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من ?أجل تضيها كحقل للزراعة .نتيجة ) (Bمنذ حوال  15س%نة (ت بس%تخدام الرافة تسوية جزء معتب من النطقة الت يقع فيا السب
لل Lخربت طبقة تبلغ سمكتا حوال مت و نصف من القشة الارجية للمرتفع القدي و بذل دLمرت بقاي تعود لتاري ?أحدث )عل سبيل
).الثال الفتة البينطية ـ الcسلمية البكرة
?أدت الفريت ف الطبقة ا ?لول تت السطح الارج الديد ف السب )ب( ) 10×10مت( اcل اكتشاف ثانية هياك عظمية بشية
مدفونة بدون قبور ف ا ?لرض .بعض اللقى مثل ?أزرار قيص قريبة من هيك عظمي و نقود عثنية ذهبية تدعو للقول ?أ (ن ~َ هذه الموعة
دLفنت ف بداية القرن العشين ،علوة عل ذل تشي ا ?لدل التاريية اcل ?أ (ن هؤلء ا ?لشخاص يكن ?أن يكونوا من ا ?لرمن الين Lقتلوا عام
 1915.و ? 1916أثناء اcقامتم ف ر ?أس العي
السويت البينطية ـ الcسلمية البكرة
?أظهر التنقيب التقدم ف السب )ب( ?أ (ن الهياك العظمية الديثة العهد كنت قد دLفنت ف ?أرض قدية مLتشكة من تمع بقاي قرميد
ا ?لسقف و الدران النارة و مواد ترابية ?أخرى متنوعة .بي بقاي ?أول جدار ©ل §ب منار يكن التعرف عليه دLفنت ?أربع هياك عظمية ?أخرى
عائدة لتواري ?أقدم .ك هذه الهياك ا ?لربعة كنت وجوهها -
موجة نو النوب و بقرب ?أحدها مزهرية من العص الcسلم البكر ،لل
.فاcنه عل ما يبدو ?أ (ن عليات الفن تل تؤرخ ف الفتة الcسلمية البكرة
بعد cازاحة الهياك العظمية و جزء كبي من الردم القدي ?أصبحت التفاصيل العمرية ?لول طبقة استيطان مرئية بشك واض .ن Lقبت الدران
لمع بناء ضم ،تتكون ?أساساتا من حص كبية متلطة ?أحار البازلت و قرميد السقف? ،أخرى كنت قد Lش%يدت عل كتل ?أحار كس%ية
كبية ?أو كتل مصنوعة من الطي الشوي .يكن تيي غرفتي ف هذا البناء و للغرفة النوبية )الغرفة ? (2أهية خاصة ?لنه يكن تفسيها عل
?أنا غرفة ح(ام .ف هذه الغرفة الرصوفة ?أرضيتا بلص يوجد بئ .الدار الصنوع من كتل الطي الشوي و الي يقع عل الانب الشق
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من الغرفة يبدو مدد بغاية و ه حمية الغرفة من اس%تخدام الواسع للمياه .ف طبقة ?أعق لنفس الغرفة (ت الكشف عن ?أرضية ثنية
.مصنوعة من الص ،عل ما يبدو ?أ (ن هذه ا ?لرضية ق -د خ L-ربت عندما ت حفر الفرة للبئ
التعرف عليا من خلل ?أساسات
تبلغ ?أبعاد الغرفة الشملية حوال  5×4مت? ،أيض Ôا يكن ?أن ني فيا مرحلتي .مرحل ?أحدث يكن بوضوح -
الجر الكس ـ البازلت للجدران الت تيط بلغرفة .ف حي ?أ (ن ?أرضية مفوظة بشك جزئ داخل الغرفة الت تتد تت الدار الشق
اcل غرفة ثلثة بلشق )ل يت تنقيبا بشك كمل بعد( تنتي اcل مرحل ?أقدم .هذه ا ?لرضية يكن ارتباطها مع جدار يقطع نفس الغرفة من
.الغرب اcل الشق
في يص تأ?ري البناء برحلت استيطان فأ?نه من المكن وضع بعض اللحظات التهيدية .عل ما يبدو ?أ (ن الفخار الي Lوجد ف حشوة الغرفة
