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دیترویت، میشغن

السابق إلى تاریخ الكویت في العصر البرونزي الذي شھد لقد تطرقنا في العدد
خالل كشف العدید من المواقع األثریة في استیطانا بشریا مكثفا، وذلك من



الكاھن والمیناء التجاري، وقد جزیرة فیلكا مثل قصر الحاكم والمعبد وبیت
، .م.ق 1200المیالد، حوالي قبلاستمر ھذا النشاط إلى أواخر األلف الثاني 

السیطرة على الخلیج عندما كان للكاشیین الذین حكموا بالد الرافدین الید في
استیطان العربي، ومن بعد ذلك التاریخ التوجد دالئل أثریة تشیر إلى أي

بشري مكثف في الكویت سوى تلك الفترة التي صاحبت قدوم قوات اإلسكندر
د السند واستیطان مجموعة من القوات العسكریة في المقدوني إلى منطقة بال

منذ القرن الثالث قبل المیالد، وأثبتت الدراسات التاریخیة جزیرة فیلكا
الكویت وجود استیطان إغریقي في جزیرة فیلكا والشواھد األثریة في دولة

 .(.م.ق 163ولغایة 311(وذلك خالل الفترة الھلنستیة ما بین 

ةالفترة الھلنستی

الواقعة ما بین فتح اإلسكندر األكبر لبالد فارس ولغایة بصفة عامة ھي الفترة
على ید الرومان أي أواخر القرن الرابع ولغایة سقوط اإلمبراطوریة اإلغریقیة
ویعتقد الكثیر من المؤرخین أنھا فترة ما بعد أواخر القرن األول قبل المیالد،

 .م.ق 28ولغایة . م.ق323موت اإلسكندر األكبر في بابل عام 

لتمییزھا عن الحضارة الھیلینیة في الیونان الكالسیكیة، كما ُسمّیت بالھلنسیتیة
في تعریف ھذه الفترة، فھناك من اعتبرھا حضارة أن المؤرخین قد اختلفوا

واعتبرھا البعض امتدادا للحضارة جدیدة مؤلفة من عناصر إغریقیة وشرقیة،
للحضارة الیونانیة، وھناك اعتبرھا آخرون استمرارا الیونانیة في الشرق، كما

 .من اعتبرھا الحضارة الھیلینیة ولكنھا متغیرة بظروف جدیدة

فیلكاقدوم اإلغریق لجزیرة

المنسوبة إلى بعض المؤرخین والرحالة القدماء أمثال تشیر كتب التاریخ
رة فیلكا، إلى قصة قدوم اإلغریق لجزیسترابو وبلیني ونیرخایس وأریان

 .قبل المیالدوالتي كانت في الربع األخیر من القرن الرابع



باإلسكندر األكبر في بابل بعث بعض الفرق االستكشافیة عندما استقر الحال
الخلیج، فكانت إحدى ھذه الفرق بقیادة الجنرال لمناطق متفرقة منھا منطقة

رھا لإلسكندر عن حیث ذكرت بتقارینیرخایس والتي أبحرت بالخلیج العربي،
والعاج واألواني وجود حركة مالحة وتجارة كبیرة تتمثل بتجارة النحاس

الفخاریة والزجاجیة وغیرھا بین جزر ومدن وقرى الخلیج، ویذكر أریان
ستادیا تغطى بغابة  120وجود جزیرة تقع بالقرب من مصب النھر بمسافة 

وقتئذ اإلسكندر األكبر الماعز البّري األبیض، وقد سمي كبیرة ویكثر فیھا
غرار الشخصیة األسطوریة إیكاروس التي ورد جزیرة فیلكا بإیكاروس، على

 .ذكرھا بالمیثولوجیا الیونانیة القدیمة

األكبر ارتفعت حالة التوتر بین قادتھ الكبار والذین ظلوا بعد موت اإلسكندر
آل بھم الحال  اإلمبراطوریة الیونانیة الكبیرة، إلى أنیتنازعون على خالفة

