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هيئة الثقافة تعلن الكشف عن حديقة 
ترجع لحضارة دلمون ومبنى يعود إلى 
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اكتشافات أثرية 
تبهر العالم

شهـــــــد العـــــــام 2020م اإلعــــــــالن عن عـــــــدد مــــن 
االكتشــــافات المهمة في دول مجلــــس التعاون 
الخليجي والتــــي حظيت بأصداء إعالمية واســــعة 
نظــــرا ألهميتهــــا العلميــــة والتاريخية فــــي توثيق 
االستيطان البشــــري للحضارات اإلنســــانية التي 

شهدتها المنطقة.

 وتأتــــي هذه االكتشــــافات األثرية لتؤكــــد ما تتميز 
به المنطقــــة من مكانة تاريخيــــة بوصفها ملتقى 
للحضــــارات اإلنســــانية، وتعكس عمــــق تاريخها 
ومدى مساهمتها الحضارية في التاريخ اإلنساني.

كمــــا تأتي نتيجــــة للدعــــم واالهتمام الــــذي تحظى 
بــــه الجهات المشــــرفة على قطاع اآلثــــار في دول 
مجلس التعاون الخليجي من قيادات هذه الدول، 
التي تدرك أهمية إبــــراز اإلرث الحضاري والتاريخي 

الذي تتفرد به دول المنطقة.

والبــــد مــــن اإلشــــارة إلــــى مــــا وصلــــت إليــــه دول 
المنطقة مــــن إمكانات وقــــدرات عالية في مجال 
األبحــــاث والكشــــوفات األثرية بكوادرهــــا الوطنية 
وبالشــــراكة والتعــــاون مــــع الجامعــــات والمراكز 

البحثية العالمية.

ففي اإلمارات العربية المتحدة كشــــفت تنقيبات 
أثريــــة قــــام بهــــا علمــــاء اآلثار مــــن دائــــرة الثقافة 
والســــياحة في أبوظبي، في جزيرة مروح عن أقدم 
قريــــة معروفة فــــي اإلمــــارات، تعود إلــــى العصر 
الحجــــري الحديث قبــــل ما يقرب مــــن 8,000 عام. 
وتتميــــز هــــذه البيــــوت بحالتهــــا الجيــــدة، ويعتقد 
الخبــــراء أن الســــكان األوائل اســــتخدموها لعدة 

مئات من السنين.

وفي مملكة البحرين أعلنت هيئة البحرين للثقافة 
واآلثــــار عن اكتشــــاف »حديقــــة دلمونيــــة«. وبقايا 
الســــتيطان يعــــود للفتــــرة اإلســــالمية المبكــــرة، 
حوالــــي القرن الثامــــن الميالدي والفتــــرة المتأخرة 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميالدي، 

وذلك في منطقة المحرق.

وفي المملكة العربية الســــعودية اكتشــــف فريق 
ســــعودي دولي مشــــترك آثار أقدام لبشــــر وفيلة 
وحيوانات مفترســــة حول بحيرة قديمة جافة على 
أطــــراف منطقة تبوك يعــــود تاريخها إلى أكثر من 

120 ألف سنة من االن.

ويمثل هــــذا االكتشــــاف األثــــري الجديــــد والهام 
الدليل العلمــــي األول على أقدم وجود لإلنســــان 
علــــى أرض الجزيــــرة العربية، كما أنــــه يقدم لمحة 
نادرة عن بيئة األحياء أثناء انتقال االنســــان بهذه 

البقعة من العالم.

وفي ســــلطنة عمان عثــــر فريق من علمــــاء اآلثار 
والجيولوجيين في الحدود الجنوبية الشرقية للجزء 
الُعماني من رمال الربــــع الخالي، اعلى أعداٍد هائلٍة 
مــــن األدوات الحجريــــة التــــي تدل على اســــتيطاٍن 
فــــي فترات مختلفة مــــن العصر الحجــــري القديم 

والعصر الحجري الحديث.

وفي دولــــة قطر أعلنت متاحف قطــــر وكلية لندن 
الجامعيــــة قطــــر، عــــن اكتشــــاف أقــــدم المواقع 
األثرية اإلسالمية في قطر بمنطقة يوغبي شمال 
غــــرب البالد، حيث ُيعــــد واحدا من أقــــدم المواقع 
اإلســــالمية في المنطقة، ترجع للفترة )538 - 670 
ميالدي(، فيما تعــــود اآلثار المعمارية التي ال يزال 

الموقع محتفًظا بها ،بحسب ما يعتقد الباحثون، 
إلى العصر األموّي )661-750 ميالدي(.

وفي دولة الكويت تم الكشــــف عن كتابات صخرية 
أثرية يعود تاريخها إلــــى حوالي 3300 قبل الميالد، 
وكتابات بالخطوط المســــماري واآلرامي وكتابات 
جنوب الجزيــــرة العربية والكتابة اإلغريقية، إضافة 
إلــــى العثور علــــى ثالث نقوش بالخــــط األرامي في 

جزيرة فيلكا.

لقــــد وثقت هــــذه االكتشــــافات لمراحــــل تاريخية 
مهمــــة ألرض دول مجلــــس التعاون التــــي تتكئ 
علــــى إرث تاريخــــي وحضاري عظيم مــــن خالل ما 
تختزنه من آثار ذات قيمة عالية، وإرث مشترك هو 
أســــاس هام لتضامــــن دول المنطقة وتواصلها 

الحضاري والتاريخي.

تصدرت اإلنجـازات األثرية للعام 2020م
دول مجلس التعاون

تبهر العالم باكتشافات أثرية جديدة
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ولجــــأ المتحف إلى اإلبــــداع لمواجهــــة التحديات 
الجديــــدة التي فرضها الوبــــاء العالمي، إذ أطلق 
أول فيلــــم قصيــــر مــــن إنتاجــــه بعنــــوان »نبض 
الزمــــان«، فضاًل عــــن إطالق أكثر مــــن 22 مبادرة 
رقمية هذا العام، اســــتقطب من خاللها ماليين 
الــــزوار لمجتمعــــه الرقمــــي اآلخذ بالتوّســــع. أما 
الســــنة الرابعة للمتحف فَتعد ببرامج ومبادرات 
مثيــــرة لالهتمــــام أيضًا، مع عمــــل المتحف على 
إطــــالق برامج جديدة وإزاحة الســــتار عن العديد 
من القطع الُمقتناة والُمعارة في قاعات عرضه.

بهــــذه المناســــبة، قــــال معالــــي محمــــد خليفة 
والســــياحة-  الثقافــــة  دائــــرة  رئيــــس  المبــــارك، 
أبوظبــــي »إن اإلنجــــازات التــــي حققهــــا متحــــف 
اللوفــــر أبوظبي في غضون ثالث ســــنوات تركت 
بصمتها على مشــــهد اإلمارة الثقافي. فقد بدأ 
مشروع المتحف باتفاقية بين حكومتّي أبوظبي 
وفرنســــا، وها هو اآلن يشــــّكل معلمــــًا بارزًا في 
الدولة وفي العالم على حد ســــواء. عند الحديث 
عن السنة المنصرمة، ال بد لي من اإلشادة بقدرة 
المتحــــف على التأقلــــم مع الظــــروف المتغّيرة 
التــــي يعيشــــها العالــــم، إذ لــــم تعــــد مجموعة 
المتحف الفّنية وأنشطته محصورة بين جدرانه، 
بــــل دخلت منازل الجمهور مــــن خالل المبادرات 
التربويــــة والرقمية التي أطلقهــــا في إطار رؤيته 
التــــي تقــــوم على تســــليط الضوء علــــى الروابط 
التــــي تجمع الثقافات على مــــر التاريخ. فالثقافة 
تمدنا بالقدرة على توسيع آفاقنا وتحديد صورة 
العالــــم الذي نعيــــش فيه، فإن عمليــــات اقتناء 
أعمــــال فنيــــة جديــــدة اســــتثنائية لضمهــــا إلى 
مجموعة المتحــــف المتنامية تهدف إلى إعطاء 
الزوار لمحة متجددة باستمرار عن تاريخ اإلبداع 
البشــــري.في هذه األوقات غير المسبوقة التي 
نعيشــــها، أصبح الشــــعور بالترابــــط وباالنتماء 
إلــــى ما هــــو أكبــــر مّنا أكثــــر أهمية مــــن أي وقت 
مضى. فال يزال متحف اللوفر أبوظبي ورســــالته 
العالميــــة ركيزة أساســــية لمهمــــة أبوظبي في 
إرســــاء الوحدة فــــي التنوع وجعــــل الثقافة جزءًا 

أساسيًا من حياتنا اليومية«.

يعتمــــد المتحف اســــتراتيجية علميــــة يروي من 
خاللها لقاء الثقافات لتسليط الضوء على أوجه 
الشــــبه بيننا، وهــــو ما نحتاجه فــــي الوقت الحالي 
أكثر مــــن أي وقت مضى. فهو يبــــرز الروابط بين 
الثقافــــات مــــن خالل عــــرض القطــــع الفّنية من 
مختلــــف الثقافــــات واألماكن إلــــى جانب بعضها 
البعــــض. وفــــي إطــــار التغييــــر الــــدوري للقطع 
الفّنيــــة المعروضة في قاعاته، شــــملت القطع 
الُمعــــارة من متحف أورســــيه عائلة بيليلي إلدغار 
ديغــــا )1858-1869(، وجســــر الســــّكة الحديديــــة 
في مدينة شــــاتو لبيير أوغســــت رينــــوار )1881(، 
ومقطورات، مخيم غجر على مشارف مدينة آرل 
لفنســــنت فان غوخ )1888(، وأكوام قش، نهاية 
الصيف لكلود مونيه )1891(، ووصول الســــفينة 
الفاييــــت إلى مدينة نيويــــورك ألوجين لويس جيو 
)بدايــــة القــــرن العشــــرين(، ورجــــٌل ُمســــّن أمام 
قبور أطفــــال لعثمان حمدي بك )1903(، ومنظر 
فــــي الجنوب لبيير بونــــار)1928(. إضافة إلى ذلك، 
عرض المتحف عددًا من الخرائط والمخطوطات 
القّيمة التي تعود إلى القرون الممتدة من القرن 
الرابع عشر إلى القرن الثامن عشر والُمعارة من 
المكتبة الوطنية الفرنســــية، مع اإلشــــارة إلى أن 
المخطوطات، من سوريا وفرنسا ومصر والهند 

وإيران، هي مخطوطات علمية ودينية.

إلى جانب ذلك، يعرض المتحف في قاعاته قطعًا 
فنية وأثرية جديدة استحوذ عليها، تشمل أعمااًل 
أثريــــة فــــي الفصول األولــــى من قاعــــات عرضه، 
لتســــلط الضــــوء على تاريــــخ اإلبداع اإلنســــاني. 
وســــيعرض المتحف في قاعة عرضه التمهيدية 
تمثال ســــومري المرأة تصلي مــــن بالد الرافدين 
يعــــود للقــــرن الثالث إلــــى جانب تمثــــال مصري 
لشــــخص جاٍث علــــى ركبتيه )مصــــر قرابة القرن 
الرابع-القرن السابع(، وذلك في إطار الحوار حول 
المعتقدات الدينية. أما تمثال جايني لجينا واقًفا 
)الهنــــد، القــــرن الحادي عشــــر( فهو سيشــــكل 
إضافة بــــارزة إلى قاعة العــــرض التي تتطرق إلى 
طرق التجارة اآلسيوية، فيما ُتعرض مبخرة على 
شكل قط )آسيا الوسطى، القرن الحادي عشر( 
مقابل فوهة نافورة على شــــكل أســــد )إسبانيا، 
القــــرن الثانــــي عشــــر- الثالث عشــــر(، والتي تبقى 

ُمعارة من متحف اللوفر.

متحف اللوفر أبوظبي يكلل عامه الثالث بإطالق مبادرات 
رقمية جديدة

احتفــــل متحــــف اللوفر أبوظبي فــــي 11 نوفمبــــر 2020 بالذكرى الســــنوية الثالثة الفتتاحه، 
مبــــرزا ما حققه من ابتكارات هــــذا العام وبإضافة أعمال فّنية جديــــدة إلى قاعات عرضه 
إلدغــــار ديغا، وبيير أوغســــت رينوار، وفنســــنت فان غــــوخ، وكلود مونيــــه، وأوجين لويس 
جيــــو، وعثمان حمدي بك، وأوجين لويــــس جيو، فضاًل عن إطالق مبــــادرات رقمية جديدة 
اســــتقطبت ماليين الزوار إلى منصاته الرقمية المختلفة، وإطالق فيلمه القصير األول، 
 جديــــد« بالتعاون مع جامعة نيويــــورك أبوظبي. تتزامن 

ٍ
وتنظيــــم نــــدوة »المتاحف بإطار

الذكرى الســــنوية مــــع إطالق أول فيلم قصير مــــن إنتاج اللوفر أبوظبــــي بعنوان »نبض 
الزمان«، والذي يجســــد مقاربــــة المتحف التي تقــــوم على التجارب واالبتــــكار في طريقة 

تقديم المحتوى الرقمي لجمهوره.  

االمارات العربية المتحدة
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اكتشاف قرية سكنها البشر منذ 8 آالف سنة في اإلمارات

كشــــفت تنقيبات أثريــــة قام بها علمــــاء اآلثار من 
دائــــرة الثقافة والســــياحة في أبوظبــــي، في جزيرة 
مــــروح عن أقــــدم قريــــة معروفــــة في اإلمــــارات. 
وأظهــــرت اختبــــارات جديدة بالكربون المشــــع أن 
مبانــــي القرية تعــــود إلى العصر الحجــــري الحديث 
قبل ما يقارب من 8,000 عام. وتتميز هذه البيوت 
بحالتهــــا الجيــــدة، ويعتقــــد الخبــــراء أن الســــكان 

األوائل استخدموها لمئات \ السنين.

وتضــــم القريــــة وفــــق بيان مــــن الهيئــــة حوالي 10 
بيــــوت تتكون من عــــدة غرف ومســــاحات خارجية 
لتربية الحيوانات وأخرى إلعداد الطعام. وأظهرت 
الحفريات حتى اآلن تشــــابهًا ملحوظًا في تصميم 

وأســــلوب بنائهــــا. ويحــــاول الخبــــراء حاليــــًا إعادة 
إنشاء القرية رقميًا لتكوين رؤية واضحة لصورتها 

قبل حوالي 8,000 عام.

وبينما توجد مواقع أثرية عديدة في اإلمارات ترجع 
إلــــى هذه المرحلــــة التاريخية المبكــــرة، تعتبر قرية 
جزيرة مــــروح األولى التي تنفرد بهيــــاكل معمارية 
واضحة. وقد افترض الباحثون أن سكان اإلمارات 
فــــي ذلك الوقت كانوا فقط من البدو الرحل الذين 
تنقلوا باستمرار بحثًا عن المرعى والماء لقطعان 
األغنــــام والماعــــز، لكــــن االكتشــــافات األخيرة في 

مروح أحدثت تحواًل جذريًا في هذا المفهوم. 

االمارات العربية المتحدة

وتشـــــير األدلـــــة إلـــــى أن الســـــكان األوائـــــل بـدأوا 
االســـــتقرار فـــــي مـكان واحـــــد وبنـاء بيـــــوت دائمـة 
ضمن مجتمعات مستقرة في الجزيرة. وارتبطت 
المجتمعــــات المســــتقرة فــــي مناطــــق أخرى من 
الشــــرق األوســــط القديم بتطــــور الزراعــــة، وهي 
عملية تسمى أحيانًا ثورة العصر الحجري الحديث. 
أمــــا فــــي مــــروح، فيعتقــــد الباحثــــون أن أنشــــطة 

إنسانية أخرى أدت إلى بناء القرية.

وأشار محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة 
والســــياحة – أبوظبي، إلى أن االكتشافات األخيرة 
في جزيرة مروح تشكل إنجازًا أثريًا غير مسبوق من 
خالل رسم صورة أكثر دقة لتاريخ أبوظبي وأسلوب 
حيــــاة ســــكانها األوائــــل، وقــــال: »إن أهميــــة هذه 
االكتشافات ال تقتصر على تقديم أدلة جديدة على 
الجذور العريقة واألصيلة لتراثنا البحري وأنشطة 
الصيــــد والتجــــارة ودورهــــا فــــي تاريخنــــا وثقافتنا 
فحسب، بل إنها تعتبر أيضًا أقدم مجتمع مستقر 
معروف في دولة اإلمارات. وتعكس نتائج أعمال 
التنقيــــب والحفريــــات في جزيرة مــــروح والمواقع 
األخرى في المناطق الساحلية والداخلية في إمارة 
أبوظبي ثراء ماضينا الذي يمتد إلى فترات تاريخية 

أبعد كثيرًا مما كنا نتصور من قبل.«

وقــــد أدرك الســــكان األوائــــل فــــي جزيــــرة مــــروح 
حجــــم الموارد الوفيرة في الخليــــج العربي، وهو ما 
دفعهم على األرجح لالستقرار بغرض االستفادة 
من هــــذه الثــــروات البحرية، وذلك بــــداًل من زراعة 
المحاصيــــل. وعلى ذلك، يمكــــن اعتبار قرية مروح 
النمــــوذج األول للمجتمعات المســــتقرة والمدن 
الحديثــــة مثــــل أبوظبي التــــي تطــــورت على طول 
ســـــاحل الخليـــــج العـــــربي في الماضـــــي القريـب. 

