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اآلثار الغارقة
رحلة البحث عن تاريخ اإلسكندرية تحت المياه

ياسر غريب

مــشــروع جــديــد للبحث عــن اآلثــار 
ــاء الـــشـــرقـــي  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ الـــــغـــــارقـــــة فــــــي املـ
ــنــــدريــــة أطـــلـــقـــتـــه جـــامـــعـــة  ــكــ لــــإســ
ــام الـــعـــام الــجــديــد  ــ اإلســـكـــنـــدريـــة فـــي أول أيـ
الجامعة  رئيس  أصـــدره  لبياٍن  وفقًا   2021
ــبـــد الــــعــــزيــــز قــــنــــصــــوة. املـــــشـــــروع يــســمــى  عـ
Underwater heritage، ويترأسه مدير مركز 
اآلثار البحرية والتراث الثقافي الغارق في 
الجامعة عماد خليل، وتشارك في املشروع 
»الــيــونــســكــو« وبــعــض  الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لـــ

الشركاء األوروبيني. 
ــار املــصــريــة املــغــمــورة فـــي مــيــاه  ــ ـــَعـــّد اآلثـ

ُ
وت

األنظار،  عن  مخفية  ثــروة  املتوسط  البحر 
حيث لم يستخرج أكثر من 40 في املائة من 
الواقعة  واإلغريقية  الفرعونية  اآلثـــار  تلك 
غمرتها  التي  القديمة  الساحلية  املــدن  فــي 
مياه البحر، وال يشاهدها سوى الغطاسني.  
جاءت أولى محاوالت استكشاف تلك اآلثار 
ســـنـــة 1910 عـــلـــى يــــد غـــاســـتـــون جـــونـــديـــه، 
ــذاك،  ــ كــبــيــر مــهــنــدســي مــصــلــحــة املــــوانــــئ آنـ
الغارق  القديم  فــاروس  حني اكتشف ميناء 
أمــتــار، ووصــف  ثمانية  على عمق حــوالــى 

)Getty( من اآلثار الغارقة المعروضة حاليًا في متحف اإلسكندرية

الضخمة وحواجز  امليناء  أرصفة  جونديه 
األمـــــواج وبــعــض املــنــشــآت الــعــمــاقــة الــتــي 
ـــيـــدت بــأحــجــار يــصــل وزن بــعــضــهــا إلــى 

ُ
ش

ستة أطــنــان. ورّجــح جونديه آنــذاك أن تلك 
التاسعة  إلــى عصر األســرة  املنشآت تعود 
أمــــر  قـــــد  الــــثــــانــــي  عـــــشـــــرة، وأن رمــــســــيــــس 
ــــراض دفــاعــيــة. غــيــر أن هــذا  بــإنــشــائــهــا ألغـ

االحتمال ال تسانده قرائن قوية. 
أما عن سبب وجود هذا النوع من اآلثار، 
املدينة  أرض  مستوى  إن  العلماء  فيقول 
انـــخـــفـــض بــنــحــو أربــــعــــة أمــــتــــار مـــمـــا كـــان 
عليه فــي عــصــر الــبــطــاملــة والـــرومـــان، وإن 
هـــذا االنــخــفــاض حـــدث بــالــتــدريــج نتيجة 
عــنــيــفــة  زالزل  أو  جـــيـــولـــوجـــيـــة،  تـــغـــيـــرات 
متعاقبة،  فترات  في  املدينة  لها  تعرضت 
البحر، بحيث  ارتــفــاع مستوى  نتيجة  أو 
طغت على مساحات واسعة من الشاطئ 
ما  وهــو  تقريبًا،  كيلومترين  بنحو  ر  تقدَّ
أدى إلــى غــرق الــجــانــب األكــبــر مــن املدينة 
الـــبـــطـــلـــمـــيـــة بـــكـــل مـــنـــشـــآتـــهـــا ومـــبـــانـــيـــهـــا 
وتفاصيلها  ذكــرهــا  جـــاء  الــتــي  العظيمة 
قــديــمــة، مثل كتاب  تاريخية  مــصــادر  فــي 
سترابو  الــرومــانــي  للمؤرخ  »الجغرافيا« 
الـــذي زار مــصــر ســنــة 25 قــبــل املــيــاد. في 

البحتة،  الــصــدفــة  ســنــة 1933، ومـــن طــريــق 
الحظ أحد الطيارين البريطانيني حني كان 
ق على ارتفاع منخفض فوق خليج أبي 

