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اهداء الى…
كل من تعلمت منه او منها كلمة.
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∫W%bI*«
راودتني منـذ فـتــرة طويلة فكرة عـلمـيــةn يكمن مــضـمــونهــا في اعـداد خــارطة
كردسـتان االقتـصادية يتـبz عليها اهـم اqصادر االقتـصادية التي تشكل ركـيزة
مهـمة حلكومـة كردستـان و لشعبنا في االعـتمـاد عليها واسـتثمـارها وتسخـيرها
خلــــدمــــة الشــــعب والـوطنn وتـبz بان اآلثـار تشـكل واحــــدة من اهـم اqصــــادر
االقتـصادية في بعض الدول في الـعالم ومنها في الـعديد من دول منطقـة الشرق
االوسطn مـثل (تركيـاn سورياn مـصـر وغيـرها) حيث حتـولت تلك الدول نتـيجـة
االهتمـام باالثار الى مناطق سيـاحية مـشهورة. السـؤال الذي كان في ذهني وفي
ذهن االالف من ابناء شـعبناn (هل �كن ان يتـحول كـردستان الى واحـدة من اهم
اqراكز السـياحية في منطقـة الشرق الوسط التي حتتوي حـسب تقارير علم االثار
على بأكثـر من ستمائة مـوقع اثري?) وكانت كردستـان مركز احلضارات الـبشرية
التي عـاشت علـى أرضـهـا انسـان النيـاندرتال منذ مـئـات اآلالف مـن السنz في
كـهوف جـبال كـردستـان وعلى ضفـاف البحـيرات واالنهـار وفي الوديان العمـيقـة
وانتشارهم باجتاه السـفوح والسهول احمليطة بتلك اqواقع القد�ة بفـعل التغيرات
اqناخيةn �ا مهدت لهم بناء اولى مراحل االستقرار البدائي ومن تربية احليوانات
االليـفة والبدء بـالزراعة البـدائيةn ومن اقـدمهـا قرية (جـرمو) - (u?!—Wł) يعني
اجللد باللغـة الكرديةn جاءت تسـميـتهـا من استـعمـال جلود احليـوانات كمـالبس
nبدائيـة لـلوقـاية وانتـهـت بظهـور االمـبــراطوريات التي تركت وراءها حــضـارات
ومنها حضارة االمبراطورية االشورية التي تتواجد اثارها في عشرات اqواقع في

كردستانn ومن ابرزها مركز اqلك االشوري سنحاريب في خنس.
 اجلواب على هذا السؤالn بالتأكيد يبدأ وينتهي بكلمة نعم.

ان حتـويل هذا احللـم الى واقع يتم خـالل تكاتف اجلـهــود وفي دعم مـؤسـسـات
حكومـة اقليم كـردسـتان التـي بدأت تهتم بـهذا اqوضـوعn تلك اqؤسـسـات خطت
حـقــا بعض االجـراءات اqهــمـة في مـجــال علم االثارn ورغم ذلكn اننـا في بداية
الطريق بسـبب حـجم ومـسـاحة اqنـاطق االثرية الواسـعة واqنـتشـرة تقـريبـا في كل
مكانn اضــافـة الى ان االوضـاع االقــتـصـادية والســيـاسـيــة واألمنيـةn اqتــرابطة

بعضها مع البعض لها دور مهم في ذلك.
لقــد كـان اســتطالعي على اqـتـاحف الطـبـيــعـيــة واالثرية في العــديد من دول
العـالم ومنها روسـيا االحتـاديةn هولنداn ومـدى االهتمـام اجلـدي بها ومـا قطعهـا
تلك الدول مـن اشـواط يسـتــحق الزائر واqشـاهـد واqسـتـمـع االفـتـخـار qـثل تلك
اجلـهود في حـمـاية وصيـانة تلك اqواقع االثريـة التي نشرت عن كـل واحدة منهـا
عــشــرات الوثـائق واqطبــوعـــات عن تاريخ تلـك اqواقع االثرية لـيــتــسنى لـلزائر
واqشــــاهد   االطـالع علـى تاريخ تـلك االثارn وهـذه اqقــــارنة مـع مـــا �ـلكـه في
كردسـتان عن اqواقع االثرية مـن كراسات ومنشـوراتn دفعني للوقـوف على هذه
النقطةn وبحكم اخـتـصاصي في عـلم اجليـولوجـيا وحـياتـي التي مرت في واحـدة
من اهم اqواقـع االثرية (قـرية خـنس) قـد شـجــعني كـثــيـرا علـى االهتـمـام بـهـذا
nقاالت عـن آثار خنس في جريدة خـبات ومجلـة شاندرqوضوع. نـشرت بعض اqا
nعلومات العامة واالساسيةqواخيراً بدأت منذ اكثر من اربعة سنوات على جمع ا
وأجريت زيارات خـاصة وميـدانية في "#Wلى خنس" و قـضيت عشـرات األيام في
تلك اqوقع بحثا عن اqواقع االثرية من خالل االستفسار عن اqواقع غير اqعروفة
لديناn وقـد ساعـدني والديn (طاهر حـسن خنسي) باqعلومـات عن بعض اqواقع
التي لم أشــاهدهاn أو لم تقع أنتـبــاهي عليـهـاn إضــافـة الى مـتـابعــة جـيـدة عن
#?Wلى جــيـولوجــيــة اqوقع ودور نهــر الكومل في رسـم تلك اللوحــة الرائعــة في "
خنس" عـبـر مراحل التـطور اجليـولوجي لنهـر الكومل. أدت كل تلك اجلـهـود الى
توفـيـر اqعلومـات العـامة وتـنظيـمهـا بهـدف اعـداد كـراسة او كـتـاب خـاص حتت

عنوان (اآلثار في خنس وأهميتها).
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أستعملت عند احلاجة أثناء تدقـيق اqعلومات عن االثار في خنس الى مراجعة
مــشـــاهدة االشـــرطة اخلــاصـــة اqســـجلة عن اqـواقع األثرية فـي خنسn وهذا مـــا

ساعدني على التدقيق في تدوين اqعلومات عن اآلثار في خنس. 
رأيت من الضـروري تقسيـم الكتاب الى عدَّة فـصولn تطرق الفـصل االول إلى
اqوقع اجلــغـرافـي لقـرية خـنس واqناطق احملــيطة بهــا ضـمـن حـدود تواجــد االثار
#Wلى خنس" الى فـيـهـاn او التي مـرت بهـا القناة اqـائيـة التي سـحـبت اqاء من "
نينوى(مــدينة اqوصل)n اضــافـة الى االشــارة الى االسـمــاء اجلـغــراقـيـة احمللـيـة
للقـريـةn السـيـمـا مـواقع تواجــد االثار والقناة اqائيـة لـيـتـسنى للقــار  والبـاحث
مستـقبال معرفـة تلك اqواقع بسهولة و�كن حتديد اسـماء اغلب تلك اqواقع على
nونـظرا لكون االسـمــاء كـردية nخـارطة تـضـاريس سطح االرض للـمنطقـة األثرية
واذا ماترجمت الى العربية اليبـقى لها معنى واليفهم القار  ذلكn و لذا ارتأيت
كـــتــابة االســـمـــاء باللغـــة الكرديـة (لتلـك اqواقع) واعطـاء اqعــانـي في نهـــاية
الكتابn حيث انه من معنى الكلمة �كن فهم الكثير من مناطق اآلثار او مواقع
مــرور اqيــاة فــيـهــاn فــمــثــال كلمــةn (#??Wفــرى برى) يعني الصــخــرة اqقطوعــة
(احملـفورة)n أي تعنـي بانها من عـمل االنسـان و¢ قطع الصـخور وحـفـرها لكي
£ر القناة اqائية عبرهاn بأعـتبارها حاجز صخري طبيـعي(صخور الكلونكلومرات
لتكوين الـبـخـتـيــاري االعلى) التي وقـعت امــام مـجـرى القنـاةn �ا اضطروا الى

قطعها.
الفصل الثاني يتطرق الى التغيرات التي طرأت على اqنطقة.

امـا الفــصل الثـالث يتطـرق الى نبـذة جـيــولوجـيـة عن اqوقـع االثري في خنس
واqناطق احملـيـطة بهn اضـافـة الى مـراحل تـطور نهـر الكومل التي رســمت لوحـة
طبيعـية رائعة في "#Wلى خنس"n اعتقـد بأن خصوصيات نهـر الكومل قد جذبت
إنتبـاه اآلشورين الى ذلك اqوقع الطبـيعي في خنس الذي يصـعب وصفهn اضـافة
الى اخلـصوصـيـات اجليـولوجـية للتـراكـيب والطبـقات الصـخـرية في ذلك اqوقع-

¢#??Wلى خنـس". ان إطالع القــراء والبــاحـثz عـلى التــاريخ اجلــيـولـوجي للمــوقع
سيسهل عليـهم فهم وتكوين صورة واضحة عن التغـيرات التى طرأت قبل وبعد

إنشاء اآلثار في خنس.
امـا الفـصل الرابع فـيـتطرق الى تاريخ االمـبـراطورية اآلشـورية عـامـة وأعـمـال
اqلك االشـوري سنحـاريب خـاصـة واجنازاتـهn اqتمـثلة بهـذه اآلثار التـاريخـيـة مع
الوقـوف على اهم اqواقع االثرية في خنس ومـا حتتـويه من معـاني وخصـوصيـات

تعكس واقع اجملتمع البشري في عهد االمبراطورية اآلشورية.
الفصل اخلامس يتطرق الى االثار في خنسn مواقع تواجدها وخصوصياتها.

n"لى خنسW#" وقع االثري والسـياحي فيqالفصل اخلـامس يتطرق الى اهمية ا
االبحاثn االهـتمام باالثـارn التغيّـرات التي طرأت عليـها وأهمـية صيـانة االثار

من اخملاطر. 
نظرا لقلة مـا دون عن االثار والـتغـيّـرات اqناخـيـة والبـيـئـيـة عن اqوقع االثري
واqناطق احملـيطة بهـاn رأيت من الضروري االسـتـفادة من ذكـريات أهالي القـرية
عـمـا شـاهدوه من االعــمـال التي جـرت في خنس من قـبـل اخملـتـصz االجـانب و
الوفـود الذين زاروا اqوقـع االثريn ليـتـسنى للقـاريء اإلطـالع على مـا جـرى من
أعمـال في مجـال الدراسات االثرية والتطورات التـي احلقت باqنطقـة كثمـرة تلك
االهتمام االثري باqوقع والتي انعكست ايجابيا على حياة سكان اqنطقة عامة. 
يخـتتم الفـصل االخيـر في رسم خطة توضح اهمـية اآلثار في كـردستـان كثـروة
حـضارية وتاريـخيـة والتي سـتصـبح ثروة اقـتصـادية هامـة لشـعبناn  وسـتـساعـد
اqؤسـسات اخملـتصـة باآلثار على بلورة ما يحـملون من برامج وخطط مـستـقبليـة
في مـجال االهتـمـام باآلثار في كـردستـان العـراق من حتـويل اqواقع االثرية التي
كـانت منســيـة منذ زمن طويل الى اهم اqـواقع السـيـاحـيـة والتـرفـيــهـيـة وحتـويل
البـعض منهـا الى مـحـمـيـات طبـيـعـية بحـكم مـا حتمـله من خـصوصـيـات بيـئـيـة

وطبيعية في كردستان العراق.
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كمـا يبدأ الكتاب باqقـدمة وتنهي باخلالصـة واالستنتاجـات والهوامش وملحق
خاص لبعض الصور االثرية اqهمة.

املz أن يـخـدم مــادون فــيـه شــعــبنا ووطننـاn وان يكون حــافـزا لـذوي اخلـبــرة
والهــواية فـي هذا اجملــال بالقــيــام بـإعــداد كــتب وكــراســات عن اqواقـع االثرية
االخـرىn السـيــمـا كل حـسب مــوقـعـهn ألن علم اآلثار هـو علم مـسـتــقل وشـامل
اليتــجـرأ كل واحــد منا عـلى اعـداد وتدويـن تاريخ منطقــة اثرية غــريبــة عنه او
عنهـاn وسنترك ذلك لألجـيال القـادمة الذين البد وأن يسـتفـيدوا من كـل ما دوّن
ونشر عـن اآلثارn وتسهل عليـهم غربلة اqصـادر واالستـفادة �ّا هو مُـهم. اعتـقد
بان مثل هذه الكتب سـيعطي للباحث رأس اخلـيط في البحث عن ظروف وتاريخ
نشوء اآلثار وسيـكشف الكثير من اللغزn وهذا مـا سيقترب بنا مـن مرحلة حتول
اآلثار اqتروكـة الى مواقع تاريخـية وسـياحيـة مهـمة وبالتالي الـى واحدة من أهم

روافد االقتصاد الوطني لكردستان.
الدكتور بيوار خنسي - هولندا

٧ شباط ٢٠٠٣
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∫fM" W#d$ l$u%
تقع قـرية خنس ضـمـن حدود قـضـاء الـشيـخـان - عـz سفـني وعلى بعـد حـوالي
ثمانيـة كليومتـرات باجتاة الشمـال الشرقي من مـركز قضـاء الشيخـانn تقع قرية
خنس على الضـفـة الغربيـة لنهـر الكومل وعلى ارتقـاع يزيد عن ٦٥٠ مـتر فـوق
مسوى سطح البـحرn حتيطها من الشـمال سلسة جبل(بيـرشافn داريت مز#Wفتي

باجتاة الغرب والى مللي كزرا - مرتفعات مللي كزرا والى WÝرى ئافريفا).
w$UýdOÐ على الضفـة الغربية لنهـر الكومل اqطلة على "#Wلى تقع قمة WÝرى 
خنس" وتوجـد مرتفعـات (باسكى دريش و #Íd?$W سـيلz) ذات اqنظر الطبيـعي
الرائع ومـن الضــفـة الـشــرقـيــة للـنهــر وتقع الى اجلنـوب منهــا(قــرية بافــيــانك-
بافـيـانكي) التي ال زالت آثارها باقـيـةn وحتـيطهـا من اجلنوب واجلنوب الشـرقي
قـرية(بافيـان احلاليـة) الواقـعة على الضـفـة الشرقـية لنـهر الكوملn ومن الغـرب

.(wJO%W#) قرية

∫fM" W#d$ v&« W#œR*« ‚dD&«
بعـد االعـالن عن اثار خنس في سنة ١٩٣٥ والتي نـشرت في الـوقائع الـعراقـيـة
العــدد ١٣٦٥ فـي n١٩٣٥/١٠/١٧ بدأ االهتــمــام بـاآلثار في خنـس. لقــد ¢
إنشــاء طريق تـرابي ألول مــرة سنة ١٩٣٨ ²شــاركــة أهالي قــريـة خنس والقــرى

احمليطة بهـا (بافيانW# nليكيn ئافريفـاn ربط قرية خنس ²ركز قـضاء الشيـخان
عz سفني) بطول حـوالي ثمانيـة كيلومتـراتn وبعد االنتفـاضة ¢ افتـتاح طريق
nÍd#—WÐ شيـخكا و"#Wلى  nيربط ناحـيـة مريبـا بقـرية خنس مـاراً بقـرى (بيسـاط
خنس")n مـن ثم افــتــتــاح طـريق يربط قــريـة خنس بالـشــارع اqبلط بـz قــضــاء
nU#W&¹u!) مارا بـقرى (ليWJMÐ) الشيخان وناحية اتروش و £ر الطريق من قرية
ئافـريفـاW?# nليكي وخنـس - بافـيـان ليـربط مـع الطريق التي تأتي مـن مـريبـا).

∫fM" WOL'(
ال تتـوفـر مصـادر دقـيقـة عن اسم خنس وتاريـخ تسمـيـتهn لـقد سـجل سنحـاريب
اجنازاته على الصـخور (االبواب اqقـوسه) في "#Wلى خنس"n وردت في كـتاباته
اسـمـاء لقــرى ومنهـا قـرية(خـنيـسـو)n ر²ا ¢ حتـويرهـا الى كلمـة خنس لســهـولة
تلفظهـاn هذا يعني ان قـرية خنـس كانت مـوجـودة قـبل٢٧٠٠ سنةn عندمـا أنشـأ
اqلك االشــوري سنحـاريـب اqشـروع اqائي واqواقـع االثرية في خنس. يوجــد اسم
(خنس) في الكثير من اqواقع كتسميات لـلقرى و أستعمل كأسم للنساء. يوجد
في منطـقـة الهكاري فـي كـردســتـان تركــيـا قـريـة اسـمــهـا (W?šنانس) يسكـنهـا
اqسيحيون من(عشيرة التياري). كما يوجد قرية بنفس االسم في منطقة سلوبي
/ كردستان تركيا. يوجد قرية خنس في شرق سنجار / كردستان العراقn وقرية
شـيخ خنس في سنـجار. تـزوج امـير مـنطقـة الشـيـخـان في سـهل دوبانى(د…شـتـا
دوباني) من إمـراة يزيدية اسـمـهـا (Wšنسى) التي كـانت جـمـيلة جـداn وبعـد ان
nzتزوج من (كـيال) بنت امـيـر منطقـة ميـرس nzذهب االمـير الى مـنطقة مـيـرس
وqا عـاد االمـيــر مع زوجـتـه اجلـديدة الى مـنطقـة(wðUÐËœ U??²?ý…œ) والتـقى زوجـة
االميـر(كيـال) بزوجتـه السابـقة (Wšنسى)n انتقـمت (كيـال) من الزوجة السـابقة
(W?šنسى) بســبب جـمـالـهـاn فـوضــعت السم في اكلهــاn وبعـد ١٨ يومــا مـاتت
(w&½W??š) ورفـضـت زوجـة االمــيـر (كـيــال) من دفنهــا في قـريـة (دوبانى)n �ا

أضطر االمير الى دفن جثمان (w&½Wš) في مقبرة قرية(سينا).
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∫fM" W#d$ l$«u% —U)¬
يوجـد قي قرية خنس تقـريبا أربعـة مواقع للقـريةn االولى فى (ÍWÐ«dš) والثانية
(خرابى wJý«—WÐ) والثالثة والرابعـة في اqوقع احلالي للقرية التي £ت تسـويتها

مع االرض من قبل النظام الفاشي (العراقي) في خريف ١٩٨٨. 
يقع مــوقع (ÍWÐ«d?š) الى الشــرق من مـوقع العz اqـائيـة (كـانيــا خنس) و¢
سحب اqاء من هـناك الى موقع (ÍWÐ«dš) مـستـخدمz اواني ربطت مع بعـضهـا
البعضn مثل قناة مائية مدفـونة حتت االرض حلماية اqاءn وتعرف القناة اqدفونة
بـ(ســولينه) بـاللغــة الكرديةn ر²ا كــان العــامل اqـناخي (البــرد) من إحــدى أهم
االسـبـاب في حـفـر قناة مـائيـة حتت االرض ودفنـهـا حلمـايـتـهـا من التلوث انذاك
nناخ بارداqولكي ال يتـعـرض مـاؤها لالجنـماد اثنـاء فصل الشـتـاء. حـيث كـان ا
وهناك ادلة علميـة آلثار التعرية الثلجـية اqبينة على سـفح اجلبل في شمـال قرية

خنس.
موقع (wJý«—WÐ wÐ«d?š) يقع على الكتـلة الصخـرية التـي انزلقت من االعلى
«—W#) مقابل موقع nوقع مطل على الضفة الغربية لنهر الكوملqا nباجتاة الوادي
n(wJý«—WÐ كمـا توجد آثار قد�ة لقناة مـائية ¢ حـفر جزء منهـا بهدف نقل اqاء

من موقع (#?wO½U?#…—W?Ý wJO%W) الى هناكn كـمـا توجد قناة جملـرى مـائي لنقل
اqاء من موقع كانيا خنس الى موقع القرية.

�تـاز مـوقع خنس احلـالي بكونه مـعـقـداً ور²ا هو من اقـدم اqواقع التي انشِـئت
عليـهـا قرية خنـس. يوجد فـيـها مـوقع مـهمn تعـرف ²وقع (WÝرى ديرى)n يعني
مــــوقع (الديـر) الذي هو مــــوقع ديـنيn ¢ نقـل اqاء بنـفس الطـريقــــة التي نـقل
بواسطتهـا اqاء من موقع كانيا خنس الى مـوقع (خراWÐي)n اي ¢ نقل اqاء عبر
قناة مدفـونة حتت االرض من موقع كانيـا خنس الى موقع (WÝرى ديرى) حلماية
اqيـاه النظيـفة واسـتـمرار جـريانهـا خـالل الشتـاء والتي ال تتـعـرض لإلجنمـاد في

حالة نقلها بقناة مدفونة حتت االرض.

كـما يبـدو بأن هذا اqوقع كان في البـداية مـوقعـا دينيا خـاصا في حـينهn ور²ا
حـتـى في عـهــد اqلك اآلشــوري سنحـاريبn حتــيط هذا اqوقـع تقـريبــا من كــافـة
اجلــهــات آثار البــيــوت الـتي تظهــر علـى شكل مــدرجــات من اجلــهــة اجلـنوبيــة
والشرقـية والغـربيةn وتعـرضت لالنهيـار ألسبـاب غيـر معروفـة بدقةn ر²ا بـسبب
عـوامل طبـيعـيـةn كـالزالزلn اجملاعـة واألوبئـة التي ادت الى هجـرة سكانهـاn او
بعــوامل بشــرية(الـغـزوات واحلــروب). تعــرضت اqـراكـز اآلشــورية ومـنهــا خنس
القـريبـة من اqركز السـيـاحي للملك االشـوري سنحـاريب الى خـراب وتدميـر بعـد
سقـوط االمبراطورية اآلشـوريةn ور²ا تالزم العوامل الطبـيعيـة والبشرية مـعا في

إحلاق األذى والتدمير باqواقع القد�ة لقرية خنس.
اعـتقـد بان موقع قـرية خنس احلـالي يدخل ضمـن حدود اqواقع االثريةn وعليـه
من الضـروري اعــتـبـارها مـوقـعـا اثريـاn ولو أجـريت دراسـة خـاصـة qـوقع القـرية
وخـاصـة مـوقع (Íd¹œ Í—W?Ý) البد من اكـتــشـاف االثار القـد�ة هناكn كــاqقـابر
القـد�ة أو ور²ـا اqقـابر اqدفـونة حتـت االرضn وهذه كـانت سـمـة االمــبـراطوريات
القد�ةn وعليـه �كن ان تتواجد آثار اqقابر الـقد�ة للملوك حتت سطح االرض في

موقع (d¹œ Í—WÝى) واqستقبل سيكشف ذلك.
من الصـعب تفـسـيـر تـكرار مـواقع البناء احملـيطة بالـقـرية احلـاليـةn ر²ا كـانت
الزالزل من احدى اهم االسباب التي ادت الى تدمير القرية وسقوط بعض اqواقع
االثرية في "#Wلى خنس"n وهذا سيحتاج الى اجراء دراسات للبحث عن االسباب
التي تـســاعــدنا علـى تفــســيــر هـذه الظاهرةn كــمــا ان تـواجــد اqقــر الســـيــاحي
لسنحاريب في "#Wلى خنس"n وإنهيار االمبراطورية اآلشورية من إحدى االسباب
التي أدت الى حرق وتدمير القرى و ال سيما الـقريبة من اqواقع اqهمةn كما كان
احلــال في مـوقـع خنس القــريبــة من اآلثار اqوجــودة في "#??Wلى خنـس"n كـمــا ان
الغزواتn السيما خالل القرون األربعة االخـيرة قد أدت الى تدمير القريةn وحتى
االوبئة واجملاعات التي تعرضت لها اqنطقة خالل تلك الفترات كانت السبب في
تدمـيـر القريةn السـيـمـا وانهـا تقع بالقـرب من(كلي شـيخـادي - الليش) اqركـز
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الديني لالكــراد اليـزيديz وبالقـرب مـن شـيـخـانn وبالتـأكـيــد البد وان تعـرضت
اqناطق احمليطة بالـيزيدخانة - اqنطقـة اليزيدية في قضـاء الشيخـان الى غزوات
nوالسـيما في عـهد إمـارة بهدينان nنطقة يشـهد بذلكqوهجمـات كثـيرة وتاريخ ا
حيث تعرضت القرى الواقـعة في اqنطقة اجلغرافية احملصـورة ما بz جبل مقلوب
nوزيبـار والزاب االعلـى الى النهب والتـخـريب والتــدمـيـر وذلك في آب/١٧٤٣
وفي عــام ١٧٧٥ تعــرضت اqنـطقــة الى اجملــاعــة والغــالء الكبــيــر �ا أدى الى
انتــشــار الطاعــون في اqنطقــةn وتكرر انتــشــار وباء الطاعــون فــيـهــا في عــام
١٧٨٥-١٧٨٦ zكـما تعـرضت منطقـة الشيـخـان الى هجوم في العـام n١٧٧٨
عندمـا أمـر والي اqوصل اجلـليلي عـبـدالبـاقي بشن هجـوم عـسكـري على منطقـة
الشـيخـان - اليزيديةn ادى ذلـك الى تدميـر القرى وحـرقـهاn وقـرية خنس واقعـة
ضمن حدود تلك اqنطقـة (منطقة شيخان)n �ا أدى الى تدميـر القرى عدة مرات
بسـبب احلروبn ور²ا أيضـاً الهجـرة بسبب االوبئـة واجملاعـات التي تعرضت لـها
سكان اqـنطقــةn وأعــاد سكانهــا ثانـيــة بناء مــواقع جــديدة للـقــرى بالقــرب من
مواقعها القد�ةn وعليه اعـتقد بأن تواجد عدة مواقع للقرية هو دليل على ترابط
سكانهـا كباقـي القرى القريـبة منها بـأرضهم و حاولـوا إعادة بنائهـا بعد تهـد�ها

ألسباب مختلفة.
اجلـديـر بالذكـر بأنـه يوجـد أكـثــر من مـوقـع للقـرى الواقــعـة على ضــفـتي نـهـر
الكومل واخلازر يشكل مجـرى االنهار من اqناطق االكثر تعرضا للـزالزلn اعتقد
بان الزالزل كــان لهـا دور بارز في ذلكn ومـن هنا من الضــروري االشـارة الى ان
منـطقـــة اqوصل قـــد تعـــرضت الـى زلزال في سـنة ١٠٥٨ وفي سنـة ١٦٦٦ الى
زلزال قـوي ادى الى تدمـيـر خمـسـة مـدن وحوالـي ٤٥ قريةn كـمـا انهـارت بعض
األجزاء األثرية في "#Wلى خنس" وأدى الى هدم بعض اجـزاء القناة اqائيـة - في
مــوقع (#?Wرا حــيـشــتــري) وهذا دليل على ان زمـن سـقــوط األجــزاء االثرية من
موقـعها االصلي كـان أحدث بكثيـر من بناء القناة التي تعود الى مـا يقارب من

٧٠٠ سنة قبل اqيالد.

اqوقع احلـــديث للـقــرية أُنـشيء على نـفس اqوقع الـقــدn¹ في مـــوقع (W???Ýرى
ديرى)n وتعــرضـت القــرية منـذ إندالع ثورة أيلول اجملــيـــدة في عــام١٩٦١ الى
احلـرق والتدمـيـر والقصف كـبـاقي القرى في كـردسـتانn و¢ ترحـيل سكانهـا في
عـام ١٩٧٥ وســوي مـوقع القـريـة مع األرض في خـريف عــام ١٩٨٨ على أيدي

زمرة النظام الفاشي في العراق.
اجلـدير بالذكر ان الـسلطات الفاشـيـة بعد اتفـاقـية عـام ١٩٧٥ قـامت بترحـيل
سكان مـئـات القـرى الكردية في قـضـاء الشيـخـان والنواحي التـابعـة لهـا وبدأت
حمـلة التعـريب في بداية مايس n١٩٧٥ وأذكـر جيـدا عندما زار قـائمـقام قـضاء
الشـيــخـان مع اqسـؤولz اآلخــرين الى قـرية خنـس في n١٩٧٥/٦/١٠ شـاهدوا
اطفــال القــرية يسـبــحــون في النهــرn فيn(wJý«—WÐ «—W??#) كــانو يتكلمــون مع
بعضـهم البعض باللغـة العربيـةn (اتركوهم ليسـبحـوا فى النهرn هذا سـيكون اخر
سباحـة لهم في النهر)n وعادوا بعد الظهـر الى قضاء الشيخـانn وفي صباح يوم
١٩٧٥/٦/٢٤ وصلت حـوالي عشـرين سيـارة حملn مع مـسلحz أخبـروا اهالي
القـرية اغراضـهم الى السيـاراتn و¢ ترحيلهم الى مـجمع(كـانيالن) عند ملتـقى
نهـر اخلـازر بجـبـل مـقلوبn كـان حـقـا يومـا أسـوداً يصــعب وصـفـهn وال �كن ان

ننسى ذلك اليوم األسود.