ووفــــر الخليج العربي مصــــدرًا غنيًا للغذاء وفرص 
التجارة وأنشــــطة اقتصادية مختلفة كانت فريدة 
من نوعهــــا في هذه المنطقــــة. وأثبتت الحفريات 
أيضًا أن الســــكان األوائل اعتادوا صيد المأكوالت 
البحرية من الخليج والمحيط، والتي ســــاهمت في 

الحفاظ على مجتمعاتهم.

كمــــا يعتقــــد الخبــــراء أن ســــكان مــــروح القدماء 
أدركوا أيضًا أن الخليج هو »طريق سريع« للتجارة 
والتواصــــل مــــع المجتمعــــات المجــــاورة، وهو ما 
شــــجعهم على ابتكار تقنيات وأســــاليب متطورة 
لبناء السفن لتلبية احتياجات تجارتهم وأعمالهم. 
وأظهــــرت القطــــع األثرية التــــي تم العثــــور عليها 
في جزيرة مروح أهميــــة هذه التجارة، بما في ذلك 
جــــرة خزفيــــة معروضة حاليــــًا في »متحــــف اللوفر 
أبوظبــــي«، وهي أقدم دليل معــــروف في اإلمارات 

على تجارة الخزف المستورد.

ويعتزم فريق خبـــــراء اآلثـــــار فـــــي دائـــــرة الثقافـــــة 
والســــياحة – أبوظبــــي اســــتئناف أعمــــال البحــــث 
والتنقيــــب مجددًا فــــي جزيرة مروح إللقــــاء المزيد 
من الضوء على تاريخ أقدم قرية معروفة في دولة 

اإلمارات.
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إطالق مشروعات للتنقيب وتطوير المواقع األثرية في 
رأس الخيمة

هيئة الشارقة للمتاحف تطلق مبادرة
»متاحف على الطريق« في نسختها الثانية

أعلن مديــــر عام دائــــرة اآلثار والمتاحــــف في إمارة 
رأس الخيمــــة، أحمــــد عبيــــد الطنيجي، عــــن تنفيذ 
مشــــروعات مهمــــة تهدف إلــــى تطويــــر المواقع 
األثرية فــــي االمــــارة، متضمنة التنقيــــب والترميم 
لجميــــع المناطــــق االثريــــة فــــي اإلمــــارة كالقــــالع 
والحصون واألبراج والمســــاجد التي تصنف كجزء 
من اآلثار بغية الحفاظ عليها كإرث حضاري متنوع، 
وتعزيــــز دورهــــا كوجهة ســــياحية جاذبة للســــياح 

والمهتمين بالتراث.

وتابــــع الطنيجي »نتيجة لتلــــك الجهود فقد انتهى 
العمــــل فــــي اآلونــــة األخيــــرة مــــن انجــــاز المرحلة 
األولى لعمليات التنقيب والترميم للمدينة االثرية 
القديمة فــــي الجزيرة الحمراء، ومن المقرر اطالق 
المرحلة الثانية قريبًا، بحيث يكون المشروع جاهزًا 

الستقبال الوفود السياحية مطلع عام 2020«.

وأضاف: »تتضمن أولـــــوياتنا االهتمـــــام بمنطقـة 
قلعة ضايــــة التاريخية وانشــــاء حديقــــة أثرية في 
المنطقة ذاتها لتعزيز موقعها كوجهة ســــياحية 

جـاذبـــــة للوفــود السـياحـــــية والمهتميـــــن باآلثــار، 
وحفزهــــم على القيــــام بجولة بين البيــــوت الجبلية 
والمقابــــر، واالطالع علــــى أنواع القبــــور التي كانت 
تستخدم خالل الحقب التاريخية الماضية«. وعلى 
صعيد المتاحف ذكر الطنيجي أن دائرة اآلثار أعدت 
خطــــة لتطوير متحف رأس الخيمة الوطني اعتبارًا 
مــــن العام المقبــــل، كما تعكف علــــى تفعيل دور 
المتاحــــف الخاصة في االمــــارة، بناًء على دراســــة 
أوضاعها، ووضع سياســــة ألنشطتها وممارسة 

دورها في المجتمع.

وشدد مدير عام المتاحف واآلثار على ربط األجيال 
الناشــــئة بالتراث الوطني وبتاريخهم وحضارتهم، 
وإشــــراكهم في بعض األنشــــطة، مثــــل التنقيب 
والترميــــم في بعــــض المناطــــق األثريــــة المعدة 
خصيصــــًا لهذا الغرض بإشــــراف خبراء مختصين 

في مجال التعليم واآلثار.

أطلقت هيئة الشــــارقة للمتاحف في فبراير 2020م 
مبادرة »متاحف على الطريق« في نســــختها الثانية 
مســــتهدفة تنفيذ 33 زيارة ل 12 مدرســــة حكومية 
في منـاطـــــق، خـورفـــــكان، وكلبــــــاء، ووادي الحلــــــو، 
والمدام، ودبا الحصن، ونــــزوى خالل العام الجاري، 
وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وشركة 
الشــــارقة للبيئة »بيئة«، الشــــركة الرائدة في مجال 

استدامة والراعي االستراتيجي للمبادرة.

وتســــتهدف الزيارات طــــالب وطالبــــات المدارس 
الحكومية من الصف الخامس، وحتى الثاني عشــــر، 
فيما يتوقع أن يصل عدد الطلبة المستفيدين إلى 
5.320 طالبًا وطالبة. كما لم تغفل المبادرة ضمن 
خطتها للعام الجاري، تلبية طلبات المشــــاركة في 
الفعاليات الخارجيــــة التي تقيمها الدوائر الحكومية 
في إمارة الشــــارقة وخارجها، والتي تخدم الجمهور 

المستهدف من المشروع.

وتعد هذه المبادرة التي تنسجم مع رؤية اإلمارات 
2021 واســــتراتيجية مجلــــس الشــــارقة للتعليــــم، 
جــــزءًا من سلســــلة الفعاليــــات المنوعــــة الهادفة 
التي تنظمها الهيئة ســــاعية من خاللها إلى تمكين 

طلبــــة المدارس ال ســــيما فــــي المناطــــق البعيدة 
مــــن الوصول إلــــى متاحف الشــــارقة واالطالع على 
التجارب الفريدة التي توفرها بطريقة ممتعة تمزج 
بين التعلم والترفيه واختبار تجربة تعليمية تساعد 
علــــى تنميــــة الجانب اإلبداعــــي التعبيــــري إلى جانب 
تعزيز المهارات التعليمية واإلبداعية لدى الطلبة.

 أمــــا األنشــــطة الجانبيــــة التي اعتمدتهــــا »متاحف 
علـــــى الطريـــــق« للعـــــام الجـــــاري فقـــــد تضمنـــــت 
تقديــــم ورشــــتين مصاحبتيــــن، يتم اختيارهمــــا بناًء 
علــــى ارتباطها بالنمــــاذج المعروضة فــــي الحافلة، 
باإلضافة الى ارتباطها بمحتوى المنهج الدراســــي 
للطــــالب، بهدف تحقيق الغايــــات المرجوة، وتعزيز 
ثقافــــة الطلبــــة، والمســــاهمة فــــي تقريبهــــم من 

المناهج ذات الصلة.

 يذكر أن هيئة الشارقة للمتاحف قد أطلقت مبادرة 
»متاحــــف على الطريق« في يناير 2019 مســــتهدفة 
فــــي مرحلتهــــا األولــــى أربعــــة آالف طالــــب وطالبة 
في 14 مدرســــة حكوميــــة في المناطق الوســــطى 
والشــــرقية بمــــا فيهــــا وادي الحلو والفلــــي والذيد 

وكلباء وخورفكان ودبا الحصن.

االمارات العربية المتحدة
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إحصائية حديثة: ارتفاع عدد المتاحف في اإلمارات إلى 34 
متحفا تضم أكثر من 15 ألف قطعة أثرية

االمارات العربية المتحدة

ضاعفت دولة اإلمــــارات جهودها في تعزيز مكانة 
المتاحــــف والمواقــــع األثريــــة باعتبارهــــا منصات 
ثقافية وســــياحية تســــهم في عمليات الربط بين 
الماضي بأصالته من جهة وبين حاضر ومستقبل 
اإلمارات مــــن جهة أخرى، إضافة إلــــى تحولها إلى 
مناطق جذب سياحي ذات طلب مرتفع. وكشفت 
إحصائيــــات حديثــــة عــــن ارتفاع عــــدد المتاحف في 
الدولــــة إلى 34 متحفًا تضم أكثــــر من 15 ألفا و182 
قطعــــة أثريــــة. واســــتفادت من الدعــــم الحكومي 
المقدم لها في التحول إلى مناطق جذب ســــياحي 
تشــــهد أكثر من 3.5 مليون زيارة في السنة، فيما 
عززت المتاحف مكانتها في السياســــات الثقافية 
الوطنية باعتبارها منصات ثقافية تسهم في نقل 

صورة حضارية متكاملة عن اإلمارات.

وتضم اإلمارات إلى جانب متاحفها المنتشــــرة في 
مختلف أنحاء الدولــــة أكثر من 108 مواقع تاريخية 
وأثريــــة تحولــــت جلها إلــــى مناطق جذب ســــياحي 
عالمــــي. وتعكــــس المتاحــــف اإلماراتيــــة مراحــــل 
الحضارة البشــــرية في الدولة، وتســــهم في حفظ 
عــــرض هــــذا اإلرث الحضــــاري لألجيــــال كأحد أهم 
عوامل تعزيــــز الهوية الوطنيــــة تتناقلها األجيال.

وتلعــــب اإلمــــارات دورا حيويــــا وفاعال فــــي مجال 
الحفــــاظ على التراث والمواقــــع األثرية ليس على 

نطاقهــــا الوطنــــي فحســــب بــــل على المســــتوى 
العالمــــي، وهــــو مــــا تشــــهد عليــــه مشــــاريعها 

ومبادراتها العالمية في هذا اإلطار.

عاصمة المتاحف

المتاحــــف  عاصمــــة  لقــــب  أبوظبــــي  وتســــتحق 
الحتضانهــــا أكبــــر وأرقــــى المتاحــــف، حيــــث تضم 
المنطقــــة الثقافية بجزيرة الســــعديات عددا من 
المتاحف من أهمها »متحــــف زايد الوطني« الذي 
بنــــي تخليدا لذكــــرى المغفــــور له الشــــيخ زايد بن 
ســــلطان آل نهيان »طيب هللا ثراه« ويوثق تاريخ 
الدولة من خالل سرد حياة ومآثر الوالد المؤسس 

رحمه هللا.

ويشــــكل متحف »اللوفر أبوظبــــي« العالمة األبرز 
في المشهد الثقافي هنا، والذي تحول إلى صدارة 
البرامج الســــياحية األكثر زيارة بعد أن تخطى حاجز 
المليون زيارة في العــــام، ويقدم المتحف منظورا 
جديــــدا حــــول تاريــــخ الفن حيــــث يتكون من ســــتة 
أقسام رئيسية هي »الشكل البشري« و»العوالم 
القديمــــة« و»المقدســــات والصــــورة الشــــرقية« 
و»النظرة الغربية« و»حوار الثقافات« و»سلسلة 

أعمال سي تومبلي«.

وتحتضــــن مدينــــة العيــــن أقــــدم متاحــــف الدولــــة 
»متحــــف العين الوطنــــي« الذي يقــــع بالقرب من 
قلعة الشــــيخ ســــلطان ويعود تاريخ افتتاحه إلى 
العــــام 1971 حيــــث يقــــدم المتحــــف نبذة شــــاملة 
عــــن عادات وتقاليــــد البالد كما يحكــــي تاريخ أوائل 
الناس الذين سكنوا المنطقة، ويستعرض تاريخ 
حقبــــة ما قبل النفــــط ومجموعة قيمة من الصور 
الفوتوغرافيــــة القديمة والتي تــــم التقاطها خالل 

فترة الستينات من القرن الماضي.

ويعــــد »متحــــف قصــــر العيــــن« البيــــت الســــابق 
لمؤسس دولة اإلمارات المغفور له الشيخ زايد بن 
ســــلطان آل نهيان ومركزا للنشاطات السياسية 
واالجتماعية، ويضم المتحف الذي شيد عام 1937 
مجموعة كبيرة من مقتنيات العائلة الحاكمة كما 

يعرض تراث المدينة وتاريخها الفريدين.

وتحتضن جزيرة دلما متحفا يحمل اســــم »متحف 
دلما للتراث« ويمثل أحد أهم المعالم في الجزيرة 
وهو منزل قديم أسسه محمد بن جاسم المريخي 
وترجــــع أهميتــــه إلــــى أن الســــفن التجاريــــة كانت 
تتخــــذ من هذا البيــــت مأوى ومركزا للتــــزود بالماء 

والبضائع.

دبي.. في ضيافة التاريخ

يمثل»متحــــف دبــــي« الــــذي بنــــي عــــام 1787 ويقع 
بقلعــــة الفهيدي أحد أهــــم تلك المتاحــــف، وتعبر 
مقتنيــــات المتحــــف عــــن طبيعيــــة دبــــي التجارية 
وعالقاتهــــا الممتــــدة مــــع الحضــــارات المختلفة 
وهــــو ما تعبر عنه التحف واألعمال الفنية المحلية 
واألشغال اليدوية من عدة بالد أفريقية وآسيوية.

وتضم دبي أيضًا متحــــف »بيت الهجن« و»متحف 
المســــكوكات«، الذي يضم ما يقارب الـ 500 عملة 
مــــن جميع أنحاء الشــــرق األوســــط ويحتوي على 
ســــبع غرف للعرض تروي قصــــة التاريخ التجاري 

لدبي والتي تضيف الكثير للمتحف.

وتضــــم دبــــي »مدرســــة األحمدية« في الشــــندغة 
التي تم تأسيســــها عــــام 1912 وهي أول مدرســــة 
فــــي اإلمارة، ومتحف »بيت التــــراث« الذي يقع إلى 
جانب مدرســــة األحمديــــة، و»متحــــف نايف« الذي 
تم تشــــييده عــــام 1939 كحصن لحمايــــة منطقة 

األعمال التجارية في ديرة.

الشارقة.. متحف إسالمي 

وتزخــــر إمــــارة الشــــارقة بعــــدد مــــن المتاحف من 
أهمها »متحف الشــــارقة« الذي يضم قطع أثرية 
تعود لعصور ماقبل ظهور اإلســــالم منذ العصر 
الحجري. فيما يضم »متحف الشارقة اإلسالمي« 
بمنطقة التراث أكثر من 5000 قطعة أثرية فريدة 
محتويات ومقتنيات الفنون والثقافة اإلســــالمية 
تــــم جمعها من مختلــــف أرجاء العالم اإلســــالمي 
ويضم ســــبعة معارض دائمة تبرز مبادئ اإلسالم 
والقــــرآن الكريــــم وإنجــــازات علمــــاء المســــلمين 
وإســــهاماتهم في الحضارة اإلنســــانية، واألعمال 
الفنيــــة والمشــــغوالت المصنوعــــة مــــن الخــــزف 
والمعــــدن والزجــــاج وغيرها مــــن الفنــــون التي تم 

إنتاجها في العالم اإلسالمي.

ويقــــدم »متحف الشــــارقة العلمي« الــــذي افتتح 
عام 1996 عروضــــًا تفاعلية مصممة لتحفيز زواره 
على االبتــــكار واإلبداع ويحتوي المتحــــف على أكثر 
من خمسين معرضًا، فيما يركز »متحف الشارقة 
البحري« الذي افتتح في منطقة التراث عام 2003، 
على الحياة البحرية والتي كانت تشكل جزًء رئيسيًا 
من تراث المنطقة. ويضم »متحف عجمان« الذي 
أقيــــم في حصــــن عجمان الــــذي يرجــــع تاريخه إلى 
1820 اآلثار المكتشفة في اإلمارة والمخطوطات 
القديمــــة كما يضم نماذج لســــفن الغوص، فيما 

يبرز المتحف حياة أهل الصحراء »البدو«.

ويعتبــــر »متحــــف الفجيــــرة« أحــــد أهــــم متاحــــف 
الســــاحل الشــــرقي وهو متحف يحتوي على 2100 
قطعــــة أثريــــة نــــادرة يرجــــع تاريخهــــا للعصور ما 
قبل الميالد والعصور اإلســــالمية وصوال للعصر 
الحديث، كما يحوي تصويرا للحياة الشــــعبية وما 
فيها من نمــــاذج من األســــلحة واألواني الفخارية 
وقطع النقــــود وأدوات الفالحة. وأقيم »متحف أم 
القيوين« في حصن أم القيوين والذي يرجع تاريخه 
لـ200 عام وهو منطقة جذب سياحي كبير لألجانب 
وطــــالب المدارس والجامعــــات وقد كان الحصن 
مركزا للعائلة الحاكمة حتــــى 1969. ويعد »متحف 
رأس الخيمة الوطني« من المتاحف الهامة بدولة 
اإلمــــارات وقــــد تم افتتاحــــه في 1987 ويضــــم آثارا 
متنوعــــة وكثيــــرة تم اكتشــــافها في اإلمــــارة وهو 
متحف ثري بمقتنايته، ويرجــــع تاريخ بناء المتحف 

للقرن الثامن عشر الميالدي.
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شــــهد متحــــف البحريــــن الوطني افتتــــاح معرض 
»ميلتون ليب - الســــنوات األولى لبابكو« بالتعاون 
مع شركة نفط البحرين »بابكو« وسفارة الواليات 
المتحــــدة األمريكية لدى مملكــــة البحرين. وحضر 
االفتتــــاح كل مــــن وزير النفط والســــفير األميركي 
لدى مملكة البحرين جاستين سيبيريل، مدير عام 
الثقافــــة والفنــــون بهيئة البحريــــن للثقافة واآلثار 
ودوغ ليب حفيد ميلتون ليب، إضافة إلى عدد من 

المهتمين والشخصيات الثقافية لدى البحرين.