 :كبیرة، ھيلتقسمتھا إلى ثالثة ممالك

 .سلوقسسوریا تحت حكم-

 .بطلیموسمصر تحت حكم-

 .أنتیجونیوسمقدونیا تحت حكم–

جزیرة فیلكا تقع جغرافیا ضمن الحدود الجنوبیة للملكة والجدیر بالذكر أن
 :ملوكھاالسلوقیة والتي كان من أھم

 (.م.ق 281-311(ر نیكاتو–سلوقس األول •

 (.م.ق 261-280(سوتیر –انطیوخس األول •

 (.م.ق 247-261(ثییوس –انطیوخس الثاني •

 (.م.ق 226-247(كالینكیاس –سلوقس الثاني •

 (.م.ق 223-225(سیرایونس –سلوقس الثالث •

 (.م.ق 187-223(الكبیر –انطیوخس الثالث •



 (.م.ق 175-187(فیلوباتر –سلوقس الرابع •

 (.م.ق 164-175(إبیفانس –انطیوخس الرابع •

جزیرة فیلكا

بعد عشرین كیلومترا شرق مدینة الكویت، وھي على تقع جزیرة فیلكا على
كیلومترات،  6وبأقصى عرض كیلومتر 13شكل شبھ بیضاوي بأقصى طول 

بموقعھا كیلومتر مربع، وتمتاز جزیرة فیلكا 43وبمساحة إجمالیة 
ستراتیجي وبخصوبة تربتھا ومیاھھا الجوفیة العذبة، فضال عن موانئھااال

 .الطبیعیة الحسنة والصالحة لحمایة السفن عند ھبوب الریاح

أھم المواقع الھلنستیة بالجزیرة

الھلنستیةموقع القلعة-1

منطقة اآلثار بالجزء الجنوبي الغربي من جزیرة فیلكا، وھي تقع ھذه القلعة في
األثریة بدولة الكویت ومنطقة الخلیج العربي، حیث أنھا تعد من أھم المواقع

تعود للفترة الھلنستیة، فقد كشفت أعمال التنقیب نة كاملة المعالمتشكل مستوط



 200تقریبًا؛ قائمة الزوایا طول كل ضلع منھا األثري عن قلعة مربعة الشكل
في كل زاویة، والبوابة الرئیسیة قدم تقریبًا، وھي قلعة ذات أبراج محصنة

، أما البوابة كبیرللقلعة تقع في الجھة الجنوبیة منھا، وھي محصنة ببرج
األخرى، األخرى للقلعة فتقع في الجزء الشمالي من القلعة، وھي أصغر من

وكانت ھذه البوابة قد حصنت ببرجین صغیرین، أما الجداران الشرقي 
فكان یتوسطھما برج واحد للحمایة، ھذا باإلضافة إلى وجود ساللم والغربي

.الغربیة والجنوبیة الشرقیةفي الجھتین الشمالیة

یحیط بالقلعة، ُرصفت جوانبھ بالحجارة بشكل مائل كما كشف عن خندق مائي
القلعة مرت بخمس مراحل استیطانیة إلى الداخل، وتشیر الدراسات إلى أن

 .مختلفة

والثانیة تمثلھا مجموعة من المباني السكنیة، بعضھا مبني من المرحلة األولى
ذه المرحلة معبدین أحدھما بسیط الطین، كما یمثل ھالحجارة واآلخر مبني من

الحجارة الجیریة الجیدة القطع، وتتمیز في بناءه، أما اآلخر فھو مبني من
 .یظھر تنظیمھا بشكل واضـحمباني ھاتین المرحلتین بأنھا قلیلة جدًا، وال

الثالثة والرابعة فقد تمت توسعة القلعة خالل ھذه الفترة فشملت أما المرحلتین
في الناحیة الشمالیة، وأنشئ حصن كبیر في الناحیة بناء جدار دفاعي جدید

تقویة بعض األبراج، وتم إغالق البوابة الشمالیة الغربیة منھا، كما تمت
یة، وقد أحیطت على البوابة الشمالالرئیسیة التي تقع في الجھة الجنوبیة وأبقي

فقد ردمت البیوت القلعة في ھذه المرحلة بخندق دفاعي، أما من الداخل
 .القدیمة، وتم إصالح بعضھا اآلخر

