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كرمليس... أقدم المستوطنات البشرية في العالم

تقع كرملي�س جنوب �شرق 
مدينة املو�شل مركز حمافظة 
نينوى على بعد 25 كم منها 

، مرورًا بطريق املو�شل 
بلدة  عن  وتبعد   ، – اأربيل 

برطلة بنحو 5 كم ، وعن 
بخديدا – قره قو�س – مركز 

ق�شاء احلمدانية 4 كم وعن 
مدينة منرود الأثرية حوايل 

. كم   22

تق��ع على خط ط��ول 43 درج��ة و25 دقيقة 
�رشق��ًا وخ��ط عر�ض 36 درج��ة و 18 دقيقة 
�س��مااًل ، ترتف��ع 925 ق��دم عن �س��طح البحر 
وجتث��م كرملي���ض ف��وق ه�س��بة تاريخي��ة ) 
م�س��احتها حوايل 3 ك��م2 ( ، وحتيط بالبلدة 
ت��ال اأثرية كثرية كانت فيما م�س��ى ت�س��كل 
مع كرملي�ض مدينة واحدة تغطي م�س��احة ال 
تق��ل ع��ن 2400 دومن ) 6 ك��م مرب��ع ( ، تل 
غن��م يف �س��مالها ، تل بربارة الذي ت�س��اهده 
العني من م�س��افة بعي��دة ومييزها عن القرى 
والبلدات االأخ��رى ، مع مرتفعات جناري يف 
غربها ، ربان يوخانا ، ب�س��يدي وبر�س��ري يف 
جنوبه��ا ، مرتفع��ات خات��ون خم��رة وخربة 
عي�سى يف �رشقها . يحيط بالبلدة �سهل ف�سيح 
ميت��د من نهر اخلازر ونهر ال��زاب من ال�رشق 
واجلن��وب ال�رشق��ي ، وم��ن نهر دجل��ة غربًا ، 
وجبل مار دانيال )عني ال�سفرة( ومرتفعات 
بازكرتان وبع�سيقة من ال�سمال . يخرتق هذا 
ال�سه��ل جدول واحد )�ساقية كرملي�ض( يجري 
فيه منذ االأزل ينبع من مرتفعات ترجلة على 
مبع��دة 6 ك��م �سم��ال �رشق��ي البل��دة وي�سب 
يف نه��ر دجل��ة جنوب مدينة من��رود )الكالح 
االأثري��ة( وله بع�ض الف��روع وال�سعاب ت�سب 
في��ه �ستاءا اأي��ام الفي�س��ان واملط��ر الغزير . 
وباإ�ستثناء ه��ذه التال ف��اإن طبيعة االأر�ض 
الت��ي حتيط بالبل��دة م�ستوية ميك��ن اإرواءها 

من جدول كرملي�ض .
 ولع��ل الطبيع��ة ق��د اأحب��ت كرملي���ض ب��اأن 
منحته��ا نعم��ة امل��اء واخل���رشاء و�سط قرى 
وبل��دات كثرية تفتق��د اىل املي��اه الطبيعية ، 
لذل��ك فاأنت ت��رى اأ�سجاره��ا وب�ساتينها قبل 
الو�س��ول اإليه��ا ، وق��د كان��ت الزراع��ة ه��ي 
احلرفة الرئي�سية االأوىل الأهاليها ، اإمتهنوها 
اأب��ا عن ج��د واإعتزوا بها اأمي��ا اإعتزاز وكانت 
زراع��ة ال�سيح وقفا عليهم دون غريهم . تبلغ 
م�ساحة االأرا�سي الزراعية التي متلكها البلدة 
ما يق��ارب 9000 دومن منها حوايل 3500 
كرملي���ض  ج��دول  م��ن  �سيح��ا  ت��روى  دومن 
والباق��ي اأرا�سي دميي��ة تعتمد عل��ى �سقوط 
مبزارعه��ا  كرملي���ض  واإ�سته��رت   ، االأمط��ار 
املتنوع��ة وكرومها املتمي��زة وكانت اإحدى 