بزء كبي اcسلم و لكن بينطي ?أيض Ôا .بي اللقى يوجد عدة مصابيح زيت من النوذج الcسلم و ?أيض Ôا البينطي و كثي من النقود العدنية
الصغية و قطعة صغية من العاج .اcحدى اللقى الهمة كنت مبأ?ة ف الدار الي يقسم بي الغرفتي  1و  ،2هنا (ت اكتشاف  6نقود برونزية
كبية و حلق ?أذن .هذه النقود بينطية و يعود تريها اcل بداية القرن السادس بعد اليلد .ف التام قد يكون من المكن ?أ (ن البناء قد Lش- %يد
.ف العص البينطي و ت اس%تخدامه مرة ?أخرى ف الفتة الcسلمية البكرة
السويت الرومانية التأ?خرة ?أو البينطية الباكرة
?أرضية جصية مفوظة بشك جيد ف الزء النوب الغرب من الربع تدد العب اcل مرحل ?أبكر يكن تديدها عل ?أنا ?أما رومان متأ?خر
?أو بينطي بكر ،هذه الرحل مددة بلبقاي الهائل لدران اللب الت تتاز وسط الربع .بتاه الغرب ت ا cلضار بدار اللب بشدة من خلل
حفر حفرة البئ الcسلم البكر\ البينطي ،و ?أيض Ôا من خلل حفرة ?أخرى ربا نشأ?ت عن نزع كتل اللب من ?أجل اس%تخداما ف ?أعمل
عرانية جديدة .بتاه النوب يسي الدار نفسه تت ?أحار ?أساس الدار البينطي? .أنه ما يزال مرئي Ôا تت ا ?لرضية الت تغطي كمل المر
بي الدارين الاريي بشك متوازي ف الزء الشق من الربع .ف هذا الزء توقفت الفريت بعد الوصول اcل السطح الارج لدار
.اللب
غي ?أ (ن الفريت سارت اcل ا ?لمام ف الزء الغرب من الربع .هنا (ت الوصول اcل ?أرضية جدار اللب بعد عق  1،4مت .تتكون هذه
ا ?لرضية من طبقة سيكة من الص تدد بوضوح العب اcل الرحل التالية .غي ?أ (ن هذه الرحل ل تكن تتي ببقاي عرانية و ل تتوي عل
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?أية خصائص ?أخرى من نشاطات استيطان ،بد Ôل عن ذل فأ?نا تتكون من تميع للتبة يكن اعتباره ترسب طبيعي و بلتال كبهان عل
?أ (ن هذه النطقة من التل قد Lهرت لدة طويل قبل ?أن يت استيطانا مرة ?أخرى ف العص الرومان .حت الôن ل يت تثبيت التاري القيق
.لcعادة استيطان تل ،فقط الراسات الس%تفيضة للفخار يكن ?أن تساعد ف تأ?ري بداية و مدة مرحل البناء تل
السويت الôشورية الوس%يطة
?أول التفاصيل العمرانية الت Lكشفت بعد cازال التس%بات التابية من الزء الغرب من الربع ،كنت لدران من اللب تشك مع بعضها البعض
زاوية قائة .في بعد ت التعرف ?أيض Ôا عل جدار ثلث يشك مع الدارين الôخرين غرفة مربعة الشك تبلغ ?أبعادها حوال  3 × 2,5مت .فقط
الدار النوب لهذه الغرفة ل يبقى مفوظ Ôا بسبب حفرة كبية تقطع تام Ôا مكن هذا الدار .ما فاجأ?ن هو اس%تنتاج ?أ -ن هذه التاكيب العمرية
.تؤرخ ف العص الôشوري الوس%يط
ا (cن ©لب هذه الدران ذو مقاسات ماثل ل ?لبنية الôشورية 34 × 34 ،س%نتيت .عLث عل فار أôشوري وس%يط و حت بعض الكسات من
فار ميتان ?أيض Ôا ف الطبقة العليا من الغرفة .ا ?لرضية الت تنتي اcل هذه الطبقة ?أعق بسمكة لبنتي من الافات العليا التأôكة للجدران.
