الرابع.  ااتمبيلوس  اسد...الكتابة  بر�أس  هري�لكيس ميسك   –

3- قطعة نقدية برونزية وجدت عىل السطح 7001:7 ر�أس مع اتج 

عىل مقة الر�أس- الشعر ممثل بنقاط منثورة يف اخللف- هري�لكيس 

جالس... الكتابة غري واحضة، رمبا من القرن الثاين امليالدي.

ىل  اإ متجه  ر�أس  القرص5036:2  لقى  برونزية من  نقدية  4- طعة 

اهل  الراس واىل اخللف يف اخللف  الشعر مكور اىل مقة  المين. 

امليالد. قبل   149-150 السلويق=  العرص  جالس.. من 

الأثرية اللقى 
الأث��ري��ة  اللقى  وحف��ص  مج��ع  يشلك 
من  ج��زء�أً  الأرض  سطح  عىل  املوجودة 
ع��ادة  تكون  اللقى  ه��ذه  ن  اإ دراس��ت��ن��ا. 
للظروف  تعرضها  نتيجة  جدًا  سيئة  حباةل 
املناخية، ولكهنا قد حتمل معلومات مفيدة، 
اليت  الزمنية  احلقبة  حتديد  يف  وتساعدان 
العادة  ويف  حتهتا.  املدفونة  الآاثر  لها  تعود 
آاثرا اكرث يف خنادقنا الاسستكشافية،  � جند 

ويه غالبا حباةل �أحسن.
يه  اللقى  ه��ذه  من  مجموعة  �أك��رب  ان 
شلك  ولأن  الفخارية؛  والكرس  القطع 
الاانء الفخاري اكن يتغري مع احلقبة الزمنية 
، نسستطيع �أحياان حتديد التارخي من النظر 
للشلك. مفن وجود قطع صغرية من الفخار 
نسستنتج  �أن  سستطعنا  اإ املصقول  الأمح��ر 
حيث  الرومانية،  ابالإمرباطورية  االتصال 
اكن هذا النوع مسستعمال من القرن الأول 
امليالدي.  الثالث  القرن  اإىل  امليالد  قبل 
اجلرار  من  عددا  اكركس  يف  وجدان  وقد 
ابلقار  داخلها  يطىل  اكن  ال��يت  الضخمة 
والنبيذ؛  اكلزيت  السوائل  فهيا  لتحفظ 
نقلها  لميكن  وحنيفا،  طويال  ويكون شلكها 
يف عنابر السفن اىل اكفة �أحناء العامل القدمي.
تصنع  الفخارية  اجل��رار  معظم  اكن��ت 
الصغرية  القطع  من  حىت  ولكن،  حمليا؛ 
ان  واحضا  اكن  لقيناها،  اليت  واملكسورة 

ممتزية  انواعا  تنتج  اكنت  سسباسينو  اكركس 
ب�أشاكل  املزجج  والسرياميك  الفخار  من 
�أول  اىل  املنتجات  معظم هذه  يعود  �أنيقة. 

قرنن �أو ثالثة بعد امليالد، 
ومل جند كثريا مما �أنتج يف العهود الأوىل 
املبكر(،  والفريث  الهيلينسسيت   ( للمدينة 
السفىل  الطبقات  اإىل  بعد  حنفر  مل  ولكننا 

من املوقع الأثري.
تدلنا بعض اللقى اإىل احلياة الرثية للساكن 

يف اكركس سسباسينو: تشري مسامري طويةل 
وجود  اإىل  القرص  �أرضية  يف  احلديد  من 
حياة  اإىل  املصابيح  وتشري  خضمة؛  �أب��واب 
آنية  ونشاط بعد الظالم. قطع مكسورة من �
بيامن  فنية،  فعاليلت  اإىل  تشري  قد  زجاجية 
يدل وجود متاثيل صغرية وقطع من الأجحار 
اذلين  للناس  املرفهة  احلياة  اإىل  المثينة  شسبه 
هذه  يف  حسيق  عهد  منذ  يعيشون  اكن��وا 

املدينة اليت ترقد الآن حتت �أقدامنا.