وشــــهد هــــذا المعرض عــــرض حيــــاة وإنجــــازات 
ميلتون ليب الذي شغل منصب مدير عام الشركة 
ما بيــــن 1939م وحتــــى 1942 ومن ثــــم نائب رئيس 
مقيم للشــــركة ما بين 1957م و1960م. كما ســــرد 
مالمــــح إســــهاماته ودوره في تطويــــر ملف وأداء 
شركة بابكو، باإلضافة إلى العالقات التي نسجها 

السيد ليب مع حّكام البحرين وشعبها. 

وعلــــى هامــــش المعرض، قــــّدم دوغ ليــــب، حفيد 
ميلتــــون ليــــب، عرضًا فــــي قاعة محاضــــرة متحف 
البحريــــن الوطني، متنــــاواًل حياة جــــّده ورحلته في 
مملكة البحرين ومســــتعرضًا أثــــر ذلك على حياته 

وحياة والده.

وقال ليب: »بصفتي ممّثاًل لعائلة ليب، شرفني أنا 
وزوجتــــي أن نقّدم مجموعة )مليتــــون ه. ليب( إلى 
مملكــــة البحرين. تعكس المجموعة التي تمتد ما 
بيــــن 1936 و1960 فترة شــــهدت نمــــوًا هائاًل وثقة 
وصداقة نســــتفيد منهــــا جميعًا. أشــــارككم حب 
جدي للبحرين وبابكو، وأنا بدوري أعتز لمنحي هذه 

الفرصة لفعل ذلك.

وقــــال إن رحلتــــه إلــــى مملكة البحرين لم تكشــــف 
فقط عــــن اإلرث العريــــق لجده ميلتــــون ليب من 
الناحيــــة االقتصادية، بل أيضًا من الناحية الثقافية 
واالجتماعية، متوّجهًا بالشــــكر إلــــى هيئة البحرين 
للثقافة واآلثار، وشركة نفط البحرين »بابكو« وكل 

المساهمين في إنجاح المعرض.

ومن خالل عدد من الصور الفوتوغرافية والمقاطع 
المصــــّورة، ســــرد ليــــب مســــيرة جّده فــــي مملكة 
البحريــــن منذ نهاية ثالثينات القــــرن الماضي. كما 
وعرض صورًا لمصافي قديمة في مملكة البحرين 
ومجّمــــع عوالي حيث ســــكن العامليــــن في مجال 

النفط.

معرض لتاريخ صناعة النفط في متحف البحرين الوطني

مملكة البحرين

مبادرة للتجول االفتراضي للطالب والطالبات في المواقع 
األثرية والتراثية

أطلقت هيئة البحرين للثقافة واآلثار بالتعاون مع 
وزارة التربية والتعليم مبــــادرة التجول االفتراضي 
فــــي عدد مــــن المواقــــع األثرية والتراثيــــة بمملكة 
البحرين، وتوفر هذه المبادرة فرصة فريدة لطالب 
وطالبات المــــدارس الحكومية بالمملكة لالطالع 
على مــــا تحتويه هذه المواقع مــــن مقتنيات أثرية 
وعــــروض متحفيــــة إلــــى جانــــب تعزيــــز معرفتهم 
بالتاريــــخ والثقافة والفنون عبر تقديم شــــروحات 

صوتية ومرئية لتاريخ المكان وتفاصيله.

وتســــعى هيئة الثقافة من خالل هذه المبادرة إلى 
تعزيز قنوات االتصال مــــع الطلبة والطالبات في 
ظل اإلبقاء على المؤسســــات الثقافيــــة والفنية 
مغلقــــة تماشــــيًا مع الظــــروف االســــتثنائية التي 
فرضتها انتشار جائحة كورونا حول العالم وما تبع 
ذلــــك من قيود  واشــــتراطات احترازيــــة على حركة 
المجتمعات واألفراد، كما وحرصت الهيئة على أن 
تكون هذه الجــــوالت مرتبطة بالمحتوى التعليمي 

الذي تقدمــــه وزارة التربية والتعليــــم في المواقع 
التاليــــة: )متحــــف البحرين الوطنــــي، متحف موقع 
قلعــــة البحرين، مركز زوار بو ماهر، مركز معلومات 

مسجد الخميس ، ودائرة البريد( .

تجدر اإلشــــارة إلى أن  مبادرة التجــــول االفتراضي 
للمتاحــــف والمواقع األثريــــة والتراثية حول العالم 
كانــــت الخيــــار األمثــــل لمتابعــــة تقديــــم الخدمات 
الثقافية في ظل االجراءات التي فرضتها حكومات 
العالم للحد من انتشــــار جائحة كورونا بين األفراد، 
حيــــث تعتبر هــــذه الجــــوالت نافذة ذكيــــة وفعالة 
نشــــطت بشــــكل ملحوظ خالل األشــــهر القليلة 
الماضية في عدد كبير من المتاحف والمؤسسات 
التعليمية وذلــــك لحين عودة الزيــــارات الميدانية 

حينما تسمح االجراءات االحترازية بذلك.
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أثمرت أعمــــال التنقيبــــات األثرية المســــتمرة في 
مملكــــة البحرين خالل موســــم التنقيــــب 2019م – 
2020م عن العديد من االكتشــــافات الجديدة التي 
وّســــعت آفاق فهم تاريــــخ المملكة الممتد آلالف 
السنين، حيث أعلنت هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
خــــالل مؤتمــــر صحفي بّثتــــه عبر اإلنترنت الســــبت 
الموافق 18 أبريــــل 2020م عن نتائج هذه األعمال 
والجهــــود التنقيبيــــة التي تّمت بالتعــــاون مع عدد 
من بعثــــات التنقيب الدولية اليابانيــــة، البريطانية، 

الدنماركية والفرنسية. 

وقّدم المؤتمر الصحفي كل من معالي الشيخة مي 
بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة 
واآلثــــار والشــــيخ خليفة بــــن أحمــــد آل خليفة مدير 
إدارة المتاحــــف واآلثار بهيئة الثقافة. واســــتهلت 
معالي الشــــيخة مي بنت محمد آل خليفة المؤتمر 
الصحفي بكلمة أكدت فيها على أهمية الثقافة في 
ظــــل األزمات وضرورة إلقــــاء الضوء على الماضي 

العريق للشعوب واالحتفال به. 

وحــــول آخر المكتشــــفات األثرية ألعمــــال التنقيب 
في مملكة البحرين، قالت معالي الشيخة مي بنت 
محمــــد آل خليفة إن أحد أكثر االكتشــــافات أهمية 
لهــــذا العام هو مــــا يعتقد أنه دليــــل على »حديقة 
دلمونية« وأوضحت أن هذا االكتشــــاف يتماشــــى 

مــــع ما يتم تداوله من أســــاطير بــــأن دلمون »جنة 
مفقــــودة« ومــــع النظريــــات التــــي تطرح بشــــكل 
علمــــي تميز دلمون بالخضرة والزرع ومياه الينابيع 
الوفيرة، مشيرة إلى أن الدراسات القادمة ستؤكد 
ما اكتشــــفه المنقبون حول هذه الفترة من تاريخ 
مملكة البحرين. ونّوهت معاليها إلى أن اكتشــــافًا 
أثريــــًا هامــــًا آخرًا هــــذا العام تــــم التنقيــــب عنه في 
منطقة ســــماهيج في المحّرق، حيث تم الكشــــف 
عــــن مبنــــى يعــــود إلــــى القــــرن الســــابع الميالدي، 
مضيفــــة معاليهــــا: »ربما يكــــون ديرًا أو كنســــية، 
كانت سماهيج مركزًا للمسيحية قبل وبعد ظهور 
اإلســــالم، ومن هنا نســــتدل علــــى التاريخ الطويل 

للتسامح الديني الذي تتمع به مملكة البحرين«.

وتابعــــت معالي الشــــيخة مــــي قولها بــــأن هناك 
الكثيــــر من المكتشــــفات الجديــــدة، موضحة أنها 
المــــرة األولى التي يقــــوم فيها الفريــــق الدنماركي 
بأعمــــال تنقيب أثرية في موقع قلعة البحرين منذ 
عــــام 1978م في محاولــــة إلماطة اللثــــام عن بقايا 
أثرية لم يتم كشفها مسبقًا، إضافة إلى كشوفات 
أثرية في منطقة مقابة والتي أثمرت الكشــــف عن 
مدافن من فترة تايلــــوس )حوالي القرن األول إلى 
الثانــــي قبــــل الميالد( ومــــن فترة دلمــــون المبكرة 
)األلفيــــة الثانيــــة قبــــل الميــــالد( إضافة إلــــى بقايا 

مسجد ومقبرة.

مملكة البحرين

وأوضحــــت معاليهــــا أنه ال شــــك بأن الدراســــات 
والتفاسير لنتائج التنقيبات األثرية األخيرة ستكون 
مســــاعدة لفهم تاريخ البحرين القديمة وشعبها 
ودليــــال واضًحا على ثــــراء وتنوع الثقافــــة المحلية، 
وقالت: »ولكن قبل كل شــــيء، يشكل هذا التراث 
جوهــــر هويتنا الثقافية ومن المهم جًدا أن نحميها 
ونحتفــــل بهــــا ونشــــاركها مــــع العالــــم«. وجاءت 
المكتشــــفات األثريــــة التي تم اســــتعراضها خالل 
المؤتمــــر الصحفي ضمــــن عدة مشــــاريع تنوعت 
ما بين التنقيب والصــــون والتوثيق وعملت عليها 

فرق مختلفة. 

ففي مجال التنقيب تم إلقاء الضوء على مشــــروع 
التنقيــــب فــــي منطقــــة ســــماهيج فــــي المحــــّرق 
والذي عمــــل عليه فريق بريطاني-بحريني برئاســــة 
البروفيســــور تيموثي انســــول من جامعة إكستير 
بالمملكة المتحدة، مشــــروع التنقيــــب في مزرعة 
جمعــــة الواقعة فــــي منطقة مقابــــة وعمل عليه 
فريق مــــن هيئة البحرين للثقافة واآلثار، مشــــروع 
تنقيب جامع المهزع بوســــط مدينــــة المنامة من 
قبــــل فريــــق من هيئــــة الثقافة، مشــــروع تنقيبات 
موقع تالل مقابة من قبل فريق ياباني من معهد 
كاشــــيهارا لآلثار ومشــــروع تنقيبــــات موقع وادي 
الســــيل مــــن قبــــل الفريــــق الياباني لآلثار برئاســــة 
الدكتــــور ماساشــــي أبيه. أما بالنســــبة لمشــــاريع 
الصون والتوثيق فتضمنت مشروع توثيق معابد 
باربــــار الــــذي عمــــل عليه فريــــق جامعة كانســــاي 
اليابانية ومشروع توثيق ورسم خرائط تالل مدافن 
دلمون الذي تعاونت فيه هيئة الثقافة مع الفريق 

الياباني برئاسة الدكتور أكينوري.

الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة تطرق خالل حديثه 
في المؤتمــــر بداية إلى ما قام به الفريق البريطاني 
– البحرينــــي مــــن مركــــز اآلثــــار اإلســــالمية بجامعة 
اكسيتر بالمملكة المتحدة وهيئة البحرين للثقافة 
واآلثار بأعمــــال تنقيب في موقعين بالمحرق لهذا 
العام، وذلك برئاسة البروفيسور تيموثي انسول، 
مشــــيرًا علــــى أن الموقــــع األول يتواجــــد بمدينــــة 
المحرق القديمة وقد أظهرت نتائج التنقيب وجود 
بقايا الســــتيطان يعود للفترة اإلسالمية المبكرة، 
حوالي القرن الثامن الميالدي والفترة المتأخرة في 

القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميالدي.

واستكمل الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة حديثه 
حــــول أعمــــال التنقيب فــــي المحــــّرق، موضحًا أن 
الموقع الثاني يقع على تل مســــجد الشــــيخ مالك 

بمقبرة سماهيج. 

وأشــــار إلى أنه وللمرة األولى فــــي مملكة البحرين 
يتم العثور على مزرعة أو »حديقة دلمونية«، وجدت 
أســــفل تلة تايلــــوس. وتتكون هــــذه الحديقة من 
أحواض مربعة تتصل ببعضها البعض بواسطة 
مجار ضيقة لنقل المياه ويبلغ عددها 335 حوضًا، 
وقــــد تم أخــــذ عينات مــــن تربة األحــــواض لمعرفة 

نوعية النباتات التي كانت تزرع في هذه األحواض.

أما فــــي التلة التي تضم مدفنًا مــــن فترة تايلوس، 
فتــــم العثور على 16 قبرًا مبنيــــة بالحجارة والجص 
فــــوق ســــطح األرض بمســــتويات مختلفــــة، كما 
عثــــر على جرتين دفن صغيرتين اســــتخدمت لدفن 
األطفال. ومــــا يميز هذا التل عــــن غيره من التالل 
المشابهة له هو اكتشاف خمسة هياكل عظمية 
تعود لفترة دلمون في وضعية القرفصاء أســــفل 
مستوى قبور فترة تايلوس، حيث كان من المعتاد 
العثــــور على الهياكل العظميــــة لموتى دلمون في 
غــــرف دفــــن مبنية فــــوق ســــطح األرض أو تحتها 
فيما يعرف بتالل المدافن، التي تنتشر في مناطق 
مختلفــــة مــــن البحريــــن، أما وجــــود هــــذه الهياكل 
ملقية دون غرفة دفــــن أو تابوت، فيحتمل العديد 
من التفسيرات التي يعمل على دراستها الباحثون 

حاليًا.

ونــــّوه علــــى أن هيئة البحريــــن للثقافــــة واآلثار مع 
الفريــــق الياباني لآلثار قامت بتنفيذ مشــــروع مدته 
خمس سنوات باســــم )توثيق ورسم خرائط تالل 
مدافن دلمون(. وسيتم خالل مدة المشروع تنفيذ 
سلسلة من المســــوحات الطبوغرافية الشاملة 
في مدافــــن دلمون المبكرة باســــتخدام الطائرات 
بدون طيار )الدرون( وتقنية النمذجة ثالثية األبعاد 
لتوثيــــق تالل المدافن. وقد غطى الموســــم األول 
من هذا المشــــروع في ينايــــر 2020 التالل الملكية 
فــــي عالي وحقل تالل مدافن عالي الشــــرقي، حيث 
تم الحصول على العدد الدقيق لحقل تالل مدافن 

عالي الشرقي وهو 3890 تل.

هيئة الثقافة تعلن الكشف عن حديقة ترجع لحضارة
دلمون ومبنى يعود إلى القرن السابع الميالدي
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استكمال المرحلة األولى من أعمال تنقيب األساسات 
األثرّية لجامع المهزع

 واآلثار المرحلة األولى من أعمال تنقيب األساســــات 
ِ
اســــتكَمَلت هيئة البحريــــن للثّقافة

األثريّــــة لجامــــع المهــــزع في ســــوق المنامة القديمــــة، والتي تــــّم تنفيذهــــا بالتّعاون مع 
المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية.

مملكة البحرين

ــــا لبــــدء اإلعــــداد لمرحلِة  وتســــعى الهيئــــة حاليًّ
الّتنقيب الثانية، خصوًصا بعدما كشَفت المرحلة 
األولى عن بعِض األساسات التي من الُمحَتَمل 
أن تعــــود إلى أواخر القرن الّتاســــِع عشــــر، والتي 
سُتســــاهم في تقديِم شــــواهد وقيًمــــا تاريخية 
تؤّكــــد أصالَة هــــذا الجامع، كما سُتســــانُد فريق 
العمــــل من أجــــِل الّتوّصل إلــــى معلوماٍت حول 
الّتصّور األّولــــّي لخرائط جامع المهــــزع، وبالّتالي 
المســــاهمة في وضــــِع تصّورٍ نهائّي للمشــــروع 

وتنفيذه. 

وأكــــدت هيئــــة البحريــــن للثقافة واآلثــــار أن هذا 
الجامــــع يجّســــد خصوصّية واســــتثنائية عريقة، 
تبًعــــا لموقعــــه ضمن ســــوٍق قديٍم ُمــــدَرج على 
قائمــــة الّتــــراث الوطنــــّي ممــــا يســــتلزُم معايير 
دقيقــــة للّتعامل معه. كمــــا أّن ارتباِطــــه بهوّيٍة 
أصيلٍة ومعطياٍت تاريخّية تلهمنا أن نكّرس من 

أجِله كاّفة األدوات الّثقافية والعلمية.