ينتي اcل هذه ا ?لرضية ?أيض Ôا مر يقود شم Ôل اcل غرفة ?أخرى Lوجد فيا مرفق مبن من الطي الشوي ،اللبنات Lصفت منتصبة خلف بعضها
.البعض Lمشكة قناة Lعث فيا عل كسات من جرار تزين أôشورية وس%يطة
تتكون التبة تت ا ?لرضية العليا للبناء من طبقة بنية من التاب مزوجة مع رماد .الفخار الي ت العثور عليه ف هذه الطبقة يLظهر نفس
خصائص الôشوري الوس%يط و بعض مواد ميتان .صفان من كتل اللب تتدان تت ا ?لرضية العليا تظهران مرحل بناء ?أبكر تتد ?أيض Ôا للفتة
الôشورية الوس%يطة .تتكون التبة تت كتل اللب ?أو Ôل من طبقة مضغوطة من تراب بن داكن و تتغي بعد ذل لتصبح طبقة تراب رمادية
مع أôثر رماد ،هذه الطبقة تغطي أôخر ?أرضية ت الكشف عنا خلل هذا الوس .هذه ا ?لرضية ذات ?أهية خاصة ?لنا معمول من الص و
الكثي من كسات الفخار.كسات الفخار تؤرخ ف العص البونزي التأ?خر الثان )أôشوري وس%يط( ،مع ?أمثل قليل من العص البونزي
.التأ?خر ا ?لول )ميتان( .هذه تشي عل ?أننا لس%نا بعيدين عن الوصول اcل ?أول السويت اليتانية ف هذا الربع
بشك متص ،النتيجة ا ?له ف السب )ب( في يتعلق بلستاتيغرافيا? ،أنه ل يت العثور عل ?أية سوية استيطان تقع ما بي ناية الفتة
الôشورية الوس%يطة و الرومانية\ البينطية .ا (cن وجود ?أية طبقة استيطان أôشورية حديثة ?أو من عص الديد البكر ف هذه النطقة من التل
شء موجب للهتم ?لن بناء أôشوري حديث ضم (ت توثيقه ?أبعد بتاه الشمل ?أثناء الفريت ا ?لمريكية عام  1940م .ا (cن ا ?لباث
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الس%تقبلية ف هذه النطقة ربا تLساعد عل توضيح هذا الوضع التناقض و تLوض العلقة القيقة بي ?أعمل البناء الôشورية الديثة و
.الôشورية الوس%يطة

ارتفاع عن مس%توى سطح البحر
مت 357،10
مت 356،95
مت 356،85
مت 355،60
مت 355،55
مت 354،90
مت 353،81
مت 353،10

السطح الارج
?أنقاض العمرة الcسلمية البكرة\ البينطية
العمرة الcسلمية البكرة\ البينطية مرحل البناء 2
العمرة البينطية :مرحل البناء 1
جدران اللب و ?أرضية الص الرومان التأ?خر\ ?أو اcسلم مبكر
تكوم التبة :التخل عن الكن
جدران اللب الôشورية الوس%يطة? ،أرضية ف غرفة واحدة
?أرضية أôشورية وس%يطة ،ل وجود لصائص معمرية

لشك  :1السب )ب( :صورة عامة لنطقة الفر
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السوية 0
السوية 1
السوية 2
السوية 3
السوية 4
السوية 5
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الشك  :2السب )ب( :جدران بينطية

لشك  :3السب )ب( :جدران لب البناء الôشوري الوس%يط
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