800 ممل 3095.1 الارتفاع  للخزن حتيط ابلشارع  جرار 

43 ممل رتفاع  اإ قالب طيين مفخور 7003.220  ر�أس من 

92 ممل. رتفاع  اإ  3074.1 جزء من مصباح طيين 

ممل.  118 �أطولها  القرص  من  مسامري حديدية 



خملفات احلرب العراقية الايرانية 
سسباسينو  باكركس  شديد  تلف  حلق 
ي���ران  واإ ال��ع��راق  ب��ن  احل���رب  نتيجة 
ث��ري  الأ املوقع  وج��دان   .)1980-1988(
بندوب  ومصااب  احلرب،  مبخلفات  مليئا 
والتحصينات  اخلنادق  ث��ر  �أ من  كثرية 
هائل  مك  زاحة  اإ ىل  اإ �أدى  مما  العسكرية، 
�أسفنا،  �أاثر ذكل  ثرية. وقد  من املواد الأ
رمغ انه ال ميثل سوى فقرة جديدة جيب 
ىل  اإ املرشوع  يف  العاملون  يضيفها  �أن 

للمنطقة.  احلافل  التارخي 
سسباسينو  اكرك���س  منطقة  اكن���ت 
الأمايم  اخلط  من   ً جزء�أ احلرب  خالل 
الهجوم  يران  اإ حاولت  العراق.  دلفاعات 
مث  مرات،  عدة  واحتاللها  البرصة  عىل 
اكرك��س  منطقة  ع��ىل  الهجوم  ح��اول��ت 
يربط  اذلي  ال��رئ��ي��س  ال��ط��ري��ق  لقطع 
ق��وات  ذكل  ودع���ى  ب��ب��غ��داد.  ال��ب��رصة 
حتضري  اىل  العراقية  العسكرية  الهندسة 
مشلت  ومعقدة  خضمة  �أرضية  حتصينات 

الأثري. املوقع 
اسستعملت  قرون،  منذ  الأوىل  للمرة 
ب��اكرك��س  ال���س���دة احمل��ص��ن��ة احمل��ي��ط��ة 
بنيت  اذلي  الأصيل  للغرض  سسباسينو 
ل��دف��اع. ط��ورت  ك��خ��ط  �أج����ه،  م��ن 
السدة  العراقية  العسكرية  الهندسة 
احل��دي��ث��ة،  احل���رب  متطلبات  ل��ت��المئ 

حفرة   50 �أعالها  يف  اجلرافات  حففرت 
ل���دابابت  ك��ب��رية اسس��ت��ع��م��ل��ت م��اكم��ن 
للقناصة  200 حفرة اصغر  مع  واملدفعية، 
ماكمن  �أعدت  وقد  اخلفيفة.  والرشاشات 
حال  يف  السدة  محلاية  مقاتل  لنحو700 

هتديد. ىل  اإ تعرضها 

احملصنة،  السدة  خلف  املنطقة  يف 
الطرق  م��ن  اكم��ةل  حتتية  بنية  نظمت 
موقع  هناك  واملواقع الادارية.  واخلدمات 
مبارشة،  السدة  خلف  الهاون  ملدافع 
مقوسة  س��داد  ُان��ش���أت  ذكل  وخلف 
اجلو  ضد  مدافع  مواقع  حتمي  عديدة 

لنحو  مواقع  مهنا  والعجالت،  وادلابابت 
املوقع  الشامل الرشيق من  ىل  اإ 200 جعةل 

القيادة. ملركز  اكنت  رمبا  ثري،  الأ
من  وحفرة  تل   3000 حنو  رصد  مت 
بد�أ  وقد  الأثري.  املوقع  يف  احلرب  آاثر  �
اجملروفة  فالأكوام  الآن،  خيتفي  معظمها 
�أولية اكن  مادة  الرتاب والغرين متثل  من 

البناء،  مواقع  ىل  اإ ابللورايت  نقلها  يمت 
يرغبون  ال  احمللين  الساكن  ن  واإ خاصة 
تذكرمه  شاخصة  الشواهد  هذه  اببقاء 

القريب. اترخيهم  يف  عصيب  بوقت 

مع خندق موصل. الهاون  مدافع  اليسار ماكمن  اىل  خلفها  تشاهد  مقهتا.  احلفورة يف  واملاكمن  القدمية  احملصنة  السدة  مع حتصينات  للقيادة،  مركز  رمبا اكن حول  ترابية يف وسط اكركس سسباسينو،  مجمع سدات 