∫—U)üU* W$ö+ UN& w,&« fM" w- l$«u*« r._ WOK;« ¡UL/_«
إن تواجـد اآلثار في عـدة مـواقع في خنس ومـرور الـقناة اqائيـة من مـوقع "#?Wلى
خنس" الى نينوىn يُلزمنا التطرق واالشـارة الى اqواقع التي يتواجـد فيـها االثار
و£ر خــاللهـا القناة اqـائيـة ويصــعب إيضـاح ذلـك من دون االشـارة الى االســمـاء
اجلغـرافية احمللـية للقرية التي £ر فـيهـا القناة اqائية أو تتواجـد فيـها اآلثارn لذا
رأيت من الضـروري تدوين أهم االسمـاء اqعروفـة وحتديدها على الرسـوم ليسـهل
للباحث مـستقـبال متـابعة مهـامهمn ولكون األسـماء كردية يصـعب ترجمتـها الى
اللغـة العربيـة ألنهـا ستـفـقد مـعـانيهـاn حيـث ان اسمـاء بعض اqواقع لهـا عالقـة
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مباشرة بخصوصيـات تلك اqواقع ومنها االثارn فمثال موقع (#Wفرى بري) يعني
باللغة العربية (احلجر اqقطوع) وجاءت التـسمية من ذلكn حيث £ر القناة اqائية

من خالل تلك الكتلة الصخرية الكبيرة بعد قطعها وحفرها. 

أهم االسماء التي لها عالقة باqواقع االثرية :
v²$W#e! ٥-داريت —uÝU½W# ٤- كيل ÍdÐ Íd$W#-٣ Íd¹œ Í—WÝ -١- خنس ٢
U?²?$WJý -١٠ wJ½U?O?$UÐ -٩ 5KO?Ý Íd?$W?# -٨ UJÝËW½WÐ -٦- مللى كـزرا ٧
«—W?# -١١- بشت —…“ي ١٢- كـاني تـابركى ١٣ - بشـتـا كــانبى ١٤ ÍU?O??ŠW¹

-١٨ w$UýdO?Ð UO½U# -١٧ Íd$U# wýËW¼ -١٦ wJý«—WÐ «—W# -حيشـترى ١٥
≠≤≤ Èd|œ È—W???Ý ≠≤± w$U???ýd???OÐ -٢٠ wO?½U??#…—W???Ý w?JO%W???# -١٩ ÍWÐ«d??š

.ôW# ÈdÑW#
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يُشـيـر تـاريخ العـراق خـالل مـا يـقـارب من ٦٥٠٠ سنة على تعــاقب حـوالي ٢٠
عـهداً مـبـتداً من السـومـرين واالكديـz خالل الفـتـرة ٤٥٠٠-٢٣٠٠ قبل اqيـالد
الى يومنا هذاn وعـصـفت رياح اخلـراب والدمار بهـا في أغلب تلـك العهـودn وال
سـيـما في نهـاية العـهـد العـبـاسيn حيث زحـفت عليـهـا سـيول مـن قبـائل اqغـول

والتركمان وكسحت القرى واqدن فيها.
يصـعب عـلى البـاحث تصــور وتقـيـيم حـجـم وتأثيـر تلك األحــداث على سكان
العراق واqنطـقة والتغـيرات التي طرأت عليـها من هجرات بشـرية من مكان الى
آخـر من أجل حـماية حـيـاتهم من تأثيـر ومـخاطـر الكوارث الطبـيعـيـةn كـفتـرات
اجلـفاف والفـيـضـانات التي كانت تـغرق تقـريبـا مناطق وسط وجنوب العـراق في
مواسم فيضانات نهري دجلة والفراتn والزالزل اqدمرة وسنوات القحط واجملاعة

وما رافقها في اغلب االحيان وانتشار االوبئة اخلطيرةn كالطاعون والكوليرا. 
ان االهتمـام بتأثيـر الكوارث الطبيـعيـة على سكانها سـيسـاعد الباحـثz على
تقيـيم االوضاع بشكل مـوضوعي وعلمي ألهم اqراحل التاريـخية التي مـرت بها
اqنطقة والتي ادت (تلك الكوارث الطبيـعية) الى هجرة اجملموعـات البشرية من
منطقة الى أخرى بحثا عن مصادر العيش لهم وحليواناتهم من األغنام والتنافس
على مصادر العيش والبـقاءnالسيما في فترات اجملاعات البـشرية واجلفاف التي
ادت الى الهـجرات البـشـرية وما رافـقـها من ويالت انـتهى اغلبـهـا في االحتـالل

وفي سفك الدماء بفعل الغزوات التي تعرض اليها الكثير من اqناطق.
اعـتـقـد من خـالل تقـيـيم حـجم االضـرار التي حلـقت بسـكان اqنطقـة خـالل تلك
nكـانت للعوامل الطبيعيـة (الكوارث الطبيعية من الزالزل و الفـيضانات nالفترة
اجلفـاف) واجملاعـة واالوبئـة كـ(الطاعون) لهـا دور بارز على مجـمل حيـاة سكان
اqنطـقــة أدت الى ســقــوط اغلب تـلك العــهــود وكــانت مـن احــدى اهم أســبــاب
الهـجرات والغـزوات و¢ استـغالل التـناقضـات القائمـة آنذاك في اqنطقـة لتبـرير
تلك الغزوات التي زادت من معاناة سكان اqنطقة والتي طالت لفترات طويلة.
التتــوفــر اqـعلومــات عن الـويالت والكوارث الطـبــيــعــيــة قــبل واثـناء عــهــد
األمـبـراطوريـة اآلشـوريةn واعـتـقـد بانهــا مـا كـانت افـضل من الفــتـرات التي ¢

خاللها تدوين بعض تلك الكوارث خالل ٤٠٠ سنة االخيرةn ومن أبرزها: 
لقــد تعـرضـت اqنطقــة في سنة ١٥٧٢ الى كــسـوف كـلي للشــمس والى زلزال
مدمر اعقبـه خالل الفترة مابz ١٥٧٤-١٥٧٦ جفاف قاحل اسـتمر ثالثون شهراً
لم تسـقط فـيهـا األمطار علـى منطقـة اجلزيرة وفي وسـط العراقn وتكرر اجلـفـاف
سنة ١٦٢١ الذي ضرب اجلـزيرة ووسط العراق وأدى الى هجرة الفـالحz والرعاة
باجتـاة الشـمـال وشـملت اجملـاعـة وسط العـراق بـحـيث وصل االمـر الى ان اضطر

البعض على اكل حلم البشر من أجل البقاء.
لقـد تعرض وسط العـراق وجنوبة الى الفـيضـان في ربيع سنة ١٦١٩ وتكررت
عـشـرات الفــيـضـانات منذ سنـة ١٧٠٠ وأدت الى غـرق مـعظم اqنـاطق الوسطى

واجلنوبية من العراق.
لقـد ادت سنوات اجلـفــاف التي تعـرضت لهـا اجلـزيرة العــربيـة في سنة ١٦٤٠
الى هجرة عشائر الشمر باجتاه الشمال بحثاً عن اqراعي واqياه حلماية حيواناتهم
من اqوتn فـأسـتـقـروا على ضـفاف نهـر الفـراتn وتعـرضت اqنطـقة الى مـجـاعـة
مـحـدقة في سـنة ١٧٠٦ التي شـملت سكان اqنطقـة مـا بz مـاردين- كردسـتـان
nا افلتت االمـور من سيـطرة االدارات احلاكـمـة آنذاك� nوصل وبغـدادqتركـيـا وا
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وتعرضت سكان بغداد مرة أخرى في سنة ١٧٣٣ الى اجملاعةn مات حوالي مائة
الف بـســبب اجلـــوع ورمــيـت اجلــثث فـي االنهــار �ـا أدى الى إنتـــشــار األوبئـــة
كـالطاعونn كـمـا ان اجلفـاف التي ضـربَ وسط العـراق في سنة ١٧٨٦ ادت الى

تعرض سكان اqنطقة الى اجملاعة ومنها مدينة بغداد.
zلقــد تعـرض سكان الـعـراق للطاعــون حـوالـى (١٨) مـرة خـالل الـفـتـرة مــاب
١٦٩١-n١٨٠٠ وما رافقتـه من اجملاعاتn السيما في سنوات اجلـفاف والقحط
والفـيــضـانات والزالزلn راحـت ضـحـيــتـا االف من سكانـهـاn اغلب تلـك األوبئـة
nواجملـاعات ظهـرت في وسط وجنوب العـراق والبعض اآلخـر كـان أكثـر انتشـارا

حيث شمل الدول احمليطة بالعراق.
تعـرض العـراق والدول اجملــاورة للعـديد من الزالزل القـويـة اqدمـرة خـالل الفي
سنة االخـيـرةn ²وجب الـتـقـارير االخـيـرة التي نشـرت اهم تلك الـزالزل التي �كن
ذكــرهاn زلزال عــام (٥٩٢) قــبل اqيــالد في منطـقـة الـزاب االعلىn زلزال عــام
٣٤٢ مـيـالديـةn زلزال عـام ٨٤٩ (تدمـيـر مــدينة بغـداد)n زلزال ٨٤٤ (تـدمـيـر
دمـشـق)n زلزال ١٠٠٧ (تدمـيــر منطقــة خـانقz وديـالى) ادى الى قـتل حــوالي
١٠٠٠٠ شــــخصn زلـزال ١٠٥٨ في مـنطقــــة اqـوصلn زلـزال عــــام ١١٢٩ في
بغـدادn زلزل عام ١١٣٨- سوريـاn قتل اآلف االشـخاصn زلزال ١٦٦٦ (تدمـير
٤٥ قـرية و٥ مـدن في منطقـة اqـوصل)n اضـافـة الى العـديد من الزالزل االخـرى
التي ال مـجـال لنا لذكـرهاn وما هذه األمـثلة إال أشـارة توضح للبـاحث والقـاريء
حـجم اخلــسـائر التي تعــرض لهـا العـراق واqنـاطق احملـيطة بهــا في ظل الظروف
القـاسـية والصـعـبـة جدا والتـي مرت على الـعراق خـالل مـا يقـارب من الفي سنة

االخيرةn حوالي١٢ عهدا كان اغلب تتسم بالتدهور واالنحطاط.
   لقـد عــانى سكان اqناطق االثرية مـن مـثل تلك اخملـاطر الـطبـيـعـيــة ومنهـا
سكان اqناطق القـريبة من اqركـز السيـاحي للملك اآلشوري سنحـاريب في "#Wلى
خنس"n ولعـدم توفر اqعلومـات واqصادر اqوثوقـة واqدّونةn ال بد وان يترك مـثل

تلـك الكوارث تأثـيــرهـا على حـــيــاة سـكان اqنطـقــة وحتـــفظ فـي ذاكــرتهـمn لذا
اعـتمـدت على اقـرب اqصـادر من اqوقع االثري (سكان قـرية خنس) لكي يظهـر
للقاريء والباحث بأن اqنطقـة تعرضت وسيتعرض qثل تلك التـغيرات والكوارث

الطبيعية. 
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إن غيـاب التعليمn وانعـدام أو حتى القلـة من القارئz في اqنطقـة عامـة كان من
احـدى أهم األســبـاب التي أدت الى عــدم تدوين األعـمـال والـنشـاطات اqتـعـلقـة
بعمليـات البحث والتنقيب عـن اآلثار في كردستان ومـنها آثار خنسn وqلء هذا
الفراغ ¢ تدوين ما سـمعت من ابائنا واجدادنا حول زيارات الوفـود االجنبية الى
قـرية خنس qشــاهدة اqواقع االثرية فـيـهـاn لقـد رأيـت من الضـروري االشـارة الى
اقـوال بعض االهالي من قرية خـنس حول مـا شاهدوه من النـشاطات والفـعاليـات
واالهتمامات الـتي بدأت في الثالثينيات. حسب سماعي من اجلـد اqرحوم حسن
nمن امــثـال (حــجي علي خـضــر nخنسي وبـعض االخـرين الـذين ال زالوا أحـيــاء

.( سعيد يونسn طاهر حسن خنسيn اعمارهم تزيد عن اربعة و سبعz عاماً
١- جاءَ ألول مـرة تقريبـا في منتصف الثـالثينيات(١٩٣٣ و١٩٣٤) مـن القرن
اqاضي أحــد خــبــراء اآلثار االنكليــز الى خنـسn راكـبــا حــصـانـاnً زار اqوقع
االثري ورجـع بعـــــد ذلكn وتـكررت زيارتـه بz احلـz واآلخــــرn �ـا ازداد من
أهمـيـة االثار وأهمـيــة قـرية خنسn وقـد مكثت مـجـمـوعـة مـكونة من اربعـة
أشـخــاص (إمـرأتان و رجلz) مع مــتـرجم. ومكثn الـبـاحث (جـاكــوبسـون)
حـوالي ثالثة أشـهـر في قـرية خنسn في(آذار عـام ١٩٣٤)n وقـامـوا ببـعض
االطالعـات علـى اqواقع االثريةn و£كن احــدهمn (جـاكـوبســون) بالنزول الى

احدى اqواقع بواسطة احلبال qشاهدة اخلط اqسماري اqكتوب فيه. 
  بعـد رجـوعـهم بعـدة سنواتn اسـتـدعى قـائمـقـام قـضـاء الشـيـخـانn مـخـتـار
القــرية(اqـرحــوم حــسن خنسـي) للقــيــام بعــمل شــعــبـي جــمــاعي لفــتح الـطريق
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للسـيـارات(طريق ترابي)n شـارك فـيـه اهالي القـرى اجملـاورةn وكـان ذلك حـسب
اعـتـقاد سـعـيـد يونس خنسي في عـام n١٩٣٨ وبعـد فـتح الطريقn زار االجـانب
واحـيانا يرافـقهم شـرطة اخلـيالةn او بواسطة (سـيارة مـسلحـة للشرطة) الى قـرية

خنس qشاهدة اآلثار.
اجلـديـر بالذكـرn اشــار والدي (طاهرحـسن خـنسي) بان تلك اجملــمـوعـة كــانت
مكونة من اربعـة أفرادn رجالن وإمـرأتانn وفي آخر يوم عـملهم أعدوا اغـراضهم
للعودة و ¢ حمل اغراضـهم على ظهر البغالn وقبل مغـادرتهم باب قصر اqرحوم
nرأة االنـكليـزية مع اصـدقــائهـاqتشـاوروا فـيـمــا بينهم وحتـدثت ا nحـسن خنـسي
وطلب منهم إنـزال حـمل البـغل اخملـصص لهـاn وبعـد ان أسـتـفـسـر اqرحـوم حـسن
خنسي عن سـبب انزال حمـل البغل ? أجـابت اqرأة (بأنهـا قد اخـذت إبرة خيـاطة
nمن إمـرأة في القـرية ولـم ترجع أمـانتـهـا) �ا أضطرت للبـحـث عنهـا في احلـمل

وهذا دليل على أمانتهم وفائهم لسكان القرية.
 ٢- ســمــعت من اجلــد اqرحــوم حــسن خنـسي ومن والدي وتكـرر على لســان
االخريـن من سكان القريةn بانه جـاء فريق من االنـكليز الى قـرية خنس في بداية
اخلـمسـينيات وحـفروا مـوقـعا في القـرية اqعروف بــ(بسكانى) واخرجـوا من حتت
االرض(قطعـة صـخـرية مـثلث الشكـل) كـان أحـد أوجه الـصـخرة اqـثلثـة الشكل
ملسـاء والوجه اآلخرمـنقوش ومكتـوب عليهـاn واكد على ذلك الدكـتور جـرجيس
حــسن خنسي في حــوار مــعـه حــول مـوضــوع االثار بهــدف التــدقـيـق في تدوين
اqعلـومــات عن آثار خنسn لـقـد طـلبــوا من اqرحــوم حــسن خنـسي - الذي كــان
مـخـتـار القــرية باqوافـقـة على ان يأخــذوا مـعـهم تلك الصـخـرة. اجــابهم اqرحـوم
nسنذهب معـاً الى مركز قضـاء الشيخـان ونبلغ احلكومة عن ذلك nمخـتار القرية
واذا وافـقت احلـكومـة في الشــيـخـان على مـنحـهـا لكـمn فـال مـانع لديـناn ولكن
النسـمح من دون أخـذ الرأي من اجلـهـات اqسـؤولةn وبعـدها أبلغ مـخـتـار القـرية
الدائرة احلكومـية في قـضاء الشـيخـان. قـدَّمت الدائرة شكراً رسمـيا الى مـختـار
nواصــدر بعـد فـتـرة قـرار خـاص n(االثار) القـرية حلـرصـه عـلى �تلكات الشـعب

خـصص خملتـار القرية راتبـا شـهريا من اqديرية العـامـة لآلثار في اqوصل مقـابل
مـراقـبة االثـار(حراسـة االثار) في قـرية خنسn وحـفظت تـلك القطعـة االثرية في

متحف اqوصل االثري.
٣- حــسب قــول سـعــيــد يونس خنسـيn جـاءت مــجــمـوعــة اخــرى من االجــانب
(االنكلـيــز) في بـداية االربعـــينيـــات الى قــريـة خنس وزاروا اqواقـع االثرية
وانزل احدهم باحلبال الى اqواقع التي يصعب الوصول اليها و¢ تصوير وطبع
مـادوّن على تلك اللوحـة االثريةn حـيث استـعـملوا االوراق واحلـبر في عـمليـة
طبع تلك االشكال والرمـوز اqنقوشة علـى تلك اللوحة الصخـريةn وتبz فيـما

بعد بأنها من االلواح اqهمة التي كتبَ عليها باخلط اqسماري.
٤- جاءت مجموعة من االجـانب في االربعينيات من القرن اqاضي وزاروا (قمة
بيــرشــاف - w$U???ýd????OÐ Í—W???Ý) وذهب مــعـــهم بعض افـــراد القــرية ومـنهم
اqرحوم(عـثمان آلو)n يبـدو انهم كانوا يبـحثون على مـوقع خاص - ينزل من
خـالله الى أعمـاق سطح االرض للبـحث عن موقع أثـري ماn يبـدو مدفـونا او
على شكل مـالجئ حتت االرض ينزل بواسطة سلم مـحفـورة في الصخـور الى

تلك اqواقعn و لكنهم فشلوا في مهمتهم. 
٥- ازداد عدد الزوار في نهـاية اخلمـسينيات وفي السـتينيـات من القرن اqاضي
(الى قــرية خنس) qشــاهدة اqواقع األثرية فــيـهــاn وقـد زار الـوفـد اليــاباني
برئاسـة رئيس وزراء اليـابان فـي اخلمـسـينـيات مـن القـرن اqاضي قـرية خنس
qشـاهدة اآلثارn وبالرغم من عـدم توفر اqعلومـات الرسـميـة اqدونة عن زيارة
الوفـد الـيـاباني إال ان بعض سـكان القـرية يتــذكـرون تلك اqـناسـبـة ورافــقـوا

الوفد الياباني الى "#Wلى خنس" qشاهدة اآلثار.
بعــد اندالع ثورة ايلول فـي عـام n١٩٦١ هاجــر سكان اغـلب القــرى الى اqدن
ومنهــا اهالـي قـرية خـنس وتعــرضت القــرية مــرارا واqواقع االثريـة الى القــصف
بالطائرات واqدافعn �ـا أحلقَ ذلك اضـراراً باqواقع االثرية وال زالت اثارها باقـيـة

حلد االن.
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∫ŒUM*«Ë W0O1&«
�كن توضـيح بيـئة ومنـاخ قرية خنس ببـعض االمـثلة الواقـعيـة التي عـاش فـيهـا
سكان اqنطقـة وشـاهـدوها بأم اعـينهمn والتي بقي تـأثيـرها عـمـيـقـا في حـيـاتهم

وحفظتها ذاكرتهم:
 ١- لقد كان الغطاء النباتي يكسو تقريباً اغلب اqناطق اجلبلية باالشجار البرية
اqتنوعــة وكـانت مـليـئــة باحلـيــوانات البـريـةn بحـيث كــان يصـعب ألحــد من
الذهاب الى اجلـبال جللب االخشـاب او للصيـد وحيـدا بسبب كـثرة احلـيوانات
البرية اqفترسةn مثل الذئابn كما كانت قطعان اخلنازير تنزل من سفح اجلبل
باجتــاه الســهل بحــثــا عن األكل ومن دون خــوف من سكـان القـريـةn ألنه لم
تتـوفر انذاك االسلحـة qطاردتهمn كـان سكان القريـة يضطرون الى استـعمـال
العالمات الشبيـهة باالنسان - اqعروفه بـ(¼W!ôW ) او بضرب (صفائح من
التنك) لتـخويف احلـيوانات وحلـماية اqزروعـات من قوافل اخلنازيـرn السيـما

في مواسم احلصاد(احلمصn الرز) وغيرها.
Í—WÝ)عروفـة فيqبانـه شاهد احلـيوانات البـرية ا n٢- يقـول سعـيد يونس خنسي
nبان زراعـة (الكارس nًواضـاف قـائـال n(فـتىW?#داريت مـز)وفي (w$U??ýd?OÐ

اqاشn الباقالءn الرزn والتبغ) في الثالثينيات كانت السائدة في قريتنا.
٣- لقـد فاض نهـر الكومل في فـصل الربيع بشكل غـريب وأرتفع مـستـوى اqاء
في النهر كـثيـراnً ودمرت الطاحونة اqـائية (ئاشى ئافي) في(بافـيانكي) في
ذلك الربيـعn في منتــصف اخلــمـســينيــات من القــرن اqاضي. تتــواجــد آثار
U²$WJý) ترسبـات قد�ة لنهر الكومـل في الضفة الشـرقية بالقـرب من موقع
n(ÍUO?×¹ اكد والدي(طـاهر خنسي) بانه يتذكـر عندما وصلَ مـستوى الـنهر

في اخلـمـسـينيــات من القـرن اqاضي الى ذلك اqوقع الـذي الزالت بقـايا آثار
التـرسبـات فيـه وأدى فيـضان نـهر الكومل الى تدمـير الـطاحونة اqائيـة التي
تقع في بافـياتكي- مقـابل اثار "#Wلى خنس"n ولكنه اليذكـر السنة. واشـار

الرحـال البـريطاني(ويلفـر ثيـسـجـر) في دفـاتر مـذكـراته بتـعـرض العـراق الى
فـيــضـان كـبــيـر في عـام ١٩٥٤ الـذي ادى الى طمـر مــسـاحـات واســعـة من
االراضي الزراعيـة على امتداد ضـفاف االنهارn السـيما في اqناطق السـهلية

(الوسطى واجلنوبية من العراق)n وهذا ما يدعم ما دوّن اعاله.
٤- يقـول سـعـيـد يونس ويـؤيده طاهر حـسن خنسيn بانـه كـانت اqيـاه جتـري في
w½U????#) حـــتى فـي فـــصل الـصـــيف ويزرع الـرز في (wJ?ý…— w½U????#) وادي
—…n(wJý و ¢ نقل اqاء من هناك عـبـر(ÍU?O?×¹ U?²?$WJý) الى مـوقع (بيـده

روكيت wKŽ امz) وال زالت اثار حفـر تلك القناة اqائية واضـحة في صـخور
حجر الرمل (خيسكي) في موقع (U²$WJý يحياي). كمـا كانت اqياه جتري
حـتى السـتـينيـات مـن القـرن اqاضي من (w%ôW?łË U??#u?³½W?Ž) بشكل كـافي
بحيث ¢ وضع سكر في (#?w²?A?# Íd$W© ونقل اqاء من هناك بواسـطة حفـر
قناة مائية الى موقع (بشتا كورى)n و£ت زراعة الرز فيها وذلك في سنوات
wJO%W??#)يــاة جتــري فيqوكــمـا كــانت ا nـاضيqاخلــمـســينـيـات من الـقـرن ا
wJO%W# و¢ نقلها الى موقع (بنيكا) عن طريق حفر قناة مائية من (ÍuMOý

ÍuMOý الى موقع (بنيكا) وتزرع الرز والكارس والتبغ هناك.

٥- يروي سكان الـقـرية بان اqناخ كــان باردا جـدا في الشــتـاء الى درجــة كـانت
الثلوج تغطي حـتى اqنطقـة السـهليـة لعـدة ايامn وكان سـكان القرية يـقومـون
بجمع الثـلج في حفر خلـزنها واqعروفـة محليـا بـ(كون d$WÐ) واستـعمـالها في
موسم الصـيفn والزالت مواقع واثار تلك احلفـر (كون d$WÐ) باقية في موقع
(Í—uÝ…—WÐ). ذكر حـجي سليـمان خنسي مـا سمع من اqرحـوم(يوسف يانى)
الذي يعـود تاريخ والدته الى بداية القـرن اqاضي وكـان من أبرز هواة الصيـد
في القـريةn سـقطت الثلوج مـا بz االعوام (١٩٠٨-١٩١١) بغـزارة وبقـيت
Í—WÝ XOJOMł) خنس zدة ٤٠ يوما فألـتجأت احليوانات البـرية الى بساتq

#wO½U) بحثاً عن مالجيء لها. 
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٦- كان مـوسم الربيع في قريتنا يأتي مـتأخرا مقـارنة باqناطق السهليـة (منطقة
ناف كـورى)n وكـانت تـربيـة االغنام من احـدى أهم وارداتنا واعــمـالناn ولذا
كـان بعض العوائل يـذهبون في الربيع و لغـاية نهـاية االربعـينيات من القـرن
اqاضيn الـى منطقــة (ســهل ناف كــور)n اqعــروفــة بـ(U???²??ý…œ ناف كــورى)

لغرض الرعي.
٧- يقول سكان القـرية بأن كمية اqاء اجلاريـة في نهر الكومل كانت كبـيرة حتى
خـالل مـوسم الصـيف ولـغـاية سنوات اخلـمـسـينيـات والسـتـيـنيـات من القـرن
اqاضي و كـان جـريان اqاء فـيـهـا سـريعـا و واسـعـا وعـمـيـقـا في الكثـيـر من
nواقع بحـيث يصـعب على الذين اليعـرفـون السـباحـة عـبور الـنهر بسـهـولةqا
وهذا التـغّــيـر الغـريب فـي نهـر الكومل خــالل السنوات االخـيـرة شـيء يلفت

االنتباه واخلوف من مستقبل النهر. 
٨- يُحدثنـا سعيـد يونس خنسيn بانة يذكر السنة الـى جفت العz اqائية لـلقرية
(#w#dÐUð w½U- كانيـا مشـايخى) وكان عمـره حوالي عـشرة سنواتn اي في
منتــصف الثــالثينيــات من القــرن اqاضيn هطلت االمطـار بغـزارة شــديدة و
تدفقت العz ثانيـةn وفي تلك السنة £ت زراعة كافـة االراضي في (قوهينا)
بالرز. وتكرر انـخـفـاض تدفق اqاء في العـz في نهـاية اخلـمـسـيـنيـاتn قـدم
اهالي القـرى قربانا حـيث ذبح بعض العـوائل حسب امكـانياته ذبيـحة طالبـا
من الله ان يعيد اخلـيرn وكنت انذاك طفالn أذكر جيـدا ذلك احلدث في موقع

. zالع
قال سعيد يونس خنسي في ليلة/n٢٠٠٢/١ بأنه كان حول القرية الكثير من
العـيون اqائيـة لغاية اخلـمسـينيات وجف الكثـير منهـا وكانت العz اqوجـودة في
(u³¹—W?ſ Í—WÝ„) جتري منهـا اqاء حتى في فتـرات موسم حـصاد احلنطة ونقل
قش احلنـطة بواسطة مــا يعــرف مــحليــا بـ(شــيـخــرا). وكــانت في مــوقع(كــاني
بويكي) توجد بـحيرات مـائية(كومـيت ئافي) وكذلك في مـوقع (دولى). اجلدير
بالذكـــر تعــرض وسط وجـنوب العــراق الـى اجلــفــاف في عـــام ١٩٥١ وفي عــام

n١٩٥٥ �ا اضـطرت االف العـــوائل من ترك الـقــرى واللـجــوء الـى اqدنn كــمـــا
تعرض وسط وجنوب العراق الـى فيضان شديد في عـام n١٩٥٤ ادى الى تدمير
n.مـحاصـيل احلنطة والشعـير على ضـفـتي نهر دجلة والفـرات وفي أماكن اخـرى

وهذه التغيرات اqناخية تؤيد الفقرة اعاله.
٩- سـمـعت من اqرحـوم (احـمـد Íd?!W?Š) من سكان القـريةn بـأنهم بينمـا كـانوا
(U?½U?????ł…—…œ Í—W??????Ý)وصـلوا الى مـــــوقع nيعـــــودون من جلـب االخــــشــــاب
مقابل(داريت !w²$W?#e)n واذا النهار قـد حتول الى ليل مظلم تبـرق النجوم
في السمـاء ويقصد ذلك بظاهرة (كـسوف الشمس)n ويعـتقد انهـا كانت في

فصل اخلريف و في نهاية االربعينيات من القرن اqاض.
١٠- استمعت من اqـرحوم(عثمان آلو) الذي كان من معـمري أهالي القرية ومن
هواة الصيدn بانه تعرضت اqنطقة الى مـجاعة شديدةn وازداد ضغط الشرطة
التركية - اqعروف - (Włندرمz توركا) على سكان القرى إلعطائهم األكل
وكانوا يـأخذون الغذاء بـالقوة ويدخلون القـرىn حيث كـانوا بفتـشون البـيوت
بحـثا عن اqواد الغـذائيةn �ا اضطر سكـان قرية خنس وباقي القـرى الى نقل
وإخفاء ما �لكون من اqواد الغذائية في الكهوف وحتت الصخور في اqناطق
nاجلبلية خوفا من شـرطة االتراك-(اجلندرمة). روى لنا حجي سليمان خنسي
ما سمع من االحـداث اqثيرة ومنها (جـاءت اجلندرمة التركيـة الى قرية خنس
وجـمـعـوا االرزاق واqواد الغـذائـيـة العـائدة لعـائلة (حـسن خـنسي) في مـوقع
Íd¹œ Í—WÝ  وأحرقوها امام اعz سكان القريةn وكان ذلك احلدث في الفترة
التي سقط فـيهاn الثلج االحـمر - اqعروف مـحليا بـ(d$WÐ» سور) وكان ذلك
عام ١٩٠٨ وحسب اعتقاد اqرحوم الذي كان يدعم ذلكn بانه أصابَ اqنطقة
nمرض الطاعـون في فصل الربيع بعد ثـالثة سنوات من سقوط الثلج األحـمر