ِّ
يحل

قير، أطــااًل غارقة تحت سطح البحر على 
شكل حـــدوة حــصــان، وهــي املــاحــظــة التي 
ــ 1944(  دفعت األمير عمر طوسون )1872 
إلـــى االســتــعــانــة ســريــعــًا بــأحــد الــغــواصــني 
والبدء في صيف العام نفسه برحلة بحث 
عديدة،  اكتشافات  في  الفضل  إليها  يعود 
مــنــهــا مــعــبــد مــن الــغــرانــيــت األحــمــر لإلهة 
إيزيس، ورأس رخامي لإسكندر األكبر، إذ 
ِشا بواسطة غواصني، وهما حاليًا من 

ُ
انت

مقتنيات املتحف البحري في اإلسكندرية. 
وقــــــــد نــــشــــط الــــــغــــــواصــــــون بــــعــــد ذلــــــــك فــي 
ملكية  مــوانــئ  فاكتشفوا  املهمة،  استكمال 
األثرية  القطع  مئات  واستخرجوا  خاصة، 
ــــي واألدوات  والــعــمــات والــلــوحــات واألوانـ
التي يعود معظمها إلى العصر الروماني. 
فــــتــــرت عـــمـــلـــيـــات الـــبـــحـــث والـــتـــنـــقـــيـــب مـــرة 
ــريـــق صــدفــة  ــــى أن عــــــادت مــــن طـ أخـــــــرى، إلـ
جــديــدة فــي ستينيات الــقــرن املــاضــي على 
يــد أحـــد الــغــواصــني الـــهـــواة، وُيـــدعـــى كامل 
أبو السعادات )1934ــــ 1984( الــذي صادف 
أطااًل غارقة، حيث بذل جهودًا ذاتية كبيرة 

واستخراج  الكتشافها  ســنــوات  مــدى  على 
مـــقـــتـــنـــيـــاتـــهـــا. وبـــفـــضـــل أبــــــي الــــســــعــــادات، 
وبتوجيهه، قامت مصلحة اآلثار بمساعدة 
بــانــتــشــال  املـــصـــريـــة ســنــة 1962  الــبــحــريــة 
ــه 17  ــولــ ــن الــــغــــرانــــيــــت طــ ــ تـــمـــثـــال ضـــخـــم مـ
سنتمترًا إلحدى ملكات البطاملة على هيئة 
اإللــهــة إيــزيــس، إضــافــة إلــى مــا انتشله أبو 
السعادات نفسه من أواٍن فخارية وقطع من 
سلمها  وقــد  البيزنطية.  الذهبية  العمات 
إلى  إضافة  الــرومــانــي،  اليوناني  للمتحف 
اكــتــشــافــه ملـــواقـــع ثــــاث ســفــن فــرنــســيــة من 
ـــل أبــــو الـــســـعـــادات 

ّ
أســـطـــول نـــابـــلـــيـــون. وكـــل

خــريــطــة  أول  بـــرســـم   1964 ســـنـــة  ــهــــوده  جــ
َعّد 

ُ
لآلثار الغارقة في امليناء الشرقي التي ت

مرجعًا رئيسيًا حتى اآلن. 
 
ً
طويا التنقيب  البحث  أعــمــال  توقفت  ثــم 
املــاضــي، وفــي عام  القرن  حتى تسعينيات 
يد  الغارقة على  اآلثــار  إدارة  سست 

ُ
أ  1996

والبحث  الكشف  بهدف  درويـــش،  إبــراهــيــم 
الغارق.  التراث  وإحياء  والتنقيب وحماية 
د موقع مــا يزيد على 1600  وفــــي1997 ُحـــدِّ
ــثـــرت الــبــعــثــة  ــــي 2019 عـ قــطــعــة أثــــريــــة. وفـ
ــاء على  املــصــريــة الــيــونــانــيــة فـــي أعـــمـــاق املــ
خزانات منحوتة وأحواض صخرية تعود 
إلــى الــقــرن الخامس قبل املــيــاد على عمق 
كــبــيــر فـــي مــنــطــقــة اإلبــراهــيــمــيــة املــتــاخــمــة 

للميناء الشرقي. 
يذكر أن اإلسكندرية ليست املوقع الساحلي 
الوحيد الــذي يضم آثـــارًا غــارقــة فــي مصر، 
فــهــنــاك مــنــاطــق أخــــرى أدت أعــمــال البحث 
ــن الــكــنــوز  ــد مــ ــديـ ــعـ ــتـــشـــاف الـ فــيــهــا إلـــــى اكـ
املـــغـــمـــورة فـــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل الــشــمــالــي 

الغربي، والبحر األحمر. 