وأشارت هيئة البحرين للّثقافِة واآلثار أّنها تحرُص 
في سياِق اشتغاالتِها على صياغِة استراتيجّياٍت 
تســــتنُد عليها في رؤاها وخطط عمِلها، مؤّكدًة 
ا من  أّن المساجد الّتاريخّية تشّكل جزًءا أساسيًّ
مساعيها واهتماماتها، حيث استعاَدت الّثقافة 
في وقٍت ســــابق مســــجد المعاودة فــــي مدينة 
المحّرق القديمــــة الذي يواصــــُل دوره الوظيفّي 
اليوم من ذاِت موقعه األصلّي، كما تّم اإلشراف 

على ترميم جامع بوري القديم الذي ُيعّد أحد أقدم 
المساجد البحرينّية، باإلضافة إلى تدعيِم مسجد 
العّذار فــــي قرية كّرانة الــــذي ُيعَتبر أحد المالمح 
الُمدَرجــــة علــــى قائمة الّتــــراث الوطنــــي. وأّكدت 
الهيئــــة اســــتعدادها الّتــــام لمواصلــــة الّتعاون 
والّتنسيق مع وزارة العدل والّشؤون اإلسالمّية 
واألوقاف إلحياء المساجِد العريقة ودعِم أعمال 
ترميمها واستعادة هوّيتها وأصالتها الّتاريخية، 
بما ينســــجم مع الِقيم المعمارّيــــة األصيلة لها 
وعالقتهــــا بالّنســــيِج العمرانــــي المحيــــط، وما 
يســــاند أدوارهــــا ومســــاهمتها في تكويــــن بيئة 
المدن والقرى التي تقع فيها. وأعلَنت عن وجوِد 
تصّورٍ مبدئي متكامٍل لالعتناِء بكّل من: مســــجد 
أحمــــد الفاتــــح وقبــــر أحمــــد الفاتح فــــي المنامة 
الّتاريخّيــــة، مشــــيرًة إلــــى أّن هــــذه المالمح جزء 
من ســــيرِة المكاِن، وتاريخ عريق تحميه الثقافة 

وتلتزُم بصونِه وإبرازه.
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مملكة البحرين

متحف البحرين الوطني يحتضن معرض
)في أعماق العصر الجوارسي( 

وافتتــــح المعرض  أبوابه يوم 15 ديســــمبر 2019 
واســــتمر مطلــــع عــــام 2020، حيث أناب ســــمو 
الشــــيخ عبــــد هللا بــــن حمــــد آل خليفــــة الممثل 
الشــــخصي لجاللــــة الملك المفــــدى حفظه هللا 
رئيــــس المجلس األعلى للبيئة معالي الشــــيخة 
مي بنــــت محمد آل خليفة رئيســــة هيئة البحرين 

للثقافة واآلثار الفتتاحه.

وأقيم  معرض »في أعماق العصر الجوراســــي« 
والمشــــهور عالمًيا فــــي مملكــــة البحرين للمرة 
األولــــى، حيث يأخــــذ الزّوار فــــي رحلة إلــــى أعماق 
العصر الجوراسي، قبل 200 مليون عام، لالطالع 
على الكائنات التي عاشت في البحار قبل ماليين 
الســــنين، فــــي الوقــــت الــــذي كانت تتواجــــد فيه 

الديناصورات.

وتم تصميم المعرض ليخاطب شريحة واسعة 
مــــن الجماهير في مملكــــة البحريــــن، وذلك من 
خــــالل مجموعة متعددة من العناصر التي تتنوع 
مــــا بين عروض تفاعلية، ومقاطــــع فيديو ثالثية 
األبعــــاد، وعروض الصــــوت المذهلة والكثير من 
العناصــــر القابلة للمس باليد كالجلود واألحافير 
وغيرهــــا، وذلــــك مــــن أجل توفيــــر تجربــــة فريدة 

ومؤثرة للزوار.

تجــــدر اإلشــــارة إلــــى أن معــــرض »فــــي أعمــــاق 
العصر الجوراســــي« يأتي ضمن برنامج معارض 
المملكة المتحدة والخليج، وهو برنامج مشترك 
أطلقته وزارة الثقافة الرقمية واإلعالم والرياضة 
بالمملكــــة المتحــــدة بالتعــــاون مــــع المجلــــس 
الثقافــــي البريطانــــي عــــام 2017م بهــــدف دعــــم 
المؤسســــات الثقافية والمتحفية في المملكة 
المتحــــدة فــــي إيجــــاد شــــركاء فــــي دول منطقة 
الخليــــج العربــــي إلقامة معارض فنيــــة وثقافية 
تصاحــــب كل منهــــا برامج ثقافية عامــــة، ما من 
شــــأنه تعزيز التبادل في جوانــــب الثقافة والفن 

والتراث بين بريطانيا ودول المنطقة.

وحصل معرض »في أعماق العصر الجوراسي« 
على دعم سخي من المجلس الثقافي البريطاني، 
والرياضــــة  واإلعــــالم  الرقميــــة  الثقافــــة  وزارة 
بالمملكــــة المتحــــدة )DCMS( و )GREAT( وذلك 
من خــــالل برنامج معــــارض المملكــــة المتحدة 
والخليــــج، وذلــــك من أجــــل دعم وتشــــجيع بناء 
بيــــن  مــــا  تعــــاون  شــــراكات وعمــــل مشــــاريع 

المؤسسات في المملكة المتحدة والخليج.

احتضــــن متحــــف البحرين الوطني معرض )فــــي أعماق العصر الجوراســــي(، الذي ينظمه 
متحف التاريخ الطبيعي – لندن بدعم من المجلس الثقافي البريطاني.
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سمو وزير الثقافة يثمن قرار نقل المتحف الوطني إلى 
وزارة الثقافة

رفــــع صاحــــب الســــمو األمير بــــدر بن عبــــدهللا بن 
فرحان آل ســــعود، وزيــــر الثقافــــة رئيس مجلس 
إدارة هيئــــة المتاحف، الشــــكر والعرفان إلى مقام 
خــــادم الحرميــــن الشــــريفين الملــــك ســــلمان بن 
عبدالعزيــــز آل ســــعود وصاحــــب الســــمو الملكي 
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، 
ولــــي العهد رئيــــس مجلس الــــوزراء، على دعمها 
للقطاع الثقافي، مثمنــــًا قرار مجلس الوزراء نقل 
اإلشــــراف علــــى المتحــــف الوطني بمركــــز الملك 
عبدالعزيــــز التاريخي إلــــى وزارة الثقافة، وتفويض 

سموه بتشكيل مجلس أمناء المتحف.

ويمثــــل المتحف الوطني بمركــــز الملك عبدالعزيز 
التاريخــــي، الذي افتتحه الملــــك فهد بن عبدالعزيز 
رحمــــه عــــام 1419 هـــــ ضمن افتتــــاح مركــــز الملك 
عبدالعزيــــز التاريخــــي بمناســــبة مــــرور 100 عــــام 
اســــتعادة الملــــك عبدالعزيز للعاصمــــة الرياض، 

معلمًا ثقافيًا وطنيًا بارزًا في المملكة. 

وأكــــد ســــمو وزير الثقافــــة على اســــتمرار الجهود 
الرامية إلــــى تعزيز التــــراث التنميــــة المتحفية في 
المملكة، في وقت يشــــهد القطاع الثقافي دعمًا 

ال محدودًا من القيادة الرشيدة. 

 وكانــــت وزارة الثقافة قد حــــددت المتاحف واحدًا 
مــــن ضمــــن 16 قطاعــــًا فرعيــــًا ســــتركز جهودهــــا 

وأنشطتها عليها.

أعلــــن صاحب الســــمو األميــــر بدر بــــن عبدهللا بن 
فرحــــان، وزير الثقافــــة رئيس مجلــــس إدارة هيئة 
التراث عــــن تأســــيس المملكة لمركــــزٍ مخصص 
لحماية التراث الثقافــــي المغمور تحت مياه البحر 
األحمر والخليج العربي، وذلك خالل كلمة ســــموه 
فــــي اجتمــــاع وزراء الثقافة بمجموعة العشــــرين 
والــــذي عقــــد األربعــــاء )18 ربيــــع األول 1442هـــــ 

الموافق 4 نوفمبر 2020م(.

 ويهــــدف المركــــز إلــــى تنفيــــذ مشــــاريع المســــح 
والتنقيــــب األثري للتراث الثقافي المغمور بالمياه 
فــــي المياه اإلقليمية الســــعودية في البحر األحمر 
والخليج العربي ، من خالل تنفيذ مشــــاريع علمية 
بالتعــــاون مــــع الجامعــــات الســــعودية والمراكز 
المتخصصــــة لمســــح ورصــــد وتوثيــــق  الدوليــــة 
مواقع حطــــام الســــفن التاريخيــــة الغارقة داخل 
الميــــاه اإلقليمية الســــعودية، وإجراء الدراســــات 
العلمية المتخصصة،  إضافة إلى إجراء الدراسات 
التاريخية المتعلقة بالطرق التجارية البحرية خالل 

الفترات التاريخية المختلفة.

وتختزن ميــــاه البحر األحمر والخليج العربي قطعا 
أثريــــة تعود آلالف الســــنين باعتباره أحــــد المعابر 

البحرية الرئيسة على مدى التاريخ.

وأظهرت أعمال المســــح وجود أكثر من 50 موقع 
لحطام سفن غارقة على امتداد البحر األحمر تتنوع 
في قيمتها التاريخيــــة واألثرية والفترات التاريخية 

التي تعود إليها.

حيث عثر الفريق الســــعودي اإليطالي المشــــترك 
على حطام ســــفينة غارقة فــــي موقع قرب مدينة 
أملــــج تحوي معثورات مختلفــــة يعود تاريخها إلى 

منتصف القرن الثامن عشر الميالدي. 

فيما عثر الفريق الســــعودي األلماني المشــــترك 
على بقايا حطام ســــفينة رومانية في البحر االحمر، 
يعد أقدم حطام لســــفينة أثرية وجدت على طول 
الســــاحل الســــعودي حتى اآلن، إضافة إلى حطام 
ســــفينة أخرى تعود إلى العصر اإلســــالمي األول، 
وذلك في المنطقة الواقعة بين رابغ شــــماًلا حتى 

الشعيبة جنوبًا.

وســــواحل المملكــــة علــــى امتــــداد البحــــر األحمــــر 
والخليــــج العربي كانت مســــارات وطرقــــًا للتجارة 
البحرية القديمة، وبالتالي تقع على تلك المسارات 
وحول السواحل العديد من بقايا السفن الغارقة 
وحموالتها ، وكذلك بقايا  المراسي والمرافئ التي 
أدت دورًا مهما في مجال التجارة لعصور مختلفة. 

المملكة العربية السعودية

وزير الثقافة يعلن تأسيس مركز لحماية التراث المغمور 
تحت مياه البحر األحمر والخليج العربي
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أعلنت وزارتا الثقافة والطاقة عن إطالق أول متحف 
دائم عن النفط بالشــــراكة مــــع مركز الملك عبدهللا 
للدراســــات والبحوث البترولية تحت عنوان »متحف 

الذهب األسود«.

وســــيقدم المتحــــف من خــــالل محتوياتــــه المتنوعة 
سردًا إبداعيًا لمسيرة النفط في حياة البشر منذ أن 
كان مادة خام وحتى تشكالته المعاصرة، عبر أعمال 
فنيــــة مبتكرة ترتكز على مفاهيــــم تعبيرية معاصرة. 
ويأتي المتحف ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج 
رؤية المملكة 2030، وتحت مظلة مبادرة »المتاحف 
المتخصصــــة« التــــي أعلنت عنهــــا وزارة الثقافة في 
حزمة مبادراتها األولــــى، والتي تتضمن متاحف فنية 
متخصصة في مجاالت إبداعية سيتم إطالقها تباعًا 

في عدد من مدن المملكة.

ويحتــــوي متحــــف »الذهب األســــود« علــــى أكثر من 
200 عمل فني معاصر، كما سيســــتضيف معارض 
ســــنوية مؤقتــــة، وبرامــــج تعليمية لجميــــع الفئات. 
ويتضمــــن مقــــر المتحف فــــي مركز الملــــك عبدهللا 
للدراسات والبحوث البترولية مساحات فنية متنوعة 
تشمل مساحة ثابتة للفنون المعاصرة والعروض 
المرئيــــة والوســــائط المتعددة، إلى جانب مســــاحة 
موازية للمعارض المؤقتة، ومتجر ومقهى، وقاعات 

للمؤتمرات ومساحات تعليمية واستشارية.

ويروي المتحف قصة العالقــــة الفريدة التي تكّونت 
بين اإلنسان وبين النفط، من خالل رحلة فنية مبتكرة 
الســــتعراض تشــــكالت النفط من حالتــــه الخام إلى 
كل تفرعاته المذهلة، وتنقسم هذه الرحلة اإلبداعية 
إلى أربــــع محطات رئيســــية هي: »اللقــــاء، واألحالم، 
والشــــكوك، والمستقبل« حيث ستقدم كل محطة 
من محطات المتحف أعمااًل تعزز المفهوم اإلبداعي 

لعنوان القسم.

وســــيعرض المتحف أعماًلا فنية تالمس العاطفة 
والشــــعور، أبدعها فنانون من جميع أقطار العالم، 
يروون فيها قصة الذهب األســــود ويعكســــون من 
خاللهــــا جميــــع النواحــــي التاريخيــــة، واالقتصاديــــــة، 
والجيوسياســــــية، والمجتمعيـــــة، والثقافيــــة التــــي 
أســــهم بها النفــــط في حيــــاة اإلنســــان. وذلك عبر 
قوالــــب إبداعيــــة ُتعيد تعريف مفهــــــوم المتاحــــــف، 
بأجوائهـا غيـر المألوفـة، وعوالمها الغنية بمسارات 
فنية مختلفة تشــــمل الرســــم، واألزياء، والتصميم، 
والرسم البياني، والتصويـــــر الفـوتوغرافـي، والنحـت، 
ومواهــــب  مهــــارات  تكشــــف  ونمــــاذج  واألفـــــالم، 
اســــتثنائية، تمنــــح الزائــــر معرفة شــــاملة بموضوع 

النفط.

عثــــر فريــــق علمي ســــعودي مــــن هيئة التــــراث على 
أدوات حجرية تعود إلى فترة العصر الحجري القديم 
)الحضــــارة اآلشــــولية( في شــــعيب األدغم شــــرق 

منطقة القصيم.

وأوضحت هيئة التــــراث في بيان صحفي أن األدوات 
الحجرية المكتشفة تتمّثل في فؤوس حجرية تتميز 

بالدقة العالية في التصنيع والكثافة.

ويعد هذا الموقع من أهم مواقع العصور الحجرية 
المكتشــــفة على مســــتوى المملكة، وذلك استنادًا 

على ما عثر عليه من أدوات حجرية مميزة ونادرة.

ويعــــود الموقــــع إلى فتــــرة العصر الحجــــري القديم 
األوســــط )الحضارة اآلشــــولية 200 ألف سنة( قبل 
الوقــــت الحاضر تقريبــــًا. وذلك اســــتنادًا على ما عثر 
عليه من أدوات حجرية مميــــزة ونادرة من الفؤوس 
الحجريــــة التي تميــــزت بالدقة العالية فــــي التصنيع 
والكثافة والتي استخدمتها تلك الجماعات البشرية 

في حياتها اليومية.

وتتميز الحضارة اآلشــــولية بظهــــور صناعة األدوات 
الحجريــــة ثنائيــــة الوجه وتعــــدد الفــــؤوس الحجرية، 

والتي تعد من أهم أدوات هذا العصر. 

وقد دلت كثرة األدوات الحجرية في هذا الموقع على 
الكثافــــة العددية واضحًا علــــى أن الظروف المناخية 

فــــي الجزيــــرة العربيــــة كانت مناســــبة جــــدًا لعيش 
تلك الجماعات البشــــرية، واالســــتفادة من الموارد 
الطبيعيــــة المتوفرة فيهــــا، وتقدم كثافــــة األدوات 
الحجريــــة داللــــة علــــى قــــدم وجــــود اإلنســــان وتكاثر 

الجماعات البشرية عبر آالف السنين.

وتشــــير صور األقمار الصناعية إلى أن هذه المواقع 
اآلشــــولية )ومنها شــــعيب األدغم( تقترن بمجاري 
األنهار، مما يؤّكد على أن اإلنســــان استخدم األنهار 
للوصــــول إلى عمــــق المناطق الداخلية فــــي الجزيرة 
العربية، ويعد هذا التوزيع المكاني الواســــع النطاق 
للمواقــــع اآلشــــولية واحــــدًا مــــن أكبــــر التوزيعــــات 
المعروفــــة على نطاق العالم، وهو ما يشــــير إلى أن 
الجماعات البشــــرية في الجزيرة العربية كانت قادرة 
علــــى التنقــــل لمســــافات جغرافية واســــعة، حيث 
تدل كثرة المواقع المتمركــــزة حول األودية واألنهار 
القديمة على أن تلك الجماعات كانت تنتشر تدريجيًا 
وتكتشــــف المواقع حســــب الحاجــــة، وتميزت هذه 
المواقع بانتشــــار كسر الشظايا الحجرية، واألدوات 

المصنعة. 