أي في ربيع عام ١٩١١. 
١١- يذكر اهالى القرية كـثيرا الفقر الذي كان سائداً في اqنطقـةn بحيث يصعب
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على الكثـيـر تـوفـيـر القـوت (الرزق اليـومي) ألطفـالهمn �ـا كـانوا يضطرون
اطفـالهم خدَمـاً في بيـوت العوائل ذات الوضع االقـتـصادي اqناسبn وكـانوا
nيقومـون بأداء مهنة الرعي مـثال مقـابل اعطائهم الغذاء مـا يكفيـهم العيش
كل ذلك ما هو إال مـحاوالت من اجل انقاذ اجـيالهم من اجملاعـة التي كانت

تشم رائحتها باستمرار ولغاية االربعينيات من القرن اqاضي.
١٢-  اqعـمـرون من سكان القـرية يؤكدون بان ظـروف احليـاة كـانت صعـبـة ورغم
ذلك كـانت هناك قناعـة باحلـياة والـنفوس كـانت سليـمـة اكـثر مـقـارنة ²ا هو
nكان االنسان في السابق جزأ من الطبيـعة والبيئة وما يحيط به  nعليه اآلن
ودفعت احلـياة الصعبـة الى زيادة االهتمام بالظواهر الـطبيعيـةn كاqناخn و¢
رصـد حـركـات النجـوم واحلـيـوانات في حتلـيل وتقـيـيم مـسـتـقـبل التـغـيـرات
اqناخـيةn وسـاعدهم ذلك على تـخمz األحـداث بدقة قـبل وقوعـهاn وظهـرت
شخصيـات معروفة في اqنطقة بهذه اqهمـة في تقييم التغيرات اqناخـية بغية
احلـذر واحلمـاية من ذلك. كـما ¢ حـتى االهتـمام بحـركـة احليـوانات وتفـسيـر
ألغاز تلك احلركات وعالقاتها بالبيئة والطبيعة والتغيرات التي كانت ترافق
حركة وتـصرفات احليـواناتn وحلصرها أذكر بعض االمـثلة التي سمعتـها من

سكان القرية:
- تبz للنسـاءn بأنه مـتى مـا قـامت(القطط)بنقـل(اطفالـها- رضـائعـهـا) من
nمثل(سقوط االمطار nموقع الى اخر لهو دليل مباشر على تَنَبُئـها بتغير مناخي
البرودة) وغـيرهاn واستـفاد سكان القرى من تلك احلـركات من حمـاية ما �لكون

واالستعداد qواجهة مثل تلك االحداثn كاالمطار الغزيرة وغيرها.
- ذكـر مرارا اqرحـوم (مـحـو كولو) الذي قـضى حـيـاته في رعي االغنامn بأنه
£كن معرفـة احوال اqناخ والتغيـرات اqرتقبة من(حركة وتصـرفات االغنام) أثناء

خروجها صباحا من حضائرها وتكرر ذلك على لسان (حجي على خنسي).
- سـمـعت من اqرحــوم (حـجي كـر¹) الذي سكن مـؤخـرا في قــرية خنسn بأن
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بعص اللصـوصn وخـاصـة (لصـوص االغنام)n و كـانوا يسـتـغلون احـدى خـواص
الكالب في القـرىn كـون الكالب ال تنبح وتتـوقف عن احلـركـة متى مـا شـاهدت
(شـخـصـاً عــارياً)n وهذا مـا سـهل للـصـوص االسـتـفـادة من هذه اخلــاصـيـةn في
الدخول الى القـرى عاريا(بدون مالبس) لكي ال تنبح الكالب في القـرية وتسهل

حينئذ عملية تنفيذ اqهمةn وهذه التجربة معروفة.
  يسهل للقار  اqتواضع من خالل االطالع على فحـوى الفقرات اعالهn تقييم
االوضـاع التي مرت باqنطقـة وسكانهـا والتغـيرات التـي طرأت عليهـاn وتعكس
حــقـا مــثل تـلك الذكــريات في اغلب منـاطقنا الكـردية الصــورة والواقع الســائد
انذاك. مـقـارنـة هذه االوضـاع مع مـا كـان قــبل حـوالي خـمـسz عــامـاnً ويالحظ
القاريء حتول كبير ور²ا جذري لبعض االمورn منها احلالة االقتصادية واqعاشية
وأسلوب احليـاة نحو االفضل واالحـسنn بينما تغيّرت اوضـاع البيئـة واqناخ نحو
األسوأn وأدت الـى تراجع شديد للغطاء النبـاتي وانقراض العـديد من احليـوانات
البرية (كـما ونوعا) ونضوب شـديد qصادر اqياه الطبـيعية وقلة سـقوط االمطار

وازدياد الفترة الزمنية qواسم اجلفاف وبالتالي ازدياد مساحة اqناطق اجلرداء.
  يصعب ور²ـا يستحـيل في مثل هذه الظروفn تـوفير الفـرص والظروف التي
تدفع االنسـان الـى االهتـمـام باqسـائل القــومـيـة والوطنيـة وعن اهـمـيـة االشـيـاء

االخرى ومنها األثار في كردستان. 
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من الصـعـب فـهم وحتليل وتفــسـيـر تطور احلـيـاة الـبـشـرية في حـوض مــيـزوباتام
واqناطق اجلبلية احمليطة به من دون االشارة الى التاريخ اجليولوجي لتلك اqنطقة
والتي بواسطتـهـا �كنـنا العـودة الى الوراء من خـالل فـهم حـجم التـغـيّـرات التي
طرأت على اqنطقـة خـالل ١٠ مـاليz سنة من تاريخ التطور اجلـيـولوجي في هذه

اqنطقة واqناطق احمليطة بها.
كـانت االحواض اqـائية احلـاليـة واqتـمثلة بـ[بـحر قـزوينn البـحـر االسودn بحـر
nكـبـيـرة  n[(بحـر قـرم الذي انقـرضـا) nبحـر االحـمـر واخلـليج nتـوسطqاالبيض ا
وكـان معظم اqناطق الواقـعة واحملـيطة بتلك االحـواض اqائية مـغطاة باqياه كليـا
او جـزئيـاn بإسـتـثناء بعض اجلـزر التي كـانت واقـعـة على امـتداد سـالسل جـبـال
(زاكروسnطوروسn اناضولn البرز والقوقاز)قبل ما يقارب من١٠ ماليz سنة.
  ادت احلـركـات التكتـونيـة التي تعـرضت لهـا القـشـرة االرضـيـة بفـعل حـركـة
الكتل القارية احمليطة باحلـوض اqائي واقترابها من بعضهـا البعض الى انحصار
وتراجع األحواض اqائية وحتولت الى ما يشبه بالبـحيرات اqغلقة او الشبه اqغلقة
nائي الكبيرqبفعل بناء سالسل جبال التي ذكـرناها آنفاً على آثار ذلك احلوض ا
ورافقت تلك احلركـات االرضية ثورات بركانية على امتـداد واجتاه تلك السالسل
اجلـبلية وعلى امـتـداد أجتاه الفـوالق العـميـقـة. تشيـر التـقارير اجلـيـولوجيـةn بأن
حـوالي ٣١% من البـراكz التي انفـجرت في هذه اqنـطقة خـالل مـاليz السنوات
وخــالل فــتـــرة تكوين وبـناء تلك الســـالسل اجلــبليـــة. لقــد ادت تلـك احلــركــات

والتغيّرات التي رافقتها على تغيّر تضاريس سطح االرض وتغيّرت حياة اqملكة
احليوانيـة والنباتية بفـعل تراجع اqياه نتيجـة التغيّرات اqناخـية التي طرأت على
اqنطقةn السـيما خالل ٣ مـاليz سنة االخيرة من تاريخ تطورها اجليـولوجي. لقد
تعـرضت اqنطقـة نتـيجـة التـغيّـرات اqناخـيـة الى عصـور جليـدية قـاسيـةn بحـيث
zوصلت سمك اجلليد الى حـوالى ٨٠٠ متر فوق سالسل جبال الـقوقار والى ماب

٣- ٣٥ متر فوق سالسل جبال زاكروس وطوروس.
   تشـيـر حتليل التـرسـبـات البـحـرية والـنهـرية ونتـائج الدراسـات اجلـيـولوجـيـة
األخـــيــرةn بـأن البــحـــر األبيـض اqتـــوسط كـــان مــرتبـطاً باخلـليج خـــالل عــصـــر
اqايوسـz(د. نيــمكـوف/ ١٩٧٤) على امــتــداد نـهــري دجلة والـفــراتn وكــان
مــسـتــوى مــيـاه الـبـحــار حــوالي (٢٠٠) مــتـر فــوق اqســتـوى احلــالي للـبـحــار
واحمليطاتn وكانت اqناطق احمليطة بذلك احلوض اqائي التي كانت تربط اخلليج
بالبــحــر االبيض اqتــوسط عــبــارة عن مناطـق يابســة (ســالسل جـبــال زاكــروس
وطوروس). تـكونت وتـطورت االنهــــار البـــدائـيـــة ومنـهـــا شـــبـكة االنهــــار في
كـردسـتانn وتـغيـرت التـضـاريس االرضـيـة أكثـر فـأكـثـر مع تطور وبناء سـالسل

جبال زاكروس وطوروس.
 أدّت التـغيّـرات اqناخيـة والتغـيّرات التي طرأت على تضـاريس سطح االرض
في اqنطقة الى انفصـال اخلليج عن البحر االبيض اqتوسط وتراجع مسـتوى اqياة
بشدة خالل العصور اجلليـدية القاسية �ا أدى الى إنخفاض مستـوى مياه البحار
واحملـيـطات بحـوالي ١٢٠ مــتـراً اقل من مــسـتــواه احلـاليn وأدى ذلك التــراجع
الشديد للميـاه الى تراجع احلدود الشمالية للخليج التي كانت واقـعة بالقرب من
احلــدود اجلنـوبيــة لكـردســتــان العـــراق ور²ا مــتــداخـلة في الكـثــيــر من اqـناطق
اqنخـفضـةn وحتول اخلليج نتـيجـة ذلك التـغيّـر احلاد في إنخـفاض مـستـوى ميـاه
البـحـار الى منخـفض يابس (منطقـة يابسـة)n وكـانت احلـدود الشـمـاليـة للخليج
آنذاك بالقــرب من مـضــيق هرمـزn واجلــدير بالذكــر بأن عـمق اخلليـج ال يزيد عن

(١٢٠) مترا ومعدل عمقهn ٣٥ متر).
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تطورت الشبكة النهرية خالل تلك الفتـرة وحتولت االنهار من مرحلة الطفولة الى
مـرحلة الشـبـاب (نهري دجلـة والفرات ورافـدهمـا)n نتـيـجة زيـادة تدفق كمـيـات
اqيـاه فـيـهـا بـشكل كـبـيـر جـدا �ا أدى الى تـنشـيط عـمليـات التـعــرية والتـآكل
وحـفرت وشـقت االنهـار(الشـبكة النهـرية) انذاك تلك الوديان العـمـيقـة اqوجـودة
حـاليا في مناطق الـطيات في كـردستـانn التي نقلت منهـا مليـارات األطنان من
nالتـرسبـات الى االحـواض القريـبة التي كـانت تصب فـيـها تلك الشـبكة النهـرية
وقـد تراجـعـت حـدود اqيـاه نحـو اجلنـوبn وتقـدمت مـرات أخـرى خــالل الفـتـرات
اجلليـدية ومـا بz اجلليـدية التي اسـتـمرت حـوالى ٣ مـاليz سنة تقـريبـا وأنتـهى

اخرها قبل ما يقارب من ١٠ آآلف سنة.
  إن آثار التـرســبـات النهـرية (اqصـاطب الـنهـرية) في كـردسـتــان حتـدثنا عن
التطورات واqراحل التي مـر بهـا تاريخ تطور الشـبكة النهـرية في كـردستـان منذ
نشــوئهــا وتطورهـا والى يومنا هذاn و سـنحــتـاج الـى اجـراء عــشــرات االبحــاث
العلمـيـة علـى كل رافـد نهـري في كـردسـتـان التي سـوف يصلنا فـي النهـاية الى
رسم الصورة واqراحل التاريخية التي مرت بها اqنطقةn السيما خالل مائتي الف
سنة األخيـرة التي تشيـر الدراسات العلميـة الى ظهور البـشرية في جبـال زاكرس

وطوروس ومنها تطورت احلياة الى يومنا هذا.
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تشكل نهر الكومل من جتمع مياه العيـون الطبيعية ومياه االمطار والثلوج التي
تقع ضمن حدود حوض نهر الكوملn حيث تـتلقى اqياه التي جتري من مرتفعات
(w#d??OÐU??#) رتـفـعـات احملــيطة بواديqالتي £ر شــرقـا باجتـاة ا n(سـواره توكــا)
ومـرتفــعـات (ôUÐ Í—«Ë—WÐ Í“Ë—WÐ) التي £تــد من الشـرق نحـو الـغـرب ²وازاة
قـرى (¼nU??#WMÝW نســراn كـانيكا) وتـنحـرف باجتــاه اqرتفــعـات التي تقـع شـرق
قرى(مـيل بركىn شيلـيا) والى(جبل بـيخيـر) شرقـا حتى تصل الى القـمم اqطلة
على قـرى (بيـر و باسفـرا) في سـهل (ÊUJ!Wý) وجتـري حسب تضـاريس سطح

االرض حتي تصل الى(wO?šu?# Í—W?Ý) وجـبل (جيـا بانك) شـرقـا حتـى مقـابل
قـرية(بركـرى) التي يقع شـرقهـا وادي (wJ−?#—WÐ) وتنزل باجتـاة اجلنوب لتـصل
الى اqرتفـعـات اqطلة على قـرية (شـيفـكى)n ومنهـا الى قرية (زيـنافا) الواقـعـة
على نهــر الكومل وتصـب بالقـرب من جــبل مــقلوب بنهــر اخلـازر. أمـا حــدودها
الغـربيـةn £ر شـمـاال من مـرتفـعـات (سـواره توكـا) الى اqرتـفـعـات التي تقع الى
اجلنوب من زاويتة لتصل الى القـمم اqرتفعة في موقع (Í—WÝ بابلو) ومن هناك
تتـجــه حـدود حـوض نهـر الكـومل باجتـاه الشـرق وعـلى امـتـداد اqرتفــعـات التي
تفـصل اجلهـة الشـمالـية عن اجلنوبيـة لتـصل الى اqرتفـعات اqطـلة على(بريفكا)
ومنها الى مـوقع (شيخ عـادي) (الليش) وتنحرف باجتـاة اqرتفعـات التي تعرف
مـحليـا بـ(زور) الى ان تصل الـى قريـة (باسـفنى) وتنزل باجتـاد وادي (جـروانه)
ومن قرية (باقه سرى) ومنها الى جبل مقلوب و ينتهي عصب نهر الكومل بنهر

اخلازر بالقرب من جبل مقلوب.
  تشكل هذه اqنطقة جزأً من منطقة الطيات اجلـبلية في كردستان العراق التى
تكونت نتـيـجـة تراجع األحـواض اqائيـة التي كـانت مـوجـودة قـبل حـوالى عـشـرة
مـاليz سنـة من التـاريخ اجلـيـولـوجي للمنطقـة. تعــرضت اqنطقـة احملـيـطة ضـمن
حـدود تلك االحـواض اqائية واحملـيطة بهـا الى عـمليـات التلقص بفـعل احلركـات
االرضيـة العمـودية. مؤدية الـى ارتفاع القـشرة االرضيـة وتراجع وانقـراض أجزاء
كبيرة من مـساحة تلك االحواض اqائية وظهرت على أثارهـا أحزمة من السالسل
اجلـبليـة و اqعروفـة بسـالسل جـبال زاكـروس وسـالسل جـبال طوروس قـبل حـوالى
عشرة مـاليz سنة و ان منطقة الطيات اجلـبلية في كردستان الـعراق هي جزء من

تلك االحزمة اجلبلية.
  تاريخ نشـوء وتطور الشـبكة النهـرية مـرتبط ارتبـاطا مبـاشـراً بتـاريخ تكوين
اqناطق اجلــبليـة ذات الـتـضـاريـس اqتنوعـة التـي تعكس الى حــد مـا التـراكــيب
اجلــيـولـوجـيــة ومكوناتـهـا التـي £تــاز بتـواجــد أحــزمـة مـن السـالسـل اqوازية أو
اqتداخلة مع بعضهـا البعض وحتتوي على شبكة من الفوالق اqتـوازية واqتقاطعة
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ذات األجتـاهات اخملـتلفـةn وتـشكل مـواقع تلك الفـوالق بشـكل عـام من أضـعف
األجزاء ضـمن التـراكيب اجلـيولوجـية للمنطقـةn فأتخـذت جراء ذلك مـجرى اqـياة
السطحــيــة - االنهــار البـدائيــة- باجتــاة الفــوالقn ولذا تتطابـق تقـريـبـا خــارطة
الشـبكة النهـرية مع خـارطة شـبكة الفـوالق في كردسـتـانn وتطورت تلك االنهـار
ومــرت ²راحل مــتنوعــة الى ان وصـلت شــبكة االنهــار ومنهــا نهــر الكـومل الى
الوضع احلـالي. تشكل ترسـبـات االنهار ومـنها اqصـاطب النهـرية واحـدة من أهم
وأبرز االدلة التي تسـاعد الباحث على تخـمz وحتديد اجتـاه وقوة اqياه ومـصادر
ترسـبـاتهـا والتـغـيـرات التي طرأت عليـهـا خـالل تطورها عـلى مـر تاريخ التطور

اجليولوجي لها. 
بعد اطالعي اqبـاشر واqيـداني احلقلي في "#Wلى خنس" واqناطق احمليطة على
امـتـداد واجتـاة مجـرى نهـر الكومـلn تبz وجـود حوالـي خمـسـة مـصـاطب نهـرية
لترسبات نهر الكومل على جانبي اqرتفعات احمليطة بالنهر ضمن اqنطقة االثرية
في "#Wلى خنس" واqناطق القـريبة منها. تقع مـوقع النهر في "#Wلى خنس" على
أرتفاع تقدر بحوالي ٥٥٠ مـتر فوق مستوى سطح البحـر واqصاطب النهرية لها
n(٦٩٠متر و٧٠٠متر n٦٦٠  متر n٥٥٥ متر و٦١٠ متر) تقع على ارتفاعات
وهذا يعني بان مستوى النهر قد انخفض بحوالي ١٥٠ مترا الى ان وصل مجراه
#Wلى خنس"n و�كن مـالحظة اثار تلك اqصـاطب النهـرية الى اqوقع احلـالي في "
l,u??! Ë ÍU?ſUz w!W??ł) zالواقـعــة مـاب nعلى الضــفـة الغـربيـة من نـهـر الكومل
d¹œ Í—WÝى) اqطلة عليـها قـرية خنس التي تظهـر على شكل مدرجـات طبيـعيـة

والتـي تكـونت خـــــالل مــــراحل تـطور نـهــــر الـكوملn تـكونـت ²رور الـزمن تـلك
اqدرجـات. كــمـا �كن مـشــاهدة آثار اqصـاطب النـهـرية في "#?Wلى خنس" وعلى
nzصاطب النهـرية مابqالضفـة الغربيـة لنهر الكومل والتي تقع بقـايا اثار تلك ا
.(Íd?$U??# wýËW¼ U?²??AÐ) ومـوقع (ôW?# Íd??$W?#)مـوقع مـجـرى نهـر الكومل في
اضـافة الى تواجـد اثار اqصـاطب النهرية في الـضفـة الشرقـيـة في  (بافيـانكي)

والى موقع قرية (باقيان احلالي). 

²وجب مكونات ترسبات نهـر الكومل ونوعيتها مـن حيث احلجم والشكل وانواع
الصـخورn سـيظهـر للبـاحث والقـاريء تواجد اخـتـالف في خصـوصـيـات ترسبـات
تلك اqصـاطب النهـريةn وهذا سـتعكـس الظروف اخلاصـة لكل مـرحلة من مـراحل
ترسـيب تلـك اqصـاطب النهـريةn التـي �كن حتـديد فـتـرة ترسـيب تـلك اqصـاطب
وظروفهـا اqناخية (عمـر الترسبات) اذا مـا ¢ تطبيق الطريقة العلميـة في حتديد
العـمر اجلـيـولوجي لتلك اqصـاتب �ا سـيسـهل على ربط االحـداث واqراحل التي
مـر بها تـاريخ تطور نهر الـكوملn كمـا �كن حتـديد حـتى حوض النـهر خـالل كل
مرحلةn لو أجريَ بحث علميn يتم خاللها تدقـيق ارتفاع تلك اqصاطب وسمكها
والتي �كن بواسطتهـا استخدام الطرق العلمـية (برامج الكومبيـوتر) اخلاصة في
هذا اجملـال لرسم احلـوض فـي كل مـرحلة على حـدى من جـهــةn ورسم كل اqراحل
معا من جهـة اخرىn سينكشف حينئذ للقاريء واqشـاهد والباحث في هذا اجملال
nحجم التـغيـرات التي طرأت على نهر الكومـل من كافة جـوانبهـا (مجـرى النهر
عرض النهـرn مصب النهرn طاقة النهـر ترسبات النهر ومـصادر ترسباته)n فـمثال
يتواجد أنواع من الصـخور اqترسبة في بعض اqصاطبn وخاصـة العالية التي ال
nتتـواجد مـثل تلك االنواع من الصخـور ضـمن حدود حـوض نهر الكومل احلـالي
وهذا دليل على تغـيّـر مسـاحـة حوض نهـر الكومل وتغـيّـرت مصـبـاتها مع مـرور

الزمن. 
  ان الكتل الصخرية الكبيرة جدا ضمن ترسبات اqصاطب كما هو موجود في
مـوقع (U?²?$WJý يحـيـاي) دليل مـبـاشـرة على تقـيـيم الطاقـة اqـائيـة للنهـر اثناء
الفترة التي ترسبت احدى اqصاطب التي تقع فوق موقع (WJýفتا يحياي). كما
تغـيّـر أجتـاه وعرض النـهر ومـصب النهـر خـالل مـراحل تطوره اجلـيـولوجيn حـيث
تتـواجـد أدلـة كـثـيـرة عن ذلكn وال مـجــال لذكـرها هناn وحلـصـر ذلـكn فـان نهـر
الكومل كـان في زمـن مـا عـرضـه يزيد عن كـيلو مـتـرn عنـدمـا كـان يجـري على
ارتفاع أعلى من ارتفـاع موقع (#Íd$W سيلz) وهذا هو السبب الذي يدلل على
أن سطح االرض - تضــاريس سطح االرض في الـضـفـة الـشـرقـيــة لنهــر الكومل
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منخفـضة - اقل ارتفـاعا بكثـير مقـابل الضفـة الغربية للنهـرn وهذا يدل على ان
نهر الكومل هو الذي رسم تلك التضاريسn ولذا نرى الطبـقات الصخرية وكأنها
¢ قطعـها باqقص من مـوقع (5KO?Ý Íd$W?# Í—WÝ) بأجتاه (wJ½U?O$UÐ) ومن ثم
w½UÐ) وان آثار التــرسـبـات في مـوقع nبـيّـن على شكل رقم سـبـعـةqالى الوادي ا
w²$WJý) وفي موقع(w¹UO×¹ U²$WJý w½UÐ) شاهد على ذلكn وهذا يعكس لنا

التغيّـرات التى طرأت على تغيّر مجرى نهـر الكومل ²رور الزمنn وال مجال هنا
لذكـرها بالتـفصـيل. اعتـقـد بأن سواحل االحـواض اqائيـة أنذاك كـانت قريبـة من
خنسn ور²ا كـانت مـرتفـعـات (Í—WÝ زوييـري) جزأ مـن الساحل البـحـري لذلك
احلـوض اqـائيn و�كن تدقــيق ذلك من خــالل إجـراء دراســة التـرســبـات النهــرية

للشبكة النهرية في اqنطقة الواقعة ما بz نهر الكومل ونهر الزاب االعلى.
#Wلى   نظرة ولو سـريعـة على االشكال اqقـوسـة لتـضـاريس سطح االرض في "
خنس"n تبz بان نـهر الكـومل قد قـضى عـمـره اجلـيـولوجي الذي انتـهت نتـائجـه
#Wلى خنس". فـمـثـال نرى القـوس النهـائيـة على رسم هذه اللوحـة الطبـيـعـة في "
الدائري في مــوقعn (¼Wوشي كــافــرا) قــد تكون بفــعل تعــرية اqيــاه التـي �كن
مـشـاهدة خطوط مـتـوازية نصف دائرية تعـكس من خـاللهـا اqراحل التي مـرَّ بهـا
مـجرى نهـر الكومل وعلى قـوة اqيـاه في النهـر انذاكn كـما �كن مـالحظة تأثيـر
النهــر على مــوقعn (#?Wفــرى سـيـلz) وفي(wJ½U???O??$UÐ) والقــوس الواقع باجتــاه
الوادي الى (بيـرشا$w) والذي يحـتـوي علىn (½pÝËW) واحـد يصعب الوصـول

.(wJ½UO$UÐ ئاشى)مقابل nعلى الضفة الغربية للنهر nاليه
  يقـدر االخـتـالف في االرتفـاع بz مـوقع مـجـرى الكـومل احلـالي ومـوقع بناء
القناة لسحـب اqاء من النهر الى السد في عـهد سنحـاريب (٦٩١ق. م) بحوالي
١٫٥ مـتر. وهذا يعنـي ان معـدل حفـر النهـر جملراه بفـعل التـعريـة والتآكل يقـدر
بحـوالي (٠٫٠٥ سنتيـمتـر/ سنة)n اي ان قـاع النهر قـد انخفض بحـوالي ١٫٥

متر خالل مايقارب من ٢٧٠٠ سنة.

واذا فرضنا أن هـذا التقدير ثابـت من انخفاض قـاع النهرn فـيمكن تقـييم الفـترة
التي ترسـبت فيـها اqصاطـب النهرية اqبـية أعالهn وذلـك من خالل حتديـد ارتفاع
تلك اqـصــاطب بالنســبــة qـوقع النهــرn حــيث ¢ انـخــفــاض قــاع مــجــرى النهــر
بحـوالـي(٠٫٥مـتـر / الف سنة)n وان اqـسـافـة بz اعلـى مـصطب ومـوقع الـنهـر
احلالي تقـدر بحوالي ١٥٠ مـتر. ترسب اqصطب الواقـع في موقع(Í—WÝ ديرى)
على ارتفاع حوالي ٧٠٠ متر فوق مستوى سطح البحر وموقع النهر على ارتفاع
حوالي ٥٥٠ مـتر فـوق مستـوى سطح البحـرn اي الفرق بينهـما ١٥٠ مـتراn هذا
يعني بان ترسبات نهر الكومل اqوجودة في(Íd¹œ Í—WÝ) قد ترسبت قبل حوالي
٣٠٠ الف سنة عمر تلك التـرسبات يزيد كثيـراً عن هذا الرقم و�كن تدقيق ذلك
بواسطة اجـراء حتليـالت جيـوكـيمـيـائيةn ولذا ال يجـوز االعـتمـاد فـقط على هذه
الطريقـة في تقـدير عـمـر ترسـبـات مـصـاطب نهـرالكوملn  لتـدخّل عـوامل اخـرى
فـيهـا وان مـعدل الـتعـرية ليس ثابتـاnً اضـافة الى العـامل التكتـوني في ارتفـاع
القشـرة االرضية في كـردستان واqناطق احملـيطة بهاn ولكن ما دوّن اعـاله ما هو
إال تخمz لكي نـتمكن من تقدير مـراحل تطور النهر والفـترة الزمنيـة بz مرحلة
واخـرىn اضافـة الى تسـهيل تخـمz مواقـع مصـبات نهـر الكومل في كل مـرحلة

وطاقته ومصادر ترسباته.
  إن أهمية دراسة آثار ترسـبات نهر الكومل ستتضح أكثر اثناء مـقارنتها مع
ترسـبـات اqصـاطب النهـرية على ضـفـتي نهـر اخلـازر في(#Wلي ئيـسـمافـا) ونهـر
الزاب االعلى في (#Wلي W?L?-?OÐ) وسـيـساعـدنا ذلك علـى حتديد مـصـبـات تلك
االنهــار الثــالثة عـلى احلــوض اqائي والتي كــانـت مـوجــودة قــد�ـا والتي كــانت
حدودها الشمالية قريبة من #Wلي (خنسn ئيسمافاn بيخمه)n حيث تتواجد آثار
ترسـبـات احلدود أو السـواحل الشـمـاليـة لذلك احلوض الـذي كان في وقـتـه يربط
البـــــحــــر االبيض اqـتــــوسط بـاخللـيجn وكــــان انـذاك اغلب اqـناطـق الســــهلـيــــة
(اqنخفـضات) في كردسـتان واقعـة حتت مياة تلـك االحواض وتراجعت سـواحلها
²رور الزمن الـى ان انفـصل البــحـر االبيض اqتـوسـط عن اخلليجn وامـتــألت تلك
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اqنخـفـضـات بالتـرسـبـات النهـريةn واسـتـمر تـراجع سواحـل اخلليج باجتـاه اجلنوب
والتي كـانـت قـبل حـوالي ٥٠٠٠ سنة شـمــال مـدينة سـامـراء واســتـمـرت الى ان

وصلت الى اqوقع احلالي.