للطائرات.  املضادة  املدافع  �أكرب محلاية  . وحتصينات  العجالت،  صغرية محلاية 

فارغة. عتاد  اغلفة  مع  قاذفة صوارخي سوفيتية  بقااي 

احلرب( بعد  العراقية  القوات  قبل  احلي من  العتاد  )مت مجع 



املنطقة مسح 
احمليطة  املنطقة  تنظمي  ع����ادة  اإ مت 
العهود  يف  مرات  عدة  سسباسينو  باكركس 
املاضية ويف العرصاحلديث،  مما يزيد من 
املنطقة.   اترخي  يف  التغيري  متابعة  صعوبة 
االإسستدالل  املمكن  من  ي��زال  ال  ولكن 
ولو  �أثرية،  مواقع  متثل  عديدة  �أماكن  عىل 
بعض  �أصاهبا  قد  املواقع  هذه  بعض  ان 

آلك. والت� التلف 
سسباسينو  اكركس  منطقة  مسح  �أدى 
ىل حتديد 25 موقعا �أثراي مل تكن معروفة  اإ
حول  كيلومرتا   50 مساحة  يف  قبل،  من 
هذه  من  الكثري  رؤية  ميكن  ال  املدينة. 
لالستشعارعن  احلديثة  ابلطرق  املواقع 
الأقدام،  عىل  ابلسري  كشفه  بعد، وجيب 
�أكرث  معق  عىل  مدفونة  الآاثر  �أن  حيث 
للأرض.  احلايل  السطح  مرتين حتت  من 
وقد مىش فريقنا، اذلي ال يعرف اللكل، 
املطمورة.  الآاثر  عن  حبثا  كيلومرتا   130
عَرضا،  املواقع  بعض  اكتشاف  مت  وقد 
حبفر  �أو  هن��ر،  �أو  قناة  حافة  عىل  ام��ا 

معيقة. خنادق 
كبري؛  تلف  اىل  املواقع  بعض  تعرض 
بسبب  للتخريب  معرضا  بعضها  ويظل 
الري،  وقنوات  السوايق  حفر  �أو  الزراعة 
الآهةل  املناطق  وتوسع  الرتبة  آلك  بت� �أو 
ابلساكن. و�أحياان قد جند يف بعض املواقع 

قطعا صغرية من الفخار�أو كرسالسرياميك، 
اليت  الزمنية  احلقبة  دراسسهتا وحتديد  تعيننا 

تعود لها عىل فهم �أكرث لتارخي املنطقة.
اإىل  الصغرية  املواقع  هذه  معظم  تعود 
العهد الأرشايق �أو الساساين، �أو اإىل عهود 
�أكرث حداثة. وال غرابة يف هذا، فهذه يه 
سسباسينو  اكركس  هبا  مرت  اليت  الأدوار 
الفرات اليت حلت حملها. رمبا متثل  ومدينة 

اكنت  اليت  الريفية  املناطق  املواقع  هذه 
اتبعة لاكركس، ويه مناطق مسستغةل الآن 

زراعيا بصورة دامئة تفريبا.
العامة  الهيئة  مع  ابلتعاون  الآن،  متكنا 
محمية  منطقة  حتديد  من  وال��رتاث،  للآاثر 
تشمل  مربعة  كيلومرتات  مثانية  مساحهتا 
مناطق  من  حولها  وما  سسباسينو  اكركس 

ميكن وجود لقى �أثرية فهيا.

اجلديدة الأثرية  واملواقع  لاكركس  احملمية  املنطقة  خريطة 

من للك  خاص  شكر  مع 
امحلداين الأمري  عبد  ادلكتور 

العبيد حقطان  ال�سيد 
رشسيد قيس ح�ني  ال�سيد 

كبة قيس  الا�ستاذ 

العمل فريق 
معموري  عبدهللا  �أمحد 

�أكرم حم�ن
هاوزر ا�طيفان 
اكمبل �تيوارت 

كوف �أليس 
هيكز  �ألي�ون 
اكمبل برونوين 

�سبنرس بيرت 
وال�رتا جان 

اجلوذري جعفر 
ابريال جوليا 

جني مون
كيكل روبرت 

كينوريث روزي 
الرزاق اكظم

العباس عبد  فاضل 
دولزلكوفا  فريا  
العبيد حقطان 
المربس لينا 

مارايان اك�رتو
شسيرب�ون مريي 

كيكل، �تيوارت اكمبل، مريي شرب�ون هاوزر، جني مون، روبرت  ا�طيفان  امل�امهون: 
2019 لاكركس �سبا�ينو  الآاثري  املرشوع 
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