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آثار الصبّیة

حسن جاسم أشكناني
جامعة وین

دیترویت، میتشیغان

والدھشة من تلك المنطقة الكبیرة التي شعرت بشيء من الغرابة 2005عند زیارتي لمنطقة الصبیة االثریة سنة 
الخلیج، ال بل والعالم أجمع، فھناك القبور الدائریة الكبیرة التي تعود إلى الزالت تدفن الكثیر من أسرار منطقة 

من ومقابر إسالمیة وآثار طریق زبیدة زوجة ھارون الرشید حینما قامت ببناء طریق للحجاجقبل المیالد، 2000
.بغداد إلى الحجاز، لكن أقدم تلك المواقع ھي مواقع العصر العبیدي

على أن تمثال سفینة ُعثر علیھ في مصرھو األقدم في العالم، فھو یرجع إلى  2000سنة  وقد ساد االعتقاد منذ
كیلو متر جنوب  450قوارب في منطقة أبیدوس  10عثر على عصر األسرات القدیمة، وقد -قبل المیالد  3000
.القاھرة

في ى معرفتنا األثریة، فماذا حدثاثري بعد عامین من ذلك التاریخ وكان لھ تأثیر بالغ عل موقعولكن تم اكتشاف
!؟2002سنة 



عثة البریطانیة بقیادة البروفیسورة ھاریت كروفوردبالتنقیبات األثریة في منطقة الصبیة باعتبارھا أقدم قامت الب
المواقع األثریة في الكویت، والتیتوجد بھا آثار استیطان بشري یعود إلى األلف الخامس قبل المیالد، وُعرف 

قع تعود إلى تلك األلفیة،والمعروفة بحضارة منطقة الصبیة التي تقع شمال جون الكویت أنھا تحتوي على مواعن
العبید، وھي تسمیة أطلقت على تل عبید في جنوب العراق والتي اشُتھرسكانھا بصناعة فخاریات ممیزة ُعرفت 

.بفخاریات العبید

واقع عدیدة عثرفیھا قامتالبعثة البریطانیة بعملیات المسح االثري والتنقیبات حتى كشفوا على م 1998ومنذ سنة 
وعدد وفیر منالخرز الذي یعتقد كان ُیستخدم ) بالجیم الفارسیة(على أعداد كبیرة من عظام سمك الشم أو الجم 

ُعثر على أساسات حجرة وتم العثور أمام بوابتھا على  2002كحلي أو كأدوات للزینة، وفي موسم تنقیبات عام
استدل علماء اآلثار على ذلك أیضا من خالل وجود بقایا من سم، وقد  15سفینة مصنوعة من الفخار بحجم

، )البیتومین( Bitumenتستخدم لصناعة القوارب وكانت ُتطلى من الداخل بمادة الـ القصب التي ربما كانت
).الكاف الفارسیة(التي ُتعرف باللغة العربیة بمادة الزفت او القار وھي



التجارة البحریة في الخلیج العربي أنھا بدأت في األلف الثالثة قبل المیالد، ولكن اكتشافات وكان قد ُعرف عن
 -ادة التأریخ للنشاط التجاري في الخلیج، والذي یعود فرض على العلماء ضرورة إع 2002الصبیة في عام 

إلى األلف الخامسةقبل المیالد، وھناك مجموعة من علماء اآلثار من یرجع  -حسب وجود ھذا التمثال 
.قبل المیالد، ولكن الیوجد اي دلیل أثرییدعم ھذه النظریة15.000ركوبالسفن إلى ممارسة

تأھیل ألخطار األعمال اإلنشائیة الكبرى، وذلك ضمن برنامجحالیا فمعرضةصبیةأما المواقع األثریة في منطقةال
.المواقع األثریة المھمةبعضتلكالمنطقة سكنیا وبناء ضواحي جدیدة، وھو ما أدى لألسف إلى تلف
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