∫UN* WDO;« o5UM*«Ë fM" w& t3 w- WO6u&uO'« VO3«d,&«Ë W#d7B&« 2UI1D&«
#?Wلى خنس" لـلطيّــة اجلـبليــة يقع مــوقع االثار في الســفح اجلنوبي عند مــدخل "
اqعروفة بـ(طيّة جيا بانك - UH¹— ·Uz Í—WÝ)n ويخترقها نهر الكومل في وادي
ضـيق وطويـل عـرف بـ(#?Wلي ,?w#Ëd??ÝW) الذي يشكل مــدخل النهـر من الـسـفح
الشـمالي للطيّـة وينتـهي ²دخل "#Wلى خنس" الواقع على السـفح اجلنوبي للطيّـة
اجلبلـية. تتكون الطيّـة اجلبلية مـن الطبقات الـصخرية - التكـاوين الطبقيـة التي
تبدأ من تكوين البختياري األحدث و التكاوين الطبقية للعصر الطباشيري التي
تظهـر على السطح في(لب الطيّـة اجلبليـة)n اي في قعـر(#Wلي ,w#Ëd?ÝW) التي

جتري فيها نهر الكومل. 
 أمـا الطبــقـات أو التكاوين الـصـخـرية التي تتــواجـد في "#?Wلى خنس" والى
اجلنوب منهـا تتكون من الطبـقات التـالية من األحـدث نحـو األقدم حـسب العمـر

اجليولوجي لتلك التكاوين:
 ١- تكوين البـخـتيـاري احلـديث الذي تتـواجد ترسـبـاتهـا على سطح االرض في
عــدّة مــواقعn منهــا في (#??ÍdÐ Íd???$W) في الضــفــة الغــربيـة لـنهـر الـكومل
(ÊUO$UÐ Íd$W#)ويقابلها في الضـفة الشرقية نفس التكوين وتعـرف محليا بـ
nتـماسكة جـدا وذات الوان مـختلفـةqيتكون من الكتل الصـخـرية الكبيـرة وا
(مكونـة من الصــخــور النارية واqتــحــولة والرســوبيــة)n وان االنواع الـنارية
واqتحولة ال تتواجد ضمن حـدود حوض نهر الكوملn وهذا يعني انها جاءت
من مصادر بعـيده و يتواجد مـثل تلك الصخور في تركياn أي انـها ¢ نقلها
باqياه من مـسافات بعـيدة وترسبت فـي هذا اqوقع وفي مواقع اخرى تتـواجد
فـيهـا ترسبـات تكوين البـختـيـارى األعلى. £ر القناة اqائيـة االثرية عبـر هذا

التكـوين الصـــخــري الصـلد في مـــوقع(#???Wفــرى بـري) - ويعني بـالعــربـيــة
(الصـخــرة اqقطوعـة- احملـفــورة)n حـيث ¢ قطع وحـفــر القناة اqائيـة فــيـهـا

وآثارها واضحة في اqوقع.
٢- تكوين الفـارس االعلى: يتكون من صخـور(حجـر الرمل)(خيسك)n وتـظهر
على سطح االرض في اqنطقـة الواقـعة مـا بWJý) zفتـا يحـيايn  خـيزكـا و
دولى)n كــمـا تـظهـر في قــاع النهــر عند مــوقع (w$«—…œ سـيلـكى) الذي £ر

خالله القناة اqائية. 
n٣- تكوين الفـارسل االسفل: يـتكون من طبقـات متـعـاقبـة من صخـور  (حجـر
الرملn الشـيلn الكلس و اجلبسn الطـz) ونظرا لضعف مـقاومـتهـا للتعـرية
والتآكل فقد £ت تعريتـها وتآكلها وال تظهر على سطح االرض اال في بعض
اqواقع على امتداد موقع (شيفى) وبالقرب من (WÝرى كانيى) وفي الضفة
الشـرقيـة من نهـر الكومل- مقـطع الطريق- في موقـع (كورا ئافـزى).تغطي
التـرسبـات النهـرية مـعظم هذا التكوين على ضـفـتي نهـر الكومل في "#Wلى

خنس".
٤- تكوين بيالسبي: اqتكون من صخور(حجر الكلس والدولومايت)n و تتكون
على شكل طبقات و يتـراوح سمكها ما بz نصف متر والى اكثـر من خمسة
#Wلى خنس" بحـوالى٣٠٠ امـتارn يُـقدر سـمك تكوين بيـالسـبي عند مـوقع "

متر.
(wJý«—WÐ خـرابى) تتـواجد آثارلبـعض الكتل الصـخرية الكبـيـرة عند موقع  
التي انزلقت بفـعل اجلاذبيـة من اqناطق العليا لسـفح اجلبل باجتـاة الواديn وانها
على االغلب قـد انزلقـت من االعلى خـالل العـصـور اجلليـدية التي كـانت اqنطقـة
اجلـبليـة انذاك مـغطاة بالثلوج بـسمك تـقدر بـعدة امـتـارn وتتـواجـد اثار التـعـرية
بشدة في سـفع اجلبل كبـاقي اqناطق االخرىn واجلديـر بالذكرn تواجد الكثـير من
الكتل الصــخـرية التي انزلـقت من اqناطق العلـيـا باجتـاه األسـفلn و�ـكن حتـديد
وتشـخـيـص العـديد من تلك الكـتل اqنزلقـة على امــتـداد السـفح اجلنوبي لـلطيّـة
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اجلبـلية على امـتداد اqنطقـة الواقعـة تقريبـا مابz (قـرية بركرى) (الـواقعـة شرق
نهر الكـومل) وقرى (#nwJO%W ئافريـفا و !?w%WJMÐ nU?#W&¹u) وغيـرها الواقـعه
بالقرب من السفح اجلنوبي للطيّة اجلبلية واعـتقد ان انهيار تلك الكتلة الصخرية
الكبـــيــرة بـاجتــاة الوادي - قـــد ادى الى إغــالق مـــجــرى نـهــر الكـومل لفـــتــرة
طويلة(كليـا أو جـزئيا) وتكونت بحـيـرة كبـيـرة خلفهـاn ومـا نراه من تلك الكتلة
الكبـيـرة ما هو اال جـزء قليل بقي منهـاn التي تعـرضت ²رور الزمن الى الـتعـرية
والتآكل والسـيمـا خالل موسم الفـيضـاناتn كم أنّ اجلزء الباقي منـها والذي يقع
عند موقع (خرابى wJý«—WÐ) كان مـوجوداً في عهـد األمبـراطورية اآلشورية و£ر
²وازاتهـا الـقـريبـة من نهــر الكومل القناة اqائـيـة qشـروع سنحــاريبn وهذا دليل
على انهـا قـد انزلقـت من االعلى منذ زمن طويلn وانهـا ليـسـت كـتكوين طبـقي
خـاص كمـا يظهـر للمـشاهدn بل انـها جـزء من تكوين بيـالسـبيn انزلق منذ زمن
طويل باجتـاه الوادي وتعرضت هـذه الطبقـة كبـاقي الطبـقات اqوجـودة على سطح

االرض للتعرية والتآكل ²رور الزمن وبقي منها اجلزء الذي نراه اآلن.
  تشكل الطبقات الصـخرية لتكوين بيالسبي اqصدر االسـاسي للصخور التي
قطعت من هناك واسـتعملت الغـراض بناء القناة وجدار السـدn اضافة الـى نقلها
من هناك الـى مـوقع (جــروانة) التي أنشِــئت عليــهـا الـعـبــارة (القنطرة اqائيــة)
لكونهـا أقـرب مـوقـع صـخـري بالنسـبـة الى مـوقع جـروانهn و�كـن التـأكـيـد على
صـحة ذلك من خـالل اجراء دراسـة qكونات الصـخور التي اسـتعـملت في "#Wلى
خنس" وفي جـروانة لبناء السد والقناة اqائيـة والعبـارة - القنطرة اqائية. كـما ¢
حفـر الغرف التي تـعرف بـn(pÝËW½) فتـحة السد واللوحـات االخرى على شكل
أبواب مقـوسة ونقـشهـا بفنون رائعة تعكـس حضارة االمـبراطورية اآلشـورية على
شكل رسوم وكتابات على تلك الطبقات الصخرية لتكوين بيالسبي و التي £تاز
²قاومة التـعرية والتآكل مقارنة باالنواع االخرى من الصـخور اqوجودة في اqوقع
احملـيط بـ"#?Wلى خنس". تـرتبط العـيـون اqـائيـة الطبــيـعـة بالطـبـقـات الصــخـرية

لتكوين بيالسبي.

لقد ¢ قطع الطـبقات الصـخرية بشكل هندسي دقيـق جدا بطول اكثـر من مائة
مـتر وعـرض بحوال خـمسـة امتـار مبـتـدءاً من موقع فـتحـة السد - اخلـزان اqائي
الواقعـة على الضفة الغـربية من نهر الـكومل عند موقع (#W—ا wJý«—WÐ) باجتاه

اجلنوب و²وازاة النهر ضمن حدود تكوين بيالسبي (صخور حجر الكلس).
  �تاز تكوين بيالسبي بصالدة الطبقات الصـخرية والتي حتتوي على مجموع
من الفــوالق ذات االجتــاهات اخملــتـلفــة التي ســهلت تفــتــيت الـكتل الصــخــرية
وانهيـارهاn السيـما خـالل الفتـرات التي تعرضت لهـا اqنطقة للزالزل التـي كانت
واحـدة من أهم االسبـاب التي أدت الى انهيـار وسقـوط جزء كـبيـر من االثار في
نهر الكومل عند موقع (#Íd²A?OŠ«—W). (تتواجـد شبكة في الفوالق والشـقوق)
#?Wلى خنس"n الســيـمــا ضـمن حــدود تكوين ضـمـن التـركــيب اجلـيــولوجي في "
بيـالسـبيn وادت تلك الشـقـوق الى تـقـوية عـمليـات التـعـرية والتـآكل و جـرف و
انزالق الكتـل الصـخـريةn اثـناء تعـرضــهـا لعـملـيـات التـعــرية الشـديدة و بـفـعل
احلركات الزلزالية التي كانت من احدى اهم االسباب في انزالق - سقوط الكتل
الصـخـرية الـتي حتـتـوي على لوحـة الثــور اجملنح. يوجـد شق - فـالق كــبـيـر يقع
²وازاة الواجـهة االمامـية للكتلـة الصخرية الـتي رسمت عليـها االبواب اqقـومة و
يُقــدر طول تلك الشـق بحـوالي ٢٠٠ مــتــر و عـرض الفــجـوة عـلى جـانـبي الشق
بحـوالي (١٠ - ٢٠ سم) و عمـقـها تصل الى اكـثـر من (١٠ أمتـار) وسـتتـسع
الفــجـوة ²رور الزمن �ـا سـيـســاعـد على امـكانيـة انزالق الـكتلة التي تقـع شـرق

الفجوة متى ما تعرض اqنطقة الى زلزال قوي.
#Wلى خنس"   كـما كـانت لالنفـجـارات التي تعـرضت لهـا اqواقع األثرية في "
منذ السـتينيـات من القرن اqاضي نتـيجة قـصفـها مـرارا بالطائرات وباqدافع من
قبل النـظام العراقي البائد اضـرار كبـيرة وسقـوط كتل من الصـخور على امـتداد

الضفة الغربية لنهر الكومل في "#Wلى خنس"n و�كن مالحظة ذلك بسهولة.
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∫l#«d&« qBH&«
∫W¹—uýü« W¹—uÞ«d³#_« sŽ WO*¹—Uð …c³½

حكمت االمــبـراطورية اآلشـورية خــالل الفـتـرة مــابz ١٣٠٠ -٦١٢/٦٠٦ قـبل
اqيالد - ق.م(٥)(١٩)n توسعت حدود �لكتها بعد االستيالء على بابل وعلى
االمـبراطوريـة البابليـة التي حكمت خـالل الفـتـرة ١٨٠٠-١٣٠٠ ق.مn وامتـدت
االمبراطورية الى ان وصلت إلى أرمـينيا شماال الى اخلليج جنوبا وضفـاف البحر
االبيض اqتـوسط غـربا وبالد مـاذي شـرقا وبلـغت ذروة مجـدها في عـهـد ملكهـا
سرجون الثاني وولده سنحاريب الذي انشأ مقره السياحي في "#Wلى خنس"n سد
إروائي لنقل اqاء مـن نهـرالكومل في "#?Wلى خنس" الى مــدينة نينوى عــاصـمـة

االمبراطورية اآلشورية.
 حـدثت ثورات في البـالد اqنضـوية حتت راية االمبـراطورية وانشـغلت القـوات
اآلشورية بإخمادها �ا اخذ الضعف يتسرب الى اqملكةn استغل الكلدانيون تلك
nالفرصة وزحفوا ببطء نحو سواحل اخلليج وأحتلوا مدينة بابل وأعيدَت إعمارُها
واخـيـرا هاجم الكلدانيـون مـراكز القـوات اآلشـورية في شـمـال العراق وفي شـمـال
n(ق.م)سورية �ا ادى الى سقوط االمـبراطورية االشورية في سنة/٦١٢- ٦٠٦

وبدأ جنم الدولة الكلدانية يتألق على انقاض االمبراطورية اآلشورية.
  تعـرضت هذه اqنطقة قـبل حوالـي ٦٧٠٠ سنة قبل اqيـالد الى موجـة اجلفـاف
وتلتها موجـة جفاف ثانية حوالي ٣٥٠٠ سنة قبل اqيالدn وجاءت مـوجة اجلفاف
األخـرى مـابz ٢٠٠٠-١٦٠٠ سنة قـبل اqيـالد نتيـجـة انخـفـاض مـعدل سـقـوط
االمطار وتراجـع الغطاء النبـاتـي ونضـوب مـصــادر اqيـاه نفــتـقـر الى اqعـلومـات

العلمـيـةn السـيـمـا اqتـعلقـة بالـتـغيّـرات اqـناخـيـة التي تعـرض لهـا العـالم عـامـة
ومنطقة الشرق االوسط خـاصة خالل ٣٠٠٠ سنة االخيرة ومن ضمنهـا خالل عهد
االمـبـراطورية االشـورية التي اهتـمت كـثـيـرا ببنـاء القنوات اqائيـة والسـدود دون
االشارة الى االسباب والدوافع او الظروف التي دفعت اqلوك في ذلك العهد الى
االهتـمام بالزراعـة والري وفتـح القنوات اqائية. لقـد بيَّنت نتـائج احدى االبحـاث
العلمـية في اqانيـا عن التـغيـرات اqناخيـة التي تعـرضت لها حـوض نهر اخلـابور
في سـوريا / كـردستـان سـوريا خالل ٣٠٠٠ق.مn التي اشـارت الى ازدياد عـدد
nناطق السهلية القريبة منهاqائية التي ¢ سحبها من نهر خـابور الى اqالقنوات ا
إضـافـة الى القــيـام بحـفـر اآلبار خـالل الفـتــرة مـابz ١٢٧٥-١٠٧٥ ق.م والتي
تشكل فترة حكم االمـبراطورية اآلشورية عليهاn ويعود سـبب االهتمام بالقنوات

اqائية الى مايلي:
nنطقـة له نتـيـجـة انخـفاض مـعـدل سـقـوط االمطارq١- اجلـفـاف الذي تعـرضت ا
حـيث كـان مـعــدّل سـقـوط االمطار خـالل تلك الفــتـرة اليتـعـدى ٢٠٠-٣٠٠
ملليـمتـر /سنة في تلك اqنطقـة والى اجلنوب منهـاn انخـفض معـدّل الى اقل

من ٢٠٠ ملليمتر / سنة.
٢- زيادة عــدد السكـان خـالل تـلك الفــتــرةn حـيـث كـان مــعــدل توزيع الـسكان
بحوالي ١٥٠ نسـمة / هكتارn ارتفع الى٢٢٥٠نسمـة / هكتار في ١٣٠٠
ق.م (وهي بداية حكـم األمـبـراطورية اآلشـورية)n وارتفـع الى حـوالي ٩٠٠٠
نسـمـة /هكتـار بحلول القـرن السـابع قبل اqـيالد(٧٠٠ ق.م)n اي في عـهـد
اqلك سـنحــاريـبn وتراجــعـت الكثـــافــة السكـانيــة خـــالل الفـــتــرة (٦٠٠-
٥٠٠ق.م)n اي بعـد سـقــوط االمـبـراطورية االشـوريةn ر²ا حتـكمت الكوارث

الطبيعيةn مثل الزالزلn واالوبئة واجملاعة على ذلك.
٣- الهـجـرات الـبـشـرية من سـواحل البــحـر االبيض اqتـوسط بأجتــاة الشـرق الى
حــوض نهـــر الفــرات واqناطـق احملــيطة بهn تـلك الهــجــرات الـى زيادة عــدد

السكان حول اqصادر اqائية (االنهار).
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لقـد أنشـأ ملوك اآلشـورين العـديد مـن اqشـاريع ومنهـا مـشـاريع الري وإنشـاء
القنوات اqائيـة والسدود في كـردستـان ومن أبرزها سـحب اqياه من نهـر الكومل

من موقع "#Wلى خنس" الى نينوى.
nواقـع االثرية في العـراق ومنهـا في كردسـتـانqلقـد ترك اآلشـوريون عـشرات ا
وفي هذا البــحث سـوف نشــيـر الى اqواقع االثـرية في قـرية خنـسn التي تعـتــبـر
واحـدة من ابـرز واشـهـر اqواقع االثـرية لالمـبـراطـورية اآلشـورية التي انشِــئت في

عهد ملكها سنحاريب. 

∫fM" w- V#—U8M/ l#—UA% r.«
٧٠٥-٦٨١ nأولى سنحـاريب للجانب العـمراني أهمـية كبـيرة خـالل فترة حـكمة
ق.م(١) واسـتــقـر في مـديـنة نينوى واقـام فــيـهـا القــصـور واqعــابد ومـد فـيــهـا
الشـوارع واقــام اqبـاني اqلكيــة على تل النبي يـونس عليـه الســالمn واقـام عـدّة
مشاريع إروائيـة على طريق نقل اqياه من اqصادر القريبـة من نينوىn منها جلب
اqياه من نهـر اخلوصر الـى نينوى وجلب اqياة من نهر الـكومل من موقع ("#Wلى
خنس") الى نينوىn وأقـام سـداً في "#Wلى خنس" لتـحويل اqـياه الى قناة شـقهـا
nيـبلغ طول الـقناة حــوالـي ٨٠ كلومـــتــر nمن اجلـــانب الغـــربي من نهـــر الكومل
وأقـاموا عـبّارة على وادي جـروانة - قنطرة جروانـة التي كانت ²ثـابة جسـر بغيـة
عـبــور اqاء فـوق ذلك الواديn واســتـخـدوا حـوالـي مليـوني قطـعـة حـجـر (حــجـر
#??Wلى خنـس" الى جــروانة. كــان طول الـعــبــارة في الكلـس) التي جلبـــوها من "
جـروانة أكـثـر من ٢٨٠ مـتر(n٢ ٣) وارتفـاعـهـا حـوالي تسـعـة امـتار وعـرضـهـا
حوالي ٢٢ مـترn احيطـت بالعبّارة مـساند من اجلانبz وانـشيء فيهـا حوالي ١٤
فـتحـة qرور ميـاه وادي جـروانة خاللهـا السـيمـا عند موسـم سقـوط االمطار التي
أدت غـالبا الى فـيضـانات في مثل تلـك األودية العمـيقـة. أستـخدمت اqيـاه من
نهر الكومل ومن نهر اخلوصر لغرض الري الشتوي ومنها سقي احلقول الزراعية.
اجنز سنحـاريب هذا اqشروع(عـبّارة جروانة) في سنة ٦٩١ ق.م واسـتغـرق العمل

حوالي سنـة وبضعة اشـهر حـسب توقعـات اخلبيـر االثاري (اوqستـد)n باستـخدام
اآلآلف من االسرى في تنفيذ هذا اqشروع.

  اما مشروع نقل اqياه من "#Wلى خنس" الى نينوى مروراً بعبـارة جروانة فقد
استغرق وقتا طويالn النه مر ²ناطق ذات تضاريس ارضية متنوعةn حتتوي على

العديد من الوديان والتالل (امامها) �ا أصبح طول القناة طويال.
  £كن الباحـثون من اكـتشاف بعض القناطر - اجلـسور الصـغيرة على إمـتداد
مـجـرى القنـاة اqائيـة من "#?Wلى خنس" الى نيـنوىn ور²ا سـيـتم كـشف عـبّـارات
اخـرىn ور²ا تهـدم البـعض منـهـا بفـعل عـوامل التـعـرية والفـيـضـاناتn السـيـمـا
اqبنية في الوديان الضيقةn واجلدير بالذكر بأنه قد حفرت القناة في بعض اqواقع

حتت التالل وعبر الصخور على شكل نفق كما هو موجود في "#Wلى خنس".
  انشـأ سنحاريب عـند سد خنس منحـوتات رائعـةn حيث يظـهر سنحـاريب في
احـد اqشاهد امـام اآللهـة آشور مـاسكا بيـده مفـتـاح اqشروع وحتت قـدمـيه صـور
لبـعض احلـيوانات اqفـتـرسة الـتي تعبـر عن قـوة وعظمـة االمبـراطورية اآلشـورية.
تشـيـر تـلك اqنحـوتات العظـيـمـة الى إحكام سـيـطرة سنحـاريب على اqـنطقـة.ان
منحــوتات و£اثيل خنـس اqنقـوشــة على اجلـبـل تعـبــر عن طبـيــعـة التطـور الفني
ياالضــافـة الى اهـمـيــتـهــا التــاريخـيــةn تُعــبـر تلك اqـنقـوشــات الرائعــة عن اهم
االجنـازات االقــتـصــادية والعـسكـرية والفنيــة لالشـوريnz وتتــحـدث الكتــابات
اqسمارية اqكتـوبة على االلواح الصخرية في "#Wلى خنس" عن اعمالهم وكـيفية
سـيطرتهم على جنـوب العـراق واحتـالل بابلn وكـمـا تشـيـر الكتـابات اqسـمـارية

على سيطرة االشورين على اqمتلكات واالراضي التابعة للدولة االورارتية.
  لقد افتـخر سنحاريب مؤسس مشـروع انشاء قناة نقل اqاء من "#Wلى خنس"
الى نينوى بطول ٨٠ كيلومتر(٣) وبعرض ٢٠ مترا مبلط بشكل هندسي عظيم

واختتم سنحاريب العمل بالعبارة التالية اqكتوبة باخلط اqسماري.
(قـسـماً بآشـورn الهي الكـبيـرn أعلن بأني بـجهـود هؤالء القلة هـنا قد حـفـرت

القناة خالل سنة وثالثة أشهر واجنزتها كاملة).
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وصل الباحـثون في علم اآلثار من الـفرنسيz والبـريطانيz الى محـافظة اqوصل
في نهـاية النصف االول من القـرن التـاسع عشـرn وجتـولوا في أهم اqواقع األثرية
في (�رودn نينوى وخرسبادn جروانةn خنس). كان اول خبراء اآلثار الذين عملوا
في العـراق هو اخلــبـيـر(باول ئيـمـا بووتـا) الذي شـغل منصب قنصـل فـرنسـا في
اqوصلn وهو الذي عثر على بقايا مدينة نينوى القد�ة عـاصمة اآلشوريz وفيها
قصر اqلك سنحاريب. زار الباحث الفرنسي (باول ئيما بووتا) الى خرسباد  عام
١٨٤٦ والـى اqـوقع االثـري فـي نـينـوى و فــــــــشل فـي مــــــــحـــــــاولـة نـقل تـلـك
التـماثيـل(الثور اجملنح) الى فـرنسـا التي ¢ اكـتشـافـها في خـرسـبادn وفي عـام
١٨٥٣ قام الباحث الفرنسي(فيكتر باليس) بزيارة موقع خرسباد qشاهدة االثار
فـيهn أشـرف على نقل بـعض االثار ومنهـا �وذجان من الثـور اجملنح و¢ نقلـهمـا
بواسطة العـربات الـتي سـحبـت من قـبل العـمـال الى ضـفـاف نهـر دجلة وثم نُقـال
بواسطة الـنهـر الى البــصـرةn حــيثُ وقـعت واحــدة منهـا في قــاع نهـر دجلـةn امـا
الثانيةn ¢ نقلهـا الى متحف اللوفر في باريسn كما قـام بدفن احد £اثيل الثور
اجملنح في مـوقعـه في خورسبـادn وبقيـت الى عام ١٩٢٨ و عندمـا زارت البعـثة
االمـريكيـة برئاسـة البـاحث (ئـيدوارد شـيـؤكـا) قـام بنـقل £ثـال الثـور اجملنح من
خــرســبــاد والذي كــان وزنه حــوالي ٣٦ طـنn وقـد قـطع الثــور اجملنح الـى ثالثة
اجــزاءn و ¢ نـقله بســـيــارة الـى نهــر دجـلة ومنهـــا الى اخللـيجn ونقل أحـــد هذه

التماثيل الى شيكاغو ونصب في (اqعهد الشرقي في شيكاغو).
ازداد اهتمـام الفرنسـيz ²وقع خـرسباد االثري و£ـكنوا من اكتـشاف £ثـال اخر
للثــور اجملنح في نفـس اqوقع عـام ١٩٣٣. وأفــتــتـحت في عــام ١٩٩٣ سـاحــة
بأسم(سـاحة خـرسبـاد) في متـحف لوفر في باريسn و¢ نحت £ثـال آخر تقلـيدي
للثور اجملنح ونصبَ في ساحـة خرسباد في اqتحف لقد ¢ نقل التـماثيل الكبيرة
من مــواقـع نحــتــهـــا الى اqراكــز التـي ¢ نصــبــهــا فـي مــراكــز وقــصـــور ملوك

zاالمبراطورية اآلشورية. استـخدمت فرق من العمال لسحب التماثـيل مستخدم
احلبـال واالوتاد اخلشبـيةn الحظ في الصور الالحـقة كيف يتم سـحب ونقل احدى
£اثيل الثـور اجملـنح وبحـضـور اqلك سنحـاريب. امـا التـمـاثـيل الكبـيـرة فـقـد ¢
نقلهـا بطريقة بطـيئـة من خالل سـحبـها مـستـخـدمz احلبـال والعتـالت وحتريكهـا
فـوق االوتاد و الصخـور اخلاصـة لتلك االغـراضn اما التـماثـيل الصغـيرة احلـجم

فقد ¢ نقلها بواسطة االنهار من موقع الى اخر. 
  قـام البـاحث البـريطاني(هينـري الفـارد) في عـام ١٨٤٧ بنقل £ثـالz للثـور
¢ nوكـان وزن كـل واحـد منـهـمــا حــوالي تســعــة اطنان nاجملنح مـن مـوقع �ـرود
وضعهـما على الواح خشبـية فوق عربات و سحـبها باحلبـال من قبل حوالي ٣٠٠
شخص الى ان وصل الى نهـر دجلة ومنها نقل الى البصرة والى اخلليـج ومنه عبر
احمليط الهـادي واحمليط االطلسيn وصل التـمثاالن الى لندنn اسـتغرقت عـملية
النقل حــوالى ١٨ شـهــرا من �رود الى اqتــحف البــريطاني في لندن وذلـك  عـام
n(١٨٥٢) اشار(هينري) في مـذكراتة بأن تاريخ تلك االثار يعـود الى ٢٥ قرنا
حيـث يعود تاريخ £اثيل الثـور اجملنح للعهـد االشوري مـا بz ١٥٠٠ الى ٦٠٠
سنة ق.م. لقـد كـان اغلب التـمـاثيل من نوع الثـور اجملنح مـوضـوعـاً في بوابات
القـصـور والبـعض االخـر كـان مـدفـونا كـمـا هو احلـال في مـوقع خـرسـبـادn لذا ¢
حفظهـا بشكل لم تلحق بتلك التمـاثيل (الثور اجملنح) أي ضرر يذكـرn والسؤال
الذي يطرح نفسةn هل ¢ دفنهـا حتت التراب بفعل العامل الطبيـعي او البشري?
وهل تتــواجــد £ـاثيل اخــرى حتت االرض لم يـتم حلــد اآلن اكــتــشــافــهــا ? هذان
السـؤاالن قـد شـجـعـا علـمـاء االثار والبـاحـثz على االهتـمـام ²ـجـمل التـغـيّـرات
الطبيعية والبشرية التي تعرضت لها اqنطقة منذ العهد اآلشوري بهدف اكتشاف

اqواقع واآلثار االخرى غير اqعروفة حلد اآلن.
  £كنت الـبـعـثــات األثرية من فــرنسـا وبريطـانيـا واqانيــا والواليات اqتــحـدة
وايطاليـا من العثور على حـوالي نصف مليون قطـعة اثرية توزعت على مـتاحف
بغداد ولندن وبرلz وباريس واستنبول ولينينغراد وفيـالدلفيا وجامعة وييلn الى
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جـانب مـئات اآلآلف من الـقطع التي ظلت في مـواقـعهـا االصليـة. كل هذا جـرى
تقريبا قبل اتفـاقية عام ١٩٥٤ العاqية التي تقـضي بحماية اqواقع االثرية التي

لم تستخرج بعد في التالل القد�ة خالل الصراعات اqسلحة.
  تعـــرضت االثـار واqتـــاحف في الـعــراق بـعـــد حــرب اخلـليج الـى سلسلـة من
السرقات من اqتاحف واخملازن االثرية وتسربت آالف القطع االثرية العراقية الى
خــارج البـالد وعــرضت للـبـيع مـنذ سنة ١٩٩٥ الى اســواق اqقــتنيــات في اوربا

والواليات اqتحدة.
  اجلـدير بالذكـرn لـقـد وقع اغلب اqواقع االثرية الواقـعـة والـقـريبـة من مـجـرى
االنهـار حتت الترسـباتn ومنهـا اqواقع االثرية في "#Wلى خنس"n كـما حـدث في
مـوقع السـد اqائيn التي ¢ اكـتـشـافهـا في عـام ١٩٩٦ نتـيـجـة قـيام الـهيـئـات
اqسـؤولـة عن اآلثار في حـفــر بعض اqواقع وتبz جــدار السـد ألول مــرة في عـام
١٩٩٦ منذ ان طمـرتهـا ترسـبـات نهـر الكومل واعـتـقـد تواجـد مـواقع اخـرى من
االثار قـد وقعت حتت ترسـبـات نهر الكومـلn كمـا أنه من احملـتمل وجـود £اثيل
من نوع الثور اجملنح حتت التراب على الضفة الغربية لنهر الكوملn ألنهم قاموا
بنحت التمـاثيل من موقع تواجد الصـخور "#Wلى خنس" ومن ثم نقلها من هناك
الى اqواقع اخملـصصـة لهـاn او ¢ دفن البعض منهـاn وخـاصة اذا كـانت موجـودة
هناك قـبل واثـناء سـقـوط األمـبـراطورية اآلشـورية في عــام ٦١٢ ق.م.  يخـتلف
حــجم التــمـاثـيل الصــخـريـة واغلبــهـا مـن نفس النوع(الثــور اجملنح) ومـن نفس
اqصـدر الصـخـري (التكوين الصـخـري)n اي من (تكوين بيـالسـبي) تظهـر على
سطح االرض في جـبل مـقلوب ومـرتفعـات اجلـبل اqطل على قـرية (ناوران) وهو
اقرب موقع صـخري من موقع خرسبـاد الذي ال يبعد عنه اال عدّة كـيلومتراتn و
قريبـاً من مدينة نينوىn كـما يعـتقـد الباحثـون بأنه ¢ نقل البعض منهـا بواسطة
االنهـار من مـوقع رسم تلك التـمـاثيل الـى اqوقع االثريn مـثل مـوقع �رود الذي
يبـعــد عن اqناطق اجلــبليـة. الرســوم اqنقـوشــة على تلك االثار تـظهـر اسـتــخـدام
أدوات وأنظمة وقواعد هندسية متطورة في عمليات النحت والتصميم والنقل.