�سال الغذاء الرئي�سية ملدينة املو�سل . 
 ن�ساأته��ا : ال ن�ستطي��ع اأن ن�س��ع �سقفا زمنيا 
لتاريخ ن�سوء هذه البلدة العريقة ، فتاريخها 
�س��ارب يف الق��دم ، فق��د و�سفته��ا اجلمعية 
اجلغرافية امللكية يف لندن اإثر االأبحاث التي 
اأجرته��ا يف املنطقة ع��ام 1942 م برئا�سة 
ال�س��ري اأوريل �ستاين باأن " كرملي�ض من اأقدم 
امل�ستوطن��ات الب�رشية يف العامل " و " اأن تل 
برب��ارة يعود اىل االأدوار م��ا قبل التاريخ " ، 
ولهذا كانت حمط اأنظار امل�ست�رشقني وعلماء 

االأثار منذ القرن الثامن ع�رش .
 تواجد االأن�سان يف هذه املنطقة منذ الع�سور 
احلجري��ة االأوىل يوم كان االأن�سان يعتمد يف 
معي�ست��ه على ال�سيد والتقوت بالثمار الربية 
، وق��د مرت اأالآف ال�سنني حتى عرف االأن�سان 
الزراع��ة كم�س��در دائم��ي وم�ستم��ر الأنت��اج 
الغ��ذاء والق��وت ، فاإختار قطعة م��ن اأالأر�ض 
اإتخذه��ا حقا زراعيا ل��ه ، وت�سطره احلاجة 
حلماي��ة حقل��ه اأن يبن��ي كوخا بالق��رب منه 
، وبذل��ك ب��داأت ف��رتة االأ�ستقرار لدي��ه ، وحذا 
ح��ذوه االأخ��رون باأن قام��وا بزراع��ة حقول 
جم��اورة ل��ه ، فك��ر ع��دد احلق��ول واالأكواخ 
كرملي���ض  ن�س��اأت  وهك��ذا   ، الوق��ت  مب��رور 
با�س��ك مث��ل غريها م��ن الق��رى البدائية يف 
بداياته��ا االأوىل كم�ستوطن��ة زراعية ب�سيطة 
يف هذا ال�سه��ل الوا�سع واخل�سب الذي يجري 

في��ه ج��دول اأزيل �سغ��ري اإ�ستغل��ه االأن�س��ان 
الكرملي�سي االأول يف اإرواء حقله واالأ�ستفادة 
م��ن مياه��ه الدائمي��ة . ف��كان ه��ذا اجل��دول 
عام��ل اجل��ذب ل��ه واالأ�ستق��رار فيم��ا حوله . 
ومتر ال�سن��ني وتتو�سع امل�ستوطن��ة الزراعية 
ال�سغرية اىل بلدة لها �ساأنها يف �سهل نينوى 
وم��ا اأن حل االألف الثالث قب��ل املياد حتى 
كان له��ذه البلدة موقعا متمي��زا من الناحية 
الديني��ة اإب��ان الفرتة االأكدي��ة ) القرن 24 ق 
م ( وال�سومري��ة ) الق��رن 21 ق م ( للمنطق��ة 
، فلق��د كان فيه��ا العديد م��ن املعابد ومنها 
معب��دا مكر�سا لعبادة االأله��ة " ملي�ض " التي 
ت�سمت البلدة باإ�سمها " كار- ملي�ض " – قلعة 
ملي���ض - ، وما ت��ل بربارة اإال زق��ورة دينية 
تعبد فيها الكرملي�سيون القدماء . كما اأطلقت 
على كرملي�ض ت�سميات عدة ، مثل " اإير- اإيلو 
– بانو " ، و " كار – دنكري – ننليل " ن�سبة 
اىل م�سمي��ات االألهة " بان��و" و "ننليل " كما 
ت�سم��ت " دور – كاك " و " دور – ي��اي " يف 
الع�رش االأ�سوري الو�سيط كما ت�سمت بت�سمية 
" كرم�ض " – اأي املدينة املدمرة - التي ورد 
اإ�سمها بهذه ال�سيغة يف مدونات ثورة )اأ�سور 
دان��ني اأبلو( �س��د اأبي��ه )�سلمان���رش الثالث( 
827 قب��ل املياد حي��ث نالت كرملي�ض من 
الدم��ار كث��ريا خ��ال تل��ك الث��ورة ، اإال اأنه��ا 
مللمت جراحه��ا واإ�ستعادت عافيتها يف عهد 
االأمرباطورية الثاني��ة فنالت حظوة متقدمة 
ل��دى الب��اط االأ�س��وري منذ عه��د �سلمان�رش 
اخلام�ض )727 – 722 ق م ( مرورا بالفرتة 