جاءت أولى محاوالت 
استكشاف اآلثار 

الغارقة سنة 1910 على 
يد غاستون جونديه، 
حني اكتشف ميناء 

فاروس القديم الغارق 
على عمق حوالى 

ثمانية أمتار

■ ■ ■
عادت عمليات التنقيب 
في ستينيات القرن 
املاضي على يد أحد 

الغواصني الهواة وُيدعى 
كامل أبو السعادات 

)1934 ــ 1984( الذي 
 غارقة

ً
صادف أطالال

■ ■ ■
أطلقت جامعة 

اإلسكندرية في أول أيام 
العام الجديد مشروعًا 

جديدًا للبحث عن 
اآلثار الغارقة في امليناء 
الشرقي لإلسكندرية. 
ويحمل املشروع اسم 
Underwater heritage

باختصار

بعد عمليات تنقيب وبحث متقطعة، قررت جامعة اإلسكندرية مطلع هذه السنة إطالق مشروع جديد للبحث عن اآلثار 
الغارقة في الميناء الشرقي للمدينة الساحلية المصرية

هوامش

خطيب بدلة

تداولت وسائل التواصل االجتماعي، قبل مدة قصيرة، 
نشيدًا كان محمد عبد الوهاب قد لحنه وغناه برفقة 
ــَمـــار«، يـــرد فــيــه ذكــر  املــجــمــوعــة، بــعــنــوان »يجعلها َعـ
الــعــام للنشيد وطني  الــســيــاق  ــد، مــع أن  حــافــظ األســ
بلدنا،  أرض  بأنها  ويصفها  سورية،  يمتدح  النزعة، 
حضارتنا،  ومــهــد  والدنــــا،  وأرض  جـــدودنـــا،  وأرض 
ونبض حياتنا .. ولكنه ينحدر فجأة إلى القاع فيقول: 
بيحمينا، حافظ  اللي  األســد  يــد  لينا،  الله  وهبها  يــد 

عهده، والله يساعده، ويجعلها عمار..  
لدى  القديم  النشيَد  ذلــك  املتأخر  السماُع  هــذا  أحــدث 
معظم السوريني املكتوين بنار حافظ األسد نوعًا من 
وإنما  فيه،  جــاء  كما  يحمهم،  لم  فحافظ  االمتعاض، 
خــالل نصف   ،

َ
ســوريــة  

ُ
املــتــوارثــة ه 

ُ
ديكتاتوريت نقلت 

ــَمـــار( إلـــى املـــوت والــخــراب  ــَعـ قـــرن، مــن االزدهـــــار و)الـ
واإلفــــالس والــجــوع واملــديــونــيــة .. والــغــريــب أن معظم 
اسم  يهتموا ملعرفة  لم  الــوهــاب  الذين زعلوا من عبد 
مؤلف النشيد، وهو غير معروٍف على كل حال، ألن 
املوسيقار  املطرب   

ّ
يسف أن  إليهم،  بالنسبة  املــزعــج، 

إلـــى مــســتــوى مــديــح طاغية  الــــذي يعشقونه  الــكــبــيــر 

سفاح ..  يتناقض هذا األمر، من جهة أخرى، مع ما 
ُعرف عن عبد الوهاب من اهتمام بالعمق الحضاري 
أحمد  الــشــاعــر  برفقة  ــام،  أقـ أنــه  بدليل  لوطنه مــصــر، 
بــالــقــرب من  فتحي، سنة 1941، أكــثــر مــن شــهــريــن، 
مــعــبــد الــكــرنــك، يــتــنــشــقــان عــبــق الـــتـــاريـــخ، اســتــعــدادًا 
»الكرنك«، وتقديمها بأجمل  الخالدة  القصيدة  إلبداع 
 بمعاهدة 