وقد أشارت أعمال المسح إلى تراكم كثيف لألدوات 
الحجرية الســــطحية، مما يشــــير إلــــى احتمال وجود 
اآلالف مــــن األدوات الحجريــــة المدفونــــة فــــي هــــذا 

الموقع.

الرياض: إطالق أول متحف عن تاريخ النفط ومسيرته في 
حياة البشرية

هيئة التراث تعثر على فؤوس حجرية في شعيب األدغم 
بالقصيم
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هيئة التراث: اكتشاف آثار أقدام لبشر وحيوانات مفترسة 
تعود ألكثر من 120 ألف سنة

وأكــــد الدكتور جاســــر بن ســــليمان الحربش خالل 
المؤتمر الصحفي أن هذا االكتشاف األثري الجديد 
والهام يمثل الدليل العلمي األول على أقدم وجود 
لإلنســــان على أرض الجزيرة العربية، كما أنه يقدم 
لمحــــة نادرة عن بيئة األحياء أثناء انتقال االنســــان 

بهذه البقعة من العالم.

وأبان أنه وفقًا لنتائج المســــح األثري فقد ســــاهم 
وجود مئــــات البرك الطبيعية فــــي النفود في بقاء 
وتكاثــــر الكائنات الحية بأنواعها المختلفة؛ حيث تم 
التعرف على طبعات أقدام ســــبعة أشخاص من 
البشر، ووجدت آثار طبعات للجمال )107 طبعات 
أثر وهــــي األكثــــر على مســــتوى الموقــــع( والفيلة 
)43 طبعــــة أثر( وآثار طبعــــات أخرى لحيوانات من 
فصيلــــة الوعول وفصيلــــة البقريــــات، والتي كانت 
تتنقل في مجموعات فيها الكبير والصغير، إضافة 
إلــــى حوالي 233 أحفورة، ُتمثل بقايا عظمية للفيلة 

والمها. 

وأظهرت الدراســــات احتــــواء الموقع على ســــبع 
طبقات أثرية، عثر فيها على أدوات حجرية آشولية 
مصنوعة من أحجار االندسايت والرايوليت، وأدوات 
حجريــــة موجودة فــــي مكانهــــا األصلي، ولــــم تتأثر 
بعوامل التعرية الطبيعيــــة، وتميز الموقع بوجود 
صناعــــة حجرية متقدمة، اشــــتملت على الفؤوس 
الحجرية والشــــظايا الكبيرة، كمــــا هو معروف في 

قارة أفريقيا، وفي ظل ظروف مناخية معتدلة.

وأشــــار الدكتــــور الحربــــش أن هذا االكتشــــاف هو 
أحــــد نتائــــج المشــــروع العلمــــي الكبير )مشــــروع 
الجزيــــرة العربيــــة الخضــــراء( الــــذي تشــــرف عليه 
الهيئــــة، وتتعاون فيــــه مع معهــــد ماكس بالنك 
األلماني وجامعــــة أكســــفورد البريطانية وجامعة 
كوينزالنــــد األســــترالية، وجامعــــة الملك ســــعود 
وهيئــــة المســــاحة الجيولوجيــــة وشــــركة أرامكــــو، 
ويعمــــل فريــــق أبحــــاث ســــعودي دولي منــــذ أكثر 
مــــن 10 ســــنوات علــــى أبحــــاث ميدانيــــة متعددة 

التخصصات، وقد أطلق على المشــــروع » الجزيرة 
العربية الخضراء« الذي شــــمل مناطق صحراوية 
مختلفة، وحول مناطق الحرات البركانية، وبالقرب 
من بعض الســــواحل في منطقــــة تبوك، ونجران، 
والرياض، وحائل، والمدينة المنورة.  وضّم الفريق 

عدًدا من التخصصات المصاحبة لعلم اآلثار.

وأثبتــــت نتائــــج المشــــروع العلمي المشــــترك أن 
هنــــاك تغييــــرات كبيرة في البيئات؛ تتــــراوح ما بين 
القاحلــــة للغايــــة والرطبــــة. واألدلــــة الحالية تدعم 
بقــــوة تأكيدات وجود »الجزيــــرة العربية الخضراء« 
مرات عديدة في الماضي؛ حيث إن هناك ســــجالت 
بيئية ومواقع أثرية تعود إلى 500،000 ســــنة قبل 
الوقت الحاضر على األقل، وخالل المراحل الرطبة 
كان هنــــاك أنهار وبحيرات في جميع أنحاء الجزيرة 
العربية، األمر الذي أدى إلى انتشــــارات وتوسعات 
ســــكانية، وهــــذا يؤكــــد أن الجزيــــرة العربيــــة كانت 
مفتــــرق طرق رئيس بيــــن إفريقيا وبقية أوراســــيا 

طوال عصور ما قبل التاريخ. 

وقد تمّكن »مشروع الجزيرة العربية الخضراء« من 
خالل المســــوحات الُمكثفة والتنقيبات المنظمة 
مــــن فهم الظــــروف المناخيــــة القديمــــة وطبيعة 
البيئــــة الســــائدة في الجزيــــرة العربيــــة؛ وذلك من 
خالل تحليل ودراســــة البقايــــا الحيوانية المتحجرة 
في غربي صحراء النفود. وأظهرت تلك الدراسات 
وجود أنــــواع متعددة من الحيوانــــات ومنها الفيل 
واألســــماك،  الّنــــو،  وحيــــوان  النابيــــن،  مســــتقيم 
والطيور؛ ممــــا يؤكد كثافة الغطــــاء النباتي وتوفر 
المياه بشكل دائم، كما أن وجود السنوريات كبيرة 
الحجــــم مثل النمر األوروبــــي والضبع دليل على أن 
صحراء النفــــود في المملكة كانــــت موطًنا ألنواع 

عديدة من الحيوانات.

كما كشــــفت النتائج العلمية من خالل اســــتخدام 
النمــــاذج الحاســــوبية للبحيرات واألنهــــار القديمة 
أن  الجغرافيــــة  المعلومــــات  نظــــم  باســــتعمال 

في مؤتمر صحفي نظمته هيئة التراث برعاية سمو وزير الثقافة..

عقــــدت هيئة التراث مؤتمــــرًا صحفيًا األربعاء 16 ســــبتمبر 2020م بمدينة الرياض برعاية 
صاحب الســــمو األمير بدر بن عبدهللا بن فرحان آل ســــعود، وزير الثقافة رئيس مجلس 
إدارة الهيئة، أعلنت خالله اكتشــــاف فريق سعودي دولي مشترك آثار أقدام لبشر وفيلة 
وحيوانات مفترســــة حول بحيرة قديمة جافة على أطراف منطقة تبوك يعود تاريخها إلى 

أكثر من 120 ألف سنة من االن.
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معظــــم المناطق لــــم تكن مواقــــع منعزلــــة، وإنما 
ترتبــــط بسلســــلة متصلة مــــن البحيــــرات القديمة، 

والتي تشكلت في الفترات المطيرة.

وأضاف: هناك أدلة تشير إلى أن الجماعات البشرية 
قــــد تعلمت كيفيــــة التعايش مع الظــــروف الجافة 
والتغيــــرات البيئيــــة المرموقــــة؛ بتبنــــي نمط عيش 
يعتمــــد علــــى الرعــــي وإدارة بيئاتهــــم الطبيعية في 

الواحات.

ففــــي محافظة الدوادمي أثبتت دراســــات مشــــروع 
الجزيــــرة العربية الخضراء وجــــود دالالت للجماعات 
اآلشــــولية قبل حوالي 200 ألف ســــنة فــــي صفاقة؛ 
وهو ما يعد دلياًل على أحدث المواقع اآلشــــولية في 

جنوب غرب آســــيا. وكشفت النتائج تنوع في سلوك 
اإلنســــان في العالــــم القديم وما واجه أســــالفه من 

عوائق في الطبيعة أثناء هجرتهم من إفريقيا.

وفي وقت ســــابق أعلن ضمن نتائج المشروع أيضًا 
معلومــــات مهمة عن أول دليل بشــــري في الجزيرة 
العربية، وهي أحفورة عظمة األصبع الوســــطى عثر 
عليهــــا فــــي منطقة تــــل الغظاة بالقرب مــــن تيماء 
يعود عمرها إلى ما قبل 85 ألف سنة من اآلن وتعد 
من أقدم أحفاير اإلنسان خارج أفريقيا والشام مثبتة 
وجود اإلنســــان في الجزيرة العربية وليس كما يقال 

أنه  لم يعبر أراضي المملكة. 

عثر فريق علمي على منشــــآت حجرية في صحراء النفود 
في المملكة عبــــارة عن مصائد للحيوانات؛ تعد من أقدم 
المصائــــد الحجرية فــــي العالم حيــــث يعــــود تاريخها إلى 
أكثــــر من 7000 عام. وأوضحــــت هيئة التراث في المملكة 
العربيــــة الســــعودية أن نتائج أعمــــال الفريــــق أكدت أن 
مناطق شــــمالي المملكة شــــهدت تطــــوًرا حضارًيا قبل 
حوالــــي 5000 ســــنة ق.م. بدليــــل تشــــييد أمكنة ضخمة 
ضمت مئات المنشآت الحجرية الكبيرة وهو تغير ثقافي 

مهم ونقلة حضارية في المنطقة. 

مشــــيرة إلــــى أن هذا العمــــل العلمي الذي تنشــــر نتائجه 
مجلــــة الهولوســــين الدوليــــة العلميــــة المتخصصة في 
دراســــات ما قبل التاريخ هــــو ضمن األعمــــال الميدانية 
لمشــــروع الجزيرة العربيــــة الخضراء الذي تقــــوده هيئة 
التراث بمشــــاركة معهد ماكس بالنك األلماني، وجامعة 

أكسفورد، وجامعة الملك سعود.

وتنــــاول العمــــل العلمي الميدانــــي الذي قام بــــه الفريق 
بدايات تطور المنشــــآت الحجرية ضمن ســــياقها األثري 
والبيئي وخاصة المســــتطيالت منها والتي وصفت بأنها 
مصائــــد للحيوانات، حيــــث أدت تلك المســــتطيالت دوًرا 
مشابًها وعكســــت تطور سلوك اإلقليمية عند اإلنسان 
من خالل المنافســــة على المراعي فــــي بيئات صعبة غير 
مســــتقرة في الجزيرة العربية حتى في األزمنة الرطبة في 

عصر الهولوسين، حيث كانت البيئة تمر بفترات جفاف.

وتركز األعمال الحالية لمشروع الجزيرة العربية الخضراء 
علــــى المشــــارف الجنوبية من صحــــراء النفود؛ لدراســــة 
منطقة مــــا قبــــل التاريخ وبيئتهــــا القديمة فــــي العقود 
األخيرة، وجنوبي صحراء النفود من الحد الغربي من جبل 
أجــــا في منطقــــة حائل إلى تيماء غربــــًا. وقد جرى التحقق 
من هذه المســــتطيالت الحجرية بعد تحليلها ودراستها 
واختيار عدد منها والوقوف عليها في جبة بمنطقة حائل 
عدة مواسم، ثم مســــحت لمعرفة بنائها وما يتصل بها 
مــــن مواد ثقافية وجرى تصويرهــــا، ورفعت عينة عضوية 
من فحــــم واصــــداف لتأريخها من إحــــدى مصاطب تلك 

المستطيالت. 

وحــــددت 104 منشــــأة حجرية حول التخــــوم الجنوبية من 
صحــــراء النفــــود؛ والتــــي يدل عددهــــا على أنها منتشــــرة 
بعيــــدًا عن حــــرة خيبــــر، ومن المتوقــــع العثــــور على هذه 

المســــتطيالت شــــرقًا فــــي أثنــــاء الدراســــة، كمــــا تقــــل 
المستطيالت الحجرية جنوبي حرة خيبر.

وأوضحت نتائج الدراسة أن هذه المستطيالت الحجرية 
التــــي تنتشــــر جنوبــــي صحــــراء النفــــود تبــــدو متســــاوية 
ومتقاربة لكنها على هيئة مجاميع؛ شــــيد معظمها على 
شــــكل مســــتطيالت متقاربة من بعضها، وتحتشد في 
مجموعات؛ توزعت متساوية على مشارف جنوبي النفود.

كما أن ثالثة أرباع هذه المســــتطيالت الحجرية مشــــيدة 
علــــى تالل أو نبــــاوات؛ لكن أغلبها شــــيد حــــول البحيرات 
بعــــض  شــــيدت  فيمــــا  المســــتنقعات،  أو  القديمــــة 
المســــتطيالت في الســــهول وحول شــــطآن البحيرات، 
وأنشــــئت بعض المســــتطيالت بعيدًا عن موارد المياه 
علــــى مســــافة 6 أكيال تقريبًا، ومتوســــط المســــافة عن 
أقــــرب رواســــب البحيرات هــــي 6 أكيــــال، وبعضها يوجد 
بمسافة كيٍل واحد عن مصادر المياه الضرورية بما فيها 
جداول المياه. أما من حيث أحجام المستطيالت الحجرية 
وأشكالها وبنيتها فقد أوضحت الدراسة تجانس أشكال 
المســــتطيالت فــــي جنوبــــي صحــــراء النفود، حيــــث تبدو 

طويلة، وارتفاع جوانبها أقل من نصف متر في الغالب.

وتظهر أغلــــب المصاطب بأحجام ضخمــــة، فيبلغ طول 
بعضهــــا اكثر من 600 مترًا وعرضهــــا 10 أمتار وارتفاعها 
متر واحد، كما ترتبط المستطيالت غالبًا برجوم على هيئة 
»عيــــن الثور«، وقبور على هيئة »قــــرط«، وقبور على هيئة 

»مدخل مفتاح«، ودوائر حجرية.

المملكة العربية السعودية

الكشف عن مصائد حجرية يعود تاريخها إلى أكثر من 
7000 عام 
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وقالت وزارة التراث والثقافة إنها تواصل جهودها 
الحثيثة في مجال ترميم وصيانة العديد من القالع 
والحصون والحارات القديمة والمساجد والمواقع 
األثريــــة للمحافظة على مفردات التــــراث العماني 
الخالد وضمان اســــتدامتها لتظل شاهدا حيا على 
عراقة تاريخ الســــلطنة، مشــــيرة إلــــى أن هناك 11 

معلمًا أثريًا جارِ العمل على ترميمها حاليا. 

وأوضحــــت الــــوزارة أن أعمــــال الترميــــم تتواصــــل 
في مســــجد العوينة األثري بواليــــة وادي بني خالد 
بمحافظة شمال الشرقية الذي يعود تاريخ بنائه 
إلى منتصف القرن السادس عشر الميالدي حيث 
تــــم االنتهاء مــــن أعمــــال الِمالط الخارجــــي لقاعة 
الصالة وتــــم تنفيذه بمادة الصاروج العماني، كما 
تــــم إنجاز %90 من أعمال إعادة محراب المســــجد 
وزخارفــــه ويطابق المحــــراب األصلي الذي تم نقله 
ســــابًقا إلى المتحف الوطني، كما تســــتمر أعمال 
التشــــطيبات النهائيــــة لمدرســــة القــــرآن الكريم 
التابعة للمســــجد، وترميم مســــار الفلج المحاذي 

للمسجد والمار من أسفل المدرسة.

وأشــــارت إلــــى أنها تعمــــل أيضا علــــى ترميم بيت 
الفتح الكبير بوالية بوشر بمحافظة مسقط وهو 
أحد مشــــاريع الدعم الــــذي تتواله لترميــــم التراث 
المادي الخــــاص، حيث تقدم الــــوزارة الدعم الفني 
للمواطنيــــن المقدمين على ترميم البيوت التراثية 
الخاصــــة، بدايــــة مــــن مرحلــــة الدراســــة التوثيقية 
للمعلــــم وإعداد مســــتندات المناقصة إلى مرحلة 
تنفيــــذ المشــــروع وتشــــغيله هــــذا باإلضافة إلى 

الدعم المادي ببعض المواد التقليدية..

كما تعمل الوزارة منذ منتصف عام 2019 على ترميم 
قلعــــة نخل بوالية نخل بمحافظــــة جنوب الباطنة 
ترميًما شامًلا يشمل الواجهات الخارجية والداخلية 
وإعــــادة تســــقيف الغــــرف ومعالجــــة األرضيــــات 
والجــــدران المتأثــــرة، ويتــــم عمل معالجة شــــاملة 
للتوصيالت الكهربائية إضافــــة إلى صيانة األبواب 
والنوافــــذ واألعمال الخشــــبية المتنوعــــة. وتعتبر 
قلعة نخــــل إحدى القالع والركائز التاريخية المهمة 
التــــي تميــــزت بمســــاحتها وبموقعهــــا الجغرافي 

وامتدادها على طول تلة صخرية مرتفعة.

مــــن جهة أخرى يجــــري العمل علــــى ترميم ضريح 
بيبي مريم في مدينة قلهات التاريخية بوالية صور 
بمحافظــــة جنوب الشــــرقية المدرجــــة على قائمة 
التراث العالمي في عام 2018م من قبل فريق من 
المتخصصين وفق اإلجراءات والمعايير والمبادئ 
التوجيهية المتبعة في هذا المجال في إجراء وقائي 
مهم لضمان سالمته وأصالته. وكانت الوزارة قد 
أنهت أخيرا المرحلة الخامســــة من أعمال الترميم 
بمدينــــة قلهات بالتعاون مع مؤسســــة صندوق 

دعم المعالم. 