أدت االكتـشافـات االثرية في الثالثينيـات من القرن اqاضي الى زيادة االهتـمام
باqناطق االثرية في مـنطقة اqوصـلn وقام البـاحـثون بزيارة مـوقع (جـروانه) ألول
مــرة عـام ١٩٣٢ خنس عــام n١٩٣٣ وبدأت الدراســات في خنس في آذار عــام

١٩٣٤ من قبل الدكتور  (جاكوبسون).
  من الضروري مناشدة اqؤسسات التابعـة لآلثار في كردستان العراق بالدعوة
من تـلك الـدول على إعــــادة تـلك االثـار التي ¢ نـقلـهــــا من اqواقـع االثريـة في
nبريطانيا وأمريكا وطلب تعـويضات مالية nكردستان العـراق الى كل من فرنسا
او تخــصــيص نـســبــة من واردات تلك اqتـــاحف التي توجــد فــيــهــا تـلك االثار

حلكومة كردستان العراق.
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كانـت البعـثة االمريـكية تقـوم في الثالثينيـات من القرن اqاضي بأعـمال البـحث
والتنقـيب عـن اآلثار في قـرية خـرسـبـاد الواقـعـة الى شـمـال مــدينة اqوصلn قـام
الباحث االثاري(الدكتور جاكوبسون) في سنة ١٩٣٢ الى زيارة موقع (جروانة-
W?łروانا) الواقـعــة بالقـرب من قــرية(مـام —…U?ý) qشـاهدة اqمـر اqـائي في قـرية
جروانةn وفي سنة n١٩٣٣ زار جاكـوبسون قرية خنس - بافيـان و¢ حتديد موقع
الســد االروائي في "#??Wلى خنس" الـذي ينقل اqيــاه من هناك الـى مـدينـة نينوى

مارا بقنطرة جروانة.
  جـاءت جلنـة دراسـة آثار خنس الـتي كـانت مكونـة من أربعـة أشــخـاص ومن
بينهم إمرأتان برئـاسة جاكوبسـون مع مترجم من اهالي قـرية - خرسبـاط واqدعو
(عـيـسى شـبك) الى قـرية خنس في آذار ١٩٣٤ وأسـتـمرت دراسـتـهم اqيـدانيـة
حـوالي ثالثة أشهـرn يقـول جاكـوبسـون بانه أستـعان باالكـراد - من أهل اqنطقـة
إلزالة االحـجـار السـاقطة في النهـر وعـمل حـفريات فـي بعض اqواقع اqعـينة في
(pÝËW½) حيث £كن جاكوبسون من العثور على موقع n"لى خنسW#" -ضيقqا
اqطلة عـلى مـدخل الســد والذي دفن حتت التــراب والغطاء النبــاتي حـسـب قـول
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(w&Mš ÊULOKÝ w−Š) و الذي كان من بz العاملz انذاكn كما قام جاكوبسون
بالتـحـري عن كافـة اqواقع مـابn(wO?šu?# Í—W?Ý Ë «—e??# wKK! Í—W?Ý) nz وكـمـا
£كن جـــاكــوبســون الـنزول بواسطـة احلــبــال الى مـــدخل اللوحـــة اqكتــوبـة باخلط
اqسـمـاريn واسـتند جـاكوبسـون الى خـبـرة العـالم االثاري اqعـروف (باكـون) في
عـام ١٨٧٩ الذي £كـن من قـراءة اخلط اqسـمــاريn ادناه العـبـارات الـتي كـانت
مـدونة علـى تلك اللوحـة: (خـالل عــام ٦٩٠ ق.مn كـان العـمل في انشــاء القناة
على وشك االنتهاء وقد استغـرق سنة وثالثة اشهر بالتمامn وان سنحاريب ارسل
nشـروعqألجنـاز االدعـيـة الضـرورية لضـمـان تنفـيـذ ا zمن الرهبـان الـواعظ zاثن
وفي نفـس الوقت قــدم هدايا لاللهz اخملــتــصz بشــؤون اqيــاه واالنهـار تـبـركــا
وتضـرعاً بالرغم من هذه االسـتعـدادت فقـد حصل مـا لم يكن باحلسـبانn اذ قـبل
ان يقوم اqهندسون اqسـؤولون عن اجناز اqشروع بفتح البوابات أمـر اآللهة بامرار

اqاء في القناةn وانتهى كل شيء).
توجـد أثار خنس فـي مـوقـعz رئيـسـيz ("#?Wلى خنس" - UJÝËW½ —WÐ) وفي

(#wO½U#…—WÝ wJO%W - بشتا كانيا خنس)n �كن تصنيفها الى عدة مجاميع:

fM" w& t3 w- —U)ô«
١- ½pÝËW: عــبـارة عن مــا يشـبــه بغــرف مـحــفـورة في الصــخـور الـكلسـيــة.
توجـــد١٥ غــرفـــة ذات اشكال مــخـــتلفـــة من الداخـل ومنحــوتـه (اغلبـــهــا)
بالتـماثيل اqـتنوعهn البـعض منهـا مرتبـطة واحدة باالخـرى و مـداخل اغلبهـا
دائرية الشكل مـاعدا أربـعة منهـا ذات اشكال زخرفـيـة رائعةn ر²ا كـان ذلك
اqوقع خـاص للملك االشـوري سنحـاريبn وتقع فوق سطـح تلك اqوقع £اثيل
تعكس صــورة أســدينn يبـدو أن مــهـمــتـهــمــا حـراســة اqوقع اخلـاص لـلملك
سنحـاريبn حيث ان اqنطـقة االثرية عـبارة عن مـركـز إداري وسيـاحي منتظم
ويحــيطه احلــراسn مــحـفــور في الصــخــور على شكل أبـواب مـقــوســة على

اqرتفعات احمليطة بـ"#Wلى خنس".

٢- التـمـاثيل اqنقـوشة يرجح أنهـا للقـادة البـارزين نقـشت داخل ابواب منتظمـة
ومنحوتة من الداخل والبعض منها مكتوبة باخلط اqسماري والبعض منقوش
عليــهـا العــملة االشــورية السـائـدة انذاكn ويقـدّر عــدد تلك االبواب حــوالي

تسعة ابواب.
٣- السـد اqائي: عبـارة عن سد كـبيـر (منظم) للخزن والسـيطرة على اqاء وفـيه
بوابة السـيطرة وقنوات اخـرى لتفـريغ اqاء الزائد ر²ا في فـترات الفـيضـانات
وترتبط تلـك القنوات بالطواحz اqـائيـةn حـيث يوجــد مـوقـعـان احــدهمـا في
(vJý«—WÐ «—W??#) واالخـر فـي مـوقع (zفـرى ســيليW?#)شـمـال الســد مـقـابل
الواقع على الضـفـة الغربيـة للنهـر وعلى بعـد حوالى مـائة مـتر جنوب مـدخل

(منظم) السد.
٤- القنوات اqائيـة احملـفورة في الـصخـور: تتـواجد ثالثة قنـوات مائيـة صـغيـرة
تنقل بواسطتـها اqيـاه من العيـون اqائيـة القريبـة منها الى اqواقع اخملـصصـة
لالستعمالn وتقع االولى على ارتفاع حوالي ٢ متر تقوم بنقل اqاء من النهر
الى السد وهـي قناة واسعة وكـبيـرةn والثانية علـى ارتفاع حوالى سـتة امـتار
تقـوم بنقـل اqاء من العـيـون اqائيــة الى مـدخل اqنحـوت والتـي حتـتـوي على

£اثيل اqلوك االشورين.
 القناة الثـالث تقع على ارتفاع اكـثرمن مائـة متر فـوق مسـتوى النهر تقـوم بنقل
اqاء الى اqـوقع اqرتفع اqـعــروف بـ(¼Wوشى كــافــري) يعـني باللغــة الـكردية

(منتزه للكفار).
٥- اجلـزء االثري الذي سـقط في النهـر في مـوقع (#?Íd?²??A?O??Š «—W) يضم £ثـال
الثـور اجملنحn اضافـة الى اجـزاء أخرىn مـنها بقـايا (½pÝËW) التي سقطت
من االعلىn ويعود سـبب السقوط على األرجح الى تعـرض اqنطقة الى زلزال
قوي �ا ادى الى انزالق وهدم بـعض األجزاء منها وسـقوطها في الـنهرn التي
ادت بدورها الى هـدم واندفـاع احــجـار القنـاة االروائيـة باجتــاه حـركــة انزالق

الكتل الصخرية في النهر واثارها واضحة حاليا.
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٦- تواجد حفر شبه دائرية والبعض منها منحوتة ومنقوشة بالتماثيل (االسد).
٧- تتواجد مـواقع واثار اqئات من قطع االحجار التي قطعت مـن الصخور على
ضـفـتي النهـر وال زال البـعض منه مـحـفـوراً الى النصفn إنهـا اشـارة الى ان
االعمـال كانت جارية حـتى انهيار االمـبراطورية اآلشورية وسـقوط نينوى في

سنة ٦١٢ قبل اqيالد.
٨- طرق اqتنزهات للملك سنـحاريب: يبـدو للباحث واqشـاهد والزائر الى "#Wلى
#?Wلى خنس" ومــوقع " zنطقــة الواقــعـة مــا بqمن خــالل جتـوالـه في ا "fMš

قمـة(w$U?ýdOÐ Í—W?Ý) يظهـر بوجود طريق رئيـسي يربط اqوقع االثري ²وقع
(w$UýdOÐ Í—WÝ) و¢ حفر مـواقع القدم في عدّة اماكن على امـتداد الطريق
الذي �ر من خلف مـوقع (¼Íd?$U?# wýËW) وطريق ثاني �ر من خـالل اجلـانب
السـفلي qوقع غرفـة(½pÝËW) والتي تعـرف باسم (زفـروكا كـوملي)n حـيث
توجـد اثار حـفـر (مـواقع االقـدام) لتـسـهـيل الصـعـودn تلك هي طرق خـاصـة
اســتــعــملهــا سنحــاريب اثـناء جتــواله (التنزه) فـي اqنطقــة احملــيطة بـاqوقع
االثريn السـيـمــا مـوقع(w$U??ýd?OÐ Í—W??Ý) التي تكـسـوها حلـد اآلن اشــجـار
nنطقـةqفـتـوح من مـشاهدة مـا يحـيط باqوقع اqكن للـمشـاهد من ا� nالبلوط
كـماn يوجـد بعض اqواقع احملفـورة واqنتظمة الـشكل في اqوقع اqرتفع و ر²ا

كانت كمواقع خاصة لالستراحة وتعتبر أثرية.
  اعـتـقــد بان مـوقع "#?Wلى خنس" واqرتـفـعـات احملـيطـة بهـا كـانت في حــينه
مـغطاة بالغـابـات واالشـجـار اqتنوعـة ومليـئـة باحلـيــوانات البـريةn مـثلWÐ) n›زى
كويفى)n هـذا ما كان يعطي للمـوقع جمـاال رائعا. وقـد سمعنا من سكـان القرية
بأن السـفح اجلـبلي الواقع الى شـمال قـرية خنس كـان مغطـاة باالشجـار ورأوا بأم
اعــينهـم احلــيــوانات البــريـة في مــوقع (w$U???ýd???OÐ Í—W???Ý) في االربعــينيــات
واخلمـسينيات مـن القرن اqاضيn  فكيف �كن ان نتـصور جـمال هذا اqوقع قـبل

حوالي ٢٧٠٠ سنة عند إنشاء هذا اqشروع في "#Wلى خنس". 

∫w4U3 Á— t/ wJO& t3 ≠ f4 t" UO4U3 U,A* l$u% w- —U)ô«
توجد هناك حفر مستديرة الشكل مرتبطة بقنوات صغيرة بأحواض مربعة الشكل
ذات ابعـاد ٢ × ٢ واعــمـاقـهــا تتـراوح مــا بz ٢٠ سم الى حـوالى٥٠ سـم انهـا
عـبارة عن مـعـامل بدائية لـصناعة الزيوت ور²ـا اqشروبات; حـيث كـانت اشجـار
الزيتـون متـوفرة سـابقا في اqنطقـة احملـيطة بهاn اضـافة الى مـزارع العنبn كمـا
#U½W سـور) وفي قـرية(هارينا) #Wلي (كيل  يتـواجـد بعض االثار (½pÝËW) في 
وفي الوادي شــرقي مــرتفـعــات(wJÝUÐ دريش)n اضــافــة الى وجـود آثـار qوقع
احلـراسـة القــد�ة في اqرتفـعـات احملـطيـة بـ"#?Wلى خنس" اqوقع الـسـيـاحي للملك
Í—WÝ)و (wO?šu?# Í—W?Ý)واقع مـتـواجـده فيqومـثل هذه ا nاآلشـوري سنحـاريب
!e# wKK—») وعلى امتداد السلسلة اجلبلية من قمة (w$UýdOÐ) باجتاه الغرب الى

(e?# wK?K! Í—W?Ý—») وال زال بعض تلك االثار بـاقـيـاnً واجلـدير بالذكـر أنه توجـد
WÝرى بيـرشـافي و ر²ا كـانت  خاصـة بعـوائل ملوك اآلشـورين مـقبـرة كـبيـرة في 

الذين استقروا طيلة فترة طويلة في ذلك اqوقع السياحي.
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∫f%U)« qBH&«
fMš w' —UŁô√

توجد آثار األمـبراطورية اآلشـورية في موقـعz رئيسيz في خـنسn موقع "#Wلى
n(w$U?ýd?OÐ Í—W?Ý)  إضافـة الى مـوقع n(بشـتـا كانـيا خنـس)خنس" وفي مـوقع
وسـوف نـتطرق لكل مـوقـع على حـدى ليــسـهل تـوضـيح أهم اآلثار اqوجــودة في

خنس و أهميتها:

fM" w& t3 w- —U)ü«
#Wلى خنس" على انواع مـخـتلفـة ومتنـوعة من االثارn منـهاn [الغـرف يحـتـوي "
احملفورة في الصخور والتي تعرف محليا بـ(½pÝËW)- اqنقوشة بالرسوم الرائعة
على البــعض منهــاn االبواب اqقــوسـة واqـنقـوش عليــهــا حـضــارة اإلمـبــراطورية

اآلشوريةn السد اqائيn القنوات اqائيةn احلفر الدائرية]. 
 ∫∫∫∫ppppÝÝÝÝËËËËWWWW½½½½ 

توجــد في "#??Wلى خنس" (١٥) ½npÝËW واحــدة منهــا قــد ســقطـت في نهــر
«—W#) عند مـوقع nالكومل مع االثار االخـرى التي نقـشت على الكتل الصـخرية

.(Íd²AOŠ

 كل ½Wوسك عــبــارة عن غــرفــة اســتــراحــة ذات شكل هنـدسي منتظـمn اغلب
سقوفها مقوسة وحتتوي على ٣ أسرة (جمع سرير) مع مخدات كلها محفورة من
الصخورn وتظهر آثار االدوات التي استعملت للحفر. يحتوي بعض الغرف على

فــتـحــتz والبــعض اآلخـر منـهـا مــرتبط  ببــعظهــا من الداخلn  كـمــا ان اجلـدار
اخلارجي(الوجـه اخلارجي) للبعض منهـا محفور في الواجـهة االمامـية qواقع تلك

الغرف(½pÝËW) و بشكل هندسي منتظم.
  رأيت من الضروري ترقيم تلك الغرف (½pÝËW) أو تعريفها باسـماء خاصة
ليـسـهل وصف كل واحـدة منهـا ولكي يسـهل للقـار  واqشـاهد والبـاحث معـرفـة

ومتابعة ما يقرأn أويسمع عن كل غرفة.
كـما رأيت مـن الضروري ترقـيـمهـا من البـداية عند مـدخل "#Wلى خنس" والى
nبافـيانكي nمـثل (كومل nوتسميـتها بأسـماء جغـرافية n(zفرى سـيلW#) موقع
#Wرا حـيشـتري)n وأسـماء اqشـهورين مـن حضـارة اإلمبـراطورية اآلشوريةn مـثل
(إله آشـورn سنحاريبn الفـرسn دبn القـادةn السد اqائـي)n اضافـة الى اسمـاء
ابرز البـاحثz الـذين قامـوا بإجـراء أبحاث علمـيـة أثرية في "#Wلى خنس"n مثل
(جـاكوبسـونn اوqسـتدn باكـون)n واول حـرس رسمي آلثار خـنسn اqرحوم(حـسن
#Wلى خنس"n الحظ خنسي). أدناه جـدول بأرقـام واسـمـاء الغرف احملـفـورة في "

مواقعها على الصور اqرفقة بها.

اqالحظات (pÝËW½) اسم (pÝËW½) رقم
١- ÍœWÝ È—…œ   مـخصص كـما يبـدو qراقـبة وحـراسة مـدخل

السد عند موقع النفق الصخري.  
٢-    زفـروكـا كوملي    غـرفـة عـاليـة يصـعب الوصول الـيهـاn يبـدو
انهـا خـاصـة حلـراسـة البـاب اqقـوس اqنقـوش
علـيـــهــا بـاخلط اqســـمـــاري الـتي تقع عـلى

 �ينها.
تتكون الغرفـة من فتحـتz وقريبـة من سطح الدب - هيـرج         -٣
       االرض وحتتوي على (٣) سـرير رسمت على
.zمتصارعت zجدرانها اخلارجي صورة لدبت   
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الفرس - ¼VÝW   واجـهـة مـحفـورة بسـكل هندسيn بطول حـوالي -٤
nخـمـســة امـتـار وارتفـاع حـوالي ثـالثة امـتـار  
  بعــرض اكـثــر من نصف مــتـرn يـحـتــوي على
zمدخـل رئيسي وفـتحـة أخرى مـقسمـة غرفـت  
zوحتــــــتــــــوي عـلـى مــــــوقــــــعـ nمـن الداخـل  
  للـنوم. نـقـــــشت عـلى جـــــدرانهـــــا اخلـــــارجي
  صــورة شــخص وهو �تطـي فـرســاً.¢ تدمــيــر
جزئها العلوي نتيجة قصفها من قبل طائرات
النظام العراقي في الستينيات من القرن اqاضي.
٥-        خنسي      تتكـومن من غـرفـة و٣ أسـرّة وفـتـحـتـان تدخل
  من خـاللهـا الى غـرفــة ٤(الفـرس) التـسـمـيـة
  نسـبــة الى اqرحـوم حـسن خـنسي وهو أول من

  قام رسميا ²همة حماية اآلثار في خنس.
غرفـتان ترتبطان مع بعـضهـما من الداخل لـها ٦- ٧    باكـون
  مــــــــــــــــدخــل وفــــــــــــــــيـــــــــــــــــهــــــــــــــــا (٣)
  ســرير يصــعب الوصــول اليــهـاn باكــون عــالم
  اثري £كن من قـراءة اخلط اqسـماري. اعـتمـد
      جاكوبسون عليـه في قراءة اخلط اqسماري
  اqنـقــــوش علـى بعـص االبواب اqقــــوســـــة في

  "كلي خنس".       
اول باحث اثـري زار خنس في سـنة ١٩٣٣. ٨ - ٩     جـــاكــوبســـون        
    لذا ســمـيت بـاسـمــهn غـرفــة لهــا فـتــحـتــان

    ومدخالن ترتبط الغرفتان من الداخل 
مع بعضهما.

١٠ - ١٣ لـوحـــــة سـنحــــــاريب    تـتكـون من اربـعـــــة غــــــرف(½p?ÝËW) حتت
  ارقام(n١٠ n١١ n١٢ ١٣) وخـمسـة فتـحات

  سيتم شرحها في موقع خاص بالتفصيل.
تشـكل الغــــرفــــة(½pÝËW) جــــزء من الـكتـلة ١٤-        الثــــور اجملـنح   
 الصــخــرية التـي ســقطت في نهــر الكـومل في
مـوقع (#?Íd?²??A?O??Š«—W) والتي تظهــر على تلك
 الصـخــور اجـزاء الغــرفـة وصـورة للثــور اجملنح
 ولوحـة حتـتـوي على ٣ صُــورn سنوضـحـهـا في

 موقع خاص بالتفصيل.
تقع في الضفة الشرقية لنهر الكومل عند بداية ١٥-    بافيانكي    
مــوقع (#???Wفـــرى ســيـليz)n تقـع على ارتفـــاع
حـوالي ٣ امــتـارn يصـعب الـدخـول اليـهــاn لهـا
فـــتـــحـــة واحـــدة وفـــيـــهـــا (٣) ســـريرn وعـلى
جـدرانهـا اخلارجي توجـد مـواقع مـحفـورة بحـجم
قدم االنسـان لكي يسهل الوصـول اليهـا بطريقة
التـسلق. يبـدو انه مـوقع خـاص qراقـبـة حـركـات
اqرور عـند مـــدخل ®#????Wفـــرى #????Wال).اي انهـــا

²ثابة نقطة للحراسة. 

باالضـافـة الى ذلك توجـد ثالثة غـرف(½pÝËW) في الوديان والطـرق احملـيطة
#??Wلى خنـس"n واحــدة منهـــا تقع في وادي (باسـكى دريز) الذي يـقع في ²وقع "
الضــفـــة الشــرقــيـــة لنهــر الـكوملn و�ر من هـناك طريق رئـيــسي. كــمـــا توجــد
غـرفـة(½pÝËW) اخـرى في قـرية(هـارينا)n ¢ حـفـرها في كـتلة صــخـرية كـبـيـرة
سقطت من اqرتفعـات الواقعة خلف قرية هارينا. توجـد غرفة (½pÝËW) آخر في
(#?u?ÝU½ WJK# wJO%W—) الواقـعـة شرق مـرتفع اqعـروف بـn(w²?$W?#e?! X¹—«œ) اي
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تقع في الوادي الـذي يقع غـرب واديn (#?wO½U??#…—W?Ý wJO?%W).تقع هذه الـغـرف
الثالثة(½pÝËW) على اqمرات الرئيسية احمليطة ²وقع "#Wلى خنس".

 اجلدير بالذكـر أنه توجد مواقع قد�ة عـلى قمة جبل كـوخيي و اqعروفه مـحليا
#Wلى خنس" و�كن من بـ(wO?šu??# Í—W?Ý) التي تعـتـبـر أعلى قـمـة تقع مـقـابل "
خـالل ذلك اqوقع السيطـرة على كافـة احلركـات في اqناطق احملـيطة ²وقع "#Wلى
خنس". يعتـقد البـعض بأن االشوريون استـخدمـوا موقع (wOšu?# Í—WÝ) كنقطة
مهـمة للمراقـبة والسيـطرة على التحركـات التي كانت جتري في الـطريق احمليطة
باqركـز الســيـاحي للملك اآلشـوري سنـحـاريبn كـمـا يوجـد العــديد من اqواقع و
اثارها باقيـة تشبـة مواقع احلراسـة التي نعرفـها مـحليا بـn(—WÐWł) الواقعة على
امتـداد اqرتفـعاتn (w$U?ýdOÐ Í—W?Ý) اqطلة على الضـفـة الغربيـة لنهـر الكومل
#Wلى خنس"n ويتـواجـد العـديد من مـثل تلك واqسـيطرة على اqوقع االثري في "
nباجتــاه الغــرب ليــصـل الى مــوقع (w$U???ýd???OÐ Í—W???Ý) واقع الـى الشــرق منqا

(w²$W#e! X¹—«œ) و موقع (e# wKK! Í—WÝ—ا). 

∫V#—U8M/ W;u&
عبـارة عن واجـهة صـخرية مـحفـور عليهـا بشكل دقيقn يقـدر ارتفاعـها بحـوالي
٧٫٢ مـتـر وعـرضهـا بحـوالي ١٠ امـتـارn لهـا حـوافي منظمـة وكـأنهـا مـقطوعـة
باqقصnn حتـتوي على اربعـة غرف (½Wوسك) كاqـبينة في الشكل وفـيهـا خمـسة
فـتـحـاتn £تـاز مـداخل الـغـرف بكونهـا ذات اشكال هندسـيــة مـزخـرفـةn تعكس
اهتمـام اللوحة واهمـيتـها ومـضمـونها. الغـرف االربعة(½pÝËW) ¢ درجها حتت
األرقـام واألسـمـاء التـاليـة رقم n١٠ يحـتـوي على ٣ سـريرn عليـهـا صـورة قـائد
آشـوري يقف خلف اqلك سنحـاريبn يحـمل ساعـة يدوية وسـالح حـربn مدخلهـا
ذات شكل هندسي مقوسn تقدر ابعادها(١٫١مـتر ×٠٫٨٠متر). غرفة رقم١١
لهـا مــدخل منتظم ومــزخـرف وحتــتـوي على ٣ سـريـرn اqدخل ضـيق مـن االسـفل
ويتـوسع اجلــزء االعلى وحتـتـوي على ٣ اقــواس نصف دائرية على شكـل زخـرفـة

منتظمة و علـيها صورة قـائد آشوري يقف خلف ألهـة آشور. غرفـة رقم n١٢ لها
مـدخل مـسـتطيل وضـيق ذات ابعـاد(١متـر و حـوالي ٤٠ سم)n يحـتـوي على ٣
سـرير ومــتـربط داخليـا بغــرفـة رقم ١٠ و رقم ١١ . امـا غـرفــة رقم ١٣ االعلى
حتتوي على مدخل كبـيرn ذات ابعاد ١٫١متر × ١٫٢ متر)وعلى فتـحة صغيرة

ذات) ابعاد١متر × ٣٠سم).
تقع صـورة اqلك سنحـاريـب الذي هو واقف على ظهـر حـيـوان قـوي يحـمل في
يده مـفـتـاح السـد اqائي ليـقـدمـهُ الى الهـة آشـور الـذي يقف مـقـابلهُ. انهـا لوحـة

يصعب وصفها ومعانيها اال من قبل اخملتصz في علم االثار. 
 فـوق لوحـة سنحـاريب صـورة (ألسـدين)n يـعكسـان رمـز القـوة واحلـمـايةn في
اجلزء االسفل فيه موقع عريض يقدر بحوالي مترn محفور فيها قناة مائيةn التي
كانت تربط عبر القنوات اqوجودة بالعيون اqائيـة القريبة منها. حيث كانت اqياه
جتري فيهاn لالستعمال اخلاص للملك سنحاريبn كانت الغرف االربعة مخصصة
للملك سنحـاريب وحـاشـيـتهn لذا ¢ االهـتمـام بشكل كـبـيـر بها مـقـارنة بالغـرف

االخرى.
الظاهرة التي جتـذب اqشاهد تكمن في ضـخامـة التماثيـل اqنقوشة علـى لوحة
اqلك سنحـاريبn حـيث تقدر اطـوالها مـا بz (٦ امـتار و٥ امـتـار)n العرض مـا
بz (١مـتـر و١٫٥مـتر)n كـمـا يقف اqلـك سنحـاريب على ظهـر حـيوان مـفـتـرس
كبير احلجمn يقـدر طول احليوان بحوالي ٢متر وسيقانه بحوالي٠٫٧مـترn ورقبته

بحوالي نصف متر وذيلة بحوالي ١متر.
£ر امـام اللوحـة القناة اqائيـة التـي كانـت تربط خـزان السـد ²وقع النهـر ثم الى

السدn وهي تزيد من جمال اqنظر.