ببناء عدد كبیر من البیوت الجدیدة، مما أدى إلى وجود وتمیزت ھذه الفترة
 .سكنیة غیـر منظمةكثافة سكانیة كبیرة، ومنطقة

المباني السكنیة ردیئة جدًا، وأھملت الناحیة فقد كانت أما المرحلة الخامسة
أجلھا بنیت القلعـة، ومن المحتمل أن القلعة كانت العسكریة الدفاعیة التي من

.القرن األول قبل المیالدمأھولة بالسكان إلى أن ھجرت بنھایة

 (الخان)موقع دار الضیافة-2



لھلنستیة بالقرب منخفضة تقع جنوب شرق موقع القلعة اوھو عبارة عن منطقة
التنقیب األثري في ھذا الموقع عن بناء من ساحل البحر، وقد كشفـت أعمال

أجزاء كل منھما باآلجر غرفة، منھا غرفتان في الوسط بنیت 12یتكون من 
ھناك، وقد من النوع المعروف في بابل، ومن المحتمل أن ھذا اآلجر نقل من

فیھا على مجموعة من القوالب  استخدمت إحدى ھاتین الغرفتین كورشة، عثر
تستعمل لعمل نماذج للتماثیل، أما الغرض الذي من أجلھ أنشئ ھذا المبنى التي

أنھ كان یأتي إلیھ ربابنة السفن والبحارة للراحة، وكان ھذا فمن المحتمل
.والماء العذبالمكان یوفر الطعام

الخزنةموقع تل-3

ع القلعة الھلنستیة ویبعد عنھ مسافة الشمالیة الشرقیة من موقیقع في الجھة
وتذكر الحكایة المحلیة التي یرددھا األھالي أن تحت ھذا مترًا تقریبا، 800

الذھب، ولكن ال یستطیع أحد الوصول إلیھا بسبب التل خزنة من النقود أو
 .وجود ثعبان مخیف یحرسھ

في الفترة  –ابثین المیدانیة إلى أن ھذا الموقع قد أطالتھ ید العوتشیر الدراسات
 .حجارتھ بواسطة السكان لتشیید المبانيحیث نقلت –الحدیثة 

التنقیبات األثریة عن بئر ماء فوھتھ بیضاویة الشكل، لھ كما كشفت أعمال
سم، ومن المحتمل  40الصخریة، قطر الفوھة عتبتان منحوتتان في األرض

لة األولى لالستیطان في تعتبر المرحأن األرضیة الصخریة التي حفر بھا البئر
لھذا البناء یقودنا لالعتقاد ھذا الموقع، وتشیر الدراسة إلى أن الطراز الغریب

الموقع، كما كشفت إلى أن الھدف الذي من أجلھ حفر البئر لھ عالقة بقدسیة
الموقع أعمال التنقیب عن وحدات بنائیة غیر واضحة المعالم نتیجة لما طال

.عصر الحدیثمن تخریب ودمار في ال

البحريموقع المعبد-4

الجھة الشرقیة من موقع القلعة الھلنستیة على ساحل البحر، یقع ھذا الموقع في
األثري عن بناء بسیط مبني من الحجارة یتكون من وقد كشفت أعمال التنقیب

التماثیل والتي من المحتمل أن لھا باحة وغرفة عثر في داخلھا على بعض
بالقرب من ساحل البحر فقد لدینیة، ونظرًا لوقوع ھذا الموقععالقة بالطقوس ا



یتبق منھ إال تعرضت أجزاء كبیرة منھ لالنجراف بواسطة میاه البحر، ولم
 .أجزاء بسیطة بالرغم من محاوالت المحافظة علیھ

الھلنستیةأھم معثورات الفترة

التنقیبات األثریة بمجموعة كبیرة من األدلة والبراھین لقد زودتنا أعمال
التاریخیة، الذي لعبتھ الجزیرة خالل ھذه الفترة المادیة التي تشیر إلى الدور

:ومنھا

النقوش الكتابیة-1

عثر علیھ بطریق الصدفة، أّرخ ما بین أواخر القرن حجر: حجر سوتیلوس-
سوتیلیس : "المیالد، وترجمة النص ھيالرابع وأوائل القرن الثالث قبل