وتتواصــــل أعمــــال الترميم في مســــجد قرنة قائد 
بوالية ســــمائل بمحافظة الداخلية، حيث تشــــمل 
أعمال الترميم في إزالة الســــقف وتقشير طبقات 
الترميمات الســــابقة التي استخدمت فيها المواد 

الحديثة.

وأنهت الوزارة تنفيذ مشــــروع صيانة حصن بركاء 
بمحافظة جنوب الباطنة، والذي يتكون من الصباح 
الرئيســــي وأربعة أبراج أهمها البــــرج المثمن، كما 
يحوي العديد من الغرف ويوجد به مسجد، ويتميز 
الحصن بارتفاعه الشامخ وبمساحاته الواسعة. 

وزارة التراث والثقافة: ترميم 82 قلعة وحصنا وسورا أثريا 
في 45 والية في العام 2020

كشــــفت وزارة التــــراث والثقافة فــــي بيان صحفي 
نشــــرته العــــام 2020م بأنهــــا قامــــت  بترميــــم 82 
قلعًة وحصنًا وسورًا أثريًا في 45 والية من واليات 
الســــلطنة، شــــملت 9 قــــالع وحصــــون بواليــــات 
ومطــــرح  وقريــــات  والســــيب  وبوشــــر  مســــقط 
بمحافظــــة مســــقط، و4 حصــــون بواليات خصب 
ودبــــا وبخا وقلعة واحدة بواليــــة بخا في محافظة 
مسندم، و8 قالع وحصون بواليات صاللة ومرباط 
وســــدح ورخيوت وثمريــــت والمزيونــــة بمحافظة 
ظفار من بينها كوت حمران بوالية صاللة، و8 قالع 
وحصون بواليات بدبد، بهال، ســــمائل، منح ونزوى 
بمحافظــــة الداخليــــة، و9 قالع وحصــــون بواليات 
الرســــتاق، العوابــــي، بــــركاء، نخــــل، وادي المعاول 

والمصنعة بمحافظة جنوب الباطنة. 

وفيمــــا يتعلق بالمســــاجد والجوامــــع التي قامت 
الــــوزارة بترميمهــــا حتــــى اآلن فقــــد بلــــغ عددهــــا 
52 مســــجدًا وجامعــــًا فــــي محافظات الســــلطنة 
من بينهــــا جامع بخــــا االثري بمحافظة مســــندم 
ومســــجد المعمــــور بواليــــة عبــــري و3 مســــاجد 
بمحافظة شــــمال الباطنة و3 مساجد بمحافظة 
ظفــــار وجامعــــان ومســــجدان بمحافظــــة جنوب 
الشرقية و6 مســــاجد بمحافظة مسقط، وجامع 
البراشــــد بوالية المضيبي و6 مســــاجد بمحافظة 
شمال الشرقية، وجامعا البياضة والعالية بوالية 
الرســــتاق و7 مســــاجد بواليــــات الرســــتاق ونخــــل 
ووادي المعــــاول  والمصنعــــة بمحافظــــة جنوب 
الباطنة، إضافة إلى 18 جامعا ومسجدا بمحافظة 

الداخلية.

سلطنة ُعمان
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وزارة التراث والسياحة تنفذ مشروعا لترميم
قلعة الرستاق

المهنــــدس أمجد بــــن أحمد المخلــــدي مدير دائرة 
الترميــــم والصيانة بــــوزارة التراث والســــياحة ذكر 
إن مشــــروع ترميم القلعة ســــوف يمتد لســــنتين 
ونصف، نظــــًرا لضخامة المبنــــى وامتداده األفقي 
األجــــزاء  صيانــــة  الترميــــم  ويتضمــــن  والرأســــي، 

اإلنشائية المتضررة جّراء العوامل الطبيعية.

وذكــــر أنه بعد االنتهــــاء من ترميم القلعة ســــيتم 
طرحهــــا لالســــتثمار لتكــــون القــــالع والحصــــون 
والمعالــــم التاريخيــــة محــــط أنظار المســــتثمرين 
حيويــــا  قطاعــــا  وجعلهــــا  واألجانــــب  المحلييــــن 
يستقطب مختلف الفعاليات واألنشطة، مضيفا 
بأن الوزارة تنفذ حاليًا في محافظة جنوب الباطنة 

مشروع ترميم قلعة نخل ترميما شامال.

سلطنة ُعمان

كمــــا انتهــــت الوزارة مــــن صيانة حصن الســــويق، 
حيث اشــــتملت األعمال على صيانة التشــــققات، 
وتغييــــر دورات المياه، وصيانة مكتب اإلشــــراف، 
وتغييــــر أســــقف الغــــرف واألرضيــــات، إضافة إلى 
األعمــــال الكهربائيــــة واإلنــــارة وتغييــــر البالســــتر 

الداخلي والخارجي للحصن.

وانتهــــت الوزارة أيضا من ترميــــم حصن المحيول 
بواليــــة جعــــالن بني بو حســــن، حيث تمــــت صيانة 
بعــــض التصدعــــات عنــــد الكتلة التي تقــــع جنوب 

المعلم، وتجمع مخزن األســــلحة وســــكن الوالي 
الشمالي والسجن في الجهة الجنوبية، ومعالجة 
التصدعــــات الداخلية في الغــــرف الثالث بالحصن 
واســــتبدال البوابة الخلفية وإعادة تكحيل الحجارة 
المســــطحة التي تكســــو الســــاحة، كما شــــملت 
األشــــغال ترميم بــــرج الحارس واســــتبدال اإلنارة 
الداخلية لمرافق الحصن وسنفرة أخشاب الكندل 

والنوافذ واألبواب على الطريقة التقليدية.
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جــــذب حصــــن األســــود أو حصــــن مقنيــــات الزوار 
والســــياح خالل الفترة الماضية بمــــا يتميز به من 

قيمة تاريخية وجمال معماري.

وحصن األســــود هــــو حصــــن منيع مرتفــــع يضم 
أربعة أبراج ويقع فــــي وادي مقنيات بوالية عبري، 
بني عام 1564م، ويضــــم أربعة أبراج هي برج الريح 
وهــــو بــــرج المراقبة وبرج المطامر ويســــمى أيضًا 
بالصباح وكذلك برج الســــليمن أو برج السليمان. 
وتشــــتهر المنطقــــة المجاورة للحصــــن بخصوبة 
األرض ووفــــرة المياه ويقع بجانبــــه وادي مقنيات 

المعروف بقوته عند نزوله من الجبل األخضر.

يقــــع الحصــــن علــــى نتــــوء صخــــري عــــاٍل تنتشــــر 
بمحاذاته بســــاتين النخيل، وبجانبه طريق متعرج 
ومســــور في بعض أجزائه يفضــــي إلى المصطبة 
المواجهة للمدخل قرب البــــرج الغربي، ويوجد في 
الجانب الشمالي الشــــرقي من المصطبة منحدر 
رأســــي يصل إلى مستوى األرض المنخفضة مما 
يجعل الطريق المــــؤدي إلى المدخل الوحيد ضيقًا 

ويجعل من الصعب مهاجمته.

الســــاحة األماميــــة للحصن مســــتطيلة الشــــكل 
يحيط بها ســــور وتضــــم مباني يتم الدخــــول إليها 
مــــن باب مقنطر في الجنــــوب الغربي، أما الحصن 
الرئيســــي فهو مربع الشكل وقد ُشــــّيد على جزء 
من األســــوار الجنوبيــــة وربما برج رابــــع على حافة 
الواجهــــة الصخريــــة، وما تــــزال هناك ثالثــــة أبراج 
قائمــــة ومعظم األســــوار مشــــيدة بالحجــــر الذي 
صنعــــت عليــــه قوالــــب اللبن وباســــتثناء الســــور 
الشــــمالي الشــــرقي الــــذي يرتفــــع بشــــكل حــــاد 
والمشــــيد بالجالميد الحجرية، أمــــا الجزء العلوي 
من األســــوار فهو مشــــيد من قوالــــب مخروطية 

الشكل موضوعة بشكل راسي. 

األبعــــاد التقريبيــــة للحصن فــــإن طــــول الواجهة 
والسور الشمالي الغربي 33م، والبرج الغربي يبلغ 
قطره 6.5 م والبرج الشــــمالي الذي كانت قواعده 
الحجريــــة مطليــــة ويبلــــغ قطــــره 8م، أما الســــور 
الشمالي الشرقي الذي ينحدر بشكل حاد إلى البرج 
الركني الشــــرقي بقطر 7م يبلغ طولــــه 25م ويبلغ 
طول المســــاحة االمامية المقامة على مســــتوى 

منخفض 24م وعرضها 21م.

حصن األسود بوالية عبري يجذب الزوار والسياح

سلطنة ُعمان

المتحف الوطني يعرض مخطوط
)الفوائد في أصول علم البحر والقواعد( البن ماجد

وقع المتحف الوطني العماني ممثال في األســــتاذ 
جمال بن حســــن الموســــوي، مدير عــــام المتحف 
المخطوطــــات  معهــــد  مــــع  اتفاقيــــة  الوطنــــي، 
الشرقية التابعة ألكاديمية العلوم الروسية ممثال 
فــــي البروفيســــورة الدكتورة إيرينــــا بوبوفا، إلعارة 
أصــــل مخطوط المــــالح العماني أحمــــد بن ماجد 

السعدي بخط يده للعرض بالمتحف الوطني.

المخطــــوط يحمــــل عنــــوان »الفوائد فــــي أصول 
علــــم البحــــر والقواعد« ويحفظ في مدينة ســــانت 
بطرســــبورغ منــــذ مطلع القرن ١٩م وهو مســــجل 

كونه إرثا وطنيا لروسيا االتحادية. 

اســــم المخطوط: الفوائــــد في أصول علــــم البحر 
والقواعــــد، للمؤلــــف: أحمد بــــن ماجد الســــعدي، 
التاريــــخ: قبل العام 1500م، عــــدد الصفحات: 156، 
المقاســــات: 20×12.7ســــم، جلد وورق، حبر أسود 

وأحمر.

يتضمــــن المخطوط علــــى ثالثة أرجــــوزات، األولى 
حــــول المالحة على طول ســــاحل شــــرق إفريقيا، 
والثانيــــة تتناول وصــــف طرق المالحــــة إلى الهند 
وإندونيســــيا وجنوب الصين، أما االرجــــوزة الثالثة 

تتناول تعليمات مالحية في البحر األحمر.

تــــم اقتناء المخطوطة في العــــام 1819م من قبل 
المتحف اآلســــيوي التابــــع لألكاديميــــة القيصرية 
للعلوم في سانت بطرســــبورغ، روسيا القيصرية 
)أعيد تســــميته الحقا في العام 2007م إلى معهد 

المخطوطات الشرقية.

ويضم معهم المخطوطات الشــــرقية اليوم على 
حوالــــي 115593 مصنف مخطــــوط ومطبوع، بأكثر 
مــــن 65 لغة شــــرقية. أما العدد الكلــــي لمقتنيات 

المعهد يزيد عن مليون قطعة.
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نظــــم مركــــز التعلم بالمتحــــف الوطنــــي بالتعاون 
مع الجمعيــــة الجيولوجيــــة الُعمانيــــة وبدعم من 
شــــركة بي. بي. ُعمان محاضرة بعنوان: »جيولوجيا 
وآثار الربــــع الخالي الجنوبي: مكتشــــفات جديدة«، 
قدمهــــا كل من: الدكتور/ محمــــد الكندي من مركز 
استشــــارات علــــوم األرض، والدكتــــورة/ ماريــــا بيا 
مايورانو من جامعة نابولــــي- لورينتالي، وذلك يوم 

الثالثاء الموافق 1 سبتمبر 2020م.

اســــتعرضت المحاضــــرة عمليــــات المســــح التي 
قام بهــــا فريق مــــن علمــــاء اآلثــــار والجيولوجيين 
خالل عامي )2019م- 2020م( في الحدود الجنوبية 
الشــــرقية للجزء الُعماني من رمــــال الربع الخالي، 
الذي كشــــف عن أعداٍد هائلٍة من المعثورات التي 
ُيســــتدل مــــن خاللهــــا علــــى الجيولوجيــــا الطبقية 

للمنطقة، وتاريخ المناخ، واآلثار.

كمــــا تطــــّرق المحاضــــران حــــول نتائــــج المســــح 
التي كشــــفت عــــن العديــــد مــــن األدوات الحجرية 
التي تدل على اســــتيطاٍن في فتــــرات مختلفة من 
العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث، 
واشــــتملت هــــذه األدوات علــــى مرابــــط حجريــــة 
للحيوانــــات، ومدّقــــات صخرية، ورؤوس ســــهام، 
وفــــؤوس حجرية، وقــــد ُوجدت هــــذه األدوات جنًبا 
إلــــى جنب مــــع أحافيــــر عظــــام حيوانــــات متحجرة 
تعود للحيوانات التي اصطادها اإلنســــان في تلك 

العصور القديمة.

كما أن المســــح كشــــف عــــن وجــــود مواقع تعود 
للعصــــر الحجــــري القديــــم واألوســــط والعصــــور 
الحجريــــة المتأخرة، وتوفر المكتشــــفات من هذه 

االســــتيطان  عــــن  مــــة  قيِّ المنطقــــة معلومــــات 
الهولوســــيني األوســــط للمنطقــــة، والتــــي كانت 

المعلومات المتوفرة عنه ضئيلًة.

الجديــــر بالذكــــر، أن المســــح قــــام بــــه فريــــق من 
الجيولوجييــــن وعلمــــاء اآلثــــار مــــع وزارة التــــراث 
والســــياحة فــــي المنطقــــة الواقعة شــــمال نيابة 
ميتــــان فــــي واليــــة المزيونة فــــي محافظــــة ظفار 
خــــالل شــــهر ينايــــر مــــن عامــــي 2019م و2020م، 
وقد تــــرأس الفريــــق د. محمــــد بن هــــالل الكندي 
رئيس مركز استشــــارات علوم األرض، وشــــملت 
البعثــــة التي ُعرفــــت بالبعثة الُعمانية الفرنســــية 
مجموعة بارزة من علماء الجيولوجيا واآلثار منهم 
الدكتورة/ مارتن بيكفورد ، واألســــتاذ/ أحمد قطن، 
والدكتــــور/ دومينيك جومري، والدكتور/ فيبنســــت 
شــــاربتيير، والدكتورة/ ماريا بيــــا، والدكتور/ جريجور 
مارشاند، وجيريمي فوسجاس، وفريدريك بورجي، 
واألستاذ/علي المهري من وزارة التراث والسياحة، 

واألستاذ/ سعيد الحريزي من سكان المنطقة.

في إطار ســــعي المتحــــف الوطنــــي العماني إلبراز 
مكنونــــات التراث الثقافي لُعمــــان، منذ ظهور األثر 
البشــــري وإلى يومنــــا الحاضر، أنهــــى فريق الحفظ 
والصون بالمتحف الوطني مؤخرًا ترميم كنز سناو 
الذي ُيعــــد أكبر كنز عمالت ُعثر عليه في ُعمان حتى 
تاريخه، حيث تم العثور على الكنز داخل إناء فخاري 
في شوال 1399هـ / سبتمبر 1979م في نيابة سناو 
بواليــــة المضيبيــــي بمحافظة شــــمال الشــــرقية، 
ويتميــــز اإلنــــاء الُمزّجــــج باللــــون األزرق الفيــــروزي 
وبمقابض في كال الجانبين، وبداخله )962( قطعة 
مــــن الدراهم الفضيــــة، تؤّرخ للعهود الساســــانية 

واإلسالمية المبكرة.

أقدم درهم فــــي الكنز يعود لفترة حكم هرمز الرابع 
- كســــرى الثاني )589-623م(، أي إلى أكثر من 1400 
ســــنة، بينما ُضرب أحدث درهم فــــي الكنز في عهد 
الخليفة العباســــي المعتصم بالله ســــنة )226هـ/ 

840-841م(.

ُســــّكت عمالت هــــذا الكنز فــــي عدد مــــن الحواضر 
اإلسالمية العريقة وهي: إسبانيا )األندلس(، وفي 
شمال إفريقيا )الدولة العباسية(، ومصر، وسوريا 
)دمشــــق(، والعــــراق وجنــــوب القوقاز، وفي شــــبة 
الجزيرة العربية، وإيران، وبالد ما وراء النهر )آســــيا 
الصغرى(، مما ُيعطي لمحة شاملة عن الدور الذي 

لعبته ُعمان خالل العهدين األموي والعباسي.

وقد قــــام فريق الحفظ والصون بالمتحف الوطني 
بالعمل على ترميم العمالت لمدة عام كامل، حيث 
مرت عمليــــة الترميم بعدة خطــــوات بدأت بتوثيق 
العمــــالت بالتعاون مع فريق الجــــرد والتوثيق من 
خالل إنشاء قائمة لكل عملة على حدى تحتوي على 
الرقم التعريفي للعملة، والوصف التاريخي، وأبعاد 
العملة )الوزن ونصف القطر(، وصور فوتوغرافية 

للعملة قبل وبعد الترميم.