ال�رشجونية )721 – 612 ق م ( .
 كرملي�ض عا�سمة انتقالية للدولة االآ�سورية: 
عندم��ا توىل املل��ك )�رشجون الث��اين( عر�ض 
الدول��ة االأ�سوري��ة ع��ام 721 ق م ، وكان��ت 
العا�سمة اآنذاك ه��ي كالح – منرود ، قرر اأن 
يبن��ي عا�سمة جديدة له حتم��ل ا�سمه وتخلد 
ذك��ره ، فاأخت��ار موقعا يق��ع اىل ال�سمال من 
االأ�سا���ض  احلج��ر  فو�س��ع   ، نين��وى  مدين��ة 

ملدينت��ه الت��ي اأ�سماه��ا ) دور �ساروكني ( – 
مدين��ة �رشج��ون - خور�ساب��اد احلالي��ة يف 
ال�سن��ة الرابعة من حكمه )717 ق م ( ، ونقل 
عا�سمت��ه موؤقتا من )كال��ح( اىل )كرملي�ض( 
ع��ام )717 ق م ( متخذا م��ن الق�رش امللكي 
الذي كان قد بناه امللك )�سلمان�رش اخلام�ض( 
) 727 – 722 ق م( يف كرملي�ض مقرا له – 
اأثاره ي�سمها تل غنم - ، كما اإتخذها امللك ) 
اأ�رشح��دون ( – حفيد �رشجون - عندما توىل 
عر�ض الدولة االأ�سورية عام 680 ق م مدينة 
ملكي��ة ومق��را الأجتماع��ات حكومت��ه ، فق��د 
ج��اء يف اإحدى اللوح��ات االأثري��ة املكت�سفة 
من قبل االأثاري��ني ، اإن اأ�رشحدون كان يعقد 
اإجتماعات��ه م��ع اأع�س��اء حكومت��ه يف اأح��د 
الق�سور امللكية يف كرملي�ض ، هذا ما جاء يف 
اللوح االأث��ري واملوجود حالي��ا يف املتحف 

. ) BM 99007( الربيطاين حتت رقم
 كرملي�ض بعد �سقوط الدولة االآ�سورية : لي�ست 
لدينا اأخبار اأو معلومات تذكرنا مبا اآلت اإليه 
كرملي���ض لف��رتة تقارب القرنني م��ن الزمان 
بع��د �سق��وط العا�سم��ة نين��وى غ��ري �سذرات 
وردت يف مدون��ات حملة داريو�ض دارا االأول 
ع��ام 485 ق م ومذك��رات )زينوف��ون( ع��ام 
401 ق م الت��ي اأ�سارت اىل الدمار واخلراب 
ال��ذي حل يف معظم امل��دن الرئي�سي��ة والتي 
اأ�سبح��ت �سبه مهج��ورة اأم��ا كرملي�ض فعلى 
ما يب��دوا كانت موجودة وعام��رة اآنذاك فقد 
ج��اء ذكره��ا يف تلك املدون��ات واملذكرات . 
فداريو���ض بعد ان رجع م��ن حملته الناجحة 
تل��ك كان مثق��ا بالغنائ��م ، وح��ني و�س��ل 
منطق��ة )ا�سوريا( كان جي�سه قد اأنهكه التعب 
و جمال��ه ق��د ا�سابه��ا املر�ض ف��دب املوت 
بينه��ا فق��رر الوق��وف يف �سه��ل ف�سيح قرب 
)كرملي���ض( ، فمات��ت جمي��ع جمال��ه ف�سمى 
 Gaugamela املنطقة تلك ب "كوكاميا
" )اي من��اخ البع��ري( او ) �ساح��ة اجلم��ال ( 
فحملت كرملي�ض هذا اال�سم حتى اواخر القرن 