∫`M:« —u<&«
لقد سـقط جزء كـبير ومـهم جدا من اآلثار احملـفورة واqنقـوشة التي كانـت بجانب
لوحـة سنحاريب من اجلـهة الشـرقيـة. اعتـقد ان سـبب السقـوط يعود الى تـعرض
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nاألولى nzوقع خـسـارتqحلَِق با nنطقـة الى زلزال قـوي بعـد انشاء القـناة بفتـرةqا
ســـقـــوط جـــزء كـــبـــيـــر مـن القـــسم االثـري في "#????Wلى خـنس" مـــقـــابل مـــوقع
n(Íd?²??A?O??Š«—W?#) والثـانيـة ادى ذلك االنهـيـار الصـخـري الـى هدم جـدار القناة
اqائيــة واندفــاعـهــا بأجتــاة النهــرn وهناك أدلة واضــحــة على ان انهــيـار الـكتلة
الصخرية قد حـدث بعد إنشاء القناة اqائية بفترة زمنيـة وهناك أجزاء من صخور
جـدار القناة محـصـورة وموجـودة بz تلك الكتل الصـخـرية الكبيـرة التي سـقطت
عند موقع (#Íd²AOŠ«—W). يؤكد تاريخ الزالزل ان منطقة الشرق االوسط ومنها
nومن ابرزها nالعـراق قد تعـرضت حلركـات زلزالية قـوية خـالل الفي سنة االخيـرة
تعـرض منطقة اqوصل الى زلزال قـوي سنة ١٠٥٨ مـيالديةn أحلق خـسائر كـبيـرة
باqنـطقــةn وتـعــرضت مـنطقـــة اqوصل في سـنة ١٦٦٦ الى زلزال قـــوي ادى الى
تدمـيرخـمسـة مدن وحـوالي خمـسة واربعz قـرية. ور²ا تعرضت الى زالزل اخـرى
إال أنها لم  تدَوّنn ولذا اعتقد بان انهيار هذا اجلزء االثري له عالقة بأحدى تلك
الزالزلn و�كن التأكـيد وحتى حتديد الفـترة الزمنية التقـريبية التي سقطت فـيها

تلك االثار لو ¹ّ إجراء بحث خاص بهذا اqوضوع.
 واجلـدير بالذكــر أنه يتطابق تقـريبــا مـجـرى االنهـار ومنهـا نهـر الـكومل على
الفـوالـق اqوجـودة في التــراكـيب اجلـيــولوجـيـةn وتـشكل الفـوالق من اهـم مناطق
الضـعف في التـراكيب اجلـيـولوجـية وغـالبـا ما تكـون تلك اqناطق غـير مـسـتقـرة
نســبـيــا و لكن يصــعب مــالحظة ذلك بـسـهــولة إال من خــالل تسـجــيل الهــزّات
االرضية في مثل تلك اqواقع التي تتأثر باحلركات الزلزاليةn كما يوجد في قرية
خنس والقرى احمليطة والواقعة على امتداد مجرى نهر الكومل ونهر اخلازر ونهر
الزاب األعلى عـدة مــواقع قـد�ة للقـرى و قـريبــة بعـضـهـا للبـعـضn واعـتـقـد بان
العامل الزلزالي كـان له دور مهم في ذلكn اضافـة الى عوامل اخرىn كـالغزوات
واحلـروب وغيـرهاn إال ان اqوقع الذي يـنهار بفـعل الزلزال تكـون اثارها مخـتلفـة
عن الذي ينهـار بفـعل احلـروب وغيـرها من االسـبـابn وال مجـال هنا لشـرح ذلك

بشكل اكثر تفصيال.

يتكون اجلزء الذي سقط في النهر من عدة أجـزاءn منها اجزاء من بقايا الغرفة
اخلـاصــة n(pÝËW½) و ر²ا اكــثــر من غـرفــة واحــدةn ولكن بقــايا آثار اجلــدران
الداخليـة للغرفـة ال زالت باقيـة في موقـعهـا االصليn وجدرانهـا اخلارجـية كـانت
(pÝËW½)لذا ¢ ترقـيم تلك الغـرفـة nمنها صـورة الثـور اجملنح nمنقـوشـة بصـور
برقم ١٤- الثور اجملنح .لو يتم اعادة االجزاء وترابط الكتل اqـنهارة مع بعضها
البعض من قبل اخملتص بعلم االثارn ستتضح الصـورة احلقيقية لذلك اجلزء الذي
سقط في النهـر. توجد صورة الثـور اجملنح على احدى الكتل الصخـرية الساقطة
في النهـرn وخلفـها صـورة لشـخص واقف على ظهر حـيـوان مفـرسn  هذا اqوقف
يشابه مـوقف وقوف اqلك سنحاريـب على ظهر حيـوان مفتـرسn وهذا يعني انها
صـورة لشـخص مـهم و²وقع قـريب مـن سنحـاريب في عـهـدهn اضـافـة الى تواجـد
كـتل مـحـفـورة و منقـوشـة بشكل هندسي منتظـم عليـهاn مـحـفـور عليـهـا صـورة

لثالثة اشخاصn يبدو انهم من قادة االمبراطورية اآلشورية.
 احملـتـمل وجود صـورة اخـرى على الكتل الصـخـرية االخـرى التي سـقطت في
النهـــرn ور²ا تكـون االوجــه اqنـقــوشــة عـليــهـــا مطمـــورة حتت التـــرابn لذا من
الضروري اعـادة تلك الكتل الى مواقعـها لتظهر مـا دوّن ونقش على اجلزء الذي

سقط في النهر.

∫W/uI*« »«u*ô«
يوجـد حوالي تسـعة أبواب مقـوسة مـحفـورة على الواجهـة الغربيـة للسفح اجلـبلي
في "#?Wلى خنس" وعـلى إرتفـاعـات مــخـتلفــة يصـعب الوصــول اليـهـاn مــوزعـة
بانتظام بz فـتحة السـد وموقع (¼Íd$U?# wýËW). االبواب اqقوسـة محـفورة في
nواطوالها بحـوالي٢ متر وعرضها بحـوالي متر nالصخور بحـوالي ٢٠ سنتيمترا

قاعدة األبواب مستقيمة وسقفها ذات شكل هندسي مقوس.
  ¢ نقش منحـوتات رائعـة عليـهـا. تعكس صـورة االنسـانn حامـال سـالح في
يده يعكس مضـمونهـا ورموزها احلراس خلف وحـول موقع اqلك سنحـاريبn الهة
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آشـور. لقــد ¢ نحت مـا كــان £تلكهُ االمــبـراطورية اآلشـوريـة من خـصـوصــيـات
²خــتلف جــوانبـهــا (اqاليــةn العـسـكريةn االداريةn اqشــاريع وغـيــرها) يصــعب
الوصـول الى تـلك االبواب اqقـوسـة qـالحظة وتدوين مـوجــود عليـهـاn ومنـهـا مـا
اسـتطلع البعـض الوصول الى بعض تلـك االبواب أو من خالل اسـتـعمـال الناظور
(الدوربz) واخيرا استعمال كاميـرة الفيديو التي تقرب الصورة وتسهل مشاهدة

ما مدوّن على تلك االبواب اqقوسةn وان اهم ما موجود هو: 
١- كتـابة اخلط اqسـماري عليـهاn حتـددّّ تاريخ وهدف انشاء مـشروع سنحـاريب
nلى خـنس" الى نـينوى عن طـريق قنـاة مـــائيـــةW????#" ـاء منqاالروائي لـنقل ا
وتعكس لوحــة سنحـاريب في الرسم واqـضـمـون رمـز (حـجـر البـناء للسـد) و

يقدم خالله اqلك سنحاريب مفتاح السد الى آلهة آشور.
٢- رسم العـملة النقـدية اآلشورية التي كـانت مـستـعملة فـي عهـد األمبـراطورية
اآلشورية عـلى إحدى االبواب اqقـوسة. £تـاز العملة بأحـجام مخـتلفةn ومـنها
على شكـل عـملـة ورقـيــة او ر²ا من مــعــدن خـاص ولكـن من حـيـث الشكل
(اqسـتطيل) يشبـة العمل احلـالية اqتـداولةn اضافـة الى العملة النقـدية ذات
اشكال دائرية وبـأحـجـام مـخـتلفـةn يعنـي بأن لهـا قـيّم مـخـتلفــة مـثل مـا هو

موجود حاليا.
٣- رسم صــور االدوات العـسكرية اخملــتلفـة الـتي كـانت مــسـتـعــملة في عــهـد
اإلمبراطورية اآلشـوريةn وهي على شكل اسلحة وعربات كانت تسـتعمل في

حينه. 
  اجلدير بالذكـر يوجد مدخل صـغير يشـبه غرفـة صغيـرة مكتوبة عليـها باخلط
اqسـماري و يصـعب الوصول الـيهـا إال باستـعمـال احلـبالn و£كن البـاحث االثري
(جـاكـوبسـون) الوصـول اليـها في عـام ١٩٣٤ اثنـاء قيـامـه باعـمـال البـحث في
"#Wلى خنس"n اسـتعـمل احلـبـال و²ساعـدة أهالي القـرية وصل الى فـتحـة اqدخل
و£كن من اسـتنساخ مـادون عليهـاn مسـتخـدماً احلـبر واالوراق حـسب ما شـاهدَهُ
أهالي قـرية خنـس عندمـا قـام جـاكـوبسـون بتلك اqهـمـة. تقع تـلك الفـتـحـة على

ارتفاع يسـتحـيل الوصول اليـها من أية جـهة اال باستـخدام احلـبال والنزول اليـها
من االعلى و تقع بالضبط مقابل فتحة القناة اqائية التي تسحب اqاء من النهر.
  اعـتقـد ان موقع كل من االبواب اqقـوسة ومـا حتتـويه من الرسوم واالشـارات
واحلـركات(اجتـاة وجهـة احلرس) لهـا مـعانيـها اخلـاصةn يـصعب تفـسيـرها إال من

قبل اخملتصz ومن ذوي اخلبرة في مجال علم اآلثار للعهد اآلشوري. 

∫©Íd-U3 w=Ë t.® l$u%
يعني كلمة (¼ËW‘) باللغة الكردية بـ(مـوقع استراحة). وهذا اqوقع شـبه دائري
ومقـوس بشكل طبيـعيn اعتـقد بأنه تكون نتـيجة حـركة التـيارات اqائيـة جملرى
نهر الكومل عندما كـان مستوى النهر على ذلك االرتفاعn وهذا يشـبه بـ(زفروكا
ئافي)(دوران اqـاء) �ا ادى الى تآكلـهــا بشكل منتـظم وتوجــد آثار علـى شكل
خطوط مـقـوســة نصف دائرية تعكس حـركــة اqيـاة اثناء جـريان نهــر الكومل في

ذلك اqوقع.
  يبدو انه كـان موقع اسـتراحـة وتبدو للمـشاهد وكأنهـا عبـارة عن موقع يشـبه
(اqسـرح)n ور²ا سـتظهـر ادلة تـثبـت ذلك مـسـتـقـبـالً ألن اجلـزء الوسطي منه قـد
إمتألت بالصـخور والتراب واالدغالn لذا من الضروري القيـام ببعض االجراءات

في هذا اqوقع لتسهل مشاهدة ما هو مغطاة بالتراب والصخور. 
توجد قناة مـائية تقع الى اجلهـة الشرقيـة منهاn ¢ سحـب اqياه الى هذا اqوقع
بواسطة قـناة مـائيــة ¢ حــفـرها في الـصـخــور.ان اثار ومـوقع حــفــر القناة ال زال
موجوداnً وهذا دليل على اعطاء اهمـية خاصة لهذا اqوقع.كـما أن من احدى اهم
مـا يتـمـيّز به مـاء القنـاة انه دافيء في مـواسم الشـتاء ألن الـرياح التي تهب في
"#?Wلى خنس" ال تـؤثر على اqوقع احملــيط من اغلب جــوانبـه بـالصـخــور ولكونه

عميق لذا فإنه ال يتأثر بالرياح.
 اجلدير بالذكر ان الرياح التي تهب من هناك وتصل الى خنس مـعروفة بقوتها
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W?šنس)وانهــا تهب غــالبـا في أوقــات  w¹UÐ)وبرودتهــا والتي تعــرف مــحليــا بـ
محدودة (من الصباح الباكر حتى الساعة العاشرة صباحا).

∫ÊUO-U* …UM$
�كن تقــسـيم قـناة بافـيــان الى قـســمz رئيـســيnz الســد اqائيn والقناة اqائـيـة
وتفصل بينهـما النفقn او فـتحة السـد التي �كن بواسطتهـا السيطرة على كمـية

اqياة التي تتدفق الى القناة. 
ااااللللسسسسدددد    ااااqqqqاااائئئئيييي:::: ¢ ربط القناة اqائية التي تسحب بواسطتهـا مياه النهر والينابيع
عند مـوقع شـمـال (#Wراحـيـشـتـرى) بحـوالي خـمـسz مـتـرا و£تـد باجتـاه اجلنوب
و²وازاة النهر الى ان تصل الى اqوقع الذي ¢ حفره في الكتلـة الصخرية الكبيرة
التي تقع امـامـه والتي توجـد مـقابـل موقع (سـكرى بافيـان احلـديث). ¢ انشـاء
جدار ضخم مبني من حجر الكلس بطول حوالي ٢٥ متر وبإرتفاع خمسة صفوف
من حـجـر الكلس بقـيـاسـات (٨٠سـم × ٥٥سم × ٨٠ سمn ٨٠سم × ٥٥ سم ×

٥٠ سم و ٨٠ سم × ٧٠ سم × ٥٥ سم).
يقدر عرض النفق بحوالي ٣ امتار وارتفاعه بحوالي ٥ امتارn حتتوي الواجهة
الداخليـة على مـوقع يشبـه ببـاب السـيطرة على جـريان اqاء من السد عـبـر النفق
والى القناةn يتـواجد بعض اqواقع االثرية االخـرى بالقرب من مـوقع السدn منـها
مـدرج محـفـور في الصـخور الى ان تـصل الى فوق سطـح(سقف) النفـقn اضافـة
الى آثار qواقع االقدام التي تسهل الصعود الى سطح النفـق وتوجد بجانبه غرفة
محـفورة في الصـخور (½pÝËW) رقم -١ (والتي تعرف بـn(ÍœWÝ Í—…œ) يبدو
انهـا خـاصـة حلـراسـة السـد وتنظيم جـريان اqاء اqـتدفـق من السـد عـبـر النفق عن
طريق البوابة الى القناة الرئيسية و التي تعرف في اqصادر األثرية بقناة بافيان.
ققققننننااااةةةة    ببببــــااااففففــــييييــــــــاااانننن:::: واحــدة من اهم مــشــاريع الـري التي ¢ اجنــازها من قــبـل اqلك
اآلشـــوري سنحـــاريب الـذي دام حكمـــه خـــالل الفـــتـــرة بz ٧٠٤- ٦٨١  قـــبل
اqيالد(ق.م). بدأ اqشروع في سنة ٦٩١ ق.م واستغرق سنوات. كان الهدف من

اqشـــروع يكمـن في نقل اqـاء من نهـــر الكومـل عند مـــدخل "#???Wلى خنـس" الى
نينـوى. نظم سنحــاريـب مـيــاه الـينابيع وقــسـم من مــاء نهــر الكومل عـن طريق
ربطهم بقنواتn واقام سدا مائيا في "#Wلى خنس" لتحويل اqياه الى قناةn شقها
في اجلانب الغـربي من النهر. يبدأ القناة اqائيـة الكبيرة مـباشرة بالنفق او بفتـحة

السد التي �كن من خاللها السيطرة على اqاء.
 يبلغ طول القنـاة من موقع السـد الى نهـر اخلـوصـر بحوالـي ٨٠ كيلومـتـرn £ر
القناة عـبـر مـناطق ذات تضـاريس أرضـيـة مـتنوعـةn تخــتـرقـهـا الوديان والتـالل
والتـراكيب الـصخـريةn �ا اضطروا الى قطع الصـخـور وحفـرها لفـتح القناة فـيهـا
كما هو احلال في "#Wلى خنس"n حيث ¢ قطع الصخور qسافة اكثر من مائة متر
الواقعة ما بz مدخل السد ونهاية الطبـقات الصخرية لتكوين بيالسبي. ¢ قطع
تلك الـصــخــور بشكل هـندسي دقــيقn �ـكن مــالحظة اqـقطع الصــخــري بـشكل
Íd$W#) خلف موقع nتظهر آثار واجتـاه مجـرى القناة مقابل قـرية بافيـان nواضح
.(ÍdÐ Íd?$W?# U#u?ł) حـيث تبعـد عدة امـتار من القناة اإلروائيـة n(wJO?³ł Vł

كـمــا ¢ قطع وحــفـر الصــخـور عند مــوقع (#??ÍdÐ Íd??$W) يعني بالـلغـة الكردية
(الصـخور اqقطوعـة)n ¢ قطع وحفـر القناة عـبر التـركيب الصـخري الذي يعـرف
بتكوين بخـتـيـاري االعـلىn اqتكون من كـتل من الصـخـور اqتـمـاسـكة والصلدة
اqكونة من الصـخور الرسـوبية والنـارية واqتحـولةn كمـا توجد آثار جلـدران القناة
n(wJO%W#)في الوادي حدود قرية خنس مع قرية (—uÝ U½WJK#) ائية في موقعqا
حـيث يظهـر بعض الصـخـور اqنتظمـة الشكل فـي  اqوقع. £ر القناة باجتـاه مـوقع
للمـصب اqائي (اجلـدول اqائي) من (شـيفـا ئاشـا) بنهـر الكومل اعتـقـد بأنه ر²ا
تتواجد عبّارة او جسر على الوادي ليتـحول مجرى القناة ²وازاة مجرى النهر الى
nU½«Ë—W??ł nU??ý…— مــام nومن ثم الـى قـرى (بيــران (ÍW??²???H??ł)ان تصل الى قــرية
بيـتنارn باقه سـرىn«b?O?L?ŠW?! n مـوقـوبلىnw%«b½W# n شـيف شرينى) و¢ انشـاء
قنطرة او عبّـارة تقع شرقي قـرية شيف شريـنىn مبنية من االحـجارn يُقـدر طولها

بحوالي ١٩ متر. 
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£ر القناة عـبـر بعض الـتـالل التي البد وان أجـريت فـيـهـا عـمليـات احلـفـر على
شكل نـفق qرور القناة اqـائيــة خــاللهــا. توجــد عـبّــارة كــبــيــرة احلــجم في وادي
®U½«Ë—Wł) مبنيـة من االحجار الكلسيـة بطول حوالي ٢٨٠ متر وعـرض مترين و

مــعـدل ارتفــاعــه بحـوالـي ٧ امـتــارn ¢ اســتـعــمـال حــوالي ملـيـونz مـن الكتل
الصـخــرية اqنتظمـة االشـكال وأنشِـئت االقـواس علـى الوادي بأسـاليب هنـدسـيـة

بارعة ودقيقة.
لقـد £كن الباحث االثاري(جـاكوبسـون) عند زيارته الى مـوقع جروانا في عـام
١٩٣٢ من اكتشـاف لوحة صخرية كـتبت عليها باخلـط اqسماري العبارة الـتالية
(أنا أمرت بحـفر القناة الى رياض نينيفـا وعلى وادي عميق في طريقهـا انشأت
جسرا من الكتل الصخرية البيضاء وجعلت اqاء اجلاري في القناة تعبر عليه).

من خـالل الـنظر الى نوعـيــة االحـجـار التي ¢ اســتـعـمــالهـا لبناء القـنطرة في
جروانا وفي بناء جدار السد في "#Wلى خنس" والقناة اqائية التي تظهر احجارها
في بعض اqـواقعn تدل على انهــا ¢ نقل االحـجــار من "#?Wلى خنس" الـى مـوقع
جــروانا بواسـطة عــربات النقـلn او ر²ا بإســتــخــدم النـقل اqائي (نهــر الـكومل)
nومن هنـاك ¢ نقلهـا بالعـربات الى جـروانا nلنقلهـا الى اقـرب مـوقع من جـروانا
حيث ان موقع "#Wلى خنس" اقرب من جروانا مقارنة ²وقع (جبل مقلوب)n ور²ا
¢ اسـتعـمـال االحجـار في انشـاء القناة من الصـخـورالكلسـية اqوجـودة في جـبل
مـقـلوبn و�كن التــأكـد من صــحـة ذلك من خــالل اجـراء مــسح في مـوقع جــبل
مـقلوبn وتوجد آثار احلـفر في التـراكـيب الصخـريةn كمـا هو موجـود في "#Wلى

خنس".
¢ تخريب جـزء كبيـرمن هذه القناة بعد انهيـار اإلمبراطورية اآلشـورية وحتولت
nدن القـريبة منهـاqتلك الصـخور الـى مايشـبه ²ـقلع كبـيـر وتستـخدم لـلبناء في ا
ونقلت تلك االحجـار بواسطة عربات إلنشـاء القصور واqشـاريع العسكريةn ور²ا
استـخدمت الصخور اqسـتعملة إلنشـاء القناة وعلى امتداد القناة ألغـراض اخرى

بعد انهيار االمبراطورية اآلشوريةn و�كن التحقق من ذلك من خالل إجراء مسح
اqواقع القرى القريبة التي تقع على امتداد القناة اqائية.

∫WOzU*« 2«uMI&«
أنشِـئت مـجمـوعـة من القنوات اqائيـة ذات االحـجـام اخملـتلفة والـتي استـخـدمت
ألغـراض متنوعـةn (منهـا نقل أو سحب مـيـاة العيـون اqائيـة الطبيـعـية احملـيطة
والقـريبـة من اqوقع االثـريn وحفـر قـنوات ألسـتـخـدام مـياه نـهـر الكومل لتـدوير
لي خنس) التي ‹W#) ائيـة). توجـد تقـريبا اربعـة جـداول او قنوات فيqا zالطواح

تقع على ارتفاعات مختلفةn ونتطرق بأختصار لكل واحدة من تلك القنوات: 
١- القناة اqائيـة الكبيـرة: و¢ حفرها في الصـخور الواقـعة على الضـفة الغـربية
للنهـرn تبدأ من مدخـل موقع (#?ôW?# Íd$W) و£تـد تقريبـا الى مـقابل مـوقع
(½wJ½U?O??$UÐ UJÝËW). يقـدر طولهــا بحـوالي ٢٠٠ مـتـر وعـرضــهـا بحـوالي
٠٫٧ متر وعـمقها بحـوالي ٠٫٥ مترn حتتـوي القناة على فتحات لـتصريف
مـياههـا عند احلـاجة. تنتـهي القناة ²وقعn يبـدو وكـأنه موقع لـطاحونة تعـمل
بواسطة الطاقـة اqائيـةn  وال زالت بقـايا جـدران الطـاحـونة اqائيـة باقـيـة حلـد
اآلن. وكـان جـزء من الـقناة مـبنيـاً بـواسطة االحـجـار و£ت تعــرية وإزالة ذلك
اجلزء من القناة التي تقع مقابل موقع (#5OKOÝ Íd$W) بفعل فيضانات نهر
الكوملn ور²ا دفنت بتـرسبـات نهـر الكوملn وهذا إحتـمال قـوي ألن الضفـة
الغربيـة للنهر الذي £ر فيـه القناة كانت تغـرق حتت اqاء اثناء مواسم فيـضان

نهر الكومل وتوجد آثار ترسبات نهر الكومل فيها.
  يقـدر مـقـدار االخـتـالف في االرتفـاع بz مـوقع القـناة اqائيـة ومـجـرى النهـر
احلالي مـابz ١٫٥ الى ٢ متـر الذي يعتبـر مقدار انخـفاض مسـتوى النهـر خالل

ما يقارب من ٢٧٠٠ سنةn عهد اqلك اآلشوري  (سنحاريب).
٢- توجـد قنـاة مـائيـة أخـرى اكــبـر حـجـمـا مـن حـيث العـرض والعــمقn اال انهـا
قـصـيـرة تقـدر بحـوالي ٥ - ٦ امـتـارn والتي تقع في الضـفـة الغـربيـة للنهـر
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بالقـــرب من مـــوقع n(wJ?ý«—WÐ «—W???#) يبـــدو انهــا كـــانت مــرتـبطة بالـقناة
الرئيـسـيـة التي تبـدأ من مـوقع (نفق - فـتحـة السـد)(بوابة السـد)n وكـانت
nاو حتويلها عنـد احلاجة nياة الزائدة في القناة الرئيسـيةqمهمـتها لتصـريف ا
ور²ا اسـتخـدمت كذلـك إلدارة طاحونة مـائيةn لـكن اليوجد أي اثر لهـاn ر²ا
¢ تدمـيـرها بواسطة مـيـاة النهـر الذي تعـرض مرارا الـى فيـضـانات شـديدة.
ور²ا ادى انهيار الكـتل الصخرية الكبيرة مـن موقع(خرابى WÐراشكى) التي
nتشكل جزأً كـبيراً مـن انهيار الصـخور التي انزلقت من االعلى بأجتـاة النهر
الى اندفـاع القناة اqائيـة باجتاة حـركتـهاn وهناك إشـارات على تأثيـر انهيـار
الكتل الصـخريـة اqؤدية الى انهيـار او إنحـراف مجـرى القناة اqائيـة التي ¢

حفرها في الصخور.
٣- توجد مقـابل فتحة السـد في الضفة الشرقيـة للنهر كتلة حجـرية ¢ حفر قناة
مـائيـة فـيـهـا لنقل اqاء بواسطتـهـا الى مـوقع تـقع الى االسـفل منهـاn او ر²ا
لنقل اqاء الى موقع n(ÍUO?×¹ U²?$WJý) او لتشـغيل طاحـونة مائيـة بالقرب
من ذلك اqوقعn وحتـتاج العـملية الى اجـراء كشف مـيداني للمـوقع ومحـاولة
فـتح تلك القناة احملـفـورة في تلك الكتلـة الصخـرية. ويصـعب رؤية الـفتـحـة
بسهولةn واطلعت عليها عن طريق والدي (طاهر حسن خنسي)n الذي يهوى

الصيدn والذي ساعده على مالحظة تلك القناة.
٤- توجد عـدة قنوات مائية ¢ حـفرها في الصخور الواقـعة ما بz مـوقع (لوحة
سنحـاريب) ومـوقع (كـانيـا بيـرشـافي) التي تـنبع من الضـفـة الغـربيـة للنهـر
والتي ¢ تنظيـمهـا وبناء برك مائـية وشـالالت أمامـها. تخـتلف القنوات من
zومـواقع البـعض مـنهـا أعلى من مـوقع الع nحـيث العـمق والعـرض والطول
اqائي ويصعب الوصول اليـهاn اال انه ¢ حفر قناة عمـودية بالقرب من موقع
اqنبع اqائيn ويبـدو انها اسـتـعملت لغـرض حصـر اqيـاه في اqنبع لكي يرتفع
اqاء الى مسـافة تزيد عن مـترين لتصل الى اqسـتوى اqطلوبn ومنهـا جتري
في القـنوات اخملــصــصــة لـنقل اqيــاه مـن هناك الى اqـواقع احملــيطة بـاqوقع

االثريn حــيث توجــد آثار حــفـر الـقناة اqائيــة على سطـح الكتلة الصــخــرية
(لوحـة سنـحـاريب)n هذا يعني بانة ¢ نـقل اqاء من تلك العـيــون الى مـوقع

سنحاريب(لوحة سنحاريب).
wýËW¼) ائية التي ترتفع موقعـها من موقعqنابع اqيـاه من اq٥- لقد ¢ سحب ا
#?Íd??$U). حـيث يوجــد مـوقع تقع علـى بعـد حـوالي ١٠٠ - ١٥٠ مــتـر الى

الشــمـال من مــوقع n(Íd??$U??# wýËW¼) اي بالقــرب من الطريـق الذي �ر من
هناك الى قـرية (هارينا)n و كـانت اqيـاة جتـرى فـيـهـا في الربيع وكـانت هذه
اqنطقـة خـضـراء حتـى في فصل الـصيف لـغاية نـهاية السـتـينيـات من القـرن
اqاضيn أدت التغيرات اqناخية االخيرة الى نضوب مصادر اqياه في اqنطقة
 وأدت الى نقـص مـيــاه بعض اليـنابيع و جــفـاف الـبـعض االخــرn وكــان هذا

اqوقع واحداً من تلك اqواقع التي تعرضت للجفاف.
  يوجد بعض االجـزاء احملفـورة في الصخور فـي اqسافة التي تقع بـالقرب من
ذلك اqوقع ومـوقع n(Íd?$U??# wýËW¼) وهذا دليل مـبـاشـر عـلى سـحب اqيـاه من
nـوقع لالستـفـادة منها ألغـراض مـختـلفة(الشـربqائية الى ذلك اqتلك العـيـون ا

سقي احلدائق وغيرها).
 واجلدير بـالذكر بأنه ¢ انشـاء هذا اqشروع الكبـير بواسطة أسـرى احلربn و¢
تنفـيـد هذا اqشـروع بالطرق البـدائيـة واليـدوية (اجلـهـد العـضلي) الذي البد وانه
يحتـاج الى آالف العمال (أسـرى احلرب) الذين شاركـوا في اعمال حـفر القنوات
وبناء هذا اqشروع الذي يعتبر واحداً من اعظم اعمال اqلك اآلشوري سنحاريب.