وإلى ) المخلص(سوتر إلى زوس) قدموا ھذا(المواطـن األثینین والجنود 
."(لمخلصةا(بوزیدون وإلى أرتمیس 

علیھ بالقرب من المعبد الذي كشف عنھ في داخل ُعثر: حجر ایكاروس–
مستطیل الشكل، لھ نتوء مربعة الشكل القلعة، وھو عبارة عن لوح من الحجر

وقد أّرخ ھذا الحجر بمطلع لتثبیت الحجر في مكان انتصابھ عند مدخل المعبد،
 .القرن الثالث قبل المیالد



الھلنستي أن یصدر الرسمیون مراسیم على ھذا المنوال، عصركان مألوفًا في ال
المكتوبة على الحجارة ھو أن تنصب في األماكن وكان الھدف من ھذه الوثائق

.واجبات والتزاماتالعامة حتى یعي السكان ما علیھم من

العمالت-2

عملة فضیة 13من العمالت الفضیة والبرونزیة، منھا تم العثور على مجموعة
انتیوخس (واحدة تحمل صورة الملك ن موقع القلعة الھلنستیة، وقطعةم

سوریـا، أما الوجھ اآلخر ، ویرجح أن تكون قد سكت ھذه العملة في)الثالث
حامي اآلسرة الذي كان یعتبر) اآللھة أبوللو(لھذه العملة فیحمل صورة 

أحد وجھيفیوجد على ) قطعة 12(السلوقیة، أما بقیة القطع النقدیة األخرى 
، وقد )زیوس(القطعة صورة ھرقل، وعلـى الوجھ اآلخر صورة كبیر اآللھـة 

النقود باسم اإلسكندر، وإن كان ھناك ما یقارب القرن بین وفاتھ ُصّكت ھذه
قطع نقدیة من النحاس ضرب إحداھا  3ُعثر على وتاریخ ضربھا، كما

أما القطعتین .) م.ق 300-310حوالي )باسم اإلسكندر األكبر) سلوقس األول(
.(الثالثانتیوخس(الباقیتین فھما من عھد 

الفخاریات-3

الصحون الفخاریة : من الكسر واألواني الفخاریة منھاتم العثور على كمیة
الجرار الفخاریة المزججة وغیر المزججة المزججة وغیر المزججة، وكذلك

فخاریة والمغازل األسرجة المختلفة األشكال واألحجام، وكذلك مجموعة من
.الطینیة

الطینیةالتماثیل والدمى-4

من القوالب ُصنعت جمیعھا من الطین المحروق تم العثور على مجموعة
التماثیل، ومثال على ذلك قالـب ، واستخدمت الستخراج نسـخ من)التراكوتا(

نسائیة، كما ُعثر لنسخة صغیرة لوجھ اإلسكندر، وقوالـب أخرى لعمل نماذج
تمثال ماثیل من الطین المحروق، مثل تمثال لملك جالس على العرش،على ت

آلھة الجمال، ومبخرة من الطین على شكل رأس فتاة، وغیرھا من) افرودیت(
التماثیل اآلدمیة، وكذلك عثـر على مجموعة من الدمى الطینیة، مثل تمثال 

 .راكب حصان، وتماثیل لحیوانات غیر واضحة المعالملفارس مقاتل



الساساني لم ُیعثر حتى اآلن على آثار بالمعنى  –البارثي أما بالنسبة للعصر
تؤكد على .) م.ق 637 –. م.ق 248(الساسانیة –الصحیح من الفترة البارثیة

تسفر الحفائر حتى اآلن إال عن كسر تواجد ھاتین الحضارتین في الكویت، ولم
یرة فیلكا، إلى جانب جزفخاریة وبعض التماثیل الصغیرة بتل الخزنة في

 .الفخاریات التي وجدت في الطبقة الثالثة بجزیرة عكاز

الساساني تدخل أرض الكویت في مرحلة الفترة التاریخیة وبانتھاء العصر
دالئل أثریة تعود الى الفترة المسیحیة وبعدھا والتي كشفت البعثات األثریة عن

 .الفترة اإلسالمیة

المسیحي (في الكویت لحلقة األخیرة والعصور التاریخیةا: یتبع في العدد القادم
…(واإلسالمي