اخلام�ض امليادي ، اي قرابة الف عام .
 ان مي�سوبوتامي��ا ) ب��اد م��ا ب��ني النهري��ن 
( وحتدي��دا املنطق��ة االأ�سوري��ة بع��د �سق��وط 
الدول��ة االأ�سورية ع��ام 612 ق م والكلدانية 
ع��ام 539 ق م اأ�سبح��ت مطمح��ا الأباط��رة 
ال�رشق والغ��رب الأحتوائه��ا وال�سيطرة عليها 
، وله��ذا ن��رى اأن �سه��ل نين��وى ، وكرملي���ض 
حتدي��دا – قلب املنطق��ة االأ�سوري��ة - كانت 
يف غالب االأحيان نقط��ة الت�سادم وم�رشحا 
ملع��ارك طاحن��ة بني ال���رشق والغ��رب ، فقد 
485 ق  ع��ام  االأول  دارا  داريو���ض  اإحتله��ا 
م ، كم��ا �سه��د �سه��ل كرملي���ض اأك��رب معركة 
يف التاري��خ الق��دمي ، تل��ك الت��ي وقع��ت بني 
داريو���ض دارا الثال��ث االأمرباط��ور الفار�سي 
واإ�سكن��در املق��دوين املعروف باإ�س��م اإ�سكندر 
الكب��رياأو " ذو القرن��ني " عام 331 ق م قتل 
يف تلك املعركة ما يزيد على الثاثمائة األف 
م��ن الفر�ض واملئ��ات م��ن املقدونيني وكان 
الن�رش فيها الأ�سكن��در املقدوين . كما اإحتلها 
االمرباطورالروم��اين طرايانو���ض او تراجان 
يف ربي��ع عام 116 م بع��د اأن دحر الفرثيني 
 ( كوكامي��ا  وكان��ت   ، نين��وى  �سه��ل  يف 
كرملي�ض ( حينذاك من كربيات مدن املنطقة 
ح�سبم��ا و�سفه��ا امل��وؤرخ اليون��اين الكب��ري 
الق��رن االول امليادي حني  "�سرتابون" يف 
زارها ، وعدها م��ن �سمن كربيات املدن يف 
االمرباطوري��ة اال�سورية ، واأ�سه��ر اأم�سارها 
، فحا���رش طرايانو���ض كرملي���ض واأ�ست��وىل 
عليها بع��د معارك عنيف��ة ، وب�سقوط نينوى 
وكوكامي��ا واربي��ا احك��م �سيطرت��ه عل��ى 
املنطق��ة االآ�سوري��ة برمته��ا . ويذكر الباحث 
وامل��وؤرخ االأمريكي وول��رت كايجي يف كتابه 
" هرق��ل اأمرباط��ور بيزانطيا " ب��اأن معركة 
كربى وقعت بني هرقل االأمرباطور البيزنطي 
واالأمرباط��ور الفار�س��ي خ���رشو الث��اين عام 

627 م يف �سهل كرملي�ض .
 �سهل كرملي�ض ي�سه��د نهاية الدولة االأموية : 