المرحلــــة الثانية تمت فيها كتابة تقرير تشــــخيصي 
لحالة العمالت في الكنــــز قبل الترميم، حيث كانت 

أغلــــب العمالت مغطــــاة بطبقة أكســــدة تتراوح 
بين الســــميكة إلى الرقيقة، وتراكم األتربة والغبار 
على الســــطح وبين الكتابات المنقوشــــة، وكذلك 
التصــــاق بعــــض العمــــالت ببعضهــــا البعــــض، 
وفقدان الهيكل المكتمــــل لبعضها، حيث ُوجدت 

مجموعة منها على هيئة أنصاف أو أرباع.

أمــــا المرحلــــة الثالثة من عملية الصــــون فقد تمت 
من خــــالل التقــــاط صــــور أوليــــة قبل الصــــون، ثم 
التنظيف الرطب باستخدام منظف محايد )1% من 
المنظــــف المحايد في الماء المقطــــر(، والتنظيف 
الكيميائي باإليثانول )Ethanol(إلزالة الطبقة األولى 
من األكســــدة، والتنظيــــف الميكانيكــــي بكربونات 
الكالســــيوم )Calcium Bicarbonate( علــــى طــــالء 
العملــــة، وكذلــــك التنظيــــف الكيميائــــي بحمــــض 
الســــبائك  لتبييــــض   )Formic Acid( الفورميــــك 
المعدنيــــة )علــــى العمالت المعدنيــــة التي لم يكن 
التلميــــع بهــــا كافيــــًا(، إضافة إلى اســــتخدام حمام 
بالموجــــات فــــوق الصوتيــــة إلزالة بقايــــا التنظيف 
الميكانيكي والكيميائي، ووضع طبقة حماية بمادة 
البارلويد )Paraloid( وكتابة الرقم التعريفي للعملة، 
وبعــــد االنتهاء مــــن عمليــــات الصون تــــم التقاط 

الصور النهائية لكل عملة على حدة.

الجديــــر بالذكــــر، أن الــــزوار يمكنهم مشــــاهدة كنز 
ســــناو في قاعة عظمة اإلسالم، كما يمكن للزوار 
الوقــــوف إفتراضيا علــــى تفاصيل الكنــــز من خالل 
زيــــارة الموقــــع اإللكترونــــي للمتحف علــــى الرابط/ 
التواصــــل  مواقــــع  عبــــر  أو   ،www.nm.gov.om

االجتماعي للمتحف. 

سلطنة ُعمان

البعثة العمانية الفرنسية تعثر على أدوات حجرية تعود 
للعصر الحجري القديم في الربع الخالي

المتحف الوطني ُينهي عملية ترميم كنز سناو األثري
وتهدف دائــــرة المقتنيــــات بالمتحــــف الوطني إلى 
اإلشــــراف المباشــــر على تطوير وتنفيــــذ مجموعة 
واســــعة من العمليــــات المرتبطة بإدارة شــــؤون 
المقتنيات والتي تشمل: الجرد والتوثيق، والحفظ 
والمؤقتــــة،  الثابتــــة  المعــــارض  وإدارة  والصــــون، 

وإجــــراء الدراســــات واألبحاث، من خالل األقســــام 
التابعــــة لهــــا وهي: قســــم البحــــوث والدراســــات، 
وقســــم تصميم وإدارة المعارض، وقسم الحفظ 

والصون، وقسم الجرد والتوثيق.
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دولة قطر

متاحف قطر تطلق فعالية »آثارنا« الستكشاف المواقع 
األثرية في الدولة

وقالت الســــيدة عائشــــة الخاطــــر، نائب الرئيس 
التنفيذي للشــــؤون المتحفيــــة في متاحف قطر: 
»مــــن خالل فعالية »آثارنــــا«، تنظم متاحف قطر 
مجموعة من الجوالت وورش العمل ســــتمكن 
أعضــــاء »بطاقتــــك إلــــى الثقافة« مــــن معرفة 

المزيد عن تاريخ قطر األثري الرائع«.

وتشــــمل فعاليــــة »آثارنــــا« زيــــارة إلــــى مدينــــة 
»الزبارة« تشمل زيارة القلعة التاريخية للمدينة 
وموقعها األثري الممتد على مساحة 60 هكتارا 
علــــى الســــاحل الشــــمالي الغربي لدولــــة قطر، 
ومتحفها، علما أن هــــذه المدينة كانت ذات يوم 
ميناء مزدهرا يعج بالصياديــــن والتجار، وأدرجت 
في قائمة »اليونســــكو« للتراث العالمي في عام 

.2013

وتستضيف متاحف قطر، بدو ورشة عمل حول 
»علم اآلثار التجريبي: كيــــف تصنع أدوات حجرية 
من زمن مــــا قبــــل التاريخ«، كما تنظــــم متاحف 
قطر، جولــــة »العالمات والرموز الغامضة: جولة 
فــــي موقــــع الجساســــية للنقــــوش الصخرية«، 
حيث يزور أعضاء »بطاقتك إلى الثقافة« موقع 
ذات  العديــــدة  المواقــــع  أحــــد  »الجساســــية«، 
النقــــوش الصخرية في الدولــــة، ويتعرفون على 

هذه النقوش والمنحوتات الصخرية المعروفة 
باســــم »النقــــوش الحجرية« التي يمكــــن العثور 
عليهــــا علــــى طــــول الســــاحل الشــــمال الغربي 

لقطر، وكذلك في جزيرة »حوار«.

كما تتضمــــن فعاليــــات »آثارنا« تنظيم ورشــــة 
عمــــل أخــــرى بعنــــوان »الكشــــف عــــن المصادر 
األثريــــة: ورشــــة خــــزف«، تتضمــــن تقديم عرض 
يشرح آلية صنع الخزف بدءا من الطين وانتهاء 

بصنع وعاء خزفي.

أطلقت متاحف قطر فعالية »آثارنا«، التي تمنح أعضاء برنامج »بطاقتك إلى الثقافة« 
فرصــــة كبرى لزيارة المواقــــع األثرية في مختلف أرجاء الدولة، من مدن وقع تشــــييدها 
في أوائل العصور الوســــطى وحصون وقرى وأبراج ومســــاجد يعــــود تاريخها إلى القرن 

التاســــع عشر، عبر تنظيم جوالت إرشادية منظمة.
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دولة قطر

متاحف قطر تطلق مبادرة للتعريف بموقعي 
الزبارة وبرزان

أطلقــــت متاحف قطر مبادرة للتعريف بالمواقع األثرية الموجودة في الدولة، تم التركيز 
فيهــــا على موقعي الزبــــارة وأبراج برزان، اللذين يعتبران من أقــــدم المواقع األثرية في 

قطر.

وقد شــــهدت المبادرة تسليط الضوء على األهمية التاريخية والتراثية لموقعي الزبارة 
وأبــــراج بــــرزان، والجهود التي بذلتهــــا متاحف قطر من أجل الحفــــاظ عليهما، فضاًل عن 
تســــليط الضوء على األنشطة والفعاليات التي تسهم في تعزيز التراث ونقله لألجيال 

القادمة.

ويعــــد »الزبارة« الموقع القطــــري األول المدرج 
علــــى قائمة التــــراث العالمي، بينمــــا تربط أبراج 
برزان، الشــــعب القطري بحياة أسالفهم، والتي 
يأتــــي بناؤها بغــــرض مراقبة قدوم الســــفن، أو 

كمركز لتحديد التقويم القمري.

توثيق اآلثار

يعــــد موقــــع الزبارة مــــن أبــــرز المواقــــع األثرية 
والتراثيــــة فــــي قطــــر، فقد كانــــت الزبــــارة ميناء 
مزدهــــرا لصيد وتجــــارة اللؤلؤ، بســــورها البديع، 
وأســــواقها،  وبيوتهــــا،  الســــكنية،  وقصورهــــا 
ومناطقها الصناعية ومســــاجدها، وكانت تقوم 
على التجارة خالل الفترة الممتدة ما بين القرنين 
الثامن عشــــر والتاســــع عشــــر، لُتْدَرج عام 2013 
على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو، 
وقــــد ســــجلت المنطقــــة عــــام 2009 كمنطقة 
محمية، ومنذ ذلك الحين ترأســــت متاحف قطر 
ُزَمــــر من العلمــــاء وعلماء اآلثار إلجــــراء تحّريات 
أثريــــة بالموقــــع، مــــن خــــالل أبحاثهم وإشــــراك 
المجتمعــــات المحليــــة بتوثيــــق فتــــرات ازدهــــار 
هذه المنطقة الفريدة مــــن نوعها وانهيارها ثم 
بتســــليط الضوء عليها، وَسجلت في عام 2013 
لجنــــة التراث العالمي موقع الزبــــارة األثري على 
قائمة التــــراث العالمــــي لمنظمة اليونيســــكو، 
ويتألف الموقع الُمْدَرج من ثالثة أجزاء رئيســــية 
أكبرها البقايــــا األثرية للمدينة التي يعود تاريخها 
إلــــى 1760، أمــــا قلعــــة مريــــر فهــــي مســــتوطنة 
مترابطــــة بمدينــــة الزبــــارة األولــــى، ُحّصنت من 
أجل حمايــــة اآلبــــار الداخلية للمدينــــة، بينما ُتعد 
قلعة الزبارة التي ُشــــيدت عــــام 1938 أحدث تلك 
العناصــــر وأبرزهــــا فــــي الموقع، كما وتكشــــف 
الزبارة ومحيطها الثقافي عن التحول االجتماعي 
واالقتصــــادي لألرض، وعن تاريــــخ تقاليد التجارة 
الحضريــــة وصيــــد اللؤلــــؤ اللذين شــــكال مصدر 
عيــــش المــــدن الســــاحلية الكبــــرى مــــن الفترة 

اإلسالمية المبكرة إلى القرن العشرين.

مقتنيات نادرة

وســــاهمت حمــــالت التنقيــــب التــــي قامــــت بها 
متاحــــف قطــــر في موقــــع الزبارة بالكشــــف عن 
العديــــد مــــن اآلثــــار والقطــــع النــــادرة، إذ تعــــد 
العمــــالت المعدنيــــة مصدرًا جيــــدًا للمعلومات 
عــــن العالقــــات التجاريــــة بموقــــع الزبــــارة، فقد 
كشف عن الكثير منها في الموقع، وكانت قطر 
ومناطــــق أخرى في الخليج قد اســــتخدمت، حتى 
عهد قريــــب الروبية الهنديــــة البريطانية كعملة 
رئيســــية لها، وإن كان قد عثر علــــى نماذج أخرى 
من العمالت المعدنية، كما وســــاعدت دراســــة 
الخزف الذي عثر عليه في الموقع وكذلك أشكاله 
وزخرفتــــه والمــــادة التيُ صنع منهــــا علماء اآلثار 
على اقتفاء أثر إنتاجه إلى مراكز في شبه الجزيرة 
العربيــــة، وإيران والعراق، حيــــث جيء بالكثير من 
الســــلع والخزف التي عثر عليها في الموقع من 
أماكن بعيدة كالصين واليابــــان وأوروبا الغربية 
مما يعتبر هذا دلياًل على مدى اتســــاع الشــــبكة 
التجاريــــة التــــي ربطــــت الشــــرق بالغــــرب والتي 
كانــــت الزبــــارة جزًءا منهــــا، كما تم رصــــد العديد 
من األدوات التي اســــتخدمها الغواصون لجمع 
الآللــــئ مثل أثقــــال الغطس، وصناديــــق اللؤلؤ، 
ومثاقيل وزن صغيرة اســــتخدمت أثناء التبادل 
التجــــاري، مما يؤكد ذلــــك على أن مينــــاء الزبارة 
خالل القرنين الثامن عشر والتاسع عشر سوقًا 
نشطة، يرتادها الناس والبضائع من كافة أنحاء 

منطقة الخليج وما بعدها.
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تقع الجساســــية بالقرب من الســــاحل الشمالي 
الشرقي لدولة قطر على بعد حوالي 60 كم شمال 
الدوحة. وتضم المئات من النقوش الصخرية التي 
نقشــــت فوق التالل الكلسية أو )جبال(، وهي من 
بيــــن الكثبان الرملية في موقع الجساســــية. حيث 
يوجــــد أكثر مــــن 900 مــــن النقوش تأخذ أشــــكااًل 
مختلفة كاألكواب والسفن واألسماك والعقارب 

ونقوش هندسية أخرى.

وقد اكتشــــفت النقوش الصخريــــة ألول مرة في 
قطــــر ســــنة 1957م. وعلــــى الرغــــم مــــن العوامل 
الطبيعية وظــــروف الطقس فقد حافظ الموقع 
علــــى معالمه األساســــية، وتمثل هــــذه النقوش 
قيمــــه تاريخيــــة وأثريــــة هامــــه وذات دالالت فنية 

واجتماعية.

كانــــت البعثــــة الدانماركية أول من أشــــار إلى تلك 
النقوش ســــنة 1956م، ثم عكف األستاذ » هولجر 
كابــــل » رئيس البعثة على دراســــتها وتســــجيلها 
عام 1974 م، وهذه النقوش ومثيالتها في كل من 
الوكــــرة والغارية وغيرهما ال تــــزال تحتاج الى مزيد 

من الدراسة والبحث.

وعلــــى الرغــــم مــــن وجــــود العديــــد مــــن النقوش 
الصخرية على ســــواحل دولة قطر مثل الوكرة في 
الجنوب والذخيرة في الشــــمال وأخيرا في منطقة 
خريــــب، إال أن نقــــوش الجساســــية تبقــــى فريدة 

متميزة بتنوعها وكثرتها على نحو غير مسبوق.

وتتميــــز نقوش الجساســــية عــــن غيرهــــا بالتنوع 
والكثــــرة، اذ تحتــــوي على مــــا يزيد على تســــعمائة 
نقش تمثل أشــــياء متنوعة وكثيرة، منها ما يمثل 
الســــفن التي تحظى بوفــــرة ملحوظة في نقوش 

الجساسية.

باإلضافــــة الى ذلــــك ،تحتوي نقوش الجساســــية 
على مجموعات من العالمات التي تشبه االكواب 
مكتملة الشــــكل  ومنســــقة في صفوف متوازية، 
ويتألف الصف من ســــبع اكواب او ثمان او تسع، 
يعتقــــد انها كانــــت تمثل لعبة تســــلية كتلك التي 
تسمى محليًا بلعبة الحالوسة، أما الحفر التي على 
شــــكل وردة والتي تتألف الواحدة منها من ســــبع 
او تســــع اكواب، فقد كانت ايضًا تستخدم كلعبة 
تســــلية كتلك التي تسمى محليًا )االعيلة ( وهناك 
رأي مفــــاده إن أصل هذه اللعبة افريقي وتســــمى 
)المنقلــــة( ومن الثابت انها معروفة في مصر في 
منطقــــة طيبة باألقصــــر منذ عــــام 400 ق.م على 

األقل.

إضافــــة الــــى ذلــــك تحتــــوي نقــــوش الجساســــية 
على رســــومات حيوانات تشــــبه البغــــل او الحمار، 
كمــــا أن هناك رســــوما تمثل اســــماكا، ورســــوما 
تمثل آثار اقدام ســــلحفاة، ورســــوما تشبه حروف 
الكتابة، ورسومًا تشــــبه النجوم والكواكب وال زال 

الغموض يكتنف الكثير منها.

التراث األصيل

هذا وتروي أبراج برزان ماضي قطر وتقاليد شعبها 
ومــــدى ارتباطهم بحياة أســــالفهم، حيث ُشــــّيدت 
بأمر من الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني، مؤسس 
قرية أم صالل محمد »بــــرزان«، وقد تم بناؤها في 
الفترة ما بين عام 1910 وعام 1916 وفي عام 2003 
خضعت أبراج برزان لعملية ترميم شاملة وجهزت 
بأجواء مكيفــــة للراحة الزوار، ويبلــــغ ارتفاع االبراج 
16 متــــرًا وشــــيدت من الصخــــور المرجانية والحجر 
الجيــــري، كما وصمــــم هيكلها حســــب التصاميم 
واألســــاليب القطريــــة التقليديــــة، وهنــــاك غرفــــة 
المجلــــس بين األبــــراج وهي الســــتفبال الضيوف 
وكما يوجد السقف ذو 4 طبقات من دنجل خشبي، 

وقد عملــــت متاحف قطر على ترميــــم برجي برزان، 
والمحافظــــة عليهمــــا من خالل جهود اســــتمرت 
علــــى مدى أعوام طويلة، بحيــــث تكون مركزًا للزوار 
لالطــــالع علــــى ماضي قطــــر وتراثهــــا األصيل، في 
حين أن هناك جهودا مستمرة لتنظيم العديد من 
الفعاليات واألنشطة والتي من شأنها تعزز قيمة 
الموقع األثري، وتسهم بشكل كبير في جذب أكبر 

عدد من الزوار والمهتمين والباحثين.

دولة قطر

900 نقش صخري في موقع الجساسية األثري
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دولة قطر

الكشف عن أقدم موقع أثري يعود للعصر اإلسالمي 
بمنطقة يوغبي

أعلنــــت متاحف قطر وكلية لنــــدن الجامعية قطر، 
عن اكتشــــاف أقدم المواقع األثرية اإلسالمية في 

قطر بمنطقة يوغبي شمال غرب البالد.