ً
األلحان. وكان عبد الوهاب قد غنى، احتفاال

ســنــة 1936، أغــنــيــة »حـــب الــوطــن فـــرض عــلــيــا، أفــديــه 
ــنـــى، كـــذلـــك، لــلــنــهــر الــخــالــد،  بـــروحـــي وعــيــنــيــا« .. وغـ
ــازل الـــفـــالح املــصــري  ــ والـــجـــنـــدول، وكـــلـــيـــوبـــاتـــرة، وغــ
ى 

ّ
برائعته »محالها عيشة الفالح«، إضافة إلى أنه غن

قصيدة علي محمد طه »أخي جاوز الظاملون املدى« 
التي تنتصر لإلنسان الفلسطيني املظلوم، وقصيدة 
»دعاء الشرق« املتضمنة كل معاني التحّرر واإلخاء 
والعمل والبناء والتطلع إلى املستقبل .. وحينما أراد 
 ملحميًا 

ً
أن يغني ممتدحًا القومية العربية، أنجز عمال

الــوطــن األكــبــر« ظهر  بــعــنــوان »وطــنــي حبيبي  كبيرًا 
خالله قائدًا ألوركسترا ضخمة، فيها مجاميع كبيرة 
وحاملي  والــكــورال  افة 

ّ
والكش والجنود  العازفني  من 

الـــورود والــرايــات وأعــالم مصر، ويحتشد لها أكابر 
مطربي ذلك العصر ومطرباته، من عبد الحليم حافظ 

إلى صباح، وفايدة كامل، وشادية، ووردة الجزائرية، 
ونجاة الصغيرة .. ومن أغانيه القديمة، 1925 »على 
يــوم مــا أخــدونــي الــجــهــاديــه، وقــرايــبــي يبكوا حواليه، 
ــة جــهــيــدي، والــبــنــدقــيــة شايلها  شــافــونــي البـــس بــدل
بإيدي، أبوي قالي عاجبك يا سيدي، ما رضيتش تّدي 
البدليه«. وفي أغنية الجهادية أيضًا، أنهم جاؤوه بطفله 
الوليد، لكنه أشاح عنه، خشية أن يضعف أمام تأدية 
واجبه تجاه الوطن.  ثّمة سببان جوهريان يحمالننا 

على أن نغفر هذه السقطة ملوسيقار األجيال، أولهما 
أنه مبدع عبقري لم يكن ذا تأثير محلي صرف، فقد 
ها في حناجر 

ّ
اها بصوته، أو بث

ّ
مألت األلحان التي غن

نا بأجمل األغاني، 
َ
نا ووجدان

َ
مطربني كثيرين، ذاكرت

واملعاني .. ومع أن أحد ألقابه كان »مطرب امللوك«، إال 
نا 

ُ
أنه لم يتماَد في مديح امللوك والحكام، وثانيهما يقين

أن األغاني التي تحمل أيديولوجيا سياسية، أو أفكارًا 
تلقائي،  نحو  على  الزمن  يسقطها  آنية،  طبيعة  ذات 
 ،

ً
واألمثلة على ذلك كثيرة جًدا، فعشاق أم كلثوم، مثال

حينما يتشاورون في انتقاء أغنيٍة ليسمعوها، تراهم 
ــات املــيــعــاد«  ــات« و»فــ ــ حــائــريــن بــني »األطـــــالل« و»اآلهــ
يــقــتــرح أحــدهــم  أن  ــغــــرام«، يستحيل  ــ ال فـــي  و»األولــــــة 
ومحبو   .. بندقية«  اآلن  عندي  »أصــبــح  أغنية  سماع 
سيد مكاوي يستمعون »ليلة مبارح ما جانيش نوم 
بــصــوتــه«، ويــطــربــون ألغنية »اســـأل مــرة عــلــي« التي 
ما 

ّ
لحنها لعبد املطلب، أو »همس الحب« لشادية، وقل

يعرف أحد منهم أن له أغنية كتبها صالح جاهني يوم 
العدوان على بورسعيد 1956، عنوانها »ح نحارب«، 
مـــن عناصر  كــبــيــرًا  ــددًا  عــ يــتــطــلــب  ــان تسجيلها  وكــ
فاضطر  القصف،  بسبب  يأتوا  لم  ولكنهم  الكورس، 

ألن يجمع موظفي اإلذاعة ليقوموا بدور الجوقة.

»يجعلها َعَمار« من دون األسد

وأخيرًا

نشيد كان عبد الوهاب 
قد لحنه وغناه برفقة 

المجموعة، بعنوان 
»يجعلها َعَمار«، يرد فيه 
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