تاأ�س�س��ت الدولة االأموية على ي��د معاوية بن 
اأب��ي �سفيان والذي اأتخذ م��ن دم�سق عا�سمة 
ل��ه ع��ام 40 للهج��رة ) 650 ميادية( . وقد 
تن��ازع معهم العبا�سيون عل��ى اخلافة وهم 
�سال��ة عربي��ة تكاتف��وا م��ع املتذمري��ن من 
احلكم االأم��وي وخا�سة الفر���ض منهم ، ففي 
عام 747 م اأعلن اأبو م�سلم اخلرا�ساين الثورة 
عل��ى االأموي��ني وبع��د ث��اث �سن��وات اإلتقى 
اجلي���ض االأموي بقي��ادة اخلليفة م��روان بن 
حمم��د والعبا�سيون بقيادة عب��داهلل بن علي 
يف املنطقة املح�سورة م��ا بني نهري الزاب 
ودجلة ، ويقدر املوؤرخون ان املعركة حدثت 
– كرملي���ض - باخدي��دا  يف مثل��ث برطل��ة 
واملع��روف ب�سه��ل كرملي���ض الواق��ع �سم��ن 
�سه��ل نين��وى يف 25 كان��ون الث��اين 750 
ميادي��ة وكانت الغلبة للعبا�سيني ومل ينجو 
من االأموين اإال عبد الرحمن بن ه�سام امللقب 
بعب��د الرحم��ن الداخل الذى ف��ر اإىل االأندل�ض 
واأ�س���ض الدولة االموية به��ا . وقد عرفت تلك 

املعركة ) مبعركة الزاب ( . 
 كرملي���ض مرك��ز اإم��ارة وكر�سي��ًا بطريركيًا 
لكني�س��ة امل�رشق : لقد كانت جم��زرة املغول 
يف كرملي���ض كارثي��ة ب��كل املقايي���ض ، غري 
اأن البل��دة على ما يب��دو اإ�ستع��ادت عافيتها 
ونه�س��ت م��ن جديد خ��ال قرن م��ن الزمان 
ومل تتعر���ض اىل اأي��ة كارث��ة اأخ��رى تذك��ر، 
فاأ�سبحت م��ن املراكز املدني��ة واحل�سارية 
املهم��ة يف املنطق��ة ، فكانت مرك��زا الأمارة 
متت��د �سطوتها على مناط��ق وا�سعة من �سهل 
نين��وى يف القرن الرابع ع�رش امليادي ، وقد 
ورد ذك��ر ع�رشة م��ن اأمرائه��ا يف العديد من 
امل�س��ادر التاريخي��ة كان اأولهم االأمري متي 
االأول ) 1290 م ( واأخره��م االأم��ري �سح��ب 
م�سع��ود )1414م( لق��د كان له��وؤالء االمراء 
التاأثري الكبري يف احلياة الدينية و ال�سيا�سية 
يف منطقة �سه��ل نينوى وباالأخ�ض كرملي�ض 

فق��د   ، حوله��ا  وم��ا 

اأدوا اأدوارا مهمة عل��ى كافة ال�سعد ، وكانت 
له��م كلم��ة م�سموع��ة ل��دى القا�س��ي والداين 
، لي���ض فق��ط لدى اأتب��اع كني�س��ة امل�رشق بل 
ل��دى الكني�سة ال�رشياني��ة والكني�سة االأرمنية 
اأي�س��ا . فعندما اإ�سطرب��ت االأحوال يف الباد 
وكان��ت كرملي���ض تنع��م باالأ�ستق��رار قيا�سا 
باملناط��ق االأخ��رى ق��رر البطري��رك )دنح��ا 
الثاين( نقل كر�سي بطريركية كني�سة امل�رشق 
اىل كرملي���ض ع��ام 1332 م ملا كانت متتاز 
ب��ه اآن��ذاك م��ن مرك��ز مت��ني بف�س��ل اأمرائها 
وحكامه��ا الذي��ن نعم��ت يف ظله��م باالأم��ن 
واالأ�ستق��رار. فق��د دامت بطريركي��ة كرملي�ض 
94 عام��ا )1332 – 1426 م( جل�ض فيها 
كل م��ن : دنخا الث��اين )1332 – 1380 م ( 
اإيلي��ا الراب��ع )1380 – 1408 م( و�سمعون 
نق��ل  حي��ث  م(   1427  –  1418( الث��اين 
كر�سي��ه اىل دي��ر الربان هرم��زد بالقرب من 