∫W#d7B&« dH(«
توجد العـشرات من احلفر الصـخرية في "#Wلى خنس"n السيما الـواقعة بz موقع
(¼Wوشى كـافري) وفي مـوقع لوحـة سنحـاريب. احلفـر دائرية الشكل واحـجـامهـا
متـشابهة تقـريبا واعمـاقها تصل الى حـوالى نصف متـرn هناك تفسيـرات عديدة

حول مدى االستفادة من تلك احلفر والغاية منها.  ومن ابرز تلك التفسيرات:
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١- اسـتعـمالهـا خلزن اqيـاه فيـها ألسـتخـدامـها للشـرب من قبل العـمال (أسـرى
احلرب).

٢- خزن اqواد الغذائيةn أو مواقع أكل الغذاء للعمال (اسرى احلرب).
٣- يعـتقـد البعـض بانها مـواقع خـاصة ¢ حـفرها ملؤهـا بالتراب لزراعـة الزهور
بأنواعـها اخملـتلفة لتـعطي للمـوقع منظرا جمـيـالn وخاصـة انها مـوقع للملك
االشوري سنحـاريبn الذي اهتم باحلدائق والبسـاتnz وكانت له حدائق كبـيرة

في نينوىn عاصمة االمبراطورية اآلشورية في عهد سنحاريب.
كـمـا توجـد حـفــر كـبـيـرة بالقـرب من الكـتلة الصـخـرية التي وقـعـت في النهـر
وحتـتوي عـلى رسوم للحـيـوانات اqفـترسـةn مـثل االسـدn وتقع بالقـرب من القناة

اqائي و ر²ا هذا دليل على قوة احلراسة وعظمة االمبراطورية االشورية.
اعـتـقد بانـه لو يتم اجـراء بحث مـيداني من قـبل اخملـتـصz بعلم االثار لعـهـد
االمـبـراطورية االشـورية حـول اqغـزى والغـاية مـن تلك احلـفـرn �كن الوصـول الى
احلقيقة وسـتساعد نتائج تلك الدراسات االثرية على رسم الصورة االكـثر واقعية

ومنطقية لكافة اqواقع االثرية واجزائها ومنها احلفر الدائرية الصخرية.

∫fM" w& t3 w- q%uJ&« dN4 vK+ d''«
يوجد أثر qوقع جسر أنشيء على نهر الكومل عند موقع (#Wرا WÐراشكى) الذي
يقع الى اجلنوب من فـتـحة الـسد بحـوالي ٦٠- مـتراn بقـيت قـاعـدة اجلسـر على
الضفـة الغربية للنهـرn اما القاعـدة الواقعة على الضـفة الشرقـية للنهر يبـدو انها
قد وقعت في النهر اثناء فـترات فيضان نهر الكومل وأدى الى ازالتهـا سقوطها
nعلومات حول تاريخ إنشاء هذا اجلـسر فوق نهر الكوملqمن موقعهـا. التتوفر ا

ور²ا ¢ أنشاؤها بعد سقوط االمبراطورية االشورية بفترة طويلة .

∫©w4U3 Á — t/ wJO& t3 ≠ f4 t" UO4U3 U,A*® l$u% w- —U)ü«
توجـد أآلثار في اqوقع الذي يـقع الى الشـمـال من مـوقع قـرية خنسn وعلى بعـد
حـوالـي ٣٠٠ مـتـر مـن القـرية. أي خلف اqـنبع اqائي للقــرية ويعــرف ذلك اqوقع
مـحلـيـاn بـ(#??wO½U??#…—W??Ý w?JO%W). تتــواجـد في هذا اqوقـع حـفـر مــخـتلفــة في
االشكال واالحـجام واالعـماقn وان البـعض منها مـرتبط واحد باالخـرى عبـر قناة
او شق ¢ حفره لنقل السوائل من حفره الى اخـرى. توجد عدة حفر مربعة الشكل
تقـريبـاn يبلغ قطرهـا حوالـي متـرين واعـمـاقـهـا مـا بz عـشـرين سنتـيـمـتـرا والى
حوالى نصف مـترn موزعـة في مواقع وتوجـد في كل موقع حوالي ٣ الى ٥ حـفر
مربعـة الشكلn ¢ حفـرها بشكل هندسي منتظم في الصـخور ولكل واحـدة منها
nقابلة لهـاqفـتحـة او قناة ترتبط بهـا كمـا توجد قناة او فـتحـة اخـرى في اجلهـة ا
والى االسفل من كل مجـموعة من تلك االشكال الهندسيـة اqربعة اqرتبطة واحدة
باالخـرى تنتهى بقناة مـحفـورة في الصـخر لربطهـا باحلفـر ذات االشكال الدائرية
التي تتـراوح اقطـار تلك احلـفـر مـابz نصف مـتـر والـى حـوالى مـتـر واحـدn كـمـا
تختلف تلك احلفـر الدائرية من حيث العمقn الذي يترواح مـابz نصف متر والى
اكثـر من متـر واحد. احلفـر الدائرية االشكال تبـدو وكأنها مـخازن او مـواقع خلزن

السوائل أو تصفية السوائل من خالل مرورها من موقع الى آخر.
أن اسلوب رسم وارتبـاط تلك احلـفر ذات االشـكال اخملتلفـة مع بعـضـها االخـر
وعلى شكل مــجـامـيعn تشـيــر الى كـونهـا عـبــارة عن مـصـانع بدائيــة(مـعـامل)
استعملت لصناعة الزيوت ور²ا اqشروبات الروحـيةn حيث £ر عملية صناعة تلك
السوائل ²راحلn تبـدأ بوضع اqنتوجات التي تصنع منه السوائلn مـثل(الزيتون)

لصناعة الزيت النباتيn او(العنب) لصناعة اqشروبات وغيرها من اqنتوجات.
 عمليـة الصناعة البدائيـة هذه تكون من اqنتوجات الزراعـية احمللية كـالزيتون
او العنب مـن خـالل وضــعـهــا في تلك احلــفـر اqـربعـة االشكـالn غـيــر العـمــيـقــة
وعـصـرهـا باأليادي أو االرجل حـتى تتــحـول الى شـبــه سـائلn ومـتى مــا £تليء
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األحـواض اqـربعـة الشكـل وتصل مـســتـوى الســائل الى الفـتــحـة أو القـناة التي
تربطهـا بحـفـرة اخـرى مـربعـة الشكلn يتم اعـادة عـرضـها بهـدف تنقـيـة وتركـيـز
السـائل من خالل فـصل القـشرة ور²ا البـذور من السـائل الذي حتتـويه تلك اqادة
التي تسـتعـمل النتـاج منتـوجات صناعـيةn ومـن ثم تسيل السـائل االكـثر نقـاوة

وتركيزا من حفرة الى اخرىn وتخزن اخيرا في احلفر الدائرية العميقة. 
  ر²ا اســتــعـملـت احلـفــر اqربعــة االشكال فـي وضع الســوائلn مـثـل اqربى أو
مـعجـون الطمـاطة بعـد عـصرها فـي احلفـر الدائرية العـمـيقـة وتصـفـيتـهـا ومن ثم
نقلها الى احلـفر اqربعة غيـر العميقـة لتجفيـفها خالل فتـرة معينة اثناء تعـرضها
للشمس تبخـير اqياه فيهـا وبالتالي لزيادة تركيز تلك اqادة(معـجون الطماطة او

اqربى).
  اجلـدير بالذكــر بأن سـفـوح اqناطق احملـيـطة بهـا كـانت حتـتـوي عـلى اشـجـار
الزيتون سابقا (البعض منها باقية)n كـما ان السفح اجلبلي ألذي يقع شمال قرية
XAÐ)وقع محلـيا بـqويعـرف ذلك ا nللعنب zخنس كان عـبارة عن مـزارع وبسات

—…“n(Í ويعني موقع زراعة العنب.

  أضـافة الى ذلـك توجد في هذا اqـوقع آثار حفـر بعض اجـزائهـاn لكن لم يتم
إنهــاء العــملn ويعني حــسب اعــتــقــادي بان هذا العــمل كــان من آخــر اعـمــال
اآلشـورين في خنسn الذين لم يتـمكنوا من تنفـيذه نتـيـجة سـقـوط اإلمبـراطورية
اآلشوريةn ويحتاج إثـبات ذلك الى اجراء دراسات ميدانية من قـبل الباحثz في
مجـال علم اآلثار في عهـد االمبـراطورية لنتمكن من تفـسيـر أسباب عـدم تكملة

تلك اqواقع واالعمال.
nتوجـد قناة ¢ حـفـر جــزء منهـا و¢ حتـديد مـسـار القناة إال انهــا لم تكتـمل  
ويبـدو انهم كـانوا يريدون نقـل اqاء من العـيـون اqائيـة في مـوقع كـانيـا خنس او
ر²ا كـانت عــيـون مـائيــة اخـرى مـوجـودة انذاك في الـوادي كـهف يعـرف مــحليـا
بـ(WJýفتا بشت —…“Í)n أسفل موقع الكهفn و¢ حفر جزء من القناة لنقل اqاء
من هناك الى اqـوقع بـ(خـرابى wJý«—WÐ)n وهي الكتلة الـصـخـرية التي انهـارت

من السـفـح باجتـاه الوادي وبقي جــزء منهـا مـقــابل مـوقع (#??wJý«—WÐ «—W) و£ر
بجانبه القناة اqائية.

وفي الضـفة الشـرقيـة لنهر الكومل وبـالضبط بالقـرب من موقع احلـوض اqائي
في (بافـيانكي)n ¢ حـفر الصـخور بهـدف قطعهـا إلستـخدامـها في بنـاء جدران
القناة اqائيةn وان الكثير من كتل الصخـور لم يتم  قطعهاn والقياسات اqوجودة
تتطابق مع قـياسات االحـجار التي استـعملت في بناء جـدران القناةn وهذا دليل
على انهــا كـانـت في آخـر مــرحلة من عــهـد االمــبـراطورية اآلشــوريةn بحــيث لم
يتـمـكنوا من تنفـيــذ مـشـاريـعـهمn وهذا دليل آخــر على ان خطة االنشــاء كـانت

متواصلة.
يوجـد خلف او(شـمـال مـوقع (كانـيا مـشـايخـيي) أو (كـانيـا تابركى) إندفـاع
صـخري يظهـر على سطح االرض على شكـل تركيب كـروي(دائري) لقـد ¢ حفـر
قبـة التركيبn بعمق الـى حوالى ٤٠ سنتيمـتر(سم) وقطر حوالى ٢٠ سمn يشـبه
في الشكل مــثل مـايعـرف باللغــة الكردية (جـوهz) وهي عـبــارة عن حـفـرة في
تركـيب صــخـري. الى الشـمــال من اqوقع وعلى بعــد حـوالي ٦ امـتــارn ¢ حـفـر
تركـيب مـسـتطيل الشـكلn طوله اكـثـر من مـتـر وعـرضـه بحـوالي ٤٠ -٥٠ سم
nبحــوالي ٠ ٧ سم والى االسـفل حـيـث مـوقع �تليء بالـصـخـور zبqوعـمـقــهـا ا
يعتـقد البـعض بانه مرتبط من الداخل بالتـركيب القبـوي الدائري الشكلn و�كن
التـأكيـد على ذلك من خـالل ازالة صـخورn ر²ا انه عـبـارة عن مدخـل لغرفـة تقع
حتتهاn ترتبط ²وقع اخرn أو حفرة غير قد�ة ليست لها عالقة باآلثار حسب رأي

بعض اqعمرين من سكان قرية خنس.
من الضروري االشارة الى انه يتـواجد في اغلب البيوت في قـرية خنس الكثير
من مثل تلك احلفر (احملفورة) في الصـخور التي تعرف محليا بـ(جوهz)n التي
كـانت تستـعمل لـغاية السـتينيـات من القـرن اqاضي في اqنطقـة ومنها في قـرية
خنس لطحن(الـرز او البرغـل). إال انهـا محـفـورة في انواع خـاصـة من الصـخـور
الصلدةn من نوع الصـخـور النارية واqتحـولةn ومـثل تلك الصخـور تتـواجد فـقط
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في تكوين البـخـتـيارى األعلىn اعـتـقـد بأن مصـدرها من مـوقع (#?ÍdÐ Íd?$W) و
ليـست من صـخـور حـجر الـكلس (تكوين البـيـالسـبي) التي ال تقـاوم وال تصلح

.(zجوه)لصنع ما نعرفه محليا بـ

∫w-U=dO* Í— t/ l$u% w- —U)ô«
مـوقع  W??Ýري بيـرشـافي هـو عـبـارة عن القـمـة اqطـلة على الضـفـة الغـربـيـة لنهـر
الكومـل واqطلة عـلى "#??Wلى خنـس" (اqوقع االثري). تقع عـلى ارتفــاع حــوالي
٨٠٠ فـوق مسـتـوى سطح البحـر وتغطيـها اشـجـار البلوطn وفيـهـا بعض اqواقع
احملفورة في الصخـورn وما في هذا اqوقع شبيه ²ا موجود في موقع(بشـتا كانيا
خنس)n اضـافة الى انه مـحـاط بسور من االحـجار الكبـيـرةn و يشبـه الى حد مـا
²قـبـرة قــد�ةn ر²ا كـانت خـاصـة للمــقـربz من اqلك سنحــاريبn او مكان خـاص
#??Wلى خنـس" الى قــمــة (W??Ýرى لألســتــراحـــةn حــيث يوجــد طريـق خــاص من "

.(w$بيرشا
لقــد زار مــجــمــوعـــة من االجــانب الى قــرية خـنس ومنهــا هـذا اqوقع(W??Ýرى
nوجـودة فـيهـاqاضـي بحثـا عن االثار اqبيـرشافـي) في اخلمـسـينيـات من القرن ا
وحـسب ذكـريات اqرافقـz (معـهم) من سكان القـريةn فـأنهم بحـثـوا كثـيـرا على
اqواقـع احملـــفـــورة وعلـى قطع الـصـــخـــور ذات االشكـال اqنتـظمـــةn إال إنهـم لم
يتـمكنوا من حتقـيق هدفهمn بسـبب الغطاء النبـاتي الكثيف آنذاكn السـيمـا في

هذا اqوقع.
لم يتم حلد االن االطالع بشكـل جيد على تلك اqواقعn حـيث يصعب اكتـشاف
اqواقع احملفورة فيها ألنها مغطاة باالشجار واالوراق الساقطة عليهاn وكان هذا
اqوقع يعتـبر موقعـا محرماً تقـريباً لدى سكان القرية من قطع أو جلب االخـشاب
وحـتى الرعي هناكn وكان أشـبـه(²حمـية طبـيـعيـة) لغاية السـتـينيات من القـرن
اqاضيn وكـانت لهذا اqوقع هيـبتـه اخلاصـة لدى سكان القريةn ومنهـا (منع قطع
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االخـشـاب أو الصيـد فـيـهـا) بسبب وجـود مـقـبـرة كبـيـرة و فـيـها ضـريح اqرحـوم
(بيرشـاف) ومنها جـاءت تسمـية اqوقع. وهناك الكـثير من اqواقـع اqشابهـة لها
في اqنطـقـة التي كــانت مـحــرمـة لدى سكـان اqنطقـة مـن قطع وجلب االخــشـاب

والصيد والرعي فيها). 
هناك رأيان حول تسمية هذا اqوقع بكلمة (بيرشافي). 

nباللغــة الكردية zاألول يؤكـد بـأن مـعنى الكلـمـة بيـرشــافي مكونة من مــقط
(پيــر - عــجــوزn اqسـن في العــمــر) و (W??ýف- يعنـي الليل)n اي ان مــعـناها
هو(عـجوز الليل)n يدل على اخلـوفn وكان لذلـك تأثير نفـسي بحيث أصـبح من
الصـعب ان يزور احـد لوحـده هذه اqنطقـة خـوفـا ان يلتـقي به حسـب االعتـقـادات
السائدة آنذاك. اما الثانيـةn تكمن بأن احد قادة الفتوحات االسـالمية الذي كان
اسمة (بـير شام) قد ¢ دفن جـثته في ذلك اqوقع اqرتفعn  حيث يـوجد قبر كـبير
في ذلك اqوقع يحـيطه سـور من االحـجارn و تعـرض ضـريحه الى الـنبش(احلفـر)
في عام ١٩٩٦ بحـثا عن مـا ¢ دفنه مع جثتـهn ور²ا الثانيـة هي االرحج ويتبى

ذلك سكان القرية من اqعمرين. 
 من الضـروري آجــراء مـسح شـامل لـهـذا اqوقع بدقـة وتـنظيـفـهــا من االدغـال
واوراق االشـجـار التـي تسـاقطت ²رور الزمن واصـبــحت مـا يشـبـه بغـطاء يغطي
الصـخــورn مـثل هذا العــمل كـفـيل بتــحـديد مـا مــوجـود من آثار االمـبــراطورية
اآلشوريةn ور²ا سـيساعدنا على تفـسير مـا هو غامض ومخفي حلـد اآلن على ما

امتلكته االمبراطورية اآلشورية انذاك.
من الضــروري االشـارة الى مـوقع قــرية خنس اqطل عـلى مـوقع مـرتـفعn  على
شكل مـــدرجــاتn حــيثُ لعـب العــامــالن الطبـــيــعيn  (مــجــرى نهــر الـكومل)
ومـصاطـبهـا النهـريةn والعـامل البـشرى على تـنظيم تلك اqدرجـاتn السيـمـا في
الفـتـرة التي كـانت حـيـاة سكانهـا تعـتـمـد على الزراعـة. يوجـد مـوقع خـاص في
القـرية بـاسم مـوقع(Í—W??Ý ديرى)n ويعني مــوقع (الدير) اqكان الديـني اخلـاص.



اهتم اqلـك سنحـاريـب باqراكـز الديـنيـةn ور²ا ¢ إنشــاء وبناء (الديـر) هناك في
عـهـد سنحـاريب كـمـوقع ديـني قـريب من اqركـز السـيـاحي للملـك سنحـاريب في
)n سيكشف "#Wلى خنس". اجراء دراسـة على هذا اqوقع واعتبـاره (موقعـا اثرياً
الكثير �ّا هو مخفي حلد اآلنn يجـدر االشارة بان تاريخ االمبراطوريات يذكر لنا
nاو الكنيــسـة nلوك حتت االرض في مــواقع دينيـة مــقـدســة (الديرqدفن جــثث ا

اqعبد)n لذا من الضروري االهتمام بذلك مستقبال. 
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يصـعب حتـديد االسـبــاب والدوافع التي شـجـعت اqلك االشـوري سـنحـاريب على
بناء ذلك اqوقع االداري والسـيـاحي له في (#?Wلى خنس) واعـتـقد بـأن االسبـاب

اqبينة ادناه كانت من اهم تلك الدوافع:-
١- موقع (#?Wلى خنس) حـصz ومحـاط بقـمم ومواقع تسـهل احلـركة والسـيطرة

واqراقبة عليها.
٢- تواجـد نهـر الكومل ومـوقعـه اخلـاص من حـيث االرتفـاع وكمـيـة تدفق اqيـاه

فيه. 
٣ - تواجد الكثير من الينابـيع اqائية الطبيعية باالضافـة الى مياة نهر الكومل
بحيث تسهل عـملية نقل تلك اqياه عبر قـنوات الى اqواقع اqهمة في (#Wلى

خنس).
٥- اخلصـوصيات الطوبوغـرافية - تضـاريس سطح االرض ومكوناتها الصـخرية
التي تتكون من صخـور حجر الكلس وحـجر الدولومايت واqارل التي نحتـها
نهر الـكومل منذ نشوئهـا وتطورهاn وقد أدى بشكل طبـيعي الى رسـم لوحة
طبـيعـيـة رائعة يصـعب وصـفهـاn و¢ توضـيح ذلك في باب تاريخ تطور نهـر

الكومل واثار ترسباتها.
٦- خـصـوصيـات التـراكـيب واqكونات الصـخـرية على ضـفـتي نهـر الكومل في
®#??Wلى خنـس) التي تتكون مـنهــا تلك الســفــوح وهي عــبــارة عن طبــقــات

صـخرية واحـدة فوق االخـرى وسمك البـعض منهـا يقارب سـمك خصـوصيـات
الكتل- االحجار التي اسـتعملت في بناء القناة وفي بناء اqمـر اqائي الكبير
في جروانـاn حيث ان "#Wلى خنس" هو اقـرب موقع صـخري من جـروانا الذي
£ر فـيـه القنـاة اqائيـة من (#??Wلى خنس) الى نيـنوىn حـيث ¢ نقل اكـثـر من

مليونz قطعة من االحجار من "#Wلى خنس" الى جروانا. 
٧- تواجـد مـواقع الـعـديد من العـيـون اqائيــة اqعـدنيـةn من نوع اqيــاه اqعـدنيـة
الكبـريتـيـةn اqعـروفـة بـ(ئافـا #?w$U?!—W) (#?w#Ëd?ÝW?, U??$U?!—W) التي تقع الى
الشمال من "#Wلى خنس" وعلى إمتـداد مجرى نهر الكومل . لقـد كان موقع
(#w#Ëd?ÝW, U$U?!—W) موقعـا سياحيـا كان سكان القرى احمليطة يقـضون هناك
أسـابيع في موسم الـصيف سـمّهـا البـعض بعيـد (#?w#Ëd?ÝW?, U?$U?!—W) وبقيت
إحـيــاء تلك (اqناســبـة العــيـد) حــتى نهـايـة اخلـمـســينيــات للقـرى احملــيطة
بـ(#W, U$U!—Wسروكي)n وكانت هذه اqـناسبة ²ثابة عيـد سنوي خاص لسكان

اqنطقة.
اجلدير بالذكـرأنه اهتم الغزاة ²واقع اqيـاه اqعدنيـة واستعـملوها كأدوية qعـاجلة
الكثـيـر من االمـراض واالوبئـة وأستـقـر قـوات الغـزاة في أغلب األحـيـان على او

بالقرب من مواقع العيون اqائية اqعدنية.
nعـاجلة الكثيـر من االمراضq عدنية الـكبريتيةqياه اqلقد اسـتخدم منذ القـدم ا
منها امراض اجللدn الكبدn الصـدرn ألتهاب اqفاصلn كما تضفي للبـشرة نعومة
فائقة حسب تقـرير طبي فرنسي رسميn كما أستخدمت اqيـاه اqعدنية احلارة في
معاجلة بـعض االمراض كالصدفة واالكز�ا اqزمنة وبعض االمـراض النسائية. هذا
#Wلى خنس" خـاصـيـة سـيـاحـية مـهـمـة لقـربهـا من مـواقع اqيـاه مـا اعطى qوقع "

اqعدنية(الكبريتية).
٨- لقـد عـرف سكان اqـنطقـة منذ القـدم (السـومـريونn الـبـابليـون واالشـوريون)
النفط اخلــام والقـيـر وكـانوا يـسـتـخـدمـونه فـي إضـاءة مـعـابدهم وإســتـخـراج
االدوية منه بعـد مـزجـه ²واد أخـرىn كـمـا اسـتـخـدم أqـيـديون بعـد ألفي عـام
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النفط بكمـيات أكـبر إلشـعال نيران مـعابد النـار كوقودn ويتـواجد مـثل تلك
الرشـوحــات النفطيــةn كـالقـيــر في العـديد من اqـناطقn على امـتــداد احلـزام
النفطي في كردستـانn ويتواجد القير في اqناطق القريبـة من مركز سنحاريب
n(لي قـــيــركW???#)منهـــا يوجــد الـقــيـــر في n"لى خنـسW???#" الســـيــاحـي في
zبلط من قـضـاء الشـيـخـان (عqويعني(وادي القـيـر) الذي �ر منـه الطريق ا
سروكى) W, سـفني) الى ناحـيـة اتروشn كمـا يتـواجـد بقـايا اqواد في(#Wلي 
بالقرب من مواقع العيـون اqائية اqعدنية وقد استعملوا القـير في الكثير من

االعمال.
#??Wلى خنس" ٩- الغطـاء النبــاتـي والغــابات الطـبــيــعــيــة الـتي كــانت تـغطي "
واqرتفعات احمليطة بهـاn والتي كانت مليئة باحليوانات البـرية اخملتلفةn وقد
تراجع الغـطاء النبــاتي بشكل ســريع خــالل خـمــسz سنة االخــيــرةn اخـتــفى
وانقـرض الـكثـيـر من احلــيـوانات البــرية في هذه اqنطقــة كـبـاقي اqـناطق في
كردستان بسبب ما تعرض مرارا الى عمليات احلرق اqتعمد من قبل االنظمة
العـراقـيـة اqتـعـاقـبـة وقـصـفـهـا اqسـتـمـر للمنطـقـة أبان ثورتي أيلول وكـوالن

.zاجمليدت
١٠- تشـير التـقـارير العلمـية عن التـغـيرات اqناخـيـة بتعـرض اqنطقـة الى فتـرة
اجلـفــاف خـالل عـهــد االمـبـراطورية اآلشــورية وتقلص مــصـادر اqيـاه بـحـيث
انخفض مـعدل سقـوط االمطار ما بz (١٠٠-٢٠٠ ملليمـتر/سنة)n وازداد
عدد نفـوس سكانهـا خالل تلك الفـترةn وكانـوا يعتمـدون على الزراعـةn كان
ذلك مـن احــدى أهم االســـبــاب الـتي ادت الى انشـــاء العـــديد من الســـدود
#Wلى خنس"ى الذي سـحب اqاء والقنوات اqائيـة ومـنهـا السـد االروائي في "
منه الى نينوى. كماn أبتكر السومريون ومن جاءوا بعدهم في إقامة السدود
qنع الفـيضـانات في جنوب وادي الرافـدين منذ البدايةn وكـانت أراضي اqدن
مثل (اورn وغـيرها) السومريـة والبابلية واآلشورية مـطمورة بترسبـات نهري
دجلة والفرات في الرمال والطـz اqترسب بفعل فيضـان انهار وادي الرافدين

اضـافـة الـى اجلـفـاف الذي ادى الى نشــوء وتسـارع حـركــة الكثـبـان الرمـليـة
والتي غطـت الكثـيـر من اqـناطق الوسطى واجلنوبـيـة من العـراق. ¢ مــؤخـراً
nzـواقع بالقـرب من أربيل التي دفنت منذ فـتـرة حتت الطqإكـتـشاف بعض ا
ر²ا يعـود سـبـبـهـا الى فـيـضـانات الشـبكة النهـرية في كـردسـتـان خـالل تلك

الفترة وغمرت اqناطق السهلية احمليطة والقريبة منها باqياه.

∫fM" w- —U)ô« vK+ …d)R*« q%«uF&«
هناك جـملة من العـوامل الطبـيعـيـة والبشـرية التي اثرت وسـتـؤثر على االثار �ا
سـيـؤدي الى احـداث تغـيـيـرات وبالتـالي الى تآكل وتـالشي الرسـوم واqنحـوتات
االثرية اqنقوشة على الصـخورn بالرغم من تواجد عالقة بz العـاملz وتداخلهما
أحيـاناً وبروز تأثير االثنz معاnً كـما هو احلالn سيـؤدى الى احلاق اضرار كبـيرة
باالثار التي هي ملك وحـضارة شـعـبنا و�كن تقسـيم العـوامل اqؤثرة على االثار

الى قسمnz العوامل الطبيعية والعوامل البشرية: 

ااااللللععععوووواااامممملللل    ااااللللططططببببييييععععييييةةةة::::
١- تشـكل الزالزل من ابـرز العـــوامل التـي اثرت وتؤثر عـلى اqوقع االثـري في
"#Wلى خنس" وغيرها من اqنـاطق في كردستانn حيث تعـرضت اqنطقة خالل
n١٦٦٦ nالفي سنة االخـيـرة الى زالزل قويـة ومدمـرة ومنهـا في سنة ١٠٥٨
يعـود سبب انهـيـار وسقـوط جـزء كبـير من الـكتلة الصخـرية االثرية في نهـر
الكومل - عند موقع (#?Íd?²A?OŠ«—W) الى العـامل الزلزالي وذلك بعد انشـاء

القناة اqائية التي هدمت اجزاء منها نتيجة انهيار الكتل الصخرية.
٢- الفـيـضـانات: £تـاز نهـر الكومل بتـعـرضه الى فـيـضـانات شـديدة في مـوسم
الربيع وأرتفع مـسـتوى اqـياه فـيـه بحيـث غطت مسـاحـات واسـعةn ان ضـيق
#Wلى خنس" قـد أدى الى شـدة وقـوة عــمليـات التـعـرية اجملـرى النهـري في "
والتآكل واجلـرف �ا ادت الى جرف ونقل العديد من الكتل الصخـرية جلدران
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القناة اqائيـةn و¢ اكتـشـاف العديد منهـا في سنة ٢٠٠٠ اثناء حـفر وانشـاء
السد اqائي من قـبل حكومة أقليم كـردستانn ويقع مـوقع السد االروائي الى

اجلنوب من مدخل "#Wلى خنس".
#Wلى خنس"n قـد ٣- تراجع الغطاء الـنبـاتي في اqنطقـة الواقـعـة واحملـيطة في "
ساعد على زيادة تأثير عمليات التعرية والتآكل بفعل مياه االمطار والثلوج
و الرعي. �ا أدت الى إنهيـار الكثير من الكتل الصخـرية من االعلى باجتاه
الواديn وقـد أزداد تاثيره مـؤخـرا نتيـجة زيادة اجلـفـاف الذي أثر بدوره على

تراجع الغطاء النباتي ونضوب مصادر اqياه.
٤- تبz من نـتـائج الدراســات العلمــيـة مــؤخـراً بأن حــجم التــأثيـر عـلى اqواقع
االثرية خـالل خمـسz سنة االخيـرة يعـادل حجم التـأثير qـئات السنz نتـيجـة
أزدياد كـمـيـة ونوعـيـة االمطار احلـامضـيـة الناجنـمـة بفـعل النشـاط البـشـري
الصناعي فـي تلوث البـيـئـة والغــالف اجلـوي والتي تسـقط مـع االمطار على
شكل مواد كـيميـاوية تؤثر على االثار وعلى اqباني االثـرية القد�ةn السيـما
اqنقوشة على الصخور الرسوبية اqكونة من مادة كاربونات الكالسيوم(حجر

الكلس) التي تتأثر بسرعة باالحماض ومنها االمطار احلامضية.
 وبالرغم من بعُـد كـردستـان من اqناطق الصناعـيـة إال ان تأثيرهـا تصل اليهـا
عن طريـق نقل اqواد اqلوثـة بالرياح وســقــوطهــا على شكل أمـطار حــامـضــيــة.
وتشكل هذه الفقـرة تداخل العاملz الطبـيعي والبشـري معاً �ا يـزيد من تأثيرها

السلبي على اآلثار.