وأفاد الباحثون أن نشــــأة الموقع، الذي ُيعد واحدا 
من أقدم المواقع اإلســــالمية في المنطقة، ترجع 
للفتــــرة )538 - 670 ميــــالدي(، فيمــــا تعــــود اآلثــــار 
المعماريــــة التــــي ال يــــزال الموقــــع محتفًظــــا بها 
،بحســــب ما يعتقد الباحثون، إلــــى العصر األموّي 
)661-750 ميالدي(.ويأتي هذا الكشــــف األثري في 
إطار مشــــروع مشــــترك بين متاحــــف قطر وكلية 
لندن الجامعية قطر تحت عنوان صحراء مزدحمة، 
حيث رّكز المشروع على دراسة اآلثار في منطقتي 
مليحة وأم الماء الواقعتين بجوار مدينة الزبارة، إال 
أن اكتشــــاف هذا الموقع األثــــري جاء في منطقة 
يوغبــــي التي جرت فيها أعمال التنقيب تحت قيادة 
الدكتــــور خوســــيه كارفاخــــال لوبيز مــــن كلية لندن 

الجامعية قطر.

ومــــن بيــــن اآلثــــار التي عثــــر عليهــــا الباحثــــون في 
الموقع مواد خزفية ترجع للقرنين السابع والثامن 
الميــــالدي، وبقايــــا زجاج ومعــــادن وأوانــــي حجرية 

وأدوات صيد ترجع لصدر العصر اإلسالمي.

وتكمن أهمية االكتشافات في منطقة يوغبي في 
أنها تقدم رواية مغايــــرة لما يعتقده األكاديميون 
من أن استيطان منطقة الخليج في صدر العصر 
اإلســــالمي مرتبط بحركة ازدهار التجارة مع الدول 
المطلة على المحيط الهنــــدي، وهي الطفرة التي 
حدثــــت بعد تأســــيس مدينــــة بغداد فــــي عام 762 

ميالديا ومدينة سيراف حوالي عام 800 ميالدي.

وحــــول أهميــــة المشــــروع، قــــال الســــيد فيصل 
النعيمــــي، مديــــر إدارة اآلثــــار فــــي متاحــــف قطــــر 
إن )مشــــروع صحــــراء مزدحمــــة( يمكــــن وصفــــه 
بالمغامرة التي تخوضها متاحف قطر وكلية لندن 
الجامعية قطر ويمولها الصندوق القطري لرعاية 

البحث العلمي، عضو مؤسسة قطر، وأن الهدف 
الرئيســــي من هــــذا المشــــروع هو إثــــراء معرفتنا 
وتحسين فهمنا بطبيعة البدو وغيرهم من الذين 
استوطنوا المنطقة، وفهم عالقاتهم مع غيرهم 
من سكان المناطق البعيدة في الخليج. تساعدنا 
هــــذه المعلومات فــــي تكوين صــــورة أفضل عن 
الموضوعات التاريخية المهمة المتعلقة بالشرق 
وانتشــــار  القديمــــة  الحضــــارات  مثــــل  األوســــط 
اإلسالم في المنطقة العربية واتصال الخليج مع 
المحيط الهندي وباقي مناطق الشرق األوسط«.

مــــن جانبه، أعــــرب الدكتــــور لوبيز، عــــن تفاجئه من 
نتائج مشــــروع صحراء مزدحمة، و«الســــيما نتائج 
التنقيب في منطقة يوغبي التي أدهشــــتنا للغاية، 
حيــــث فتحت أعيننا على الكنز المعرفّي الثري الذي 
ال يزال مدفوًنا في قطر وغيرها من دول الخليج«.

وأضاف:« برغم انتماء هذا الموقع التراثي المذهل 
للتاريــــخ القطري والخليجي، فــــإن أهميته تتخطى 
حيــــز االهتمام المحلــــّي واإلقليمي، ألنــــه قادر على 

تغيير تصورنا عن عصر صدر اإلسالم«.

وبفضــــل المعلومــــات التي جمعهــــا الباحثون في 
مناطــــق مثل مليحــــة ويوغبي، ســــيتمكن الخبراء 
مــــن تكوين تصور عــــن المســــاهمات التي قدمها 
أهل البادية في قطر في تطور الحضارات القديمة 
وانتشــــار اإلســــالم في المنطقة العربية والخليج 
واتصــــال قطر مــــع باقــــي دول المحيــــط الهندي 
والشــــرق األوســــط، وغيرهــــا مــــن الموضوعــــات 

التاريخية الكبرى.

وبخصــــوص أهمية نتائج االكتشــــاف، نّوه الدكتور 
روب كارتــــر مــــن كليــــة لنــــدن الجامعية قطــــر، أن 
سجل قطر األثري يضم واحًدا من أقدم المساجد 
في شــــبه الجزيــــرة العربية )يعود للقرن التاســــع 
الميالدي، واكتشــــفه فريق فرنســــي قرب منطقة 
مــــروب(، أمــــا اكتشــــاف منطقة /يوغبــــي/ فيعود 
بتاريخ اســــتيطان المنطقة في العصر اإلسالمي 
إلى ما قبل ذلــــك، وتحديًدا الفترة مــــا بين القرنين 

السادس والثامن الميالديين. 
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إفتتاح المعرض الدوري المشترك لآلثار بدول
مجلس التعاون

ُأفتتــــح فــــي الكويت بتاريــــخ األربعاء 15 ينايــــر 2020م، المعرض الدوري المشــــترك لآلثار 
بدول مجلس التعاون الخليجي، برعاية األســــتاذ كامل ســــليمان العبدالجليل أمين عام 
المجلــــس الوطنــــي للثقافة والفنــــون واآلداب، وبحضور األمين العام المســــاعد لقطاع 
اآلثــــار والمتاحــــف الدكتــــورة تهاني ســــعود العدوانــــي، واألمين العام المســــاعد لقطاع 
الثقافة الدكتور عيســــى محمد األنصاري، إضافةً إلى عدد من المســــئولين في ســــفارات 

دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان القرين الثقافي )26(.

وقــــد تنوعــــت المواد المشــــاركة منهــــا األدوات 
الحجريــــة واألوانــــي الفخاريــــة واألحجــــار الكريمة 
والتماثيــــل والجرار الفخاريــــة واألدوات البرونزية 
والعمــــالت النقديــــة وغيرها من القطــــع األثرية 
التــــي بلغ عددها أكثر من 400 قطعة أثرية، حيث 
تــــم تصميــــم أجنحــــة المعرض حســــب الفترات 
التاريخيــــة مــــن عصور مــــا قبــــل التاريخ مــــرورًا 
بالعصــــر البرونــــزي بعــــد ذلك، وعصــــور ما قبل 

اإلسالم واالنتهاء بالعصور اإلسالمية.

وجاء تنظيم المعــــرض تنفيذًا لقرارات االجتماع 
الــــوكالء  الســــعادة  الســــابع عشــــر ألصحــــاب 
المسؤولين عن اآلثار والمتاحف في دول مجلس 
التعاون والذي ُعقد بالمملكة العربية السعودية 
29 نوفمبــــر -2016 الريــــاض، والذي تضمن دعوة 
عقد اجتمــــاع اللجنــــة الفنية المختصــــة لإلعداد 
والتحضيــــر للمعــــرض المشــــترك لآلثــــار بدولة 

الكويت.

ويعكــــس المعرض اهتمام قــــادة دول مجلس 
التعــــاون الخليجــــي فــــي إبــــراز الــــدور الحضاري 
والتاريخي لــــكل دولة على مــــر العصور والحقب 
التاريخيــــة المختلفــــة التــــي مرت بهــــا المنطقة، 

وذلــــك من خالل اســــتقطاب العديد من بعثات 
التنقيب العربية منها واألجنبية للعمل بالتعاون 
مع فرق التنقيب الوطنية لكل بلد، للكشف عن 
المواقــــع األثرية التــــي تزخر بهــــا دول المجلس 
والتي تعود للعصور التاريخية القديمة؛ منها ما 
قبــــل التاريخ، والحضارات األولــــى، وحضارات ما 

قبل اإلسالم، والحضارات اإلسالمية.

دولة الكويت
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أطلقت مكتبة الكويت الوطنية مشــــروع )ذاكرة الكويــــت الرقمية( لحفظ التراث الفكري 
الوطني الكويتي.

مكتبة الكويت الوطنية تطلق مشروعا لحفظ التراث 
الفكري الكويتي

وأوضحــــت ادارة المكتبة أنها تقــــوم بدور رئيس 
في حفظ وتوثيق التراث الفكري والثقافي لدولة 
الكويت، بصفتها مكتبة الدولة الرســــمية، وذلك 
مــــن خالل مشــــروع »ذاكــــرة الكويــــت الرقمية«، 
الذي يهدف إلى التحويل وحفظ رقمي لمجموعة 
متنوعة مــــن مصادر المعلومــــات والوثائق التي 

تناولت تاريخ دولة الكويت في كافة المجاالت.

ودعت المكتبة المؤسســــات واألهالي واألســــر 
الكويتيــــة الكريمة إلثراء هذا المشــــروع الوطني 
بنســــخة مــــن مقتنياتهم مــــن الوثائــــق، والكتب 
النــــادرة لرقمنتهــــا وإضافتها للمكتبــــة الرقمية 
للحفــــاظ عليهــــا وتوثيقهــــا، وإتاحتهــــا للباحثين 
والمهتمين، وحفظ نسخ منها لألجيال القادمة.

ويؤّرخ مشروع )ذاكرة الكويت الرقمية( لحضارة 
دولة الكويت ويخلد أسماء المميزين فيها لتبقى 
فــــي ذاكــــرة االجيال جيال بعد جيــــل، ويحرص هذا 
المشــــروع على توفير البيانات والصور لكل تلك 
الذاكرة، ويجمع المشروع تاريخ الكويت وتراثها 
المادي والفكري واألدبي تحت ســــقف واحد من 
خالل منظومة رقمية. كما يهدف المشروع، إلى 
توثيق وحفظ التراث واإلنتــــاج الفكري والثقافي 
واإلعالمي للكويت في مختلف أشكاله المقروءة 
والمسموعة والمرئية. ويعتبر المشروع من أبرز 
الوطنية،  للمكتبة  المشــــروعات االســــتراتيجية 
ويضم المشــــروع عدد كبير من الصورة والمواد 

الفيلمية والسمعية والبصرية، وعقب االنتهاء 
من انجازه سيســــهل المشــــروع علــــى الباحثين 
والمهتميــــن من الوصول إلــــى المعلومات التي 
يريدونهــــا ألنــــه ســــيتيح لهــــم اســــتخدام تقنية 
التعــــرف الضوئــــي علــــى الحــــروف )أو. ســــي. آر( 
التــــي تمكن المتصفح من البحــــث في المحتوى 
بالكلمة المطلوبة ومن ثــــم الوصول إلى الكتب 
واإلصــــدارات التي وردت بها بما يســــهل عملية 

البحث والقراءة بشكل كبير جدًا.

دولة الكويت
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وأكد أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب كامل العبدالجليل أن مشاركة المجلس 
في معرض »روائع اآلثار في الكويت« يأتي اتساقا 
مــــع أهداف هيئة الشــــارقة للمتاحــــف الرامية الى 
ترســــيخ حضورهــــا فــــي شــــتى المحافــــل الدولية 
المعنيــــة بالقطاع المتحفي، وتعزيــــز مكانة إمارة 

الشارقة فيما يتعلق بالتاريخ والتراث واآلثار.

وقال العبدالجليل ان متحف الكويت الوطني قدم 
خالل المعــــرض مجموعة نــــادرة مــــن المقتنيات 
والقطع األثرية التي تم اكتشافها في عدة مناطق 

في الكويت ، وتعود لحقب زمنية مختلفة.

وتشمل المقتنيات والقطع األثرية مجموعة من 
أدوات الصيد الحجرية، وأجزاء من األواني الفخارية 
التي تعود للعصر الحجري الحديث، وكذلك بعض 
أدوات الصيــــد واألســــلحة البرونزيــــة، وعــــددا من 

األختام التي ترجع الى العصر البرونزي. 

كما ضم المعرض كمية من المصنوعات الفخارية 
المميــــزة التــــي ترجع الــــى الفترة الهلنســــتية التي 
ســــبقت الميالد بثالثة قرون، إضافة الى مجموعة 
نادرة من عمالت شرق الجزيرة العربية، واألختام، 
ونمــــاذج لنصــــوص الكتابيــــة اآلراميــــة، والتماثيل 

والصور، والمعابد، والمستوطنات والمدافن. 

من جانبها قالت مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف 
منال عطايا: » تأتي إستضافة معرض »روائع اآلثار 
في الكويت« في متحف الشــــارقة لآلثار كجزء من 
مساعي الهيئة الرامية لتعزيز الشراكات اإلقليمية 

والدولية في مجــــال المتاحف، باإلضافة الى تعزيز 
حضــــور الهيئة في جميع المناســــبات والمعارض 
التي ُتســــّلط الضوء على عوالم المتاحف، السيما 
مــــع دول مجلس التعاون الخليجي التي ترتبط الى 
حٍد كبير بتاريخ مشترك وثري باآلثار والمكتشفات 
التي تؤكــــد المكانة التي شــــغلتها منطقة الخليج 

العربي عبر التاريخ«. 

وأضافت عطايا: » أن العمل مع المجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب في دولة الكويت، يعكس 
أهميــــة العمــــل المشــــترك على صعيــــد النطاق 
العربي، كما يســــهم في تبــــادل الخبرات والتجارب 
واالســــتفادة بيــــن الجانبيــــن، الســــيما أن إمــــارة 
الشــــارقة تمتلك خبرة واسعة في علوم المتاحف 
واآلثار، نظرًا لما يحظــــى به هذا القطاع من رعاية 
ودعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 
بن محمد القاسمي، عضو المجلس األعلى حاكم 

الشارقة«. 

نظــــم متحف الشــــارقة لآلثار التابع لهيئة الشــــارقة للمتاحف معــــرض »روائع اآلثار في 
الكويــــت » بالتعاون مــــع المجلس الوطني للثقافــــة والفنون واآلداب فــــي دولة الكويت 

وذلك خالل الفترة من 16 اكتوبر حتى 16 ابريل عام 2020 

متحف الشارقة لآلثار ُيطلع زّواره على روائع اآلثار
 في الكويت 

دولة الكويت
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النقوش الصخرية في الكويت تعود لما قبل الميالد

دولة الكويت

كشــــف مدير إدارة اآلثار والمتاحــــف في المجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب الدكتور سلطان 
الدويش، عن إن المســــح والتنقيب األثري أســــفر 
عــــن اكتشــــاف كتابات مهمــــة فــــي أرض الكويت 
بالخطوط المســــماري واآلرامــــي وكتابات جنوب 
الجزيــــرة العربيــــة والكتابــــة اإلغريقيــــة وكان لهــــا 

الفضل الكبير في وضع سجل آلثار الكويت. 

وأكــــد الدويش خالل محاضرة بعنــــوان »الكتابات 
والنقــــوش علــــى أرض الكويت«، ضمــــن فعاليات 
معــــرض الكويــــت الدولــــي، أن الكتابــــة تعد أعظم 
االختراعــــات التــــي توصل إليهــــا اإلنســــان، وذلك 
ألهميتهــــا فــــي توثيق الحقــــب التاريخية، مشــــيرًا 
إلى أن المســــح والتنقيب األثري اكتشــــف كتابات 

مهمة في أرض الكويت.

المنحوتــــة  الرســــوم  أن  إلــــى  الدويــــش،  وأشــــار 
علــــى أوجه الصخــــور المنتشــــرة في جميــــع أرجاء 
الجزيــــرة العربيــــة، تعتبر واحدة مــــن أهم الدالالت 
التــــي نمتلكهــــا عن الماضــــي وتظهر لنا مشــــاهد 
من الحيــــاة االجتماعيــــة والثقافيــــة واالقتصادية 
والسياســــية للمجتمعات البشرية من عصور ما 

قبل التاريخ وحتى العصر الحديدي.

وقال إن الكتابة المسمارية أهم محصلة حضارية 
كبرى حققها اإلنسان، وكان لها الفضل الكبير في 
وضع أصول التاريخ المدون للبشــــرية، كما تركت 
أثرًا كبيرا على مجمل الحضارة اإلنسانية، الفتًا إلى 
أنه لوالها لما استطاع اإلنسان أن يسجل علومه 

ومعارفه وتراثه وينقله الى األجيال الالحقة.

وأوضح أن الكتابــــة الصورية ظهرت أوال ًثم تلتها 
الكتابــــة المعروفــــة في هذه الحقبــــة حوالي 3300 
قبل الميالد، وأن اإلنســــان عرف الكتابة ألول مرة 
في مصر، وفي سومر جنوب وادي الرافدين، وأنها 
لم تكن أبجدية صرفة وبرموز تجريدية في أشكالها 
كمــــا هي عليــــه اآلن وانمــــا كانت برمــــوز تصويرية 

مأخوذة من البيئة الطبيعية.

وقــــال إن الكتابــــة المســــمارية وجدت فــــي مراكز 
الحضارة الدلمونية، وتركــــزت في فيلكا والبحرين، 
حيث تم اكتشــــاف مئــــات األختام واأللــــواح والتي 
تحمــــل الكتابة الســــومرية واآلكادية، مشــــيرًا إلى 
أنه تم العثور على ثالث نقوش بالخط اآلرامي في 

فيلكا واإلمارات.



قلعة بو ماهر بمملكة البحرين موقع بات األثري في سلطنة عمان
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