األقو�ض عام 1426 م .
 كرملي�ض احلالية : كرملي�ض احلالية بلدة من 
بلدات حمافظة نينوى ، ترتبط اإداريا بناحية 
برطل��ة �سمن ق�س��اء احلمداني��ة ، م�ساحتها 
ال�سكني��ة ، يبلغ تعداد �س��كان البلدة مبا يزيد 
ع��ن اخلم�سة اأالف ن�سم��ة ي�سكنون ما يقارب 
900 دار من �سمنها بحدود الثاثمائة دار 
قدمي��ة العهد م�سي��دة باجل���ض واحلجر يزيد 
عم��ر بنائه��ا عل��ى عدة ق��رون م��ن الزمان ، 
والبع���ض منه��ا �س��ارب يف الق��دم ال يعرف 
تاريخ بنائها ، وهناك بع�ض من الدور يدعي 
اأ�سحابها اإنها بنيت بنف�ض الفرتة التي اأن�سئ 
فيه��ا دير مار كيوركي���ض يف القرن ال�ساد�ض 
امليادي ، اأم��ا البقية الباقية من الدور فهي 
مبني��ة باأ�سل��وب ع�رشي وحدي��ث ال تختلف 
ع��ن بقية ال��دور العراقية احلديث��ة يف املدن 
الك��ربى ، فلق��د �سهدت البلدة تط��ورا عمرانيا 
يف العق��ود االأخرية ، وتو�سع��ت تو�سعا كبريا 
وخا�س��ة يف الط��رف اجلنوبي منه��ا باإجتاه 
بلدة باخديدا حيث يقع حي الربيع واأنت�رشت 
واأ�س��واق  رائع��ة  �سكني��ة  دور  اأرجائه��ا  يف 
وحمات جتارية عامرة وقاع��ة للمنا�سبات 
واالأفراح ونادي اإجتماعي ومقاهي وغريها 
من املرافق االأجتماعية ، واأ�سبحت امل�ساحة 
ال�سكانية تقارب حوايل 820 األف مرت مربع 
، و يف البل��دة اأربعة مدار���ض للبنني والبنات 
، واربع��ة كنائ�ض ه��ي كني�سة مار كيوركي�ض 
الكرملي�س��ي  الراه��ب  اأ�س�س��ه  دي��را  كان   (
كيوركي���ض تلميذ الربان برعيت��ا ( يف القرن 
ال�ساد�ض امليادي . وكني�سة مرمي العذراء يف 
و�سط البلدة القدمية ) �سيدت عام 1887 م ( ، 
وكني�سة مار اأدي الر�سول ) د�سنت عام 1963 
م ( وه��ي مقر اخلورن��ة )برعاية االأب يو�سف 
�سمع��ون القهوج��ي( ، اأم��ا الكني�س��ة الرابع��ة 
فه��ي كني�س��ة القدي�س��ة برب��ارة الت��ي �سيدت 
عل��ى اأنقا���ض معب��د اآ�س��وري ق��دمي يف زمن 
جنهله ، ونتيجة الدمار الذي اأحدثته جحافل 
نادر�ساه عام 1743 م اأ�سبحت مهملة حتى 
مت جتديده��ا ب�سعي م��ن الكرملي�سي خو�سابا 
قام��ت  وق��د   ، م   1797 ع��ام  عبدالعزي��ز 
موؤخ��را يف ع��ام 2008 جلنة رعاي��ة �سوؤون 
امل�سيحي��ني يف ال�سمال بتغطية كافة نفقات 
تطوير وتاأهيل و�سيانة الكني�سة و�ساحتها ، 
فتم تغليف ج��دران الكني�سة وقبتها باحلجر 
احل��ان اجلمي��ل وكذل��ك �سوره��ا اخلارج��ي 
واملما�س��ى  �ساحته��ا  وتبلي��ط  ومدخله��ا 
فج��اءت  املل��ون  الكونكريت��ي  بالكا�س��ي 
الكني�س��ة اآي��ة وروعة يف اجلم��ال ، والقدي�سة 
بربارة هي �سفيعة كرملي�ض وكني�ستها تعترب 
م��زارا يحج��ه الكرملي�سي��ون واأبن��اء البلدات 
املج��اورة يف عيده��ا الواق��ع يف الراب��ع من 
كان��ون االأول م��ن كل ع��ام . وه��ي الكني�سة 

الوحيدة بهذا االأ�سم يف العراق .

اعداد_فاطمة عدنان