ااااللللععععوووواااامممملللل    ااااللللببببششششررررييييةةةة::::
�كن تلخيصها ²ا يلي:

١- تعـــرضت اثار خـنس كــبـــاقي اqـناطق الكـردية خــالل ثـورتي ايلول وكـــوالن
اجملـيـدتz الى قــصف بالطائرات واqدافع الـثـقـيلةn حـيث قـصــفت الطائرات
العـراقيـة سنة ١٩٦٤ اqوقع االثري في "#Wلى خنس" وادى القصف الى هدم

(pÝËW½) نقـوشـة على واجـهة احـدىqوتدمـيـر بعض االجزاء من الـتمـاثيل ا
nوال زالت اثارها واضحة حيث قصفت الدبابات العراقية في سنوات ١٩٦٧
١٩٦٨ قرية خنس و"#Wلى خنس" وقد سقط العديد من القذائف على اqواقع

االثرية.
 قـامت القـوات العـسكرية في قـضـاء الشيـخـان وفي مـوقع(WJMÐلي) العـسكري
بقـصف "#?Wلى خنس" بأســتـمـرار خـالل صـيف وخـريف عــام ١٩٧٤ لكونهـا
كانت من اهم الطرق الرئيسـية حلركة قوات اجليش الثـوري الكردستاني و�را
جتـارياً مهـماn وقـد وقعـت اغلب قذائف القـصف بالضـبط على الطريق الذي
�ر من "#????Wلى خنـس" الى هارينـا و الى #????Wلي ,?????&?????w#Ëd واثر ذلـك االثار

وآثارها ما الزالت واضحة. 
٢- أعـتقـد البـعض بتـواجـد مخـازن من االسلحـة والذهب خلف االبواب اqـقوسـة
اqنـحــوتة واqـكتـــوب عليـــهــا بـاخلط اqســـمــاريn وهـذا مــا دفـع قــافلـة من
الرجال(قوقاسي) في منتـصف الستـينيات باالسـتقـرار qدة يومz في "#Wلى
خنس" وقـامـوا في الـليل بحـفـر البـاب اqقـوس ودمـر جـزء كـبــيـر من اللوحـة
اqسـمارية وهربوا في فـجر اليـوم التالي من اqنطقـة خوفـا من مالحـقتـهم من

قبل أهالي القرية.
٣- اثناء قيام مجموعة من العمـال في اخلمسينيات من القرن اqاضي بحفر قناة
مائية اqعروفة بـ(جووكا #ÍdHN بري) التي تبدأ من اqوقع االثريn قام بعض
االشخاض بحفـر موقع اسفل اللوحة اqدونة واqنقوش عليهـا العملة االشورية

وهربوا بعد ذلك.
٤- غـياب ادارة االثار في خنس رسـمـيا حلـد االن التي �كن من خـاللها تطبـيق
nقـواعـد حـمايـة االثار ووضع حـد للمـمارسـات التي اثـرت وتؤثر على االثار
منهــا الصـيــدn رمي الطلقــات وحـتى qس االثـار وقـد اسـتــغل البــعض تلك
الفــرصـة وحــاولوا ســرقـة بـعض اجـزاء القـطع االثريةn وفــعـال ¢ قـطع بعض
االجـزاءn إالّ ان حكومة اقليـم كردسـتان £كـنت من القاء القـبض على شـبكة
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لتهريب اآلثار وأعادت تلك القطع االثرية في صيف ٢٠٠١ .
٥- حتول "#Wلى خنس" في االونة االخـيرة الى مـوقع سياحـي السيمـا في الربيع
واخلريفn إالّ ان ذلك النشاط البشري غير اqنظم سيؤثر حتما وبشكل سلبي
على االثار في "#Wلى خنس" إِذا لم تسـرع اجلـهات اqسـؤولة  بإنشـاء مراكـز

ادارية تقوم بحماية االثار والتنظيم السياحي. 

∫W#dA1&«Ë WOFO1D&« d5U<« s% —U)ü« W4UO>
عملية صيانة االثار في خنس تتطلب قبل كل شئ من اعداد هيئة إدارية رسمية
مكلفة بهـذا اqشروع والعمل على وضع خطط مدروسـة ميدانياً وعـملياً من أجل
حتديد وتقـييم حجـم االضرار التي حلقت باالثار بفـعل العوامل اqبـينة أعالهn مع
االشارة الى اخملـاطر التى تهددها في اqستقـبلn كفيلة بأعـادة الصورة احلقيـقية
لالثار التي سـتزيد مـن اهميـتهـا وقـيمـتهـا احلـضارية والتـاريخـية واألقـتصـادية
والسيـاحيـة لشعـبنا ووطننا. من خالل اqـعلومات اqتـوفرة لدينا وخـبرتي اخلـاصة
في مــجـال تأثيــر العـوامل الـطبـيــعـيـة (خــصـوصــيـات التــراكـيب اجلــيـولوجــيـة
ومكوناتهـا وتضاريس سطح االرضn الزالزل. االنهيـارات االرضيـةn التغيـيرات
اqناخية وغيرها)على االثارn رأيت من الضروري االشارة الى الفقرات ادناه امام
الهيـئات اqسؤولة حـاليا وفي اqستـقبل كـأساس عمل مـيداني وحقلي في حـماية

آثار خنس:
١- لقـد سـقط جزء كـبـيـر من االثار في النهـر عند مـوقعn(Íd?²?A?O?Š«—W?#) n من
الضـروري اخـراجـهـا من النهـر واعادة تـصليح االجـزاء التي تعـرضت للكسـر
والتلفn هذه العملية سيساعد أخملتصz حسب قناعتي على اكتشاف اqزيد
من اآلثار والـنقــوش اqنـحــوتة التي وقـــعت في النـهــرn ور²ا حتــتـــوى بعض
االجـزاء علـى كـتـابات اخلط اqـسـمـاري التي بواسـطة فك رمـوزها وقــراءَتهـا
�كن احلصول على مـعلومات جديدة ومهمة عن تاريخ وحـضارة اإلمبراطورية

اآلشورية.

سـقط هذا اجلـزء نتـيـجة تـعرض اqنـطقة الـى حركـة زلزاليـة قـوية بعـد انشـاء
اqشـروعn وبعـد انشاء الـقناة اqائيـةn ألن إنهيـار وسـقـوط ذلك اجلزء الكـبيـر
من اqوقع االثرى في النهـر أدى الى تدمير القـناة اqائية مقـابل موقع انهـيار
zوتوجـد أدلة واضـحـة على تفـسيـر العـالقـة ب nذلك اجلـزء االثرى في النهـر

عملية البناء والهدم بفعل العامل الزلزالي.
٢- من خـالل مـالحظة الـتـركـيب اجلـيـولوجي ومكونات الطـبـقـات الصـخـرية في
"#Wلى خنس" وخاصة احمليطة والقـريبة من اqواقع االثرية التي تظهر للباحث
اخملــتـص بهــذا العـلمn يتــواجـــد بعض الفـــوالق والشــقـــوق التي تقـطع ذلك
التـركيب اجلـيـولوجي الصـخري اqنقـوش عليـه اآلثارn هذه الفـوالق والشقـوق
متقاطعة وذات اجتاهاتn شمال - جنوبn وشمال شرقي - جنوب غربي من
خــالل زياراتـي اخلــاصــة واطالعـي حــقليـــاً على خــصـــوصــيــات التـــراكــيب
اجليـولوجيـة في "#Wلى خنس"n تبـيّن بأن اجلـزء الذي انهار من اآلثار وسـقط
في النهر وكانُ يشكل اجلزء اخلارجي مـن الفالق الذي تصل الفجوة - الفراغ
بz جانـبي الشق العمـيق بحوالى ٥٠ سنتـيمتـرn وانها عـميـقة �رّ جزء مـنها
nمـبـاشـرة خلف التـمـثـال الكبـيـر(لوحـة سنحـاريب) التي حتـتـوى على اربعـة
®½pÝËW) والتي يـوجــد فــوقــه £ثــال االســد الذي يعطي عـلى االرجح رمــز

احلمـاية والقوةn هذا اجلزء اqهم مـعرض للسـقوط اذا ما تعـرضت اqنطقة الى
زلزال شديد.

كــمـا يـوجـد شـق أو فـالق طـويل باجتــاه الشــمـال - اجلنـوب على سطح اجلــزء
الصـخري الكبـير فـيهـا لوحات االبواب اqقـوسة اqغلقـة ومنقوش  عليـها الـرسوم
وطول الفـالق - الشق أكـثـر من مـائة مـتـر ويبـدو بأنه عـمـيق وعـرضـه يصل الى

حوالى ٢٠-٤٠ سنتيمتر.
  من الضـروري اجـراء مـسـح مـيـداني من قـبل اخملـتـصz لتـدقــيق اqعلومـات
أعـاله ولر²ا سـيـسـاعـد ذلك على حتـديد نقـاط ضـعف اخـرى في اqوقعn يتـمكن
اخملتـصون من مـجال االنشـاءات ومقاومـة اqواد للحركـات على ايجاد صـيغ يتم
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على ضوئها معاجلة او تقوية تلك اqناطق الضعيفة أو اخلطرةn لكي تزيد مقاومة
تلك التـراكـيب اجلـيـولوجـيـة من ضـدّ اية ردود فـعل طبـيـعـيـة كـالزلزال او بفـعل
العـامل البـشـري - الهـزّات التي تنـجم بفـعل االنفـجـاراتn مـثلمـا تعـرضت لهـا

اqنطقة في الستينيات والسبعينيات من القرن اqاضي.
٣- هناك اهتـمام جـدي لدى حكومـة االقليم بهذا اqـوقع االثري وهناك توجهـات
بتحويلها الى موقع سياحي واثري واقتصاديn �ا يعني زيادة توجه الزائرين
في اqســتــقــبل الـى هناكn لذا من الـضــروري إتخــاذ االجــراءات الضــرورية
حلـمــاية اqوقع من ســقـوط أو انهـيــار الكتل الصــخـرية من االعلـى واqناطق
احمليطة بهn وقد سـقط الكثير من الكتل الصخـرية وسيسقط بأستـمرار مثل
تلك الكتـلn و�كن تشـخـيص االجـزاء او الكتل غـيــر اqسـتـقـرة او اqعـرضـة
للســقـوط في مــعـاجلـتــهـا مع وضع اخلطـط والبـرامج التـي تزيد من تثـبــيت
وحـمـاية اqـوقعn ومنهـاn زراعـة االشـجــارn منع رمي الطلقــات النارية او اية
انفـجـارات في حـدود اqوقعn منع الـرعي اجلـائر فـيـهـاn وبالتـالي حتـويله الى
(محمية طبيعية)n واحملمـيات الطبيعية ضرورية في مثل تلك اqواقعn التي
سـتؤدي الى حـماية احلـيـوانات البرية فـيـها مـتى ما تـوفر االمن واالسـتقـرار

فيها وحماية الغطاء النباتي وتنوعيها.
قــامـت هيــئـــة حكومـــيــة خـــاصــة بالـعــمل هـناك في ١٩٩٨/٤/١ برفـع بعض
التراكـمات واالنقاض واالدغال فـي االماكن التي اختارتـها الهيئـةn ثم جرى
أعـمـال التـسويـة والتنظيف في العـديد من االمـاكنn وقـامت بعـمل اqمـرات
والساللم وبشكل مدرجـات على ضفتي النهر وانشـاء بعض االحواض اqائية
والشالالت اجلـميلة بـشكل مناسب تليق بهذا اqوقع االثـري والسياحـي الهام

في كردستان.
كـمـا £كنت الهـيئـة و الول مـرة من اكـتـشـاف مجـرى قـد¹ والذي كـان يشكل
احملـور الرئيــسي qشـروع سنحــاريبn حـيث ظهـر حــوضـان كـبـيـران علـى جـانبي
¢ nالكتلـة الصـخـريـة بعـمق يصـل الى خـمــسـة امـتــار ويربطهــمـا نفق صــخـري
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أكـتـشـاف جـدار ضـخم مـبني من احلـجـر اqهندم بطول ٢٥ مـتـر وارتفـاع خـمـسـة
صنوف من االحجـار بقياسـات٨٠ سم × ٥٥سم ×٨٠ سم و بقيـاسات٥٠ × ٥٥

× ٨٠ سم و قياسات٧٠سم × ٥٥ سم × ٨٠ سم. 
  كـما قـامت الهـيئـة بحـفر بعض اqواقـع و¢ إكتـشاف أكـثـر من (٢٠) حفـرة
صـخـرية مع اكتـشـاف مـجـرى مائي ضـيق بعـرض ٢٠سم وعـمق ٣٠سم ر²ا كـان
على األرحج لنقل مياه العـيون اqائية القريبة الـى اqوقع االثري والى امام اللوحة

الكبيرة التي نقشت عليها £ثال سنحاريب. 
٤- محاولة تصليح االجـزاء التي تعرضت للكسر بفعل القـصف والرمي والكسر
اqتـعمـد (محـاوالت سرقـة بعض االجراء فـيـها)n وسـيتم ذلك مـستـقبـالً من
خـالل بناء وتطوير عـالقـات مؤسـسـات اآلثار في كـردستـان مع اخلـارج الذي
سـيــؤدي الى بناء وتـطوير أسس التــعـاون والزيارات بz الـطرفnz كـمــا من
اqمكن دعــوة اqنظمـات التـابـعـة لهـيـئـة االÄ اqـتـحـدة اqسـؤولة عن حــمـاية
وصـيـانة االثارn مـثل منظمـة اليـونسكـو للعلوم والثـقـافـة للمـسـاعـدةn على
غـرار اخلدمـات اجلليلة التـي قدمـتـها في مـجـال االثار الى العـديد من الدول

في العالم ومنها لبعض دول منطقة الشرق االوسط.
٥- من الضـروري األهتمام بـحجم التأثـيرات الطبـيعيـة على االثار من عمـليات
التـعـريـة والتـآكل بفـعل االمطـار حـيث إزدادت في السنوات االخـيــرة نسـبـة
االحـمـاض الكيـماوية فـي ميـاه االمطار(االمطار احلـامـضـيـة) التي تزيد من
تفعـيل وتنشيط تأثير عـمليات التعـرية والتآكلn و�كن التـأكد من ذلك من
خـالل وضع أو إنشـاء محطة لألنـواء اجلوية لقـيـاس كمـيـة االمطار وحتليلهـا
مخـتبـريا (مكوناتها الـكيميـاية)n وهذا سيـساعـدنا على تقيـيم حجم تـأثير
االمطار ومصادر التلوث التي تأتي من اqناطق البعيدة والتي تتساقط على

شكل امطار أو ثلوج في كردستان.
٦- اعتـقد من الضـروري القيـام نسخ التمـاثيل اqتنوعة اqوجـودة في خنس وفي
باقي اqناطق االثرية فـي كردسـتـان من اجل احملافظـة على النسخـة االصليـة



لها وحفظها في مـتحف آثاري مركزي في اqستقبل مثل  (مـتحف كردستان
االثري) البد وانه سيـتم انشاؤه في احـدى مدن كردسـتان ليـتحول الى مـركز

حضاريn ثقافيn سياحي واقتصادي.
٧- االهتمام بتـوعية السكان والسيما سكان اqـناطق اqوجودة واحمليطة باqواقع
االثرية في كــردسـتــانn ووضع خطط توعــيـة حــتى للمــراحل االبتـدائيــة في
حماية البيئة والطبيعة ومنها االثار باعتبارها ملك الشعب. وجدير ذكره بأن
محطات التلفزة في كردستـان وخاصة فضائية كردستان قـد لعبت دوراً مهماً
وذلك بتـقـد¹ برامج خـاصـة عن االثار في كـردسـتـان �ا ازداد من اهمـيـتـهـا
ويتطلب الكثـير والكثـير من اجلهـود اqتواصلة حـتى نستطيع في الـنهاية ان
نحـول مـثل تلك اqـواقع االثرية الى مـراكـز اثريةn سـيـاحـيـة عـلمـيـةn كـفـيلة
بتــحـويلهــا من مـوقـع منسي الى مــوقع ومـصــدر يوفـر اآلآلف مـن الوظائف
لسكان اqنطقةn وبالتالي ستتحول الى مصادر إقتصادية لكردستان العراق.

W$ö)«
ان النظام االداري الناجح أليـة دولة أو مؤسـسـة يكمن في خطـطها وبـرامجـهـا
التي تبنى على اساس اqكونات واخلـصوصيات التي £لكها تلك اqنطقـة الواقعة
nوعلى مـستـوى سكانهـا والظروف التي يعـيش فـيهـا nحتت سـيطرة تلك االدارة
ومــا يحـيط بـهـا. حتــاول مـثل تـلك االدارات االسـتــفـادة مـن كل مـا £لـكه تلك
اqنطقـة من خيـرات طبيعـية وحـضارية وبشـريةn وتزج اجلهـود نحو اqسـالك التي

تعطي ثمارهاn �ا يجعلها رافدا من روافد اقتصادها الوطني.
كردستان العـراق غنية في هذا اجملالn و�كن ان تثمر كل اجلهـود اqوجهة نحو
تسخير الطاقات بأجتاة اqشاريع التي تقوي وتطوّر االقتصاد الوطني. اآلثار في
كردسـتان العـراق تشكل رافدا مـهمـا من روافد االقـتصاد الـوطني لهاn مـتى ما
توفرت االرضـية اqناسبة لتـحويل تلك اqواقع الشبهـه مهملة الى مصـادر العيش
والسعادة والرفـاهية لشعبناn فكردسـتاننا تتوفر فيـها اqقومات الطبيـعيةn وهذا
مـا سـيـسـهل عـمليـة أسـتـثـمـار مـثل تلك اqصـادرn اضـافـة الى كـونهـا جـزء من

حضارة وتاريخ وتراث هذا الشعب والوطن.
سخرت الدول االجنبية ومنها هولندا على سبيل اqثال جهوداً خالقة في توجيه
طاقاتهـا نحو العـمل على بناء وإنشاء اqقـومات الطبـيعـية التي تشكل الركـيزة
nو£كـنوا من انشـاء مـوقع يجــذب إنتـبـاه السـيــاح إليـهـا nاالسـاسـيــة للسـيـاحـة
وحتـولت تلك اqواقـع الى مـراكـز اقـتـصـاديةn تضـمن احلـيــاة والعـمل لآلالف من
ابنائهـاn وتتـواجـد عشـرات اqواقع التـي جتذب السـيـاح اليـهـاn وما نـحتـاجـه هو
إالرادة والتصميم نحو استثمـار ما �لكة من مثل تلك اqواقعn السيما احلضارية
nا سيزيد من اهميتـها وجذب السيـاح اليها� nواالثرية والطبيـعية في كردستـان
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من خـالل االهتمـام بها وحـمـايتهـا وصيـانتـها وتوفـير االجـواء اqناسـبة لهـا وفي
مقدمتها األمن واالستقرار والراحة.

ان فـحــوى مـا دون أعـاله قــد دفـعني الى توجــيـهـه االنـظار نحـو هذه اqنـطقـة
االثرية والسـيـاحـيـةn التي تتـوفـر فـيـهـا كل مـقـومـات النجـاح إلنشـاء مـشـاريع
متـنوعة فـيها واسـتثـمار مـا فيـها حـيث سيـوفر ذلك أيضـاً فرص عـمل ووظائف
لسكان كردستانn وبالتالي سيتحـول اqوقع من موقع اثري شبة مهمل الى موقع

سياحي اثري اقتصادي وعلمي.
ومن هنـا تأتي أهمــيــة اqـســؤوليــةn التي ر²ـا تبــدأ بخطـوة وتنهي بتـــحــقــيق
االهداف اqرسـومــة واخملطط لهـا في الـنهـاية من خـالل مــواصلة اجلـهـود الـوفـيـة
واخمللصـة في تسـخـيـر الطاقـات اخلـالقـة واqبدعـة للـعمل عـلى تهـيئـة االرضـيـة
والظروف اqنـاسـبــة لتــحـويل تـلك الرغــبـة الى واقـع ²ا يخـدم مــصلحــة الشــعب
والوطن واعـتـقد بأن جنـاح كل مـشروع يتـطلب ان �ر ²رحلة التـحريك والـتعـريف

والدعاية. تكمن اهمية هذا الكتاب في مايلي:
١- اqسـاهمـة الى جـانب اqؤسـسـات التـابعـة لآلثار في كـردسـتـان العـراق جلـمع

اqعلومات بشكل منظم لالستفادة منها في تطوير االثار في اqستقبل.
٢- مسـاعدة الطلبةn السيـما اqهتـمz بعلم االثار والتاريخ من خالل تقـد¹ مثل
هذا النموذج اqتواضعn الذي سـيساعد طلبة قسم االثار في بعـض اجلامعات
في كـردستـان على تنوير الطريق نحـو القيـام بتنفـيذ ابحـاث علميـة عن هذه

اqناطق في كردستان.
٣- تقـد¹ اqعلومـات من خـالل إعـداد مـثل هذه اqصـادر في خـدمـة الشـعب من

خالل اqؤسسات اqسؤولة عن السياحة في كردستان.
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2U8KDB*«
Upper Bachtiari Formation-تكوين البختيارى االعلى

Upper Fars Formation -تكوين الفارس االعلى
Lower Fars Formation- تكوين الفارس االسفل

Al Pillaspi Formation-تكوين البيالسبي
Jacobson- جاكوبسون

Paul Emeil Botta - باول ئيمل بووتا
Olimstead-ستدqاو

Anston Layard Hennry-ئانستون الورد هينري
Victer Palis -فيكتر باليس

Edward Chico ئيدوارد شيوكا
Bagon -باكون

مـعاني الكلـمات الكردية باللـغة العـربيـة التي لها عـالقـة باqواقع االثرية في
خنس

هناك الكثير من التسميات احملليـة الكردية للمواقع في قرية خنسn والسيما
القريبة من اqواقع االثرية فـيهاn أو التي £ر فيها مـجرى القناة اqائيةn لذا رأيت

من الضروري اإلشارة الى بعض من أهم تلك األسماء وتوضيح معانيها.

ااااللللللللغغغغةةةة    ااااللللععععررررببببييييةةةة ااااللللللللغغغغةةةة    ااااللللككككررررددددييييةةةة     
مضيق خنس w%WÖ خنس        

الغرف احملفورة في الصخور        pÝËW½
قمة بيرشاف            w$UýdOÐ Í—WÝ
#ôW# Íd$W               صخور كال

zصخور سيل             5OKOÝ Íd$W#
¼Íd$U# wýËW            موقع استراحة الكفار

موقع عميق للنهر سقط فيها الثور اجملنح               Íd²AOŠ «—W#

#wJý«—WÐ «—W          مجرى النهر على امتداد قناة بافيان 

موقع القرية القد�ة اqطلة على النهر         wJý«—WÐ خرابى
ÍUO×¹ U²$WJý        كهف يحيا     

#ÍdÐ Íd$W              الصخرة اqقطوعة واحملفورة فيها القناة اqائية
Íd¹œ Í—WÝ             ساحة أو سطح الدير أو الكنيسة 

خلف موقع العz (اqائي) لقرية خنس  بشتا كانيا خنس       
zوادي يقع خلف الع       wO½U#…—WÝ wJKO%W#

كانيا تابركى               عq zعاجلة احلمى 
w!Wł ئاغاÍ       بستان االغا

الطاحونة اqائية        w$Uz wýUz

سكر سد
دوران ماء نهر الكومل - اجملرى القد¹ زفروكا كوملي     

zحقل زراعي. حقل للبسات         ÂWł
مزرعة العنب           “…—

خلف مزرعة العنب          Í“…— XAÐ
ÍWÐ«dš         موقع قد¹ للقرية اqهدمة غرب العz اqائية

سولينه  اجملاري اqائية اqدفونة حتت االرض
بافيانكي   موقع للقرية في الضفة الشرقية للنهر مقابل اآلثار
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—uB!«



99100

موقع خنس على خارطة كردستان في العراق
ــــــــــــــ طرق

ــــــــــــــ أنهار وجداول
قناة مائية حُفرت في كتلة صخرية
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موقع يبpÝËW½ T رقم (١٥) و "PwK}Ý Èd!W القناة اNائية

`وذج من الكتل الصخرية (الثور اجملنح) التي وقعت في النهر اNوقع االثري في كلي خنس

الضفة الشرقية لنهر الكومل مقابل نفق قناة بافيان
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Íd!U" výËW¼ موقع

الباب اNقوس اNنقوش باخلط اNسماري `وذج من االحواض اNائية التي انشئت بعد االهتمام باNوقع االثري في
كلي خنس

قطع صخرية يظهر فيها أهم اNواقع األثرية (½UJÝËW - احلصان) رقم (٤)
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`وذج من القتوات اNائية التي حفرت لنقل اNاء الى موقع لوحة
سنحاريب

`وذج من لوحة سنحاريب

موقع كهف يحيا مبيناً اNصطب النهري والترسبات النهرية
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صورة للمدرج الذي يصل الى سقف قناة بافيان والى موقع ½UJÝËW رقم (١)

مقطع من قناة بافيان `وذج من القناة التي حفرت في كتلة صخرية صلدة

`اذج احلفر الدائرية في الصخور التي تقع اسفل ¼výËW كافري
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موقع كفرى "PôW القناة اNائية. ½UJÝËW رقم (١٥)

مواقع قرية خنس القد�ة واحلديثة `وذج من احلفر الدائرية في موقع پشتا كانيا خنس

احلفر الدائرية العميقة في موقع پشتا كانيا خنس
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.vO½U" U²AÄ صانع البدائية في موقعNمواقع ا
الحظ احلفر اNريعة واحلفرة الدائرية اNرتبطة مع بعضها البعض

صورة في موقع (يرجوكا) تبT ترسبات اNصطب النهري. اضافة الى ترسبات
نهرية فوق كهف يحيا التي تظهر في اجلهة الشرقية من نهر الكومل

موقع قرية خنس الذي سوّي مع االرض في عام ١٩٨٨
من قبل النظام البائد

ترسبات نهرية تظهر حتت موقع (Èd¹œ È—WÝ) وتظهر فيها بوضوح
الترسبات النهرية
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vO½U" U²AÄ وذج في اعمال الصخور في موقع`

v"dÐUð UO½U" ستديرة خلفNاحلفرة الدائرية على القبة ا .vO½U" U²AÄ ربعة في موقعNوذج من احلفر الدائرية وا`

احلفر الدائرية واNربعة في موقع UO½U" U²AÄ خنس
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Fاذج من االشكال احملفورة على لوحة سنحاريبالنفق الذي يربط قناة بافيان

Gذات االرقام (١٠ pÝËW½ وذج من لوحة سنحاريب ويظهر في الصورةF
G١١ G١٢ ١٣) وتوجد فوقه صورة أسدين تعبر عن قوة وحراسة اRوقع
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موقع ½UJÝËW رقم (٢) مبيناً موقع دوران اRياه نهر الكوحل في اRاضيFوذج من اخلط اRسماري اRوجود في احدى االبواب اRقوسة
خالل تاريخ تطورة

مقطع من جدار القناة التي اكتشفها بعثة حكومة اقليم كردستان
في عام ١٩٩٦. اجلدار مكون من خمسة طبقات صخرية

Fوذج من احدى االبواب اRقوسة مبيناً عليه صورة حرس يحمل سالحاً
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غرفتان في ½pÝËW رقم (٤) مرتبطتان بفتحة مستطيلة الشكل

Fوذج من القنوات اRائية احملفورة في الصخور

Fوذج من آثار مواقع القدم للصعود الى مدخل قناة بافيان

صورة Rوقع ½pÝËW رقم (٤) احلصان - الفرسG ويظهر فيها موقع القصف الذي
تعرض لها في الستينيات من القرن اRاضي من قبل الطائرات العراقية
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Íd²A}Š «—W! الكتلة الصخرية التي سقطت من االعلى في موقع
ويوجد فوقه الثور اجملنح

Fوذج من حفر القناة في موقع پشتا رزي لنقل اRياه الى موقع
(wJý«—WÐ È—WÝ) اRطل على اجلهة الغربية لنهر الكومل
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قناة مائية �ر من أمام لوحة سنحاريت الرائعة في كلي خنس.
لنقل اRياه اليها من العيون اRائية القريبة منها
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